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Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio 

Sunkiausiu Lietuvos 
Bažnyčios metu 

Prasideda bažnyčių uždarinėjimas 

l seminariją atvykau ne į pir
mą, kaip paprastai, bet į antrą 
kursą ir tai nuo Kalėdų. Kimtį 
man padarė arkivyskupas Kare
vičius ir seminarijos rektorius 
prel. J. Maironis. Maironio dėka 
ir išrilaikiau seminarijoje. Jei ne 
jis — mano dienos kunigų semi
narijoje būtų buvusios trumpos. 
Seminarijoje daugelis galėjo 
daug 1 ą sau leisti, o Stankevi
čius tiktai ką seminarijos regula 
leidžia. 

1949 metais katalikų Bažny
čios padėtis Lietuvoje buvo sun
ki. Buvo Stalino laikai. Pušini:, 
tuometinis religiniu kultų įgalio
tinis Lietuvoje, buvo uolus Stali
no metų vykdytojas. Jis buvo įsi
tikinęs, kad Katalikų bažnyčia 
Lietuvoje jau merdi. Bažny
čios buvo uždarinėjamos, klebo
nijos konfiskuojamos. Aš gavau 
raštą, kad per dvi savaites ap-
leisčiau savo butą (man visai ne
buvo nurodoma, kur aš galėčiau 
apsigyventi. Žodžiu — buvau me-

t tarnas į gatvę); kunigai buvo 
areštuojami dešimtimis, prieš re
ligiją buvo varoma šlykšti pro
paganda. 

Kartą Pušinis mane iškvietė į 
Vilnių. Tame pokalbyje dalyva
vo taip pat kunigai A. Lapė ir 

Niekas Prahos 
nesveildno 

Viena. — Europos spauda tvir
tina, kad Čekoslovakijos komu
nistinis režimas toks nepopulia
rus net kitų "kolegiškų" komu
nistų Rytų Europoje tarpe, kad, 
kai neseniai minėjo 30 metu su
kakti nuo valdžios perėmimo, nie
kas jų nesveikino, išskyrus Brež
nevą. J minėjimo iškilmes neat
vyko jokia delegacija. Atėjo tik 
telegrama iš Maskvos. 

Prancūzu ginklai 
kinams 

Pekinas. — Vienas aukšto ran
go karininkas, kalbėdamas su ja
ponų kariniais specialistais, at
skleidė, kad kinai su prancūzais 
susitarė pirkti iš jų prieštanki
nių raketų. Tai bus pirmieji mo
dernūs vakariečių ginklai Kinijos 
armijoje. 

Mūšiai Eritrėjoje 
Nairobi — Pranešama apie 

didelius mūšius šiaurės Etiopi
joj. Etiopija prieš eritrėjiečius pa
siuntė 100,000 vyrų armiją, ją 
remia kubiečių valdoma aviaci
ja. 

Somalijos prezidentas Siad Ba-
rre sakė, kad jis rems etitrėjie-
čius, rems ir somaliečius Ogaden 
teritorijoj. 

LTNZ, Austrija. — Viename 
šio miesto bankely plėšikas jkai 
tais 19 žmonių išlaikė 13 valan
dų, iki taiklus policininko šūvis 
jį oertove. 

E. Jokūbauskis. Pradžioje pakal
bėjome apie šį ir apie tą, apie 
sveikatą, apie to meto Lietuvos 
blogus kelius. Po to Pušinis užėmė 
:ški!mingą pozą, atsikosėjo ir 
nradėjo kalbą: "Po dvejų metų 
Lietuvoje bažnyčių jau niekas ne
lankys. Kunigai neturės darbo..." 

Tai pasakęs, Pušinis ilgą laiką 
žiūrėjo į mane ir svarstė, kokį 
įspūdį man padarė jo kalba. Aš 

"Po mūsų "diskusijos" apie 
katalikų Bažnyčios ateiti Lietu
voj Pušinis pradėjo veikti. Jis 
Maskvai pasiūlė Šunieje suorga~ 
nizuoti lagerį ir jame uždaryti 
200 veikliausių Lietuvos kunigų 
ir vieną trečdalį veikiančių baž
nyčių uždaryti". 

tylėjau ir nieko nereagavau. Pu
šinis pradėjo nervintis. Jis kreipė
si į mane klausdamas: "Ką tams
ta veiksi, kai visos bažnyčios bus 
uždarytos?" 

Man buvo aišku, ko Pušinis 
nori. Pušinis norėjo, kad aš pra
dėčiau su juo ginčytis ir įrodi
nėti, kad taip nebus. Pušinis lau
kė mano argumentacijos: gal lau
kė, kad aš ką nors pasakysiu dėl 
savo planų. Aš nenorėjau leistis 
su juo į diskusijas, todėl pasa
kiau: "Aš esu geras fotografas. 

Kai bažnyčiose nebus darbo, ati
darysiu fotoateljė ir fotografuo
siu žmones". 

Mūsų "dickusijos" netikėtai 
nutrūko. Buvo aišku, kad Puši
nis laukė kažko kito. 

Po 8 metų Pušinis apsilankė 
mano bute. Kai oficialų pokalbi 
baigėme, jam parodžiau albume 
su mano padarytomis fotografi
jomis. Atrodo, kad Pušinis prisi
minė, ką jis man sakė prieš 8 
metus apie Bažnyčios ateitį Lie
tuvoje. Jis trumpai pažvelgė į fo
tografijas ir pareiškė, kad skubąs 
tarnybos reikalais. Atsisveikino
me, ir Pušinis išvyko. 

"MALDINGOJI" KELIONĖ 

Tuojau po mūsų "diskusijos" 
apie katalikų Bažnyčios ateitį Lie
tuvoje, Pušinis pradėjo veikti. Jis 
Maskvai pasiūlė Šilutėje suorgani
zuoti lagerį ir jame uždaryti 200 
veikliausių Lietuvos kunigų ir vie
ną trečdalį veikiančių bažnyčių 
uždaryti. Nelaukdamas, ar Mask
va jo -planą patvirtins, ar nepa
tvirtins, pareikalavo iš ištisos ei
lės bažnyčių iškelti kunigus ir 
uždraudė tose bažnyčiose laikyti 
pamaldas. 

Tuo metu daugelio akys bu
vo atkreiptos į mane. Jie laukė, 
ką aš darysiu, jie laukė, ką aš 
sakysiu. 

(Bus daugiau) 

Nei radijo, 
nei televizijos 

Bernas. — Religinės radijo ir 
televizijos programos yra smar
kiausiai varžomos komunistų val
domuose Rytų Europos kraštuo
se. Tai konstatavo Tarptautinio 
katalikų susivienijimo radijo ir 
televizijos reikalams atstovai, po
sėdžiavę Askonoje, Šveicarijoje. 
Suvažiavimas vyko tema: "Pa
maldų transliavimas per radiją 
ir televiziją". Iš pateiktų prane
šimų paaiškėjo, kad padėtis šio
je srityje yra šiek tiek pagerėjusi 
Vengrijoje; vengrų televizija, tie
sa, neperduoda jokių religinių iš
kilmių, tačiau valstybinis radi
jas kiekvieną sekmadienį perduo
da 30 minučių religinę programą. 
Be to, katalikų Bažnyčiai yra duo
ta teisė per metus perduoti 18 
kitų, taip pat 30 minučių trun
kančių, religinių programų. 

Jugoslavijoje neseniai buvo 
perduotos kelios televizijos prog
ramos apie įvairias krikščioniš
kąsias bendruomenes. 

I^enkijoje radijas ir televizija 
Bažnyčiai dar sunkiai prieina
mi, nežiūrint, kad apie 90 pro
centu Lenkijos gyventojų yra ka
talikai. 

Infliacija nesulaikoma 

VVashingtonas. — Kainų kili
mas nesulaikomas. Kovo mėnesį 
viskas pabrango 0.8 proc., tai 
atitinka metiniam pakilimui 9.8 
proc. Prez. Carteris mato, kad jo 
prašymas susilaikyti nuo kainų 
ir atlvpiniTriu oakėlimų savano-

j ri&cai nieko nepadeda. 

Reikia tvarkyti 
sunkvežimiu judėjime 

VVashingtonas. — Sen. Charles 
Percy įteikė įstatymo projektą vi
siems 4 milijonams sunkvežimių 
taikyti bendrus saugumo standar
tus. Kai standartai pagal valsti
jas įvairuoja, sunkvežimiai nesi
laiko saugumo taisyklių, ir įvyks
ta per daug nelaimių. Pasiūlė ir 
penkis kartus padidinti bausmes 
už sąmoningą nesilaikymą tai
syklių. 

Percy sako., kad 1976 dėl sunk
vežimių kaltės žuvo 4,077 žmo
nės, iš jų Illinojuje 527, o šioj 
valstijoj visokių sunkvežimių ne
laimių anais metais buvo 92,000. 
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Saulės patekėjimas 

Sugadino Markso 
biustą 

Londonas. — Gegužės 1-ji 
pirmą kartą buvo švenčiama ir 
Britanijoj. Buvo surengtos de
monstracijos ir demonstrantai 
susidūrė su policija. Kitoj vietoj, 
kapinėse, tą dieną kito nusiteiki
mo anridemonstrantai raudonais, 
baltais ir mėlynais dažais apipylė 
Kari Manto biustą, komunizmo 
teoretiką 

Maskva. — Gegužės pirmoji 
Maskvoje praėjo kaip visada. 
100,000 civilių paradavo, buvo 
kabinėjami dideli portretai Leni
no ir kitų, bet didžiausi buvo 
Brežnevo. 

Rekordine narkotikų 
siunta 

Bogota. — Kolumbijos policija 
pasiekė pasaulinio rekordo, kon
fiskavusi 574 tonas maruanaos. 
Suėmė 9 savo pi> liečius, 3 ame
rikiečius ir airį- Vertė narko
tikų būtų apie 200 mil. dol. Ma-
ruaria buvo parengta siųsti į 
Ameriką, pristatyta į slaptą aero
dromą, iš kur turėjo būti gabe
nama mažais kiekiais oro keliu. 

Afganistanas — bus 
antroji Kuba 

Teheranas. — Irano ir Pakista
no vadai teigia, kad Afganista
nas gali pasidaryti sovietams ant
rąja Kuba, iš tos šalies bus eks
portuojamas komunizmas į kitas 
Azijos šalis. 

Rems Izraelį 
amžinai 

VVashingtonas. — Prez. Carte
ris užtikrino Beginą, kad Ameri
ka Izraelį rems "amžinai". Begi
nąs su Carteriu Baltuosiuose rū
muose atšventė Izraelio 30 me
tų sukaktį ir padėkojo už didžiau
sią moralinę paspirtį, kada kokią 
jis girdėjo. 

Toks pareiškimas buvo prie
šingybė tam, kas tuose pačiuose 
rūmuose buvo pareikšta prieš 
penkias savaites, pastebėjo ame
rikiečių spauda. Baltuosiuose rū-

j muose vėliau buvo pasakyta, kad 
tai buvo tik retorika o esminiai 
nieko naujo, niekas nepasikeitė. 
Privačiame pasikalbėjime nebu
vo paliesti tie klausimai, dėl 
kurių aną kartą abiejų nuomo
nės buvo išsiskyrusios. 
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SOVIETU KARINE GALIA 
Beveik 5 milijonai kariu 

Stockholmas. — Ryšium su 
gegužės pirmąja ir visomis iškil
mėmis Maskvoje ir kitose vieto
se, užsienio spauda pateikė sta
tistiką apie sovietų apsiginklavi
mą. 

Armijos, aviacijos ir laivyno 
personalą sudaro jau beveik 5 
milijonai karių. Armija suskirsty
ta į 170 divizijų, turi 45,000 
tankų, 55,000 šarvuotų autove-
žimių. Tiesioginiai biudžetas, nu
jaučiama, siekia 96 bil. dolerių, 
bet paslėptose kitose pozicijose 
dar gali būti apie 50 biL karo 
mašinai. 

Iš tų armijos divizijų 20 yra 
Rytų Vokietijoj, 2 Lenkijoj, 4 
Vengrijoj, 5 Čekoslovakijoj, 45 
prie Kinijos sienos. Europinėj Ru
sijoj 61, centrinėj Rusijoj 5, pie
tinėj 23. Likusių divizijų paskirs
tymas nežinomas. 

Karo laivynas paskirstytas į 
penkias flotiles: Baltijos, Pacifiko, 
Šiaurės, Juodosios jūros ir Kaspi
jos. Povandeninių laivų yra 315, 
iš jų atomine energija varomų 
140. Kasmet pastatoma dar 15-
-16 naujų atominių. Lėktuvnešį 
turi vieną, helikopterių nešėjų ir
gi vieną, kreiserių 30, laivų nai
kintojų 150, desantinių 230, greit-
laivių 225, minų jieškotojų 115, 
eskortinių 118, dar kitokiais pa
vadinimais netoli 1,500. Marinų, 
arba kaip jie vadina, jūrų pėsti
ninkų, sovietai turi 15,000. Viso 
laivyne tarnauja 500,000 vyrų. 

Karo aviacija susideda dau
giau negu iš 12,000 lėktuvų ir 

pusės milijono karių, o reaerve 
dar 3 milijonai. Į tą skaičių ne
įeina civilinė aviacija su 2,000 
lėktuvų ir 3,000 helikopterių, ku
rie gali būti taip pat panaudoti 
kariuomenės transportavimui. 

I tą skaičių neįeina priešlėktu
vinė ir civilinė gynyba. Jos sudė
ty yra irgi apie 500,000 žmonių. 
Savo dispozicijoj turi dar 6,950 
lėktuvu, daugybę artilerijos pa
būklų ir priešlėktuvinių arba 
prieš raketinių raketų. 

350,000 karių aptarnauja tik 
strateginę raketų sistemą. Tarp-
kontinentinių raketų sovietai tu 
ri 1,576, vidutinės distancijos 
660, priešo povandeniniams lai
vams naikinti iš kontinento 720 
raketų. 

Karo tarnyba Sovietų Sąjun
goj privaloma visiems vyrams. 
Trunka 2 metus. Be to, karinis 
apmokymas privalomas visose vi
durinėse ir aukštosiose mokyklo-
se. 

Kariai ruošiami ofenzyviniam 
karui. Kariai pratinami prie vo
kiškos "Blitzkrieg" strategijos. Ka
reiviams tarnyba yra sunki, la
bai nepanaši į Vakarų kareivių 
gyvenimą. Jie turi mažai atlie
kamo laiko, gauna labai mažus 
atlyginimus. Tie, kurie stovi Ry
tų Europoje, su vietiniais gyven
tojais draugauti negalL 

Ta proga spauda paminėjo, 
kad Vilniuje yra karinė priešlėk
tuvinė mokykla. Mokslas trunka 
3 metus. 

Nugriovė paskutine 
kataliku bažnyčia 

"T?r •".ret1: v"-*' b«lr:. j«;. reikia +okra mūra »p?rit~-er*i, kąd žmonės neišbegiotų", pasakė vienas Vaka-
i ra Vokietijos nokintų, pirma kArt§ atvykęs prie Berlyno sėdos sienos 

Kišinev, Moldavija. — Molda
vijos respublikos valdžia Sov. Są
jungoje pastaruoju laiku sugriežti
no kovos priemones prieš krašte 
gyvenančius lenkus ir vokiečius 
katalikus, praneša Britanijoje vei
kiantis Religijos ir komunizmo 
studijų centras. Raporte prime
nama, jog Moldavijoje yra apie 
penkiolika tūkstančių lenkų ir vo
kiečių kilmės katalikų, bet val
džia uždarė visas bažnyčias, iš
skyrus mažą koplytėlę, Moldavi
jos sostinės Kišinevo kapinėse. 
Koplytėlė tesutalpina kelias de
šimtis tikinčiųjų. 

Raškovo mieste valdžia įsakė 
nugriauti vienintelę dar veikusią 
katalikų bažnyčią, kurią patys ti
kintieji laisvalaikiu buvo pasta-! 
tę surinktomis lėšomis. Katalikų 
•sielovadai tėra paliktas vienas ku
nigas — Vladislav Zavalnyuk, 
bet veikla suvaržyta. 

Religijos ir komunizmo studijų 
centras Keston kolegijoje, netoli 
Londono, remiasi Moldavijos ka
talikų centro Londone gautomis 
informacijomis. Centrui vado
vauja anglikonų kunigas Michael 
Bourdeaux, gerai susipažinęs taip 
pat ir su Lietuvos Katalikų Bažny
čios dabartine padėtimi. Centro 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
beverk kiekviename numeryje 
skelbia "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" informacijas. 

Roma-saugus miestas 

Roma. — I Romą tiek sutrauk
ta policijos ir kariupomenės jieš-
koti Moro grobikų, kad miestas 
pasidarė saugus ir vienoms mo
terims išeiti į gatvę nors ir vi
durnakti, rašo Europos spauda. 

Kodėl Brzezinski 
vyksta į Pekiną 

VVashingtonas — Nutarimas i 
Pekiną pasiųsti Baltųjų rūmų sau
gumo patarėją Zbigniew Brze-
zinskį padarytas norint paspausti 
Maskvą, kad ji būtų bent kiek su-
kalbamesnė. VVashingtone žino
ma, kad rusai tiesiog bijo, kad 
prieš Kremlių nesusidarytų kinų 
— Amerikos ašis. ("U.&News>% 
V.8). 

Bonna. — B Čekoslovakijos bu
vo išvarytas AP korespondentas 
Robert Reid. Manoma, kad ne
patiko jo padarytas pasikalbėji
mas su vienu pasirašiusiu Char-
tijos-77 dokumentą, Madislav 
Hejdaneku. 

KALENDORIUS 

Gegužės 3: Pilypas ir Jokūbas, 
ap., Dirvonis, Drebulė 

Gegužės 4: Dangun Žengimas 
— Šeštinės; Florijonas, Monika, 
Beržas, Mintautė 

Saulė teka 6:46, leidžias 7:49. 

ORAS 
Saulėta, naktį" šalna, bet dSe-

Jna, šilčiau, apie 65 laipsniai. 
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MYBĖS 
GLOBOJA CHICAGOS ŠKAUTVSINHJL-KV RAMOVE 

Vedagoo ja sktn. f reas Regienė, 3853 W. 6*rd Sk , Cistose*. Bfioois 00035 
Telefonas 476-7089 

VYRIAUSIOJO SKAUTININKO ŽODIS 
VI TAUTINES STOVYKLOS REIKALU 

Žinau, kad esate susirūpinę[06051. TeL 203-225—1934. 
Vl-sios Tautinės stovyklos ruoši-į Programoje numatyta: a) T.S. 
m a — ji įvyks rugpiūčio 13-26 j Stovyklavietės apžiūrėjimas, b) 
cLd. Treasure Valley Scout Re-į Bendrų stovyklos reikalų aptari

mas, c) Pastovyklių vadijų pasi
tarimai. 

Kviečiu šiame sąskrydyje daly
vauti galinčius atvykti tuntmin-
kus ar vietovių vienetų vadovus. 

Tautinės stovyklos metu bus 
pravesta Ąžuolo Mokyklos sto
vykla, kurios tikslas suteikti pro
gą jauniems vadovams pasitobu
linti vadovavime. Numatyta A. 
M. darbotvarkė duos progą jos 
dalyviams įsijungti i bendras va
karų programas su visais stovyk
lautojais. Smulkias informacijas 
ir registraciją Jums jau prisiuntė 

servation, Pleasantdale Rd., 
Paxton, Mass. 01612. Brolijos 
stovyklos vadovybės sudėtis nu
rodoma pridedame priede. Broli
jos bendras programas sudarė ps. 
Ramo Rupinsko vadovaujama ko
misija. Pastovyklių viršininkai su
darė savo vadijas ir programas 
skautų užsiėmimams. 

E vietovių vykstančius skautus 
į Vl-ją Tautinę stovyklą reikia 
suorganizuoti stovyklinėmis drau 
govėmis, skiltimis ir paskirti ati
tinkamo amžiaus vadovus. Šie 
vienetai bus paskirti j skautų, pri-

\ TS^FTUTOSmRROUTOS 
VADOVĖMS - VADOVAMS 

Prašome aktyviai prisidėti prie 
suvažiavimo "Viltis" pasisekimo. 
Su Jūsų talka suvažiavimas bus 
tvarkingas ir drausmingas, todėl 
prašome atkreipti dėmesį į šias 
informacijas: 

1 

1. Suvažiavimas yra uždaras. 
D a l y v a u j a lik įžodį davusios vyr. 
skautės ir gintarės bei budėj imą 
atl ikę skautai vyčiai ir budžiai. 

2. Tuntininkai,-ės, vietininkai, 
-ės, siųsdami skautus i suvažiavi
mą: paskiria vadovą, atsakingą 
už jų skautų.-čių elgesį; per gru
pės vadovą pristato dalyvių sąra
šą su pažymėjimu, kad dalyviai-

yra aktyvūs Lietuvių Skautų są
jungos nariai, sumokėję nustaty
tą 1977 m. nario mokestį: yra už
pildę atsakomybės atpalaidavi
mo lapus, kurie laikomi tunto 
bylose. 

3 . Tuntininkai , -ės , vietininkai, 
-ės rūpinasi dalyvių transportaci-

i A \r ^ •- • • x- • į bet privalo registruotis ir pinigus I .4. Vartojimas svaiginančių ge- , . . . T c r , , „ ~ c . . I : . f . > : t , . , iM
 & v. - i : sumokėti LSS VI T S įzdinmkui r i m ų bei narkotikų suvažiavime 

II RAUGAS 
ra* uraoANUM eroau-o-

paU at. CIttcagO, 1 
n o e p t Sandą va, Legal 

aad fiaetar o* 

0AH.1 
. PoUMMd osu> 
after 

Soctety. 
SotMCttptica Rstes: $33.00 - Cfccago, Cook County, 

ffiaols and Canada. Etoesbere ia tbe U.S-A 131.00. Farelga 
$3180. 

Pašto Malda* Mžmant, pakrttavtaai ot gauta* 
ratas TdmvMami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytoje ad 
reao, gavai ii Jo mokestį atžymima iki kada yra užstmokejea. 

jH»tw 6 men. 3 men. 
CUokfO Ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 1W» 13.00 
Kanadoje 33.00 Itf.OO 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 
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Dalis Nerijos jurų skaučių tunto sesių Chicagos šv. Jurgio dienos su
eigoje Nuotr. Lino Meilaus 

rodyta tvarka. 
Brolijos vadovai ir skautai Vi

ję T. S. stovyklaus brolijos sto
vykloje ir vykdys jos programą, 

i LSB vadovų lavinimo skyriaus ir tyrusių skautų ir Lt pastovykles. . „ . , , , j - - c r> iV , \ v. , . , . . j . , ' . Ąžuolo mokyklos vedėjas S. Ro-Atvykstancius skilties didumo vie ! 

netus ar pavienius skautus 
prityr. skautus... savose pastovyk 

, ' mas Fabijonas, 
netus ar pavienius skautus, į ci.„,».. .„.x:„ 

resnėmis skautėmis ir 
(su vy-
gintarė-

lėse viršininkai skirs i stovykloje i 
mis; suvažiavimas ryyks s.m. ge-sudaromas draugoves ir tokiems 

vienetams pastovyklių viršinin
kai paskirs draugininką. Kiekvie
nos vietovės stovyklinį vienetą 
privalo lydėti suaugęs vadovas,! 
kuris bus visą laiką atsakingas už 

, . .. , . ° , zuoti nuvažiavimą ir talkinti le-savo skautus ir jis galės stovyk- v . , . . .. , , i ^ » i - J 1 - i „ - i šomis, kad kuo gausiau jie galėtų lauti Brclnos vadovybes bei skau- ! , . ^ . v. & „. : , 

gūžės 26-29 d. prie Chicagos . S u 
važiavimo viršininkai yra ps. R. 

j Vidžiūnas ir ps. R. Sušinskienė. 
Prašau padėti jūsų v ienetų sk. 
vvčiams ir budžiams suorgani-

tininkų pastovyklėje. 
Brolijos s tovyklos visose pasto-

vyklėse bus reikalaujama laikytis 
skautiškos tvarkos ir drausmės. 
Pr imenu, kad svaiginami gėri
mai , vaistai ir pan . nele idžiami 
skautiškose stovyklose. Prašau 
perspėti, visus s a v o vienetų sto
vyklautojus, kad Brolijos stovyk- į 
los vadovybė nedarys jokių n u o - į 

griežtai draudžiamas. 
5. Atvažiavę į suvažiavimą, da 

lyviai neturi teises apleisti sto
vyklavietės be suvažiavimo virši
ninkų leidimo. 

6. Stovyklautojai dalyvauja v i 
sose paskaitose" bei užs iėmimuose . 

7. Stovyklautojai bei jų v a d o 
vai yra atsakingi už stovyklos 
švarą ir tvarką. 

8. Stovyklon atsivežama pilna 
vasarinė uniforma ir darbo uni
forma. 

Suvažiavimo vadija ir 
Skyrių vadai 

DOMIMĖS AUDIMO MENU 

Lietuvių Skaučių Seserijos bu-dalyvauti šiame suvažiavime. 
Praeitame pranešime primi- yusi Vyriausia Skautininke poetė 

niau ir dabar ypač raginu užre- | j u o z ė Vaičiūnienė buvo pirmoji 
gistruoti vienetus Brolijoje, krei-'mokytoja Lietuvoje; kuri mokyk-
piantis į iždininką, kuris Jums } 0 j e pradėjo mokyti tautinius šb-
išsiuntinėjo paraginimus su na- kius, rinko atitinkamus tautinius 
rių registracijos blankomis. Užpil drabužius. Skautininkės A Bly-
dę jas, suteikiant 1977 m. gruo- naitė-Šenbergienė ir Elena Bars-
džio 31 d. žinias, grąžinkite s. A čiauskaitė pirmos išvežė mūsų 

s. Algiui Glodui. Registruotis rei
kia visiems vadovams individua
liai ar per savus vienetus, o skau
tams per savo vietovių vadovus. 

Šeštosios Tautinės Stovyklos 
registraciją prašau pranešti savo 
vienetų skautams, paskelbti sk. 
tėveliams bei vietinėje spaudoje. 
Stenkimės, kad šį jubiliejų švęs-
tume su nemažesniu entuziazmu 
kaip mūsų broliai ir sesės Austra
lijoje, kurie labai sėkmingai ati
darė šiuos prasmingus lietuvių 
tautos ir LSS sukaktuvinius me
tus. 

Budėkime. 

v. s. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 

Pociui, 6921 S. Wilmette, Darien, 
1111. 60559. Norj balsuoti šį rude-laidu, ivvkus nusikaltimui sioiei . _ „_ . , . . , ,-.•; P. T V,' ,-. . «, » • Irų LSS rinkimuose pnvalo būti 

sntvie. Brolnos stovvkla, k a r p m a ; ' ... . . . , . . « ..-:<„ . . 
"Z , '; • I _ • - Broliioie atitinkamai uzsiregistra-tote is schemos, ^us.-cirstvta Į ze- ' v .̂  . • < , , - ; . - , :, rr> •v - j - * *_J_i.i ve. Prašau vienetų vadovus ir ramiau apibudintas pastovykles: ! c . , . - . , , . . 

' jonų vadeivas stengtis, kad regist-Vilkruku pas to j klė, kurioje 
stovyklaus Atlanto rajono viene
tų vilkiukai ir tėvų atvežti jaun. 
sk. iš kitų rajonų. Pastovykles va-
diia. t.p. stovyklaus šiame rajone 
pagal reikalaujamą tvarką. 

Skautu pastovyklėje stovyklaus 

racija būtų galimai greičiau į-
vvkdvta. 

tautinį drabužį į tarptautinį su
važiavimą — pasaulio skaučių 
vadovių stovyklą Prancūzijoje. 
Tai mūsų lietuviško skautiško 
kelio Pirmūnės, kurių kilniu pa
vyzdžiu seka ir dabartiniai LSS 
vienetai. 

Balandžio 16 d. j Nerijos tun-

Vyr skaučių gintarių, skautų 
vyčių ir jūrų budžių suvažiavi-

fmas "Viltis" "sparčiai artėja. Su
važiavimas vyks gražioje ir jau
kioje aplinkoje Hastings YMCA 
camp, Lake Vi 11a, Illinois, gegu
žės 26 — 2° dienomis.Suvažiavi-
mo rengėjams būtina žinoti da
lyvių skaičius, kad galėtų tinka-

Kiti mums visiems svarbūs t o vadijos narės j.ps. Aldonos 
skautiški reikalai yra: "Skautų ^eselkienės namus susirinko Auš-
aido" prenumerata. — nepamirš-'^g Vartų tunto prityrusių skau-
kite ją atnaujinti ir kitus para-į&ų Aušrinės ir vyr. skaučių Ga-

cV„,-,; T: A ! ^ J L - ? ,ro^;jL U*i ?JnTi- T a i P P31 ska'Jt^ — vadovų j , i j o s draugovės. Sueieos tema — skautai ir draugovių vaduos bei, * , . , . _ r . ' . . ^ . ą , , . . , la;T><. I T ^ T T l ^ . Z J i ! a : 
pastovykles vadovybė. 

pakėlimai į vyresniškumo laips-
n . ' . i L ~* vi •• 'nius bei apdovanojimai žy Prityrusių skautų pastovyklėje • . _, . _ . meni-

stovyklaus 14 m. skautai (davę 
prityrusio skauto įžodį) ir drau
govių bei pastovykles vadovybės. 

Atkreiptinas tuntininkų dėme
sys, kad dabartinėmis sąlygomis 
kiekvienas 14 m. skautas, leidus 
tuntininkui ar vietovės vadovui, 
gali duoti prityrusio skauto fžodi. 
Raginu visus vadovais pravesti pri
tyrusių skautų įžodžius pagal 
nuostatus, kad atitinkamo am
žiaus skautai galėtu stovyklauti 
prityrusiu skautu pastovyklėje 

Jūrų skautų pastovyklėje sto
vyklaus jūrų jauniai, jūrų skautai 
ir laivų, bei pastovykles vado
vybė. 

Sk. vyčiu pastovyklėje, — sk. 
yČiai ir pastovykles vadovybė. 

Skautininkų pastovyklėje sto
vyklaus kiti Brolijos stovyklos va
dovai, skautininkai ir LSB svečiai. 

Palapinių, virtuvės indų, viri
mo tvarkos, statybos medžiagos, 
įrankių gavimo informaciją pri
siųsiu Jums kai tik ją gausiu iš 
LSS stovyklos vadovybės. Prašau 
klausti kas jums yra neaišku, — 
galima kreiptis į Brolijos pasto
vyklių viršininkus ir bendrais rei
kalais { BVoTuos stovyklos virši
ninką. 

Birželio 3-4 d.d. Hartforde į-
vyks Brolijos stovyklos vadovų 
sąskrydis pasitarti organizacijos 
ir programų reikalais. Atlanto ra
jono vadija globoja šį sąskrydį ir 
sutvarkys dalyvių nakvynes, mais 
tą ir kt Šiuo reikalu prašau kreip
tis į s. Juozą RašTcį, 443 Chest-
p«t St,- New Britam. Conn. 

mis. Tai yra mūsų priemone ug-

lietuvaitė skautė — audėjėlė. 
Sesės Aldonos namų sienos iš

puoštos audiniais ir paveikslais, 
dyti susidomėjimą skautavimu, a n t s^fo liaudies meno knygos 
atsilyginti sk. rėmėjams ir įver- ."Skautų Aidas" ir juostoms stak-
tinti dirbančius vadovus. Nepa-ijeiės, 
mirškite nusipelniusiųjų! Pasižiūrėję kaip ji audžia ma-

Stenkitės tinkamai paruošti sa |žą juostelę, einame visos į kitą 
vb vienetų skautus VT-jai Tauti
nei Stovyklai, kad jiems būtų įdo
mu ir malonu stovyklauti su bro
liais ir sesėmis lietuviukais sus-
kridusiais iš įvairių miestų bei 

mai pasiruošti. Visi davę įžodžius 
sk. vyčiai, j . budžiai, gintarės ir 
jūrų skautės kviečiami suvažiavi
me dalyvauti ir nedelsiant regis
truotis. Registraciją vykdo tunti-
nrnkai - kės. 

MOTINOS DIENOS SUEIGOS. 

Sekmadienį, gegužės 7 d., Jau
nimo centre vyks Aušros Vartų 
ir Nerijos tuntų Motinos Dienos 
sueigos- Abu tuntai pradės suei
gas Šv. Mišiomis, kurios bus atna
šaujamos 9:30 vaL ryto žemuti
nėje salėje. 

Po Šv. Mišių, Nerijos tunto se
sės rikiuojasi ir žygiuoja į Čiur
lionio galeriją, kurioje vyks jų Mo
tinos Dienos sueiga. Po sueigos, 
visos rikiuotėje žygiuoja į Jauni
mo centro sodelį dalyvauti a. a. j . 
v. s. kun. Jonui Raibužiui prisi
minti pastatyto kryžiaus šventini
mo iškilmėse. 

Aušros vartų tunto sesės po Šv. 
Mišių paliks žemutinėje salėje, 
kurioje vyks jų Motinos Dienos 
sueiga. 

Abu tuntai primena sesėms, kad 
pakviestų šiose sueigose dalyvau
ti savo mamytes ir močiutes. Daly
vavimas Šv. Mišiose visoms pri
valomas. Patikrinkite savo uni
formų tvarkingumą ir nesivėluo-

• Redakcija straipsnius taiso savo = 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniai = 
nesat^o. Juos grąžina tik i£ anks | 
to eusicvjs. Redakcija už skelbi' r 
asų turini ntatiiafro Skelbimų. § 
cainoe prisHmčiamaa gavot pra- | 
tymų. 5 
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• Administracija dirba ka* Į 
dlea nuo 8:30 iki 430, šešta
dieniais noo 8 3 0 ad 12rt0. 

• Redakcija dirba kasdien 
8 3 0 — 4900. tPiTadifniaii 
8 3 0 — 12:00. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija Ir motenj ligos 
Ginekologine' Chirurgija. 

6449 So . Palaski Rd. (Crawford 
Medical Bofiding) TeL Lū 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8094 

Priima ligonius pasai susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR VIDAUS LEGOS 

Marųaette Medinai Oe*ter 
<1S3 So. ReUzie Avenae. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvlrtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki > vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tai. WAJbrook 5-8048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:09 - 6:00 vaL popiet. tre& Ir še*t 

tik susitarus. 

Dr, Jonas G. BYLA-BYLAITIS 

TeL ofiso tr boto: OLympie 2-4151 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

iSskjnros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUance 5-1811 

WSL WALER J. KIRSTUK 
lietuvis gydytojas) v 

8925 West 5»tb Street.. 
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. TreS. ir SeStad. uždaryta. 

GALVOS IR STUBURO LIGOS { 
2858 West 6Srd Street 
CMcago, Dlinots 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

kitę 

(Nukelta į 4 pel.). 

kraštu! Žinote, kad Tautinių sto
vyklų įspūdžiai lieka malonus 
prisiminimai visam gyvenimui, 
todėl nepagailėkite pastangų kuo 
daugiau savo skautų pasiųsti į VI-
-ją Tautinę stovyklą. 

Budėkime! 

v.s. Sigitas Miknaitis, 
LSB Vyriausias) Skautininkas 

KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS 

Iš tolimas Australijos lietuvių gyvenimo. VI tautines stovyklos daly
viai apžiūri vieną avių ūkį, netoli Melbourno Nuotr. VI. Bacevičiaus 

kambarį, sesė Aldona sėda į 
šviesias stakles ir pykšt, pokšt, 
tapu, tapu.., minasi pakojai, ky
la tai vieni, tai kiti siūlai, pra
bėga šaudvklė, o mėlynam dug
ne ryškėja rausvas raštas. Visos g"»'"" J " "Jmfuun.ttM.iMmm,.n..iM!ill „,„„...,. ... -„^ 
grūdamės keliomis eilėmis aplin
kui — taip gražu ir taip įdomu. 

Dr. Ant. Rndoko kabinetą perene 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
VaL: pagal susitarimą: pirmad. Ir 

ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. tr penkt 
10-4; Sestad. l»-S va!. 

Ofla. teL 785-4477; Bei. 246-2838 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervo tr 
Emocinės Ilgo* 

CRAWFOBD MEDICAL BLDG. 
6 4 4 9 So. Potaeki Boa^d 

"' DR. A. D. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E S-5898 
Specialybė Akių ligos 

S997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 1RERA KURAS 
GYDYTOJA. IR CrURURGS 

Kūdikių i r vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUILDLNG 

3200 West 8 1 s t Street 
Ofs. teL R E 7-1168, rez. 339-2919 
Ofn. H E 4-1813; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l i gos 
2454 West 71st S t r e e t 

71-os ir Campbeil Ave. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
peaktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLETA KAROS VFTC 

7061 So. Washtenaw — TeL 7?8-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji} 

receptus. 
Didelis akiniu įSmij pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:1*. 
Keto. 1-8 v. vak šeSt 10-4 • . p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telet - 282- 4S56 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC UGOS — CHIUT-RGIJa 
Offcou: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 S O . CENTRAL AVE. 

Valandos pagal iraaitartma. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviskaT* 
OPTOMETRISTAS 

Ttkrtna akis. Pritaiko stasaMh k 
•'Contact lenses" 

2619 W. 71st St. — TeL 737-514S 
VaL pagai susitarimą. Uždaryta trec 

Jūrą vyr. skautininko kun. Rai
bužio atminčiai pagerbti Jauni
mo centro pastatyto kryžiaus pa
šventinimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 7 d., 11 vai. ryto. Lituani-
cos tunto juru broliai ir Nerijos 
tunto sesės, tuoj po sueigų, orga
nizuotai atvažiuoja dalyvauti iš
kilmėse. Visi broliai — se^ės, skau
tininkai -kės, aktyvūs ir šiuo me
tu nedalyvaują veikloje kviečiami 
dalyvauti ir pagerbti lietuviškai 
skautybei nusipelniusį j. v. skau
tininką kun. Joną. Tėvai ir visuo
menė maloniai kviečiami su skau
tais - temis pagerbti iš mūsų tar
po per anksti pasitraukusį, lietu
viškam jaunimui daug pasitar
navusi asmenį. 

Rūsyje stovi dar didesnės staklės, 
o jose plonas marškinių ranko
vės audinys. Žiūrime, kaip sesė 
audžia ir galvojam "kiek kartų 
reikėjo skietu sumušti, kol išau
dė vieną rankovę?" Grįžtame į 
viršų', vaišinamės paruoštais ska
nėstais, o sesė Aldona atidaro 
tamsiai žalią, margą skrynią ir 
kelia iš jos audinius. Taip gra
žu, kad nebeužtenka aikčiojimų, 
turime ir iš arti pažiūrėti ir pa
liesti, ir pakilotL 

Sesei A, Veselkienei, parodžh -
šiai mums ypatingą lietuvių tau
tinių drabužių grožį, skautiškai j 
dėkoja Aušros Vartų t Aušrinės 
ir Gabijos draugovių sesės ir jų 
vadovės ps. Laima Rupiriskienė, 
si. Irena Valaitienė ir sesė Alė i 

| "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIEN£S BIRUTIS 
I KARIU ŠEIMŲ MOTERŲ Dft-JOS DVIDEŠIMTMETIS" 
I Išleido ją Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato 
1 leidinys, kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $5Ą1. Hlino-
I jaus gyventojai prideda 25 centus taksų 

| Užsakymus siųsti: Draugas, į5Ą5 W. 63rd St., Chica-
| go, m 60629, 
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? | 

L S S BROLIJOS V A D O V A M S 
T S REIKALU 

Pas iunčiau Jums Vl-s ios T a u t i 
n ė s stovyklos registracijos anketas. 
Prašau registruoti savo v i ene to 
skautus ir vadovus anketoje n u -

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyt! gimines. Chicagoje beveik 
kiskvjenas turi giminių. 

BOdami Chicagoje, aplankykite Jftsą gerąjj draugą — dienraSt] 
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
i rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar-norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį U CU esančių rankdarbių ar g 
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 2 

s 
Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. r 
Adresas: DRAUGAS, «45 W. Ord Street, 

LU 
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Ofiso teL — P R 8-2230 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr penkt. 
nuo 12 Iki 2 vaL ir nuo 5 lkl 8 vai. 
vak. Sefitad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofla. PO 7-6000 Bes . G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• M Weat 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
6214 No. Westen Arenos 
1002 No. Western A venos 
Tat atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 5614605 

fstolgM Ir bate teL 482-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.4»th CboTt, Cicero, ŪL 

Kasdien 10-12 b 4>7 
Išskyrus treč. b* keitad. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
h* ketv. nuo 5-7 •"akare 

Ofiso tsi 776-2880, r e b \ 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telet. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR S-OS17 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

n o o 1:00 ligi 3 : 0 0 vaL popiet 

Ofiso teL H E 4-312S. Varnu GI 8-S1SS 

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

2454 Wsst 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. Ir penkta* 

S-S Ir ?-7 — » anksto auattaru*. 

TeL ofiso PB 66446 
F. C. VVINSKUNAS 
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TREČIASIS PASAULINIS KARAS 
Tokia šio rašinio antraštė mėjimas, pasiektas detentės dėka, 

daugeliui skaitytojų gal rodysis kaip tvirtina mūsų minėtas prof. 
keistoka ir todėl reikalinga kai dr. A.T. Bouscarenas, buvęs Eu-
kurių paaiškinimų. Pirmiausia, ji ropos saugumo konferencijos 
ne mūsų pačių sugalvota — pa- 1975 m. Helsinkyje "Baigiamasis 
imta ir dr. A.T. Bouscareno, Le aktas", kur kaip visi gerai žinome, 
Moyne kolegijos Svracusuose, N. Sovietams buvo pripažintos jų II 
Y. profesoriaus kalbos, viena pro- Pasaulinio karo metu ginklu nu-
ga pasakytos ukrainiečiams (AB statytos sienos, paliekant Rusijos 
N. Correspondence, Nr. 1, 1978, pusėje visą eilę buvusių laisvų 
Muenchen). Išmintingas moksli- valstybių, jų tarpe ir Lietuvą. 
ninkas — politikas (ne mėgėjas) Prof. Bouscarenas detentę vadi-
tvirtina, kad III Pasaulinis karas na "mirties taika" (Detente is 
prasidėjęs tuojau II Pasauliniam the peace of death"). 
karui Į M l l U I Ji paskelbęs Sta- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
imas 1946 m. gegužes pirmosios , ^ . -. . . ., . ^ • • v. , . . - . kraštai šiais metais pasibaigusio-proga. Taigi sis karas tęsiasi įau . - , . A« t . T» r- i -i ' i )e Europos saugumo konrerenci-32 metai. Per si laikotartn ko- . . „ •, , ° _ . . . .. . . 7 , . , . j . įoje Belgrade pavergtu tautų 2-tnumstai, nepatirdami didesnių \ , , . . ° . , 
materialinių nuostolių ir nedaug 
sudedami gyvybės aukų, užėmė 
žymiai daugiau žemiu bei kraštų """ ~"=* W M = " M j a • * . „ . . . . . . „ duomenų, kad kun nors valstybe su jų žmonėmis, kaip žiauraus II 
Pasaulino, karo metu, kada tas 

i ? ^ ] ' l e m į į į j d a U g i a U * * konferencijoje Madride! 20.000 žuvusių anų. 

Trečiojo pasaulinio karo metu ^ ^ f **?* p 5 § į ? * ! a ! 

komunistai užgrobę daugybę b u v o W prezidentes G. Fordas 
kraštu ir neoaprastai iškėlė savo • * * 9 * į S e k r ' R Į**** 
valstybės galią. Tikrasis šio karo " Sovietų Sąjungos valstybes gal-
vardas yra Detente, kurią Sovie- va Leonidas Brežnevas. Atrodo, 
tai labiau mėirsta vadinti "taikia į * jų pėdomis seka ir dabarb-
koegzistencija". mai JAV-bm vadai. 

» Tačiau ir pastarųjų tarpe yra 
Detente - sovietinių rusų, pa- b l * i v i u P ro tu- g g į i š s k i r t!-

ties Stalino sugalvotas atradimas. n j u mmetinas prezidento patere-
Jis ir jo patarėjai labai gerai pa- I - * ^ : : i x a " i i ^ sm* -
žino neperdaug gudrių kapitalis
tų psichologiją ir fą savo reika
lams pakankamai gerai išnaudo
jo. Buvo apsispręsta stiprinti So
vietų Sąjungos ir iš viso bolše
vizmo galybę, Šiam reikalui nau
dojant vakariečių nuolaidas. 

KUBIEČIŲ TERORAS ANGOLOJE 
Teigiama, kad buvusioje Afrikos portugalų kolonijoje tamdmiai kubiečiai Ssurusra 
pralenkia mokytojus — sovietus 

vadavimo klausimo nė negalvo
jo kelti: tai būtų buvę priešinga 
mirties detentės dvasiai. Nėra 

ri nors valstybė 
pavergtų tautų laisvės klausimą 
iškeltų ir 1979 m. rūkstančioje 

Brzezinskis. 

Bandydami kapitalistus apgau 
ti ir juos "užbovyti", detentės są
voką Sovietai išplėtė, į ją įjung
dami kultūrinius mainus, pasi
keitimą mokslo laimėjimais, iš
plėstą prekybą ir kitus panašius 
dalykus. 

Vienu detentės pradininkų bu 

L. Brežnevas atvirai sako, kad 
"Detente yra kovos forma" (ci
tuota iš angliškų šaltinių — "a 
form of struggle"), "Pravda", 
komentuodama prideda, kad da
bar kova tarp komunizmo ir ka
pitalizmo nuolat vyksta, kad ji 
vedama detentės būdu, kad iš to 
Sovietai daug laimėję ir ateityje 
laimėsią. 

Per visą pastarųjų Šimtmečių 
istoriją, i kurį šio pasaulio kam
pą beužmestume akį, mažesnių 
tautų užkariavimai, šiandien bol 
ševikų krikštyti, "išlaisvinimu", 
visada pasižymėjo baisiais žiau
rumais. Kodėl? Gi todėl, kad 
"laisvinamieji" nenorėdavo tapti 
vergais, kaip kad šiandien būti 
suvarytiems į kolchozus; ar an-
goliečių, atveju, būti išvežtais į 
Kubą ir dirbti cukrašvendrių lau 
kuose. Taigi, juodieji angoliečiai 
verčiau kovoja ar bėga į džung-
les, kad tik netaptų "išlaisvinti". 

Apie Fidel Castro vykdomą te
rorą Angoloje amerikiečius skai
tytojus supažindina "Human E-
vents" savaitraštis, savo P7.22. 
Nr. 16 laidoje. Šis straipsnis yra 
perspausdintas iš londoniškio 
"Sunday Times". Pastarojo kores
pondentas, Norman Kirkham, 
buvo slapta nuvykęs į Angolą ir 
parašė akivaizdinį pranešimą a-
pie tikrą būklę Angoloje. 

Savaitraštyje primena, kad kai 
F. Castro šypsosi JAV biznie
riams, ieškodamas naujų kvailių 
santykiams su JAV pagerinti, šis 
diktatorius (žinoma Sovietų diri
guojamas — aut.) šiaurinės An
golos provincijose pradėjo nau
jus neaprašomo teroro veiksmus: 
kaimų gyventojai naikinami kryž 
mine kulkosvaidžių ugnimi ir de
ginami napalm padegamosiomis 
bombomis! (Past : kur pasislėpė 
tie visi JAV pacifistai, sprogdinę 
JAV įmones, Vietnamo karo me
tu, už napalm bombų gami
nimą? — Aut) 

Kodėl? Atsakymas aiškus: bol
ševikai stengiasi sunaikinti parti
zanus ir juos remiančius čia
buvius, kovojančius už savo kraš-

BR. AUŠROTAS 

to laisvę. Apskaičiuojama, kad 
šių naikinimo veiksmų pasėkoje 
buvę nužudyta apie 70,000 gy
ventojų, nuo "laisvintojų" bom
bų ir kitų mirtį nešančių pabūk
lų. 

LIETUVIAI DIRBA SIBIRE' 
J. VAIČELIONAS 

Kiek lietuvių šiandien yra Si-1 "savanoriškai" čia nuvyko dar-
bire —sunku pasakyti. Žinoma, I bams. Dabar Sibire vienas svar-
kad per 1941-52 m. deportacijas biųjų darbų yra Baikalo - Amūro 

/ J 
Pirmasis Angoloje 

Mano minėtas (koresponden
tas "Sunday Times") asmeniš
kai dalyvavo kovose, Angolos te
ritorijoje. Jis, kartu su dr. Holden 
Roberto laisvės kovotojais, suko
rė apie 300 mylių neperžengia
mais džiunglių plotais. N. Kirk
ham buvo "įšmugelhiotas" i? 
Zaire į Angolos teritoriją ir yra 
buvęs pirmasis vakarietis žur
nalistas Angoloje, po to, kai ko
munistai užėmė ten valdžią ir 
Agostinno Neto buvo paskelbtas 
to krašto diktatoriumi. 

Kaip žinome, A Neto neįsilei
džia į Angolą užsienio korespon
dentų, kad pastarieji neaprašytų 
kaip "klesti" Angola po išsilais
vinimo iš kolonijalistų - portu
galų junga 

Kubiečiai ir europiečiai 
Savo pranešimą laisvajam pa

sauliui N. Kirkhamas parėmė gy
vų, išlikusių nuo žudynių liudi-
jimais-Galimas dalykas,kad šiuo 
metu Angoloje yra apie 25,000 
kubiečių. Jie kovoja prieš UN 
ITA ir FLNA krašto šiaurėje e-
sančius partizanų dalinius. 

Aiškinimas teisingas, nes pa
remtas faktais. Tuo metu, kai va
kariečiai yra surišti detentės 

vęs 1939 m. Maskvoje pasirašytas varžtais, Sovietai užėmė Cekoslo-
Hitlerio — Stalino (Ribben- vakrją, įsigalėjo Tolim. Rytuose, 
tropo - Molotovo) paktas, ku- ^'Aldk Kub«> a P ^ ^ b a " 
riuo, kaip žinoma, ir mūsų Lietu- **** Artimuosius Rytus ir Indi-
va buvo "nurašyta" rusų nau-. jos vandenyno sritis. Pagaliau 
dai.~Š'paktą"su"manęs ir" įvykdęs * » # * užvaldyti Afriką, tvirtai 
Stalinas, tačiau rusai iš jo ne- a t s i s ė d e Mozambike, Angoloje, 
daug ką ir tiktai laikinai laimėjo. Etiopijoje ir daugelyje kitų Juo-
Hitleris buvo apdairus, nesileido dosios AMkos kraštų. Atrodo, 
į detentės pinkles ir netrukus už- *** JAV-bes, jvainais budais 
puolė savo detentės partnerį. Šios spausdamos Pietų Afrikos ir Ro-
"detentės" Sovietai nemėgsta ir d e z i i o s vyriausybes, suteiks gali-
Stalino — Hitlerio paktas jų po- ™ v b e **<* k r a š t u s u 2 m t i k o m u -
Irtinėje Uteratūroje nefiguruoja. nitams. 
Bet dėlto detente nemirė, tiktai • 
įgavo naują kryptį ir rado naujų 
aukų. 

minosvaidžiai napalm bombo
mis puola gyventojus. K sudegi
mo pavojaus bėgančius kaimie
čius šaudo pažeme skrenda lėk
tuvai. Sugaudyti gyvieji yra su
varomi į vieną vietą, iš kur skirs
tomi į darbo stovyklas ar į kalė
jimus. Panaudojant šį išbandytą 
ramių gyventojų naikinimo bū
dą, per pastaruosius šešerius mė
nesius Angoloje buvo išnaikinta 
šimtai kaimų ir jų gyventojų. Ko
vojant prieš angoliečius "sėkmin 
gai" naudojami T-52 tankai, 
'katiušos' ir kitos iš sovietinio 
arsenalo išbandytos su piliečiais 
kovoti žmonių naikinimo priemo
nės. 

"Išlaisvintų" kaimų gyvento-
;ai yra apiplėšiami, atimami jų 
baldai ir kitos namų apyvokos 
reikmenys. Rastos gyvos moterys 
ir merginos yra žaginamos ir iš
niekinamos. Bažnyčios sugriau
namos, šventraščiai sudeginami, 
rašo korespondentas. 

Vaikoi deportuojami 

Kariškoji vyriausybė Luandoje, 
Angolos sostinėje, išleido potvar
kį, kad 'Visi vaikai ir jaunuoliai 
ligi 17 m. amžiaus iš išlaisvintų 
vietovių privalomi pervežti į Ku
bą. Čia jie bus perauklėti". Ta
čiau vietiniai angoliečiai sako, 
kad "jų vaikai esą pervežti į Kubą 
vergų darbams cukrašvendrių 
plantacijose". (Past: Na, jeigu 
jau buvo taip blogai gyventi Por
tugalijos valdomiems, tai gal čia
buviams - partizanams ir pra
vartu susipažinti su bolševikinė-

į Sibirą buvo išvežta apie pusė 
milijono lietuvių, kurių per 50 
procentų žuvo. Tik iš 1941 m. 
deportacijos lietuvių Sibire žuvo 
apie 90 procentų, ypač vyrų. 

Gen. V. Karvelis rašo (Švyt 
1976. Nr. 14,30p.), kad 1941 m. 
birželio 14 d. į Maskvą, į genera
linio štabo akademiją pasitobu
linti atvyko šie 29 korpo lietu
viai karininkai: gen. V. Vitkaus
kas, gen. V. Karvelis, gen. A. Če
pas, pik. V. Kiršinąs ir pik. A 
Urbšas. K jų tik 3 buvo fronte ir 
vėliau tarnavo 16-je lietuviškoje 
divizijoje. Tuo metu bolševikai 
į "kursus" išvežė daugumą aukš
tesnio laipsnio lietuvių karinin
kų, bet jie vietoje kursų pateko į 
lagerius. Išvežė daug ir žemes
nio laipsnio lietuvių karininkų. 
Tuos išvežė atviriau: apgaulin
gai areštavo ir deportavo į Sibi
rą, kur jie beveik visi žuvo. Karo 
metu Sibiro stovyklose beveik vi
si vergai žuvo nuo bado, šalčio 
ir sunkių darbų. Gyvų išliko de
portuotų moterų, kurios dirbo 
kolchozuose ar kur kitur, bet ne 
vergų stovyklose. 

Vėliau į Sibirą deportuotų lie-

Tikima, kad kovose prieš par
tizanus kubiečiai neteko apie m i s l a i s v ė m i s . _ A u t ) 
8,000 nukautų ir keliolikos tuks-

1941 _ 1745 m . Sovietai vedė 
glaudžią detentės politiką su Va
karų Europos kraštais ir Ameri-

Taigi tvirtinimas, kad m Pa
saulinis karas vykstąs nuo 1946 
metų be pertraukos, yra 2 esmės 
teisingas. Jo metu Sovietai, be 
didesnių šiltojo karo verksmų, 
daugiau diplomatiškai veikdami 

ka. Ši detente jiems buvo labai tikrai laimėjo daug žemių ir žmo-
sėkminga: laimėjo daugybę ze- m ^ ^ to j i e m s n e u ž t e n k a > r ^ 
mių, išplėtė savo įtaką i daugeli ^ ^ ^ ^ k b a I ^ ^ ^ ^ 
kitų kraštų. Tačrau ne visur so- l y g a s ^ ^ a g e n t a m s s i ^ b t i s 
vietiniams rusams sklandžiai ęjo- į ^ ^ A ^ ^ UT6L y ^ ^ 
si. Kai kur jie turėjo panaudoto ir k o m u n i z m ą w&įjių taip v a d i n a . 
jėgos spaudimą, nes ne visur se- m ų l i b e r a l i g į organizaciių prie-
kėsi kapitalistus apgauti. dangoje Lygiai tuo pačra metu 

Pokario meto detentę lydėjo d e t e n t ė l e { d o j j į ^ m m m u 
Graikijos karas, kruvinas pervers- v e i k t i ^ ^ ^ ^ § i ą J ų ^Mą 
mas (prezidento Beneso nuzu- fm p&tyrę j r l i e t u v i a i i | d v i a L 
dymas) Čekoslovokaijoje, Berly- P r i s i m i n k i m e ^ &eWiios ^ y . 
no blokada, komunizmo Įsigalė- mą, paralelinų "bendruomeni-

ir kitokių organizacijų kuri' jimas Kinijoje (kai Amerika at- 3 

sisakė remti Tautines Kinijos vy- ^ fctfjim nešvankius ~" Hetu-
riausybę) ir kiti įvykiai. ^ų visuomenininkų bei kultūri-

Detentės dėka Sovietai įsigalėio ninku puolimus. 
Egipte, Irake Syrijoje. Jų politika p ^ ^ ^ g n t i ^ 
šukele Korėjos ir Vietnamo bei . . ° . , r *T . . . . 
T, , ,.. , , f t K A vietų agentų gudrumą ir mokeji-Kombodijos karus, 1956 m. A- ^ ^ d ^ 
menka ir Kiti Vakarų kraštai, va- "nekaltoje šviesoje", kaip ir 

skleisti tariamai mums "naudin
gas idėjas" kaip "geros va
lios" dalyką, kad juo ėmė tikėti 
net kai kurie lietuviai. 

dovaudamiesi "detentės dvasia" 
ir nenorėdami užrūstinti rusų, 
nepadėjo Vengrijos sukilėliams, 
laimėjusiems to krašto valdžią. 
Tas pats atsitiko ir su Lenkija. 

Detentės dvasia besivadovauja- ^ Negalima pasaky-
m, JAV-biu politika, nusprendė ^ ^ ^ * ^ J ^ ^ . 
nebegmti Viemamo ir savo nuo- rfečiamg ^ s e f c t l ^ ^ ^ ^ ^ 
5 ? S d r t U g U S ~ VetnQmie' naudinga lietuviams? - Pa
čius išdavė komunizmui. svarstykime. 

Taigi UI Pasaulinis karas jau 

Didžiausias sovietinių rusų lai- b. ko. 

Amerikos prezidentai ir užsienio 
politikos vadovai keičiasi, tačiau 
detente su Sovietais ir toliau pa
laikoma*. Valstybės sekretorius 
Cyrus Vance (kairėje) maloniai 
tariasi su savo pirzntakūnu dr. H. 
Kissuięerm 

tančių sužeistų; pastarieji gydy
mui yra pervežami į SSSR ar į 
kitus Sov. S-gos kontroliuojamus 
R. Europos kraštus. Tuo būdu 
stengiamai Kuboje išvengti ne
patenkinamos reakcijos iŠ vieti
nių gyventoji;, sekančių sužeis
tųjų karių pervežimą į namus. 

Be kubiečių, į Angolą sovietai 
yra atgabenę apie 5,000 savų 
"patarėjų", o iš kitų Rytų Euro
pos kraštų Angoloje gali būti a-
pie 14,000 įvairių specialistų. 
(Past.: iš šios teritorijos išvykus 
portugalams, juos privalėjo kas 
nors pakeisti, kad gyvenimas ne
sustotų vietoje. — Aut) 

Naikinimo taktika 
įtariamos partizanus slepian

čios vietovės iš vakaro yra apsu
pamos baudžiamųjų būrių, gink
luotų tankais, šarvuotais auto
mobiliais ir kitokiais modemiš
kais ginklais. Anksti rytą, kai visi 
dar miega, MIG tipo lėktuvai, ra-
ketsvaidžiai - helikopteriai bei 

magistralė. Taip yra vadinama 
naujai tiesiama geležinkelio li
nija. Ji statoma paskubintu tem
pu, nes palei Kinijos sieną esanti 
geležinkelio linija yra nesaugi. 
Tą geležinkelio liniją taip pat 
stato kaliniai, kurie pavadinti sa
vanoriais. Komunistiniame kraš
te savanoriai pasirinkimo neturi: 
jei kas atsisakytų į numatytus 
darbus vykti savanoriškai, jis bū
tų išvežtas kaip kalinys. Gal vie
nas kitas komjaunuolis ir tikrai 
savanoriškai vyksta į Sibirą dar
bams. 

Sibire geležinkelio statyba "ro
mantiška": dega laužai, ant ku
rių tarsi kepa taigos upėse ar eže
ruose sugautos žuvys. Deja, čia 
laužai kitokie: jie kūrenami, kad 
būtų atšildyta žemė, kad būtų 
galima iškasti duobes numaty
tiems statybos stulpams. Viena; 
Norilsko vergas rašo, kad ten 
statybos reikalams įšalusioje že
mėje jie duobes iškirsdavo kirko-
mis ar panašiais įrankiais. Atseit 
čia darbas lengvesnis. 

Prie geležinkelio statybos dir
ba tūkstančiai "savanorių". Jie 
vykdo geležinkelio statybą ir pa-

tuvių gyvų išliko daugiau, nes "»ošia sąlygas miestelių staty-
po karo stovyklose nebebuvo to
kio bado. Po Stalino mirties daug 
lietuvių buvo paleisti. Vieni jų 
buvo paleisti tik iš stovyklų, o ki
ti galėjo grįžti ir į Lietuvą. Lie
tuvoje jie buvo laikomi "raup
suotais" ir negalėjo gauti nei 
darbo, nei pastogės. Kurie buvo 
seni ir nebegalėjo dirbti, jie pra
šė pensijos, bet jos negavo, nes 
trūko darbo stažo. Kai kurie iš 
jų su prašymais kreipėsi į Teisin
gumo ministeriją, kad jiems bū
tų užskaityta į darbo stažą dar
bas lagery. Ministerija išaiškino, 
kad jie į Sibirą buvo deportuoti 
neteisingai — be nusikaltimo ir 
be teismo. Jiems išbūtas laikas 
buvo užskaitytas į darbo stažą ir 
galėjo gauti pensiją, bet niekas 
jiems neatlygino už prarastą svei 
katą- Vienas tautietis rašė: "Ga

ro pasėkoje apie vienas milijonas v*u pensiją — 40 rublių per mė-
gyventojų buvo išplėšta iš savoinesį. Ant duonos ir kruopų už-
gyvenviečių. Dabar jie skursta pa j teks". Ar gavo pensijas tie lietu-

Karo gaZo nesimato 
Korespondentas, ( N. Kirkha

mas prileidžia, kad "konfliktas" 
Angoloj dar ilgokai tęsis. Ži
noma, tai priklausys nuo para
mos, kurią spės suinteresuotos 
šalys siųsti partizanams. Žinia, 
kraštas bus visiškai nualintas, 

dabar, šio nežmoniško tero-

viai, kuriems nebuvo leista grįžti 
į Lietuvą, nežinia. 

Deportuojami lietuviai į Sibiro 
vergų stovyklas ir dabar, tik da
bar deportuojamus pirmiau nu
teisia komunistiniai teismai. A-
not eilėraščio "Ir tribunoluos iš
didžiai teisiuosius smerkia žmog
žudžiai". Dabar net atlikusiems 
bausmę Sibire neleidžiama grįžti 
į Lietuvą. Žinome, kad ir N. Sa-

— Pasaulio didžiausias didvy- dūnaitė iš stovyklos išleista, bet 
ris yra tėvas, kuris nusipelnė jį turi dirbti Sič^s. 
savo vaiku meilės, pagarbos iri Be nubaustųjų, Sibire dirba 
pasigėrėjimo. VFBBam A. Ward,ir daug "laisvų" lietuvių, kurie 

čiose primityviausiose sąlygose; ir 
juo ilgiau šis "laisvininTas" tęsis, 
tuo daugiau pabėgėlių mirs nuo 
bado, ligų ir kitų nedateklių. 

Štai kokiomis humaniškomis 
priemonėmis Sovietija laisvina 
Afriką. Netrukus jų samdiniai 
mėgins išlaisvinti Rhodeziją ir 
Pietų Afriką. 

boms. Vienas tokių yra Uojano 
miestelis Buratijoje. Čia dirba į-
vairių tautybių žmonės. Dirba 
daug buvusių medžiotojų, kurie 
dabar virto statybininkais. "Taigi 
laikas ir gyvenimo dialektika 
"perdirba" ne tik kraštą, bet ir 
žmones, jų gyvenimo būdą. Da
bar sakoma, kad Sibiras yra 
mokslo, pažangos, naujo gyveni
mo, tautų draugystės ir bendra
darbiavimo, didelių statybų kraš
tas" (Švyt 1976. Nr. 3:4p.). 

Uojone dirba apie 150 lietuvių 
savanorių. Pirmieji čia atvyko R. 
Paškevičius, R. Čirba, V. Bedila, 
V. Zinkevičius, V. Savickas, D. 
Gapševičiūtė. Jie čia įsikūrė po 
atviru dangumi. Jie atsivežė po
rą kirvių ir piūklą ir pasistatė 
pastogę virš galvos. Toliau kirto 
mišką, darė rąstus, piovė lentas. 
Jie dirba ir prie 60 laipsnių šal
čio. Skaitant per keletą darbo
viečių, prie geležinkelio statybos 
dirba keliolika šimtų lietuvių. 
Kaip žurnalistas rašo, "Čia dirba 
ir Nemuno krašto savanoriai* 
Gal kitą kartą pasakys: Šiaurės 
Vakarų krašto savanoriai, kaip 
buvo vadinama dar carų laikais. 
Dabar visi oficialūs žurnalistai 
Sovietų Sąjungą turi vadinti sa
vo tėvyne, o. pavergtos valstybės 
liko tik atskiri kraštai, atskiri ra
jonai. Nors sakoma, kad čia dar
bams atvyko savanoriai, bet tie 
"savanoria?' nėra patenkinti, 
kad jiems tenka sriubą srėbti iš 

(Nukelta J 5 pusi.) 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
8X. DZIKAS 

24 Tad nesant 
taikos sąlygų — tautų laisvo apsisprendimo galimybės 
— negalėjo nė taikos konferencija įvykti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių nepriklausomybės klausimas 
liko neišspręstas, nes dvigubas sovietinės invazijos pa
sekmių karo pabaiga nepanaikino. Tad logiška buvo 
tuoj po karo laukti naujo, dabar jau Vakarų ir Rytų 
susidūrimo, kuris sukurtų taikai sąlygas: išlaisvintų 
pavergtas tautas. 

Po to, kai greitos, paremtos tautų laisve, taikos 
sukūrimo iliuzijos subyrėjo, neišvengiamai sekė nusivy
limo i r susimąstymo laikas. J i s sutapo su išeivijos emi
gracinių nuotaikų subangavimu, kai visų dėmesys sa
vaime krypo į dar vieną pasitraukimą tolyn nuo pa
liktos, laisvės netekusios, tėvynės. Tuo laiku Vlikas ir
gi išgyveno tiek vidinės įtampos dienas, tiek ir tarp
tautinės padėties nepalankių sąlygų savo darbui paži
nimo pradžią. 

Vliko darbas nesustojo išeivijos įsikurdinimo bei 
tarptautinės padėties pervertinimo laikotarpyje. Pa
sikeitė jo pobūdis, tačiau prisidėjo ir nauja pareiga: 
derinti ir bandyti racionalizuoti lietuviškosios išeivi
jos organizacijų įnašus į Lietuvos laisvinimo bendrą
ją talką, Vliko paskirtis ir misija nėra monopolizuoti 
laisvinimo darbus, a r slopinti kitų tos srities pastan
gas. Priešinęsi. Vlikas pkatina kiekviena ro7it*'vu dar- šios vyriausybės w>Htmi ir kovos užsienyje onranM-

i bą a r pasiūlymą, nežiūrint, kieno ta i atlikta. Trečiam t vuno darną šiandien atlieka Vlikatu" (cit. B. Kasias. 

savo veiklos laikotarpyje tad Vlikas ir skyrė daugiau 
dėmesio darbų derinimui ir koordinavimui Tai paleng
vėjo po to, kai 1964 m. apsijungimu Vlikas įgijo dau
gumos visuomenės moralinę ir medžiaginę paramą 
Tad pastarųjų metų bėgyje Vliko darbo pobūdis kiek 
pakito ir jo padėtis konsolidavosi: jis savo esme ir 
paskirtimi didžiosios daugumos lietuvių yra pripažįs
tamas pagrindine Lietuvos laisvinimo institucija, kaip 
ir jo vardas jo misiją tiksliai nusako. 

Verta dėmesio yra vad. tautinių komitetų samp
ratos t a rp t Teisėje pastarųjų metų evoliucija. Vlikas 
turi tautinio komiteto privalumus, nes jis atstovauja 
išsilaisvinimo siekiančią lietuvių tautą ir kalba jos var
du, kol ji dėl okupacijos fakto pati to atlikti negali. 
Tautinių komitetų precedantų praeityje, ypač pastarųjų 
dviejų karų metu, yra pakankamai Tautinių komite
tų pagrindinė ypatybė yra ta, kad, atsiradus reikia
moms tarpt, sąlygoms, jie tampa egzilinėmis vyriau
sybėmis, įgyja bent dalinį tarptautinį pripažinimą bei 
atitinkamą paramą laisvės kovai iki laimėjimo privesti 
Išsamią tautinių komitetų apžvalgą yra davęs teis. 
J. Kairys (T. Sargas, nr. 2,1964), o gilesnę šios prob
lemos studiją — dr. K. Šidlauskas (T. Sargas, nr. 1, 
1961). 

Pagal tradicinę tarptautinę teisę okupuoto kraš
to egzilinė vyriausybė galima, jei yra teisėtos vyriau
sybės ar jos organų tęstinumas ir jei tautos aktyvus 
pasipriešinimas tebesitęsia. Tačiau moderniojoj tarpt 
teisėj išsivystė naujos tuo klausimu teorijos. Naujo ti
po egzilinės vyriausybės esmė glūdi tam tikrų tauti
nių veiksnių ir veiksmų komplekse. "Visi šio komp
lekso veiksmai, planuoti ar spontaniški yra tos naujos 
sąvokos vyriausybės veiksmai Lietuvių tautos atveju 

Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose. Aidai 3 nr. 
1971 m.). 

Svarbus Vliko, kaip tautinio komiteto, požymis 
glūdi taip pat fakte, kad jis kilo nors ir revoliuciniu 
keliu, bet pačiame okupuotam krašte ir visą tautą tuo 
metu atstovavusių politinių sambūrių sutarimu. I r ta
da, kai jis karo audros buvo iš savojo krašto išblokš
tas, vadovauti laisvės kovai užsienyje mandatą jam 
pakartojo 1948 m. krašto rezistencijos įgaliotiniai. 

Tautinio komiteto kvalifikacijos nepriklauso nuo 
fakto, kokios valstybei piliečiai yra jo nariai Naujai 
besikuriančios valstybės atveju, dėl savo laisvės kovo
jančios tautos revoliucinė vadovybė nei teoretiškai nei 
praktiškai negali turėti sukursimos valstybės piliety
bės, nes ji neegzistuoja. Todėl ir Vliko, kaip tautinio 
komiteto, privalumų nekeičia faktas, kad jo nariai nė
ra nepriklausomos Lietuvos piliečiai. Antra vertus, 
laiko tėkmė šį klausimą savaime pašalina iš realių 
svarstymų plotmės. 

Aptariant Vliko reikšmę laisvinimo kovoje, verta 
atkreipti dėmesį ir į balsus, ateinančius iš anapus ge
ležinės uždangos. Yra patvirtintų žinių, kad lietuvių 
tauta okupuotame krašte apie išeivijos laisvinimo 
veiklą bei Vuką žino ir visa tai seka. Pakartotinai yra 
iš ten pareikštas skatinimas bei prašymas veikti, kurio 
esmė yra: juo čia daugiau ir paveikiau dirbama, juo 
krašte tautai yra lengviau. Antra vertus, Maskvos ko
misarai ir jų statytiniai krašte Vliko veiklai skiria 
nepaprastai daug dėmesio. Kai V. Alseika pasitraukė 
pas okupantus, ta proga krašte buvo sukeltas plataus 
masto priešvuldnis spektaklis, iš kurio tauta susidarė 
pakankamai aiškų vaizdą, ką Vlikas veikia ir kad jis 
tikrai veikia. 

(Boa daugiau). 
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DARŽOVIŲ AUGINIMAS NAMIE 
DR. JONAS MOCKAITIS 

Pomidora i (anyl. Tomatoes: nesunku uždengiant apsaugot i , 
bo t . Lvcopersdeon esculentum ' Kam salysros pa lankios ir yra 
MH1) dar prieš Kolumbo la ikus! noro. patariama pač iam "flan-
brrvo sukultūrinti ir valarvmui ! cus" užsiauginti. Taio darant, 
naudo.iami Meksikoįe bei Peru; lengviau yra pasirinkti iu veis-
kraStuose. Iš ten jie rateko Eu- į le ir užauginti sveikus, kenkė-
ropon ir į g. Ameriką. j jais neužpultus augalus. Per-

Pomidoru vaisiai neoasižymi 
aukštu maistinsrumu tiesiogine 
prasme. Jie priskirtini daržo
vių grupei, kurios vra labai ver
tinamos kaip malonus priesko
nis prie kito maisto ir vra labai 
naudingi žmogaus sveikatai. 

Retai kurioje daržovėje yra 
taip darniai suderinti vitaminai. 

kant parduotuvėse, gali kartais 
pasitaikyti gauti jau užkrėstus 
šiltnamyje 'Raudonu voreliu' 
(angj. Red spider), "Balta muse
le (angį. White flie). 

«= ^ . . , — * » T - » - * . - J » f?-Jm< .' 

jiems retkarčiais ir pavysti. 
Taip laikomi jie išvystys tvir
tesnę šaknų sistemą-

Tačiau pradedant vaisius jau 
užmegzti, nereikia leisti pavys
ti, nes nuo to dažnai atsiranda, 
vaisiaus žiedo gale sausas puvi
nys. 

Dažniau pasitaikantys pomido 
ru kenkėjai yra amarai (angį. 
apleids). Jie laikosi labiau ant 
žemutinių lapų apatinėse pusė
se ir čiulpia jų syvus. Nuo t o 
lapai riečiasi ir augalą labai su
vargina. Purškiant pvz. Mala-
thion skiediniu, jie lengvai su
naikinami. 

Kartais ant pomidorų augalų 
užtinkami dideli kirminai, apie 

Pačiam "flancus" auginant, 
sėkla sėjama į dėžutes maždaug 
6-8 savaites prieš numatomas j 7 _ 1 0 c m (3r4 ^ nglTr>n s u 

mineralai, cukrus ir vaisių rugš- * * * * * g " * * ? f * " P * l * - V rageUu kirmino gale 
t v s kain šviežiame perai n r i m v ! l a f k o m a " " ^ • * * ^toje., ( L H o r n w o r m s ) . Žalia s p a l -t y s kaip šv iež iame gerai prmo- fffrT^ g a ^ ^ ^ ^ gteri lę , gau ' 

C L A S S I F I E D G U I D E \ 
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mSCKLLANBOUS 

kuaiame pomidore. Dėlto jų sko
nis yra veik visų mėgstamas, o 

namą parduotuvėse (angi. Pot-
ting soil). Kada jie paūgėja ir 

dar ir sveikatos žinovų labai L ^ ^ ^ t i k r a s Į f)| t rei 
patariami — rekomenduojami 

Kalorijų kiekis jose nėra di
delis: 100 g tik apie 20, nes bal
tymų bei angliavandenių — dau 
giausia cukraus guikozės ir 
fruktozės — yra labai nedaug: 
pvz. 100 g pomidorų — balty
mų apie 1 g, o angliavandenių 
4-5 g. Riebalų randama tik pėd
sakai. 

Pažymėtini šie randami mine
ralai: kalcis, fosforas ir geležis. 

I š vitaminų: nedideli kiekiai 

va gerai prisitaikę prie lapų 
spalvos, o tad nelengva juos pa
stebėti. Tačiau jų buvimą išduo
da apgraužti lapai. Tą pastebė
jus, reikia nuodugniai augalą 
apžiūrėti ir kirminą radus su
naikintu 

Paprastai jų pasitaiko tik v ie 
nas kitas, o tad galima, jį ra-

kia persodinti viens nuo Mto 
per 7-10 cm. (3-4 kt)arba dar 
geriau sodinti pavieniai į atski
rus indelius, pvz. samaniniai 
puodukai (augi. Peat pots) 2% 
x 2VA in. didumo. Vėliau tiesiai 
su jais persodinama daržan. Nau I dus, ranka nuimti, t. y. apsiei-
dojant kitokio tipo indus, pvz. 
suspausto popieriaus — karto
no, sodinant augalėlius reikia 
iš jų išimti. 

Jei žemė lengva, vandenį ge-

ti be purškinimo chemikalais. 
Tačiau jei jie paliekami nesu
naikinti, tai stebėtinai greitai 
tampa ne tik lapai nugraužti, 
bet ir vaisiai labai sužaloti. 

įvairią pnfcaa aaidHn> IIIUI oebran. 
Klai 16 mūsa sandelio 

COSMOS FABCELS EXPKES8 
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Tetet.i 99&-OT37 — 254-3320 

Vytaatas \ alantinas 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

1W. 336-1882 arte 376-5996 
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R E . i L E S T A I S B E A L. E i ) l A l £ 

Dtiūfdtfis Rcmfy 60. 
Mes su 50 kitom namu pardavi

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

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 
be jokio įaiparago jiiao skambinkit 
mums. 

Kimias Kmiy 
PardavifTias 

MdeJIa ir 

mifiminiiminiiiiiimifiiiiiHHiiiiniiiiii 
PACKAGE EXPKt.SS AGENCY 

MARHA NORETKirNC 
SIUNTINIAI i LIETUVA 
Labai pageidaujamos geroe rūšies 

prekes. Maistas i š Europos sandelio. 
aaoe w . *» s c , ctucago. m. aeeža. 

TEL. —. WA 5-2787 
MHfltHHHIIIIIIIIIlIllilllltliMUIIlUtlII!!f 

P A B D A V I M U I 
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PARDAVIMUI MOTORAI 

B l , B2 ir Niacino rūgštis. Gana I rai praleidžianti, tai pomidorus 
dideli kiekiai randama pro-vita-! patartina sodinti giliai. Tokiu Į 
mino A (karotino) ir Vitamino \ atveju augalas geriau peisti že-
C Pastarojo kiekis vasaros me- \ mėn ne tik netikrųjų lapų — ko- j 
t u (birželio — spalio mėn. lai- į tyledonų (angį. cotyledon) gilu-
hutai py Je) šviežiame, sveikame į mon, bet ir virš jų sekančių dvie! 
bei gerai prinokusiame pomido- i jų lapų. Suprantama, jie prieš Turime 4 motorua, labai gera-
ro vaisiuje 100 g randama ligi į sodinant peiliu prie pat stiebo; uLi^2^T^?!na

ga^L^syti 
. . . . . . ? ' . - «. . -i- j .- lanai prieinama kaina. Firmų var-

25 mg. Tai yra palyginus didelis nupiaunami. Taip pasodinto stie d^ ^ apecifikacijoa yra sekančos: 
kiekis, nes 100 g apelsinų sun- bas, atsidūręs žemėje, išleidžia 
koje vitamino C randama apie: šaknis. 

™^'. , , . . f Pomidorus nerišant prie laz-
Primintina. kad visose ponu-1 «. ^ , . . - „ ^ .««« . „«»r+; «»«-, . **_ 

doro augalo dalvse randasisola dų"° l e i d z i a i r t ^^^ a-v^tl m t u ' 2- " " M e Moter, 1 phaae, H H-P, 
doro augalo dalyse ran<iasi s o a , nh^ į^ojsati^ tinkami atstu- 60 cycles, 220 V $l5iM 
niuo. Jis sveikatai yra kenksmin; ^ ^ a ^ ^ 

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

Vteoa programos iš WOPA 
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadieni ir 
•akmad, nuo 8:30 Ud 9:30 v. ryto. 

Tefef.: 4S4-2413 
148* A. M. 

7150 8. MAPL£WOOD ATE. 
CBHJAGO, ILL. 60629 

• • M M 

Taip pat. abejojant dėl tarimo 
DRAUDIMO, ar noriat apdanati 
NAMĄ, AUTOMOBILI, GYVYBE 
ir SVEIKATA mni^iaj jums pa. 
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd S t , Ohicago, m 

767-0600 arba 778-9371 

TINLEY PK. — BY 0WNBt 
9 rm. raised rancb, 4 or 5 bedrms. 
Panelled family room witb a fire-
place. 2V2 baths. Centr. air-cond. 
3į/2 car garaga, elec, doors. Side 
drive. Nice sun deck 532-6598 

mmam . « « 

L WestinglHMMe motor, 8 
1 ^ HJ»^ 60 cycles, 220-240 V. — 

$15.09 
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STATOME NAUJUS NAMUS 

AtSekame 
M « B aanių paratsymot*. 

PETRAUSKAS 
OONSTErCTfON COMPANT 

TeL — 847 7564 
Skambint po 6 vaL vakaro 

<HiiiHaiitaiiUNiimiiHiniiiiiiiiiHMi 

MŪRINIS 3-JŲ BUTŲ 
3-jų miegamų butas savininkui ir 
2 butai po 2 miegamus. Tvirtas, 
geros statybos namas ir šalia tuš
čias sklypas tinkamas statybai. 
$69.900.00. 

ERA 
ZICKUS-DOMAIKA 
Dei. — 424-4450 

ąuette Parke gabiam ir 
imoguL Pigus. $16,900. 

Lietuvių mėgiamo! gamtoj, netoli 
nuo Chteagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų švarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui naralpB Daug priedų. Vieta Mar-
ąuette Pke. Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas, Galima tuoj pažiūrėti br 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vienetą mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus mero na
mas ant plataus sklypo, rinkamas 
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-jų ankstų maras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Valdls Bea! Estate 
262SWttt7lstSireel 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

£efkaangas 

O Ž E N f T O R I U S 
Dirbti vieną dieną savaitėje — ttik 
Šeštadieniais. 
Kreiptis į St. Kk&ohvs kleboniją 

TeL 735-1121 
MACBD.VK 8HOP UEAD MAJf 

We are a stamptaig, dte buiKUns & 
macbme Job ahop. Oor work is 
•a i iad A lntertsting. We n«ed a 
machine shop lcad man ~witb set-up 
«zp. ou milte & drUls for our nigbt 
ahift. Beneftta iocl. proiiit ahariog 
& orertlme. Mauor Tool 6c Mfg. 
Co.. 9200 Iranboe BL. ScbUler Park. 
. _ Oaū S76-202C 

gas. tai dėlto valgyti žalių — 
neprinokusių vaisių reikia būti 
nai vengti. 

Ta pačia proga yra tikslu pa 
stebėti, kad pomidoro vaisius 
pradeda nokti — raudonėti i i 
vidaus. Nuskinti dar nevisai pri
nokę vaisiai, pvz. rudens metu 
šalnai išvengti, geriau yra juos 

per 90-120 cm (3-4 pėdos) ir; 
tiek pat eilėse, šiuo atveju yra 
ypač patartina apie augalus pa
kloti pvz. pievelių nupiauta žo
le: vaisiai bus švaresni ir bus; 
palaikoma žemėje drėgmė. Jei; 
pamidorai būtų norima rišti 
prie lazdų, tai eilių atstumas ir j 
90-120 cm, bet eilėse pakanka 

S. Kfanble Motor, S phase, 1 H x J 
60 eyeles, 22# V. $15.00 i 
4. Loma Alis Indnction Motor* 3 
phase, 5 H J \ , 60 eycle, 220-246 V. 

$25.00 

Telefonuokiie — 

LU 5-9500 
nokinti tamsioje šiltoje patolpo ^ ^ c m ( U _ j . ^j^, T a i 
je. o ne tiesiai saulėtoje vieto-1 

'HM ' I I I I IMI I IUMI I I I ! 

P L U M B I N G i 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens! 
Sadytuvu specialistai. Virtuves ir! 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glas« blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
nte kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-290A 

MARQUETKE PAKŠ 
2-jo. batą po S nueg. aiirinh, 11 

metų senumo. Atskiros Sūdymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RocavrelL 
$58.500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — P a i s n i l — a 

Valdymas 
Draodunai — Income Tax 

Notariaias — Vertimai 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

64S5 So. Kedzie Ave, — 778-23SS 

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

Marąuette Parke: Didelis mat. 6 
kamb. bungalov/. Gazu Sūdomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Tarime pirkėjų — trokšta namų. 
29 metai kai be pertraukos taman-

ir jų draugams. 

S E R V I C E M A N 
Erpanding commercia] laundry route 
operation needs EXPERi£NCED men 
to repair SPEED QUEEN and Maytag 
laundry machines. Mušt be thorough 
in Engnsk. Top salary. CALL 334-557S 

REWINDERS 
ORDER PICKERS 
Material Handlers 

Paper converter company is inter-
viewmg now for employment from 
JUNE to NOVEMBER with potential 
for permanent employment. Located 
2 miles norta of Eisenhauer 

Call for appointment. 
S T . CLAS& MFG. CORP. 
120 29m Avfc, Belhvood, Illinois 

TEL. — 547-7500 
O F F S E T P B E S 6 M A N 

Heidelberg Kord also scnaU ChieC 
Good opportunity for printer wlth 
experience. Also: 

C A M E R A M A N & S T K I P P E R 
N. W. Side 

CaH day or evenlngs. 282-0958 

Kaip avsnntr pomidorus 
Uigalas labai jautrus šalį 

ir dėlto lauke juos sodinti gal 
ma. kada pavasarinių šalnų pa
vojus yra jau praėjęs. Teisybė, 
netikėtai šalnai galint atsitikti, 
kelis ar keliolika augalų būtų 

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 psL) 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI 

Sukaktuvinių metų šv. Jugro 
proga apdovanoti ir pakelti j 
laipsnius: 

L Geležinio vilko ordinu — 
v. s, Česlovas Kiliulis; 

Lelijos ordinu — s- Augusti
nas Orentas 

Ordinu už nuopelnus — ps. 
Jrun. A. Simanavičius, OFM. 

Lelijos ordinu: s. Joana Kru-
tulienė, s. Liuda Sendzikienė, 
s. Bronė Variakojienė. 

Pakelti į vyr. skautininko 
laipsnį: s. f ii. Jurgis Gimbutas. 

Į skautininlco Vipsnį: ps. Vy
tautas Balzaras, ps. Aldona Ka
minskienė, ps. Aldona Kindurie-
nė, ps. Raimundas Korzonas, ps. 
Jonas Pileckis. 

Į paskautininko laipsnj: v. si. 
Genovaitė Asminienė, s. v. v. si. 
Edis Andriušis, s. v. v. si. Jero
nimas Belkus, s. v. v. si. Vitas 
Koklys, s. v. v. ai. Povilas Kvie-
cinskas, s. v. v. v. Rimantas Pa-
rakirriakas, s. v. v. si. Romas 
Puodžiūnas, a. v v. si. Ramutis 
Račiūnas, v. ai. Marta Sedaitie-
nė, v. ai. Lionė Simonaitienė, a 
v. v. ai. Algis Šliažas, v. sL Lai-
ma Surdėnaitė, s. v. v. sL S t 
Vaitkevičiua, v. sL Irena Veitie-
nė, a, v. v. aL V y t n s VUka*. ' vaisius uianesgant. 

auginant, juos teks genėti, t y. 
laikas nuo laiko iš lapų pažastų 
išlaužyti ūgius. Sveiki lapai ne-

Augalas labai jautrus šalnom ^ o ^ tiniai j a u 

h' senę - parudę yra pašalinami. 
Tikslu pastebėti, kad daugu

ma yra linkę auginti be lazdų, 
1 y. juos nerišant. Dėlto ir dau
gelis pomidorų veislių yra išves 
ta, kurios tik ribotai į aukštį 
auga (angį. determinate). 

Pastrinkirtvtd patariamos 
pomidorų veislės 

A. Raudonais vaisiais: 

1. Neio 7or?cer. A n k s t y v i . 
2. Redpak (hybr.). Ankstyvi. 
1. Heinz 1850. Vidut. anksty

vi. Atsparūs kelioms ligoms ir 
vaisių plyšimui. 

Burpee's VF (hybr.). Vėlyvi. 
L Smdū Fry (hybr.) 
2- Pixie (hybr.) 
3. Presto (hybr.) 

Tai labai ankstyvi, mažais ge
ro skonio vaisiais. Tinka augin
ti ir puoduose, pvz. namo prie
state. 
R Geltonais vaisiais:: 

L Sunray. Vėlyvi. Apysal-
džio skonio, mėgstami tų, kurie 
vengia maiste rūgšties. 

Bendros pastaboos 

Pomidorai reikalingi daug ka 
lio angį. pootash). Jo trūkstant, 
vaisius noksta nelygiai, lieka 
pilksvai-žal8vai dėmėtas, val
gant juntamas kietumas ir atsi
duoda lyg 'mediniu'' prieskoniu. 
Dėlto trąšos parinktinos, kurio
se kalio proporcija prie azoto 
«angl.nitrogen) yra didelė, pvz. 
azoto 1: kalio 2. Fooeforinių 
trąšų kiekiui jie nėra tiek jaut
rūs. 

Persodfaitua pamidoras, prieš 

Mušu klubo narę 

A L E K S A N D R A K I V E N I E N Ę 
giliai užjaučiame jos skausmo valandoje, sūnui 

A. f A- STASIUI KIVIHU! 
tragiškai žuvus kelionėje. 

Panevėžiečiu Klubas 

IŠNUOMOJAMA — FOK KENT 

Iamuom. apšikL 3-jų kamb. butas 
rūsy vyresnio amž. asm. Pilnai ap-

j statytas. Marąuette Pke. Skambint 
! po 7 v. v., treč. ir sekm. visa dieną 

t e t 73T7-7S68 

M I S C E L L A N E O U S 

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

2951 W.63rdSt 436-7878 

ffF3,P WAVDGP — KOTKBl> 

AUTOMATIC 
S0R£W MACHINE OPER. 
Expd Brown and Sbarpe ang le 

spindie or Aeme-Gridley maltiple 
spindle set-upy operatore needed 
for day and nignt sbifts. Immedi-
ate opepings or apply now and 
start after your vaeatfcm. Over-
tune shift bonus. Paid medical and 
pension plan. 

HUNT SfJREW 4 MFG CO. 
4117 N. KUpatrick 28S-6M2 

SIUNTINIAI 1 UTTUVA 
fr kitos kraStns 

VKnZTVSKAS. 4085 AMhar Ava 
Chieago. 0 L 606S2. telef. 927-5980 

A. t A. JONUI MAUORIUI miras, 
liūdesio prisieitą žmoną GElfOVAITC, dukras VTDrS, 
ŽIVILC ir VILŪNE su šeima ir sūnus GEDIMINĄ ir 
JONĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Leokadija ir Vladas Matulevičiai 
su šeima 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toU miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 

TEL. — WA 5-998S 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

VIBB. rftSin 
BUBNYS — TeL 

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHttiniimmimiinnnif. 
\o% — 20% — ao% vietom 

COOK TRAINEE & DiETARY AIDĖS 
needed for Fox Valley Nursing Cen- j 
ter in S. Elgįn, BL Under aew man-j 
agement. Tbose appr/ing mort be 
thorough in EngKsh and have own 
Transportation. Contact Dietician 

687-3316 

DRESSMAKffi 
E&perienced 

NEEDED AT ONCE. FULL TIME. 
TOB WAGES. 

(Michigan Ave. Location) 
CaH: 6S44822 

After 7:f» P.M. — 943-1522 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
k baJaMavima*. Stabdžiai. Chialintu-
v a l fimetazmejl vamzdžiai ir Jdti pa-
taJBvmai. FHUESTONE TTRES. Wtaeel 
aiignmeast and baiacong. Brakes. 
Sfacck abaarbera. Mufflera and papeš* 
Tune-Upa. Lofaricatiou. Change of <* 
and Flters . 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West S9th Street — Tel. &R 6-7777 

Veikia nuo 7 « 0 vai. ryto tti 8:00 vai. vakaro. 
SefttadJteniaJa nuo 7KI0 vai ryto t d 4 vai. popiet 
ftveDtadieniala u±daryta. — Sav. MIKAS CBSAS 

u i apdraoda ano 
hllio pas tani 

F R A N K Z A P 0 L I S 
no«H w«t asai 

CMcago, 
TeM. OA 4-8«M 

•iMimiiiiii nnitmiMnwmmHinuiHmt 
iiniiiiiiiiitunii! 

M. A. i I M K U S 
IfOTABT r C E U C 

Cf ooacE T A Z acnvKai 
4 S » g o . M*ptow*oA, t d . SS4-74M 

Taip pat darrumJ V KIRTIMAI, 
ODOKUMįBcvtaMaaai. pfidMrf 

PILTETTB88 PRAlTlLal k-
kttoteto blankai. 

«wiuwmuMimiimiiiimiiiin—imiw> 

CLERK - RECEPHONIST 
Busy ser»4ce center. Light typing, 
fUing, handie customer service in-
ąuiries. Permanent. Good salary and 
benefits. International corp. O'Hare 
area, 

Cafl — 582-5242 

OFHCE GIRL 
Iramediate opening'. 

Good typing, good at Pigures. Good 
pay. Call or apply in Peraon. 

2100 S. Western •— 376-2450 

Secretary-Legai 
For medium aized Loop firm, will 
train person with good skills, ex-
cellent benefits. 

TeL — 236-1836 

Factor> 

PUNCH PRESS 
— N I T E S — 
Full or Part limf 

Satisfied wttb your lot? Call 
now and learn about our mod-
ern plant and equipment — 
benefita and pay program tlmt 
we are offering. 

CaH Debhit- S5JHT7M 
TP>I--WABASH 

200 E. Daniels Koad 
(Off 1-90, Rt. 53) 
Palatine, llnnois 

Aja Bonai Opportonity Empvorer at/V 

apsimoca 

tfe &axnlttyj* •Dranga" 

PLAST IC 
FOREMAN 

Expar.ding molder has hnmediate 
opening for experienced Plaatic 
Foreman with mimirmTYi of 5 years. 
Top pay and company paid bene
fita. 

Pbene: 678-897! 
Franklin Paik. Illincis 

Bqual opportunity employar 

(No Agency Calte Please) 

Rwnkite tuos UtiHJMHM, ks* 

H* alcelbiaw diem, 

H E L P ffASTED-IALE A F E M A L C 

TELEVIZIJOS 
Stereo 

tr 
Ir Oro VĄaĮatovai. 

M I G L I I A S Tf 
T34A W mm S t , « L 17S-UH 

• J I • «.' • " 'm • '. I 

Hanufarturinir P l a n t H a s FkoHl^nt Opening*; Fort 

MAMTENANCE MEN PACKERS OPtRATORS 
— A l t S h i f t s — 

Good Starting Wage« and Mertt lm>mw» 
Esperienoed «r vHH Train 

Our Benefit Package is among the Best in the Ooyntry. 
includng Broad Health Coverag* — Broad Deattai — 
Profit Sbaring and Peusiou Pl«a 

Apply 8 to 5 P.M. otCaM 296-8118 
THOMPSON INDUSTRIES 
1797 Se. Wintnfop VTM ves Pleinės. III. y 

http://RE.iL


BOSTONO 23NIOS 
E. VASYLICNIENĖ APIE 

RAGANAS 

Balandžio 22 d. Kultūrinio su-
batvakario metu prelegente buvo 
Elena Vasyliūnienė. Jos paskai
tos tema — "Moteris ragana". 

Subatvakariu pirm. V. Cibas, 
pristatydamas prelegentę pažy
mėjo, jog E. Vasyliūnienė dabar 
studijuoja meno kritiką. Seniau ji 
rašiusi apie muziką ir kita, o da
bar jau galėsianti rašyti ir apie 
meną. 

Prelegentė pradėjo nuo Vikto
ro Hugo Paryžiaus katedros, kur 
vienas vyras ateidavo ir žiūrėdavo 
į vieną paveikslą. Ėjo nuo gilios 
senovės apie tų laikų raganas 
ir įstatymus prieš jas. Kokie 
prietarai yra apie raganas, ką jos 
daro ir panašiai. Kai kur buvo sa
koma, kad moteris turėjusi san
tykius su velniu, kad tos raganos 
atnešančios ligas, sukeliančios 
audras ir darančios kitas blogy
bes, kad nuo jos pasižiūrėjimo nu
gaišta net gyvuliai. Ant raga
nų kūno buvę ieškoma dėmelių, 
į kurias įdūrus su adata ji nejus-
davusi nei skausmo, nei kraujas 
iš ten netekėdavęs. Pirmoji raga
na buvusi sudeginta XIII šimtme
tyje. Prancūzų karžygė ir didvy
rė Joana D'Ark buvusi sudeginta 
pritaikius jai raganavimo įstaty
mą. Kalbėjo apie Anglijos kara
lienę Elžbietą I-ją, apie karalių 
James Vl-jį, apie puritonus ir jų 
įsikūrimą Amerikoje Salemo kai
me. Kaip ten mergytės pradėję lo
ti ir net bažnyčioje Apie raga
nas Lietuvoje Buvę ir vyrų ra
ganių, kurie buvę sudeginti. Ra
ganos egzistuojančios ir šiandien. 
Laumės nebuvusios raganos, o gė
rio nešėjos. 

E. Vasyliūnienės paskaita bu
vo labai gerai paruošta, su dato
mis iš įvairių kraštų ir laikų, 
kaip ir kur kokie įstatymai vei
kė ir kaip jos buvo baudžiamos. 

Paskaita tikrai buvo įdomi. 

SUSIRGO F. ZALESKAS 

Senosios kartos ateivių žymus 
veikėjas, visų mylimas ir "Dzū-
kų karalium" vadinamas Felik
sas Zaleskas, kurį Lietuvos šaulių 
sąjungos Vanagaičio kuopa Bos
tone balandžio 15 d. apdovanojo 
tokia padėka: Ponui Feliksui Za-

leskui, Tamsta savo sumanumu 
ir darbu daug prisidėjote prie Lie
tuvybės išlaikymo Amerikoje. Kaip 
pavyzdingas lietuvis suprasda
mas šios organizacijos svarbą iš
eivijoje ir lietuvybės išlaikymo 
reikšmę, esate vertas didžios pa
garbos. Todėl Tamstos 85 metų 
sukakties proga Tamstai yra reiš
kiama ši padėka. Pasirašė kuopos 
pirmininkas Juozas Stašaitis. Ir 
ši padėka buvo įteikta Feliksui 
specialaus susirinkimo proga. 
Tačiau šis veiklusis dzūkas, ba
landžio 19 d- dalyvaudamas Lie
tuvių Piliečių dr-jos mėnesiniam 
susirinkime staiga susirgo ir bu
vo nuvežtas į N. Anglijos Medi
cinos centro ligoninę, Harrisono 
globoje. Rašant šią žinutę, Fe 

iF^^o?^* T^Hnrfr- o^i&^o' PttAtTflAg, trgglyiBe^ig, Wfc n*. 
"Tribūne" magazine patalpintą Į "^"""" 
platų reportažą apie lietuvius 
Chicagoje. Nors, kaip jis sakė,! 
"Tribūne" jam ne visada atrodo; 
girtinas, bet už šį platų lietuvis-1| 
kos visuomenės pristatymą reikia j 
jį pagirti. 

'?!!€*? 3 v 

Omahos "Aušros" tautinių šokių grupės šokėjai atlieka, programą vie
name Liet. Bendruomenės parengime, šv. Antano parapijos salėje 

Nuotr. Teresės Gakielytės 

BALZEKO MUZIEJAUS METINIS BANKETAS 
Nepaprastas banketas š.m. bal. 

29 d. buvo suruoštas Chicagos 
h ^ ^ e i k 7 t a r o d ė k " m a z u ^ p « - | V , e ^ J 0 knygyno reprezentacinė-
gerėjimus & saIe]"e ' k u r i o s i e n o J e y™ "*-
' Mes linkime šiam veikliam lie- Iššluotas šitoks didelis vokiš-
tuviui greitai pasveikti ir sugrįžti kas * r a š a s : s™*8** *imme! 

ti iš naujo. Mes tai turime atlikti, 
norėdami prisidėti prie Chicagos 
kultūrinio augimo- Svarbu yra, 
kad mes visi būtume kartu. Bal-
zeko muziejus kaip tik eina šiuo 
keliu, rūpindamasis pristatyti lie-; ~„*«„c i™ ir. «orrtii AnlrvtZ Viel willkommener Ton der Mut- H 

i namus, kur jo geroji dukryte . . . . , tuviška kultūra Ta _• _̂ -_ i_si._ *—•_ *i u.. _-._s tersprache m einam fremden luvi;>*4 KUU irą. i«* pačia proga 

Stanley Balzekas svečiams pri-
Į statė savo muziejaus darbuoto-
1 jus: Kasakaitį, Spetylą, Noreiką ir 

Bankienę. Ši pastaroji dirba lie
tuviškų šeimų geneologijų suda
rymo darbą. Į šio darbo metodi
ką Balzeko muziejų įvedė didelis 
šios srities specialistas iš Newber-
ry knygyno dr. Wolf. Darbas yra 
varomas tuo būdu, kad yra kodi
fikuojami mirties skelbimai, ku-

įrie yra ypač vertingi dėl to, kad 
juose yra duomenys dažnai ketu
rių generacijų: tėvukų, tėvų, vai
kų ir anūkų. Balzeko muziejus 
dirba darbą, kuris lietuviškoje vi
suomenėje niekad nebuvo dirba
mas. Ateinančioms kartoms tik
rai iš to bus naudos. 

kuri visą laiką taip tėveliu rūpi 
nosi, jį galės globoti. 

m einam 
Landė!" Lietuviškai išvertus tai 
būtų: "Kaip saldus balsas! Daug 

PASIKEITĖ KELEIVIO VEIDAS .malonesnis motinos kalbos gar
sas yra svetimoje šalyje". 

leidžiamas "laikraštis Bostone 
Keleivis su balandžio 18 dienos 
numeriu pakeitė savo veidą. Išėjo 
mažesnio formato ir spausdintas 
ofsetu. 

PARENGIMĄ/ 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 

MARIJAI ŠARAUSKIENEt ir visa šeimai 
gilią užuojautą reiškia 

Konstancija B u Ulevičienė 
Zenonas ir Algimantas Buinevičiai 

ir ju šeimos 

Savanoriui, Lietuvos laisves kovu invalidui. Vyties 
Kryžiaus kavalieriui, Sibiro tremties kankiniui 

A. + A. Kpt. UODUI ŽUKAUSKUI 
mirus, broliui BERNARDUI, šeimai Lietuvoje, gimi
nėms ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Leokadija ir Antanas Gailiušiai 

viešbutyje inžinierių banketas. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St.Pctcrsburg,FIa, 

Šis įrašas puikios architektūros 
salėje liudija, kad, kai šis pa
statas buvo statomas, jo statytojų 
tarpe buvo žmonių, kurie kalbos 
6kirtumą išgyveno ne mažiau 
autriai, negu mes jį išgyvename 
dabar. 

Gegužės 13 d. 7 vai. vak. Natio- R a l p h G N e w m a n j Chicagos 
nal Cafe salėje Lietuvių B-nes ^ ų j ų knygynu direktorių pirmi-
Brocktono apylinkės Pavasarinis n i n k a s > kalbėdamas bankete iš-
balrus. reiškė džiaugsmą, kad šis pa-Į 

Gegužės 28 d. Copley Plaza s t a t a s i š j i k s k a i p c h i c a g o s 
paminklas, kai viešasis knygynas 
statosi kitus pastatus. Šiam pasta
tui jis jaučia įpatingą dėmesį 
Ši salė, iš tikrųjų, yra ne banke
tams. Tik dėl to, kad Stanley 
Balzekas yra vienas iš Viešojo 
Knygyno direktorių, jam buvo su
teikta privilegija čia turėti savo 
muziejaus metinį banketą. 

Balzeko muziejaus banketas 
r š A I J l K M O T E R I ^ L N G O S s u t r a u k ė m i š r ų m l i e t u v i š k o s 

76 KUOPOS VEIKLOS kuhūros draugų iš įtakingųjų 
Dauguma lietuvių į šį Flori- Chicagos sluoksnių. Jam pirmi-

dos vadinamąjį ' saulėtą pakraštį ninkavo prokuroro padėjėjas Al-
atvažiavo praleisti po ilgų metų gis Baliūnas. įvedamąją maldą 
darbo poilsio dienas, bet ne taip sukalbėjo kun. P.P. Cinikas. A-
įvyko. Cia lietuviai visuomenės Į merikos ir Lietuvos himnus pa-
veikėjai rodos atjaunėjo ir atgijo, giedojo Eleonora Zapolienė, o 
atgavo energiją. Ypač čia turiu svečius labai gerai nuteikė Lietu-

UETUVIAI SIBIRE 

(Atkelta iš 3 psl.) 

aprūkusio kibiro. O h žodis 
"sriuba" yra labai plati sąvoka: 
sriuba, kurioje matyti dangus, 
sriuba, kurioje yra kiek taigos 
žolių, žinoma, vasaros metu. Net 
žurnalistai nedrįsta pasakyti, ką 
čia sunkiai dirbantieji "sava
noriai" valgo ir kiek uždirba. 

"Didžiausioje šio amžiaus sta
tyboje Nemuno krašto pasiunti
niai dirba, kaip sakoma, ne pli
komis rankomis. Mūsų respubli
kos mašinų gamintojai siunčia 
suvirinimo elektra įrengimus, 
transformatorius, kintamo:•** 

mintyje mūsų lietuves moteris. 
Moterų sąjungos narės planuoja 
vieną po kito parengimą ir val
dybos narės turi naujų rūpesčių. 

vos vyčių šokėjai, vadovaujami 
Prano Zapolio. Banketo tikslas 
buvo pristatyti ir pagerbti šių me 
tų garbės amerikietį, kurį išrinko 

.Balzeko muziejaus komitetas, va-
Praeito §v.__ Kazimiero ^šventes d o v a u f a m a s A l b e r t o A u k e r s . B a l . 

minėjimo didžiausias darbas bu
vo maisto paruošimas. Tos komi
sijos narės rezultatais pasidžiaug
ti suvažiavo pietums į gražiąją 
Kapok Tree rstoraną ir su
silaukė staigmenos. Stasės Sta-
nelienės lydima atvyko ir viešnia 
dainininkė Gina Capkauskienė, 
kuri visas nustebino sumokėda
ma narės mokestį ir tapdama Mo
terų sąjungos nare, nors ji gyve
na Kanadoje. 

Floridoje baigėsi fiemavoto-
jų, turistų sezonas, mažėja ir 
pramogų dalyvių skaičius, į šiau
rę jau grįžta narė Marija Polte-
rahienė su vyru, Kunigunda Keb-
linskienė su vyru, Viktorija Ja-
cobson, Žada grįžti ir V. Kulbo-

srovės lygintuvus, atsargines da- ^ — ^ 5 ^ ^ bet ti 
eskavatomms, buldozeriams i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lis 

ir kitoms kelių tiesimo maši- i l d v d a m o s m Qsų veikėjų eiles, 
noms" (4 p.). "Mūsų respublikos * 
mašinų gamintojai siunčia..." 
Tą siuntimą vykdo ne lietuviai, 
o rusai, kurie pavergtoje Lietuvo
je yra visokių įmonių direktoriai. 
Jie tuos siuntimus vykdo pagal 
Kremliaus įsakymą, kad darbai 
būtų greičiau atlikti. Dabar ši ge
ležinkelio linija veikia tik 197 
km. ruože. 

zeko muziejus jau šešti metai ši
tokiu būdu atžymi įžymiuosius 
amerikiečius. 

Šių metų įžymusis amerikietis 
yra Patrick L. O'Malley, "Can-
teen Corporation" pirmininkas. 
O'Malley yra plačiai pasižymėjęs 
akademiniuose, visuomeniniuose 
ir administraciniuose sluoksniuo 
se. Garbės daktaratus jis yra ga
vęs iš Šv. Prokopijaus kolegijos, 
Mundelein kolegijos ir šv. Juoza
po kolegijos Indianoje. Jis yra 
Chicagos parkų valdybos direkto
rių pirmininkas ir regijonalinio 
Chicagos susisiekimo valdybos 
narys. Notre Dame universitetas 
turi jį savo patarėjų tarpe. Žydų 
organizacija santykiams ugdyti 
su kitomis grupėmis vad. "B'nai 
B'rith's" yra jam suteikusi pir
mąjį Didžiojo amerikiečio žyme
nį. Priimdamas Balzeko muzie
jaus pagerbime, O'Malley pasa
kė kalbą, kurioje p'sipažino, kad 
ir jis yra tik pirmosios generaci 

Lietuviai Sibire dirba vergu sto
vyklose ir ne stovyklose, nors dar
bo ir pragyvenimo sąlygos ma 

Gyventojai susilaukia svečių. 
Neseniai Ona ir Pranas Juškai 
turėjo džiaugsmo, nes juos ap
lankė ilgesniam laikui ]ų sūnus 
Pranas su keletu kolegų S At- , m e r i k j e 

S šioje salėje esančių. Jam malonu 
yra būti jų tarpe Atvykdami ai-pareigas valdžios Health, Edu-

cation and Welfare įstaigoje. riai turėjo tas pačias sunkenybes, 
Moterų sąjungos narės ruošia- kurias čia turi dabartiniai atei

si susirinkimui gegužės 11 d. 12 viai. Tos pačios jėgos kėsinasi 
vai. Seminole Parke, paviljone 9. sunaikinti ateivių kultūrinį ir pe-
Po to bus vaišės suneštu maistu dagoginį turtą. Neapykanta ir 

žai sidriasK^Sovietai Sibire steigia ir pasilinksminimas. Moterų su- pavydas vaidina didelį vaidmenį. 
kratstvos (draugystės) miestus, sirinkimo metu vyrai ir draugai Kaip ilgai mes tai pakęsime? Mes 
draugystės stovyklas, draugystės,galės pajūriu pasivaikščioti, pasi- turime mokytis duoti ir imti. Mes 
darbo lagerius prie' geležinkelio j šnekučiuoti ar į naujas pažintis 
statybos. Prie tų "draugystės" dar- Į sueiti, po to visi kartu pastvaišm-
bų dirba iš Sovietų įv*iriq rajo-ti Malonu būtų sulaukti visų 
m| "savanomf, kurių skaičiuje, mūsų darbams pritariančiu, 
ir lietuviai D. K. 

turime reikalauti, kad būtume su
prasti, bet mes turime mokytis 
suprasti ir kitus. Sis kultūrinis su
sitikimas reikalauja iš mūsų 
dtuf raetiea ir daug ką pergarvo-

A. f A. 
VLADU! SKIRMUNTUI mirus, 

mielą JULIJJ|, DUKRAS ir SffNŲ su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame. 

šumskiu Šeima 

A. t A. JONUI MALIORiUt mirus, 
žmonai GEISI, SŪNUMS, DUKROMS ir VAIKAI
ČIAMS reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą. 

Steponas Višcius 
Stase Viščiuvienš 
Ieva Ugianskienė 
Jenas Višcius 
Agata šuopiene 

Mylimam tėveliui 

A. t A. JONUI MAUORIUI mirus, 
'Gabijos" draugoves sese VIDJį nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime. 
Aušros Variu Tunto 
"Gabijos" Draugove 

A. t A. DR. PETRUI BUINAUSKU! 
m i r u s , 

žmon? dr. Aldoną su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

KURSO DRAUGAI: 
šanHai 
Juozevtčiai 
Oubinskai 
Reinys 

Musicnis 
Nakutiene 
Tallat-Kelpša 

A, f A. PETRAS DIMGAILA 
Gyv. 935 Bell Ave., Niew Buffalo. Mich. Anksčiau gyv. Chicago. I1L 

Mirė geg. 1 d., 1978, 1:20 vai. popiet, sulaukęs 72 m- amžiaus. 
Gimė" Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Jakubavo kaime. 
Amerikoje išgyveno 28 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona, 2 sunūs, Liudas 

ir Rimas su šeimomis, brolis Stasys šu Šeima, gyv. Hot Springs. Ar-
kansas, Lietuvoje 2 broliai Pranas ir Feliksas bei sesuo su šeimomis, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami-

Priklausė Union Pier Lietuvių dr-įai ir Saulių Vytauto D. Rink
tinei (Chicagoje). 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį Smith koplyčioje, New Buf
falo. Mich. Ketvirtad. ir penktad. bus pašarvotas Chicagoje Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštad., geg- 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv- Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti labdarai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona ir sūnfts m šeimomis. 
Laki direkt Domakt A. Petkus — Tel. 476-2345 

I 
E U D E I K I S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODEBRBKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. CalHonila Aveniu 

Telefonai LA 3-8440 ir LA 3-9852 
4605-97 Stvft UmšĖm AvOMC IS^HIfTOgC AVODU 

Telefonas — TArds 7-1741-2 

Mažeika S/Evans 
Laidotuvių 
6845 SOUTH WESTERN AVE 

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

PETKUS 
T Ė V A S I i ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
m e uoDBunuos KOPLYČIOS 

2533 West 71 St Tai. GRovenJiiU 6-2345-6 
UIS So. 50th Ave*, Cicere T0wnhali 3 2108-9 

A B H I AUTOMOBILIAMS BTATTTl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidetvvi* Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. FUlUiPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SW7 SO. LITr AN1T4 AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2814 W. 23rd PLACE Vlreinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Soothvrest ffigbw»y, Palo* Efflh, m. TeL 974-4410 

PETRAS IIEUMAS 
4S48 90 . CAUFOBNIA AVE. TeL LAfayetto S-S572 

JURGIS P. RUDMIN 
3319 SO. LTTUAN10A AVE. TeL YAr* 7-11SS-S9 

POVHJkS JL RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STBfET TeL Y Ardu 7-1911 

ŪSAITIS - iUTIUS 
1448 SO. aoth AVĖ, CKPEBO. HX. TeL OLymple 2-100S 

• 
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DRAUGAS, tr*Man>nu\19?8 m. gegužis mto. 3 d. 

X Aleksandras Tenisonas, ar
timas "Draugo" bendradarbis, 
nuolat gyvenas Antwerpeno 
mieste. Belgijoje, neseniai at
šventė savo 80 metų «.m*i»tm 
sukaktį Gimė Latvijoj. 1922 
—1944 m. tarnavo Lietuvoje gi
rininku. Kaip išsimokslinęs miš
kininkas, parašė daugybe raši
nių miškininkystės klausimais. 
Prieš porą metų mūsų miškinin
kai išleido Chicagoje jo gražiai 
parašytą knygą "Žemaitijos gi
rių takais". Sukaktį paminėjo 
savo šeimos ir artimųjų tarpe. 
Gavo nemaža sveikinimų iš sa
vo bičiulių. Prie jų jungiasi ir 
"Draugo" redakcija, nuoširdžiai 
sveikindama savo uolų bendra
darbį. 

X Molėta M. Kuncattė, gyve
nanti Washingtone. D. C, lan
kydamasi Chicagoje, buvo užė
jusi susipažinti ir su "Draugo" 
įstaiga. Violeta Kuncaitė dirba 
Washingtone privačioj — non-
profit organizacijoj National 
Center for Urban Ethnic Af-
fairs, 1521 16th St.. N. W., Wa-
shington, D. C. 20036. Jos ten 
užimamas postas yra Resouroe 
Director. Minėta Įstaiga rūpi
nasi suteikti visokeriopą pagal
bą miesto aplinkoje begyvenan
tiems paprastiems žmonėms, 
kurie yra tos pagalbos reika
lingi. Jos sritin taipgi įeina et
ninių grupių reiškimasis me
nuose, namų įs'gijimo, verslo. 
sveikatos, paskolų ir panašios 
problemos. 

X "Congressional 
kongreso žurnalas Washingto-
ne, D. C, bal. 17 d., pasiūlius 
kongresmanui E. Derwinski, 
perspausdino iš "Chicago Tri
būne" kun. J. Prunskio straips
nį apie Maskvos plėšiamus mui
tus už siuntinius, apie suvaržy
mus lankant Lietuvą, apie sun
kumus 
šeimos 
cord" gauna užsienio atstovy
bės ir daugelis įtakingų asmenų 
bei įstaigų. 

x Amerikos Bet. Romos kata
likų federacijos kongresas įvyks 
lapkričio 23—26 dienomis, padė
kos dienos savaitgalį, Chicagoje. 
Kongreso metu posėdžiaus ir 
ALRKF taryba. Federacija, 
kaip žinoma, apjungia Amer. 
lietuvių katalikiškas organizaci
jas, laikraščius, žurnalus ir ki
tas institucijas. 

x Dr. Jonui Puzmm, Lietu
vių Fondo Tarybos, LF Pelno 
Skirstymo Komisijos nariui, mi
rus, LF, pasitaręs su giminėmis, 
praneša, kad, norintieji jį įam
žinti LF, įnašus gali siųsti tie
sioginiai: Lietuvių Fondas, 2422 
W. Marųuette Rd., Chicago. D. 
60629. Minimi įnašai bus įrašo
mi padidinti dr. J. Puzino at
minimo įnašą, kurį atstovaus 
velionies žmora Konstancija. 

(pr.) 
X Kam reikia gintaro žiedų? 

Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, 8235-37 
W. 63 St. Chicago, VL 60629. 
telefonas — (312) 434-4660. 

(ak.). 

x Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas" ir operos soL Rimo 
Strimaičio koncertas įvyks ge
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vaL 
popiet Jaunimo centre. Chorui 
vadovauja Jonas Govėda. Ha
miltono mergaičių choras "Ai
das" yra pasirodęs su gastrolė
mis Europoje ir Pietų Ameriko
je. Visuomenė kviečiama daly
vauti. Ruošia PLJS Ryšių cent
ras ir PLB Valdyba, (pr.). 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savinga and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

Monografija apie zanavy-
p&vadinta "Zanavykija", 

jau pradėta rinkti "Draugo" 
spaustuvėje. Jos tinkamu pa
ruosimu ir išleidimu rūpinasi 
s-yriausioji redaktorė, pedagogė 
Alicija Rūgytė, kuri šiuo metu 
Tnini savo pedagoginio darbo 
penkiasdešimtmetį. Nors redak
torė yra gimusi Švėkšnoje, bet 
zanavykų monografija nori pa
gerbei savo zanavyką tėvą dr. 
J. Rugį, gimusį Rugių kaime, 
Sintautų valsčiuje. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. L f ALSTYBttE 

— Kun. Pranas Raugalas, Ap
reiškimo parapijos klebonas 
Brooklyne, N. Y., pastaruoju 
metu vėl rimčiau susirgo ir bu
vo grąžintas gydymui į ligo
ninę. 

— Įvairus įvykiai 1978 m. 
Putname. Conn. Gegužės 27-29 
— Lietuvių skautukų - vilkiukų 
ir paukštyčių sąskrydis Putna
me, birželio 5-6, 7-8-9 — Iietu-

JAV LB krašto valdybos visuo- į vių kunigų rekolekcijos Putna-
rne^inių re'kalų tarybos pirmi-! me, birželio 25 — liepos 8 — 
ninkė, prisiuntė už "Drauc^" j Lietuvių kilmės angliškai kal-
prenumeratos mokesti ir pridė- bančiam jaunimui stovykla Nė
jo didesnę auką soaudos reika-' ringoje, liepos 9-29 — stovykla 

mergaitėms Neringoje, liepos 23 
d. — Piknikas — Lietuvių susi
tikimo šventė Putname, liepos 
30 — rugpjūčio 12 d. stovykla 
liet. berniukų Neringoje, rug-
piūčio 13-26 d. — Moksleivių 

ak ŽVAIGŽDUTĖ 
2 L * M J Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoe skyriaus 

Redaguoja J. Plakas. Medžiagą sfafstt: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

X Aušra Mačralaitytė - Zerr, 

lama. Širdingai dėkojame. Auš
rą Zerr skelbiame Garbės pre-
numeratore. 

x Cicero moksleivių ateiti
ninkų Vysk. M. Valančiaus kuo
pa šiomis dienomis išleido savo 
laikraštėlio "Aštuntoji diena' 

NAUJAS 
REDAKTORIAUS ADRESAS 

Tėvynės Žvaigždutės redakto
rius pakeitė savo gyvenamąją 
vietą. Kai ką nors siųsite Tėvy
nės žvaigždutei, užrašykite šį 
adresą: 

J. Plačas, 
3206 W. 65th Place 
Chicago, EI. 60629 

DEVYNIŲ BROLIŲ SESUO 
IR DEVYNGALVIS 
(Trumpa santrauka) 

Labai seniai, tarp miškų, gy-ateitininkų stovykla Neringoje, 
naują"—~devintąjį^un^eriT Ra- nigpiūčio 6-14 d. — Seserų me- veno devyni broliai ir sesuo. Jie, 
sytas rašomąja mašinėle, spaus- «»*•. rekolekdjc^Putname, rug-1visi labai sutiko tarp savęs. Bst 
dintas ««Xercoc" kopijavimo bū- P lQci° 15 d. — • T ^ » « « n į ja- vieną kartą atvažiavo piršliai ir 

biliejai Putname, spaho 15 d. Redak-i du, iliustruotas, 23 psL 
ei ją sudaro: Vitas Laniauskas, 
Vida Kuprytė, Laima Šulaitytė, :jus* 
Rūta KončhVė. Jūratė Arštiky-
tė, Vikt. Radvilas, Rūta Norku
tė ir Saulius Baronas. 

X Hllnois hetuvių prekybos 
rūmai gegužės 13 d. Martiniąue 
restorane, Evergreen Parke, 
ruošia banketą sutelkti lėšoms, 
kurios skiriamos stipendijų ke
liu mokslą einančiam jaunimui. 
Tokius banketus lietuvių preky-

— Vienuolijos 60 metų jubilie-

AUSTRALUOJE 
— Kun. Juozas Petrauskas 

nuo balandžio 1 d. Melbourno 
orkivyskupo paskirtas naujos 
bažnyčios Holy Spirit, Melbour-
ne, parapijos klebonu. 

MAŽOJOJE LIETUVOJE 
— Tolminkiemyje, kurį dabar 

okupantai yra pavadinę rusišku 

mas šunelio. Pamatė jį keistai riškės, kad ji galėtų jų vyrams 
išsitempusį. Priėjęs smarkiai parašyti laiškus. Iš pradžių jos 
paspyrė, bet šunytis nepa judė- i mėgino atmokėti, bet nieko ji iš 
jo. Pasilenkęs bernas apžiūrėjo i jų neėmė 

bos rūmai ruošia kasmet. Sti- i varefc Cistije Prudy, lietuvių 
pendijo8 teikiamos vienkartinės j kultūrininkų rūpesčiu, nuo 1971 
po 500 ir po 1000 dolerių arba i metų vyksta muziejaus įruoši-

sesuo ištekėjo labai toli, už ke
lių girių. 

Gyveno, gyveno ji tenai ište
kėjus ir pasiilgo brolių. Prašė 
vyro važiuoti aplankyti, o tas 
neturi laika 

— Palauk, — sako: — ateis 
žiema, tada nuvažiuosiva. O aš 
turėsiu daugiau laiko atlikti sa
vo darbus. 

— Važiuosiu, — sako — 
viena. 

Prisikepė pyrago, visiems de
vyniems broliams po bandelę. 

net ketveriems mokslo metams mo darbai. Baigiama atstatyti 
Stipendijų reikalu kreiptis pas į j ^ . Donelaičio statyta bažnyčia. 

Reoord'% V. Šukį, teL 246-1010 arba pasišvęstos jos sienos, įrengtas 
B. Gramont, teL 776-7835. 

rūsys — kripta, kur numatoma 
x Pranas Gudaitis iš Chica- \ laikyti poeto palaikus. Atstaty-

gos, siųsdamas "Draugui" pre- j ^B senosios varpinės bokštas, 
numeratą, paskyrė ir 7 doL au-! įruoštos durys, langai. Pamink-
ką savo spaudos palaikymui lįiis pastatas padengtas čerpių 
Dėkojame. j stogu. Restauruojama švento-

x A. a. Ona Kryževičiene ^^^ tvora. Atlikti kai kurie 
prieš mirdama, paskirstė dalį bažnyčios vidaus įrengimai Mu-

parsikviesti atskirus j savo palikimo lietuviškoms or- j aejuje bus du skyriai Vienas 
narius. "Congr. Re- j ganizacijoms ir spaudai "Drau- i jų vaizduos Kr. Donelaičio gy-

gui" paskyrė 25 dol. Įvertina- Į venimą ir darbus, antrajame 
me taurios lietuvės nuoširdžią j bus sutelkta krašto vietovę He-
auką. ! č: anti etnografinė medžiaga, ži-

x Chicagos lietuvių Golfo inoma, ir "socialistiniai laimė-
klubas rengia pavasario turny-! jhnai". 
rą Silver Lake Country Club) — Klaipėdos dramos teatras 
gegužes 7 6L, sekmadienį, 10:301 pastatė 
vai. ryto. Visi golfo 

Įsidėjo verpstę ir devynis kuo
delius linų; manė — ten viešė
dama suverps ir išaus kiekvie
nam broliui po marškinius. Su
siruošė ir išvažiavo. j geimininką, buvo dar visai ma-

Pervažiavo vieną, antrą ir j Jas. Jo akytės buvo didelės, 
scenoje rašytojo Kazio jau privažiavo prie dar dides- juodos, blizgančios, nosytė ir 

mėgėjai I Sajos vienaveiksmes komedijas nės girios. 0 čia sutiko devyn- j snukutis — kaip sagutės. Kak-

Pieėė Jūra Liutkutė, 6 sk., Mar
ąuette Parko Ut- m-la 

pasakė: 
— Devyn broliai, ku-kū! 
Jūsų sesulė, kukū! 
Pati dešimta, ku-kū! 
ąžuole sėdi ku-kū! 
O devyngalvis, ku-kū! 
Ąžuolą graužia, ku-kū! 
Išgirdę broliai nubėgo išgel

bėti savo seserį. Tada paukštis 
atskrido. Devyngalvis klausė, 
kas atjoja? 

— O, niekas, tik vėjas. 
Tada vėl dar greičiau graužė. 

Tuo metu atėjo jos broliai ir ją 
išgelbėjo, o gyvatei nukapojo 
visas galvas. Tada jie visi lai
mingai gyveno. 

Gailė Černiauskaitė, 
Detroito "Žiburio" lit. mokyklos 

V sk. mokinė. "Skambutis". 

SŪNELIO LIKIMAS 
Kartą gyveno pas vieną paau

glį bernioką šunelis. Paauglys 
i buvo žiaurus, nors šunelį mylė
jo. Jis nemokėjo su juo gerai 
elgtis. Juk kas yra žiaurus, tas 
ir norėdamas nesugeba būti ge
ru. Kai šunelis pateko pas tą 

šunytį, pirštų galais palietė ir 
išsigando, šunytis buvo nebe
gyvas. 

Atsisėdęs šalia negyvo šuny
čio, paauglys giliai širdyje pa
juto gailestį. Netikėtai pagal
vojo apie save ir savo blogus 
darbus Net šiurp^ys jį su
krėtė prisiminus, kaip žiauriai 
jis su šuneliu elgėsi Jis supra
to, kaip blogai viską darė. Nu
tarė mesti savo senąjį gyveni
mo kelią. Bet kaip? Nuspren
dė stebėti gerus žmones ir sekti 
jų pavyzdžiu, išmokti e'gtis su 
gyvuliukais, jų nekankinti juos 
prižiūrėti. Vėl pažvelgė į negy
vą šunelį ir ašaros pasirodė jo 
akyse, nuriedėjo skruostais. 

Nuo to laiko tikrai paauglys 
1N 

kviečiami registruotis pas Steve Į "Metų diena" ir "Abstinentas". 
Balta, tHč 532-5940 arba pas Režisavo P. Gaidys. Dekoraci-
Arvy dą Karaziją, 687-531L 

(pr.). 
jas piešė dailininkai L Ivanovas 
ir S. Kanaverskytė, 

CHICAGOS ŽINIOS 

gaivi Tasai pastojo jai kelią 
ir sako: 

-
— Devynbrole, devynbrote, 

aš tave piausiu! Tada ji labai 
išsigando ir pradėjo mesti ak
menis, bet nieko neatsitiko. 
Kai jai pritruko akmenų, ji pa
ėmė verpstę ir tuos devynis kuo
delius linų — bet vėl nieko ne-

MAtfcJA MOKINIŲ LAVONAS EŽERĖLY padėjo. Devyngalvis nusitvėrė 
ook apskrityje sumažėjo! Sukapotas lavonas, sukištas « * Prarijo. Tada ji mato, 

mokinių. 576—77 m. buvo I Plastikinius maišus, rastas Sko-1 **& negana jam nei arkho; jau 
432,886 mokiniai o 1977—78 k i e priemiesčio ežerėly, 
m. beveik tik 416,158. Į pra- ™ ,aP ie * * - ? y 
džios mokyklas įstojo 4.88% 
mažiau. Aukštesnėse mokyklo
se buvo 153.126 mokiniai ma
žiau 3.226 mokiniais. 

Lavo. šliaužia prie vežimo. Sesuo iš-

POETŲ VARŽYBOS 
Paskelbtos jaunų poetų var

žybos Chicagoje. Gali dalyvau
ti Illinois moksleiviai. Laimėto
jų kūriniai bus skaitomi gegu
žės 26 d. Chicagos Universite
te. Siųsti kūrinius iki gegužės 
15 d. adresu: Gwendolyn Books, 
7428 S. Evans, Chicago, niincis 
60619. Eilėraščiai neturi būti 
ilgesni kaip 15 eilučių. 

MELDfcSI 
Vt NUŽUDYTUOSIUS 

Apie 500 žmonių sekmadienį 
buvo susirinkę į episkopatų St 
James katedrą Chicagoje mels
tis už nacių nužudytus žydus. 

kas buvo tas nužudytasis. 
JAUNIMO TRAGEDIJA 

Pirmadienį buvo teisiamas 15 
m. jaunuolis, kąMjnamafl nušo
vęs du Norridge priemiesčio 
jaunuohis ir kitus du sužeidęs. 
Tragedija įvyko penktadienio 
naktį Ridgewood Aukšt mo
kyklos automobilių statymo 
aikštėj, Norridge priemiesty, 
apie 10 vai vak., baigiantis 
moksleivių šokiams. Grupė 
moksleivių važiavo automobiliu 
ir tas areštuotas kaltinamasis 
palaikė, kad važiuoja per daug 
arti prie jo. Kilo barniai ir jau
nuolis, išsitraukęs naujai jgytą 
revolverį, nušovė M. Truppą, 16 '• tipusi, įsilipo į ąžuolą, 
m., ir R. J. Paulish, 16 m. Du j galvis prarijo vežimą 
kitus sužeidė. Kaltinamasis 
areštuotas praslinkus valandai 

YfcLIAVA BANGDOAMS 
Fotografas J. Healy, 25 m., 

tytė ruda, ausytės stačios, ku
rias sukinėjo nuolat į visas pu
ses ko nors klausydamas. Jo 
pakaklė ir kojytės buvo baltos, 
kūnelis rudas, o uodegytė trum
pa, bet gražiai į viršų pariesta, 

šuniukas mylėjo savo šeimi
ninką: laižydavo jam kojas ir 
rankas, bet neretai buvo paspi-
riamas į kampą, kur cypdamas 
kentėjo skausmą. 

šeimininkas jam duodavo ės
t i kada sugalvodavo, o gerti 
paduodavo — kada ūpas užeida
vo. Todėl tas gražus šunelis 
kasdien darėsi vis liūdnesnis. 
Nebuvo maisto, nebuvo gėrimo, 
nebuvo meilės — visa tai, kas 
išlaikytų jį gyvą. Paauglys žiū 

Piešė Eglė Lesniauskaitė, 
Girėno lit. m-la 

Dariaus 

pasitaisė, pamate gyvenimą ki
tokį, negu tik pyktį ir gatvę. 
Jis tapo geru žmogumi 

Alvyde Eitutytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VI B kl. mokinė. 

VIKTUTĖ 

(Šatrijos Raganos kūrinio 
atpasakojimas) 

Viktutė gyveno ūkyje. Ji mė
go darbus ir padėti savo tėvui 
kad pinigų sutaupytų. Dar dau
giau, ji mėgo groti (nors manė, 
kad nelabai gerai grojo), skai-

Viktutė mėgo ir senas liau
dies dainas. Tarnaitės mokėjo 
daug jų, tai Viktutė prikalbėjo 
jas padainuoti Nenorėjo iš pra
džių, bet greit priprato. Viktu
tė pradėjo nurašyti dainas ir tu
rėjo labai daug jų, kai užaugo. 

Vieną dieną daktaras buvo 
atėlęs V'ktutė grojo ir jautė, 
kad jis į ją žiūri. Tas ją supy
kino. Paskui, daktaras atėjęs 
prie jos, paėmė jos ranką. Su
prato, kad jis norėjo pabučiuoti. 
Ji supykus patraukė savo ranką 
ir išbėgo. Daktaras atėjo už 
savaitės. Po to ilgai draugavo. 
Balandžio mėn. daktaras prašė 
Viktutės tekėti už jo. Ji sutiko. 
Tėvai sakė, kad tik už metų jie 
turėtų vestis, nes ji dar jauna. 
Viktutė džiaugėsi, kad dar ūky
je gali'būti. Daktaras kasdien 
ateidavo, o ji dar grojo savo 
muziką ir skaitė knygas. 

Danutė šležaitė. 
Bostono lit. mokyklos mokinė. 

GALVOSŪKIAI NR. 28 

I (mįslė) 

Kas laiko kubilą? (10 taškų). 

Penkis riestainius padalykite 
lygiai šešiems berniukams, ne-
supiaustę nė vieno į šešias ly
gias dalis. (10 taškų). 

m. 
Kuriose salose, prieš atran

dant jas europiečiams, be žiur
kių ir šikšnosparnių, nebuvo nė 
vieno žinduol'o gyvūno? Visą 
šių salų gyvūniją sudarė tik 
paukščiai. (10 taškų). 

IV. 
Kuris pirmas JAV preziden

tas buvo nužudytas? (5 taškai). 
V. 

Kurios kūno dalys vadina
mos sudurtiniais daiktavar
džiais? Už kiekvieną žodį po 
1 tašką. 

GALVOSŪKIŲ NR. 26 
ATSAKYMAI 

L Lova, durys, langas. 
H 1) Žiupsnį, 2) Kas. 3) 

Karvelį, 4) Miami 5) Rasai 6) 
Gerasis, 7) Karas, 8) Dėvėtas, 
9) Galva, 10) Daiva, 11) Spąs
tai Iš viršaus į apačią: Pava
sarėlis. 

UL Žiūrėkite brėžinėlį. 

rėjo į jį kaip į kokį daiktą, su tyti ir mokytis. Sakė, kad ji ne-

Maldoms vadovavo daugelio užkopęs 200 pėdų į Sears To-
krikščionių tikybų pirmaujan- \ wer dangoraižį Chicagoje, iškėlė 
tieji dvasininkai. Kardinolas J. vėliavą, protestuodamas prieš 
Cody vadovavo kalbant 88-tą banginių žudymą. Policija jį 
psalmę. Pamokslą sakė kated- • areštavo UŽ netvarkingą elgesį. 
ros dekanas J. E. Carroli (Paleistas už užstatą. 

kuriuo galima daryti ką tik no
ri: išlieti savo pyk* i nepasise
kimus. Taip kasdien kentėda
vo vargšas šunyt'S. Jo nosytė 
ir snukutis jau nebebuvo lyg 
sagutės, akytės atrodė liūdnos 
ir nelaimingos. Stačiosios au
sytės nesisukinėjo į visas puses, 
o uodegytė ne taip gražiai rie
tėsi į viršų. Paauglys niekad į 
j{ gražiai nesikreipdavo, tik vis 
rėkdavo, bardavosi. o šunytis, 
būdamas toks mažas, norėjo 
meilės, ramybės. Badaudamas 
ir skriaudžiamas šunytis sunkiai 
susirgo. Tačiau žiaurusis ber
nas į tai nekreipė dėmesio. 

Vieną naktį sugrįžęs iš gat
vės h* garsiai trenkęs durimis, 
paaglys pastebėjo, kad šunytis 
neatbėgo jo pasitikti Tuoj 
bardamas ir šaukdamas ėmė 

Devyn-
Dabar 

jos e i lė . . . Bet ji aukštai ąžuo
le. Devyngalvis pasižiūrėjo, pas
kui subaubė, kad visa giria su
drebėjo ir pradėjo ąžuolą grauž
ti Ji prašė šarkos ir varnos 
pašaukti jos brolius. Jos nepa
šaukė. 

— gegute, gegute! 
— Greitai pašauk brolius! 
Gegutė paklausė, nulėkė ir j lakstyti po kambarius, ieskoda-

žinotų, ką ji darytų, jeigu tu 
retų daug pinigų. Visados 
klausdavo savęs, ką ji gero gali 
padaryti žmonėms. 

Viktutė su seserim turėdavo 
gyvulius prižiūrėti Vieną sa
vaitę viena, kitą — antra. Jei
gu sesers savaitė, Viktutė daug 
laiko turėdavo savo skaitymui 
ir muzikai 

Vieną dieną ji pamatė naują 
daktarą. Greitai sužinojo, kad 
jis gražus, malonus ir labai ge
ras. Jis turėjo daug lietuviškų 
knygų ir grojo smuiku. Atei
davo retkarčiais su Viktutė pa
groti. Jis jai skolino knygas. 

Viktutė mokė keletą vaikų 
lietuviškai, nors ji pati nelabai 
gerai mokėjo, bet labai stengėsi 
išmokti. 

Pas Viktutė, ateidavo mote

li". Toks ūkis, kuriame yra 
tik vieno savininko trobesiai — 
priešingybė kaimui 

V. Madagaskaras. 

TREJI METAI 

— Sūnau, ar tu nesigaili tre
jus metus sėdėdamas toje pa
čioje klasėje? — klausia tėvas. 

— Trejus metus . . . didelis 
čia daiktas! Mano mokytojas 
toje pačioje klasėje jau dvylika 
metų dirba, ir visi jį laiko la
bai protingu, — atsako sūnus. 

- « « M M i m — 


