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Delegacija už pagalbą 
Kambodijai 

WASHINGTONAS. — Kon
greso delegacija iš Indokinijos 
grįžo, ir didesnė jos dalis žada 
remti Fordo siūlymą pagalbą 
teikti. Kongresmanas Paul Mc 
Closkey (resp., CaL) sakė, kad 
jie prašys Kambodijai skubiai 
pasiųsti maisto už 75' mil. dole
rių ir už 120 mil. dolerių amu
nicijos. Parems reikalą pasiųsti 
ir medikamentų. Tik New Yorko 
atstovė Bella Abzug pareiškė, 
kad ji Kongrese priešinsis kari
nei pagalbai 

PHKOM PENTH. — Komu
nistai iš Kambodijos sostinės 
priemiesčio džiunglių raketomis 
apšaudė miestą ir pataikė į svar 
biausią budistų pagodą. Užmu
šė 17 žmonių, tiek pat ir sužei
dė. 

Bob Tamarkis, "Chicago Dai-

] ly News" korespondentas, ap-f 
; lankęs Phnom Penh, pateikia j 
: liūdną vaizdą, kai į apsupto i 
; mJesto ligonines kasdien atga-. 
i benarna apie 60 sunkiai sužeistų 
| karių ir jiems trūksta vietų, i 
Kambariuose, kur normaliai es- j 
ti t rys lovos, dabar sukimšta I 
po dešimt. Trūksta vaistų ir me- j 
dikamentų. Dar blogiau, kad su-

| žeistieji jaučia, jog karą pralai-; 
mi, ir jų kančios veltui. 

Nežiūrint tų blogų naujienų, 
vieno, ko nėra — panikos. Kai-! 

bedamasis su kovojančiais ir su
žeistaisiais kareiviais, korespon-

I dentas išgirsta jų pasakymus, j 
kad jie kovos ir tuo atveju, jei- j 
gu iš Amerikos negaus jokios 
pagalbos, kovos iki mirties, nes 
kito pasirinkimo nėra. "Mes e-
same kariai ir mūsų pareiga 
ginti tėvynę". Apie komunistus 

atsiliepia, kad ir jie gerai kovo
ja. 
SAIGONAS. — Žinios iš Phnom 
Penh. kad prezidentas Lon Nol 
pasisiūlė atsistatydinti, jeigu tai 
būtų naudinga Kambodijai, pla
čiai komentuojamos ir Saigone. 
Kai kas siūlo tą patį padaryti 
ir prezidentui Thieu. Abejoja
ma, ar dėl to būtų pasiekta tai
ka. 

27 opozicinių partijų atstovai 
parlamente amerikiečiams siūlo 
pagalbą Pietų Vietnamui teikti 
ne per Thieu. bet "per taikos 
siekiančią vyriausybę". Ką jie 
tuo nori pasakyti, aišku. 

Ultimatumas 
ne tuo adresu 

VVolfsburg, V. Vokietija. — 

Rūpestis 
Philadelphijai 

PHILAI>ELPHIA. — 1976 
jubiliejiniai metai Philadelphi- į Volkswagenų kompanija atsakė 
jai sudaro daug rūpesčio. Nu-į arabams: "Jūsų ultimatumas at-
matoma, kad jį aplankys 45 mi- j siųstas ne tuo adresu". Arabų boi 
lijonai turistų, arba 20 kartų koto vykdymo taryba buvo nu-
daugiau, nei normaliai. Miesto s-'untusį reikalavimą, kad Volks-
konvencijų ir lankytojų biuro wagenų kompanija, gaminanti 
šefas Al Horstein sako, kad jei, Wankel motorus Izraeliui, atsi
tik pusė to skaičiaus panorėtų | sakytų susitarimo ir daugiau su 
apsilankyti, tai "reikia susiim-'jais nebendrautų, kitaip jie ir 
t: už galvos ir išlėkti į Tahiti". juos įrašys į "juodąjį sąrašą". 
Mieste viešbučiai vienu metu ga-, Volkswageno atstovas pareiškė, 
H priimti 15,000 svečių, o sta- jog arabų reikalavimą jie yra gavę 
tomi nauji viešbučiai iki 1976 prieš šešis mėnesius, o dabar Kai-
dar pridės 5,000 lovų. Tuo tarpu re posėdžiaujanti boikoto taryba 
jau numatoma, kad tais metais' reikalavimą pakartojo ir jį paskel-
Philadelphijoj norima suruošti bė visų žiniai, duodama tris mė-
452 konvencijas, plūs įvairius nesius laiko ''pasitaisyti". 
finalinius žaidimus, įskaitant ir 
beisbolo. Vien tiĮk finalinės ar
mijos ir laivyno futbolo žaidy
nės paprastai sutraukia 100,000 
žiūrovų, ir tada visi kambariai 
užimti 

Lorenz likimas 
dar nežinomas 

ADENAS, Pietų Jemenas. — 
Penki vokiečių teroristai buvo 
nuvežti į Pietų Jemeną. Įkaitu 
pasisiūlęs protestantų kunigas 
Heinrich Albertz tuo pačiu lėk-

Kemeri kurortas Latvijoj, Baltijos pajūry, centriniai rūmai pastatyti 1936 m. Kurortas pasižymi sieros šalti
niais 

Nelaukti potvyniai 
ok, Latvijoj 

Ryga — Sausio viduryje Ry
gos laikraščiai pradėjo rašyti a-
pie ledų susigrūdimus Dauguvo
je prie Jekabpils ir jo apylinkių. 
Žiema Latvijoje buvusi švelni, 
bet sausio viduryje užėjęs šaltis. 
Sausio 16 šaltis Rygoje siekęs 

rr KOVO MĖNESIO "APMĄSTYMAI 
OK. LIETUVOJ 

Vilnius. — Kokius "apmąsty-| 2. Kova už demokratiją ir so-
mus" ir paskaitų temos skelbia-! cialinę pažangą Portugalijoje. 
mos okupuotoje Lietuvoje, kurias 
"politinformatoriai" kovo mė
nesį turės dėstyti darbininkams, 

-16 laips. C, o Latvijojs rytinėje j tarnautojams ir kolchozinin-
dalyje -20 laips. C. Dauguva iki | kams. Skaitome "Tiesoje" (III.l): 
to meto nebuvusi užšalusi. Stai-

Indenai išsikraustė ' 
SrSPROCK, N. M. — Karingi 

indėnai baigė aštuonių dienų y 
monėa okupaciją. Apie 20 gink
luotų Nava jo indėnų buvo užė
mę Fairchild Camera kompani
ją, protestuodami dėl indėnų 
darbininkų atleidimo. Kokiomis 
sąlygomis buvo susitarta, kad 
indėnai fabriką paliko, nežino
ma Žinoma tiktai, kad paliko 
didelę netvarką ir pridarė nuo
stolių, darbo atnaujinti greit 
nebus galima. 

Gen Haig Turkijoj 
Ankara. — Gert Alexander 

Haig, NATO vyr. vadas, padarė 
mandagumo vizitą Turkijai ir ap 
tarė šios karinės organizacijos 
strategiją. Jo vizitas buvo ypatin
gai svarbus ir atkreipė visų dėme 
sį po to, kai Kongresas sulaikė ka 
rine pagalbą, ir turkai pagrasino 
išvaryti amerikiečius. 

WASHXNGTONAS. — Ame
rika ir Iranas greitai susitars 
dėl technologinio bendradarbia
vimo, įskaitant ir pagalbą ato
miniuose tyrinėjimuose. Ato
minis projektas bus svarbiausiu 
susitarimu. 

WASHTNGTONAS. — Praė
jusių metų pabaigoje Amerikos 
paštuose dirbo 710,500 žmonių. 

Somalija bus 
sovietų satelitu 

LONDONAS. _ Institutas 
konfliktams studijuoti, privati 
organizacija, pateikia žinių apie 
sovietų dominavimą Somali jo j . 
•Somalija pamažu darosi sovietų 
satelitu. Ne tik kariuomenė pri
klauso nuo jų, bet ir valstybės 
administracijos aparatas. Ap
skaičiuojama, kad 1974 Somali-
joj buvo apie 3.600 rusų, kurių 
nuo 1,200 iki 1,400 kariškiai. 

Peter Lorenz. Teroristų atsiųsta 
nutrauką 

tuvu grįžo į Frankfurtą. Apie 
Peter Lorenz, Vakarų Berlyno 
krikščionių demokratų vadą, ir 
vakar nebuvo žinių. Jo partija 
laimėjo rinkimus, bet nesurin
ko absoliučios daugumos. 

Lėktuvas iš V- Vokietijos su 
teroristais pirmiausia pasuko į 
Siriją, perskrido dar penkis Vid. 
Rytų kraštus, bet negavo leidi
mo nusileisti. Pietų Jemenas lei
do. Jiems pažadėjo politinį azy-
lių nors teroristai ir nebuvo po
litiniai kaliniai. 

Viduriniųjų Ryty situacinis žemėlapis 

ga užėjęs šaltis sukaustęs Daugu 
voje atsiradusį ledą prie Aivieks-
tės, ir vanduo prie Jekabpilio pa
kilęs virš 3.5 metrų Miestas ir 
žemesnės jo apylinkės, net iki 17 
km nuo upės, aptvinusios. Eva
kuota 100 šeimų, gyventojus te
ko aprūpinti helikopteriais. Laik
raščiai sausio 28 jau rašė, kad 
vanduo Dauguvoje atslūgęs virš 
metro, ir evakuotieji gyventojai 
sugrįžę. Tokio potvynio sausio 
viduryje neatsimena net senieji 
Jekabpilio gyventojai, nėra jie 
užregistruoti nei hidrometereo-
logų užrašuose, pradėtuose vesti 
nuo 1877 metų. 

Laikraščiai rašo tik apie Je
kabpilį, nes Krustpils, kuris yra 
Dauguvos dešiniame krante, y-
ra prijungtas prie Jebkabpilio, ir 
Krustpilio vardas dingęs iš dabar 
tinių Latvijos žemėlapių. 

A.T. 

Opozicija prieš 
Hirohito vizitą 

Tokijo. — Japonijos imperato
riaus būsimasis vizitas j VVashing-
toną jau susilaukė opozicijos. 
Pirmiausia atsiliepė komunistų 
partija, kad Japonijos konstituci
ja imperatoriui nenumato jokio 
politinio vaidmens, o valdančioji 
Liberalų demokratų partija, siun
čianti Hirohito į Ameriką, jį no
ri panaudoti politiniams tiks
lams. Panašiai atsiliepė ir socia-
istų partija, sakydama, kad ji 

tam nepritaria. 

Yra, kas baiminasi, kad impe
ratorius jau per senas, 73 metų, 
ir kelionėje gali jam kas atsitik
ti. Su juo atvyks ir žmona. Ame
riką yra lankęs būdamas tik sos
to įpėdiniu, 1921 metais. Numa
tyta, kad sustos New Yorke, Wa-
singtone, San Francisco, Los 
Angeles ir Honolulu. 

Hirohito politikoj nedalyvau
ja, yra tik simbolinė figūra. II 
pasaulinis karas taip pat apsiėjo 
be jo. Sakoma, kad jis visą aną 
metą buvo pasinėręs jūrų biolo
gijos studijoms ir niekuo nesido
mėjo. 

3. Didėjanti Čilės fašistines 
chuntos izoliacija pasaulyje. 

POLITINIO GYVENTAIO 
KLAUSIMAIS 

1. Tarptautinių moterų metų 
reikšmė, kovojant už moterų ly
giateisiškumą ir jų vaidmens di
dinimą visuomenės gyvenime. 

2. Pergalė prieš fašizmą — 
ryškus didvyriškas puslapis mūsų 
Tėvynės metraštyje. 

3. Broliška tarybinių tautų 
draugystė ir tarpusavio pagalba 

—svarbus veiksnys, keliant res
publikos ekonomiką ir kultūrą 
(apsvarsčius respublikos partinia
me ir ūkiniame aktyve Baltaru
sijos TSR ir Lietuvos TSR darbo 
žmonių 1975 metų socialistinio 
lenktyniavimo sutartį). 

EKONOMIKOS KLAUSIMAIS 
1. Vertinga socialistinio lenk

tyniavimo organizavimo patirtis 
(Lietuvos KP Centro Komitetas 
pritarė Klaipėdos '"Baltijos" laivų 
statyklos partinės, profsąjungos 
organizacijų ir administracijos pa
tyrimui, organizuojant socialisti
nį lenktyniavimą dėl sėkmingo 
devintojo penkmečio planų įvyk
dymo ir viršijimo, didinant jo 
efektyvumą ir atskleidžiant ga
mybos vidaus rezervus). 

2. Kokybinių ekonominių ro
diklių reikšmė, vykdant baigia
mųjų penkmečio metų planą. 

3. Organizuotai užbaikime vi
sus pasiruošimo pavasario sėjai 
darbus. 

KULTŪROS IR MORALĖS 
KLAUSIMAIS 

1. Kultūrinio darbo pasieki
mai ir problemos (apie respubli
kos kultūros darbuotojų antrojo 
suvažiavimo išdavas). 

2. Lietuvos ir Baltarusijos kul
tūrinio bendradarbiavimo reikš
mė, stiprinant broliškų tarybi
nių tautų draugystę. 

3. Pakalbėkime apie pareigą ir 
atsakomybę kolektyve, visuome
nėje. 

TARPTAUTINIO 
GYVENIMO KLAUSIMAIS 
L TSRS —Didžiosios Britani

jos santykių gerinimas — indė
lis į tolesnį tarptautinio įtempi-

| mo mažinimą-

Naftos šalių 
viršūnių 

konferencija 
AL2IRAS. — Vakar Alžire 

prasidėjo trylikos šalių viršūnių 
konferencija, turinti tikslą pa
rodyti naftos šalių solidarumą 
prieš pramoninio pasaulio "gra
sinimą" ir nustatyti bendrą po
litiką. Tik ir juos ištiko mažas 
nemalonumas, kai penkių šalių 
vadai neatvyko, atsiuntė že
mesnio rango atstovus. Daly
vauja OPiEC šalių prezidentai ar 
karaliai iš Venecuelos, Ekvado
ro, Kuwaito, Irano, Jungtinio 
Arabų Emirato, Quatar. Gabo
no ir Alžirijos, bet nedalyvauja 
Saudi Arabijos, Libijos, Nigeri
jos, Irako ir Indonezijos. 

Rengėjai šio susitikimo, svar
biausia Alžarija, siekia sudaryti 
akcijos programą ir programos 
rėmuose vesti visas derybas su 
Vakarais ir Japonija ir laikytis 
vienos linijos būsimoje šių me
tų antroj pusėj naftos vartotojų 
konferencijoje. 

Mažiau karo laivų 
VVASHINGTONAS. — Ame

rikos karo laivynas 1976 metais 
aktyvioj tarnyboj laikys tik 490 
laivų, mažiausią skaičių nuo 
1939. Kitus laivus paliks atsar
goje, juos užkonservuos. Tarp 
tų išimamų laivų bus ir lėktuv
nešiai Hancock ir Oriskany, pa
statyti U pas. karo metu. ir 
antras atominis povandeninis 
laivas Halibut, pastatytas tik 
prieš 15 metų. 

Kova su nelegaliais 
imigrantais 

WASHTNGTONAS, — Immi-
gration and Naturalization tar
nyba, pradėjusi kovą prieš ne
legalius imigrantus, pastebėjo, 
kad pora tokių dirba net jos 
centre. Vienas jų buvo iš Etio
pijos, kitas iš Ugandos. Abu 
dirbo kaip valytojai. 

Tarnyba skaičiuoja, kad A-
merlkoj gyvena nuo 4 iki 12 mili 
jonų nelegalių ateivių ir nežino, 
kaip jais atsikratyti. Spaudžia 
Kongresą, kad būtų priimtas j -
statymas bausti darbdavius, jei 
jie priima tokius į darbus. Nuo 
lapkričio mėnesio, kai ak
cija prasidėjo, vien valdinėse į-
staigose jau susekta tokių 14» 

NEW YORK. — "Daily News" 
j neišėjo ir vakar, kai laikraščio 
j išvežioto jai streikuoja Streikuo-
j ja, nes pakeistam tvarkarašty 
į jiems sumažės darbų, neturės 
j antvalandždų. Laikrašti? skun
džiasi, kad mažėja pajamos ir 

i priverstas mažinti dirbančiųjų 
i skaičių. Dirba iš viso 5.000 žmo-
Į nių. 

Jean Pierre Fourcade. Prancūzijos New Yorko teismas ir sunk-
finansų ministeris. sako. kad jų vežimių vairuotojų unijos prezi-

Europoįe gazolinas 
pinga 

PARYŽIUS. — Europos var
totojai jau pradeda džiaugtis 
mažesnėm nafto kainom, šildy
mo alyvos ir kitais produktais. 
Naftos atsargų pasauly prade
da daugėti, ir ryšium su tuo 
krinta kainos. Labiausiai paste
bėtas atpigimas Šveicarijoj. Ga
zolino kainos ten krito 10 pro
centų. Prancūzijos finansų mir! 
nisteris Jean Fourcade pažadėjo 
gazolino kainas sumažinti ba
landžio mėnesį. 

frankas nebūsiąs nuvertintas. 

Atpigo cukrus 
CHICAGA. — 4 didžiosios 

krautuvės, jų tinklai, cukraus 
kainas sumažino. Jewel. Natio
nal. A & P ir Dominick 5 svarų 
cukraus maišelis vietoj anks
čiau kainavęs iki 249 dol., par
duodamas net už 1.99 dol. (Js-
wel krautuvėse). 

VVASHINGTONAS. — Ame
rikos bankai įspėti, kad nepasi
duotų arabų grasinimams ir ne
priimtų antiizraeliškų nuostatų, 
taip pat nepriimtų didelių inves
tavimų iš arabų šalių. 

; dentas Carl Levi įsakė vairuoto
jams grįžti į darbą, bet jie ne
klauso. 

SANTTAGO. — Helikopterio 
nelaimėje užsimušė Čilės gyny
bos ministeris gen. Oscar Borui-, 
la ir dar šeši kiti. 

K A L E N D O R I U S 
Ge-Kovo 5: šv. Teofilis. §v. 

rasimą, Vydotas, Giedrė. 
Kovo 6: iv. Marei jonas, šv. 

Perpetua. Novilas. Raminta. 
Saulė teka 7:21, leidžias 6:44. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę, šilčiau, ne-

j toli 40 laipsnių. 
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IŠNAUDOKIME SĄLYGAS 
SKAUTAUTI 

Trumpas pasikalbėjimas su buvusiu Lituanicos tunto 
tuntimnku s. Sigitu Miknaičiu 

Yorke: 

l i t u a n i c o s tun to skautų jau ei
lę metų leidžiamas laikraštėlis 
'"Skiltis". Laikraštėlio redakcinis 
kolektyvas stengiasi apjungti vi
sus tun to narius — ne tik jau
nuosius brolius, bet ir vyresniuo
sius vadavus, bei galimai vaiz
džiau parodyti tunto gwenirno 
įvykius, rašinėliais, straipsniais 
ir nuotraukomis. Čia talpiname 
"Skilties" jaunųjų koresponden
tų t rumpą pasikalbėjimą su pra
ėjusių metų pabaigoje iš tunti-
ninko pareigų pasitraukusiu, tre
jus m. Lituanikai sėkmingai va
dovausiu, s. Sigitu Miknaičiu. 

—• Pal ikdamas tununinko pa
reigas, a r Jūs jaučiate, kad tun
tas padarė pažangą? Jei taip, tai 
kokią? — užklausė jaunasis kores
pondentas. 

nors naujesnio, įdomesnio? —tei
raujasi "Skilties" korespondentas 
brolis R. Orentas. 

— Mūsų tunto stovyklos pasi
žymi darbingumu ir jų viršinin
kai su vadijomis jdeda daug dar
bo joms paruošti. Kiekvienos va
saros stovykla yra vis kitokia ir 
vis kas nors nauįesno ir skirtin
go sugalvojama. Būtų gerai, kad 
skautai ir jaunesni vadovai sura
šytų savo įspūdžius iš skautiš
kų užsiėmimų šiose stovyklose, 
pridėdami pasiūlymus ir man 
įteiktų. — išreiškė pageidavimą 
skautininkas Miknaitis. 

— Ar galėčiau jūsų paprašy
t i , kad jūs duotumėt iš savo pa
tyrimo mums, jaunesniems skau
tams, patarimo? —tęsė brolis 
Orentas. 

— Bendru darbu padarėme į — Mano svarbiausias patari-
didelę pažangą skautavime, va-
rfovų paruošime, vadovų išjudi
nime darbui , ūkyje ir administ
racijoje^ Visose srityse yra dar 
daug vietos tobulėjimui. Mums 
ypač reikalinga pasistengti pagy
vinti skautavimo praktiką —įves
ti daugiau veiksmo j skilties dva
sios vystymą. 

I klausimą: — Ar per praėju
sius trejus metus skautai dirbo su 
pakilesne nuotaika. Skautišku at
žvilgiu? -—buvęs tuntininkas at
sakė: 

— T a i p , dėka mūsų vadovų, 
kaip v. s. J. Paronis, s. J. Liubins-
kas, ps. L Kupcikevičius, s. G. 
Plačas, visų vienetų vadovų ir jų 
pagelbininkų darbu, skautisku-
mo ir skautavimo nuotaika vis 
gerėja. 

— Per praėjusius trejus metus, 
a r buvo stovyklose įvesta kas' 

• • - * * % . 

mas skautams būtų — išnaudo
kite jums suteikiamas sąlygas 
skautauti ir džiaugtis jaunatve 
skautiškoje _ lietuviškoje dvasio
je. Praėjus vaikystės skautavimui 
atsiras rūpesčiai, vadovo atsako
mybė ir pasigesite to nerūpestin
go, gražaus skautiško gyvenimo 
gamtoje, — atsakė susimąstęs va
dovas. 

6. Padėkos ordinu su rėmėjo 
kaspinu — 

1. f ii. Daha Kezienė — New 
Yorke. 
D. Lelijos ordinu — 

1. v. s. Aleksandras Jakštas — 
Australijoje: 

2. s. Algis Giedąs — Woroes-
tery. Mass.: 

3. s. Rimantas Jakubauskas — 
Worcestery, Mass.; 

4. s- Laima Kiliulienė — Bos
tone. 

5. jvs. Mykolas Manomaitis — 
Bostone. 

Širdingi sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai! 

Budžiu 
v. s. Antanas Saulaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas 

"AUŠROS VARTŲ" T U N T O 
PAUKŠTYČIU ŠVENTĖ 

Kiekviename tunte paukštytės 
yra labai svarbios. Jos yra pagrin
das seserijos ateičiai. Kiekvienais 
metais Aušros Vartų tunto jau
nesnių skaučių vadovės surengia 
paukštyčių iškilmingą šventę, 
kurioje dalyvauja tik paukštytės, 
jų tėveliai ir vadoves. 

Vasario 9 d. į Jaunimo centro 
saulės apšviestą Čiurlionio gale
riją su daina įžygiavo 46 jaunes
nės skautės ir vadovės. Su ploji
mu jas priėmė pilna salė tėvų ir 
svečių. Sueiga pravedė gabi jau
na vadovė v. sk. Dalia Griauži-
nytė. Kun. J. Borevičius, tunto 
dvasios vadovas, pradėjo sueigą 
gražiai apibūdindamas paukšty
čių reikšmę. Po to tuoj buvo per
skaityti įstatai ir paukštytės da
vė įžodį. Raudonais kaklauaiŠ-
čiais pasipuošė net vienuolika 
skaučių. 

Buvo gauti sveikinimai iš 
''Kernavės" tunto ir "Lituani
kos" vilkiukų, kurie pasveikino 
su dideliu "A-a-u-u' staugimu. 
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Kernavės tunto runtininkė ps. fil. Ritonė Rudait ienė sega Lakštingalos 
ženklą darbščiosioms paukštytėms Dainai Kerelyte i ir Lindai Chiapetta. 

Nuotr. T. Rudaičio 

mažu atsistatau vėl į seną vagą. 
Visiems, kurie kaip nors mane 

prisiminė, labai nuoširdžiai dė
koju. 

Budžiu 
v. s. A. Saulaitis 

BAIGIAMI JŪRININKYSTĖS 
KIKSAI 

Aš vilkiukas 
Aš esu vilkiukas ir priklausau 

"Gedimino" draugovei trečius 
metus. Tur iu trečio patyrimo 
laipsnį ir raudoną šlipsą. 

Aš ruošiuosi antram patyrimo 
laipsniui. Aš gausiu dvi specia
lybes: dviratininko ir čiuožėjo. 

Aš labai laukiu vasaros, nes 
Jūrininkystės ir buriavimo t e - į n o r į u važiuoti stovyklom Aš dar 

,T . , . v . . , . , _ • Pasibaigus trumpai oficialiai — .\oreciau zinou, kaip Jus , ,. . .^. - , _• . «oi -î ">o daliai, mergaites susėdo ratu ir vertinate "Skiltį"? !' 
"Skilties" paskutinius žmgs- i j . ',., ,7Z "", ,T , . \ . . . . . . T_ v . de linksmą lauza su dainom ir mus puikiai zmau. Jusu uzsimo-

'p. sk. Faustina Bobinaitė prave-

jimai yra drąsūs, tvirti ir nenu
ilstantys mėginimai skautiškos 
spaudos kėlimui Lituanicos tun
te. Jus visus reikia pagirti už 
darbštumą, o Gintui, (Pkčui) , 
padėkoti už jūsų suorganizavi
mą, išjudinimą ir visokeriopą pa
galbą "Skilties" redakcijai, — bai
gė pašnekesį s. S. Miknaitis. 

V ; 
dr . K. Tr imakas la iko šv. 

rio 16 - tos sueigoje . 
Mišias "Kernavės" tunto skiimingoje 

Nuotr. T. Rudaičio 

' pasirodymais. Sueigos metu salė 
buvo papuošta paukštyčių rank
darbiais ir veiklos nuotraukomis. 

CM 

SĖKMINGA KAZIUKO 
MUGĖ 

Praėjusį sekmadienį Chicago-
je, Jaunimo Centro patalpose į-
vyko vietos skautų-čių Kaziuko 
mugė, kurioje dalyvavo Aušros 
Vartų skaučių tuntas, Kernavės 
skaučių tuntas, Lituanicos skau
tų tuntas, Nerijos jūrų skaučių 
tuntas ir akademikai. Mugei bu
vo labai rūpestingai pasiruošta. 
Mugėn atsilankė tūkstantinės 
tautiečių minios, o taip pat ame
rikiečių ir kitataučių svečių. Mu
gė praėjo sėkmingai rr Ghicagos 
vienetai savo kruopščiu darbu 
papildė iždus taip labai reikalin
gomis lėšomis tolimesnei veiklai. 
Daugiau apie mugę sekančioje 
"Skautybės Kelio" laidoje. 

oretinių kursų baigiamieji egza 
minai įvyks ateinantį pirmadie
nį, kovo 10 d-, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Visų kursantų daly
vavimas privalomas. 

VILKIUKU LAIKRAŠTIS 

Chicagos Lituanicos tunto vil
kiukai, jau ketvirti metai, savo 
metinės šventės proga išleidžia 
neperiodinį laikraštėlį "A-u-u-u-
u, A-u-u-u-u", kuriame jaunieji 
broliai mėgina savo pirmuosius 
žurnalistinius žingsnelius. Šieme
tinis laikraštėlis, pasirodė vasa
rio mėnesyje. Apimtis —18 pus
lapių. Gausūs vilkiukų rašinėliai 
trumpi, bet gana įvairūs temati
ka ir Įdomūs. Sėkmės jauniesiems 
'Žurnalistams". Sveikintinos va
dovų pastangos! Šioje Skautybės 
Kelio laidoje talpiname kai ku
riuos vilkiukų rašinėlius. 

VILKIUKAI RAŠO — 
AŠ VILKIUKAS 

Aš esu šešių metų. Esu labai 
laimingas, kad jau galiu būti vil
kiukas. Man labai patinka mano 
uniforma. Ričardas Staniūnas 
Mano pirma skautiška iškyla 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
•uožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skelbi

mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8 3 0 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

= Tbis publicatlon fe available in microfiim from: 
= X£ROX UNIVERSITY MICROF1LMS 
= M0 Nortb Zeeb Road — Ann Arbor, Micta. 481M 
— m 
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nebuvau stovykloje, bet galvoju, 
kad bus įdomu. Galėsim mau
dytis, pažaisti, atlikti skautiškus 
uždavinius ir vakare visi dainuo
sim lietuviškas, skautiškas dainas 
prie laužo. Jonas Prapuolenis 

Sekmadienio rytas 
Man patinka sekmadienis. Aš 

su savo broliuku ir sesute važiuo
jame į skautų sueigą. Prieš suei
gą mes su tėveliu nueiname į 
bažnyčią pasimelsti. Po to, eina
me į klasę ir ten būna mūsų suei
ga. Mes dainuojame žaidžiame ir 
mokomės skautų įstatus. Po suei
gos vėl skubame į namus. Ma
mytė laukia mūsų. Petras K. 

Čiuožimo iškyla 

Anksti, sekmadienį iš ryto, 
mes susirinkome Jaunimo centre 
su tėveliais ir pačiūžomis. Rytas 
buvo saulėtas, bet labai šaltas, 
ligas autobusas atvažiavo laiku! 
ir mes visi sulipome į jį. Važiuo-Į 
jant į čiuožyklą visi buvome! 
linksmi. Autobusas mus atvežė į Į 
Willovv Springs čiuožyklą. Man 
ta vieta yra žinoma, nes aš daž
nai į ją nuvažiuodavau su drau
gais irx giminėmis. Čia yra dvi 

TeL PR8-S329 
DR. ANNA BALIUNAS 

AKTŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 
GERKLES L I G O S 

2858 West 6Srd Stree t 
Valandos pagal sus i tar imą 

PRANEŠIMAS 

L? S Tarybos Pirmi jos Vasario 
16 d. proga aukščiausiu LSS gar
bės ženklu — Geležiniu Vilku 

—apdovanotas narsus lietuvis 
SIMAS KUDIRKA, pasauliniu 
mastu iškėlęs Lietuvos vardą, iš
populiarinęs okupuoto krašto 
bei pavergtųjų padėtį, savo lai
kysena iš naujo užžiebęs už Lie
tuvos laisvę kovos žiburį, savo di
delės drąsos žygiais paskatinęs 
mūsų skautiškąjį jaunimą veikti 
pavergtos tautos labaui. 

T a i p pat Vasario 16 d. proga: 
I. Pakelti į skautininku laipsnius; 
A. į vyresniojo skautininko — 

1. s. Petras Balsas — Kanado

j e 
B. J skautininko — 

1. ps. Vacys Ilgūnas — Aust
ralijoje; 

2. ps. Aldona Jovarauskienė — 
Chicagoje. 

3. ps. Elė Jurgutienė — Kana
doje; 

4. ps. Danu tė Korzonienė — 
Chicagoje; 

5. ps. Balys Poška — Toronte; 
6. ps. Irena Zubienė — Ha

mi l tone ; 
C. Pripažinta jūrų skautininko — 

1. s. Vladas Rupinskas — Chi
cagoje; 

D . į paskautininJdo — 
1. v. si. Mykolas Banevičius — 

Hartforde; 
2. v. si. Antanina Bulotienė — 

VVaterbury; 
3. v. si. Valentina Čepienė — 

Bostone; 
4. v. si Algirdas Jalinskas — 

Hartforde. 
0. v. sL Viktoras Kirkyla — 

Xew Yorke; 
6. v. si. Kęstutis Nemickas — 

New Yorke; 
7. Ona Šdlėnienė — Erie, Pa. 
8. v. si. kun. Jonas H. Šulcas 

— Brazilijoje; 
9 v. st Romas Vasys — Cleve-

lande. 
E. pakelti į jūrų paskautininkio — 

1. v. vi. Arimantas Aras — Los 
.Angeles. 
F. pripažinti jūrų paskautinin-
kio — 

1. ps. Leopoldas Kupcikevičrus 
— Chicagoje; 
II. Apdovanoti LSS ordinais: 
A. Geležinio Vilko ordinu — 

1. v. s. Dr. Aleksas Maura i s 
—Australijoje; 

2. v. s. Česlovas Senkevičius — 
Kanadoje; 
B. Padėkos ordinu — . . . 

1. v. s. Kazys Batūra — Ka
nadoje; 

LANKĖSI CHICAGOJE 

Praėjusį savaitgali Chicagoje 
lankėsi Clevelando "Neringos" 
tunto tuntininkė v. s. fil. Nijolė 
Kersnauskaitė ir to tun to paukš
tyčių draugininke vyr. si. Julija 
JuozeviČiūtė- Seses lydėjo Cle
velando "Pilėnų" tun to tunti
ninkas ps. Romas Vasys. E Nevv 
Yorko buvo atvykusi "Darbinin
ko' ' skautų skyriaus redaktorė s. 
Birutė Kidolienė. Buvo malonu 
sutikti svečius Kaziuko mugėje. 

RAJONO VADEIVOS 
PRANEŠIMAS 

JAV Vidurio Rajono vadeiva 
v. s. Aleksas Karaliūnas praneša, 
kad šią vasarą numatytoji Vidu
rio rajono stovykla, {Visiems vie
netams tuo pat laiku negalint 
stovyklauti), neįvyks, Chicagos 
Lituanicos tuntas stovyklaus Ra
ko stovyklavietėje birželio 28 -
liepos 12 d. Svečiais su čikgiečiais 
stovyklaus Detroito Baltijos tun
tas. Clevelando ir Omahos 
skautai stovyklaus savo vietovėse 
jiems patogesniu laiku. 

MALONŪS SKAUTININKAI! 

Gruodžio 21 d. buvau kiek su
negalavęs, ir 2 savaites praleidau 
ligoninėje. Grįžęs namo klek lai
ko buvau mažai darbingas. Pa-

Vieną dieną brolis Tijūnėlis j čiuožyklos - aikštės (rings): di-
mums pranešė, kad kitą savaitę į dėlė rr maža. Didelėje žaidė le-
važiuosim čiuožinėti. Aš labai j do rutulį — ke hockey. Mums, 
laukiau. Aš važiavau su autobu-I skautams, leido čiuožti mažoje, 
su. Aš turėjau atsisėsti ant pono j Mes čiuožėme greitai ir pamažu 
kelių — mažai vietos buvo. Va-1, ir žaidėme žaidimus. Čiuožėme į 
žiavo visi: jaunesnieji skautai ir j vieną pusę ir į kitą pusę. Aš čiuo-
tėtės. 

Nuvažiavę, mes su tėte, turė
jom išsinuomoti pačiūžas. Išsi
nuomavę pačiūžas užsidėjome ir 
ėjome čiuožti. Aš nelabai gerai 
mokėjau čiuožti. Pargriuvau po
rą kartų, bet beveik išmokau 
čiuožti. Kai pavargau, as su tėte 
ėjom pažiūrėti kaip žaidžia ledo 
rululį. Jie gerai čiuožė. Tada 
draugininkas sušaukė visus ir 
pranešė, kad laikas važiuoti na
mo. Man ši iškyla labai patiko. 
Norėčiau vėl važiuoti. 

Viktoras Puodžiūnas 

Man patinka skautai. Aš norė
jau būti skautu. Daug girdėjau 
apie skautus. Dabar esu vilkiu
kas. Man patinka sueigos, o la
biausiai iškylos. Per sueigas iš
mokstu ką nors naujo. Per išky
las galiu su draugais pažaisti. 
Dabar noriu būti tikras skautas! 

Sekmadienį vilkiukai važiavo 
čiuožti į Willow Springs. Kai 
mes nuvažiavome, aš išsinuo
mavau pačiūžas. Mano tėvelis 
man padėjo jas užsidėti. Paskui 
aš čiuožiau. Aš parvirtau porą 
kartų.. Iškyloje aš gavau čiuožė
jo specialybę. Brolis Liubinskas 

! mums parodė kaip gelbėti žmo
gų, jeigu įlūžta ledas ir jis ima 
skęsti. 

Audrius Remeikis 

Man patinka skautai dėlto, kad 
mes einam j iškylas ir mes žai
džiame /aidimus. Aš sutinku 
savo draugus. Mes mokomės 
visokių dalykų ir specialybių. Da
rom darbus specialybėms. Mums 
visiems patinka daryti specialy
bių darbus. Man dėlto patinka 
skautai. 

Antanas Izokaitis 

žiau ir net ant užpakalio kri
tau. Buvo linksma ir smagu, kuo
met mes galėjome atsigerti gėri
mų ir užvalgyti supiaustytų bul
vių — 'french friesV Mūsų bu
vo apie 60 vilkų ir tėvelių. Nela
bai norėjau grįžti į namus, bet 
reikėjo. AŠ norėčiau sekantį kar-Į 
tą vėl važiuoti ir išmokti geriau, 
čiuožti. Raimondas Bagdonas 

įstojau į skautus 

Man patinka būti vilkiuku. Aš 
neseniai daviau įžodį. Ruošda
masis dėl trečio patyrimo išmo
kau rišti mazgus, žaidimus, dai
nas ir daug kitų daiktų. Būda
mas vilkiukas galiu važiuoti į iš
kylas, į stovyklą ir draugauti su 
kitais vilkiukais. Iškylose išmoks
tami apie gamtą, užkurti ugnį ir 
pasigaminti maistą. Aš džiau
giuosi, kad įstojau į skautus. 

Paulius Vizgirda 

Man patinka skautai. Aš einu 
į iškylą ir važiuoju į stovyklą. 
Mes mokinamės virti ir valgyti. 
Ir aš turiu draugą Paulių. Mes 
viską žinom. Antanas Breimeris 

Noriu būti skautas 
Aš noriu būti skautas už tai, 

kad aš galiu daryti labai daug 
įdomių dalykų. Mes dainuojam, 
šokam ir važiuojam į iškylas. Ir 
aš galėsiu Šią vasarą važiuoti į 
stovyklą. Mano visa giminė yra 
skautai ir aš dabar esu skautas. 

Rimas Karaliūnas 

Kodėl aš įstojau į skautus 

Aš {stojau į skautus todėl, kad 
mes einam iškylauti ir dainas 
dainuojam. Mes išmokstant 
ženklus ir šaukiam sueigas. 

Povilas Strimaitis 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų luc»» 
Ginekologinč Chirurgija 
So. Pulasld Road (Crawford 

Medical Building) TeL LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, Justice, IIL 599-0500. 

Priima ligonius pairai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDA.US U G O S 

2&01 "Weat 63r«l Street 
Kampas 63-čios ir Caliiornla 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

fieštad. nuo 2 iki 3:S0 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tei. \VAlb.xx>k 5-3048 

TeL ofiso HE Ą-58^9, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER C H I R U R G A S 

2434 W e s t 7 1 s t S t r e e t 
Vai. pirm., ketv. l iki 7 popiet, 

antrad,, penkt. 1-5, treč. ir SeSt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

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

2709 West 5 1 s t S t r e e t 
TEL. GR 6-24O0 

Vai pagal susitarimą: ptrmad. ii 
ketv. i—4 ir 7—0; antrad. ir penk-
tad. 10—4, SeStad. 10—3 vai. 

Of». teL 735-4477 Rez- P R 8-6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHrRCRG« 
Specialybė — Nervn. ir 

Emocines L i g o s 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pula-ki Road 
Valandos pagal susitarimą 
Rezid. teL — GI 8-6873 

DR. W. M. E1S1N-EIS1NAS 
A K U Š E R I J A IR M O T E R Ų L I G O S 
GINEKOLOGINE C H I R U R G I J A 
61S2 So„ Kedzie A v e „ W A 5-2670 
Valandos pagal susitari mą> Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 2-0001, 

TeL — BE S-589S 
DR. A. B, GLEVECXAS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
Specialybė A k i ų Ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

TeL o f i s o ir ba to O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tb Avenae, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak. 

L&skyrua trečiadienius. 
gefttadieniala 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REl iance 5-1811 

DR. WALTEft J. KIRSTU! 
(Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. to 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 6-8 
vai. vak. šestad. 12-2 vaL p. n., 
treciad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR CHTRURGfi 
KCDIKir; IR VAIKTJ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCTLDrXG 

7156 Somh WesterD Avesrae 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
Iki 1 vai. popiet-

Oflso telef. R E 7-1188 
Rezid. telef. 2S9-2S18 

Ofiso R E 4-1818. Rez. P R 8-1*01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S TR C H I R U R G A S 

Specialybė v idaus l i g o s 
2454 W e s t 7 1 s t S t r e e t 

(71-o*» ir Campbell Ave., kampa*) 
Vai.: pirrr.ad., antrad., ketv. ir penkt 

Kuo % iki 7 vai. p. p^^ 
Tik miPitarua 

TeL — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
A.KTU LIGOS — CHIRT7RGIJA 

ofisai: 
111 N. WABASH AVE. 

4200 N. CĖVTRAL AVE. 
Valandos nasrai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
CKalba l i e tuv i ška i ) 

% 2 8 W . 71 s t S t — TeL 7S7-R149 
Tikrina akis. Pritaiko akintu* rr 

"oonta<t lenses". 
[ VaL pagal susitarimą. Uždaryta tre& 

i DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5543 

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

i O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Stree t 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. vak., *Wrtad. nuo 1 Uū 4 vai 

Ofs . PO 7-6000 R e z . GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS ER. CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. K. A. Y. JUČAS 
TeL 76&-S310 — 489-4441 

ODOS LIGOS —• CHIRURGIJA 
Ofisai 

8408 W. NORTB AVE. 
8&31 BJ. Rfn7WAUH.EE AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

Visi telefonai 652-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coturt, Cicero 
Vai kasdien 10-12 ir 4-7. Treclad ir 
seAtad. tik susitarus. 

DR. TERESČ KAZLAUSKAS 
VAIKŲ LIGŲ S P E C I A L I S T E 

9756 W. 143 S t r e e t 
Orland Park, IIL 60462 

Valandos pagal s u s i t a r i m ą 
TeL — 3 4 8 - 0 8 8 7 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL R E 5-4410 
Rezid. GR 6-0817 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo X vai. 
iki 8 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 
antr. ir penkt nuo 1-8 *sL p. P-

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligo* 
Ofisas ir rex. 26S8 W. SPtli 8*. 

TeL P R o s p e d 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm., antr. trec. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 8 Iki t 
v. v. Sefttad. 2-4 va.1. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą 

Ofiso t^«. HF 4-2128. Narna GI 8-81M 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir psakUA 

3-5 ir 6-7 — Is anksto susitarus. 

TeL Ofiso PR 6-8448 

DR. F. C. WINSK0NAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 7Lst Street 
Valandos: 1-6 vai. popie t 

Tred. ir sestad. pagal susitarimą 

Ofiso tei. 7*7-214!: narna 888-4880 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. PakMU Road 
VaL: pirm. antr. ketv. 2-5 Ir «T8. 
penktad. 2-5. Ss*t pasai suaitarUoa. 



Kelionės i Lietuvą — 

KALINIU IR KAPU LANKYMAS 
Turizmo pajamos labai vilio

ja Sovietus, kuriems labai trūks 
ta svetimų kraš tų valiutos duo
nai ir kitiems reikmenims pirkti. 
Jiems ypač reikia tų "niekšingų 
kapitalistinių infliacinių dole
rių", anglų svaru, vakarinių vo
kiečių markių, prancūziškų 
frankų. 

Iš kitos pusės, nemažas skai
čius vakariečių nori savo aki
mis pamatyti tą "paslaptingą 
kraštą", kad i r bent per plyšelį 
pakeltos geležinės uždangos. Jų 
tarpe yra ir svetur gyvenantie
ji lietuviai, kurie nori vykti į sa
vo gimtąją žemę ne kokiomis 
nors turistinėmis prašmatnybė
mis gėrėtis, ne turistiniais vieš
bučiais džiaugtis, ne okupantų 
paradų žiūrėti, ne jų ruošiamo
mis šventėmis gėrėtis, ne oku
pantų pristatytais paminklais 
stebėtis, bet savo tėvus, vaikus, 
brolius, seseris, ki tus gimines 
bei artimuosius, tėvų kapus lan
kyti, į savo gimtąją pirkią ar 
kaimą, miesteli, kuriame gimė 
ir užaugo pažvelgti 

* 
Turistinis sezonas į Sovietų 

kraštus jau prasideda šio pa
vasario gegužės gale ir baigia
si su Naujųjų Metų pradžia. So
vietų turizmas griežtai skiriasi 
nuo kitų kraštų turizmo. Jis yra 
griežtai centralizuotas, visais 
požiūriais aptar tas , apgalvotas. 
Jo tikslas — išgauti iš užsienio 
turisto galimai daugiau užsie
nio pinigų ir nuteikti užsienieti 
turistą okupantams palankia 
prasme. Kitaip tariant, apdumti 
jo akis taip, kad j is "nematy
tų", ko nereikia, ir žiūrėtų tik 
tai, kas jam rodoma. 

Kad šį tikslą geriau pasiektų, 
rusai Lietuvos lankymą riboja 
"penkiomis naktimis", o apie 
dienas savo propagandiniuose 
skelbimuose visiškai nekalba, 
nes okupantai dienos šviesos ne
mėgsta — jie y r a "nakties 
paukščiai". 

Kaip iš paskelbtų Inturisto a-
gentų pranešimų matyti , kelio
nių kainos į okupuotąją Lietuvą 
1975 metais ypatingai pakeltos. 
Pasiekti iš Chicagos Vilnių, ap
lankyti keletui valandų Kauną 
— kainos svyruoja nuo 1048 ligi 
1280 dolerių. Prie šios sumos 
dar reikia pridėti daugybę kitų 
— pasiruošimo išlaidų, dovanų 
pirkimą, be galo aukštą muitų 
mokestį už dovanas. Praktiškai 
ši suma padvigubėja. Kitais žo
džiais tariant, lietuvis, noris 
toms "penkioms naktims" į savo 
gimtąją žemę keliauti, turi šiam 
reikalui skirti bent jau porą 
tūkstančių dolerių. Trijų šeimos 
narių keliones išlaidos gali siek
t i 5-6000 dolerių. 

* 
Nežiūrint to , turizmas į Lie

tuvą vyksta, o okupacinė val
džia apsisprendė jį dar labiau 
propaguoti. Tačiau ne ta pras
me, kad leistų turistams ilgiau 
Lietuvoje pabūti , suteiktų sąly
gas bent vogčiomis savo gim
tuosius namus ir tėvų kapus ap
lankyti, bet kad pakreiptų tu
rizmą komunistinės indektrina-
cijos ir propagandos kryptimi. 

Turistams prižiūrėti okupan
tai 1960 m. įkūrė Vilniuje Intu
risto Lietuvos skyrių. Neseniai 
Ši įstaiga buvo pavadinta kitu 
vardu — Užsienio turizmo val
dyba prie Lietuvos TSR minist
rų tarybos. J o s viršininku Mask
va paskyrė A. Petraitį. 

Š. m. "Komjaunimo tiesos" 
vasario 25 d. Nr. 29 buvo pa
skelbtas jo pareiškimas, antraš
te "Užsienio turizmas: planai, 
perspektyvos". Susipažinkime 
su turistams žadamomis "nau
jovėmis", kur ias perduoda A 
Petraitis. 

* 
J i s nurodo, kad "svečiai, pa

buvoję Vilniuje ir Kaune, galės 
taip pat apsilankyti Liaudies 
buities muziejuje Rumšiškėse". 
Kitais žodžiais, j iems ir toliau 
nebus leidžiama aplankyti savo 
gimtųjų ar tėvų namų. Užtat, 
nuvežę prie Kauno marių, pa-

Istorinis judaizmas ir Izraelio problemos 
rodys jam modelį atitinkamos 
Lietuvos srities namo ar sody
bos. 

Toliau A. Petraitis žada pa
rodyti "istorinius ir kultūrinius 
Lietuvos paminklus". Kokie tai 
paminklai ir paminklinės vietos, 
nurodo tas pats Petraitis. Jo žo
džiais: "Ryšium su pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją 30-čiu 
turistiniai maršiutai užsienio 
svečius nuves į atmintinas Di
džiojo Tėvynės karo vietas — 
buvusią mirties stovyklą Pane
riuose, Kauno DC fortą, Pirčiu-
pius, partizanų žemines Rūdnin
kų girioje", žinoma, bus paro
dytas ir ateistinis muziejus, į-
ruoštas iš katalikų išplėštoje Sv. 
Kazimiero bažnyčioje, paveikslų 
galerija. įruošta išniekintoje 
Vilniaus katedroje. 

Žadama ir kitų naujumų, ko 
nematė turistai pereitą vasarą. 
Turistams būsią parūpinta so
vietinės propagandinės literatū
ros net 17 kalbų, kurią jie, A. 
Petraičio žodžiais, galės nemo
kamai pasiimti ir išsivežti į savo 
kraštus. Jau esąs paruoštas "di
delio formato reklaminis plaka
tas "tarybinis Fabaltijis". Tu
ristams būsią rjošiami ir spe
cialūs "politiniai seminarai apie 
Pabaltijo respublikas". Būsią į-
ruošta daugybė įvairių "turisti
nių stendų", kuriuose būsią pa
vaizduoti "sovietiniai laimėji
mai". Dešiniajame Neries kran
te, Vilniuje, esąs statomas nau
jas viešbutis turistams. Tačiau, 
rodos. turistai nelabai juo 
džiaugsis, nes pagal A Petraitį 
"belieka apgailestauti, kad šio 
objekto statyba vyksta pernelyg 
lėtai". 

* 
Pridėkime dar tai. ko A Pet

raitis nerašo, bet kas visiems 
pokario metais lankiusiems o-
kupuotąją Lietuvą yra aišku: 
Turistai bus laikomi surinkti 
vienoje vietoje, suskirstyti į t am 
tikras grupes, lyg ir avių ban
dos, kurios bus iš šalių sovietų 
agentų apjuostos ir kad "paty
rę ir išmokyti gidai" (tiksliau 
MGB agentai), juos vestų ten, 
kur reikia. 

Pridėkime dar ir labai griežtą 
įvažiuojančių asmenų kontrolę, 
giminių sekimą ir vėliau jų šan
tažavimą, plėšikiškus muitus už 
atvežamas dovanas ir kitus So
vietų teikiamus turistams "pa
togumus", — gausime daug tiks 
lesnį turizmo vaizdą, kaip jį 
mums A. Petraitis piešia. 

* 
Apie susitikimą su savo gimi

nėmis Lietuvoje A. Petraitis ne
kalba, nes šis dalykas bolševi
kams labai nemielas, nereika
lingas ir net "žalingas"". Taigi 
turistai jeigu su jais ir su
sitiks, tai tiktai MGB agentų 
bei seklių, jų įruoštų mikrofo
nų bei rekorderių ir kitų sekimo 
priemonių akivaizdoje. (Kitais 
žodžiais tariant, užsienio lietu
viai, sumokėję nepaprastai bran 
gią kainą, galės aplankyti sa
vo gimines — kalinius, juos sau
gojančių sargų akivaizdoje, 
griežtai ribotą laiką, nes veikiai 
turės važiuoti sovietinių pamink 
lų apžiūrėti, o kai juos pama
tys, turės veikiai iš Lietuvos, ne
retai nespėjus atsisveikinti su 
artimaisiais, išvykti. 

Taigi kalinių lankymo sąlygos 
labai kietos. Užtat kietesni turi 
būti ir brangią kainą sumokėję 
turistai. Jie turi jau užvesdami 
kelionės bylas reikalauti leidi
mų lankyti jiems reikiamas vie
tas. Turistinė avių banda taip 
pat neturi būti akla. Ji turi so
vietinių agentų reikalauti, kad 
būtų sudaromos galimybės ap
lankyti ne tiktai vokiškų naciu 
aukų kapus, bet ir Lietuvos lais
vės kovotojų kapus Rainiuose, 
Pravieniškyje. Zarasuose, Petra
šiūnuose, Kalniškėje ir kitose 
mūsų krašto vietose, nes visa 
Lietuvos žemelė pokario metais 
buvo mūsų brolių kapais nusė
ta, jų krauju gausiai aplaisty
ta, b. kv. 

Galilėjos ežerą iš visų pusių 
apjuosia aukštoki kalnai ir dy
kumos. Į šiaurės vakarus yra 
Galilėjos aukštumos, kurios pa
siekia Viduržemio jūrą ir Liba
ną, į šiaurės rytus matai jau 
taip išgarsėjusias Golano aukš
tumas, kurios pasiekia Libaną, 
Siriją ir Jordaną, 

Stoviu kaip tik ant kalno, ant 
kurio kadaise Jėzus pasakė šv. 
Rašte pavadintą "Pamokslą nuo 
kalno". I š čia nepaprasto grožio 
vaizdas į Galilėjos ežerą. Apa
čioje kiek į rytus pakalnėje ma
tai Kapernaumą, kur Jėzus pra
leido d a u g laiko, padarė daug 
Šv. Raš te aprašytų stebuklų. 
Dabar t e n tebėra išlikusios ant 
pat Galilėjos ežero kranto šv. 
Petro akmenų trobelės liekanos, 
pamatai ir griuvėsiai tos romė
niškų laikų sinagogos, k u r Jė
zus su pirmaisiais apaštalais, 
Galilėjos ežero žvejais, melsda
vosi. D a r toliau į rytus į ežerą 
įteka Jordano upė ir pietiniame 
ežero gale ji išteka, č i a visą 
Jordano upę apjuosia gana pla
tokas labai derlingos žemės ir 
pilnas vešlios augmenijos, vadi
namas Jordano upės slėnis. 

Vakariniame Galilėjos ežero 
krante y ra senas miestelis Ti-
berias, pradėtas statyti d a r E-
rodo sūnaus Antipo. Ilgus šimt
mečius Tiberias buvo žydų reli
gijos i r bendrai judaizmo dide
lis centras, č ia palaidotas gar
sus judaizmo filosofas rabinas 
Mozės Ben Maimor, dar žino
mas Maimonides arba Rambam 
vardais. Vieno kalno atšlaitė
je palaidotas Toledo, Ispanijos, 
žymusis rabinas Juozapas Caro, 
kuris apleido Ispaniją dar prieš 
ketverius metus, kai žydai buvo 
iš Ispanijos ištremti. Rabinas 
Caro buvo įsikūręs netoliese e-
sančiame Safede. kur jis parašė 
ritualinį veikalą Sbulhan Arukh. 
kuriuo dar ir dabar žydai orto
doksai vadovaujasi. Beje. Safe
de šešiolikto šimtmečio pradžio
je Jeruzalės rabinas Izaokas Lu-
ria (1534 m.) perėmė ir išplėtė 
žydų misticizmo studijas, žino
mas Kabbalos vardu. 

Kiek toliau į šiaurę nuo Ka-
pernaumo yra nedidelė gyven
vietė, k u r kadaise buvo mieste
liukas, pavadintas Migdai var
du. J a m e gimė Marija Magda
lena, kur i pagal šv. Luko Evan
geliją savo ašaromis plovė Jė
zaus kojas ir savo plaukais jas 
nušluostė. 

Iš čia nebetoli į Taboro kal
ną ir į Nazaretą, kuriame dieną 

| prieš tai buvau matęs didingą 
Apreiškimo bažnyčią ir šv. Juo
zapo gyvenamojo namo išliku
sias sienas ir vandens cisternas. 

Galilėjos ežero mėlynumas, 

Užrašai iš keliones po Izraelį 

ZIGMAS UMRRA2CNAS 

paežerės augmenija ir gėlynai, 
t ie lengvame lyg šilkas rūke pa
skendę kalnai ir dykumos, giliai 
mėlynas dangus palieka neuž
mirštamą įspūdį. Čia taip ramu 
ir, atrodo, laikas sustojęs. Ra
mu? Laikas sustojęs? 

Ne! Bemąstydamas ant to 
kaino, kur kadaise Jėzus kalbė
jo tokius gražius žodžius, ir be
sigėrėdamas reto grožio vaiz
dais, nuolat girdi tolimą patran
kų dundesį ir matai padangėse 
beskraidančius karinius lėktu
vus. Kažkodėl apima savotiškas 
liūdesys ir nerimas, kad sunku 

stambiomis nesėkmėmis UNES 
CO konferencijoje Paryžiuje. 
Fulton kolegijoje kalbėjo sena-; 
torius Fulbr ight i r pranašavo, į 
kad ateinančiame kare t a r p žy
dų ir arabų Izrael is gal įs būti 
sunaikintas. Paryž iaus "Inter
national Herold - Tr ibūne" jo 
kalbą aprašė. Nereikia nė minė
ti, kad "The Jerusalem Pos t" a-
pie ta i nė žodžiu neužsiminė. 

Bevykstant iš Jeruzalės į Je
richą ir prie Mirties j ū ros ne
dideliam mūsų turistų būreliui 
j aunas vadovas g*ana nedvipras
miškai kalbėjo ir barėsi an t Ful-
brighto ir j a u labai peikė žirc-
mą anglų istoriką ir filosofą Al-
dous Huxlev. Pasirodo, Aldous 

Prez. Gerald Ford kalba Alexandria, Va. salia American Revoliution 
Blcentennial Administraiion (ARBA) administratorius John W. War-
ner. 

nusakyti šitą savotišką jausmą, j , 
ū m a i prisimenu, kaip prieš kiek ! H u x l e y s t x P n a i a b e ^ ° * * " -
laiko. belankvdamas l ibane, j au ! n ė n u s ^ pretenzijomis j P a ; 

lestinos arabų žemes. O dar :s iš kitos pusės žvelgiau j tas pa
čias Golano aukštumas ir klau
siausi tų patrankų dundesio, tik 
t as dundesys buvo jau daug ar
čiau ir daug garsesnis. Prisime
nu, kaip Libano Tyro miestely
je, esančiame ant pat sienos 
t a rp Libano ir Izraelio, mano 
vadovas arabas rodė į anapus 

prisimena dar Izraelyje išklau
syta viena paskaita ir skai tytas 
straipsnis "International He
rald - Tribūne". 

Paska i ta buvo skai tyta Heb-
kitos pusės t a s terorizmas, t a s , rew universiteto didžiojoje sena-
žudymas nekaltų žmonių Qiryat i to salėje pasaulinio garso dra-
Shemona, Maalot, Sharnir, Lod • maturgo ir įstoriosofo šveicaro 
aerodrome... I r t a ip be pabai- į Friedrich Duerrenmatto. Labai 
gos. Nepapras t a neapykanta, j imponuojančios išvaizdos, jis 
pagieža ir pas i ruoš imas žūtbūti- kalbėjo vokiikai ir pradžioj pri-
nei kovai iš abiejų pusių. 

Prisimenu draug iškas diskusi-
labai gražios Viduržemio jūros) jas vieną vakarą Tel Avive su 
įlankos esančias kalvas ir vos į iš Lietuvos į Izraeli imigravu-
girdimu balsu pasakė: j šiais žydais. Apie daug ką mes 

_ Ten j au Palestina. Girdi ; kalbėjome, apie jų naują tėvy-
tą -'dum - dum muziką"? Mano į nę ir didelį patriotizmą Izraeliui, 
tėvai ir tėvų tėvai ten gimė ir j apie gyvenimą i r kultūrines ap
augo. Nuo tos "dum - dum" mu- ra iškas Lietuvoje ir t. t . Jų gra-
zikos žuvo mano du broliai ir 
sesuo. Visai nekaltai. — Ir a-
šaros nuriedėjo jo skruostais. 

Vėliau bekeliaudamas iš Bei
ruto į Damaską, Sirijoje, to pa
ties arabo vadovo buvau visai 

žš l i teratūrinė lietuvių kalba ma
ne net žavėjo. Man jie pasakojo. 

s:statė save kaip ariją ir buvusį 
antisemitą. Ilgoje paskaitoje jis 
palietė Izraelio valstybės susi
kūrimą, kuris neatitinka istori
jos bėgio toje valstybėje gyve
nančių piliečių, kurių išlikimas 
istorijoje daugiau ar mažiau ba
zuojasi an t socialinių ir religi
nių pagrindų. 

Duerrenmat to nuomone žydai 
pagrinde nėra 

nizmo sukurta Izraelio valsty
bė taip pat užbaigia tikrąjį dia
lektinį judaizmą ir pradeda kur
ti Izraelio valstybės ideologiją, 
kaip ir kitos valstybės daro, ir 
tuo pačiu pasidaro istorijos žais
mo objektu. O istorija y ra ne
gailestinga, ir todėl Duerren-
mat tas a tmeta bet kokias dis
kusijas apie Izraelio teises ir tik 
pripažįsta išlikimo prielaidas. 

To išlikimo kelyje, D^errer.-
mat tas mano, Izraelio tikrie;: 
partneriai yra ne kas kitas, kaip 
tik arabai ir ypač palestiniečiai. 

Pasaulis nelabai jaudinasi dėl 
arabų terorizmo darbų, ar rū
pinasi dėl tų veiksmų moraliniu 
požiūriu. Duerrenmattas mano, 
kad, jeigu Izraelis nori išlikti ir 
egzistuoti kaip valstybė, neturi 

kok ia"uu t inė k i U > k e l i o ' k a i P * * s u r a s t i kalbą 
kad kar ta i s jie sus i renka didės- Į grupė a r rasė, bet daugiau so-
niais būriais ir, prisiminę gyve
nimą Lietuvoje, sudainuoja lie
tuviškų dainų. Man buvo labai 

art i privežtas prie netoliese e- malonu klausyti, kaip j ie nepap-
sančio Hermono kalno, dėl ku
rio valdymo besivaržydami žu
vo tiek daug jaunų vyrų. čia t a 

cialinė ir rebginė sąvoka, ma
žiau nacionalistinė, bet daugiau 
teologinė ir dialektinė. Čia jis 
palietė žydų religinį aspektą, 

rastai gražiai gyrė lietuvišką į pabrėždama.-,. kad ypatingas 
jaunimą už dideli patriotizmą o- j 
kupuotoje Lietuvoje ir už bega-

! -"dum-dum" muzika buvo visai į hnes lietuvių pas tangas išlaikyti 
art i ir griausmingai garsi. Į kas l ietuviška ir taut iška . 

Golano aukštumų rytuose ne- Besikalbant prisiminėme Ra-
didelę teritoriją aplink Qunait- i bato konferenciją ir Arafato 
r a miestą Izraelis pagal Kissin- j lankymąsi Jungt inėse Tautose, 
gėrio sutar tas derybas grąžino į Vienas iš pokalbio dalyvių dės-
Si rijai, bet izraelitai, pasitrauk-1 tė įdomias mintis , kad tik da-
dami iš miesto, Qunaitrą dina- bar, esą, paaiškės, kaip pasau-
mitu ir buldozeriais visiškai su- , lis žiūrės Į mažų tautų likimą, 
naikino. Sirija negalvoja to mies — Kaip pasaulis žiūrės į ma
to atstatyti, o nori palikti kaip žų t au tų l ikimą? — a š jį net 
XX-jo amžiaus barbarizmo pa
minklą. 

Kevo iškėlimas žydų religijoje 
yra prisidėjęs žmogaus dvasios 
iškėlimui. 

Toliau jis kalbėjo apie dog-

su palestiniečiais. Iš kitos pusės, 
jis mano, kad ir palestiniečiai 
su laiku supras, kad ir jų egzis
tencija glaudžiai surišta su Iz
raeliu. 

Baigdamas savo labai įdomią 
ir atvirą kalbą. Duerrenmattas 
iškėlė judaizmo ir žydų tikėjimo 
didelį indėlį į Vakarų civilizaci
jos lobį. bet tuo pačiu ir pabrė-

Mic 

j - i f I žė savo susirūpinimą Izraelio li-matmes krikščionybės ir dialek- j . , F r* . 
J au antrą kartą tinio judaizmo skirtingus kelius 

ir kaip 18-tas ir 19-tas šimtme
čiai su vadinamu Apšvietimo i-
dėjomis abiejų religijų į takas 
susilpnino. 

Duerrenmatto nuomone tame 
laikotarpyje judaizmas savo am
žinosioms problemoms spręsti 
sukūrė dvi idėjines sroves — 
sionizmą ir marksizmą. Pasta-

pakartot inai paklausiau! 
las bičiuli. — tar iau , -

Man besilankant Izraelyje į- Lietuva. Latvi ja ir Es t i j a dide- 'rasLs pasidarė savotiška jėgos 
vyko visa eilė tarptautinių i r i lės t au to s? Didžiulė rusiška j t a r i ama rebgija, kuri pagrinde 
vidaus įvykių, giliai paliečiančių meška jau kelintas dešimtmetis ] buvo priešinga nedogmatiškam 
šitą jauną valstybę. Viduj įvy- Į smaugia civilizuotas t au ta s , ka- j judaizmui. Todėl buvo lauktina, 
ko dideli ekonominiai sukrėtimai da Pacifiko vandenyne visai! kad t ikrasis judaizmas anksčiau 
ir žymus pinigų nuvertinimas, | puslaukinė Naujoji Gvinėja pa-1 ar vėliau tu rės atmesti jam prie-
privedęs prie didelių riaušių Tel 
Avive ir kitur. Tarptautiniu 
mastu kaip tik tuo metu vyko 
labai reikšminga arabų valsty
bių vadų konferencija Rabate. 
Maroke, ir buvo pakviestas J . 
Tautose kalbėti palestiniečių va
das Yasser Arafat. Keletą dienų 

skelbiama nepriklausoma vals- šingą marksizmą. šiuo metu 
tybe. J ū s kovojate ir d i rbate dėl "madingas" neomarksizmas Va-
Izraelio išlikimo, tai a r nebūtų į karuose ir jėga paremtas pusiau 
gera, kad savo programose pr i - I religinės formos marksizmas ir 
mintumėte ir apie tų tautų Ii-! neva komunizmas sovietuos, o iš 
kimą. kurių t a rpe užaugote ir i tiesų rusiškas imperializmas, 
išsimokslinote? Į kaip ir buvo lauktina, atsisuko 

Užbaigiant š i tą užrašų šeri- ] prieš judaizmą. 
prieš tai Izraelis susidūrė s u ! ją apie kelionę po Izraelį, m a n ; Duerrenmat tas mano. kad sio-j 

Kimu. Jau antrą Kartą siarne 
šimtmetyje. Duerrenmatto nuo
mone, ne vien tik Izraelis, bet 
ir visas judaizmas yra dideliame 
pavojuje. Jis nesąs tikras, kad 
Šv. Rašto tvirtinimas, jog pa
saulio žydai niekada nebūsią su
naikinti, tebėra jo galvojime 
toks pat tvirtas, kaip kadaise 
buvo jo vaikystėje. Jis gailisi, 
kad, kaip šveicaras ir kaip mąs
tytojas, negalįs užbaigti savo 
paskaitos pozityvesne mintimi, 
bet galvojąs, kad jis jaučiasi 
daug drąsesnis, galėdamas su 
auditorija pasidalinti jos rūpes
čiais, negu užtikrinti ją gražiais, 
nors ir beprasmiais žodžiais. 

Tuo pačiu laiku "Internat io
nal Herald Tribūne'' Paryžiuje 
paskelbė Haifoje. tuolaikinėje 
Palestinoje, dabartiniame Izrae
lyje, gimusio žinomo palestinie
čių intelektualo Fawaz Turk i 

(Nukelta į 6 pus i ) 

SUSITIKIMAS 
WASHINGTONE 

8 
ALFONSAS NAKAS 

Kalbos kad net Jericho marai sugriūtu 

P o kažkurio Californijos kongresmano prie mik
rofono pakvietimo ar tik vardo paminėjimo, sekė New 
Yorko, paties Manhattano. atstovė JAV kongrese Bel-
la S. Abzug. Mačiau ją iš užpakalio, nuo tribūnos pa
kraščio, pro sėdinčiųjų didžiūnų kojas. Mačiau truputį 
ir iš profilio. Ir prisiminiau M. Čapkausko įspūdžius 
iš Kubos ir nutariau, kad ši stora ponia labai panaši j 
komunistę. J i buvo apsirengusi ruda, tamsiai taškuo
ta suknia ir dėvėjo šviesiai rudą, gal pustrečios pė
dos diametro bryliumi skrybėlę. Kai ji atidarė burną, 
tai nublanko visi iki šiol kalbėjusieji. įskaitant ir se
natorių Mondale. Reikalavo ji akcijos dabar, tuojau. 
Reikalavo palikti Vietnamą ir Kambodiją. nes ne karo, 
o taikos mes norime. Ji reikalavo visko, kas tik ant 
liežuvio užėjo, kad tik darbininkai, ypač negrai, užsi
degtų revoliucine aistra. Ji žadėjo kandidatuoti į se
natą, kad tik daugiau darbininkams padėtų, o ant kė
džių sulipę demonstrantai čia pat ją į senatą išrinko. 
Ji mosikavo kaire, o paskui dešine ranka. Ji šaukė, 
rėkė, jokių raštelių nenaudodama. Dabar prisiminiau, 
kad Bella Abzug buvo toji narsuolė, kuri nacių bend-1 
radarbiu. tarpe surado mūšy vyskupą Vincentą Brizgį j 

ir keletą kitų patriotų lietuvių. Taip, ji atrodė kaip 
komunistė, ji kalbėjo kaip komunistė, nes kas gi už 
taiką kalba gražiau kaip komunistai . I r vis dėlto, aš 
nežinau, a r ji komunistė, a š to kategoriškai netei
giu. Tik teigiu, k a d ji m a n čia tokia atrodė. 

Kai Bella Abzug pas i t raukė nuo mikrofono, jai 
spaudė ranką Fraser , senator ius Mondale i r abu ramūs , 
putlūs dvasiškiai. 

Po jos dar keli kalbėjo. Keli U.A.VV. direktoriai 
apie finansinius ir ki tokius darbininkų reikalus. Keli 
kongreso nariai, apie respublikonų žvėriškumą i r de
mokratų idealizmą. (Nepamirškime, kad respublikonų 
čia nebuvo nė vieno — visi demokratai iš Kapitolio). 
Maniau, kad Bella Abzug t a r ė paskutinį žodį ir dabar 
jau nieko įdomaus niekas nebepasakys. Kongresmanai 
Ray J. Madden ir Henry S. Reuss, senatorius Harr ison 
A. vVilliams naujų amerikų nebeatrado ir demonstra
cijos aktyvistų an t kėdžių nebesustatė . 

Bet lygiai trečią valandą užtekėjo dar viena 
žvaigždė. Pati paskutinė ir pati šviesiausia. Duog Fra
ser paskelbė, kad rally užbaigsime senatoriaus iš Mas-
sachusetts kalba (ar žodžiu, a r pasirodymu, nebe
galiu prisiminti) . Paskelbė labai niuansuotai, su pau-
zomis ir nepasakydamas pavardės . Pasakyti nė nerei
kėjo. Isteriškai džiaugsmingas aktyvistų klyksmas pa
siliejo iš visų kampų. Virš galvų iškilo visą popietę 
slėpti plakatai "Kennedy 1976", a r "Kennedy for 1976". 
Ir atsigręžė Fraser į kairį scenos pakraštį, į taką. 
nuo kurio aš už penkių žingsnių visą valandą stovė
jau. Dabar tą scenos pakraš t į aplipo keliolika unijos 
tvarkdarių. Nuo scenos pakrašč io mūsų. ten su foto 
aparatais tykančių nevarė, bet p i rš tus j au reikėjo pa-
Msgotij kad nenumintų. La ip tus ir. taką į scenoa-tri-

būnos užkulisį apstojo sargų špaleriai. Jokie sargiu 
nebuvo saugoję nei senatoriaus Mondale, nei Belloe 
Abzug. Bet Kennedy gi magiškas vardas ir pa t rauk
liausias pakvaišusių fanatikų taikinys. Vyriausias mar 
šalas kelius kar tus bėgo laiptais į užkulisį, ir vis su
grįžęs, galvą kratydamas, davinėjo ženklą Fraser iui , 
kad dar ne. kad dar palauktumėte, ši taip prabėgo 
penkios minutės. Pagaliau, maršalas linktelėjo galva 
ir paskutinį kar tą išbėgo į užkulisį. Tuomet Doug 
Fraser pakartojo ką buvo sakęs ir išrėkė senator iaus 
vardą. Minia vėl pasiuto rėkti, šaukti, plakatus "Ken
nedy 1976' kiloti, švilpti, aktyvistai ant kėdžių lipti. 
Ir tribūnoje, ir salėje sustojo visi iki paskutinio. E d -
ward M. Kennedy. gal būsimasis Jungtinių Valstybių 
prezidentas, kelių dešimčių unijos sargų apsuptas, iš 
užkulisio artėjo prie tribūnos laiptų. Aukštas, a t le t iš
kas, vešliais rudais ar rausvais plaukais, įraudusio 
veido. Plojimui, švilpimui, žviegimui nesiliaujant, sa r 
gai lėtai manevravo jį prie mikrofono. Savo apgedusiu 
aparatu bandžiau fotografuoti pats. o kai jis jau sakė 
kalbą, vienas iš sargų mano paprašytas mygtuką pa
spaudė. (Filmas atiduotas išaiškinti, l.»t nieko gero 
nesitikiu). 

Jis negestikuliavo kaip Bella. bet balsas nebuvo 
už Bellos menkesnis ir žodžiai prezidento Fordo adre
su dar kietesni. Jis kalbėjo į raštą žiūrėdamas. S te
bėjausi, kad jo kalba, ruošta gal tyliame kabinete, t a ip 
tiko dūmuose paskendusių, jau pusantros paros nemi
gusių, kitų kalbėtojų ir demonstruojančių aktyvistų 
įaudrintų žmonių psichologijai. Kaip ankstesni minios 
kiršintojai, ir Kennedy ėmė klausti, kas esate iš Geor-
gijos, kas iš Indianos, kas Ohio, tik Michigano, rodos, 
nebepaminėjo, nes triukšmas būtų sienas sugriovęs. 

fBui {Uugiaul 
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BOSTONO ŽINIOS 
A T S K V E K I N E M A S S U 
AJL PROF. K O N Č I U M 

jimą rugsėjo 21 d. sekmadieni, 
Lietuvių Piliečių d-jos auditori
joj, So. Bostone.. 

.d 

Vasario 19 d. arkivyskupo Jur
gio Matulaičio sene l ių namuose 
Pulrtam, Conn. , mirė prof. Ignas 
Končius. Iš ten j is buvo pervež-

• tas į So. Bostoną. 
, , . . , . , marvta kamuos šiais metais apie 
Atsisva kuumas, k ū n a m vado- ' c,,- v^o. nn* T *• • ZZL 

BRANGI N E S Ą M O N Ė 

Bostono miesto mokinių vežio
j imui į tolimesnes mokyklas nu 

SI6,000.000, o sekančiais metais 
!apie $26,000,000. Tai brangi ne-vavo inž- dr. Jurgis Gimbutas , 

vyko Lubino laidotuvių na- i 
-. D r, c v sąmone. Vietoje mokymosi vaikai 

muose bo. Bostone. Prof. K o n - , £ „ ; L k „ e ™ ,v 
čius atvykęs į Ameriką gyveno So. Bostone, o dirbo T u f t s universi 
tėte. Kai jau sveikata pradėjo s i lp 
aėti , tada apsigyveno Nekal ta i 
Pradėtosios Marijos seselių išlai
komuose arkv. Jurgio Matulaičio 
senelių namuose , P irmam, C o n n . 
Atsisveikinant kalbėjo kun. prof. 
St. Yla, LB Bos tono apygardos 
pirm. Antanas Skudzinskas, vyr. 
škaut Molis , inž. Vyt . Izbiekas. 
Kun. Zakaras kalbėjo maldas. O 
iNnežus į Forest H i l l kapines, 
kalbėjo rašytojas Stasys Santva
ras. Prof. Vytenis Vasyl iūnas pa
grojo vargonais. Buvo sugiedota 
Tautos himnas. 

Pagal velionio pageidavimą jo 
Sninas bus sudegintas kremato
riume rr pelenai pervežti padaido-
jkmri-J Chicagą šalia sūnaus. 

Velionės prof. atminimui bu
vo aukojama Lietuvių fondui 
943 doL, o seselių vienuolynui 
Putname, kur prof. praleido pa
skutiniuosius savo gyvenimo ke
lis metus, 135 doL 

MODERNIAI P E R D U O T A 
POEZIJA 

laiką praleidžia autobusuose ir 
tuo pačiu didėja gyventojų trintis 

A U K O S LIETUVIU F O N D U I 

A.a. Vlado Tamulio , kuris se
niau gyveno Btonktorte, mirusio 
Long Beach, Calif., bostoniečiai 
jo mirties atminimui aukojo Lie
tuvių Fondui: A. ir J. Ambrozai-
čiai, J. ir K. Barimai, K ir V. An
driuliai, H . ir M. Gineičiai , E ir 
S. Kazlauskai, A. ir J. Monkai ir 
M ir S. Morkūnai sudėjo 70 dol. 
Aukas surinko M Gineit ienė. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

S E S E L Ė S U G A V O 
U Ž P U O L Ė J Ą 

Plėš ikas įėjęs į Corpus Chris-
ti mokyklą , 4910 S. King Dr., 
Chicagoje, pagrobė mokyklos 
p in igus 2,400 doL Pagrasino: \ 

; "Niekas neturi m a n ę s vyt is , nes į 
• i š ta škys iu galvą". Tačiau seselė Į 

tuos lO^įj s u palūkanomis, je i] 
gaus valdžias paramą. 

MAŽĖJA MOKINIŲ 
PRIEMIESt I I Q£E 

Sumažėjus gyventojų prie
augliui, Cook apskrity Chicagos 
priemiesčiuose iš 115 mokyklų 
net 62-st- sumažėjo mokinių 
skaičius. 

Maža ttetuviška dovana 
Visuose lietuviškuose namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada-

A G E N T A S S E K E SINDIKATĄ j xyti gražią kombinaciją su 
Federalinis agentas Robert I Amerikos vėliavukę. Dienraščio 

Katz atskleidė, kad jis dvejus i "Draugo" aciministracija gali 
metus dirbo kaip kriminalinio į Pristatyti tokias mažas, gražias 
sindikato sąskaitininkas. Sindi- j v&iavukes, kad Lietuvos vėlia-
katas išeikvojo šoferių pensijų į v a Plevėsuotų Jūsų namuose, 
tondo 1.4 mil. dolerių. Tą agen- j Tokios vėliavos kainuoja po 
t a s paliudijo prisiekusių te is - j $1.50, (reikia pridėti 8 centus 
mui. į mokesčių ir 25 centus už per

siuntimą, je i gyvenate Illinois 
va ls tybėje) . Užsakymus siųski-

Chicagos mokyklų superinten- į t e "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
denio pare igas einąs J. F . Red- Street, Cbicago, Dl. 60629 
mond pareiškė, kad gandai apie j 
mokytojų atleidimą dėl susida
riusio deficito yra netikri. Atlei
dimų nebūsią. 

N E A T L E I S MOKYTOJŲ 

Perskaitę "Draugą", 
S kitiems pasiskaityt i 

duokit* 

INTERNATIONAL MEAT MARKET 
2913 W. |3rd Street (Tarp Francisco ir Richmond St.) 

Chicago, 11L — TeL 436-4337 

P I E N A S $ 1 . 1 9 
MOS\) GAMINIAI: Šviežios dešros $1.29 sv. — RBkytos dešros virimui 

$L50 sv. Rūkytos dešros — Skilandžiai — Rūkyti kumpiai. 
o -. — 

Olandiškas importuotas kumpis $L99 sv. 
Taip pat ivairi šviežia mė&u Round Steak — $1.19; 

Chuck Roast — «te, sv. Veršiena — $1.29 sv. 
Kainos žemos. Parengimams daromos nuolaidos. 

Petras ir Izabele Burkauskai, savininkai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L A N E O U S 

Įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai I 
CKRTTFIKATAI ER AUTOMOBILIAI 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

2501 W. «9th St., ChicafiO, 1IL 80629 
SSSS So. Halsted, Cbicugo, IU. 00808 

TeL WA 6-27S7; 254-3320 
V. Valaudnaa 

V A L O M E 
KIUMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rflšių grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

VYTflUTRS ŽUKAUSKUS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

G>ru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai šaldytuvai, televizijos, do
leriu certiflkataL maistas, akordeonai 
t«08 W. 69th SL Chicago, m. 90929. 

TELEP. — WA 5-2787. 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRTKTN AMA KAINA 

Taisau ir naujai Įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmą*, teL 661-8525 ta 77W>838 

lftNCOMOJAMA — FOK R E N I 

Išnuom. 3 kamb. butas be baldų 
2-me aukšte, Marąuette Pko apyl. 
Pageidaujama viena senesnio amž. 
moteris ar vyras. Informacijai 
Bkambint teL 436-0797 

B E A L E S T A T E 

LAIKAS GERĖJA 
4 botu didelis mūras. Naša 15% 

nuo Investuoto kapitalo. Platua lotas 
Atskiri gazo šildymai. Brigrhton P k a 
$30.000. 

Didelis 6 kamb. Z-Jų aukštu, 20 
metų mūras. 1H vouioa. Sausas pu
šinis beismentas. Blokas } pietus nuo 
Marquette pko. Ir Kedzie. $22,959. 

10 butu mūr. 2 auto mflro gara
žas. Naujas gazo šildymas. Aiumin 
langai. 60 p. lotas. Arti mOsu 
$77,000. 

Arti prie parka Apie 12 metų 
2-Jų butų po 5% kamb. mūras. Mflro 
garažas. Atskiri Šildymai $*:000. 

2 botų mūras. 2 auto garažas. At
skiri nauji gazu šildymai Karpetal 
aiumin. langai. Arti ofiso. $28.500. 

Šviesus, didingas 16 metų l-Jų bu-
tų mūras. Atskiri šildymai, aiumin. 
langaL apie 40 p. lotas, mūro gara
žas. Marquette Fke. $48.000. 

Pajamų grąžos bangakro Marąuet
te Pke . 2 butai — 6 ir S kamb. Ga
ni Šildymas. 60 p. lotas. Garažas 
$21,800. ^ ^ 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200 

> V » f I » W « » I S S f Į M t «-

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
Oft SO. HALSTED STREET TEL. - CA 5-7251 

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

LB Kultūros k l u b o vasario m ė ' O n a Rubly, nepaisydama jo į 
nesio susirinkime, kuris įvyko va I gąsdinimo, sekė paskui jį ir, kai į 
sario 22 d., Tarptautinio Inst i tu- i p lėš ikas staptelėjo prie durų, i 
to oataLpose, rašytojas —dai l i - į gr iebė už kojų ir jį partrenkei , , , 
ninkas Leonas Lėtas skaitė savo į an t šaligatvio. Pradėjo rinktis s — 
kūrybą. '' žmonės . Tuo susidomėjo prava- iitllllfiittiiitlllltlfllltllllfltlltfltUIIIII«4UtllttttttllutttlUUlilfnilitintiMiltliiitllliiiili^ 

Klubo pirm. daktarautas R a - ! ž i u o j a n č i o s policininkės ir a r e s - . Ę 
mūnas Kondratas, prisiminda- i t a v o plėšiką Paul Dismuke = 
mas tik šiandien atsisveikinimą 
su a.a. prof. Ignu Končium, pap
rašė visus susirinkusius susikaupi-, 
m o minute atsistojus pagerbti v e - i b y l a P n e š keturias 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Cadcavgo, m. 6063% teL 927-5980 

• : 

UŽKLIUVO CICERO 
Federaliniame 

nejudamos š 
te i sme iškeltaj § 

Uorų. Tada pristatė prelegentą Le< nuosavybės prekiavimo firmas, į 5 
ona Lėtą. Lėtas 1941 - 1944 me- ' kalt inant, kad jos praktikuojan- [ £ 
tais studijavęs K a u n o P r i t a i k o m o s i o s rasinę diskriminaciją. B y - į | 
šios Dailės institute, o 1942-43 m.: la s iškėlė Oak Parko priemies-1E 

t i s drauge s u Leadership Coun-
cil for Metropolitan Open Com-
munities . Teisman patrauktos! 
Cicero ir Berwyn firmos. Kalti-, 
narna, kad jos ne parduodančios 

Prelegentas, prieš pradedamas i nuosavybės kitų ras ių žmonėms. 
savo kūrybą, daugiau supažindi-j D A L E Y C A L I F O R M j a i E 
no su savimi. D a r būdamas gim-I 

architektūra V>Tauto Didžiojo 
universitete Kaune. Pokario me
tais Vokietijoj pradėjęs reikštis 
daugiau ir pasirodęs su poezija 
mūsų periodikoje. 

VVORLD EXPRESS 
a divLsion of 

CATINTOURS. I N C 
k a r t u s u 

CHICAGOS ARCHIDIECE2IJA |A 
ALITALIA AIRLINES 
kviečia Jus vykti į 

EUROPA 1975 ŠVENTŲ METŲ 
9-dienu kelionei i Romą ir Asyžių, 

Baiandžio 1 1 - 1 9 d.d^ 1975 

$710.00* asmenini (dv%nbaoi kamb.. taksai Iškaityti) 

Vadovaus Jo EW*?lenci ja. Vysk. Vincentas Brizgys 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69th St. — TeL 776-1486 

MOVING 
6ER&NAS perkraosto baldos ir ki
tus daiktas. Ir 15 toli miesto leidi
mai Ir pilna apdranda. 

TEL. — WA 5-8063 

4 butę mūr. netoli Kedzie ir 72-os. 
Geras investavimas. 

Puiki rezidencija. 3 mieg.. įruoštas 
rūsys. S 2 ir Kedzie. 

2 aukštu mūr. apynaujis, Gražioje 
vieroje Marquette Pke. 

Labai gražus 2 miegamų rnQr. prie 
64-os ir Kedzie. 

2 butų mūriais ir garažas. Eri*h-
ton Pke. 

Kotariatas — Draudimai 
incoine Tax 

ŠIMMTIS REAL ESTATE 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

Apylinkėje 111-ta S t ir Homan Av. 
savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. medinį namą. Kaina -
$17,900 arba pasiūlymas. Skamb. 
445-0488, jei neatsiliepia, skambin
kit 523-0645 

Margnette Pko. apylinkėj parduo-
mas 6 kamb. "ranch" namas. Pil
nas rūsys, įrengtas "den" su olan
diškom durim. Aptvertas kiemas. 
Garažas. Skambinkit po 4 vai — 
925-2682 

HELP WANTED — VYRAI 

P0RTER AND NIGHT 
WATCHMAM 

Pull time permanent job for 
depeuaabi* person. Good salary and 
working oonditions. excellent Insur
ance, disoount on merchandise pur-
chases. Retirement plan and profit 
shai-insr. Mušt speak and understand 
Engliah. 

Apply in person Personnel Dept. 

LYTTON'S, 235 S. State St. 
7th Floor 

R E A L E S T A T E S A L E S 
Very agressive, active and con-

prenial office has openinsr for one 
sales person who wants to inerease 
tūeir ea-rnings. Full cooperation 
from management Confidential inter-
vicw. Come in - let's talkt 

DĖDES 
621S W. Belmont XA 2-6200 

VYRAI IR MOTERYS 

$12,000 IKI $25,000 
PER METUS 

Virš 20 m. įsigyvenusiai vienai iš 
didžiausių ir labai veikliai Real 
Estate įstaigai, vakarų priemiesty, 
reikalinga pardavėja ar pardavė
jas. Reikalinga kalbėti angliškai. 

Susitarimui kreipkitės į: 

Bill Thor arba L Kovai-

TEL — 656-3860 

HELP WANTED MOTERYS 

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
ož apdranda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
2208 ̂  West »5th Street 

Cnloa^o. riluKiia 
TeL GA 4-8S&4 

nazistu eidavęs gul l i su poezijos. Laimėjęs r inkimus Chicagos<E 
favysa Labiausiai mėgęs Aisti- Sa-i m e r a s Daley su žmona i r d v i e - | | + P r k e s s u b j e c t to m m o r chsage ^ to fluctuation ^ exchange | 
Ha stiklijų, dirbęs Kauno valstybes | m i s savo še imos nariais išvyko > s rates or air fares. =• 
teatre. (Tada jo pavardė buvo > atos togų j Paims Springs, Calif. i I = 
Adomaviėius). Tea tre buvo jau-į j 3 D ė l išin'aniu informacijų kreipkitės į Jūsų kelionių agentą arba į: g 
nesniu solistu ir režisoriaus padė
jėju. Parašęs ne t porą libretų ope
rom. T i k esą, kai bėgęs įsidėjęs 
joos į lagaminą. Kada ten pritrū
kę vietos lašiniam, libretus iš
ėmęs, o lašinius įsidėjęs. Vokieti 

T A R N A U T O J A I GELBSTI 
GELEŽINKELI 

Rock Isiand geležinkelio linija 
turi didelių finansinių snkumų 
ir negauna reikiamos paskolos. 

joj buvo sudarę grupę: broliai Me- į T o geležinkelio darbininkai, ku-
kai, Landsbergis ?r jis. Laimingu n U 5 ^ 10,500, sut iko dirbti už | 
sutapimu visi emigravę \ Ameri
ką. Tačiau kiekvienas nuėjęs savo 
|pe a ir bendrai su poezija nebe-
paimdę. Cia p o i lgesnio laiko vėl 
pradėjęs poezijos kūrybą, kuri 
dagiaus ia spausdinama Metme-

10^ž sumažintą atlyginimą. Ge
ležinkelis žadėjo j iems grąžinti 

CATINTOURS, I N C Į 
| 230 W. Monroe St., Chicago, III, 60606 f 
| Tel. 332-4111 § 
?«lllllliIIIIIIIHIIINHUIUIHHIIHINilUIIIIIIINUIIUIIIUlUiaUIIIIUIUIIHIUIIltllllltllllllA 

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium. 

. " £ • 

Po šios įžangos prelegentas pa
skaitė daug savo poezijos min ia 
tiūrų. Sakome miniatiūrų, nes kai 
kurie eilėraščiai susideda tik iš 
poros ai kelių ei lučių. T a i p jis 
pradėjo Vanduo, Šalna, Bažnyt-j 
kaimis. Migla, i lgas smilgų ilgis,] 
Pasaka, Ne , Trakas , Gruodas, į 
Ašara, Vėjas ir dar daug kitų. Be 
to, porą eilėraščių iliustravo liau
dies daina. Paskaitęs porą eilėraš
čių ir vė l liaudies daina. Si pabai
ga buvo visai nauja mūsų įprasti
niam poezijos skaitymui. Tik ži
noma, n e visi poetai tai gal i , nes 
Šalia poezijos kūrybos reikia ir 
balso. Leonas Lėtas turi gražų ir 
v v, ra ^alsą, Tradiciniai klubo 
įįm prelegentui įteikė kuklią do
vanėle. 

Susirinkimas baigtas kavute rr 
laisvais pašnekesiais. 

VYSK. M V A L A N Č I A U S 
MINĖJIMAS 

LB Bostono apyl inkė rengia 
*ysL Motiejaus V i . m č i i u s mine-

G E L B Ė K I M E T I K I N T I E S I E M S 
L I E T U V O J E 

KIEKVIENAM LIETUVIUI GAVtMIOS LAIKE 
dera paklausti save, ar esu lojalus 
LIETUVOS KATALIKŲ REIKALAMS, 

Jiems reikalinga mūsų kiekvieno pagalba. Atlikime šią pareigą kiekvienas savo 

auka per Lietuviu Kataliką Religine Aalpą. 

SAVO aukas siųskite: LITHUANTAN CATHOLfC RELIOIOUS AID, 

6 4 4 8 M Rd., Haapeth. N. Y. 11*78 
Aukos atleidžiamos nuo mokesčių. LKR& Valdyti* 

Vysk. Vincentas Brizgys, pirm. 

Siunčiu savo auką 

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti * 

PvaVjs 

Adresas 

HE4TING CONTRACTOB 
įrengiu miestą ir užmiesty naujo* 

i ir perstatau senu* rt»\. rOftlų name 
*0ftUdyrsul pečius, air oonditlonlnc 
Ir v&ndena boilerius. Dirbu grslt, są 
tialngal Ir sarantuotaL 

DOMAS žr&ACSKaS 
4444 So. Westeni Ava, 

Ohicasn. UI SO603 
Tei. VI 7-S447 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tu tas n senas tr įieAa naujus P*-

dtoa. Pigiai ttralau, taipgi alyTlnnn 
• perdirba rle2 daja, |dedn vsndesH iii 
; ijrt u va*. Kreiptis — 

A. B A N T 8 — 44T-3S06 

! r - ^ — ^fc i ^ ,|pi i ^ 

-LIETUVOS ATSIMINIMAI'" 

Badljo Valanda Įso SO metų 
Ja New Jersey, New Tora Ir Con-
uecticut lietuviams. Kas šeštadienį 
nuo 4 11d 6 vaL p. p., U WEVD Bto-
Uee New T o r k e d i s o klJU AH b> »M 
me« FM). 
Dtrekt, — Dr. JOHUMM i. Btnka* 

1467 Foros Dr. 
Kountalnalde M. J. 070M 
TeL SSa-S&«6 (oode M l ) 

Kviestame taip pat klausytis 
Lietuviškų Kultūriniu Valandų an« 
lų kalba, 14 Setoc HaU UnlTersitetc 
radUo stoties. (New Jersey WSOl>) 
(8S.S me*. FM) Ptrmad. 7:SO-S:Sv 
vaL vak. l Vadorauja prof. i. Štokas) 

, Savininkas parduoda 4 butų namą 
' arti 35-os ir Emerald Ave. 3 po 3 

kamb. ir 4 kamb. butas. Geros pa-
jamoa. Skambint 776-04lQ 

For sale by ovrner 4-f!at near 35th 
and Emerald. 3 — 3's and 4-room 
apt. Good income. Call 776-0410 

Arti Midway Airport parduodamas 
gražus mūr. namas. 5 kamb. apa
čioj ir 4 kamb. viršuj. Centr. oro vė
sinimas 1-me aukšte. Garažas. 

PO 7-5033 

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

Apdraustas perkraastymas 
įvairių a t s tumų 

823 W E S T S4th PLACE 
TeL — FRonHer 6-1882 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

M. A. Š I M K U S 
REAJL F-STATE. NOTARY PTJBIJC 

rVCOMTE TAX SERVICE 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Tatp pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 

P I U E T T B 6 S PRAŠYMAI ir 
kitoki blankai. 

5496 Data Reeorder 0per» 
Min. 1 year exp. 9 A.M. to 5:30 P. 

M., 5 day week. Mušt have own trans-
portation. Relocating in Des Plaines. 
Salary open. Full Co. benefits Call 
Mr. Carter — 491-9300. 

MATURE SALESUDY 
For Health Food Store 

Apply — 

1223NMilwaukee 

T Y P I S T 
OnMTST. 

Mušt know layoat or vrill train. 

SOPHL\'S SET-CP STUDIO 
208 S. Jefferson, l s t flr. 

D • M E 8 1 O 

BUD'S REALTY 
NAMŲ PIRKIMAS BEI 

PARDAVIMAS 
Butu Nuomavimas 
BALYS BUDRAITIS 

4869 So. Archer Avenoe 
Telef. — 254 5551 

Radijo Programa 
• 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1300 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po pie
tų — perduodama vėliausių pasauli
nių žinių santrauka ir komentarai, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka, šią 
programą veda Steponas J. Mmkos. 
Biznio reikalais kreiptis {: Baltic Flo-
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broatiway, So. Boston, Mass. Tele
fonas AN S-4489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

•RStf-So " 
BUTTJ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-22S3 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

imiiiimiiiiuiiiiiiiimiimmiuiiiiiiiiiiiiii 
A B KEIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIU? 

Vizitiaiij korteUu aaudojimss yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai aandoja, bet tinka ir vijų luo-
mų atstovams turėti gražias TizitJ-

Kreipkitės i "Draugo" spanstuve 
flsals panaSials reikalais. Būsltt pa 
rsa kinti kiekvieną kartą. 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIUIIIUJIIU11IIIIID 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

0- NENDRE 
Tremtinių, t ik a tvykus ių į A -

meriką, gyven imo aprašymas^ 
kuvis at i t iks daugumos prisimi
nimus. 

Pirmieji įspūdžiai s v e t i m a m e 
krašte, sut iktos čia problemos, 
įsikūrimo sunkumai , nupasako
jami l ietuvės naš lės lūpomis , 
kuri a tvykus i s u tr imis va ika is 
stengiasi čia sukurti j i ems i r 
sau a t e i t i 

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, l engvas st i l ius netur i j o 
kių varginančių puošmenų, k n y 
gą paverčia l y g pat ie s ska i ty 
tojo autobiografija. 

Gaunama 
$5.00. 

'Drauge". Kaina 

Dllnols State jrvyentojal pris *»»n°< 
turi DrtdSti 5 * taksu. 

Platinkite "Draugą". 



A. A. JUOZĄ SAKAVIČIŲ PRISIMINUS 
Šiomis dienomis supylė naują Dzūkų kraštą — deja svajonei 

kapą Šv. Kazimiero kapinėse, I neišsipildė. Mirė vos 55 metus 

.^.^į^jj!h!Kii<>m,m^s*mrąĮĘĮigrmim *HMilwm-?r>x»3cai 

Chicagoje vieno tauraus lietuvio 
— Juuzo Sakavičiaus. Dar šeš
tadienį eidamas pro jo namą su
sitikau velionį kasantį sniegą 
— perspėjau, kad būtų atsar
gus su sniego kasimu, kad šir
dis nepavargtų. Sekančią dieną 
vasario 16 d. Marijos aukšt. 
mok. salėje minėjimo metu už
baigė šios žemės kelionę. Velio
nis buvo gilus patriotas, su pa
kelta, nuotaika minėdavo nepri
klausomos Lietuvos laikotarpį. 
Lietuvoje buvo aukštesnis gelž-
kelių tarnautojas. Rusams oku
puojant Lietuvą 1944 pasitrau
kė į vakarus. Paryžiuje vedė 
Stasę Žilinskaitę. Užaugino dvi 
dukras , kurias gana gerai pa
rengė gyvenimui: abi baigė 
universitetus. Vyresnė — Biru
t ė gavo du bakalauro laipsnius, 
vieną iš biologijos kitą iš medi
cinos technologijos; yra ištekė
j u s už bebaigaičio veterinarijos 
dak ta ro — Rimo. Jaunesnioji 
— Aldona yra diplomuota mo
kytoja — ištekėjusi už bebai
giančio vaistininko. 

Velionis buvo ne tik geras 
lietuvis, bet ir pasižymėjo viso
mis gero žmogaus ypatybėmis. 
Jį pažinau daugiau 15 metų. 
Dalyvavau didesnėse jo šeimos 
šventėse, bei teko su juo pra- Į kyklą, bendram 16 vasario mi 
leisti daugelyje parengimų prie; nėjimui. Bronė Variakojienė 
vieno stalo. Niekuomet neteko 
iš jo išgirsti pavydo kito adresu 
arba kada ką nors jis užkliūtų. 
Visada buvo kuklus, geros nuo
taikos, apie visus gerai manąs 

DRAUGAS, trečiadieni*. 1975 m. kovo u*D. 5 d. 

sulaukęs. Ilsėkis ramybėje. 
Jonas Prunskis 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

VASARIO 16 "TĖVIŠKES" 
PARAPIJOJE 

Vasario 16 d. liet. evangelikų 
liuteronų "Tėviškės" bažnyčioje, 
pamaldas su minėjimu, pravedė 
kun \ Trakis pasakydamas i K1"- Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokiniai salėje Vasario 16-sios minėjimo metu. Toliau matyti stovį 
. . ' , .* ' . . '., . w,^i,«.i« mokytojai: Danutė Bindokienė, Jonas Bagdonas ir Jonas Jasaitis. 
ta i dienai pritaikytą pamokslą. Į • *™ 
Giedojo parapijos choras, veda 
mas Jurgio Lampsačio. 

Po pamaldų, naujai padidin- m a ( į ieninės mokyklos vaikų 
toje salėje, įvyko 16 vasario d. i choras ir svečiai solistai — Er -
minėjimas. Programą gražiai j ̂  J u o z a i t i e n ė ir Viktoras 
atliko sekmadieninės mok. v a H H t f t f f e . Akompanuos prof. 
kai, jaunimo ratelis ir skaučių,- Vladas Jakubėnas ir Jurgis 

Jūra tės" ir "Vydūno" d r 

AMŽIAI'S M STATYMAS 
Šiuolaikinis pasaulio mokslas 

pripažįsta, kad vienas svarbiau
sių mokslo atradimų yra gamti
nių objektų absoliutaus amžiaus 
nus ta tymas radioaktyviosios 
anglies metodu. Šiais laikais šis 
metodas plačiai taikomas ar
cheologijoje archeologiniams 
objektams ir archeologinių kul
tū rų elementams datuoti, jin. 

— Gera motina verta šimto mo
kytojų. Herbert 

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas oasan'.hj o 
garso kūrinys 

Šekspyro sonetai 
Į lietuvių kaJbą pirmą karta h 

vertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir sonetų 
paaiškinimais. 176 psL, kietais dro
bės virbeliais 
Kaina $3.00. Gaunama "DRAUGE" 

Nuotr. V. Noreikos 

Be choro d a r pasirodys mo
terų oktetas, vyrų choras, sek- LIETUVIŠKA GIESME TAUTŲ 

SUSIKAUPIMO VAKARE 

tų 
vės 

Lampsatis. 
Visa lietuviškoji visuomene 

Visi klausytojai džiaugėsi, ' y r a kviečiama pasiklausyti "Tė-
kad auga gražus jaunimas, ku- j vįškės" p a r a p . choro išpildomų 
ris užims jų vietas. j giesmių. Verbų sekmadienį kovo 

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies 2 3 d. 6641-45 So. Troy g-vės. 
t a s Jonas Juikšaitis. Po pro
gramos ir skanių pietų, kuriuos 
paruošė parap. Moterų dr-ja, 
vadov. Idos Jonušaitienės, visi 
išskubėjo į Marijos Aukšt. mo-

lietuvis. Už tai jis priešų netu
rėjo. Daugybė draugų lankė jo 
palaikus ir visi jo gailėjo. Labai 
ilgėjosi bent pamatyt i savo 

ARTDIŲJŲ RYTŲ 
KULTCBIMS PALIKIMAS 

PENKTADIENIŲ 
VAKARONĖJE 

Br. Variakojienė 

DU GAVĖNIOS 
SEKMADIENIAI LIETUVIO 

SODYBOJE 

Šių metų pirmą gavėnios se-
madienį, sutapusį su Vasario 

Lietuviai, ukrainiečiai, latviai, 
estai, gudai buvo susirinkę pir
madienio vakare į Civic aikštę, 
Chicagos centre, ir pravedė mal
dų susirinkimą, protestuodami 
prieš Maskvos atsiųstus propa
gandininkus. 

Estrados centre stovėjo kry
žius, prie jo lietuviška vėliava 
ir kitos vėliavos. Nežiūrint šal
čio, buvo susirinkusi graži mi
nia — gal apie pusantro tūks
tančio. 

Apeigas pravedė kun. M. But-
rynsky. ukrainiečių Šv. Vladi
miro ir Šv. Olgos par. klebonas. 

16-tos Lietuvos nepriklausomy-' Minėtų tautų kunigai sukalbėjo 
! maldas. prašydami tikėjimo 
laisvės pavergtose tėvynėse, 
melsdamiesi už kankinius, už 

Praėjusio penktadienio (vasa
rio 28) kultūrinė vakaronė Jau
nimo centro kavinėje, Chicago
je, buvo itin įdomi žurnalisto 
Zigmo Umbražūno gerai pa
ruošta. Jisai tik prieš kelis mė
nesius apvažiavo Egiptą, Jor
daną, Siriją, Turkiją, Libaną ir 
Izraelį, labiausiai gilindamasis į 
šio regiono tūkstantmetį kultū
rinį palikimą. Kondensuoti ir 
taiklūs paskaitininko komenta
rai, sujugti su jo paties dary
tomis spalvotų skaidrių nuo
traukomis ekrane, publikai gy
vai prikėlė prieš akis senąją ir 
naująją anų kraštų architektū
rą, nuostabius praeities mies
tus, jų šventyklas, spalvomis 
degančias mozaikas, įrėmintas 
į šiandieninį, įtampos kupiną te
nykštį gyvenimą. Gausi penkta
dienio kultūrinių vakaronių pu-
lika taipgi liudija, kad vakaro
nių tradicija jau tampa reikš
mingu Chicagos lietuvių kultū
rinio gyvenimo veiksniu. Atei
nantį penktadienį kalbės K. 

straipsnį "Izraeli - - Palestinian j Bradūnas apie poetą Putiną.K. 
Poison: Search for Antidote' 
Fawaz Turki izraelitų buvo 1948 
m. ištremtas iš Haifos ir dabar 
gyvena Cambridge. Mass. Tą 
straipsnį kaip t ik skaičiau jau 
susipažinęs su Duerrenmatto 
mintimis dar Jeruzalėje. Jame 
F . Turki pripažįsta, jog ateis 
laikas, kad palestiniečiai turės 
susitaikyti su realybe ir savo 
pasaulyje matyti Izraelio žydus, 
kaip izraelitai turės pripažinti 
palestiniečius ir jų tautines tei
ses Palestinoje. Taika Viduri
niuose Rytuose tebus tik tušti 
sapnai ir nereikšmingi diploma
tų šachmatiniai žaidimai, jei tos 
talkos nebus ta rp palestiniečių 
ir žydų. 

Prieš vykdamas į Viduriniuo-
sius Rytus, kelionės metu ir iš 
jos sugrįžęs bandžiau susipažin
ti su daugybe priešingų nuomo
nių. Kai kurioje Amerikos spau
doje net žinomų žurnalistų min
tys man po tos kelionės atrodo 
tiesiog juokingos ir t iktai tušti 
muilo burbulai. Be jokios abejo
nės Vidurinieji Rytai ir jų pro
blemos šiuo metu pastato visą i 
pasaulį prie paties pagrindinio 
klausimo: ar iš viso t a s pasau
lis y ra pajėgus visokių valsty 

VAKARONES m RELIGINIS 
KONCERTAS 

Ir liet. evangelikų liuteronų 
"Tėviškės" parapijos Moterų 
draugija ruošia savo vakarones, 
kurias globoja kun, A. Trakis. 
Pravedami dažniausiai religinio 
turinio pašnekesiai su diskusijo
mis, pasveikinamos dr-jos na
rės, švenčiančios gimtadienius, 
apdovanojamos gėlėmis. 
niai A. Anysienė skaitė 

bės atgavimo sukaktimi, sody 
bos įnamiai su būreliu svečių 
kultūrinėje popietėje atžymėjo 
patriotiniai susitelkę. 

Po dr . J. Adomavičiaus įžan
ginio žodžio, Alfas Brinką dek
lamavo kūrinį "Vasario šešiolik
toji ir Lietuva". Visi susikaupę 
išklausė Antano Kevėžos pa
skaitos. 

Skautininkas Romas ir Vida 
Račiūnai iš Lemonto. atsilankę 
su 15 metų sūnumi Edmundu, 
kuris pagrojo akordeonu: "Grei
tai bėga laikas", "Tylūs armo
nikos tonai" i r kitas melodijas. 
Dėkingai publikai pabaigoje j is 
su sesute Vilija ir broliuku Gin
taru, p r i t a r ian t akordeonu, pa
dainavo "Leiskit į tėvynę". Po 
to buvo vaišes. 

Vasario 23 d. sekmadienio 
popietę sodybiečiai su lankyto
jais praleido gavėnios rimtyje. 
Alvudo vicepirmininkas Alfas 
Brinką pakvietė kun. Praną Jo
kūbaitį prakalbai. Gerbiamas 
kunigas plačiai apžvelgė gavė
nios prasmę, kaip atgailos i r 
savęs apmąstymo laiką Kris
taus mokslo šviesoje. 

Po prakalbos Anelė Kirvaity-
tė sugiedojo "Apsaugok Aukš
čiausias", ir vėliau dainą "Kaip: 
smuiku groji t u " . 

Sekretorius Antanas Kevėža; 
padeklamavo savo kūrinį, pri- j 
taikytą gavėnios metui. Adelė j 
Duoblienė sudainavo vieną dai- . 
ną ir padeklamavo savo eilėraš-
tL 

Alfas Brinką pasidalijo prisi
minimais iš vaikystės dienų, pa- ; 
cituodamas močiutės dainų ir 

Nese-1 pasakų turini, musijusi su nepr:-
pa-skai- klausomybės švenčiama diena.; 

jimo ir reikalaujama tuos kali
nius paleisti, re ikalaujama ka
talikams laisvo ryšio su Šv. Sos
tu. 

Susirinkusiems buvo dalinami 
lietuvių, ukrainiečių i r bendrai 
pavergtų tautų a ts išaukimai . 

Buvo plakatų kurių didžiau
sią nešė latvis T. Zier ins : "Sov. 
Sąjunga degina Šv. Raš tą" . Sa
kė, kad jam šį ir k i tus p laka tus 
išplėšęs vienas žydas dailinin
kas, net nereikalaudamas jokio 
atlyginimo. 

Apie šį maldų vakarą rašė ir 
pirmadienio "Chicago Tribūne". 

J . Daugailis 

esančius bedieviško režimo tiro
nijoje, prašydami, kad suvoktų 
tikrovę ateizmo agentų klaidi
nami žmonės. 

Lietuviškai ir angliškai mal
das sukalbėjo kun. V. Mikolai-
tis, Šv. Kryžiaus par. klebonas, 
ir kun. A. Trakis. liet. evang. 
liuteronų par. klebonas. Gausiai 
dalyvavę lietuviai, vadovaujant 
kun. J. Borevičiui, sugiedojo 
Marija, Marija. Užbaigta buvo 
ukrainiečių religine giesme. 

Prof. V. Markus paskaitė re
zoliuciją, kuria reikalaujama 
religinės laisvės Sovietų Sąjun
gos kontroliuojamuose plotuose, 
reikalaujama leisti atsikurti Ry
tų apeigų katalikų Bažnyčiai 
Ukrainoje, autonomijos stačia
tikių Bažnyčiai Ukrainoje, rei
kalaujama normalių darbo sąly
gų katalikų Bažnyčiai, protes
tuojama prieš kalinimą dėl tikė
tiems staliams, kurių bedarbių 
pašalpa pasibaigs. 

MŪSŲ kolonijose 
MiamL Fla. 
KONCERTAS — MLAMI, FLA. 

Kovo 9 d. Miami Lietuvių 
Klube 3655 NW 34 th. s t r . ruo
šiamas sol. Juzės Krištolaitytės 
-Daugėlienės koncer tas , kuris 
įvyks pietų metu. Klube pietūs 
visada prasideda 5 vai. p . p. 

Prašoma visus nar ius ir at
važiavusius svečius dalyvauti . 
Koncertą svečių malonumui 
ruošia Klubas veltui. 

Klubo Kultūros vadovė 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą. 
Už $5-00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes 

i galime ^er TJet: riškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIE
TUVIŠKA KNYGA. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo 
leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite tuojau: 
Uetavlilios Knygos Klubai 

4545 West 63rd Street 
Chicago, niinois 60629 

pridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės, 
išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 
Klubas siunčia savo nariams informacijas apia išleidžiamas knygas. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ichitologai nustatė , k a d gren-
landinio ryklio akys šviečia, ir 
grobuonis jomis naudojasi kaip 
jauku žuvims. Kilo mint is įtai
syti šviečiančius j a u k u s ir žve
jų tinkluose. Tačiau žuvys ne
kreipė jokio dėmesio. T a d a bu
vo pritaisyti dirbtini deimantai 
ir žuvys, kaip užhipnotizuotos, 
ėmė plaukti į t inklus. jm 

A. t A. VYTAUTUI J. DOMANTUI 
Worcester, M a s s minis, tėvams MARMA! h- JONUI DOMAN
TAMS, seseriai URŠULEI ir jos vyrui VALERIJONUI ROZE-
VIČLAMS, žmonai DANUTEI, sūnui VINCUKUI, dukrai LAI
MUTEI ir kitiems giminėms reiškiame tmoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

EABELfi IR VALERIJONAS POCIAI 

BARBORA IR SIGITAS DOMANTAI 

tą tema "Kristaus teismas ir Po t o dr. Adomavičius paro- , 
mūsų laikų teisininkų nuomo- dė filmą 'Lucia La Marmour". 
nė". Tos pačios vakarones metu Bebaigiant programą, a ts i - ; 
Br. Variakojienė paskaitė savo lankius daugiau svečių iš Brigh- į 
eilėraščių. Aptarti einamieji rei
kalai. 

Didžiausias rūpestis — religi
nio koncerto ruoša. Šiuos kon
certus parapija ruošia eilę me
tų. Jie įvyksta Verbų sekmadie
nį parapijos bažnyčioje. Koncer
tui choras pradėjo ruoštis rude
nį, o dabar repetuoja šeštadie
niais ir sekmadieniais. Choro 
vedėjas Jurgis Lampsatis . deda 
visas pastangas gerai paruosti 
chorą ir parinkti gražiausius 
religinius kūrinius. 

Šiame koncerte bus išpildomi: 
bių ir tautų visokeriopų intere-1 prof. Vlado Jakubėno — "Prisi-
sų ir problemų begalinį kom
pleksą suprasti ir juo labiau ieš
koti kokių nors sprendimų? Ne 
tiktai Viduriniuose Rytuose, bet 
i r visame pasaulyje. 

kėlimo kantata". Charl Guno — 
"Plačiai Jūs vartai atsiverkit". 
J. W. Petersono — 'Piligrimų 
giesmė". L. Robertsono "Tėve 
Mūsų" ir kitos giesmės. 

ton Pa rko po Vasario šešiolik- { 
losics šventės minėjimo, Adelė t 

Duoblienė priedu visą valandą • 
aiškino mais to svarbą kūno ' 
sveikatos išlaikymui. 

Šeimininkės Marija Bosienė | 
ir Elzbieta Kleizienė vaišino vi
sus cepelinais ir pyragaičiais su 
mėsos i r uogienių indarais. 

O. Alcniin'K'iH-

Brangiai Motinai mirus, mieliems 
LEONUI IR ONAI BILERIAMS 

ir sūnums su šeimomis giliausią užuojauta 
reiškiame. 

Anele ir Willfem Liaubai 

ATGABENO AUKSO 
Į Chicagos apylinkes atgaben

ta aukso už 5 mil. dolerių, kad 
būtų galima išpildyti pirkinių 
užsakymus. 

STALIAI REMS BEDARBIUS j 

Chicagos apylinkių stalių ta- j 
ryba nusprendė teikti paramą 

Mūsu mielai pirmininkei 

MATILDAI MARCINKIENEI ir artimiesiems, 
jos mylimam broliui 

A. t A. Vincui Adomavičiui 
Australijoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime. 

Lietuviu Motery Kluby Federacijos 
GMeagot klubas 
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PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TF.7S MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRoveJiilI 6-2345-6 
1410 S, 50th A v e.. Cicero T0wnhali 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californla Avenue 
Telefonai; LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai YArdi 7-1741 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTTJANICA AVE TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgiaia 7-6972 
2424 W. 69Ui STREET TeL REpubBe 7-121* 
11023 SoQthwest H3phvny. Palos HHIS, PI. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. C.VLTFORM \ AVE TeL LAfayetto 3-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 8. LTTCAMCA AVE TeL YArds 7-1133-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOth AVE. CICERO, DLL. TeL OLynpie 2-1098 

ji-

t - n 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1975 m. kovo mėn. 5 d. IŠ ARTI 
IR TOLI X P L B valdybos suda ry ta 

komisija paruošė ir pasiuntė 
Ecyclopedia Bri tamuca vyr . re
daktoriui išsamų memorandu
mą, k u r nurodomos klaidos, pa
darytos vėliausioje jos laidoje. 
aprašant okupuotos Lietuvos ir Monica. Calif., savo gimtadieni, 
kitų Pabalt i jo valstybių padėti, kuris su tampa su Vasario 16 

x Juozas Kajeekas, Lietuvos I Memorandumas, kuriuo ta ip pat '. švente, turėjo praleisti Sar.ia. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Jonas Jusionis, Santa 

ats tovas Vvashingtone, atsiun- | prašoma tas klaidas at i taisyt i , 
tė labai gražų sveikinimo laiš- j siuntinėjamas universi tetams, 
ką Chicagos aukšt. l i tuanistinei, bibliotekoms. mokslininkams, 
mokyklai jos 25-rių metų gyva- j kultūrininkams ir encyklopedi-
vimo sukakties proga. Lietuvos Į jos rėmėjams 
ats tovas primena: "Visuomet! 
labai gėriuos iituanistinių mo
kyklų veikla". 

x Kultūrinė vakaronė, skir
ta rašytojui V. ?*Iykolaičiui-Pu-
tinui, Jaunimo centro kavinėje 
įvyks ši penktadieni (kovo 7 d.) 
8 vai. vak. Temą "V. Mykolaitis 
-Putinas gyvenime, kūryboje ir 
plokštelėse" pristatys Kazys 
Bradūnas. Visi kviečiami. 

X Ses. Margarita Bareikaitė, 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos vyriausioji vadovė, ses. j 

X L B Cicero apylinkės meti
nis susirinkimas įvyko vasar io 
23 d. Šv. Antano parapi jos sa- i .enkų persekiojamas 
lėje. Susirinkimas buvo skai t - \ ^ęs į Nepriklausomą 

Monicos ligoninėje po sunkios 
š-rdies operacijos. Tačiau arti
mieji, susirinkę prie ligonio lo
vos, deramai tą sukaktį pami
nėjo. Dr. J. Jusionis, kuriam 
šiais metais sukako 75-ri metai, 
yra viln.etis lietuvis, 1923 m. 

pasitrau-
Lietuvą. 

ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos Bkyriaus 

Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

iingas, ir praėjo darbo nuotai-1 K a m e baigė medicinos moks-
koje. Susirinkimui sėkminga i . i u s įr vėliau plačiai reiškėsi 
pirmininkavo J . Končius. L. profesiškai i r visuomeniškai. 
Radvilienė perskai tė perei tų | g u v o vienas iš korp. "Gaja" 
metų protokolą, kur is buvo su
sirinkimo vienbalsiai p r i imtas . 
Veiklos apyskaitą davė pirm. 
A. Markelis, vicepirm. A. P ra -
puolenytė ir ižd. R. R imkus . 
Buvo perska i ty tas J A V LB 

Augusta, vyr. ekonomė, sese. i Garbės Teismo sprendimas . Į-
Palmira, "Eglutės" administra-j vyko rinkimai. Naują valdybą I ^ V e l k a t e s p a r č i a i " ta isos i , 

steigėjų, veikė Vilniui vaduoti 
sąjungoje ir kitose organizaci
jose. Tuo pačiu lietuvišku jau
t rumu neša ir tremties gyveni
mą. Yra Lietuvių Fondo tūks
tantininkas, L B ir kitų organi
zacijų narys ir rėmėjas. Jubi-

MA2AS ŠUNIUKAS pabandė ir an t manęs užšokti, 
Senovėje mūsų krašte buvo *5 panaudojau "loin' metimą' 

daug laumių. Vienos laumės, 
kaip moterys, ausdavo, kito;-
laukuose dirbdavo. Vieną kartą 
dvi laumės rovė darže piktžole.^ 
ir pas jas atbėgo šuniukas. Jie 
buvo dar labai mažas ir bijojo 
laumių. Bet toms laumėms ta? 
šuniukas taip patiko, kad jos 

* ' * ^ Į | 

tore, ir ses. Oliveta iš Arkiv. j sudaro: B. Bar tkus , A. Marke-
Matulaičio namų šį ketvirtadie- i • * A - Prapuolenytė , R. Rimkus , 
ni, kovo 6 d., atvyksta į Chica- į ** Stakienė, A. Suvaizdis ir V. 
gą. Jos kovo 9 d. dalyvaus Put - Žukauskienė, 
namo seselių rėmėjų vakarienėj. 
Ses. Margarita apsistos pas sa
vo seserį M. Rerruenę. kitos — 
pas O. ir J. Gradinskus, tel. 
FR 6-1998. 

x Juozas Gaila, JAV L B 
kraš to valdybos pirmininkas, 
kovo 9 dieną atvyksta į Chica-
gą ir dalyvaus LB Marąuette 
Parko apylinkės metiniame su
sirinkime. Ta proga su Chica
gos LB pareigūnais j is ta rs i s i 
tautinių šokių šventės reikalais į 
ir su PLB valdybos atstovais j 
ap ta r s jaunimo kongresui lėšų ; 

telkimo klausimą. 
x Dr. Jonas Gliaudelis Chi-1 

cagos ateitininkų sendraugių 
pirmininkas, yra- išvykęs atos- j 
togų į Havajus, iš k u r sveikina 
"Draugo" redakciją, džiaugda
masis, kad šiuo metu ten labai 
geras oras. Žada pabūti porą 
savaičių. 

x Nauji audimo ir mazgų r i 
šimo kursai prasidės šį penkta
dienį, kovo 7 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Dėstvs A. Ve-

Dr. Jonui Valantiejui. žinomam lie- j 
tuviui patriotui, turinčiam savo ka
binetą New Buffalo. Mich.. Ameri
kos Revoliucijos dukterys Three 
Oaks. Mich.. įteikė garbės medalį. 
Čia daktaras matyti su skyriaus 

ir art imiausiu laiku pramato 
grįžti į namus. 

— Šiaurės Amerikos jaunimo 
trečiasis suvažiavimas yra nu
maty tas gegužės 17-19 d. Lon-
don, Ont. Suvažiavime dalyvaus 
JAV ir Kanados jaunimo tary
bų nariai ir I II PLJ kongreso 
atstovai, kurie bus išrinkti ge
gužės mėn. pradžioje. Suvažia
vimo organizaciniam komitetui 
vadovauja Ju rg i s Valaitis Lon
done. 

— Garsusis Vatikano muzie
jus šiomis dienomis įsigijo pir
mą kartą lietuvio dailininko pa
veikslų. Tai labai vertingi dide
lio formato Adomo Galdiko kū
riniai : vienas aliejinis lietuviš
kais motyvais — koplytėlė ka
pinaitėse, o a n t r a s abstraktinis 
tempera. Paveikslai iš Putnam, 
Conn., sausio 9 d. buvo pasiųsti 
lėktuvu iš Bostono aerodromo 

| į Italiją. 

Emilija Raziūnienė į Flo-

te Parko lit. m-la 

RA MAN REIŠKIA 
VASARIO 16 DIENA 

LIETUVA yra Europos kon
tinente. Ji y r a prie Baltijos jū
ros . Didžiausia jos upė yra Ne
munas. Tėveliai sako, LIETU
V A yra labai gražus kraštas. 
Y r a daug lygumų, mažų kalne
lių, daug upių, ežerų ir daug 
gražių miškų. 

Aš LIETUVOS nematęs, be t 
labai norėčiau ten nuvykti. No
rėčiau pamatyti gražius laukus 
ir ūkius. M a n taip patiktų ap 
lankyti giminių ūkį ir pasivaži
nėti su vežimu kurį traukdavo 
arklys. 

Mano mamos giminių vaikai 
parašo man laiškų. Aš jiems 
taip pat atsaknu. Jie man pa
pasakoja, ką jie daro ir atsiun
čia nuotraukų. Gaila, kad rusai 
dabar užėmę LIETUVA. Kar
ta i s mūsų laiškai dingsta, nes 
rusų bloga tvarka. 

Seniai, kada 1918 metais LTE-
ridą atvyko iš Chicagos, atsi-1 TUVA tapo laisva. Vasario Se-

Dabar tas vaikas manęs nebe-
trukdo. 

Zigis Ivanauskas* 
Bostono lit. m-los mokinys. 

PIRMAS SNIEGAS 

Vieną kar tą atsikėliau ir pa
mačiau pro langą baltą sniegą 

norėjo jį sugauti Ir pasigavo Į ̂ t žemės. Greit pavalgiau, ap-
Po kelių dienų jaunas vyras j sivilkau ir ėjau žaisti į lauką, 
prisiartino prie laumių ir pa - , i šė j u s į nuslydau nuo laiptų, be t 
klausė, ar jos nesurado mažo į neužsigavau. Nors buvo mažai 
šuniuko. Tas šuniukas buvo la-1 sniego, bet vistiek kuvo labai 
bai brangus tam vyrui ir jis ža- 3 m a g u . Padariau pilį iš sniego, 

slidinėjau šaligatviu. Man buvo 
smagu tą dieną. 

ŽIVILĖ JURKUTĖ, 
Montrealio lit. m-los 

V sk. mokinė. 
"Liepsna" 

Voko piešinys. "Mano auka Lietu- . . . . . . ., 
vai'", Linas Matonis. 6 sk.. Marąuet- d e J ° d u o t " k * t J t J o s P * ™ " * . 

Laumes pagalvojo, kad j is ne
gali joms duoti daugiau, negu 
jos pačios gali gauti, todėl jos 
atsakė, kad to šuniuko nematė. 
Jaunikaitis buvo nepaprastas 
žmogus. Jis labai supyko, kad 
jos pamelavo jam, tad užkeikė 
melages laumes ir nuo to laike 
jos pavirto raganomis. Raganos 
kenkia žmonėms kur t ik gali. 

Rū ta Gaižutytė, V W. 
K. Donelaičio lit. m-la 

MCSŲ TĖVYNĖ LIETUVA 

A š noriu nuvažiuoti į Lietuvą. 
A š noriu būti iietuviu. 

Tadas Stropus, 3 sk. 

Mano tėvelių kraštas y ra Lie-
tuva. 

Man patinka tėvelių kalba. 

Lidija Saulytė, 3 sk. 

GALVOSŪKIAI 

Nežydi, bet vaisių veda. 
(10 taškų) 

gaut i po liūdnų 
vyro laidotuvių. 

_. T , . , .. i pirm. Meilėn Kramer. Ta proga 
selluene ir R. LapŠiene. Pruma- i N e w s D i s p a t c K Miehigan City. Ind.. 
mi ir nauji kursantai. ' laikraštis įsidėjo platesnį straipsni 

X "Southlown Economist" ir nuotrauką. 

įvykių, savo šioliktoji buvo LIETUVOS 
džiaugsmo šventė. Žmonės buvo 
laisvi ir patenkinti . Tai buvo 

Napoleonas N verges (San-i„ A. .. - A ^ ^ ^ I , ^ , T ;~ 
* - ' švente panaši j Amerikos Liet a Monica, Calif.) L B Talkos |pos Ketvirtąją- Nepriklausomy-

"Southtovvn Economist" ir nuotrauką, pažymėdamas, 'kad Lietuvai komisijos narys, gavo ^ ^ ^ ž m o n ė m g l a b a i daug 
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(pr.) x" Pramoginės muzikos kon-į Vytautą Beliajų. gimusį Prie-
• Norma n Buršteinas, kailiu c e r t u i atsiųstus kūrinius skai to; nuos 1908 m., kuris atvykęs į 

krautuvža prekvbininkas, skel- vertinimo komisija. Posėdis nu-į JAV daug prisidėjo prie lietu-
' vių ir kitų t au tų tautinių šokių 
puoselėjimo. 

reiškia. Man atrodo, tokia šven
t ė žmones sustiprina ir duoda 
jiems daug naujų jėgų gyventi. 

Lietuviai yra daug iškentėję 
nuo rusų bolševikų. Net ir šian
dien lietuviai vargsta . 

Vasario Šešioliktoji šiandien 
yra ne džiaugsmo, bet liūdesio 
diena, ši diena mums primena, 

(Žiūrėti brėžinį). Vaikas susi
rūpinęs, kaip saugoti pabėgusį 
šuniuką. Gal jūs jam padėsite? 
Už talką 5 taškai. 

m 
Kurią jū rą galima pavadinti 

veidrodžiu trijų pasaulio dalių 
rėmuose? (5 taškai). 

r/ 
Įrodykite — parinkite atitin

kamų žodžių — kad raidėmis 
a ir e reiškiami balsiai kartais 
esti t rump ; , kartais ilgi. Pa ra 
šykite 5 žodžius su trumpaisiais 
ir 5 žodžius su ilgaisiais balsiais, 
išreikštais raidėmis a, e. Už 
teisingai atliktą uždavinį gausi-

Ingrida Naudžiūte, 3 sk. te 10 taškų. 
Mano tėtė sako, kad dabar V 

Lietuva nėra laisva, nes rusai ' I š žodžio " a k t o r i u s " ra i -
užėmė. Močiutė man pasakojo., džių, parašykite naujų žodžių 
kad aš turiu labai daug tetų ir ! vartojamų lietuvių kalboje. Ne-
dėdžių Lietuvoj, kurių aš nieką- galima raidžių kartoti, pridėti 
dos nematysiu ,nes rusai nelei-1 ženklų. Už kiekvieną naują žodį 
džia važiuoti į Ameriką pas | gausite po vieną t a š k ą 
mus. Povilas Augius, 3 sk. 

A š noriu, kad Lietuva būtų 

KAD PASIEKČIAU 
Kad pasiekčiau 
Aš tėvynę, 
Baltijos krantus — 
Nuskubėčiau 
Aplankyti 
Užmirštus kapus... 
Kur sugulę 
Savanoriai. 
Patizanai miškuos, 
Nėr motulės, 
Jiems sesutės. 
Kas juos apraudos!.. 
Aplankyčiau 
Vilnių seną. 
eičiau paneriais, 

Kur Neris mūsų 
Srovena 
Smėlėtais krantais 
Pamaryje 
Paieškočiau 
Aukso gintarų 
Ir pašaukčiau 
Gintarėlę 
Nuo aukštų bangų. 
O, išmesk 
Iš Rūmų tavo 
gintarinių dovanų! 

J. Nartnė 

laisva. Dalia Damašiūtė, 3 sk 
Mano mamytė išbėgo iš Lie-

GALVOSCKIŲ ATSAKYMAI 

I Burokėlis 
JJ Apeninų pusiasalis ir Si-

tuvos. Jos krikšto tėvas mirė Į j * s . a" 
Lietuvoje. Ten negalima *•«<*«' ' * " * "*"""• J ^ P kada1 

bia dideli įvairiu moteriškų kai- matomas uz mėnesio. 
liu išpardavimą vU 40 , nuolai- x Chicagos Aukšt. lit- mo
da nuo vasario 28 iki kovo 8 d. kyklos 25 m. jubiliejus bus mi-
Krantuvė atdara kasdien nuo 9 n i m a s kovo 23 d 3 vai . p. p. 
vai ryto iki 6 vai. vak., o šeš- Jaunimo centre. Įėjimas 5 dol. 
t a d nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vak. asm. Bilietai užsakomi telef.: 
Telef. 263-5826 (įstaigos) ir FR 6-2153 a rba RE 7-1697 
677-8489 (buto). 185 N o r t h ; 

— Arvydo Griciaus (Santa 
Monica, Calif.), LB apylinkės 
pirmininko, laišką H. 21 pa
skelbė '"Evening Outlook" dien- į 
rastis. Pasisakydamas prieš ru-

lietuviškai mokytis, kad galėtu 
me LIETUVAI padėti. 

Antanas Kižys, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

m-los 5 sk. mokinys 

nori eiti j bažnyčią. 
Audra Venclovaitė, 3 sk. 

Visi Dariaus Girėno mok. 
mokiniai 

"KARATE" 
Mano mėgiamiausias užsiėmi

m a s yra "karate". Mušama 

Kristaus gimimą, 
V Napoleonas. 

SMAGU ŽAISTI SU NAUJAIS 
ŽAISLAIS 

l i t 

Mes kasmet važiuojame kirs
ti Kalėdų eglutę. Šiemet rado
me labai gražią. Mes su sesute 

grei tai ir nedaug sužeidžiama. I padedame mamytei puošti eglu-
Kar tą atėjo vienas berniukas, j tę. Mamytė padirbo šiaudinukų, 
kuris mėgdavo užšokti ki t iems.tai turėjome gražią lietuvišką 
vaikams ant nugaros. Kada jis • eglutę. Kūčių vakare važiavome 

Gintaro piešinys. Jis gimė Sibire, 
gyvena Lietuvoje, 12 metų amžiaus. 

R Ū T A 

Rūta Lietuvoje buvo labai I 
mėgiama vestuvėse. Buvo jau-j 
navedžių stalas papuoštas r ū t o 
mis. Mergaitė, kuri eidavo į su-

Dana ir Vincas Baziai, tu- i S l š k ^ imperializmą, j is iškelia : t u o k t u v e a > (šliūbą) turėdavo 
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VOKIETIJOJ 

x l ietuvių Radijo Forumo, yra ilgamečiai Lietuvių Operos s > ' b e i r Kongresą reikalauti Lie-
prnerama pakeitė transl iavimo ! mecenatai Jų ir kitų mecenatų 1 

buką. Dabar ši p rograma y ra Į p a r a m a laikosi mūsų Opera. 
girdima kiekvieną sekmadienį • š iemet jie naujos operos pasta-
• n o 3 iki 4 vai. popiet iš t o s , tymui atėjo su 200 dol. finansi- Sch\vetzingene Lietuvos 
pačios WXRT-FM radijo s t o - | n e auka. "Meilės El iksyro" ope-, nepriklausomybės atstatymo 
ties. kurios banga 93.1. Kiaušy- ros spektakliai bus bal . 19. 20. sukaktis buvo paminėta sekma-
kitr. skambinkite, klauskite ir ir 26 d. d . kurių bilietai gau- dienį. vasario 16 dieną Pradėta 
kalbėkite! Tel. 445-6842. Foru- narni Marginiuose. (pr.) k u n Broniaus Liubino laikomo
j o programos leidėjas y ra Au-; x Ayentų.ų M p t q k H i o n e j . :

 m = s s u evangelikų kun. Frico 
tanas -i. Kudls. (SK.) , V o k i e t i : j ą Šveicariją ir Italiją Skėrio pamokslu. Tolimesnę iš-

X L. B. Marqu*»tte Parko registruotis reikia iki kovo 19 kilmę at idarė 8591 LS kuopos 
apylinkės metinis - - visuotinas d. pas kun. A. Kezį telefonu, vadas maj. Jonas Valiūnas, pa-

77S-7500. (sk.) kviesdamas atsistojimu pagerb-
Į ti žuvusiuosius už Lietuvos lais-

narių susirinkimas įvyks para
pijos salėje kovo 9 d., sekma
dienį, 12 v. Via lietuviai prašo-
mi skaitlingai dalyvauti. 

VL Velža, pirm. 

Teismas a tme tė buvusio Dli- v ė Paskai tą skaitė Justinas Lu-
nois gubernator iaus O. Kerne- košius. Pabaigoje visi dalyviai į dieną 
rio prašymą jį išleisti iš kalėji- sugiedojo Lietuvos himną. Da-
mo. , iyvavo apie 50 aamenu, B. L> 

tams (ir dėl vais tų) . Rūtos 
kvapas man patinka. 

Lora B. 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė. 

.MANO ŠUNIUKAS 

Mano šuniukas vidutinis. Jis 
juodas ir rudas ir baltas. Jo 
letenos rudos, jo nugara ir uo
dega juoda, o uodegos pats ga
liukas baltas. Mano šuniuko 
vardas y r a Sargis. Jis ėda šu
niuko maistą. Mano brolis veda 
Sargį pasivaikščioti tris kar tus 

Darius šilas, 
l ekyr. Brigbton Parko. 

pas tėvukus. Ten buvo mano 
dėdės, teta ir pusbroliai. Močiu
tė paruošė skanių valgių. Kai 
visi pavalgė, ėjome dalinti do
vanų. Aš "gavau daug gražių 
dovanų. Kalėdų dieną gavau 
daugiau dovanų iš kitos močiu
tės ir tėvuko. Po Kalėdų žai
džiau su naujais žaislais ir bu
vo labai smagu. 

Paulius Vizgirda, 
3 sk.. Lemento lit. m-la 

KO Aš LABIAUSIAI 
TROŠKAU 

Kalėdų a š labai laukiau. 
Kiekvienais metais mes perka
me eglutę ir ją puošiame skam
baliukais ir žaisliukais. Per Ka
lėdas aš randu pne eglutės do
vanų ir jomis džiaugiuosi. 

Kalėdos mums primena gimi
mą Kristaus, kuris skelbė ra 
mybę ir art imo meilę visiems 
žmonėms. Man patinka Kalėdų 
giesmės, kurios pripildo visų 
žmonių širdis malonia šiluma. 
Bet aš prisimenu, kad pasauly 
yra ir daug nelaimingų žmonių, 
kurie ne tik negauna jokių do
vanų, bet net neturi ko paval
gyti-

Aš norėjau, kad su šiomis 
Kalėdomis ateitų ramybė žemė
je, kad visi žmonės mylėtų vie
nas kitą. kad tautos nustotų k a -

: riavusios ir viena kitą naikinu
sios. 

Aš norėjau, kad visi vaikai 
per Kalėdas būtų sotūs ir lai
mingi. Tada ir aš būčiau laimin-

Rita Bureikaitė, 8 skyr. 
Los Angelas, Calif, 




