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Kaip veikia 
Maskvos aparatas 

Naujo sovietinio žmogaus kūrimas 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Partijos oficialus atstovas 

(politrukas) įmonėse yra di- j 
džiausiąs autoritetas, kartu jam 
ir atsakomybė labai didelė. Pir
miausia jis atsakingas už pro
dukciją. Kad produkcija laiku 
butų išpildyta, jam duodami pla
tūs jgaliojimai. Jis gali imtis 
bet kurių priemonių: saukti su
sirinkimus ir spausti darbinin
kus, kviestis pagalbą iš kitur 
a r net nuvažiavęs į kitą fabriką 
atsivežti dėžę varžtų, jeigu to 
nepadaro jo fabrikas. 

Jeigu įmonė neatlieka užkrau
tos normos, atsako vienodai jos 
direktorius ir politrukas. Gali 
netekti priedų ar net darbo taip 
pat abu. Sovietų Sąjungoj yra 
vienas įdomus ir neįprastas 
reiškinys: svarbiausia ne tai, 
ar produkcija atlikta, bet 
ką vadovybė atskaitomybėje 
praneša. Tokiu būdu verčiami 
visi meluoti, falsifikuoti knygas, 
jos įrašus. 

Panaikinta 
paskutinė autonomija 

Prieš kurį laiką politinis biu
ras nutarė visą dėmesį skirti 
strateginių atominių raketų sta
tybai ir žemės ūkiuL Nukentės 
dėl to cteugiausia vartotojai, pi
liečiams būtinų prekių gamyba 
bus sulėtinta. 

Sovietų Mokslų akademija 
tradiciniai buvo pati autcnomiš-
kiausia institucija nuo senų Ru-
sijog laikų. Jai pavedami visi 
moksliniai tyrinėjimai. Jos ir bm 
dietas nepaprastai didelis — 23 
bilijonai dolerių metams, o gal 
ir daugiau. Amerikos tas funk
cijas atlieka daugybė universi
tetų, laboratorijų, valdžios in
stitucijų ir karinių žinybų. So-
vietijoj viskas sukoncentruota 
vienose rankose. Kažin kodėl 
nepatiko jog didelė autonomija, 
it pernai partija padiktavo, ką 
Akademija turi išsirinkti prezi
dentu. Juo dabar yra centro 
komiteto narys, atominių tyri
nėjimų specialistas. Naujasis 
prezidentas Akademijos darbus 
nukreipė daugiau "praktiška" 
linkme ir genus mokslininkus, 
nepartinius, nustūmė į šalį. 

Politiniai stebėtojai tokį par-

tijos pasielgimą, mokslo institu
cijos pavertimą partijos įrankiu 
laiko didžiausia vidaus reforma 
po II pasaulinio karo. Buvo tai 
panaikinimas paskutinės lais
viausios salelės visoj šaly. 

Didžiausias partijos dėmesys 
yra skirtas ideologinei propa
gandai. Jos tikslas: sukurti, iš
auginti "naują sovietinį žmo
gų". Tam tikslui sukoncentruo
tas visas dėmesys, iki detalių 
sustatoma programa visose mo
kyklose, suaugusiems šviesti 
naudojamos visos priemonės 
miestuose, miesteliuose, kolcho
zuose, įstaigose ir dirbtuvėse; 
perrašoma visa praeitis, klasto
jama istorija, kontroliuojama s 
kiekvienas parašytas žodis kny-

• gose, laikraščiuose; cenzūruo-
! jami vaidinimai, filmai, visos 
komunikacijos priemonės. 

Nesibaigiantis 
politinis švietimas 

Darbininkams privaloma per 
\ savaitę dvi ar tris valandas 
\ klausyti politinių aiškininimų. 
| Automeciianikai, vietoj kad gi-
į lintųsi į karboratorių paslaptis, 
verčiami išeiti marksizmo - le-

! ninizmo kursą. Sovietų žvejų 
laivai tolimuosiuose vandeny-

\ nuose negali būti laisvi nuo ko-
I munistinių "kapelionų" — polit-
į rūkų nuolatinių paskaitų tomis 
pačiomis temomis. Tam reikalui 

; yra dideli kadrai žmonių, kurie 
nieko kito neveikia, kaip tik ki-

' tus "šviečia", instruktuoja pi-
jliečius. Tai profesionalai, apmo-
' kami valdininkai. 

Paskutiniuoju metu politrukai 
pradėjo aiškinti reikalą taupyti 

: duoną, ' 'nenumesti nei vieno 
; trupinėlio". Tik jie niekada ne
užsimena, kad duonos trūkumas 

: atsirado dėl netikusio ūkininka-
• rimo, lygiai kaip nemini, kad 
i grūdų prireikė pirkti iš Ameri-
ikos. 

Daroma išvada, kad sovietų 
i komunistinė partija yra pati pa
jėgiausia dvidešimtojo šimtme-

į čio politinė organizacija, tik ji 
neleidžia kiekvienam individui 

! eiti savo pasirinktu keliu, bet 
i varu varo į vieną tikslą. Koks 
I tas tikslas, visi žinome. 

AR 1972 NIX0NAS PEKINUI 
DAUG ĮSIPAREIGOJO 

. « w ^ « f ' i ^ A r \ ! i . 

Olandijos karalienė Juiiana, jos vyras princas Bernhard (3 ir 4 iš kairės) ir visi giminaičiai. Princas kal
tinamas priėmęs 1.1 mil. dolerių kyšį iš Lockheed kompanijos, ir jei tai pasitvirtins, karalienė turės atsis
tatydinti. 

Washingtonas. — Thomas 
Ross. "Chicago Sun - Times" ko
respondentas, mini Azijos šalių 
diplomatų trirtinimus, jog Nix-
onas, būdamas prezidentu, 1972 
metais lankydamasis Pekine, y-
ra daugiau pažadėjęs negu ži
noma, ir tą pažadą Pekinas da
bar nori išgarsinti. Pažadas bu
vo padarytas slapta, nedalyvau
jant net Kissingeriui. Nixonas 
tada buvo davęs žodį: Amerika 
imsis griežtesnių priemonių 

i prieš Sovietų Sąjungą ir pada
rys didelių nuolaidų Taiwano 
prijungimo reikalu. 

Dabartinis Nixono kvietimas 
tik rodo Fordui, kad ir jis lai
kytųsi tos pačios Amerikos po
litikos. Diplomatai savo tvirti
nimus remia ano meto šancha-

Simas Kudirka 
indorsuoja 

sen. Jackscoa 
Svransea, Mass. — Sen. Jack-

sonas rinkiminės kampanijos 

Kolumbija 
nepatenkinta 

Bogota. — Kissingeris baigė 
pasikalbėjimus su Kolumbijos 
prezidentu Alfonso Michelsen. 
Prezidentas buvo nepatenkintas 

kalboje minėjo, kad jis priešin- j Amerikos artima bičiulyste su 
sis prieš siūlomą sovietam^ pre-1 Brazilija, noru tik jiems dviems 
kyboje taikyti didžiausio palan- \ t a r t į s įr sakė, kad "Kolumbija 
kūmo dėsnį tol, kol jie neleis j nepuls ant kelių prieš Ameriką 
emigruoti ir laikys priespaudoje ! a r kurią kitą didelę valstybę", 
mažumas. "Aš nepasiduosiu nei I p ^ ^ 3 ^ ^ b u v o didelės 
,„ . . . ,„ , , . .„.„ - j studentų demonstracijos, ir apie 

190 jų buvo suiksta. Vakar Kis
singeris konferavo su Costa Ri-
cos vadais ir išskrido aplankyti 
nuo žemės drebėjimo nukentėju
sią Guatemalą. 

Vos nepagrobe 
Audrey Hepburn 

vyro 
Roma. — Filmų žvaigždės Aud-

Fordas ar Reagan? 
Manchestor, N. H. — New 

Hampshire valstijoj vakar buvo 
pirminiai balsavimai. Įdomiausia 
buvo, kas surinks daugiau bal
sų respublikonų sąraše — For
das ar Reagan. Buvo spėlioja
ma, jog abu gali gauti po maž
daug vienodą skaičių. Vėlai va
kare, apie vidurnaktį, rezulta
tai turėjo būti žinomi. 

Demokratų sąraše buvo pen
ki kandidatai. 

Ar galima pasitikėti 
prancūzų 

komunistais 

žinimas. Spėjama, jog Nūconas 
buvo pažadėjęs Tautinės Kinijos 
pripažinimą atšaukti. 

Pekinas. — Richard Nbconas, 
UPI pranešimu, elgiasi taip, 
kaip politikas rinkiminės kam
panijos metu: Pekino gatvėse 
susitinka su praeiviais ir spau
džia jiems rankas. Vakar ža
dėjo susitikti su Kua Kuo - f eng 
trečią kartą. 

Washingtonas. — Preriden* 
tas Fordas nemato nieko b.ogo 
Nixono žodžiuose, pasakyrj :>=e 
tosto metu. Kai kas pažiūrėjo, 
kad Nixonas kritikuoja Fordo 
užsienio politiką. Nbconas buvo 
pasakęs: "Yra kas mane. jog 
pasirašius pareiškimą apie p rir.-
cipus, jau reiškia pastovią tai-

jaus komunikatu ir iš kai kurių! ką. Tai būtų naivu tuo tikėt-'r. 
Kini jo, užuominų. Kad Ameri-! Laikraščių korespondentai -Žiū
ką negali užmegsti normalių dio j rėjo tuose žodžiuose Forde tari* 
lomatinių santykių su Kinija, la-1 tiką, kuris pasirak- ilaskvos 
biausiai kliudo Taiwano pripa- į siūlomą Helsinkio pc i -4. 

Bostonas. — Scvietologas Paul 
Wohl "Monitor" laikrašty ana
lizuoja prancūzų komunistų 

BREŽNEVAS: SULAIKYKIME 
GINKLAVIMOSI LENKTYNIAVIMĄ 

Sovietų komunistų partijos kongresas prasidėjo 

Maskva. — Plačiai jsgarsin-jji siunčia pagalbą Angolos an-
į tas partijos kongresas vakar į tikomunistiniam elementui, ku-
buvo pradėtas. Lygiai prieš 20 \ rį remia ir Pietų Afrika. Tik 
metų tokiam kongrese, iŠ tos j nemini, kad jie, sovietai, ten pa

siuntė daugybę ginklų ir savo 
"svetimšalių legioną", 12,000 
kubiečių karių. 

"Dar kartą noriu pabrėžti, 
jog Sovietų Sąjunga ir toliau 
sieks palaikyti geresnius santy-

pačios tribūnos, Nikita Chruš
čiovas nuvainikavo Staliną. 
Pagrindinę kalbą pasakė Brež

nevas. Detante lieka ir toliau 
— "tai pagrindinis Sovietų Są
jungos tikslas", sakė jis. Santy 
kiai su Amerika per paskutiniuo į kius su Amerika". Paneigė, pa-

kongreso nutarimui, kurTe~labal! s i u s Pakerius metus pasisuko j vadindamas "pasibaisėtina me-
nepatiko Maskvai ir pastebi,' i ? e r 0 s n ? P"3* * sumažino ato- j lagyste", skleidimą Vakaruo-
jog sovietai apie tai savo pilie-! ™™ **ro pavojų. Buvo ir kuojse, jog sovietai grasina Vaka-

rey Hepburn vyras Andrea Dot- i -j neinformuoja Jie oaskelbė į n u s i s k ^ t i Amerika-. "Nepaslap- j rams savo karinėmis pajėgomis. 
ti Romoje vos išvengė pagrobi- j g c^org^ Marchais tik tas kai- Į t i s ' k a d w " s h i n g t o n o politika j "Sovietų Sąjunga neturi nei 
on. Jį gatvėje norėjo p a g r o b t i ; ^ y^tas 'kurios jiems palan-! s t a t o P^'0!1111 Ja i svC * nepri-i mažiausios intencijos ką nors 
keturi ar penki maskuoti vyrai, j V l o s W o h ' , t agįa l l jSI)A-ja n p r , a . \ klausomybę kai kurių tautų. 1 užatakuoti'". Pasiūlė nustoti 

'"-JSC**!^ r»y-' - ^ ? * 
H: 

-..'. _ «L* 

Sen. Henry Jackson 

Kremliui, nei Kissingeriui", sa
kė senatorius. 

Su Jaclcsonu buvo ir Simas Ku
dirka. Paskelbtam biuleteny mi
nima, kad senatorius taip pat 
daug dėjo pastangų Kudirkai iš
vaduoti. Prie biuletenio pridėtas 
ir atskiras Kudirkos pareiškimas, Bali, Indonezija. Penkių 
kuriuo jis indorsuoja senatorių ir j pietryčių Azijos valstybių galvos 
siūlo jį nominuoti į prezidentus. 
Kudirka sako, kai jis buvo dar 
sovietų koncentracijos stovykloje. 
apie senatorių Jacksoną su didele 
pagarba kalbėjo visi jo nelaimės 
draugai, Jacksono žodžiai pasiek
davo ir juos. Kudirka tik mažai 
turėjo vilčių, kad vieną dieną jis 
bus laisvas ir galės su senatorium 
kartu būti ir kovoti už paleidimą'gynimo planų, 
kitų kalinių, tokių kaip Šarūno 

! kios. Wohl tačiau įspėja nepa 
bet jis gynėsi, buvo sužeistas, j s i d u o t i i l i uz ijoms ir atvira širdi- j 

j Jo šauksmą išgirdo netoliese.^ nepriimti viso to, ką pran- j 
(buvęs policininkas, dar vienas j ^ ^ kzlh& Prancūzijos komu-1 

ir jie atskubėjo j p a - ! n i s t ų „ ^ finjj, > T a daugiau į 
ar mažiau taktiška nuolaida ki
toms prancūzų kairiosioms jė
goms ir partijos naujiems na
riams, bet niekas negali garan
tuoti, kad jie duoto žodžio lai
kysis. 

San Franciseo. — Patricija 
Hearst teismo metu 42 kartus 
pasinaudojo konstitucijos 5-ju 
straipsniu ir atsisakė atsa
kyti j jai pateiktus klausimus, 
bijodama save inkriminuoti. Tel 

gaibą. Grobikai palikę Dotti pa
bėgo. 

ASEAN viršūnių 
konferencija 

Pasiūlė 
kad ji kišasi į kitų valstybių vi-; lenktyniauti apsiginklavimu, 
daus reikalus. Mes tam prieši- j Norėtų, kad Amerika sulaikytų 
nomės ir priešinsimės", sakė į Trident povandeninių laivų su 
Brežnevas. I atominėm raketom statybą ir 

bombonešio 
Panašių ginklų atsisakys 

sovietai. Pasiskundė, kad į 

Sovietai kaltina Ameriką, kad \ atsisakytų naujo 1 
l B - 1. Panašiu ginkit 

pradėjo viršūnių konferenciją. 
Malezija, Indonezija, Tajas, Sin
gapūras ir Filipinai sudaro 
ASEAN sąjungą. Tie kraštai 
draugiškai kreipėsi į Indokinijos 
komunistines vyriausybes su pa
siūlymu bendradarbiauti. Sąjun
ga sukurta ekonominiams reika
lams ir neturi jokių bendro apsi-

KGB pavojingesne 
už CIA 

i r 
tuos jo pasiūlymus Amerika ne
atsako. 

Žukausko, Kovaliovo, Jono 
džionio ir kitų. 

Ka-

Vienas i i daugelio Guatemalos miestų po žemės drebėjimo 

Labiausiai perkama knyga 

Paderborn. — Vakarų Vokie
tijoje praėjusiais metais teleis
tas naujas vokiečių giesmynas 
"Getteslob" (Pagarbinkime Die
vą) yra labiausiai Vokietijoje 
perkama knyga. Devynių mėne

sių laikotarpyje buvo parduota 
daugiau negu t rys milijonai eg-

1 zempliorių. Devynių šimtų pusla-
! pių leidinyje pateikiamos senos 
ir naujos vokiečių liturgines gies 

į mes, giedamos Vokietijos baž-
įnyčiose. 

Jemenas 
Miau nenori 

Hodokia, Jemenas. — Saudi I 
dė laikraštininkams, kad ir po į Arabijai patariant, Jemenas at- | 
Helsinkio konferencijos šio mies: sisakė priimti sovietų siūlomus 
to padėtis nepagerėjo. Berlynie- tankus ir Migus. Laivas, pilnas 
čiai sulaukti savo giminių iš ki 

Rf>r!ynas. — Vakarų Berlyno 
meras Klaus Schuetz nusiskun-

veikia 90,000 KGB agentų. Dau-
sėjas ją įspėjo, kad dėl to ji į giausia jie prisidengę diploma-
gali būti apkaltinta teismo įžei- i tų, laikraštininkų ar kokių kitų 
dimu J pareigūnų titulais. 

Vid. Rytų problemai spręsti 
siūlo Genevos konferenciją i r 

j jon pakviesti dar Britaniją ir 
Tokijo. — Pekino "Liaudies į Prancūziją. Paminėjo b'ogu žo-

LaikraL3tis', rašo, kad Amerikos Į ̂ ^n j r Kiniją. Po to padarė 40 
CIA nėra tokia pavojinga, kaip j minučių pertrauka ,po kurios 
sovietų (KGB. Visam pasauly į kalbėjo vidaus reikalais. Pirmo-

".—*—-T"~ 

tos pusės Berlyno vis dar ne
gali. 

Stockholmas. — Balandžio vi
dury Maskvoje žada lankytis Sve-

Į dijos ministeris pirmininkas Olav 
Palme. 

tų modernių ginklų, išstovėjo 
Hodeida uoste ir išplaukė jų ne-
fckrovęs, rašo "Newsweek". 

Beirutas. — Kanados amba
sada buvo užpulta penkių gink
luotų libaniečių. 23 įkaitai iš
laikyti kelias valandas. Įsiver
žėliai paskui pasidavė policijai 

ji dalis tęsėsi dvi valandas. 
Kongrese dalyvauja 5 000 pa

rinktų delegatų ir apie 100 už
sieninių komunistinių partijų 
delegacijų. Įdomiausia figūra y-
ra Fidel Castro. Prancūzų ko
munistams atstovauja du aukšti 
partijos pareigūnai, bet jų va
das, Georgės Marchais. neatvy
ko. Nedalyvauja ir nebuvo pa
kviesti tik dviejų šalių komu
nistai — iš Kinijos ir Albanijos. 

KALENDORTOS 

Vasario 25: Viktoras, Valbur-
Margiris, Rasa. 

Vasario 26: Aleksandras, Iza
belė, Jogintas Jorūnė. 

Saulė teka 6:34, leidžias 5:36 

era 

Laa Vs£as. Mî k^y i&kabų ir ,~ ,. _, • t. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, 
čiau, apie 60 laipsnių. 

šil-
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GLOBOJA CHICAGOS SKALTLNINKIC-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2852 W. 65th SL, Chicago, Illinois, 606:̂ 9 
Telefonas 476-7089 

VIDURIO RAJONO SESĖMS 
Mielos Sesės, 

Sveikinu naujai išrinktą LSS 
vadovybę naujai paskir tas tun-
tininkes, draugininkes ir visas 
Vidurio rajono seses. 

Mano pareigų kadencija artėja 
prie pabaigos. Prieš atsisveikin
dama noriu Jums visoms padė
koti uuž pavyzdingai einamas pa 
reigas, už visų vadovių rūpes
tingumą ir norą suprasti šių die
nų jaunąją kartą Žinau, kad 
Jūs tikite jaunimu, ji mylite ir 
tik dėl jo dirbate. Sakau tai 
nuoširdžiai, nes savo pareigų ap
imtyje esu Jus visas aplankiusi 
ir mačiau Jūsų pastangas, dar
bus ir planus ateičiai. 

JAV Vidurio rajonas yra la
bai įvairus, spalvingas ir gajus 
Jame turime ne tik didžiau
sią Seserijoje Aušros Vartų tun
tą, bet ir vėliausiu laiku Denve
ryje įsisteigus' naują jūrų skau
čių "Gintaro' ' vienetą. Žvilgterė
tam l rajono statistiką: 

Aušros Vartų skaučių tuntas 
su 240 narių. 

Kernavės tuntas, Chicagoje, 
— 209 narių. 

Nerijos jūrų sk. tuntas , Chi
cagoje, — 109 narės. 

Neringos tuntas Cevelande, 
— 109 narės. 

Gintaro jūr. sk. vienetas, Den
veryje, — 11 narių. 

Gabijos tuntas, Detroite, — 
97 narės. 

Neries tuntas Omaha, — 27 
narės. 

Bendras siu vienetų narių 
skaičius — 802 sesės, kurios da
linasi sekančiai: Aguonėlės — 
10, Jaun. skautės — 141, udry-
tės — 20, skautės — 146, jūrų 
skautės — 40, patyrusios skau
tės — 89, vyr. skautės ir kand. 
— 178, gintarės ir kand — 51. 
židinietės — 55, skautininkės 
— 72. 
Salia to rajone veikia dvi skau-

tininkių draugovės; Chicagoje 
su 15 narių ir develande su 36 
narėm. Taip pat Chicagoje vei
kia viena jūrų skautininkių skil
tis. Taigi, kaip matote. Vidurio 
rajone veikia 10 įvairių vieretų 

Nuo 1973 m. gegužės mėn. 
15 d. pakėlimų buvo sekančiai: 
J v. s. laipsnį — 3, į skautinin
kės lsn. — 8, į jūr. skautininkės 
laipsnį — 2, į paskautininkės — 
7. Viso pakeltųjų į vyr. lsn. — 
49. 
Apdovanota ordenais sekančiai: 
Padėkos ord. — 6. Leliios — 7. 
Už Nuopelnus — 5 : viso — 18. 
Apdovanojimai žymenimis: Tė
vynės — 16, Vėliavos — 37, Pa-
žangumo — 45; viso — 108-
Rėmėjų adovanojimai ; Padėkos 
ženklu su rėmėjr, kaspinu — 3, 
Už .Vuopelnus su Rėmėjo kaspi
nu — 13; viso — 16. 

Neturiu pilnų duomenų, kiek 
T . I P J sesių lankė ir baigė 
Gintaro Vadovių lavinimo mo-
kv-:>. Jaunųjų vadovių mokyk
lą, jūrininkystės kursus. Daly 

tai Jums visoms nuoširdžiai dė
koju. 

Dabar pažvelkime, ką veikė va-
deivė: Pareigas perėmiau 1973 
m. gegužės mėn. Per tą laiką 
turėta posedžių : su Vidurio ra
jono vadija — 8. su Rajono va
du ir Chicagos tuntininkais — 
13. Su Vyriausia skautininke 
(Chicagoje) — 3, su Chicagos 
tuntininkėmis atskirai — 4. Ap
lankiau visus vienetus, išskyrus 
neseniai Denveryje įsisteigusį. 
Aplankytos Chicagos ir Detroi
to skaučių stovyklos, Kaziuko 
mugės, Šv. Jurgio ir tuntų su
eigos ir kt. Be susirašinėjimo 
su Vyr. Skautininke ir tuntinin-
kėmis. iš'eista 12 numerių infor
macinio biuletenio. Su Rajono 
vadija sumoštas Chicagoje 
"Skautų Aido" jubiliejaus mi
nėjimas. Union Pier, Mich., su
ruoštas Vidurio rajono vadovų 
suvažiavimas. Chicagos vado
vams Chicagoje pravestas sim
poziumas ir buvo pradėta ruoš
tis rajoninei stovyklai, kuri vė
liau, dėl tuntininkių nepritari
mo, buvo atšaukta. Vadeivė da
lyvavo Jubiliejinėje stovykloje. 
Seserijos suvažiavime Hamilto
ne, dalyvavo Seserijos posėdžiuo 
se ir kt. 

Vadeivės iždą sudarė rajono 
vienetų sumokėtas (25 centų 
nuo registruotos skautės) mo-

,1 

K.a.ipo(ios dienos i_eig'_,e :ŽŪQ, davusiems ..c : -oczi.. .-.<x/s..d,; 
Nuotr. G. Janulos 

KAZIUKO MUGĖ NEBLTOLI '.U ClUOzt. : e -c 

ir.: a: sKuoa 
gei ruoštus 
rankdarbius 

Vis. Chicagos 
baigti Kaziuko rr 
Įvairius menftkps 
ir K t - 5 rr.ugir.ukus. 

Kaziuko rr.ugė šiemet įvyks 
kovo rr.ėr.. 7 d. Atidarymas 10 
vai. ryto. At.darymo iškilmes 
šiemet praves skautai akademi
kai. Mugei r.tidaryti pakviesta 
Lietuvos generalinė konsule ps. 
Juzė Daužvardionė 

Mugės įsirer.gimai rra-sidės 
šeštadienio ryte . Komendantas 
ps. Jonas Jovarauskas r.rirr.er.a 
tuntininkams, kad visi mugės 
darbininkai 

i 1 - ** A u 

bėgo. 
roG: 
r riek 

yr.ia 

pas*. 

uti. Li 
kas : 

.kes k 
Kai-

t.i st^.^a laik-
ias va.andas į 

_ aprastai, visos 
gauėjos-, kad rtixėjo namo va
žiuoti. 

Grįžusios namo, pavargusios 
sesės tą nakt : sapnavo apie links 
rr.ą iškylą. Buvo labai smagu. 

Kamona Bielskytė 

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBf:> FONDAS 

at-fc .au.c:. 

įžodi davusius jaunuosius brolius 
sveikina j . budys Vytas Juozaitis. 

Nuotr. G. Januloe 

kestis. Perėmus pareigas iždo 
balansas buvo 0. 1973 m. gau ta 
mokesčio iš: Aušros Vartų, Ker 
navės, Nerijos k" Neringos tun
tų, viso 114.50 dolerių. 1974 m 
mokestis gautas iš visų trijų 
Cvl:agos tuntų, Gabijos ir Ne
ries tuntų, viso 15125 P T tą 
laikotarpi turėta išlaidų 371.01 
dol. Kasoje liko 14.82 dol., ku
rie bus perduoti sekančiai Vidu-1 Nakutis 
rio rajono vadeivei Hta 

rūpinti apt inkamais ženklais 
Lituanistinių mokyklų mokiniai 
yra prašomi i saię pertrauku 
metu nevaikščioti ir dirbantiems 
netrukdyti. Skauta i — Lituanis
tinių mokyklų mokiniai privalo 
būti pamokose, o prie mugės į-
rengimo darbų su vadovų kvie
timu gali prisidėti mokykloms 
darbą baigus. 

VISI KVIEČIAMI 

Visi kviečiami ateinantį sek
madienį, vasario 29 d., 5 vai. v. 
atsilankyti j Jaunimo Centro 
kavinėje Ak. Skautų sąjūdžio 
ruošiamą Vasario 16-tos minė
jimą, kurio pagrindinė kalbėtoja 
bus newyorkietė fil. Daiva Ke-
zienė. 

Veikli visuomenininke fil. Dai
va Kezienė y r a laimėjusi Vydū- E 
no Jaunimo fondo 1975 m. pre- S 
miją ir žymenį už 1975 m. sėk- E 
minga visuomeninę veiklą, šia- = 
me minėjime Daivai Kezienei bus 5 
įteikti minėki atžymėjimai. 5 

Ypatingai vyr . skautės ir jau- £į 

L r S Lietuviškosios Skautybės 
Fondo nuostatai LSS Tarybos 

7 priimti 1975.VL19 - VTI.30 ir jų 
3 str. 'redakcinis) pakeitimas 
— 1976.1.21. 

1. Lietuvių Skautų Sąjunga 
steigia Lietuviškosios Skauty
bės fondą skautiškojo jaunimo 
ugdymo darbams remti. 

2 Lietuviškosios Skautybės 
Fondo lėšas sudaro: 

1. Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybės įnašai; 

2. Lietuvių Skautų Sąjungos 
šakų, padalinių, vienetų ir k. j -
naaai; 

3. Paskirų asmenų aukos; 
4. Palikimai ir dovanos; 
5. Kitos pajamos. 
3. Lietuviškosios Skautybės 

v onctui aulcotojų y r a šios Kate
gorijos: 

I. Fundatoriai , paaukoję 1,000 
dol. ir daugiau. 

D. Garbės Rėmėjai, paaukoję 
500 dol. i r daugiau. 

m . Rėmėjai, paaukoję 100 
dolerių ir daugiau. 

TV. Aukotojai, paaukoję ma
žiau kaip 100 dolerių. 

4. Lietuviškosios Skau tybės 
Fondo aukotojai gali būt i as
mens ir organizacijos. 

5. LS Fondo pagrindinio ka
pitalo (2 s t r . ) naudojamos t ik 
palūkanos, jei a t i t inkamo įne-
šėjo a r aukotojo nenurody ta 
kitaip. 

6. Jei aukotojas , s k i r d a m a s 
didesnę auką LS Fondui , išreiš
kia ir t a m tikrą pageidavimą, 
kaip jc a u k a galėtų būt i panau
dojama jaunimo ugdymo dar
bams remti , LS Fondo valdyba, 
priėmusi tekią auką, p r a n e š a 
ir LSS Tarybos Pirmijai . 

7. Pagrindinį kapitalą jauni 
mo ugdymo da rbams remti ga
lima naudoti t ik L S S Ta ryba i 
4 / 5 balsų dauguma n u t a r u s . 

8. L ; Fondo valdyba, a t ska i 
čiusi LS Fondo tva rkymo ir a t 
skai tomybės vedimo išlaidas. 

i Nukelta > 5 pusi. i 

j 

I H t UIHUANIAr* V\OKti» \VilH n \ l t V 
4545 WfcSr «3rd ST. CH1CA4.0. ILI **-'* I '-' U 5-»*» 
secunc » lus? tVsU»K« ,*».u >. i... •>„ -oi" P'jbHihed taily 
excep: Sunuays> Legal hohday& days alte! i-hn=>tma> and Bastei 

by the Lithuanian Pres.- Society 

SUDM nplioi Kates ££i>.JU - •. hi«.ag,. M J Cook Countv. Illinoi.-
Ee»ewtten * O.i.A *£•> m, ......... >l- •>« Por gr 
Countries — $26.00. 

f-ažto .iiaioas mažinant, pakvitavimą; ož gautas prenume
ratas nesiunrtami. Ant DRALKJO prie kiekvieno skaitytojo adreso. 
gavus is Jo mokestį užymima iki kada ka i tvo i i s vra j?<=i-
noKėje> 

'Draugu' pienumt-taiA nokam* .<. *nkM<> 
metais 6 mėn i mėn I mėr. 

Dl $25.00 $15.00 
25.00 15.00 
23.00 13.00 
26.00 16.00 
16.00 8.50 

Ciucago, Cook 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

$10.00 $5A 
10.00 5.50 
9.00 4.50 

10.50 6.50 

i 

t 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
3:30 — 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi, 
my turinį neatsako. Skelbimų Kai 
nos prisiunčiamos gavus prašymą 

į >lllllllllIllllllllllllillill||||llllllllllllHllllllllllli!lllllli:illlMllllllllllllllllll||ll|IIMI 

LIETUVIŠKI SŪRIAI 
Andruli? Michiean Farm Ch*-"^e >f n i \ I : 

jau virš -H" mftu. 
nosios akademikės turėtų atsi- 5 
lankyti, susipažinti su fil. Dai- c 
va ir jos visuomenine veikla, ku- = Per paskutinius 16 metų sūrių 
ri galėtų bū t i pavyzdžiu vyr. E gamybą tvarko jų sūnus Ailan An-

"* druiis, kuris dabar vadovauja Mi-

;nmir 

skaučių būrel iams veiklos gai- S a ^ ^ 5 ^ v a , a o v a u 
. ,T . " = cnigan Farm Cheese korporaciiai. n ų ieškant. = ^ ^ 

K i t-c-ru-T rt^T?T' »T-TV»T I ^ n a t u r a I u s ^ ^ dabar yra 
lv.->. \ t J JvL\ J L R V B tDZlAI 5 pardavinėjamas po visą Ameriką 

icos pa- • šiemet yra r.et 18. vadovauja 
r?..štįr.ės. k.-- Dainius "Vidžiūnas. Kas ^eKrra-

dieni r 

Lituanicos t u n t , prez. A. Sme- | į j 1 * s i ' ^ i a m a s •» i " ^ j ų ^a-
tonos jūrų budžių jgulai šiuo S 
metu priklauso 38 jūrų budžiai E m k S « s k a n ų n a t u r a l i a i gaminamą 
;^ U„ZI-A + - T i - i - * • = ANDRULIO sūri gydytojai reko-;r Kandidatai. Įguia veiKia .r> s « • *_r ; : Z.- ,..=_ 
mis grupėm;s: juru b-džiams 
vadovauja Pe t r a s Aglinską? vy
resniems j . budžiamg vad. E. 

kandidatam?, kurių 

3 menduoja savo pacientams kaip 
S dietai ir sveikatai pataisyti. 
S Gyvenantieji Chicagoje šį pui-
= kų, skanų ir natūralų sūrį gali pa-
š ragauti atvykę į MARIJOS ME-
S TRIKIENĖS panhiituvę: 

lionių, tolimojo telefono pasikal- dien: vyfcsta tavmimo sueigos 
bėjimai su rajono vienetais, do- kurias praveda rsatyrę instruk 
vanėlės ir kt. smulkmenos. Vie- toriai, šeši j . b . kand. lanko EI- 5 
tinės telefono išlaidos v ie t ine mursto Y7>TCA Vandens sargy- 5 
'; : ' " ' s f> t a i" ' P a ' kelionės į biniu kursus. Prez. A. Smetonos i 
Rako stovyklą ir jon skambini- įgulos vadas, ilgametis Lituani- S 
mai telefonu buvo apmokėti va- ooo jūrų skautų vadovas, j . b - : l 
deivės asmeniškais pinigais. Vi- pa. Jonas Jovarauskas i 
sa piniginė atskaitomybė yra 4 S 
registruota pas Seserijos iždi- RERXA\T>rr*:S clUOZlA = 

| Farm Food Gompany 
| 1811 West 47th Street 

Tel. YArds 7-8393 
nuo 9:30 vai. ryto iki 2:00 

vai. popiet. 

PENSININKAMS DUODAMA 
NUOLAIDA 

n m k ? ' Visos Kernavės tunto paukš- E 
Baigdama savo pareigas, noriu s ty tės ir skau tės nekantriai lau- S Gyvenantieji kituose miestuose, 

vavo suvažiavimuose, stovyklo- padėkoti visoms tuntininkėms ^ vasario 1 dienos, nes ji buvo a J^S11 negali AndruKo sūrio gauti 
se. Į už nuoširdų bendradarbiavimą, 3 ^ ^ iškylai į Willow Springs E maisto parduotuvėse, gali užsisa-

Aušros Vartų Gabijos ir Ne- "" * s - Ireu^ Regienei už biule- T ^ C^I^ ciu ožyklon. Lauke I kyti betarpiai iš: 
tenių spausdinimą. Esu dėkin- b u v o g ^ ^ l e n g v o s md^ės | 
ga visai Vidurio rajono vaoujai. krisdamos žemėn švelniai dangs = MiP .HI f lAN F A R M f H F C < \ F H A I R V I n r 
kuri nuoširdžiai rupmosi visais ^ j j minkštais patalėUais. = ' ^ ^ n i U A n f A ^ H U C L O C UAlf l : , iOC. 

ries tuntai, taip pat ir Chica
gos bei Clevelando skautininkių 
draugovės atšventė 25 metų gy
vavimo sukaktis. Yra išleidusios ^ J 0 1 1 0 reikalais. I 
sukaktuvinius leidinėlius, vyr. 
skaučių kandidačių konspektą, 
"Noriu būti paukštytė" ir "No
riu būti skautė" knygutei , dai-
norėlj, laikraštėlius ir k t . Cleve
lando vadovė paruošė naujas 
skautėms patyrimo laipsnių pro 
gramas. O kur draugininkių 
darbai, sueigų planai, iškyloc, 
kursai. Kariuko mugės? Visa 
tai parodo, Mielos Sesės, jūsų 
meilę jaunajai kartai ir tikros 

viduje buvo labai gražu. Ap- E Fountain. Michigan 49410 — Tel. ( 6 1 6 ) 4 6 2 - 3 3 0 1 
Mielos Sesės, esame Vasario sįrengimo salėje buvo v din\-s = 

16-tos ir Vasario Z2-ros dienu i - J * - , • *• ,.' = A , l a n Andrulis bus labai dėkingas visiems, kurie parašys 
S v a ^ . R y a . ^ persiuntė S ~ P « * £ S ' S I 2 5 . k j 5 ? <*» « - ! « * ! - * * - " * ' — ^ 

Ailan Andrulis bus labai dėkingas visiems, kurie parašys apie 
. kokybę (ar jie geri ar blogi), pasiųsdami laišką aukščiau nuro-

netrukus sušildė sušalusias čiuo a dytu adresu, Fountain, Michiean 49410. 
Nepriklausomybės dvasia ir Su- ^ ^ N u o ^ ^ ^ č i u o a m o S 
simąstymo dienos tikrąja pras- pavargusios s e s ė s susėdusios šil- S 
me. Tenebūna šios brangios die- JA_; « ^ Q * ^ ; T , ; ~ ;- «.A«A u»-r*o E -
nos a k žodžiais bet dar didės' židinio u- gėrė karstą 7iiiiiiiiiutnntuimiiniiHiinitiniiinuituiiinMiiii!!Hitin<iHiii!HtHiiufiif!iiniHHti~ 

Rašyti galinta bet kuria kalba: lietuviškai ar angliškai. 

niu ryžtu ženkime Lietuvišku ke
liu, o Lietuvių kalba telydi kiek
vienos mūsų sesės žingsnius. 

Budžiu! 
s. fil. Danutė Ektaktenė-, 

kavą. O, kaip smagu! 
Čiuožykloje muzika švelniai 

grojo ir buvo smagu čiuožti. Su
sikabinusios rankomis sesės su
darė ilgą grandine ir čiuožė, kol 

-0000<>O'VV)<XXX>O<)<><XX><XK>O0O<>OO<X>0<X>O<>O<X><X><X><>O<XX>O^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8240 SO. BALSTED STRECT TEL. — CA B-7262 

RADIJO IR STEREO APARATV PARDAVIMAS IR^TAISYMAS 
pavargo" arba pargriuvo. Kitos DIDELIS PASIRINKIMAS rVAiRlAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATU 

Tel PR 8-S229 
0R. ANNA BALIUKAS 

2858 W«st 6Srd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6 . BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ugt» 

GfBoteoiofiut Chirurgija 
6449 So. P^aski Ro«d (Crewford 
Medical Baflding) TeL Ll 5-6446 
Priima lironiu* pagal susitari iria 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004 

TeL ofiso ir bato Olympi? M l » 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Ave„ Cicere 

Kasdien l-S vai. Ir 6-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadieniu*. 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet 

Dft. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
8132 So. Kedzie Ave. 

Vai.: pirmai., antrad. ir ketvirtad 
5 !k'. 7:S0 vai. vakaro. 

ŠeStad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Offtso te»e<. WA 5-3870 
RezkL t«L WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5649, re*. 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2434 ffeet 71st Street 

Vai. pirm. ketv. 
tntrad., per.kta 1-5, 
j'jsitarus. 

1 Iki 6 popiet 
tre« ir Seftt Uk 

TeL REliance 5-1811 
OR. VYALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3935 West 59tb Street 

Vai pirmad.. antrad.. ketvirtad tr 
penktad nuo 12-4 vai popiet ir «-S 
vai. vak. šestad. 12-2 vai popiet O 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CRTRURGt 
KCOiS.1V T. VAIKŲ LIGOS 

SPEClALISTe 
M(3>ICAL Bl'IIJ>IXG 

7150 South Western Aveaae 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 
Iki 1 vai. popiet. 

Offiso telef. RE 7-1188 
Re/id. telef. 239-2911. 

Ofiao RE 4 ISIS. Rec. PR 8-9861 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-o- tr Campbell Ave.. kampa* 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirt tr 

penkt Nuo 3 iki 7 vai p p 
Tik susitarus 

r>r. Ant. Rnrtoko kabinetą perčme TeL 778-6565 

OR. EDMUND E. CIARA 
OPT03£E7RISTAS 

2709 We«t 51st Street 
TTTL GR 8-2400 

Vai. paynl susitarimą: pirmad. ir 
^erv. i—4 Ir 7—9: antrad Ir penk 
•ad -.0—4- «>eStad. '.0-3 vai. 

s Ofa. teL 7 » 4 4 7 7 ; Rez. PR 8-6960 
I DR. L OECKYS 
E GYDYTOJA IB CHtRUUGfi 
= Specialybė — Nernj ir 
= Emoetnee Llcos 
S •1AWFO?.n MEi>!CAi. P,'"TTJ>rNO 
= 6449 So. Palaiki Road 
a Vi'Ar.jO? paira'i »U3:ta-'ma 

| Ber i i tel. — Gi 8-687.3 

I OR. W. M. EISIN-EISINAS 
S AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
5 GINEKOLOGINe CHIRURGIJA 
i 61S2 So, Bedrfe Av«^ WA 5-2670 
E Valandoj pagal snattarimą. Jei ae-
E atsiliepta, skambinti: MI 2-0OO1. 

E TeL — BE S-5898 
i DR. A. B. 6LEYECKAS 
= GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
E Specialybe Akių Ligos 
E S9CT7 West lASrd Street 
E Valaados pacal susitarimą 

• = n 

Ofiso talef. PR ft-2220 

0R. JANINA IAKiEVI6IUS 
iftli 

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

t*lrmad antrad.. ketvirtad.. Ir p----.k? 
no t J iki * vai. tr n«o 5 iki 8 vai 

•ak.. *e*tad noo 1 iki 4 vai. 

vadovės pardgų gupratiaą. Už1 JAV Vidurio r»j- vadei* | g i nurijo patirti, kuri gali grej. j ^^Ą^^^ZŽZ^ SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Ofa. PO 7-6006 Rez. GA S-7278 
BR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 6Srd Street 

Valandos pagal luaitarimą 

OR. K. A. V. JUČAS 
1*9-4441 — LO 1-4*0* 
Jei neaslUepte 5A1-I070 

ODO« LIOOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N. Western Ave. 

5214 N. We*tem Ave. 
Valacdos pagal ttiattarifiią 

Visi telef cmal 052-1S81 
DR. F. V. KAUNAS 

GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49fh Coeat, Cloero 

Vai t u 4 l m IO-1I Ir 4-7. Treaad 
•» »«»•<» Ą H v •<»rtt»r-n« 

DR. VIDAS ). NEMICKAS 
ŠIRDIES IR VTDAUS UGXX? 

2454 West 71st Street 
-

Valandos pagal susitarimą 
- J i m i i 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGU* 
Ofisai: 

III NO. \VABASH AVE. 
1200 SO. CENTRAL AVK. 
Valandos pasai susitarimą 

DR. FRANK P U M A S 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba • lietuviška*)—r^-^c 

2618 W. 71st S t — Tel. 7S7-U4S 
Tikrina akis. Pritaiko aklais* k 

"conttact lenses" 
Vat. pagal susitarimą. L' 

I 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGajA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; tea. 448-5546 

DR. I . J. SIMONAITIS 
GY D Y T O J A 8 

Adresas: 4255 W. 68rd S i 
Ofiso tdef. RE *-441* 

ReiideDctJos teleC. GR 4ue«J1 
Valandos: pirmad., antrad., ketvirtad. 
ir penktad. nuo 1 ikt S vai. poftet 

— i • 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir motery Ugot-
Ofteas ir rez. 2652 W. S94Ji flt 

TeL PRospec4 8 - i m 
Ofiso vat.: Pirm., antr. trei. tr 

penkt nuo 2 iki 4 vai tr a s o ( Iki S 
v. v .«e*tad 2-4 vai. popiot Ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

Ofiso (ei H E 4-2123. narna GI 9-41M 

DR. V. TUMAS0NIS 
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Švedai — detentės piadininbd 

GĖDINGA PABAITIECIU IŠDAVIMO SUKAKTIS 
Mūsų organizacijos ir spauda negarbingų skaičius, 

kažkaip praleido nepaminėję vie- Mes labai apgailime, kad į jų 
nos liūdnos, bet labai reikšmin- tarpą įsirikiavo ir JAV-bės, dar-
gos sukakties. Prieš 30 metų, II gi švęsdamos savo 200 metų ne-
pasauHniam karui pasibaigus, priklausomybės sukaktį. Taigi 
Švedijos vyriausybė išdavė Sovie- labai ne vietoje, ne laiku ir ne-
tų Sąjungai Švedijoje internuotus prideramu būdu. 
pabaltiečių karius — legionie- Švedai savo nedorą elgesį ban-
rius. Si gėdingo išdavimo sukak- dė pateisinti didžiulio artimo 
tis negirdomis praėjo gal todėl, kaimyno baime. Tačiau ši bai-
kad po to įvyko daug didesnių mė buvo be pagrindo, nes prieš 
išdavysčių, Helsinkio susitarimą 30 metų, kaip ir dabar, visiems 
įskaitant, kai buvo bolševizmui buvo ir yra aišku, kad Sta-
išduotos ištisos tautos, valstybės, linas nebūtų okupavęs Švedijos, 

Švedijoje gyvenantieji latviai jeigu ji nebūtų išdavusi jam pa-
sukakties proga suruošė ypatin- bakiečių. Amerikos ir kitų kraštų 
gai įdomų minėjimą. Jie susirin- diplomatų nusikaltimas, padary-
ko Goeteborgo uoste, prie tos vie- tas Helsinkyje, yra iš tiesų ne-
tos, kur prieš 30 metų išplaukė mažesnis, kaip Švedijos 1946 m. 
laivas su internuotais kariais, sausio 25 dieną, nes tiek tada 
Goeteborgo latvių 'Dauguvos Švedija, tiek Helsinkyje JAV-bės 
Vanagų" skyriaus pirmininkas ir kiti kraštai užrašė ir atidavė 
A Kristsons, stovėdamas uoste Sovietams ne savo kraštus, ne 
am krantinės, šitaip pasakė: savo žemes ir ne savo žmones. 
"Mes dabar esame atėję į tą vietą, Ypač didelį nusikaltimą padarė 
kur įvyko paskutinis veiksmas didžiosios Helsinkio pakto si-gni-
tragiškiausio epizodo tremties is- tarės, nes joms tikrai nėra reika-
torijoje. Nuo šios vietos, nuo Io Sovietų bijoti ir jiems patai-
uosto krantinės, 1946 m. sausio kauti. O jeigu labai norėjo ru-
25 d. išplaukė rusų garlaivis sams įsiteikti, galėjo jiems pado-
"Bellostrov", išveždamas 130 vanoti ne svetimas, o savo žemes, 
latvių, 9 lietuvius ir 7 estus bu- * 
vusius karius. Mes prisimename jų Taigi sovietiniams rusams yra 
beviltišką pasipriešinimą išdavi- kuo džiaugtis ir jie visomis išga-
mui, prisimename jų bado strei- lėmis stengiasi pasinaudoti Hel-
ką, mėginimus nusižudyti ir dvi sinkio aktu. Iš okupuotosios n e 
pasisekusias savižudybes. Dau- tuvos nuolat ateina žinios apie 
gelis jų maldavo, kad vietoje iš- vis didėjančią priespaudą, apie 
davimo leistų jiems numirti šio- nuolat augantį tikinčiųjų persė
je žemėje, bet tai jiems buvo at- kiojima, apie naujus rusifikaci-
sakyta." jos planus. Jei ligi Helsinkio do-

* kumento pasirašymo dienos So-
Toliau A Kristsnons kalbėjo: vietai dar lyg ir jautė tam tikrą 

"Mes turime paklausti, kodėl jie atsakomybę už pavergtas tautas 
turėjo išvykti naujiems kentėji- prieš pasaulį, tai dabar ši atsa-
mams? Jie jau buvo tada dau- komybė "išnyko", nes Amerika 
giau nuveikę, kaip mes, ligi pa- ir kiti kraštai pasižadėjo nesikiš-
skutinio kovodami už tėvynės ti į Sovietų "vidaus reikalus", 
laisvę. Kodėl taip buvo padaryta, * 
kai karas jau buvo pasibaigęs ir Sovietų spauda, tiek maskvinė, 
jie jau buvo išsaugoję savo gyvy- tiek okupuotoje Lietuvoje lei-
bes? Vienintelis jų nusikaltimas džiama (respublikinė), vis dar 
buvo tėvynės meilė'*. nenustoja džiaugtis Helsinkio 
" Švedų, latvių ir estų spauda šia laimėjimais. Štai, imame į ran-
proga rašė, kad pabaltiečiai į kas mus tik ką pasiekusį Vilniuje 
uostą buvo atėję organizuotai, leidžiamo "Valstiečio laikraščio" 
demonstruodami, po pamaldų Šv. vasario 10 d. numerį. Daug vie-
Mikalojaus bažnyčioje Trelebor- tos skirta rašiniui antrašte 'Hel-
ge. Švedijos gy/entojams buvo sinki<> atgarsiai. Ateitis draugys-
dalinamos informacijos su isto- tei ir bendradarbiavimui". Str. 
rimo išdavimo aprašymu ir rei- autorius V. Urbonas išvedžioja, 
kalavimais pasekti Australijos kad dabar atsivėrusios Lietuva: 
naujosios vyriausybės pavyzdžiu 
ir atšaukti Pabaltijo valstybių 
pripažinimą, 
monstracijas 
spauda, apie jas kalbėjo radijo tarptautinės reikšmės įvykis" ir 
stočių pranešėjai. Demonstracijų kad ten padaryti sutarimai pra-

i vaizdai buvo rodomi per televi- deda "Naują etapą . 
zijos stotis. Toliau autorius pažymi, kad 

9 "pasitarimas Helsinkyje — tik 
Niekšingą tuometinės Švedijos pradžia įvairiapusio proceso Eu-

vyriausybės sprendimą prisime- ropos saugumui ir bendradarbia-
name ir mes lietuviai, nes jau ta- vimu; stiprinti". Straipsnį baigia 
da, prieš 30 metų, skaudžiai per- viltimi, kad Helsinkyje padėti di-
gyvenome išdavimą. Tada mums džiųjų ir mažųjų valstybių galvų 
atrodė nesuprantama, kaip gale- parašai padės Helsinkio dvasiai 
jo pasielgti su buvusiais Latvijos, pasklisti visuose žemės rutu-
Estijos ir Lietuvos kariais laisvę Ko rajonuose, 
mylintis kraštas, nors kiek anks- * 
Čiau Švedija buvo padariusi ne- Straipsnyje neslepiama, kad 
mažesnių niekšybių: ji viena iš Sovietai savo užmačioms siekti 
pirmųjų, o gal ir pirmoji, valsty- naudos jau išbandytus metodus: 
biu 1940 m. pripažino Lietuvą, jie plės visame pasaulyje kultūri-
Latviją ir Estiją Sovietų Sąjungai, nio bendradarbiavimo su Sovietų 
panaikino tų kraštų diplomati- Sąjunga draugijas bei asociacijas, 
nes atstovybes ir išdavė Stalinui stengsis įtaigoti laisvųjų kraštų 
tų valstybių aukso fondus, ku- politines partijas, atskirus veikė-
riuos jos buvo patikėjusios Švedi- jus. darbininkų sluoksnius, keis-
jai saugoti. tis specialistais, literatūra, kino 

Po 30—35 metų perspektyvos filmais, lektoriais, turistais, me-
Švedijos vyriausybės "žygiai'" no kolektyvais. 
mums pasidarė kiek aiškesni. Iš- Būtų tikra bėda, jei Amerikos 
aiškėjo, kad jau tada Švedija pa- ir kitų Vakarų kraštų likimas pri-
noro pirmoji įsiteikti Sovietų Są- klausytų tik nuo kai kurių tuš-
jungai ir pradėjo puoselėti tokią čiaga'vių turtuolių ir negudrių 
nuolaidžiavimo politiką, kurią politikų. Laimei šiame krašte yra 
mes dabar vadiname deten- daug išmintingų žmonių, ypač 
tės vardu. spaudos darbuotojų, darbininkų 

* ir jų unijų vadų tarpe. Vis dau-
' Po to, kai JAV-bės ir dar 34 gjau tokių atsiranda ir pas Vaka-
vfctjtea pereitais metais Helsin- rų kraštų darbininkus, net pas 
kyje pasirašė vadinamą Europos komunistus. Pačiuose Sovietuose 
saugumo ir bendradarbiavimo-smarkiai plečiasi disidentinis ju-
sutarti, Švedijos kaltė lyg ir su- dėjimas. Taigi padėtis nėra be-
mažėjo. Ne todėl, kad švedai ku- viltiška, bet *ai dar nereiškia, 
rhio nors kitu būdu būtų išpirkę kad mes neturėtumėm būti ap-
savo nuodėmę, bet todėl, kad at- dairūs. 
srrado didesnis kaltininkų ir b. kv. 

platesnės galimybės bendradar
biauti su socialistinėmis ir kito-

Kiek vėliau de- m*s šalimis. Helsinkyje pasirašy-
aprašė švedų t a 5 dokumentas — ''nepaprastas 

PO PRALAIMĖJIMO ANGOLOJE 
Liaudies sąjūdžio laimėjimas gali turėti įtakos P. Afrikoje 

Sovietų vadovybė ir ginklai, 
12,000 gerai paruoštų kubiečių 
karių lėmė Liaudies sąjūdžio lai
mėjimą Angoloje. Tautinis fron
tas beveik išblokštas iš krašto, 
o pietuose Tautinė sąjunga buvo 
priversta pasitraukti iš svarbes
niųjų vietovių. Pastarosios vado
vybė jau prisipažino karą pra
laimėjusi ir težada kovoti po
grindyje. Labai svarbus Bengue-
los geležinkelis, siekiąs Zaire, jau 
Liaudies sąjūdžio užimtas. Šis įvy
kis vertė net Zaire, buvusį Liau
dies sąjūdžio didžiausią priešą, 
tartis dėl Luandos vyriausybės 
pripažinimo. 

Laimėtojo pripažinimas 

Sausio mėn. viduryje pusė Af
rikos valstybių ir Sovietų įtako
je esantys kraštai pripažino Liau
dies sąjūdžio sudarytą vyriausy
bę Luandoje. Mėnesiui praslin
kus skubėjo pripažinti ją net tie 
kraštai, kurie taip neseniai siun
tė savanorius remti Tautinį fron
tą ir Tautinę sąjungą. Prancū
zijai ir Olandijai pripažinus Lu
andos vyriausybę, netrukus ir 
Ūkinės bendrijos kraštai jas pa
sekė. Tiesa, Anglijos užsienio rei
kalų ministeris James Gailaghan 
reikalavo, kad kubiečiai kariai 
pasitrauktų iš Angolos. 

Trys Afrikos kraštai — Pietų 
Afrikos sąjunga, Zaire ir Zambi
ja — atvirai kovoję prieš Liau
dies sąjūdį, pasiuntė stebėtojus į 
Luandą. Zaire (buvęs Belgijos 
Kongas) sutiko pripažinti Luan
dos vyriausybę šiomis sąlygomis: 
atšaukti rusus ir kubiečius iš 
Angolos, leisti Benguelos gele
žinkeliu naudotis ir priimti 1 
milijoną karo pabėgėlių, kurie 
dabar gyvena Zairėje. 

JAV stebėtojas Luandoje 

Prieštaraują gandai sklinda, 
kad ir iš JAV vyko savanoriai 
kovoti prieš Liaudies sąjūdį. Kaip 
ten bebuvo, bet jie nesukėlė tokio 
garso kaip anglai savanoriai, ku
rie vieni kitus šaudė Angoloje. 

Liaudies sąjūdis, greičiausiai 
Sovietų įtaigotas, davė ženklą 
Valstybės departamentui, kad jo 
vyriausybė norinti užmegzti ry
šius su Washing*onu. Kokie tie 
ryšiai, iki šio meto neparyškino 
nė H. Kissingeris. Netrukus sen. 
J. V. Tunney bendradarbis M. 
Moran, greičiausiai su Valstybės 
departamento žinia ir pritarimu, 
išskrido į Luandą ir ten pralei
do visą savaitę. Ten jis kalbėjo 
su ministeriu pirmininku L. do 
Nascimento ir kitais Luandos 
vyriausybės nariais, kurie nori 
užmegzti kuo plačiausius ryšius 
su JAV. Jie užtikrino, kad rusai 
ir kubiečiai netrukus pasitrauksią, 

GEDIMINAS GALVA 

LIET. BENDRUOMENĖS ORGANIZACINIAI DARBA! 
Pokalbis su Baliu Raugu, 

krašto valdybos vykd. vicepirmininku 

kai kitų kraštų kariai apleisią je, kurią dabar valdo Pietų Af 
Angolą. Vyriausybė nesutiksianti j rikos sąjunga. Baigę paruošti su
leisti Sovietams naudotis sausu
mos ar jūrų ir oro laivyno at-

Dabartinė JAV LB krašto val-
gali dalyvauti kovose pietvakarių j dyba jau pradėjo trečiuosius sa-
Afrikoje, vadinamoje Namibijo- Į v o kadencijos metus ir bendruo

meninių darbų vairą greitai per-

sparomis Angoloje. 
Ar Luandos vyriausybė kalba 

savo balsu? Juk panašius užtik
rinimus ir Siaurės Vietnamas da
vė JAV, kad jis nesikiš į Pietų 
Vietnamo reikalus. 

Kubiečių auka 
Sovietai pirmą kartą panaudo

jo naują taktiką: jų kariai vado
vauja karo veiksmams, jų gink
lais kovoja kubiečiai, iš anksto 
paruošti šiam uždaviniui. Sio 
plano įgyvendinimas pradėtas 
prieš gerą pusmetį. Tuo metu 
JAV net nesusigaudė ką daryti 
Angoloje. Kai gruodžio mėn. 
prez. G. Fordas ir H. Kissingeris 
prašė sumų pilietiniam karui ves
ti Angoloje, jau buvo pramiegota 
proga. Kongreso nutarimai tebu
vo žalia šviesa važiuoti Sovietų 
karinei mašinai. 

Kubiečiai jau atliko savo už
davinį. Iš 12,000 kubiečių karių 
Angoloje žuvo 300, sužeistų 

kilėlius, jie gali įsijungti į kovą 
Rodezijoje, kurios baltųjų valdžia 
negali susitarti su juodaisiais, 
turinčiais ryškią gyventojų per
svarą krašte. Rodezijos ministerio 
pirmininko Ian Smitho iki šio 
meto vykusios derybos su juodų
jų vadovu J. Nkomo liko bergž
džios. Tie du kraštai, baltųjų val
domi, yra seni neramumų židi
niai, kuriuose gali atsirasti palan
ki proga Sovietams įkelti koją. 

Kubiečiai kariai saugo Ekvato-
rinės Gvinėjos prezidentą. 500 
kubiečių Tanzanijoje ir Mozam

bike ruošia Rodezijos juoduosius 
sukilimui. Jų galima rasti Kon
go respublikoje, Gvinėjoje-Bissau, 
Aiži rijoje, Pietų Jemene ir apie 
4,000Sirijoje. 

Sovietai gali pasirinkti taiki
nius ypač sukiužusioje Afrikoje, 
išstumti baltuosius, įsitvirtinti 
Atars ir įsas srityje (Prancūzijos 
Somalijoje) ar talkininkauti Al-
žirijai vyrauti Vakarų Saharoje. 

duos naujai Lietuvių Bendruome
nės vadovybei, kurią suformuos 
išrinktoji (8-ji) JAV Lietuvių 
Bendruomenės taryba. LB tary
bos rinkimams pasiruošimai jau 
vyksta. Tai ir paskatino pokal
biui su Baliu Raugu, dabartinės 
krašto valdybos vykdomuoju vi
cepirmininku. 

— Krašto valdybos kadencijai 
artėjant prie pabaigos, kokia yra 
dabartinė organizacinė padėtis. 

— Per paskutinius dvejus me
tus JAV LB organizacinis veidas 
gerokai pasikeitė. Jos organizaci
nis tinklas išsiplėtė. Si valdyba iš 
buvusios centro valdybos pavel
dėjo 62 LB apylinkes, kurios su
darė 9 apygardas. Šiuo metu tu
rime 6S LB apylinkes ir 10 apy 

1,400 ir nemažiau 100 pateko ne-' Pradėtas didelis žaidimas pakeis-
laisvėn. Tokią kainą sumokėjo [ $ Afrikos veidui. 
Kuba už Sovietų paramą. 

Kas toliau? 
Ką veiks kubiečiai toliau? Jie 

JAV ir Vakarų Europos valsty
bės dar nesusigaudo, ką jos turi 
daryti. 

ta centrinė LB apylinkė. Kokia 
jos veikla ir reikšmė? 

— Centrinės LB apylinkės 
valdybai vadovauja vicepirm. 
R. Cesonis. Aišku, ši apylinkė 
veiklos įprastine to žodžio pras
me niekad neišplėš, bet jos 
reikšmė yra, kad lietuviai, ap
linkybių priversti gyventi toliau 
nuo centrų, kur nėra LB apylin
kių, galėtų jaustis LB nariais. Jie 
per centrinę apylinkę gali ati
duoti solidarumo įnašus bend
ram lietuvybės labui, gali paau-
kot Lietuvos laisvinimo reika
lams, gali dalyvauti laikų rašy
mo ar kitokioje akcijoje ir t.t. 
§iuo metu centrinei apylinkei pri
klauso 18 asmenų. 

— Kas parengė ir priėmė aš
tuntosios tarybos rinkiniams pra
vesti taisykles? 

— JAV Lietuvių Bendruome
nės aštuntajai tarybai rinkti tai-

gardų. 10-ji LB apygarda suorga- į sykles surašytos ir patvirtintos 
nizuota Floridoje. Ten jau veikia 
3 LB apylinkės. Nėra abe
jonės, kad jų skaičius dar pakils. 

dabartinės tarybos paskutinėje se
sijoje CIevelande 1975 m. birže
lio 22 d. Iki šioj rinkimines tai-

Floridos LB apygardos ribose yra ' sykles parašydavo vykdomasis or 
ir Georgia valstija. Ten yra per j ganąs — centro valdyba. Dabar 
200 lietuvių. Juos jungimo į LB j krašto valdyba rūpinasi tik rinki-
apylinkę sąjūdis jau pradėtas, mų suroganizavimu. 
Floridos LB organizavimo pirmu j — Kokiqs sudėties bus 8-ji LB 
nu tenka laikyti Vai. Balčiūną, 
kuriam talkino visa eilė sąmo
ningųjų tautiečių. 

Bostono apygardoje pastarųjų 
metų bėgyje atsirado 2 LB pada
liniai - Cape Cod ir Kennebunk-
porte. Ohio apygardoje nesena' 

taryba? 
— Rinksime 8-ją LB tarybą a-

pygardomis, kurių yra 10. Iš viso 
bus išrinkta 60 narių. Prie jų pri
sidės 10 IJB apygardų pirminin
kų ir naujoji krašto valdyba, ku
rios dydis LB įstatų nenustaty-
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linkė. Aišku, naujų apylinkių or 
I ganizavimo nuopelnai priskirtini 
' LB apygardų valdyboms. 

Tektų pastebėti, kad, kraš*o 
valdybai besirūpinant LB apylin-

; kių steigimu, susidurta ir su sun-
| kūmais, išplaukiančiais iš šiuo 
i metu LB atsiradusios įtampos. 

Prie prasmingų paskutinių 
I metų darbų tektų priskirti ir sėk-
Į mingai praėjusius kasmet įvyk-
, dytus sritinius LB suvažiavimus. 

— Ar padaryta pažanga seno-
'. šios lietuvių ateivijos telkime į 
LB apylinkes? 

— Ne. Pažįstu Penn. lietuvių 
kolonijas, nes gyvenu jų pašo
nėje, o per porą dešimtmečių 

; daug kartų ten teko lankytis. Ne-
! sėkmingas buvo rūpestis ten or-
1 ganizuoti LB apylinkes, man ei

nant Pietryčių LB apygardos pir
mininko pareigas (2 kadencijas). 
Nors antrosios ir trečiosios kartos 

Į lietuviuose tebėra daug senti-
{mento Lietuvai, lietuviškiems 
Į'papročiams ir liet dainai, bet 
vargu ;en suklestės LB apylinkės. 
Iš 3-jų tenai anksčiau suorgani-

Kai kurie amerikiečiai pasiruošę protestuoti prieš Ameriką, kad ji ne- Į ****** *•"» apylimaų tiK viena te-
padėtų Angolai, bet nieko nesako, kad ten jau sėdi rusai ir kubiečiai. j rodo šiokį tokį gyvastingumą. 

J. Kiburo pieš. į — Buvo skelbta, kad atgaivin-

suorganizuota Akrono LB apy- tas. Jau dabar girdėti balsų, kad 
reikėtų kitokios LB tarybos. Kai 
atliksime dabartinės LB tarybos 
tvarka nustatytą darbą, galėsime 
pakalbėti, kas taisytina, 

— Kaip vyksta pasiruošimas 
naujosios tarybos rinkimams? 

— Rinkimai įvyks balandžio 
24—25 d. Ruošimasis rinkimams 
vyksta sklandžiai. Rinkimų tai
syklėse numatyti parengiamieji 
darbai įvykdyti laiku. Rinkimų 
reikalu krašto valdyba išleido du 
aplinkraščius: 1975 m. spalio 19 
d. buvo pranešta apie vyr. rinki
mų komisijos sudarymą, o š.m. 
sausio 12 d. antruoju aplinkraš
čiu buvo priminta sudaryti apy
linkių rinkimines komisijas, at
kreipiant dėmesį į būtinumą aiš
kintis rinkimų taisykles apylinkė
se. Apygardų ir apylinkių komisi
jų sąrašai jau paskelti. Vyr. rin
kimų komisija savo pirmajame 
aplinkraštyje reiškė viltį, kad rin
kimai bus skalndūs pagal nusta
tytas taisykles. 

Nors rinkimės taisykles yra ga
vusi .> visos LB apylinkės ir apy
gardos, bet jos buvo pasiųstos ir 
spaudai, kad ji jas paskelbtų. 

Netenka abejoti, kad rinkimų 
sėkmingumui Teikia sudaryti ir 

(Nukelta J o pusi.) 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 

M. KLEES'AITIS 
30 

Organizuojame naują Palangos miesto savivaldy 
be. Burmistro pareigas sutinka pasiimti anksčiau bu-1 

ves Palangos burmistru dr. Jonas šliupas. Policijos 
viršininko pareigas, visiems posėdžio dalyviams reika
laujant, prisiimu aš. Mat. aš atsargos karininkas, vy
resnysis leitenantas, todėl visi posėdžio dalyviai mano. I 
kad aš joms tiksiu. Vertėjo pareigas pasiima gimnazi
jos direktorius Nauburas. nes juk tuoj reikia užmegs— j 
ti ryšius su nauja okupacine valdžia, juos reikia pain-j 
formuoti ir pasisakyti, kas mes tokie čia esame, ką da- i 
rome. 

Tuojau organizuoju policijos kadrą. Pasišaukiu! 
buvusius senus, prityrusius policijos tarnautojus, bet; 
jų šiuo metu maža. Pasikviečiu keletą rimtų vyrų) 
talkon, nors apie policijos darbą ir pareigas mažai iš
manančių. Ypač karo metu jos nemalonios ir nedė-i 
kingos. 

Pirmiausia stengiamės apsaugoti paliktus be sa- i 
vininkų namus, juos užantspauduoti. Bet paskui mus ; 
eina visokie padaužos ir drasko mūsų plombas. Kai 
kur jiems talkininkauja ir vokiečių armijos kariai, su-Į 
stoję poilsiui Palangoje. Ypač toks plėšikavimas vyks
ta pirmą naktį. 

Vieną kitą plėšikautoją policijos pareigūnai sulai- i 
kę atveda pas mane. Išbaru ir paaiškinu, kas gresia; 

už plėšikavimą karo metu. Nežinau, ar mano žodžiai! 
jiems ką nors reiškė ar paklausė, bet tų pačių antrą 
kartą sulaikytų tą naktį pas mane neatvedė. 

Mieste slankioja daug neaiškaus elemento: vasa
rotojų tarpe juk daug komunistuojančių, buvusios pio
nierių stovyklos vadovybė —komjaunuoliai, gatvėse 
daug kur girdėti rusiškai kalbant. Tai daugiausia bu
vę raudonosios armijos politrukai, persirengę civiliš
kai. Policijai reikia imtis didesnio budrumo ir griež
tesnių priemonių, net areštų. Man šios pareigos tikrai 
svetimos, prašau mane nuo jų atleisti. Jas sutinka pe
rimti senyvo amžiaus palangiškis. Su džiaugsmu jam 
savo pareigas perduodu. 

Jis. degdamas kerštu dėl savo sūnaus tragiškos 
mirties, pradėjo vykdyti areštus, su suimtais žiauriai 
elgtis. Neturėdamas kur talpinti suimtuosius, prisodi
no sunkvežimį ir išvežė j Kretingą, nors burmistras 
dr. šliupas ir griežtai protestavo. Visi gerai žinojome 
ir supratome, kad ir Kretingoje viskas tik organizavi
mo stadijoje. Žinoma, J. nereagavo į burmistro prieši
nimąsi, suimtuosius išvežė. Kretingos lietuvių susior
ganizavusi policija atsisakė priimti, motyvuodama, kad 
neturi kur padėti . ir patarė kreiptis į vokiečių karo 
lauko komendantūrą. 

Ten kuo mažiausiai aiškinimų, tardymų, nes vyks
ta karas ir jis dar netoli nuo čia. Aišku, J. juos pri
stato kaip komunistus. Tuojau keletas automatais gink
luotų karių sėda į karišką mašiną. Įsako sukvežimiui 
su suimtaisiais sekti juos. 

Pavažiavę keletą kilometrų Palangos kryptimi, 
pasuka j pamiškę. Tuojau išlaipina iš sunkvežimio su
imtuosius ir patiems įsako išsikasti duobę. Po to ke
lios automatų salvės, ir visi iš Palangos atvežti su
imtieji jau duobėje..-

Sekantį rytą savivaldybėje pasitarimas. J. su pa
sididžiavimu pasakoja apie vakar dienos savo "didvy
rišką" žygį, sušaudymą apie dvidešimt palangiškių, jų 
tarpe daugiausia jaunų žmonių, net gimnazistų. Smar
kiai puolu J. už šį niekšingą darbą. Be jokių tardy
mų, be kaltės įrodymų išžudyti 20 savo tautos vaikų, 
net jaunuolių, gimnazijos mokinių tai niekšo, ne did
vyrio darbas. Visų posėdžio dalyvių akyse pasiūliau J.: 

— Jei bent kiek turi sąžinės, štai. imk pistoletą ir 
mūsų akyse pats nusišauk. Jei to nepadarysi, esi bai
lys, žmogžudys ir niekšas. 

Žinoma, jis to nepadarė. Visi komiteto na
riai, šio posėdžio dalyviai, tylėjimu pritarė man ,bet 
nė vienas nepradarė burnos, greičiausiai iš baimės, nes 
jis, degdamas kerštu, siautėjo kaip įniršęs žvėris. 

Baigėsi komiteto posėdis. Išsiskirstėme. Pavakare 
iš vokiečių karo lauko komendantūros naujas įsaky-

| mas —izoliuoti visus Palangos miesto žydus. J., kaip 
! policijos viršininkas, vykdo šį įsakymą visu įniršimu. 
i Lietuvių policijai talkininkauja vokiečių kariai. 

Visus žydus suvarė į autobusų stoties kiemą. Bur
mistras dr. šliupas, sužinojęs apie šį įvykį, nuvyko į 

! autobusų stotį. Ten ėmė barti J. ir visus, kurie vykdė 
į šį izoliavimo darbą. Prie žydų apsaugos dalyvavo ir 
\ vokiečių kariai. Burmistras savo kalboj pavartojo žo
džius "raeuber". Kariai suprato šį žodį. 

— Ką, mus "raeuber" vadina? 
Tuoj senuką žilabarzdį dr. Šliupą ant motociklo 

ir Vytauto gatve Klaipėdos link. Motociklistas sutiko 
I komendantą, vykstantį į Palangą patikrinti žydų izolia-
į vimą. Kareivis sustabdė motociklą ir atraportavo ko
mendantui, ką jis veža ir kodėl. Komendantas pasi-

I žiūrė jo į šį žilagalvį, barzdotą senuką ir sako: 



LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 
DARBAI IR SEIMAI 

Pasikalbėjimas su PLIUS valdybos 
pirmininku A. Kereliu 

Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungai (PLIAS) 25-
-ri metai. Šios reikšmingos su
kakties proga, architektui Albert-
fui "KėYeLiu3, dabartiniam PLIAS 
centro valdybos pirmininkui ir 
"Technikos Žodžio" 'Architek
t ū r a " skyriaus redaktoriui, patei-
Joėrfie keletą klausimų. 

Kokie y ra PLIAS tikslai? 

Sujungti lietuvius inžinierius 
i r architektus, kurie yra išblaš
kyti įvairiuose mūsų planetos 
kraštuose. Pasidalinti žiniomis 
ir susipažinti su vietine jų veikla, 
kuri , kaip ir visų lietuviškų or
ganizacijų — politinių ir ideolo-
"grriių susigrupavimų, nukreipta 
Lietuvos link, kaip į galutinį tiks
lą. 

Kartais nugirstame priekaištus, 
kad inžinieriai laikosi atokiai 
n u o lietuviško judėjimo ir nėra 
pakankamai įsitraukę visuome-
n inėn veiklon? 

Organizuotai ir neorganizuo
ta i dalyvauti lietuvių visuomeni
nėje veikloje esame įrašę ir savo 
įstatuos, tai ir vykdome gyveni
me. Pabrėžtina, kad nė viena ki
ta organizuota grupė nėra davu
si tiek darbuotojų mūsų įvairio
m s organizacijoms kaip inžinie
riai. Tik apsidairykime. Ir politi
nėse ir apolitinėse lietuvių orga
nizacijose ir jų veikloje inžinie
riai ne t ik darbštūs nariai, bet 
I r stovi a r stovėjo daugelių tų or 
ganizacijų priekyje. Reikia neuž
miršti, kad pasiekus profesijoje 
aukštene'š ir atsakomingas pa
reigas, atsiranda ir antroji socia
linio gyvenimo dalis, socialiniai 
įsipareigojimai, surišti su tarnyba, 
kurių negalima apleisti. T u o pa
čiu mažiau lieka laiko lietuviš
kai veiklai. Bet per socialinį bend
ravimą einame prie profesionali
nio bendravimo. Tas neša mato-
mus rezultatus. Kaip pavyzdį bū-
Tų, galima paminėti lietuvių va
dovaujamus projektavimo kon
sultacinius biurus, arba, kad ir ne 
lietuvių vadovaujamus, kuriuose 
dSrba didesnis skaičius mūsų žmo-
yiįų. Tai ne atsitiktinumas ir ne 
atskiri izoliuoti atvejai, bet visuo
se kraštuose besikartojantį taisyk
lė . Nedvejodamas tvirtinu, kad 
fcjo lietuvio profesionalo vardas 
skambės plačiau ir garsiau gera 
prasme, kuo jis eis a tsakinges-
nes pareigas, užims aukštesnius 
postus, tuo mūsų byla turės ne 
vien daugiau, bet ir stipresnių ša
lininkų. Viešoji opinija nesusida
ro atsitiktinai. Yra ir ko nerimas-
tauti . Senesnės kartos atstovai — 
profesionalai, atidavę didelę duok
lę mūsų bendririėms organizaci
joms, ~iparriažu pasitraukia į šarį. 
iMuSą gretos retėja. Kaip tik čia i r 
y ra vienas iš pagrindinių sąjun
gos tikslų — pritraukti ir suburti 
naujų nar ių ia tmu profesionalą, 
bet 3Į akcija juda sunkiai. Galime 
tniėPi gražiausius sumanymus, 
geriausius tikslus, bet jei nebus 
•pakankamo skaičiaus ryžtingų 
•vykdytoju; idėjai perkelti į gyve-
mmo tikrovę, būsime tik nepatai
somi svajotojai. 

• 

— Inžinierių ir architektų są
j u n g a šiemet mini savo gyvavi
m o sidabrinį jubiliejų. Kokie bu
vo atlikti darbai? 

• : . . 

Mūsų sąlygomis tai ilgas laikas, 
per" karį atlikta daug reikšmingų 
darbų. Nesileisiu į jų aptarimą, 
paminėsiu tik iš labai netolimos 
praeities įvykį, kurį visi prisime-
natae. T a i Antrasis moksio ir kū
rybos simpoziumas, įvykęs Chica-
goįe 1973 m. Jo organizavimo 
"nuga rkau l i u ' buvo mūsų są
junga i r jos nariai. Ta i ryškus 
pavyzdys, mažai žinomas risuo-
menei, pareikalavęs ne vien 
stambios dolerių sumos, bet ir 
daug pastangų pravedant ir atlie 
kant visą simpoziumą. Šio sim-
p o c u m o paskaitų santraukos iš
spausdintos lietuvių* ir an j lų kal
bomis. 

junga leidžia PLIAS-AIiAS or
ganą — žurnalą "Technikos žo
dį", kuris yra net tik mūsų orga
nizacinis ryšys tarp narių, esan
čiu {vairuose mūsų planetos kraš
tuose, bet yra ir kartu mūsų orga
nizacijos veikimo ir narių profe
sinio pajėgumo reprezentacija. 
"Technikos Žodis" ir sąjunga yra 
tartum dvyniai, kurie šiemet mi
ni savo gyvenimo sidabrinį jubi
liejų. Nuo pat pradžios 1946 me
tais Vokietijoje ir 1951 metais 
Amerikoje "Technikos Žodis" 
reguliariai pasirodydamas užfik
savo PLLAS ir Alias gyvenimo ke
lią, mūsų profesionalų aspiraci
jas architektūros, inžinerijos ir 
tiksliųjų mokslų srityse. Manau, 
kad tai labai vertingas įnašas į 
lietuvių technišką literatūrą. 

Prie atliktų darbų, kurie nėra 
dar visiškai užbaigti, bet gerokai 
įpusėję, norėčiau paminėti 
ALIAS ir PLLAS centro valdy
bos ruošiamą spaudai Pasaulio 
lietuvių inžinierių rr architektų 
vardyną. Tai knygutė kišeninio 
formato, kur bus pateiktos pa
grindinės žinios apie kiekvieną 
sąjungos narį, profesinius bei tar
nybinius atsiekimus ir t.t. Vardy
ne bus skiriama daug vietos pla
tesniam lietuviškų inžinierinių 
bendrovių aprašymui. Taip pat 
PLIAS centro valdyba susitarusi 
su prof. Stepono Kairio pamink
lui statyti vykdomuoju komite
tu paskelbė konkursą a.a. S. Kai
rio paminklui suprojektuoti. Pa
minklas bus statomas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. 

— Kokie PLLAS centro valdy
bos ateities planai? 

PLLAS centro valdyba keičiasi 
kas 2—3 metai, bet jos tikslai 
lieka nepajudinamai tie patys. 
Žinoma, gyvenimas kas kartą vis 
iškelia naujus, nepramatytus rei
kalus, sukuria naujas situacijas, 
į kurias reikia reaguoti. Cia ir yra 
centro valdybos darbas. Principi
nius reikalus sprendžia atstovų 

suvažiavimas. Be bėgamųjų darbų, 
dabartinė centro valdyba savo 
kadencijos laikotarpyje numačiu
si: 

Remti ir finansuoti Ūkinių 
studijų centro darbus, 

Dalyvauti Trečio mokslo ir kū
rybos simpoziumo ruošos dar
buose. 

Pasiruošti PLIAS XIII suvažia
vimui, 

Pravesti žiemos studijinę kon
ferenciją Floridoje 

Norėčiau trumpai aptarti apie 
aukščiau paminėtus numatytus 
darbus. 

Gal nedaugeliui yra žinoma, 
kad Ūkinių studijų centras Wa-
shingtone vadovaujamas ALIAS 
Vv'ashingtono skyriaus. Studijų 
centro tikslas- sistematingai sek
ti Lietuvoje išeinančią periodinę 
spaudą, lietuvių ir rusų kalbomis. 
Apvalyti ją nuo propagandos ir 
daryti santraukas ir jas katalo
guoti. Šiam dideliam darbui va
dovauja inž. P. Mažeika su būriu 
talkininkų. Tai reikšmingas dar
bas, reikalaujantis kvalifikuotų 
asmenų ir nemažai išlaidų. Vien 
prenumerata į metus kainuoja 
kelis šimtus dolerių. Šiuo metu 
vyksta susirašinėjimas paruoš
tą medžiagą perkelti j Kento 
universiteto biblioteką. Manome, 
kad medžiagai gausėjant, jos svar 
ba proporcingai didės. Čia, žino
ma, būtų atskira tema, kurią rei
kėtų visoje jos apimtyje iškelti į 
dienos šviesą. 

Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos XIII suvažia
vimas numatomas 1977 metais. 
Tais pačiais metais įvyks ir trečia 
sis mokslų ir kūrybos simpoziu
mai, kuriuos rengia Lituanisti
kos Institutas, Lietuvių Gydyto
jų draugija ir PLIAS. 

Žiemos studijinė konferencija 
rengiama š.m. vasario 28-kovo 6 
d.d. S t Petersburge, Floridoje. 
Tai naujas b*ndymas organizuo
tai praleisti žiemos atostogas, pa-

tarpusavyje, tuo pačiu metu iš
klausyti aktualių paskaitų ir pa
ilsėti. Konferenciją globoja S t 
Petersburgo lietuvių klubas. Nu
matyta programa: susipažinimo 
pobūvis, vėliau šeimininkų ruo
šiamas banketas, kur atidarymo 
žodį tars A. Kamius, o meninę 
dalį atliks rašytojas A. Baronas. 
Akademinė: automobilių konstra 
vimo principai — inž. Jurgis Mi
kaila, širdies ligos patalogija — 
dr. J. Valaitis; įspūdžiai aplan
kius Lietuvą — Jovita Kerelytė; 
Lietuvos architektūra istorijos ei
goje — architektai Jonas i r Ri
mas Mulokai; Lietuvos gelmių ty
rinėjimai, — geologė Birutė Sal-
dukienė. artritis ir sąnarių prob
lemos — dr. Oskaras Nakas; Bal

tijos jūros geopolitinė reikšmė — 
dr. inž. P A . Mažeika; Čiurlionis 
da.'!. A. Rūkštelė; įspūdžiai iš 3-jo 
jaunimo kongreso Pietų Ameri
koje— Steponai Lukauskas. 

— Ar lietuviai bendrai domis' 
šių d ienų technika » jos ugdy
tojais? 

Manau, kad nėra reikalo įrodi
nėti technikos daromą įtaką ne 
vien į gyvenimo būdą, bet ir gal
voseną. Keistas paradoksas, nežiū 
rint mūsų gyvenamos aplinkos 
pilno sutechninimo, mes, bent iš 
lietuviškos periodinės spaudos,• 
atrodo, visai nesidomime techni
ka ir jos ugdytojais, nors jų mūsų 
tarpe labai gausu ir jų atsiekimai 
yra daug plačiau pripažinti kaip 
bet kurios kitos profesionalinės 
grupės gyvuojančios mūsų tarpe. 
Tai ne priekaištas spaudai ar vi-į 
suomenei, bet gyvenimo tikrovė' 
i r šiauriai suprastas technikos, 
mokslas. Gal būt tai paveldėta 
nuo anų laikų, kai technikos 
mokslai dar nebuvo peržengę a-
matiniŠkumo ribos. Bet tai atski
ra tema. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
ISJTCOMOJAMA — FOR RENT 

Išimom, miegamas kambarys peasi-
uiakui Bnghton Parke. 

Skambint 254-7036 

M1SCEIXAXE©LS 

I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas 3-4 kamb. butas Mar-
quette Pke. Nuoma nuo 125 iki 165 
dol. mėn. Skambint 692-2887 

R E A L E S T A T E 

—Paskutinis klausimas: ry
šiai su okupuota Lietuva, 

Tai opus klausimas. PLIAS 
centro valdybos nuomone — ne
reikia bijotis! Būtų nepateisina
ma nesidomėti, kas vyksta ir ką 
veikia kolegos tėvynėje. Reikia sek 
i i , girti kas girtina, bet ir visu 
atvirumu' ir jėga protestuoti prieš 
Lietuvos kultūrinių, ypač archi
tektūrinių paminklų naikinimą. 

—vp— 

Cicero Boulevard Manor 
Savininkas parduoda erdvų 6Y> 

kamb. mūr. bungalow su moderniš
kom spintom vinuvėj. Šoninis įvažia
vimas j 2-jų maš. mur. garažą. Plius 
3-jų kamb. butas uošvei. $46,000.00. 

Skambint 863-2525 

Savininkas parduoda 2-jų aukštų na
mą su valgyklos bizniu, viskas naujai 
įrengta, Brighton Pke. ant Westera 
Ave. Parduoda dėl senatvės. $32,506, 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 5234645 arba 254-6*45. 

ŠEIMOS PADĖKA 
Mane lankiusiems Švč. Marijos ligoninėj prieš operaciją ir po 

operacijos namuose, reiškiu giruragąl.padėką Floridos Palm Bctcl. 
Apylinkes Lietuvių Klubo pirm. p. JonuMDeugelat, vicepirm. p. Vytau
tui Tomkui ir visai klubo Valdybai. Taip- pat dėkoju Floridos Palm 
Beach Apylinkės Liet. Bendruomenė? piną, p. Jonui Jakubauskui ir 
p. Paulinai Banienei už LB Patai -Beach Apylinkės vardu atsiųstus 
man gražius linkėjimus — greit -pasvaflttk. Ypatinga mano ir mano 
žmonos padėka priklauso p, p. Zlbams tr p. p. Pilipavičiams, kurie 
man būnant ligoninėje ir sveikstant namuose, lankė mane ir daug 
pagelbėjo mano žmonai. Ačiū p. p. ČsrSkams, Poniai Kaniauskienei 
ir Poniai Emai Dirsienei ir jos dukrelef Laarytei Dirsytei už ypatin
gai gražias gėles ir u2 nuoširdžius ana linkėjimus. Ačiū p. p. Mala
kauskams iš Waterbury, Conru, kurie, tuo meta pas mus atostogauda
mi, lankė mane ligoninėje ir namuose, daug pagelbėjo mano žmo
nai. Ačiū p. Martynui Jafeubaičiui, -karis m; dovanomis ir su nuošir
džiais linkėjimais mane lankė • namuose. Taip pat ačiū ir kitiems 
Palm Beach lietuviams, kuriuos gat Mfc čia pamiršau išvardinti, ku
rie mane sveikino ir daug linkėjo man .sveikatos per telefoną na
muose. - •-••£ *:į;c Zji-'i -vc-i'-c •:. J . . . 

L E M O N T E 
4 butų mūro namas $60,000.00. 
Sklypas 1*4 akro su medžiais — 

$9,000.00. 
Namai $18,000.00 iki $150,000.00, 
Ūkis su namais, $4,500.00 už akrą. 

5 akrai miško, įmokėti $5,000.00. 

AB R O M A I T I S R. L 
1005 Porter Street 
Leraont, m. 60349 

Telef. — 257-6675 

Florida h* Irena Kapciai 
4 ? M * 
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TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1486 
iminHuiinmmitMHiiiHnmittinwmnit 

VYRAI m MOTERIS 

EXPER1ENCED BAKER 
Good workmg caodrttons' 

Apply — 
S A N PEDRO RESTAUEANT 

1 5 1 * Sheridan Kd., Wame*te, JflL 
- Pnofte 251-6831 ~ . * 

UIUIIUIINIIIIIII1HUIIIIU1IIIIIUUIIIHIUMI 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus Ir įdedu naujos pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirba del duju. Įdedu vandens 
silytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 
tllllllllllllllllllllllllllltlllllllllltlltllllllftll 

SIUNTINIAI | LIETUV4 
ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave^ 
Chicago, UJU 60632, teL 927-5980 

«X)OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
HLATING OONTRACTOR 

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Western Ave. 

Chicago, Ui. 6O6O0 
TeL VI 7-3447. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ATEITIS TIKRA 
6 butu iškilaus grožio maras. 4 au

to mūro garažas. Patiks Ir jums ilar-
ąuette pke. $66,000. 

6 kamb. 15 metu maras. Įrengtas 
beismentas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-os Ir California. Vertas 
pirkti. $27,700. 

Liuksas nauja rezidencija. 8 kamb. 
tinka ir pajamoms. Arti Talman ban
ko. Ekstra platus lotas. 2 auto gara
žas. $38.000. 

Didelis mur. namas. 6 kamb. Pulk] 
vieta. Marquette Pke. Graži vonia. 
Naujas gazu šildymas. Garažas — 
$21,000. 

Modernus 4 butą mitras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air oonditionlng. Arti Maria 
High. $45,000. 

Modernus 2 aukšta namas. 2 auto 
mūr. garažas. "Radiant" Šildymas. 
Puiki apyL Marouette Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

2 butu modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve Marquette Pke. $86,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St., teL R E 7-7206 

!Occccc<;:c<»::»rcy.:cc«::rj«:o"cc»-<L:c^ 

Maža lietuviška dovana 

Visuose l ietuviškuose namuo
se turėtų būt i l ietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti , be t galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryt i gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavuke. Dienraščic 
"Draugo" adminis t raci ja g a t 
pristatyti tok ias mažas , gražia* 
7eliavuk.es, kad Lietuvos vėlia 
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kamuoja pc 
$1.50, (reikia pr idėt i 8 centu* 
mokesčių i r 25 cen tus už per
siuntimą, jei gyvena te LUinois 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, Lu. 60629 

:̂o:»:«i:̂ ::ccy.x:«:>rj»;y»n«aoKiQEiaBCgi 

H E L P VVAATZD — V ¥ B A X 

COLD HEADING SHOP 

HEADERS and ROLUEfiS 
SET-UP MEH 

Day and Night Shift Avaflable 
E*perieneed set up men ,w*» #j»t 
top $$ and mJnimum- 45 aoer vrt& 
wnh top beaefiBS, please eatt( - * - ' 

DAN KAHN 583-3300 

MERCURY $CREW C0, 
Efiv. Accurate Threaded FastSeners 

3 5 » W.PRATT (880»'Nortfiy Chieago 
An Eąual'Opportunity limployer 347F 

M A C H I N I S T 
Exj)eriehce necsesary 6n lathe 

mai and surface grin«ter. Location 
Moatroee and Kimbail Avės. 

Pbr appointment call — 
3S9-98S3 ailer 5 pjn . 

HELP WAN?raa) MOTERYS 

KEYPUNCH OPERATOR 
Mtt. 2 years experteavxr 

Company benefits include paid group 
iasurance and profit• sharing.- -.-'••• 

Call Mr. R. C Larue — 595-1200 
- ROLEEB & COaŠPANY 

800 Supreme Drn BenserMlle, QL 

— 

P R O G O S •— OPPORTI-NITIES 

Parduodama taverna su butu ir 2 
sklypai. Brightor. Parko rajone. Vie^ 
ta tinka restoranui. SusSarifnui ap-
žiūrėt* skambinkite — 523-4443. 

- - D f t M E S I O l 

1 

• 

-. '^Cr^^^5įii • ,<SS5 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

' — P a r o o t t — 
dlpL teis. FraoM 

Testamente] su legalfškomis 
formomis bei afidaviials 

Advokatas, tersbriukas, vIsBomenininkas 

a- A. 

RAPOLAS SKIPITIS 
Gyveno 4247 S. Maplewood Avenue, Chicago, Hhnots. 

! -
Mirė 1376 m. vas. 23 d., 2:30 vaL ryto, sulaukės 89 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Smilgių valsč., Baukų kai
me. Amerikoje išgyveno 29 ra. 

Pasitiko dideliame nuHūdime žmona Lydija Skipitienė-MalvičaitS 
(pagal pirmą vyrą Gelumbis), duKte Marija ir žentas Leonas Garba
čiauskai, gyv. Kanadoje, duktė Iietuvoj* Eleaa Dnugelienė su šeima, 
posūnis Karolis Gerumbis ir jo vaikai- Ka*oiine ir Vincas, bei kiti 
gimines, draugai ir pažistami 

Velionis buvo Saulių garbės narys, priklausė Vytauto D. Saulių 
Rinktinei, Teisininkų dr-jai, lietuvių Bendruomenei h* Lietuvių Fon
dui. * *"—*-'" i4M t 

KOnas pašarvotas Petro Bieliūno kopryCioje, 4348 S. California 
Avenue. '• >k •*••*• M«*«i( 

Atsisveikinimas su vebonhi kopryčioje bus antracL. vas. 24 d., 
7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks treC, vas. 25 d. iš koptyCios 9-30 vai. ryto bus 
nulydėtas j Lietuvių Tautiaes Įtaptam. .~ 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažtstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. «•> ..— 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, posūnis, Beatai «r -Mankai 

Laidotuvių direktorius Petras Blelrūnas, TeL LA 3-3572 

Taip pa t jau 25-ius metus są-1 bendrauti su vietos lietuviais ir 

iiiiiitiiiiniiriiiimitiiiimiiiiiniuiiimiiH 
BUTŲ KTOMAVIM.'VS 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draodunai — Iaoome Tar 
N'otariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzle Ava. — 778-22SS 
iiiiiiHnmimiiiiimniiniiimiHinniinHi 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

M. A. Š I M K U S 
KKAL ESTATE NOTABY PtTBUC 

LVOOME TAX SERVICE 
4258 8. Maptewood, M . 254-7450 

Taip pat daromi VBRTTMAI, 
OTJCINTC laKVLHflTMAL pttdOBl 

pTLJETTBea PRA3TMA1 tr 
kltold blankai 

pggoooocoooooooooooooooooo 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e 

10 butų mūras j vak. nuo Cicero 
Ave. Virš $19.000 pajamų. 2emi mo
kesčiai. Puikus investavimas. 

Gerai išlaikytas 4 puoš. butų mūr. 
Geros pajfirr.es. Savininkas finansuoja. 

Naujesnis mūr. bungaJow. 4 kamb. 
'butas 1-me aukšte ir 2 kamb. vniuį. 

Mūr. garažas. \ vak. nuo Kedzie. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

12951 W. 63rd S t 436-7878 
<>0<>0<>000000<K>CHX>00<><XK>0-000 

• III!1Illl!llllHTIIII1IIIIHIIIllflininiHlttt1llll 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PfiRDUOSIT -

NUOMOsrr 
{VALUOS DRAUDIMAI 

Maloniai joms patarnaut 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Av«M 254-5551 
Lemonte, 135th a Archer Ava 

TeL — 257-5881 
iiwiMMiHimiiHwmBiriįiHHiiniinniiin 

10% — 20% — SO<% pigiau mokSrit 
už apdranda nno ugnie* tr automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% Wesl »5th Street 

CuJeago, nunofe • 
Te, G a 4-8«64 

niiininiiHiiiiHiiiiHiHimHiiiiiiiiHHinfti 
Įvairiu prekių paslrinklmaa, ne

brangiai iš milsi-. sandSlio. 
COSMOS P A R C E L S E K P R E S S 

SIŪUTIMfAI l LIETUVA 
2501 W. «9tb St. ChiOMTO, ITL «0«2V. 
3333 So. Halsted Cbioago, T1L 6040S. 

TeL WA 6-2737, 264-3820. 
V. 

niiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiauunniininiiii 

MARU A NOREIKIENC 
VTTACTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos p>rw rūSles 

prekes. Maistas iš Kuropoa sandeliu. 
2608 W. f!9th St.. Chicaax>. I1L 60429. 

Tf:!^ — ^TA 5-37*7 

Tai nauja pagerinta 
Cfai •moaekiiai aptariamaa testą-

mentų fffnotHriįfaaaMr tf jq g*H* 
bst vnrodesut ją i o n t ir paduoda-
a š pavyzdžiai m tik pagal JAV 
reiki&ačiaa latatyuma Bet ir Votoe-
ttjoja, Aaglosaksų pasao^ja bal 
Nopriklauaoaioja LietUToje. 

n i M i a i "DBAU<»r 
Kabia aa T^egallSkom!* Formomis 
S3J0; Ba tų foram — MM? 
Eliaola gyranto jai praiosnl pridėti 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldas Ir ki
tas daiktas. Ir w toli miesto leidi
mai b pilna apdranda. 

TELES'. — WA 5-8063 

>000000000<>0<>0<XK>0<>OOC!0<>C< 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visa rflSa grindis. 
J. BTJBNTS — Tei. S F T-516* 
2O0O00OO0OO0OOOOOOO00OOO00 

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

Apdraustas pe rk raos tymas 
fvairrrj a t i tumt j 

823 W E S T S4th PLACE 
TeL.,-^ FRont ie r 6-1882 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

"LIETUVOS ATSIMIBIMAJ" 
* 

Rad^o Talanrta jau SO 
New J«*5eF>iKcw Tark. ii.Cona^ct'-
eut H«tuvlam^! Kaw SeStadrteA? nuo * 
Iki fr vah p*ptet. i&-vr..jW»- St»t»«^ 
New Torke (JL830 klL, AM ta- »7.9 
meu. FM>. • "' 

Direkt. — Dr. Jokuba* 9. ntnlrar 
m—mįĖį—šm, N. J. oroas 
TeL 233-5565 feode 261) 

Kviečiamo taip pat klausyti* — 
LietuviAKų kultaHniu valandų aajrl ų 
IcaitMų ift Seton Hali Univnratteto ra
dijo utottee: (New> Jeraey WSOlT. 
89Ji m&K. FM) Firmmd., - 7:S6^:30 
v. vak. (Vadovauja prof. J. 8tnkąa) 

oooooooooooooooooooooooooo 

Apsimoka, akelbtis diea. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. CA skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

Perskai tę "Draugą.", drjofcit/* 

fi kitiems pasiskaityti. 

http://7eliavuk.es
http://pajfirr.es


BOSTONO TINTOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

§;«is metais Bostone ir Brock-
•one Lietuvių bendruomenė ir 

paruošė ir perdavė ne tik per sa
vo stoti lietuviškai, be* specialia 
programa angliukai ameri
kiečiam. Tik tokiu būdų mis pa-

I Meninę programą atliko solis
tas Benediktas Povilavičius, akom 
panuejant Sauliui Cibui. Antro 
skyriaus mokinvs Tadas Zikas la-

; bai gražiai padeklamavo eilėraš
tį. Onos Ivaškienės taurinių šo-
ki\4 šokėjai pašoko tautinių šo-

T7"..,."""" ."7 ' — j ~ " " - " ^ «• žins ki'atiučiai ir bus garsinamas; X1U ! įetttth} radijo valandos Laisvės 7 , *,_ . .___ i 
Varpas vedėjas Petras Viščinis įne 
šė daug naujo ir svarbaus. Bos
tone ir Broektone per 5 amerikie
čių radijo sto*fs buvo duodamas 
^usvalarudiš, bene viena stoti* 
kiek trumpiau, kondensuotų ži
lių ar>ie Lietuva, ir lietuvius, tas 
žinias palydint tautine muzika. 
Tos programos buvo paruoštos 
labai gerai ir tai jau buvo ne 
mums patiems pasiklausyti, o a-
merikiečių supažindinimui. Kai 
kuriose stotyse laikas buvo gau
tas veltui, o kai kuriose reikėjo 
užmokėti. Pinigai atėjo iš LB. 
Taip, jis su pagalba Bendruome
nės ir Brocktoniškio Eligajaus 
Sužiedėlio ir kitų tą programą 

Jetuvos vardą*. Cia ir yra viena 

LB DARBAI 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tinkamas sąlygas. Pagrindinė są
lyga — visi rinkimų komisijų dar 
bai, posėdžiai ir balsų skaičiavi
mas turi būti atviri ne tik kan
didatams ir jų įgaliotiniams, bet 
ir visiems balsuotojams. Rinkimi
nės komisijos savo darbą turi at
likti sąžiningai, kad būtų išveng
ta galimų priekaištų. 

— Kas gali būti renkamas ta
rybos nariu? 

—linkimų taisyklė* sako, kad 
kandidatai siūlomi iki kovo 1 d. 
Kandidatu gali būti kiekvienas a-
pylinkėje registruotas lietuvis ne 
jaunesnis kaip 18 m., pasiūlytas 
10 LB apygardos ribose gyvenan 
Čių registruotų LB narių. Vienas 
jų yra įgaliotinis, reikalui. e s a n t l « t j k a ! 
palaikantis ryšį tarp kandidato'™ 
ir rink. komisijos. Kandidatas pa
sirašo sutikimą kandidatuoti. Vi 
si kandidatai surašomi į bendrą 
apygardos aUabetinį sąrašų. No
rėčiau pastebėti, kad kandidatai 
į tarybą turėtų vesti savo "rinki
minę kampaniją", populiarinda
mi save ir LB-nę, tačiau "kom
panijoje" neturėtų būti vietos ki
tų asmenų dergimui. 

Šitokios kvalifikacijos sudaro 
pagrindą bendruomeninio darbo 
damai ir sėkmei. 

K. Čikotas 

iš pagrindinių SH&M> kur mes tu
rėtume dirbti. 

Pačiu lietuvių minėjimas So. 
Bostone pradėtas šv. Mišiomis 
S v. Petro Lietuvių parapijos baž
nyčioje, kur prganižacijos daly
vavo su vėliavomis. Klebonas 
kun. Antanas Baltrušūnas pasa
kė tikrai puikų pamokslą. Mišių 
metu giedojo solistas Stasys Lie
pas. Tolimesnis minėjimas .vyko 
Lietuvių Piliečių d-įos auditori
joj. Buvo įneštos vėliavos, sugie
dota Amerikos ir Lietuvos nim-
nai, sukalbėta malda, perskaity
tos proklamacijos. Gubernato
riaus proklamaciją skaitė stud 
Ambraziejus. Minėjimą pradėje 

|Altos skyriaus pirm. Aleksandras 
Čaplikas, o programos vedėja bu
vo 
bėtojas buvo inž. Kę 
iš New Yorko. Jo kalbos pagrin
dinė mintis buvo, kad mum rei
kia daugiau aktyvumo ir vieny
bės, kad neužtenka minėti savų
jų tarpe ar parašyti kokią bro
šiūrėlę. Mum reikia kontakto šu 
kitomis tautomis. Reikia išleisti 
geros informacijos leidinėlius 
anglų, ispanų, portugalų ir kito
mis kalbomis ir juos paskleisti tų 
tautų tarpe. Nušfotografavimo 
pas prea'dentą neužtenka, jeigu 
tos fotografijos patenka tik j lie-| 
tuvių spaudą. Lietuvos bylą rei 
kla pristatyti plačiau. Reikia ne j 
tik aukoti, bet ir aukotis. Prele
gento kalba kai kuriem buvo ne 
prie širdies, bet daugumai labai 

Publ'ko? buvo ga! daugiau n 
per eilę paskutinių metų. 

P. Žičku^ 

MINĖJIMAS SANDAROJE 
Brocktono Sandara vasario 15 

d. surengė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą-pie-
tus savo salėje. Minėjimui vado
vavo Petras Viščinis. Sandara ta 
proga lietuviškiem reikalam pa
skyrė du šimtu dolerių: šimtą A-
merikos Lietuvių Tarybai ir šim 
tą VUkui. 

LAISVĖS VARPE 
STEMPUZIENĖ 

Pavasariniam Lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpas koncer
te programą atliks solistė Aldo
na Stempužienė — Švedienė iš 

JAV LB politinių-v"suomeninių stu
dijų savaitgalio metu suruošto 
simpoziumo "Antrieji p lip.nmai — 
lietuviai Amerikoje" dalyviai. Iš k. 
į d.: dr. Elona Vaišnienė. dr. Algir
das Budreckis, pirm. Algimantas 
Gečys ir prof. dr. Ričardas Krickus 

Nuotr. V. šalčiūno 

o Irena Veitiene. Pagrindinis kai Cįevdanda Jai akompanuos mu-
... . «• . - v • U . M • zikas Jonas Švedas. Parengimas 
tr.o;as DUVO inz. Ke>tu;:s M,.<.as. , ' . . , , ,7: 0 -

'— koncertas įvyks balandžio 2o 
d. Oetuvių Piliečių d-jos 3-čio 
aukšto salėje, So. Bostone. 

MIŠIOS UŽ A.A. 
STASl JAKUTĮ 

Bostone veiklus lietuvis Stasys 
Jakutis jau 10 metų kai iškeliavo 
amžinybėn. Lietuvoje jis dirbo vi
daus reikalų ministerijoj. Studi
javo Vytauto Didžiojo universi
tete 'Kaune teisių - ekonomijos 
fakultete. Į Ameriką atvyko vie
nas iš pirmųjų ir stengėsi organi
zuoti lietuvius. 

Vasario 7 d. šv. Petro parapijos 
koplyčioje So. Bostone Stasio 
žmona ir vaikai buvo užprašę už 
jo sielą šv. Mišias, kurias atna

šavo kun. Albinas Janiūnas. Į mi
šias susirinko Stasio giminės ir 
draugai. Po mišių visi buvo pa-

kvfeeti { Jaku&ų namus, kur bu
vo vakarienė, o savo kalbose visi 
prisiminė velionį. Be :o, ta pačia 
proga p. Jakutienė parodė mažą 
t Urną iš jos kelionės Lietuvon. 

ATEITININKU SENDRAUGE 
NAUJA VALDYBA 

Vasario 8 d. įvyko Bostono ir 
Brocktono ateitininkų susirinki
mas. Buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm Bronius Kruopis, sekr. 
Stasė Cibienė ir ižd. Bronė Kuo-
dienė. Praeitų metų valdyboj 
buvo Česlava Aleksonienė — 
pirm. Detronė Petronienė — sekr. 
ir Pranė Kaladienė — ižd. 

PARENGfivlAI 

Vasario 2S d. Lietuvių B-nės 
užgavėnių balius — Broektone. 

Kovo 7 d. Skautų Baltijos ir Žal 
girio tuntų rengiama Kaziuko 
mugė Lietuvių piliečių d-joj So. 
Bostone. 

Kovo 14 d. Birutės Onos Alek-

F. K. Lituanicos nariui 

J O N U I I N D R I Ū N U I , 
jo mylimai žmonai a. a. VLRDISLAVUIINDRIŪNIE-
NEI mirus, gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Futbolo Klubas Lituanica 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
DR, PRANUI SUTKUI 

ir jo šeimai 
giliausią užuojautą reiškia 

Vanda ir Gediminas Baiukai 

S K A U T A I 1 
XAtkelta iš 2 puaU 

. '-• i 

pagriiKiinio fcapr.a-c r*.ūkinis 
su apyskaitomis kasryt perduo-
i?. LSS Tarybos Pirmajai nu- i 
tarti, siūlydama. kari| Edi MnM 
turėtą b&ti MMcir̂ įinrocp $snfr-
:-JC ugdyme darbam^ r*mti. 

9. Lietuviškosios Skautybė* 
r'or.ds. /v*arkc te Fordo vaidyba. 
Ji: 

a) priima įnaš-us auka*, pa
likimus ir kitokias pajamas: 

b) veda L& Fondo atskaito
mybę; 

c) per LSS Tarybos Pirmija. 
teikia LSS Tarybai apyskaita*: 

d) rūpinasi kitait LS Fondo 
reikalais. 

10. LS Fondo vaidybą suda
ro: 

a) % LSS nariai, rinkti LSS 
Tarybos Pirmijos 4 metams, 

b) LSS Tarybos Pirmi jos na-J 
rys. Srinktas Pirrflijos kadenci
jos laikui, 

C) 3 nariai, atitinkamai po 
vieną išrinkti Brolijos, Seseri
jos ir Akademinio Skautų Są
jūdžio vadi jų jų kadencijų lai
kui. 

11. LS Fondo valdybos nariai 
pasiskirsto pareigomis: 

1. pirmininkas. 
2. vk»pirmininkas, 
3. iždininkas. 
4. sekretorius, 
6. kiti valdybos nariai, val

dybai nutarus, eina kitas parei-

A. + A. 
ANTANUI SMILGEVIČIUI mirus, 

jo smuts kun. Zenoną ir Zigmą Smilgą ir jo 
seimą nuoširdžias uzjaučl ' ]w k ^ u ,;ud? 

Ona Uureckieue ir jos šeima 

12. LS Fondo būstinę nustato 
LSS Tarybos Pirmija 

13. šiems LSF nuostatams 
vykdyti LSS Tarybos Pirmija 
Valdžia instrukcijas. 

14- LSF nuostatai įsigali, LSE 
Tarybai juos priėmus 

1 t i M M . BRONIUI JONUŠUI 
Amžinybėn iškeliavus, liūdesyje likusiems žmonai 
EMILIJAI dukrai lilJOLEI TOUŠELNEI, sūnui AL-
GUJI, kitiems girarnems bei artimietiems reiškia 
nuoširdžią užuojau la 

Jonai kr Vanda Stonkei 

Pranešame gaminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 
m. vasario 22 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A. A. 

A D O M A S M A S T I S 
Gyveno 2555 W. 58ht Street, Chicago, EBffiois. 
Gimė 1896 m. kovo 20 d. Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 26 m. 
Kūnas bus pašarvotas treč., 5 vai. popiet, Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks penktad., vas. 27 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoje gėlių prašoma aukoti lietuvių labdaros organiza
cijoms. 

Nuliūdę lieka žmona Karolma, sūnus Viktoras, marti Ro
ma, anūkas Linas ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Donald A. Petkas. Tel. 476-2345 

PADĖKA 
A. f A. 

JUZEFĄ CIU2IENE 
(Spačkauskaitė) 

1976 m. sausio 26 d. mirg mūsų mylima Žmona, motina, duktė, 
sesuo. Palaidota sausio 31 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chica-
goje. 

Nuoširdžiai dSkojame visiems, nepabūgusiems šalčio, ją lan
kant koplyčioje bei kelionėje i amžino poilsio vietą. 

Didžią ir nuoširdžią padėką reiškiame kun. kan. A. Zakaraus
kui už sukalbėtas maldas koplyčioje tr už atnašaotas šv. Mišias 
bažnyčioje bei palydėjimą i amžino poilsio vietą — kapines. 

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jos sielą. Taip pat dėkojame visiems jos gausiems draugams, 
kurie prisiuntė velionei gėlių ir pareiškė mums užuojautas toje 
skausmingoje valandoje. 

Ypatingai norime padėkoti p. p. Deikams, U. Bleizgienei ir R. 
Žilinskienei, atvykusiems iš Kanados. Taipgi dėkojame p. p. Mark
sams, Milkovaičiams, Mikužiams, grabnešiams ir visiems mus guo
dusiems žodžiu ar dalyvavimu. 

Nuoširdi padėka Laidotuvių Direktoriui D. Petkui už gražų ir 
tvarkingą laidotuvių pravedimą. 

Nuliūdę: Vyras, TevaL Brolis ir Giminės. 

I DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. rasario 25 d. 
— 

saitės kons?r.r? ,onios baigimo rr-1 — ^ ij..minas Franklinas, 
čitalis NT. Anglijos konservatori-! mokslininkas, gimė Bostone 
jos rečitalių salėie. 1706 m. sausio 17 d. 

t * * 

I 

Mūsų mielam dirigentui, maršų kūrėjui 

A. t A. muz. BRONIUI JONUŠUI mirus, 
jo našlei EMILIJAI, broliams DOMUI ir ZENONUI, sū
nums, dukrai, pusbroliui ir kitiems giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia 

Nuliūdę Omahos lietuviu choro "Rambynas" 
nartai i 

A. t A. STANISLAVAI INDR1GNIENE1 
mirus, jos vyrui Jonui, dukrai Audronei ir 
kitiems giminėms gilią užuojautą 

Lietuviu Televizijos Valdyba 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T t V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VYest 7 ls i St. Tel. GRovehlll 6-2345-6 
1410 S. 50fh Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

MK&Tfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D EI K I S 
L a i d o t a v | « D I r e k t o r i a i 

00TYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMIt 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

1330 South California Avemio 
Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 

460501 South Heratltage Avenuo 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi? Laidotuvių Direktorių AaocbciJM Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8S07 S. LTTTJANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C LACK (LACKAVYICZ) IR S0NOS 
2814 W. 2Srd PLACE TeL V!r^Wa 7-6332 
2424 W. 69tr STREET TeL REpabUc 7-1213 
11023 Soatbwest B3ghway, Palos Oills, UL TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S4S 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette S-S572 
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x Su a, a. Rapolu Skipičiu 
atsisveikinimas koplyčioje an
tradieni, vas. 24 d., 7 valandą 
vakaro. 

X Aleksas Jankūnas kandi
datuoja į Cicero Morton kolegi
jos tarybą. Vakarykščioj žinioj 
kolegijos vardas per klaidą bu
vo iškritęs. 

X "Pelkių Žiburėlio" litera-
yra gavės laišką * vysk. J. Car ; t ū r i n ė j e v a l a n d ė l ė j e ( r H W 

X Vysk. Vincentas Brizgys 

rol MeCormick, Scranton, Pa., 
vyskupijose valdytojo, kuris 
specialiai Vasario 16 d. proga 

je per Margučio radiją tarp 2 
— 3 vai. p. p., šį ketvirtadieni, 
vasario 2 d., Kostas Ostrauskas 

primena Lietuvos turėtą nepri- j ^ ~ My0 d r a m o s - p , ^ 
klausomybę, jsako tą laišką kasiai' 
perskaityti visose vyskupijos \ 
bažnyčiose vasario 14 ir 15 d X Santaros - Šviesos Chica-

gos skyriaus susirinkimas įvyks 
vasario 27 d. 8:00 v. v. Play-
house salėje. Programoje — 

Įima pagelbėti kenčiantiems ir j E g l ė s ž v g a i t e s p a s k a i t a utaUio 

pamaldose ir aukoti Lietuvos i 
religinei šalpai, kad būtų ga-

persekiojamiems lietuviams. Priį • , . -
mindamas Amerikos 200 metų Eglės" pasakoje". 

Eglė Žygaitė neseniai baigė 
nepriklausomybes sukakta kelia j S ^ M B kolegiją ir šiuo metu mintį, kad Lietuva turi teisę i i I n d i a n o s 
laisvę. 

x kuu. Kazimirs Viliais, 
latvių išeivijos veikėjas, jų 

speciali
zuojasi folkloro studijose. Po 
paskaitos G. Vėžys pristatys 
naują V. E. Vengrio knygą "Vy-

centrinių organizacijų darbuo- j ^ ^ Q V i r k a u 1 9 ^ g ^ f j . 
tojas, yra atvykęs iš Švedijos į 
Ameriką. Jis lanko šiame kraš-

BUS GARBINGŲ SVEČIŲ 
Lietuvių amerikiečių respub

likonų lyga ruošia banketą Jau
nimo centre, kur dalyvaus JAV 
respublikonų tautybių komiteto 
direktoriaus J. Niemczyk, kong-
resmanas E. Denvinski, Cicero 
klerkas J. Kimbark, Illinois pro 
kuroras B. Carey, kandidatas j 
gubernatorius J. Thompson, kan 
didatas į vicegubernatorius J. 
Anderspn. Banketą praves A. 
Jankūnas, programą atliks sol. 
Pr. Regienė, palydint pianu muz. 
M. Motiekaičiul Tautinius šo
kius atliks Sūkurys. 

GĖLIŲ PATiODA 
McCormick parodų rūmuose 

P"̂ "3F *̂ <D • 

aRSg*. ŽVAIGŽDUTE 
• M M r f & t a L > 4 * * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus (steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremoat Avenue, Chicago, Illinois 60636 

MANO KELIONĖ Į 
PARYŽL1LS CIRKĄ 

Vieną vakarą žiūrėjau tele-

miniu keleviniu lėktuvu. Nu-
skridę į Nevv Yorką, mes per
sėdom į keleivinį laivą ir plau
kėme per Atlantą. Kai mes iš-

viziją ir mačiau skelbimą apie, lipome Prancūzijoje, pašau-
Paryžiaus cirką. Tuojau ėjau 
skambinti draugui Antanui ir 
mudu nutarėm keliauti į Pary
žių. Mes nusipirkom bilietus 

kėm taksį, kuris nuvežė mus į 
viešbutį Apsiprausėm, nuė
jom į kavinę ir pasivaikščiojom 
parke. Kitą dieną apžiūrėjom baigėsi mūsų kelionė i 
Eifelio bokštą, Katedrą ir mu-įžiaus cirką. 

vo pilna žmonių. Orkestras; 
garsiai grojo. Pranešėjas pasą- ! 
kė, kad dramblys artistas at
sistos ant vieno kojos. Po to 
virvės artistas važiavo dvira
čiu, liūtas šoko per ugnies lan 
ką ruonis pūtė dūdą ir juokda
rys išėjo su balionais. Tuo ir 

Pary-
nuo kovo 20 iki 28 d, bus gėlių skristi I New Yorką. Aerodro-
paroda Chicagoje. Skelbiama, I m e m e s matėm visokių lėktuvų, i ziejų. Atėjo laukta diena, kai 
kad tai bus didžiausia pasaulyje j ^ a 

gėlių ir sodelių paroda dengtoje 
patalpoje. Paroda užims 280ft66 
KV. pėdų. 

tokiu daiktu. Skridom spraus- žiaus cirką. 

Paulius Vizgirda, 
aš nuėjom j Pary- Lemonto "Maironio" lit. m-los 
Cirko palapmė ou- 4 sk. mokinys. 

nių exlibrisų" 
atsilankyti. 

Edmundas Drąsutis, Phi-< 

POŽEMIO G.UJAZAs 
Chicagos rytiniame- pakrašty 

Kviečiami visi Monroe gatvės požeminis gara
žas bus užbaigtas kovo 8 d. Ja
me bus galima pastatyti LSSO te ir Kanadoje gyvenančius 

tautiečius, renka istorinę me- „ , . , - - • • 
dziagą savo mokslo darbui. Ly-: ^delphia, Pa., atnaujindamas Į automobilių. Tada bus p r a d a s 
dimas Chicagos latvių kunigo Prenumeratą, pridėjo 17 dole- rengti antras tokio pat dydi* 
Peterio Bojars. apsilankė "Drau riu a u k ^ i r t u o ^ r a ž l a l P a r ė m ė 

ge" ir kalbėjosi su dienraščio i mcm dienraSlj. Jis skelbiamas 
"Draugo" Garbės prenumerato-vadovais bendros veiklos reika 

lais. Vakar iš Chicagos išskrido į n u m -
j Nevv Yorką. 

x Kultūrinė vakaronė, skir 
Dail. Valdos Šiugždaites 

— Fitzpatrick meno paroda bus 
ta Ispanijai. Chicagos Jaunimo Jaunimo centre kovo 26 d. — 
centro kavinės kultūrinėje va-11 '" R' " ' - -
karonėje ateinantį penktadienį 
(vasario 27) 7 vai. 30 min. vak 

centras. 
L. K. Religinės šalpos rė-

garažas kitoj aikštės pusėj. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Povilas Labanauskas Ame
rikos Balse darbuojasi 25-rius 
metus. Vadovybė, įvertindama 
jo darbus, dažnai paveda jam 

*ors rr.e= maži, bet 

kun. Anicetas Tamošaitis,' SJ. «*& r e n ^ l a L K B K r o n U i O S n vadovauti * paruošti žinias ir ne 
rodvs skaidres ir kalbės, pasą-: <**«<** P ^ t a t y m ą vasario 29 d., 
kodamas savo įspūdžius iŠ Ispa-, sekmadienį , 3 vai. p. p. Jauni
a i ^ i mo centro didžiojoje salėje. Pa-

x A . a. Stanislava Mažeikie- s k a i t J * a P i e I^KB Kronikų reikš 
nė (Karpytė) mirė vasario 22 m * s k a i t v s d r - J- T a u t v i l a - Ak. 

lietuvių programoms, siunčia
moms per Amerikos Balsą. 

KANADOJE 
— Vedvbinės sukaktys. Vasa 

';u-r:.cn įaisves šventės mir.ė;;:r.c Įplaukė. 
Nuotr. Algirdo Grigaičio 

LEN KTVNĖS 
Kitą savaitę mes turėsime 

dideles lenktynes. Mano drau
gas padarė iš seno mažo dvira
čio kojomis minamą mažą veži
mą ir bus lenktynės. Aš važiuo 

LEDO ŽVAKUTES 
Kur pažiūri — visur balta! 
2emė apklota sniegu. 
Prie stogų žvakelės kabo 
2aisme saulės spindulių. 
Žvilga jos lyg kristalinės, 
Ak, stebėtinai gražu!.. 
Taip norėtųs nusilaužti, 
Paragauti — gal gardu? 
Bet vos tiktai pagalvojau, 
Krito ji nepaliesta. 
Ir sudužo gabalėliais, 
Ji atrodė nebe ta. 
Nusilaužčiau kokią kitą, 
Bet ji taip aukštai, aukštai!.. 
Gi pamačiusi mamytė 
Mane išbarė piktai: 
— Tos žvakutės ne cukrinės, 
— Tu jų valgyt negali. 
— Persisaldysi gerklytę, 
— Dar apsirgti tu gali. 
Kur pažvelgi, kur pažiūri, 
Taip stebėtinai gražu. 
Medžių šakos žemę remia 
Po sunkiu sunkiu sniegu. 

Z. Vyšniauskienė 

aukšto žiūrėjo. Daug ko gali
ma pasakyti apie jį. 

Kita Čekanauskaitė, 
Los Angles l i t m-los 7 sk. mo
kinė. 

GALVOSŪKIAI 

d. Šv. Kryžiaus ligoninėje. G v - i t o r ė E l e n a Blandytė paskaitys j rio 14 d. mažojoj Anapilio s a - j s i u s u ^ ^ vežimu, o kitas 
veno vakariniam Artesian ir i i š L K B Kronikų knygos. " ~ * I lėj paminėta Jono ir Marijos draugas pats važiuos. Kuris 
69 gt. kampe. Jei yra jos gi-! M e n i n ? d a i* a t l i k s G a r v ' Ind.,| Senkų 50 metų vedybinė s u - | l a i m ė g l e n k t v n e S | g a u s g mano 
minių ar pažįstamų, prašomi !lituanistinės mokyklos tautiniųįkaktis. Iškilmes pradėtos pa- j b r o l i o J o n o ^ ^ c e n t u s ^ 

šokių grupė, vadovaujama K. j maldomis. Vaišių metu pasa-
Pečkaitienės. Visi kviečiami i kyta daug sveikinimų ir įteikta 
dalyvauti. Įėjimas nemokamas, j dovanų. Pagrindiniu iškilmių 

x Bernahl Carey — Cook: organizatoriumi buvo sukaktu-
tu lanko jos sesers dukra Olga ' apskrities prokuroras, su ponia, vininkų sūnus inž. Vytas su šei-
de Castro, nuolat gyvenanti Is- i dalyvaus Illinois Lietuvių r e s - ; m a - T a P a č i ^ * * * ^ P Pa t b u 

panijoje. Ji ten darduojasi I s - ' publikom} Lygos sukaktuvi-1vo Pagerbti Ona ir Petras Der-

kreiptis į Evans — Mažeika lai
dotuvių įstaigą, tel. RE 7 — 
8600. 

x Mariją Varnienę šiuo me-

labai noriu laimėti lenktynes, 
tik jau ne dėl tų penkių centų! 

Andrius Eringis, UI sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

MAGNETOFONAS 

x Ona Vaišnorienė, gyv. To
ronte, Kanadoje, prisiuntė 40 
dolį čekį už "Draugo" prenu-

netofonas, važiavom į Michi-
gan čiuožti ant ledo. Važinė-

rengiamas kovo 13 d. Toronto, . s d v i r a č h l 

Lietuvių Namuose. Dr. H. Na- Linas Cepelė 
gys 4 v. p. p. atidarys A. % | M e f c t - B P a r k o h t m . l o 8 4 sk. 

panijos turizmo srityje ir rūpi- '•• niam bankete. j " * * 1 * « dešimties metų vedy 
naši plėsti jį šiame krašte. x Meno mėgėją paroda bus | b m e S £!?*** p r °?^ 

x šv. Kazimiero kapinių ai- j g e g užės 7 - 16 d. Jaunimo - L . " ™ J 3 " ™ ^ 6 1 0 P* 8 * I 
bumas "Palikę tėviškės namus- fre Parodoje dalwauja Jauni- W m a * ' ° KMx* a f n z i a u 3 ?:'°^ 
jau pradedamas spausdinti i r . m o centro meno kursų klausy-
tikimasi, kad pasirodys kovo pa tojai ir kiti meno mėgėjai. 
baigoje. 

X Patikslinimas Liet. Pašti
ninkų s-gos užuojautoje dėl a. 
a. VI. Indriūnienės mirties at- grindinis kalbėtojas bus rašyt. 

.::,> - r 12 j spatisdintoje vas. 23 d. laidoje j Jurgis Jankus. Programoje pa-
dol. auką spaudos reikalams, -vardas turėjo būti "vyrui Jo-1 airodys "Gintaro" šokėjai, so-
Mūsų ilgametei skaitytojai n u o - ; n u i " Atsiprašome už apsiriki- •-' - - - - - =- *• " 
širdžiai dėkojame. m^-

x Grandinėlės Koncertas - x G e n - Konsule i. Daužvar-
Premjera įv>-ks 1976 m. kovo **"* s u t i k o atidaryti tradici-
27 d., 7:30"vaL vak. Marijos In^ Chicagos skautų-čių kariuko 
mokvklos auditorijoje. 6700 So. | m u £C k o v o m ė n - 7 * 1 0 v a L W-

Katinėli atsakė: j Knygoje yra daug vardų ir 
Taip. Aš moku dainuoti. įvykių, kurie susimaišo ir kar-

Kodėl? tais sunku suprasti. Vis dėlto 
O viršininkas atšovė: verta perskaityti "Vėjas lekia 
— Jei nemoki dainuoti, t a i ; lyguma", 

negalėsi būti "Katinų Chore" ir Vilius L. Dundzila, 
jei negalėsi priklausyti "Katinų Marąuette Parko lit. m-los 8 
Chorui" tu būsi išmestas iš; sk. mokinys, 
miesto. Ar supranti? - ŠATRIJOS KALNAS 

Katinėlis susimąstė ir atsakė, j Kai keliauji, reikia nepa-
kad jis suprato. į miršti užlipti ant kalno. Piktos ; ko. Kuriam tiksiui šis tauto-

Po kiek laiko katinėlis suži- Į raganos niekada nelipa ant jo. j dailės dalykėlis buvo naudoja-
nojo, kad jis buvo priimtas į į Atsikvėpsi, oras labai geras, imas? (5 taškai) 
"Katinų chorą". Jam buvo pa- j Apsižvalgai ir matai, kad vis- j UI 

kas gražu. Ežerai melsvi i r ! Parašykite paprastais skait-

I (mįslė) 
Laibakojis, raudonkojis po 

pelkes klampoja (braidžioja, 
vaikščioja). (10 taškų). 

n 
(Žiūrėkite piešinėlį) Matote 

nupieštą paukščiuką. Šis pieši
nys vaizduoja molinę skulptū
rėlę, padarytą iš molio nežino
mo lietuvio kaimiečio meninin-

sakyta ateiti į šiukšlių daržą ki
tą savaitę repeticijai. 

Atėjo ta diena repeticijai 
gražūs. Saulė labai gražiai menimis šiuos romėniškus skai-
šviecia. Už kryžkelių, kiek už. \ čius: VTJ; XIII; XXV; CCXI; Praėjusių Kalėdų metu ga

vau 6 dovanas. Iš visų dovanų Viršininkas kreipėsi į daininin- i m a t a i ; tik miškai. Varnos pa-j XXXVIII; LJ; LNTI; IV; LX; 
labiausiai patiko kasetinis mag- i kus: 

mošaičio dailės parodą, o 6:30 
v. v. bus akademija, kurios pa-

iistė V. Žiemelytė ir St. Kairio 
muzikinis vienetas. 

California Ave. Grandinėlė at
vyksta į Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika. JEJilietai gaunami 
Gifts InternationaK Ine- Jono 
Vaznelio prekyboje, *?.>01 W. 
71st S t , Chicago, BĮ. 60*529. Tel. 
(312) 471-1424. Ruošia P.L.J.S. 
Ryšių centras. (pr.) 

to Jaunimo Centre. (pr.) 
X Elena ir Vladas PaliuBo-

niai, nauji mecenatai, įvertin
dami Pirmyn choro kultūrinį 
darbą, prisidėjo su S100 auka 
prie operetės "Grafas Liuksen-
burgas" pastatymo, širdingas 
ačiū. (pr.) 

x Penktąjį Tautiniu Šokių 

x Kun. J. Pragulbickas, Eli-
zabeth, palengvino "Draugo" 
leidėjų rūpesčius, atsiųsdamas 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Antanas Bušmanas, Wor-
cester, Mass., parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dolerių au
ka. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Aleksandra Sagienė Cle-
veland, Ohio, nuoširdi "Drau
go" skaitytoja, atsiuntė 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Veronika Gesaltls, gyv. Chi 

šventė jau pradėjo aukų rinkimo F*0*™? i T ^ * " ^ 
Ii vaikščioti, bet būdama sena vajų šokėjų kelionėms apmokėti. 

Visos aukos yra nurašomos nuo 
valstybinių mokesčių. Čekius 
reikia rašyti: Lith'ianian Folk 

(pr.) 
"DAINAVOS" ANSAMBLIO 

statomo muzikinio veikalo F e s t i v a I s > I n c - vardu 

MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS SRLEJE 

mokinys. 
KATINŲ CHORAS 

Pamiškėje gyveno senelis ir 
senelė. Katinėlis gulėdavo ant 
krosnies ir murkdavo, o senelis 
lieepdavo pelytę pasigauti. Su
pyko tinginys katinėlis ir išėjo 
geresnės duonelės ieškoti. 

Ieškodamas darbo, jis paste
bėjo ant medinės tvoros skelbi
mą: 

Katės arba katinai, 
Kurie turi gerą balsą. 
Gali dainuoti "Kačių chore". 
Jis jėjo į šiukšlių daržą ir pa

matė ilgą eilę margų katinų. 
Nubėgo prie eilės ir stojo lauk
ti. Po kiek laiko atėjo prie jo 
viršininkas ir paklausė: 

— Ar moki dainuoti? 

Pamario pasaka 
b i l i e t a i 

J abu spektaklius: vasario 28 d 
8 vai. vak. ir vasario 29 d. 3 vai 
p. p. parduodami "MARGINTŲ'' 
prekyboje. 2511 W. 69th St., te- \ rienė 
M. PR 8-4585 (darbo valando- asmeniui 8 dol 

"Draugo" skaitytoja, prie pre
numeratos dar pridėjo auką lie
tuviškai spaudai stiprinti. Linki
me sveikatos, o už auką dėko
jame 

Veneeuelos Uetmnų dran-! X Kun. Pranas Raugalas, P.ro 
gija rengia Motinos dienos pa-: oklyn, N. Y., atnaujindamas 
gerbimą geg. 8 d., šeštad., šau- \ prenumeratą, atsiuntė didesnę 
nioj, naujoj Saulių salėje, 2417 - j auką. Dėkojame. 
21 W. 43 Street. Programą at- Į x Už tvirtą lietuviška dien-
liks Vandos Stankienės ir A.; raštj pasisako skaitytojai, jį 
Mažeikienės vad. šokių grupė ' remdami. Aukų po septynis 
Žilvytis. Veiks laimės šulinys.! dolerius atsiuntė: 
Šokiams gros puikus Markausko ' Stasys Budraitis, Chicago. 
orkestras, šilta — šalta vaka- Kazys Bungarda, Hamilton, 

Pradžia 7:30 v. v. Auka Eugenija Rytėnas. Little Neck. 
užsisakant sta- Valerija Venckus. So. Boston, 

— Katinai ir katės! Kaip jūs I r a m u -
žinote, šiandien yra mūsų pir
ma repeticija. Mes parepetuo-
sim porą dainų ir būsim pasi
rengę mūsų pirmam koncertui. 
Gerai, pradėkim dainuoti! — 

Kilo garsus ir negražus triuk 
šmas. Po kiek laiko visi kati
nai ir katės pradėjo vaikštinė
ti po miestų gatves ir dainuoti. 
Žmonės pradėjo žiūrėti pro lan
gus, iš kur girdėjosi toks triukš 
mas. Nuvargę žmonės pradėjo 
mestį batus, alaus dėžutes ir 
kitokius dalykus. Choro direk
torius mokėdavo už dainavimą, 
duodamas dvi pelytes. 

sislepia. Vidurnaktį ten nėra i XL; XC 
Dvasios žeme vaikšti- ; XCIII. 

XIX; XXXIV; XLH; 
(5 taškai), 

nėja. Raganos verkia dieną, j IV 
Jos ugnį kūreno. Visi stojo į j Susitiko dvi mergaitės ir ėmė 
kovą ginti tėvynės. Šatrijos kritikuoti vieną savo draugę, 
kalnas labai senas. Jis ilgai iš ;. Kad kitos mergaitės nesupras-

Po mėnesio laiko mūsų kat i 

GALVOrKIŲ ATSAKYMAI 

I Genys. 
II Aišku, kad Algis turėjo 

nėliui labai nusibodo šis "kati- dviem avim daugiau už Liną. 
nų choras" ir jis iš jo išėjo. 
Taip pat jam nusibodo valgyti 
dvi sudžiūvusias pelytes. Jis 
vėl sugrįžo pas senelį, senelę ir 
niekados nenorėjo grįžti į "Ka
tinų chorą". 

Dana Gauriliūtė> 
Dariaus Girėno lit. m-ios 8 sk. 
mokinė. 

VfcJAS LEKIA LYGUMA 

Aš skaičiau mokykloje gautą 
knygą, parašytą Aloyzo Baro
no "Vėjas lekia lyguma". Kny-
20"e arra.šfimc-.s T-artizani; ir TU 
?•; k-->"'-s L.-"-*•,"•"••;>. Pu!";•::r.:".-
kaa Burlickis s'i.-itiko su 7>arti-

po karo — Amerikoje. 
voje jis smarkiai kovojo 
partizanus. 

mis). Kaina: $8, 7, 6, 5, 4, 3. ! liukus ar pavieniui skambinant Juozas Tarnas, Gardena, 
(pr.) į šiais telef. 776 - 3727, 925 - 4980 Antanas Kripas, Chicago. 

^ 0 4 434-0637. (pr.) t Visiems nuoširdžiai dėkojame. . ti» 2) ui«vizyoj«. 

vojo, pabėgo į Ameriką ir pa
sidarė partizanų draugu. Kai 
kuriuos atpasakojimus buvo 

Melisa Mackevičiūtė būdama 3 m e- g u n k u g u p r a s t i ę ^ ^ t u o S i ku_ 
tu amžiaus eiedoio Lietuvos mm- . ; 
ną 1974 m. vasario 16 d. CBS (įto- ™ buvo aprašyt, laikraščiuose, 

j bet tėvelis man paaiškino. 

nes. atidavęs vieną avį, turėtų 
tiek pat. kiek ir jis. Jeigu Algis, 
turėdamas dviem avim daugiau 
už Liną. gautų iš jo dar vie
ną avį, tai tuomet jis utrė-
tų dar dviem avim daugiau 
už Liną (nes jo avys viena pa
daugėtų, o Lino — viena su
mažėtų) Taigi šiuo atveju Al
gis turėtų iš viso 4 avim (2+2) 
daugiau ir dukart tiek, kaip 
Linas, t. y. jeigu Linui liktų 
būrelis avių, tai pas Algį susi
darytų du tokie būreliai. O ka
dangi jau radome, kad Algis 
tuomet turėtų 4 avim daugiau, 
ta) lliBll, kad šitos 4 avys ir 
sudaro ta būreli aviu, kuris 
rtflttų Linui; Tuomet Algis tu-

Lietu- j retų 8 avis (du kart daugiau 
iešjUŽLiną). Taigi, prieš atiduo-1 

damas vieną avį Algiui, Linas 
turėjo 5 avis (4-*-l), o Algis 
— 7 avis (8—1). 

IV Varnas ir balandis 
V Murėjaus upė Australijoje 

(ilgis 1622 km.) su Darlingo 
intaku (2330 km.) 

tų apie ką jos kalba, susitarė 
vartoti pakeistus žodžius, joms 
vienoms tesuprantamus, štai 
vienas jų kaibos sakinys: "Yke-
sa setupi okša, o žu ųkia ėn 
rėslav vanapeje". Kas išaiš
kins tikrą reikšmę, gaus 

(5 taškus). 

(Žiūrėkite brėžinį) Kuri sala 
i vaizduojama šiame brėžinyje. 

(5 taškai). 

orai-
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