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Nelengvas sovietų 
piliečio gyvenimas 

Jei sovietai atsisakytų kolchozų ir ūkinio planavimo iŠ vieno centro, jie nebūtų komu
nistai 

Maskva. — Ryšium su komu- leivi'is. Naujo penkmečio plane Odessos mies*e korespondentas 
nistų kongresu, amerikiečių spau- žemės ūkiui numatyta išleisti 31 oastebėjo žmogų ant staliuko par 
doj buvo daug sovietinio gyveni- proc. Nežiūrint to, net pačiais davinėjant senas, perdegusias 
mo aprašymų. Vienas tokių bū- deri.ogiausiais metais sovietai elektros lemputes po 20 kapeikų. 
dingesnis, atskleidžiantis mažo negali išmaitinti savo piliečių. Vi Susidomėjo, argi gali kas ir to-
žmogaus gyvenimą ir jo kasdieni- šiems garai žinoma ir kodėl taip kį daiktą pirkti? "Kaip gi ne, 
nius rūpesčius, buvo "Time" žur- yra, žinoma, kad kalta komunis- nusinešk seną lempu: ę į darbo-

tinė sistema ir planavimas iš cent- vietę, kai niekas nemato, pakeisk 
sovietų piliečiui ro, bet jei jie to atsisakytų, tada į šviečiančią, ir turėsi kuo pasi

nei kas daroma nebūtų komunistai. šviesti namie". 
Miestiečių vargai "Paralelinė rinka" 

Miestų gyventojai turi savo Dažnas reiškinys net ir Mas-
problemų, kurių nepažįsta gyve- kvoje, kai taksių šoferiai kokiam 
nantieji Vakaruose. Ypatingai užkampy, uždaram kieme, užpa-
nepavydėtina padėtis yra dirban- kalinius ratus pakelia, kad žemės 

ją, tikisi, kad gal rytoj nebus čių moterų, o tokių yra 85 proc. nesiektų ir kelioms valandoms pa-
blogiau, kaip buvo vakar. Jis jau Po darbo jos turi kasdien vaikš- leidžia veikti motorą. Kodėl taip 
žino, kad nežiūrint gigantiškų čioti po krautuves ir stovėti ei- daroma? Kai ratai sukasi, 
pažadų, duonos, pieno ir mėsos 

nale (III.1). 
Vidutiniam 

visai nerūpi, 
Kremliuje, nei ką Kremlius kal
ba apie pasaulinę revoliuciją ar 
komunizmo plitimą, nepaprastą 
jo galybę. Jis rūpinasi duona ir 
nuobodžiuose laikraščiuose ieš
ko, kas kalbama apie ekonomi-

pradės trūkti labai greitai. Wa-
shingtono ekspertai pranašauja, 
kad trūkumai gali sukelti ir riau
šes, ypač provincijos miestuose. 
Maskva ir kiti didmiesčiai yra 
daugiau privilegijuoti, ir trūku- to reikia stoti į eilę kitą dieną, 
mas bus mažiau jaučiamas. Pri
verstinis galvijų skerdimas, netu
rint kuo jų šerti, bus priežasti
mi pieno ir mėsos nedatekliaus 
iki pat 1980. 

KoLchozininkų sklypeliai 

Kad ir kaip bekalbėtų sovietai 
apie kolchozus, koldhozininkų 
viltis buvo ir yra jų mažuose 
sklypeliuose. Tie sklypeliai suda
ro vos 3 procentus visos dirba
mosios žemės, bet jie duoda der
liaus 25 procentus, arba produk
tyvumas yra aš uonis kartus di
desnis. Vadinas, apsurdas laikytis 
kolektyvinės sistemos ir dėl to 
kentėti trūkumus. Viena iš dau
gelio priežasčių, kodėl kolektyvi
niai ūkiai duoda menką derlių, 
yra nuolatinis mašinų gedimas ir 
nebuvimas atsarginių dalių. Prie 
gedimo prisideda ir jų nesaugo
jimas. Visa tai Kosyginas kartą 
pavadino "'nejudomuoju invento
rium". Neįtikėtina, kai kasmet 
sovietai mašinoms išleidžia bili
jonus rublių, daugiausia tenka 
dirbti rankomis. 

Amerikos žemės ūky dirba tik 
5 procentai žmonių, kai Sovieti-
joj apie 30 proc. ir derliui nu
imti dar prireikia mobilizuoti 
miesto darbininkus ir moks

le* • * 

Libano bėdos didėja 
Beimtas. — Pietryčių Liba

ne sukilo muzulmonų libaniečių 
kariuomenės dalinys, užėmė ba
rakus ir seną. vidurinių amžių, 
pilį. Prieš kelias dienas pana
šiai padarė kitas kariuomenės 
vienetas. Į Libaną atvyko Siri
jos tarpininkai ir bando su su
kilėliais kalbėtis. 

Prezidentas Suleiman Fran-
jieh sukvietė nepaprastą vyriau
sybės posėdį ir aptarė padėtį-
Bijoma, kad panašiai gali elgtįs 
ir kiti daliniai. Esant tokiai pa
dėčiai, visai galimas dalykas, 
kad Izraelis gali jžengti ir anek
suoti pietinį Libaną. 

Buenos Aires. — Argentinos 
teismas paprašė Ispanijos išduo
ti buvusį Peronienės ministerį 
Jose Rega. kaltinamą, kad jis 
palaikė kraštutiniai dešiniuosius 
teroristus, juos finansavo ir iš
eikvoję valdžios pinige 

bet 
lėse. "O gal ką nors gausiu", nesiekia žemės, labai mažai su-
Tokiu vardu "o gal" (rusiškai vartoja gazolino, o odometras ro-
"avoska") vadinamas net pre- do nuvažiuotą didelį skaičių ki-
kėms nešti krepšys. Blogiausia, lometrų. Šoferis juk gauna atly-
kad pastovėjus eilėj, galima gau- ginimą už nuvažiuotas mylias ir 
ti vieną kurį pirkinį, o dėl ki- jam sumokama už gazoliną. 

rinka jau vadinama 
Su 

ETNINES GRUPES BALTUOSIUOSE 
ROMUOSE 

Wasbington, D.C. — Kovo 9 d 
Baltuosiuose rūmuose pas prez. Juodoji rmka jau 

prekėm būna ir anekdotiš- ne juodąja, bet "paraleline rinka", j ^ r a l d T o r į v ^ o etninių "gii-
ku atsi t iktų. Štai 'Time" ko- Tik joj ir galima gauti, ko kam j p i u a t s t o V ų S p a u d 0 s konferenci-
respondentas Odessoįe, matė kai reikia. Ja visi naudojasi, išskyrus 
^prekyvietėj vienas pilietis šaukia, mažą privilegijuotą klasę, kurie 
kad už rublį jis suteiks informa- viską gauna specialiose krautuvė-
cijų, kurios vertos kelių rublių, se, be jokių eilių ir už labai že-
Žmonės moka rublį, o tas į au- mas kainas, nors tai būtų ir už-
sį informuoja: "Rytoj 10 vai. sieninės prekės. Ir taip vyksta ša-
Centrinėj krautuvėj, antram lyje, kuri išdidžiai skelbiasi, kad 
aukšte, bus pardavinėjamos mo- visos klasės panaikintos ir valdžia 
teriškos kojinės". Tan- pačiam yra darbininkų. 

pių atstovų spaudo 
ja, kurioje buvo re formuojama 
apie vidaus ir užsienio politiką. 
Telegramomis buvo pakviesti 
"Draugo" redakcijos ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai. 
Konferencijoje "Draugo" redak
cijai atstovavo Gražina Krivic-
kienė, Altai — pirm. dr. Kazys 
Bobelis. Be to, vakar vakare Ca-

Pirkėjų eilės Maskvoje, Gorkio gatvėje, prie batų krautuvės 

Egipto Migai 
lieka beverčiai 

Washingtonas. — Sov. Rusija 
uždraudė Indijai parduoti Migu 
papildomų dalių Egiptui. Mask
va atsisakė ir pati neduoda bū
tinų dalių, tokiu būdu MIG-21 
už mėnesio ar kito bus be ver
tės. 

Indija, gavusi leidimą, pagal 
sovietų modelį pati gaminasi Mi-
gus ir kitus ginklus. Kreipėsi į 
ją Egiptas, o Indija paprašė lei
dimo eksportuoti ir jo negavo. 
Amerikos žvalgyba, kuri tuos 
faktus išaiškino, nemano, kad 
Indija rizikuotų ir be Maskvos 
sutikimo kaip nors bandytų 
Kaimi duoti reikalingų dalių. 

Egiptas per visus 20 metų 
gaudavo tik sovietų ginklus, o 
dabar, kai susipyko, ginklai ne
tiks vartojimui 

Streikuoja 
300,000 baskų 

Madridas. — Ispanijos Baskų 
provincijoj streikas beveik pa-
ralyžavo gyvenimą, kai sustrei
kavo 300,000, protestuodami dėl 
trijų baskų nušovimo praėjusią 
savaitę. Baskams solidarizuoda
mi paliko darb?; ir keli tūkstan
čiai Madrido darbininkų. 

Vakar padėtis buvo dar aštrės 
nė, kai policija nušovė 18-kos 
metų baskų jaunuolį Bilbao 
mieste. 

Oklahoma City. — Praėjusią 
savaitę pietinėse lygumose jau 
buvo lietaus, bet abejojama, kad 
jis pataisytų kviečių derlių. Dau 
gely vietų vėjas išnešiojo su
džiūvusias žemes ir viską, kas 
jose buvo pasėta. 

pitol Hill Club patalpose dr. K. 
Bobelis dalyvavo Myron Koro-
po, specialaus prezidento atsto
vo etninėms grupėms, pagerbi 

Kas laimes Floridoj 

Ta51ahassee. — Vakar Flori
doj buvo pirminiai balsavimai. 
Respublikonų sąraše paprastai 
esti tik du kandidatai, Fordas ir 
Reagan, kai demokratų būna 
daugiau. Floridoj jų buvo ketu
ri: Jacksonas, Wallace, Carter 

me.~ Plačiau °apie~ konferenciją j į i ^ J * * 1 * ' P ^ ^ v a n i j o s 
duos žinių mūsų atstovė. 

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. P. Repčius 

Ok. Lietuva. — Vasario 14 d. 
Užventyje mirė tos parapijos 
klebonas kun. Paulius Repčius. 
Velionis buvo gimęs 1909 m. 
Kunigu įšventintas 1937 m. va
sario 17 d. Palaidotas Užven
tyje, Šiaulių apskr., dalyvaujant 
d:del;am būriui kunigų ir para-
piečių. Tai jau antras šiemet 
okupuotoje Lietuvoje miręs ku
nigas. 

gubernatorius. 
Reagan rinkirninėj kampani

joj kalbėjo, kad jei jis būtų pre
zidentu, Panamos kanalo neati
duotų, jėga laikytų. Reagan ti
kisi ne per daug atsilikti nuo 
Fordo ir pagerinti savo pozici
jas. 

New York. — 16 kompanijų, 
kuries turi savo įmones Pietų 
Afrikoje, turėjo slaptą posėdį 
New Yorke ir nutarė įmonių ne
panaikinti, kapitalo neištraukti, 
tik savo ;'taką panaudoti dides
niam Pie^ų Afrikos vyriausybės 
spaudimui ir reikalauti, kad ji 
pagerintų juodųjų piliečių sąly-

Tercrizmcs didės 

\Vashingtonas. — William Nel-
son, CIA operacijų skyriaus i e-
dėjo pavaduotojas, Veteranų są
jungos susirinkime kalbėdamas 
įspėjo, kad tenka laukti dar di
desnio teroristų veikimo ir tarp
tautinių sabotažų. Jau netoli tas 
metas, kai teroristai įkaitais ga
lės laikyti visą miestą, grasin
dami jį susprogdinti atominėmis 
bombomis. Nebūtinai jie. tero
ristai, bus priversti atomines 
medžiagas vogti. Bus, kas tuo 
pasirūpins ir valstybiniu mastu. 
Nereikia užiniršti, kad sabota
žus organizuoja ir Sovietų Są
junga, o įtempimas tarp Ameri
kos ir Sovietijos vargiai kada 
mažės. 

Washmgtonas. — Gynybos 
sekretorius Donald Rumsfekl į-
spėjo Ameriką, kad sovietų in
tervencija Angoloje nėra vie
nas izoliuotas atvejis, bet lauk
tina jų ir daugiau. Prašė Kon
greso nepalaidoti planų naujam 
bombonešiui B-l statyti, o so
vietų mėgiamas žodis "detante" 
dar nepadarė jų Amerikos drau
gais. 

Visuomenininkes 
premija 

gen. konsulei 
J. Daužvardienei 

• 

, 

Protestai prieš 
Peronienės 
programą 

Buenos Aires. — 4,000 Fiat 
automobilių darbininkų Cordo-
boje metė darbą, protestuodami 
prieš prezidentės Peronienės ū-
kinę politiką ir jos par-riškimą, 
kad ji pasiliks "moterimi su bo
tagu". Prie jų prisidėjo dar Bu
enos Aires ir Santa Fe plieno 
darbininkai. 

Darbininkų vadai suvažiavę 
diskutuoja naują Peronienės bė
dos programą, kurioje numato
ma atlyginimus pakelti tik 12 
procentu, kai tuo pačiu metu 
infliacija siekia 300 proc. 

Tokijo. — Daugiau kaip 14,1 
000 japonų demonstravo prie 
vyriausybės rūmu. reikalaudami! 
išaiškinti, kiek vyriausybės na- -. __ , — — . »„~ . . _. 

, x. . JNew Yorko Waldorf Astona v.eš-nat yra gavę ar ne kyšių ~ 
Lockieed korporacijos. 'bė« 

TRIUKŠMAS DEL GINKLŲ 
PARDAVIMO EGIPTUI 

Įspėjimas Fordui, kad gali netekti žydų balsų 

181 būtis, kur apsistoja pasaulio įžymy-
1 hAa 

Washingtonas. — Fordo ad
ministracija norėtų Egiptui ir 
daugiau parduoti ginklų. Gal
vojama duoti antitankinių ra
ketų ir kovos lėktuvų. Kiek 
anksčiau buvo žinoma apie par
davimą šešių transportinių lėk
tuvų. Galimas dalykas, kad rei
kėtų parduoti helikopterių, 
radijo įrengimų, lutų smulkių 
ginklų ir pasiųsti amerikiečius 
instruktorius pamokyti egiptie
čius ginklais naudotis. 

Tuo reikalu pasitarimai su 
'Kongreso vadais ir komitetais 
jau pradėti. Baltieji rūmai prašo 

į nuimti blokadą. pi;-miausia lėk
tuvams. Kokia bus reakcija iš 

į Kongreso, dar nežinoma. Lau
kiama stipraus pasipriešinimo, 
žinant, kad yra daug labai sim
patizuojančių Izraeliui. ir jie 
viską darys, kad Izraelio nesu-
pykdytų. 

Izraelio ambasadorius Simcha 
Dinitz tokį Baltųjų rūmų ir 

I Valstybės departamento elgesį 
jau pavadino noru greičiau Iš
provokuoti ginkluotą susirėmi
mą ir sukelti Vid. Rytų karą. 

Fordas gavo telegramą iš žy
dų delegacijos. Jie pareiškė vi
sos organizuotos žydų visuome
nės nuomonę, kad bus priešina
masi visomis išgalėmis net ir 
šešių transportinių lėktuvų par
davimui. Kiti .nuosaikesni žydų 
vadai, apsilankę, prašė nors ga
rantijų, kad su lėktuvų parda
vimu viskas ir baigtųsi. Ame
rika daugiau jokių ginklų Egip
tui neduotų. 

Šiandien Baltuosiuose rūmuo
se lankysis Max Ficher, žymus 
respublikonų lėšų teikėjas, ir ži
noma, ką jis kalbės. Jis įspės 
Fordą, kad tai labai atsilieps 
rinkimams, jis nustos Amerikos 
žydų balsų. Į tą chorą prieš 
Fordą įsijungė ir sen. Henry 
Jacksonas, sakydamas, jog par
davimas ginklų Egiptui yra ci
niškas aktas, sugriaunąs Vid. 
Rytų pusiausvyrą. 
Administraciniuose sluoksniuo

se aiškinama, kad prezidento 
Sadato atstumti negalima, tai 
neprotinga daryti tuo metu, kai 
jis, Sadatas, atsimetė nuo sovie
tų priklausomybės. 

Lietuvių fondas šiemet pirmą 
kartą skyrė premiją labiausiai 
nusipelniusiai lietuvei visuome-
nininkei. Premiją buvo nutarta 
skirti, kai Lietuvių moterų fe
deracijos Chicagos klubo inicia
tyva buvo paduotas Liet. Bend
ruomenės, Altos. Balfo ir kitų 
organizacijų atstovų prašymas 
tuo reikalu. Buvo sudaryta tei
sėjų komisija, susidedanti iš 
Liet. fondo atstovo dr. B. Balu-
ko. JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. A. Kairio ir Liet. mot; 
federacijos atstovių. Jury ko
misija rado. kad šiuo metu la
biausiai tokios premijos nusi
pelniusi yra gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, ir jai buvo pa
skirta 1000 dol. Lietuvių fondo 
premija. Premijos įteikimo ir' 
geri. konsulės Daužvardienės pa
gerbimo iškilmės bus balandžio 
4 d. 3 vai. p. p. bankete Lietu
vių tautiniuose namuose, daly
vaujant organizacijų atstovams. 

KALENDORIUS 

Kovo 10: Makaras, Anastazi
ja, Visvydas. Žibuolė. 

Kovo 11 : Konstantinas, Aura, 
Žiedūnas. Eigustė. 

Saulė teka 6:14, leidžias 5:50. 
ORAS 

Didėjantis debesuotumas, ga
limas smulkus sniegas, apie 38 
laipsniai. 

file:///Vashingtonas
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SKAUTYBES 
G L O B O J A CHICAGOS S K A I T E V I N K I C - K V RAMOVĖ 

Redaguoja >ktn. Irena R e g i e n e , 2 6 3 2 Vf. 65th S t , Chicago, Dlinois, 60629 
Te l e fonas 476-7089 

ILGIAUSIŲ METŲ "SKILČIAI" 
Praėjusios Kaziuko mugės' muose linki 

metu pasirodė nauja Lituanicos 
tunto neperiodinio laikraštėlio 
"Skiltis" laida.-Spaustuvėje of
setu atspaustas 40 puslapių laik
raštėlis gausiai iliustruotas 

Skautybės Keltas ir 
Chicagos Skautininku. 
Skautininkų Ramovė 

Ši Skautybės Kelio laida yra 
nuotiaukomis. Įdomūs skautų ; skiriama jauniesirms spaudos 
rašinėliai byloja apie atskirų j entuziastams ir "Skilties"' de-
tunto drau§x)\Tų veiklą, iškylas,'. šimtmečiui pagerbti, čia talpi-
skautiško lavinimo kurs is ir kt. name keletą rašinėlių iš sukak-
Tarp vyriškom pavardėm pasi- • tuvinės "Skilties" laidos, 
rašytų rašinėlių randame vieną j SKILTIES in METU 
per rašy tą sesės Indrės Toliušy- j jrT~BIJ ftJUS 
tes. Atrodo, "kad vyriškoji "Skil- j 
ti»", sekdama laiko dvasią, sa-j 1966 metais sausio mėnesį 
vo korespondentų štaban nutarė į prieš dešimts metų, buvo išleis-
įsileisti ir seses. "Brolis Salotas" j tas pirmas "Skilties" numeris, 
savo skyrių jo atsakinėja j pa- Į šis 23-sis numeris yra labai 
klausėjų -aktualias" problemas, j svarbus, nes su juo mes minime 
Žodyno skyrelis aiškina skau- Į "Skilties" 10 metų jubiliejų. 
tiSkos kalbos leksikoną, o "Skau i šiais metais stovykloje mes 
tavimas yra..." skyrelyje telpa i vėl išleidome "Skilties" stovyk-
vtenu sakiniu išrekšti jumoris-! linj leidinj. Stovyklos motu, vie
tiniai skautiško gyvenimo nuo
tykiai. 

Salia jaunųjų brolių rašinė
lių, matome ir vyresniųjų, ilga
mečių spaudos darbuotojų bro
lio Zū f Juozo Toliušio) "Recep
tas iš nerašytos virimo knygos" 
ir j.v.s. Broniaus Juodelio trum-

ną dieną prie manęs priėjo vie
nas jaunesnis vadovas ir pasa
kė: "Ko čia gaišini laiką su sa
vo laikraštėliu. Man atrodo, kad 
tai visai nėra skautavimas!" 
Tuo metu aš jam piktai atsa
kiau su vienu ar kitu veiksmu, 

GINTARAS PLACAS 
Mes nežinome, kada Gintaras 

Plačas įstojo į skautus, nei kiek 
specialybių jis įsigyjo, bet mes 
žinome, kad jis turi nepapras
tai daug įtakos ne tik šiam laik
raštėliui, bet ir mūsų skautiš
kam gyvenime. Prieš dešimt 
metų Gintaras ir kiti Vinco Krė
vės draugovės skautai išleido 
pirmą "Skilties" numerį. Šian
dien "Skiltis" yra tunto laik
raštėlis, ir dar vis keičiasi, su 
kiekvienu numeriu išsivysto į 
geresnį laikraštėlį. Nors dabar 
Plačas jau susirado žmoną, rū
pinasi svarbesniais gvvenimo 
reikalais, jis vis mums skambi
na, ragina su naujom idėjom 
mūsų laikraštėliui. Jis kaip nors 
dar vis suranda laiko padaryti 
viršelį, nuotraukų ir parašytį 
rašinėlį. Redakcijos kolektyvas 
nori panaudoti šią progą padė
koti Gintarui Plačui, be kurio 
šis "Skilties" 10 metų jubiliejus 
niekad nebūtų pavykęs. 

RECEPTAS I š NERAŠYTOS 
VIRIVIO KNYGOS 

Visi tikriausiai esate girdėję 
apie Lokių skiltį, t j f j Stirnų 
skiltį, apie Lapinus. O kaip bū
tumėte pavadinę skiltį, kurios 
berniukai turėjo tokius keistus 
vardus: brolis Salotas, brolis 
Ramber, Slaptas Brolis, brolis 
Kruc ir pan. Kurie per 10 metų 
stropiai skaitė ši laikraštėlį, pa
sakys iš karto kas šie guvieji 
broliai, o kas nežinote — išduo
siu paslaptį: tai žurnalistų skil
tis, Vinco Krėvės draugovės 
Skilties laikraštėlio pirmasis re
dakcinis kolektyvas. 

Žiūriu vaizduotės akimis į pir-
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Pašto ialaki&s mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus *5 jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs. 

Smagu* vis tol; n žengti skaut iško patyrimo keliu naujas "Gražinos" 
d-vės prityrusi; s skautes sveikina tunt. p s . f ii. Ritonė Rudaitier.ė ir 
dr-ė Elytė Izo caitienė. S u kaklaraiščiais pr iekyje sesė Danutė P e t k ū 
kūnaitė . Se3ės iš kairės: Astra Totorai tytė , A ldona Slapšytė. R a s a 
Lintakaitė ir Eita Lukaitė. Nuotr. J. L intako 

bet po kurio laiko pradėjau a B | g skilties redakcinį būrelį ir 
svarstyti šio pasakj-mo reikš- galvoju: kas jį anuomet sutrau-
rnę. Ar iš tikrųjų yra verta k ė į tą nepaprastą skiltį — laik-

pą prisirninirną apie prieš tris-
desrmtj metų patirtą skautiškos 
spaudos. "Redakcinę proble- į praleisti nemiegotas naktis su 
mą". Nuoširdus dabartinio tun- į galionu kavos pilve prie rašo-
tininko ps. L. Kupcikevičiaus J mos mašinėlės? Ar kiti "Skil-
laiskas "Skilties'' redakcijai. j ties" redaktoriai ir talkininkai 

įdomi ir nepaprasta ši "Skil- irgi "gaišina" laiką? Aš manau, 
ties" laida. Laikraštėlis atžymi į ka<i n €-
savo 10 metų gyvavimo sukak-j šiandien skautuose ir, tur 
tį! Sveikintinas reiškinys mūsų j būt, visose jaunimo organizaci-
iseiviškoje jaunimo veikloje, ku- Į Jose iškyla labai didelė ir svarbi 
nojo spaudos ištvermingumas j problema — kaip išlaikyti mū-
yra būtinas. Nesuskaitomi LaLk-Įsų jaunimą lietuvišką? Kaip 
raiteliai gimė ir nyko pristigę j ras galime išlaikyti lietuvišką 
ištvermės ir entuziazmo. O l k ^ ū r ą jaunime, kurie šoka. 
"Skiltis", prieš dešimtį metų pa- dainuoja ir myli savo kraštą? 
sirodžiusi penkiolikamečių Vinco Kaip mums reikia išlaikyti se-
Krėvės draugovės skautukų dė- niausią ir gražiausią pasaulio 
ka, augo, plėtėsi ir tobulėdama kalbą? Atsakymas nėra leng-

darbų didybė, kad veikėme kar
tu? Aną receptą naudojo ir pir
masis laikraštėlio penketukas. 

Kuklus, blyškus pirmasis Skil
ties numeris, bet smagaus nuo
tykio tęsimo redakcijai netrūko: 
kiekvienas naujas numeris ge
rėjo, margėjo Įsivilko į viršelius, 
persikėlė spi-ustuvėn... Netru
kus atsirado :r nuotraukų, nau
jų įdomių skyrelių, ko skautiš
kas išradingu.-nas nesugalvoja?! 

Verčiu deši-ntmečio puslapius 
ir didžiuojuos: Skilties redakci
jos atliko repaprastą darbą! 
Gal pati geriausia savybė yra 
ta, kad Skiltis pačių Lituanisti-
cos brolių prirašyta, pripiešta, 
prifotografuota. Laikraštėlis 
taip pat gers s įvairiu turiniu: 
kiekvienas ga'i jame rasti sau 
ko nors įdomaus — skautamoks-
lis, draugovių žinios, tunto sto
vyklos, skautai svetur, galvosū
kiai, pašnekesiai su tunto vete
ranais, humoras ir t. t . 

Šias eilutes rašantį visada ža-

LTTUANICOS TUNTO ĮTAKA 
MANO GYVENIME 

Skautas dirba organizacinį dar
bą ir tas darbas yra Dievui. Tė
vynei ir artimui. Skautavimas 
turėtų išmokinti skautą_,su ki
tais bendrautį ir būti broliais, ar 
seserims. Mokant šituos da
lykus, skautavimas tun turėti 
gan didelę įtaką asmens gyve
nime. 

Lituanicos tunto skautai pa
darė man labai daug įtakos. 
Jeigu aš nebūčiau įstojęs į skau
tus, tai mano gyvenimas būtų 
visai kitoks. Aš būčiau laisves
nis, negu dabar esu. Turėdamas 
daugiau laiko, gal aš būčiau, 
kaip kurie amerikonai, stovinia
vęs ant kampų, arba turėčiau 
daugiau laiko žiūrėti televiziją. 

įstojus į skautus ir esant vil
kiuku, man nelabai rūpėjo skau
tai; aš nelabai supratau skau-
tavimą. Man skautai tada buvo 
tik Jaunimo Centras nuo vie
nuoliktos iki dvyliktos valandos 

"Draugo" preennmerata mokama iŠ anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 1 mėn. 

Chicago, Cook, I1L $28.00 $15.00 $10.00 S4-C0 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 y-
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 — 
Savaitinis $18.00 $10.00 — — 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:3C, šeštadieniais 
8c30 — 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi-
mų turinį neatsako. Skelbimų Kai
nos prisiunčiamos gavus prasytu* 
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DR. ANNA BALIUNAS 
2858 W e s t 63rd Street 

AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 
G E R K L E S LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

tapo didžiausio LSB Lituanicos 
tunto laikraštėliu. 

Pirmieji "Skilties" redakto
riai ir iniciatoriai Gintaras Pla
čas. Rcmas Rupinskas, L. Ras
ią vičius. A- Markulis. A. Krutu
lis. A- Jasaitis ir V. Juodgudis 
per tą laiką užaugo, subrendo, 
įsigijo universitetų diplomus. 
Penki jau sukūrė šeimas su veik 
liomis skautavimo kelyje sutik
tomis sesėmis. Eidami įvairias 
vadovų pareigas įgijo daug skau 
tiško patyrimo, kuris buvo įver
tintas žaliais skautininkų kak
laraiščiais, o neseniai įvykusio
se skautiškos. vadovybės rinki
muose s. G. Plačas tapo išrink
t a s LSS Tarybon, o ps. Romas 
Rupinskas — LSB vyriausio 
skautininko pavaduotoju. Taigi. 
per pastarąjį dešimtmetį pir
mieji redaktoriai . gan tolokai 
nuėjo skautiško ir asmeniško 
gyvenimo atsiekimo keliu. "Skil
čiai" talkininkauti iš jų beliko 
tik šio laikraštėlio iniciatorius 
ir spiritus movenš — s. fil. Gin
ta ras Plačas. 

Per dešimtmeti '•Skiltį" skai
tydama užaugo nauja skautų 
kar ta ir naujasis redakcinis šta
bas, kurį sudaro: Vainis Aleksa, 
Edis Andriušis, Ramutis Račiū
nas, Donatas Ramanauskas ir 
Algis Šilas, jiems tvirtą atramą 
teikiant Lituanicos tunto vado
vybei, tęsia pirmųjų redaktorių 
pradėtą darbą. O kad jie tvirtai 
pasiryžę šį darbą tęsti lietuviš
kos skautybės ir tautinio išsi
laikymo labui, vaizdžiai byloja 
dabartinio redaktoriaus Vai
niaus Aleksos straipsnelis, tel
pąs sukaktuvinio laikraštėlio 
pirmajame puslapyje. 

"SkAtl*' dešimtmečio proga 
sveikina ir jauniesiems redakto-
rsajss ištvermės savo pasiryži-

raštėlio leidėjus? Šiandien tų 
brolių nepaimsite; antai — bro
lis Gintaras Plačas baigęs ar
chitektūrą, Romas Rupinskas — 
branduolinės inžinerijos magist
ras, L. Raslavičius kopia į kom
piuterių magistrą, brolis A. Kru
tulis didžiulės įmonės rajoninis 
tiekėjas, V. Jucdgudis su psi
chologijos diplomu... šiandien 
jie jau pastatytų dangoraižį, su
skaldytų atomą, ištirtų ir pa
teiktų ateities kartų psichologi
nius niuansus, pristatytų, pada
rytų mums, ko tik norėtume, 

Į bet kas paskatino juos ?.nuomet, 
kai net rašyti dar gerai jie ne
buvo išmokę? 

Atsakymą juk jūs ir patys ži
note: jie buvo skautai! Ar dar 
prisimenate nepaprastąjį ano 
nežinomo skautininko receptą, 
perduotą 'ū lūpų į lūpas vis se
kančioms skautų kartoms? Re
ceptas, kiek iš atminties prisi
menu, yra toks: paimti svarą 
skautiško užsidegimo, kelis la
šelius patyrimo, šaukštelį darbo 
meilės, pabarstyti keliais žiups
neliais geros nuotaikos, pridėti 
smagaus nuotykio kvapų, už
kaisti ant skautiško lauželio ir. 
maišant jaunatvišku samčiu 
(maišo puodą visi!), laukti, kol 
užvirs. Išeis geras patiekalas, 
jis vadinasi skautybė. 

Ar pastebėjote; patyrimo rei 

vas. Svarbiausia, tėvai turėtų 
mokyti savo vaikus lietuviškai. 
Darosi pikta, kai tėvai nepatai
so vaiko, kuris kreipiasi į juos 
angliškai, ir dar pikčiau, kai tė
vai atsako jiems angliškai. 

Skautavimas nėra vienintelis 
atsakymas lietuvybės išlaikymo 
klausime, tačiau lietuviškas 
skautavimas tikrai yra. Skau
tavimas lavina žmogų, lietuviš
kas skautavimas lavina lietuvį. 

"Skiltis" -nori prisidėti prie 
šio svarbaus lietuvybės .išlaikys 
mo darbo. Mes raginam drau
gininkus ir skiltininkus kalbėti 
su skautais tik lietuviškai, ra
šyti rašinėlius į tunto laikraš
tėlį. Kviečiame visus fotografus, 
dailininkus, rašytojus ir juok
darius bendradarbiauti "Skilty-1 kia tik kelių" lašelių; "svarbiau 
je". Skautaukime lietuviškai! j sia, kad visi kartu ir sutartinai 
Vyr. Kreiktomis Vainis Aleksa' maišytų. Ar n e tame mūsų visų 

vėjo laikraštėlio išradingas api-1 Aš tik tuo metu buvau skautas, 
pavidalinimas: vis naujos sky- Išėjus iš Jaunimo Centro, dau-
relių antgalvės, akiai patrauklus §?au nemačiau nei girdėjau apie 
sulaužymas ir nepaprastai pui- skautus. Gal dėl to daug vaikų 
Idos, nepozuctos nuotraukos. O nustoja būti skautais, nes jie 
dėl laikraštėlio humoro broliams, nėra užimti skautiškais darbais, 
rašau penketuką. Tiesa, jis nėra; Bet laikas atėjo i stovyklas va-
skirtas mums "seniams", bet I žiuoti ir aš susidomėjau daugiau 
kiekvieną kartą, kai matau skai- j skautavimu. 
tančius ir bekikenančius jaunuo-! Būnant skiltininku, skautai 
sius brolius, atjaunėju ir aš Į pradėjo užimti daugiau laiko, ir 
pats. Niekada nepamirštu links- į bet kas, kas užiroa laiką, turi 
mų ir taiklių eilėraščių "Skau- j įtaką gyvenime. Reikia pasiruoš-
tavimas yra" skyrelio, kurio iš- ti sueigoms ir reikia sugalvoti 
traukomig. ne kartą pasinaudojo i įdomesnių užsiėmimų, kad ki-
ir Skautų Aidas. 
Buvusioms ir dabartinėms Skil

ties redakcijoms: sėkmės ir iš
tvermės skautiškos spaudos dar-

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir motenj ligos 

Ginekolog^nS Chirurgija 
6 4 4 9 So. Pulaski Koad (Cravrford 
Medical Boi lding) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marquette Medical Center 
8132 So. Kedzie Ave. 

V a i : pirmad., antrad. Ir ketvlrtad 
S iki 7:30 vaJL vakaro. 

gestad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofttso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

tiems skautams nenusibostų ir 
kad jie neiškristų iš skautų. 

Stovyklavimas irgi turi daug 
Įtakos. Kai stovyklauji vienoje 

be! Informuokite, fotografuoki-1 pampinėję su kitais skautais, iš-
te, lmksminkite mus ir toliau! jmoksti kaip susigyventi su ki-

(Nukelta į 5 pusi.) 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 popiet 

antrad.. penkta. 1-5. treč. Ir Sešt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per€mf 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
XIX. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: ptrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4, šeStad. 10-J vai. 

brolis Zū 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI DAR NEŽINOMOS 
Įdainavo A. Dvarionas. Šokių muzikos rinkinys XXV 

Omaiios dr. V. Kudirkos vietininkijos vadovai. Iš k. : ps. S. Radžiūnas, 
ps. J. Lileikis , ps. J. šarka — viet ininkas, v. s. A. Karaliūnas — JAV 
Vidurio rajono vadeiva ( sveč ias) , ps. A. Antanėlis ir s. v. v. ei. R. Mic
kevičius. Nuotr . T. Gaidelytės 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
2340 BO. B A L S T E D STREET T E L . — CA B-7252 

R A D U O IR 8 T E R B O A P A R A T Ų PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
OTDELEB PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATU 

SPALVOTOS T t L E V T Z U O S APARATAI 
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7. Bučkis — valsas 
9. Skraido garsai — fokstrotas 

12. Turiu d*t merginas — fokstr. 
8. Širdie — tango 

10. Skrenda naktys — fokstrotas 
11. Paskutinis sekmad. — l a n g o 

Ispanu valsas 
Sapnas — tango 
Gyvenimas — fokstrotas 
Tik tu man priklausai — fokstrotas 
Liūdna man be tavęs — tango 
Daina padės gyventi — fokstrotas 

[dainavo Birute Tamošiūniene. Šokių rinkinys "Svajonių sūkurys'* 
Kur lankos žaliuoja — tango 7. žibuokles — valsas 
Amour-Beguine 8. Balti žiedai — manbo 
Laukiu, sugrįžk — valsas 9. Svajone — tango 
Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba 
Klajojančios rožes — IStas fokstrotasll. Sudie — anglų valsas 
Ilgesys — tango 12. Gal būt, gal būt — bolero 

Įdainavo A Sabaniauskas. Šokių muzikos rinkinys XXVI 
Septintame rojuje — anglų valsas 7. Jaunystes meilė — tango 
Mūsų guFitikimas — tango 
Sutemų daina — tango 
Lifjdna — tango 
Marytė mėlynakė — fokstrotas 
Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

8. Ta naktis — anglų valsas 
9. Nakties serenada — tango 
10. Aldons * - tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

Įdainavo Birutė Tamošiūnienė., <*0 Ramunėle, pasakyk*', šokių muzika 
Granada — Isp. fantazija 
Pava?ar> už lango — tango 
Su tavim kartu — cha cha 
O Ramunėle, pasakyk — valsas 
Tavo akys — rumba 
Žavingos naktys — fokstrotas 

Lietuviškų dainų ir operų rinkinys VII 

7. Senam sode — tango 
8. Niekad sekmadienį — cha cha 
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. Sią nakt — cha cha 
11. Pavydas — tango 
12. Kaip ir afi — rock 

t 

Faustas 
Įdainavo V. Grigaitienė 
Cavailerie Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitienė 
Kai mes lugom du broliukai 
Liaudies iaina 
Vai neku<uok 
Liaudies iaina 
Įdainavo S. Graužinis 
Gražinos arija 
Gražinos arijos tąsa 
Įdainavo E. Saulevičiūtė 

1. Mano gimtinė 
Įdainavo A. Kutkauskas 

2. Užginta daina 
Įdamavo A Rutkauskas 

3. Prapuoliau, motule 
Įdainavo K. Petrauskas 

4. Du brofiukai kunigai 
Įdainavo K. Petrauskas 

5. Sudiev, kary 
Įdainavo K. Orantas 

8. Ispaniška meilė 
Įdainavo K. Orantas 

Visos 3 o * plokStalės kainuoja tik po $6.00. Gaunamos: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd S t„ Chicago, III. 60629 

Ofs . teL 735-4477; Rez. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IK CHTRCRGft 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines L i g o s 

CRAWFORT) MEi>TCAL BUTXX>rNG 
«449 So. Pulaski Rood 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. teL — 6 1 8-6873 

DR. W. M. EISIN-E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So . Kedzie A v e * WA 5-2670 
Valandos pngal «m«1tar1ma. Je* «**-

nt-iiiepia. ekambinli: MI 2-0001. 

TeL — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė Akių Ligos 
3907 W e s t 103rd Street 

Valandos pagal susi tarimą 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1443 S o . SOth A v e » Cicero 
Kasdien 1-S vaL Ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet. 

TeL REl iance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(L ie tuv i s g y d y t o j a s ) 

3935 W e s t 59th Street 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Jr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G B 
KCDIKrC n* VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BCTLDrVG 

7156 South Western A*enoe 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 239-2919 
Ofiso H E 4-1818. Rez. P R 6-9801 

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

Specia lybė v i d a u s l i gos 
2454 W e s t 7Lst S t r e e t 

(71-os ir CarapbeU A ve., kampa*T 
Vai.: pirmad.. antr&d.. ketvirt tr 
penkt. 3 iki 7 T. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
SIRDLES IR V I D A U S LIGOS 

2454 W e s t 7 1 s t S t r e e t 
Va landos paga l s u s i t a r i m ą 

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

7051 So. \ \ . i - ! t e i u m . teL 778-6766 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių r6mų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt Ift-6:80. 
Ketv. 1-8 v. v. Sešt. 10-4 v. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR, ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 
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Nereikia užsimerkti, kai 

LAISVĖ 1 VERGIJA MAINOMA 
Sovietinių propagandos įstaigų garsiame suomių granite? Ar ir 

pranašystės labai dažnai neišsi- iš ten jis bus išbrauktas? O gal 
pildo. Išleidę Aleksandrą Solže- tik dėl "rinkiminės kampanijos 
nicyną išvykti į užsienį, jie skel- nepatogumų" taip kalbama... 
bė: "Praeis metai ir kiti ir Solže- * 
nicynas dings užmarštyje, kaip A Solženicynas yra ne tiktai 
dingo visi kiti emigrantai". geras rašytojas, bet ir puikus kal-

Tačiau didysis rusų rašytojas bėtojas. Neseniai Vakarų kraš-
nedingo ir nemano dingti. At- tuose keliomis kalbomis buvo iš
virkščiai, jo vardas vis labiau leistos jo trys kalbos, pasakytos 
minimas, jo gausūs raštai dar amerikiečiams. 
plačiau skaitomi, verčiami į de- Kaip žinome, tuo metu, kai 
šimtis kalbų. Net ir išeiviai lat- JAV prezidentas užtrenkė duris 
viai išsivertė ir išsileido jo "Gu- didžiajam disidentui — huma-
lago" I-jį tomą. nistui, jam plačiai atsidarė kitų 

Paryžiaus knygų rinkoje vasa- institucijų durys. 1975.V1.30, 
rio 26 dieną pasirodė A. Solže- JAV profesinių sąjungų pirmi-
nicyno "Gulago salyno*' trečia- ninko George Meany pakviestas, 
sis tomas, -prancūziška laida. Solženicynas VVashingtono vieš-
Trys minėto veikalo tomai suda- būtyje kalbėjo profesinių sąjungų 
TO 2000 puslapių trilogiją. Šis pareigūnams. Liepos 9 d. jis pa-
paskutinis tomas turi tris skyrius: sakė kitą kalbą Amerikos darbo 
Sovietų sunkiųjų darbų kalėjimas, unijų atstovams New Yorke, o lie-
deportacijoi ir nebėra Stalino, pos 15 d. — iškilmingame Sol-
Autorius rašo apie koncentraci- ženicyno priėmime JAV senate, 
jos stovyklas Stalino laikais ir po * 
jo mirties, griauna Sovietų agen- Minėtoje knygoje (''Trys kal
tų sukurta mitą, kad "koncent- bos amerikiečiams") A. Solže-
racijos stovyklų Sovietuose nebe- nicynas, kaip senas sovietinių ru
ja", sų karys, primena klausytojams 

* imperialistinių kraštų .pavojingu-
Didysis rašytojas disidentas mą laisvajam pasauliui. Jis nu-

pabrėžia, kad "nei Stalino mir- rodo, kad hitlerinė Vokietija, ka-
tis, nei garsusis Sovietų komunis- riaudama su Sovietų Sąjunga, 
tų partijos XX kongresas, nei Ni- nebuvo menka: reikią tik mesti 
kita Chruščiovas bendrųjų gyve- žvilgsnį į 1943-4 m. Europos že-
nimo sąlygų Sovietų Sąjungoje mėlapį. Sovietams karas su vo-
nepakeitė. Sargybiniai 'šunes' pa kiečiais kaštavo 20 milijonų 
siliko savo vietose tie patys žmonių gyvybių, pora tūkstan-
ir Gulago salynas dar ir dabar čių sugriautų miestų, 70,000 su-
sudaro visų terorų ir kieto rėži- naikintų kaimų. Materialiniai 
mo pagrindą." nuostoliai skaičiuojami 100 bili-

Kreipdamasis į Vakarų kraštų jonų dolerių. Jei Hitleris ir būtų 
socialistus ir kitus kairiuosius, A. laimėjęs karą, jo sukurta "Di-
Solženicynas sako: "Jums, kai- džioji Vokietija~ šiandien siektų 
rieji, Amerikos, Vokietijos, Pran- nuo Calais uosto Prancūzijoje ligi 
cūzijos avangardo studentams Vladivostoko: Vokietija kartu su 
mano knyga yra tiktai žirnių Japonija valdytų visą Eurazijos 
sriuba. Tik kai jūs išgirsite rė- žemyną. 
kiant: 'Rankas ant nugaros!' (So- Atrodo, kad Hitlerio pėdomis 
vietų stovyklų sargų komanda) eina ir panašių tikslų šiandien 
ir žygiuosite į salyną, tik tada siekia Sovietai, keldami revoliu-
jūs suprasite, kas iš tiesų vyksta", cinius sąjūdžius Vietname, Ko-

* rėjoje, Portugalijoje, Afrikos 
Naujo ''Gulago" tomo pasiro- kraštuose, siekdami įsigalėti Ita-

dymas iššaukė ir .papildomus lijoje, Prancūzijoje. 
Solženicyno vizito JAV-bėse ko- Tuo metu, kai Amerikos pre-
mentarus. Kaip žinia, pereitais zidentas, dažydamas iš vieno na
rnėtais rašytojas, atvykęs į do su Sovietų bolševikų vadais, 
JAV-bes, nebuvo priimtas Ame- nusisuko nuo A. Solženicyno, di-
rikos prezidento Gerald Fordo, dysis rašytojas unijų atstovų su
žinoma, kad prezidentas tą die- važiavime įspėjo Amerikos dar
ną ar gretimomis dienomis pas bininikus: "Amerikos darbinin-
save priėmė futbolo žvaigždes, kai neturi užsimerkti tuo mo-
kitus mažiau reikšmingus asme- mentu, kai laisvė į vergiją mai-
nis, bet didžiajam disidentui du- noma." 
rų neatidarė. * 

Šis labai nemalonus faktas bu- Neseniai Sovietuose pradėjo 
vo Amerikos viešosios nuomonės veikti didžiausia pasaulyje auto-
ir pasaulinės spaudos smarkiai mobilių gamykla prie Karnos u-
sukritikuotas. Bediskutuojant iš- pės, pastatyta daugiausia Vaka-
aiškėjo, kad prezidentas tai pa- rų kraštų kapitalistų lėšomis, į-
darė valstybės sekretoriaus pa- ruošta Vakarų kraštų technikų, 
tartas "nedrumsti detentės su rusams padedant. XXV-jam ko-
Sovietais". munistų partijos suvažiavimui 

Na, ta "ramybė" nebuvo nei (greičiausia paprastu būdu, ne 
ilga, nei rami. Po Helsinkio susi- konvejerio keliu) buvo sumon-
tarimo pasirašymo sovietinių ru- tuotas pirmasis šios gamyklos 
sų vadai daugeliu atvejų sulaužė sunkvežimis. Nėra abejonės, kad 
jų pačių surežisuotą "didįjį taikos netrukus prasidės jų serijinė ga-
dokumentą", kubiečių rankomis myba. 
užbaigė savo naudai anksčiau Oficialiai Maskva skelbia, kad 
pradėtą akciją Angoloje, kėlė ne- Šie sunkvežimiai bus panaudoti 
ramumus Portugalijoje, dabar Sovietų ūkiui bei transportui 
pradeda brautis į Rodeziją ir ki- stiprinti. Bet mes neabejojame, 
tur. kad jie bus naudojami kariuome-

* nes reikalams, 'pirmoje eilėje pa-
Vadinasi, detentės nutarimų saulinės revoliucijos plėtimui. Ki-

laikosi tiktai Amerika ir Vakarų taip sakant, Vakarų kapitalistai 
šalys, o Sovietiniams rusams vis- nupirko bolševikams virvę, ku
kąs leidžiama. Taigi "detentės" rią rusai panaudos jiems pakarti, 
vardas Amerikoje pasidaro labai A. Solženicynas įspėjo ameri-
nepopuliarus, beveik keiksmažo- kiečius, kad laisvės nereikia į ver-
dis, ir prezidentas viename savo giją išmainyti. Mes pridedame: 
pareiškime patarė atsisakyti nuo užrašydami Sovietams ne savo 
jo naudojimo. kraštus, stiprindami su jais "de-

Gerai. Gal ir taip. Bet kaip gi tentės" ryšius, padėdami Sovie-
iŠ tiesų JT? su prezidento parašu, tams kurti ekonominę ir karinę 
padėtu po "Europos saugumo ir pramonę, vakariečiai perkasi sa-
bendradarbiavimo paktu "Helsin- vo kapitalu naujus vergijos pan-
kyje? Pagaliau, rodos, suomiai to čius. 
akto partnerių vardus iškalė b. kv. 

DIDYSIS MASKVOS GARSIAKALBIS 
Partijos suvažiavimo nutarimai skambės penkerius metus 

Vasario 24 d. Maskvos suvažia
vimų rūmuose prasidėjo 25 ko
munistų partijos suvažiavimas, į-
vykstąs kas penki metai. Jame 
dalyvavo daugiau kaip 5,000 ats
tovų, drausmingai klausančių ir 
apdairiai kalbančių, jei jiems įsa
koma prabilti. Suvažiavimas užsi
tęsė 11d. virškinti tuo klausimus, 
kuriuos pateikė partijos centro ko
mitetas. 

Centro komitetas, turįs 241 
narį, yra vyriausias partijos ir 
valstybės politikos rikiuotojas. 15 
narių politinis biuras sprendžia 
įvairius klausimus, tačiau juos 
vykdo centro komiteto vadovybė. 
Partijos generalinis sekretorius 
vadovauja politiniam biurui ir 
saugoja, kad jame turėtų ganėti
ną atsparą. 

Politinis biuras pateikia suva
žiavimui centro komiteto ir savo 
narių sąrašą. Suvažiavimas yra 
gausus, todėl sunku suorganizuo
ti pasipriešinimą pateiktiems siū
lymams. Partijos suvažiavimas, 
kaip ir aukščiausios tarybos susi
rinkimas, yra tik antspaudas va
dovybės pateiktiems siūlymams 
patvirtinti. Tokie yra proletaria
to diktatūros "rinkimai". Viešai 
tekepama iš tešlos, kurią paga
mino centro komitetas, o politi
nis biuras sudėliojo į indelius. 

Konservatyvi santvarka 

Komunistinė santvarka yra 
konservatyviškesnė už esančią 
monarchijose. Reikia stebėtis ne
paprastu komunistų partijos va
dovybės ir Sovietų vyriausybės 
pastovumu. Asmenų pakeitimai 
daromi tik didelio reikalo spiria
mi. Visose komunistinėse įstaigo
se vyrauja vyresnio amžiaus dar
buotojai. Centro komiteto narių 
vidutinis amžius 1952 m. buvo 
49 m., kai 1971 jau siekė 58 m. 
Dabartinio politinio biuro vidu

tinis amžius siekia 66 m , o jo na
rys latvis Arvids Pelše sulaukė 
77 m. 

Partijos rikiuotojas generali
nis sekretorius L. Brežnevas, 69 
m , pergyvenęs įvairius negalavi
mus, ligas ir politines nesėkmes, 
dar panoro penkerius metus val
dyti kraštą. Gal jis siekia savo įpė
dinį paruošti, atsparą sutvirtinti, 
nes vargu bedalyvaus ateinančia 
me partijos suvažiavime. Fizinės 
ir politinės ligos metu jį pavada
vo bendramintis A. Kirilenko, e-
sąs 69 m. Ministerių tarybos pir
mininkas, suvažiavime daręs ūki
nį pranešimą, taip pat liguistas 
h- 71 m. amžiaus. Jį gali pavaduo
ti dešimečiu jaunesnis Kiril Ma-
zurovas. 

Sovietuose jaučiamas ne tik 

GEDIMINAS GALVA 

tautinis, religinis ūkinis, bet ir 
jaunųjų bruzdėjimas prieš vyres
niuosius, kurių daugelis nebeprisi
mena revoliucijom. 

Nesėkmės 
Negaluojantis L. Brežnevas 

pergyveno kelis didelius smūgius. 
Maskva stengėsi suartėti su Pe
kinu, bet jos žvgiai buvo nesėk
mingi. Kraštų suartėjimo nebus 
bent iki Mao įtakos sunykimo 
Kinijoje. Jugoslavijoje suimti So
vietų kurstytoja: nuversti krašto 
vyriausybę ir užmegzti gerus san
tykius su Mask\a. Portugalijoje 
įvyko netikėtas lūžia. Vietos ko
munistų partija buvo apvaldyta, 
nors jau buvo arti perversmo. 
Europos komunistų partijos stai
ga atsisakė proletariato diktatū
ros ir pasuko link demokratijos. 
Jei tas mostas net taktinis, šiuo 
metu Maskvai kelia susirūpi
nimą. 

Didelių smūgų sulaukė ūkio 
srityje. Kelerių metų nederlius, y-
pač 1972 ir praėjusiais mt priver
tė tuštinti svetimos valiutos iš
teklius, pirkti duoninius grūdus 
ir pašarą. Pašaro trūkumas pa
stūmėjo kai kuriose srityse skersti 
gyvulius, silpninti šią ūkio šaką. 
1975 m. buvęs '.40 mil. to. grū
dų derlius net S 5 mil. to mažes
nis už numaty'.ą plane. Neder
lių galima aiškinti klimatinėmis 
sąlygomis, bet *urėjo įtakos ir 
santvarkos nesklandumai. 

L. Brežnevas prieš penkerius 
metus skelbė, kad per devintąjį 
penkmetį vartojimo prekių gamy
ba būsianti padidinta 44proc. 
Deja, pažadas netesėtas net 11 
proc. Sio penkmečio plane •visur 
suvežti diržai. Vartojimo prekių 
gamyba numatyta padidinti 30 
proc. Ar šis pažadas bus tesėtas? 

Šios ir kitos nesėkmės nesutruk
dė L. Brežnevui likti valdžioje, 
nes jis turi nepapratai stiprią 

atsparą saugumo ir kariuomenės 
vadovybėje. 

Laimėjimai 
Sovietų piliečių diržai tebever

kiami, o apsiginklavinimas spar
čiai didinimas.JAV krašto apsau
gos sekretoriaus pavaduotojo M. 
R. Currie duomenimis, paskelb
tais 1976.11.26, Sovietai jau pir
mauja daugelyje apsiginklavimo 
sričių. Jų mokslo tyrimai ir kari
nė technologija jau pralenkusi 
JAV. Sovietai ryškiai pirmauja 
tankais, povandeniniais laivais, 
karo laivynu ir tolimojo nuoto
lio raketomis. Jei šie duomenys 
yra ir perdėti, jie ryškiai rodo 
Sovietų pasirinktą linkmę — ap
siginkluoti ir stiprinti spaudimą 
užsienio politikoje. 

Stiprus Sovietų apsiginkla-

BRITANIJOS VILTYS ANT SMĖLIO 
IS perdėto optimizmo — pesimizmas 

A. J. STANIUS 
Britanijos min. pirm. H. Wil-

sonas, viena koja sto\ ėdamas 
giliai įklimpęs j 1975 m. ekono-

bės, kaip Švedija ir V Vokietija, 
tiesiog pasipurto, prisiminus į-
monių suvalstybinimą. Britų so-

minę balą, o kitą jau keldamas cialistai šituo reikalu yra visu 
į naujuosius 1976 metus, prane- šimtu metų atsilikę nuo pažan-
šė britams, kad praeitieji metai 
buvę blogi, bet šie metai būsią 
dar blogesni, ypač pirmieji mė
nesiai. Paprastai, H. Wilsonas 
yra net įkyrus optimistas, bet 
ši kartą ir jo optimizmas dėl 
Britanijos ekonominės pažangos 
pasižymėjo ne skaidriais spindu
liais, bet juodais šešėliais. 

Britanijos ekonominis gyve
nimas, palyginus su kitomis V. 
Europos valstybėmis, velkasi 
pačios uodegos gale. Tai prilei
džia ir finansų min. Healey ir 
nurodo net priežastį, dėl ko taip 
yra. Nuo 1950 m. Britanija dau
giau išleidžia, negu uždirba. Dėl 
to ir atsiliko visų kitų tautų vimas yra užsienio politikos pa- , „ , , . „ , • J T - » - i-*;i i užpakalyje. Tiesa ( britų vvnau-

gnndas. Tiesa, užsienio politiKO-! ^ **? x H -je rusai yra žymiai apdairesni už 
amerikiečius, vengia įsipainioji
mo, turi planą ir su kubiečių pa
galba pradeda naudoti naują tak 
tiką plėsti savo įtakai Afri
koje. Laimėjus Angoloje jau su
rasti kiti silpni politiniai taškai 
— Rodezijoje ir Namibijoje. 

Helsinkyje pasiektas ryškus lai 
mėjimas — gautas vakariečių poli 
tinio grobio pripažinimas, nieko 
neįsipareigojus. 

Šiose sąlygose Sovietams yra 
naudingas taikos sambūvis dar 
sparčiau apsiginkluoti. Partijos 
suvažiavime jis buvo garsinamas 
ir rado dalyvių pritarimą. Taikos 
sambūviui dabar pritaria net ir 
karingiausi Sovietų generolai ir 
maršalai, nes jau suprato, kad 
sambūvis tarnauja vakariečiams 
nusilpninti. 

Partijos suvažiavime paskelbta 
daugelis šūkių, kurie bus vis mė
tomi ir per ateinantį penkmetį 
peršami: vykdyti planus, stiprin
ti Sovietų galybę, neklausi ant, 
ką gaus pilietis už didžias savo 
pastangas. 

sybei pavyko 1976 infliaciją su
mažinti nuo 25 proc. iki 15 pro
centų dėka įstatymu apribojimo 
algų kilimo, šiais metais vyriau
sybė tikisi infliaciją numušti iki 
10 proc., bet tomis viltimis neti
ki nei ekonomistai, nei pramo
nininkai. 

Kapitalo stoka 
Infliacija, kaip praktika pa

rodė kitose valstybėse, nyksta 
ten, kur pakankamai pinigų į-
liejama į pramonę ir padidinama 
gamyba. Britų vyriausybė at-

giųjų socialistų. Nusavinant į-
mones reikia išpirkti dali akcijų, 
kad ir minimaline kaina. Nusa
vintos įmonės sustiprinimui ir. 
gal būt, jos perorganizavimui 
p'nigų jau nėra. Tų įmonių bank 
rotas neišvengiamas. 

Invalidų šelpimas 
Nūdien Britanijoje kas dvide

šimtas žmogus yra bedarbis. Jei 
kuri stambesnė įmonė prieina 
prie bankroto ribos ir ją per
žengus jau turi likviduotis, tuo 
pačiu bedarbių skaičius dar la
biau didėja. Tai ypač žymu auto
mobilių (Leyland ir Chrysler) 
fabrikuose. Vyriausybė, bijoda
ma didėjančio bedarbių skai-
čaus, tokiems invalidams fabri
kams duoda milijonines subsidi
jas, kad tik jie neužsidarytų. 
Vyriausybė ir tų fabrikų vado
vybė žino, kad tie fabrikai grei
čiau ar vėliau vistiek turi lik
viduotis dėl negalėjimo nusipirk
ti žaliavos ir dėl staigių darbi
ninkų streikų, kurie įmonėms 
padaro milijonus nuostolių. 

Kitas pažymėtinas dalykas, 
kad dabartinė vyriausybė vis 
daugiau ir daugiau įsteigia nau
jų pramonės ar kitokių valsty
binių institucijų, kurios nėra 

sarginio kapitalo neturi Kad jo'būtinos. 1975 m. civilinių tar-
turėtų, reikia arba užsitraukti, nautojų skaičius padidėjo 40,000 
naują tarptautinę paskolą, arba ; asmenų, kai tuo tarpu ligoninėse 

Sovietų "Krokodil" taip vaizduoja Sov. Rusijos batų pramanę. Ba
tai rūšiuojami, bet gerų batų tiek maža. kad vienas iš rūšiuotojų klau
sia, kur dingo antspaudėlis su įrašu "Pirmos rūšies", nes tokio antspau
do jie jau seniai nevartojo. 

spausdinti daugiau banknotų, 
mažinant savo aukso atsargas. 
1975 m. vyriausybė iš įvairhių 
bankų pasiskolino 5 bilijonus 
svarų sterlingų, šiais metais nu
matoma pasiskolinti 7 bilijonus. 
Kur tos paskolos dingo? Jos ne
buvo investuotos į pramonę, 
kaip padarė Italija, gavusi pa
skolą iš Vakarų Vokietijos. 
Prancūzija ir V. Vokietija taip 
pat įdėjo į savo pramonę bili
jonus ir užtat dabar jų pramo
nė atsigauna, o infliacija mažė
ja. 

Dabartinė britų vyriausybė 
milijonus sukiša ten, kur jie 
žūsta nedavę nė vieno procenfo 
pelno ir nė vienu laipsniu nepa-
kėlę gamybos lygio. Ministerių 
"labinete yra didžiųjų pramonių 
nusavinimo maniakų. H. YVilso-
naš nepajėgia jų reikalavimams 
atsispirti. Nusavinimas (suvals-
tybininmas) stambios pramonės, 
jei nėra milžiniškų rezervų į jas riausybei galimas — tai spaus-
investuoti, yra atgyvenęs daly-'• <iinti daugiau pinigų. Ekonomiš
kas ir labai pavojingas. Net to- tai numato, kad tas būdas, pa-

dėl menko atlyginimo trūksta 
slaugių, mokyklose mokytojų. 
Tarpt, bankas jau keletą kartų 
Britanijos vyriausybę yra įspė
jęs, kad, jei nori gauti naują 
paskolą, turi mažinti išlaidas 
nebūtiniems vidaus reikalams. 
Tik su tais mažinimais nesutin
ka min. kabineto ir parlamento 
kairysis elementas. 

Nauji kapitalo šaltinis! 
Neturint atliekamo kapitalo, 

vyriausybės akys jau įsmeigtos 
į keturis didžiuosius Britanijos 
bankus: Midland, Barclays, 
VVestminster ir Lloyds. Tie ban
kai turi milžiniškas kapitalo at
sargas, bet atsisako jas inves
tuoti į didesnę pramonę, kurią 
valstybė gali greit nusavinti. 
Tai norima tuos bankus suvals-
tyb'nti ir jų santaupas likvi
duoti. 

Yra dar ir kitas būdas vy

kios ekonomiškai stiprios so
cialdemokratų valdomos valsty-

leidus į žmonių rankas naujus 
(Nukelta J 5 pusi.) 

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

M.KLEINAIT1S 
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ŽVALGYBA CiaCAGOJE 

JAV apylinkės teismas nu
sprendė, kad meras Daley mė
nesio laikotarpy turės po
licijos žvalgybą Cbicagoje. Teis 
mas taip pat nusprendė, kad 

Chicagos policija neturi teisės 
slėpti p-anešėjų, informavusių 
apie piliečius ir grupes. Galima 
suprasti, kaip tas apsunkins 
priešvalstybinių gaivalų seki
mą. 

Išberia it papūga: 
— Zelle 54 mit Untersuhungsgefangene Klenaitis 

helegt: 
— Kamera 54 užimta su priežiūros kalinio Klei-

naičio. 
— Wiederholen — pakartok, — rėkia kaip vel

nio {geltas. 
Kartoju, sumaišau, sukeičiu žodžius, praleidžiu. 

Dar pasiučiau rėkia ir plūsta. Pagaliau išmokstu 
tą litaniją, kurią čia reikės, tur būt, ilgai kartoti. Da
bar pasiunta rėkti, kam nuėmiau nuo lovos antklodę, 
nes jis skirta tik naktį užsikloti. Įsako tuoj vėl už
kloti lovą. 

— Jawohl, — surinku aš ir tuoj užkloju lovą. 
— Daugiau to nedaryk. 
— Jawohl, — rėkiu visa gerkle. 
— Prie durų nestovėk. 
— Jawohl. 
— Per langą nežiūrėk. 
— Jawohl, — vėl rėkiu. 
— Kamera turi visada būti švari 
— Jawohl. 
— Kai įeina kas nors į kamerą atsistok čia ir 

raportuok. 
— Jawohl. 
— Kai nori eiti savo reikalui, naudok kampe sto

vintį puodą. 
— Jawohl. 
Kur reikia ar nereikia, kaip išmokyta papūga, vis 

kartoju: 
— Jawohl. 
Pagaliau su savo nuolatiniu "Jawohl" įsiutinau tą 

apysenį vokietį, o gal buvo klaipėdietis, lietuvninkas. 
Vėl pasiunta rėkti: 

— Javvohl. jawohl, javvohl, — esi durnas a r mand-
rus? 

— Jawohl, —atsakau. 
— Jūs visi. prakeikti lietuviai, esate nedėkingi 

Fuehreriui, kad jus išgelbėjo nuo komunizmo, nuo 
rusų. Dabar nenorite padėti Reichui vesti sunkų karą 
ir su jūsų priešu, o tik trukdote. 

— Jawohl, — vis rėkdamas, kartoju .Trenkė du
ris ir išėjo. 

Sfdžiu prie savo stalelio ir pats juokiuosi iš šios 
savotiškos pirmos pažinties su pirmuoju kalėjimo pa
reigūnu Klaipėdoje. Bet jis, matyt, stebėjo mane pro 
durų vilkelį ir matė, kad aš juokiuos. Staiga vėl atsi
darė vienutės durys, vėl raktus, kaip savo galybės 
ženklą, žvangindamas įlėkė tas pats įsiutęs senis, ku
ris čia prieš kelias minutes buvo, ir mokė mane kalėji
mo tvarkos, drausmės ir patriotizmo. 

Sėdžiu ir rodau jam savo rimtą veidą. 
— Stokis ir raportuok. — surinka. 
— Juk tu čia ką tik buvai? — atsakau rėkdamas 

kaip ir jis visa gerkle. 
— Kad ir tūkstantį kartų per dieną aš čia įeičiau, 

turi raportuoti. 

Vėl kartoju raportą. 6į kartą buvo gerai. 
O dabar, nurimęs, patylėjęs, klausia: 
— Pasakyk, kodėl tu pirma juokiais? 
— Jawohl, — surinku. 
Ko tu taip rėki? 
— Tu taip mane mokei — jawohL 
— Tu, durniau, aš klausiau, ko tu juokies? 
— Jawohl. 
— Na, tave gestapo išmokys kalbėti, jei dar ne

moki vokiškai. Bet aš manau, kad tu moki, tu neatro
dai toks durnas. Visi, kurie čia ateina iš gestapo, pra
džioje labai gudrūs, bet vėliau gestapo aplaužo jiems 
ragus, aplaužys ir tau. Tyliu. 

— Kodėl nerėki jawohl? — klausia šypsodama
sis. 

— Jawohl, — surinku vėl. Trenkė duris ir išėjo. 
Vėl atsisėdu. Mintimis nuklystu pas šeimą į Pa

langą Ką veikia šiuo metu žmona, dukrelė, ką gal
voja apie mane, kur aš dabar, kaip elgiasi čia su ma
nim. Kaip ilgai aš čia būaiu. kas laukia čia manęs, kas 
laukia mano brolių kituose raudonųjų hunų ar rudų
jų nacių kalėjimuose, požemiuose ar koncentracijų sto
vyklose. Iš pasąmonės iškyla Vinco Kudirkos žodžiai: 

Lietuva mano priešui ant tavęs įnirtus. 
Privalai hidra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvo svieton jos išdygsta. 
Išliksi tik į hidrą gyvenimo pavirtus, 
Nors priešas ir nestygsta. 
Sie prisiminti V. Kudirkos žodžiai stiprina ma

ne, suteikia jėgų, ryžto nepalūžti. Juk tūkstančiai ma
no brolių šiuo metu eina tuo pačiu kryžiaus ir golgo-
tos keliu. Kantriai nešiu ir aš savo naštą, likimo ui-Pašoku ir visa gerkle bėriu savo raportą: 

— Zelle 54 mit einem Untersuhungsgefangenen j dėtą amžių rankos sunkios, kad vėl sutiktume rytą 
oelest. saulėtą po nakties, po audros. 

— Savo pavardę praleidai. (Bus laųgiau} 



~ - « a '. • - . » . • - - -I 
iwmnt?>itnniHMniimiiitt»m>nt)HnttwnwwHiitiiww<»wwiiii»WMi>iiiMiiniimi»miiinii»i>iiitiii»ttr gįittfttnu 

Į Šeštadieni kovo men. 13 d. 
| 8-tą valandą vakare 
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— ir — 

f Sekmadienį, kovo men. 14 d. 
| 3-čią valandą popiet 

i Maria High School Auditorijoj 

C H I C A G O S L I E T U V I Ų C H O R A S P I R M Y N S T A T O 
Frau Ufcara Triji Veiksmu Operete 

"GRAFAS LIUKSEMBURGAS" 
D a l y v a u j a : A. BRAZIS, KRISTINA MILERIOTE, Y. LIORENTftS, ELEANORA ZAPOLENE, A. SNARSKIS, 

ALVINA GIEDRAITIENE. B. STAKAUSKAS. AKOVERA, J. PANKĄ, f. YIERAITIS ir kiti. 
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Bilietai gaunami 
MARGINIUOSE 

2511 West 69th Straet 

Bilietų kaina: 
Parteris: 8. 7, 8. 4 dol. 
Balkonas: 8, 6, 4 dol 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
New York, N. Y. 

VASARIO 16 MINĖJIMĄ 
PRISIMINUS 

KANADOS ŽINIOS 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę čia rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos vietos skyrius. 
Pirmininkai keičiasi kasmet ro
tacine tvarka, atstovaudami 
tam tikrus sąjūdžius, partijas. 
Žmonės tuo nesidomi. Jiem svar 
bu, kad pirmininkaujantis su
rengtų gerą minėjimą ir jį gerai 
pravestų. 

Šiemet pirmininkavo architek
tas Antanas Varnas. Jis atsto
vavo Sandarai, pats yra demo
kratas, tai per demokratų part i
jos viršūnes ir centrus prašė, 
kad neužmirštų ir jo rengiamo 
minėjimo. Jie neužmiršo Pirmą 
kartą tokioje lietuviškoje nepri
klausomybės šventėje dalyvavo 
New Yorko valstybės guberna
toriaus pavaduotoja Marie A n n 
Krupsak. Ji perskaitė guberna
toriaus proklamaciją ir t a r ė 
sveikinimo žodį. Viešnia iš val
džios viršūnių paliko malonų ir 
kultūringą įspūdį. 

Gerą įspūdį paliko ir Roches-
terio universiteto profesorius dr . 
Antanas 'Klimas, pasakęs čia 
kalbą. Jis kvietė visus labiau nu
sižeminti, daugiau dirbti, auko
tis, kad tuo labiau patarnautu
me Lietuvai. Jo kalba buvo šil
tai sutikta. Kaitėjo apie 18 mi
nučių su poetiniu įkvėpimu, ci
tuodamas partizanų poeziją, su
minėdamas mūsų tautos kančių 
dokumentus — svarbiausias 
knygas. 

Sveikinimo žodi ta rė ir Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. J is palietė ir Amerikos 
politikos aktualijas ir padarė 
kai kurias pastabas. 

Šiemet atsilankė gana daug 
atstovų iš New Yorko valstybės 
abiejų rūmų. Čia jie buvo pri
statyti. Iš jų tik senatorius Mar
tin Knorr paskaitė senato rezo
liuciją ir ta rė sveikinimo žodį. 

Didelę staigmeną padarė kon-
gresmanė Bella Abzug. fimė ir 
įšvytravo su savo plačia skry
bėle, visus nustebindama. Visi 
žino jos nusistatvmą, jos kalbas 
per televiziją, jos kraštutinį li
beralizmą. I r kaip ji čia pateko? 
Negi Altą pakvietė? Vertėtų Al
tai pasiaiškinti viešai, kaip ten 
buvo su jos pakvietimu. I r ji 
ta rė sveikinimo žodį. linkėdama 
sugyventi etnografinėm grupėm. 
Pavergto Lietuvos krašto ji ne
prisiminė. 

Anglų kalba rezoliucijas per
skaitė Pe te r VVytenus. Jos bus 
pasiųstos Amerikos vyriausybės 
žmonėm. 

Programą pravedė Irena Veb-
laitienė, pati gana plačiai pa
aiškindama, kas tai yra laisvė 
ir ką mums ši diena reiškia. 

Antrąją programos dalį atliko 
vietinės jėgos. Dainavo N. Y 
vyrų choras Perkūnas, diriguo
jamas Vytau to Daugirdo. Šoko 
N . Y. tautinių šokių ansamblis, 
vadovaujamas Jadvygos Matu
laitienės. 

Pradžioje invokaciją sukalbė
jo kun. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Minėjimas vyko vasario 
15 Kultūros Židinyje. Prieš tai 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je buvo koncelebracinės Mišios, 
kurių metu taip pat kalbėjo Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis. 
Giedojo tos parapijos choras, di
riguojamas Algirdo Kačanaus-
ko. 

PRIĖMIMAS VASARIO 16 

Lietuvos nepriklausomybes 

gė Lietuvos gen. konsulas A 
Simutis ir Vliko pirmininkas 
dr. K. Valiūnas. Priėmimas bu
vo Carnegie Endowment patal
pose, netoli nuo Jungtinių Tau
tų pastato. 

Susirinko apie 200 žmonių, 
iš diplomatinio korpuso dalyva
vo tik Australijos konsulas ir 
tautinės Kinijos ambasadorius. 
Kiti, kurie atsilankydavo į to
kius minėjimus, buvo išvykę iš į 
New Yorko, nes tuo laiku buvo 
ilga s savaitgalis ir pirmadienis 
buvo nedarbo diena. 

Toronto Ont. 
> 

IŠKILMINGAI ATŠVĘSTA 
VASARIO 16 

Lietuvos nepriklausomybės 
a t s t a tymo sukaktis Toronto lie
tuvių kolonijoje a tšvęsta su rei
k iama pagarba ir iškilmingumu. 
Vasario 13 d. Prisikėlimo pa ra 
pijos didžiojoj salėj buvo su
ruoštas priėmimas Kanados val
džios (provincinės i r federali
nės) bei miesto savivaldybės, o 
t a ip pa t etninių grupių a t s to 
vams. Čia kalbėjo KLB K r a š t o 
v-bos pirm. J . R. Simanavičius ir 
keletas svečių. Su trimis due
t a i s pasirodė scenoje du solistai 
— R. Strimaitis ir V. Verikaitis. 
Priėmime dalyvavo apie 150 srve 
čių. 

Vasario 15 d. visose t r i jose 
lietuvių šventovėse t a intencija 
a t la ikytos iškilmingos pamaldos 
i r pasakyt i dienai pr i ta ikyt i 
pamokslai. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis. "Tėvynės 
prisiminimų'" lietuviškoji radi jo 
p rograma — taip p a t davė die
na i pri taikytą programą. 

Pagrindinė oficialioji ir meni
nė minėjimo dalys įvyko Anapi
lio salėje. Įžangos žodį t a r ė To
ron to apyl. pirm. V. Bireta. Tn-
vokacinę maldą perskaitė kun . 
A . Žilinskas. Nepriklausomybės 
peskelbimo aktą perskaitė šešta 
dienines Maironio m-los moki
niai. Neilgą žodį t a r ė kons. dr. 
J . žmuidzinas, o pagrindine kal
bą pasakė svečias iš Amerikos, 
VLlKo pirm. K. Valiūnas. 

Sekė sveikinimai, garbės sve
čių pr is ta tymas i r Rcber t S 
VVelch, Ontario kul tūros minis-
ter io kalba. Pasigėrėtina, kad, 
bent šiuo kar tu svečias kalbėto 
j a s kalbėjo tik apie lietuvius ir 
Lietuvą. 

Meninėj daly Gin ta ro daiiiinin-
?•;,:-..-: I aliumini- į k ė s padainavo Tėvynę Lietuvą, 

jaus vamzdžių ir iš aliumini- j vyresniųjų šokėjų grupė pašo-
jaus plokšteliu. Paroda buvo lvg | k o audėjėlę, mažųjų g rupė — 
jos grįžimas į aukštesnį periodą.! Piemenėlį. Vėl dainininkės — 
kuris savo apvbraiža primena Kokiais keliais bekeliaučiau. 
lyg lapuojančius, besišakojan- Jaunesnieji šokėjai pašoko suk
čius medžius. 

Buvo išstatyta ir naujausios 

GRĮŽO JURAŠAI 

Aušra ir J o n a s Ju raša i su 
sūneliu Joriu vasario 16 grįžo iš 
San Francisco i r tą patį vakarą 
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės priėmime. Vasa
rio 17 d. Aušra Marija Jurašie
nė pradėjo dirbti Laisvės radijo 
lietuviškajame skyriuje. 

Vasario 21 savaitgalį jie buvo 
iišvykę pas prof. A- Vaišnį į 
New Haven, Con., kur turėjo 
progos aplankyti Yale universi
teto dramos skyrių. Kovo 6 sa
vaitgalį išvažiuoja į Bostoną. 

ELENOS KEPALAITES 
PARODA 

New Yorke gyvena skulptorė 
Elena Kepalaitė, kuri visą sa
vo laisvą laiką nuo tiesioginioo 
darbo skiria skulptūrai. Labai 
daug dirba, nuolat dalyvauja 
bendrinėse amerikiečių parodo
se, dažnai ir pat i viena suren
gia savo kūrinių parodas. Nuo 
vasario 14 iki kovo 5 jos kūri
nių paroda vyko Phoenbc gale
rijoje Manhattene, Madison A-
venue, kur y ra visos didžiosios 
galerijos. 

Parodoje buvo išstatyti jos 
senesnieji darbai, viskas bron
za. Tai buvo lyg kokia apžval
ginė paroda. Nebuvo i šs ta ty ta 

to tautinių šokhi ans . Atžaly
nas, vad. Silv. Lparsk ienės . 

P o to — choras "Varpas" , 
vad. muz. J . Govėdo, padainavo: 
J. Tallat^Kelpšos " K u r lygūs 
laukai", liaudies dainą. "Tykus 
buvo vakarėl is" harm, J . švedo, 
ir ki tą liaudies dainą "Oi lekia, 
lekia" harm. K Čiurlionio ir J. 
Juzeliūno — "Lietuva brangi" 
bei bisui priedo. 

Pranešėja buvo Snaigė Valiū-
nai tė . Baigta Lietuvos himnu. 

P r . Alš. 

skaitė paskaitą M. K. Čiurlionis dovauja Pranė Senkuvienė ir i Britanijoje, Tower Hamleto 
už Lietuvos ribų, kar tu trumpai Veronika Jurienė. 
supažindindama ne lietuvius su 
M. K. Čiurlioniu anglų kalba. 

Miss Carlina Carr, kaip ją 
laikraščiai vadina "Carlina Carr 
has been acclaimed as undoub-
tedly one of Canada's foremost 
pianists", davė M. K. Čiurlionio 
muziką: Tema iš šešios varia
cijos, trečioji pjesė. Fuga, i r 
Preliuseus. Buvo malonu turėti 
ir klausytis M. K, Čiurlionio mu
zikos, išpildančios pasaulinio 
garso pianistės. 

Londono tautinių šokių gru
pė, kur i rengiasi dalyvauti V 
Tautinių šokių šventėje, sušoko 
šiuos šokius: Vėdarą, Rugučius, 
Aušrelę i r Kubilą. Grupei va-

Londono choras atliko kon
certinę dalį, sudainuodami ke
letą dainų. Svečių ta rpe matėsi 
Pabaltijo valstybių atstovai D. 

miesto tarybos nariai, tautinių 
mažumų organizacijų atstovai. 
Minėjimo pranešėja Šekspyro i r 
TV aktorė Ž. šlekytė - Roche. 

S. Kasperas 

R E A L E S T A T E 

IR GYVENKIME CIA 

VASJtRIO U LONDONE 
Vasario mėn. 15 d. Londone 

buvo paminėta Vasario 16-toji 
ir užbaigti M. K. Čiurlionio ir 
M. Valančiaus metai. Minėjimą 
surengė L B Krtšto valdyba. 

Minėjimas prasidėjo 11 vai. 
pamaldomis lietuvių šv . Kazi
miero bažnyčioje, kur ias užpra
šė Lietuvos atstovas Vincentas 
Balickas D. Britanijoje, šv . Mi
siąs laikė rektorius d r . J. S a k e - ! . **? ,73 ** c ^ u r ° ^ * 1 - 20 m«*i P°»-

, » T « -r. IL. * •• ^^^., . ' k u a 6 k a m b - 2 aukštų mOraa. 2 au-
V1C1US, MIC. P a m o k s l e JIS lSKele , to mūro garažas. Patrauklus gyventi 

Į 123 300 
Vysk- M. V a l a n č i a u s n u o p e l n u s j savistoviam profesionalui ar klek-
a t g i m s t a n č i o j e L i e t u v o j e . B e rtei&m žmogui galima gerai pirkti 1 , 
"Tr. . J , , , , J . aukštų muro narna, liuksus 6 kamb, j 
uetUVių, p a m a l d o s e d a l v v a v o i r : butas Ir modernus biznis. Namas sta-
anglų visuomenininkų.* Gražiai | S K ^ il^ltofo™* * " • * ! 
pasirodė J u s t o černio vedamas f butopuikaa mūras ir t auto ga-
• \ ražas. Marąuette Pke. AxU mūsų. • 
Londono choras. $27,900. 

Vakare Londono centre , gra- ^ ^ V T M S O S , T ^ i o a * ^ 
karpetal. Arti Brlghton Pko. Galite 
greit užimti. $36,500. 

6 buto iškilaus grožio mtraa 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir jums Mar
ąuette pke. $66.000. 

Modernas 4 batą mūras. 2 auto 
mūro garažaa Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air conditionlng. Arti Karia 
High. $*5.000. 

2 bato modernas mūro namas iro 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve" Marąuette Pke* $36.600. 

DURŲ STOGELIAI - DURYS 
LANGAI - TVOROS 

Patikrinkite kainas kitur ir 
paskambinkit: 

KOSTAS B U T K U S 
Tetef. — 7 7 8 - 2 7 8 1 

C L A S S I Fi ED G U I D E 
R E A L E S T A T E 

žioje Bishopsgate koncertų sa
lėje, vyko akademinė minėjimo 
dalis. Minėjimą atidarė Londo
no choras, vedamas J u s t o Čer
nio su Malda už Tėvynę. 

Lietuvos atstovas D . Britani
jai Vincas Balickas pasakė ati
daromąją kalbą anglų ir lietuvių 
kaJbomis, kviesdamas visus jung 

PIRMA KARTĄ PARDUODAMAS 
Svarus 5 kamb. mūr. bungalow. 2 
maš. garažas. 2emi mokesčiai 
$23,900.00. Skambinkit dar šian
dien. 

McKey & Poague 
10540 S. Westeni — 2S5-S428 

S. W. CHICAG0 
Brick store bldg. with apt. — fuH 
bsmt. ExceL Marąuette shopping 
area. Unlimited bus. potentiai. 20's. 

TARR-KING ASS0C. 
TeL — 371-0700 

VALDIS REAL ESTATE 

MISCELLANEOūS 

tis vieningai į laisvės kovą už Į 2625 W. 71st S t , teL RE 7-7200 
savo tautos nepriklausomybę. 

Skulptorė Elena Gaputytė 

MmtiuiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 

jos tapybos. Ta i geometriniai 
piešiniai, pervesti j drobę, at
likti akrilio dažais. Pa roda pa
liko visiems gražų įspūdį, buvo 
gražiai sutvarkyta, susilaukė ir 
a tgarsio amerikiečių t a rpe , nes 
ją lankė daug amerikiečių dai
lininkų. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS 

Seniausia Lituevių Radijo Progra
ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausiu pa-

Atliko Toronto liet. ansambl is ! *"»*«*» *in»i santrauka ir komen-
Gintaras vad R Karasieiienės I t a r a i ' m u z i k a ' d a i n o s fr Magdutės 

' T T r . . _ ! f i ! f ! ^ ! Pasaka, gią programą veda Stepo
nas J. Minta*. Biznio reikalais 
kreiptis į Baltic Florists — sėlin 
bei dovanu krautavę, 502 E. Broad 

Šokių vadovai: vyr. grupes 
R. Karasiejienė, jaunesniųjų — 
N . Čižikaitė, mažųjų — D. Nau 
sėdienė. Dainų vadovai — R. ir 
G. Paulioniai. 

Vėl šokiai: vyr . grupė — Auš 
relė ir Aštuonnyt is . Išp. Toron-

way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraStis Draugas. 
imiiiiimiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiimiiiimiiii 

HiMimiiimiiiiimiHimiiinminiiimmn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimai — 
Valdymas 

Draudimai — bteorne Tax 
Votariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
A*. B A C E V I Č I U S 

6455 S. KMzl* ATP, _ T7&-22S3 
ninimiiiimniiiitniunm»HHnimmiw 

REAL ESTATE, NOTARY PTBLIC, 
INCOME TAX SERVICE 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINU; iškvietimai, pUdoast 

PI1ETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokį Maak&L 

16% — 10% — S0<% pigiau makim 
o i apdraada noc ugnies Ir aatomo-
Mllo p«« 

F R A N K Z A P 0 L I S 
»30% -j WetM »5tb Streai 

Chlc««o, CUnote 
Te. GA 4-M1M 

HELP WANTED — VYRAI 

ELECTRICIAN 
HELPER 

Englisb speiking 

DRISCOLL & C0MPAMY 
3145 W, Grand Avenue 

Go to emplnymeat office 
Soath o* Troy Street 
and ask for MURPBY 

M E T A L . S P I N N E R S 
2nd Shiit 

Experienced or will train 
Mušt ą>eak and understand some 

Elnglish. 
Wases $&50 — S*.0T per boar. 

MAJOR CTOP0RATI0M 
460S W. Fullerton AveaiM 

PHONE — 773-7000 
Call between 8 ajn. and 10 a.m. 

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime pasirodė New Yorko 
tautinių šokių grupė, naujai 
persiorganizavusi ir labai padi
dėjusi. Joje y r a maždaug dvi 
grupės — vyresnieji, kur ie šoko 
ir anksčiau, ir jaunieji, pradėję 
+ik šią žiemą. Grupei labai sėk
mingai vadovauja pri tyrusi šo
kių mokytoja Jadvyga Matulai
tienė. 

Grupė neseniai pradėjo vadin
tis ansamblio vardu. P e r šį ne
priklausomybės minėjimą pro- \ 
gramos vadovė Irena Veblaitie-
nė paskelbė ir kitą naujieną — j 
naują ansamblio vardą ' T r y p t i - i 
nis". 

Ne vienas dėl to va rdo susi
mąstė. Ar j is t inkamas? š ia ip 
žodig trypti y r a neigiamos pras
mės. Nutrypė žolę, su t rypė ja 
vus, aną j dulkes sutrypė. Argi 
grupė yra sutrypta , vadovauja
ma tokios puikios vadovės i r 
mokytojos?! Priešingai. Grupė 
yra iškili ir labai padidėjusi, n e - ' 

dieną tradicini priėmimą suren- Į sutrypta. Ar nebūtų prasmingai 

d a r k a r t ą pergalvoti, kol var
das nė ra prigijęs, šiaip paskui 
bus nepatogu, n e s lengva pra
vardžiuoti ir pajuokti pa t į an
samblį i r jo šokėjus. A . K. 

Apsimoka tkelMa dien. DRAUGE 
nes jia plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
• M visiems prieinamos. 

PUIKI DOVANA 6VEKC2U tR KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I i l e i d o 
LIETUVIŲ KUNrGU VDENYBS 

Mecenatą* — PreL l a o a s Karalių* 
Kaujaslj TeoUunentaa yr* praktiško formato ĮrtStaa kietais vir8*-

llaia. Vertimas padarytas gt-aSia HetUTit} kalba. Mecenato d6ka laida 
parduodama prieinama 

4L 

-DEAUOO" ksysn ie 
KalM — SSLO0 

niinois gyventojai praSoml prid«tt 50 centu Tnok«»čiams Ir per
siuntimui (kitur syreaantlsjl prMsklts 2a centus). 

Gera proga visiems įsigyti NanjaJ Testamentą. Siijslrit užsakymas 

D R A D G I S 
4545 WMt 63rd Street 
Chicago, Ulinoii 60629 

^w9MssisissBsmmB^^Hm^^^^BHBmssisBBMb-^aaBai 

• o o o o o c - -• :->o-:-i>ooooooooooo<x 
10 butu mūras į vak. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emi mo 
kesčial. Puikus irv^-ta^maa. 

Gerai išlaikytas 4 puoš. butų mftr. 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

Naujesnis mūr. buagaiow, 4 ka~b. 
butas 1-me aukšte tr 2 kamb. viršuj. 
Mūr. garažas. I vak, nuo Kedae. 

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

2951 W. 63rd S t 43G-7Si7* 

000<^CKX>00-0<X><>0<KK>000000000 

IMUIH't nHHIIISIinillUMI*' 

SuDS REAL ESTATE 
PIRKSIT - PARDŪ0S1T -

NTJOMOSIT 
IVAIR0S DRAUDIMU 

Maloniai jums patarnani 
BALYS BUDRAITIS 

4369Archet Af 4^254-5551 
Lemonte, lASth A Arcfcer hs% 

TeL — 2S7-6M1 
• "M'MiiMiMiiiiiiitniiiinHiirmiiiiiHt 

M O V I N G 
fcVE&fiNAS perkrauto baidas ir U-
tos daiktas. Ir U tofl mieste MO-
mei Ir pUna apdrmade. 

TEX£F, — WA S-Mit 

UUlilIillIlUllluTiiiiiŪUilIllilllHliiitiiHIi 

TELEVIZIJOS 
M i e i m i s TV 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai 

Stereo tr oro Tėaiatorvai 
Pardsrlstas Ir tsssysaas 

M I G L I N A S TY 
» « W. Wtb S t — TeL 778-1486 
Įiun.įi.iii.iĮiHHiiiiHMnnmuniiiiiHiHU 

PC ;?TKIA vrzrnuiŲ 
K0BTELIŲ? 

Vizitin. ."t̂ 'Jiį naudo "raas 3?r» 
gnžua K&r. 3izrierAi jaa pia-
ftiaJ -. :"Vn - ^ ^ j , , ^ . 
mų atetovams t>ir*tj grafc'as wvd 
tinęs korteles. 

Kreikite į "Drsugt" admintetra 
eiją risaJ» oanaiiaB? reikalais. Bū 
stte patenkinti kiekvieną kartą. 
*^vz*+*. ̂  • ? v « > O t w ^ , ^ T N r j ; A X 

"LIETUVOS ATSIMIMIMAr 
Radijo Valanda jau 33 na lanSSfll 

eut Uetuviama! Kas J » ^ i » r ^'jo • 
Iki 5 vai. popiet, H W..VT> Stot1<w 
New Torka ( 1 U 0 UL, AM ir 97.9 
me«. FM). 

r»tr«*t. — Dr, .?<5kuK .̂« M. Btukas 
146" F<-»r*x> I>TIT<» 

MovntainsMe. 5 . J. 07099 
To*. 9S9-M48 fry^V N | ) 

Jv-r'e''Arr<> '.\'-p r i t -:'A--*-r*to — 
LietuvUkų kultūriniu valandų arsj?'. i 
kalba, U Seton Hali Univaraiteto ra-
aito stottea: <Ne^» Jersey WSOU. 
89. & meg. FM) Plrmad.. 7:SO-8:SO 
v. vak. (Vadovauja prof. J. Btukas) 
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 o 

I I I S C E L L A N E O C 8 

»mtlrMrm4HrH«UIIU4IIHHIIPnn»lllWW 
j prekių pasMnklmaa, ne>-

Draagiai tt masrj va&iaUo. 
O 0 H K M P A M E L Š EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUV* 
KOI W. SSth St Cbjoaco, HL tOSSS). 
tSSS S". Haiated ChJoago, UI. SOSOS, 

TeL WA fc-j7S7, SS4-SS9S. 
V. Vs 

WHMtįnWHIHIlHHHfHvHWHrr1IHHrrMIWI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Itsaname \r raituoiaro* 

vvtą riiių zryaiijs 
J. BtUNYS — TeL KE 7^5168 
«aa*«M»«««s»*«m»*MB>e«a»*«J**>*-«"i • • • j««aa^«>avxais>»^Ba>" 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Taieoaii %-jinp ir Įd<"dn naujos %**-

<Hns. Platai i*-«-ai«ij tAipsi ilTvtata* 
Ir perdirba d « duja. {deda vandens 
IHyiuvia. Krfiptts — 

A. BANYS — teL 447-8800 

^ > 0 0 © « 0 0 0 « 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 0 0 < 
RKATOG CO.VTRACTOB 

įrengiu mieste ir užmlost; naujus) 
ir penrtataa senus vteu rūsiu aamo 
ap*i.draal penios, air ooodtoouiaj* 
br ?ax'**^» -^iieriua Dtrbu greit, •%-
ttaliursi ir ita'°-c'*",5tA^ 

DOM.*S JrRArgKAS 
4-14-i *>. W-»i<--i A»a 

rjaicagr: -i: snens 
T«4. V I 7-S447. 

v>«o<><y5o<vyy>D<K)oooooo<K>ooo' 

^luilTIMIAI | LIETUYį 
Ir kitus kraštus 

NSjmSSKAS, 44MS Archer Ave, 
CMeage, DL 60632, wW. 9774S08A 

Perskaitę "Diaugą". doo 
•m*«ws3 kito kitiems pasiskaityti 

MABUA NORETKJX>£ 
\TTTAlTAa SCKATJSKAS 

SIUNTINIAI I UETUV4 
lAbal pageifSaujacnoe geros ruMsa 

prekes. Maistas tft Europos sacdSUv .̂ 
2S0S W. setb ga, Chicago, DJ. IIMI. 

TEU — WA &-1787 

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

ApdrairMas perkraustvmasi 
{vairių atsranm 

g t t WEST S4th P L \ C B 
Tat — FRontfer S-Ujgs 

file:///TTTAlTAa
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BOSTONO ŽINIOS 
SV. KAZIMIERIO MINĖJIMAS 

Vasario 29 d. So. Bostone vy
ko šv. Kazimierio minėjimas. 
Jį organizavo Lietuvos vyčiai, o 
jiems į talką atėjo ir ateitinin
kai. Po dešimtos valandos mišių 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone, žmonės lei
dosi į pobažnytinę salę, kur vy
ko minėjimas ir bendri pusryčiai. 
Čia dalyvavo parapijos klebonas 
kun . Ant. Balrrušūnas ir vika
ras Albinas Janiūnas. Labai gra
žiai apie šventą Kazimierą kal
bėjo Amerikos marinų leitenan
t a s Herstas. Jis minėjo šv. Kazi
mierą kaip jaunuolį, kuris visą 
savo gyvenimą skyrė gėriui, gar
bindamas Mariją ir jos sūnų 
Jėzų. Tą kalbą jis pasakė ang
liškai ir lietuviškai. 

Vyresniųjų vyčių vardu šia 
proga klebonui įteikė dovaną vy
tis Whi te ir jaunesnių vytis Ole-
vičius. 

Minėjimą atidarė malda kle
bonas Baltrušūnas, o užbaigė ir
gi malda kun. Janiūnas. 

PARAPIJOS MOKYKLOS 
VAKARAS 

Vasario 28 d. vakare Šv. Pet
ro parapijos mokyklos tėvų ko-
mitetas-PTA surengė vakarą mo
kyklos palaikymui Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoj So. Bos
tone. Atsilankė net ir Mass. sei
melio atstovas Raymond Flynn. 
Buvo susirinkę daugiausia jau
nesnės kartos tėvai, kurių vai
kai lanko parapijos mokyklą. 
Specialios programos nebuvo. 
Buvo vakarienė ir šokiai. 

Klebonas kun. Baltrušūnas 
džiaugėsi gausiu dalyvių skai
čiumi, nes tai būsianti piniginė 
parama mokyklos išlaikymui. Sei
melio atstovas Flynn yra vienas 
iš vadovų prieš vaikų vežioji
mą. Jis pats yra iš So. Bosto
no . Kadangi vadovai veda kovą 
prieš vaikų vežiojimą, tai jie 
ieško paramos savo veiksmam 
pas visus. 

TVARKINGA 
DEMONSTRACIJA 

turėjo 
dujas, 

Sekan-

I i oi: ką demonstrantų ir 
panaudoti net ašarines 
kad išsklaidytų minią, 
čią dieną policijos komis:onierius 
Digrazia televizijos programoje 
demonstrantus išvadino chuliga
nais. Organizatoriai prieš vaikų 
vežiojimą kreipėsi \ miesto merą 
leidimo naujai demonstracijai 
vasario 29 d. Jie reikalavo, kad 
So. Bostone jų žygiuojamose ir 
aplinkinėse gatvėse nebūtų po
licijos. Tvarką palaikysią jie 
patys. Tokį leidimą gavo ir va
sario 29 d. demonstravo ir kal
bėjo už atstatymą pagrindinių 
žmogaus teisių. Demonstracijoj 
dalyvavo keli tūkstančiai žmo
nių. Tvarką palaikė žygiuojan
čių maršalai. Jie susitiko atva
žiuojantį policijos automobilį. Jį 
sulaikė ir grąžino atgal. Polici
ja be pasipriešinimo .pakluso. Vi
sa demonstracija praėjo ramiai 
ir be incidentų. Tačiau laikraš
tis. '*The Boston Globė"' sekan
čią dieną rašė, kad kur tai ne
toli buvę 1,500 policininkų, o 
jiems už viršvalandžius taksų 

pirmininkė, po kojos operacijos, 
išbuvo ligoninėj daugiau poros 
savaičių, o dabar sveiksta savo 
namuose. 

PARENGIMAI 

Kovo 14 d. Birutės Aleksaitės 
rečitalis. 

Kovo 28 d. Minkų radijo prog
ramos koncertas. 

Balandžio 24-25 dienomis dai
lininkų — Irenos Griežės ir Vyt. 
K Jonyno kūrinių paroda. 

Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas. 

Gegužės 1 d. Brocktono šv. 
Kazimiero parapijos choro kon
certas. 

DVARIONU KONCERTAS 
BOSTONE 

Pianistės Aldonos Dvarionai
tės ir smuikininko Jurgio Dvario
no koncertas įvyks kovo 13 d. 
(šeštadienį) 8 vai. vak. Recital 
Hali of The New England Con-
servatory of Music (mažojoj Jor-
dan Hali salėje) 30 Gainsboro 
SL, Boston, Mass. 

IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ 
Austral i jos livtuvių didžiau- limame žemyne gyvendami. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. kovo men. JO d. I 

Teisėjas Garri ty sukurstė Bos
tone rasinę neapykantą, įsakyda
mas vežioti vaikus bei tvarky
damas visa mokyklų sistemą. 

Prieš dvi savaites So. Bostone 
gyventojai gavo leidimą savo de
monstracijai prieš vežiojimą. Lei
dime buvo nurodytos gatvės, ku
riomis leidžiama žygiuoti. Minios 
žmonių pradėjo žygį. Vienoje 
vietoje policija pastojo jiem -ke
lią- ir norėjo nukreipti žygiuo
jančius į kitą gatvę. Jie žygiavo 
leidime nurodytu maršrutu ir ne
norėjo policijai paklusti. Prasi
dėjo muštynės tarp policijos ir 
žygiuojančių. Buvo sužeista ar
ti šimto asmenų iš policijos ir 
žygiuojančių. Policija suėmė ke-

S K A U T A I 
(Atkel ta iš 2 pusi.) 

ta is . Tur in t pare igas stovykloje, 
reikia pradėt i ruošt is stovyklai 
kokias t r i s savai tes prieš. Vie
t o j ruosimosi stovyklai, kad ge
ra i pasirodytų draugovė, būtų 
galima da rv t i daug kitų daly
kų. 

Mano drauga i ta ip pat Įrodo, 
kad Lituanicos tun to skauta i 
tu r i į takos man, kadangi beveik 
visi mano geriausi draugai y r a 
skautai . Jeigu nebūčiau įstojęs 
j skautus , tai a š tikriausiai ne
pažinočiau daugumos savo drau
gu. 

Skauta i irgi tu r i įtakos palie
čiant lietuvybę. Būdamas skau
t a s aš bandau kar ta is , no r s rei
kėtų ir visada, kalbėti lietuviš
kai. Būdamas skautu aš kalbu 
daugiau lietuviškai, negu a š kal
bėčiau nebūdamas skautu. 

Peržiūrint visus Situog pavyz
džius, ką skautavimas Lituani
cos t un t e gali padaryt i , įūs m a 
tote, kad, jeigu visi šie dalykai 
įvyksta, t a i skautavimas tur i tu
rėti dktelę įtaka, jaunuolio gy
venime, aŠ 

mokėtojai turės sumokėti pusę 
milijono dolerių. Panašūs reiš
kiniai veda miestus į bankrotą. 

GLOBĖ PAMINĖJO 
KUDIRKOS ŽODJ 

Didysis dienraštis " T h e Boston 
Globė" kovo 1 d. įsidėjo žinu
tę iš Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo Nashua, New Hamp-

1 shire, mieste, kuris įvyko vasario 
29 d. Laikraštis pažymėjo Simo 
Kudirkos tragediją, jo atvykimą 
į Ameriką, ir kad jis, kalbėda
mas tame minėjime sakė, jog 
komunistai religijoj mato pavojų 
savo sistemai. Kad Lietuvos gy
ventojų daugumą sudaro katali
kai, kurie ir dabar praktikuoja 
religiją. 

BIRUTĖS ALEKSAITĖS 
REČITALIS 

Birutės Onos Aleksaitės kon
servatorijos baigimo rečitalis 
įvyks šį sekmadienį Naujosios 
Aglijos rečitalių salėje. 

Birutė Aleksaitė yra baigusi 
Varšuvos konservatijiją, o čia at
vykusi dar gilino dainavimo stu
dijas Naujosios Anglijos konser
vatorijoj. Ji yra koncertavusi Bos
tone, Chicagoje ir visoje eilėje 
lietuvių kolonijų. 

MINKŲ RADIJO VALANDOS 
KONCERTAS 

Seniausios lietuvių radijo va
landos Naujojoj Anglijoj, veda
mos Stepono ir Valentinos Minkų 
rengiamas koncertas įvyks kovo 
28 d. Lietuvių Piliečių d-jos, So. 
Bostone, didžiojoj auditorijoj. 
Programą atliks "Vilijos" moterų 
kvartetas, vedamas Liudo Stuko. 
Taip pat solo dainuos ir pats 
Liudas Stukas, o j am akompa
nuos Saulius Cibas. 

sias kultūrinis įvykis y r a Lietu
vių dienos. Tokios dienos įvyks
ta k a s dveji metai. Į j a s suva
žiuoja didesnė d uis Australi jos 
lietuvių. Lietuvi 4 dienų me tu 
yra organizuojami įvairūs pa
rengimai, meno paroda, litera
tū ros vakaras , dainų šventė, 
tautinių šokių šventė, spor to 
šventė, vaidintoj ^grupių pasi-
rodymai, šokių vakarai ir Naujų 
Metų sutikimas. Tuo laiku t a ip 
pat įvyksta Australijos Lietu
vių Bendruomenės tarybos su
važiavimas, jaunimo suvažiavi
mas ir įvairių kitų organizacijų 
susirinkimai bei posėdžiai. 

Šiais meta is Australijos Lie
tuvių dienos įvyks Melbourne 
gruodžio 2 7 - 3 1 dienomis. Liet . 
dienoms rengt i komitetas viso 
pasaulio lietuvių kolonijoms iš
siuntinėjo informacinius lape
lius, kviesdamas visus lietuvius 
į t ą jų renginį atsilankyti. To -

BRITAINIJOS VILTYS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

pluoštus banknotų, padėtų vi
daus pramonei atsigauti maž
daug už dvejų metų, bet po to 
infliacija dar labiau pakiltų ir 
gamyba bei eksportas d a r la
biau smuktų žemyn. Britų eko
nomija liktų be jokių pamatų. 

Daugelio britų ekonomistų, 
nuosaikiųjų politikų ir laikraš
čių komentatorių tvirtina, kad 
vyriausybės superoptimistinės 
viltys y r a statomos ne ant svei
kų, cementinių, pamatų, be t ant 
smėlio. Ekonomistas prof. Cas-
sel išsireiškė, kad dabartinės 
vyriausybės 1976 m. planuose 
yra tiek daug netikslumų, svy
ravimų, nepramatymo. kad tie
siog y r a neįmanoma ką nors 
konkrečiai pasakyti apie geres
nę Britanijos ateitį. Vyriausy
bė neturinti centrinio kelio, bet 
eina šuntakiais, į kuriuos kai 
kada ją Įstumia dešinieji, kai 
kada kairieji partijos nariai. Di
džiausioji ir sveikiausioj! tautos 
dalis y r a nustoję pasitikėjimo 
vyriausybe, kuri praktiškai ir 
teoretiškai yra pasimetus. 

Gerai, kad H . Wilsonas net 
blogus praėjusius metus laiko 
tokiais gerais, kad jie istorijon 
būsią įrašyti, ka ip didelio eko-l 
nominio laimėjimo ir t au tos vie
ningumo metai, nors iždas tuš
čias, bedarbių skaičius didėja, 
kainos už produktus dar kyla, 
gyvenimo standartas jau krito 
iki 3 procentų, seneliai gauna 
mažiausią pensiją iš visų Vaka
rų Europos valstybių. Žinoma, 
taip gali įvykti, jei britų socia
listinės vyriausybės valdymo is
toriją rašytų pa t s H. Wilsonas. 

banga. Termometras vietomis rodė 
26 laipsn. F . 

Manoma, kad rinkoje apelsinų 
bus mažiau, tai vartotojui reikės 
gal mokėti brangiau. 

Bet kiaulienos rinkoje tai bus 
daugiau, šiais metais ūkininkai 
kiaulių augina net 7% daugiau nei 
praeitais metais. Bet visgi 16% 
mažiau nei 1973 metais. 

Reikia tikėtis, kad metų gale 
kiaulienos rinkoje bus daugiau, gal 
ir pigesnė. A. L. 

Australijos lietuviai tik retomis 
progomis tegali susitiKti su kitų 
kraštų lietuviai, todėl svečių iš 
užjūrio jie labai laukia. 1974 m. 
pabaigoje Australijos Lietuvių 
dienos buvo suorganizuotos A-
delaidėje. Į t a s iškilmes buvo 
nuvykusi 42 asmenų PLB eks
kursija, kurią sudarė JAV ir 
Kanados lietuviai. Svečiai buvo 
labai nuoširdžiai sutikti i r pri
imti. Tiek šeimininkai, tiek iš
vykos dalyviai tokiu svečiavi-
musi buvo labai patenkinti. 
Daug JAV ir Kanados lietuvių 
vėl teiraujasi, a r panaši išvyka 
nebus organizuojama ir į atei
nančias Lietuvių dienas 

PLB valdyba, priimdama dė
mesin praėjusios išvykos nau
dingumą lietuvių tarpusavio ben 
dravimui ir Australijos lietuvių 
kvietimą, nutarė panašią išvy
ką organizuoti i r šiais metais. 
Jau užsakytas a t i t inkamas skai
čius vietų ir sudarytas išvykos 
planas. I š Chicagos bu s išvyks
tama 1976 m. gruodžio 18 d. ir 
grįžtama ten p a t 1977 m. sau
sio 9 d. Grįžtant trijų dienų po
ilsiui bus sustota Havajų salose 
Honoiulu. Smulkesnių informa
cijų apie išvyką prašome tei
rautis PLB valdyboje šiuo ad
resu: Bronius Nainys, 6804 So. 
Maplevvood Ave., Chicago, BĮ. 
60629, telef. 312 - 776 - 4028. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL KOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODEBNIO? KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
U I 0 So. 50th Ave,, Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

i 

SVEIKSTA ALEKSANDRA 
MORIARTY 

Mūsų veikli visuomeninkė Mo
terų Federacijos Bostono klubo 

APELSINAI IR KIAULIENA 
Californijos ir Arizonos apelsinų 

augintojai nusiskundžia, kad šiais 
metais apelsinų derlius bus mažes
nis. Labai pakenkė sausio mėn. 
pradžioje atėjusi netikėta šalčio 

A.f A. 
A D O M U I M A S Č I U I m i r u s , 

jo žmonai KAROLINIU, sūnui VIKTORUI ir jo šei
mai reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
jo monai KAROLINAI, sūnui VIKTORUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuoautą. 

Elzbieta ir Pranas Nenortai 

A. A. 

DOMICĖLE KRIAUČIŪNIENĖ 
PLAUSINAITYTE 

Gyveno 4235 S. Sacramento Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 8 d., 1976, sulaukus 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje, Miknaičių kaime. Amerikoje 

išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Kęstutis, marti Aurelija ir 

Algirdas, 2 anūkai: Marius ir Laura, 2 broliai Julius ir Antanas, brolie
nė Elena Plaušinaičiai ir seimą, sesuo Anastazija Draugelienė, švogeris 
Bronius, 3 pusseseres: Kunigunda Orentienė, Antanina Jonynienė ir 
Agota Gudaitienė su šeimomis, kiti giminės', draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų Dr-jai, Liet. Bendruomenei, Liet. 
Katalikų Šalpos org. ir LMKF Chicagos kl. ir Alvudui. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi., 6845 S. Western Ave. 
Laidotuvės jvyks penktad., kovo 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių velionės pageidavimu aukoti Lietuvos Dukterų dr-
jai. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti, anūkai ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans — RE 7-8600 

A. t A. Stanley M3tejūnas 
Gyveno 5529 W. 34th Street, Chicago. Illinois. 
Mirė kovo 2 d., 1976, sulaukęs 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Balnikių miestely. 
Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime artimi draugai Veronika, Jur

gis ir Julija Kauniečiai, Lietuvoje dukterėčios su Šeimomis ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 3845 S. VVestern 
Ave. Laide tuvės įvyks penktad., kovo 13 d. ii koplyčios 1 vai. 
popiet bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Drangai. 
Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

Laidotuv j Direktoriai 

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

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

4330 - 34 South Califomia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LR 3-9852 

4605 - 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotvvh} Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 S. LITCANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

Brangiam tėvui 

J * i STEPONU! MASVYCIU! mirus, 
jo dukras BIRUTĘ SMETONIENE, ALDONA AUGUS-
TINRVIČIENC ir sūnus dr. inž. ALGIRDĄ ir inž. JAU-
NUTĮ nuoširdžiai užjaučiame. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
231* W. 23rd PLACE TeL Ylrgtaia 7-6872 
2424 W. 69tr STREET Tel BEpnblic 7-1213 
11023 Soothwest Higlnmy, Palo* BUK m. TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 & CAUFORN1A AV& TeL LAiayettc 3-3572 

POVILAS JL RIDIKAS 

3254 S. HALSTED BTBEET TeL YArds 7-1911 

A. f A. 
NATALIJAI ZAKARIENE! mirus, 

vyrui JUOZUI, seseriai STEFANIJAI MA2UTIENEI 
ir jos vyrui BENEDIKTUI bei kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžia užuojautą ir drauge liūdime. 

LiefuviŲ Sodybos Gyventojai 

A. t A. Natalijai DanileviciūteUZakarienei 
minis, vyra JUOZĄ •' mū*q draucus: S*VTJ STEFANIJA MA-
ŽUTIENĘ «n vyro, ALDONA MAŽEIKIKNC, in/, Z. PKTKU. 
dr. P. PETK^ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

ALICIJA RCGYTfi 
JANINA IR JONAS RAČKAUSKAI 
JANINA IR BRONIUS R A C E V I C I A ; 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 R, TJTTANTCA A VU TeL YArds 7-1138-39 

YASAITIS - BUTKUS 

1446 S. SWi A VU. OIGEBO, ILU TeL OLympic 2-1003 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. kovo mėn. 10 d. t y Atžymėti UetuviaL Berg 
ĮWarner Įmonių laikraštis "Re-

X Jonas Kaunas, spaudos i serch Review" rašo, kad buvo 
j bendradarbis, praeitą savaitę atžymėtas lietuvis inž, Dona-
i išskrido į Kaliforniją pas savo į tas Tijūnėlis už padarytus išra-
giminaitę Sidzikauskienę. J. dimus. Anksčiau buvo atžymė-

' Kaunas nori praleisti atostogas tas ir chem. inž. Kostas Dočkus. 
šiltesniam klimate ir apie Vely-1 Tame pačiame numery įdėtas ir 
kas grįžti atgal j Chicagą. | K Dočkaus straipsnis "From 

The Baltic Sea to Rio de Je-
X Dail. Kazio Varnelio ab

straktinio paveikslo "Lotos" 
nuotrauką įsidėjo dienraštis 
"Sun — Times" antradienio lai
doje. Paveikslas išstatytas pa
rodoje Contemporary Ar t mu
ziejuje. Tame muziejuje atida
ryta abstraktinio meno paroda, 
kur yra kūriniai 14-kos dailinin
kų, parinktų iš 200. 

X Vincas Natkevičius, Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius, iš 
Vokietijos yra atvykęs į Ame
riką ir Chicagoj bus kovo 19 — 
24 dienomis. Bus pasiekiamas 
tėvų jėzuitų tel.: 737 -8400. 
Kovo 21 d., sekmadienį, 12 vai. 
Jaunimo centre direktorius pa
darys pranešimą Vasario 16 
gimnazijos rėmėjams ir visuo-

X "Pelkių žiburėlio" muziki
nėje valandėlėje, girdimoje per 
Margučio radiją tarp 2 — 3 vai. 
p . p., šį ketvirtadienį, kovo 11 
d. bus perduota Vytauto Stro-
lios fonomontažas "Moderniųjų 
laikų spaudos draudimas" ant
roji dalis. Valandėlė gauta iš 
New Yorko "Laisvės Žiburio" 
lietuvių radijo valandos. 

x Jonas Prunskis, dr. Albi
nos Prunskienės sūnus, Chica-

neiro", kuriame aprašoma iš
vyka su lietuviais studentais j 
Pietų Ameriką. 

X Petras Indreika, LB Mar-
ąuette Parko apylinkės valdy
bos pirmininkas ir nuolatinis 
lietuviškos spaudos bendradar
bis, su šeima išvyko atostogų į 
Floridą. 

x Konstancija SkeUy, buv. 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 

; choristė, jau septynios savai-
gos universitete studijuojąs bio \ tės kritiškai serga Šv. Kryžiaus 
logiją ir chemiją, parašė anglų į ligoninėje, 442-2 kamb. Kovo 
kalba straipsnį "Building of! 2 d. vėl jai buvo padaryta ope-
Cancer Begins", kurį išspaus
dino universiteto studentų laik
raštis "The Chicago Maroon". 

Švč. M. M. Gimimo parap. x 

racija. Ligonę operavo ir gydo 
dr. P. Brazis ir d r . F . Salėta. 

x Laiškai iš Lietuvos yra 
gauti E. Genučiui ir T. Simon, 

Chica-Šv. Vardo d-jos nariai šį sek--1 manoma gyvenantiems^ 
menei aktualiais gimnazijos rei-1 madienį, kovo 14 d., priims šv. į goj. Atsiimti "Draugo" adm* 
kalais. Kviečiami visi atsilan- į Komuniją 8 vai. šv. Mišių metu. nistracijoj 

, ZVAIG2DUTĖ 
{steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungai Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Placas. Medžiagą giusti: 7045 So. Claremos* Avenue, Chkago, Illinois 60636 

' 

GANDRAS 

Seniai, seniai Lietuvoje visi 
PRIESPAUDA IR LAISVĖ 
Kiekviena valstybė turi savo 

žmonės tikėdavo, kad vaikus nepriklausomybės šventę. Kaip 
atnešdavo gandrai. Kai mano mes žinome, Amerika švenčia 

I šią šventę liepos 4-tą dieną.] 

tos pusės buvo labai geras ir 
švelnus žmonėms. Kosciuška 

1 buvo nuoširdus varguomenės 
šelpėjas. Jis gyvendamas Švei-

Lietuviai, 
mamytė buvo mažiukė, jai pa 
sakė, kad jeigu ji nori broliu 
ko, a r sesutės, 
gandrui cukraus. Tais laikais priklausomybės šventę vasario 

i carijoje turėjo arklį. Jodamas 

buvo mažai cukraus. Kai ma
no mamytė surado cukraus, ji 
padėjo gandrui. Bet kai jos ma
mytė sužinojo, ji jai pasakė, 
kad gandras neatneša kūdikė
lių. Tik vaikai taip galvoja 

Vida Urbaitė, 
Dariaus — Girėno m-los 2 sk. 
skyr. mokinė. 

Paskui bus pusryčiai nariams 
ir trumpas susirinkimas salėje 
Nauji nariai priimami, 
kviečiami atvykti. 

X Marijos aukšt. 
Motinų klubo 
kovo 14 

kyti. 
X Prof. dr. Birutė Miniataitė 

Lietuvos bažnytinės provincijos 
60 metų sukakties minėjimo 
akademijoje praves programą. 
kuri susidės iš paskaitos, bulės 
skaitymo, skaidrių, vyskupo kai 
bos ir kamerinio trio koncerto. 
Chicagos lietuviai kviečiami da
lyvauti. Minėjimas prasidės ko
vo 14 d. 12 vaL pamaldomis Thayer. Viešnias priims Gladys 
Jėzuitų koplyčioje. Tuoj po to 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje bus akademija. 

X Nekalto Prasidėjuno pa
rapijos Motinų klubas ruošia 

Vyrai! moteriškų drabužių madų po
pietę, kovo 28 d. 3 vai. popiet 

Bus ir pietūs. mnkvHft*' parapijos salėje 
mok>Aios,L Almėti gražių 

susirinkimas bur-1 , * %«« * • . . „ „ : ^ *,, . - ,. . „ , n i dovanų. Bilietai gaunami po šv. d., sekmadienį, 2:301 ... * ,. . • , , . . . . . Mišių sekmadieniais, vai. p. p. mokyklos kavinėje. į *» . - ? ^ JlMW««_ ^ c į . 

X Kun. dr. Jonas Kubilius. 
SJ, "Aušros Vartų" parapijos K a a s žmones, reikalingus pa-
klebonas, praeitą savaitgalį galbos iš valdžios, nemokančius 
buvo iš Montrealio, Kanadoj, i kalbos arba nežinančius kur 
atvykęs į Chicagą. Tarėsi su ki | kreiptis. Penktadieniais nuo 10 

x Antanas Juodis, gyv 
cero, III., buvo atvykęs į "Drau
go" administraciją, užsisakė 
• Draugą", nes iki šiol pirkdavo 
krautuvėje, ir paliko 20 dol. 

. auką spaudai stiprinti. A. Juo-
x Aldona Rimienė Vištos sa- j dis šiuo yra skelbiamas garbės 

vanorė, priima senesnio am-! prenumeratorium. Jis yra at-

Po būtinų reikalų svarstyme 
gražią programą duos akt. Lois 

Kaminski ir Rita Elliott. Infor 
maciją teikia Albina Semaitis. 

, . Kosciuška, pamatęs vargšą, su-kune gyvena laisva- , . . , . , ° \ . į. *_-. stodavo ir jam padėdavo. Ark-t u n padėti me pasaulyje, švenčia savo ne-;, , . * • * i _ j 
K l "^' !lys buvo jau taip pripratęs, kad 

pakeliui sutikus varguolį pats 
sustodavo. 

Už savo ryžtingą dalyvavimą 
JAV nepriklausomybės kovose 
Kosciuška iš Vašingtono vy
riausybės buvo gavęs didelės 
vertės žemės plotą. Koseiuška 
patvarkė, kad ta žemė būtų 
parduota ir pinigai sunaudoti 
vergams išpirkti. 

Kosciuška buvo gavęs rūpes
tingą religinį auklėjimą iš savo 

Prieš kiekvieną 

m ' - i i r--*- ' • • - ' - • • ' • • - • • • 

Rūpintojėlis 
Piešė Rima Valiulytė, 8 sk. 
ąuette Parko lit. m-la. 

Mar-

VASARIO 16-JI 

16 tą dieną. Lietuviai, kurie gy
vena savo tėvynėje, negali 
švęsti šios dienos, nes rusai to 
neleidžia. 

Prieš atgaunant savo nepri
klausomybę, Lietuva irgi buvo 
rusų valdoma. Žmonės turėjo 
daug kentėti, nes neturėjo jo
kios laisvės. Tada buvo uždraus 
ta spauda, nuo 1864 iki 1905 
m. Kaip matome, tas truko 40 
m. Mūsų tėvai yra apie 40 metų 
amžiaus arba mačiau. Jeigu jie į dėdės jėzuito 
būtų gimę spaudos uždraudimo i pavojingesnį žygį melsdavosi ir 
metu, tai jie niekad nebūtų iš- j išklausydavo šv. Mišias. Buvo 
mokę nei skaityti nei rašyti lie- i uolus moksle, ir kad galėtų 
tuviškai. Jie būtų likę neras- daugiau laiko skirti mokymuisi, 
tingi;; tačiau taip nebuvo. Tuo:labai anksti keldavosi, 
metu Lietuvoje atsirado didvy- Tadas Kosciuška 1794 m. ko
rių, kurie nešė knygas iš Prū- vo 24 d. Krokuvoje davė prie-
sijos. Taip lietuviai išmoko saiką konstitucijai. Anksti ry-
skaityti ir rašyti. I tą vieno generolo lydimas nuvy-

Kaip dabar, taip ir tada Lie-'. ko į Marijos koplyčią kapuci-
tuvoje buvo draudžiama Kata-; nų bažnyčioje, išklausė šv. Mi-
likų bažnyčios laisvė. Žmonės šias ir pasimeldęs viešai pareiš-
negalėjo laisvai melstis. Geras kė: "Dieve duok pergalėti ar 
pavyzdys yra Kražių bažnyčios 

GENYS 
Genys plunksnas turi margas, . 
Jis geriausias miško sargas, 
Įsikibęs prie žievės, 
Ieško maisto, laimėlės. 

tais tėvais jėzuitais, aplankė Ka 
ziuko mugę ir dalyvavo Akade
minio skautų sąjūdžio, kurio 
kapelionas jis yra, vadijos po
sėdyje. Į Montrealį sugrįžo va
kar. 

vai. ryto iki 3 vai. popiet ji pri
ima pagalbos ieškančius Stan
dard Federal taupymo bendro
vėje, 4192 Archer Ave., Chica-
goje. A. Rimienė nuoširdžiai 

vykęs į Ameriką po antrojo 
pas. karo ir birželio mėn. jau 
švęs savo aštuomasdesimt pir
mąjį gimtadienį. Už auką dė-
kojame. 

x Jonas Žebrauskas, Chica
go, 111., žinomas miškininkas, 
yra nuolatinis "Draugo" rėmė
jas. Ir dabar užsakė dienraštį 

X SEKMADIENIO POPIETĖ 
rengiama liet. taut. namuose, pagalbos, 
Chicagoje, kovo 14 d., 3:30 vai. 
p. p. Tema: Lietuvių tautiniai 
papročiai. Dalyvauja — prof. 
dr. J. Puzinas, J. Tautvilaitė ir 
kt. Po programos vakaronė 
prie kavos. Visuomenė kviečia
ma popietėje gausiai dalyvauti. 
Rengėjai: Liet. Mot. Fed. Chi
cagos klubas ir Liet. Tautiniai 
Namai. (pr.) 

x Marauette Meno galerijoj, 
3215 W. 63 St. parduodami lie
tuvių dailininkų tapybos darbai. 
Taip pat čia rėmuojami pa
veikslai. Tel. 436-2112. (ak.) 

x Grandinėlės Koncertas -
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 

aukojasi ir suranda atitinka- j vienam asmeniui, o taip pat 
mas įstaigas, sumezga reikalin pridėjo auką jam stiprinti. De
gus ryšius ieškantiems valdžios kojame 

O kirmėlė medį graužia, 
Medis džiūsta, šakas laužia, 
Genys tai gerai supranta 
Ir nai1*""1 ką tik randa. 
Genys kala su snapu 
Medžio stuobrį po lapu, 
Gi po žieve kirmėlė 
Genio snapui kaip gėlė. 

Gydo medį, daktarauja, 
Ką suradęs, paragauja, 
Kirmėlė ar vabaliukas 
Geniui maistas, ne žaisliukas. 
Jis nuo ryto taip per dieną 
Medį tikrina kiekvieną. 
Snapu kala, grobį traukia, 
Visi medžiai genio laukia. 
Baudžia blogą tą kenkėją, 
Kuris medį graužine ja. 
Snapu smagiai tik suduoda, 
Krinta vabalas į puodą. 
Tuku, rūku visą dieną, 
Skelbia miškas tą naujieną: 
Kol genys prižiūri mus, 
Mūs sakelės žalios bus! 

Alb. Kasiubienė 

kuri numatoma se
nesnio amžiaus žmonėms. 

x Po penkis dolerius aukojo: 
M. Sabaliauskienė, Chicago, 
Leonardas Surkevicnis, Chicago, 
Antanas Masiulis, Chkago, 
Ona Vaitkūnas, Detrok. 

Visiems tariame malonų ačiū 

Chicagos žinios 
AREŠTAVO 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko š. m. 
vasario mėn. 17 d. mūsų mo
kyklos salėje. 

Pradžioje buvo įneštos \me-
rikos ir Lietuvos vėliavos. Įne
šus vėliavas, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 

Programos pradžioje mokinė 
R. Česnauskaitė perskaitė Lie
tuvos nepriklausomybės aktą. 
Po to sekė kalbos, kurias pa- : 

sakė: kun. Zakarauskas, seselė 
Eduardą ir P. Razminas. Jie nu į 
švietė dabartinę padėti Lietu
voje. Taip pat. priminė, kokiais 
me3 lietuviais turime būti 
gerbti lietuvių kalbą, taip pat 
nenuilstamai kovoti už Lietuvos 
laisvę, primindami: kas neger-1 
bia laisvės, tas nevertas jos. 

Po kalbų buvo meninė pro
gramos dalis, kurią atliko mū
sų mokyklos ansamblis. Buvo 
šokami tautiniai šokiai ir pa-

skerdynės. Kas nežinote, tai 
turėtumėte paskaityti. 

Linas Vyšnlonls, 
Clevelando Jaun. Ateitininkų 
TII būrelio narys. 

ba žūti'. 
Rita Stuksite, 

K. Donelaičio mokykla, VI skr. 
DU ASILAI 

Vienas berniukas važiavo ve
žimėliu, kurį traukė asiliukas. 
Sutiko pro šalį einančius mer
gaitę ir berniuką. Berniukas 

LEGENDA APIE MUSES 
Vieną dieną Dievas liepė 

gandrui nueiti, sugauti visas 
muses ir bites. Jas sudėti į di
delį maišą ir paskandinti jūro
je. Bet žinom, kad gandrams 
patinka varlės. Kai gandras nu 
ėjo prie jūros, pamatė varlę, pa
leido maišą. Kol pagavo varlę, 
išskrido visos musės ir bitės. 

Nuo to laiko atsirado daug 
daug musių ir bičių. 

Renata Nelsaitė, 
norėjo savo mergaitei parodyti Los Angeles lit. m-los 7 sk. mo
savo gudrumą ir užkalbino va- kine "Spindulys". 
ziuojant;: J GALVOSŪKIU ATSAKYMAI 

— Klausyk! Kaip tu manai? v 

Ar tavo mama neparduotų man į I- Gulbė, žąsis. 
ta asilą? ' Du Zelandija — sala netoli 

Mažas berniukas į jį pasižiū- Jutlandijos krantų. Gvinėja — 
rėjo ir pasakė: j Gvinėjos įlankos pakrantė Af-

— Ar tu manai, kad tavo ! rikoje. Kaledonija — senas Ško 
mama 
bart 9 

galės išmaitir.ti du as;-

Dš-

Buvo gražu pasižiūrėti, 
berrūukas susigėdo, kai 
gaitė ėmė labai juoktis. 

GAILA — PRAĖJO 

ka'r 
mer-

Policija areštavo Mitchell 
Weinger, 24 m., kuris įtaria
mas nužudęs aktorę Mari-Gray | dainuotos kelios liaudies daine.-
Jobes. 23 m., ir kontraktorių lės. 

veaejai 
, , , ,. . . „ „„ ,7,000 dol. čeki paramos. Matyti 

mokyklos auditorijoje, 6700 So. k l u b o p i r m in įn ka8 Rapken ir vedė-
Califoraia Ave. Grandinėlė at- ja seselė Salėsią. Nuotr. J. Roliuk 

Mark Demetrijų. 25 m., kai jie 
Chicagos Marijos aukšt. mok. tėvų į . ^ ™ . . . . . . . .__ . , ,. 
klubas mokyklos vedėjai įteikia j vimo. Yra Uudminkų, jo ka l t ę 

vyksta j Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika. Bilietai gaunami 
Gifts International. Inc., Jono 
Vaznelio prekyboje. 2501 W. 
71st SU Chicago. 111. 60629 Tel. 
(312) 471-1424. Ruošia P.LJ.S. 
Ryšių centras. (pr.) 

'' Lietiniu kultūros palaiky
mui yra scenai rengiamos 3 lie
tuvių k mpozitorių operos šį 
pavHs>.:;. . pastatymui visa
da daugiau reikia lėšų, negu 
bet kada. Tad tam reikalui 
DUsob Lietuvių Gydytojų drau
gijos pagalbinis moterų viene
tas atėjo į pagalbą ir kartu su 
Opera rengia šaunų balių su me 
r.ir.e programa balandžio 25 d., 
5 va: popiet, puošniame Butter-
f»*ld (o'.ntry klube, Hinsdale, 
EU {ėjimo auka $50. Iietuviš-
kq operų pastat\mui k\iee)aiw 
visus i talka! Vietas ir stalus 
prašom* rezervuoti V. Mažei
kienės telefonu 438 — 7223 ar
ba V. Monikaus telefonu 925 — 
6193 Groja NeoUtuanų orkes
trą* (pr.) 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— Ed. Poška, Janina Biliūnas,: 
po 2 dol. — Charles K. Rakū-
nas, Albertas Kvečas, V. Vana-

paliudi jusiu. 

KOMPENSACIJA 
Bedarbių kompesaerjos įstai

ga išaiškino, kad gali gauti kom 
pensaciją ir tarnautojas, pats 
metęs darbą, jei tam buvo gera 
priežastis. Tokiu atveju, jei jo gas R. Alminas, K. Jakštas, K 

Ramanauskas. J. Vaižgenis.; po f i r m a s k e l i a į kitą vietą, kur 
1 dol. — Pr. Krimonas. Frank | n ė r a J a m tinkamo susisiekimo, 

Regina Krutulytė, 
Marauette Parko lit. m-la. 8 A 
skyr. 

JEIGU 

TADAS KOSCIUŠKA 

Piešė Ramoną Sm i1, gaitė. 5 s k 
riaus Girėno lit. m-la. 

Kalėdų ir X. Metų atostogos 
man labai patiko. Nebuvo pa-

Po Lietuvos padalinimo buvo mokų. Buvo prisnigę. Aš su 
sukilimai. Aš skaičiau, kad Miku metėmės sniegu. Kalėdų 
jiems vadovavo Tadas Kosciuš- eglutės programoj deklamavau 
ka ir kiti. Iš aprašymo aš ne-. eilėraštį. Gavau dovanų. Kū-
galėjau sužinoti, koks Kosciuš- Siu vakare buvo daug džiaugs-
ka žmogus buvo. Bet perskai- mo. kai atidarėm pakietus su 
čiusi straipsnį apie jį "Laiškai dovanom. Per N. Metus žaidėm 

Jeigu aš būčiau mažytė \ Lietuviams" žumale. truputį ir žiūrėjom TV futbolo rungty-
stirna. aš šokčiau aukštai. Aš | sužinojau apie jo gyvenimą. nes. Po N. Metų turėjom eiti į 

Juška, Ačiū. jeigu jis turi laikinai iš darbo 
pasitraukti, o darbdavys nelei
džia, jeigu jam sumažino atly
ginimą ar skyrė darbo valan
das, kurios jam nepriimtinos, 

| jei darbovietėje nesilaikoma 

X Pabaltijo Tautų draugys
tei puoselėti vakaras įvyks šį 
šeštadienį, kovo 13 d.. 7:30 v. 
v. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Oficialioje dalyje pagrin-j s a u g u m o taisyklių 
dinę kalbą pasakys visuomenin- __ 
kas inž. AntanasRudis. Lietu- j I-'ŽDRAUSTI GINKLUS 
vių organizacijos atsiunčia savo ! Net 72 cc Chicagos gyvento-
atstovus. kurie programos me- i jų, kaip parodė MetroPol įstai-
tu bus supažindinti su estų ir gos apklausinėjimai, pasisako 
latvių atstovais. Meninę progra- už ginklų laisvo pardavinėjimo 
mos dalį atlieka pstų, latvių iri ir laikymo uždraudimą. Rug-
lietuvių vienetai. Lietuvių visuo
menę kviečiame dalyvauti. įėji
mas — auka. Rengia Jaunimo 
centro vadovybė (pr.) 

piucio 
62%. 

mėnesį buvo pasisakę 
• 

SUSTIPRINS MOKYMĄ 
Chicagoje nusitatyta išmoky-

Už a. a. Pilkos sielą Šv. ti geriau skaityti šioje srityje 
Mišios bus atnašaujamos kovo atsilikusių 10,000 moksleivių. 
14 d. 12 v. Šv. Symphorosos: Net 124 mokyklose įvedama 
bažn.. Austin ir 62 St. Chica- speciali programa, kur tokie 
goję. Prašome pasimelsti. 

(P*.) 
mokiniai pavedami kurio nors 
asmens individualiam mokymui. 

valgyčiau žoles ir plonas šake
les. Aš miegočiau miške tarp 
krūmų. 

Lilija Balčiauskaitė. 
— Jeigu aš būčiau šuo. aš 

klausyčiau savo seimininkų, 
saugočiau namus ir šeimininkus. 
Aš žaisčiau n vaikais ir daug 
lakstyčiau. Kai ateitų atosto
gos, važiuočiau atostogauti su 
šeimininku. 

Viktorija Cijūnelytė. 
— Jeigu aš būčiau mokytoja, 

aš galėčiau mokyti vaikus ir 
nubausti negerus vaikus. Tiems 
geriems vaikams duočiau sal
dainių 

Rita Mikšytė. 
— Jeigu aš būčiau tėvas, aš 

būčiau geras tėvas. Mes važiuo-
tumėm atostegų metu į Floridą 
ir į kitas valstybes. Mes turė
tumėm daug gyvulių, paukščių, 
šunų, kačių. Aš eičiau dažnai 
su vaikais stovyklauti, žuvauti 
ir daug kitų dalykų daryčiau. 
Mes gražiai laiką praleistume. 

Audronė Reivytytė. 
Visi Lemonto lit. m-los m sk. 

mokiniai 

Tadas Kosciuška kovotojas j mokyklą. Visas džiaugsmas 
dėl laisvės, iš vienos pusės bu- praėjo. Petras Grina, 
vo ryžtingas žygiuose, bet iš ki- Melrose Parko lit. m-los 6 sk. 

t='os pavadinimas. Hebridai — 
sa'cs netoli Anglijos šiaurinės 
pakrant'.s. Yorkas — Angluos 
miestas. Orleanas — Prancūzi
jos miestas . 

m . a) Rašo, kėlė, sūnų; b) 
gėlyną, rašymą, žolelės. 

IV. Berniukas visuomet vė-
luodavosi j pamokas. Šį kartą 
ožiukas atvijo anksčiau. 

V. American University. 
Catholic University of America. 
Georgetown University. George 
Washington University. Ho-
ward University. National Uni
versity. 

GALVOSŪKIAI 
I (mįslė) 

Ant lentelių vaikščioja, ra
gu žolę ėda. (10 t.) 

n 
(Žiūrėkite brėžinį). Ar gali

te suskaičiuoti, kiek čia yra 
trikampių? Už 10 trikampių 
gausite 1 tašką. 

m 
i Vienoje šeimoje buvo keletas 
Į berniukų ir mergaičių. Vienas 
[berniukas pasakė turįs seserų 
|duk?rt daugiau, negu brolių, 
o viena mergaitė pasakė turinti 
brolių ir seserų po lygiai. Kiek 
toje šeimoje buvo berniukų ir 
kiek mergaičių? (10 taškų) 

rv 
Į baseiną įeina du vamzdžiai: 

pro pirmą vamzdį per minutę pri 
teka 30 kibirų vandens, o pro 
antrąjį per valandą išteka 840 
kibirų vandens. Atidarius abu 
vamzdžius, baseinas prisipildo 
pilnas vandens per 12 valandų. 
Koks baseino talpumas <kiek 
kibirų) ? (5 taškai) 

V 
Kaip vadinasi ta jūra, kuri ski
ria Angliją nuo Airijos? 

(5 taikai) 


