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Palestiniečiai — didžiausia 
Vid. Rytų problema

Kur Carterio ir Sadato nuomonės sutampa, kur išsiskiria

Washingtonas. — Egipto pro
centas Anwar Sadat pasakė 
Carteriui, kad Viduriniųjų Rytų 
pats aitriausias klausimas yra 
palestiniečiai. Sadatas taip pat 
pritarė Carterio užimtai linijai 
žmogaus teisių reikalu, primin
damas, kad toks užsiangažavimas 
kartu yra auksinė proga ryžtis 
atstatyti ir Palestinos valstybę.

Abu prezidentai sutarė šių me
di antroj pusėj sušaukti Genevos 
konferenciją Vid. Rytų klausi
mui, sutarė artimiau bendradar
biauti ir informuotis.

Kai kuriais klausimais abu pro
centai nėra vieningos nuomo
nės. Garteris buvo minėjęs, kad 
Izraeliui reikia “apginamų sienų”, 
o Sadatas Wašhingtone pakarto
ju kad- arabai turi atgauti visas 
1967 metais prarastas žemes. Pri
minęs Carterio pasakymą, kad 
palestiniečiai turi turėti pastovią 
tėviškę, Sadatas pridėjo, kad tik
tai laikas atėjo jiems jaustis sa
ro krašto piliečiais, bet ne pabė
gėliais, kaip yra dabar. Papras? 
ta| Sadatas palestiniečiams reika
lauja valstybės teisių, bet šiuo 
kart paminėjo “normalių teisių”. 
Paliekg vietos aiškinimams, kaip 
uilda sūrpasti — nepriklausoma | Anwar Sadat

A BOMBA PASIDARYTI NESUNKU
Washingtonas. ..— Kongresas 

paskelbė studiją, kurioje sakoma, 
kad atominę bombą gali pasida- 
rfti asmenys ir neišvogę valsty- 
binių atominių paslapčių. Reikia 
tik tam tikro žinojimo ir mažiau 
negu milijono dolerių. Jokia vals
tybė, nežiūrint didžiausių apsau
gos priemonių, negali bųti saugi, 
kad joje neatsiras, kas tokį baisų 
ginklą galėtų pasidaryti. Tada 
privačios teroristų grupės galėtų 
pradėti grasinti. Sumažinti pavo
ją, bet ne visai jo išvengti, būtų 
galima tik artimai bendra
darbiaujant visoms atominę e- 
nergiją naudojančioms šalims. 

Londonas. — British Ainvays 
žada atleisti visus 4,000 streikuo
jančius mechanikus, jeigu jie ne
gu! i darbą. Jų streikas supara- 
lyžavo lėktuvų susisiekimą.

Maskva. — Palestiniečių vadas 
Yassir Arafat atvyko i Maskvą. 
Ta proga Tsss pranešė, kad su 
juo kartu atvyko Palestinos iš
laisvinimo organizacijos nariai ir 
žymūs rezistencinio sąjūdžio as
menys.
-. IVashingtonas. — Amerikos 
ambasados Buenos Aires mieste ir 
jos pareigūnų apsauga kainuoja 
metams vieną milijoną dolerių 
(“U.S. News”).

Washingtonas. — Atsargos ge- 
rierolas Andrew Goodpaster, bu- 
vts vyr. sąjungininkų kariuome
nės vadas Europoje, pakviestas 
užimti West Point akademijos 
viršininko vietą.

Birmingham. — Alabamoje ir 
gretimose valstijose pirmadieni 
siautė audra su oro sūkuriais 

, (tamadomis), buvo daug nuosto
liu ir žmonių aukų. Vien Bir- 
minghame užmušta buvo 20.

'Palestina, ar Jordanijos sudėtyje, 
karaliaus Husseino kontrolėje.

Galėjo Sadatui nepatikti Car
terio pareiškimas, kad Vid. Ry
tuose reikia baigti ginklavimosi 
lenktyniavimą. Sadatas, kaip ži
nome, atvyko ir ginklų pralyti. 
Nori gauti iš Amerikos 200 lėk
tuvų naikintuvų F-5, prieštanki
nių ginklų ir kitų. Jeigu j tą pra
šymą Carteris atsakytų “ne”, 
Amerikos ir Egipto santykai pa
blogėtų. Manoma, kad bus ras-

Stalinas neįvertino 
atominių išradimų

New Yorkas. — Buvę iki šiol 
slapti dokumentai, dabar priei
nami istorikams apie projektą, 
vadinamą “Manhatten Project”, 
atidengia, kad prieš II pasaulinį 
•karą sovietų mokslininkai buvo 
padarę didelę pažangą atomi
nių tyrinėjimų srity, bet projek
tą palaidojo Josifas Stalinas, pa
reiškęs, kad atomas karui nieko 
gera negali duoti, juo nepasinau
dosi. Karo metu vokiečiai irgi dir
bo prie atomo tyrinėjimo, dirbo 
taip gerai ir skubėjo, kad Ameri
kos ekspertai bijojo, jog Hitleris 
gali užleisti radioaktyvius debe
sį Normandijoje, kur prasidėjo 
invazija.

Berlynas. — 55 angoliečiai ka
reiviai atgabenti’ į Rytų Berlyną 
gydytis. Jie, sakoma pranešime, 
buvo sužeisti kovodami “prieš 
imperialistus agresorius”. 

Egiptas plečia pramonę. Naujausioji aliuminio įmonė

tas aukso vidurys: prezidentas pa
aiškins, jog šiuo metu tas klau
simas Kongrese nepraeitų, reikia 
•kiek palaukti. Iki šiol. Amerika 
Egiptui pardavė šešis transporti
nius C-130 lėktuvus ir duoda di
delę ekonominę pagalbą, beveik 
1 bilijoną dolerių, didžiausią bet 
kam teikia teikia šiuo metu.

Sadritui reikia ne tik visokerib-. 
pos pagalbos, bet ir Amerikos 
ekonominių patarėjų, todėl jis su
sitinka ir su žemės' ūkio, ekono
mikos ir finansų ekspertais.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 66

Atlanta. — Southern Airways 
DČ-9 lėktuvas su 85 taleriais 
buvo priverstas- leistis an.t plento, 
sudužo ir žuvo 66 žmonės. Oras 
buvo blogas, buvo perkūnija. 
Vienas motoras degė. Ant plento 
nusileisti -nepavyko, užkliudė ga 
žolino stoties stogą, kelis auto
mobilius ir sprogo. Iš užmuštų I 
61 buvo keleivis ir 5 žemėje buvę.

Iš nelaimės nori 
pasipelnyti

San Francisco. — Prieš Pan 
American bei olandų KLM oro 
linijas ir Boeing kompaniją iškel
tas civilinis ieškinys 1.99 bil. do
lerių. Bylą iškėlė Harold Mc- 
Clintock ir David Roman, abu iš 
Califomijos, kurių motinos buvo 
užmuštos tų lėktuvų susidūrime. 
-Byla, iškelta federaliniam teis
me visų žuvusių kaliforniečių, 306 
žmonių, giminių vardu. Iš viso 
Canarų salose žuvusių buvo 577. 
Kiti arba ne iš Califomijos, ar
ba ne -amerikiečiai. Reikalauja
ma 1.5 mil. dolerių bendro ieš
kinio ir po 5 mil. dolerių už 
kiekvieną užmuštą arba likusį 
•gyvą, bet sužeistą;

Oro 'linijos kaltinamos nerū
pestingumu, o Boeing kompanija, 
kad jos gaminti lėktuvai nebuvo; 
saugūs.

Iškeltų bylų prieš oro linijas! 
yra ir daugiau.

Dower Air Force. Base, Dela- 
ware. — 'Dviem Pan American 
lėktuvais iš Canarų salų buvo at
vežti 324 amerikiečių .palaikai. 
Žuvusių indentifikacija dar ne
baigta.

Į Ameriką atgabenti ir lakūnų 
pasikalbėjimų su kontrolės stoti
mi įrekordąivimai.

Mažiausiai žinomas, dar nesugadintas pasaulio kampelis Mauritius Indijos vandenyne

LIETUVIU INFORMACINE TARNYBA
Plėsdamas savo informacinę 

veiklą, VLIKas įsteigė Lithuani- 
an Information Service (anglų 
kalba). “Press release” būdų, LIS 
teiks informaciją pirmiausia JAV 
ir Kanados spaudai. Stengsis da
lyvauti diskusijose, paskaitose iri 
apklausinėjimuose universitetui-, 
se, radijo ir televizijos programo
se, palaikys ryšį ir praves pasi
kalbėjimus su JAV politikos, kul
tūros, mokslo ir spaudos žmonė
mis. Ruoš specialius projektus ir i 
juos reklamuos kitataučiams.

Lithuanian Information Ser
vice vadovauja Daiva Alytaitė - 
Kezienė, “Laisvės Žiburio” New 
Yorke radijo angliškosios dalies 
vedėja. Mūsų reikalais ji jau ne 
kartą yra pravedusi pasikalbėji
mus su JAV 'kongresmanais ir 
žurnalistais. Savo laiku' daug vei
kė, kad būtų išlaisvintas Simas 
Kudirka. Lietuvių žmogaus teisių 
komisijos narė.

Pirmutinis LIS *‘News release” 
svetimųjų spaudą turėjo pasiekti 
kovo 28. Jame pranešama apie

Amerikiečiai 
Graikijoj pasiliks

Atėnai. — Amerika Graikijoj 
galės naudotis keturiomis iš da
bar turimų septynių bazių, -pa
tvirtino gynybos ministeris Evan 
gėlos Averoff. Po to, kai 1974 
Graikija atitraukė , savo kariuo
menę iš NATO, buvo abejoja
ma, ar amerikiečiai galės likti sa 
vo bazėse.

Skiepys vaikus

Washingtona,s. — Federalinės 
administracijos .programoj nu
matyta paskiepyti 20 milijonų 
■vaikų, 14 metų ir jaunesnių. Bus 
skiepijama nuo septynių daž
niausiai .pasitaikančių -pavojingų 
susirgimų.

Atnaujina 
diplomatinius 

santykius

Madridas. — Ispanija ir Rytų 
Vokietija susitarė atnaujinti dip
lomatinius santykius. Santykiai 
buvo nutrūkę po to, kai 1975 
Franco vyriausybė sušaudė 5 te
roristus ir kilo protestų banga. 
Rytų Vokitija buvo vienintelė 
Rytų Europos valstybė, palaikiu
si -pilnus diplomatinius santykius 
su Franco Isapnija.

Lietuvių žmogaus teisių komisiją, 
į informuojama apie jos pirminin
ką dr. >D. Krivicką ir kai kuriuos 
narius, kaip Simą Kudirką, Joną 
Jurašą, be to, apie Lietuvos gru
pę Helsinkio susitarimų 'vykdy
mui remti, apie Tomo Venclo
vos liudijimą JAV Kongreso ko
misijoj, apie'“Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”.

Priedu eina JAV Kongreso Eu
ropos Saugumo ir bendradarbia
vimo komisijos pirmininko Dan
te B. Fascell “News release”, kur 
yra išspausdintas Tomo Venclo
vos vasario 24 liudijimo pilnas 
tekstas.

Pasiūlymus, informacijas ir 
laikraščių iškarpų -kopijas, kur 
būtų paminėta Lithuanian In
formation Service (LIS) VLIKoj 
Informacijas tarnyba prašo siųs
ti šiuo adresu:

Mrs. Daiva Kezys 
217-25 54th. Avenue 
Bayside, New York 11364 
Telefonas: (212) 229-9134.

(E.)

Castro Maskvoje

Maskva. — Kubos Fidel Cast
ro, aplankęs daug Afrikos vals
tybių, pakelėj sustojęs Rytų Vo- 
kitijoj, dabar vieši Maskvoje. 
Spėjama, kad jo atvykimas į so
vietų sostinę yra bendra abiejų 
Šalių strategija ir sovietų įtakos 
stiprinimas juodajam pasauly.

Bandys atitraukti 
tikinčiuosius'

Maskva. — Maskvos laikraščiai 
rašo, kad Didžiojo šeštadienio 
vidurnaktį 27 miesto kinai rodys 
patrauklius užsieninius filmus, 
-tokius, kaip ‘‘Moulin Rouge”, 
“Kaip pavogti milijoną” ir kitus. 
Tikslas labai aiškus — atitraukti 
tinkinčiuosius ortodoksus nuo vir 
durnakčio pamaldų cerkvėse.

Maskvos gatvėje prie kino teatro 
vitrinos

Zairas nutraukė 
santykius su Kuba

I<inshą3a. — Zairas nutraukė 
diplomatinius santykius su Ku
ba, atšaukė savo atstovą, iš Ha
vanos ir kubiečiui liepė išvažiuo
ti iš Zairo. Yra aiškių įrodymų, 
kad iš Angolos invaziją suorga
nizavo Kuba. Saugumo žmonės 
sulaikė Kubos diplomatą su do
kumentais, įrodančiais tvirtini
mus.

Gen. Bumba Djogi, Zairo ka
riuomenės "vyr? vadas, sakė, kad 
jo 'kareiviai matė kubiečių, 
rusų ir portugalų kareivių inva
ziniuose daliniuose. Vėliau buvo 
pranešta, kad ir užmuštų įsiver
žėlių eilėse taip pat buvo ir ku
biečių, ir rusų.

Konferencija 
atominiams 
klausimams

Teheranas. — Balandžio 10-15 
dienomis Persepoly, Irane, ruošia
ma tarptautinė konferencija ato
minės technologijos klausimams 
diskutuoti-, svarbiausia, kaip ta 
technologija gali pasinaudoti 
besivystančios šalys. Dalyvaus 
500 mokslininkų iš 41 valstybės, 
bus skaitoma 180 referatų ir 
paskaitų.

MIRĖ A. A. MARIJA ŠLAPELIENE

Ok. Lietuva. — Balandžio 4d. 
Vilniuj’e, gilios senatvės sulauku
si, mirė senosios lietuvių kartos 
veikėj’a a.a. Marija Piaseckaitė - 
Šlapelienė, kalbininko dr. Jurgio 
Šlapelio našlė.

Velionė buvo gimusi 1880 m. 
birželio 5 d. Vilniuje. I lietuviš
ką veiklą įsijungė 1897 m., gie
dodama .bažnytiniuose choruose, 
vaidindama lietuviškuose slap
tuose ir vėliau viešuose vaidini
muose, dainuodama solo M. Pet
rausko oepretėse ir “Birutės” o- 
peroje. Ji talkininkavo gabenanti 
knygas iš Prūsijos ir jas .plati
nant lietuvių tarpe. 1904 m. ji 
talkininkavo organizuojant lietu 
vių knygyną ir buvo jo vedėja, o 
nuo 1906 m. kartu su .vyru turė
jo savo knygyną, kurio pagalba, 
platino lietuviškas 'knygas, va
dovėlius, laikraščius ir lietuviš
kus raštus. Tuo .pačiu metu vei
kė įvairiose lietuvių draugijose. 
Knygynas Vilniuje buvo lyg ir 
lietuvybės centras ne tik prieš 

I .pirmąjį karą ir vokiečių okupaci
jos metu, bet ir lenkams.

FILMAS APIE
SIMĄ KUDIRKĄ

NEW YORKAS.—The Jozak Co. 
yra pasirašiusi sutartį su CBS pa 
gaminti dvieju valandų filmą te
levizijai apie Simą Kudirką. Fil
mo gamintojai yra Gerald Eisen- 
berg ir Gerald Abrams. Režisuos 
david Loveli Ridi. Simą vaidins 
televizijos aktorius Allan Arkin. 
Vertėja Simui — Rima Mironie- 
nė iš Philadėlphijos. Be jų į šį rei
kalą yra įsijungusi Daiva Kezie- 
nė. Kiek keičiamas skripto teks
tas, įvedant daugiau Simo kali
nimo scenų. Atrodo, kad filmuo
ti pradės gegužės mėnesį. (E.)

Rostropovič giria
Carterį

Washingtonas. — Dirigentas 
ir čelistas Mstisląv Rostropovič 
pasakė, kad Carteris, gindamas 
žmogaus teises, pasidaro “didelės 
širdies prezidęntų”.

Rostropovič nuo rudens sezo- 
1 no pradžios bus Washingtono 
Nacionalinio simfoninio orkestro 
dirigentu. -Neseniai atšventė 50 
metų sukaktį.

Washingtonas artės 
su Pekinu

Washingtoaas. —. Užsienio 
diplomatai įsitikinę., kad nepasi
sekusios derybos su Maskva pri
vers Washingtoną sueiti į arti
mesnius ryšius su Pekinu, Sovie
tų didžiuoju priešui Po to gali
ma tikėtis, kad Maskva suminkš
tės ir norės vėl kalbėtis su Ame
rika.

Kopelevą išmetė iš 
rašytojų sąjungos

Maskva. — Lev Kopelev, rašy
tojas, žmogaus teisių gynėjas, pa
sakė laikraštininkams, kad buvo 
išmestas iš . rašytojų sąjungos, 
greičiausiai, kad gynė politinius 
disidentus.

Washingtdnas. — 'Buvęs vals
tybės sekretorius Henry Kissin- 
geris pirmą kartą pasirodė Sena
to pakomitety ir patarė taupyti 
energijos suvartojimą. Jeigu to 
Amerika nepradės daryti, tai tie 
kraštai, kurie mums teikia energi
jos žaliavą, vis daugiau ir dau
giau darys įtaką.

vus Vilnių ir varžant lietuvių 
veiklą. Dėl to ji buvo ne kartą kra
toma, persekiojama, bet lietuviš
ko darbo iki gyvenimo pabaigos 
neatsisakė. Yapč buvo daug su
rinkusi senovinių raštų, įvairių 
rašytojų originalų ir kt.

Amerikoje liko jos dvi dukros 
— Laimutė Graužinienė su duk
romis, Gražutė Sirutienė su vyru 
Los Angeles, Calif., ir mirusio sū
naus dukra Chicagoje. Apie lai
dotuvių dieną -dar nėra tikslių 
žinių.

KALENDORIUS

Balandžio'6: Vilimas, Platone, 
Daugirutis, Žiritė.

Balandžio 7: Didysis Ketvirta
dienis; Epifanijus, Uršulė, Min
vydas, Kinte.

Saulė teka 5:27, leidžias 6:20.
ORAS

Dalinai apsiniaukę, vėjuota ir 
šalta, naktį apie 28, dieną 38 

okupa- laipsniai.'



•/DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. balandžio mėn. 6 d. I
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Viskas vyko labai lite Lukoševičiūtė, Irena Lukoše-
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso 
gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra u±si 
mokėjęs.

____ _____ - u
1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt

Linkėjimai nuo

m

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest Tlst Street

VaL: ^ptrm., ketv. 1 Iki 6 ▼.popiet.
AntrącĮ., penktad. 1-5, treč. ir Šeštad. 
tik susitarus.

Subscriptlon Rates: 330.00 — Chicago, Cook County, IUlnote 
and Canada Elsewhere in the U.S.A. $28.00 Forelgn couo- 
iries $31.00.
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ALGIRDO ir ALDONOS BRAZIŲ
AL’S HILL TOP LOUNGE

8514 So. Roberfs Road — Justice, lllinois 

TEL — 5§8 - 9661

ŠEŠTAI TAUTINEI STOVYKLAI RUOŠIANTIS

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tek LU 5-6446 
priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

OPTIO AL ST-UDIO
VIOLETA KAROSATTB 

7051 So. Washtenaw. TeĮ 778-6IM 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji} 

receptus;
Didelis akinių r§nuj pasirinktinai,
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:11 

Ketv. 1-8 v. vak. šešto 10-4 v. p. p. 
Trečladianiais uždaryta.

DR. FRAHK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) < 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st St — TeL 737416

Tikrina .akis. Pritaiko akinius k 
“Contact lenseę”

VaL pagal susitarimą.. Uždaryta treč-

DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems linki:

Chicagos skautininkų-ių Ramovė
Skautininkių draugovė ir

BKAUTYBBS KELIAS

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-Ų RAMOVĖ
Redaguoja sktn. Irena Regione, 2652 W. 65th St., Chicago, lllinois, 60629 

Telefonas 476-7089

ĮLiffia J?.

Chicagos “Aušros Vartų” tunto skaudų ttril’te p&viljdftas Šių metų Kaziuko mugėje. Paviljono įrengimo dar
bams vadovavo “Partizanės Vaidilutės’” įr “L.;Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių būreliai. Nuotrauko
je iš k. v. si. D. Vakarė, ps. N. Balzarienė, ps. Z. Poetei)ė, v. si. V. Kasiulienė ir si. M. Sedaitienė — “Par
tizanės Vaidilutės” .būr, nares. ' Nuotr. D. Vakarės

, LSS šeštoji Tautinė stovykla 
įvyks prie MelboUtno Australijo
je 1978 m; sausio 1-14 d. Kvie- 
čiamė skautiis-ėš ir vadovus-es 
kuo 'gausia# dalyvauti šioje sto- 
vykldjė, ‘ apiJankj'ti seses ir brolius 
Australijoje ir Sustiprinti1 lietu- 
viškd jauriimo'ryšhisi

LSS Pirmiją pakvietė v.s. Re
giną Kučienę TS kelionės organi
zavimo pirmininke^-1 Brolijos ir 
Seserijos VS bei ASS pirmininkas 
savo atstovais < šį komitetą pa
kvietė s. Jeronimą Gaižutį Zi
tą'‘Deveikienę ir sifil. Iloną Lau> 
cienę. -

Komiteto pirmininkė per ke
lionių agentūra jau užsakė 100 
vietų lėktuve kelionei f Auštrąli- 
ją., IŠ Chicagos išskrisime 1977 
m. gruodžio 22 d.; lėktūvas nu
sileis San Frahcisčo, - kur galės' 
prisijungti Los Angeles skautai-, 
-ės. Į- Sydney nuskrisime gruodžio 
24 d., tolimesni sustojimai 'Bus 
Canberroje ir' Mėlboume. -Visur 
būsime globojami lietuvių skau
tų Šeimose, apžiūrėsime įžymybes 
ir sutiksime Naujuosius Metus.
'Šeštoji Tautinė Stovykla'prasi

dės 1978 m. sausio 2 d. ir '-tęsis 
iki sausio 14 d. Pb stovyklos už
daromo, ’saūsio 1'5 d. ' išskrisime 
iš Melbourria atgal į Ąhieriką. 
Kelionės kaina Jyra 1,200" dol;, 
kuri gali dar‘pašikeisti; čia nėr 
įskaitomas draudimas, užsienio 
paso mokesčiai ar kitos piiedi- 
nės,:kaip Naujų Metų baliaus bei 
asmeniškos išlaidos. -Svečių sto
vyklavimo mokestį numato sumo
kėti rengėjai.

Užsienio pasus reikia įsigyti 
jau dabar ar vėliausiai 2 i mėn. 
prieš kelionę. Jie gaunami US 
Dept of Statė, Passport Agency 
arbi kai kuriose 'pašto įstaigčsfe. 
US ar Kanados pilietybės-netu
rį keliautojai privalo iš' anksto 
pasirūpinti leidimus sugrįžti į gy-> 
venamą kraštą;

Šioje kelionėje gali dalyvauti 
skautai-ės, vadovai-ės ir svečiai. 
Visi dalyviai privalo būti regis
truoti Brolijoje, Seserijoje ar ASS 
ir privalo turėti 1977 m. LSS na
rių liudijimus.

Brolijos ir Seserijos' skautai-ės 
kelionei registruojasi per savo 
vienetų vadovus, kurie persiun
čia reįistf^^rją^vis.'R.’ Knčienei; 
tolimesnė informacija bus siunti
nėjama tiesiai užsiregistravu

Linksmų Šv. ^e'ykų Švenčiu 
Linkime Visiems Savo Klientams Ir Draugams.

VALDYBA IR DIREKTORIAI

SRIGHTON FEDERAl SAVINGS 
MD U>«H l^OCIATiOil "V<' 

ANTANAS ŽAKAS Ir CKA9&BS ŠĖKAS 
4071 Aroher Avė., CJilcago, llį., IeĮ. LAfayatfe Į 0?4$

siems skautams-ėms. ASS nariai 
ir svečiai gali registruotis tiesiai 
pas v.š. R. Kūčienę/8626 S. Mo- 
?art St, Chicago, III. 60652.

Priedinė informacija, tėvų lei
dimų anketos ir tt bus siunti
nėjamos kelionės komiteto pirmi
ninkės.

K^iečiame ir raginame gausiai 
dalyvautu «gražiai pasirodyti ’bro*  
liams ' ^-sesėrhs Australijoje ir 
tuo stiprinti -lietuvišką .skaųtavi- 
mą visuose žemynuose! .. . - 

Budėkime'

Seserijos Vyriausia Skautininke 
LS BVyriausias Skautininkas

A.S.S. CHICAGOS. SKYRIAUS 
REKOLEKCIJOS

Šiais metais tradicinės Akade
minio Skautų sąjūdžio Chicagos 
skyriaus rekolekcijos įvyks, ba
landžio 7-8-9 dienomis Jaunimo 
Centre. Atsižvelgiant į savo na- 
rįų-įvairias pažiūras ir norint pa
brėžti Velykų laikotarpio dvasi
nį ątgimimą ir susiartinimą, re
kolekcijos bus vedamos ekumeni
nėje dvasioje.

1 Rekolekcijos vyks šia tvarka:
Balandžio 7 d. ketvirtadienį 

7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje 
f ii?' Tomo' Rerrieikio paskaita apie 
politiką; ir moralu

Balandžio" 8 d. penktadienį 
7:30 ■ v.v.' Jaunimo centro kavi-1 
nėję kun. Dilio paskaita liečian
ti ekumeninį bendravimą.
1 Balandžio 9 d. šeštadienį 6:00 
y.v. išpažintys koplyčioje ir Jau
nimo centre — 7:00 v.v. Šv. mi
šių auka atnašaujama kun. K. 
Trimako. Po Mišių visi pasisve
čiuosime prie bendro Velykų sta- 
lo.^
! Tikimės, kad visi prisidėsite 
prie šių šventiškų vaišių suruo
šimo.
' ' Visiems nariams ir jų šeimoms 
liųkime linksnių Šv. Velykų! -

i ■ Rekolekcijoms rengti komitetas 
ir Chicagos F.&S. valdyba

KERNAVIECHJ IŠKILMES 
»;lt"praSIMENANT

Jau praėjo nemažai laiko nuo 
paskutinės Kernavės tunto iškil
mingos sueigos, bet atminty vis 
dar ’tebėrą 'ten patirti1‘įspūdžiai.

.Sueiga buvo pradėta šv. Mišių 
auka, kurias atnašavo kun. Kęs- 
z ūL- ., iii . -m. ; -.j i

Chicago, lllinois 60629 " Tel. PR 6 - 8998

DRAUGO prenumerata mokama B ankrto

Chicago, Cook apskr. 
a Kanadoje ............ 
Kitur J.A.V.
Užsienyje _______
Savai tyliaMikalajūnaitė, Genė Montvi

lienė, Galina Šimaitienė/Marytė 
Vasiliauskienė.

(Nukelta į 5 pusi.)

— • Redakcija straipsnius taiso savo 
E nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
S nesaugo. Juos grąžina tik iš anks- 
s to susitarus. Redakcija už skelbi* 
E mų turinį neatsako. Skelbimų kJ- 
= nos prisiunčiamos gavus prašymą.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12.00.

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

tutis Trimakas. Šv. Mišios buvo 
Įspūdingos, jų metu buvo skaito
mos ištraukos iš Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos, įjun
giant seses skautės į skaitymus 
ir tuo būdu priartinant Visas-prie 
didžiojo Kūrėjo-Dievo.

Po pamaldų vyko iškilmingoji 
Į sueigos dalis, .pradedant ją vėlia
vų įnešimu, sekant; raportams ir 
įsakymams; 1 
sklandžiai.

Visos džiaugėmės, kad Kerna
vės tuntas pagausėjo skaūtihinkėr 
mis: į paskautininkės laipsnį pa-i 
kėlus1 seses D. Puodžiūnienę:-ir 
E. Izokaitienė. Abi davė įžodį 
jaukiam sesių skhutinihkfų rate
lyje ir pasipuošė žaliaisiais kak
laryšiais. Abi yra draugininkės ir 
aktyviai reiškiasi skautiškame 
darbe. < x •-

Tunte yra didokas būrys pasi
žymėjusių pavyzdingii sesių. Ma
lonu, kad sesių darbai yra įvėr- 
iinami apdovanofant jas ordinais 
ir pažymėjimais. Tai yra paska-' 

tinimas tolimesniems užsimoji- 
inams ir darbams.
1 Džiugu, kad tunto gretos vis 
didėja. Mažųjų paukštyčių net 
dvi draugovės; Tai mūsų ateitis 
■ —mūsų būsimos vadovės. Jos 
dabar iškėlusios du ^pirščiukus 
garsiai sušunka: tcVis budžiu!” — 
ir mes budėkime stengdamsios 
sustiprinti skautiškas gretas, jun
giantis prie didelio ar gražaus 
darbo.

Prezidento A. Smetonos bu
džių įgula kviečia visą akade
minį jaunimą atsilankyti į links- 
mavakarį — šokius š.iri.' balan
džio 15 £ (penkt. L Jaunimo 
cęntrp. .didžiojoje sa-lėje. Pradžia 
7:3.0 vai. vak. Gros1 du jaunimo 
mėgstami orkestj^i;—”'KLūst” ir 
■‘Loaded1*.  Visi kviečiami.

Montrealio Skaučių **Vaivo-  
yykštės”. paroda vyko Chicagos 
Jaunimo centre š-m. koyo 25-27 
d. Pąrodą skautininkių suvažia
vimo proga rengė LS Seserijos vi- 
dija. Buvo išstatyta arti 60 Įvai
raus dydžio įdomių ir spalvingų 
gobeleno, audinių, tautiniu. JUO> 
tų, meniškų tautiniais rūbais pa
puoštų lėlių, medinių dėžučių, 
įminiatiūrinių kanklių ir kt "Paro
doje goheleninį audimą demopst-

ravo Vaivorykštėsv narė si. Ina 
Lukoševičiūtė, sutraukdama he- 
inažą skaičių susidomėjusių ste
bėtojų. Parodą aplankė keli šim
tai lankytojų. ■ Savo darbus buvo 
jšstačiusios: Kristina Bendžiūtė, 
Gabija Bendžiūtė, Julija Bemo- 
faitė, Karutė Cičmskaitė, Aldona 
Cičinskienė, Ona Januškevičienė, 
Elė Ju^gutieriė,’ Barbora Jurkienė,

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR .VIDAUS UGOS 

Manjaette Med-lca) Cenier 
6132 So. Kedzie Avenue

VaL: pirmad.. antrad. ir ketvlrtad 
6 ik! 7:30 vai. vakaro. 
Šežūid. nuo i iki I vaL’

Fa^a] su^tarirną 
Ofiso tęlet WA 5-2670 

Rezid. tel WAlbrook 5-3048

Ofo. tol 735-4477; Rez. 246-2839
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
^pečfalybŠ Nervy fe

EmocMnes Ilgos 
CRAWFORD BTEDIOAL BUELDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimu.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems.

Rezid. tel — GI 8-6878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie, Avė. WĄ 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

— Lapai turi savo laiką kris
ti ir žiedai z nuvysti-’ šiaurio 
dvelkimu, ir žvaigždės nusileis
ti, ’ — išskyrus viską; tik tu turi 
sau visus metų' laikus, o,’ mir
tie!.. Mrs. Hemans

TeL PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLĖS LIGOS
2858 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko- kabinetą peremS

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TeL — GR 6-2400

VaL: pakai susitarimą: pirmad.
ketv. - - - Z. Z;
10-4; šeštad. 10-3 vai.

DR. A, B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL -L PB 8-2220
DR. JANINA JAKšEVIAIUŠ 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkto 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vaL 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vaJ

Ofe. PO 7-6000, Rez. QA 8-7278
DR. A> JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. VVesteru Avenue 
1002 No. VVestera Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

įstaigos Ir buto teL 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
1407 8. 49th Court, CSoaro 

Kasdien 10-12 ir 4-7
Oakynu trai'fe Mt

i
inrjetams 6 mėn. 3 mfln.

$30.00 $17.00 $12.00
28.00 16.00 11.00
31.00 19.00 13.00
20.0Q 13.00 7,00

TeL ofiso ir but-o: OLympic 24159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTO JASIR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicere

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 v.il. rak. | 
išskyrus trečiadięnhįš

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. peplrt, j

Tel. REliance 5-18U
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis gydytojas) N. 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., toelvimd. Ir 
penjktad. nuo 12-4 vali, poęifet ir H 
vai. vak. Treč.- ir Šeštad. užlarjH

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRIJRGĖ 

“KvDIRTV TB VAIKŲ JjIGOS 
SI’ECLALLSTfi

MEDICAL- BUILDIAG 
7156 South U'estem Avenue, 

Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryti 
iki 1 vai. popiet 

Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2911

Ofs. HE 4-1818; Bes. PR 6-8W
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir CampbeO Avė. kampu) 
Vai: plrmad.. antrad., ketvirtai: ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitBru

Telef. — 282-4421
DR. ROMAS PETKUS

AKLŲ LIGOS — CHIRURGUS 
Ofisai:

111 140. VVABASH AVĖ. 
4200 iro. CENTRAI, AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63 rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 443-550

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 68rd Street
Ofiso telef. Re 5-4410 

Rezidencijos telef. GR MClf 
VaL: plrmad., antrad. ketvirtai, 

nuo 1 iki 3 valandos. popiet

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHRŲRGAS

Bendra praktika ir moterą BgOl 
Ofisas fe rez. 2652 W. Bfih 

Tel PRoq>ect 8-1M3
Ofiso vaL: pirm., antr., tre& • 

penkto nuo 2-4 vai. Ir M tk *** 
šešto 2-4 p. p. Ir kitu laiku notarai

Ofiso tel. HE 4-2123, namp GI 841*

DU V. TUMASONIS 
CHIBURGĄS 

2454 West 71at Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktai

3-5 Ir 6-7 — iš anksto muitanta

Tel ofiso PR 6-6146
DR. F. C. WHISKUNA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
81OT 71»t Street 

Valandos: 1-4 raL peptat 
Treč. ir Sefitad. pagal «nritarlai» 

Ofiso teL 586-3166; namą 65Mtf 
DR. PETRAS ŽUOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
6284 S. Narra^asett

VaL piritu antr., ketv. ir poH M



Užsienio spauda

SMERKIA PABALTIJO RUSIFIKACIJA Europos komunistai nauju keliu
Nėra abejonės, kad pavergtie-

| geffij buna labai malonu, kai
i Jčuri nors didesnė
f Malonu pranešti faktą,
f pastaruoju metu pavergtais 
I hbapijo kratais ėmė daugiau 

ijįinetis komunistinė Kinija. Ne- 
įniai Pekine anglų kalba leidžia
mas “Peking Review” atspausdi- 
L ilgesnį rašinį apie estų, latvių 
j lietuviu tautų likimą, Sovie- 
įnis: užėmus minėtas valstybes. 
Rasinio antraštė — “Naujieji ca- 
įj bruka savo nacionalinės 
®ek?ios politiką”.

Pekino žurnalas konstatuoja, 
tad Latvija yra vienas ryškiausių 
įyios politikos pavyzdžių. Dėl 
vedamos neatlaidžios rusinimo 
politikos, tautiškai mišrių šeimų 
litvijoje kasmet sukuriama 21 
procentas visų vedybų, o vietinių 
rertntojų (latvių) procentas 
hšmet mažėjąs.

Toliau žurnalas nurodo, kad 
spalio revoliucijos 60 metų su
eities proga Sovietų revizionis- 
ta klika labai giriasi, kad ji išti- 
įaniai vykdanti leninizmo princi
pus, kad “Visų Sovietų tautų bro- 
lijka vienybė yra sutiprinta ir 
kieta kaip uola”.

i

▼

flr Vakarų komunistai pakeis Maskvos valdymą
■ vęnanęių rusų jau 30,7 proc. mo- 
i ka JjetūvjJkju. Latvijoje J5.6 
! proc. -rusų šneka latviškai, o Es- 
» tijoj 12,5 
• kai.

Toliau 
vis delito 

.Įmonių 
gyventojai rusifikacijai nesą pa
laužti. 'Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonės nuolat priešinasi,j 
reikalaudami žmogaus teisių.] 
Nors’ Pabaltijo kraštų gyventojų] 
•ir nesą daug, tačiau jų dvasinei 
vienybė esanti stipri. Laikraštis 
pabrėžia, kad pabaltiečiai su di
deliu susidomėjimu seką JAV 
prezidento Jimmy Carterio ini
ciatyvą įvykdyti žmogaus teisių 
gerbimą ne tiktai Vakaruose, bet 
ir ^Lytų ‘kraštuose.

♦

Vakarų Vokietijoje leidžiamas 
“Latvijos” savaitraštis kovo 12 d. 
prapęšę apie kratąs, kurios buvo 
įvykdytos latvių disidentų butuo
se Rygoje. Valdo Zarinšo bute 
konfiskuota apie 500 rankraščių, 
įskaitant ęilėrašciųs, . noveles, 
'pjeses, taip pat atimtas rašytojo 
asmeniškas archyvas ir knygos, 
kurios buvo išleistos /Latvijos ne
priklausomybės metais. Kitų kra
tų metu konfiskuoti rašytojo Gu
naro Freimanio i_________ _
atimti iš Viktoro Kalni-nšo jo*  vadovauti pasaulio kom'uništams. 
privatūs rankraščiai 
mentai.

' ^Disidentų šaltiniai 
Rygos -gautas žinias, 
rųoju metu buvo areštuoti ir nu
teisti septyni latviai 6-:15 metų: 
kalėjimo ir ištrėųųjųo bausmė
mis.

:ĘstU spauda praneša, kad o-] 
kup. Estijoje buivo sulaikyti ir iš 
Sovietų Sąjungos išsiųsti du šve
dų turistai. Kaip pranešė laik
raštis “Trud”, jie mėginę įvežti 
į 'Estiją platinimui religinę lite
ratūrą, 'leidžiamą rusu prąypslą- 
yų Bažnyčios užsienyje. Tai dar 
vienas- įrodymas, kad rusų pra
voslavų' Bažnyčia užsienyje yra 
antikomunistinė.

proc. rusu moką ėstis

autorius nurodo, kad 
dėl didelio Pabaltijo 

priešinimosi vietiniai

Bplęevikąį, įvykdę Rusijoje re- 
voljųplją ir sukūrę Šoviptų Są-i 
jungą, .tikėjosi, kad pasaulinio 
komunizmo centras bus Maskva 

; jr kad Maskva tuo būdu plės savo 
valdžią. Kurį laiką taiip ir buvo. 
Bet vėliau reikalai pradėjo klos-] 
tytis ’kitąip. Laisvojo pasaulio 
komunistai atsikvošėjo. Jie pamą- 
jtę, kad Maskva, prisidengusi ko
munizmu, 'kaip carai ipąnslavįz- 
mu, stengiasi plėsti savo imperi
ją, pavergdama vis daugiau ir 
(iąugjau tautų. O. komunisti
nės Maskvos vergija yra žiauriau
sia pasaulyje, nes ji pavergia 
žmogų politiškai, ekonomiškai, 
fiziškai ir dvasiškai. Tai pastebė
jo laisvojo 'pasaulio komunistai 
į r .pradėjo pulti pačią Maskvą jos 
sušauktų suvažiavimų proga: 
“Ilgą laiką mūsų Roma buvo 
•Maskva. Mes kalbėjome apie 
didžiąją spalio revoliuciją, tarsi ji 
buvo" mūsų Kalėdos. Tai buvo 
mūsų kūdikystės laikotarpis. Da
bar mes jau esame suaugę...” 
Taip kalbėjo Santiago Carrilo, 
Ispanijos konjųpistų partijos va- 
d*as,  'Europos komunistų suvažia
vime, kuris įivyko '1976 m- b j iže
lio 29 d. Rytų Berlyne. Taip pasa
kė vadas partijos, kuri dar veikią1 
pogrindyje. Tai buvo didelis sinū-

J. VAJČELię$AS

Pasisakė dėl Sovietų Sąjungoje e- 
samos žiaurios diktatūros, geleži
nės uždangos, žmogių suvaržy
mo. Prancūzas komunistas 'J.; 
Chmbaz pasakė, kad Leninas 
1905 m. galėjo laisvai važinėti Įš 
vieno krašto į kitą, o 'Lenino'įkur; 
toje valstybėje žmonės tos laisvės] 
neturi. Jis taip pat pasakė, kad 
Prancūzijoje, ne komunistų vali-: 
domam krašte, komunistai turi 
pilną laisvę, o laisvės skelbėjai— 
komunistiniai Maskvos valdovai’ 
— savo krašto gyventojams tos 
laisvės neduoda.

Bet Kinijos įsitikinimu, turint 
prig akis Sovietų įvestą prievar
ti ir rusifikaciją, Kremliaus pa- 
išigūnai ir rašeivos stačiai me- 
liioją. Sovietų viešpataujanti kli- 
b su priverstine rusifikaciją, — 
įso ‘'Peking Review” — Žlug^ 
btftzas tautas vieną po kitos 
ii jųskaičius metai po metų ma- 
zėjąs. 1959 pi. gyventojų surašy
mo statistikoje*  buvo nurodyta 
ft5 tautų, o 1970 m. statistika 
ienurodanti tik 104 tautas. Ypač 
nunažėję karelai ir mordvinai. 
[juo 1926 ligi 1970 m. karelų 
suniažėjp visu 40 procentų. Dau
žau kaip trečdalis karelų jau 
ftftojf rusų kalbą kaip “sayo 
Ulbą”. 195§ — 1970 m/bėgyje 
nsii.surusinę apie'200,000 mol- 
fe. Šiuo metu iš 1,2 milijono 

tik 13 procentų kalbą 
^’halb’a. ‘

“Peking Review” toliau aiški
na, kad sovietiniai valdovai esą 
snsSmgę Lenino paskelbtam 
feniui: “...įgyvendinti mūsų są
jungoje griežtus įstatymus, sau
goti tautines kalbas ne rusiškose 
respaNikose”. Taigi visiškai ąiš1 
Įn, kad Sovietų .pasigyrimai dėl 
butinių kalbų “visuotino išsi- 
v/st/mo Sonetų Sąjungoje” esąs 
hyrias melas.

. •*
Tojau kiniečių žurnalas, rem

iamasis pačių Sovietų statistika, 
fedo, kad mažų tautų žmonių 
foporcija jų respublikose mažė- 
w, o tuo tarpu rusų skaičius di
na. Ryškus pavyzdys Kazachi- 

jekiąs jau 46 proc., kai pačių ka- 
jchų belikę tik 32 procentai.

Kad paslėptų savo sąmokslą 
Rusinti mažesnes tautas, Sovie- 
į valdovai įtikinėju, kad jų oku
puotų tautų žmonės patys “savo 

pasirinkę rusų kalbą 
^ndra kalba tarptautiniam san- 
^kiavimui ir kad “internaciona- 
oncijj ir' bendradarbiavimas vi- 
? gyvenime'vis tiprinama, 
Jusidariusi reikšminga ‘tautų 
feidmomenė’ — sovietinė tau- 

Ši ‘‘nauja bendruomenė”, 
|b)'kiiiai/yra visiems brukama, 
M'surusintų mažesnes tautas. 

'“Ar,naujieji Rusijos carai 
Ws Agpnsipąžįsta, kad jie a- 
psuoja he 'rusų tautas, atima 
Į lU politipes teises ir tuo -būdu 

didžiarusišką imperiją?” 
•*  klausia Pekino žurnalas.

ik
Bavarijos laikraštis “Bayer- 

| š.m. kovo 5 d. numeryje 
i *S>ausdino  Alekso Peterio raši- 

? a?ie Pabaltijo valstybes: “Kaip 
•vergiamos nukraujuoti”, 

ftoąis pateikia pokario meto 
.-.^altijo kraštų istorijos bruožus 

rusų antplūdžius į Estiją,
Jas “^odo ląk- ucodij, gąi 

^Vhd i| ^up. Lietuvoje gy- pablogiątf.

joyivTju ——z j— - —*---------------------- —
rankraščiai, | gi S Maskvai, kuri dar vis tikėjosi

ir doku-

skelbia iš 
kad pasta-]

dalyvavo ir 
nežinodami, 
kraštą oku- 
suvažiavime

♦
Chicagoje leidžiamas vokiečiu 

laikraštis ‘'Abendpost” kovo 31 
d. laidoje paskelbė iš Bonnos 
gautą informaciją apie Pabaltijo 
kraštus. Kaip žinoiųe, ne tiktai 
JiAV-bės, bet ir Vakarų Vokietija 
puoselėja su Sovietais detentę, 
kuri*  čia “Ostjpolitik” vadinama. 
Vjenąs sutarties punktų esąs pa
sikeisti parodomis. Be ko kita; į 
Sovietų Sąjungą buvę išsiųsti 
Ruhro krašto prąmonės -gaminių 
pavyzdžiai. Jie buvę parodyti 
Rostove ir Donecke, kur vokie
čių pramonės parodą aplankė 
Šimtai tūkstančių lankytojų. Pa
gal sutartus planus ši paroda tu- 

_______ _ rojusi'bųti perkelta ir į Vilnių,
Ij, kur rusų tautybės procentas tačiau buvusi iš Sovietų pusės at
lekiąs jau 46 proc., kai pačių ka- šąukta. Vilniaus vietoje buvęs 

pasiūlytas kažkuris kitas rusų 
miestas.

Tie patys šaltiniai iš Bonnos 
praneša, kad Sovietams labai 
nepatinkančios užsienyje gyve
nančių lietuvių, latvių ir estų ke
lionės į savo tėviškes, o taip pat 
ipabaltiečių ryšiai su savo Įaųtie- 
čiais tėyynėje, kurie galimi per 
Inturisto organizuojamas pen- 
kiadienes keliones ir 'trumpalai
kius kursus. Maskva pykstanti, 
kad pabąįtiečiąi turistui ir kur- 
S^itąi, ątvykg 'iš Vakarų, įtaigo- 
ją savo tėvynainius bolševikams 
nėnaūdinga prasme, d patys sve
čiai sovietine propaganda nesu- 
šizavf. Suplanuota propaganda 
duodanti pricžingus rezultatus. 
Svetimos valiutos pasipiniga
vimo reikalą vis labiau nustelbtą 
komunistų partijos .reikalavimai 
tokias keliones, kaip įbolševikams 
propagandiškal nenaudingas, ri- 
boti. Taigi 1977 poetais Sovietai 
ds: Vąkairų Vokietijos atvykstan
tiems pabal tiečiąms turistams 
žadą išdubti tik pusę leidimų, 
kiek duodavę kitais metais. Pa_- 
skūtiiiiai nesutarimai su vaka- 
rieciais gą 1 i leidimų 'reikalą' dar 

k to . -Ij, lįy.

Paneuropinis komunizmas

Rytų 'Berlyne įvykęs suvažiavi
mas buvo antras Europos komu
nistų suvažiavimas. Pirmasis įvy
ko 1967m- vakarą KarJ.ovy Vary, 
Čekoslovakijoje, kur 
vietos komunistai, 
kad kitais metais jų 
puoš rusai. Tame
nedalyvavo komunistų partijos 
atstovai iš Albanijos, Jugoslavi
jos ir Rumunijos — komunistų 
valdomų kraštų ir Norvegijos, Is
landijos ir Olandijos —laisvojo 
pasaulio.

■ Pirmajame visos Europos ko
munistų suvažiavime bent suva
žiavusieji komunistai laikėsi vie
ningai, nors ir tada Maskvos ad
resu buvo pasakyta nemalonių 
žodžių. To suvažiavimo -proga 
buvo numatytas 1975 iii. Helsin
kio suvažiavimas Europos reika
lams spręsti. Tai buvo 30-ties me
tų sukakties paminėjimas nuo 
nacių nugalėjimo. O' pačiame 
Helsinkio suvažiavime Maskva 
laimėjo prieš Vakarus taip, kad 
vėliau vakariečiai spjaudėsi, kad 
jie buvo apgauti.

Tiesa, 1976 m. R. Berlyne įvy
kusiame komunistų suvažiavime 
dalyvavo Jugoslavijos ir Rumuni
jos komunistų' atstovai. Tas davė 
Maskvai daug Vilčių. Deja, ęįa 
prieš Maskvą dar aršiau pasila
kė laisvojo pasaujio jcomųipstąi.

Komunistai prieš komunistus

•Kitas 'Prancūzijos komunistas] 
J. Kanapa pasakė, kad ipo Helsin
kio konferencijos neturėtų būti: 
vedama kova prieš’'laisvės siekė
jus disidentus, prieš taikų sugyve
nimą ir nusiginklavimą. Sovie
tams, kurie vieninteliai pasaulyje 
geriaus apsiginklavę, toks patari
mas nepriimtinas, nes Maskvos 
apsiginklavimas turi savo paskir
tį. Taip pat jis pasakė, kad kiek
viena korpunistų partiją ęva-rkosi 
savarankiškai be jokio 
not-s įsikiSimo j,š .šalies.

Jugoslavijos atstotas J. 
nurodė, kad turi būti sudarytas; 
suvažiavimo dokumentas, kuris] 
tiktų visoms komunistų 'parti
joms (P.C.1977.1.7'p.). Maskvos] 
atstovai turėjo šokinėti nuo vie
no taško prie kito, nes pamatė,] 
kad suvažiavimef dalyviai nebesi-] 
klauso Maskvos atstovų praneši-; 
mų, o patys jiems duoda savo pa-] 
siūlymus, nurodymas. Dėl tų ne-1 
sėkmių Maskvą pakeitė savo de-i 
legacijos vadą B. Ponomarevą K. 
Katuševu, o vėliau — V. Zagladi-i 
nų. Maskvai daugiausia priešino- 
ŠT ’ Ja jSVdjo paša u!!o ‘dldži osios ko- 
munistų partijosųItalijos, Pran
cūzijos, Ispanijos. Tokia padėtis 
privertė atsirasti eurokomuniz- 
mui. Kai Italijos ir'Prancūzijos ko
munistu vadai dąr 1975 m. tąsė
si Romoje, jie išleido komunika
tą, kuri pavadino “eurokomu- 
nism". Eurokomunizmu! plėstis 
padeda ir Sovietų disidentai, ku
rie išvyksta į Vakarų pasaplį- lu 
pranešimais remiasi ir Vakarų pa- 
aulfo komunistai, nes pamatė, kad 
Maskva įabai nukrypo nuo tik
rojo komunizmo, nes vietoj nu
matytos gerovės žmonėms duo
da žiaurią vergovę. Nors Soyie-l 

kraštą labai 
'bet. dabąj*  ir Sovietų ge- 
liždanga nėra nepraeina-1

kieno

Bilic

tai savo kalėjimų 
šiepia, 
JeŽinė
ma.

Jas
puolė A4dskvą, kad ji neišleido

pats prancūzas J. Kanapa

(savo ųioksljni'nko A. Sacharovo 
”| atsiimti. Nobelio premijos. Tuo 

pažemina mokslą, savo garsiau-] 
šią mokslininką ir mokslo po po
liarizatorių — Nobelio premijų 
instituciją. 'Prancūzai -komunistai 

■ pasisakė jr prieš proletariato
( fa'ktinai Brežnevo) diktatūrą.

Anot jų, komunizmas žmoni
jai turėtų duoti ką nors gero, o 
-ne tik diktatūrą su kalėjimais, 
dąnbo stovyklomis, bepročių, na
mais ir t. -t. Prancūzijos komu
nistų partijos vadas Marchais at
virai pasakė, 'kad negalima priim
ti tokių komunistinių idealų, 
kokie yra 6ovietų Sąjungoje, kur 
gyventojai neturi žmogaus teisių. 
Delta Marchais nebeįvyko į Mask
vą, į 25-jį partijos kongresą, o sa
vo vietoje pasiuntė G. Plisson- 
-nier. Bet ir tas, kongrese ‘kalbė
jęs santūriai, spaudos konferenci
joje pasakę, kad nusikaltimas 
■kraštą palikti proletariato dikta
tūrai. Taip pat pasakė, kad Pran
cūzijos komunistų partija nepri
taria Brežnevo politikai. Tame 
kongrese dalyvavo ir Italijos ko
munistų vadas Berlinguer. Jis čia 
išėjo su savo eurokomunizmu. 
Dėl to sovietų - italų komunis
tinį komunikatą' pasirašė 
Brežnevas, o Suslovas.

Maskvos reikalavimai

Sunku buvo paruošti progra
mą R. Berlyno suvažiavimui, nes] 
Sovietai reikalavo, kad butui 
pripažinti sovietinis komunizmas, 
Varšuvos paktas, Comencon ir 
socialistinių kraštų bendruome
nė. Ne yisi tie reikalavimai buvo 
patenkinti. Kai 197'6 m. birželio 
24 d. į R. Berlyną suvažiavo par
tijų atstovai, pirmiausia kalbėjo
si.Tito sų Brežnevu. Pasisveikini
mo metu Tito uždėjo kairę ranką 
Brežnevui ant petįes, tuo parodyr 
damas, kad jo maršalo seniorite- 
tas yra didesnis ir kad jis yra vy
resnio amžiaus. 'Kai kas tai aiški- 
na» j°g Tito tuo apsidraudė, kad 
Brežnevas negriebtų jo bučiuoti, 
nes Brežnevas turi tokį įprotį. Abu; 
maršalai buvo baltais, o ne rau
donais marškiniais, dėl to kai kas] 
pavadino .baltagvardiečiais.

JCai yyko suvažiavimo sprendi-] 
mąi, Brežnevui nemalonius -pa-] 
siūlymus padarė Berlinguer, Mar- 
chais ir Carrillo. Buvo pasiūlyta,! 
kad Sovietai savo kariuomenę iš
trauktų iš svetimų kraštų. Va
karų pasaulio komunistai Brež- 
neyuj pasakę tai, ko nedrįsta pa- ] 
sakyti Vakarų pasaulio valdo
vai.

Svarbiausias^ sprendimas buvo 
padarytas, kad negali būti vie-| 
nos parti jos hęgemonijos -kaip bu
vo iki šiol,''Tos hegemonijos ne
gali 'būti nęi-Rytų Europoje. Ar]

ne

KENGŪRŲ IR KOALŲ ŽEMĖJE
Įspūdžiai iš Australijos ir Pietų Salų

ANDRIUS MIRONAS
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Svečiai dedasi valgius į tas geldeles. Viešbutyje 
dasi valgius1 į tas geldeles iš bendrų indų. Viešbutyje 
maistą dėliojo virėjai, padėdami į skyrelius daugiau
sia įvairių daržovių, pačios kiaulienos tik po gaba
lėlį taupydami. Minėtų būdu duobėje ištroškinta kiau- 
hena gauna nepaprastai švelnų skonį ir yra"^ labai 
minkšta, kone tirpstanti burnoje.

Paprastai vakarienė pradedama Maitai punšu (tai 
reiškia “gerą sveikatą”), kurio pagrinde yra romas, 
maišytas su įvairių vaisių sunkomis, šalia pagrin
dinio pua ipargiujęd} valgoma marinuota žuvis eia 
ota, tuną arba piahimahi, supiaustyta gabalėliais, m i r- 
kya citrinos sunkoje, su morkomis ir svogūnais, o: 
prieš pat pateikiant ant stalo apipilama kokoso pienu.

Anksčiau žmonės valgydavo sumedžiotas kiaules, 
bet jų vis retėjant ir mėsai ne tokiai skaniai esant,1 
dabar išmokta užsiauginti specialiai penimų kiaulių. 
Kiekvieną pua lydi daugybė daržovių priedų’ Svar
biausias yra Uru —-duonmedžio vaisius, augąs visur 
■Tahiti salose. Tai baltos spalvos daržovę, kurios skonis 
yra kažkas tarp duonos ir bulvės, gana maistinga, 
bet ne visiems turistams patinkanti. Toliau seka f ei, 
arba raudonieji bananai; taro, šaknų daržovė; fafa, 
tahitiečių špinatas; taro augalo lapas ir paprastasis 
bananas arba mala.

Didžiausias tahitiečių skanėstas prie vakarienės 
yramitihue *—> žalio kokoso minkštimas, labai plonai

-z- r- -

Kovo 21-23 d. Washingtone, DC, įvyko visos Amerikos nekilnojamo tur
to pardavėjų suvažiavimas. Chicagos vakarinių priemiesčių nekilnojamo 
turto pardavėjų .sąjungą atstovavo Viktoras Šatas (šios sąjungos po
litinių reikalų kom. pirm), kuris yra Alex Realty, 5727. Weat Cermak 
Rd., Cicero, UI., įstaigos vedėjas. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Vik
toras 6atas, Omer Toaey ir kongresmanas Henry J. Hyde (R.-R1-, 6 dis- 
triktas)

INDĖNŲ MEDICINA

JAV indėnų liaudies medici
na jų tarpe populiari ir yra su
dėtinga. Ji paremta psichote
rapija, hipnoze ir derinama su 
išmintingu vaistažolių varto
jimu.

Mat, indėnai įsivaizduoja, kad 
žmogaus organizmas yra dalis 
vieningos gamtinių veiksnių^ ir 
žmonių tarpusavio santykių vi
sumos. Jų nuomone, liga yra 
harmonijos tarp žmogaus ir jo 
aplinkos sutrikimas. Todėl in
dėnai pirmiausia stengiasi at
kurti sutrikusią pusiausvyrą. 
Tai daroma tradicinėmis sudė
tingomis ritualinėmis apeigomis 
(ceremonijomis), kurios kartais 
trunka keletą dienų ir turi 
tikąlą padėtį ligoniui sutvirtėti 
ir atkreipti į- jį kitų genties' na- |

tas bus priimtina Maskvai' —j 
klausimas. Betgi Maskva turėjo 
praryti karčią piliulę. Supranta
ma, kad tas sprendimas Maskvos 
nelies R. Europos srityje^ kur ji 
laiko savo karines įgulas, bet nie
ko negali padaryti Yakakarų pa
saulio komunistų partijoms. Tai
gi eurokomunizmas praktiškai jau. 
gyvuoja. Kiek iŠ to bus naudos — 
parodys ateitis. Kai kas galvoja, 
kad 'Maskvos pavergtos ..tąptps, 
daugiau pagalbas gali susilaukti 
iŠ Vakarų pasaulio ir Kinijos ko 
munĮstų, negu iŠ šių laikų ap
snūdusių Vakaru pasaulio val
dovų.

rių dėmesį. Ilga apeiga su įvai
riausiomis Variacijomis, daly
vaujant daugeliui žmonių,’ pri
verčia ligonį pajusti; - kad jam 
pakenkusi liga nę tik-Jo as
meninė nelaimė, - bet ir visos 
genties bėda. Labai didelę 
reikšmę išgyti turi paties -ligo
nio požiūris į visa ’tai, hipūib- 
zės metu irgi lemia ne pati įtai
ga, o. ligonį * hipnotizuojančio 
santykiai: Pagęidąūjama buše- 
na pasiekiama čhriejų žmonių • 
emocijų ir fantazijų 'sąveikoje.

Indėnų genčių liaudies gydy
tojai praeina labai sudėtingą 
mokymo kursą, kuris netiiri 
nieko bendro su: gydytojų ren
gimu mokymo * įstaigose. Tai 
greičįati nė mokymai, b jausmų 
treniravimas ir praktikinio įgu
dimo ugdymas. Apie mokyme
si rezultatus sprendžiama . iš 
praktinių laimėjimų.

Nors jokių makslinių ar sta
tistinių gydymo indėnų liaudies 
medicinos metodais rezultatų 
apibūdinimų, matyt, nebuvo 
daryta, bet yra žinoma sėkmin
go beviltiškų, ligonių Išgydymo 
atvejai, pasak stebėtojų.

Msk.

O, mirtie!-' Brangiausias 
vargšo žmogaus bičiulis, ma
loniausias ir 'geriausias! Svei
kinu valandą, kai pase
nę ję kūno nariai giūdnyni su, tą- 

, vim poilsiui. . Burns

supjaustytas ir vandeny sumaišytas su kapotais vėr 
Žiūkais (sbrimps). prieš paduodant į stalą ilgesnį lai
ką fermentuojamas. Kitas skanėstas yra -paprastas 
kokoso pienas, čia vadinamas miti haari. Desertui yra 
poe, virta papaja, gaminta minėtoje krosnyjį (himaa) 
ir sumalta su krakmolu, o valgant pateikiaina su ko
koso pienu. \

Paragavome ir Tahiti kavos, kuri čia auga ant 
šlaitų, daugiausia auginama Moorėa*  saloje. Tačiau 
mums jos skonis nelabai patiko, gal dėl to, kad joje 
juntamas lyg kažkoks riebumas.

Tamaaraa šventės pabaigai atvyksta vėl šokėjai, 
ir merginos šoka savo liemens sukimo šokį, skeryeio- 
damos rankomis, o vyrai tik muša būgnus, įvairių to
nacijų daugiklius, ir dainuoja. Dabar jau naudojamos 
ir gitaros. Merginos su vainikais ant galvų ir lėjomis 
ant kaklų, o vyrai su kitokiais vainikais arba tik tiara 
gėlę už ausies į plaukus užsikišę. Palmių plaušelių 
sijonukai trumpi, kojos basos, apie kojų kauliukus 
irgi gėlių papuošimai, juoba Tahiti salose apstu įvai
riausių gėlių. Kartais tamaaraa šokiai ir dainos tęsiasi 
ligi aušros.

Tahitiečių istorija

Kitą dieną Tahiti Nui kelionių agentūros Volks- 
wagen antoįjįsu išvykome ekskursijon aplink visą 
Tahiti salą. Į salos gilumą beveik neįmanoma patekti, 
nes salos centre aukšti kalnai, todėl visi miesteliai ir 
kaimai yra pajūryje. Jaunas vyras vairavo ir vis kal
bėjo apie Salos augalus ir gėles, vis sustodamas ir pa- 
siskindamas jų pavyzdžius ekskursantams. Vyrus puo
šė tiara gėlele, o moterims paduodavo kokią šakelę ąr 
žiedą nuo įvairių augalų. Vairuotojas, vardu 
Phil, pasisakė esąs australietis, gyvenęs Brisbanėje, 
bet gavęs šią tarnybą ir nenorįs keisti į- ką kita, nes

čia malonus dalbas, amžina vasara, na, netrūksta, ir 
gražių vietos merginų...

Pirmiausia*  mus nuvežė prie viešbučio Taharaa 
Intercontinentai, atrodančio lyg-dališ‘mipiautos pira
midės, su mėlynuojančiu plaukiojimo baseinu ant sto
go. Čia prie mūsų ękslpjrsijos prisidėjo keli turistai. 
Belaukdami jų, rankiojome guanos vaisiūs', nukritu
sius nuo šakoto didelio medžio. Tokių medžių auga 
labai daug, šalia kokosų ir bananų, tai sudaro netur
tingųjų ir tingiųjų gyventojų maitinimosi pagrindą.’ 
Iš tiesų, pati gamta pateikia žmonėms maisto net -ir 
duonos pavidale. Turistų tarpe susipažinome su vo
kiečių pora iš Rosenheimo. Bavarijoje, ir -su dyiem 
kaliforniečiais iš San Bernardino.

Pirmasis ekskursinis sustojimas, buvo Point Ve- 
nus. Tai jūros pakrantė su juodu pakraščio smėliu. 
Tai nuo ugniąkalnio lavos, per ilgą laiką sutrupė^isios 
ir ’ pavirtusios juodais milteliais? Garsaus * anglų jū
reivio kapitono .Cook atmiųbnui. čia yra panąįnklas. Ki
tas to paties kapitono tvirtovės vietai atžymėti, o tre
čiasis. — platūs mūras su*  aukso rAidėanis įrašytais 
pirmųjų misionierių vardais. Pats pirmasis misionie- 
riųs atvyko 1797 metais kovo 5 dieųą,\o Tahiti kara
liukas Pomare buvo apkrikštytas jau 1815 metais.

Iš visų šių paminklų suąįdarę įsptįdįs, kad šion 
plačiai išbarstytų salų šalin vis atplaukdavo danų, 
anglų ir ispanų jūreiviai. Tačiau pats pirmasis europie
tis, atradęs Tahiti salas; buvo kpt. Samuel Wallis. Po 
jo -sekė kpt. Bougahvffle, kpt. Cook Įr kpt. Blight. Tuo 
metu salas valdė Pomarė dinastija, bet prancūzams 
prisijungus salas 1880 metais, 'salų vyriausybės prie
ky. yra gubernatorius, atstovąuįĮrPrancūzrjap respub
liką. Papeetėję yra 30 ųarių seįųąas ir^ taryba; 
renkami žmonių balšavinmis.

(Bus daugiau)



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. balandžio mėn. 6 d.

I

BOSTONO ŽINIOS
■MUZIKOS IR DAILIOJO 

ŽODŽIO VAKARAS

Bostono Lietuvių Bendruome
nės Kultūros klube kovo 26 d. 
girdėjome Raimondą Apeikytę aš 
Californijos ir Antaną Gustaitį, 
bostoniškį.

Pianistė Raimonda Apeikytė gi 
muši Vokietijoj, Išaugusi ir išsi
mokslinusi Amerikoje. Ji yra pui
ki pianiste. Yra 'koncertavusi su 
septyniais amerikiečių orkestrais 
per porą tūkstančių koncertų. Y- 
ra .gavusi eilę premijų. Bostone ji 
pasirodė pirmą ■kartą. Ji skambi
no: Čiurlionio^ Gudauskienės, 
Brahms, Mac Datvell ir iLiszt kū
rinius. Tai nepaprastos energijos 
ir labai geros technikos pianistė. 
Be to. Dievulis nepagailėjo jai ir 
grožio.

■Rašytojas Antanas Gustaitis 
, scenoje su savo raštais yra ge
riau pažįstamas tolimesnėse ko
lonijose. Bostone gal daug kam 
ir neteko jo -girdėti. Čia jis skaitė 
savo satyrinę poeziją. Su savo kū
ryba jis labai -gerai nuteikė susi- 

z rinkusius. Jo feljetonas “Izi
dorius -Kirkilas’’ juokino iki aša
rų. Kai kam jis -atrodė ‘‘riebokas”, 
bet- tai -gal tik todėl; kad mes, lie
tuviai, znemokame juoktis.

Tai buvo puikustjiuzikos ir dai. 
Mojo žodžio vakaras.’
SOL. PRAURIMĖS RAGIENĖS 

KONCERTAS
. -Balandžio 1-7 d. 3 vii. .p, p. 

'Laisvės Varpo pavasariniame 
koncerte So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos .salėje turėsime pro
gos pamatyti iš išgirsti naują so
listę, 'kuri -gražiai, reiškiasi ne tik 
lietuvių, 'bet ir amerikiečių ivi- 
Sįiomenėje. Tai Praurimė Ragie
nė — sopranas. Ji Jankė De Paul 
ūnivįjsitete muzikos mokyklą, gi
lino 'daihavimęįŠįtudiJaš Čhifca- 
gos konservatorijoje pas garsiąją 
ipokytoj^ Sonią da
bar pastoviai dirba sū mūsų žino
ma soliste - pedagoge Izabele Mo 
teikaitiene.

t?

Linki Jums

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ;

SVEIKATOS

IR GERO PASISEKIMO

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE.

LINKSMŲ Š V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

f
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkiu savo pacientams, draugams 

ir pažįstamiems.

tautas Bjruzgyszįc-Richdrdas----
denis, bosai—''Pranas Šimkus ir 
Vytautas Eikinas. Jie dainavo^ 
Pasveikinimas — J. Gaidelio','

MOŠŲ KLIENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

mūšy tarnautojų šeima

6245 south vvestern avenue 476'7575

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium*

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS

IR VISIEMS MOŠŲ PAŽĮSTAMIEMS.

BALTIC BAKERY
.. , . - • - -x-' - - -iį •- U. r?.

Kepame įvairiu tusių duoną, įvairius'. tortus ir pagarsėjusi r> 
guolį (Baumkucheną), kurį siunčiame ir paštu.

NAUJOSE, ŽYMIAI PADIDINTOSE PATALPOSE 

4627 So. Hermitage Avė. Tel. LA 3-1510
CHICAGO, ILLINOIS 60609

CHICAGO SS
savings and toan assoclatfon

Gyvendama porą metų EI Pa
so, Tetas, sol. Ragienė koncerta
vo su simfoniniu orkestru EI Pa
so mieste, Los Cruses ir Conutil- 
lo, New Metico miestuose, o taip 
pat giedojo įvairių religijų bažny
čiose, visur susilaukdama didelio 
pasisekimo ir aukšto įvertinimo.

Kai 11973 m. Lietuvių jėzuitų 
leidžiamas žurnalas “Laiškai Lie
tuviams” savo šventėje suorgani
zavo dviejų kamerinių operų pa-J 
statymą, tai Debussy operoje “Pa
klydėlis sūnus” pagrindinę mo
tinos Ida partiją atliko sol. Prau 
rime Ragienė. Vėliau ‘‘Tėviškės 
Žiburiai” apie tą jos pasirodymą 
taip rašė: Motinos Lia 'vaidme
nyje debiutavo gražiabalsė Prau 
rintė Ragienė — dramatiškai lyri
nis sopranas. Lia vaidmenyje ji
nai ryškiai atvaizdavo nepaguo
džiamo sielvarto prislėgtą .moti
ną, raudančią paklydėlio sūnaus.

' RADIJO KORPORACIJOS
KONCERTAS

Stepono ir Valentinos Minkų 
vedamos radijo valandėlės, kuri 
'girdima kiekvieną sekmadienį 
nuo 1 iki il:30 vai. -p.p. iš sto
ties WSNR — 1360 banga, 43 
metų sukaktuvinis koncertas įvy
ko kovo 27 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos auditorijoje So. Bostone.

Programoje: Minkų sveikini
mas atsilankiusiems, kurį atliko 
Steponas .Minkus. Bostono Lietu
vių B-nės Kultūros 'klubo pirm.. 
Mykolas Drunga pasveikino Min 
kus, pasidžiaugė jų nepavargimu 
ištverti per 43 įmetus ir linkėjo, 
kad jų'darbas tęstųsi dar kitus 
43 metus.' Jų radijo valandėlės iš
silaikymo .paslaptis- esanti-.gal 
ta, kad jie dirba tik dviese.

Koncertinę dalį ..atliko Bosto-j 
noįvyjnj įeksfętaš, vadovaujamas 
komgjį Juliaus Gaidelio: Seksteto 
tenorai:*  Helmutas ir Norbertas 
Lingertaičiai, baritonai — VyJ1 
tautas &ruzgys:įn-Richdrdas Liz*

Tėviškėlė.--ĖB. Budrlūno, Piaun 
broliukai —-'..liaudies daina, Bal
nok, ..tėveli, — liaudies daina, 
Nemunėli — A. Bražinsko, Ru
duo — F. Chopin, Valsas — J. 
Brahms, Barkarole — J.Offen- 
įbach, Melsvos akys: — Kaemfert 
—-Singleton — Snyder, Tik tave 

— J. .Gaądelia, Paparčio žiedas- —: 
V. Kairiūkščio,-Tu neužmiršk —■ 
A. Raudonikia.lMergelė miela- 
Baumilo, Alutis':-ri liaudies dai
na, Užstalės daina — liaudies 
daina, Pienė —- M. Vaitkevičiaus, 
Kelionė — O. Albėnaitės ir dar 
priedui porą dainų.

Kaip anatome iš .programos, re
pertuaras gana ilgas, bet besi
klausant mūsų vyrų dainavimo, 
jis buvo labai trumpas. Šis sekste
tas yra visų mėgstamas.

Po šios programos įbroliai I- 
■vaškos parodė jų pačių sukurtus 
filmus iš .tautinių šokių šventės.

Prieš 'koncerto pradžią buvo 
pietūs, paruošti lietuvių moterų, 
vadovaujant Plevokienei, o po 
koncertinės dalies vyko loterija.

Mums tikrai miela, kad Stepo
nas ir Valentina Minkai taip są
žiningai veda šią programą jau 
43 metus. Ji .gal daugiausia klau
soma senesnės kartos ateivių. Ta
čiau taip sėkmingai dirbti .tiek 
daug mėtų darbą, kuris yra neap 
mokamas, tikrai reikia dar
bui meilės ir ištvermės.

GIRDĖSIME AKTORIŲ 
H. KAČINSKĄ

Dailusis žodis vis rečiau 'girdi
mas mūsų įvairiuose renginiuose. 
Jį užgožia daina, atliekama daž
niausias solistų, tik retkarčiais 
chorų, oktetų- ar 'kvartetų. O 
■mūsų tautinės kultūros atskleidi
mui, ir lietuvybės stiprinimui ne
mažiau reikšmingas yra- lietuviš
kas dailusis žodis, mūsų poezijos 
ir prozos kūrinių meniškas atli
kimas. -,r.

Laisvėj Varįfo pavasįiHriii1 reh- 
ginys balandžio 17 d.į3;VlįL,;p.p. 
So. Bostono LietuviųTiliečių d- 

-Jos salėje sudaro šiuo požiūriu 
gražią išimtį. Tai bus dailiojo žo
džio ir dainos vakaras. Jame prog
ramą atliks mūsų iškilusis akto
rius Henrikas Kačinskas ir sol. P. 
Ragienė, akomp. Jeronimui Ka
činskui, Aktorius Kačinskas yra 
.gerai žinomas- Bostono ir apylin
kių lietuviams. Savo laiku Bosto
ne ir Worcestery jis vedė dramos 
studijas, padėdamas žengti pir
muosius žingsnius jauniems mū
sų aktoriams, pats vaidino to
kiuose atmintinuose pastatymuo
se, kaip V. Kudirka, Raudonasis 
vynas, Kalėdų Varpai ir kt,! o 
taip pat dažnai įvairiomis progo
mis skaitė mūsų dailiosios litera
tūros kūrinius. Tai aktorius, ku- { 
ris sau lygaus neturi. Po. ilgos j 
petraukos jo .pasirodymas Bosto
ne bus įdomus.

Laisvės Varpo renginyje akt. 

DR. WALTER J*  KIRSTUK 
3925 West 59th Street 

Chicago, I1L 60629, Tel. RE 5-1311

Linksmų S v. Velykų Švenčių 
linki

PACUENTAMS, 'DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. P. ATKOČIŪNAS 
(405 So. 49th Court, Cicero*  lllinois 

Telef. — OLympic 2-4276

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

Kačinskas skaitys Mykolą ičio-Pu 
tino, J. Blekaičio, -P. Andriulio, 
J. Marcinkevičiaus ir A. Gustai
čio kūrybą. Tai įvairios nuotaikos 
ir formos kūriniai. Ypač pažymė
tinas savo dramatiškumu Min
daugo monologas prie -Lietuvos 
žemėlapio (ištrauka iš J. Mar
cinkevičiaus “Mindaugas”) ir 
daugkitų.

TRUMPAI

— A. Andriulionis po operaci
jos. .Veiklusis visuomenininkas 
Antanas -Andriulionis buvo pa
guldytas į. ligoninę, kur b.uvo o- 
peruotas.-Jo - sveikata ir šiomis 
dienomis žada grįžti į namus.

— Irena- Mickūnienė, inž. Čes
lovo Mickūno žmona, sunkiai su
sirgo ir buvo paguldyta į Camey 
ligoninę.

(Nukelta i 5 pusi.)

BALTIC BAKERY (Marąuette Park)
2616 West 691h: Street — Tėlef 737 - 6784

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Julija B i č i ū n i e n 6

3236 So. Halsted St. Tel. DA 6-9837

Philomena ir Chicago Tau

pymo ir Skolinimo Bendroves

Valdyba, Direktoriai ir visa

President

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems.

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS
9860 West Derby Lane, Westchester, lllinois 60153 

TELEF. — 681-0055

Gamina preciziškai visokias klišes.
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime visiems savo klientams ir draugams

FRANK’S TELEVISION 
& RADIO, INC.

TV — RADIO — HI-FT — SAT.rts! & SERVTCB
3249 S. Halsted St., Chicago, III. 69608; CA 5-7252:

Savininkai Paulius Endzelis, Juozas Bendoraltis

E U D E I K I S
Laidotuvių Direktoriai!

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
ambulance diena nt naktį

4605-07 S.Hermitage Avė., Tel. YA 7-1741; 7-1742 
4330' S. Califomia Avė., Tel. LA 3-0440

LINKSMŲ ŠV.“ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams.

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Avė., Chicago 32, III. Bl 7*9411
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SKAUTYBĖS KELIAS
SKAUTININKE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄBOSTONO ŽINIOS

MIEMS

r
ė jus j ra-

Dažnai, atėjus savaitgaliui, jau- krauti vadovavimo naštą. Vyrės-

ii 
s?

Momentas iš skautininkių suvažiavimo Chicagoje. Kalba skautininke 
Bannienė. Nuotr. A. Plaušinaičio

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
2501 W. 69th St., Chicago, UI. 60629 

TeL — WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608

Tel. —. 254-3320

ncių

IU

mūsų klientams ir visiems lietuviams!

MARIJA METRIKIŠ

FARM FOOD COMPANY

1 i k i m en

VISIEMS GEROS VALIOS

LIETUVIAMS

&

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Sinki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

Abiejų laidojimų {Staigų:
RICHARD BASZAK, Manager 
CLYDE DAWSQN, presidenl

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
savo klientams ir draugams linki

BORMANN, INCORPOtATED
618 N. I6th Avė. prie Chicago Avė.

MELROSE PAKE, ILL. — AMBULANCE SERVICE 

MELUOSE PABK ----------- f>HONE FI 4-0714

J. ANDRIULIO LIET. ŠORIŲ ATSTOVAI ČIKAGOJE

IR APYLINKĖJE:

E , .

J-1510

>ark)
>784

na' skautininke nebeįstengia va
dovautis lietuviškos skautybės i- 
dea'lizmu. Čia ir norėčiau pareikš 
ti savo troškimus viduriniosios 
kartos skautininkėms: jeigu mes 
tikime, kad jauna vadovė yra 
skautiškos verkios ateitis, ji turi 
būti palaipsniui į šį darbą įtrau
kiama. Staigia Ir didele atsako
mybė apkrauta, ji dažnai padaro 
klaidų, .ries neturi patyrimo. Kai 
ji kritikuojama ir peikiama, nu
sivilia, ir atsikrato skautybės dar
bo. Viduriniosios kartos skauti
ninke yra kaip tik tas asmuo, ku
ri būdama pavyzdžiu jaunesnia
jai, pasidalindama uždavinių at
sakomybe, jaunatviška nuotaika 
•ljrenęrgija~pamokindama jaunes- 
niosios kartos skautininkę, su
prasdama jos jausmus bei sieki
mus,, gėli ir turi angažuotis skau
tybės gyvenime ta prasme. Mes 
turime išmokti pasidalinti atsa
komybe ir rasti būdų vienos ki
tas: papildyti. Jaunai skautininkei 
yrą lengviau tesiogmiai dirbti su 
vienetais, atrasti tiesiogini ryšį 
su,, paauglėm sesėm. Palėngvin- 
kim jos-vadovavimo darbą atpa- 
laiduodamos ją nuo (įvairių orga
nizacinių, administracinių parei
gų, kurios suėda daug laiko. Pa- 
dėkim jai medžiagos ir priemo-

• nių paruošime ir Lt.
. Visos šios galimybės yra tikrai 

įmanomos; reikia tik pažvelgti į 
. skautininkių šeimos vyresniąsias, 
I kurioms studijos bei vaikų auklė- 
. jimas nekliudė dirbti skautišką 
, darbą ir perduoti skautybės ideo- 
■ logiją ir užsidegimą. Belieka Joms 
, padėkoti ir stengtis eiti jų pėdsa*  
i kais, sekant jų pavyzdžiu. Tai 
i nereiškia jas padėti į lentyną, 
- bet tai nereiškia jas padaryti ne- 
. .pakeičiamom ir nuolat joms

(Atkelta iš 2 pusi.) i

(Pabaiga) Esu įsitiki- *
aus, kad Jaunoji skautininke nė- 1 
ra bloga ar nesuprantanti skau- j 
lybės reikšmės. Ji gal yra beieš- 1 
linti naujų būdų, priemonių 
kaip perduoti visą savo skauta- < 
vimo bagažą jaunesniom už ją. • 
Todėl aš manau, kad yra s var
pu pasitikėti jos asmenybe ir ne- 
bjdi. jai duoti atsakomybes, ku- 
rinvpadėrjai išmokti ir duos pro
ga pasireikšti. O atsakomybių y- 
ra daug: nesiribokime paprastu 
vadovavimu draugovės, vieneto ir 
tt nes aišku, kad gal nebus už
tenkamai darbo visom; leiskime 
joms apsiimti projektais, medžią 
gos paruošimu, stovyklų planavi
mu ir tt kur neišvengiamai 
kiekviena suras savo interesų ir 
aišku,tokiu būdu daugiau prisi
dės pžė bendros veiklos.

r Taip kaip studenčių tarpe yra 
tos,, kurios neturi laiko skautybei, 
nes mokinasi, taip 'viduriniosios

■ įtartos tarpe skautininkės nebe
randa laiko veiklai, nes augina

' Šeimą. Ir viena ir kita situacija y- 
n-dabaft/nątūraliok ir negali 
įris jas priešintis. Tačiau visa 
musų visuomenė, ir aišku skau
dį pasigenda viduriniosios kar- 
& Vadovių eilėse yra daug jau-

■ pu ir vyresniųjų, bet kur yra tos, 
, kurios kaip tik turi visą patyrimą

ir dar daug energijos? Kur yra 
musu ridurinioji karta? Tol kol 
mes neatsakysime į šį klausimą 

, ir nerasime būdų jai pritraukti, 
susidursime su nuolat besikarto
jai® problemą*  visiems žinoma, 

Ikad universitetiniai reikalavimai 
yra -labai griežti ir- studentė turi 
pasėsti ilgas valandas besiruoš
dama savo busimai profesijai.

RED’S PLACE
t Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti 

VVALTER, ELIZABETH Ir CABOL MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Rd. Chicago, III 

telefonais Vlrginia 7-0874

■■■■|m|||v," ...  — ——   ——
Unksmų Šv. Velykų Švenčių

KOSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

linki

SPOT LITE FOOD M ART 
z Importuoti ir vietiniai gaminiai 

2812 West Marųuette Road
WlChicago, Ulinois 60629 Tel. WA 5-1133 

GELEŽIŪNAS ir B. UNDERYS, savininkai

niosios kartos skautininkės tu-»dauskienės ‘‘Los Angelės vaizĮsiminimo, nes tokiu žmogumi jis1 
ii būti sąmoningumo ir pa
tirties šaltinis, nereikia tik 
užmiršti, kad )ų vadovės ti
pas kūrėsi prieš 25 ar 30 metų, 
kada ir mentalitetas ir priemo
nės ir filosofija buvo labai skir
tingos nuo Šių laikų.

Čia ir noriu visas paprašyti pa- 
jieškoti konkrečių būdų ir prie
monių, kaip šios trys kartos gali 
vienos kitas sumaniai papildyti 
ir savo patirtimi pasidalinti, kad 
būtume vadovės, kurios pajėgia 
eiti per gyvenimą su džiaugsmu, 
gerais norais, dėkingumu ir. tuo 
niekad nepavargstančiu žings
niu, siekiant aukštesnio idealo.

Kokiais būdais skautininkių 
skyrius gali prisidėti prie paruo
šimo naujos skautiškas medžia
gos bei išvystymo šių laikų jau
nuolėm užsiangažavusios veik
los? Kaip galime sugrąžinti skau- 
tiškan gyveniman mūsų viduri
niosios 'kartos skautininkės?

•Baigdama norėčiau padėkoti 
skautybei bei visom vadovėm, 
kurios atsidėjo jaunimui ir per
davė ne tik reikalingą organiza
cinį pagrindą, bet ir svarbų gy
venimo supratimą bei užsiangą- 
žavimą. Nuoširdžiai tikiu, kad 
jaunoji karta įstengs. pųoselėt: 
skautybę ateinančiose kartose i: 
kad mes nuolat rasime; bendru 
seserišką kalbą, pajėgdamos iŠ; 
vystyti būdus pasidalinti ir vie
nos kitas papildyti išgyvenimais 
ir patyrimu.

ps. t.n. Rasa Lukoševičiūtė

dai”, įdomus veikalas, kuris tik
rai turės pasisekimo ypač Ame
rikoje. Gudauskienė yra savita 
kompozitorė, ir jai linkime sėk
mės. įBrahmso Sonata No 2 F. 
Minor pagavo klausytoją savo 
technika ir interpretacija. Garbė 
solistei, 'kad ji i sceną “išvedė” 
vieną geriausių Amerikos kompo
zitorių, romantiką*  MacDowell, 
paskambindama' jof Preliudium. 

, MacDowell yra Prancūzijoje iš-1 
auklėtas kompozitorius, kaip vi
sados, savųjų:. tied&vertfntas, y- 
pač šPuo: laikui .kadangi įjo- gys
lose neteka išrinktųjų kraujas. Jo 
veikalas yra pilnas liūdesio ir nu-

buvęs pats. Pabaigoje girdėjome 
populiarų veikalą “La Campa- 
nella” vengrų kompozitoriaus 
Liszt. Bisui solistė paskambino 
mažai žinomą lietuvį Vytau
tą Jančį. Solistė yra subrendusi 
pianistė, ji turi gerą muzikini sko
nį, ką matome iš jos programos, 
nebijo sunkių veikalų, gal būt, 
lengvų ji ir neskambina.

Elena Vasyliūnienė 

— Padarysim elektros, šviesą 
tokią pigią, jok, tik turtingieji 
galės žibinti žvakes.

T. Edisonas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

L i n k i

visiems savo klietitams, draugams 

ir pažįstamiems

(Atkelta. iš 4 psl).
— Vienudlikmetė Dalytė .1- 

vaškaitė, mokytojos Dalios ir 
adv. Rimanto Ivaškų dukrytė, 
vasario 24 d. slidinėjimo ^mokyk
los “Ecole ’Ski. Mont' Ste-Ąnne”, 
Quebeck, Kanadoje, suruoštose 
lenktynėse laimėjo sidabro me
dalį. '

PIANISTĖS APEIKYTĖS 
KONCERTAS

Pianistė Raimonda Apeikytė 
turi milžinišką, sakyčiau vyrišką 
techniką: jos maža rankutė ats
toja didelę vyrų ranką. Ji skam
bina ritmiškai, interpretuoja la
bai individualiai, laisvai, kaip tik
roji menininkė. Jos išpildytoj prog
ramoje gi rdėjomfe keturis ČŠtuiio- 
nio preliudus, kuriuos pianistė at
liko duodama savitą charakterį 
mūsų kompozitoriui: ji davė jam 
sveiką, tvirtą charakterį, apsau- 
godoma jį nuo įprastos melan
cholijos, su kuria šis kompozito
rius yra siejamas. Toliau sekė Gu

V. VALANTINAS, Savininkas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki draugams ir pažįstamiems 

BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI 
2801 West 38th Street

CHICAGO, ILUN0IS 60632 
Telei. TA 7-8722.

LINKS
VĖL Y 5 K“ “U

Š V E N Č IŲ

FBANK ZOGAS, President

MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS N
8929 South Harlem Avė., Ridgevlew, III, 60455. Tel. 598-9400

MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS’N
4040 S. Archer Avė., Chicago,|||.60632. Tel. 254-4470

MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS’N
2657 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. 925-7400

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

visiems Lietuviams

STEPONAI C. LACKAWICZ
IR S ONOS '

Laidotuvių direktoriai
2424 West -691h Street Tel. REpublic 7-1213

2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672
11028 $outhwesf Highway, Palos Kilis, III.

Tel. — 974-4410

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

1811 W. 47th St., Chicago, III., YA 7-8393
Namo telefonas — lIEmlock 6-2380

Linksmu Velykų visiems lietuviams

SAX TIEDEMAN FUNERAL HOME
9658 Belmcnt Avenue

FRANKUN PARK, ILL., 60131, TEL. 678-1950

BLINSTRUBU ŠEIMA
CICERO UQU0B HOUSE

4916 West 14th Street, Cicero, lllinois 60650 —• Tel. 863-7705

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

COUNTRY AUTO & TIRE SERVICE
TEL. GR 6-7777

2423 W. 59th Street, Chicago, lllinois 60629
Savininkas MIKAS CESAS

Perskaitė "Drauge", duokite ii kitiems
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VEIKLOS DZOKAI SKELBIA 
ROMANO KONKURSĄ

Turime organizacijų ir pavie-Įmūsų kūrėjų darbo ?ąlygų page- 
nių asmenų, kurie rūpinasi lite- nnimo. — Gal galėtumėte pla- 
ratūra ir kūrėjais. Didesnei pa-.pnu aptarti konkurso statomus 
skatai yra skiriamos premijos. Į reikalavimus? 
tokių entuziastų gretas pasta
ruoju laiku įsirikiavo ir Dzūkų 
draugija. Ta proga užkalbina
me Dzūkų draugijos ’ valdybos 
vicepirmininką kun' Joną Bore- 
vięių, kuriam pavesta rūpintis 
konkursu.

— paskatino Dzūkų drau
giją slfelbfi literatūros konkursą?

— Kiekvįena tauta ar joje gyve
nančios žmonių grupės pasižymi 
savitais dvasiniais bruožais, besi
reiškiančiais visoje gyvenimo plot
mėje. Dvasiniais savitumais yra 
turtingi aukštaičiai, žemaičiai, su
valkiečiai ir dzūkai. Tad mums, 
dzūkams, rūpėjo įamžinti litera
tūroje gražiąją Dzūkiją. Dzūkai j 
turi charakteringą bruožą - di- gos tikrai apstu, 
delį jautrumą. Tai iškylą ryškiai 
jų individualiame gyvenime, šei
moje, ypač savos tautos sunkiais 
likimo momentais. Ypač dzūkai 
reiškėsi mūsų tautos laisvės- ko
vose. Čią įsikūrė pirmasis Lietu
vos kariuomenės pulkas, čia oku
panto bolševiko kulka nuskynė 
ir paskutinį Lietuvos partizaną. 
Kultūrinės veiklos plotmėse pir
mose gretose matome gyvai besi
reiškiančius Pefrąųskus. Žmuidzi
navičių, Krėvę ir kitus. Dzūki
jos istoranė^praeitjfi ir paskatino 
dzūkus išeivijoje skelbti konkur
są. Tuo pačiu lietuviškoji išeivi“ 
ja laukia savų kūrėjų, nes tik kū- 
rybųje pulsuoja ir. tautos gyvybė. 
Dzūkų skelbiamas konkursas gal 
bent maža dalimi prisidės ir prie

— Jūsų zųinjmą dzūkų šeiniui — Atnpnk, jog nieko nėra pąs-

j venk perdėtą džiūgavimo gerovėje 
ir perdėto slogučio negande.

Isokratas

I
sudaro ap'e 200 asmenį. Žinoma,1 Uv“ reikaluose;

pSiĮeagoje ir jos apylinkėse yra jų 
žymiai daugiau, bei čionykštis 
gyvenimo tempas yra labai nepa- 
Įankus bet kokioms socialinįo ar 
kultūrinio gyvenimo formoms. 
Dalyvauti aktyviai kokiame nors 
socialiniame ar kultūriniame sam
būryje reikia ypatingo ryžto. Dzū
kų draugijos darbas, siekiai yra 
panašūs į kitu lietuvių patrio
tinių sambūrių: rūpinamės lietu
viškųjų tradicijų išlaikymu, pa
dedame lietuvių jaunimo švieti
mui, nuoširdžiai remiame insti-, 
cijas, besirūpinančias pavergtos 
tėvynės ĮšJąišvįnimu ir " tarpusa
vio dzūkiškai nuoširdžiu sugyve
nimu. Dzūkų draugija yrą įsiti
kinusi, kad lietuviu išeivijos 
gyvenime yra žymiai daugiau ver
tybių, kurios mus jungia, negu 
tų, kurios mus skirtų. To nuo
širdžiai ir siekiame.

Dėkoju už pareikštas mintis ir 
linkiu skelbiamam konkursui raš
tų mūsų kįūrėjų tarpe platų at
garsį.

i

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Paieškojimas

—Po rūpestingo Dzūkų drau
gijos valdybos' svarstymo esame 
nuomonės, prašyti mūsų rašyto
jus sukurti romanų, kurio fone 
atsispindėtų gražiosios Dainavos 
šalies dalyvavimas Lietuvos lais
vės kovose, jos kultūros ir tradi
cijų puoselėjimas bei ugdymas.

— Kodėl rorrfanas turėtų būti 
parašytas apie Dzūkiją?

— Neabejotinai Jaukiamo ro
mano fone galėtų būti ir kita 
graži Lietuvos dalis, kaip Žemai
tija ar Ąukštaitija. Bet dzūkai, 
būdami patys kuklūs, nenorėtų 
užbėgti kitiems už akių ir todėl 
yra linkę likti savame*  krašte — 
arčiau Trakų ir Punios pilių — 
Dzūkijoje. O romanui čia medžia-

' — Kada baigiasi konkursas ir
kokia premija yra skiriama?

—Valdyba, pasitarusi su šios 
srities ekspertais, konkursui ter
miną skiria 1978 metų gegužės 
J d. Laukiamo romano apimtis 
tuiėtų būti bent 300 puslapių. 
Premijos dydis 1500 dol.

— Ar šis konkursas ir premija 
yra vienkartiniai, ar premijas ma
note skirti kasmet?

—Tikimės, kad ateityje, page
rėjus grikių derliui, pradėtą tra
diciją galėsime tę$ti toliau ir pre
mijas matyti turtingesnes.

— Sakykite, ar jūsų draugija 
turi daug narių, kokius turite sie
kius ir kokios nuotaikos dzūkų > 
šeimoje?

/. Janusaitis

— Fanatiko protas panašus į 
akies lėlytę: kuo daugiau šviesos 
ant jos paleisi, tuo labiau ji susi
trauks.

Giminės iš Lietuvos ieško LIUDO 
TRAŠKELlO, apie 50 metų amžiaus. 
Žinantieji, arba Jis pats prašomi pra
nešti: A. Poškus, 57 St. Casimir St., 
Rochester, Nęw York 14621

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Iš WOPA
Lietuvių kalbiai: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo .8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telet: HEmlock 4-2413 
1490 A. M.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60629

STATOME NAUJUS NAMUS 
IR DAROM SENŲ PATAISYMUS

Atliekame krautuvių ir ofisų plane 
rimą ir jų įrengimus. įtaisome formi 
ca kabinetus virtuvėse ir voniose.
PETRAUSKAS CONSTRUCTION*  CO

Tel. 847-7564. Skambinti po 6 v. v.

pr* c• i KAI IK
1T " *1 ’ «

OOOK AND *

KITCHEN MANAGgR 
Turiu gerus pirkę- for Jesuit Communlty 

fina Snhrtfll _ .

B « A L E 8 T A T E

Onuom. buvusio savininko 2-jų | IIIIIHIinilllllinUllllllllllllllHinilllllllllll
X Xt 'P«duodu_ namui. įkainuoju

low kilimai visam bute. Puikiai deko yelfui.
ruotas. 2 blokai nuo Sv. Kryžiaus li
goninės. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pirmad. iki penktad. tarp 8
v. r. ir 5 v. v. tel. 627-8602.

jus.

I Beal Ęstatę Brokeris 

6119 N. KENMOąE AVĘNŲE P. ZUMBApS, PR 8-69|?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiStudio -1 bedroom apartment. 
Air-conditioned. Quiet elevated 
building. Gali —

743-2992 or 478-7120

MISCE1.LANE0US

>oooo<xxxx>oooooooooooooooo< i
NAMŲ APSITVARKYME

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet ęia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. v. vakaro 

Telefonu 476-3950
xxx>oooo<xxxxxxxx><xxxxx>ooo<

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — iPardavunae 

Valdymas 
Drandimai-— Income Tas

N o taria tas — Vertiniai

BELL REALTY
J. B A C E VŲ1Č f U S * 

6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233

tius High Scfaod *-
— 5 day veek. Good «alary. -j? 
sion. Ali benefltę. 421-5M0 tf

it
į**

BENDRAS FABRIKODA^į pL '

VYRAI m MOTERYS
' / ”♦* ’ ii t

Oliver Hoimes

įvairių prekių pasirinkimas ne 
rangiai 1.4 mūšy sandelio.
COSMOS PARCELS ENPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

3833 S. Halsted SL, Chicago, UI 60601)
W. 60 St., Chicago, Iii. 6062*  

Telef. 925-2737 — 254-3320
V. Valantinaa

>0<XXXXX>00<X><XXXXXXKXX>-0<KM 
10% — »0% — 80 pigino ookėait*  
ii apdraada nuo agnio Ir <nto<no

FRANK ZAPOLIS 
t3OSh Wet» MĮb

Chicago, TjUIboI^ 
Tėtei GA

HX>00'.X><oz>r^HXX>00<XXXXXzt?'

Budraitis Realty Co.
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŲŠĮŲ

70 ir Lawndale. 4 kamb. medinis. 
Rūsys. Garažas. Platus lotasJCai- 
na 125,000.00. „ .

00 ir Wash-tenaw. Labai Svarus 
Geprgiaji. -2 dideli micg*.  .Televizijos 
kamb. . Jrep^tas rūsys. Ceptr. šaldy
mas. Garsiu. $20.*00.  /

70 ir TaJman. Puikus 2 butų mū
ras po 3 mieg. Atskiros Šilumos. Ga
ražas. $33,0M-. . ..^4:....

73 ir Christiana. 20 metų senumo. 
3 mleg. Modemus jnūrfnaę, l&J&j ge
rai Išlaikytas -namas. ‘Pilnas rūsys. 
Gftra^a^. $3£J90O,

72 ir Mozart. 4 butų mūras. 2 maš. 
gar>žaa. Geno? pajamas. $54.900. v?

BUTŲ NUOMAVIMAS

Parinksime nuomininjois

4243 Wr 63rd St tel. 767-0690

Besiplečiančiam "dinette* ’ bgldų 
brikui tuoj reikalingi pilnam

* Assemblere Packtn
* Upholsterers ♦ Machine

* Mig Welders '
Dirbti tik dienomis, PuĮJnu atlyį 
nimas. Bendrovės' priešai — j, 
mokamas sveikatos ir gyvyty 
draudimas, pensijos planas, ii) g. ^aktį 
mokamų švenčių ir atostogos. ' 

j Kreiptis asmeniškai arba skamKj | ^tri^ 

458-1 5 0 5

DOUGLAS FURNITUBE C0» iliflėji 
6517 S Centrai Avė., Chicago, tt ^tuv0S

ĮįešPt

i .Uorei

Linksmų Šv Velykų Švenčių

- >wo<xk>cooqooooooo<xxxx>o<x

VALOME
KILIMUS IR BALOUS
Plauname Ir vafiraojaaie 

visų rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel RE 7-5168

rOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Linki Taupytpjams ir Skolintojams

A. f A. PRANUI STONČIUI mirus, 
skausmo valandoje gilią užuojautą reiškiame FILO
MENAI ir dukrai ANICETAI.

M. A. Š I M K US
NOTARY PURLIO

INCOME TAX SERVICE
4259 So. Maplevvood, tel. 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ižkvietimat pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį blankai

£

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems.

A — J MEATS
PRIME CHOICE MfiSA -r LIETUVIfeKos DEŠROS 

"mūsų SPECIALYBE

2433 West 69th SL, Chicago, Dl. 60629, Tel. HE 6-6888 
VIOLA ir ANTANAS PLIENIS, SAV.

Chicago, III. 60632
Phone — LA 3-1083 .

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki visiems savo klientams ir draugams

AĮ.FRĘP J. FANTOZZI
INSURANCE

2422 Scuth Oakley Avė., Chicago, III.

NOT1ARY PUBLIC Phone: VI 7-7766

Linksmų S v. Velykų Švenčių
Linki

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

GHERRY MEAT PACKERS, INC
4750 So. Califomia Avė. Chicago, III. 60632 

Phone — YA 7-1200

Zelma Stepavičienė 
Elviną Stonkienė su šeima 
Izabelė Stončienė su šeima

Brangiai Mamytei

A. i-A. ANT,
sūnums VALENTUI ir MEČIUI su šeimomis reiškia

me nuoširdžią užuojautą.

Ona Ir Robertas tepelės

SAVINGS;& LOAN
ASSOCIATION

2555 West 47tb Street

94th & Roberts Road, Hickory, Hills, III. 
Phone — 598-5050

, 8653 W. 95th Str., Hickory Hills, Dl.

E. PIETKIEAVICZ, President

Linksmų Šv. Velykų Šveųčių
linkiu visiems savo klientams ir draugams.

DIAMONp HEAD RESTAU^ANT
Ričardas Ir Zita Šiauštai, Savininkai *

3321 W. Columbus Av. (80th & Southwest Highway) 

Phone WAlbrook 5-1678 Chicago 29, lllinois

Kim HEIP
ĘulI or part ūme, dayjg 

eves. We will trata.

627-9888 EDI

ooooooooooooooooooooooooo*
NAMŲ REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA
Taisau ir naujai įrengiu vonias 

virtuves ir naujas lubas. , Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. va k
xxxxx><xxxxxxxxxxxxxxx-co-x>

OOOOOOPOOOOOOOOOOOPOOOOOOP
Ptdkua 8 batų mūras. Arti fty. Kry

žiau ILgonlnSa Virš 119,006.4*  paja
mų. Palikimu — lengvai nuptrksįtp-

Geral LALalkyta^ morirds, 2 po 5 k. 
Ir veikiantis biSnia. Arti Campbell ir 61 
Clo®. g-vSa Virš $5.00.00 P-įĮ* 1"*  min.

Tikrai gražus bungalow. B mleg Ir 
vatgopauto- Ratoigus ;f
vakaru? už Califpmia ir 62-dloa

tlMAITIS 'REALTY
Insnranee f— Income Tas * 

J951 W. 63rd Street — 436-787?

MARMA NOKEEKIEN’g
VYTAUTAS tUKACHU

SIUNTINIAI | UETVtt<
LAIMI pagHdtmjaaioa fero> ttoi 

prekė®. Maistas Iš Europae jm® 
S6O8- W. e*th  8L, Gdoagb, DL MĮi 

TEL. — WrMTOT.

<xxxxxxxxxxxxxxxxx>gppy^į
SIUNTINIAI j LIETUVI 

ir kitus krabus

NEDZINSKAS, 4065 Aroher 
Chicago, DL 60682; telef, 
»OOOOOOOOOOOOOOOO4O<xkM0to

JiAR

AB REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ?

Vizitinių kortelių aaudojimaa yrt 
<ražųB paprotys. Biznieriai ja*  I 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų1 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles

Kreipkitės į “Draugo” adminls 
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi

JOSI) GEROVEI
3 gražūs, butai ir biznis. 2 aukštų 

mūras. Gazu šildymas. Garažas. Pla
tus sklypas. Arti parko. $40,000. .

6 kamb. rezidencija, tvirto mūro. 
Prieš parką. Labai dideli kambariai. 
Iį4 vonios. $26,000.

2 aukštų mūras. 2 butai po 6 
kamb. 2 nauji gazu šildymai. Blokas 
nuo parko. $36,000.

2 aukštų namas imt plataus skly
po prie Marąuette Pko.' už Kedzie. 
Vir, $5,500.00 lengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos turto 
padalinimas. Užteks įmokėti $7,000

17 metų didelis . 2 aukštų mūras 
ir 2 auto mūro garažas. “Radiant*  
šildymas. Marąuette Pke. $38,000.00. į

Platus lotas-arti šv. Kryžiaus -ligo
ninės. Pigus.-

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

3ERENAB perkrsusto baldiiį Ir 8 
tue daiktus- Ir-iŠ toli mlefito Mb j ri&ms. 
<nąf ir pilna apdraudę. ’■ slrhnfla

TEL. — WA 'ftgrnii

TELEVIZIJOS
MIGŲItAS lt

Spalvotos Ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Pro .Vėsintuvai 
Pardavimai Taisymas 
M I G I N Ą S T y 

2346 W. 69th SU tel 776-lg 
(iiMiniuiiiiniiiiiiiiuiiiiinriiinmflhipi

■ooooooooooopoopoąpopooęjffi
NAMŲ APŠILDYMUS

TaLsau gentis Ir sudedu naujus Pfr 
čins. Pigiai lšralan taipgi SįjpM*  
ir perdirbu dėl' dujų. Įdedu ’ vaate*  
šildytu mis. Kreiptis

A. BANYS — td. 447-3806 
odooooooooooooooooooooo^®

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

— Paruošė — 
DipL teis. Pranas dalęs 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Čia nuosekliai aptariamas testą 

menti) reikalingumaą Ir jų galis 
bei nurodoma jų forma ir paduoda- . 
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-st I 
veikiančius įstatymus bet Ir Vokiė Į 
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

(kiųnama “DRAUGE”
$3.50; be tų formų — $3.00. Pliw 
80 centų persiuntimo išlaidoms 

lllinois gyventojai prašomi pridėti 
dar S proo. mokesčiams

iei;p wti ii

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perlcranstyma*  
įvairių atstumų

TEL. — 376-1882 arba 
376^996

------------------------------------------------- . Apsimoka skelbtis dien. DRAlJGfl
Biznieriams ąpsimoka skelbtis 3 £

tuvių dienraštis, gi skelbimą ky 
‘Drauge” Paninaudokite nos yra visiems prieinamos. ;

- ki

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS
jei laiku kreipsitės j BRIGHTON BAKERY

ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus 
kas, haumkucheną ir kitokius skanumynus.

F. Mackevičius savo gaminiais pasi
žymėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sūnui Antanui NĮackevl- 
člui, kuris aprūpina puikiais kė’pinlaETliė- 
tik lietuvius, bet ir kiteĮąučiųs*  Chicagoje 
ir apylinkėse.

Nors Brighton Bakery artėjančioms 
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi-
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prato® 
žpimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventu 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat o 
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkes — bus patekintos.

Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefoną 

Vlrginia 7-1250.

BRIGHTON BAKERY 
2457 W. 46th Place Chicago,TU. 60632 
Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautai
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LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA
— stat-o —

ALOYZO JURGUčIO dviejų veiksmų su prologu ir epilogu MUZIKINI VEIKALĄ

KŪLGRINDA
Dirigentas — Aloyzas JurgutisLibretas — Nijolės Jankutes

r

ŽODINIO TEKSTO ATLIKĖJAI IR ANSAMBLIO CHORAS
ORKESTRAS

Režisūra — ZITOS KEVALATTYTES - VLSOCKIENfcS
Dekoracijos — ADOS KORSAKAITĖS - SUTKUVIENĖS
Apšvietimas — ŽIVILĖS NUMGAUDAITES
Baleto cfcpreografija — JAUNUCSO PUODŽIONO ir VIOLETOS

KABOSAJTES

MUSU KOLONUOSE

n

KOSMINIŲ SPINDULIŲ 
PROBLEMA

paskirstymo bei supernovų išsi
dėstymo.
kosminiai spinduliai susidaro 
tose srityse, kuriose susitelku
sios supernovos. jm

— Jeigu patys neturėtume 
Galaktikoje ir kadlyj^ nesigėrėtume tiek pastebė- 

1 darni kitų ydas.
i ' »La Rochefoucauld

[JUKAS. 1977 metais'

premjera— geg. 7 d. 8 vai. vak. (šeštadienį) 

įntras spektaklis — geg. 8 id. 3 vai.

popiet (sekmadienį) 

VIETA: Marijos Aukštesniosios Mokyklos 

Auditorijoje, 6727 So. Califomia Avende 

imittai: “Marginių” prekyboje, 2511 West 691 h St. 
fel- PR 84585 KAINA: $9, 8, 7, 5, 4, 3

SOLISTAI: BALETAS;
Margarita Momldenė Violeta Karosaitč Ir Jaunučio
/Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė Puodžiūno baleto studijos šokėjai 
Roma Mastienė
Valentinas Liorentas
Vytas Badys

Iro darbais yra aplankęs dau- 
gelį JAV ir Kanados mieš
tų ir visur sulaukęs užtarnauto 
pasisekimo. Tad kviečiame vi
sus su savo draugais šią pa
rodą aplankyti ir susipažinti su 
iškilaus skulptoriaus ir mūsų 
pačių tarpe gyvenančių meno 
darbų mėgėjų kūriniais.

Atsilankę į balių, ne tik patys 
atsigaivinsime, bet paremsime 
ir mūsų atžalų lietuvišką auk
lėjimą. Bilietai į balių įsigy
jami iš anksto pas mokyklos 
tėvų komiteto narius, mokyto
jus ir LB Newarko apyl. val
dybos narius. O jų vienas kaš
tuoja 15 dol. K. J.

Newarko apylinkės valdyba — 
šioje parodoje kviečia ir visus 
kitus New Jersey gyvenančius 
lietuvius ir dailės darbų mėgė
jus su savo darbais dalyvauti. 
Parodos eksponatais gali būti 
ne tik dailės paveikslai, bet ir 
visi kiti dailės darbai — dro
žiniai, medžio ir kitų medžiagų 
dirbiniai, audiniai, juostos, 
siuvinėjimai ir kiti panašūs 
riniai. Pagrindinė sąlyga 
tik ši: darbas turi būti jūsų 
čių, ne kieno nors kito atliktas. 
Visais parodos reikalais prašo
me kreiptis pas architektą Al
girdą Bražinską, 44 Kingman 
Rd^ So. Orange, N. J. 07079, 

i tel. 762-4192.
Skulptorius Baltuonis su sa-

Kosminių spindulių labai di
delės energijos dalelių, kurios 
“bombarduoja” žemę iš kosmi
nės erdvės — kilmės klausimas 

lyra vienas svarbiausių 'astrofi
zikos problemų, JAV aeronau
tikas ir kosminės erdvės tyrimo 
nacionalinės valdybos specialis
tas F. Stekens, remdamasis 
eksperimentiniais duomenimis, 

! gautais dirbtiniame žemės paly- 
Į dove įtaisytu gama spinduliu te
leskopu, padarė išvadą,'kad esą- ‘ 
ma tam tikro “panašumo” tarp 

į galaktinių kosminių spindulių

nimo dešimtmetį, balandžio 23 
d., šeštadienį, Švč. Trejybės pa
rapijos salėje, 207 Adams St., 
Newark, N. J., rengia balių su 
meno dirbinių parodą, progra
ma, kokteiliais, vakarienė ir šo
kiais. Vakaro pelnas bus ski
riamas mokyklai paremti.
■ Meno paroda, kurioje daly
vaus medžio šaknų skulptorius 
kanadietis Pranas Baltuonis, 
bus atidaryta 7 vai. vak. koktei
liais. Paroda bus atidaryta ir 
kitą dieną, sekmadienį, kad 
daugiau galėtų ją/ aplankyti. 
Parodos rengėjai — šešt. mo
kyklos tėvų komitetas ir LB

Aurora, lllinois
i

VASARIO 16OS minėjimas

' Vasario 27 d. LB Auroros 
-sios 

a> 1 įkaitį ir šia .proga prisiminė 
Įkįk 50 metu mirusį Lietuvos 
įtriarchą dr. Joną Basanavi- 

į jį ir arkivyskupą J. Matulaitį- 
Į kulevičių.-

llinėjinias pradėtas JAV ir 
Iftuvos vėliavų įnešimu ir Lie- 

himno giedojimu, prita
rt R. Vizgirdaitei pianinu, 
•^kaupimu pagerbta mirę apy- 
^ės nariai, okupanto nukan- 
įati ir nužudyti tautiečiai.
| R. Vizgirdaitė (vietoje pas
ietes) paskaitė' apie dr. Jono 
■Janavičiaus’ gyvenimą ir 
tįklą. Ši medžiaga buvo gauta 

idr. J. Puzino, kurio straipsnis 
|įo spausdintas "Drauge”.
| D. Vizgirdienė kalbėjo apie 

■ Vyskupą J. Matulaitį - Ma- 
įloledcių,'kuris buvo gimęs jos 
įhiiąyniniame kaime Lūginėje.

Jfln^imui paįvairinti R. Viz- 
jrdaitė paskambino pianinu, o 
k broliukas pasakė šventei 
įtaikytą istorinio turinio eilė- 
pįtį apie senovės Lietuvos ku- 
^aikščiiis' ir Vytauto' narsias 
lovas.

^Syvyįį-. minėjo Vasario 16-si 
°§os^ -^A’ti ir šia -Drosa nrisimĖ

skambu-
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METINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Po minė jimo vyko narių susi- 
ridflmš. Jis praėjo greitai ir

Pagrindinis pranešimas buvo ’ 
valdybos plrmūiinkės. Aukos 
bavo.rinktos Balfui, Altai, LB ir 
W Iš iždp buvo 
sfiij Šventei, Vitkui, 
^šins lietuviškoms

A Zaparaękuį, 
huajaneiam į JAV kongresą. Ir! 
i'Vjtaiitas Vizgirda aukojo šo-' 
.^.šventei 100, dol.

Sėkmingai buvo pravesta; 
' įlinkės narių tarpe tarybos i 
i^kifiiM. Balsavo 99 pioc.

Kiti pranešimai sekė apie Vid. 
į ''skarų apygardos suvažiavimą, 

stovį ir kontrolės komi- 
I patikrinimo duomenys, 
j Pasibaigus 2 metų tarpsniui
I %bos nariams: 1^ Vizgirdie- 
k fr'B, Jablonskiui, jiems su-

kandidatuoti, susirinkimo 
J®ibalstai biivo‘.perrinkti nau- 

terminui.
II Ventėje ir .minėjime dalyva- 

J M Vakarų apygardos pirm.
I ^laukaitis. Jis gana ilgai ir 

atsakinėjo į narių klau- 
liečiančius bendruomęni- 

reikalus; Jo paaiškinimai 
i J naudingi tiems nariams, 

yra apsikrėtę reorg. ben- 
Wmenė8 bacilomis.
.tol surinkta Altai 35, Vli- 
^42 ir lb 54 dol; Susirin- 

baigtas kavute.
B. Jablonskis

^work, N. J.
ŠEŠTADIENINEI

; Mokyklai paremti

vajoje 
šeštadieninė mokykla, 
persiorganizavimo ir 

|^®^idirkos vardu pasivadi-

paskirta 
šeštadie- 
mokyk- Į 

kandida-1 
j

1
visoms-progoms

’JJLY HULS GfiLINYCIA 
VEST 63rd SRĖBT

Ir PR 8UJS34 
" Barbaros ir 

*Wiių krautuvė. 
lnjHE BAISY STORE 

8Otthwtft Hwy, Oak Lawn,

Gyveno 8505 S. Tripp Avė., Chicago, lllinois. 1

Mirė bal. 3 d., 1977, 7:05 vai. vak., sulaukus 65 m. amžiaus.

Gimė Pennsylvanla.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Georgiana Eiduklenė, 
žentas Louis, 2 seserys Mary Petroit ir Stephany Leason su vy
ru Fred ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 
71 Street

Laidotuvės įvyks ketv., bal. 7 d. iš koplyčias .9:30 vai. ry
to bus atlydėta į St Bede Venerable parapijos bažnyčią, 8200 
S. Kostner Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes.- Va? nviydėt ■ ėv £1 M r .

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, seserys ir kiti gimines.

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345

/
M'

J

>

Mažeika S'Evans

į

ES

lt A. PRANUI MAČIULSKIUI
Prancūzijoje mirus; jo skausmo prislėgtą sesutę, 
mielą ZIN?. GRIGAITIENĘ ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.

M4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ’ 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHII1IP$

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3807 SO. UTUANICA AVĖ, TeL YArds 7-3401

PENKERię METŲ MIRTIES SUKAKTIS

J
i

K J. Stasiūnaičiai 
E. V. Mazūraičiai 
0. B. Gudoniai 
U. J. Bružai
L. V. Tamošaičiai 
0. L Budginas

PRANAS STONCIUS
Gyveno 6752 S. Artesian Avenūe, Chicago, lllinois.
Mirė bal.. 4 d., 1977 apie 7 vai. ryto, sulaukęs 88 m. amž.
Gimė. Lietuvoje, . Telšių apskrityje, gyv. Gargžduose.
Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Filomena (Blažiūtė), 

duktė Aniceta Disler, žentas Kurt, sūnus Vytautas, marti 
Paula, Vak. Vokietijoje, 9 anūkai, 2 proanūkai,- kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. ;

Velionis buvo. Putnamo Seselių rėmėjų d-jos amžinas narys.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evana koplyčioje, 6845 South 

Western Avė.- -
....Laidotuvės įvyks treč., bal. 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M- Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600

JONĄ MARKVALDĄ, 
mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Filomena Jurjonienė

Virginija ir Pranas Jurjonai 

Salomėja ir Petras Snūdžiai 

Gailutė ir Tadas Pagoniai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 JI

4 i

A. j- A. VLADO KIELOS
Praėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis iš mūsų tarpo 

išskyrė mielą tėvą, uošvį dr sėnėlį.

Minint penkerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už jo siedą at
našaujamos bal. 6 d., treč., 9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Nuoširdžiai prašau,visus — .gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti mano mylimą tėvą a. a. Vladą savo maldose.

Nuliūdę: Sūnus Marijus ir šeima

ELEANOR ZAIMAN
ZYMANCHŪS

PETROKAITfi

Gyveno Chicago, m., Bridgeporto apylinkėj.
Mirė bal/4d., 1977. 5:15 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje, Viduklės parapijoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko, dideliame nuliūdime sūnus Joseph Peldun. duktė Do- 

lores Michalik, žentas Edvvin, 5 anūkai, 2 proanūkai, švogeris Joseph 
Z imančius, sesers sūnus Joseph Ambrose su šeima, brolio, duktė 
Helen Rukuiža su vyru Chester, kita giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271 Auxiliary.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino .koplyčioje, 3319 S. Li- 

tuanica Avė..
Laidotuvės įvyks ketv., bal. 7 d. iŠ koplyčios 10. vai. ryto bus 

nulydėta į Lietuvių- Tautines kapines. * ’
Gėlių prašoma nesiūsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laid. direkt. Jurgis F. Rudmlnas — Tel. 9274138

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

MARQUETTE FUNERAL HOM1
TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 11 St. Tel. GRovehlll 6*2345-6  

1410 So. 50th Ave„ Cicero TOwnhall 3-2108-9

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SUNŪS
3314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11029 South west EDghway, Palos Hilla, I1L TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
. | -..i .J ■ ’

4848 80. OAUFORNIA AVĖ. K LAfayette 3-8572

POVILAS J. RIDIKAS

8354 SO. BALSTED STREET TeL V Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

8319 SO. UTUANICA AVĖ. Tel Y Arda 7-1138-39

VASAITIS • BUTKUS

1440 80. 50tb Ave^ CICERO, ILL. TeL OLympic 9-1003
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X Kunigunda Baltrušaitienė 
išskrenda iš Chicagos į Austra
liją balandžio D d„ nuolatiniam 
apsigyvenimui pas dukrą Kazy- 

I tę, žentą Valerijoną ir anūkę Vio- 
[letą Bitinus. Jos sūnus Juozas 
Mikas su šeima gyvena Chica- 

. gojei Vyras Juozas Baltrušai- 
X Valė ir Juozas šulniai iš tis mirė 1974 m. sausio 28 d. 

Toledo, Ohio, buvo atvykę da- ’ Palaidotas Šv.z Kazimiero lietu- 
lyvauti paskutiniam operos, vių kapinėse, Chicagoje. 
spektakly balandžio 3- d. Buvo | 
apsistoję pas savo gimines B. ir vimu 
P. Razminus." r 
sutiko su kitais giminėmis ir nas keliasdešimt dolerių) nu

sipirko: V.. Plėčkaitis iš Toron
to, Vacys Skinderio iš Chicagos, 
Ant. Rauchas iš Chicagos, J. 
Ardys iš Bloomingtono, Jurgis ' 
Bradūnas iš Washingtono, Br. | 
Paliulionis iš Cicero, Toronto' 
universitetas, St. Radžionis iš 
Spring Grove.

X Lietuviškų knygų išparda-
“Drauge” pasinaudodami,

Ta proga jie su* ‘didesnį knygų kiekį (kiekvie-

tintaisiais. V. ir J. Šukiai šie
met jau išėjo j pensiją, bet jie 

x remia lietuviškus darbus Ir šiuo 
atveju yra taip pat ir Lietuvių 
operos mecenatai.' Pirmadienį 
jie išvyko atgal į Toledo.

x Lietuvos Dukterų draugi
jos visuotiniam susirinkime, ku-. 
ris buvo balandžio 2 d. Liet. 
Tautiniuose namuose, buvo pa
minėtas neseniai miręs draugi
jos steigėjas ir didelis labda- 

* rS’s a. a. kun. dr. F. Gureckas. 
Ta proga kalbėjo Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, kun. 
P. Garšva, dr. O. Bakaitienė ir 
E. Kielienė. Pirniininkė Dan
guolė Valchtinaitė paskaitė iš
trauką iš .velionio raštų. Po to 
V5rko draugijos susirinkimas, 
kuriam vadovavo S. Adomai
tienė, sekretoriavo P. Masilio- 
uienė. Buvo aptarti ateities 
veiklos reikalai.

X “Pelkių Žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7—8 
vai. ryto iš WNIB stoties 97.1 
FM banga, šį ketvirtadienį, ba
landžio 7 d. akt. Zita Kevalaity- 
tė - Visockienė skaitys Antano 
Vaičiulaičio apsakymą “Elenu- 
tės nuodėmė”.

IS ARTI 
LR TOL!

X Vienas Geradaris, kuris 
nori būti nežinomas, išreiškė 
didelį pasitenkinimą “Draugo” 
dienraščiu, pagyrė jo vedamą 
liniją, palinkėjo sėkmės ir per 
kun. K. Raudeliūną, SJ, Velykų 
švenčių proga atsiuntė 100 do
lerių auką. Nežinomam Rėmė
jui labai nuoširdžiai dėkojame 
ir 'džiaugiamės.

X Kun. J. Juozevičnis Didįjį 
Penktadienį 9:30 vai. vak. kal
bės per “Lietuvos Aidų” radi
ją, kuriam vadovauja K. Braz- 
džionytė. Taip pat jis kalbės 
ir Velykų dieną 9:30 vai. ryto.

x Stasys- Pabrinkis iš Cleve
lando, sveikindamas savo dien
raštį su šv. Velykų šventėmis, 
atsiuntė didesnę auką. Ačiū.

x Romas Paulėnas, dirbantis 
su Sodinau ir Renshaiv NYSE, 
pataria ir pagelbsti pirkt ir par
duot “stoeks, options, bonds”. 
Reikalui esant skambint 312 — 
332-0560. (sk.).

X Zuikis puikis, mažamečiams 
vaikams skirta plokštelė ir vėl 
pasirodė. , Puiki dovana Vely
koms gaunama pas Vaznelį, 
Marginiuose ir Ramunėje, arba 
rašyti šiuo adr.: 3990 Gregory 
Dr., Northbrook, UI. 60062, tel. 
812 — 296-3809. (sk.).

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
tradicinis pavasario pobūvis 
įvyks bal. 30 d., 7:30 v. v. Jau
nimo centre. Meninę programą 
atliks sol. Dalia KuČėnienė. Va
karienė ir šokiai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. Stalų re
zervacijoms prašome skambint 
AJ Kaminskiene! tek ‘778-6452.

(pr.)

X Leokadijos Braždienės de
likatesų parduotuvė, 2617. W. 71 
St., teL PR 8-2030, be kasdieni
nių skanių ir sveikų valgių, š. 
m. Velykoms paruošia raguolį, 

paschą, babkas ir įvairių skonių 
tortus ir specialiai: margučius, 
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad galė
tume išpildyti. &>*•)•

J. A.

— Dr. Robert Payvėll parašė 
ir Omahos, Nebr. vokiečių kal
ba leidžiamo laikraščio “Ameri- 
ca” - Herold” kovo 3į0 d. laido
je paskelbė plačios apimties 
rasinį apie lietuvių poetą Kris
tijoną Donelaitį. Str. autorius, 
pateikęs nemaža žinių apie Ry-; 
tų -Prūsijos gyvenimą XVIII a. 
pradžioje, iškelia K. Donelaičio į buvo rusų pavergta. 120 metų 
“Metus” kaip ' aukštos vertės :mūsU tėvynė rusų karių vargi- 
pasaulinės literatūros kūrinį, ’• narna. Rusai uždraudė lietu- 
pažymėdamas, kad jis pirmiau- Į "'-dams eini į lietuvišką mokyklą, 
šia buvo Leipzigo universiteto Nei laikraščių, nei knygų spaus- 
profesoriaus Tetznerio išverstas
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PRAEITIS IK DABARTIS

Lietuva senovėje būvc didelė 
k | ir galinga valstybė. Bet vėliau 

IkiiTrn 190 mnb.

OiJlcU

X Jonas Kimbarkas, Cicero 
miesto klerkas, daug vietos gy
ventojams nusipelnęs lietuvis, 
bus pagerbtas šį penktadienį, 
8 vai. vak., (ne 7, kaip buvo 
skelbta), balandžio 8 d., respu
blikonų lygos būstinėje, 5146 
W. Cermak Rd. Pagerbimą 
rengia lietuviai respublikonai.

~ ___j 2^ dinti neleido. Rusai norėjo,
į vokiečių kalbą; juo domėjosi mūsų tėvynė pamirštų lie-

Į taip pat eilė vokiečių rašytojų, _ tuvišką kalbą. Jie norėjo, kad 
I jų tarpe Herderis, Lessingas, lietuviai pasidarytų rusais. Bet 

Rašinį baigia lietuviai nepasidarė, jie kovojo 
l.ripž nisus. Jie mokė slaptai 

............................. į ir 
Vistiek spausdino Prū

suose lietuviškas knygas ir laik
raščius. Knygnešiai slaptai ne
šė juos į Lietuvą. Daug lietu
viai kentėjo, daug buvo nužu
dytų. Lietuviai kentėjo, bet 
nepasidavė. Pergalės diena atė
jo. 1918 m.- vasario 16 d. bu
vo paskelbta Lietuvos nepri- ’ 
klausomybė. Dar lietuviai su Į 
ginklu turėjo ginti kraštą nuo! 
rusų, lenkų ir vokiečių. Juos 
išvarius, buvo sudaryta Lietu
vos valdžia su prezidentu Anta
nu Smetona.

Prie karių prisidėjo Amerikos ’ 
lietuviai. Padovanojo Lietuvai! 
Laisvės varpą. Ten buvo už
rašyta: “O skambink per am
žius vaikams Lietuvos! Tas lais
vės nevertas, kas negina jos”. 

Laisvės varpas neilgai buvo 
mūsų tėvynėje. Po 22 metų atė
jo svetimieji. Jie pradėjo vėl 
žudyti žmones ir naikinti, kas 
yra šventa ir brangu lietuviams. 

Vidas Liutikas, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys

Goethe ir kiti. 1 
tvirtinimu, kad “Metai” yra iš- prieš rusus. | 

įversti į daugelį svetimų kalbų vaikus lietuviškai skaityti 
ir užima ypatmgą vietą pašau-: rašyti. '■p'’””
įlinėje literatūroje.

AUSTRALIJOJE

—A. Antanina Liutkevičie- 
jiė mirė Adelaidėje, sulaukusi 
99 metų amžiaus. Manoma, 
kad ji buvo - seniausia lietuvė 

| Australijoje. Liko dukros Ka
zimiera Dičiūnienė, Aniceta 
Mainelienė, sūnus Liudas Liut
kus ir jų šeimos.

— Melbourno lietuvių bibliote
kos knygų skaičius auga. Ne
maža lietuvių dosniai aukoja 
knygoms pirkti. Kiti aukoja 
knygas. Šiuo metu bibliotekoje 
yra 2970 knygų ir žurnalų kom
plektų. Metų laikotarpyje. iš 
bibliotekos knygų skolinosi 252 
lietuviai. Biblioteką veda K. 
Šlika.

— Sydnėjuje susikūrė komi
tetas, kurio |ikslas dėti pastan
gas įvesti mažumų kalbų mo- 

i kymą NŠW valstijos valdinėse 
. > mokyklose ir gauti šiam reiką- 

i lui iš valdžios įstaigų paramos.

Piešė Arūnas Apanavičius, Clevelando Šv. Kazimiero lit. m. 6 sk. mok.
6 ak. mokinys

BESAIKĖ LAPĖ

Vieną sykį lapė, beieškodama 
maisto, pamatė žvirbliuką, besi- 

! voliojantį ant žemės. Matyt su- 
! žeistas.

— Mmmm, — apsilaižė lapė. 
— Skanūs bus mano pietūs.

Ir nučiupo žvirbliuką.
— Prašau, paleisk mane! —

■ maldavo žvirbliukas.
— Ne, nepaleisiu tavęs, žvirb- 

liuk. Aš alkana. Seniai valgius. 
Dabar tave suradau, nepaleisiu.

Maldavo, prašėsi žvirbliukas, 
bet laputė pasiryžusi jį suėsti ir 
nei nemano pasigailėti.

Paukščiukas galvojo, kiek tik 
išmanė. Mato, kad jau arti mir- 
tis.

— Nesuvalgyk manęs, Lapute, 
Snapute. Aš tau galiu parodyti, 
kur yra būrys vištų, kalakutų. 
Ir kiek tik nori pienelio.

— Gerai, parodyk.
Žvirbliukas taip ir padarė. 

Nuvedė Laputę Snaputę prie 
ūkininko tvarto. Laputė žiū
ri ir mato — tiek daug vištų ir 
kalakutų, kad net akys blizga.

— Šiandien visas vištas su
valgysiu, o rytoj visus kalaku
tus, — galvoja sau Laputė Sna- 
putė.

Kai tik lapė prie vištų, ūki
ninkas greitai išbėgo iš tvarto 
su šautuvu. Žvirbliukas seniai 
jau buvo palėkęs. Lapė bėgo 
jo ieškoti ir nubausti. Ūkinin
kas tik pykšt ir nušovė tą be
saikę lapę.

Gailė Damijonaitytė,
Kr. Donelaičio lit. mokyklos

V B kl. mokinė

PIEŠIU VĖLIAVĖLĘ

Piešiu vėliavėlę, 
Palenkęs galvelę, 
Langeliai pirkelėj. 
Baltuoja apšalę, 
Kieme pučia vėjas, 
Ir šaltis net braški, 
Krosny žagareliai 
Ugnelėje traška. 
Už tvoros berželis, 
šerkšnu baltu puoštai 
Žaliuoja miškelis, 
Eglutėm apjuostas. 
O dangų apsagstė 
Auksinės žvaigždelės, 
Ir krinta ant žemės 
Lengvutės snaigėlės.

Mano vėliavėlė 
Stiebu aukštyn kyla, , 
Lietuva tėvynė 
Į mane prabyla. 
Gintarus, jūrą 
Man mena, geltona, 
Žalia rūtom kvepia, į 
Meile dega raudona. 
Širdelė lietuvio 
Krūtinėje plaka, 
Kloju aš meile 
Lietuvai taką. 
Nemunas, šešupė- 
Srūva po ledu, 
Bėk, baltas žirgeli, 
Skink kelią kardu.

Alb. Kašrafal

GALVOSŪKIAI NR. 24
I (mįslė).

Ugnyje užgimęs ,ant galvos 
vaikščioja. (10 taškų).

n.
(Žiūrėkite brėžinį). Matte 

daug nupieštų pieštukų. Su
skaičiuokite ,kiek jų čia yra ir 
man praneškite. Gausite (5 
taškus).

TINGINYS

CHICAGOS ŽINIOS
BILIJONAS SUSISIEKIMUI

Chicagos regionalinio susisie-! 
kimo vadovybė paskelbė naują 
planą praplėsti ir patobulinti 
susisiekimą. Darbai būtų atlik
ti per 5 metus ir pareikalautų 
bilijono dolerių. Numatoma ati
daryti 75 naujas linijas su prie
miesčiais, užsakyti 600 naujų 
vagonų, 500 naujų autobusų.

NUTRAUKĖ MIKTIN

Pasibaidęs arklys nutraukė 121 
m. mergaitę B. Hoffman į ežerė
lį. Nuo sutrankymo ji mirė. 
Mergaitė buvo nuėjusi glostyti 
arklio savojo draugo, kuris 
meškeriojo ežere. Arklys pra
dėjo bėgti ir traukti mergaitę, 
aplink kurios koją buvo užsivy- 
niojusi virvė, pririšta prie arklio. 
Taip ją traukė 20 pėdų. -Buvo 
smarkiai sužalota jos galva.

NUŠOVĖ GYDYTOJA

Sutaręs su gydytoju dr. J. S. 
Lim, 40 m., vizito valandą atė
jęs pacientas į jo kabinetą 4224 
W. Fullerton, Chicagoje, jį nu
šovė.

PILIULĖS PRIEŠ VĖŽĮ

Chicagoje ir 8-se kituose 
miestuose bus greit pradėti ty
rimai naujų piliulių, kurios ga
linčios apsaugoti nuo kai kurių 
vėžio rūšių. Tyrimai su gyvu
liais davė gerų rezultatų.

KOSCIUŠKOS STATULA

MĖSA PO ŠEŠTOS

Meras M. Bilandic susitarė 
maisto' krautuvių ir mėsininkų 
unijos vadovais, kad Chicagoje 
bus galima mėsos pirkti ir po 
6 vai. vak. Jei tą patvirtins 
unijos nariai, nuosprendis įsiga
lios nuo. balandžio 18 d.

SUSISIEKIMO DEFICITAS

'Regionalinio Chicagos susisie
kimo deficitas 1978 iždo metais 
sieksiąs 622 mil. dol., o 1982 
m. net būsiąs triskart dides
nis, jei jo naudai nebus uždė
ta 1% mokesčių nuo pirkinių 
ar nebus rasta kitų pajamų šal
tinių.

BLOGAS KALĖJIMAS

su

Humboldt Parke buvusi jo
jančio 1 Kosciuškos statula at
naujinama ir bus pastatyta prie 
planetariumo, Chicagoje.

SUĖMĖ GRASINTOJI

Privačiai samdomas sargas R. 
E. Kowalski, 42 m., užsibarika
davęs savo bute1036 N. Dear- 
born, Chicagoje, beveik tris va
landas grasino su revolveriu 
rankoje. Jį buvo apsupę apie 
50 policininkų. Į vidų įėjo Šv. 
Vardo katedros kunigas Don 
Dėl Ciello ir policininkas J. Ko- 
sola, bandydami Kowalskį per
kalbėti. Vienu metu policinin
kas paprašė degtuko cigaretei. 
Rowalskis pasidėjo revolverį ir 
ėmėsi įžiebti cigaretę. . Polici
ninkas staigiu mostu nustūmė 
revolverį į kunigų pusę ir 
vvalskį suėmė.

NUTEISĖ

Ko-

iI

m.,

Cook apskr. kalėjimas esąs 
perpildytas, neturįs reikiamų 
sanitarinių įrengimų ir esąs ne
tinkamas. Tokį sprendimą pa
skelbė Teisingumo departa
mento pareigūnai, pravedę pa
tikrinimą.

Gare Lee Campbell, 19 
kurio mestas akmuo užmušė šo
ferį ir sužeidė kitą, nuteistas 
14 m. kalėjimo. Dar keturi jo 
bendrininkai, prisipažinę kaltais, 
gavo po 6 m.

— Sėkmingas gydytojas, ku-, 
ris gali išsaugoti ligonį, iki I 
gamtą jį pagydys.

Piešė Maryte Končutė, H ak., Dariaus Girėno lit. m-la

Vieną kartą gyveno jaunas 
berniukas. Jis buvo didelis tin
ginys. Jis mokykloje visada 
išdykaudavo ir niekad neklau
sydavo mokytojų. Tėveliai jį 
bardavo, bet jis ir jų neklausy
davo. Kai jis užaugo, jis labai 
blogai skaitė ir rašė. Niekas jo 
nenorėjo priimti į darbą. Jis 
galėdavo dirbti tik prastus dar
bus. Padirbęs jis tik tada su
prato, kad nieko nemokant ne
gali gerų darbų gauti. Jis pra
dėjo vėl mokyklas lankyti, kad 
jam būtų laimingesnis gyveni
mas.

VĖLIAVA
Mano .vėliava yra graži. Mes 

labai mylime ją. Geltona, žalia 
ii raudona yra mūsų trispalvė 
vėliava. Aš myliu savo vėliavą. 
Ji yra labai graži.

Marytė Končutė,
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 

II skyr. mokinė

KAIP PASIKLOSI, TAIP 
IŠMIEGOSI

Ši patarlė sako: kaip pasiruo
ši kam nors, tokį ir atpildą 
gausi. Jei gerai pasiruoši egza
minui, tai gausi gerus pažymius; 
lygiai taip pat kaip su lova: jei 
gerai pasiklosi, tai smagiai ir 
miegosi.' '

Šią patarlę plačiau nagrinė
jant, reiškia: kad tiek, kiek 
mokais, kiek įdedi darbo, kiek 
pasiruoši gyvenimui, tokią turi 
ateitį. Jei lavinsi savo talentus, 
domėsies viskuo, turėsi didelių 
galimybių, įdomų ir naudingą 
gyvenimą.

Jei žmogus yra labai mokytas, 
bet niekuo kitu nesidomi, jo gy
venimas . nebus pilnas ir trūks 
jam džiaugsmo. Tą galima pa
lyginti su patalyne, kuri yra 
švari, bet blogai paklota. Žmo
gus, kuris’ visą laiką juokiasi, 
baliavoja, žaidžia ir nesimoko, 
turi gyvenimą su plyšiu. Jam 
trūksta mokslo ir auklėjimo. 
Jauna mergaitė turi mokytis

virti ir siūti, kad užaugus 
tų gera mama ir žmona, 
jinai bus gerai pasiruošusį, 
tas duos daug malonumo.

Patarlę, “Kaip pasiklosi 
išmiegosi”, galima pakeisti į 
“Kaip pasiruoši, tokį ir pasiten
kinimą gausi”.

Kristina Kličiūtė,
Baigusi 9 sk. Montrealio lit. 

m-la. Kanada. “Liepsna”.

KOMUNISTAI
ATĖMĖ MŪSŲ LAISVŲ

Nuo 1918-tų metų iki 1940-tų 
metų Lietuva buvo nepriklau
soma. Per tą laiką Lietuva pa
darė daug pažangos. Prieš Va
sario 16-tą dieną 1918-tų metų, 
kol dar neturėjo paskelbtos ne
priklausomybės, Lietuva buvo 

| labai atsilikusi nuo kitų vakarų 
Europos kraštų, nes caro Rusi
ja šimtą metų valdė Lietuvą.

Sunku tikėti, kad tiek daug 
pažangos kraštas per tokį trum
pą laiką gali 
srityse, kaip 
chitektūroje, 
taip to’iau. 
ir skaudžiau 
trumpų nepriklausomybės me
tų šį kartą komunistai rusai 
įsibrovė ir brutališkai atėmė 
mūsų laisvę.

Lidija Zerr,
Vinco Krėvės lit. mokyklos 

VH-to ak, mokinė

bū- 
Jai 
jai

taip

padaryti įvairiose 
moksle, mene, ar- 
technologijoje ir 
Bet dar sunkiau 

žinoti, kad vėl po

Rita Ostrauskaitė,
Dariaus ir Girėno lit. mokyklos

7 sk. mokinė

GALVOSŪKIŲ NR. 
ATSAKYMAI

I. Kurpės, batai.
H. Lapė — Lapas.
IV. Titanikas.
V. Ilgas balsis yra o. 

pi — L u. Kyla, lyja, 
tyška, griūva, žūva.

22

Trum-
byra.

m.
Tėvas vienos organizacijos lo

terijoje laimėjo saldainių dėžę. 
Parnešęs namo suskaičiava į 
Buvo 25 saldainiai. Jau uorė I 
jo atiduoti savo vaikui, bet pa
galvojo, kad jis turi juos užsi- I 
dirbti. Liepė virtuvėje surast 
šešis indus ar mažas lėkštutes e j 
ir į juos išdėstyti visus saldaini 
nius, kad būtų kiekviename ifr I 
dė nelyginis saldainių skaičius. I 
Tą atlikęs, galės saldainius pa- į 
siimti. Pamėginkite ir jūs pa
sukti galvas. (10 taškų).

IV.
Pakartokite istoriją. Senas I 

laikais, Trojos karų metu, buvo I 
vienas graikų didvyris su labai I 
stipriu balsu. Sakoma, kad jo I 
balso stiprumas prilygo 50 vyr4,1 
balsų, kartu sudėjus. Kaip va- I 
dinosi tas didvyris? (10 taškij)-

V.
Kuris sąsiauris jungia dvi jfl’ 

ras, du vandenynus ir skiria du, 
pusiasalius, du žemynus, dvi • 
pasaulio dalis ir dvi valstybes? 
(10 taškų).

Pagalvokit! Užsidirbsite daug 
taškų.
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