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"LKB KRONIKA" NR. 26 

Arkiv.J. Matulaičio 
• « minei imas 

Neveltui sudėtos aukos, kovojant už Bažnyčios laisvę 

Tardymai ir kratos 
(Tęsinys iš vakar dienos) 
Kiek anksčiau "partizaniškai" 

buvo iškrėstas ir kun. J. Zdebs-
kis. Ukmergėje grupė pareigūnų 
išlaipino kun. Juozą Zdebskį iš 
mašinos, nugabeno į milicijos 
skyrių ir be prokuroro sankcijos 
padarė asmeninę kratą. Suskaitė 
visus pinigus ir perskaitė visus 
popieriukus. Kai kun. J. Zdebskis 
pareikalavo sustatyti kra+os pro
tokolą, pareigūnai atsakė, kad 
čia buvusi ne krata. 

"LKB Kronikai" yra žinoma 
ir daugiau atvejų, kai saugumie
čiai iškrečia žmones ar jų butus, 
nesilaikydami Baudžiamojo pro
ceso kodekso nuostatų. Nelega
lios kratos neapiforminamos ir 
saugumiečiai mažiau palieka sa
vo nusikalstamos veiklos pėdsa-
kų, 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 

Vilnius 

Pasirodė leidinio "Dievas ir 
Tėvynė" 3-sis numeris. Straips
nyje "Žmonija visada tikėjo į 
Dievą" atsakoma į S. Markonio 
knygos "Netiesą sakote, kunige!" 
priekaištus. 

Didžiausią leidinio dalį užima 
straipsnis: "Aš esu Kelias, Tiesa, 

ir Gyvenimas", kuriame remian
tis įvairiais šaltiniais įrodomas 
Kristaus istoriškumas. 

Straipsnyje "Kas tas ateiz
mas"? pateikiama duomenų, 
kaip ateizmą vertina žymūs pa
saulio žmonės, pats gyvenimas 
ir šv. Raštas. 

Straipsnyje "Tikėjimas - amži
noji šviesa" kritikuojamas tele-
filmas "Ar tiki?" 

Vidutinio formato leidinys a-
pima 68 psl. 

Kapsukas 

1977 sausio 27 Kapsuke (buv. 
Marijampolėje) buvo iškilmingai 
švenčiamas Dievo tarno arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus 50-
jų mirties metinių jubiliejus. Ne
paisant, kad buvo šiokiadienis ir 
pats jubiliejus menkai išrekla
muotas, bijant, kad valdžia ne
sutrukdytų jo šventimo, bažny
čia buvo pilna žmonių. Iškilmė
se dalyvavo daug kunigų ir du 
vyskupai. Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos vysku
pas — koadjutorius L. Povilonis 
ir Kaišiadorių vyskupas - tremti
nys V. Sladkevičius, kuris celeb-
ravo sumą. Iškilmių dalyviai bu
vo maloniai nustebinti, kai sa
kykloje pamatė vyskupą — trem
tinį. Turiningame pamoksle 
vysk. V. Sladkevičius ragino vi
sus eiti aukos keliu. 

Šio jubiliejaus negalima net 
palyginti su prieš keletą metų 
švęstu arkivysk. J. Matulevičiaus 
100- jų gimimo metinių jubilie 
jumi, kurio metu svečiams kuni
gams nebuvo leidžiama bažny
čioje celebruoti šv. Mišias, o pa
mokslininkas neišdrįso paminėti 
kad arkivysk. J. Matulevičius 
esąs marijonų vienuolijos atnau 
jintojas ir vargdienių seserų kong 
regacijos įkūrėjas. 1971 jubilie
jaus organizatoriams net mintis 
nebūtų atėjusi į galvą leisti trem
tiniui vyskupui pasakyti pamoks 
lą ir celebruoti sumą. Šis nuotai 
kos pasikeitimas akivaizdžiai liu
dija, kad neveltui yra sudėtos 
aukos, kovojant už Bažnyčios 
laisvę. 

Vilkaviškis 

1977 sausio 7 į Vilkaviškio vi 
daus reikalų skyrių pateko du 
jaunuoliai: Vasilijus Orlovas i 
Aleksandras Bulučevskich. Die
nos metu jie įsibrovė į Kybartų 
bažnyčią, sulaužė ant altoriaus 
stovėjusį kryžių ir pasigrobę kita 
kryžių bei Kūdikėlio Jėzaus sta
tulėlę bandė pabėgti, bet tikin 
čiųjų buvo sulaikyti. 

Vilkaviškio vidaus reikalų sky 
rius šiems jaunuoliams baudžia
mosios bylos neiškėlė, bet pave 
dė auklėti komjaunimo organiza 
cijai, mat, įsibrovėliai buvo kom
jaunuoliai. • 

Iš "Aušros" Nr. 5 (45) 

Kaip nutautinami lietuviai Gudijoje 
Gudijoj lietuviškų mokyklų nėra, bet Lietuvoj lenkiškų ir rusiškų pilna 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Ne tik Baltarusijos lietuviams 

uždrausta organizuoti saviveiklą, 
bet ir atvykti saviveiklininkams 
iš Lietuvos. Nors būdavo viso
kių trukd ymų, bet iki 1972 stu
dentų bei moksleivių meniniai 
kolektyvai iš Lietuvos su įvairia 
programą retkarčiais nuvykdavo 
pas Baiarusijos lietuvius. Lie
tuviai juos sutikdavo su dideliu 
džiaugsmu. Nuo 1972 toks lanky
masis griežtai suvaržytas. Norint 
i? Lietuvos nuvykti su saviveikla 
į Baltarusiją, reikia gauti dvejo
pą leidimą: iš Lietuvos ir Balta
rusijos partinių organų. Kaip pa
rodė praktika, toks leidimas ne
duodamas. 

Lietuvoje veikia kompleksinės 
kraštotyros ekspedicijos. Jų dar
bo rezultatas — leidiniai apie 
Dieveniškes, Merkinę, Kernavę 
ir tL Sumanyta tokią ekspedici
ją suorganizuoti į Gervėčius. Var
gais negalais per Minską, suda
rius jungtinę lietuvių-baltarusių 
grupę, pavyko gauti leidimą rink
ti medžiagą Gervėčių apylinkėse. 
1970 vasarą čia gerokai pasidar
buota: surinkta dair.ų, pasakų, 
aprašyti liaudies papročiai, Ger
vėčių tarmė ir t t . 1971 galvota 
suorganizuoti tokią ekspediciją į 
Pelesos apylinkes. Bet šį kartą lei
dimo negavo. Leidimą atsakė ne 
Minsko valdžia, be* (gudriau 
padaryta) Vilniaus CK. Kažin 

ar pasirodys leidinys apie Gervė
čius? Likviduojant kraštotyri
ninkų darbą, uoliai prisidėjo ir 
dar dabar prisideda Vilniaus Pe
dagoginio instituto rektorius Uo
gintas. 

Visos minėtos priemonės nu
kreiptos prieš lietuvybės gaivini
mą tose Baltarusijos TSR vieto
vėse, kurios nuo amžių buvo ap
gyventos lietuvių. Lietuviškų 
mokyklų Baltarusijoje nėra, o 
tuo tarpu Lietuvoje pilna rusiš
kų ir lenkiškų. Rusiškos mokyk
los steigiamos visur ( ir kaimuo
se), jei tik atsiranda keli rusų 
vaikai. Vilniaus kraštas ištisai 
nusėtas rusiškomis ir lenkiško
mis mokyklomis net ir tose vie
tose, kur lenkų okupacijos metu 
buvo lietuviškos mokyklos (pvz., 
Kalesnikuose, Eišiškių raj.). A-
pie 30 km į pietus nuo Vilniaus 
yra lietuviškas Marijampolio kai
mas. Čia po II pasaulinio karo 
tuojau įsisteigė lietuviška mo- j 
kykla. Pastatė naujas patalpas, o 
prieš porą metų ten įsteigė ru-' 
siškas klases lygiagrečiai su lietu, 
viškomis. 

Lietuvių nutautinimo darbą 
uoliai dirba lenkai, pataikaujan
tys rusų valdžiai. Prisidengę tary-
biškumu, jie užima atsakingas 
vietas ir veikia lietuvių nenau
dai. Jų dėka lietuviai užrašomi 
I—-V.-:. /• . , , ,_. .„ , . „ iO=T<"S ;«. 1Q7A ™ 
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gyventojų surašymo metu). Tuo 

Ministeris tebėra 
grobiku rankose 

San Salvador. — EI Salvador 
užsienio reikalų ministerio Mau-
ricio Borgonovo grobikai pain
formavo, kad jų pagrobtasis yra 
sveikas ir gyvas, bet grasina jį 
nužudyti, jei prezidentas ir to
liau nenorės paleisti 37 politinių 
kalinių. Iš tų reikalaujamų pa
leisti trys atsiliepė, kad jie yra 
laisvi, trys jų yra kalėjime, bet 
kur kiti, nežinoma. Manoma, kad 
jų gyvų nėra. 

88.5 km per valanda 

Wasbingtonas. — Kitų metų 
vasarą didžiausio greičio įspėja
mieji ženklai plentuose bus žy
mimi jau kilometrais. Pakeitimai 
bus atlikti iki 1978 rugsėjo 30. 55 
mylių greitis atitiks 88.5 kilomet
ro. 

pačiu pagarsėjęs Pelesos apylin
kės pasų ir karinio stalo viršinin
kas Savvicki. Mariau susipratu
sius lietuvius jis užrašo lenkais. 
Lenkais jis užrašo ir gudiškai 
kalbančius, nors lenkų kalbos jie 
vTvdl nemoka. 
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ATSINAUJINO MASKVOS 
PROPAGANDA PRIEŠ PEKINĄ 

"ilntisovietiskumas palieka ir tsiiau" 

Maskva. — Sovietai nusivylė 
naujais Kinijos valdovais. Užsie
nio reikalams stebėti ir komen
tuoti savaitinis laikraštis "Novy-
je Vremia" priminė, kad dabarti
nis partijos pirmininkas Hua 
Ku-feng ne tik nieko naujo ne
ieško, nesiekia geresnių santykių 
su šiauriniu kaimynu, bet ypač 
nori pabrėžti, jog aklai seka 
Mao Tse-tungo •pėdomis. Pasisa
vino net jo plaukų šukuoseną ir 
drabužių sukirpimą. 

Po to, kai nutrūko geri santy
kiai su Kinija, sovietai mėgino 
kaltę suversti tik vienam Mao, ti-
kėdamaiesi, jog po jo kita gene
racija atitaisys, kas buvo suga
dinta, ir pripažins Maskvos pri

matą- Po Mao mirties Maskvos 
propagandos mašina buvo sulai
kyta, nieko pikto kinų adresu ne
buvo kalbama. Neminėjo blogu 
žodžiu nei naujų valdovų, bet pra
ėjo pusė metų, ir nieko naudingo 
Maskva nesulaukė. 

Laikraštis dar sako, kad mao-
izmas paliekamas kaip buvęs, o 
labiausiai jis bus ir toliau taiko
mas užsienio politikoj. "Hegemo
nija, antisovietišk urnas... ir ieš
kojimas bendros kalbos su agre
syviais imperialistų sluoksniais 
kaip buvo taip ir palieka Pekino 
svajonė. Kinų vadai neturi drą
sos arba nenori nusikratyti reak
cionierių spąstų, Mao žalingų idė-
; 1 
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Marijampoles bažnyčia vienų iškilmių metu 

"Tik nelieskite 
žmogaus teisiu" 

i 
- • 

Maskva. — -* Sovietai įspėjo 
Vakarus, kad bet kurios pastan
gos Belgrado konferencijoj iškel
ti žmogaus teisių paneigimus So-
vietijoj pakenks detantei. Žinių 
agentūra Tas? pridėjo, kad jei to
kie klausimai bus minimi, sovie
tai išeis laimėtojais, nes "'pagal 
jų sistemą žmogjus teisės garan
tuojamos ne vien žodžiais bet ir 
darbais". 

Tass skundžiasi, jog Vakarai 
rengiasi tik tuo liausimu ir kalbė
ti, bet ignoruoja kitus "svarbes
nius", kaip po;i.:nis ir ekonomi
nis kooperavimas, prekyba, pasi
keitimas kultūrisėmis ir mokslo 
vertybėmis ir kt. 

Toon pasiliks 
Maskvoje 

Washingtonas. — Prez. Carte-
ris apsisprendė ambasadorium 
Maskvoje palikt' tą patį Malcolm 
Toon. Toon buv o paskirtas prez. 
Fordo. Pradžioj Carterio adminis
tracija jį buvo atšaukusi ir ieš
kojo kito. Jo palikimas tam pa
čiam poste aiškinamas Carterio 
noru Maskvoj turėti kietos linijos 
ambasadorių. 

Etiopija kalba apie 
Sudano agresija 

Addis Ababa. — Etiopijos vy
riausybė įspėjo savo gyventojus 
pasiruošti visuotinei mobilizaci
jai. Sakoma įspėjime, kad "Suda
nas organizuoja karinę agresiją, 
remia Eritrėjos sukilėlius, į pa
sienį traukia net tankus ir sun
kiąją artileriją. Sudanas ruošiasi 
šiais agresijai, remiamas Egipto". 

Gromyko turėjo 
sutikti 

Nevv Delbi. — Sovietų u.r. min. 
Gromyko stengiasi nuramint1 In
diją, kad jie, sovietai, nesiprieši
na geresniems Indijos santy
kiams su kitais kraštais, kaip Ki
nija arba Amerika. Indijos prem
jeras Morarji Desai jam buvo pri
minęs, kad susitarimai su Maskva 
galioja, bet jie nebus kliūtim 
draugiškus santykius užmegzti ir 
su kitais kraštais. 

Beirutas. — Beiruto priemies
čiuose kovos sustojo. Per tris die
nas vien užmuštų buvo 80. 

Kinshasa. — Zairo kariuome
nė atsiėmė iš katangiečių Mutsha-
tsha miestą. Per kelias dienas ti
kisi įsiveržėlius iš Angolos visai 
išvaryti. 

Sovietų prcnider.to Podgorny Afrikoj lankymosi metu Joharmesburjre 
Pietų Afrikos laikraštis "South African Digest" (IV. 3) įdėjo šią. ka
rikatūrą su prierašu: "Drauge afrikieti, atvykau ir tave išlaisvūiti". 

į Vinute coa-tvu ^vergti kraštai, pumas £ kairės ,:Litiiuaaia". 

Išrastas naujas 
elektrinis motoras 

Los Angeles. — Cravcns 
YVanlass, elektros inžinierius, iš
rado motorą, kuris tą patį dar
bą galės atlikti, sunaudodamas 
vienu trečdaliu mažiau elektros 
energijos. Išradimas įgalins kas
dien sutaupyti nuo 1 iki 2 mili
jonų statinių naftos-Oficialūs as
menys išradimą pavadino bili-
;ono dolerių energijos sutaupy-
TIU. 

Amerikos-Kubos 
derybos 

Washingtono,s. — Amerikos 
delegacija, vadovaujama Terence 
Todmano, valstybės sekretoriaus 
asistento Lotynų Amerikos reika
lams, išvyko į Kubą ir derasi dėl 
žvejybos teisių Ameriką ir Kubą 
skiriančiuose vandenyse. 

Pasaulio lietuviu 
sportines žaidynes 

• Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
junga (ŠALFASS) savo suvažiavi
me 1976 lapkričio 20 - 21 nutarė 
ruošti Pasaulio lietuvių sportines 
žaidynes 1978 vasarą Toronte, 
Taip bus paminėta 1938 Kaune 
įvykusių Tautinių olimpinių žai
dimų 40 metų sukaktis ir vals
tybiniu atžvilgiu — 60 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Norima sustiprinti išeivijos 
lietuvių sportinį gyvenimą, suar
tinti išeivijos sportininkus. Prog
ramoje: lengvoji atletika, plauki
mas, krepšinis, tinklinis, lauko ir 
stalo tenisas, šaudymas, golfas ir 
šachmatai. Be JAV ir Kanados, 
laukiama komandų iš Australijos 
ir Pietų Amerikos, o pavienių ir 
iš kitų kraštų. Žaidynes ruošia 
ŠALFASS centro valdyba (pirmi
ninkas Pranas Berneckas), ko-
ooperuodama su Kanados LB 
krašto valdyba ir PLJS. Yra gau
tas Etobicoke Olympium pastatas 
ir stadionas vakarinėj Toronto 
daly. Apie žaidynes informuoja
ma biuleteniais — pirmasis pasi
rodė kovo 7. (E.) 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris sulaužė vieną tradiciją ir 
kabineto nariams patarė nesam
dyti valstybės lėšomis dailininkų 
picšii savo portretus, bet vie
toj to kabinti padidintas spalvo
tas nuotraukas. 

Krokuva. — Liudininkų pasa
kojimu, vienas ginkluotas pilietis 
Krokuvos aerodrome norėjo pa-

Nedaug entuziazmo 
Mansfieldui 

Washingtonas. — Buvęs sena
torius Mike Mansfield, formaliai 
paskirtas ambasadorium į Toki
jo, japonų ir amerikiečių kari
niuose sluoksniuose sutinkamas 
įvairiai. Japonų generolai nervi
nasi, žinodami, kad Mansfield 
visą laiką nori sumažinti Ameri
kos karių skaičių ir Korėjoje, ir 
Japonijoje,, rašo 'Nevvsvveek" 

35.9 bil dol. ginklams 

\Vashingtonas. — Atstovų rū
muose lengvai, 317:43 balsais, 
buvo patvirtintas komiteto 1978 
biudžete siūlymas ginklams skir
ti 35.9 bil. dolerių, arba 60 mil. 
daugiau nei prašė Carteris. Buvo 
taip pat atmestas siūlymas suma 
žinti armijos skaičių 50,000, iš 
jų būtų 17.000 užjūriuose. Įstaty
mą dar turi priimti ir Senatas. 

Daug diskusijų irgi nebuvo. 
Tai aiškinama, kad kongresma-
nai neabejoja, jog sovietai savo 
armijas smarkiai didina, ir nėra 
reikalo dėl to ginčytis. 

Pristabdys ligoniniy 
įsib2gej*m4 

WashirtgtOTMS. — Prezidentas 
Carteris paprašė Kongresą už li
goninių patarnavimus kitais me
tais kainų neleisti kelti daugiau 
kaip 9 procentus. Paskutiniuoju 
metu ligoninių sąskaitos kasmet 
auga 15 procentų. Manoma, kad 
Kongresas tam pritars, bet ligo
ninės tam labai priešinsis. 

Moterų ekonominės 
sankcijos 

Detroita,s. — Amerikos moterų 
organizicija (XOW) savo 10-oj 
metinėj konvencijoj siūlo ekono
mines sankcijas prieš tas 15 vals 
tijų, kurios iki šiol neratifikavo 
konstitucinio papildymo apie 
moterų teisių sulyginimą su vy
rų. Į tą skaičių įeina ir Illinojus. 
Kaip jos pritaikintų sankcijas, ne
aišku. 

KALENDORIUS 

Balandžio 27: Kastoras, Zita, 
Gotardas. Aušr.' 

Balandžio 28: Vitalis, Valerija, 
Vygantas, Vaig.i. 

Saulė teka 5:54, leidžias 7:43. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
grobti lėktuvą, bet nepasisekė, į lietus, apie 70 laipsnių. 
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AKADEMINIS SKAUTŲ S^JtJDIS FILME 
Balandžio 17 d. Jaunimo kūriniai. F i lmas jaučiasi labai 

centre A.S.S. nariai i r jų sve- ' natūralus, nesuvaidintas. Fil-
čiai turėjo progą pamatyti v ie - 'mas nuotaikingas. Dainos, juo-
ną dalį triloginio filmo, liečian , kas, r imtos mintys atsiranda la 
čio Akademinio Skautų Są-! bai sėkmingame, darniame mon 
jūdžio istoriją ir veiklą. Filmą | taže, ir t i k retos dalys y r a tru-
susuko ir technikiniai apipavi- pūtį ištęstos. 

Fi lmo segmentas man primi
nė komercinius filmus, viliojan, 
čius žiūrėtojus į egzotiškas sa- Į 
les. Nevažiuokite j Havajus a r ] 
Jamaicą, be t į Dainavos kalne-
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Pašto iSianiar ooažiiuuit, paicvit&viinai u i gautas arenusoe-
atas oesiuncianu Ant O R A U G O prie Kiekvieno skaitytojo adreso: 
<avus i i jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra uisi 
mokėjęs. tM 

dalino Lietuvių foto archyvo 
vedėjas s. kun. Algimantas 
Kezys, S.J. 

Užbaigtas filmas bus sudary 
tas i š trijų dalių. Pirmoji dalis 
lies Akademinio Skautų Sąjū
džio kūrimosi metus — žmones 
ir įvairią istorinę medžiagą. 
Antroji dalis — A.S.S. penkias
dešimtmečio jubiliejų 1974 m e - | ^ ™ - į a r t ™ " - ' " 
tais. Trečioji — pristatys Są
jūdžio tradicinę, akademišką 
veiklą. Ligi šiol yra galutinai 

'• kę liždega 3. dr. l u z į Agiinskieaė. Nuotraukoj? ^ k. 
kienė. O. Barmienė. M. Jouikifcnė. O. Zailskiaaė. 

•kės 'žodi davus ios nepriklausomoje Lietuvoje. Žva-
ii . Euikio. iė . t . Statkienė , J. Aglinskas, 0 . Rozr.ie-

Nuotr . A. Plaušlnaičic 

SKAUČIŲ SESERIJOS S^SKBYt :S i G R E I T A E I G I A I B A T A I 

n Laikas : 1977 m. gegužės 14-' Sekmadienis j ^ g k a m i š s e n o v ė s pasakų 
liūs a r R a k o miškus, kur bėgio ; 15 d. Cleveiand, Ohio. 8:30 v. R — Tarybos Pirmi- %nomj septynmyliai batai, ku-
ia tiek srraiiu mereinu i r šau- Vieta: Dievo Motinos Nuola- nmkės, Vyr iau- os Skautmin- „ 

ikas su šiomis 

- Mišios. 

Tikimės, kad sekančios šio 
filmo da lys dar giliau išryškins j išvažiuoti į Euciid Ave„ suk t i : 

apipavidalinta tik filmo antroji I A.S.S. akademinę pusę. Maty- į kairėn ir Įvažiuoti į greitkelį! 
dalis. [toji dalis t ikra i sugebėjo paro- Į1-90 iRoute 2> — važiuoti i! 

Vertinant A. Kezio dokumen i dyt i jaunatvišką A.S.S. dvasią. į vakarus, Ckvelar.do link ^— iš-1 
tinius filmus, sakyčiau, kad ; darnų kelių kar tų sugyvenimą i važiuoti prie E a s t 185 gatvės 
"Statyba" ir šio filmo segmen-: ir organizacijos pasisekimą j (Exit E a s t 185th Street) — 
tas y r a jo geriausiai pavykę jaunimo tarpe . R. K. (privažiavus E a s t 185 gatvę, 

į sukt i dešinėn i r važiuoti iki pa
rapijos mokyklos (18021 Mar-
cella Road) . 

Kavu tė su-

ja t iek gražių merginų i r šau- Vieta: Dievo Motinos Nuoia- nmkes, Vyria 
nrų vyriškių, k u r senimas ir ] t inės Pagalbos parapija. 18022 kės k Vadi ios 
jaunimas šeimyniškai dirba ir Neff Road, Cleveland. Gfcio per t^aokomis : 

44119. Tel. (216) 531-4263. [ 10:00 v. r . 
Iš Sheraton Inn-Euelid E a s t ! . *. 

ss i t ikanas s u i eveiando lietu
via is . .-

11:30 v. r. — Seserijos su 
eiga- Uždarymas . 

1:30 —r P i E ' i t S . 

. DRAUGO 

Chkago, Cookapskr 
j Kanadoje 
Kitur JA.V. 
Užsienyje - . . — w . 
ia valtims __^ 

nretams 6 mėn. 3 mBe 

$30.00 
28.00 
31.00 
JO 00 

M7.00 
16.00 
tS.OO 
13.0C 

S12.0C 
11.0* 
13.0C 

7.00 

9 Keoajvcųa dirba tuadien - • Redakcija straipsnius taiso save 
•>.'&> — 4:31), Sesiaaieruac S nuožiūra Nesunaudotu straipsnis, 

yJd£ «- 22.00 ,.,- . S sesaugo. Juos gražina tik iš anfca-
• Administracija dirba na*. 3 to susitarus Redakcija už skelbi 

dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s mų turinį neatsako. Skelbimų kai 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 = Q °s prisiunčiamos gavus prašymą. 

I 
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rie nešdavo herojus greičiau už 
vėją. Tokie batai pagal pasakų 

j legendas vėl sukurti. I š pirmo 
žvilgsnio, ta i paprasti auliniai I 

-ir- sunkų .. .tikėti, pasak 
j mačiusių^ kad jais apsiavus, ga- | 
Įima būtų. bėgti neatsiiiekant, : 
pavyzdžiui, nuo tramvajaus. 

Pr ie tokių batų aulų pritaisy- I 

L.S.B. JŪRŲ SKAUTŲ 
SKYRIAUS INFORMACIJA 

Sudaryta Jūrų skautų sky
r iaus programų, specialybių 
peržiūrėjimo ir pertvarkymo 
komisija, kurią sudaro: j . pe. 
L. Kupcikevičius, s. J . Jovaraas 
kas, j . ps. J . Anysas. 

Jū rų skautų vienetų vado
vams projektų pavyzdžiai bus 
pasiųsti peržiūrėjimui prieš | 
pristatant L.S.R tvir t inimui 

Stat ion s tot j 4:22 v. p. p . Pr ie 
Jaunimo centro būsime 5 vai. 
p . p . 

Ka ina : Vienam vilkiukui — 
S9, dviem iš tos pačios šeimo3 
— $16, t r ims vilkiukams iš tos 
p a t šeimos — $21. Suaugusiam 
— $13. Škm iškylon vyksta t ik 
vilkiukai i r bebrai su savo va
dovais i r vadovų pakviestas tė
vas . 

Sąskrydžio pradžia: šeštadie 

ŽEMAITES RAUGOVĖS 
SUEIGA 

ti du nedidučiai vidau 
varikliukai. Žmogus, avintis 

\ tuos batus, atsispiria nuo žemės 
Aušros Var t i : t u n t o žemai tės r.e savo raumenų jėga — jam 

draugovės M o t n o s dienos su- padeda technika. 
e iga įvyko gegužės mėn 1 d., ' Greiteigiais batais, suvarto-
11:15 HSL ry to Jaunimo centro j an t t ik apie 70 gramų kuro 

nį, gegužės 14 d., LYGIAI 9:00 Č5urlie«k> ga -rijoje. Kviečia- per valandą, galima nubėgti 23-
val. ryto. \tae a ' to iankyt i mūsų mylimas Į 25 kilmetrus. 

Apranga: Skautiška 
ma. neišskiriant ir vakaro pro
gramos. 

TeL P « 8-322$ 
DR. ANKA BAUUN&S 
4KTŲ, AUSŲ. NOSiES H* 

GėRJTLfiS U G O S 
2838 W*st 63rd Street 

Valandos pagal susitaruną 

" T S r E j G. BALUKAS 
M^userija fa- naoteriį U«oi-

Glnekotogln? Chirargtj» 
6449 S o . Pulaski Road (Cravvtord 

i Medical BuUding). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

TeL ofiso i r ba to : OLympic 2 4 1 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-« vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. ..;' 
Šožtadieniais 12 iki 4 vai. pouiet. 

d e g i m o ! Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004 

unifor- noamytes, buvusias vadoves i r 
šiai draugovei pr iklausiusias 
seses. 

Reikalui esant kreiptis Chi-
cagoje į ps. Ritą Penčylienę, 
3353 West 63 Place, Chicago. 

, , .. 'Illinois 60629. Tel. (312) 737-Anranga : vvkstame pilnose Z. " •.. K ,. 4688: Clevelande: ]\nolę Kers-tvarkingose uniformose, sal tes- n a u s k a i i m R u s h l e i ? h 

Gegužės 14-15 d. Clevelande m a ^ ^ o r u i e s a n t _pasiuname a t i R o a d c ! e v d a n d e i g h t s > Q h i o 

įvyksta vadovų suvažiavimas. 
Kviečiame visus j . skautininkus 
k* vadovus dalyvauti ir pasida 
linti mintimis bei patirtimi dėl 
tolimesnės Jūrų skautų veiklos. 

L. S. R suvažiavimo pro
gramoje jūrų skautų skyriaus 
sueiga numatyta gegužės 15 d., 
8:30 v. r. parapijos patarpose 
— vieta bus nurodyta suvažia
vime. Jūrų skautų skyrius kvie 
Įla brolius vadovus sueigoje da 
ryvauti ir pasidalinti esamo lai
ko darbo rūpesčiais ir džiaugs
mais. Broliai, kurie L.S.B. su
važiavime negalės dalyvauti, 
prašomi raštu p r i aus t i savo pa 
geidavimus i r pastabas Jūrų 
skautų skyriui. ' 

Š. m. rugsėjo 3, 4, 5 d. Dai 

44121. Tel. i 216? 381-0284. 

Milžinų Pas i imt i : foto aparatus ir pi
nigų užkandžiams pas McDo-
nalds a r kitur . 

Kilus neaiškumams, informa 
cijų kreipt is j draugininkus ar
b a telefonuoti s. J. Liubinskui, 
735-3397. Jei y ra papildomai 
norinčių užsiregistruoti a r at-1 žodžiuose ir veiksmuose, 
s isakyti nuo kelionės, prašoma 
apie ta i pranešti s. Liubinskui 
iki balandžio 28 ė 

Sąskrydžio vardas : 
paunksnė". 

Vedamoji mint is : "Duok žmo 
gui šviesą, ir j is pats a t ras sau 
kelią". 

• 

Tema: Vadovė savo mintvse. 

LITUANTCOS TUNTO 
SPORTO ŠVENTĖ 

Pavasar inė Lituanices tun to 
skautų sporto šventė jvyks sek 
madienį, gegužės mėn. 22 d., 
Marąnet te parke. 9-11 vai- r y 
t o . Dėl platesnių informacijų 

Darbotvarkė 

Šeštadienis 

9:00 v. r. — Atidarvmas. 

navoje įvyksta vyr skaučių — s t ebėk i t e šio skyriaus sekančių 
Gintarių. S. Vyčių i r Jūrų Bu
džių sąskrydis. Kviečiame da
lyvauti kuo gausiausiai. Smul
kesnė informacija vėliau. Jnrų 
Skautų skyrius dėkoja brofiui 
į. ps . J. Anysui už taip sėkmin 
gą teoretinio buriavimo ir jach 
tos vadų kursų pravedimą Chi 

la idų pranešimus.. ... . 

METINĖ SAVAITGALIO 
IŠKYLA 

Lituanicos tunto metinė vii 
kiukų i r bebrų savaitgalio iš 
kyla i Rockford. 111. Lietuvių 

cagos Jūrų budžiams ir g i n t a - j p a r k ą | v y j 5 S šeštadienį — sek 
madienj. birželio 25-26 d. Dau 
g iau informacijų gausite iš sa
vo vadovų ir sekančiose "Skau-
tybės Kelio" laidose. 

rems. 

Kviečiu visus brolius jūrų 
skautininkus ir vadovus įsijung 
ti savo darbu ir patirtimi į mū 
sų visų bendrą darbą, kad lietu 
vis jaunuolis turėtų sąlygas "ir 
vadovus Jūrinio skautavimo 
gyvame gyvenime. 

N E R I J O S TUNTO SUEIGA 

Nerijos tunto Motinos dienos 
sueiga įvyks sekmadienį, gegu-

J. ps. L. Kupcikevičiuslgūžės 1 d., Jaunimo centre. Vi-
LS.B. Jū rų skautų skyrius į sos sesės ir vadovės renkasi 

j 9:15 vai. ryto. Dėvime pilnomis 
i r tvarkingomis vasarinėmis 
uniformomis.. 

TĖVŲ DĖMESIUI 

9:30 — ^Panoraminis skau
tiškos veiklos vaizdas. 

— Kodėl vadovė dirba? — 
Nijolė Kersnauskaitė. 

— Su kuo ji dirba ? ps. Ju
lija Ignatavičiūtė, v. si. Danu
tė Miškinytė, s. Rauda Gelažie
nė. 

10:15 — "Skautų vadovo 
bruožai pagal Lordą Baden-
Powell" — v.s. kun. J . Vaišnys. 

10:45 — Vadovės siela" — 
s. Nijolė Užubalienė. 

11:30 — PERTRAUKA. 
12:00 — Vadovės jausmai" 

— s. Janina Mikutaitienė. 
12:30 — PIETŪS. 
1:30 — "Vadovės darbai, ypa 

tybės. nuolatinis vyksmas" -*-
s. kun. A. Saulaitis. 

2:15 — Grupines diskusijos 
Įvairiomis temomis. ,« 

3:30 — "Paduok, sese. man 
savo ranką - ' — ps. Aldona Miš-1 
kinienė. 

4:00 _ PERTRAUKA. 
4:30 — Filmas "Parab le" — 

ps. Dalia Kavaliūnaite. 
5:15 — Religija skautiškoje 

kasdienybėje — ps. kun. G. Ki-

S K A U T I M N K I Ų 
GERASIS DARBELIS 

Kovo 26—27 d. įvykusio LSS 
Seserijos skastinLtkių &uvažiar 
vimo dalyvės Seserijos Sociali
niam skyriui suaukojo per 200 
dolerių, kurie buvo perduoti 
šio skyr iaus vedėjai j . ps. Venai 
Lauraitienei. Ši gerojo darbe
lio auka bus i>anaudota į vargą 
patekusioms sesėms paremti . 

SESĖS K E K N A V I E 1 Ė S ! 

Kernavės skaučių Motinos — 
Tėvo pagerbimo dienos sueiga 
įvyks gegužės mėn. 22 d.. 10 v. 
ry to Jaunimo cen t ro didžiojoje 
salėje. Segės ruošk i tės talentų 
pasirodymui. 

P A G E R B S MAMYTES 

Aušros Va r tų t u n t o iškilmin 
ga Motinos dienos sueiga jvyks 
gegužės mėn. 8 d.. 10 vai. ry to 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Sueigą pradės ime šv. Mi-
šiomis. 

Šių batų kūrėjai mano, kad 
jų sukur ta naujove gali susido
mėti kaimo laiškanešiai i r t u r ė 
tai, los 

TeL RElianoe 5-1811 

DU mum J. Krašte 
(Lietuvis g y d y t o j a s ) , . 

3925 West 5 9 t h Street 
Vai.: surmad., antrad., ket'. irtad. Jr 
peiiKtad. auo 12-4 vai., po$>iet ir <i~% 
vai. vak. Treč. ir šeštad. užiį^r/te. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medioal Oentcv 
61S2 So. Kedzfe Avenue 

v»L: pirmad., antrad. ir ^etvirtad. 
6 iki 7:80 vai. vakaro, 
gežtad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2070 

Rezid. tel WAlbrook 5 5048 

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

DR. KTER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 W e s t 7 l s t Street 
Vai.: pirm., icetv. 1 iki 6 v. popiet. 

D ė l rūpesčio, kur kairiau ir Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šečtad 
dešipjau, pasaul i s \ižmirš©, jog dar <t!lc 8 U S , t a r a a -
yra žemiau ir ankščiau. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHmuftGfr: 
KfDUCIV IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIAIilSTB . . . ; į , 
MEDICAIi BUILDntO - i 

7156 South Weeten» iMWM. ' 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. . A 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 23»-2ftlt 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO SEBIOS VALA?fl)OS 

Visos programos iš WOPA-
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

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

Tėtei.: HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

7159 So. MAPLEW00D AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 

te. Ant. Rudoko kabinetą pergini 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

Tm West 51»t Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: p*č8.I susitarimą: pirmad- b 
«etT. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt. 
10-4; sečtad. 10-3 vai. 

RADIO PROGRAMA 
• 

Sen iaus ia Lietuvių Radio progra
m a N a u j o j Angli joj" i š Stoties 
W N S R , 1360 baBca, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietij — perduodama vėliausių, pa
saul inių žinių santrauką rr komen-

Ofa. teL 735-4477; Rez. 246-2838 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervo n? 
Emociines Ilgos 

CRAWFORD MKDICAL, BCTLDINe 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. HE 4-1818; Bes. P R 6 £ g * ! 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialvbė vidaus ligos -
U5i West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik soaftaraa 

»»- * . i . . , • Į ta ra i , muzika, dainos ir Magdutes Visos tunto seses t v a r k i n g o I ~Z. &- Z •;, , ,n %, & Į pasaka, sią programą veda Stepo-
se nmformope renkas i 9:30 vai. Į n a s i r Valentina Minkai. Biznio 
ry to . Visos skaučių mamytės į reikalais kreiptis į Baltic Florists 
i r močiutės maloniai kviečia- Į — gėftų bei dov-anu krautuvę. 5*2 
mos dalyvaut i . Mamytes oager i į Broadway, So. Bost««, Mass. 
biant. kviečiame atsilankv^i vi- N f * Telefonas 26Bį«9 Ten 

, . . . . , Zl • - I pat gaunamas dienraštis Drau-
sas skautminkes (aktyvias ir g a s - , i r rasite mėii p a s i r i n k i m ą 

pasyvias) , tėvelius, brobukus, lietuviškų knygų. 
sesytes ir svečius. 

Bedi . tel — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIH-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
« S 2 So. Kedzie Ave , WA 5-2670 

Tateadoa pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: Ml 2-0001. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5898 
Specialybė Akių ligos 

S9OT West lOSra Street 
VaiaadoB pagal susitarimą 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Lituanicos tunto vilkiuk-u ir f 
bebrų iškyla traukiniu į Mil-i 
wauket botanikos ir zoologijos 
;*odus jvyks sekmadieni, gegu
žės 15 d. (nesvarbu koks oras i . 

Laikas: Išvykstam^ nuo Jau- se. Po 
oiron ^eEtr*'1 7 30 • ai f-y*". n,i&\z? 
T->-pijt-1 r, t,-e 

s 30 n"to 
ties, 21 f> S Caaal Street Gnž šioie sueigoje dalyvauti 
tame traukiniu-N*. 326 i Umon m a a y t e e ir aaočiųteB. 

švente pradėsime 9:30 vai .! j aug tas , 
r y to iv . Misiomis už mūsų ma- 6:00 — Ideologija skautiško-
mytes. kurias a tnašaus mūsų < j e kasdienybėje — v.s. L. Milu-
kapefionas s. kun. A. KeTys. S. | kienė, v.s. I. Kerelienė. 
J . Čiurlionio galerijos patai po- i 7:00 — VAKARIENĖ. 

pamaldų — iškilminga ; 8:00 — VAKARAS visiems 
sąskrydžio dalyviams ir lietu
k ų ricuomenei Dalyvauja tjoe-
t a s Bernardas Brazdžionis, ak-f j 
toriu? Henrika? Kačir>?»V3«. -įyj Į 
niEji Grandinėlės šokėjai. 

Padanges. Priekinių ratų reguTravirnas 
ir baJarisavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRES-TOKE TIRES. VVTieel 
aligmnent ^ and .baįancing, Brakes. 
Shoek absorbers . Muf^lers and pėpes. 
Tune-Ups. Lubrieation. C3iange of ofl 
and Filters. 

Ofiso teL — PR 8-222« 

DR. JANHIA JAKŠEVHįlUS 
4 0 K Š A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e ^ 63rd Street 

Valandos tik iš anfoto susitarus: 
pirm., antrad.. ketv. tr penkt. nuo 3 
iki 8 v. v. še£t. nuo 3 iki 6 v. v. 

Ofs. PO 7-6009, Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We«t 6Srd Street 
Valandos pagal susrtarima 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59th Strsel — Tel. GR 6-7777 

ir ?rnagi skautiška p r o 
?fr. 321 tšv^"ksta grarpeis nsamy^ėn1? cagerb^i 

iš Unlor. Station ste- Visos sesės prašomos pakviesti 
save 

. . . . . 
veikia 

Ses.; 

Si 

auo " ;00 vai. rvto iki S "00 vai vakaro. 
r en ia i s nuo 7:00 vai. ry to iki i vai. popiet. 
G e n i a s uždarvta — Sav MIKAS ČESAS 

•A Al * - . . . 'i^SiitttMS: Jj&HĄJr'^ J*$i 

DR. K. A. JUČAS 
DI31MAT0LOGIJA — 

CHIRURGIJA 
0214 N s . Westes» Avenue 
1002 No . Western Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4606 

į r ts igos Ir boto teL 652-1881 

IR. FERD. YYT. KAUNAS 
BENDROJI ME3DICINA 

MB7 8w 494h Oeert. Glcem 
Casdtos 10-12 Ir 4-7 

į snyrvs trse. a 
— . •»• . . . M - . « . • • . . -

O P T I C A L S T U D I-O 
VTOLFTTA KAUOSATT* 

7051 So. Washtenaw. TeL 778-S7SS 
Pritaikomi akiniai pagal g j d s M s 

receptas. : r 
Didelis akinių rėmų pasirinktmsSV 
Vai.: pirm., antr., penkt. ie?^*t#» 

Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 14-4 v. S»•.* 
Trecladianiais uždaryta. ' ^ i . : . 

TeJef. — 282-4422"" 

DR. ROMAS PETKOS 
AKSĘ IJGOS — CHIKUl 

OAsafe 
111 NO. WABASH ATBV 

12S0 KO. CENTRAIi 
Valandos pagal 

m FRAUK PUCKAS 
(Kalba lietuviškai) v. 

OPTOMETRBTAS "J K 
2918 W. 71st S*. — TU. 787-H4C 

Tūtrina aMs PrHafltė aktesis'fv* 
"Contact tmmf 

Vai. pasrai susitarimą. Uždaryta treS-

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL&S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2896 W. 6 8 r i S t ree t 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketr. nuo 9-7 

Ofiso teL 779-2899, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O * * 8 
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Sorietuose ir Vakaruose 

DARBAS IR ATLYGINIMAS 
1 

Juodžiausiomis spalvomis pie- dirba visiškai veltui, negaudami 
Ha sovietiniai vadeivos ir propa- už savo darbą net ir normalaus j 
gandistai darbo žmonių gyveni- atlyginimo, aukodami savo pra- j 
mo ir darbo sąlygas Vakarų kaitą Lenino ar komunistų parti- į 
•kraštuose. Tamsiai apie Vakarus jos garbei, 
kalba tie, kurie juose niekada ne
buvo ir nežino, kaip vakarietis 

[Xf^'"J^ 

darbininkas fabrikuose dirba, Nikalojus Petrovas toliau pa

klek uždirba ir ką jis gali už sa
vo uždarbi nusipirkti. 

sakoja, kad jis, dirbdamas Austri
joje, neturįs jokios baimės dėl 
"plano neišpildymo". Niekada 

^Visomis išgalėmis stengiamasi jam nereikia eiti į kontorą dėl 
sukurti mitą, kad Sovietų Sąjun- šio reikalo aiškintis ir niekuo-
gos darbininkas lengviausiai met jam nebuvęs dėl to ar kitų 
dirba, daugiausia uždirba, ge- priežasčių sumažintas atlygini-
nausiai aprūpinamas, puikiau- mas. Kiekvienas darbininkas 
šiai gyvena. Sovietų darbo žmo- gauna, kas jam priklauso, ir nie-
gus neišleidžiamas į vakarų kraš- kad nebuvusi iškabinta jį ar ki
tus, negali savo akimis pamatyti, tą darbininką niekinanti karika-
kaip ten darbininkai gyvena. Jis tūra, kaip dažnai būna Sovietuo-
negauna ir vakariečių spaudos, se. Taigi, sako Petrovas, pasaky-
Taigi lieka jam viena išeitis — mas, kad "kapitalistas apiplėšia 
tikėti, ką kalba propagandinin- darbininką", praktiškai nejau-
kai. Ar patys partiečiai tiki, ką čiamas ir jis tai žinojo tik iš 
jie sako savo darbininkams apie Markso "Kapitalo". 
Vakarus — jau kitas klausimas. ^ •, , . * u T> 

1 Dar labiau nustebo Petrovas, 
* kai metams pasibaigus jis be al-

Vis dėlto šiandien Sovietų gos dar gavo 1200 šilingų pre-
žmogus nepalyginamai daugiau miją. O kiti jo darbo draugai, 
žino apie Vakarų kraštų gyveni- kurie dirbą daugelį metų, gavę 
m o ir darbo sąlygas, kaip Stali- po 18-20,000 šilingų. Tuo tarpu 
no laikais. Svarbiausi žinių šalti- jis metalo fabrike "Mašrom" Ki
niai užsienio radijo stotys: ang- jeve išdirbęs visus 20 metų, o ta-
lų BBC, vokiečių "Deutsche čiau negavęs nė vienos kapeikos 
Welle", Amerikiečių — 'Ameri- premijos. Sovietuose jis anksčiau 
kos Balsas" ir Kanados radijo dirbęs 48, vėliau 42 savaiti-
stočių pranešimai rusų kalba. Iš nes valandas, Austrijoje dirbąs 
šių ir kitų pranešimų, o taip pat tik 40 valandų. Darbo algą gauti 
iš įvairių gandų bei pasakojimų jis turėdavęs Sovietuose stovėti 
ir laiškų Sovietų žmogus nū- eilėje po 2-3 valandas. T u o tar-
dien žino, kad jų krašto ne vis- pu Austrijoje jis savo algos čekį 
kas yra taip gerai, kaip komunis- gaunąs kiekvieną kartą punktua
lų partija skelbia kad Vakarų liai, darbo metu. 
kraštų kapitalizmas nėra toli * 
gražu taip labai supuvęs, kaip 
Sovietų propagandininkai taus- Negali Sovietai darbininkai pa

sigirti ir atostogų tvarka. Austri
joje darbininkas gaunąs kasmet 
14 pilnai apmokėtų atostogų die
nų, o Sovietuose tiktai 8 ir nė 
viena jų nesanti apmokėta. Be to, 
Austrijoje kiekvienas darbinin
kas gaunąs kalėdpinigius. Ligos 
atveju darbininkas gauna savo 
algą, o gydymo išlaidas apmoka 
ligonių kasos. Atostogų metu 

| Įungos tarybos nonai nuo man-1 Šiuc metu pagrmcunls Ir nuola 
dalo itiinį tt*r*iič*i4 įiiuzujno tjong 
reso atstovų? 

— Tuose kraštuose, kur jau
nimas įvykdo rinkimus, jaunimo 
sąjungos tarybos nariai yra ren
kami kartu su to krašto Lietuvių 
Bendruomenės taryba. Jų įsipa 

n»s Ryšių centio darbas. Artė
jant ketvirtajam kongresui, Ry
šių centras turės aktyvią rolę ats
tovų paruošimui produktyviai 
dalyvauti kongrese, siųs jiems pa
ruoštą medžiagą pagal Kongre
so ruošos komiteto iš Vokietijos 

reigoiimus nustato LB taryba bei pageidavimus. Ryšiais su sąjun-
krašto valdyba. Kai kurie kraš-j gos kraštų vienetais rūpinsis pa
tai yra nusprendę kongreso ats-į ti sąjunga. Taip yra praktiškiau, 
tovus įjungt; į savo krašto tary- Į nes sąjungos valdyba veikia Ka-

Pasaulio Liet. jaunimo sąjungos valdyba. Iš kairės: Jūra šeškutė — vicepirm. IV" PLJ kongresui. Kristi
na Parėsytė — lituanistikai, Almis Kuolas — informacijai, Rima Lasienė — PLJS sekretorė, Dainora Juo
zapavičiūte — ryšiams tarp kraštų, Andrius Šmitas — IV PLJS komiteto pirmininkas, Gabija Juozapavičių 
tė — pirmininkė, Romas Puteris — iždininkas. Vaida Kuprevičiūtė — parengimams 

Jaunimo sąjunga planuoja ir veikia 
Pasikalbėjimas su pirmininke Gabija Juozapavičiūte 

/. SLA1US 

bą, veikiančią kongreso metu. 
Taigi po kongreso to krašto ats
tovai kooptuojami tarybos nariais 
ir jų kadencija baigiasi su tary
bos kadencija. Ta ip daryti kraš
tus skatino noras įjungti kongre
so atstovus į darbą ir po kongre
so, kad jie turėtų progos įgyven
dinti savo pačių nutarimus, su
grįžę į savo kraštus. Tai bandy
mas kongrese dalyvavusiems ats
tovams duoti identitetą ir skatin
ti dalyvauti pokongresinėje veik
loje. 

— Ar išrinktos arba sudarytos 
J. sąjungos valdybos kituose 
kraštuose ir kuriuose? 

— Taip, išrinkti Jaunimo są
jungos vienetai veikia šiuose 
kraštuose: Kanadoje - pirm. Jur 

nadoj. Ryšių centras taip pat ak
tyviai dalyvauja jaunimo politi
nėj veikloj, suorganizuodamas 
telegramų siuntimą, demonstra
cijas ir t.t. 

— Kuriuos kraštus jau aplan
kėte lietuvių iaunimo veiklos rei
kalu ir kuriuos numatote lanky
ti ateity? 

— Perėmusi PLJS pirmininkės 
pareigas, savo atostogų metu da
lyvavau Europos Lietuvių, studi
jų savaitėje prie Paryžiaus, kur 
su kitų kraštų atstovais tarėmės 
apie kongreso ruošą Europoje, o 
Vasario 16 gimnazijoj dalyvavau 
pirmajame posėdyje su rV PLJK 
komiteto nariais. Nors asmeni
nis ryšys yra naudingesnis už ko-
respondeneinį, bet dėl lėšų sto-

. Koks yra darbininko gyveni
mas šiandien "kapitalistų praga
re^" ir "sovietiniame rojuje", ge
riausiai galėtų palyginti ir pasa
kyti pats darbininkas, gyvenęs ir 
dirbęs ten ir čia. Tokių darbo 
žmonių pasitaiko. Vokiečių poli-
tikos žurnalas "Der Spiegei" l d U s a u s t r ų d a r b i n i n k v a _ 
m Nr . 1/ Kaip tik paskelbė So- ž i u o j a , G r a i k i j ą a r k { t u s u ž s i e . 
vietų darbininko Mikalojaus 
Petrovo pasakojimą — liudijimą 
apie darbo sąlygas ir darbininkų 
gyvenimą Sovietuose ir Austrijo
je. 

N . Petrovas nuo 1932 metų 
gyveno Rusijos miestuose — 
Maskvoje, Kijeve, Odesoje, Sta
lingrade, Čeljabinske ir visą lai
ką dirbo geležies apdirbimo fab 

nio kraštus. Apie tokią praban
gą Sovietų darbininkas negalįs ir 
svajoti. 

Nedarbo ar iš darbo atleidimo 
atveju austrų darbininkas gau
nąs savo algą ar pašalpą ištisus 
metus, tuo tarpu Sovietuose tik
tai dvi savaites. 

Lietuvių išeivijos jaunimo veik
la tikrai sustiprėjo po trijų kong
resų, kurių antrajame 1972 me
tais buvo įsteigta Pasaulio Lietu
vių jaunimo sąjunga. Trečiojo 
kongreso atstovai 1975-76 m. 
naują PLJ s-gos valdybą sudaryti 
pavedė Kanados jaunimui. Užda
vinio ėmėmsi Gabija Juozapavi
čiūtė, kuriai ir teko PLJS pirmi
ninkės pareigos. 

Dabart inė pirmininkė G. Juo
zapavičiūtė yra pasižymėjusi a-
teitininkų ir kitų organizacijų 
veikloje. Bedradarbiauja lietuvių 
spaudoje, "Tėviškės Žiburiuose" 
redagavo "Jaunimo žiburių" sky
rių. Yra baigusi socialinės admi
nistracijos mokslus su magistrės 
laipsniu Toronto universitete. 
Dirba kaip Volunteer Program 
direktorė Juvenile Probation Ser
vices, Ministry of Correction, To 
ronte. 

Pasaulio Lietuvių jaunimo są
junga ir jos veikla mus domina, 
nes tai organizacija^ jungianti 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni-

skatino imtis šių pareigų? 
— Pirmininkės pareigos teko, 

ieškant Pasaulio Lietuvių jauni
m o sąjungos (PLJS) valdybos, 
j a u grįžus iš Jaunimo kongreso 

mo kongreso komitetui sudaryti. 
— Kokiais pagrindais sąjunga 

veikia: ar ji turi kituose kraštuo
se išrenkamus atstovus, jei taip, 
tai kas juos renka? 

— Taip. Jaunimo sąjungos vie
netai veikia beveik visuose Vaka-

gis Valaitis. JAV - pirm. Birutė Į kos dabar nenumatau lankyti ki-
Zdanytė. Australijoj —pirm. Bi-įtų kraštų. 
rutė Prašmutaitė, Vokietijoj — | _ paiaikymas ryšių su Btų 
pirm. Petras Nevulis, Argentinoj ^ ^ j a u n i m o s.gos vienetais, 
pirm. Nehda Btirbaitą L'rugva- i:(>i;nnA, koresnondenciia ir visc 

Pietų Amerikoj. Kongrese buvo į rų pasaulio kraštuose, kur yra 
padaryta daug planų, nutarimų, Į lietuvių. Sąjunga veikia pagal 

juj — Lies Kamandulytė, Brazili-
—pirm. Arnai das Zizas, Ko-

kehonės, korespondencija ir visa 
kita veikla yra surišta su ne
mažomis išlaidomis. II kur ir ar 

:• įoj — pirm. Kęstutis Vacys; įąfanfaanat g ^ t f g reikalingų 
, Venocueloj —pirm. Aras ^ sąjungos darbo veUdai? 

oika. Stengiamasi lietuvišką 
jaunimą suburt: po Jaunimo są-1 — PLJS valdyoa po 

bet nebuvo numatyta, kas turė
tų juos vykdyti. Po dešimties tik
rai darbingų ir įtemptų dienų 
Studijų savaitėje Brazilijoj iškilo 

kiekvieno krašto sąlygas. Kai kur I \v igos skėčiu D . Britanijoj A. svarstymų nustatė 1976 metų biu-
sąjungos valdybas sudaro B-j Vilčinsko ir S. Kasparo pastan-j džetą —10,000 dol. Tiek kai-
rinkti jaunimo atstovai — jau- gomis, Švedijoj —Marijos Ce-jnuotų per vienerius metus atlikti 
nimo taryba, kaip pvz. Kanadoi, giinskaitės ir Prancūzijoj — Sigi- visiems kongreso mums paves-

klausimas: kas vadovauja kongre- JAV-se, Vokietijoj ir Argentinoj. ; os Kondrataitės. tiems uždaviniams, kurie, aišku, 
so atstovų nutarimų vykdymui? Kitur sąjungos vai Jybos pareigas J —Iki kokio amžiaus jaunimą] per tuos metus nebūtų baigti. 

eina tie jaunuoliai, kurie to dar-\ laikote savo sąjungos nariais ir Čia įeina ryšiu paiakymas su 
bo ėmėsi, kai niekas kitas jo ne- • ką darote s i "pasenusiais"? 

—Jaunimo sąjunga apima vi
są jaunimą nuo 16 iki 

Kandidatų į PLJ s-gos valdybą iš 
anksto nebuvo numatyta. Kana
dos atstovai galvojo pasisiūlyti I norėjo arba bijojo, kaip pvz. 
ruošti sekantį Jaunimo kongresą, į Brazilijoj, Venecueloj, Kolumbi-
bet nenorėjo PLJS valdybos pa-1 joj (rodos, dabar jau visi valdy-
reigų. Greit paaiškėjo, kad ir nė j bu nariai ten rinkti), Australijoj. 
vienas kitas kraštas nesiruošė; Angį i joj, girdime, šiuo metu fer-

kraštais, bendradarbiu siunti
mas į Pietų Ameriką, jų atsikvie-

30 metų ! timas į jaunimo vasaros stovyk 
į/iaus. Kai kurie P. Amerikos las, kitų kraštų jaunų talentų pa 

kraštai nusprendė amžiaus ribą 
nukelti iki 35 metų. Jiems ta lais-

rodymas Šiaurės Amerikos visuo
menei. PLJS valdybos atstovo 

imtis šių pareigų. Tada Vokietijos muojai branduolys. Urugvaju'e j vė paliekama. Pas mus iš tikro j kelionė Australijon į jų Lietuvių 
pasenusiu]'ų" nėra. Tikime, kad I dienas ir tuo pat metu vykusį atstovai pasisiūlė ruošti Jauni-Į jaunimo reikalais rūpinasi jauni

m o kongresą Europoj, jei Kana-Įmo vienetas prie Bendruomenės 
dos atstovai apsiimtų sudaryti są- {valdybos. Švedijoj jau susidarė 
jungos valdybą. Mes, pasitarę sa-j branduolys. Sąjunga yra visai 
vo tarpe, sutikome per tris; naujas padaras, tad joje dar ir 

mą, nuo kurio veiklos priklausys'mėnesius suorganizuoti valdybą, nėra vienodumo. Nors norėtųsi, 
išeivijos tautinės gyvybės išliki- Į Lš mano pakalbintųjų vieni suti- kad visur sąjungos vadovybės bū-

pc 35 ar 30 metų amžiaus įsijun
gia į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą. 

— Kiek laiko Sovietų darbi-
rikuose frezuotoju. Nuo 1971 m. ninkas turi dirbti, kad galėtų nu
gyvena Austrijoje ir dirba maši- sipirkti ' 'Volgą" ar panašų auto-
nų gamybos Boehler įmonėje, mobilį?" — klausia N . Petrovas 
Vienoje, taip pat frezuotoju. Tai- ir pats atsako — "Visą gyveni-
gi jis yra pakanakamai kompe- ma"- Tuo tarpu Austrijoje be-
tentingas spręsti, kur darbinin- veik visi darbininkai lengvai įsi-
kui geriau — kur daugiau jis už- gyja automobilius ir esanti tik 
dirba ir kur daugiau gali pirkti, problema, kur juos pastatyti. 
Pasiklausykime jo liudijimo. * 

* Sovietų propagandininkai 
Nikalojaus Petrovo mėnesinis dažnai mėginą aiškinti, kad So-

atlyginimas po visų atskaitymų, vietuose esą pigūs butai, nebran-
kai jis gyveno Sovietuose, siek- gus gazas, elektros energija. I 
davo 92 rublius. Už šiuos pini- tai Petrovas atsako: "Butas da r - . ANBKUTH MIBOMAS 
gus jis ten galėjo pirkti arba tris bininkui — retas dalykas. Buta i ' a n i M d U S H1HUNAS 
poras batų. arba 25 kilogramus ten suteikiami tiktai privilegi-! Mėgėjas l iaudies patarlių ir cituoti žinomų mūsų 
sviesto. Austrijoje dirbdamas jis juotai klasei. Tiesa, vaikai vel tui ! poetų posmus J o n a s Augutis ypač pasiliks mano at
gauna kas mėnuo 6000 šilingų ir mokomi, medicinos pagalba ne-į mintyje utenie t išku sakiniu: "Tavo diedo diedo die-
už- šią sumą gali pirkti 20 porų apmokama. Tačiau už visa tai į das kadai buvo m a n sosiedas". Išsikalbėjus, pasiro-

mas ir ateitis. 
Norėdamas apie tą veiklą dau

giau patirti, kreipiausi į valdy
bos pirm. Gabiją Juozapavičiūtę, 
kuri mielai sutiko pasidalinti 
mint ims apie jaunimo veiklos 
problemas ir atsakyti į jai pateik
tus klausimus. 

—Vadovavimas organizacijai 
reikalauja daug įtempto darbo ir 
pasiaukojimo. Jūs sutikote prisi
imti atsakingas pareigas — m -
aovauti laisvame pasaulyje pa
sklidusio jaunimo veiklai. Kas ]us 

ko valdybon Įeiti, kiti tik talkin
t i trumpalaikiams projektams. 
Tik niekas nenorėjo pirmininko 
pareigų. Taip ir teko man jas pa
imti. Mano sudalytoji valdyba vi
sų kongreso atstovų buvo parvir

tų viso krašto jaunimo išrinktos, 
bet to dar tuo tarpu tik siekiame. 
Šiuo metu mums svarbiausia yra 
sąjungos branduolių sudarymas 
visuose kraštuose ir sąjungos idė
jos skleidimas tarp tų jaunuolių, 

Jaunimo sąjungos suvažiavimą, 
jaunimo politinės veiklos pradi
nio darbo pasireiškimas, konfe-

— PLJ s-ga Chicagoje turi savo j rencijos, telefono bei telegramų 
pagelhinį vienelą - Ryšių cev.t- < *, svarbiausia, sekančio IV PLJ 
rų. Kokias funkcijas atlieka PL \ kongreso ruošos išlaidos.^ Pradė

ję pareigas, susilaukėme iš Kana
dos JS valdybos auką 1,000 dol. 
ir iš PLB valdybos kitą 1,000 
dol. Pateikę biudžetą PLB vai. 

js Ryšių centras? 
— PLJS Ryšių centras Cbica-

goje, kuriam vadovauja Mindau
gas Pleškys, kasmet ruošia jau 
nimui dviejų savaičių intensyvius j dybai, iš jos gavome 5,000 doL 
lituanistikos kursus. Norėtumėm, 
kad tie kursai taptų institucija, 

Toliau bandome patys sutelkti 
ėšų, ruošdami koncertus per tinta korespondonciniu būdu. O kurie nutolę nuo lietuviško gyve-

tas pareigas apsiimti paskatino. nimo. Visų kraštų sąjungos vie-
pareiga ir noras, kad visas III PL [ netai turi tiesioginį ryšį su PLJ 
JK studijų dieni: darbas nenueitų į s-gos valdyba. Visi esame atsa-Į ro lėšoms leidžiant, sudaryti są-l ' is pelno iš tų parengimų. Pra-
veltui vien dėl to, kad nesudaro-į kingi sekančiam Jaunimo kongre- lygas lituanistinėse savaitėse da- i dėjome pardavinėti -oioj.adą per 

Kurios veikla reikštųsi ilgą laiką. į Jaunimo sąjungos.vienetus kolo-
Taip pat norėtumėm. Ryšių cent- j nijose, kur ir jiems turi likti_da-

m a valdyba. Tikiuos, ateity išjsui už praeitame nustatytų dar-
anksto numatysime kandidatus! bų įvykdymą. 
PLJS valdybai ir sekančio Jauni-į -r- Kuo skiriasi Jaunimo są-

lvvauti jaunimui ir iš kitų kraš- lituanistinę 
tų. Lituanistinių savaičių ruo
šimas ir joms lėšų telkimas yra 

mokyklą Hamilto
ne, Ont., stebėdami kaip seksis. 

(Bus daugiau) 

KENGŪRŲ IR KOALŲ ŽEMĖJE 
ĮfpfiiffiM iš Australijos ir Ketų Salų 
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batų arba 120 kilogramų sviesto, turi apmokėti darbininkas iš sa-
Žinoma, ne visų prekių kainos vo algos, tiktai paslėptu būdu: 
yra tokiame pačiame santykyje, darbo alga be galo maža ir is 
Tačiau, kai Petrovas Austrijoje jos dar atskaitoma. Jeigu iš tavo 

dė, kad j is žino vieno mūsų "sosiedo" adresą Pa 
skambinau į tolimesnį Albury miestą Valiams v pa 

rašančius svečių knygoje, garantavo nariai Jablons
kiai. Aišku, klubo patalpose yra keletas automatų, ku
rie iščiulpia azartininkų kišenes. 

Lietuvių namuose susitikome vėl kaliforniečius 
Rūtą ir Petrą Sakus bei su jais pabendravome prie 
vieno stalo. Iš naujo susipažinau su Ksenija Sniukš-

kambarį, o Sirgedai jau apsigyveno buvusiame savo 
miegamajame. Mat, namą buvo pasidaliję pusiau — 
vienoje ilgo koridoriaus pusėje Sirgedai. kitoje pu
sėje — Jablonskiai. Didelis valgomasis, kar tu ir sa
lonas bei virtuvė ir kiti kambariai buvo valdomi bend
rai. Dabar dar prisidėjome mes su žmona, taigi iš viso 
prie stalo susėsdavome šešiese. Anais bendro gyveni- j tiene-Dauguvietyte, žinoma Kaune tik 1937 metais, 
mo laikais septynetuką sudarė dar Sirgedų duktė ir Būčiau jos nepažinęs, jeigu kiti nebūtų parodę, o pati 
sūnus bei Jabloskių sūnus. Ksenija manęs visiškai negalėjo pažirti, kol primi-

Kita sena pažįstamų kauniečių šeima Sidnėjuje niau savo sesers vardą. Gaila, vėliau nebeteko susi-
y ra Dryžų šeima. Eugenijus Dryža dabar likęs naš- tikti ir plačiau išsikalbėti. 
liu, nes praėjusių metų balandžio mėnesį mirė jo žmo- į Su miesto žinovais Sirgedais keliavome traukiniu 
na Sofija. Ją pažinojau nuo pa t pradinės mokyklos i Sidnėjaus miesto centrą ir matėme puikius Operos 

apskaičiavo visas savo pajamas ir Kišenės kas 

suolo. Nuo anų laikų ji liko mano sesers Monikos rūmus, kurių patys Sirgedai ara is laikais nebuvo ma-
sikalbėjau s u Bi ru te Valiene. Sužinojau, jog Valiai į geriausia draugė. Mane Sofija buvo išmokiusi šol'. i '•<. žinoma, fotografavomės įamžinimui, pirkinėjomės 
kelioms dienoms vyks ta į Sidnėjų, tai daviau kito sa- | valsą jau I vidurinės Šančių mokyklos klasė;"~. Y .iaa "Įsiminimui, na, ir valgome gyvybės palaikymui. 

nors ĮSI ma pinigus Į VO "sosiedo" t ame mieste adresą i r telefoną, kad mane retkarčiais Sofija aplankydavo Moniką mi:r- ų na- Sausio 6 d. vakare pas Jablonskius įvyko Lie-
visa* iš/ ir ja* palygino su ir juos vėliau tau skolina — ar-j t en susirastų. Valių nesu matęs nuo 1944 metų. Ti- j muose. Teko su ja susitikti ir Vokietijoje, kai su Lie- taviq Plunksnos klubo subuvimas, šis klubas prieš 
sovietinėmis, jam paiškėjo, kad gi ta: yra pašalpa 
jis Austrijoje, dirbdama, ta patį p a g a l i a u ^ s a k o P e t r o v a ^ d a r b o 

darbą Kaip ir Sovietuose uzdir- imQTŪų r e i k a l u s Austri joje gina 
ba beveik tris Kartus daugiau, ». , i . - T . , ^ c • 

v._ . , , . , , . . pačių darbininku nnkt i proresi-
neziunnt fakto, kad atskaitymai 
H> jo algos Austrijoje yra kiek di-

nių sąjungų atstovai, o ne ko
munistų valdžios, t.y. darbdavio 
skirti pareigūnai, kaip yra Rusi-desni, kaip jo visa alga Sovietuo

se. 
joje. Baigdamas savo pasakojimą 

Petrovas taip pat nenorėjo ti- jis sakosi be galo nustebęs, kad 
b 

kėjausi susit ikti i r išsamiai pasipasakoti. 

Is torinės dienos 

Nors iš Canberros buvome išskridę saulutei gra
žiai šviečiant, bet, Sidnėjaus aerodroman besileidžiant, 
lijo. Mus pasi t iko bičiuliai Jablonskiai iš Sidnėjaus 
ir Sirgedai iš Cicero. Tuoj atpažinau t ik prieA 45 m. 
m a t y t u s A n t a n o Jablonskio veido bruožus, nors stuo
muo ir pasikeitęs.. . Abudu žiūrėjome vienas į antrą ir 
netikėjome, a r mes tie pa tys . Iki 1956 metų Jablonskis 
su Sirgedu Sidnėjaus mieste gyveno bendrai pirktame 

keti, kad, dirbdamas antvalan- Austrijoje jis visiškai laisvai 
džius ar šeštadieniais, gauna 50 šventęs gegužės pirmąją dieną 
proc. didesnį atlyginimą, o jeigu už ją jam buvę užmokėta. T u o ! name. Hurtsvil le rajone. Namas liko Jablonskiams, 
jam pasitaiko dirbti sekma- tarpu Sovietuose jis už gegužės' Sirgedams išvykus j Ameriką. Dabar namas kiek pa
dieniais — gauna dvigubai di- I-ja. lygiai kaip ir už bet kurią ger in tas , patobul intas ir j au vienų Jablonskių valdo-
dėsnį atlyginimą. Tuo tarpu So- kita 
v.eturrse 
šeštadieniais 

daugelis 
ir 

Komunistine šventę, 
darbininkų atlyginimo negaudavęs, 

sekmadieniais b. kv 

jokio mas . Kieme laikomos vištos, yra ir Antano mėgiamų 
karvelių na rvas su apie 40 paukščių. 

Šeimininkai nepapras ta i vaišingi ir mieli, bet la-
įbai paprasti, demokratiški. Mums paskyrė s-akirą 

tuvių Tautiniu ansambliu lankiau lietuvių ftovyklas. 25 mėtos buvo šiame bute įsteigtas ir pirmuoju jo pir-
Tik prieš pora metų ji mane susirado per "Draugo" rnininku išrinktas Pcvilas Sirgedas. Todėl susirinku-
redakciją ir vėl užsimezgė draugystė, bet tik laiškais. Į si 'ji, dabartinio pirmininko Vinco Kazoko vadovauja-
Jau suplanuojant kelionę Australijon, buvau parašęs! mi, atitinkamai pagerbė Povilą Sirgedą kalbomis ir 
Dryžams. Jie labai džiaugėsi, kad teks su manim pa- tostais . Onytė padeklamavo šia proga keturis Vinco 
simatyti Sidnėjuje. Deja, nebeteko man gyvos Sofi- \ azoko eilėraščius, o aš paskaičiau feljetoną "Gar-
jos pamatyti... Neteko ir dabar matyti Dry / r ramo, bės klientas", kurio personažų tarpe save atpažino 
nes atvykęs tik paskambinau, o vėliau pasim?. :ėme Jab- į žurnalistas Antanas Laukaitis. 
lonskių name, Eugenijui atvykus į PtankSDOS klubo] Siame istoriniame Jablonskių name kiek vėliau 
subuvimą. Dar karia su E. Dryža ma< ir„r i Rrisba- ' ivyko ir "aušrokų" atsisveikinimas. Mat, šeimininkas 
nėję. kur jis buvo nuvykęs. Sydr.ėjaus ITPOS4^ m gy- Ant. Jablonskis. Povilas Sirgedas ir a š esame buvę 
vena vienišas, nes beveik visi penki jo sūnūs turi sa- vienoje "Aušros" gimnazijos klasėje. Į mano atsi-
vas šeimas arba diria ir gyvena kitur. vežtą kasetinį aparatą buvo įregistruotas dar vienas 

Buvome nuvykę į N. Linkevičiūtės ir B. Prapuolė- j istorinis, sakyčiau, nostalginis įvykis. Aišku, Plunks-
nio koncertą Lietuvi'.; namuose, kur abudu, kaip visa-j nos klubo susirinkimas garsų pavidale taip pa t persi-
da. žavėjo klausyto.įuK. |(jimas į koncertą buvo ne-; kėlė Amerikon, tik, deja, pristigęs kasečių, nebegalė-
mokamas, nes pagai įstatymus negalima imti atskiro į j au atvaizduoti linksmesnės susirinkimo pabaigos, 
mokesčio į privatų klubą įeiaantiema. Už mus, paai-j ^ (BM daugiau) 
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Vladas Grudzinskas 
pulk. Andrušaitis matė 

A. a 
A. a. 

pro kalėjimo langą, kaip tarp vo 

• DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. balandžio mėn. 27 d 

A. A. PULKININKAS LEIT. VLADAS GRUDZIHSKAS 
Balandžio 8 d. suėjo deSimts 

metų, kai mirė a. a. Vladas Gru-
dzinskas, sulaukęs 73-jų metų 
amžiaus. Gimęs Marijampolėje ir 
ten pradėjęs mokslą, per pirmąjį 
pasaulini karą vokiečiams artė
jant prie Lietuvos, su tėvais pasi
traukė j Rusiją. Baigęs Orio g im
naziją įstojo į Maskvos universi
teto Medicinos fakultetą. Po me
tų studijų buvo mobilizuotas į 
rusų kariuomenę, pateko kaip 
karo valdininkas į Rumunijos 
frontą. Karui pasibaigus, 1918 
m. grįžo į Lietuvą ir tuojau įsto
jo į Lietuvos kariuomenę, būda
mas vienas iš pirmųjų savano
rių. Buvo paskirtas kariuomenės 
intendantu. Pasireiškė dideliais 
administraciniais gabumais. 1923 
m. buvo išsiųstas į Prahą, kur 
baigė Karo akademijos intendan
tų skyrių. Akademiją baigęs grį
žo į Kauną ir buvo paskirtas ka
riuomenės Tiekimo viršininku. 
1929 m. išėjo į atsargą. 

Tada jam buvo pasiūlyta steig
ti Klaipėdoj "Maisto"' fabriką, 
kuris jam vadovauiant išaugo į 
didelę įmonę Užmezgus ryšius 
su Anglija, jis pradėjo pirkti lai
vus ir tuo būdu kurti lietuvišką 
prekybos laivyną. Tas laivynas 
vėliau buvo pavadintas "Lietuvos 
Baltijos Lloydu". Po poros metų 
taip pat įsteigė žuvies bendrovę. 

Jau ir anuo prieškariniu metu 
Klaipėdos vokiečiai nekentė lie
tuvių įr visokiais būdais stengė
si kovoti prieš Lietuvos valdžią. 
A. a. Vladas buvo vienas ir pir
mųjų rezistentų prieš nacius. 
Jis važinėjo po Klaipėdos kraštą 
su paskaitomis, ruošė mil ingus, 
ne vieną kartą buvo apmėtytas 
purvais ir kitokiomis šiukšlėmis, 
gavo visokiausių grasinimų. 
1939 m. Hitlerio kariuomenei už
ėmus Klaipėdos kraštą, b.vvo lai
kytas n a m ų arešte, ir jo priva
tus butas buvo pakartotinai kra 
tytas. Buvo įsakyta jam tučtuo
jau apleisti Klaipėdos I:ra?tą. Per
sikėlęs į Kauną, dirbo "Maiste" 
ir "Lietuvos Baltijos Lloyde", 
kol iš tų pareigų buvo pašalin
tas rusų okupantų jų pirmosios 
okupacijos metu. 

Antrojo pasaulinio karo raido
je, vokiečių kariuomenei užėmus 
Lietuvą, buvo pakviestas daly
vauti laikinajame Lietuvos minis-
terių kabinete, kur r :o pramo
nės ir susisiekimo m>n 'storio pa
reigas. • 

Tačiau greitai cayo iš vokiečių 
įsakymą, draudžiantį bet koki at
sakingą darbą. Tuomet gavo "Pie
nocentro" sandėly buhalterijos 
skyriuje š'okį tokį darbą 1943 m. 
"buvo suimtas saugumiečių ir iš
vežtas tardymams, bet po kele-
tos dienų paleistas. 

Kuriantis vietinei rinktinei bu
vo pakviestas į štabą Tiekimo 
skyriaus viršininku. 1944 m. ge
gužės 15 d. su visu vietinės rink
tinės štabu buvo suimtas ir išvež
tas j SaTaspilį. Po kiek laiko per
keltas i Rygos kaV:jimą, o iŠ ten 
' —į Stutthofo koncentracijos sto-

BOSTONO C L A S S I F I ED G U I DE 
DAŽNA IR DAILUSIS 20EUS 

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpo balandžio IT d. "su
rengtas koncertas su dailiuoju 
žodžiu buvo dar vienas grąžys 
žiedas Laisvės Varpo darbe, o su
sirinkusiem graži kultūrinė at
gaiva. 

Programa atliko solistė Prau-
rimė Ragienė ir aktorius Henri
kas Kačinskas. Solistei akompa
navo muz. Jeronimas Kačinskas. 

Programa prasidėjo punktua
liai, kaip buvo skelbiama 3 vąl. 
po pietų. Reikia pazyrnėti, kad 
Laisvės Varpo renginiai visada 
pasižymi punktualumu. 

Solistė iš Chicagos Praurimė 
Ragienė padainavo: Birutės ari
ja iš opr. "Birutė" — Miko 
Petrausko; Beržui, berželiui, 

kiečių kilmės kalinių kolonoje j Dainos, muzika ir gėlės ir G ė 
stovėjo ir a. a. Vladas. Visą tą gru- j nutė — Onos Metrikienės. Akto-
pę išvežė nežinoma kryptimi, j rius Kačinskas atliko Mykolai-
Pasirodo, kad ta kalinių grupę 
paskyrė rinkti nuo fronto atliku
sią karo medžiagą, patrankas, ve
žimus ir kt. ir juos įkrauti į trau
kinius, kurie riedėjo į Rusiją. Taip 
ir Vladas visus metus dideliam 
varge dirbo, perėjo apie 2000 km. 
pėsčias, nakvojo "zemliankose", 
kentė Šaltį ir badą. Po karo, kaip 
senesnio amžiaus žmogus, buvo 
paleistas ir jam buvo leista grįžti 
į Lietuvą, kur jo gimtajame mies
te Marijampolėje dar buvo gyva 
jo motina. T e n išgyveno apie 20 
metų, bet jo sveikata jau buvo 
palaužta. 

1965 m. po ilgų jo žmonos ir 
dukterų pastangų gavo leidimą 
atvykti į Ameriką pas šeimą. Bet, 

ttLSCRLLANKOGS 
go rnonoiogą i- satyrišką A n t a - į \ » » , 
no Gustaičio T J imaičio trejybę. 

Kaip solistes Ragienės parink-! """ 
tos dainos ir arijos buvo naujai • t0% _ i0% _ _ t f % ^ mfd^sit 

ir nedažnai kur girdimos, taip o* apd^o** »«<> ns^s Į*,,«wė»bo-
i raktor iaus^at 'nskopar inkt ikū- - jT*! « « • . . « . • . 
riniai buvo ma/ai kur girdėti ar, ' " "T * f* * ^ ^ 

S208t4 W«*st *5tn Street 
Chicago. IlHnois 

Reikia pažymėti, kad solistė1 _ _ _ J * f L / ~ ^ ** W 5 4 

l :K>0<K>0<><>0<><K>OK>0<K>000<>00<X>C 
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TELEVIZ IJOS 
M I C L III t S TV 

Spalvotos !r Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G I A A S T V 

ir visai negirdėt;. 
kad 

Praurimė ;RagL nė atsisakė 
noraro jr jį pagyrė Laisvės Var 
pui, kad .jis į a r ilgai ir garsiai; 
skambėtų. O iolistės vyras dr. 
Ragas apmokej.j solistes kelionę. 

JUETL VISKĄ 
A ^ B A S A D O R Y S T Ė 

T 1 . T v 1 . . ,. . . » 4 6 W. dytb S t , t * T76-1488 
Lilian .lvaski .ne. ne l ietuvaite, <HHiniU!tiįiimtiiiiinHuntiiuiiniiNiiiii 

bet ištekėjusi už lietuvio, atsto-f 
va uja lietuviui. Balandžio <6 d. ' 
Tynan mokyk! >]e So. Bostone j 
pravedė seminarą apylinkės mo-J 
kyto j a ms, supa Ž:' n d i nd a m a j uos j 
su lietuvių kultūra. Ji pa pasako-į 
jo a-pie lietuvių emigraciją, p a - ; 
demonstravo tautinių šokių f i l - ' 
mą, pravedė margučių dažymo 
pratybas. Seminaro kambarys b u 
vo jos pačios '^puoštas įvairiais 
tautodailės tautinių drabužių ir 
gintaro eksponatais. Mūsų padė
ka Lilian Ivaškienei už jos l ie
tuvišką ambasac >rystę. 

INŽ. BARONAS SVEIKSTA 

-Irvž. Kazys B .2 runas buvo iš
l i k t a s stipraus širdies s m ū g i o ir 
skubiai buvo nugabentas į l igo-

č-io-Putino: Mano būstas, Lan
gas, Namas, Viešnia ir Saulė. 
Tada vėl solistė Ragienė: Mer
gaitė namų šešėliuos (dainų cik
las: Seselėms, Namai, Užaugsiu 
graži, Baltos rogelės ir Paskui 
saulelę) — Vytauto Jurgučio; 
Reųuiem mano draugams ir Daug 
pavasarių — Giedrės Gudauskie
nės; Giesmė kunigaikštienės Bi
rutės garbei — Kazio Viktoro 
Banaičio, aranžavo G. Gudaus
kienė. Akt. Kačinskas atliko Nak
tis parugėje — Pulgio Andriušio. Jiinę. Dabar po Kelių savaičių jo 

Po pertraukos sol. Ragienė 
dainavo: Plaštakėlė — Vincen-
zo Bellini; Dainius ir Rūkas — 
Ottorino Respihi. Tada vėl Ka
činskas: Mindaugo monologas 

deja, neilgai jam teko džiaugtis j prie Lietuvos žemėlapio iš dra-
laisve, nes po dviejų metų išvar- j mos poemos ''Mindaugas" — 
gusi širdis neatlaikė ir jis aplei- ' Justino Marcinkevičiaus. Solistė 
do Ši pasaulį. j Ragienė: Namelis — Gaetano 
. A. a. Vladas Grudzinskas gi-j Donizetti; Čigonė — Giuseppe 
liai tikėjo, kad Lietuva vėl bus j Verdi ir Marietos daina iš ope 
laisva ir nepriklausoma, ir skau
džiai pergyveno, kad nebeturėjo 
sveikatos šioje kovoje padėti. Pa
laidotas Chicagos Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Ilsėkis svetimoj žemėj -
troškimai m u s paskatins 
laisvės Lietuvai! 

E 

BAŽNYČIOS K R A T J O 
D U O K L Ė S 

— "Bažnyčia be paliovos ati
duoda tą kančios ir kraujo 
duokię. kurią jos s te igėjas — 
Jėzus Kristus — neatskiriamai 
susieja su Bažnyčiai pavesta pa
saulio i šganymo, taikos ir mei lės 
mis i ja / ' Šiais žodžiais Popiežius 
Paulius VI šiandien bendrosios 
audiencijos dalyviam su didele 
širdgėla pranešė liūdną žinią 
apie jauno kardinolo Emile Bia-
yenda nužudymą Kongo liau
dies respublikoje Afrikoje. 
Šventasis T ė v a s paragino maldi
ninkus drauge su juo susikaupti 
maldoje, pavedant Dievo gai les
tingumui šio ištikimo Bažnyčios 
sūnaus ir tauraus ganytojo sie
lą, kartu prašant. Visagali, kad 
sutaikintų brangiąją Kongo tau
tą, pašal indamas dabartinius ne
sutarimus. Kongo kardinolas 

ros "Miręs miestas" — Erich 
Wolfgang Korngold. Be to bisui 
dar porą dalykų. Ypatingai pui
kiai ariją iš operos "Madame 
Butterfly". Ją vėl pakeitė akto-

Tavo I rius Kačinskas. Šį kartą bostoniš-
siekti j kio rašytojo Antano Gustaičio 

i "Gedimino Trimailos trejybė". 
T. 1 Taigi ir ši Laisvės Varpo dai

nos ir dailiojo žodžio popietė bu
vo puiki atgaiva visiem. Tai vis 
nuopelnas radijo valandos Lais
vės Varpas vadovo Petro Višči
nio. 

Programa buvo nauja, įvairi 
ir labai įdomi. Programos at-li-
.<ėjai buvo puikūs ir atidavė v i 
sa geriausia, ką tik jie turėjo. 
Solistę Ragienę girdėjome pirmą 
kartą. Ji neapvylė. Jos balsas 
skambus^ "meTodingas ir '"mJėlaT 
klausomas. Aktorius Henrikas 
Kačinskas, kaip Lr visada, pui
kiai perteikė kūrinius — Putiną, 
spalvingąjį Pulgį Andriusį, gilų 
Justino Marcinkevičiaus Mindau-

sveikala jau taisosi. L inkime 
.jam greitai visa: pasveikti. 

VAIDINIMAS ŠI ŠEŠTADIENI 

Balandžio 30 d. 7:30 vai. v a 
kare matysime Hamil tono l ietu
vių teatro "Aukuras" Ba l io Sruo
gos 3 veiksmų dramą Pavasario 
giesmė. Vaidinimas vyks Lietu
vių Piliečių d-'os 3-čio aukšto 
salėje. '.',. . 

P O S U K A K T U V I N I O 
KONCERTO 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Sajnų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudnnai — Ineome Tax 

Xo taria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2238 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arober Ave. 
Chkago, ffl. 60632, tolei. 927-5980 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

K e A L E B T A T E 

KABLIA NOREDHENfi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKĄ* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ZAbal pageidaujamo* gerom iMto 

prekes. Maistas Ii Eoropo* aandSU« 
1608 W. 5»tk SC, Chicago, 18. 

TEli. — WA S-178T, 

Įvatrtog prekių pasirinkimą* ne-
jranąi-M Iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
S333 S. Halsted St~ Chicago. I1L 00408 
2501 W. 69 St., Chicago, m. 00620 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V. Vi 

M l — • • IJM M i I '• m u l u i i i .i ięę 

Parduodamas 4 butų medinis oa-
mas. ,$45,000. -4203 So. Kiipatnck 
Avenue. Kreiptis į 

Mr. D'Angelo, telef. 424-6599 

TRŪKSTA NAMU 
PARDAVIMUI 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI IVAJKIŲ R Ū M Ų 

Marąuetce Pke. 4 miegamų mūr. 
Arti bąin. ir mokyklos. 2 maš. gara
žas. Nebrangus.. 

6 miegamų mur. rezidencija su pil
nu valgomuoju. 2 maš. muro gara
žas. Prie 66-os ir Mozart. 

10 metų senumo 4 butų mūrinis 
pajamų namas. 3 butai po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Apyl. 53-čios ir Kolin. 

\l/z aukšto mur. 5J/£ kamb. apa-
apačioj ir 4]/2 karnb. viršuj. įrengtas 
rūsys. Mūr. garažas. Apyl. 62-os ir 
Kolin. 

8 modernūs butai. Labai gerai išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Apyl. 55-os ir Kedzie. 

Brighton Pke. Geras investavimas. 
3 mūro namai po 2 butus. $20,000 
kiekvienas. Pardavėjas pageidauja 
vieno pirkėjo. 

60 akrų farma į pietvakarius nuo 
Lemont, 111. Galima išdaiyti sklypais 
naujai statybai. Kaina $5500 už akrą. 

BUTU NUOMAVIMAS 

Parinksime nuomininkas 

4243 W . 63 id S t teL 767-0600 

HNUOMOJAMA — FOR BENT 

Biayenda buvo 50- ies ; 

vykią. T e n iškentėjo iki 1945 m. 
Žiernai baigiantis ir rusų kariuo-j 
menei artėjant prie Stutthofo, E m j l e 
koncentracijos stovyklos a d m i n i s - į m e t ' 4 amžiaus. 1958-ais metais 
tracija nutarė visus kalinius išga- j Brazavilyje į švent intas kunigu, 
benti. Kadangi nebuvo jokių s u - | n u v y k o i Prancūziją, kur po tre-
Ssiekimo priemonių, kalinius pa- JŲ metų studijų Liono universi 
cfaTino į kolonas (kalinių buvo 
apie 20 tūkstančių) ir pėsčius va
rė link Vislos žiočių, is kur juos 
turėjo laivais išgabenti į Vakarų 
Vokietiją. A. a. Vlado kolona 
Vislos pasiekti nespėjo. Prie Lau-
enburgo jie buvo palikti savo li
kimui: tą naktj jie buvo apnakvy-
dinti daržinėje ir kitą rytą jau 
pamatė riedančius Sovietų tan
kus. Sargybiniai per naktj buvo 
išbėgioję. 

Kaliniai pamatė, kad niekas 
jų nebesaugo, susiskirstė mažo-
žorois grupėmis, kad taip nesi-
mestų i akis, ir, kaip išmanė, 
bandė žygiuoti link Vakarų. T a 
šiau per kelias di enas rusų ka-
rjųemęnės daliniai juos sugaudė 
ir užjjfcį i Cr|ųdęn<» kalėjimą 
T e n susitikę baliniai ĮjųdžY^ 
sui kito nepažįstą, ' - — 

tėte jsigijo teologijos ir sociolo
gijos licencijatą. 1970 meta i s ' 
buvo konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas Brazavil io arkivysku
po pagelbininku. Po vienerių me
tų tapęs Brazavil io arkivysku-Į 
pu 1973 metais Popiežiaus Pau
liaus VI-jo buvo paskirtas kar-
djnolu. 

Steponas ir Valentina Minkai , 
vedėjai seniausių, l ietuviškų ra
dijo programų Naujojoj Anglijoj, 
dėkoja visiem atsilankusiem į jų 
veramos radijo programos 4 3 
metų sukaktuvinį koncertą ir fil
mų vakarą kovo 27 d. Dėkoja vi
siems svečiams, še imininkėms, 
aukotojams ir rengėjams. Dėkoja 
šeimininkei Monikai Plevokie-
nei. Bostono LB Kultūros klubo 
pirm. Mykolui Drungai už pa
sveikinimą 43 m. sukaktuvių pro
ga, Bostono vyrų sekstetui ir jų 
vadui komp. Juliui Gaidel iui už 
lietuviškas dainas, broliams Ivaš
koms ui idomius filmus. 

Radijo programos met inis pak
rikas įvyks rugpiūčio 14 d. 

Prašome ta dieną nerengti ki
to pikniko, <kirti tą dieną radi
jo programai rfaremti. 

r - ~ c - - • 

S. ir V. Minkai 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

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

visę rttšfy grindis 
l. BUBNYS — TW- RE 7-5188 

o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e 

— Gyvejiirre retai pasitaiko ras
ti saulėtos n ;otaikos žmonių. Toks 
tuojau jfeisk ria iš kitų. Nors jis 
būtų ir neturtingas, bet visuomet 
drąsus, ryžti:,gas, Hnksmas ir lai-
rnifigas. Kur jis bebūtų, visur sklei
džia aplink save giedrią /įcotaiką. 

O. Swcrt Marden 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PtTBUC 

TSCOME TAX SKRVICE 
4259 So. Maplcnvoed, teL 254-7458 

Taip pai daromi VKRTTMAX 
GIMINTŲ iškvietimai, piMottd 

PILIETTBfig PRAŠYMAI tr 
Kttokt blaalaU. 

<X>0<X>0<>00000<X)<XX><>00<X>OOW 

N A M y R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengia voniaa, 
Tirtuvea ir naujas lubas. Jren^u 
kambarius rugy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v, vk. 
>0000<K>00<><>0-0<K>OOOOOOC'O v OX>0 

^ ^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O f 

M O V I N G 
3ERSNAS perkra^ato baldoa ir ld-
-xm daiktus. Ir is toli miesto leidi
mai ir nilns apdrauda. 

TEL. — WA 8^663 

O & O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O t 

N A M C A P Š I L D Y M A S 
Taisau senus ir «odedu nanjn* p»-

ius. ixi^iai ISvalan taipgi alyvinim 
m perdirbo del d»jQ. {deda vandea* 
iildjtuvus. Kreipti* 

A- B A N Y S — t d . 447*8806 

6 batu puiku- mūrinis. Arti Sv. 
Kryžiaus Iigoninea. SlT.OdO pajamų. 

Erdvus mūro bungalow. 3 rr:ieg., 
valgomasis. Arti mūsų raStinSs. 

2 butai ir biznis. Labai gera traos-
portacija. Arti bažnyčios. 

Taverna ir 6 kamb. bntas viršuje. 
Reikia greit parduot. Duokit pasiūly
mą. 

2-j v butu medinis. $X2,00». 

S I M A I T I S REALTY 
Insaraace — Ineome T*x 

2951 W. 63rd S*nx* — 486-7878 

J O S Ų G E R O V E I 
2 butų gražus mūras Marquette 

Pke. 2 atskiri gažo šildymai įrengtas 
beismentas. Garažas. $32,000.00 

S gratOs butai lr biznis. 2 aukštų 
mūras. Gazu šildymas. Garažas. Pla
tus sklypas. Arti parko. $40,000. 

8 kamb. rezidencija, tvirta BTŪK) 
PrieS parką. Labai dideli kambarini 
1% vonios. $26,000. 

2 ankstų namas ant plataus skly
po prie Manptette Pko. už Kedzie. 
Vlr, $5,500.00 lengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos teito 
padalinimas. Užtaka įmokėti 87,000 

ir 2 auto mūro garažas. "Rądiant" 
Sldymas. Marąuette Pke. $38,000.00-

Hstai lotas arti Sv. Kryžiaaa ligo 
pinas. Pįrus, - į 

VALDIS REAi ĮSTATE 
2898 West 7lMt Stitet 

XBL 787-7208 arba 787-8884 

Parduodamas namas — 4 miegamų
jų, netoli ežero, Beveriy Stores, 
Indiana. Skambint tarp 5 ir 8 v. v. 
tel. 219-879-8981 

oooooooooooooooooooooooooc 

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

i n d r s c s t a e perkraastymM 
|vair lq atstain^ 

H L , — 876-1882 *rbs> 

Paieškojimas 

m\ 

VYTAUTAS BKRXOT\S iefeko 723 
PI-BAC. (Pionierni BatJ.) vyrų, 
kurie galėtų paliudyt!, kad dir
bo prie apkasų Rytprūsiuose ir 
Slovakijoje. Ijudijima? gali būti 
parašytas he$ kuria kalba, bet tari} &ai ar lietuviu 
būti notaro patvirtintas. ReikaUn-, Gaunama Ūjl 
gzs pensiją ' gauti. Buvę likime 63rd St., •""'•-' 
ffi%ugaT ' rjaršau jūsų pagalbos. 
Vytautą* Šamotas, »uen<*ner Str. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia prenūjs 
tarptautiniame madonų meno festi

valyje Los Angeles, Ca rr Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
Į«. Tai puošni dasl. POVILO PUZ1-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX airJaaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki 8ov>> 
M ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kata: gvetimiai-

sv 
LIAUDIES MENAS 'DRAUGE' 

56/4, 8940 Memmrrern/Ai^.. JTesI 

s^re. TL 
4." 15 Ves ' 
^•^9 Vi-

iiiitiiiiuiuiiui uiiiiiuinMinniimjtiM 

Kazio B a r a u s k o 
Ii "Draugo Bimties VaJaadėlt* 

pariTtKtl pamokslai, 
atepa .sdlnti knygoje 

PBISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauska,-

paraSė ke*;» Šimtus pamokslų po 
pnliariam I-augo" skyriui Jo at 
minim ui irm P Patlabos rūpesčr 
Aloyza* B-ir^iaji atrinko aktua 
tuosius V. 3agdanavičius, laido 
Jant •eiiir, gakg, kad "jokie 1 
straipsnio -?iyma* reDonio taip re \ 
domino kai- religinio. Jla j"os ra į 
Sydavo labai atsidėję* ir giliai au i 
aikaupes'' 

Knygos * Hdimas sutampa «-: x ! . «. , , .. , , _ , _ . 
7ū n- r - : •- h- 45 m tanfcvs** ' Aps i lankyki te J "Draugo1 

•ukakttei rcirnstraciją ir pegiiiūrėkita. 
Kama < « Gaunama "Tb-: r-" ; f5ftJ ras i te k8J k* padovanoti 

IS45 W, 63 At^ ChJraKO, DL fiOTiS draugama. 

" D r a a g o " adresas : 4845 W. 
V ^ j ų ) 63rd S t r e ^ , Cbicffp. EL 60629 

(1 vai. nuo Chi
cagos miesto centro) savininkas par
duoda gražioj vietoje su medžiais 
— 3-jų miegamų bungalow. Oro vė
sinimas, daug priedų, m baldais ar 
be baldų, plius dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Skambinti 

2 1 » - 8 4 + 5 4 » 

Perskaitę "Draugą", duokite 

I k u t a m DaafafcaitytL 

Oauoro. buvusio sevunakc 2-jų 
W«gamų apšijd. batas. Oro vesiai-
mas, "built-in" orkaite. Plius Biege-
low kilimai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 blokai nuo Sv. Kryžiaus li
goninės. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pinaad. iki penktad. taip 8 
v. r ir 5 v. v. tel. 827-8602 

IŠNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukš
te. Marąuette Pke. Skambint po 6 
vai. vakaro — RE 7-8007. 

IŠNUOM. 4J/2 kamb. butas 1-me 
aukšte. Brighton Pke. Suaugusiems. 
Jokių gyvuliukų. Skambint — 

927-4809 

N O J t l P I J B K T I 

Norime pirkti bungalow su paja
mom. Pageidaujama pietvakariuose, 
už Kedzie Ave. Pasiūlymus skambint 
iW 1 vai. tel. 7784W5,"po 6 vai. v*k. 
778-2385. 

A T I D A V I M U I 

l gerus namus atiduosiu nemoka
mai maišytos veislės vilkinį šunį. 
2-jų metų. Marąuette Pke. 

Skambint 476-3128 

PROGOS — OPPORTUNITTES 

PARDUODAMA 
Plėnys Delicatessen 

Skambint 476-4622 

*4Mb^ 

D Ė M E S I O ! 

i3^4tesî ^P!fz;'~^Q^Kirr'.?ws 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Paruošė — 
DipL teis, Pranas Auta 

Testamentai su legališkomis 
formomis bei afldavttats 

iaugauoanJ 
Tai nauja pagerinta laida 
ČS& nuosekliai aptariamas testa-

msntų rsikaJlngumas fa- jų galia 
bst nurodoma jų forma ir paduoda-
tsl pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
veikiančius įstatymus bet te Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Napriklausoatojs Ustuvoja 

Gaaoama •^DRAUGE" 

$&M; Be tų formų — 88.00. PHus 
8 0 centų per&hmtimo išlaidoms 

nUnota gyventojai prašomi pridėti 

HELP WANTED — VYRAI 
wmmm— 

M A I N T E X A N C E 
E L E C T R I C I A N 

& M I L L T V R I G H T S 
^nmediate openings now available 
for exper'd maintenance mechanies. 
Ebteellent wages and benefits, Pull 
time employment. 

CaU ©r apply ln persės: 
BURNSIDE STEEL & FOUNDRY 

COMPANY 
1380 X. 82nd » . . Cmca«o, B. 80819 

TeL ~ 721-8880 
Aa B^usl opportunity emDiorar 

WANTED — MOTERYS 

Reikalinga ateinanti 
žiūrėti vaiką 5 dienas savaitėje. 

Skambinti 424-5997 

pri-

R E A L Į S T A T E 

" D r a n g o " admioistracijoje 
Į gal ima pasirinkti įvairių liau-
jdies meno darbų: rr^džio, kerą-
Įmikos, drobės , taip pat l ietovis-
: t ų lėlių ir l ietuviškų kost iumų 
! moter ims. 

s d -

•aVant ondėti 50 centų ui persiun- f fPersiunti-n?j, 25 centai, ir Hljr.-» 
imą. Hanojaus gyventoiai moka | prventoia, -ndeda 20 -entu mo 
5 proc. mokesčių. i M 

Hmm!IH!M;H(i«| |HĮ|HI|f Į | f l | I I |Jl l l l l l l ! i iM .5"5te-2^ 



S e k m a d i e n į , 
Gegužės 15-!? d. 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

Jūsų dalyvavimas koncerte pa
gelbės mūsų dienraščiui tęsti sa
vo svarbų uždavinį. Kviečiame vi
sos gausiai dalyvauti. 

3:00 valandą po pietų 

D R A U G O D A I L I O J ° Ž O D Ž I O 

l \ C N C r C T 4 $ 
Sol. 

IR D V I D E Š I M T Š E Š T O J O R O M A N O P R E M I J 0 S { T E I K I M O 

ONA PLIUŠKONEENE LAUREATAS KAZYS ALMENAS 
Akompanuos muz. Aloyzas Jurgutis Premiją $1,000 skiria A. D. u- A. RAUUNAIČIAI 

I Š K I L M E S 

KAZYS 

Bilietu kainos: $4.00 ir $5.00 
BIUETAJ GAUNAMI: 

Draugo administracijoje. 
4545 VVast 6Srd St 

Hartford. Conn., Lietuviu radijo valandos pirmoji valdyba. Pirmoje 
eilėje Br. Vedeikis ir F. Bočiūnas. Antroje eilėje VI. Plečkaitis. J. Be-
lazaras ir J. Žilys. . > 

MOSU KOLONIJOJ I i 
Hartford, Conn. 

» * t 

LIETUVIŲ RADIJO 
—••• VALANDOS 
DVIDEŠIMTMETI MININT 

Connecticuto valstijos sostinės 
Hartfordo lietuviai jau daugelį 
metų klausosi lietuvių kalba ra
dijo programų. 

Andrius Rėkus (ne Antanas, 

l po lyg 'Vykdomasis organas". 
Tuzine buvo "dypukų" » "kito
kių" lygiai po pusę. Paskutiniųjų 
tarpe, keturi buvo čia gimę, vie
nas vokiečių tautybės. 

Greitai paaiškėjo, jog turimos 
lėšos kelių programų apmokėji
mui, garantijų ateičiai neduoda, 

kad stotis, gal nepasitiKe-juoba 
dama. vis primindavo neturtą. 
Negausus visuomenės susirinki-

kaip pap. LE rašoma) 1937-4 į mas _ p a d ė t ies neoakeitė. Buvo 
m. vedė liet. radijo programą, Į a ū S t u p a ž a d u . net apsiimant 
jos išpildymui tuo laiku dar t u - j p r o g r a m ą a t k } a r vt i , o buvo rei-
rėdamas orkestrą, chorą. Kvietė j k a i i n g 3 t u o t a r p u t i k lėšos. 
programų dalyviais vietos ir toli-1 
Biesnių apylinkių lietuvių kibnės! Pirmininkas pasisakė, jau nu-
iškilesnius asmenis, pvz. pašau-1 m a ^ s programai vesti asmenį, 
lio bokso čempioną Sharkey -! negyvenusį Lietuvoje, kiek dirbu-
Žukauską, buv. pas. čemo. šim- j ^ kanceliarinį darbą lietuvos 

lios senovės kalbėjo ta pačia kai-i xnų nepamiršt i . Išbaigdama, AR M O I U A YRA S Ė M E N A 
ba, mylėjo savo žemę, gynė ją vakarienę pirmiiur.kė prašė į AK LAVONAS? 
nuo priešų ir mirdavo už ją! CLa svečius neskubėti j namus, o-pa- j Su tokiu klausimu susidūrė 
būtų atsakymas, kodėl esame lre- silinksminti i r pasišoku prie Kc- ! Anglijos muitinės tarnautojai 
tuviai, čia ir pagrindinės gairės, tuviškos muzikos. Ifc^j v į e i l a mgių šeima panorėjo 
kas mums reikia daryti, tęsti ką į Virginijos Iiadžiutės vado- | v e ž t i j Angliją Egipto mumiją, 
mums mūsų senoliai įpareigojo, vaujama tautiniiį šokių grupė. Tos šeimos pareiškimu ši mu-

— Šios radijo programos tiks- pašoko kalvelį, noriu miego, ien-, aūja y ^ j ų . giminaičio, kuris 
lai: Informuoti tautiečius, kas ir siūgėlj, klumpakojį ir kepurinę.! gyveno į gus metus Egipte, 
kur! Pvz. koncertai, paskaitos, Tautiniams šokiams akordeonu Jiems palikimas. 
meno parodos, susirinkimai! Pri- grojo Romas Butrimas. Po to Sveikatos organams policijai 
minti kitiems apie Lietuvą žo- svečiai turėjo progos pasišokti, ir Britų Muziejui tarpimnkau-
džki, transliuojant lietuvių liau-; šokių orkestrą sudarė ilgame-, jant šią mumiją buvo leista į-
dies dainas, su t inkamais paaiš- tis pensininkas Jonas Liudžius į vežti į Angliją. Britų muziejaus 
kinimais, būdingesnes lietuvių grojąs smuiku, o jam pritarė jo \ atstovas įtikino muitininkus, 
kompozicijas ir t.t. Svarbiausia, sūnus Juozas akordeonu h-jau-i kad "nors ta i ir lavonas bet 
leisti lietuviui klausytojui išgirs- nutis anūkas būgnu. | m u x n i j a visgi yra daugiau senie-

;ti žodi jo gimtąja Kalba prime-, K a i p per ilgų metų eilę, t a i p na, negu tik miręs kūnas" ( t ) 
narrt kas jis, ar ji, tuo lyg atsi-; įr šiemet, gau ta s iš vakarienes: 
naujinant ateičiai. j pelnas paski r tas parapijos iš- lerių ir pinigai įteikti klebonui 

— Lietuviams minėtinos die-j l a i k y m u i . P e t o o g a u t a m d o . k u n . j R i k teraičiui Dalyvis 
Inos, tautines šventes. Kurios cia; . . . . 

primirštamos, — šioje progra-" 
moję visuomet ras vietos! 

—Ši radijo programa bus va
dinama "Tėvynės Garsai" . 

— Vladai, tur i didelę misiją. 
Žygis ilgas ir nelengvas. Linkiu 
tau sėkmės, ir kiekvienas klau
santis tau padėsime. Ir dirbk, var
dan tcs Lituvos. 

Plečkaitis "atsivedė" vieną iš i 
pastoviausių biznio skelbimų da- ' 
vėją, tebesantį ir dabar. Rašan
čiam tekdavo apeliuoti į kiaušy- : 

tojus lėšų ar pavaduoti prireikus 
programos vedėją. Daugiausiai 
betgi tekdavo lankyti apylinkes, 
ieškant programai rėmėjų. 

I 
Miela priminti, kad radijo va-j 

landa, tebeina tuo pačiu, prieš: 
porą dešimtmečių regėtu keliu, j 

Gal tik vieno pasigendama, re i -1 
kia retkarčiais klausytojui pri-s 
minti, kad programa skirta I 
ne pelnui gaudyti, kad šios -kolo- • 
nijos lietuviu kurta, jų jau tiek 
metų išlaikoma, jiems tarnauja 
ir jais remiasi. 

Feliksas Bočiūnas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
JONAS VAIČEUŪNAS 

Liūdesy ir ilgesy praėjo matai, kai Tu negrįžtamai mus pa-
likaf. Lai gailestingas Dievas suteikia Tau amžiną ramybę. 

Tragiškai mirė 1376 m. balandžio 30 dieną. U*, jo sielą šv. 
Mišios bus atnašaujamos balandžio 30 dieną. S vai. ryto šv. Ka
zimiero bažny&oie. Gary. Ind. Maloniai prašom* gfmfnes. drau
gus ir pažįstamus prisiminti a. a. Joną Vaičeliūną savo maldose. 

Nuliūdę: 

Žmona, Margarita, sūnus Jonas Algirdas, pusbroliai 
<ta\ Stasys Vaičeiumas wn šeima. AMtsas Vaičefiūnas 
s i šeima, Jmaas- VaieeKūnas, švogerka Valiūne 
AujjustHia su šeima ir kiti giminės draugai ir 
pažįstami. Uetavoje liko 3 seserys \>roaika, Onute ir 
AWntė s© šeimomis, 3 broliai Mykolas, Antanas ir 
Petras sa sehnomis ir daug kitu giminių. 

• " 

te metrų plaukime Alb. Osipavi-
čiūtę ir kitus. 

Karo metu, svetimomis kalbo
mis radijo programos buvo už
draustos. Po karo jų turėta dvi; 
Januškevičiaus ir Vyt. Žalnierai-
čio. Abu vertėsi savo jėgomis. V. 
Žal. programa buvo gan aukšto 
lygia. Buvo juntama, kad b* 
liet. radijo programos sunku bū 
tų apsieiti, bet ligi 5955-56 m 
Hartfordas su apylinkėmis sav<. 
reikalams programų lietuvių ai 
anglų kalbomis neturėjo. 

Bet 1957 m. kovo SI d., sek
madienį, iš stoties W P O P pra
dėta transliuoti Hartfordo lietu
vių radijo programa, kuri be per
traukos, keitusi tik eilę perdavi
mo stočių, veikia iki šiolei. 
Dvidešimtmetį veikiančią pro

gramą įsteigė dvylikos asme
nų būrelis, aukojusių pirmie
siems žingsniams žengti keletą 
šimtų dolerių. 

Turimi "ištekliai'" drąsino vis
ką stumti toliau, ieškoti radijo 
stoties, skelbimų. 

Stoties ieškojimu rūpinosi J. 
Belazaras, čia gimęs ūkininkas, 
prekybininkas, originalių lietu
vius priminti būtų sumanytojas, 
lietuvaičių gražuolių konkur
sų rengėjas. Aktyvieji taip ir ta-

diplomatijos užuomazgoje 1919-
-20 m. 

i ! 

New Britain, Conn. 
MARGUČIŲ VAKARIENĖ 

Jau daugelis metų, kaip New,j 
Britaino. lietuvių Šv. Andrie- ' ; 

Programai vesti tinkamo as- j a u s parapijos Šv. Rožančiaus 
draugija rengia atvelykyje 
margučių vakarienę. I r šiais 

Mylimam sūnui ir broliui pačioje jaunystėje 

A. t A. GENIUKUI KRIAUČELIŪKUI 
apleidus ši pasaulį, jo tėvelius p. LREN$ ir ir. LE0-
N£ KRIAUcO-IŪMS, sesutes JUDITA VIDUTĘ, mo
čiutę, dėde ir tetą REGINA su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu .jungiamės bendrame liūdesyje. 

mens "laimingas atradimas"' ke 
liems organizatoriams jautėsi bū
siąs pats svarbiausias visa triūsą' m e t a i s balandžio 17 dieną tokia 
lemsiantis įvykis. Nuo jo tam = v a k a r i e n ė b u v o s u r e n g t a Šv. 
darbui imlumo, pasišventimo, ge-1 A n d r i e j a u s parapijos salėje. 
bžjimo SĮgfe*, « * iftfattsyri, S v e č i ų p r i s i r i n k o pilna salė. 

i Penktą valandą po pietų atvyko 
... , 'parapi jos klebonas kun . Jonas 

mti VI. Plečkaiti. Dirbęs au * . , . -. , . 
, , ^ . . «_. ' , '. Rikterait is ir pirmininkes po-
V. Zamierascio pusvalandžiu. —,, _ , . . . 

Omaha, Nebry-Jta 
Antanėliu šeima 

pnKlause tos programos sex:m 
Čia rašančiajam teko anksčiau 

pazm 
su V. z.ainieraicio p 
Hartfordo vyrų choro narys, tu
rintis norų, kiek tinkamesnių 
plokštelių pradžiai, nekalbąs a-
pie atlyginimą! Jau anksčiau bu
vo gautas jo sutikimas. Priminus 
apie tai kitiems, reikalas išspręs
tas palankiai. 

Saitą kovo sekmadienį 12 vai. 
oro bangomis Hartfordo lietuviu 
radijo programą atidarydamas* 
čia rašantis, tarp kita ko, pasakė 
ir šiuos žodžius: 

— Jei mes klaustume savęs, 
kai kam gal net keistą klausimą, 
kodėl mes esame lietuviai, 
tuomet pagalvotume, jog mūsų 
tėvai, ir tėvų tėvai ir daugybė 
gentkerčių iš neįžvelgiamai gi-

nios Elenos Tamošait ienės pa
kviestas sukalbėjo maidą ir taip 
prasidėjo vakarienė. 

Šv. Rožančiaus draugijos šei-
mininkės patiekė kiekvienam 
svečiui po marguti ir šiltą ska- , 
nią vakarienę. Pavalgius, pir
mininkė ponia Tamošait ienė pa
kvietė kleboną t a r t i žodį. Kle
bonas kun. Jonas RIkteraitia 
pasidžiaugė tuo gražiu lietuviš
ku papročiu ir prašė toliau to
kio papročio laikytis. Toliau 
pirmininkė dar pakvietė viešnią 
iš New Haveno Miss Marijoną 
Jokubaitę. Viešnia pasidžiau- j* 
gė gausiu svečių susirinkimu 
ir linkėjo toliau tokių parengi-

Mylimam sūnui ir broliui 

A . H E U G E N I J U I m i r u s , 
jo tėvelius IRENJ* ir dr. L£Q#| KRIAUČELIŪNUS, 
sesutes V1D& ir 10LIT#, gimines ir artimuosius 
nuoširdžia: užjaučiame. 

frena ir Eugenijus Slavinskai 

v —? . - -

vi?oms progoms 
KVIKLY fULLS GtUX\CIA 

M4S WEST «rd SREET 
t* «-OSS8 lf FR 8-0834 

Pkt nau«ojįi Barboo* ir 
ktaatuve. 

DA1SY ŠTOKE 
CM* Lmra, 

h 

Mylimam sūnui ir broliui 

A. t A. EUGENIJUI KRIAUČELIŪNU! mirus, 
IREN5 ir dr. LEONJJ KRAūČELKmtJS, seseris VTDį 
ir [OLITiį giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Tadas ir SailiOfi H*n\mW 
Vytautas ir lanl Rastai 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ Ht KTTOMK PRAGOMLS 

SV. RAŠTO NAjJJŪJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 
^ ^ - I Š J e i d© — 

LIETUVIŲ KtNHJC VUaS-YBS; 
>fooenatas — PreL fmzaa KaralroR 

Naujasis T-i-tinienta* yra pralitJJlk* formato jrtiHas kietais vtrSe-
Ilais. VertapjAs r darytas graži* liftuvl\i k*.iba.. M»o»naU> a<j>Mt laida 
parduodama- pri irtam* ksmft. - * 

Gaunama "DRAUtM)" knygyae 
kaina — $5.00 

Illinois gyventojai praSomi pridStl 50 centų mokesčiams ir par
siuntimui. <Kitur )?yv«nantieji priiiAkitą 2& c- ntie.) 

1 
• Gera proga VIMKOM fsągyti Nanjąjt T«»tamentą. Siuskit užsakymus 
| D R A Ū G I S 

4545 West f5id Jtieet 
Ckicago, IHąois 60629 

Brangiam sūnui 

A. t A. EUGENIJUI KRIAUČELONUI mirus, 
dideliems mokyklų rėmėjams dr. LEONUI ir p. IRE-
Ivftl KRIAUČELIŪNAMS reiškiame gilią užuoįautą 
ir kartu liūdime. 

Kr. Donelaičio Mokytoj? Taryba 
ir Tėvu Komitetas 

Mažeika y'Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH WESTERN AVE. 

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

EUDEIKIS 
LMD0TŪVIŲ DIREKTORIAI 

OOYYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Caiifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermiiage Avenue 
Teletonas — YArds 7-1741-2 

PETKUS 
^AROUETTE FUNERAI HOMF 

T Ė V A S IR SOHUS 
TRYS MODERNIŠKOS BOPLYCIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehiil 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTC AUTOMOBILLAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi? Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8807 S a UTCANICA AVE. TeL YArds "S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
8814 W. 2Srd R.ACB TeL VTrętaM 7-6«73 
U2A W. 69th STREET TeL BEpabUe 7-1218 
11029 Soūthwest eagbwsy t Palo* HULs, UL TeL 974-4410 

PETRAS BIELI0NAS 
• 

1348 SO. CAUFORNTA AVT1. TeL L.Ateyette S-SS72 

POVILAS L RIDIKAS 

8854 SO. HALSTED STREET 
-

T«L f Arde 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 

$819 ??0 UTLAA1CA AVE. TeL FArds 7-1138-89 

VASAIT1S - BUTKUS 
z 

1440 *> 5«tth Ave. CICERO, U±, TeL QljP»p« 3-1008 

-ai 

'—sCj. . . - _ • _ - -: U.. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1&7? m balandžio m?i» 9t J 

X Dr. K. Bobelis ir ar. k . 
Šidlauskas balandžio 27 d. Wa-
shingtone Atstovų rūmų Hel
sinkio komisijoje liudys apie 
žmogaus teisių pažeidimus Bal
tijos valstybėse. Chicagoj 7:30 
\aL vakare padarys pranešimą 
spaudos ir organizacijų atsto
vams Tautiniuose namuose. 

x Šarūnas Valiukėnas, ba
kalauro laipsniu baigęs sociolo
gijos studijas Chicagos univer
sitete ir 1971-72 m. atlikęs spe
cialią praktiką Illinois valstijos 
legislatūros štabe, pasiliko ten 
toliau dirbti. Šių metų pradžio
je jis pakviestas House Repu-
blican Committee Staf direkto
rių ir Dlinois kongreso mažu
mos lyderio asistentu. Gyven
damas Springfielde. UI., Š. Va
liukėnas gilino studijas ir 1975 
m. gavo magistro laipsnį. Jo 
žmona Barbara Valiukėnas, taip 
pat turinti magistro laipsni, 
anksčiau dirbusi mokytojos ir 
spaudos darbą, pastaraisiais 
metais perėjo į legislatūros šta
bo darbuotojus. 

X šv. M. M. Gimimo parap. 
lituanistinės mokyklos parengi
mas įvyksta šį penktadienį, ba
landžio 29 d., 7:30 vai. vak. 
parap. salėje. 

X "Peikiu Žiburėlio" litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje! 
per Margučio radiją tarp 7—8 i 
vai. ryto iš WNIB stoties 97.1 j 
FM banga, šį ketvirtadienį, ba
landžio 28 d. akt. H. Kačinskas 
skaitys Ant. Miškinio poeziją. 

X "švietimo Gairių" pirmasis 
šių metų numeris jau išėjo iš 
spaudos ir gaunamas pas admi
nistratorių Joną Bagdoną. 
"Švietimo Gaires" redaguoja 
rašytoja Danutė Bindokienė. 

X Tradicinis Dzūkų dr-jos 
balius įvyks gegužės 14 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre. Sta
liukus rezervuoti tel. 297-3375, 
927-5980 arba 925-9159. (pr.). 

X Romas Paulėnas, dirbantis 
su Rodman ir Renshaw NYSE, 
pataria ir pagelbsti pirkt ir par
duot "stocks, options, bonds' 
Reikalui esant skambint 312 -
332-0560. (sk.), 

X Operos sol. Algirdo A. Bra
zio vadovaujama ekskursija į 
Šv. Žemę ir Graikiją įvyks 
lapkr. 11 iki 21 d. — 10 dienų. 
51,1740.00. iš Chicagos (dviese 
kambary). Dėl informacijų 
kreiptis į American Travel Ser
vice Bureau, 9727 S. Western 
Ave, Chicago, DL 60643. Tel. 
238-9787. (sk.) 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
namuose yra budima treč., ketv. 
ir penkt. nuo 12 iki 4 vai. p. p . ; 
ir vakarais ketv. ir penkt. nuo 
5 iki 7 v. v. Narės prašomos 
atnešti baliaus loterijai fantus, 
auką maistui bei atsiimti ba
liaus bilietus. (pr.). 

X Į Sunny Hflls, Florida, iš-
skrendame geg. 28 d. ir grįžta
me geg. 30 d. Dėl informacijų 
kreipkitės į: 

M. Kielą 
Chicagoje 312 — 4S4-9655 
D. Dulaitj 
Detroite 313 — 549-6878 
i. Mikonf 
Clevelande 216 — 531-2190 

(sk.) 
X Lietuvos Dukterų dr-jos 

pavasario baliuje balandžio 30 
d., 7:30 v. v. Jaunimo centre, 
meninę programą atliks solistė 
Dalia Kučėnienė. Vakarienė. 
Šokiams gros Bichnevičiaus or
kestras. Vaišių auka 10 dol. 
Visi maloniai kviečiami. Stalų 
rezervacijoms skambint vaka
rais R. Spurgknei. TeL VI 
7-5027. (pr.). 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE j 

— Irena Stankūnaitė - SOva 
pianu palydint Daliai Sakalaitei, 

ryfc Krtetfr* LftvrtftyEI yw> 
gavusi Bs University ot" nii^ni^ 
1960 m. mechanikos inžinerijo
je, o ten pat 1971 m. gavo ir 
magistro laipsnį iš teorinės ir 
pritaikomosios mechanikos. Da
bartiniame savo darbe ji vado
vauja programai, tyrinėjančiai 
sudėtinių medžiagų savybes ir 
jų kaitą. 

— DaiL Vladislovas žilius 
(New York) atvyksta į Los An
geles ir birželio 18—19 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje turės 

balandžio 30 d. 9 vai. vak. dai
nuos ukrainiečių institute, 2 
East 79th St., New Yorke, kur j ^vo o^uės^ūrinių parodą. Tuo 
Rytų Europos etninių kultūrų m e t u y y ^ parapijos organizuo-
taryba nuo gegužės 1—9 d. tu- j a m a Californijos lietuvių diena. 
rės meno dalykų parodą. , Koncertinę programą atliks 

Atžymėjimas Kristinai | s o l i s t ė G i n a Capkauskienė iš 
Lauraitytei. Kiekvienais me
tais Los Angeles Muzikos cen
tre Dorothy Chandler pavilijone 
yra įteikiami specialūs atžymė-
jimai penkioms moterims, ku
rios yra parenkamos iš dau
giau kaip šimto kandidačių, 
pristatomų komisijai, kaip iš
skirtinai pasireiškusios savo 
darbo srityje. Šiais metais bu
vo smagu matyti jų tarpe jauną 
lietuvaitę, inžinierę Kristiną 
Lauraitytę, gyvenančią Valenci-
joje ir besidarbuojančią Lock-
heede mokslinių tyrinėjimų sri-

x Dr. Anatolijus Matulis, 
Wiseonsino universiteto profe
sorius, germanistas, kelių kny- i 
gų autorius, metaglossterapijos I 
(svetimų kalbų pritaikymo psi-i 
chologijoje) specialistas, kalbės 
šį šeštadienį, balandžio 30 d. j 
5 vai. vak. Jaunimo centro 203! 

i 

kambaryje. Visuomenė mielai 
kviečiama. Rengia Santara -
šviesa. 

X Sol. Dana Stankaitytė, 
akompanuojant A. Kalvaičiui, ir 
Vladas Vijeikis atliko progra-

Kanados ir pianistė 
Apeikytė. 

Raimonda 

0KUP. LIETUVOJE 
— Nemuno laivininkystę šiuo 

metu tvarko vyriausias dispe
čeris Ivanas Pudyševas. Jam 
padeda Klavdija Koršunovą ir 
kiti rusai kolonistai. 

— Jaunių plaukimo varžybas 
tarp Varšuvos ir Lenkijos rink
tinių laimėjo lietuviai, santykiu 
166:118, 

— Mirė Mikas Cailiūnas, bu
vęs Joniškio gimnazijos direk
torius mokytojas — pensinin
kas. 

JF<ZJm*-
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I S k ŽVAIGŽDUTE n 7'» 
Bedegi.oja J. Pla&s. Medžiagą siusti: 7045 So. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 
Aveaue, Chicago. Iliiuoi* 60634*. 

STOVYKLAUTOJAI Algi? 
Ką? 
Ar tu 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SUSIDŪRĖ AUTOBUSAI 
40 asmenų buvo sužeista ne

sunkiai, kai du autobusai pir
madienio rytą susidūrė prie 95 
gatvės ir King Dr., Chicagoje. 

mą Amerikos Lietuvių Tautinės < Abiems šoferiams išrašytos 
s-gos Chicagos sk. suruoštame baudos už nepaisymą šviesų, 
pavasario baliuje, kuris įvyko 
balandžio 23 d. Tautiniuose na
muose. 

x Norįs vykti antroj gegužės 
mėn. pusėj į Arizoną ir mokąs 
vairuoti gali rasti draugų, 
kreipdamasis vakarais telefonu 
925-0743. 

PADEGĖJA 

Teisme buvo nustatyta, kad 
Winetkos New Trier aukšt. 
mokyklą vasario mėnesį buvo 
padegusi moksleivė Geria nne J. 
Spellman, 17 m., iš Wilmette. 
Gaisras padarė 100,000 dol. 
nuostolių. Mergina prisipaži
no kalta. Nubausta 2000 dol. 

ratos mokestį, a t s i u n t ė t 10do-1 P i n i S a i s i r * i 4 ra- P ^ r k * 
M *nka fTniTT m ' rtekn- Priežiūros. Viena bausmės da

lis — turi duotis psichiatriniam 

X Inž. Kazys Račiūnas iš Ci 
cero, DL, siųsdamas prenume-j 

ir 10 do-' 
Nuoširdžiai dėko-

— Mama, ir aš noriu stovy-, 
klauti, — prašė Algis, išlydėjęs . . , 
savo vyresnįij » ro li l skautų S 1 į v Į _ ! ? S 3 . ' 
stovyklą. 

— Pasikviesk Paulių, galėsi 
kieme palapinėje išmiegoti. 

Sekančią dieną Algis ir Pau
lius smarkiai dirbo. Tempė 
sunkią palapinę, kalė kuolus 
pievoj, rišo virves. Sutemus, 
tėtė užkūrė nedidelį laužą. Ma
ma leido pasikepti dešrelių. 

nieko negirdi? — 

Susėdę apie gęstančią ugnelę, 
visi kalbėjosi, pasakojo nuoty
kius. 

Palengva ugnis baigė degti, 
nakties šešėliai ilgėjo. Tėve
liai palinkėjo stovyklautojams 
labos nakties ir nuėjo namo. 
Algis su Paulium pasiliko vieni. 
Darėsi vėsu. Kažkur toli gir
dėjosi mašinų burzgimas. 

— Tai ką, einam gulti? — 
lyg klausė, lyg siūlė Algis. 

— Miegas ima — pritarė Pau
lius, nors abejojo, kad galėtų 
užmigti. Vaikai sulindo j pala
pinę: įsitaisė, užsiklojo antklo
des. 

— Tikrai, girdžiu! 
Visai netoliese, virš palapinės 

lyg vaikščiojo, lyg verkė kaž
kas. 

— Tikriausiai pelėda. 
Vaikai nusiramino ir greit 

užmigo. 
Pirmas pabudo Algis. Aplink 

ausis zvimbė uodas ir neleido 
miegoti. Zzz — zvimbė iš kai
rės. Algis pliaukštelėjo delnu 
per kairįjį žandą. Zzz — pra
dėjo zvimbti iš dešinės. Algis 
gaudė rankomis orą, bet uodas 
greitesnis. Algis užsidengė gal
vą antklode ir bandė užmigti. 
Bet kur tau! Uodas, matyt, pa
sikvietė draugą, nes virš galvos 
pasigirdo dvigubas zirzimas: 
vienas storas nuobodus Z*?, o 
kitas balsas įkyresnis, zi, zi, ». , 
— Algis daugiau neiškentė ir, 
pabudinęs Paulių, nuėjo namo. 

Kristina Niedvaraitė, 
Montrealio lit. m-la. Kanada. 

"Liepsna". 

lerių auką. 
jame. 

x Illinois Lietuvių Gydytojų, 
Dantų Gydytojų ir Pagelbinio 
Moterų vieneto susirinkimas 
įvyks gegužės 1 d., sekmadienį, 
5 vai. popiet Lietuvių Tautiniuo
se namuose, 6422 S. Kedzie 
Ave., Chicago, Ui. Dienotvarkė
je numatyta naujos valdybos 
rinkimai; Prof. Jono Puzino pa
skaita: Dr. J. Basanavičius Lie
tuvių Mokslo dr-jos steigėjas ir 
ugdytojas. Taip pat paroda dr. 
Basanavičiaus laikotarpio išleis
tų knygų. Parodą pristatys dr. 
K. Pemkus. Po paskaitos va
karienė. Dėl rezervacijų skam
binti Valei Mažeikienei tel. 
438-7041 arba Jonei Valaitienei 
246-2775. (pr.). 

X Liet. Gailestingųjų Seserų 
i S-gos metinės šv. Mišios bus at-
i našaujamos gegužės 1 d., sek-
madienį, 10 vai. ryto T. Jėzuitų 

: koplyčioje už a. a. mirusias na-
I res. Po pamaldų bendri pusry
čiai su šeimos nariais. Prašo
me dalyvauti pamaldose ir pus
ryčiuose, (pr.). 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
j Apygardos suvažiavimas įvyks 
gegužės 1 d., sekmadieni, 10 vai. 

Kiškutis neša velykaičius. 

gydymui. 
NETIKRI PINIGAI 

Slaptosios tarnybos agentai 
Chicagos šiaurėje sugavo pinigų 
padirbėjus. Konfiskuota apie 
2.2 mil. dol. padirbtų pinigų po 
10 ir 20 dol. Konfiskuota spau
stuvė Ecuadorian Litho Press, 
3805 N. Ashland. 

AUTOMOBILISTAMS 

Piešė Kristina McAllister, 8 metų 

LIETUVA 

Mano tėtė daug kalba apie 
Lietuvą. J is sako, kad Lietu
voje labai gražu. J is gyveno 
prie Nemuno. Jis sako, daug 
maudėsi Nemune. Lietuvoje jis 
turėjo arkliuką. Kai bombos 
krito, viena bomba užkrito ant 
jo arkliuko. 

Dariaus 
Darius Maurukas, 

Girėno lit. mokyklos 
skyriaus mokinys. 

GĖLĖ 

Gėlė — raudona rožė, 
Ji liečia mano širdį, 
Ji rodo meilę artimui 
I r . . . dovaną mamytei. 

Gėlė — balta leUja, 
Kur reiškia ramybę. — 
Ji rodo meilę Viešpačiui, 
Ji — dovana Velykoms. 

Danutė Žmuidzinaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 

"Saulutės Spindulys". 
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Piešė Ina šilgalyte, šv. Kazimiero lit. m-los Clevelande 2 sk. mokinė 

VELYKŲ BOBUTR . lykų Bobutė atneša visiems ge-
i riems vaikams po margutį. Dar 

Amerikoje vaikams margu- m n patinka pavasaris, nes pa
čius atneša kiškis, Lietuvoje — vasarį yra mano gimtadienis. 
Velykų Bobutė. Ji ateina naktį,' 
kai visi vaikai miega. Margu
čiams turėjo būti paruoštas liz
delis, padarytas iš šiaudų. Jei 

MANO ATOSTOGOS PATIKSLINIMAS 

Savininkai 1977 m. Pontiac, 
Oldsmobile ar Buick automobi
lių, kuriuos pirko nežinodami, 
kad į juos įdėti Chevrolet mo
torai, gali grąžinti automobi
lius ir gauti pirkti naujus auto
mobilius ar gali pasilaikyti au
tomobilį, gaudami trejiems me-j paskambino ir sakė 
tams (ar 36,000 mylių) garan- riu eiti namo. 
tiją dėl motoro veikimo. 

Savo atostogų metu aš ėjau i Praeitame numery po eilėraš-
nakvoti pas Liną. Mes žaidėm čiu "Lietuva laimėjo" — para-
žaidimą "Išradėjai". Tai yra syta Birutė Šnipaitė I sk. mo-
neblogas žaidimas, tik kartais kine. Turi būti 7 skyriaus mo-
nuobodus. Paskui mes su Linu kine. 
ėjom miegoti. Kai atsikėlėm, 
mes pamatėm, kad Lino šuniu
kas piaunasi su kitu šunim. Mes 
išbėgom su pižamom į lauką jų 
sustabdyti. Po to, mes su Linu 
ėjom valgyti pusryčių. Beval
gant suskambėjo telefonas. Li
no mamytė atsakė. Aš maniau. 
kad mano mamytė skambino. 
Linas ėjo į viršų paklausti, kas 
skambino. Bet tai buvo kita 
ponia. Paskui mano mamytė 

kad aš tu-

PASKOLOS NAMAMS 
Commomvealth Edison ben

drovė Chicagoje pradėjo duoti 
paskolas namams nuo šalčio 
izoliuoti. Paskolos iki 600 dol. 
su 1.25 Cc mėnesinių palūkanų. 
Reikia grąžinti per 36 mėnesius. 

CHICAGOS RAŠYTOJAI 

Chicagos miesto bibliotekos 
' ryto Jaunimo centre. Registrą- Edgewater padalinys šeštadie-
cija 9:30—10 vai. Suvažiavimą niais nuo 2 iki 4 v. p. p. orga-
sudaro, pagal 64 L. B. įstatų nizuoja susitikimus su Chicagos 

. straipsnį, Apygardai priklau- rašytojais. Balandžio 30 d, bus 
j sančių apylinkių pirmininkai, I P. Carroll, gegužės 7 d. — J. 
j apylinkių valdybų nariai, vei- j Powers, gegužės 14 — B. 
j kiančių komisijų pirmininkai, Schaaf, gegužės 21 — H. Kdgan. 
j apygardos valdybos bei apygar- j RIMVTVKTT . f T* * 
j dos kontrolės komisijos nariai j DARBININKŲ AUKA 
i ir apylinkių atstovai, rinkti į Automobilių darbininkų uni-
apylinkės susirinkimo po vieną j jos Illinois padalinys paaukojo 
nuo kiekvieno 50 apylinkėje i 1.500 dol. Marijos Čenstakave* 
registruotų lietuvių Visuomenė šventovei. Vysk. A. L. Abra-
taip pat kviečiama dalyvauti. mowicz pareiškė, kad jau šios Kartais 

Vidurio Vakarų Apygardos šventovės, esančios Doylestone, 
Valdyba netoli Philadelphijos. išsaugoji-

(pr.). j mui suaukota arti 400,000 dol. 

Romualdas Marcinkevičius, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. "Mūsų pasaulis". 
"SAULUTES SPINDULYS" 

Lietuviška mokykla 
Šeštadieniais aš su savo se

sute važiuoju į Rose Bowl dvi- i 
račių. Aš važiuoju į lietuvišką Į 
mokyklą. Naktį aš su sesute ii- į 
giau nemam miegoti, nes kita ' 
diena yra sekmadienis. 

Saulė Kiiorytė 

Gandras 
Gandras turi ilgą snapą ir 

ilgas kojas. Gandras yra bal
tas 

GALVOSŪKIŲ NR. 25 
ATSAKYMAI 

I. Vaikščioti basam, 
m . Kava, varlė ir t t. 
IV. Alus — sala. 
V. Washington, D. C. 

GALVOSŪKIAI NR. 27 

I (mįslė) 
Pats nemato, o kitiems rodo. 

(10 taškų). 
n. 

(Žiūrėkite piešinį). Sujungę 
taškus sužinosite, kas čia nu
piešta. (5 taškai). Kas atsiųs 
nuspalvotą — gaus (10 taškų). 

UL 
Gert kai kam abudu skanūs, 
Ir vardai beveik panašūs, 
Tiktai vienas be spalvos, 
Antras gi — rusvos. 
Raidžių reikia tiek vienam, 
Lygiai tiek pat ir antram, 
Net abiem tos pačios tiks. 
Ir tas neapsiriks, 
Kas kaityti nemokės — 
Ir skaitys iš dešinės. 

(5 taškai) "Saulutė". 

Kurie astronautai skrido J 

Velykų Bobutė nerasdavo lizde
lio, t a i paslėpdavo margučius ir 
vaikai turėjo atsikėlę juos su
rasti. Margučiai buvo labai 
gražūs. Mažesnieji vaikai vis 
laukdavo Velykų Bobutės, bet 
belaukdami užmigdavo ir jos 
niekuomet nepamatydavo. 

Julytė Valaitytė, 
V kl. K Donelaičio lit m-la. 

PAVASARIS 

Iš visų keturių metų laikų: 
pavasario, vasaros, rudens ir 
žiemos man labiausiai patinka 
pavasaris. Pavasarį visos gė
lės žydi i r paukščiai čiulba. 
Man pavasarį patinka pasivaži
nėti su dviračiu, a r žaisti su 
sviediniu lauke. Vasarą yra la
bai karšta, o žiemą per šalta. 
Rudenj labai liūdna, kai reikia 
pradėti eiti į mokyklą. Pava
sarį vaikai vis skaičiuoja, kiek 
dienų likę iki birželio mėnesio, 
kai išleis iš mokyklos. 

Pavasarį yra Velykos ir Ve-

Dalia PolikaHyt*. 
Marąuette Parko l i t mokyklos 

6 sk. mokinė 

MANO PAŠTO ŽENKLAI 
Man patinka rinkti pašto 

ženklus. Aš turiu visokių paš
to ženklų pavyzdžių iš Italijos, 
Kanados, Rusijos, Prancūzijos, 
Rumunijos, Romos ir iš kitų 
kraštų. Turiu knygą, kur pašto 
ženklus susiklijuoju. Ta knyga 
turi lapą lietuviškiems pašto 
ženklams, bet dar laukiu, kad iš 
ko nors gaučiau lietuvišką paš
to ženklą. Aš kartais mainau 
pašto ženklus su draugais. 
Kartais perku pašto ženklus iš 
krautuvės arba iš kokios kom
panijos paštu. Visi mano gimi
nės taupo ir padeda gauti dau
giau pašto ženklų. 

Arūnas Apanavičius* 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 6 sk. mokinys 

PATIKSLINIMAS 
Praeitam numery po straips

niu "Lietuvos nepriklausomybės 
šventė" parašyta Giedrius Sto
nis, turi būti Giedrius Sodoms. 

Genys 
gyvena i 

Visi 
mokins; 

(10 taškų). 
juodas. Gandrai gaudo e r d v e 3 e r d v ė l a i v h l "Gemini V T 

varles. Gandro snapas yra ašt
rus. 

Tofendas Petraitis A r p a s i k e i g krovinio svoris, 
Genys perkėlus jį iš ašigalio į pusiau 

turi ilgą snapą. J i s ; J ą -
rudyje. Jis kala medį. j Kiek svers krovinys pusiau-
iw rudas. j y j e , jei ašigalyje jis sveria 
Silvija Antanaitytė, vieną toną? (10 ta ikų) . 

Los Angeles lit. m-los '• Rašyti metriniais, matais. 1 
i. 'Saulutės Spindulys".; tona = 1000 kg. 
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