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Pogrindžio prašymas 
lietuvių išeivijai 

Itonpfam meiles ir pagalbos katakombineso sąlygose gyvenančiai mūsų Bažnyč'ai 

25 nę Apaštalų Sostą; d) paskatinti gina viso pasaul'o vyskupus, kad 
rūpintis Tarybų Sąjungos evan- jie ypatingos me'lės ir rūpestin 

(Tęsinys iš vakar dienos) gelizacija; vietos ordinams įsaky- gumo parodytų tiems kunigams, 
Visa tai turint prieš akis, mes t; nedaryti kliūčių norintiems kurie kenčia dėl Kristaus įvai-

prašome mūsų užs'enyje gyve- dirbti šiame krašte misijų darbą; riausius persekiojimus, ragina 
nančių brolių lietuvių šių da- t) dėti pastangas, kad Baltams'"- jiems padėti malda ir savo para-
lykų: jos ir Ukrainos tikint eji gautų ma. Be to, rag'na visus tikin-

1. Parodyti daug'au rūpestin- teis? atidaryti savą kunigų semi-.čiuosius, ypatingai esančius aukš-
gumo, meilės, dvasinės ir medž'a- nariią; f) pasirūpinti, kad būtų tesnėse pareigose, drąsiai ginti 
ginės pagalbos ypač katakombi- atidarytos bažnyčios ir joms pa- persekiojamus tikinčiuosius (plg. 
nėse sąlygose gyvenančiai mūsų skirti kun'gai bent didesnėms Ta- "Gaudium et spės" 5), Laukia-| PELESOS BA2NYCIA 1953 metais. "Jei būsi kuomet Pelesoj, vidun.- plačių kaimo laukų išvysi mūsų am-
Katalikų Bažnvčiai. rybų Sąjungos miestams, kaip me, kad šie nutarimai būtų uo 

2. Deramu būdu prašyti Apaš- Ki-'evas, Minskas, Novosibirskas, lia: vykdomi. Helsinkio konferen-. 
talų Sostą: a) kiek įmanoma pa- Krasnojarskas, Omskas, Tomskas cijos nutarimai sudaro palankiarj 
greitinti Dievo tarno Jurgio Ma- ir pan; išleisti pastoracinius pot- sąlygas ginti varžomus ir perse-
tulaičio — Matulevičiaus beat"- varkius, Apaštalų Sosto skelbia- kiojamus tikinčiuosius visame pa 
fikacrją; b) rūpintis, kad būtų mus per radiją, skatinanč'us Ta- šaulyje ir ypač Tarybų Sąjun 
pradėtos beatifikaeiios bylos nau- rybų Sąjungos evangelizaciją, vei- goję 
jų lietuvių kankinių už tikėji- kiančius nuo paskelbimo dienos; Sis pareiškimas buvo parašy
mą ir dorą: arkivyskupo T. Matu- įspėti, kad jų vykdymo neturėtų tas prašant Šventosios Dvasios 
lionibY vysk. V. Bor'sevičiaus, teisės varžyti vietos ordinarai, šviesos, išklausius daugelio Lietu-
stud. Elenos Spirgevičiūtės, paro- Duoti teisę klausyti išpažinčių vos dvasiškių, vienuolių ir tikin 
džiusios panašų heroizmą kaip Šv. Bažnyč'os drausmei nenusikaltu- čiųjų nuomonių. Tikimės, kad 
Marija Gorėti; c) prašyti Šv. Te- šiems kunigams, nepaisant vys- mūsų broliai lietuviai užsienie-
vą neskirti vyskupais ir neduoti kupijos ribų. privačiuose butuo- čiai, viso pasaulio tikintieji ir ge-
garbės titulų doroviškai ir poli- se, ne tik pasauliečių, bet ir sese- ros valios žmonės kaip galėdami 
tiškai susikompromitavusiems as- rų vienuolių. mums padės. Mes prašysime 
rnenims. Nepasitikėti rekomenda- Vatikano II Susirinkimo dekre- Aukšč'ausiąjį, kad būtų išgirs 
rijomis tų, kurie jau yra suklaidi- te "Christus Dominus" Nr. 7 ra- tas mūsų pagalbos šauksmas. 

sdaus sėdą — stovi išn-ekinta bažnyčia — likęs be b okštų keturkampis pastatas, apstatytas biauriomis 
pašiūrėmis" ("Aušra;' Nr. 6 — "Draugas" 1977. YTIL 15) (Iš Br. Kviklio archyvo) 

"Aušra" Nr. 7 (47) 
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nių mažumų atstovas, kilęs iš 
Lietuvos žydų, fizikos mokslų 
daktaras. 

3. Ona Lukauskaitė-Poškienė 
poetė, rašytoja, pedagogė, baigu
si Kauno universitetą, tobulino
si Vienoje; prieš karą išleidusi 
du eilėraščių rinkinius, 1946 įėju
si į Lietuvių tautos tarybą, ku
rios daug narių buvo represuo
ti, o kiti — sušaudyti (č'a bu 
vo nuteistas ir poetas Kazys Bo 
rūta, tardomas poetas Kazys Ja-

siškais stebuklas" ir susižavėti k " ^ p
a s - M e Tarybos veiklą bu-

rūpestingai užmaskuotu ir užla- v o ^formuojamas poetas drama-
rekla. kuotu tarybinio gyvenimo pavir- t u r š a s B a l y s .Sruoga); poetė ra-

gavo sovietinių lagerių duonos 
Archangelsko ir Vorkutos apy
linkėse. 

4. Viktoras Petkus, buvęs teis-

Užsieniečiams skirtas 
„stebuklas" 

Parduotuvėse staiga "atpinga" prekes 
prieš pasirodant užsienio turistams 

Bonna šnipu neiškeis 

Bonna. — Vakarą Vokietija 
sako, kad trys šnipą:, kurie iš 
Gynybos departamento nufoto
grafavo apie 1,000 slaptų doku
mentų, jokiomis aplinkybėmis ne
bus iškeisti į Rytų Vokietijos ka
lėjimuose laikomus politinius ka
linius. 

Schmidtas Egipte 

Kairas. — I Egipto sostinę at
vyko V. Vokietijos kancleris Hel-
mut Schmidt. Savo vizitu jis no
ri parodyti pritarimą Sadato pra
dėtai taikos iniciatyvai. 

YLIKO SEIMO NUTARIMAI 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- 4. Akivaizdus Lietuvos kultū-

mo Komiteto seimas, susirinkęs Į rinio gyvenimo sovietinimas, ru-
St Petersburge, Floridoje, 1977 j s fikaeija ir visose srityse sunkė-
gruodžio 3-4 dienomis 
šiuos nutarimus: 

Kadaise plačiai buvo 
muojamas propagandinis filmas siumi. 
"Rust* stebuklas". Tačiau "rusiš
ku stebuklų" dažnai galima pa- 1 9 7 7 balandžio 22 pas Pasi
matyti ir be filmų. l i e n ? B i ru te> J"020* »*• Klaipė-

1977.IV. 13 toks "stebuklas doje, Girulių gyvenvietė, Vasaro- t a s u z * * k a d pokario metais 
įvyko Kaune, "Saulėtekio" par- l°jų 20> padaryta krata ryšium 
duotuvės vitrinoje. Po pietų, maŽ- Su baudžiamąja byla Gajauskui 
daug apie 16 vai. kauniečiai, pra- B a l i u i> Jono> u ž nusikaltimą pa
eidami pro šią vitriną, trynė Sal L T S R B K & s t r- I L D - K r a -
akis, negalėdami patikėti prekių t a pravedė SK mjr. R. Bertulis, 
kainomis: jos buvo sumažėjusos k r a t°je dalyvavo VSK prie M T 
dešimtį kartų. Dvylika rublių kai- L T S R K I a P**055 sk- operatyvi-
nave. bateliai dabar "kainavo" n i a i darbuotojai: K. Navickas, K. 
vieną rublį su kapeikomis, vai- Genevičius, S. Anusas. Krata pa-
kiški bateliai — tik šešiasde- d a r y t a bute> pagalbiniame pasta-
šimt keturias kape'kas, moteris- t e bei kiemo teritorijoje. Viena-
kas rankinukas —vieną rublį su m e i š av i l i l* sode r a s t a : " E , n a -
keliomis kapeikomis ir pan. mxW M j l kronikos" 43 nume

r i * - - «« - . . -i ris ir kt. Be to, B rutės Pašilie-Deja, stebuklas truko neil- . . »?__««. . «T . t* , , ., , .i nes motinos MuraiKienes Nata-gai. Po kurio laiko kainos vel . . . . . . . r . M . . i mos kambarvje buvo rastos ir buvo senosios. Naujosios buvo ' , . - ' .. . „ . 
m. - , . . ... paimtos dvi spausdinimo masme-

skirtos ne tarybiniams pilie- %. „ „ . tT„ ,. .*, , . . . . . , . les: Tnumph — lietuvišku cams, o užsieniečiams, kuriuos v ., . .vi «« n - •• « . , . . i • i • snftu ir rusiška Baškirija . 
tuo metu dviem autobusais kaip J 

tik privežė prie "Saulėtekio" .. ,«. „ „ . pirmininkavo atsikūrusiai Rasei-
parduotuvės. , . S , a m e

1 ^ U S [ ° S , S ^ S ? f?1"' n i ų 8™naajos ateitininkų kuo-
kiamos 1976 lapkričio 2o Lietu- pai^ v e I i a u v ė l - t e i s t a s u ž a n t i t a . 
voje susidar usios Helsinkio susi- „,1.:,,^. Utaratrim*. i,.^:^ n„w duotuvėše staiga "atDinea" Dre- . . V_. , ^ ^ T ....... literatūros. Jurgio Balt 

Viktoras Petkus 

Nesutaria del 
Palestinos 

Kairas. — Po Ismailia konfe
rencijos Sadatas pareiškė, kad 
nuomonių skirtumas su Izraeliu 
paliko labai didelis, bet padary
ta ir šiokia tokia pažanga. La
biausiai jį ir Beginą skiria pales
tiniečių valstybės klausimas. Sa
datas nori vakariniam Jordano 
krantui duoti laisvo apsisprendi
mo teisę, leidžiančią sukurti ne
priklausomą valstybę, bet tam la
bai priešinosi ir priešinsis Izra
elis. 

Chaplinas palaidotas 

Vevey, šveicar!;* — Charlie 
į Chaplinas vakar buvo palaidotas 

dalyvaujant tik šeimynos ir arti
miausių draugų rately. Nebuvo 
prileista nei spauda, nei televizi-
;os atstovai. Šveicarijoj, prie Ge-
nevos ežero Chaplinas gyveno 
nuo 1952, kai dėl jo prokomunis
tinės linijos į Ameriką nebuvo 
įsileistas. 

Wasbingtonas. — Mokesčių 
rinkimų įstaiga jau pradėjo siun-

I tinėti visiems mokėtojams blan
kus. Šių metų formuliarai, sako
ma, bus suprastinti, lengviau bus 
užpildui. Bus išsiųsta 83 milijo
nai blankų. 

1. Lietuvos valstybės atstaty
mo 60 metų sukakties išvakarė
se, iškeliant Lietuvos valstybin
gumą, tenka pabrėžti, kad lietu 

pneme! janti priespauda reikalauja suak
tyvinti talką pasipriešinimui. In
telektualinis kūrybinis įnašas į 
lietuvių kultūrą yra būtinas tau
tinei išeivijos dvasiai kelti ir stip
riau paremti tautą nelaisvėje. 

Tai ne pirmas atvejis, kai par 
5* tarimų vykdvmui remti Lietuvos r^a^i r . Vo.'5«o«t« kės prieš pasirodant užsienio tu- IO' Vaižganto, 

atpinga pre-
visuomenmes grupes narių trurn- oro7/l>ir,r>^ i^„~ A;??.;, V^IA^ 

ristams. Periferijoje ši tok ų reiš- ^ c Kir t__R- * Brazdžionio, Jono Aisčio, Neles 
kinių yra buvę ir anksčiau. Jie ^ moSr^os- Mazalaitės raštų platinimą bei 
skirti apdumti akis svečiams iš * laikymą. 
užsienio. Šitaip apgaunami nai- L KnroHs Garuckas. (z.A90H) 5. Tomas Venclova, poetas, 
vūs ir patiklūs užsieniečiai. Jie kunigas, jėzuitas, mokslus ėjęs vertėjas, kalbininkas, dirbęs Tar 
kartais išsiveža labai gerą nuomo- Vnkieti;oie ir Olandijoje; pokario tų universitete, o prieš išvažiuo-
nę apie tarybinį gyvenimą. Bet m< tais kunigavęs Viln aus arki- jant į Vakaras —Lietuvos Moks-
laimšį kad jų tarpe pasitaiko kri- yskupijoje, o dabar klebonauja lų akademijos Istorijos instituto 
tiškesniu lankvtoių. kurie nelin- Ceikiniuose. filosofiios skvriuje; dabar gru 
ke ' lfaBgvahūdšikai patikėti "ru- Z. Eitanas Finkel&iana£t tauti- pės atstovas Vakaruose. 

Agana, Guam. — Amerikos 
transportiniais lėktuvais iš Eni-
wetok salos Pači f f* e buvo eva
kuoti visi kariai, ju Šeimos ir vie
tiniai gyventojai į Guamą, kai 
artėjo taifūnas, vėjas iki 100 my
lių per valandą. 

Tokijo. — Japonų žinių agen
tūros Kyodo žodžiais, sovietų 
Brežnevas pasveiko, bet kokia li
ga sirgo, nežinorsa. 

vių rezistencijos okupuotoje t ė - ! T u o Pačįu ^ f * " 3 bolševikų 
vynėje tikslai sutampa su VLIKo' propagandos piešiamo 
tikslais, nustatytais jau 1943 me
tais. Pavergtųjų lietuvių žingsnius 
ir žygius tenai apsprendžia sąly
gos: ilga patrtis ir nepalaužtų 
patriotų išmintis. Okupuotos Lie
tuvos išsilaisvinimui mes galime 
ir privalome paveikiau padėti, 
dirbdami įvairais įmanomais 
būdais įvairiausiose prieinamuose 
forumuose. 

2. Bendras ir aukščiausias vi
sų lietuvių tikslas okupuotoje tė
vynėje, tremtyje bei laisvajame 
pasaulyje buvo ir tebėra tas pats: 
pastovus, bekompromisinis s'eki-
mas atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Lietuvos gyvento
jai, remdamiesi esminių žmogaus 
teisių pagrindu, turi atgauti są
lygas laisva valia demokratiškai 
tvarkyti savo krašto bei tautos 
dabartį ir ateitį. 

3. Atsižvelgiant į vis gausėjan
čius lietuvių tautos gyvųjų sluoks
nių pageidavimus gauti talkos iš 
laisvojo pasaulio lietuvių politi
nių ir intelektualinių pajėgų, sei
mas rekomenduoja VLIKo tary
bai ir valdybai sudaryti iš kva
lifikuotų asmenų specialią komi
siją išsamesnei programai pa
ruošti, įtraukiant j šį darbą jau
nesniąją kartą. Šis darbas ryš
kintų politinius nusistatymus ir 
natūralią diferenciaciją, tuo bū
du gilindamas demokratijos šak-
įis lietuvių visuomenėje. 

Lietuvos gyvenimo paveikslo. 
5. Mūsų tikslui pasiekti yra 

būtina bendradarb'auti su rusiš
kojo bolševizmo pajungtomis ir 
išsilaisvinimo siekiančiomis tau
tomis, ypatingai su mūsų kaimy
ninių latvių ir estų tautomis. 

6. Seimas pataria VLIKo tary
bai ir valdybai susisiekti su Lie
tuvos Diplomatine tarnyba, sten
giantis išsiaiškint7, susitarti ir 
mtis atitinkamų veiksmų Lietu
vos valstybiniam tęstinumui su
tvirtinti ir siekti jo pilnaties at
kūrimo. 

7. VLIKo seimas didžiai verti
na veiksnių konferencijų reikšmę 
tautos vadavimo pastangoms pa
remti ir apgailestauja, kad pasku
tinioji konferencija, dėl kai ku
rių priežasčių, dėtų pastangų ne
pateisino. Seimas siūlo valdybai 
imtis iniciatyvos šiems kliuvi
niams pašalinti. 

(Bus daugiau) 

Blogas Kinijos derlius 

Pekinas — Kinijos žinių agen
tūra prisipažino apie blogą der
lių. 1977 vasarą grūdų nebuvo 
surinkta tiek, kiek tikėtasi. Kal
tė metama šaltam orui, potvy
niams ir sausrai įvairiose Kini
jos dalyse. 

Radaro stotis DivarbaJur amerikiečiu, kariaėj bazėj, Turkijoj 

Sovietu raketos 
pasieks ir Ameriką 

Washingtonas. — Amerikos 
oficialūs asmenys įsitikinę, kad 
sovietai pradėjo gaminti naują 
raketą, paleidžiamą iš judamos 
platformos, galinčią pasiekti ir 
ir Ameriką. Iki šiol jie turėjo 
SS-20 raketą, siekiančią 3,000 
myliu. Ja galėjo apšaudyti Va
karų Europą, Kiniją ir Viduri-
niuosius Rytus. Prie jos galima 
prijungti dar trečią raketos stadi
ją, ir ji galės pasiekti 5,500 my
lių. 

Amerika gamina naują tarp-
kontinentinę raketą, paleidžia
mą iš judančios požeminės plat
formos, tik jos gamyba šiuo me
tu pristabdyta. Dėl to kiek susi
rūpinę kariniai ekspertai, nes jei 
pasitvirtins teigimai apie sovie
tus, jie tada turės atominę pers
varą. 

Žvalgybos žiniomis, SS-20 ra
ketos statomos rytinėj Sov. Są
jungos daly ir jos nukreiptos 
prieš Kiniją, bet ruošiamasi jas 
įrengti ir prieš V. Europą. 

Arabai radikalai 
prieš Sadatę 

Beirutas. — Arabai radikalą! 
apkaltino Sadatą bendrų arabų 
reikalų išdavimu ir jo antro su
sitikimo su Izraelio premjeru Be
ginu negali atleisti. Palestiniečiai 
žada sabotuoti visus Sadato susi
tarimus ir taikos iniciatyvą. Si
rijos radijas sakė, kad Sadatas 
pasiruošęs sudaryti atskirą tai
kos sutartį su Izraeliu ir tai bū
tų kitų arabų valstybių sąskaiton. 

Visų palestiniečių grupių par
tizanų vadai vakar pradėjo kon
ferenciją Beirute ir tariasi, ką rei
kės daryli. 

Vietnamo kaltinimas 
Carteriui 

Hanojus. — Vietnamas apkal
tino prezidentą Carterį savo ke
lione į šešias Europos ir Azijos 
šalis norinčiu suorganizuoti nau
ją karinę intervenciją kur nors 
į kitą ar kitas šalis, o jo žmogaus 
teisių kampanija esanti "instru
mentu prieš pažangiąsias socia
listines šalis". 

Amerika ir Pabaltijys 
Chicaga. — Vakar dienos 

"Chicago Tribūne" vedamųjų 
puslapy įdėjo per keturias skiltis 
kun. Juozo Prunskio kolumną 
apie Amerikos tvirtą nusistaty
mą Belgrade, ginant žmogaus 
teises. Cituoja amb. Goldbergo 
ir kitų delegacijos narių pareiš
kimus apie Sov. Sąjungos įvyk
dytą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją ir pripažįsta, kad to
kia laikysena Amerika įgyja tik
rų draugų. 

Ankara. — Turkijos karo po
licija suėmė valstybinės žvalgy
bos agentūros vadovo pavaduo
toją Sabahattin Savasaną, kal
tindama jį britų ir amerikiečių 
žvalgyboms perdavus turkų pas
laptis, liečiančias jų politiką Kip
ro atžvilgiu. 

KALENDORIUS 

GriK>d/io 28: Nekalti Berne
liai; Teodoras, Rimas, Vyga. 

Gruodžio 29: Tomas Beck, 
Agapė, Survilas, Gajutė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:27. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, galimas 
sniegas, Šilčiau, apie 20 laipsni!), 
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, l SUKAKTUVINIAI LIETUVIŲ 
SKAUTIJOS METAI 

' mas Lietuviu ot>eros Mari tos 
i aukšt . HIOKVKIOS saieje. 

Gegužės 6—7 d. — Dzūkų 
dienos J a u n i m o centre . 

Gegužės 7 d. — Motinos die
nos minėjimas, ruošiamas Chi
cagos Anglijos - Bri tanijos lie-

j tuvių klubo Šaulių namuose. 
Gegužės 28 d. — Chicagos 

Anglijos - Br i tani jos lietuvių 
klubo gegužinė, ruošiama Vyčių 
sodelyje i r salėje. 

LSS Tarybos Pirmija. laikyda-: Skautų Aidas yra vienas iš se-
masi seniai įsigalėjusios tradicijos,! niausiu lietuvių jaunimo laikraš-
skelbia Sukaktu\inius Lietu-1 čių, kuris reguliariai lanko mus 
vių skautijos metus nuo š.m. lap- per 55 metus. Jis savo lapais liu-
kn'čio i d. dija gyvosios skautijos veiklą, ir 

1978 m vasario 16 d. sukan- kaip senas draugas atsilanko 
ka 60 metų, kai oficialiai Lietu- • į mūsų namus. Kad šis laikraštis 
va pasiskelbė Nepriklausoma i dar ilgai mus lankytų ir liudytų 
valstybe (1918.11.16). į mūsų sąjūdžio veiklą, prenume-

1S78 m. kovo 15 d. sukanka 
55 metai, ka; Skautų Aidas pra
dėjo eiti Šiauliuose (1923.111.15). 

1978 m. lapkričio 1 d. sukan
ka 60 metų. Kai Lietuvių Skautų 
ir Skaučių organizacija įsikūrė 
Vilniuje 1918rn.lapkričio 1 d. 

Švęsdami šias sukaktis, Sukak-
' tuviriiais Lietuvių 
tais ypatingai atnauji 
įsipareigojimą Dievui, Tėvynei ir 
Aramui . 

Dirbdami vietovėse su sesėmis 
ir broliais tobulai perduokime 
jiems šio šūkio reikšmę bei pras
m ę Lietuviškajame skautybės są
jūdyje. Iš Lietuviu Katalikų Kro
nikos žinome, kaip paprasti, bet 
taurūs lietuviai Lietuvoje kovoja 

ruokime jį, platinkime jį kitiems, 
rašykime į jį apie Jūsų vietovės 
skautiškus išgyvenimus, įvairius 
įvykiu? ir sukaktuves. Platinkite 
ši laikraštį giminėms ir pažįsta
miems, rėmėjams ir geradariams, 
kad jį .skaitydami jie arčiau pa
žintų- Jus ir skautybės idealus, 

skautijos me- Į Lietuvių Skauių. Sąjunga turi d i -
jjinkime savo dėlės įtakos jaunimo auklėjime, 

nes per jos eiles yra perėję ke
liasdešimt tūkstančių jaunų lietu
vaičių ir lietuviukų. Ji yra lie
tuvių bendruomenės gyvenimo 
mozaikos dalis. 

Kalėdų švenčių metu nukako vieneri metai nuo r.uoširdaus skautų rė
mėjo a. a. gea. garbes konsulo Californijoja ir. Juliaus Bielskio mir
ties. Si įuotrauka yra viena iš vėliausių jo gyvenime. 5ia velionį mato
me dalijantis mintimis su Ramiojo Vandenyno rajono vadu s. fil. Vy
tautu Vidugiriu ir LS Brolijos vyriausiu skautininku s .fil. Sigitu Mik-
naičiu Les Angeles skautų-čių 25 metų sukakties minėjime, 1976 m. 
gruodžio 12 d. "~" Nuotr. L. Kanto 

PARENGIMAI CHICAGOJ 

1977 METAI skautų-čių. 
Brighton Par -Sausio 28 d. 

- Gruodžio 31 d. - Naujųjų | k o m m o k v k l o s v a k a r a s fcaft, 
Metų sutikimas, ruošianias v y 

už religinę ir kiekvieno žmogaus 
pilietinę teisę. Tai darydami, jie 
aukoja savo gyvybę, o mes čia 
dirbdami aukojame tik. savo lai
ką. Vfen tik ši mintis turėtų su
krėsti ir uždegti kiekvieną vado
vę ir vadovą naujam darbui Su
kaktuvinių Lietuvių skautijos me
tų proga! 

Linkiu visiems darnaus ir vie
ningo darbo. Linkiu, kad mūsų 
sukaktuviniai metai pasireikštų 
ypatingais darbais mūsų jauni
mui, mūsų lietuviškajai skauty-
bei ir mūsų tėvynei Lietuvai. 

Darbingų Sukaktuvinių Lietu
vių skautijos metų! 

Budžiu! 

v. s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė 

tau to D. šaulių rinktinės Šaulių 
namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas, i 
ruošiamas Cicero jūros šaulių 
Klaipėdos kuopos, Šv. Antano 
parap. salėje. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas Amer. liet. inž -arch. 
s-gos Chicagos skyriaus Land-
mark salėje. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas Lietuvių operos Jau
nimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas 
ruošiamas "Dainavos' ' ansamb
lio Jaunimo centre. 

MIESTŲ ATLIEKOS 
PANAUDOJAMOS GAMYBAI 

Senkant žemės tu r t ams , b r an -
I gsta jų eksploataci ja , P a s t a -
jrąjį deš imtmet į išsivysčiusiuose 
| kraštuose ieškoma būdų g a u t i 
antrinių žaliavų iš pramonės 
buitinių atl iekų. J A V specialis
tai skelbia, k a d pagamint i I kg . 
aliuminio iš boksitų rūdos rei
kia 40 k a r t ų daug iau energijos, 
negu iš mies to šiukšlių. 1975 
m. J A V buvo j a u 1300 centrų, 
kur aliuminis buvo g a u n a m a s 
«š didmiesčių šiukšlių. Perdi rb
ta 2,3 bilijono išmestų aliumi-
ninių dėžučių, o tai yra 17% 
bendro jų pagaminimo kiekio. 

Pavyzdžiui, 1970 m. tik dvie
juose Amer ikos miestuose buvo 

i renkamos perdirbimui popieriaus 

• namuose. 
— Užgavėnių vakaras (Mardi 

i Gras) ruošiamas dešimties or
ganizacijų Jaunimo centre. a t : ; e k o s . 0 i & 7 4 ^ ^ j a u 

Vasario 4 d. - K Donelaičio f d a u g i a u k a i p 1 0 0 J A V miestų 
lit. mokyklų balius Jaunimo i 
centre. 

— Naujųjų metų sutikimas, 
ruošiamas Lietuvių tautiniuose 
namuose. 

•?<• j 
PADĖKOS LAIŠKAS 

MECENATAMS 

Aušros Vartų Tuntui Chicagoįe 

Mielos Sesės. 
i: 

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų 
paramą stovyklos fondui, nežiū
rint, kad net devynios atstovės 
vyksta Australijon, kurioms pa
ramos, tur būt. irgi reikėjo, {ra
šėme jūsų tuntą į mecenatų ei
les ir jūsų atstovės parsiveš namo 
gražiai nukaltus medalius specia
liai mecenatams prisiminimui. 

Stovykloje bus 400 stovyklau
tojų, iš kurių 98 iš JAV ir dvi 
sesės iš Anglijos. Australijos sąly

gomis tai labai didelis skaičius 
lietuviško jaunimo susiburs vie
non vieton. 

Linkime jums linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų 1978 Me
tų neatvykstančioms į Australiją. 
Gi jūsų atstoves prižadam broliš
kai išbučiuoti Naujų Metų suti-
< :me Melbourne! 

Gero Vėjo! 
Budžiu! 

j.s. fil. Vyt. Vaitkus, 
Stovyklos iždininkas 

VINCO KRĖVĖS DR-VĖS 
SKAUTŲ IR JŲ TĖVŲ ŽINIAI 

1978 m. sausio 7-8 d. Vinco 
Krėvės d-vė planuoja žiemos iš
kylą, j Lituanicos tun to stovyk
laviete Rakė . 

Kaip apsirengti: 

1. Šilti apatiniai rūbai. 2. Vil
noniai marškiniai. 3. Vilnonės 
kelnės. 4. Megztukas, 5. giltas 
švarkas . 6. 2 poros šiltų koji
nių. 7. Vandens neperleidžią ba
ta i . 8. Pirštinės. 9 Šilta kepu
rė . 

Ką pasiimti kvprinėn: 

• . 

1978 METAI 

Kompasą, peilį, foto aparatą1 

(jei tu r i ) , pašliūžas (jei t u r i ) , ! 

sumuštinį. 

Iškylos dienotvarkė: 

Sausio 8 d.' — Rašytojos Šat
rijos Raganos 100 metų gimimo 

minėjimas 
centre, ruošiamas Liet. moky
tojų s-gos. 

Sausio 14 d. — Ped. lit. insti-
1. Išvažiuojam nuo Jaunimo tu-o linksmavakaris Jaunimo 

centro 5 vai. rytą. 2. Raką pa - ! centre. 
sieksim 12-1 vai. 3 Sutvarko- i Sausio 15 d. — JAV L B Vidu-
me mašinas, bagažą. 4. Pietūs, j rio Vakarų apygardos suvažia-
5. Stovyklos apžiūra, gamtos . vi mas Jaunimo centre, 
stebėjimas. 6. Žiemos žaidimas. Sausio 21 d. — Skaučių "Auš-
7. Vakarienė. 8. Pašnekesys. 9. j *os Vartų" tunto tradicinis ba-
Laužas. 10. Vyr. skautų jžodis. i iius Jaunimo centre. 
11. Tyla. — Vyčių choro metinis ban-

Sekmadienis ! k e t a s B- P a k š t o svetainėje. 
Sausio 21 d. — Spaudos ba-

1. Keliamės. 2. Pusryčiai, s to- j fina, ruošiamas Liet. žurnalistų 
vykios sutvarkymas. 3. Iškyla ij s . g o s vfartirūque restorano sa-
Indian trai ls . 4. Gamta žiemą, j j £ s e 

5. Žaidimas. Pasiruošimas na - j J . Darfaus Lapinsko jaunimo 
mo... 6 Prie Jaunimo centro į ^ ^ 0 vakaras Jaunimo 
a P i e 6 v a L ! centre 

Prieš išvažiuojant bus patUc- S a u s i o , , d _ V y s k v B r i z _ 
rinta skautų apranga ir kupri-\^0 k u n i g y s t ė s „ m e t „ ^ 
nes^ Nepasiruošę žiemos akylai j ̂  vėa^KmB M a r i j o s a u k š t 

mokyklos salėje. 
Klaipėdos grįžimo prie Lie-

- \ K.MNIM \i i \\ \\\\\ j tuvos sukakties minėjimas Jau-

— Anglijos, Britanijos Lietu
vių klubo Užgavėnių vakaras 
Jaunimo centro kavinėje. 

Vasario 12 d. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas, ruošiamas Chicagos 
lie. tarybos Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. 

' organizavo popier iaus at l iekų 
rinkimą, i r t a i s pačiais me ta i s 
iš tų at l iekų buvo pagamin ta 
22% viso gaminamo popie
riaus. 

28 valst i jose j a u pradėjo veik
ti apie 100 centrų, kur k a s m e t 
perdirbama 250 tūkstančių t onų 
išmestos s t ikl inės t a ro s . Ta ig i 
perdirbtasis s t iklas kol k a s 

— Cicero Altos skyriaus ruo-1 m d a r o t ik 2% met inės s t ik lo 
šiamas Lietuvos nepriklausomy-I produkcijos, bet t as procentas 
bės ininėjirnas Šv. Antano pa- į vis auga . j m 
rapijos salėje. į 

Vasario 5 d. — Altos Visuo
meninių reikalų komisijos dis
kusijos tema "Lietuvos by la ' 
Helsinkio — Belgrado konferen
cijų šviesoje" l i e t . Tautiniuose 
namuose. 

Jaunimo' V a s a r i o 1 5 * ~ S° l i s tU N -
Linkevičiūtės ir B. Prapuolenio 
koncertas Jaunimo centre. 

nebus leidžiami važiuoti. 
Draugininkas I 

Vasario 19 d. — Šv. Kazimie
ro seserų rėmėjų metinis žaidi
mų pobūvis Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose. 

— LB Cicero apylinkės ruo
šiamas Vasario 16 minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje. 

Vasario 25 — kovo o d. — 
K. Avižienio paveikslų kolekci
jos paroda Jaunimo centre. 

Kovo 4 d. — Ulinois liet. res
publikonų lygos metinis atžy-
mėjimų banketas Liet. taut . 
namuose. 

Bal. 1 d. — Cicero lituanisti
nės mokyklos vakaras Šv. Anta
no parapijos salėje. 

Bal. 1 ir 2 d. _ Verdi 
Į operos "Nabucco" spektaklis 
ruošiamas Lietuvių operos Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 

Bal. 8 d. — Verdi operos 
"Nabucco" spektaklis, ruošia-

Or. Jonas G. B YLA-B YLA 171S 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 W. «3rd SU 
Chicago, DL M O 

TeL 47«44M 
Valandos pagal risHarhną 

•iiHiitiimiiiiiiiiiiimummtiiimtiiHitfi 
A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K AL 
t A S S O C I A T E S 

O t teL 776-5162; ra. 787-6047 
2649 W. 63rd St., Chieage, m 

Darbo vai. nuo 9 fld 5 vaL vafc. 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad atdara pusę dienos 
lies duodame įvairius teisiniu* 

patarimus. 
" - i . ' t i t i m i M i H i i H i m n i H i M f i i M M i i i i i i i 

'iiiiiiiMiiimniiiiiiuniiuiiniiiiiiiiHiiiiti 

1. Šil tus marškinius. 2. Šiltus 
i t inius rūbus. 3 . Dvi poras 

šiltų kojinių (galima ir dau- i Pastaba: Sis sveikinimas j r krai-

STOVYKLAI 

L.S.S. Jūrų skaučių skyriaus ir 
Nerijos Jūrų skaučių Chi^agoje 
tunto vardu. 

Sveikiname Vl-tąją Tautinę 
Stovyklą Australijoje, sveikiname 
jos viršininką, vadovus, svečius ir 
visus stovyklautojus. 

Mes. negalėdamos stovyklauti 
su Jumis, siunčiame nors ir ma-

| žytę dalelę savęs, sesių dovano
tus gintarėlius. Tegu! šis susiti
kimas suriša visus naujais, bend
rais, skautiškais ryšiais, broliška 
meile, o gintaro gabalėlius lin
kime grąžinti vėl Laisviesiems 
Baltijos Krantams... 

Liekame su Jumis ir Gero vėjo! 

j . ps. J. AlekMiinienė 

Merijos tunto tuntininkė 
j.ps. V. Račiūnienė 

Jūrų skaučių skyriaus vedėja 

g i au ) . 4. Pirštines. 5. Miegamą 
-c-aj^ą. 6. Gabalą plastikos ar 
jrreser.tą. 7. Ekstra batus. 8. 

čio skrynutė >u gimarais Vyriau
sios Skautininkės nuvežti Austra
lijon, Tautinėn Stovyklon. 

nimo centre, ruošiamas jūros 

RAŠYKIME T A U T I N Ė N 
STOVYKLON 

Raginame visus siųsti sveikini
mus Vl-tąjai Tautinei Stovyklai 
Australijoje, o taip pat ir ten iš
vykusiems mūsų broliams ir se
sėms. Stovyklos adresas: VIth 
Lithuanian VVorld Jamboree, Gil-
we!i Park, c-o Postmasser, Gem-
brook. Vic. 3783. Australija. 

ŽINIOS IS AUSTRALIJOS 

JAV ir Kanados atstovai į Tau
tinę stovyklą Australijoje, nežiū
rint labai nepalankaus oro sąly
gų trukdymo, laimingai pasiekė 
kelionės tikslą. Atvykusieji buvo 
labai maloniai sutikti, globojami 
ir vaišinami su tikru lietuviškai 
nuoširdžiu vaišingumu. Tikimės 
artimiausiu laiku gauti daugiau 
žinių, kurias pagal galimybę pa
skelbsime sekančioje Skautybės 
Kelio laidoje. 

— Žmonės, kurie per daug iš
laidus, linkę manyti, jog jie per 
mažai uždirba. 

tflNDERS ME0ICAL ARTS, 
3213 W. 63rd Strttt 

TeL WI 5 . im 
PRBTATYMA8 NEMOKAMAI 

t f o patalefonuoatan Jfksą gydytojui 

«niHim 

^!iiiiiiini!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiHiiiuiniiiniiiiiuir£ 

E PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ m KITOMIS PRAGOBOS I 

f SY. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO | 
I A N T R A L A I D A | 
1 _ i » | e i d o — 
I LUriliVIU KTJNIOŲ VTENYBU 
S Mecenatam — PreL luozaa 

Vanjacla Tectamentas yra praktiško formato Jrtttas kl«taw vlrfte-
MAIS. V^rtlmaa padarytas terasta lietuviu kalba. Meoenato d6ka laMa 
oarduodaraa prtMnama kaina. 

Gannanta *T>RAr0O- knygyaa 
Kaiam —$5.06 

Dlinola srventojai praAoml piidStl 50 centų mokeačlama tr aar-
•iuntimui i Kitur įryr«nanU«Jl pridekite 26 centas) . 

Z 
i 
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š 
| G*w protą * * • * M » H N&oJąJ 

I DRAUGAS 
i 4545 West 63rd Street 
I Chicago. DJinoii 60629 
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metams 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

6 rcėn. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 raėn. 
$1540 

13.00 
15.t» 
15.00 
9.00 

i i i 

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks 
t o susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra

šymą, ; 

TeL P r 8-3229 

OR. AUNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. R. G. BALUKAS 
AkaderUa te moterų Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

•CM 80. Pulaskl Road (Crawford 
Medleal BaOding). TeL LU $-6446 
**A nemtaUlepte, •kambtutl S74-Sfi«4 
Priima llgonlua pagal lualtarlmą 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marcoette Medleal Cente* 
a i s a So. Kedzie Areno* 

Vai., plnaad., antrad. Ir ketrlrtaa 
6 lkl 7:S0 va!, vakaro. 

Seštad. nuo 1 lkl S ral. 
Pagal •ualtarlma. 

Ofiso teief. WA 5-2«70 
ReskL teL WAlbrook S-S048 

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-415J 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So, fiOth Ave, Cket» 

Kasdien l-» raL Ir 6-8 vaL va*. 
laakyroe trečiadienius. 

Seštadleniaia 11 Iki * va» popiet. 

TeLKE0aiK«.VI8i1 

OR. WALTER L KIR5TUK 
(Lietuvis gydy>jo}ttBt 

MM West S0th Stnei 
VaL: plrnuuL, antraa., ket<rtdad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet tr J-l 
»at vak. Tre5. Ir S«etad. a-^darvta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIKURGft 
KCDIKIl IB VAIKL i.IGvta 

S P K C L U J s r i 
MEDICAL BL1LX>1AG 

Tise South Western Aveaaa. 
• alaadoe: Kasdien nuo 10 >aL ryla 

iki 1 vaL popiet. 
Ofteo teL RE 7-1188; rezld. SSS-SSlt 

TeL ofiso HE 4-5849, re*. S88-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West Tlst tkTeet 
VAL.: pirm., antr.. ketv. Ir penki 
1 :00 -6 :00 vaL popiet, treč ir fteit 
tik •oaitarua. 

Or. Ase. Rudoko kabinetą 
OR. EDMUND E. CIARA 

CPTOMETRISTAS 
2789 Weett Ha* Stree* 

TeL — GB 8-2408 
VaL: pagal ausitarlma: pirznad. 1 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. te penkt 
l» -4 : seMad. 10-t vaL 

Otm. teL 7M-44T7; Bes. 248-2839 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
SpeciaJyb? — Nervo, te 

Emocines Ugos 
•RAWFORD MEDICAL BCTLDING 

•441 So. PuhMkl Road 
valandos pagal so«ltartma> 

Berfd. teL — GI 88873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

81M So. Eedato A ve. WA 5-2670 

Ofs. HE 4-1818; 
DR. L MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave- kanapa*} 
/aL: plrmad., antrad., ketrirad. Ir 
^enktad. t iki 7 v. p. p. Tik 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLETA KAROSAVfB 

7651 So. Waabtenaw — TeL 778-876S 
i>rltaikoml akiniai pagal STdytoJti 

receptini. 
Didelis aklalu rėmą pssl i l i i t l iss i 

VaL: pirm., antr.. penkt 16-5:10 
<etv. 1-8 v. vak. S a l t 10-4 T. S . » 

Trečiadieniais nldaryta. 

Telet — S2-4422 
DR. ROMAS PETRUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRCRGUA 
Ofteal: 

111 No. WABASH AVB. 
4MS NO. CENTRAL AVK. 

Valandos pagal 

akambintl: afl s-OOOl. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Aklų ilgos 

8887 Wes* lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2228 
DR. JAHINA JAKiEVIčIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

2888 West 83rd Street 
Ptemad.. antrad.. ketvlrtad. te penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nno t lkl t vai 
vak. Aefttad. nuo 1 lkl 4 v»X 

Ofs PO 7-8008, Res. GA 8-7378 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS m CHTRURGA8 
8844 West 63rd Street 

Vslsados pagal susitarimą 

DR. FRARK KEDRAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTA8 

l ikrme akte. Pritaiko s l l s sus te 
"Contact ISSSSJSSJ -

2818 W. 7Lrt S t — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tesJ 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLftS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2M8W.88rsJ Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
h* ketv. ano 5-7 vakare 

Ofiso M. TM-2888, 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
H14 No. Westere Aveasje 
1888 No. Meetere A veasjs 
TeL atsakoma 12 ralandų 

«8flV444l — 881-4885 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Įrtelgni Ir bato teL M2-1881 

BENDROJI HEDICINA 
1487 So. 49tb Gonrt, CVero, m 

Kesdtoe 10-12 tr 4-7 
Išskyrus troclad. ir 

DR. L L SIMORAtTIS 
G Y D Y T O J A S 

Adrese* 4255 W. 8Srd Street 
Ofteo telef. R3E 5-4410 
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Sekines it nesėkmei 

SOVIETU REVOLIUCIJOS 60 METU BALANSAS 
Visi Sovietų Sąjungos cent

riniai, respublikiniai ir sritiniai 
laikraščiai, žurnalai ir specialus 
leidiniai šiais metais labai daug 
vietos skyrė aprašymui revoliu
cijos Įvykių ir pasiekimų, kurie 
sukūrė žiauriausią režimą pasau
lio istorijoje. Iš Sovietų Rusijos 
atsiradusi Sovietų Sąjunga sėk
mingai tęsia pirmųjų po revoliu
cijos metų teroro ir persekiojimo 
režimą per visus 60 metų. 

Šis režimas, kaip pastebi Vaka
rų Europos spauda, tikrai gali 
drąsiai pasigirti savo pasiektais 
rekordais —• nužudytų ir sunai
kintų gyventojų skaičiais, grubia 
fėga ir apgaule užgrobta teritori
ja, prievarta prijungtų tautų a-
pimtimi. 

Sovietų Sąjunga gali didžiuo
tis turinti daugiausia kalėjimų, 
jų tarpe ir didžiausią kalėji
mą pasaulyje: Charkovo kalėji
mo kamerose yra vietos 40,000 
kalinių. Taip pat ji gali didžiuo
tis turinti didžiausias pasaulyje 
koncentracijos stovyklas: netoli 
Karagandos, Klimo ir kitose vie
tose, kaip praneša "Latvija", esą 
dar dabar laikoma 1,375,000 
"laimingojo rojaus" piliečių. Šis 
didžiulis skaičius iš tiesų nėra la
trai didelis, kai lygini su Stalino 
sukurta stovyklų sistema, kur bu
vo laikoma 12 milijonų nekaltų 
žmonių. 

* 
"Guiness Book of Records" at

žymi "tėvo Stalino" revoliuci
nius laimėjimus. Jis likvidavęs 9 
milijonus Sovietų Sąjungos žmo
nių. Jėga, apgaule ir melu sovie
tinis režimas prijungė prie savo 
šalies ištisą eilę teritorijų, prade
dant Gruzija, Kaukazo respubli
komis, Ukraina, Baltgudija, įvai
riomis žemėmis Azijoje, baigiant 
Moldavija, Lietuva, Latvija, Esti
ja, Suomijos teritorijos dalimi. 
Rytų Vokietija, Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija buvo ginklu pri
verstos pripažinti komunistini re
žimą. 

Tuo pačiu metu, kai D. Brita
nija, Prancūzija, Olandija, Belgi
ja ir kitos valstybės po II pasau
linio karo suteikė nepriklausomy
bę 70-čiai tautų, 1200 milijonų 
žmonių, teritorijom, 13,5 miL kv. 
mylių ploto, Sovietų Sąjunga, pa
mindama žmogaus teises, prisi
jungė 200 milijonų gyventojų ir 
2.25 miL kv. mylių teritorijos ir 
vis dar grasina kitiems kraštams. 
Tai naujasis sovietinis kolonializ
mas, apie kur| vengia kalbėti ir 
dalyką tikruoju vardu vadinti 
Jungtinės Tautos, JAV ir kitų di
džiųjų valstybių politikai. 

Miunchene. Vakarų Vokietijo
je, rusų emigrantų leidžiamas 
žurnalas "Posev" š-m. nr. 9 pa
teikė įdomios medžiagos apie 
naujo tipo gyventojų žudymus 
Sovietuose. Leiskime kalbėti pa
tiems rusams. 

Kaspijos jūros dylnrminiame 
pusiasalyje Mangišlake buvo su
rastas uranas — labai svarbi me
džiaga atominiams ginklams ga
minti. Į požemines kasyklas rū
dai kasti varomi kaliniai, jiems 
neduodant bet kurių paprasčiau
sių apsaugos priemonių bei spe
cialių drabužių radiacijai sulai
dyti. Specialiais laivais ten pris
tatomi naujų kalinių transportai, 
nes ilgiau metų ten niekas neiš
gyvena. 

Panašios urano kasyklos yra 
Ukrainoje, Kazachstane. Stovyk
loje prie Černovicų miesto urano 
radioaktyvumas esąs tiek stiprus, 
kad mirčiai pasmerktieji kaliniai 
ten numirštą po pusmečio. Šiose 
mirties stovyklose nuolat dirba 
daugiau kaip 9000 kalinių. 

Bet yra ir kitų baisių stovyklų. 
Taip Mordavijoje, griežto rėžimo 
stovykloje Nr. 10, kaliniai dirba 
10 valandų per dieną, šlifuodami 
stiklą. Mechaninių valymo bei 
ventiliacijos priemonių nėra. Ne
laimingieji alsuoja stiklo dulkė

mis, serga silikoze ir greit miršta. 
Visuose pasaulio vandenyse 

plaukioja sovietiniai povandeni
niai laivai, atomine energija va
romi, raketomis vežini. Šių laivų 
atominius variklius reikia dažnai 
valyti. Šiuos darbus turi atlikti 
kaliniai. Štai kodėl netoli Sovietų 
karo laivynų uostų įruošta dau
gybė koncentracijos stovyklų. 
Viena iš jų yra Pabaltijy, Estijoje, 
prie Paldiski įlankos. 

Objektyviai vertinant, reikia 
pripažinti, kad Sovietai per 60 
metų pasiekė ir kai kurių laimėji
mų technikos srityje: išplėtė erd
vės tyrinėjimų stočių statybą, pa
leido daug satelitų, pastatė pir
mąjį atominį ledlaužį, stato ato
mines jėgaines. Bet reikšmingas 
dalykas — su labai mažomis iš
imtimis šios statybos tarnauja 
karo technikai, o tuo pačiu pa
saulio užkariavimui. Reikia dar 
pridėti, kad Sovietai tikrai gerai 
apsiginklavo ir dar ginkluojasi. 

Tačiau visi šie jų "technikos 
stebuklai" ir laimėjimai žmonių 
gyvenimo nepagerino, jų neap
rūpino būtiniausiais dalykais, bū
tent prekėmis, maistu. Jei kurioje 
kitoje valstybėje taip būtų, žmo
nės būtų seniai tokį režimą nu
vertė. Bet to negalima padaryti 
"demokratinėje" Sovietų Sąjungo
je. 

* 
Labai nemalonu pripažinti, 

kad daugelis Vakarų kraštų, ypač 
JAV-bės, prisidėjo prie Sovietų 
technikos lygio pakėlimo ir dar 
dabar jį kelia. Vienas anglų laik
raštis paskelbė Kremliaus ordi
nais apdovanotų užsieniečių skai
čių. Jų tarpe buvo 639 amerikie
čiai, 163 britai, 117 prancūzų, 
295 jugoslavai, 273 lenkai, 826 
čekoslovakai. Iš viso apdovanotų 
užsieniečių yra keli tūkstančiai. 
Tai vis tie žmonės, kurie patys ve
jasi vir/ę, kad bolševikai ją juos 
pakartų. Tai tiesioginė pagalba 
bolševikams. 

Bet ir be jos yra kitų pagalbos 
būdų. Prisiminkime tik nuolati
nius grūdų, sviesto, mėsos ir kitų 
maisto produktų transportus So
vietams iš JAV, Kanados, Austra
lijos, Europos kraštų. Kokie šie 
transportai yra milžiniški, rodo 
skaičiai: jų vertė siekia kasmet po 
28-40 milijardų dolerių. Bent jau 
toki skaičių rodo Sovietų Sąjun
gos užsienio prekybos balansas 
su nekomunistiniais kraštais. Ki
taip sakant, tokia suma Vakarų 
kraštai padeda Sovietams statyti 
komunizmą ir pagreitinti savo 
kraštų užkariavimą. Vakarų vals
tybės savo naivumu ir neapdai
rumu bei trumparegiškais biznio 
troškimais aprūpina Sovietų Są
jungą kreditais, įrengimais, me
džiagomis, kompiuteriais, paga
liau patarėjas. Visus šiuos daly
kus Kremlius suktai, bet labai 
apdairiai panaudoja naujų gink
lų gamybai, karo ruošai Vis tai 
Sovietų laimėj imaL 

* 

Bet yra sričių, kur jiems nevyks
ta. Jų tariamoji "ūkinės pagalbos 
teikimo" politika paslydo Pietų 
Amerikoje ir Afrikoje. Egiptas iš 
savo krašto išvarė 21,000 "sovie
tinių specialistų ir draugų". Su
danas vėl — 9000 "nepageidau
jamų svečių". Arba vėl, pastaro
siomis dienomis — Somaliją tu
rėjo apleisti keliolika tūkstančių 
Sovietų ir kubiečių "specialistų". 
Prisiminkime dar komunistinę 
Kiniją. Sovietams neišdegė jų 
agentų sukeltas pilietinis karas 
Ispanijoje (1936 metais), komu
nistiniai sąjūdžiai Portugalijoje, 
Graikijoje, Indijoje ir kitur. Hel
sinkyje jie, tiesa, patyrė laimėji
mą — pokario meto sienų pripa
žinimą, bet Belgrade jie nuolat 
taršomi dėl žmogaus teisių nie
kinimo. Taigi Sovietus būtų gali
ma sutvarkyti, bet ar Vakarų ir 
Amerikos kapitalistai yra apdai
rūs ir ar to nori? 

b.kv. 

Silpna Portugalijos demokratija 
Parlamento nepasitikėjimas socialistui min. pirm. Mario Soares 

Jau tęsiasi visas gruodžio mė
nuo, kai Egipto - Izraelio santy
kių raida vyrauja šio krašto li
beralinių žinių tarnybų pirmo
sios gretose. 2inios ir komentarai 
yra perduodamos tiesiog iš Kairo 
ar iš Tel Avivo, tuo tarpu yra už
mirštama, kad, be šių dviejų, 
prie pietryčių Viduržemio prisi
šliejusių valstybių, dar yra likęs 
kitas daug svarbesnis už minėtas 
valstybėles pasaulis. 

Užmiršta žinia 
Nuostabu, kad eilinių žinių 

tarnybose buvo beveik užmiršta 
paminėti Portugalijos vyriausy-
sybės krizė, nors, be abejonės, 
Portugalija yra labai svarbus NA
TO ramstis rytų Atlanto pakran
tėse. "Newsweek" savaitraštis sa
vo XIL 19 laidoje pateikia šiek 
tiek pastabų apie min. pirm. M. 
Soares pralaimėjimą parlamente. 
Esą, po ilgokų dviejų dienų gin
čų užbaigdamas juos min. p-kas 
kreipėsi į parlamentarus, kviesda
mas juos surasti išeitį susidariu
sioje būklėje ir netęsti prieš 
jį "parlamentinio partizaninio 
karo". 

Jo labai jau įspūdingam pa
reiškimui pritarė ne tik jo kole
gos - socialistai, bet, atrodė, ir 
opozicijos kai kurie nariai, tačiau 
po kalbos atėjo metas balsuoti 
min. p-kui pasitikėjimo klausimą. 
Ir opozicija, susidedanti iš social
demokratų ir centro demokratų, 
prisidėjus prie jų komunistų bal
sams 159 prieš 100 pareiškė M. 
Soares nepasitikėjimą. Atrodo, 
kad komunistai tuo būdu M. 
Soares atsikeršino už tai, kad jis 
prieš dvejus metus laiko neleido 
komunistams įsiviešpatauti Por
tugalijoje ir išvedė tą siūbuojan
čią demokratiją į šiek tiek rames
nius vandenis. 

Minėtas savaitraštis teigia, kad 
Soares mėgins vėl sudaryti naują 
vyriausybę, bet, žinoma, derybos 
su parlamentinėmis grupėmis ne-

BR. AUŠROTAS 

būsiančios lengvos, o šiame ne
tikrumo laikotarpyje valstybė 
plūduriuos vandenyne, lyg laivas 
be kapitono. 

Min. pirmininko pozicija 

M. Soares "Neusvveek" kores
pondentui Edwari Behr pareiš
kė, kad "šiame pvvinamame lai
kotarpyje jis negausiąs parlamen 
tui pateikti jokių naujų įstatymų, 
kaip negalės ir derėtis su kitomis 
vyriausybėmis ar svarstyti ki
tus reikalus, nori ir dabartinės 
vyriausybės rėmuose. Vyriausy
bės nuvertimas parlamente atne
šė neįsivaizduojamą žalą visam 
kraštui", kalbėjo Soares. 

Žinoma, M. &wes yra teisus, 
nes bevyriausyhinė anarchija 
dar toliau nustūmė Portugalijos 
svarbių ūkinių reikalų spren
dimus, kurių taip reikia krašte. 
Faktinai šios visos ūkiškos nelai
mės ir priartino M. Soares žlu
gimą. 

Tenka tik prisiminti, kad kai 
prieš 17 mėnesiu Soares sudarė 
pirmąją darbingą vyriausybę, jis 
paveldėjo iš kairiosios kariškos 
chuntos sugriuvusi valstybinį ū-
kį. Jis dar šiaip taip atgaivino 
sužlugusį turizmą, bet keli krašte 
liekantys doleriai iš turistų jokiu 
būdu negali padengti 1,3 bilijo
nų dolerių meti n j deficitą. Dėl 
šios priežaties metinė infliacija 
siekia 28 proc., o krašte priskaito-
ma net 16 proc. bedarbių. Žinia, 
tai ne eilinė problema. 

Šiuo metu vakariečiai yra pa
sirengę paskolinti Portugalijai 
750 milijonų dolerių, reikalauda
mi iš vyriausybės "pilvo priverži-
mo" ir krašto ūkio augimo pakė
limo ligi 7,6 proc. per ateinan
čius metus. Ir tai nėra Portuga
lijai nepakeliami reikalavimai. 

M. Soares. siekdamas šiek tiek 
aptvarkyti krašto ūkį, reikalavo 
iš kitų partijų, kad su jo ūkine 

politika sutiktų ir opozicija, su
teikdama jam plačius įgaliojimus 
ateinantiems dvejiems metams. 
Sakoma, kad komunistai priva
čiuose pasitarimuose pažadėję 
balsuoti už Soares reikalaujamas 
reformas, bet kai socialistai nieko 
jiems nežadėjo už jų paramą, ta
da kom. partija torpedavusi M. 
Soares vyriausybę, balsuodama 
su dešiniaisiais. 

Prezidento vaidmuo 
Visame šiame parlamentinia

me žaidime ne visiškai supranta
mą rolę vaidino buvęs generolas, 
dabar prezidentas Antonio Ra-
malho Eanes. Yra žinoma, kad 
ligi dabar R. Eanes sugebėjo lai
kyti nuošalėj krašto kariškius, 
neleisdamas jiems kištis į politi
ką. Keistoka, kad Eanes beveik 
visiškai nekreipė dėmesio į savo 
min. p-ko Soares pralaimėjimą 
parlamente. "Tai, esą, natūralu 
demokratiškai besitvarkančiose 
valstybėse", pareiškė liaudžiai 
prezidentas. 

Nežiūrint šio raminančio pa
reiškimo, prezidentas buvo su
šaukęs Revoliucinę tarybą, ku
ri stebi pilieitnės vyriausybės dar 
bus. Buvo tariamasi -dėl naujo 
min. p-ko parinkimo- Informuo
tuose sluoksniuose kaJbama, kad 
socialdemokratai ir centro demo
kratai sutinka Soares kad ir to
liau vadovautų vyriausybei, bet 
kad priimtų ir jų partiečius j nau
ją kabinetą. 

Žinoma, jeigu vyriausybės su
darymas atsidurtų akligatvyje, 
tada prezidentas paskirtų naujus 
rinkimus. Gal tada labiau išryš
kėtų, kurios partijos turi daugiau 
pasitikėjimo gyventojuose. 

JAV LB krašto valdybos atstovai Tarptautir.tV irr. ^a_3 teigiu lygos 
pirmininkui dr. Jerome J. Shestack Įtaikia dokurorr'.Lr.v rrt^iž.agą irr.<j-
gaus teisių paneigimo pavergtoje Lietuvoje reikalu. Iš kairės: JAV LB 
Visuom. reik. tarybos pirm. Aušra 'Mačiulaitytė Zerr, dr. &hos*_a.cx s 
LB kralto valdybos pirm. ini. Alg. Gečys Nuotr. K. C^koto 

LB ATSTOVAI PAS TARPTAUTINES 
ŽMOGAUS TEISIŲ LYGOS PIRMININKĄ 

VENSPOIO UOSTAS 
Rygos radiofonas praneša, 

kad padidėjęs naftos ir jos pro
duktų eksportas. D a b a r kiek
viena ketvirtoji t ona juodojo 
aukso, kurį Sovietų Sąjunga 
parduoda kitoms valstybėms, iš
vežama Venspilyje pripildytais 
tanklaiviais. Venspilio bazė pa
sidarė gerai mechanizuotas uos-

Į tas. 
Kaip žinoma, į Venspilį naf ta 

i ateina didžiuliais vamzdžiais 
\ tiesiog iš Rusijos. Vamzdžius 
į Rusijai pristatė Vakarų Vokie-
• tija, bet patį uostą įrengė ame-
! rikiečių firma. Dar kelios Ame-
: rikos firmos stato Venspilyje 
j žemės dujų perdirbimo ir dirb

tinių trąšų pmones. ( t ) . 

Naujojo garbės konsulo sutiktuve se Los Angeles. Stevi konsulas 
Vyt. Čekanauskas su ponia, eėdi konsulas A. Simutis ir Altos pirm. 
dr. K. Bobelis Nuotr. A. Gulbinsko 

— Darbas, be kitų gerų sa
vybių, turi dar šią: t rumpina 
dienas ir prailgina gyvenimą. 

Diderot 

1972 metais JAV LB-nė leidi
niu "Violations of human rights 
in Soviet Occupied Lithuania" 
pradėjo laužti pirmuosius ledus 
žmogaus teisių paneigimo srity
je. Nebuvo tada nei JAV prezi
dentui, nei politikams madinga 
kalbėti apie žmogaus teises, o apie 
valstybių atstovų konferenciją 
šiam klausimui svarstyti net ne
svajota. 

Pionierišką dvasią rūpinantis 
Žmogaus teisėmis JAV LB-nė te
bėra išlaikiusi ir dabar. Nuo 1972 
metų išleisti penki metraštiniai 
leidiniai anglų kalba žmogaus 
teisių pavergtoje Lietuvoje pa
neigimo klausimais. Taip pat pa
simatymų metu žmogaus teisių 
paneigimas buvo pristatytas JAV 
ambasadoriui prie Jungtinių Tau
tų Wm. Scranton, apaštališ
kiems delegatams JAV, arki
vyskupui L. Raimondi ir J. Jadot, 
JAV katalikų vyskupų konferen
cijos pirmininkui kardinolui J. 
Krol ir prezidentiniam demokra
tų partijos kandidatui Jimmy 
Carteriui. Pittsburge priėmęs 
JAV LB delegaciją J. Carteris 
kalbėjo: "Mes pasisakysime už 
žmogaus teises, mes reikalausime 
pripažinti mūsų balsą tarptauti
niuose pasitarimuose.". 

Gruodžio 14 d. JAV LB-nės de
legacija žmogaus teisių paneigi
mo Lietuvoje reikalu užmezgė 
ryš'.us su Tarptautinės žmogaus 
teisių lygos pirmininku Jerome J. 
Shestack. LB atstovavo krašto 
valdybos pirm. Alg. Gečys, LB 
Visuom. reik. tarybos pirm. Auš
ra Mačiulaitytė Zerr ir spaudos 
atstovas Kaz. Cikotas. Lygos pir
mininkui buvo įteikta dokumen
tinė medžiaga žmogaus teisių pa
neigimo klausimu ir memorandu

mas, kuriame specifiškai prašy
ta pagelbėti sovietų kalėjime esan 
čia m Lietuvos Helsinkio konferen 
rijos susitarimų vykdymui prižiū
rėti komisijos pirmininkui Vikto

rui Petkui. 
Pokalbio metu buvo pajusta, 

kad J. Shestack yra neblogai susi
pažinęs su šiandienine Lietuvos 
padėtimi ir joje Sovietų vykdo
mais žmogaus teisių paneigimais. 
Jo vadovaujamos organizacijos 
metiniame pranešime minimas ir 
Vilniaus komitetas Helsinkio kon
ferencijos sutarimams sekti. Ta
čiau apie V. Petkaus areštą jis ne
buvęs painformuotas. Kalboje jis 
santūrus, pažaduose — realistas. 
Vilčių jam neteikia ir Belgrado 
konferencija. LB-nės atstovams 
jis pažadėjo asmenišką pagalbą ir 
lygos bendradarbiavimą siekiant 
pagelbėti Lietuvoje veikiantiems 
disidentams. Propagandinėje sri
tyje jis pažadėjo kelti Sovietų nu
sižengimus. 

Lapkričio 12 d. Philadelphijo-
je įvykusiame VLIKo — JAV LB 
krašto valdybų pasitarime, VLI
Ko pirm. dr. K Valiūnas paprašė 
LB-nę talkinti surasti įtakingą ad
vokatą, kuris sutiktų ginti Vikt 
Petkų jo teismo metu, asmeniš
kai į teismą nuvykdamas. Šiuo 
klausimu kreiptasi į J. Shestack 
minimas pareigas apsiimti. Deja 
vadovaujamos pareigos lygoje jam 
neleidžia Petkaus bylos gynimą 
prisiimti. Pažadėjo artimu laiku 
rekomenduoti kelis advokatus, 
šioje srityje besispecializuojan-
jančius. 

Lygai priklauso 36 žmogaus tei
sėmis besirūpinančios organizaci
jos, veikiančios 22 pasaulio vals
tybėse. Direktorių tarybą suda
ro įtakingi advokatai, universite
tų profesoriai, parlamentarai, di
sidentai. Direktorių taroe yra A. 
Sacharovas, V. Chalidzcs, buv. 
JAV atstovas prie JT P. Hoffman, 
Tarptautinės juristų komisijos 
pirm Wm. J. Butler ir k t Lygos 
patarėjai yra JT vekloje pasižymė
jusio Charles Malik, Hagos tri
bunolo teisėjo P. Jessup, buv. 

(Nukelta i 5 pusi.) 

" 100.000 CENTRE 

Pirmadienis daugeliui buvo 
laisva diena, tai apie 100.000 
pirkėja buvo suvažiavę į Chi-

eagos miesto centrą. Daugelis 
vyko kitur gauti papigintų pre-
krų Korvettee bankrutuojan-

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS 8TABARALNI8 

Jis nustebęs žvalgėsi į visas puses — viskas at
rodė susilieję j vieną platų miškų masyvą. Tik vienoje 
vietoje tolumoje buvo matyti didelis baltas taškas, 
prie jo kitas, tamsesnis siluetas. Tai — Šiluva. Jis 
pajuto džiaugsmą, kaip pasimetęs vaikas, netikėtai pa
matęs motiną: jis atsiklaupė ir meldėsi. Ne, jis mels
tis tikrai negali, nes yra perdaug išsiblaškęs — jis tik 
mąstė ir mąstė daug ką ir savo mintis sakė Dievo ir 
Marijos akivaizdoje. 

Jis grįžo nurimęs. Parnešė, pakeliu radęs, uogų 
ir bandė linksmai juokauti, bet motulės niekas leng
vai jau nebenuramins — ji tik žiūri į jį viską išma
nančiai, viską giliai apmąstydama. 

Netrukus vieną ankstyvą rytą Margis vėl pra
dėjo vilko balsu staugti. Jo staugimas šį kartą buvo 
piktas. Protarpiais pradėdavo piktai loti, visą laiką 
žiūrėdamas į Šiaulių pusę. 

Po kokių dviejų valandų ir jie pradėjo išgirsti 
keistą triukšmą, artėjantį nuo Šiaulių. Po kurio laiko 
jie pamatė eiles didelių tankų, didelėm raudonom 
žvaigždėm atžymėtų, kurie neskubėdami riedėjo į Kel
mę. Plento akmenukai ir žvyras skausmingai Čirškė 
ir keistai tratėjo, jų galingų vikšrų traiškomi. Dauge
lis iš jų buvo per Kelmę nukreipti į Raseinius, kiti 
nuvažiavo į Tauragę. 

Kun. Karuža atostogavo ir padėjo savo parapijos I 
; Jr,2iucaai&. Tač^u £z: L^pos. :r.s£es: is^ir ic i i d iim.-

Rimkus nakties metu Kražiuose buvo suimtas ir iš
vežtas į Raseinius, o iš ten nežinia kur , kunigai la
bai nusigando, ir kun. Karuža išvyko į Kauną. 

Iš mokyklos jis jau buvo at leis tas . J i s buvo laiki
nai vyskupo paskirtas dalinėm pareigom prie vienos 
Kauno parapijos ir buvo leista j a m toliau studijuoti 
pasirinktą dalyką 

Šiuo laiku jam labiausiai pa t inka studijuoti Šven
tą Raštą: ten atsigauni, pamiršti šiandieninį pasaulį, 
gauni jėgų artėjančius įvykius drąsiai sutik tL 

Jis kartais švento Rašto ap ra šy tus įvykius min
timis perkeldavo į šių dienų tikrovę. Kar ta i s jis svars
tydavo, kuris iš apaštalų šiuo metu būtų pirmiausia 
suimtas. Iš Rimkaus ir kitų atvejų j is sprendžia, kad, 
tur būt, apaštalas Paulius būtų greičiausiai suimtas. 
Kaip j is bandytų išsisukti iš šių dienų pavojų? Karu
žos veidas apsiniaukė — jis dingtų šiandieną neži
nioje, kaip akmenėlis, mestas į jūrą... 

Jis yra įsiskaitęs, kad apaštalas Paulius buvo ga
na gerai išsilavinęs vyras, žinojo savo, Romos pilie
čio teisia ir jomis gynėsi. Kada Jeruzalės įgulos virši
ninkas liepė jį tardyti kankinant, pr i r iš tas plakimui, 
jis drąsiai paklausė šimtininką, a r j iems valia plakti 
dar nenuteistą Romos pilietį. D^ j is išsikovojo, kad 
būtų iš kalėjimo paleistas. Vėliau Cezarėjoje pasiekė 
net patį karalių Agripą, savo teises begindamas, ir jo 
patvarkymu buvo išsiųstas į Romą. 

Jis jau gatvėje nebevilkėjo sutanos —taip jau 
buvo leista, vengiant išsišokimų prieš kunigus. Tik 
patys drąsieji tų savo rūbų dar nepadėjo. 

F,ir!amas anksti ryta žemaičiu sratvp ž*»mvn r-̂ -o 
nauja- pastatyta ;.- l i r ^stužrtą Prisikėlimo bažnyčia, 

jis dažnai sutikdavo į Žaliakalnį ateinantį tėvą Pijų. 
Jis žengdavo tvirtu žingsniu į kalną, vis dar kunigiš
kais rūbais apsirengęs, drąsiai į visus praeinančius 
žiūrėdamas. 

Pro jį praeidamas, studentas Karuža pagarbiai 
nukeldavo savo kuklią kepurėlę. Jis atsakydavo šal
tai mandagiu sveikinimu, kaip ir kiekvienam iš dau
gelio jį sveikinančių. Karuža tais atvejais pasijus
davo sumišęs: ar jis atpažįsta jį, ar jis žino, kad ir 
Karuža yra jau kunigas? Tėvas Pijus jam atrodė, 
kaip koks tvirtybės bokštas, ir, pro jį praeidamas, 
Karuža pasijusdavo, kaip neišmintingas bailys, kaip 
sukčius, lyg jis būtų tėvą Pijų apgavęs su savo kuni
gyste. 

Bolševikams Lietuvą užimant, tėvas Pijus buvo 
Kauno vienuolyno vyresniuoju. Iš jų viską atėmus, 
jo vienuolyne buvo apgyvendinti enkavedistai Tėvas 
Pijus prisiglaudė pas gimines Žaliakalnyje ir anksti 
rytą atskubėdavo laikyti Mišių į jiems vis dar pri
klausančią "Šaritkų" bažnytėlę, ir Karuža jį sutikda
vo jau grįžtantį namo. 

Tokia pat dalia teko ir jo buvusiam vienuoly
nui Marijampolėje. Kiekvienas turėjo išvykti, iš kur 
buvo atvažiavęs, arba šiaip atskirai kūrėsi naujam 
gyvenimui. Jų istorikas profesorius sugrįžo į savo 
senąją tėviške pas gimines. 

Kunigas Karuža ėmėsi nuodugniai studijuoti 
marksizmą, dialektinį materializmą ir visa. ką atneš
toji bolševikinė sistema dabar taip reklamuoja ir vi
siems perša. Jis nori juos teisingai ir pilnai suprasti, 
kad galėtų būti pasiruošęs tinkamai savąją tiesą jiems 
priešais pastatyti. 

(Bos daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
DR. A. ŠTROMAS APIE 

S Ū K J V U S Ą TARYBINĘ 
SISTEMA 

Gruodžio 17 d. L. B. Bostono 
kultūros klubo susirinkime kal
bėjo dr. Aleksandras Štromas. 
Paprastai gruodžio mėnesiais klu
bas susirinkimų neturi, nes susi
rinkimai vyksta ketvirtą mėnesio 
šeštadienį, o tai Kalėdų šventės. 
Sis buvo specialus, nes pakviestas 
svečias dr. Aleksandras Štromas, 
kuris prieš porą metų yra atvy
kęs iš okupuotos Lietuvos, kur 
fis yra baigęs teisę ir buvęs advo
katu įvairiuose miestuose. Dabar 
jis profesoriauta viename Angli
jos universitete, o šiuo metu lan
kėsi Amerikoje. 

Dr. Štromas kalbėjo apie sovie
tų komunistinę sistemą, palygin
damas ją su kai kuriais kitais dik
tatūriniais kraštais. Kai Ameri
kos generolas Bradley per karą iš
sikėlęs Italijoj, jis manęs, kad tai 
monolitinis fašistinis kraštas. Bet 
klausdamas italus ar jis yra fašis
tas, jis nesuradęs nė vieno fašisto. 
Jie turėię vieną ir tą pati pakorę. 
Portugalijos diktatūra po 40 — 50 
metų valdymo per vieną dieną 
subyrėjusi. Tas pats būsią ir su 
Sovietų Sąiunga. Jis jos žmones 
gerai pažįstas. T e n tas subyrėji
mas galįs įvykti irgi gal ir labai 
greitai. Ten nepasit'ki vienas ki
tu. Biiomasi įsileisti iaunus žmo
nes į valdančiuiu kliką. Dabar
tiniai Sovietų valdovai esą senes
ni už mūsų diplomatus. Net ir 
partiečiai nebet"kį savo partija. 
Kai vienas partietis buvęs skiria
mas į kitą vietą aukštesniam pos
tui, tai jis buvęs ?o viršininkų pa
klaustas, ar kartais jis nesusvyruo
jąs savo partin'uoše įsitikinimuo
se. Tas atsakęs, o taip. aš svyruo
ju kartu su visa komunistų par
tija. Kalbėjo apie Staliną, kuris 
iš baimės vis žudęs savo draugus 
tikrus komunistus. Kai neseniai 
atwke< i Vakarus vienas sovietinis 
šulas Bukovskis. ta' reporteriai jį 
klausę, ar Sovietu Rusn'oi yra po
litinių kaliniu. Jis visai nesvy
ruodamas atsakęs, iog du Šimtai 
penkiosdešimt mil i ionu. Ten vi
si partiečiai ir pareigūnai turi žais
ti — vaidinti, nes reikia gyventi. 
Ten vagia visi ir daliiasi visi. Ky
šius ima irsi visi . Kaip per futbo
lo rungtynes V?ln:u?e įvvkusios 
riaušės, tai Rvsiioj daug didesnių 
riaušių buvę. Kai kuriuose mies
tuose sukilėlius malšinę tankais. 
Pulkininkas, kuris buvęs paskirtas 
malšinti s u k l i m a , atsisakęs šau-
cvti į žmones ir pats nusišovęs. 
Dabartinė detente esanti liaudžiai 
apgauti. 

Sovietų ekonomiia esanti visai 
blogoj padėty. Gyventojų prieaug
lis auga, o ekonomija smunka. 
Tai veda prie režimo sunykimo. 

Ispanijos oMiktatorius Franko 
pats pasirinkę* įpėdinį iš anksto, 
o Brežnevas to nedaro. Rusijoj de
mokratijos negali būti. T e n visą 
laiką turi būti "bosas". Visoje Ta
rybų sąjungoje vyksta nac'onaliz-
mo apraiškos. Okupuotos tautos 
nori atsiskirti. Didžiarusiai baimi
nasi, kad jie gali nuskęsti tautų 
mišinyje. 

Pagal prelegento pasakymą, 
Rusijoj revoliucija nefšveng'ama. 
Ji galinti būti rytoj, bet gali dar 
tekti laukti ir dvidešimt metų. 
Kokia forma bus tada, dar neaiš
ku. Bet okupuotos tautos nusikra
tys okupaciją. 

Dr. Štromo kalba buvo labai 
optimistinė, gal net per daug. Ta
čiau jis pažįsta sovietų sistemą 
ir gyvenimą ir žino ką kalba. O 
kalbėtojas jis yra labai retas. Jis 
išaugęs Sniečkaus globoje. Kol 
buvęs jaunuoliu, buvęs komjau
nuolis , bet kada suaugęs ir pra-

c o t a s , kurie susiię su sovietiniu 
gyvenimu. 

Buvo daug klausimų ir prele
gentas j juos visus labai apgalvo
tai ir išsamiai atsakinėjo. 

Klubo pirmininke Beatričė Va-
Andrius Rėkus, Xew Britaia, 

Corm.. atšventęs 82 metų sukaktį 

• « \ $ * v ** 
; tos , k ą padarė ir ki tos ministe-

f rijos, Sudėjusr krūvon, i š tų 
' referatų b u v o sudaryta brošiū-
*ra. T a / a š g a l kitais žodžiais 
. aprašiau ir 1927 m. "Tėvynės 
• Sarge". 

Kai A. Hit ler is pradėjo švai
s ty t i s Vokietijoje 1936 metais 
įvesdamas s a v o kariuomenę i 
dernilitariznoftą. Rubro kraštą, 
kai vėl iau atplėšč Sudetų kraš-

1 C L A S S I Fl E D 
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G U I D E 
HEU» fTANTJŪD — YYKA1 

saris pranešė, kad klubo nariam, pi a t e Snis apie jį straipsnis buvo 
ir lankytoiam nebebus siuntinė-; vakar dienos "'Drauge" Cia matyti 
iami pakvietimai. Klubo susirin- A. Rėkus 1543 m. 
kiniai vyksta kiekvieną mėnesio 
ketvirtą šeštadienį 7:30 vai. vaka
re Tarptautinio instituto patalpo 
se. Prašė visus tai prisiminti. O 
po to dar visi buvo pavaišinti 
karštu vynu. 

PAGERBĖ KLEBONĄ 
K U N . B A L T R U Š Ū N A 

Gruodžio 18 d Sharaton Tara 
viešbuty Braintree buvo sureng
tas Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone klebono kun. Anta
no Baltrušūno 4 0 metų kunigys
tė paminėjimas — pagerbimas. 
Tą pagerbimą rengė pusiau 
slaptai bene dvi ponios iš Miltono. 
Viena, rodos, net nelietuvė. Bu
vo pakviesti tik artimi kunigo bi
čiuliai ir jo buvę bendradarbiai 
kunigai. Ir tokiu artimų susirin
ko apie pora šimtu, o taip pat 
eilė kunigu. 

Šis pagerbimas praėjo labai jau-
kioie nuotaikoje. 

MOTERŲ S U R E N G T O S 
KŪČIOS 

miHIIHI«WHIiliM**lltUIHMHMtlliyMtKt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taifiyma* 

M I G L I N A S TY 
tą Čekoslovakijoje, ka i pagaliau ^ ^ w eQth ^ ^ r 7 6 _ 1 4 8 6 

prisijungė Austriją, lenkai pa
sišovė atplėšt i Cieszyno valsčių 
Čekoslovakijos pakrašty, p o to 
ir Lietuvai pakisti u l t imatumą' , , u ; ! 1 ^ \ m . * i ^ ! K l f > f . 

už- i 
mezgimo. Trasnykų pereinamo j 
punkto incidentu, žinoma, j ie) 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 vienetu maras Ir garažas. Mar- ' 

miette Pke. Naujas gazu ^Udyrnas. I 
NačlS atiduoda už 38.SOOC. Y 

Prtifclmas. 5 kamfc. 18 metu mOras ( 
ir gararas. Ceatr. oro Šildymas ir v*-1 

beismentas ir kiti f* 

AJLL A R O t 2 * D F A C D O H Y 
VVORK. 

We witt tarain. Work close 
to Grano & \Vestera. 

Appiy in pejrson: 
S T A K K S 

432 N. CIaremont, Cnicago 

Europai e s a n t susitelkusiai ki- j 
tais klausiniais , nors A. Hit le- j 
ris ne juoka i s judino Dancigo 
uosto b* autostrados per vadi
namą "lenkų koridorių" k lau- j 
siraus. 

Ne lemtą lenkų ultimatumą j 

KILIMUS tft BUDUS 
Plauname Ir vaškuojama 

visų rištų grindis. 
• B U B N Y S — TtoL RB} 7-5168 *ta* b*118** gtBiiaa beismonte, daug 

Lietuva priėmė, tačiau Vilniaus j „ ;„ H H I H H I I H I l l l l l l l l I I H I H I H a i t t B I I I M M | į kiuj prtedųjGreit galim, u&nm -
klausimu nebuvo pasisakiusi, • i mietas $80,000, 
kad io i šs ižada Kaip žinia,I iiiiiiimiHimiiiHiiiiiiimmiiiMiiiHiliiB* 
7Z~n , . \* -, £ • M. - I l^airic preteta} pasirinkimą* Bebras-
1989 m. spa l io 11 d., Sovietai . &* g „A^ Mada**. 
savo primest ine tariamos Savi
tarpinės pagalbos sutartimi bol
ševikų raudonosios armijos 
užimtą Vi lnių perleido Lietu-

j vai s u žymiai apkarpyta sritimi. 

Lietuvių Piliečiu d-jos 
gražiai papuošta ir stalai gražiai | 
išrikiuoti ir padengti. Scenoje pa
puošta eglutė. Publikos gerokai 
per š ;mtą. Kūčias pradeda mote
rų klubo pirmininkė Aleksandra 
Moriarty labai šiltu žodžiu. Ta
da viešnia iš Kanados aktorė — 

jrežisorė Elena Kudabienė paskai
tė montažą iš Krėvės, Putino. 
Bradūno. Santvaro ir net iš Sibi-1 
ro poeto raštų. Visi sugiedojo Ty
liąją nakti. Tada atvykęs klebo
nas kun. Baltrušūnas sukalbėjo 
maldą ir palaimino valgius. Čia 
pat pirm. Moriarty pasveikino 
kleboną su jo 4 0 metų kunigys
tės sukaktimi. 

Pasivaišinus, viešnia Kudabie
nė paskaitė Inčiūros "Ubagą", ku
ri pakeitė j "Ubagė". B e to, ji pa
skaitė jos pačios felietoninės kury- j 
bos, kuri buvo irgi labai gera. Pa- į j 
vėluotai atvyko iš Chicagos. k u r ; 4 
jie koncertavo. Izidorius ir Vyte-

; n i s Vasyliūnai. Jie pagrojo porą 
kūrinu;. Buvo atvykęs Kalėdų 
senelis ir kai kuriuos apdovanojo 
burtų keliu laimėiusfus dovanė
lėmis. O taip pat buvo giedamos 
kalėdinės giesmės. 

Tokioje gražioje nuotaikoje bu
vo praleista keletas valandų. 

ZALESKAS IŠLIKO GYVAS 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
V I L N I A U S BYLA N E B A I G T A 

1938 metų kovo 7 dienos 
Trasnykų incidentas ir kovo 17 
d. lenkų ult imatumas Lietuvai 
užmegst i diplomatinius santy 
kius su Lenkija bei besiplečian
t y s pasaulinio mas to įvykiai 
Europoje nesprendė Lietuvos 
— Lenkijos bylos dėl Vilniaus, 
kuris lenkų klastos dėka b u v o 
neteisėtai užgrobtas 1920 m e 
tais , spalio 9 d. 

1962 metais iš le istoj k n y g o j 
"Trys Ultimatumai" mano s u 
rinkti faktai apie tr i s nelemtus 
smūgius Lietuvai, kurių pasė 
koje netekome laisvės ir nepri
klausomybės. Mano knygoje į Tuo metu K a u n e tebebuvęs len-
tiksliai aprašytas ir vadinamas į kų a t s t o v a s Frantiszek Char-

w a t a s savo iniciatyva protesta
vo m ū s ų vyriausybei , kam m e s 
sut ikom Vi ln ių priimti. Lenki
ja, sutart inai s u Sovietais b u v o 
nugalėta ir t e n nebebuvo jokios 
vyriausybės, ta i ir lenkų buvu
sio a ts tovo raštas buvo m ū s ų 
tinkamai a tmestas , kaip nete - į 
kusio teisių privataus asmens. į 
Mūsų- u i s . re ik . ministeris Juo - I 
zas U r b š y s d a r kartą patvirti- į 
no, k a d Vilnius mums buvo į 
pripažintas ta ikos sutartimi s u 
Sov. S-ga 1 9 2 0 . VE. 12 d. ir k a d ! 
Lietuva jį va ldo teisėtu pagrin- Į 
du nuo a n o meto. 

P r . Charwatui grąžinti j o 
raštą ir nuvežti s a v o atsakymą j 
buvo paves ta rašančiam š i a s ! 
pastabas . Dr. P . Mačiuli* 
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Įgfcftg. Maistą* Ii (Curopu* nadfttą 
negudriai s tengės i prisidengti, į " • * W
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sūdymas. Uarqoecte Alvpo. Gazn 
Pte $25:75©0D 

r» bar? 
apt9 $22£00 a»etimQ pa>aa>ą, aeujas . 

millKlimillillIiHlfliilIlIltliillIUIIMIItin į s t^as , gazu Šildymas ir eiektra, Mar-
y ^ !_ Q M E quette pke- Rnigiagao, ******* to* 

aa — tai atradimas. 
Dvfcfe tat*, getovi p*yt% t t a»-

tą aodaraus oamaa ir eksom dtoeiis 
tBflro g»"»»«« Įreogtas, beveik m-

Trasnykų incidentas. 

Kai "Trys Ultimatumai" pa
sirodė, tebebuvo prei. M. Kru-

, pavičius, davęs man, tebesant 
klubas gruodžio 18 d. surengė Vokietijoje, paskatą^ parašyti į 
bendras Kūčias ir su programa Lie -10 redaguojamą žurnalą -
tuvių Piliečių dr-jos salėje So. \ "Tėvynės Sargą" apie buvusius 
Bostone. Tai l y s tradicija, kad U e t u v o s santykius su Sovie-
moterų klubas jau bene treti m e - ; t a i s s u t a r c i l J š v i e s o J e » * * * * * 
tai ren-ia bendras Kūčias savo na- j pasirodžiusioj knygoj kitais žo-
rėm ir svečiam. ' < i ž i a i s pakartotus faktus , nėra-

,. !do priekaištų. P irmo nepri
klausomybės dešimtmečio pro-

i g a (1928 m.) mūsų V»žsienio 
reik. mn-ja man, kaip tos refe-

OOSM0S PARCEL* EXPRES8 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ssss % H M M 8*., mšmmm tu. aooos 

8S01 W. 6Mb SC, Oblcago, VL «0«M 
Tel^.: 925-27S7 — 254-S3M 

V ytaatss ValantiBas 
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlUIIUlUilIUUIHlIUUIttl 

Maiųufltie Fke. Vertingaa pirkėjai 

Valdis Real Estetą 
2625WtM7istStrMl \z 

Tai. 737-7200 ar 737-8534 . , 

F A & I > A V I M E 1 
- • — — — — • ' i • • • i - n i i . 

iiiiniiiiinimiminifiiriiniiiiiuHuniKns 
Daug sutaupysite perkant 

AVIES KAILINIUS 
VnCABfS — MOTERDfs 
Gatavi arbev s iuvami pagal 
kyma. 

ROB-EL'S 
4412 W. 59 $t. 

Tel. — 735-5667 
MiiiinimniliiitiiHHiiiiiiiiitMiniiitHiSrt 

.."'• 

O I M E 8 I O 

i o « — *>% — *»% 
oi «pdrsod» ano 
biUo pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
Ct^cagc, mtoolB 

T«U — GA 4U8664 

«iuiiiitiimmiitiiiiiiimiiiHiHniiiNttNiii 
SIŪNTINIM i UETŪVJI 

ir kitas baltas 

Muro buBgalmr. 6 kamK ( S mieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa-
^t»^ffa Tuojau galima užimti, 
65-ta ir Arteann 

mmm KALTY 
2951 W. 63rd St. 436-7878 

A N D R I U S NORIMAS 

U SANTAKA n 

MARQUFfTE PARKE 
• kamh. m&rtanm, Gaza Žttdymas. į 

A^a į Garažas. $19.73o. Arti 7l-«a it 

15-ka noreliu. S jų t r y s buvo pr©-. 
mijuotoa. Gražiai išleista. 304 pusL, 

1S7T m. Viršelio da*L Giedros Tre-
žiokirftAa. S a t c a s u peranmtiim> 
$6L3&. U i s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, 4S4A W. SSrf Straet 
Ohfaa«ew m. *um» 

MmuiniiiHiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiir 

,' rentūros vedėjui, buvo pavedusi 
\ surašyti v isas Lietuvos sutar-

PAULINA KALVAJTIENĖ 
A U S T R . U J I O N 

Mokytoja ir aktyvi skautė Pau
lina Kalvaitienė išskrido į Aus 
traliją praleisti šventes pes mar
čią ir vaikaičius. 

NEDZINSKAS, 40*4 
ClMm«o, OL 686SZ, **et tfT-MM I Campbefl. 
tuiiiiiiUiiniiuiiiiiuiiiHiUHiiuiMuuiiui Muriote — tantaa ir 2 

m SOdrinas. 2emiaa $40.000 
ir CalifcraAK. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

RADIO PROGRAMA r-

*ttiiniiHiiiiiiiiituniiiHiiiiiiimiimniiiHi n 
NAMŲ APŠILDYMAS 

— Nuobodus est i tas, kuris 
praveria s a v o burną ir deda jon 
savo ^rgdarbius. 

Henry Ford 

« s g^as :^<K^rj. mjnum SF^m^r:: 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padai%ce. Priekinių ratų recul iavimae 
ir balaiisavttnaa. ^ a b . Š a a . Dosantu-
vai. Išmetamieji vamadžiai i r kiti pa-
t a i s y m a i F 1 R E S T O N E TIRiEJS. Wneei 
aliguauect ano baiaceiag. Brakea. 
Sfaock a i e o r b e m MufSers and ppea. 
TaueJJvB IiubricK^on. Obange of o i 
and H l t e m . 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 W«tt SMk I M — Tel M |>7171 

Tafa— m-uom te wr*fftlii oaaiaa pa-
čtes. Pigau a^valaa taipgi alj liaiiai te 
p n dirbo dni rfitja. ĮdMlu TmadvaM iaV 
Jytu> o>. Kjretptte — 

A. BANYS — Vai. 447-S88S 
imilHllIlItmiHHtUUHIUtUIIIIIIIIIIB— 

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

ApriranHtJM 

IMaaj 
rn — sia-isas 

j . 

aatetnnf Lietavlų Ramo progra-
Ga> ] n a Naujoj Angl i joj ii Stotiea 
Art f WNSB, LS60 rmitsa, veikia setana-

; afcaaaaa nuo 1 :00 Ud 1:30 vai. po 

^
pietų — perduodama vėliausiu, pa-

. atealkiių i inių aantrauką ir komer-

. tarai, rrnnika. daiiMM ir Magdutea 
pasaka Sią prugi*amą veda Stepo-
naa ir Valentina Minkai. Bizrio 
reikalate kreipeis i Baltle Vlorista 

D K 5 tk 1 T O "~" ****> '** dovanu kraotnve, SO? 
K K A L » • E . BgtmOvmj. So . Boatom afaaa. 

B A C E V I Č I U S 0 » « 7 . I S a B f i 388^480 . Ten 
Kanalą Ava. — TTr-TItt i P*4 s s u n a m a s dSenraAti* HDrau-

> g»m" it fteatte dideli paairlnkfaną 

niMtmiiNiMtiiHHMtMManni 

m* L* 3* 

L A I S V 

Praeitą savaitę dienos metu 
Feliksas Zaleskas, "dzūkų kara
lius", ėjo j paštą. Ant kryzgatvės 
automobilis užlėkė ant jo. Jis par
griuvo ir jo galva buvo prie auto- -jimiiiiHiimiMiiiiiiini 
mobil io rato. Automobilis susto-
io. Tačiau stebuklingu būdu Fe
liksas išliko gyvas ir, atrodo, net 
nesulaužytais kaulais. Gydytojo 
ir savo geros dukrytės Florence 
priežiūroje iis gydosi namuose. 

N A U J A KLUBO V A LD Y BA 

Bostono Lietuvių Piliečių d-
ja išrinko naują valdybą: pirm. 
Aleksandras Čaplikas, vicepirm. 
Danie l ius Averka. sekr. Antanas 
Matjoška, fin. sekr. Adomas Druz-
dis, ižd. Algis Mitkus, maršalka 
Vytautas Ivaška, direktoriais: O -

Veikia n u o 7:00 vai , ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
šeštadieniais nuo 7.-00 v « i r y t o i d 4 vai. p o p i e t 
^ventadieufaln u*daryt*v — S«v . HTKAi? C E S A S 

an 

flHflIltlHMintlIlMIlItHIHIMMinUtffUtNmi 

M O V I NG 
SERfiNAS parkrausto baldas ir 
kitus daiktus. Ir iš toli nuėsto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

» a u — WA »-S9SS 

M. A. $ I M K 0 S 
X6TAKT PTfBLlC 

rVOOMF TAS. SERVHTR 
4SSB Sa. atapleirsod, teL 2S4-74C3 

Taip pat daromi VERTIMAI 
CHMINTV «kvl<?tlmai. pildomi 

POJETTBCS PRASTJ1AJ tt 
k-boidi! blankai 

: ooooocoooooooooooooooooooo 

KAM9 APSITVARKYME 
Ruoaiataa k% perstatyti, pnkntetl, 

i atnauiiat. Garažą. Viduje ar S lanko 
iasmo. RflptnatSg? VVnomat « a JOBM 
«u patyrimo, n2 prieinamą 

i dna, akambuKnt po 6-feos v. v. 
T 

MABąUKTTE P A R K R ffi 
P fFrYAjfcARIUOSE 

Tarinis 

fuOtuvttku tEVįru 
r ^ 

mllMI I I IH I I IH I I I« I IMMMHIMIHMmUMM!l l 

• • s ^ a w » ^ a . s>«B ŝ-<anBg- ^sjry; - ; <•» 

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

Budraitis Reatly Co. 
DSAronfAi rv\norc RtMUj 

4343 W. 63rd SL. tel. 76?-03ie 

« 

M B L aolnv Pinnnn Aslas 

ii m lecališkomis 
fatnemis bai afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta iaida 

• 

I H I O T E I T E D A B A I 

imiMiMiifiiitsi'.--' 

PaJU dovasją — heft taria 

Popular Lithuanian 
Recipes 

\ <3m noDsekttai aptarraix»a testą* 
: mentų re ikal ingumas ir ju gapa 

bai nurodoma j u forma ir padaoda-
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-sa 
veikianetus į s t a t y m u s , bet Iv Vo
kietijoje, Ang losaksu posaulyse bet 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

•DRAIT017 , 

S S J B ; hs t* formų — $3 W». 
įįj esntn. persisnMmo KUidonn* 

srasomi pridM 

S 

T A I P 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisvėn |sse%[ą nsso tautai? 

Bent viena tžvilghi mes gnms % 
agdydami lietnva\ką knygą. 

PAT 

• 

BesTmkisi atBktL būtent 

| pridėdami $5.00 'stojano flaoteoSo. Jokių kitn mokes^tn nerei-
: kėa. išskyrus už paainnktns, kagrgM s u trečdal i auokaidoa. 

i Krabas siunčia savo MSaassi kifbliina IJat i^ae naujai aV 
leidžiamas knygas. 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTI 
LAIDA 

fliom dienom Draugo spaustu vi ^ , t v B 

IviamicKHniaipeEnui* S^įa^JTS. S * ^ ' " t e tarp dangoraiau 
D* ««1 patafiaUno tr psgrai ino iia O. N E N D R * . .: 
k«Us nan^is P « ™ « n » * . Tremtinio, k a t ik stvvknsrt i 
•2LmŽŽZaŽr%LJ£??Z Amerika, g y v e n i m o aprašymas. 

kortelių naodoiimss yn 
\ gražus paprotys. Biznieriai j a s pkv 
ji čiai naudoja. Bet tinka ir visų ka> 

3 m ų atstovams turėti gražias vjaį. 
• t inęs korteles. 

Kreipkitės | "Draugo" adminis
traciją vtssss pansiaia reikalasi 
BOsits ps^saudnti mūsų patarnavo 

! diminas Ivaška, Vytautas Jurgela,, , 
dėjęs galvoti, tada i partiją jau , Griganavičius, Antanas I 
nestojęs.. Taip. esą ir su dauguma.; A n d r i u l k ) n i s > B i r u t ė Mitkienė, Al- I 
Juk ir patys partiečiai netik. s a v o j f o m a s B a i k a „ A m o l d a s p l e v 0 . 5 
partija ir ta sistema. ^ ; 

Tikrai, tai buvo viena iš įdo- Revizijos konaisiia: Longinas r 
miausių kalbų. Jis ją dar paspal- Svelnis, Jonas Vizbaras ir Andrius . g 

Už $5.00 ar daugiao poliudnsjį fcssan^sg ^snyfą per metus, £ 
mes galone per Liufiivlakos RBJBSBO S u s ų palaikyti gyvų LAIS- i 
VĄ LIETUVIŠKA KNYGA. IM tel mes gausims pnosrmkri vi- | 
sus Klubo laidinius trsMaJan gtgaaav 1 

viadgvo ii ten atsivežtais anek< 

Raski te prie ptrmoa 

LarrxviA*v«;S CNraos aurBri 
4ft4G 

neVnJsV 

Apaimoka skelbus disa. DRAUGF. 

nes jis plaasustai skaitomas Ils 

tuvių dlanrssua. 0 akslbisaų kai 

>na yr* *1a<atna 

bai dau* 
tstaučh) darbo 

lietuviu ir kl-
b 

Knyga yra labai grasiai JrnVo, « 
sa spalvotomis u^ustrad tomis. La
bai patogi lartiijnaod 

UJsAsakyldte pa»>u' 

OBAUaAS. BjRjga 
v O W ^'flssV Vos^nl Ws»cw»*W 

krašte sut iktos čia proWe-
n o s , HuVurirno sunkumai, nupasa
kojami l ietuves naš les lūpomis- ko
ri atvykusi a u tr imis vaikais sten
giasi čia sukurt i j i ems ir sau ateiti. 

Realus vaizdai, kasdieniška kalba, 
lengvas st i l ius neturi jokių vargf-
nasčfių puošmenų, knyga paverfta 
ryg paties s k a i t y t o j o ainl«*»i*»«psif«-

Bsosal "DRA17GFT. Kaina — 
%\.(Vi Tmš *T**t f*«rvan» iv«-n. tu 

Ketorakis, - " " " • " ' • i " - : " " " : " " f f , * 1 l ! t llBSl itfiMiMiiiaUiBuniiniiiin^ aingiKgTTag '̂ 3KA»Jany, 

UM. PHsoidts » 
laaii-sss Ultoosi gyveato> 

jai nrldMdto 30 eantų mokesaama 
Dievais statė gyventojai turi prie 

file:///Vestera


TOKIŲ REIKIA DAUGIAU 
kpt. St. Juro-Jurevičiaus atminimui 

GR. VALANČIUS 

Beveik prie? 30 metų tarnavau I sevičius ir io pirmtakas burmis-
IRO (Intem. Refugee Org.) trans 
porto skyriuje, Stuttgarto kari
nis aerodromo priemiesty Nelin-
gene, Vokietijoje. Ten dirbo ne
maža lietuvių, protingų ir neme
luotos lietuviškos dvas'os (ekon. 
Balta, inž. dr. Baublys, dir. Li
sauskas, V. Salčiūnas, kpL A. 
Audronis, buv. Palangos burmist
ras kpt. S. Jurevičius, jūrų kpt 
Vilčinskas ir k t ) . Pastarasis ap
švietė ir aprūpino anuomet visa 
krūva medžiagos apie tragišką 
L:eruvos prekybos laivyno liki
mą, įgalinusio mane parašyti vė
liau ištisą seriją rašiniu (žiūr. 
1950-51 m. "Draugas") . Dar ir 
nūnai gaugais suvirpa kūnas, ko
dėl tokiom nuožmiom aplinky
bėm turėjo žūti jaunas jūrinin
kas radiograf'stas Ignas Prapies
tis, vienas iš mano buvusių ge
rai menamų studentų. Buvo tai 
verdančiai karštas patriotas. 
Vargšelis pakliuvo anuomet 
(1935 m.) net vokiečių kalė-
jiman, nustvėrus jį bekraunant 
daugiau balsų dr. Pajaujui ir 
man, Klaipėdos kr. seimelio rin
kimų balsus skaičiuojant. 

Su Lisausku ir pajūriniu že
maičiu a.a. Stanislovu Jurevi
čium (vėliau Juru) dirbome vie
name kambary. Rašinėjome 
"trip-tickets" šoferiams. Daugu
mas jų buvo lietuviai ir keletas 
latvių. Ypač daug geros šnekos 
turėjau su a. a. Stanislovu. Apie 
ką mudu bekalbėtume, dažniau
sia apie emigravimo galimybes, 
visad baigdavome aimanavimais 
dėl Lietuvos likimo. Jis buvo ne
paprastai jautrios, patrioto žmo
gaus širdies. Ne daug kalbantis, 
atidžiai išklausantis pašnekovą, 
pažino savo ribotumą, nesivaržė 
priekin pats, visada subtiliai pa
stūmėdamas ir ' paskat :ndamas 
kitą. Eh, jūs daugiau už mane 
sugebate, tardavo kiekvieną kar
tą su maloniu šypsniu. Kuklu
mas —su kaupu. 

Kur{ laiką vokiečių okupacijos 
metu Juras buvo Palangos mies
to burmistras. Tas pareigas per
ėmė iš seno aušrininko dr. Jono 
Šliūpo. Sakėsi susidūręs su visa 
eile žymių lietuvių, pajūrin vasa
roti atvykusių ir vasarvietės "gal
vą" vizitavusių. Didelį įspūdį jam 
padarė Telšių vyskupas. V. Bori-

LB ATSTOVAI 

(Atkelta i i 3 pusi.) 

Portugalijos ministeris pirm. M. 
Soares, buv. Costa Riko prez. J. 
Figueres, Nobelio laureatas P. 
Noel — Baker, Notre Dame univ. 
prez kun. T. M. Hesburgh ir k t 
Pats J. Shestack yra advokatas, bu
vęs American Bar Association 
žmogaus teisių komisijos pirmi
ninkas. Lygos centras yra New 
Yorke, prie pat Jungtinių Tautų. 
Rūpinasi žmogaus teisių paneigi
mu visame pasaulyje — tiek ko
munistinėse, tiek Pietų Amerikos 
diktatūrinėse valstybūse. 

Pasimatymo pabaigoje J. Shes
tack pasiūlė savo žmonos, New 
Yorko mieste televizijos komenta
torės Marciarose pagalbą jos tu
rimos televizijos programos metu 
pristatyti būdingesnius įvykius, 
liečiančius persekiojamus Lietu
voje ir lietuvių veiklą Ameriko
je. Priėmus šį nelauktą pasiūlymą, 
užsiminta apie 1978 m. pradžio
je pasirodysiančią Simo Kudir
kos knygą anglų kalba ir tar ta
si dėl galimybės ją pristatyti ko
mentatorės Marciarose televizijos 
programoje. 

A G Č 

tro pareigose dr. J. Šliūpas. Iš 
vyskupo V.B dvelkęs gilus reli
gingumas. Kūnų ir krauju sudva-
sėjęs, ne išdidus, rodęs pagarbą 
kitam žmogui. Kartą jį iki ašarų 
sujaudinęs pokalbis su J. Šliūpu. 
Štai, kokią kiaulystę padarė man 
mano auklėtiniai laisvamaniai, 
skundęsis senelis aušrininkas. Vi
si, beveik visi kaip vienas nuėjo 
su bolševikais, išdavė Lietuvą. Ne-
pernešu tokio smūgio, negaliu į 
tai ramia širdimi žiūrėti. Bėgsiu, 
bėgsiu kuo toliau į vakarus, kad 
mano senos akys (jis buvo jau 83 
metų amžiaus) to siaubo nematy 
tų, ašarodamas kalbėjęs Šliūpas. 
J's taip ir padarė. Bet vos tik porą 
mėnesių bepagyvenęs, jis tų pačių 
metų (1944) rudenį Berlyne susir 
go ir mirė. Į lietuviškumą jam 
atsiversti nereikėjo, buvo tvirtas 
ir seniai užsigrūdinęs Lietuvos 
mylėtojas. Kažin tik ar daug me
tų buv. "Aušros" redaktoriaus 
puoselėtas, ate'zmu kiaurai per
sunktas laicizmas amžiaus saulė
lydy nepasikeitė iš pačių pagrin-

Ziema VVisconsine 

savo įkyriai nuolatiniu raginimu 
ir gyrimu paskatino. Nūnai esu 
dėkingas abiems —Jurui ir Jasai
čiui. Jiedu pažadino apkerpėjusį 
tinginį manyje. 

Štai dar vienas ryškus pavyz
dėlis, kaip Juras skatino girda
mas. Gaila, vėl neapseinu be ta
riamos autoreklamos. Šį kartą Sta
nislovui tūravojo kitas, kompli-
mentuoti mėgstantis žemaitis 
plungiškis. Tai prieš daug metų 
Chicagoje miręs, tramvajui pri
trenkus, buvęs Ūkio banko Klai
pėdoje direktorius Petras Končius 
(prof. Igno brrolis). 

^ Kodėl taip susimąstęs dr. Gri-
dų? Toks neatsakytas klaustukas' galiau, visad linksmas žemaitis 
likęs velionio Juro atminty. Jis 
pats, giliai tikintis, nemėgo šliu-
piškos laivamanybės, bet su pa
garba lenkė galvą senam garbin 
gam žmogui, jo nuoširdžiai ai
manai ir atviram prisipažinimui 
klaidoje. Šliūpo žodžiai ("Jie, ru
pūžės, nesuprato mano antikata-
lkiškumo, skubėdami niekinti ir 
pačią Lietuvą, kadangi ji katali
kiška") giliai įstrigo velionio gal
voje. 

Su velioniu Juru pažintis ir 
draugystė buvo ne ilga, bet nuo-

šiandien toks rūstus ir susirū
pinęs? Man neįprasta tokį matyti, 
kamantinėjo Juras vieną šaltą 
1948-49 metų žiemos rytą Nel-
lingene. Susirūpinimas nebuvo 
be pagrindo. Istorija šitokia. Gy
venau Fellbache. Bendruomenės 
pirmininku ten buvo tada skulpt. 
Pr. Gasparonis, po jo gen. St. 
Pundzevičius, o gal atvirkščiai, 
eilės nebeprisimenu. Aktyviai 
maišėsi tarp mūsų dir. Jurgis Jaku
bonis, inž. Balys Čiurlionis, teisin. 
Mikaila ir visa eilė šaunių lietu-

širdi ii- drūta, kaip ir dera tarp | v ių . Aibė tokių buvo ir kaimyni-
dviejų nepermaldaujamų žemai- |nėse Bad Cannstatto bei Stutt-
čių. Prieš pabėgimą jo, kiek vy-jgarto stovyklose (dr. K. Sruoga 
resnio, nepažinojau. Jis mokėsi I įr kt.),o ypač gausiai — truputį 
Skuode ir Karo mokykloje Kaune, j tolimesnėje Schvvaebisch Gmuen 
ąš — Telšiuose ir užsieny. Kele-Įdo stovykloje. Visus mus tada šu
tą metų Chicagoje pabendravo
me, lankiausi ir jo rrreloje šei-

dažnai nėra 

šaulio oirmenvbėse 
Į ko Valencijoje ir 
I nugalėjo Johaną Prokš-Štein-
I hauzer iš Vienos. Kaip ir visi 
į varžybų dalyviai, j i rašė elek
t r ine mašinėle su greitai keičia-

I mu šr if tu, sur inktu rutulio gal
vutėje. 

Greičio varžybose nugalėtoja 
per pusvalandį rašė 683 ženklų 
per minutę ir parašė devy
nis mašinraščio puslapius. Ne
žinomą tekstą be klaidos 600 
ženklų per minutę greičiu. 

Pr ieš 10 metų mašininkių 
konkurse dalyvavo tik moterys, 
o d a b a r i r vyra i . 

Tokie konkursai padeda tobu
lintis rašantiesiems, kelti savo 
kvalifikaciją, tobulinti rašymo 
mašinėles, gerinti mašininkų 
d a r b o sąlygas. Mšk. 

JŪRŲ V A N D E N S 
GĖLINEHAS 

Japonijos inžinieriams pavy
ko ra s t i perspektyvų jūrų van
dens gėlinimo metodą. Jūrų ' 
vanduo leidžiamas pro 50 ka
merų, kuriose vis mažesnis at
mosferos slėgis ir temperatūra . 
Tokiomis sąlygomis vanduo už-

' ve rda , esant žemesnei kaip 
MAŠININKIŲ KONKURSAI (

1 0 0 ° c t empera tūra i . Garai kon-' 
į densuojasi an t sienelių ir paten-

Europoje reguliariai k a s dve- į k a į vamzdyną. Energijos su- ' 
ji metai rengiami tarptaut in ia i ( v a r t o j a m a nedaug. Pirmuoju ' 
mašininkių konkursai . J i e vyk- j tokiu pramoniniu įrenginiu jau 
sta dviem ra ta is . P i r m a jame | k i ta is metais bus išgėlinama 
varžomasi dėl r a š y m o greičio,! po 100 tūkstančių tonų vandens 
antrajame — p e r 10 minučių per parą . jm. 
reikia parašyti nežinomą tekstą. 
Už kiekvieną klaidą sumažina
ma 500 ženklų. 

kurios vy- DRAUGAS, trečiadienis. 1977 m. gruodžio mėn. 59 *. 
Budapešte, " 

S 

kia. O ir pagyrim 
tušti. 

Aiman, ne tuščias, bet nuošir
džiai pozityvus ska:intojas ir gy-
rėjas buvo velionis Stasys Juras. 
Drėgnom akim kalbėjau amžiną 
atilsį, sužinojęs apie jo nelauktą 
mirtį. Argi galiu tave užmiršti, 
tartus lietuvi, nuoširdus skatinto-
jau, šaunus žemaičių žemės sū
nau. Man tik gail?. kad paskuti
niam miegui Viešpatyje atsigu
lei ne savo laisvoje gimtoje Pa
langos pajūrio žemėje. 

— T a k t a s — tai gabumas pa
vaizduoti kitus, kaip jie patys 

Šiemet dviejose pastarosiose ] į save žiūri, 
mašinėle rašančių meis t rų pa-1 A b r a h a m Lmcoln 

moję, šnekos netrūko. Su juo ne-
mažavaikiavai. Mėgo pokalbius 
rimtais lietuviškais klausimais. 
Tokios jo žmona Jadvyga ir išma
ningai intelektuali duktė dr. Da
nutė. Joms re'škiu nuoširdžiau
sią užuojautą. Abejoju, ar joms 
teko kada rimtai su velioniu susi
barti. Jis nebuvo kivirčo žmogus. 
Jei ir riktels kada. bet visada su 
šypsniu lūpose. 

Tokių reikia daugiau. Ne tik 
dėl jo, kaip žmogaus, taurumo ir 
taikumo, bet ypač dėl jo didelio 
pareigingumo kaip lietuvio ir ne

purtė staigus liūdesys ir susirū
pinimas. Kodėl? Žaibo greičiu 
pasklido šveicarų spaudos pa
skelbta žinia apie masinius trė
mimus Sibiran iš Lietuvos ir Pa
baltijo. Visus apėmė gilus susijau 
dinimas. Meldėmės ir keikėme, 
keikėme ir meldėmės. Keikėme 
bolševikus, meldėmės už Lietu
vą ir kankinamus tautiečius. 

Mane vargšą prislėgė tada dar 
ir papildomas rūpestis, didelis rū
pestis. Gen. Pundzevičius, tur būt, 
Gasparoniui prašant pasikvietęs 
pareiškė: ruošiame milžinišką 
protesto mitingą Cannstatte, kvie 
Čiame amerikiečių, šveicarų, vo-

k + A. SIMONUI RUTKUI mirusr 
dukrai MARGARITAI, jos vyrui ZENONUI BŪTĖNUI 
ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

paprasto jautrumo Lietuvos ir lie- k i e ^ žurnalistus ir radijo žmo-
tuvybės dalykuose. Jo nereikėjo, n «» dalyvaus tūkstančiai visokių 

aevntLT HILLS OMJJCYCU 
Tetef.: PB 84888 Ir PB 8-8884 
Taip pat naujoji Barboros Ir 

Ome Driskių krautuvė 
TH1 DABY ŠTOKE 

BM8 9m8wwt 1twf, Oak Immm 
1M. 408.1818 

progoms — 

raginti aukoti lietuviškiems rei
kalams, prenumeruoti spaudą, įsi 
gyti lietuvišką knygą. Jis pats ge
rai žinojo tai ir neraginamas. At
virkščiai, neretai ragino kitus pa
doriai atlikti lietuvišką pareigą. 
Jis nedelsė paskatinti kitą padary
ti gerą darbą. Ypač tokį, kurį jis 
pats tarėsi nesugebėsiąs padaryti. 
Jis mieliau užpakalin, o ne prie
kin kitų traukėsi. Patyriau 
tai pats ant savo kailio. Tiesą pa
sakius, tas velionio asmens bruo
žas, skatintojo bruožas, buvo kaip 
ryškus, kad jis paskatino rašyti ir 
šj rašinį. 

Pailiustruosiu keliais pavyzdė-
l'ais. Neturiu jokio noro pasigirti. 
O velionis gyrė ir skatino, skati
no ir gyrė. Ne tik moterys mėgs
ta komplimentus. Patinka jie ir 
vyrams. Jei pagyrimas yra kartu 
ir paskatinimas,, tai pozityvus da
lykas. Ta i turėjo galvoje ir velio
n e Juras — paskatinti, tik skatin
ti pagyrimu, kad būrų padarytas 
geras darbas, kurį jo many
mu skatinimasis sugebės. Rašyk, 
broli žemaiti, rašyk. Sugebi, tai 
U rašyk. Porą kartų laiškeliais 
skatino velionis, paskaitęs kokį 
iam patikusį rašmj. 

Tą pati, andai, darė primygti
na: ir nojtlaidžia: 5. a. dr. D. Ja-
-.litil Kpažinta nuodėmė — ne
be nuodėmė. Prisipažįstu, jei nė akis. Turėjau baisiai didelį norą 
Jasaitis, bučiau neparašęs dvito-, bent "gundytojus" Jurą ir KonČ: J 
mio apie vysk. Mot Valančių. Jis ! neapvilti. Paskatinimai daug reis 

tautų. Lietuvių vardu pasakysi 
smarkią kalbą vokiškai. Iki ryt
dienos duodu apsigalvoti. 

Uždavinys sunkus, nejaukus. 
Laiko maža pas:ruošti. Skun
džiausi ir Končiui užėjęs. Jis įni
ko primygtinai kalbinti neatsisa-
kyt;. Sugebėsi, žinau, kad sugebė
si. Nebūk bailys, neapvilk žemai
čių. Pasitempk ir drožk. Končiaus 
neatlaidus skatinimas ir gyrimai, 
deja, susirūpinimo naštos nepa- j 
lengvino. Štai, kodėl aną nelemtą 
ir šaltą rytą Nellingene negalė
jau prisiversti nusišypsoti ir į visa
da mielą velionio Juro šypsnį. 

Sužinojęs mano rūpesčio prie
žastį, jis dar kiečiau paėmė į na
gą, kariškai vertė gėdino ir iš
juokė tariamo nesugebėjimo abe
jojimus. Atsisakysi —neliksi ma
no draugu, su žemaičiam gėdą 
darančiais nedraugauju, pareiš
kė Juras. Perdaug didelė buvo kai 
na apvilti du gerus draugus. Su • 
tikau. Išpyškinau savo šneką 
aukštu tonu, dramatiškai ir su 
patosu, kad net senas Končius ap
siverkė. Juras sveikino, dėkojo. 
Ar nesakiau, kad bus gerai, pat
riotišką uždavinį atlikai šaunia:, 
kaip ir tikėjau. Dievaž, tik tų dvie 
jų bičiulių paskatintas pasitem-
pi.r; K::--r.>: '.ir' galėjimo. Abiev.: 

d.->:. šrr.ėkšr.io 'rib'~r.o;e P'ie< 
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KAZIMIERAS LAURINAVIČIUS 
Gyv. Šv. šeimos Viloje. Lemont Dl. Anksčiau gyv 2452 W 

69 9L, Chicago, DL 
Mirė gruodžio 26 d., 1977, 9:20 vai. ryto, sulaukęs 87 m 
Gimė Lietuvoje. Konconis kaime. Amerikoje išgyveno 67 

metus. 
Pasiliko dideliame nubudime žmona Bernice; posūnis Wal-

ter Simona su žmona ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Sv. Vardo dr-jai, Lithuanian Chamber of Com-

merce, gv. Pranciškaus Ses. rėmėjų, šv. Kazimiero Ses. rėmėjų. 
T. Marijonų rėmėjų, T. Saleziečių rėmėjų ir T. Pranciškonų rė
mėjų draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas treč*.. 1 vaL popiet. Lack-Lackawio7 
koplyčioje, 2424 West 69 St 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 29 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, posftnis ir kiti giminės. 
Laid direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213 

"••MMUftMHlllHHtfnillllMIIIIMIIIHIinilKlItliniHIIIMIHIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMi*. 

M U M S 20DYNAS STUDERTtMS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 20DYNAS Į 
Išleistas minkytais viršeliais | 

kaina tik $8.00 i 
Kai kurios kolegijos dabar mokln* lietuvių kalbą Ir dažnai i 

studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar = 
Drangas išleido studentams papigir "J*, laidą šio Žodyno, kurį sure- j 
dagavo VtHoa Pėtersitfs, Kietais rir&ehaia iia žodynas kainuoja s 
$10.00. . § 

Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Ghicago, m. 60629 | 

(Malonėkite pridėti 46 omtm pašto Išlaidoms, tr mokesčiams, jei | 
gyvenate Ciinoia valstybėje). z 

Lietuvos Kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A. t A. KASPARUI KRIKŠČIŪNUI mirus,. 
jo ŠEIMAI, GIMINĖMS ir draugams nuoširdžią už
uojautą reiškia 

Liet. Kariuom. kur. savan. S-gos 
Vytauto Didžiojo Chicagos sk. Valdyba ir nariai 

(tlllHItMMIlMHIIMtM i m t H M t M m n i i t u m w t i i M H i w t M t m i H n i n m n M H » 
: Vt 

Perskaitę "Draugg", duokite jj kitiems. 

A. f A. 

STEPONUI KRAJAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui LEONUI ir PETRUTEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Neirtu ir Mildažiu šeimos 

EU D Ei K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sotim Hormitago ' V M I M 
TeleioBi 5 — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN W E . 

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

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uotuvln Laldotuvlt Piretttrlf AtodaciĮot nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. U I T ANfiCA A VE. M . Y A l * 7-8401 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SONtS 
8 1 4 W. 2Srd PLACE Te t Vlrgbia 7-6871 
?424 W. 69th STREET N . UTĮJ^MU 7-U18 
L1029 SootlnrMt Hlghvmy, Palot BUK Iltt. Tei. S74-M10 

PETRAS RIELI8NAS 

4848 8 a CAUFORYIA 4 VT. * * LAttyvtte 84073 

POVILAS J. 3IDIKAS 
8854 SO. HAI&TED STREET TU. TAlfe 7-1811 

JURGIS f. RUOMIN 

sau sa r nu ANKA A v*. T * t Ard. 1-U8S48 

VASAITIS-MITKUS 

1448 8 a Mtfc A i t , C I C I S a ILL t * 
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CHICAGOS 
ŽINIOS 
2LTO GAISRE 

X V. Maruzas, 55 m., Kūčių 
naktį norėdamas pasinaudoti 
telefonu įėjo į Best Liąuors, 
2116 N. Clark Ct., Chicagoje, 

Policija sulaikiusi South Chi-
cago Heights gyventoją J. F. 
Guillermo, 24 m., dėl susisieki-

kėjas. parėmė savo dienraštį,mo taisyklių smulkaus perien-
10 dol. auka. Labai ačiū. į S11"©, Jo automobily rado 300 

x Danutė ir Vitas SirgėdaL ! svarų marihuanos. Ją polici-
žinomi klevelandiškiai, palinkę- J ninkas užuodė, atidaręs auto-
io "Dra"gui" laimingų Naujų' mobilio duris. Bagaže rado 12 
Metų. Savo linkėjimus parėmė didelių maišų. Kaltininkas ka-
10 dolerių anka. Dėkojame. 

x J. Bičiūnienė parėmė 
"Draugą" auka. Ačiū. 

X Linkėdami "Draugui" lai
mingų Naujųjų Metų, aukų po 
5 dol. atsiuntė: H. Urnezas, ' 

x Liuda ir Algis Bugieniai, 
žinomi detroitiškiai, švenčių 
proga parėmė savo dienraštį 
15 dol auka. Labai ačiū. 

x A. Ir A. Kavaliūnai, Cle-
Įveland, Ohio, dėkodami už Į Kalėdose degant namui, 2441 
šventines korteles, atsiuntė 10: N. Talman Ave., Chicagoje, 
dol. auką. Labai ačiū. j rast* negyva sukritusi prie sa-

X Dr. Juozas* ir Kazimiera j vo buto durų Sandra Davis, 
Briedžiai, Lemont, BĮ, maloniu į 20 m., o trys kiti gyventojai 
laiškeliu palinkėjo "Draugo" į buvo sužeisti 
darbuotojams laimingų Naujų į g ^ s y MARIHUANOS 

ir čia buvo nudurtas banditų, met^ i r atsiuntė 10 dolerių au 
kurie užpuolę taverną pabėgo %̂- Dėkojame. 
su 175 dol. Užpuolime dalyva- x Povilas Kantas, Ilickory 
vo du vvrai ir moteris. Hills, žinomas visuomenės vei 

X \lncas ir Magdalena Lu
koševičiai, Grand Rapids, Mich., 
sveikina visus savo gimines, 
artimuosius, draugus bei pa
žįstamus ir linki jiems tikrai 
laimingų Naujųjų 1978 Metų. 
6ia proga jie skiria auką 
"Draugui". 

x "Bridges" anglų kalba lei
džiamas laikraštis, gruodžio 
mėn. numeris, išėjo iš spaudos. 
Jame gausu žinių iš lietuviško
jo pasaulio. 

x Uršulės Mikulienės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
nuotrauką įsidėjo praėjusio šeš
tadienio "Daily News" laikraš
tis. Ji padėjo ruošti Vienna 
Sausage b-vės 400 asmenims 
vaišes. Nuotraukoj ji matyti 
bepiaustanti lietuvišką pyragą. 

x Dr. Kęstutis Skrupske-
lis, South CaroUna, nusipirko I ^ J a k š ^ . Rimas ^ T : ' ' Daugiausia miršta širdies Ugo-
"Drauge" didesnį l i e t u v i š k ų j ų ^ ?***». P » ™ » Kudulis, ~ 5 g gįos ( į j j g n u k r l t o 

nuo 11,777 iki 10,906. Tačiau 
kūdikių mirčių buvo 24.6 tūks-

Bedaguoja J. Pla&u. Į M J ^ Į +p*i: 

2VAIG2DUT£ 
Įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoa skyriam 

7045 So. Claromoat Avcme, Cbfeago. unaofa OMtt f 

Tėvynes Žvaigždutes skaitytojams ir bendradarbiams; MCSŲ NAMAS 
sveikų ir laimingų Naujųjų meh|l Tegul jie atneša tėvynei! Mūsų namas yra didelis ir, 
laisves rytojų! 

1 DIEVULI 
Kalba maldą i Dievuli, 

Redaktorius 

Įėjime. 
TERŠ NAMUS IR KELIONES 

JAV statistikos biuras nuo 
gruodžio 29 d. iki sausio 13 d. 
tirs Chicagos apylinkių namų 
pagerinimus ir gyventojų keMo-

Vincas Dubauskas, Kazys Žu-įaes. Ankstyvesni tyrimai pa-
tautas, Petras Banys, Julijona: r°dė, k*d amerikiečiai 1977 m. 
Jackevičienė, Leonas Juodikis, i antrame ketvirty išleido 8.6 bil 
Albina Paikus. Bronius Užusie- dol. namų pagerinimams. . 
nis, R. Puodžiūnas. Visiems 
ma'oniai dėkojame. 

Chicagoje šiemet iki lapkri
čio 24 d mirė 26,368 žmonės, 
beveik 1,500 mažiau negu per
nai metais tuo pačiu metu. 

MAŽIAU MIRŠTA 

KNYGŲ SKAFTYMO 
KONKURSO REZULTATAI 

x Dėkodami už šventines 
korteles, aukų po 5 dol. atsiun
tė: Dr. Juozas Skaudys, Jonas 

J. Banys, 
didesnį 

knygų kiekį i Ona Rudaitis. Visiems tariame 
x Ona Bakaitieuė, Chicago, m a l o n u a č i ū ' 

311., buvo atvykusi i "Draugą' Aukų po 3 dolerius at> tančiui gimimų. 
apsirūpino lietuviškomis knygo- siuntė: R. Radikas, Vyt. M. negu JAV vidurkis, kuris sie-
mis ir paliko auką. Sirutis. Nežinomas aukotojas, kia 16. 

x Gruodžio 25 d. vakare iš St" M e s e c ' J" ^ P * 1 ^ . * B e r ' 

Aš manau, kad daug kas 
skaitė knygų vasaros atostogų 
metu, bet konkurse dalyvavo 
dešimt skaitytojų, štai jie: 

L Alvyde Eitu'ytė perskaitė 
21 knygą — 3939 psL 

2. Birutė Snipaitė perskaitė 
23 knygas — 2926 psL 

3. Gaja Valiuškytė perskaitė 
9 knygas — 2108 psl. 

4. Rūta Kiršteinaitė perskai
tė 10 knygų _ 1434 psL 

5. Raimundas Kiršteinas per
skaitė 6 knygas — 990 psl. 

6. Darius Kiršteinas perskai
tė 5 knygas — 817 psL 

7. Rūta Stroputė perskaitė 6 
knygas — 776 psL 

8. Viktoras Puodžiūnas per
skaitė 6 knygas — 626 psl. 

9. Stepas Puodžiūnas perskai
tė 9 knygas — 323 psl. 

10. Alytė Zalatoriūtė per-
Tai daugiau i skaitė 1 knygą — 219 psl. 

LEDO RITULYS 
Mano mėgiamiausias sportas 

yra ledo ritulys. Mūsų mokyk
loje žaidžia penkios komandos. 
Vienoje žaidžiu ir aš. 

Esu gavusi vieną premiją ir 
daug pasižymėjimo ženkliukų. 

Kristina Drasutytė, 
Abu Toronto "Maironio" l i t 

m-los mokiniai Kanada. 

"Mūsų Pasaulis". 

gražus. Mes turime dideli kam-! Tnkarmėi aa jis guli, 
barį. Kieme auga labai daug Anksu spindi jo galvelė, 
gėlių. Turime ir bičių. Mūsų « dangaus šviečia žvaigždei*, 
kieme auga daug medžių. Už L e n k i a gaivas angelėliai, 
kiemo yra miškas. Mes vis ei- skuba, bėga p^menėUai, 

. 

nam į mišką. Mūsų namas turi 
dvylika kambarių. Aš turiu 
savo kambarį. Mano mamytė 
visą namą gerai prižiūri. 

Trys karaliai &* sustoja. 
Dievui dovanas-aukoja. 
Klūpo jaučiai prie avelių. 
Prie Dievulio jie amt kelių, 

x j - Gimė Kristus Kūdikėlis, 
Savo kambaryje aš tunu daug ^ ^ ^ ^ jflmrfte. 

paveikslų. Man labai patinka 
mūsų namas. Man patinka su 
rato lentele važinėti prie narna 

Vilija BuMytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 5 skyr. mokinė. 

" . t 
• -

-

Jaunimo centro rūbinės per 
klaidą buvo paimti šviesūs vy
riški kailiniai. Prašoma gražin
ti Jaunimo centro raštinėn arba 
paskambint telef. 925-2247. 

(pr.). 
X Adomas Ir Marija Varnai 

dėkoja visiems už kalėdinius 
pasveikinimus. Sveikina visus 
draugus ir pažįstamus ir linki 
laimingų Naujųjų metų. (pr.). 

x Aušros Vartų tunto tradi
cinis balius įvyks 1978 m. sau
sio 21 d.. Jaunimo centre, di
džiojoje salėje. Programą iš
pildys žinomas Tauro Ragas ir 
Tėviškės parapijos jaunimo ra
telio tautinių šokių grupė. Sta
lus užsisakyti iš anksto pas sesę 
Ziną Pocienę tet 960-0291. 

(pr.). 
" X" 1978 m. kelionių J Vilnių 

tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, telef. 
737-1717. (sk.). 

x "Lietuvos Aidu" radijo pro
grama ruošia savaitės ekskursi
ją i Bahamas salas nuo kovo 
1 d. iki 8 d. Kelionė ir nakvynė 
$399.00. Prašom registruotis: 
2646 W. 71 St , teL 778-5374. 
Čia gaunamos "Liepkalnio sody
ba" ir "Didžioji iliuzija" knygos, 
naujos lietuviškos plokštelės. 
Krautuvė atdara nuo 9 vai. iki 
5 vaL vak. (sk.). 

+ NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

žanskis. A. Pašukonis. dr. J. 
Reinvs. VI. Plečkaitis: 1 dol. — 

i J. Abromaitienė. 
kojame. 

PARAMA ŠILDYMUI 

Gaunantieji maisto ženkle-
Visiems dė- liūs nuo sausio 1 d galės gauti 

paramą kurui 

Balfo susirinkime gruodžio 11 d. Šv. Antano parapijos salėje. Iš k. — 
inž. A. R.udis. kun. A. Rutkauskas, Balfo pirm. Marija Rudienė, BOL Da
lia Kučėniene ir A. Baronas Nuotr. A Zailsko 

Šie skaitytojai atliko viską, 
kas konkurso taisyklėse buvo 
pažymėta. Vienas puslapis ver
tinamas vienu tašku. Taigi, 
daugiausia taškų surinkę laimi 
didžiausias premijas. 

I premija teko Alvydei EStu-
tytei — 50 dol. 

H" premija teko Birutei Sni-
paitei — 40 doL 

UI premija teko Gajai Va-
liuškytei — 30 doL 

IV premija *eko Rūtai Kirš-
temaitei — 20 dol. 

V premija teko RaLtruidui 
Kiršteinui — 10 dol. 

Premijų sumos nemažinau, 
kad galėčiau visus apdovanoti 
už pasišventimą skaitant lietu
viškas knygas. Aš surasiu iš 
Hhir lėšų, nors po mažiau, pa
siųsiu visiems dalyvavusiems 
konkurse. Sausio mėn 
džioje pasiųsiu čekius. 

Redaktorius 

Kalėdos 

jas slides ir batus visai kitaip 
slidinėjau, negu senomis slidė
mis. 

Naujų Metų naktį namuose 
praleidau. Antradienį vėl ėjau 
slidinėti Kitas dienas pralei
dau namuose. Taip ir pralei
dau savo praeitų metų Kalėdų 
atostogas. 

Robertas Valinskas, 
Montrealio Ht. m-los 9 sk. 

Aib. KiiUnttim* 
, . • i'frfc 

mirė. Giedrė buvo labai prisi
rišusi prie mamytes, todėl įsi 
buvo labai sunku. 

Ji galvojo apie tinkamai priy 
leistą laiką su mamyte. D&* 
giausia ji prisiminė pereitų me
tų Kalėdas. Staiga ji pradėjo 
griaudžiai verkti. Daugiau- ne*> 
buvo tokių linksmų Kalėdų. 
Giedrutė labai pasiilgo mamo* 
švelnaus balso. 

Bri Kalėdų buvo likusi tik 
viena savaitė. Giedrei buvo la
bai sunku priprasti be mamos. 
Tiesa, ji turėjo tėvelį ir vieną 
broliuką, kuris buvo dvejų me
tų, bet niekas negalėjo atstoft 
mamytės 8 metų mergaitei 

Atėjo Kūčių naktis! Giedru
tė su savo tėveliu padengė stač
ią. Visur, ką ji darė, jai prisi
minė mylimoji motina. Sjfcos 
Kūčios buvo pirmos, kuriasrrp. 
švęs be mamos. , • _ • • . [ 

Tėvelis pamate, kad ji nuliu-
sidėjo. Sausakimšai punosįd o ^ g ^ k o d ė L Jia jai pa-
krautuvės žmonių, nes visi per-1 g a k ė . ' . / ' . ' i . . '- . .", 
ka dovanas. 0 tų dovanų pilnos Į "j _ w 
lentynos! Jų kainos taip pati — Giedrute, aš zmau, kodėl 
įvairios — vienos pigios, kitos tu tokia nuliūdusi. M e * ^ 
— brangios. Įmylėjome msm* u- vistjek j * 

Skaitydami šv. Jono Evangeli- dabar mylime. Bet jos.daugiau 
ją (3:16), sužinome, kad bran- cia nebus. Neliūdėk' 

Piešė Linda Mikučauskaitė, Marąuette Parko lit. 
m-los 1 sk. mokinė 

KALĖDŲ PRASMfi: 
Jau Kalėdų laikotarpis pra-

KAIP MES PUOŠIM 
KALĖDŲ EGLUTĘ 

IŠ ARTI IR TOLI 

wiuHftm>!mnmttuntrtiiuMfmftmiini 
Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
3 veiksmo opera 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Poetas Tomas Venclova 

(Santa Monica, Calif.), iš Chi
cagoje vykusio mokslo ir kūry
bos simpoziumo skubiai buvo 

šiuo klausimu sušaukto tauti-

KALĖDŲ SENIS 

Kūčios yra vieną dieną prieš 
Kalėdas. Mes visą laiką einam 
pas savo močiutę. Visa mūsų 

nių grupių vadovų pasitarime į melė j ^ ^ v a i g ( > m i a b a i a^g. 
dalyvavo ir JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkė 
Aušra Mačiulaitytė - Zerr. Jai 

Pavalgę einam žiūrėti televizi
jos, kartais į lauką išeinam. 
Mano pusseserė kartais atsine-

. P ™ .,.. .amimHi ^ **&**** 8 U r a s t i ^ ™ » į ša žaidimų, tada mes žaidžiam. 
2 S T l £ £ J T £ S i £ ? ^ ^ _ t ^ _ ^ ^ v ^ vakare ateina Kalėdų Se-

iriausią dovaną Kalėdoms mums Giedrutė vėl pradėjo vęrkį. 
mokinys. Kanada. "Liepsna' ^ ^ p a t f l D e v a g k a d a j , : s T ė v a s išėjo iš kambario. Ta-

atsiuntė savo vienintelį Sūnų — da, atnešęs maža .̂ juodą šunlttr 
Jėzų Kristų į šį pasaulį. At- ką, ir tarė: _ 
siuntė todėl, kad kiekvienas, — čia, Giedre, tau. Aš ži-

Aš norėčiau gražiai papuošti kuris į Jį tiki, nepražūtų, bet nau, kaip tu myli gyvutiata* 
pra-'mūsų eglutę. | turėtų amžinąjį gyvenimą. Si Mama irgi tai žinojo, Aš i*Ą 

Pirma mano brolis ar tėtė didžiausioji dovana įgyjama ti- šuniuką norėjau tau padnotl 
pastatys mūsų pušį. Raimis kėjimu. * * * * het šiandien padav»^ 

(mano brolis) pakabins lempu- Džiaugsmas, ramybė telydi I Giedrutė paėmė &um*ą..Kai-. 
tes. Tada puošim žaisliukais, kiekvieną, kuris priima Jėzųįk a lP į ?*J?uJ^1EJZZ 
Aš norėčiau žaisliukų, padary- K ^ U k a ip savo Viešpatį ir M 1 ? ! * 1 * F.-."-*'. tammom 

tų iš šiaudų, bet mes jų netu- ganytoją. "''" """" 
rim Mes turime dūžtamus. čia ir yra tikroji Kalėdų 
Visi vaikai kabins bumbuliu- prasmė. 
kus. Tada mūsų tėtė uždės 

Ramunė Cibaltė, 
Kr. Donelaičio lit mokyklos 

Vnt klasės mokinė. 

ninkas dalyvavo Sacharovo 
vardo tarptautinio teismo po
sėdžiuose ir padarė du liudiji
mus apie žmogaus teisių panei
gimą sovietų okupuotoje Lietu
voje. Grįžęs iš Romos ir pra
vedęs semestrinius egzaminus 
UCLA studentams, tuoj pat iš
vyko į tarptautinį rašytojų PEN 
klubo suvažiavimą Australijoje, 
kur pakviestas padaryti prane
šimą. Į namus grįš tuoj po 
Naujų Metų, o sausio mėnesio 
pabaigoje dalyvaus politinių 
studijų savaitgalyje, kurį or
ganizuoja Los Angeles Lietu 

kursuose kelių paskaitų cikk>įniS) j ^ ^ <Juoda vaikams dova-
rėmuose amerikiečiams nM>ky-|nų_ ^ g u a u g c ^ 3 ^ ^ ^ ^^ 
tojams pristatytų lietuvius U e - . ^ ^ ^ dovanomis. Tada mes 
čiančią informaciją. Klausimą 1 ^ ifpūs ta i s p i l v a i s ^ m ^ ^ 
sprendžiant A. Zerr talkina Phi-
ladelphijos LB V. Krėvės l i t 
mokyklos vadovybė. 

AUSTRALIJOJE 
— Mirė a. a. Ona Kimonuenė. 

Pasiliko vyras Edvardas, duk
terys Elena ir Eugenija su šei
momis. 

— Tomas Venclova lankosi 
Australijoje. Jau skaitė paskai-

\ ių Fronto bičiuliai. T. Venc-'tas Sydnėjuje. Adelaidėje, Mel 
lova skaitys įvadinę studijų bourne. Hobarte-
paskaitą. Iš Indianos į studijų 
savaitgalį atvyksta dr. K. Am-
brozai'.is. 

— Philadflphijoje veikiantis 
Balch institutas, besirūpinąs ar-

— A. a. Fabijonas Sodintas 
mirė po ilgos ir sunkios ligos. 
Liko žmona Ona. 

URUGVAJUJ 

miegoti. 
Lidija Stroputė, 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
6 skyr. mokinė. 

MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Mano atostogos prasidėjo 
gruodžio 23 d Tą dieną aš nie
ko nedariau, buvau namuose ir 
žiūrėjau televiziją. Kūčių die
ną važiavau pirkti dovanų. Ta
dui daviau dešimt dolerių, And
riui ir Mariui nupirkau kiek
vienam po žaislą. Mamytei ir 
tėveliui nupirkau "Water Pik". 
Tai yra tokia mašina, kuri pur
škia vandenį, kad išplautų tarp 
dantų likup; maistą, ko dantų 
šepetuką? r.eišplavna. 

Kalėdų dieną aš nieko neda 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė. Aldona Stempužie-
c ^ t r a T D ^ o ^ ^ r S i n d r a s c h v v i n ė s medžiagos telkimu imi-į _ Dr. Albina MUašiot* * • 
Kučiūnas. |grantų gyvenimui JAV-se nu-įskrido į Kanadą aplankyti savo 
Puiki kalėdinė dovana. Albume 3 šviesti, iš federalinių fondų ga-'dėdės šeimą. Jai padarytos L.s riau. nes buvo labai prasta die-
plokfitelėa. Kaina su persiuntimu vo paramą finansuoti amerikie- Kultūros draugijoj išleistuvės I na. Pirmadienį visą dieną pra-
$15.55. j gjų mokyklų mokytojams kur- į ir kartu pagerbtuvės, nes spa-! leidau krautuvėse. Vakare pa-
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, sus, juos supažindinančius su i lio 19 d gavo trečią diplomą iš' rėjau su nauju paltu ir kepure. 
4545 We«t 6Srd S t , Chicago tautinių grupių kultūra, papro-Į medicinos - gydyto jos psichiat- Ketvirtadienio naktį aš važia
is . 80629 pčiais ir siekimais. Lapkričio I rės (dar turi gydytojos, gydy- vau slidinėti su p. Otto. Nusi-

14 d Balch Instituto patalpose Į tojos akušerės specialybes), (pirkęs &aujus drabužius, nau-

žvaigždę ant viršūnės. 
Auksė Bankaitytė, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit 
m-los 4 sk mokinė. "Rytmečio! 

Žiedai". 

GALVOSŪKIŲ NB. 10 
ATSAKYMAI 

I. Durų rankena. 

AŠ MfcGSTU SLIDINtTI 
Aš jau moku šokinėti ir grei

tai slidinėti. Vienas vaikas šo
ko ir nusilaužė koją. Vieną sa
vaitgalį susilaužė kojas net šeši 
žmonės. Bet man vistiek pa-

BX Kai žiūri į veidrodį, de- tinka šis sportas. 
šinė pusė veido atsispindi kai
rėje pusėje. Taigi visas meni
ninko veidas buvo atvirkščioj 
padėty. Draugo pastaba buvo 
teisinga. 

IV. J, ji, jau, Jono ir t t 
V. Vatikanas Romos terito

rijoje. 

Gintaras lleckas, 

GDZDBUTĖ NELAUKIA 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Buvo 1977 m. lapkričio 24 d. 
Tos dienos Giedrutė niekada 
neužmirš, nes tada jos mamytė 

akyse. Ji labai pamilo šuniuką 
ir kartu su juo buvo daug k»g-
viau liūdėti savo brangias 
mamos. 

Laima CemiauRksJt*, 
Marąuette Parko i it mokyklos 

mokine. 
MAN PATINKA KALĖDOS 
Man patinka tėtukui padėti 

puošti Kalėdų eghitę. Smagu 
yra šokti ir dainuoti prie eglu
tės. O geriausia man patinka 
Kalėdų senelio dovanos po.eg
lute. 

Dainius Brazaitis, 
Kr. Donelaičio l it mokyklos 

1 sk mokiny** 

VANDUO 

— Ką reikia padaryti, kad 
nebūtų vandens namuose, -m 
klausia Juozas. 

Jonas: Nemokėk sąskaitų u i 
vandenį. 

NAKVYNĖ 

Jurgis: —- Jei nori pas mane 
nakvoti, turi pats pasitaisyti 
lovą. 

Petras: — Gerai -
Jurgis: — Tvarkoje. Štai 

piūklas ir plaktukas. 

Piešė Andre ja te, Dariais Girele X x-Las mokinė 

— Kartkartėm kai jautiesi 
tarsi besiskundžiąs, atsimink, 
jog tavo šiukšlių pašalintojas 
valgo geriau, negu 30 procentų 
iš "iso pasaulio ftnv«nfa. 
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