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Kelionė į Šiluvą 
'Melsimės ir už tuos, kurie mums trukdo melstis' 

i« 

Šiluva. 

1977 rugpjūčio 21 "Sveika, Ma
rija, malonės pilnoji..." iš tūks
tantinės minios širdžių sutarti
nai skambėjo galingi maldos žo
džiai; juos kartojo miškas pas
laptingu ošimu ir visas oras tar
si virpėjo džiaugsmu, pritarda
mas žygiuojančios minios taktui. 

Tai Eucharistijos Bičiulių III-jo 
Eucharistinio žygio dalyviai, dar
niomis gretomis išsirikiavę, su 
gėlėmis rankose ėjo sveikinti Ši
luvos stebuklingosios Dievo Mo
tinos, per Jos užtarymą prašyda
mi Eucharistinio Jėzaus Lietuvai 
blaivumo, dorumo, tikėjimo dva
sios, ėjo permaldauti Dievą už 
tautos nuodėmes, pasisemti sau 
jėgų, drąsos ir stiprybės. 

Sie žygiai jau tampa gražia tra
dicija. Jų pradžia — 1975. Tai 
yra kartu ir atgailos kelionės. Iš 
visų Lietuvos kampelių susirenka 
tie (daugiausia vaikai ir jauni
mas), kuriems rūpi tėvy žemė — 
Lietuvos ateitis, ir maldingai su
sitelkė, garsiai kalbėdami rožan
čių eina pėsti į Šiluvą. 

Nepakartojamas įspūdis, kai di
džiulė vora skambiai užtraukia 
"Marija, Marija", ar sutartinai 
kalba rožančių. Tuo labiau nepa
mirštant Lietuvos sąlygų, kur 
taip persekiojamas tikintis jauni-
rnas, kur neįtikėtinai sunku į Ši
luvą gauti kokį nors transportą 
ir vairuotoją. 

1975, 1976 metais ši kelionė, 
palyginti, praėjo ramiai, nors kai 
kurie vairuotojai buvo sulaikyti, 
dalyvius mėginta gąsdinti, o pri
vačių mašinėlių demonstratyviai 
buvo užrašinėjami numeriai. 

Šiais metais valdžia ypač suju
do. Milicija ir saugumiečiai sau
gojo mišką, kuriame rinkomės 
bendrai kelionei, jau nuo 5 vai. 
fyto. Milicijos mašinos budėjo 
prie kiekvieno kelio, vedančio į 

Šiluvą ir įtariai tikrino pravažiuo- kiekvienu žodžiu, išeinančiu i 
jančias mašinas, pakelėje išlai- Dievo burnos"... 
pindami keleivius, atiminėdami Išsirikiavusi eisena darniai pa
kai kuriems vairuotojams teises, judėjo Šiluvos link, širdimi ir lū-
Milicija užsirašinėjo privačių pomis kartodama: "Sveika, Mari 
lengvųjų mašinų numerius ir tik- ja.^ Sveika, Marija... Sveika, Ma
rino jų savininkų dokumentus, rija..." 
Daug kam teko geroką galą sku O saugumiečių ir milicijos ma-
bėti pėstiems į sutartą vietą. Bet šinos (jų buvo virš 10) visą ke-
žmonės pilni entuziazmo ir drą- lią zujo apie maldininkus. Iš 
sos nepasimetė. vienos mašinos slapčiomis filma-

Susitikimo vietoie, miškelyje, vo eiseną. Miestelyje prie sankry 
iškilo kryžius, kurį jaunimas pa- *ų ir šaligatviuose stovėjo milici-
puošė lietuviškų rūtų vainiku ir, rrinkai ir įdėmiai stebėjo praei-
apsupę jį ratu, garsiai kalbėio ro- nančius maldininkus, 
žančių. Miliciia ir saugumiečiai p 0 pamaldų, jau dalyviams 
suglumę vaikščiojo aplinkui, nes skirstantis namo, du milicininkai 
maldininkams nekreipiant į juos jėga norėjo nusitempti vieną da-
net mažiausio dėmesio, jie pasi- lyvį, bet tuo metu gatve ėję mal 

dininkai, pamatę milicijos už| 
-—————-— rankų tempiamą vyriškį, visi 

"Milicininkai jėga norėjo nu- triukšmingai šaukdami, puolės 
sitempti vieną dalyvį, bet tuo gelbėti nekalto žmogaus. Ir taip 
metu gatve ėję maldininkai, pa- m įn ia atėmė sučiuptą maldinin-
matę milicijos už rankų tempia- ką. Kadangi žmonių aplinkui bu-
mą vyriškį, visi, triukšmingai v o daug, milicija nedrįso daugiau 
šaukdami, puolėsi gelbėti nekal- j ^ n o r s nustverti. 
to žmogaus. Ir taip m'.nia at- Grįžtant namo, pakelėse vis 
ėmė sučiuptą maldininką". įar budėjo inspekcija, tikrino 

Procesija į Šiluvą Lietuvos nepriklausomybes laikais 

ANGLIAKASIAMS TAIKOMAS 
TAFT-HARTLEY AKTAS 

Daugelis jų teismo įsakymo grįžti į darbą nepaklausys 

• pravažiuojančias masinas, ne 
Maršrutiniuose autobusuose ieš-

juto apgailėtinoje padėtyje. kojo tarp keleivių "nusikaltėlių" 
Pagaliau visi susirinko, susiri- — taikių maldininkų. 

kitvo ir buvo paskelbta kelionės Rytojaus dieną į Vilniaus sau-
intencija: gumą buvo iškviesta J. Petkevi-

"Melsimės už Lietuvą, prašyda- čienė, o Šiaulių saugumas iškvie 
mi, kad Marija gelbėtų mus nuo tė M. Jurevičių, 
alkoholio tvano, nuo nedorumo Tai dar vienas akivaizdus ti 
ir bedievystės. Prašysime sau ir kėjimo persekiojimo Lietuvoje įro-
kitiems tvirto tikėjimo, drąsos ir dymas —negalima melstis, nega-
ryžto. Melsimės ir už tuos, kurie Įima išoažinti savo tikėjimo, nor 
mums trukdo ir neleidžia mels- valstybinis įstatymas — Konsti-
tis, kad gerasis Jėzus suteiktų tucija ir jos naujasis projektas ta : 

jiems malonės suprasti savo klai- garantuoja, bet jų garantija ti! 
das. Juk ir jie Dievo vaikai ir tos dėl akių, tik propagandai, o gy-
pačios tautos — Lietuvos sūnūs, venime —viskas priešingai. 
Mes neturime priešų (nors mus Truputis statistikos. Š;ame Eu-
gal daug kas laiko priešais), o charistiniame žygyje dalyvavo 
tik klystančius brolius, ir todėl apytikriu skaičiavimu, nuo 800 
mūsų širdyje vienas didelis troš- iki 1000 maldininkų; 1975 d? 
kimas — kad visi suprastų, "jog lyvių buvo apie 500-600; 1976 
žmogus gyvas ne vien duona, bet dalyvavo 600-700 maldininkų. 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris, pažymėjęs, kad Ameri
ka negali ilgiau laukti, paprašė 
teismo leidimo angliakasiams pri
taikinti Taft-Harriey akta. "Jei
gu greitu laiku nebus galima su
laukti angh>3, -pof^rnėnęsio atsi
ras 1 milijonas naujų bedarbių 
tik dėl energijos stokos. Mano pa
reiga ir atsakomybė, kad Ameri
ka būtų sveika ir saugi", • sakė 
Carteris. 

Carteris Kongreso leidimo lai
kinai nacionalizuoti kasyklas ne
prašė. 

Unijos prezidento Arnold Mi-
ller spėjimu, prezidento paklau
sys ir darbą pradės tik mažiau nei 
pusė darbininkų, o tie, kurie ne
klausys, bandys sulaikyti dirban
čiuosius. Iš to gali būti ir susi
dūrimų, ir kitų nemalonumų. Jis 

nepritarė tiems, kurie pasirašytą 
kontraktą atmetė. Nepritaria nei 
Taft-Hartley įstatymo pritaiky
mui, bet pasiryžęs įstatymo klau
syti ir darys, ką lieps teismas. 

Miller pavargo šio streiko me
tu. Jis jau bijo grasinimų ir vie
šai rodosi tik su saugais. "Dau
gelis angliakasių nesupranta 
kontrakto ir klauso demagogų", 
skundžiasi Miller. Kalti dėl to ir 
atskiri unijų padaliniai, kad ne-į 
išaiškina detalių. 

Oficialių asmenų spėjimu loka
linės unijos daugely vietų prie
šinsis, neklausys teismo įsakymo, 
ir teks nuo 1,000 iki 5,000 viso
kių pareigūnų suimti ar kitaip 
bausti. Kompanijos daugelį ang
liakasių, negrįžtančių į darbą, at
leis. Bus nutrauktos ir maisto 
kortelės jų šeimoms. 

Bolševikai apie 
Vietnamo — 

Kambodijos karę 

Vilnius. —Kaip vilniškė Ei
t i , pasinaudodama Tasso komu
nikatu, informuoja ok. Lietuvos 
gyventojus apie Vietnamo-Kam-
bodijos mūšius? Skaitome vasario 
1# biuletenį: "Kampučifos val
džia, ignoruodama Vietnamo ge
rą valią, toliau vykdė karo veiks
mus palei visą dvejų šalių sie
ną, sakoma pranešime. Kampu-
fijos ginkluotosios pajėgos regu
liariai apšaudė iš sunkiųjų pa-' 
buklų tankiai gyvenamus Vietna
mo pasienio rajonus. Ypač smar
kiai buvo apšaudomi Teinin'o, 
Mokhoa, Tiaudoko ir Hongngy 
miestai, taip pat Tinbjeno, Long-

hoa gyvenamosios vietovės ir 
Hatjeno uostas. Nukauta ir su
žeista taikių gyventojų, padary
ta didelė materialnė žala. 

"Be apšaudymų iš artilerijos, 
Kampučijos valdžia naudojo sa
vo ginkluotąsias pajėgas reidams 
I Vietnamo teritoriją ir mėgino 
užgrobti kai kuriuos rajonus. 

* Atsakydamos į nusikalstamus 
Kampučijos kariuomenes vcu^-\ 

Susidomėjimas religija 
Sov. Sąjungoje 

Bernas. — Šveicarijoje vokiečių 
kalba leidžiamas informacijų biu
letenis "Tikėjimas Antrajame pa
saulyje" pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos ir kitų komunistų val
domų kraštų jaunimo tarpe auga 
susidomėjimas religinėmis proble
momis. Jauno disidento Aleksand
ro Ogorodnikovo iniciatyva, So
vietų Sąjungoje įsisteigė kelios jau 
nimo grupės religinėm-filoso-
finėm problemom svarstyti. Šiose 
grupėse yra pravedami studijų se
minarai, kurie padeda jaunimui 
arčiau susipažinti su religiniai-
-filosofinėmis problemomis ir jas 
drauge apsvarstyt. 

Panašios jaunimo grupės vei
kia ir Čekoslovakijoje, palaikyda
mos ryšius su savo vienminčiais 
kituose komunistų valdomuose 
kraštuose. Nežiūrint Čekoslovaki
jos valdžios represinių priemenių. 
krikščioniškojo jaunimo grupių 
narių skaičius pas'oviai auga, ra
šo biuletenis. 

mus, Vietnamo ginkluotosios pa
jėgos smogė ne vieną atsakomąjį 
smūgi". I 

Ir Rodezijon 
kvies kubiečius 

New Yorkas. — "Newsweek" 
įdėjo pasikalbėjimą su Rodezijos 
partizanų vadu Joshua Nkomo. 
Jis sako, kad nuosaikiųjų juodų
jų susitarimas dėl valdžios per
davimo juodiesiems partizanams 
nepriimtinas, ir jie kvies Kubos 
karius savo reikalavimams pa
remti. 

— Dr. Juozo Ereto vokiečių 
kalba knygelė Von. Adam der 
Euroraer, išleista 1978 metais 
Basely, Šveicarijoje, 46 puslapiai. 
Yra tai rinkinys iš dr. Ereto anks
čiau spaudoje pasirodžiusio raši
nių ciklo, pavadinto "Baltisches 
Schicksal" (Baltų likimas). Du 
pirmieji skyriai daugiausia kalba 
apie Lietuvą ir archaišką lietu
vių kalbą. Trečias skyrius "Ož-
mirštieji baliai'' aprašo lietuvių, 
la'vių ir estų tautų likimą. Pas
kutinis skyrius, pavadintas "Stie
bą", kuris nelūžta", buvo para
šytas ryšium su Pabaltijo vals
tybių nepirklausomybės 60-tcsio-
mis sukaktimis, pabrėžiamas ne
palaužiamas pabaltiečių siekis at
gauti laisvę ir nepriklausomybę. 

Žuvo 29 

Los Angeles. — Praėjusio sa
vaitgalio audra, lietus ir žemės 
nuslinkimai ne tik pridarė nuo
stolių, bet Californijos pietuose 
ir Meksikos pusėje žuvo 29 žmo
nės. 

Kuwaitas. — kuvvaitas kasdien 
turi nuostolių po 1 milijoną do
lerių. Visos pajamos tik iš naf
tos, o kai dolerio vertė krito, su
sidaro nuostoliai. Kuvvaitas parei
kalavo skubiai sušaukti OPEC, 
naftos šalių konferenciją, ir rei
kalaus pakelti naftos kainą. 

Brzezinskio ir Vances 
nesutarimas 

Washingtonas. — Zbignievv 
Brzezinski, prezidento saugumo 
patarėjas, IT Cyrus Vance, vals
tybės sekretorius, nesutaria dau
geliu užsienio politikos klausi
mų. Brzezinski s dėl sovietų ki
šimosi į Afrikos iškyšulio reika
lus reikalauja griežtos politikos, 
to paties reikalauja ir SALT de
rybose ir didesnio bendradarbia
vimo su Kinija. Vance yra prie
šingos nuomonės ("U.S.Nevvs"). 

Tito Amerikoj 

Washingtonas. — I Ameriką 
atvyko Jugoslavijos prezidentas 
Tito. Tris dienas bus Washing-
tone ir kalbėsis su Carteriu apie 
detante, Viduriniuosius Rytus ir 
Afrikos iškyšulį. 

Etiopų žygiavimas 

Nairobi. — Etiopijos ambasa
doriaus Kenijai žodžiais, etiopų 
kariuomenė smarkiai žygiuoja į 
priekį ir per mėnesį tikisi soma
liečius išvyti iš visos Ogaden te
ritorijos. 

Iranas gins Somali ją 

Teheranas. — Irano oficialiuo
se sluoksniuose sakoma, kad ša
chas ateis ginti Somalijos, "jeigu 
etiopai ir kubiečiai bus tokie ne
protingi ir peržengs Somalijos sie
ną". 

VVashingtonas. — Amerikos in
dėnų giminių teismai neturi ju
risdikcijos ir negali teisti ne in
dėnų, jeigu Kongresas to nenu-Į!< a t a i jk u žurnalų- — 
mato, išaiškino 

Kinijos ūkiniai planai 

Pekinas. — Hua Kuo-feng 
liaudies kongresui pateikė aštuo
nerių metų ūkinį planą. Iki 1985 
numatyta įrengti 120 didelių įmo 
nių, tarp jų 10 plieno perdirbimo 
dirbtuvių, 9 kitų metalų, paruoš
ti 8 anglių kasyklas, 10 naftos 
ir dujų pumpavimo kompleksų, 
30 elektrinių, pastatyti 6 geležin
kelio linijas, 5 naujus uostus. 
Pramonė per metus bus įpareigo
ta kasmet didinti gamybą ne ma
žiau kaip 10 proc., žemės ūkis 5 
proc. Jeigu iki šiol pramonėj ir 
ūky buvo pastebėta stagnacija, 
tai dėl "keturių gaujos" ir jų pa
sekėjų sabotažų. 

Savo kalboj Hua pažadėjo di
desnę toleranciją religijai ir pa
žaboti žmonių prieauglį, siekti, 
kad jis nebūtų didesnis negu 1 
proc 

Pekinas. — Kinijos liaudies 
kongresas sesiją pabaigė. Pasku
tinę dieną daugiau negu pusė mi
lijono kinų surengė demonstraci
ją su pritarimu už "naujųjų lai
kų" pradžią, Kinijos įrikiavimą i 
didžiųjų galybių eiles. 

Nauja disidentu 
organizacija 

Varšuva. — Apie penkiasde
šimt lenkų disidentų intelektua
lų Varšuvoje įsteigė naują orga
nizaciją tikslu — kaip pažymi
ma steigiamajame akte — paten
kinti siekimus tų jaunų žmonių, 
kurie trokšta praturtinti savo 
mokslines žinias, užpildydami ofi
cialaus mokymo sudarytąsias spra
gas. Organizacija numato rengti 
jauniems žmonėms, ypač studen
tams, neoficialius kursus ir studi
jų susirinkimus įvairių mokslo 
sričių klausimais. 

Vienas iš naujosios disidenti
nės organizacijos steigėjų^yra aka
demikas, zoologijos profesorius 
Jan Kielanovvski, buvęs Lenkijos 
švietimo ministeris Gomulkos 
valdymo laikais, profesorius Wla-
dyslavv Bienkovvski, žymusis len
kų ekonomistas Lipmski ir dviejų 

'Znak" ir 

teismas. 
"Wiez" vyriausieji redaktoriai 
Cyvvinski ir Mazovviecki. 

BEDANTIS BELGRADO RAPORTAS 
Chictga. — "Bedantis Belgra-. Iš Belgrado yra dar viena ne-

do raportas" — tokia antrašte tikėta nauda. Pastebėta, kad Ry-

Kinijoj vėl susidomėjimas vakarietiška muzika ir menu. Nuotraukoj 
Sttuttgarto fc»nftrinj« orkestras Pekine groja Haydaą ir Mozartą 

vakar dienos "Chicago Tribūne" 
įdėjo vedamąjį ir sako, kad jei 
buvo galima paskelbti tik tokį 
blankų, tuščią, ignoruojantį žmo
gaus teises raportą, nereikėjo iš 
viso ten važiuoti. Sesija juk bu
vo sušaukta peržiūrėti, kiek bu
vo vykdomi ar nevykdomi Hel
sinkio susitarimai. Anam 1975 ak
te ir sovietai buvo pasižadėję 
"respektuoti žmogaus teises... 
pagrindines laisves... laisvą žmo
nių ir idėjų judėjimą". 

Maskva sulaužė anuos paža
dus, net suėmė Anatolį Ščaran."-
kį, pasiryžusį tik stebėti, kiek tie 
pažadai vykdomi, po ilgų debatų 
sovietai atsisakė prisipažinti ir 
prie mažiausio prasilenkimo pa
žadui. Bet tie, kurie norėjo iškel
ti žmogaus laisves, nežiūrint ir 
labai trumpo raporto, šalia jo 
kai ką laimėjo. Pirmiausia griež
tas Amerikos ambasadorius Ar-
thur Goldberg atrėmė visus so
vietų pasiaiškinimus, ir tai pa
sauliui žinoma. Jeigu anksčiau 
rusai galėdavo tvirtinti, kad tai 
jų vidaus reikalas, dabar taip sa
kyti bus sunkiau. Brežnevas sa
vo plunksna "vidaus reikalus" pa-

I Vi 

tų Europos satelitai, formaliai 
laikydamiesi vieningo fronto sa 
Maskva, slaptai kurstė Ameriką 
tęsti atakas, kiečiau kalbėti. Jei
gu tai teisybė, sovietų sąjungi
ninkų vadai mumis pasitiki ir 
kartu smerkia sovietų metodus. 
O jei Amerika ėmėsi vadovau
jančio vaidmens Belgrade, leis 
jiems žinoti, kad jie nėra užmirš
ti. 

Mes negavome lygiai tiek, kiek 
norėjome, bet visvien šio to pel
nėme. Brežnevas negalės labai 
ramiai miegoti, kai pasaulis dar 
daugiau išgirdo apie jo kalėjimui 
prilygstamą režimą ir nepatiki
mus pažadus. 

KALENDORIUS 

Kovo 8: Jonas nuo Dievo, Be
ata, Vaižgantas, Gaudvflė. 

Kovo 9: Kandidas, Pranciška, 
Žygintas, Visgailė. 

Saulė teka 6:16, leidžias 5:48. 
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, be žymes
nio temperatūros pasikeitimo, 

vertė jau visos žmonijos reikalu. į apie 32 laipsniai. 

l a d ^ ^ M 
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SmUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAtUMNEIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja sktn. Irena Begienė, 3652 W. 63rd ŠU. Gbicago. Uliooi> ti4*TC9 , 
Telefonas 476*7089 
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KAZIUKO MUGĖJE APSIDAIRIUS 
Žvarboką.. nors ir saulėtą kovo i zituoja išsirikiavusius jaunuosius 

penkioslos rytą visais keliais E j brolius ir sesytes. Vilkiukai pa-
apylinkių jaunimo sveikina garbingąją Chicagos ir 

Aušros Vartų tunto vadovės. Pirmoj eilėj iš k. tuntininkė ps. Dalė 
"svitą" į Gorceitiene ir draugininkės: ps. I«aima Bupinskienė, ps. Vida Eidukidtė. 

v. s. Alė Namikiene. Antroj eilėj draugininkės 

liūs — kiekviena spraga, net su
ledėjusio sniego pusnynai jau bu 

vo tunto dainas, dainuodamos 
Aušros Vartų, Kernavės ir Nerijos 

vo užimti dar anksčiau atvažia- j tuntų sesės. Gausus Lituąnicos 
vusiųių. B toliau atvykusieji, net j tunto broliai kaž kodėl šiemei 
kelių blokų atstume nerasdami į pražygiuoja, be dainos. Lituaiu-
vietos mažinoms pasistatyti, žo- | cos nuotaikai pakelti jų tunto dai-
džiais "vanojo" Centro kaimy-! ną entuziastingai užtraukia bal-
nystėie gyvenančius marąuetpar- Į sirigų Aušros Vartų tunto skauti-
kiečius ir brightonparkiečius, ga- j ninkių būrys — gražus ir seseriš-
lėjusius čia autobusais atvykti. • kas gestas. Linkėtina broTiams iš 

Jaunimo centre jau nuo pa t ! šio įvykio pasimokyti, 
ankstyvo ryto darbas "virė" lyg! Žygiuojančių skautų-čių įkan-
cidžiuliame avilyje. Visi skubiai į din seka gausūs tėvelių ir kitų mū 
ruošėsi mugės atidarymui ir gau; ges lankytojų bųriaL Visi paviljo-

Nuotr Lino Meilaus 

centre vykstančion Kaziuko mu- sprogstančių balionu šūviais, o, v- s- Alė Namikiene. Antroj eilėj draugininkės: Birutė Tamulyaaitė 
gėn skubėjo įvairaus amžiaus ir1 paukštytės ir udrytės — sktm-i D a™ t ė . Račiūnaitė. Nida Muiulytė, Mairg, Brakauskaitė, Indrė Rama 
, . , . .. f . . v-, . . n . ... : nauskaite — tunto adjutante, ir dr-kė Danutė Brazdžiūnaitė 
laipsnių skautija bei gausi smoi biais sūkiais. Prie paviljonų sve-į 
metiniu įvykiu susidomėjusi Iję- j čius pasitinka ttintininkai su svei 
tuviškoji visuomenė. Net anks- į kinimais ir dovanėlėmis, 
tokai atvykusieji turėjo sunkumu į Mugę atidarius, pro paviljonus 
rasti vietą pasistatyti automobi- J su daina pražygiuoja smagiai sa-

L. S. BROLIJOS VADOVAMS 
Šiuos metus LSS pradėjo pras

minga sukaktuvine švente —- Vi
ja Tautine stovykla Australijoje. 

; Tikiu, kad tai buvo skatinantis 
pavyzdys mums visiems dirbti lie-
tuvių skąutybės labui didėjančiu 
užsidegimu ir pasišventimu. 

Sveikinu visus Brolijos vado
vus reikšmingųjų šešiasdešim
ties metų jubiliejaus proga, lin
kėdamas plėsti, stiprinti tautinį 
auklėjimą skautuose bei lavinti 
kiekvienam vienete jaunus vado
vus, kad jie sugebėtų dar geriau 
už mus tęsti ir ugdyti lietuvišką siu lankytojų antplūdžiui. Besi- nai apsupami besigėrinčių gausių 

ruošiant mugei neužmiršta ir pati! eksponate gražybe suaugusiųjų, į skautų veikimą.^Šeštoji Tautinė 
Vilniuje vykusios mugės priežas- į o laimėjimų lentynas apgula lai- i stovykla Australijoje labai gerai 
tis — Šv. Kazimiero šventė. Kas ; mę išbandyti norinčių mažųjų 1 pavydo. Ten mus nepaprastai 
lik galėjo atitrūkti nuo darbo — į būriai. Prie knvgyno būriuojasi i maloniai su lietuvišku svetingu-
skubėjo Čiurlionio galerijon at- lietuviškų knygų ir plokštelių mė mu priėmė: miestuose ir stovyk-
_-»-__- * \ * -»- - F -• __• A.- .. -_ _ - i - :.: . : lrnV ia;]Tpmė<; k a i n n a m n o v t a m 

panašaujamų Šv. Mišių metu 
garbinti šventąjį karalaitį. 

Po pamaldų, per tankias pir
mo aukšto koridoriuje besirikiuo-
j?nčių Lituąnicos tunto skautų 
gretas, bandau prasiveržti didžio-
jon salėn — pačion mugės širdin. 

gejąi. Cia taip pat galima įsigyti 
tautinių lipinukų automo
biliams, marškinėlių su lietuviš
kais įrašais, riestainių ir kitko. 

Salėje vyksta gyva prekyba — 
nuo prekystalių į pirkėjų rankas 

t keliauja ivairūs su didele meile 

Organizavimo darbai buvo pra
dėti j au praeitais metais. Brolijos 
stovyklos vadija paskelbta V. S. 
įsakymu N r. 4 1 . Pastovyklių vir
šininkai jau sudarė savo vadijas 
ir programas. Brolijos bendrų pro 
gramų projektai jau siuntinėja
mi vadovų žiniai bei siūlymams. 

1 m . birželio 3 — 4 d. d. Har t 
forde {vyks stovyklos vadovu sąs
krydis. At lanto rajono vadija glo
boja šį suvažiavimą: ji sutvar
kys dalyvių nakvynių, maisto ir 
kt. reikalus. 

Programoje numatyta : a) T. S. 
stovyklavietės apžiūrėjimas, b ) 
Bendrų stovyklos reikalu aptari
mas, c ) Pastovyklių vadijų pasi
tarimai. 

loję jautėmės kaip namuose tarp J Kviečiu š iame sąskrydyje taip 
brolių ir sesių. Sunku žodžiais iš- | pat dalyvaut i tunt ininkus ar vie-

siųs LSB vadovų lavinimo sky
riaus vedėjas s. R. Fabijonas. 

Tolimesnes T. S. informacijas. 
j ūkio, palapinių, maisto ir kt. rei-
| kala's prisiųsiu Jums, I«aip tik jas 

gausiu iš LSS stovyklos vadovy-

Šiomis dienomis vadijai ir vie
netų vadovams, išsiunčiami ko
misijų paruošti projektai religi
nėms programoms, vilkiuku, 
skautų ir prityrusių skautų pa
tyrimo laipsniams bei LSB' papil
dytų, suvienodintų nuostatų pro
jektas. Jūrų skautų programų ir 
uniformų nuostatų projektai bus 
pristatyti galimai greičiau. 

Prašau šiuos projektus pastudi
juoti, išdiskutuoti savose vadi-
jose ir atsiųsti pasiūlymus iki nu
rodytos datos. 

Skautų vyčių, budžių (su vy
resnėmis skautėmis ir gintarėmis) 
suvažiavimas įvyks š. m . gegužės 
26 — 29 d. d. prie Chicagos, Su
važiavimo viršininkai bus ps. R. 
Vidžiūnas ir ps. R. Sušmskienė. 
Prašau raginti savo vietovių sk. 
vyčius ir būdžius kuo gausiau da
lyvauti, padėti jiems suorganizuo
ti nuvažiavimą bei talkinti lėšo
mis. 

Daugelį kartų raginau ir vėl 
primenu pristatyti nusipelniusius 
vadovus pakėlimams į aukštes 
nius laipsnius bei apdovanoji
mams. Tai yra vienintelė priemo
nė atlyginti dirbantiems vado
vams. Peržiūrėkite savo vadijų są 
rašus bei įvertinkite kiekvieną 
vadovą asmeniškai; aš esu įsiti
kinęs, kad surasite nusipelniusių. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motorą ligas 
Ginekologine Chirurgija, 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical fimlding) Te!. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Prie durų mane sulaiko pašali- i sukurti rankdarbiai, meniškos 
nių ne;leidžianti skautukų sargy
ba. Nepadeda čia nei mano skau 
tininkės uniforma, nei aiški-

žvakidės, Vytys, lėkštės, grakš
čios iŠ medžio sukurtos gėlės, 
koplytėlės, rankšluostinės, vazos, 

nimai, kad esu spaudos atstovė i r J* smulkių gėlyčių meniškai su-
žūt - būt turinti patekti vidun ari-] rištos Vilniaus verbos ir neisskai 
darymo iškilmėms. Sargyba tvir • čiuojama daugv-bė kitų lietuviš-
iii laikosi mugės komendanto v. i ko tautinio meno motyvais su-
s. j . Paronio jiems duotų nurody-i kurtų grožybių. Visa tai sukurta j 
mu. Tik savo buvusio mokinio, ' ir paaukota nenuilstančių vado-
dabar sargybinio, užtariama pa- •ų-viiį, talkininkų tėvų ir rriarny-
tenku salės vidun. čių. tikinčių lietuviškosios skau-

Salėje mane apspinta draugiš- tybės vertingumu ugdant jauno
ku udryčių būrv s — visos turi ką ! je kartoje domėjimąsi lietuvišką-
nors papasakoti ar parodyti. Ma-! ją kultūra, menu ir tuo pačiu, 
lonų jų klegesj nutraukia ' ;Ven- į tautinį sąmoningumą. Netrūks-
tės" — laivo vadės g. valt. Vidos j ta čia ir jaunimo darbelių, tik jais 
Mačiukevičiūtės įsakymas rikiuo- susidomėjimas nedidelis, deja. 

reikšti padėką, kurią jaučiame vi
siems vadovams, jų pagalbinin
kams. Australijos lietuviams ir 
australų pareigūnams, parodžiu
siems mums daug palankumo. 

Jūsų žiniai pridedu pareiškimą, 
skiriamą 6-T. S. Australijos išvy
kos dalyviams. 

Vl-ji Tautinė stovykla Ameri
kos žemyne Įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 13 — 26 d. d. Treasure Val-
ley stovyklavietėje, PaxtorL, Mass. 

netų vadovus. 
Taut inės stovyklos metu n u 

matoma pravesti Ąžuolo mokyk
los stovyklą, kurios tikslas būtų 
suteikti progą jauniems vadovams 
pasitobulinti vadovavime. Čia 
bus gera proga dalyvauti Aus
tralijos bei Brazilijos vadovams, 
kurių keletas tikrai atvyks | T. S. 
Numatoma,"1cad Ąžuolo mokyk
los dalyviai įsijungs į bendras 
programas su visais stovyklauto-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marrjuette Medical Cenier 
6132 So. Kedzie ATenoe. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
8 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal snsitarima. 
Ofiso telef. \TA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

Lentynoms tuštėjant, šv-psena 
puošiasi nuvargusių vadovų-vių 
veidai —jų vizijos apie naujas 
palapines ir kitus reikmenis rea-
lėja, viltys pasiųsti kuo daugiau 
brolių - sesių į suvažiavimus, sto
vyklas ir kt. didėja. 

Apžiūrėjusi paviljonus ir "lai
mėjusi" keletą smulkių žaislelių 
išeinu iš salės. Koridoriuje pro 

tis. Toliau rikiuojasi Kernavės ir 
Aušros Vartų tuntų paukštytės. 
Lituąnicos tunto vilkiukai ir beb
rai. Paviljonuose prie laimėjimų 
lentynų savo vietas užima "pre
kiavimui" pasiruošę vyresnieji vi
sų tuntų vadovai-vės, o gražia
jame knygyne ASS filisteriai-rės. 

Šiemet Kaziuko mugės atidary
mą praveda Lituąnicos tuntas. 
Skersai salės ištiestus spalvotus i žmonių spūstį skverbiasi vilkiu 
kaspinus laiko du rimtai nusitei-1 kai su reklaminiais plakatais ant 
ke vilkiukai, jų nepraiuokina nei krūtinių ir nugarų, bėgioja paukŠ-
kitoie kaspino pusėje išsirikiavusi j tytės siūlydamos savo menu iš-
\isa Gedimino vilkiukų draugovė, j dabintus maišus, ir balionus par-
Salėje įsiviešpatauja tyla, kai pro I davinėjančios udrytės. Sienos iš-
duris įžengia mugę atidaryti pa- margintos įvairaus dydžio rekla-
kviesta Lietuvos generalinė kon- momis. akademikai kviečia savo 
šulė Chieagoje s.J. Daužvardienė I kavinėn "užsikrėsti Šeštadienio 
lydima LSB vyriausio skautinin-! įkarščiu". Stumbrų skiltis siūlo 

ledų. Jūrų skautės kviečia didžio-
jon kavinėn valgyti "pizza". Di
džiulis, vaikiška ranka rašy
tas užrašas kviečia atsilankyti į 
"Saldumynų rojų" 106 kmb. 
"Mes turim ko jūs norit" — skel
bia didžiulis plakatas viliodamas 
užeiti į 202 kambarį-

Neapsispręsdama kurios rekla
mos viliojimui pasiduoti, įžen
giu į "Paukščių Šilelio" kavinę. 
Cia žaliai dengti staleliai vilioja 
prisėsti ir klausantis iš kambario 
gale išdygusio gojelio sklindan
čios lakštingalos giesmės pasivai-
šfnti tortais ir kava .. Išėjusi is 
šios maloniai nuteikiančios kavi
nės sustoju prie vilkiukų aptar-

ko s. S. Miknaičio. LSS W pava
duotojos v.s. J. Mikutaitienės, 
ASS pirm. s. fil. V. Statkaus, rajo
no vado v.s. Z. Jauniaus, vadeivų 
—j.v.s. A. Gasnerienės ir s. L. 

Ramanauske, mugės komendan
to v.s. J. Paronio. skautininkų ra
movės pirm. v.s. V. Taliat-Kelp-
šos ir kitų vadovų. 

Konsule ir aukštuosius parei
gūnus atvykusius i dvidešimtąją 
Cbjcagos skautų-čių Kaziuko mu
ge, pasveikina Lituąnicos tunto 
Urntininkas s. Juozas Šalčiūnas. 
Gedimino draugovės drauginin
kui ps. D. Tijūnėliui vadovau
jant, vilkiukai įteikia konsulei 
menišlcai suk.irtą Vytį, o visus 
jos palydovus ipdovanoja riestai
nių virtinėm. Keturiems vilkiu
kams ir vien*m bebrui atitempus 
devynių pėdų ilgumo žirkles, pra-
Verrkmas kaspinas —' atidaroma 
mugė. Konsule su parydovais vr-

šitaip pasveikino Australijos lietuvių seses skautės atvykusius j Mel-
bourną mūsų skautus,-es iš JAV ir Kanados Nuotr. VI. Bacevičiaus 

naujamo pašto. Guvūs vilkiukai 
už dešimtuką nuneša nurody
tam mugės lankytojui. Neaišku 

Jy patarnavimu turėtų susidomė
ti lietuviškieji Chicagos dienraš
čiai. 

Apsilankau ir Kernavės saldu
mynų rojuje ir erdvioj sterilišku-
mu dvelkiančioje "Žvaigždžių ka
ru'' pavadintoje kavinėje. 

Prie laiptų vežimėlį pasistatę 
ledais prekiauja trys klounais ap
sirengę skautukai. Neaišku ar jie 
daugiau ledų pardavė "praei
viams" ar patys išpirko, nes kiek 
kartų ėjau pro šalį vis pastebė
jau "aistringą" ledų mėgėją Liną 
L. laižantį šiuos skanumynus. 

Antrame aukšte Aušros Vartų 
uinto paukštytės prekiauja savo 
rankdarbėliais, parduoda saldai
niukus, spragintus kukurūzus. 
Kernavės tunto paukštytės, prisi 
rišusios mamyčių žirstelius aptar
nauja jų kavinėn apsilankiusius 
svečius. 

Akademikų kavinėje prie rau
donom staltiesėm dengtų stalų su
sispietę daugiausiai jauni akade 

programos ir Šokių varžybų. 
Koridoriuje, keturios sesės ra

mina prie sienos prigludusį pu
santrų metukų mamą pametusį 
lankytoją. "Ką mums su juo da
ryti", klausia viena desperatiškai 
nusiteikusi ramintoja. Prisivilio-

kaip jie tokioje tūkstantinėje mi- jusi pasiimu mažąjį ant rankų it 
riioje gali rasti jiems nepažįsta-, pasileidžiam ieslcoti prarastos ma
mų? žmone? rr pristatyti tarškus.' mos. Ją>, sustrūprr.Tisfą randsffne 

paukštyčių kavinėje, iš kurios jis 
pabėgo protestuodamas mamai 
neperkant j am patinkančio torto 
gabalo. Padovanojusi pas akade
mikus laimėtą švilpuką, atsisvei 
kinu su mažuoju draugu. 

Pajutusi alkį nusileidžiu į že
mutinėje salėje gardžiais kvapais 
viliojančias Aušros Vartų ir Ker
navės tuntų valgyklas. Čia bevil
tiškai ilgos eilės laukiančių. Prc 
spūstį net maistą iš virtuvės į 
valgyklą nešantiems prasiveržt 
sunku. O virtuvėje n u o skubaus 
darbo įkaitusios vos spėja sukti? 
šeimininkės. 

Didžiojoje J . cen t ro kavinėje 
taip pat spūstis. Čia Nerijos tunte 
gintarės ir mamytės talkininkė* 
svečius vaišina kava ir tortais 
gira, o jaunimėliui vos spėja kep
ti jų mėgiamą pizzą. Pasistipri
nusi kava ir tortu apžiūriu oro 
skautų žaidimų ir laimėjimų kam
barį, kur jei pataikai, už dešim
tuką gali laimėti kimštą pliuši 

Prisiminkite žemesnius apdova
nojimus skautams, t. y. Pažangu
mo ir k t žymenimis. Jaunieji bū
na labai laimingi šiais atžymėji-
mais, o veikiančiuose vienetuose 
visuomet yra entuziastų skautų. 
Jiems ir skiriami minimi žymenys. 

Nar io mokestis ir vienetų re
gistracija, suteikiant 1977 m. gruo
džio 3 1 d . žinias, šiais metais yra 
ypatingai svarbūs. LS Sąjungoje 
šių metų pabaigoje rinksime pa
reigūnus kitai kadencijai. Norį 
balsuoti nariai privalo būti atitin
kamai užsiregistravę. Iždininkas 
išsiuntinėjo paraginimus, bet iki 
šiol nedaug vadovu reagavo. 
Prašau visus vienetų vadovus ne
delsiant registruotis, o rajonų va
deivas prižiūrėti, kad registraci
ja būtų galimai greičiau įvykdy
ta. Nario mokestis yra mūsų visų 
pareiga Brolijai ir Sąjungai! 

"Skautų Aidas" lanko jūsų ir 
skautų namus kiekvieną mėnesį! 
Nepamirškite priminti skautų tė
veliams ir vadovams atnaujinti 
Skautų Aido prenumeratą. 

Linkiu gero pasiruošimo Vl-jai 
Tautinei Stovyklai Amerikoje ir 
raginu kuo gausiau joje dalyvau
ti. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS H> CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Šešt 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 8-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

144S So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

iSskyrua trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet 

TeL KEBaaoe 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai vak, Treč. Ir seštad. uždaryta. 

DR, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CrHRURGfi 
KfDIBJV IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL Kl. ILD1NG 

7136 South WV>tern Avemie. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 339-2919 

rnikai gurkšnodami kavą laukia nj gyvuliuką. Beveik susigundau 
išmėginti laimę, bet pamačiu
si pažįstamą moterį bandančią 
prasistumti pro žmonių minią su 
laimėtu beveik žmogaus ūgio 
meškinu, nugaliu pagundą. 

Apžiūrėjusi mugę vėl grįžtu 
prekyvietėn didžiojoje salėje, kur 
virš prekiaujančios pirkėjų mi 
nios skrieja vytis ir atlaidžiai 
JyiRost' šventas Ka*fmtem 

Dr. Jonas G. RYLA-RYLAfTIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Chicago, niuiois 69629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5įst Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

Budėkime! 

s. Sieitas Miknaitis 

LS Vyriausias Skautininkas 

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 
Ofe, teL 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd SI., Cicago, HL 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta, 

Se&tad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
niiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiiiniiimiiii 

IlIflfIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlII 
Klasikinio mušu prozaiko, stilistinio 

talhos virtuozo 
ANTANO VAIČIULAIČIO 

Vakaras sargo namely 
nauja apsakym knyga — 

Pirmoji jos Jaida buvo iSleista Ne
priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
deli pasisekimą. Si laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

UZaakymos siųsti - DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Street Chicago. m. 60629 

Kaina - K00. 16B pusi. Uliaojaui 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
Centų) mnfcpaJH^mj 
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Ofia. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Specialybe — Jfervą l» 
Emocines Ugos. 

CRAWFORB MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulaski Rosd 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — RE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKiEVItlUS 
J O K &A 

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

Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 va i ir nuo 6 Iki 8 vai. 
vak. seštad. nuo 1 iki 4 vai 

Ofe. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. i. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CffiRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: plrmad., antrad., ketviatad. ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

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

7051 So. Washtenaw — TeL ?78-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Bidelia akinių rCmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:30. 
Ketv. 1-S v. vak. Sešt 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. _ 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIKI-RGMA 
Ofisai: 

111 NO. VABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL ATE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
Contact lensea" 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 
Vai- pagal susitarimą. Uždaryta t r e t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES Ht 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2889, rezid. 448-5545 

Ofe. PO 7-6009 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS m CHERURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 Vo. West*ra Avemie 
1002 No. Western Avenne 
TeL atsakoma 12 valanda 

489-4441 — 561-4605 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Bertdendjos telef. GR S-Ml? 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Namrj GI 8-S1SS 

IR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir peaktaA. 

2-S ir f-7 — a anksto suattaroa. 

fstaigDs fr buto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th OoarL deero, DL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Bskyrus trec ir seštad. 

TeL ofiso PR 641446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: l-« vai. popiet 
Trec. Ir Seštad. pagal susitarimą. 

Ofe. teL 586-3166. namų 381-3772 
DR. PETRAS aiODA 

GYDYTOJAS IR CrHRURGAS 
(384 So. Narrmgansett Avenne 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
2-7; sefttadieulaia pagal susitarimą. 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 
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fįk Uiku .. . 

PUOTŲ KONFERENCIJA BELGRADE 
Gavėnia — Kristaus kančios 

apmąstymo ir jo prisikėlimo lau
kimo metas. Taigi šiuo metu mes 
krikščionys stengiamės ypatingu 
būdu prisiminti Kristaus dvasiš
ką didybę, jo didžiules kančias 
už visus žmones. Aukščiausios to
bulybės žmogiškasis ir dvasinis 
skausmas jau beveik du tūkstan
čius metų teikė ir ateityje teiks 
Kristaus sekėjams jėgų pakelti 
didžiules nuoskaudas ir kančias. 

Kristaus kančia lietuviams yra 
žymiai suprantamesnė, kaip ki
toms tautoms todėl, kad vargiai 
jau kuri kita tauta pasaulyje turė
jo pakelti tiek daug neteisybių, 
kančių bei nuoskaudų. Taip pat 
kažin ar rasime kitą kurią tautą, 
kuri turėtų tiek daug šventųjų — 
kankinių, tegu Bžnycios kol kas o-
ricialiai nepripažintų, kurie savo 
krauju ir mirtimi paliudijo savo 
tikėjimą. 

Kristaus ir lietuvių tautos kan
čioje, žinoma, yra daug skirtumų, 
tačiau galime rasti ir nemaža 
panašumų. Prisiminkime tik 
Kristaus suėmimą, neteisingus 
apkaltinimus ir teismą. Prieš akis 
Skyla erškėčiuotas kelias ir pa
grindinis teisėjas — Romos gu
bernatorius Pilotas. 

- * 

Pilotas Kristuje kaltės nerado, 
o tačiau atidavė mirčiai. Bijoda
mas šaukiančios žydų minios, jis 
apkaltino nekaltąjį. Galėjo netei
singo sprendimo nedaryti —nie
ko blogo jam nebūtų atsitikę, o 
tačiau pasmerkė Kristų. Tiesa, jis 
bandė ieškoti tiesos, bet iš tiesų 
daugiau rūpinosi, kaip sveikam 
išeiti iš tam tikros painiavos. 
Kad pateisintų savo sąžinę prieš 
save ir kitus, jis, pasmerkęs Kris
tų mirčiai nebesumanė nieko ki
to, kaip nusiplauti rankas van
deniu, tardamas: "Aš nesu kal
tas šio teisėjo kraujo; jūs žinoki
tės". 

Iš šių ano meto teisėjo žodžių 
matome, kad Pilotas stojo ne 
teisiojo, bet stipresnio (juo tuo 
metu buvo žydų minia) pusėn. 
Kad ją nutildytų, jis išdavė nekal
tąjį. Taigi Pilotas į istoriją pate
ko ne saivo teisingumu, ne gerais 
darbais, bet kaip neteisingas tei
sėjas (Jude* injustus). Šis niek
šas — teisėjas negynė anuo me
tu fiziškai silpnesniojo ir stojo fi
ziškai stipresnio pusėn. 

Nei evangeiijose, nei kituose 
Kristaus istorikų raštuose nėra 
užuominų, kad Pilotas būtų kada 
nors savo kaltes apgailėjęs ir 
bandęs neteisingą sprendimą at
šaukti. Šiuo atveju, jau daugiau 
pasigailėjimo vertas buvęs Kris
taus apaštalas Judas, kuris, kaip 
sako evangelistas Matas, "gailėjo
si savo veiksmo", atnešęs at
gal 30 sidabrinių, gautų už Kris
taus išdavimą ir, juos grąžinda
mas iydų kunigams bei vyresnie
siems, pasakęs: "Nusidėjau, išduo
damas nekaltą kraują". Evange
listo žodžiais, "sviedęs pinigus į 
šventyklą, pasišalino ir nuėjęs 
pasikorė". 

Žinoma, Judo atgaila savotiš
k a , bet vis dėlto kai kurie teolo
gai ir Bažnyčios istorikai Judą 
laiko menkiau kaltu, kaip Pilotą, 
kuris, pasmerkęs Kristų, nė ne
manė atgailoti, o tiktai "nusiplo
vė" savo suteptas rankas. Bet 
"nusiplovimas" rankų šiuo atve
ju priklauso prie tų nusikaltimų, 
kurių negalima nusiplauti... 

• 
Jei Kristaus kančias kai kuriais 

atvejais mes gretiname su lietu
viu tautos karo ir pokario meto 
kančiomis, tai su kuo tektų ly
ginti mūsų tautos kankinių ir vi
sos lietuvių tautos teismą? 

Persikelkime Helsinkin ir Bel
gradan. 

Kas gi į tas konferencijas buvo 
susirinkę? Teisybės mylėtojai, nu
skriaustųjų gynėjai, pavergtų ir 
nuolat skriaudžiamų tautų užta
rėjai? Gal atstovai bei asmenys, ku 
rie nepataikautų niekšams, ku
rie išdrįstų juos tikruoju vardu 
viešai iš tribūnos pavadinti, ku-

—-rie pareikalautų, kad nutarimai 
būtų nuskriaustųjų, pavergtųjų. « 

ne uzurpatorių ir grobikų pusė-
Je? 

Ne, tokių drąsuolių iš 35 daly
vavusių kraštų nebuvo. Helsin
kyje ir Belgrade posėdžiavo pilo
tai! Gal būt, iš jų tarpo reikia at
skirai pažymėti mažytės Maltos ir 
komunistinės Rumunijos delega
tus, kurie nors reikiamu būdu ne
kėlė žmogaus teisių klausimų, bet 
taip pat aklai nepasidavė dikta
tui ir bandė statyti savo reikala
vimus, nesutikdami jiems nusta
tytu laiku pasirašyti Belgrado 
konferencijos baigiamojo akto, 
ko nedarė nė viena kita didelė ar 
maža valstybė. 

Du mėnesius prieš prasidedant 
konferencijai Belgrade ir penkis 
mėnesius pačios konferencijos 
metu posėdžiavo 35 valstybių 
atstovai. Mus pasiekusiomis ži
niomis per tą laiką niekas iš jų 
neužsiminė, kad reikia Sovietų 
pavergtoms tautoms duoti laisvę, 
kad reikia sustabdyti naująjį ru
siškąjį kolonializmą. 

Niekas neįnešė siūlymo, kad 
reikia pakeisti Helsinkio susitari
mo III skyrių, kuriuo praktiškai 
pripažinti Sovietams karo ir po
kario meto užkariavimai. Buvo 
apsispręsta ribotis tiktai žmogaus 
teisių pažeidimo klausimo kėli
mu. Tai, žinoma, labai nedaug, 
— pavergtiesiems rūpi nepri
klausomybė — bet vis dėlto šis 
tas. JAV-bių atstovai į konferen
ciją atvyko neblogai pasiruošę. 
Ilgų diskusijų metu Sovietams 
buvo pasakyta nemaža karčios 
teisybės žodžių. Vyko kietos dis
kusijos, kurių metu Sovietams 
nebuvo lengva gintis. Tada susi
darė įspūdis, kad Sovietai bus 
bent jau papeikti dėl savo valdi
nių persekiojimo. 

Tačiau realybė buvo kitokia. 
Sovietų delegatai paskelbė, kad 
jie "juridiškai garantavo žmo
gaus teises savo konstitucijoje" ir 
atsisakė šiuo reikalu daugiau 
aiškintis. 

O kaip pasielgė Vakarų kraš
tų delegacijų atstovai, kurie prieš 
kurį laiką dievažijosi ginsią žmo
gaus teises ir už jų įgyvendinimą 
neatlaidžiai kovosią? 

Atsakymas toks: pasielgė taip, 
kaip anos pasakėčios pelės, vie
ningai nutarusios parišti plėš
riam, * jas naikinančiam katinui 
po kaklu varpelį. Kai rusų dele
gacijos pirmininkas Julijus Vo-
roncovas pasakė savo garsų 
"niet!" (ne), JAV-bės ir kiti Va
karų kraštai tuojau nusileido So
vietų reikalavimui neminėti kon
ferencijos baigminiame komuni

kate žmogaus teisių reikalų ir jį pa
sirašyti. Kas Helsinky sutarta, 
Belgrade pasirašyta. 

Konferencijos pilotai tokiu 
būdu pasmerkė žmogaus teisių 
puoselėjimo reikalą mirčiai. JAV 
delegacijos pirmininkas Arthur 
Goldbergas tai išreiškė šiais žo
džiais: "Nėra, to, ko mes norėjo
me. Buvome priversti sutikti su 
formule, kurioje trūksta kai ku
rių siūlymų ir idėjų, svarbiausia 
žmogaus teisių, kurias mes labai 
branginame". Šiais žodžiais vie
nas pilotas, gal būt, kalbėdamas 
visų Belgrado konferencijos pilo
tų vardu, nusiplovė rankas. Ne
trukus visi delegatai ir spauda 
pripažino, kad konferencijos nu
tarimu galutinė redakcija esanti 
Sovietų laimėjimas. 

Mes, kaip skaitytojai gerai žino, 
nė vieną minutę nesižavėjome 
nei Helsinkio, nei Belgrado kon
ferencijomis. Nieko gero iš jų ne
laukėme, taigi ir dabar never
kiame. Tačiau lietuvių tarpe bu
vo ir gal dar tebėra 'Veiksnys" ir 
jo oficiozas, kurie Helsinkiu — 
Belgradu žavisi. Šia proga mes 
norime dar kartą pabrėžti, kad 
Lietuvos laisvės reikalą lems ne 
kurios nors didžiosios valstybės 
akcija, ne konferencijos, bet pa
čios mūsų tautos dvasinis ir fizi
nis pajėgumas išsilaikyti, prie
šintis okupantams (rezistencija, 
pogrindžio veiklą) ir visų paverg
tųjų tautų vieninga kovos akcija. 

b. kv. 

Jan Smith susitarė su vietiniais vadais 
Rcde&ja min. pirmininkai susitarė tu juodųjų genčių atstovais 

Afrika, anksčiau užmirštasis 
juodųjų žmonių gyvenamas 
kontinentas, paskutinių 10-ties 
metų laikotarpyje vyravo žinių 
tarnybų pirmuose puslapiuose. 
Ypatingai daug dėmesio buvo ir 
tebėra skiriama Rodezijai ir P. 
Afrikai. Mat, pastarosios yra nu
sėtos turtingų žaliavų kasyklo
mis. 

Savo 1977, XH. 17 cL "Drau
ge" išspausdintam straipsny ra
šiau, kad Rodezijos min. pirm. J. 
Smith stengiasi susitarti su nuo
saikiaisiais juodųjų genčių va
dais ir klausiau, ar dar kartą šiam 
politikui nusišypsos laimė. Šiame 
rašinyje galiu atsakyti: miništeris 
pirmininkas susitarė su savo pa
šnekovais ir laikinai laimėjo 
lenktynes su Rodezija į pražūtį 
stūmusiomis JAV ir Anglijos libe
ralų nuotaikų politiškomis sro
vėmis. 

Apie šį susitarimą rašoma 
"Newsweek" IL 27 laidoje 
Straipsnyje teigiama, kad "kai be
sišypsantys keturi derybininkai 
— Jeremiah Čirau, vyskupas 
Abel Muzoreva, dr. Elliot Ga-
bellah (atstovavęs kunigui Nda-
baningi Sithole) išėjo iš guber-
netūros rūmų Salisbury, tad jie 
tikrai galėjo jaustis patenkinti. 
Mat, po dviejų mėnesių, tai nu
trūkstančių tai vėl prasidėjusių 
derybų, jie sulipdė juodųjų val
domai demokratinei Rodezijai 
plano metmenis". Pagal J. Smith 
"šį kartą laimėjo nuosaikumas". 
O Muzoreva žodžiais tariant, "vi
si derybininkai yra laimingi". 
Tai tiek buvo pareikšta TV ka
meroms ir žurnalistams, lauku
siems ilgokai, kad "visgi jiems ne 
pavyks susitarti". 

Paviršutiniškai žiūrint, derybi
ninkai galėtų būti laimingi, jei
gu jie šio susitarimo laikysis ne 
tik raidės, bet ir dvasios. Tada po 
88-rių metų baltųjų valdymo 
6,8 milijono juodųjų krašto gy
ventojų galėtų perimti savo kraš
to vairą po neilgo laikotarpio. Ta
čiau, kaip minimas savaitraštis 
teigia, niekas nėra tikras, kad šis 
susitarimas bus tikrai vykdomas. 

įAV ir Anglijos pažiūra 
Neabejojama, kad Amerikos ir 

D. Britanijos teigiamas nusistaty 
mas tik pasiekto susitarimo at
žvilgiu gali turėti lemiamos reikš
mės tolimesnei įvykių plėtotei 
Rodezijoje. 

Kaip to ir teko laukti, juodų
jų teroristų —partizanų vadai, 
tik išgirdę apie susitarimą, jį pa
smerkė, pavadindami tai "išpar
davimu". Ir jie pažadėjo kovą 
tęsti. Tuo tarpu Anglijos užs. 
reik. min. David Owen, nors ir 
nelabai patenkintas, rūškanai 
pastebėjo, kad "šis susitarimas 

BR. AUŠROTAS 

esąs dar vienas žingsnis daugu
mos valiai krašte vykdyti". JAV 
ambasadorius prie JT Andrew 
Young įspėjo, kad "šis susitari
mas galįs reikšti juodųjų karą 
prieš juoduosius". A. Young gal
vojo, kad JAV ir toliau turinti do
mėtis visomis Rodezijos partijo
mis, kad "kovos krašte visiškai 
nurimtų". 

Susitarimo metmenys 

Sutartyje numatoma, kad nau
joji krašto vyriausybė bus išrink
ta ir sudaryta pagal "vienas as
muo, vienas balsas principą". Ten 
gyvenančių 250,000 baltųjų tei
sėms apsaugoti esančios numaty
tos tam tikros garantijos, kaip 
pvz. per pirmąjį naujo gyvenimo 
dešimtmeti ar per dviejų iš eilės 
parlamentų gyvavimo laikotar
pi iš 100 parlamento atstovų 
kiekviename jų bus po 28 bal
tuosius parlamentarus.Dvidešimt 
iš jų rinks tik baltieji gyvento
jai, o aštuoni (baltieji) bus iš
rinkti daugiarasės — mišrios dau
gumos. Bet tuos aštuonis atsto
vus į parlamentą parinks baltasis 
miništeris pirmininkas. 

Kitos garantijos, kaip nepri
klausoma teisinė sistema, žmo
gaus teisių nuostatai bei nepoli
tinė policija ir armija būsią įra
šyti į krašto konstituciją. Šie kon
stituciniai paragrafai tegalimi pa
naikinti tik 18 parlamentarų 
dauguma, kas reiškia, kad pir
majame dešimtmetyje šios teisės 
demokratišku balsavimo princi
pu būsiančios saugios. 

Partizanai galės grįžti namo 
Kiek tai liečia krašto ginkluo

tas pajėgas, tai ir čia esąs pasiek
tas platus susitarimas. Netrukus 
būsianti paskelbta plati amnesti
ja. Kovojusiems partizanų —te
roristu eilėse T>us pasiūlyta: į-

KLASTINGI NORAI VANDENYNĄ VALDYTI 
Sovietai nori nuginkluoti Indijos 

J. VAtčELIŪNAS 

jungti į krašto ginkluotas jėgas ar 
amnestuotiems vyriausybė suteiks 
progą valdžios lėšomis išmokti 
kokį nors naudingą amatą. 

J. Smith tiki, kad, pasiekus mi
nėtus susitarimus, dabartinė vy
riausybė galinti galvoti apie pe
reinamojo laikotarpio valdžios 
sudarymą. Manoma, kad perei
namuoju laikotarpiu ministerių 
kabinetui vadovaus Valstybės 
taryba, susidedanti iš J. Smith, 
Muzoreva, Sithole kr Čirau. 

Tačiau Patriotinis frontas, re
miamas Sovietų ir vadovauja
mas J. Nkomo ir R. Mugabe, šį su
sitarimą smerkia. 

Salisbury kai kurie dabartinės 
derybininkų grupės nariai tebe
tiki, kad prie šio gana palankaus 
juodiesiems gyventojams susita
rimo dar bus galima pritraukti ir 
J. Nkomo, vieną partizanų va
dų. Jeigu Nkomo nusigręžtų nuo 
partizanų, tada pastarųjų įta
ka visiškai sumažėtų Rodezijoje. 

Ko lauktina? 
Žinoma', Salisbury pasiektas 

susitarimas tėra tik pagrindinė 
formulė. Daugumas krašto gy
ventojų šį reikalą taip svarsto: 
" pagyvensim — pamatysim". 

Tačiau, J. Smith ir jo bendra
kalbiai į šį reikalą žiūri labai rim
tai. Jie tiki, kad visa-įvykių raida 
vystysis palankiai ir jiems pritars 
tarptautinė bendruomenė. Pats 
atkakliausias derybininkas Sitho
le išvyko į Briuselį ir dar ruošiasi 
į Londoną, kur jis tikisi sulauk
ti žymios paramos. Jis taip pat 
netrukus vyks į Tripolį Libijoje, 
kur posėdžiaus Afrikos Vienybės 
organizacijos ministerių taryba. 
Jis tikisi laimėti ir pastarosios pri
tarimo antspaudą, kad susitari
mas Rodezijoje yra tinkama for
mulė juodųjų žmonių pilnai 

Jiepriklausomybei pasiekti. Ir, Die
ve, jiems padėk. 

Pietų Afrikos premjeras Vorsteris 
yra didelis golfo mėgėjas 

PROJEKTUOJAMAS 
SACHAROS KANALAS 

Afrikos Alžyre projektuoja
mas 300 kilometrų kanalas, ku
riuo Viduržemio jūros vande
nys iš Habeso įlankos pasiektų 
Sacharos dykumos centrą. Ta
da susidarytų dirbtinė Sacharos 
jūra daugiau kaip 7 tūkstan
čiai kv. km. ploto, jos vidutinis 
gylis būtų 40 metru. 

Realisavus tokį projektą, į 
Sacharą galėtų įplaukti jūrų 
laivai. Ši perspektyva ypač 
domina ir vilioja naftininkus, 
kurie dykumoje išgauna naftos 
ir dujų. 

Be to, Sacharos jūra sušvel
nintų ir dykumos klimatą, jm. 

'"Nuginkluokime vaiktenyną'', 
šaukia Sovietai "imperialis
tams". Sovietų Sąjungos imperija 
yra didžiausia pasaulyje, bet jie 
mato tik kitų imperializmą. Bu
vusi garsi Anglijos imperija su
menkėjo. Anglai davė nepriklau
somybę net mažiems kraštams, 
neturintiems nė milijono gyven
tojų Sovietai savo pavergtoms 
tautoms laisvės neduoda Taip 
darė Rusijos carai, taip daro Ru
sijos komunistai. 

Sovietai nemaloniai pergy
vena, kai pamato, kad laisvasis 
pasaulis stengiasi turėti geresnes 
pozicijas kovoje su pasauliniu 
priešu — komunizmu. Maskvai 
ypač nepatinka, kad amerikiečiai 
turi karines bazes Indijos vande
nyne. Norėjo tokias karines ba
zes turėti ir sovietai. Jie buvo įsi
kūrę Egipte, Somalijoje, Angolo
je, Adene. Tai Indijos vandeny
no pakraščiai. Vandenynas be 
pakraščių, neskaitant vienos ki
tos salos, nėra gera karinė bazė. 
Bet Sovietus iš savo krašto išva
rė Egiptas ir Somalija, nes pama
tė, kas jie yra gyvenime. Gal jie 
bus išvaryti ir iš Angolos, nes to 
krašto gyventojų daugumas ne
apkenčia komunizmo su jo žiau
rumais. Tik Maskvos pagalba 
Angoloje dar laikosi komunistai. 

Maskva sako, kad amerikiečiai 
stiprinasi Indijos vandenyne, 
kad galėtų kariauti su Sovietų 
Sąjunga ir su Kinija. Sis pasaky
mas yra klaidingas. JAV su So
vietų Sąjunga neturi bendros sie
nos ir normaliai su Sovietų Są
junga kariauti negali. Amerikie
čiai niekuomet nepradeda karo, 
išskyrus, kai jie pirmi gauna per 
galvą. Sovietų Sąjunga ir kom. 
Kinija savo divizijas sukoncent
ravo viena prieš kitą. Tas rodo, 
kad dabar komunistų didžiausias 
priešas yra komunistai: Sovietų 
Sąjunga — Kinija, Vietnamas -
Kambodija. Komunistinės Kini
jos valdovai prašo amerikiečių, 
kad jie neapleistų Europos, kad 
Sovietų masės nepajudėtų į va
karus. 

Maskva saukia, kad reikia nu
ginkluoti Indijos vandenyną, bet 
jos pačios ginkluoti karo laivai 
plaukioja Indijos vandenyne ir 
turi karines bazes jo pakraščiuo
se: Angoloje, Adene. Jos karo lai
vai lankosi Indijoje, Ceilone-Sri 
Lankoje, taip pat norėdami čia 
gauti karines bazes. Maskva no
ri nuginkluoti Indijos vandeny
ną, o pati didžiuojasi turinti di
džiausią karo laivyną pasaulyje, 
ypač povandeninį. Tiesa, lėktuv
nešių turi tik vieną, ir tas pats 
neveikia. Bet jų povandeniniai 
laivai su atominiais užtaisais pa
truliuoja prie JAV krantų. Jie 
aiškinasi, kad saugo šarvo žvejy

bos laivus, kurie žvejoja prie JAV 
ir Kanados krantų. Sovietų po* 
vandeniniai laivai patruliuoja ir 
Indijos vandenyne, bet jie ne
įskaitomi į to vandenyno apgink
lavimą. 

Svarbiausias Sovietų noras įsi
galėti Indijos vandenyne, nes ja
me susikerta prekybos keliai, ku
riais gabenama nafta ir kitos 
medžiagos. Indijos vandenyno 
pakraščiuose koncentruojasi 
kaučuko rajonai, aukso, sidabro, 
urano, kobalto, vario ir ki"ų 
naudingų metalų atsargos. Nors 
tų medžiagų Sovietai pakanka
mai turi savo imperijoje, bet 
jiems jų negana. Sovietai sako, 
kad ir jų laivai plaukioja Indijos 
vandenyne, niekam negrasyda
mi ir nesikėsindami nė į vienos 
valstybės interesus. Betgi Sovie
tai kišasi į kitų kraštų interesus, 
nepriklausomybes, todėl tiek 
daug tautų pateko į Sovietų ver
gija. 

Sovietai labai nepatenkinti ne 
tik amerikiečių užimtomis pozi
cijomis Indijos vandenyne, bet ir 
tuo, kad turtingi arabai ginklus 
perka iš amerikiečių, o ne iš So
vietų. Reikalingi ginklai, nors 
Sovietai kalba apie taiką ir išti
sų vandenynų nuginklavimą. 
Tai yra komunistinė propagan
da, kuria nenori tikėti arabai. Jie 
sako, kad geriau mirti savo smė
lynuose, negu Sovietų vergų sto
vyklose. Sovietai nori nuginkluo
ti Indijos vandenyną, o nenori 
panaikinti stovyklų Sibiro plo
tuose. 

Sovietai labai norėtų įsikurti 
P. Afrikoje, nes tas rajonas yra 
antrasis Gibraltaras. Bet šis ra
jonas dar tebėra baltųjų antiko-
munistu rankose. Sovietai daug 
kur mėgina įsigalėti per juoduo
sius, o vėliau jie juoduosius mo
kės sutvarkyti. Afrikoje atsiras 
Katynų ir panašių vietovių, kaip 
jų yra Rusijoje, Sibire, Vietna
me, Kombodijoje. Maskvos agen
tai pastebėjo, kad, kai ne
veikė Sueso kanalas, pro Vilties 

iškyšulį kasdien praplaukdavo 
apie 70 laivų arba apie 25,550 
laivų per metus. Maskva labai 
nepatenkinta, kad P. Afrikos res
publikos ginkluotų pajėgų štabai 
bendrauja su NATO, o visai ne-
valstybėmis. 

Sovietai labai įtūžo, kad Tai-
bendrauja su Varšuvos pakto 
landė valdžia išslydo iš kairiųjų 
ir pateko į dešiniųjų rankas. Esą, 
tai amerikiečių darbas įsigalėti 
prie Indijos vandenyno. Po per
versmo, kaip sovietai sako, Tai
lande buvo išžudyta daug pa
žangių žmonių, kurie siekė de
mokratijos. Tailande buvo pasuk
ta į dešinę, nes patys tailandie-

(Nukelta į 5 pusi) 
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Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 

Taršą ir šiukšles žmonės dažnai prisimena kaip 
daiktus, apie kuriuos neverta geroje draugėje kalbėti. 
Tik fotografai, kartais ir dailininkai randa ten gerą 
medžiagą savo menui. Ir aš nestabčioju ties artimu 
šiukšlynu. Bet kai tik atsiduriu svetimybėj, pakrapš-
tau akis ir žiū — koks gražumėlis kitų kraštų tur
gavietėj, kur pilname šiukšlių grindiny yra išrikiuo
t a keliasdešimt ką tik iškeptų ir dar žarijom šildomų 
Gvinėjos kiaulyčių! Visos jos vienodai pražiody^ps ir 
apdegintos. Tai man teko matyti Ekvadoro turguje. 

Bet dėl to aš nebūčiau išsiruošęs į kelionę. Paki
to laikai. Dabar skaitai prieš ucšbntmetį parašytą kny
gą keleiviams "Penki doleriai per dieną" ir džiaugiesi 
senųjų amžių pasaka. O manoji profesija kaip mė
nulis: šviečia bet vargiai šildo. Tad kiekvienai kelio
nei taupyti reikia iš anksto, planingai. Ir ne iš mand-
rumo, o iš reikalo teko nusibaladoti į kitą pasaulio 
dalį. Ne be to, žinoma, kad nerūpėtų svetimos kultū
ros pažinimas iš pirmųjų šaltinių. Tai prabanga. Ta
čiau šeimos reikalai niekad nėra prabanga. Ir dukrą 
aplankyti — tai lyg ir dorybė, niekad nesenstanti O 
ji jau išgyveno svetimame krašte kone ištisus metus. 
Tad šitai ir davė auksinę progą pamatyti ją egzo
tinėje aplinkoje, pačioje realybėje, ne vien laisvūnuo
se įvaizdžiuose. 

Beje, buvau jau beprimirštąs dar vieną priežastį, 
skatirnifria Tinant i Velione, tik nežinau, kaip $ą pri-

i statyti. Juk eilinis reikalas aeadaoda te&gvai įWM i 

čiamas į didelį. O aš vis dėlto noriu išlikti patikimu 
pasakotoju. Taigi — buvo reikalas su sekretore... 

Ne, ne, nenoriu nieko suvedžioti. Nors žinau, kad 
gal kokį optimistišką skaitytoją ir nuvilsiu, neno
riu jo suklaidinti. Jokių pikantiškų reikalų su sekre
tore nebuvau užvedęs. Mano amžius ir "stonas", kaip 
mūsų seneliai sakydavo, tam nedera. Ir negi barsi tuos 
protėvius, kurie gyveno sava, ne dabartine psichologi
ja, o ši leidžia, jei neįpareigoja, merginoms sugun
dyti ir šimtamečius senelius. Tad ši tema galėtų būti 
dar neišsemta... O buvo taip. 

Duktė Danutė, bebaigdama kolegiją, įsigeidė "pa-
paieškoti laimės pasauly". Įsiprašė į taikos korpusą ir 
gavo pažadą, laiduojantį jos paskyrimą į Afriką. Ji 
jau mokėjo prancūzų kalbą, kuri ten esanti madoje, 
tad praversianti. Jaunam gi užtvarų nėra. Kepsnys 
dar gyvas ir miške, o ji jau pakvietė mane apsilan
kyti Dahomey — dabartiniam Benin — krašte ir už-
sigardžiuoti egzotiškais patiekalais. Čia, žinoma, neap
sieisi be pridurko: negi paliksi jos mamą, kuri tarp 
kitko, yra ir mano žmona, žinanti visas esamas ir 
būsimas konstitucijas apie moterų lygybę. (Mano žo
dyne ši dažniausiai yra išverčiama į moterų pirmeny
bę.) Kai aš pajuokavau, kad profesijų žmonėms ne-
mada keliauti po svetimą pasaulį be sekretorės, vie
na draugė tuoj ir atsišaukė. Mano žmona gi sugeba 
tik labai gražius laiškus rašyti, tad sekretoriauti rim
toje kelionėje tektų kam kitam. O tai ir buvo kaimynė 
Valė iš netolimo Rochesterio, iš karto pasisiūliusi at
likti visas pareigas: draugės, tradicijų bei moralės sau
gotojos ir rimtos sekretorės. Man staiga — nei pir
myn, nei atgal, antrinėm mintim užplūdus. Žodį davei 
— ir pasikark. Teks tvarkytis su dviem moteriškėm, 
vfc*af STv«risV*»FMaii. noro slankiom «mabejojau. «** rw«r 

bėdy 90 viena? Ir ėmėm. piaauoU kelione. 

ištisus metus visos trys. (Atsiprašau autoritetingų vy
rų, kurie nenorėtų pasiduoti demokratijai ir anoj vie
toj rašytų "visi trys".) 

Afrikoj, kaip žinome, esąs žmonijos lopšys. Ar
cheologai pastaraisiais laikais bekasinėdami po dau
bas atranda žmogaus kaulų likučius ligi keturių mili
jonų metų amžiaus ir jau nekreipia dėmesio į atgy
venusius savo garbę azijiečius — Pekino ir Javos se
niausių žmonių skeletus, pusmilijonio metais da uo
tus. Argi neįdomu pavaikščioti po pirmykščio žmogaus 
pėdas ir gal pasisemti milijonines išminties ?-

Beje, planai pasikeitė. Danutė gavo kitą paskyri
mą — į Pietų Ameriką, kuri mane labiau viliojo nei 
Afrika. O ne, ne dėl to, kad čia rasė šviesesnė, bet 
kad čia išmintis bei kultūra man prieinamesnė supras
ti, Afrikoj aš vargiai sugebėčiau perprasti bent vie
nos kilties abėcėlę per trumpą ruošos ir kelionės laiką, 
kai pietinėje žemyno dalyje mano primiršta lotynų 
kalba galėtų atgimti ispaniškoj formoj. 

Rugpiūtį (1977 m.) numatėm kelionės mėnesiu. 
Erijos ir Ontarijo ežerai čia beveik kasmet šaltom ir 
karštom klimato replėm gniaužo mano miestą ir apy
linkes žiauriu sausiu ir perdrėkusiu rugpiūčiu. Dažną 
vidurvasario dieną čia tenisą žaisdamas jautiesi kaip 
tradicinėj pirty ant palų vantomis kapojamas. Tad 
buvo gera proga duoti atostogų ir tenisui. Moteriš
kosios gi savo ruožtu iš anksto pasirūpino, kad aš 
nesukvailiočiau ir nenusivežčiau raketės į šiltuosius 
kraštus. Aš vėl — privalėjau prisiekti, kad nerizi
kuosiu savo gyvybe, t.y. neimsiu raketės. (Jos pui
kiai žinojo, kad fizinis įtempimas skystame aukštu
mų ore pasibaigia širdies smūgiu.) Grrdi, jos porina, 
nepatogu išvažiuoti atostogų ištekėjusiai, o grįžti naš
le ar, kaip čia madoje su M* titulo. 

• 
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BOSTONO ŽINIOS 
MINĖJOM VASARIO 16-TĄ 

M ŪMI kolonijose 
Mindaugo krikšto 725 metų ir' 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 60-ii sukak - i H7"""" ™"~™ -J™* ^TT 
t- t ) „ ^ i. • ... . leidžias, Esi Dangau, Beržas ir Lie 
tis Bostone buvo pammeta vasa- \ ,. . 

. r,c , , . • tuvos takeliai 
n o i o d. toucia programa: 

10:15 vai ryte buvo Šv. Mi
si JS Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Per Mišias giedojo solistė Birutė 
Aleksaitė. Tuojaus po Mišių prie 
Lietuvių Piliečių d-jos So. Bos
tone buvo iškeltos vėliavos. 

n ą dainą bisui. Po jos Berkeley j W a t e r b l i r y , C o t i n . 
muzikos kolegijos studentų cho-j 
ras padainavo lietuviškai komp.į ĮDOMUS P A S I T A R I M A S 
Jeronimo Kačinsko : Jau saulutėj 

Tolimesnis minėjimas turėjo 
prasidėti 2 vai. Piliečių d-ios sa
lėje, bet jis prasidėjo 2:30. Minė
jimą čia pradėjo Altos Bostono 
skyriaus šių metų pirm. inž. 
Ed. Cibas. Buvo įneštos vėliavos, 
kurių įnešimui vadovavo Ame
rikos legiono Stepono Dariaus 
postas. Prof. Jeronimui Kačinskui 
skambinant pianu sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Pran
ciškonas kunigas Kęstutis Butkus 
sukalbėjo invokaciją. Pagerbti sa
vanoriai kūrėjai, kurie dalyvavo 
minėjime: Antanas Janavičius, 

Ir taip be pertraukos, išbuvę 
ilgiau kaip keturias valandas, bai
gėme minėjimą. 

INTERNACIONALINIO 
INSTITUTO BALIUS 

mas atsitikimas. Atsišaukimo ko- . 
pija. įsidėjo pirmajame puslapy, 
vasario 9 d. Lemonto savaitinis 
laikraštėlis "Lemont metropoli-
tan*\ 

Po Nepriklausomybės šventės, 
vasario mėn. 16 d., tas pats laik
raštėlis, vėl pirmaiame puslapy
je, įsidėjo šokančiųjų (matosi tik 
4, ten šoko 20 šokėjai) nuotrau
ką. Atpažinome, tai Lemonto LB 
apylinkės, tautinių šokių grupės 
"Spindulys" šokėjai. Jie toje šven 
tėję atliko meninės programos da
lį, pašokdami 6. tautinius šokius. 

Teko girdėti ir spaudoje skai
tyti, kad amerikiečių spauda ir 
televizija vis vengia parašyti ar 
parodyti ir pakalbėti, kokią šven
tę lietuviai kiekvienais metais 
vasario mėnesį švenčia ir kodėl 
ją švenčia. Aš tikiu, jie visi tai 
gerai žino ir šiuo atveju Lemon-
te. taip pat žinoję. 

Nors ir tiek teparašė ir už tai 
jiems labai ačiū. O norint, kad 
laikraščiai daugiau ką nors apie 

manau, 
ir 

jiems kiek nors atlyginti. 

NEPRARASTI RYŽTO 

C L A S S I Fl ED G U I D E — 

Vasar io 16 d. Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos mokykloje, I mūsų veiklą parašytų, 
Vasario 16-tos minėjimo išva-!*a<* mes turėtume sup 
karėse, susirinko apie 20 asme
nų pasikalbėti s u J A V L B kraš
to valdybos pirm. inž. A, Gė
čių ir vicepirm. R. Cesoniu. Pa
sikalbėjime da lyvavo jaunimo, 

nternacionalinis institutas B o s - 1 3 ^ 0 ' Mu>s '* LB atstovai . 
tone šįmet ruošia metinį balių, f A b u s v e č u u b u v o Pakviesti 
kuris įvyks kovo 18 dieną Park! Pagrindiniais Vasario 16-tos mi-
Plaza hotel salėje. Baliuje b u s i n e j i n n * H a r t f o r d e ir VVaterbu-
ivairių tautvbių stalai su mais- *?& kalbėtojais. V . Vai tkus 

nutarė 

M 1 S C E L L A N E O l S 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos Ir Paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas far Taisymą* 

M I Š L I K A S TV 
2346 W tf*h Sfc, taL 776-14*6 
ĮMIIlHHHWHiWHmHlimiMIHHMIIMMHIM 
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P A C K A O E E3CPKESS AGKVCY 

MARIJA NOREffilEYfc 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Labai p a i k i a u j a n i o s g e r a s 
1 

2«08 W 

R E A L E S T A T E 

Mūrinis — 17 metų, 5V2 kamb., 3 
miegami. Kabinetų virtuvė. Plyte
lių vonia. Sausas rūsys. Garažas. 
Marąuette Pke. už Kedzie į vaka
rus. Geras. Šviesus. Nebrangus. 

BROKERIO P . 2 V M B A S I S 
P B 8-6916 

Sudiev Žiemuže 
4 v i e n e t u m a r a s fcr garažas , Mar

ą u e t t e P a r k e . N a u j a s gazu šUdymas. 
NaS16 a t iduoda už SSS.S'to. 

rr . k• ». Maistas i š fcoropos sandet t^ . . 
— « • « » S*.. C%K"»SO. HJL SO«2» I 5 k a m b . labai m o d e m u s m u r o n a -

TKL. — W A A-27S7 I m a s ant p la taus sk lypo , t i n k a m a s 
l l l l l l l i m i l h l l l l i l l l l l l l t t f l i i l l t t l l l l l l l l l l l l l l l l --v- Arti 73 ir 
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HELP WAN"TED VYRAI 

A C H I N I S T 
Mušt have 2 or 3 years expertenoe 
as a siachinist and wi!lmg to be 
trained for set-up and operation of 
cold beadmg equipraent. 50-bpur 
work week. ExcelĮent benefits. 

PREMIER HEADED PRODUCTS 
CORPORATTOV 

I24IS So. Kedvaie- AMp. 
Phone - 388416* 

—• I 

snnrnmM \ LETuva 
ii kitus kraštus 

Kedz ie . $39.800. 

G r a s o s p l a t u s s k l y p a s i r garažas 
M a r ą u e t t e Pke . V e r t i n g a s pirkėjui . 

U o k s a s *'i*Moh". B e v e i k naujas 
r o m ė n ų m ū r a s . 3 m i e g . R a d i a n t SU-

. . . d v m o dvi kontro les . 2 a u t o m ū r o 
P T E D Z I ^ I M i A S , 4 9 6 3 ATCf*6T AVS. g a j a i a s . Da.ug pr iedų . T i k p a m a t e 

C&eago, UI. 806S2, tetet 927-5880 n B " r t a , t * ,a* M 0 0 0 ° 
T v i r t a s 2 - ju a u k o t u m a r a s . 2 buta i 

i r m a l o n i biznio pata lpa . 2 a u t o 
g a r a ž a s . S a v i n i n k a s nus i le ido ik i 
$38 .500 Marouet ta P a r k e . 

B l i p I I A V r o i — MOTERYS 

LE6AL S£M«tAfiY 
SmaU Loop fatr firm 

CaU SharoD Moocty ' 

236-0015 

tu, programoje bus šokami tau
tiniai įvairių tautų šokiai, bus 
skiriamos dovanos už gražiausią 
tautini kostiumą. Moterų federa
cija turės savo stalą. 

Šiemet vasario 23 dieną Inter
nacionalinio instituto patalpose 
įvyko spaudos konferencija, ku
rioje lietuviams atstovavo Moterų 
federacijos pirmininkė A. Moriar-
ty, Lendraitienė ir Vasyliūnienė. 
Pirmininkei šiemet tenka garbė 
būti šio baliaus viršininke — di-

Antanas Bartašiūnas. Juozas I rektore. Aleksandra Moriarty yra 
Liutkonis, Silvestras Kontautas ir Į svetimtaučių myl ima ir gerbia-
Kazys Merkis. Savo ilgoje atidaro- j ma. Konferencijos metu buvo at-

juos "išnaudoti" pasi
kalbėjimui. Svečiai mielai da
linosi mintimis. Pokalbis buvo 
labai gyvas ir įdomus. Iškelta 
daug svarbių klausimų. Susi
rinkusieji domėjosi L B ir kitų 
veiksnių darbais. Dv i valan
dos prabėgo nepastebimai. 
Aišku, n e visi klausimai atsa
kyti , nei problemos išspręstos, 
tačiau i š šio pokalbio išsineštas 
labai malonus jausmas , kad mo
kame ir galime, jei norime, rū
pimais klausimais nuoširdžiai 
išsikalbėti. 

Pokalbyje da lyvavo prof. A. 
moję kalboje pirm. Cibas pagerbė į vykę spaudos ir radijo atstovai, ] Aleksis . Savo kalboje apgai-
inž. A. Nasvytį, kuris suprojekta- j kurie domėiosi tautiniais kostiu-
vęs anglų — prancūzų lėktuvui mais, kalbėjo su susirinkusiais ir 
Concord siurblius. Taip pat pa- , juos fotografavo. Sekančią dieną 
gerbė Lietuvių Enciklopedijos', dalis atstovų buvo nuvykę į 5 te-
lel iėją Juozą Kapočių. Saulius levizijos kanalo būstinę, kur jie 
Cibas perskaitė iš New Yorko T i - buvo nufilmuoti šios televizijos 
mes recenziją apie Vytauto Sme
tonos koncertą New Yorke. Tada 
šventės minėjimo programos va
dovavimą perėmė Mykolas Drun-
ga. Jaunas 23 metų prelegentas 
Vytautas Smetona pradėjo kalbą 
su humoru, o po to pasisuko j ko
munizmo rėmėjus. Be Vakarų pa
galbos komunizmas neegzistuo
tu. Vakarų pasaulis, o ypatin
gai Amerika finansuoja sovietus, 
kad už ju pinigus paeamintų vir
vę, kuria ir pakartų tuos finansuo
tojus. Davė daug statistinių duo
menų nuo pat komunizmo isiga- i 
Įėjimo Rusijoje iki pat šių dienų, f 
Kaip Amerika finansuojant ir gel
bėjanti komunizmą nuo jo suby
rėjimo. Amerika statanti fabri
kus, kurie gaminsią tankus, ku

bą liaus propagandos tikslams. 
Lietuviai yra kviečiami atsilan

kyti j metini balių, praleisti lai
ką kitų tautybių tarpe ir parem
ti Internacionalini institutą. 

lestavo tarp l ietuvių vykstan
čius nesutarimus ir nesusitari-
mus . J o kalba buvo nuošir
džiai su pagarba susirinkusiųjų 
priimta, š iuo metu j is y r a vy
riausias amžiumi Amerikos l i e 
tuvių tarybos garbės narys . 

Albina Lipčienė 

Lemont, I1L 

LIETUVTU SAVAITĖ 

Vasario 12-18 dienomis bus Lie 
tuvių diena. Ta ip paskelbė Le
monto burmistras Mr. George A. 
Brachen miestelio gyventojams. 
Lemonto miestelio 200 met. isto-

į Dal is dailininkų ir nesitaiko prie 
valdžios. Bet užtat ir jų gyveni
mas yra sunkesnis. Pačių dailinin
kų, kaip ir prie jų stovinčių žmo-

Įnių, kurie nufotografuoti, apran-
jga ir barzdos bei plaukai kaip ir 

V. Smetona, svečias iš Clevelando. Į čia pas mus. 

Praeitą vasarą inž. Edmundas 
Praninskas, jaunas lietuvis gimęs 
1942 met. Kaune, Lietuvoje, pa
dedant draugui Juozui Kūliui, 
pradėjo ruoštis kandidatuoti i 
Lemonto ir apylinkės Commit-
teeman postą. Jiedu rinko para
šus po prašymu, kurių reikėję 
bent 113, bet jiedu surinko 250. 
Renkant parašus, gavosi įspūdis, 
kad žmonėms Praninskas patiko 
ir jie už ji balsuos, š.m. kovo mėn. 
2 1 d . 0 

Prašymas buvęs įteiktas ir rin
k imų komisijos pripažintas o jo 
vardas ir pavardė buvo įrašyta ir 
rinkimų sąrašą 

Bet priešingoji pusė, ieškoda
ma kaip nors jam pakenkti, su
rado ir juos pateikė rinkimų ko
misijai. Pastaroji nutarusi Pra-
nmską iš sąrašo ištraukti. Jis dar 
mėgino pagalbos ieškoti teisme, 
bet ir čia nelaimėjęs. 

Kiekvienam bus įdomu, kokia 
buvo priežastis? Aš sakyčiau, kad 
tai visai raaža ir paprasta ir dėl 
tos nevertėjo išbraukti. Bet jiems 
priežastis buvo didelė ir svarbi: 
Praninskas paduodamas prašymą 
dar negyveno Lemonte... 

Edmundui Praninskui linkėti
na nenusiminti, bet po 4 metų 
dar ryžtingiau siekti posto o jau 
vėliau eiti politikos laiptais vis 
aukštyn. 

Andrius Laukaitis 

MOV ING 
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

T U . — WA &-806S 

įiiiimimiimmiiiiiiiHmimiiiiimiiiiHtu 
M. A. Š I M K U S 

V O T A B T F T B 1 J C 
INOOME T A X S E R V I C E 

4259 So. Maplewood, t e i 254-7450 
Taip pat daromi V E R T I M A I , 
GIMINIŲ Iškvietimai, p i l d o m i 

P I L I E T Y B Ė S P R A Š Y M A I tr 
kitokie b lankai . 

;iiiiiiiiifiiii!iiiiiMiiini!iiiiiiinii!unmiii' 

Vaidis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Te!. 737-7200 ar 737-8534 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiHininniiif 
Ivairip prek ių pas i r ink imas n e b r a n 
giai iš niūsif sande l io . 

COSMOS PAECELS EXPRISS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SSS3 S. Hals ted S t , Cbicago . m C0608 
2501 W . Whti St^ Cblcago , UL «0«2» 

Telef.: »25-2737 — 2M-S320 
Vytautas Valantinas 

•iiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiimuuuuuiiHUUiii 

• kamb. mOr. t «»ri*ymt 65 tr TaJU 
$27,500. 

Gražus bungatow — 6 kamb. 2 žkH-
aiai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 meti} senumo. 5l/2 kamb, 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2''Ą maS. garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

ZĄą aukštų — 2 po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32.500. 

90 akrų žemes Lemonte. $10000 
už akrą. 

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

2951 W.63rd SU 436-7878 

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

visų rūšių grindis. 
1. BUBNYS — TeL KE 7-5168 

ISyPOMOJAMĄ — FOR B £ N T 

JSNUOM. 6 karna butas 2-me 
aukšte. Suaugusiems. 

2507 W. 66 St T e i 778-3044 

2813 WE8T 64TH SfflRBBT 

I&auomojamas 2-jų miegaiEų 
butas. $195.00 mfen. 

MfJkEY * POVGF1C 
TeL - 2 S » 4 9 e e 

IEŠKO PIRKTI 

Ieškome pirkti g savininko (be jo
kių agentų) 2-fo ar daugiau botų 
namo Marąuette Pke. arba Gage 
Pke. Skambint 863-3879 

D £ M E S I O 

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

Apdraustas peikraustymas 
įvairių atstumų 

T e t : 876-1882 arba 376-5996 

o •* ^ 

sako pagrindinę kalbą Vasario j 
rie bus Vakaru sumušimui. Kaip 36-aioa minėjime Bostone 
Ameriką valdo C. F. R., kuri v i - N u o t r - p- Mik*nk) 
šokiais būdais stengiasi padėti ko
munistam. Atseit, veik visi Ame
rikos politikos vadovai priklauso 
tai organizacijai. Kaip Ifcmunis-
tam atiduodamas Panamos kana-

1S K U L T Ū R O S KLUBO 
VEIKLOS 

Dėl sniego audros atidėliotas 
klubo susirinkimas įvyko vasario 

las ir daugybė kitų būdų. Kad 125 d. Tautinės sąjungos namuose, 
išgelbėjus Ameriką reikia remti | So. Bostone. 
John Birch ir kitas panašias orga- Vakaro prelegentas buvo dail. 
nizacijas. Ragino balsuoti tik už 
jų kandidatus. 

Marius 2iaugra perskaitė gu 
bernatoriaus ir miesto mero pro
klamacijas. Labai šiltu žodžiu 
sveikino latvių ir ukrainiečiu at
stovai. Buvo priimtos rezoliucijos, 
kurios bus pasiųstos Amerikos 
prezidentui, valstybės sekretoriui, 
abiem Mass. senatoriams ir spau
dai. T u o pačiu laiku buvo renka
mos aukos. 

Meninėj daly Onos Ivaškienės 
vadovaujami patys mažieji tauti
nių šokių šokėjai pašoko kelis 
Jokius, Kalvaitytė, Zikas ir Zikai-
tė padeklamavo po eilėraštuką. 

Solistė Birutė Aleksaitė, akom
panuojant prof- J- Kačinskui,.pa-
dainavo Našlaitės raudą, Mano 
protėvių žemė ir ariją & operos 
Jūratė u Kastytis. Be to, dar v ie-

Viktoras Vizgirda. Praeitų me
tų vasarą jis lankėsi okupuotoje 
Lietuvoje ir padarė daug skaid
rių. Šiame susirinkime jis parodė 
300. Beveik visos skaidrės okup. 
Lietuvos dailininkų darbai. Ro
dydamas ]as prelegentas aiškino 
apie kiekvieno dailininko darbus 
ir pamėgtą kryptį. Jis aplankė jų 
namus ir darbo studijas, šiuose ro
domuose darbuose daugiausia yra 
avangardinis menas ir abstraktas. 
Tai, kas Čia Vakaruose buvo kiek 
anksčiau, ten yra madoj dabar. 
Žinoma, toks menas komunisti
nės valdžios nemėgiamas ir net 
neįsileidžiamas į parodas. O daili
ninkas, norėdamas užsidirbti ge
resnį duonos kąsnį, turi taikytis 
prie valdžios reikalavimų. Nema
ža dalis čią parodytų paveikslų 
netinka socialistiniam menui. 

Klubo pirm. Beatriče Vasaris 
pranešė, kad kovo mėnesį susirin
kimo nebus, nes tai yra Velykų 
laikas. 

Šis susirinkimas buvo gausus. 
Po paskaitos, skaidrių ir klausi
mų, buvo posivaišinta karštu vy
n u ir pyragaičiais. 

DAUGIAU 
TEOLOGUOS STUDENTU 
Paskutinių trejų metų laiko

tarpyje Austrijos sostinėje Vie
noje padvigubėjo teologijos s tu
dentų skaičius. Vienos univer
siteto teologijos fakultetą da
bar lanko daugiau negu tūks
tant i s seminaristų, ir pasaulie
čių studentų. 

HmnmminiiniiniiiniiiiiiiiHiiiuniiiin 
STATOME HAUJUS RAMUS 

- Atliekame 
•ffltą namu pataisymo*. 

P E T R A U S K A S 
OONSTBUCTION COMPANT 

T*L _ 847 7564 
Skambint po 6 vaL vakaro 

nnnHMHtmiiMiiiiiHMiiiiiHiniiiiiiuHMi 

10% — 2 0 % — SO% pigtora m o k f e t t 
a i apdrauda m o uniilim te • u t n m o -
W1V. p M 

F R A R R Z A P 0 L I S 
S306H W(A M t a 

mteago. TUtaoto 
Tvi — « 4 4-SOM 

M A R Q U E T T E P A R K E 
8-jų bota mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
06-os Ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namq pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draad&nal — Income Tas 
Notariat** — Vertimai 

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

«4JSS 8o Rcdti* 4wa _ TMUttSS 

5 kamb. mūr, bungalo*. 
Karštu vandeniu apšfld. Svarus, 

gerai išlaikytas. Garažas. Sv. Ritos 
parap. apylinkėje. 

Skambint 827-1845 

Budraitis Realty Co. 

n r - i i i i n i n n w m M B i > w 

viznufig KORTELIŲ 
RŪKALŲ 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės | "Drango" adminis
tracija, visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnsm* 
mo. 

1 
AUTOMOBILIU TAISYMAS 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F f f iESTONE TIRES. Wbeel 
al ignmeot and babmeing. Brakes. 
Shock absorbers. Mut'f lers and pipes. 
Tuiie-Upa. Lubrication. Ch ange of o i 
a n d Filtera. 

GOUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 Wesf M Sfrad — Ttl. RA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8 0 0 vai. vakaro. 
fleAudieruaia nuo 7:00 VftL ryto fld 4 v a i p o p i e t 
ftvmtadimiaia nMaryts . — tev. ĮCCKAB CESAS 

,-«-%.-re^«y 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra

ma Naujoj Anglijoj 15 Stoties 
WNSR. 1300 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Mazdutės 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis | Baltic Florists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0480 Tea pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

uiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuimniiiiiiiiniiHiiiiiiii 
Radijo Valanda jau viri 35 m. tarnau
ja New Jersey, Ntew York Ir Connecti-
eut lietuviams! 
Ras Seštadienj nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 
meg. FM. 

Mes su 50 kitom namų pardavimo 
įstaigom aptarnaujame pietvakarių 60329 
Chicaeą — tas daug pagreitina 
pardavimą h* pirkimą. 

NORINTTEJ1 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arta išnuomoti botą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Jonas Nulotas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Kleista 
Melbonrne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 West 63rd S t , rbkagr.. [UL 

Taip pat. abejojant dėl tortmo 
DRAUDIMO, ar norim apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St. , Chicago. DL 

767-0600 arba 778-9871 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiii 
NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Tunu gerus pirkėjus. 

KEAL. ESTATE BROKERIS 

P.ŽUMBAKIS — PR 8-6916 
Niiiiiiitisuiiiiiiitiiuiniiniiiifiiiiiminn 

ilIlIlIlHlllllllIIiilIlilIlIlIlIlIlilIlHIUIIIIilII 

BU DVASINI M BOTYBiy 
PASAULIAI 
•f. Rtrrkns 

Pavadinta pagal šv. Augustino 
išsireiškimą: Du priešingo' siekių 
miestai, kurių "vieni sudaro gerieč 
angelai ir žmones, o antrieS tie, 
kurie yra blogi". Knyga parašyta 

Į lengvu stiliumi ir joje svarstomos 
j populiarios Sių, dienų žmonių, tau-
į tų ir dvasių problemos. 444 puaL. 
i kaina su persiuntimu $8.9t>. 
I 

Užsakymus siųsti: Dranga*. 
4545 W. eSrdSt, CfuVago, ffl. 66629 
IHIIIIItlIlMIMfiniMIIIIMMMIllimillfinHHl 

tC9r. 6 bute ! p o S k a m b . Oeraa 
lnT*atATlma» 3 ianru«t te Paxk«v — 
$42.300. 

Mi^ttniH. 9 bata i p o S 
*aa imokSJlmaa *farqu«tt« Vark*. 
| 9 0 , » 0 0 . 

Mftraa 4 
on«t te Park*. 

ir 
SS9.B0*. 

Direkt Dr. Jokflnas J. Štokas 
1467 Force Drive 

Moantainside, N.J. 07092 
TeL 232-5565 (code) 2*1 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu-) 
TBkų kultūrinių valandų anglų kalba ' ^ ^ £££ > o r t n t t w W t 
ii Seton Hali Universiteto radijo sto- . doo«a mr mainyti. Mkambtaldt nunaa, 
ties CServ Jersey WSOU 893 meg. 
FM) Plrmad 7^0-&30 vai. vakaro. Į V A I N A REAL E S T A T E 

T«l. _ 925-6565 

H i a m l B e a c n . « k a m b . • • — • 
pardiu>darn.-i« ,1S1 Ibroa JSS.000 

M m tiirtnM p n n U r t i m i i FlofMaf 

H W W a ) pamĮ, J. 

UTKUANIAIN CTfaSJS, National-
ism to Comrounism. ĮSODINO. Au
torius politikos mokslų prOf. Leo
nas SABALIDNAS. Išleido BKIMEB 
University Press, Bloomingtoa & 
Londoa. 294 pusi., kietais viršeliais 
so aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su ntūBų tautos okupartu. 
Dovana, kuri tinka {teikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Bi—gi«, 
4545 W. CM S t , C M M g o , BL 

Prte tfihifii rtOJft pAdMl S p^oc 
*Wl ipmrlA. TOM 
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VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Omaha, Nebraska 

Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atkūrimo 60 m. sukak
ties minėjimą surengė LB Oma-
hos apylinkės valdyba vasario 26 
d. Tam minėjimui buvo pradėta 
ruoštis anksti su visu rimtumu, 
kaip ir visada. Pirmiausią buvo 
svarbu surasti kalbėtoją, kuris pa
trauktų dėmesį nę tik lietuvių, 
bet ir nelietuvių. Šiais metais bu
vo pakviestas vysk. V. Brizgys iš 
Chicagos, išlikęs gyvas vienin
telis nepriklausomos Lietuvos vys
kupas. Ir jis Omahos lietuvius ap
lankė jau tretį kartą, o gal ir pas
kutinį. Jo atvykimas ir dalyvavi
mas prisidėjo prie minėjimo iškil
mingumo, nuotaikų pakėlimo, 
tautinio ir dvasinio atsinaujini
mo. 

Vysk. V. Brizgys į Omahą lėk
tuvu atvyko vasario 25 d. ir jį su
tiko nemažas būrys lietuvių, įs
kaitant ir lituanistinės mokyklos 
vaikus. Apsistojęs klebonijoj pas 
kun. P. Žarkauską, turėjo pasi
kalbėjimą su T h e Catholic Voi-
ce korespondentu. Dar prieš sa
vaitę tame pačiame dienraštyje 
buvo paskelbta apie vysk. V. Briz-
gio atvykimą ir įdėta jo totogra-
fija. Tos dienos vakare Šulskių 
namuose vakarieniaujant vysku
pui su LB Omahos apylinkės val
dybos nariais buvo pasikalbėta 
aktualiais klausimais. 

Vasario 26 d. minėjimas pradė-

TeYaSfius pa&JčIamavo lituanisti
nės mokyklos mokiniai. Minėji
mas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Minėjimui programas paruošė ir 

šios lietuvių sekmadienio pa- meniškai apipavidalino V. Gaide-
maldos. įįs ir ją atspaude V. Arnauskas. 

12 vai. Mėmorial parke prie žu-1 Minėjimą filmavo 3 ir 6 televizi-
vusiems paminklo už laisvę vysk. ! jos stotys. Aukų Lietuvos laisvi-
V. Brizgys padėjo vainiką su R. nimo reikalams visiems veiksniams 
Jaudegyte ir T. Gaidelyte. Dedant surinkta iš viso 685 dol. kurie iš-

k a m e WIswms!re m e s maitina. 
P a d ė k a i r pagarba jiems. 

Minėjimas buvo pradėtas 
Amer ikos ir 
himnais , kuriuos sugiedojo, da- . 

T u l ė - • l rvainus Lotynų Amerikos 

1WP HISIT()!VTIEKIŲ 

Nuo antrojo pasaulinio karo 
ba ig t a s lieTuv^s P ^ * 0 8 ^ ^ k a i P 1000 i t a * I 

lų kunigų išvyko misijų darbam 

vainiką, Omaha World Herald 
korespondentas nufotografavo ir 
nuotrauką įdėjo į laikraščio pir
mą puslapį. 

12:30 vai. buvo suruošti pietūs 
Hiltono viešbučio patalpose, per 
kuriuos B. Šulskis sveikino vysku
pą Omahos lietuvių vardu, trum
pai primindamas jo 50 m. kuni
gystės sukaktį, jo atsiekimus ir 
nuopelnus Lietuvos katalikų baž
nyčiai. Po to jubilijatas kalbėjo 
neilgai, bet turiningai ir atsakė į 
keletą paklausimų dėl Vatikano 
politikos ir kunigų padėties Lie
tuvoje. 

slskirstė pagal aukotojų valią. 
Po minėjimo visi buvo pavai

šinti. 
/. N. 

Milwaukee, Wisc. 

lyviams pr i ta r ian t , 
nienė. 

P o rninėjimo dalyviai vaiši
nosi kavute, sumuštiniais i r 
įvairiais kepiniais. Suorganiza
vo Aleksandrūnai tė i r Jesionie-
nė. P . Jesionis pravedė loteri
ją ir L . Mickevičius tvarkė ba-

kraštus . Lotynų Amerikoje 
dabar pastoviai dirba apie 550 
italų kunigų misijonierių ir dau
giau negu šeši tūkstančiai vyrų 
vienuolių ir seserų vienuolių, 
kuriem talkina pasauliečiai sa
vanoriai. 

rą. Visiems prisidėjusiems prie 
minėjimo parengimo priklauso Į čiai talkininkaujant P . Jesioniui, 
padėka . O L»B apylinkės vai-Į tenka palinkėti daug ištvermės, 
dybai , kuriai pirmininkauja V. j nes jų darbas y ra t ikrai didelis j 

Vasario 26 d. ALB Milwaukės į Janušonis , a r t imai i r nenuilstan-' ir neįkainojamas. Kor. 
apylinkės valdyba, kuriai vado
vauja Vyt. Janušonis, surengė 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. 

Minėjimas prasidėjo šv. Ga
brieliaus parapijos bažnyčioje 
pamaldomis, kurias a tnašavo 

3:30 popiet buvo tęsiamas mi- kun. W. Renner ir dienai pri tai-
nėjimas parapijos salėje. Skau
tams ir skautėms įnešus vėliavas, 
Amerikos himną sugiedojo T. Pri-
mantaitė-Barttlet, invokaciją 
perskaitė kun. P. Zarkauskas. B. 
Šulskis, LB Omahos apyl. pir
mininkas, savo įžangine kalba 
pradėjo iškilmingą minėjimą. Po 
pagerbimo žuvusių už Lietuvos 
laisvę, į garbės prezidiumą pa
kvietė Creighton univ. prezi
dentą kun. }. Labaj S. J., Nebras-
kos kongresmaną J. Cavanaugh, 
arkivyskupijos kanclerį, Omahos 
miesto burmistrą A. Veys, vysk. 
V. Brizgį ir kun. P. Žarkauską. 

tas 10:30 Šv. Antano parapijos Visi sveikintojai linkėjo Lietuvai 
bažnyčioje pamaldomis. Vysk V.laisvės. 
Brizgys laikė Mišias, asistuojant 
kun. P. 2arkauskui ir kun. T. Al-

Vysk. V. Brizgio kalba buvo vi
siems labai įsidėmėtina ir aktuali 

l an O. S. B. ir pasakė reikšmingą j š i e m s i ^ a m s , o ypač lietuvių 
pamokslą apie žmogaus ir tautų Į g ^ ^ ^ g priminęs lietuviu tau-
laisvę, kaip įgimtą teisę ir didelę j t o s i š la isvinimo ir laisvės laikus, 
vertybę, meilę Dievui, artimui, lie- ^ ^ padrąsinančiai į ateitį su 
tuvio lietuviui, naudojimą dorų | paskatinančiais istoriniais ir da-
pastangų gyvenime santykiuose b a r t i e s pavyzdžiais. Ragino būti 
su kitais ir veikloje, nors būtume kultūringais lietuviais, nesiskaldy-
skirtingų nuomonių ir t. t. Per 
Mišias giedojo choras "Ramby-
na$". Skautai ir skautės atėjo \ 
bažnyčią su vėliavomis. Kaip į 
neeilinio sekmadienio pamaldas 
susirinko daug žmonių. Tai buvo 
iškilmingiausios ir įspūdingiau-

KLASTTNGI NORAI 
(Atkelta a 3 pusi.) 

denyną paversti taikos zona. Tai 
č ia pamatė, kokią demokrati ją ' programomis. 

ti, nesiginčyti, ne iškalbingumu 
rodyti patriotizmą, o pozityviais, 
kultūringais ir dorais darbais. 
Jaunesnės kartos dėmesį kreipė į 
lietuvių kalbos mokėjimą, nes 
daugiakalbiškumas yra naudin
gas didesniam intelektualiniam iš
silavinimui ir geresniam tautų 
pažinimui bei santykiavimui bet 
kuriose aplinkybėse. Jo kalbos san
trauka buvo iš anksto išversta į 
anglų kalbą ir išdalinta kartu su 

Rezoliuciją per-
turi Vietnamas, Kombodija ir ki
ti komtmisty valdomi kraštai. 

Sovietai, negalėdami tvirčiau 
įsiveržti i Indijos vandenyną, sa
ko, kaip lape, kuri nepasiekė uo
gų, kad "uogos dar neprinoku-
s i į " . Ta ip pasakė ir Gromyko 
J T sesijoje: "Mes laikome pagrįs
t u J:ai kurių Azijos ir Afrikos 
valstybių pageidavimą paversti 
taikos zona Indijos vandenyną. 
Čia svarbiausia, kad šiame rajo
n e nebūtų užsienio karinių ba
zių. Kai dėl Tarybų Sąjungos, tai 
ji nebeketino ir nebeketina sta
tyti savo karinių bazių Indijos 
vandenyne". (Š. 1977, Nr. 3, 
29 p.). 

Gromyko kalba apie Indijos 
vandenyną, kaip taikos zoną*. 
Tos zonos nereikėjo tada, kai So-
vietaį buvo Somalijoje ir kitur. 
Gromyko kalba Azijos ir Afrikos 
valstybių vardu, tarsi tos valsty
bės būtų tokioje -padėtyje, kokio
je dabar yra Lietuva, Latvija, Es
tija, Ukraina ir kitos Sovietų pa
vergtos valstybės. Tai galėjo pa
sakyti atstovai valstybių, kurios 
tuo yra suinteresuotos. Kalbant 
apie priklausomybę, Indijos van
denynas daugiau priklauso Indi
jai, o ne Sovietams. Bet Indijos 
užsienių reikalų ministeris JT 
sesijoje nereikalavo Indijos van-
rodoį kad Indijai maloniau ma
tyti Indijos vandenyne amerikie
čių bazes, o ne Sovietų. 

skaitė R. Jaudegyte. 

Meninę programos dalį atliko 
tarat šokių grupė "Aušra", vado
vaujama G. Reškevičienės ir L 
Ahtanėlienės. Šoko gyvatarą, mi-
kitienę ir tabalą. Choras "Ramby-
nas" padainavo tris dainas, diri-

kintą pamokslą pasakė parapi- į 
jos klebonas kun. J. Augūnas , į 
MiC. Pamaldų metu giedojo Į 
Racine moterų kvar te tas : Ta- i 
mulėnienė, Petrušaitienė, Kaze 1 

mėkaitienė ir Nekrošienė. Sa - ' 
vo pamoksle klebonas pavyz- . 
džiu ėmė senuosius emigrantus' , 
ir jų atliktus darbus Lietuvos 
naudai ir skatino sekti jų darbo 
ir pasiaukojimo pramintu keliu. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvykusį minėjimą at idarė val
dybos pirm. V. Janušonis i r 
invokaciją sukalbėjo kun. J . 
Augūnas, MIC. Po a t idarymo, 
Vyt. Kapočius perskaitė Mil-
waukės miesto mero proklama
ciją — skelbiančią lietuvių die
na Milwaukėje ir R. Kažemė-
kaitytė — Wisconsino guberna
toriaus proklamaciją — skel
biančią lietuvių diena Wiscon-
sine. Pagrindinę kalbą pasakė 
Vyt. Paukštelis (Racine), 

Po paskaitos susir inkimas 
priėmė rezoliuciją JAV prezi
dentui Lietuvos laisvinimo rei
kalu. Pertraukos metu b u v o ' 
surinkta LB-nei 400 dolerių. 

Meninėje minėjimo dalyje iš
girdome aukščiau minėtą mote
rų kvartetą su šešiomis daino
mis (gitaromis joms p r i t a rė 
Kuliavas ir Kežemėkaitienė) i r 
jaunuosius gerai paruoštus lie
tuviukus R. Kružiką ir R. G. 
Janušonius deklamuojant. Mi
nėjimo pabaigoje pasirodė i r 
Bijūno (vad. St. Milašius) lie
tuvių tautinių šokių grupė. Mo
terų kvartetas ir tautinių šo
kių grupė savo nepails tamu 
darbu ir pasiaukojimu vis nuo
lat ir nuolat mūsų padangėje 
visiems mums primena k a s 

guojant A Totilui ir alcompanuo- esame ir iš k u r atvykome. J ie 
jant A. Agurkytei —DeHaai. Ei- tarsi gyvybės šaltinis lietuvis-! 

A. t A. OLGAI KAPTEINIENEI mirus, 
jos dukrą IRENĄ ir dr. J. MAKŠTUČIUS, RENATĄ su 
šeima ir kitus artimuosius širdingai užjaučiame. 

Vytautas ir Genovaitė ttusoniai 
Vita, Jūratė su šeima ir krikšto 
dukterys Dalia ir Rūta 

Gėlė* vinim progoms 
SEVERLYHltL GfiLINYflA 

MO VEST Ora STREET 
Pt S48S3 Ir PR *-«34 

naujoji Barboro. tr 
ų Vrautuvg 

THE DABY STORE 
Įhrr, O * U W B jtsaa. 

A. t A. JUOZAS MASIONIS 
Gyveno 2548 W. 39 Place, Chicago. Illinois. 
Mirė kovo 7 d., 1978, 7 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Dona, žentas 

Robert Yurgaitis ir Laima, žentas Thomas Lozano. sūnus Ray-
mond, marti Elvira, 10 anūkų, sesuo Domininką ir švogeris 
Stasys Jurgaičiai h- kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buv. "Laisvosios Lietuvos" redaktorius. 
Kūnas bus pašarvotas treč., 6 vai. vak. Jurgio F. Rudmino 

koplyčioje. 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 10 d. iŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, stsos, marti, fental tr anūkai. 

Lud. direkt Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1138 

A . f A . IRENA KISLAUSKIENE 
Gyveno Brockton, Massachusetts. 
Mirė 1978 m. vasario 25 dieną. 
Po gedulingų pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje kovo 1 dieną 

buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuliūdę liko — Sūnus Henrikas Kislauskis, marti Diane, duktė 

Irena, žentas Kazflcas Sadowski, gyv. Ransomville, N. Y., 7 anūkai, 
brolis Boris Voo Magnus su šeima, gyv. Xew Hampshire, sesuo 
Aima Marie Svirtūnienė su šeima, gyv. Brockton, Mass., ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Mielam Tėveliui 

A. t A. Dr. JONUI GEČUI 
mirus, dukrai GRAŽINAI ir žentui JOKŪBUI GRA
ŽIAMS bei anūkams gilią užuojautą; reiškiame. 

Jadvyga, Juozas Gramai 
Rita, Raimundas Gramai 

Regina. Rcn Englade 
Vladas Pocius 

Mielam 

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus, 
dukrelei GRAŽINAI, jos vyrui JOKŪBUI, anūkėliams 
ALYTEI, JONUKUI ir giminėms reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

tris ir Algis Nedai 
Sala ir Pranas Nedai 

A. t A. Dr. JONUI GEČUI miras, 
dukrai GRAŽINAI ir žentui JOKŪBUI GRAŽIAMS bei 
anūkams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Sofija ir Kazys Bielskiai. 
Birute ir Liudas Vanagai. 

Brangiam tėveliui mirus Lietuvoje, 

VERONIKA JANUŠAITIENE su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Bronius ir Veronika 
Maciula.čiai 

A. t A. ADOMUI MILIAUSKUI mirus, 
žmonai ROZALIJAI ir sūnui VYTAUTUI reiškiame 
nuoširdžia užuojautą. 

Aleksas ir Bronė Grybauskai 
Loreta ir Povilas Gvazdrnskai 

Mylimam tėvui Lietuvoje mirus, 

VERONIKA JANUŠAITIENE 
ir jos Seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Brone ir Aleksas Grybauskai 
Urėta ir Povilas Gvazdinskai 

DRAUGAS. fre«saien!s ( 1978 m. kove mėn. 8 & 

A. t A . STELŲ BOSCH 
GAVENAITYTE 

Gyveno Worth, Illinois. 
Mirė kovo 7 d., 1978, sulaukus 7 m, amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 

Pasiliko dideliame, nuliūdime vyras Anthony, duktė Cyn-
thia Frederick, žentas Dale, sūnus Andaony Bosch, marti Ax-
lette, 4 anūkai: Micnelle ir Kellie Frederick, Jennifer ir Chris-
topher Bosch, sesuo Helen Chipps ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Paloš (Lack) koplyčioje, 11028 South-
west Highway, Palos Kūlis, BĮ. 

Laidotuvės įvyks ketv., kovo 9 d. iš koplyčios 10:15 vai. 
ryto bus atlydėta j Our Lady of the Ridge parapijos bažnyčią, 
kurioje 11 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai, 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel 974-4410 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So, Calitornla Avenut 
Telefonai LA 3-8448 ir LA 3-9852 

4605 07 South KermHage Avonuo 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERNA/E 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

. 
ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
SO. LITUANICA AVE. TU. Y Anto 

STEPONAS C LACK (LACKAVYICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. ttth STREET 
l l t a Santtnrest fflgbway, Hffls, m. 

VTrginto 7-M73 
TeL REpubHc 7-1213 

Tri. V7444M 

PETRAS BIELIONAS 
©48 SO. CALIFORNJA AVE. T«t LAfayottt S-S73 

JURGIS F. RUDMIR 
S l t SO. LITUANICA AVE. TcL YAnh 7-U1MI 

POVILAS J. RIDIKAS 
«54 SO. MALSTED STREET TeL YArdi 7-1111 

VASAIYIS • MITKUS 
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DBAUG 

X Marijone bėro 
seimas įvyks ši s e 
kovo 12 d., Marijonų 
ne prie "Draugo" . Sei 
aidės pamaldomis 11 
nuolyno koplyčioje. F 
dų vienuolyno svetaii 
visiems dalyviams piel 
t o seimo posėdis. P 
d a r šaltas, bet kovo 
j a u bus šiltesnis, 
bendradarbiai i r svečiž 

X " E g h t Exci t ing 
r e s " knygutėje viena 
kių istorijų yra " J u m p 
dom". Tai suglaus ta 
dirkos istorija, apiman 
lapių Atpasakoj imas 
t a s . Knyga išleista X 
cation Publication 
ski r iama daugiausia 
loms. 

X Poe tas Bernaru 
džionis, iš Austral i jos 
P L B valdybos pirmini 
nhii Nainiui sveikini 
"Dėkingas esu už j 
manęs į nuostabų 
pasauli, nes lietuviai 
t a i malonūs, vaišingi, 
biausia labai a tv i romi 
gausiai susirinkę k a r š 
lietuvišką poezijos žo 

x Lietuvių opero 
ruošiasi dalyvauti pen 
nų šventėje Toronte , 
Didžiausią rūpest į š 
sudaro kelionės išlaid 
važiavimą autobusais 
anksro atsi lyginti . 

X Atsisveikinimas 
Kazimieru Plėniu P e t 
quet te laidotuvių 
dalyvaujant šeimai i 
būriui ramovėnų bei 
įvyko kovo 6 d. 
maldą, A. Juškevičiui 
vardu pasakė turininj 
ka ro mokyklos d r a 
žodį t a r ė S a n k ū n a s . 
giedota Marija, M a r 
tuvos himnas. Kovo ' 
dos buvo Švč. M. M a 
mo parapijos bažnyč 
didelės vilkstinės i 
buvo pa lydėtas į Šv. 
lietuvių kapines, š e 
vius pakvietė gedulo 

X R. Rakauskas , 
Ont., parėmė savo 
auka. Ačiū. 

x Aldona Ingaui 
Springs, Ark., žinom 
nės veikėja, y r a ii 
bendradarbė — ji 3 
raštį raš ta i s i r aukoi 
niai j i vėl atsi imi 
a u k ą Dėkojame. 

x Smuikininkas I 
t iukas y ra Lietuvi 
Ansamblio koncer tm 
pa ty r imu ypat ingai ] 
jaunieji ansamblio r 

X V y t a u t o Didži 
r inktinės vokalinė gr 
si Muzikologijos ar» 
certui balandžio 9 d. 
liai dainininkai nuoš 
šomi r inktis p i rmadk 
vak. repeticijoms 
muose. 

x Už a. a. Sofijoj 
ldenės vėlę mir t ies 2 
tinių proga šv. Misi 
komos Marijonų 
(6336 So. Kilbourrj 
šeštadienį, kovo 11 
ryto . 

x Sv. Juozapo gai 
šių i r maldų nover 
kovo 9 d. i r t ę s 
(7 vaJ. r y t a i s ) , Mari 
čioje, prie " D r a u g o " 
šioje novenoje dalyv 
jungti su savomis ii 
kviečiami nedelsianl 
Marian F a t h e r s , 6 » 
hourn Ave*. Chicago, 

wm 

LS, treči&dieoiiv 1S78 m. kovo tnėn. i 

IŠ ART 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBES 

— Lietuvos Vyčių stei 
sis susirinkimas St. Pet ei 
įvyko sausio 28 d. tėvų j 
konų namuose. Po ilges; 
kusi jų buvo nutarta šio 
linkėję steigti pirmąją F 
Lietuvos Vyčių kuopą. 
nos valdybos sudėtis: dva 
das kun. A. Gasiūnas, pi] 

! Antanas Mažeika, vicepi 
kas i r sekretorius 
Kraujalis, ižd. Adolfas P 

— Kum. T. Degutis, 
tersburgo Šv. Kazimien 
vių misijos klebonas, su 
invokaciją Šv. Kazimiero 
mijoj kovo 1 d. Lietuviij 
Akademiją suruošė Mot* 

rox Edu- į jugos 65 kuopa, Prave 
leidyklos, gramą kuopos pirm. 

mokyk- Kamm - Kaminskienė, 
tą skaitė kun. A. Gasiūn; 

is Braz- J . Balkūnas pristatė 3( 
iųsdamas rinkusių lietuvių kun. I 
įkui Bro- rą Petreikį, diocezijos k 
ną, rašo : garbės vikarą. Muz. 
įsiuntimą Rųkštelienės kvartetas -
lietuvišką i Bakutienė, Genė Pur 
aepapras- i Ona Garvydienė, Uršulė 
bet svar- nė, I rena Mačionienė, 
; širdimis Steponkienė, Elena Visb? 
ai priima Bronė Urbonienė — p: 

radarbiu 
madienį, 
rienuoly-
nas pra-
vaL vie-
» pamal-
ėje bus 
ūs i r po 
ors oras 
L2 t ikrai 
.aiilria.rrn 
L 
\dven tu -
iš nuoty-
for Free-
vimo Ku-
i 10 pus-
iliustruo-

r. 
* choras 
etoje Dai-
Sanadoje. 
uo metu 
s, nes už 
reikia iš 

su a. a 
:aus Mar-
toplyčioje, 

dideliam 
artimųjų, 

Sukalbėjus! 
Ramovės 

ą kalbą o 
igų varau 
Buvo su-

ja i r Lie-
d. pami l -

i jos Gimi-
oje, po t o 
utomobilių 
Kazimiero 
tna daly-
pietums. 

Hamuton, 
dienraštį 

ienė, Hot 
1 visuome-
"Draugo" 

smia dien
os. Nese-
i didesnę 

ovttas Ma-
į Styginio 
is ter is . J o 
asinaudoja 
i r i a i 

(pr . ) . 
>jo šauliu 
įpė rengia-
hyvo kon-

Visi sao-
rdžiai pra-
l ia is 7 vaL 
•aulių na-

(pr . ) . 

Baranaus-
* metų me-
>s bus lai-
koplyčioje 
Ave.) šį 

d., 10 vaL 
(pr . ) . 

bei šv. Mi-: 
1 prasidės 
9 iki 18 d. 
onų koply-

Norintieji 
uiti ir įsi-
tenci jomis, • 

kre ipt is : 
b so K it
in. eofi^9. 

komp. Siniaus Maldą ir 
lietuvių kompozitorių 
Po to buvo vakarienė, ] 
Stasės Stanelienės ir 1 
kių. Vakarienės metu 
dalinimą sklandžiai p r a 
lija Adienė, Ona Jušk 
Veronika Kulbokienė. 

AUSTRALIJOJ! 
— A. a. Madas Gari 

rė vasar io 28 d. Princ 
ko ligoninėje, Melbourn 
kęs t ik ta i 41 metų 
Palaidotas Morningto: 
3 d. Liko žmona Ida. 1 
nos dukterys, 5 sesery 
lis. 

VEMECUELOi 
— A. a. mokyt. Rej 

molavičlūtė, ilgus meti 
tojavusi Caracas litu* 
mokykloje, Venecueloje 
16 dieną mirė. 

Illinois universitete Chic 
tymo 60-tą sukaktį, prog 
dulaitė ir R. Merkys 

X V. A Petrovas, 
Ont.; y r a nuolatinis 
skai tytojas ir rėmėjas 
niai gavome jo pren 
mokestį ir auką. Ačiū 

X Pe t ra s Putlius, 
Mich., maloniu laiške 
ko jo "Draugui" už aU 
lendoriu ir atsiuntė ai 
kojame. 

X Pe t ra s Vacberga 
go, UI., atsiuntė maloi 
kinimus, metinį pren 
mokestį ir 7 dol. auk? 
jame. 

x V. Damašiene, 
skai tytoja East Chica^ 
mus pasveikino, atsių 
dolerių auką. Labai z 

X Savo dienraštį 
parėmė: po 4 do! C 
nienė, V. P. Kuzma, Vi 
Balčiūnas. Vladas Pe 
Jonas Žukauskas; 3 d 
Šulcas, Valentinas Raci 

O 

/ 

;E 
igiama-, 
•sburge; 
>ranciš-! 
nių dis-! 
ie apy- ! 

loridoje 
Laiki-; 

I 
šios va- i 
rm. inž. i 
rminin-
Aleksas 
aleckis. 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 
PRISIPAŽINO 

Statevillės kalėjime lankomi 
Richard Speck, nuteistas t 
S gail. seserų nužudymą, 12 r 
gynėsi, kad j is nekaltas. B 
dabar "Sun-Times" korespoi 
dentui prisipažino, kad j i s m 
žudęs septynias, o aštuntą m 
žudęs jo bendrininkas, negrs 
homoseksualas, kurį jis tą p 
naktį nušovęs. Teisingumo į 
taigų žmonės mano, kad Spe< 
meluoja, kalbėdamas apie be: 
drininką. 

SAUGO LIUDININKUS 

St. Pe- Liudininkai, kurie iškėlė ks 
j lietu-i tę keletos žmonių, kad jie a 
kalbėjo' gaudinėdami skriaudė Jol 
akade- Hancock Mutual Life apdra 

į klube, j dos bendrovę, susilaukė pav 
>rų są- j jingų grasinimų. Valdžios žm 
dė pro- j rės visus tuos keturis liūdini 

Dorina kus apgyvendino slaptai ir 
Paskai- saugojimui nuo pavojaus ji 
is. Prel. buvo išleista 40,000 doL 
K) susi-! RAŠYTOJ A IR VARTOTOJA 
ilazimie-; Glencoe priemiesty gyvenai 
a tedros dviejų knygų ir daugelio strai{ 

Elenos nių autorė Annie Moldafsky p 
- Elena skirta administruoti Dlin( 
liškienė, vartotojų reikalų įstaigą. J 
Bliskie- aUyginimas 25.000 doL metan 

Stasė 
t r ienėir MIRfc TEIS. DOOLEY 
įgiedcjo K Šv. Vardo katedros Chi< 
penkias &°je trečiadienį (kovo 8 d.) 1 
dainas, i dojamas visų šventų kapine 

>aruošta Minois aukščiausio teismo t 
talkinin- į sėjas James A Dooley, 63 
dovanų Jį rado negyvą sukritusį 1 

iredė Ju- ' niuose jo žmona po to, kan 
ienė ir grįžo žaidęs tenisą. 

LĖŠOS POŽEMINIAM 
Meras Bilandic antradienį 

delegacija išvyko į Washing 
ną ieškoti lėšų plėtimui po 
minio susisiekimo Chicagoje. 

>enis mi-
o Henri-
e, sulau-
amžiaus. 
įe kovo 
:rys jau-
3 ir bro-

J 
rina Jar-
is moky-
mistinėje 
, vasario 

VELYKOS KITUR 
Mokslo ir pramonės muzie 

je, Chicagoje, kovo 17—26 
bus įvairių tautų velykinių \ 
gių: kepinių, margučių ir k t 

MOKSLEIVIŲ PARODA 
Chlcagos valdiškų moky 

auklėtiniai kovo 30 d. — bal 
džio 2 d. Mokslo ir pramo 
muziejuje išstatys savo mok 
darbus. 

agoj, minint Lietuvos nepriklausomybės at 
ramą atlikę V. Ramonaitė, R. šefleris, D. 

Nuotr. A. Plaušini 

Sudbury, 
"Draugo" 
i. Nese-
umeratos 

Livonia, 
liu padė-
tiųstą ka-
įką. Dė-, 

s, Chica-
įius svei-
umeratos 
^ Dėko-

nuo.širdi 
^oje, Ind., 
sdama 9 
įčiū. 

aukomis 
ma Deks-
įleri jonas 
trauskas, 
oi. — L 
ūnas. Dė-

x Lietuvių Tautinių kap 
sklypu savininkų susirinki] 
įvyks kovo 12 d , sekmadi 
1:30 vai. po pietų Dariam 
Girėno posto didžiojoje sal 
Kviečiami visi sklypų savi 
kai dalyvauti, nes bus duodi 
metinė finansinė apyskaita, 
dybos pranešimai iš met 
veiklos ir kiti pranešimai, 
čią kapinių reikalus. Kapų ] 
šimo dienos programa šiais 
tais bus gegužės 28 d., 11 
ryto. Vadovybė ir šiais me 
ruošia gerą programą. 

x Balzeko lietuvių kulti 
muziejuj lietuviškų margi 
dekoravimo kursai įvyks k 
11 d. 10—12 vai. ir 1—5 
p. p. Kurpus ves margin 
specialistė U. Astrienė. ? 
kviečiami dalyvauti. 

x Aukų atsiuntė: 5 doL 
P. Jakutavičius; po 4 doL 
A Petraitis, dr. J. B. Dičp 
ZiUi&m Visktmji (HitflJMBft 

T* 
Redaguoja J. Flačas. Me> 

•*PERKCNO V Ė J A S " 

^ Tokiu pavadinimu pasirodė 
" Lemonto "Maironio" lituanisti

nės mokyklos laikraštėlis spaus
dintas spaustuvėje. Redaktorė 
Da'ia Pauliūtė ir visa eilė kitų 
talkininkų. Gražiai išleistas. 
Gausu nuotraukų iš mokyklos 
gyvenimo. Redaktorius 

LIETUVIS YRA ATKAKLUS 
11 Lietuvos 60 m. nepriklauso-
" j mybės sukakties m'nėjimas man 
*~ primena, kad lietuvis yra a t -
*~ kaklus ir nepasiduoda bet ko 

kioms priespaudoms, prieš j a s 
* kovoja už savo teises ir nepri-
a klausomą gyvenimą. Mano ma

nymu, būti lietuve y r a garbė, 
1 nes mūsų tauta visuomet kovo-
" jo už savo teises. Man labai 
*" gražu matyti trispalvę plevė-
l" suojančią vienur a r kitur, ta i 
8 primena, kad lietuvių t au ta dar 
• gyva. 
3. 

Daug kas norėjo lietuvių tau
tą sunaikinti: rusai, vokiečiai. 

1- lenkai, bet lietuvis nesėdėjo 
i- rankas sudėjęs, dūsaudamas, 
te Jis kovojo ir dabar tebekovoja 
i- už savo krašto laisvę. Nors 
n. šiandien lietuvių tau ta nėra lais-
1- va, bet jos vardas dažnai nu-
is skamba per visą pasaulį, nes 

lietuvis čia, o taip pa t ir Lietu
voje, tebekovoja už nepriklau
somą rytojų. 

w Regina Krutulytė, 
*• Kr. Donelaičio lit. m-los 
»• VH klasės mokinė. 

-; 
APIE ŽIEMA 

Man patinka nuo kalno r o 
gutėmis leistis. Aš tur iu vienai 
ir man patinka žaisti su jomis 
Vieną dieną aš važiavau nu< 
kalno rogutėmis ir beveik iš 
virtau. Dabar aš tur iu dveja 
rogutes. Man pat inka vieni 
kar tą važiuoti su vienom, Įriti 
kar tą su kitom. 

Kristina Žvinakytė, 
Lemonto "Maironio" l i t m-lo 

m sk. mokinė. 

LAISVĖS SIEKIMAS 

Ką reiškia būti laisvu? A 
manau, kad Simas buvo drąsu 
ir sakė, ką jis manė. Dėl t< 

: niekas negali atimti kieno nor 
į laisvės ir gyvybės. Prieš š< 
į kant į amerikiečių laivą, Simą 
į Kudirka galvojo tdk apie sav 
Į laisvę, o ne apie žmonos z 
vaikų. J is viską užmiršo. 

J ane Kapočiūtės, 
Marąuette Pa rko lit. m-k 

6 sk. mokinė. 
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AR REIKIA MAN MYLĖTI 
LIETUVA IR BCTI LIETUVT 

Aš manau, kad žmonės go 
daryti ką jie nori. Bet aš n< 
suprantu, kodėl žmonės, yps 
lietuviai, nemylėtų Lietuvos. 

Lietuviai myli Lietuvą n< 
ji yra jų tėvynė ir mūsų tėv 
gimtinė. Lietuvos įdomi prae 
tis, sunkios nelaisvės dienos 
jos žmonės padaro, kad tu dai 
giau suprastum viską. Lietuve 
gamta yra tokia, k^d už kiel 
vieno kampo pamatysi dar gn 
žesnę gėlę, dar aukštesnį topt 

f\*fio flfct 

?k^ė Lilija Gelaž^Lų Cieveia. 

Įsteigtas Lietuvi* 
Sagą siusti: 7045 So. Claremout A 

ir d a r gražesnį upelį. 
B e t Lietuva turėjo blogų die

nų. Kai Lietuva buvo užimta 
svetimšalių, lietuviai buvo labai 
nuskr iaus t i Dėl Lietuvos kiek
vienas lietuvis norėtų kovoti. 
Lietuviai pasiryžę pasilikti lie
tuviais, ne rusais, n e vokiečiais 
ir n e latviais. Jei kiti žmonės 
taip karš ta i mylėjo lietuvybę ir 
savo kraštą, kodėl mes nemylė
tumėm? 

Rasa Tijūnėlytė, 
Dariaus Girėno bt. m-los 

8 skyr. mokinė. 

MAN PATINKA GROTI 

D. M. N. P . parapinė moky
kla Clevelande turi mokinių or
kestrą. Orkestre dalyvauja 
apie 50 mokinių iš įvairių sky
rių. Orkestre yra ir mergai
čių. Aš groju trombonu. Man 
šis instrumentas labai patinka. 
Mus moko jaunas mokytojas su 
savo žmona, šiais metais mes 
jau porą kar tų pasirodėm savo 
mokyklos mokiniams ir tėve
liams. Mano mėgiamiausias 
kūrinys y r a overtiūra in C 
M ;nor. Kitą mėnesį mes daly
vausime konkurse su kitų mo
kyklų orkestrais. Orkestras, 
kuris laimės, bus atžymėtas. 
Aš tikiu, k a d mūsų mokykla 
laimes. 

Šeštadieniais einame į lietu
višką mokyklą. Penkta pamoka 
muzikos berniukams, kurie nori 
mokintis groti lumzdeliais, o 
mergaitėms kanklėmis. Muzi
kos mokytojas Alfonsas Mikuls
kis i r mokyt. O. Mikulskienė. 
Mes grojame daug dainelių ir ž 
tautinių šokių. Kurie gerai gro- b 
ja, tai sekmadieniais eina į d 
"Čiurlionio** ansamblį groti. Aš g 
tur iu gitarą. Man patinka mu- (fc 
zikos instrumentai. 

Tauras Bublys, 
Clevelando šv. Kazimiero l i t 

mokyklos 6 sk . mokinys. 

SIMO KUDIRKOS FILMAS 

AŠ mačiau Simo Kudirkos' 
filmą. Jį rodė š. m . sausio mėn. . 

į 23 d. CBS 6 kanalas. J i s man 
, labai patiko. Mačiau kaip So- . 

vietų ir Amerikos laivams su-
, sitikus, Simas nušoko ant 

Amerikos laivo "Vigilant". Jis, 
Į blogai kalbėdamas angliškai, 
( prašėsi, kad nori pasilikti Ame- £ 
. rikoje. Taigi, jis rodė fo^ogra- • 

fiją žmonos ir prašė ją išreika- r 

lauti . Bet nežinia kuriais su- * 
metimais, a r dėl blogos valios, ' 
amerikiečiai Simą grąžino ru- ] 
sams. J is rusų neteisingai bu- ] 

vo skundžiamas, kad pavogęs,1 

laivo pinigus, 3000 rublių. Si-1 * 
m a s buvo rusams atiduotas, jų•' 
sumuštas i r prievarta grąžintas 
į rusų laivą, o vėliau išvežtas į 
Lie tuvą Lietuvoje Simas buvo 
teisiamas, kad norėjo pabėgti. 

* Teisme rusų laivo kapitonas 
l pasakė, kad Simas laivo pinigų 

nepavogė i r buvo geras jūrinin-
r . k a s . Bet, teismas Kudirką vis-
-1 t iek nuteisė. Jis buvo kalina-
5 m a s ir ištremtas. Be^, dėka 
- A m e r i k o s lietuviams, Amerikos 
- valdžiai reikalaujant, Simas bu-
į vo paleistas ir su šeima atva-

^ ^ • i . i y i B P ^ 1 "*»•' 
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MGZDUl 
H Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
venų, Cbicago, Illinois 60636 
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A R Ž I N A I 
Ar žinai, vaikuti, kad lauke žiema, 
Tave šiltai rengia tėtis ir mama, 
Graži kepurėle šildo auseles, 
šiltos pr&tinėlės dengia rankeles! 
Ant kojų batukai žvilga kaip nauji, 
Tu brendi per sniegą ir nesu ąli! 
Statai ciego pilį, čiuoži dar ledu, 
Į namus parėjus šilta ir smagu! 
Aš paukštelis mažas, vienas be globe 
Kas mane apsaugos nuo šalčio, žiem< 
Nėra kirminėlių, žemė po sniegu, 
Vabalėliai miega amžinu miegu! 
Man palus sparneliai, kaip sausa š a 
Jai nebus palanki tavo man širdelei 
Grįžęs iš mokyklos atverk dureles, 
Berki trupinėli, te snapelis les. 
Kai atgis medeliai, vėl ža'iuos šakelė 
Tau bus skirtos vises paukštelio dai 
Sparneliais plasnodama aš tave min« 
Ir dainelę naują tau kasdien čiulbės 

- ' • ; \ : ' 

Piešė Rimas Janušonis, 4 sk. mokinys, Dousr 

• • • v . * i ' S » . ' \ . . - •/ * 

tavo Amerikon, č ia S imas . GALVOSŪI 
uvo amerikiečių lietuvių i r val-
žios iškilmingai sutiktas i r pa- . . 
erbtas. Didieji Amerikos mies- . . , . , * d _ J O _ „ n - ^ *a n e a rk lys . ( ai jam suteikė garbes pilie- • 
ybę. 

Rimas Janušonis, 
)ausmano. Wis., 4 sk. mokinys. 

MANO KELIONĖ 
I FLORIDA 

Aš išskridau iš Clevelando 
truodžio 20 dieną ir švenčiau 
v e n a s Kalėdas Floridoj. Mes 
.pvaikščiojome daug krautuvių 
r pirkome daug dalykų parsi
vežti namo. Be to, daug ka r tų 
važiavome prie jūros. 

Naujų metų išvakarėse mes 
jalėjome būti iki dvyliktos va-
andos vakare . Sekančią dieną 
nes važiavome aplankyti mano 
^nelių į Fo r t Lauderdale. Mes 
/algėme t en vakarienę i r po 
/akarienės mano dėdė, dėdienė 
r seneliai lošė kortomis, o a š 
m pussesere žaidėme. Be to, a š 
su savo pussesere išmokau va
dinėti su čiuožiamąja lenta. Kai 
būdavo peršalta maudytis, mes 
vistiek važiuodavom prie jū ros 
žiūrėti, kaip žmonės žvejoja. 
Paskutinį sekmadienį pr ieš man 
išvažiuojant, mes nuvažiavom į 
lietuvišką bažnyčią. 

Nuvažiavus į aerodromą, rei
kėjo lėktuve sėdėti ke tu r ias 
valandas. Dėl mechaniškų kliū
čių neleido lėktuvui skrist i . 
rodėl parskridom namo t ik 
penktą valandą ryto. Buvo ge
r a vėl būt i namuose. 

Rūta Gmcaitė, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 7 sk. mokinė. 

GALVOSCKTC NR. 18 
ATSAKYMAI 

L Langas. 
U. 1) žuvis, 2) kaulas, 3) 

paukštis, 4) akmuo, 5) tešla, 
6 žiurkė, 7) arklys, 8) katė , 9) 
titnagas, 10) kurmis. Žinoma, I kombinuos, g a 
gali būti ir kitoki palyginimai. 

IV. Paskutinė šeimininkė nu
pirko 10 obuolių su krepšio. 

V. Boa boa. 

(Žiūrėkite bi 
tote 6 pinigus 
j e sudėtus. K 
ir kaip pakeisi 
liktų vėl kryž i 
skersai ir išilg 
pinigėlių. Nei 
i š esamų at imti 

] 
Yra t ik vie 

šventė įsteigta 
čiu. Ka ip ji VJ 

! švenčiama? ( 

(Žiūrėkite b 
te piešinį ir ' 
t a ška i ) . K a s 

Kuri 8 yra si 
lys Žemėje? 
(5 t a i k a i ) . 

3? 

elė, 

įelės. 
siu. 
a. 
Aib. Kašiubienė 

1 

an, Wis. 

I A I NR. 20 

įslė) 
rupinys, neašve-
10 U . 
L 

ižinį). Čia ma-
kryžiaus formo-
, reikia padary t i 
. pinigėlius, kad 
u s formoje, b e t 
d būtų p o lygiai 
taujų pridėti, nei 
negalima (101.) 

įa JAV~ t a u t i n ė 
Kongreso rūpea-
dinasi i r kada 
> t a š k a i ) . 

< ^ \ 

% 
~'*\ 

[V. 
•ėžinį). Užbaiki-
įuspalvokite. ( 5 
labai gražiai su-
is (10 t a š k ų ) . 
V. 
imbiausiaa gyvu-
Cur jia gyvena? 
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