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"Aušra" Nr. 9 (49) 

Saugumas bijo 
naujų riaušių 

Į futbolo rungtynes bilietai buvo išdalinti saugumo, milicijos žmonėms ii ištaigų pati 
tarnautojams 

_ tai jis buvo išbartas ir vis tiek lengvai nustatyti didžiausių 
privalėjo sudaryti "futbolo mėgė- "triukšmadarių" adresus. Mili-

, - , . .- , , . N jų" sąrašą ir išdalinti nustatytą cininkai, aprūpinti portatyviniais 
(Tęsinys iš vakar dienos) g ^ s k a ! č i ų N e ̂ ^ , tQ_ r a d i j o s i ų s t u v a i S ) sAdxai publi-

AukŠčiau cituoto "Vakarinių kių "futbolo mėgėjų" buvo nu- ką, vis kažką kalbėdavo i radijo 
naujienų" laikraščio trečioji in- matęs tą dieną kur nors išvykti siųstuvų mikrofonus. 
formacija apie netinkamą futbo- ir maldaute maldavo nesiųsti jo Rungtynių metu prie stadiono 
bolo sirgalių elgesį buvo užba'g- į stadioną. Tačiau tokie savo stoviniavo daug tikrų futbolo 
ta tokia pastaba: "Apskritai rei- viršininkų buvo ispėti, kad, jei- mėgė:ų, kurie negalėjo patekti \ 
kia geriau pasiruošti su'ikti dide- eu nea'e^s į .stadioną, bus nu- vidų. Bijodama jų atakos, visą sta 
lį burj žiūrovų, o viešosios tvar- bausti. V:s tik, než'ūrmt šiu djoną, tarsi kokią tvirtovę, laikė 
kos pažeidėius nuraminti iš kar- sr^asmimų, ne vV, gavę veltui apsupusi kariuomenė, 
to, nelaukiant, kol jie įsisma- biliems, atvvko žiūrėti "ŽaWio'; R u n g t y n f a n s pasibaigus, B sta 
gins... Šiame redakcnos prera- ir Soanako runtfynių. Venį d J o n o ^ p l ū d o mįnio& J o n i u i 
še nesunku buvo įžiūrėti valdžios tuos bilietus atidavė arba parda- T a j J a u g J ^ ^ ^I ^ 1 ^ n e kal -
ispėjimą. vė tikriems futbolo gerbėjams, h ^ ̂ ^ „ „ „ į | I L ^ į , ^ 

Sekančioms futbolo čempioną- t i e ™ ' k u r i e negajejo gaut, b.be- m nQJS ^ i ^ . ir vėl laimė
to rungtynėms buvo pasiruošta t,?" K'.tU ^ ^ į " ? į n i n k u JQ „ „ ^ ^ ^ i : 0 . To) 
tikrai geriau. Visų pirma, jau ^as-n-mų praleido laiką savo k į m i n k ) S elge=į a d a l i e s g a l i m a 

paskelbtos "Žalgirio" komandos n u o a Y r a : * S y k l * * T af? būtų paaiškinti tuo, kad jos tar-
su NalSko "Spartaku" iš XI. 5. v o t a i p Jį" ET3** ? * d a u& ^ «*** laaje fiM 

buvo perkeltos į M.8.. be to, rung- a n u rungtvmų metu, nes stovi- mB&yt)es s t e b ė j o tiktai a d I k d a . 
tynės šį kartą turėjo įvykti nebe ? ų vietų bilietų šįkart visai ne- m i a d m i n i s t r a c i j o s j i e m s pavestą 
vakare, o dienos metu (geriau b"Y?:. T - l S t a dJ°" ą . buY° pareigą. Tačiau tikroji šių nuo-
sekti žmones!); daugiau kaip Ą^ziami tiktai su mokytojais, ir ̂  fr a i § k j a i ^ H ^ į t e m _ 
1000 bilietų buvo išdalinta mi- visi turėjo sedeti kartu, p i m o p r i e ž a s t i s buvo ta, kad ke 
licijos ir saugumo įstaigoms, o vi- Einantys žiūrėti rungtynių dar lyje iš stadiono Melninkaitės gat-
si kiti bilietai buvo paskirstyti prieš stadiono vartus turėjo pra- ve ir iki 2aliojo tilto ir už jo, F 
įvairioms įstaigoms ir gamyk- eiti nėt du ar tris sargybinių kairės ir dešinės, buvo gausūs spe 
loms. Pastarosios, savo ruožtu, pri- kordonus ir kiekvieną kartą pa- cialūs postai, kuriuose stovin'av 
valėjo sudaryti patikimų asme- rodyti bilietus. Tokios kontrolės nenatūraliai pasitempusių aukš 
nų sąrašus, kurie atvyks stebėti anksčiau niekada nėra buvę. Kai to rango (majorai, papulkimnka 
rungtynių. Atvejais, kai norin- kur šiose užtvarose uniformuoti pulkininkai) milicininkų buria', 
čių gauti tokius veltui duoda- pareigūnai buvo net su tamybi- Kiekviename būryje jų buvo apiv 

mus bilietus trūkdavo, kai kurie niais šunimis, išmokytais pulti 10 žmonių- Be jų, gausu buvc 
žmonės buvo tiesiog įpareigojami ir draskyti žmones. milicijos pagalbininkų su raudo 
ateiti į stadioną. Sąraše įrašytų ctttAi~* t ^ s ™ « , a„t H*V ^ rai^iais ~ draugovininkų, 
pavardžių skaičius turėjo atitik- . St&dl°n? ^ Z ' J l ZŽ S*™*** atvėsę ir šiaip nuoša-
ti "iš aukščiau" paskirtu bilie- Z J ° T ^ ^ S ^ t r ^ " l e s n ė s e v f e t o s e l u k u r i a v ° **** 
tų skaičių. Sąrašus reikėjo pri- ^ ^ . ^ ^ 1 ^ milicijos automobiliai. E šalies] 
statyti į partijos komitetus, kur bu"ų slorgo į m a , y h a n m k ^ m ^ ^ ] M . ^ 

KINIJA ATSISAKĖ SU SOVIETAIS 
TARTIS 

Chicagos miesto centre Didžiąją Savaitę 

. Priekinėse tribūnų eilėse sėdėjo romą vokiečių belaisvių eiseną 
Raudonoje aikštėje Maskvoje, pa-

juos tikrino ir koregavo ir tiktai ^ p k a r i § k i a i > m i l i c i n i n k a i i r 

po to buvo išduodami bij.etai,su- d r a o v i n i n k a i . ž i u r 0vams gar- ^ ~ Z Z 
registravus ,u numerius. Pasitai- s i a } o j a n t j mn^nių e i g ą , sibaigus karui 
ke, ,og vienas direktorius nega- p i r m o j i j ų ̂  a t s i s t o d a v o -„ a t . Paskutinioji stadioną paliko| 
lėdamas sudaryti reikalaujamo sisUkus veidu į publiką, stebėdavo kariuomenė. Jos padalinių mar 
sąrašo, stačiai pasakė: "Pas ma- j o s elgesį. Bilietų paskirstymo pa- šas truko net 10 minučių, 
ne niekas nesidomi futbolu". Už gal sąrašus sistema leido jiems (Boa daugtaa} 

ORGANIZUOJASI PRIEŠ MASKVOS VALIA 
Darbo žmones nori turėti laisvą, nuo valdžios nepriklausomą organizaciją 

Maskva. — Vakarų spauda 
plačiai apraše sovietų darbininkų 
atvirą laišką Maskvoje įsisteigu
sios autonominė: darbo žmonių 
profesinės sąjungos. Su laiško 
turiniu užsienio korespondentus 
Maskvoje supažindino Valentin 
Poplavsky ir Varvara Kycheren-
ko. 

Nuo valdžios nepriklausomą so
vietų darbo žmonių profesinę są
jungą praėjusių metų gale įsteigė 
apie 40 darbininkų ir technikų. 
Sąjungai priklauso daugiau negu 
try- šimtai narių. Valdžia tuoj 
ėmėsi represinių priemonių prieš 
naują organizaciją, suėmė vieną 
jos steigėjų — šachtininką Vla
dimirą Chlebanovą ir keturis ki
tus, kurie, turimomis žiniomis, 
jau uždaryti į psichiatrines ligo
nines. 

Atvirame laiške visų pirma pa
žymima, jog Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija (26-as straips
nis, 4-as paragrafas) įsakmiai už
tikrina darbo žmonėm laisvę 
steigti savas 'profesines organiza

cijas; tą pačią laisvę užtikrina 
taip pat 1948 metais paskelbta 
Tarptautinė konvencija apie visų 
piliečių teisę steigti draugijas ir 
apie draugijų juridinio statuso ap
saugojimą. Statute nurodoma, 
jog prie šios autonominės profe-
inės sąjungos gali prisidėti visi 
darbininkai ir tarnautojai, kurių 
tesės ir interesus pažeidžia sovie-
u admin's -acinės į įtaigos, komu

nistų partija arba teismo orga
nai. 

Autonominė profesinė sąjun
ga, toliau pažymima laiške, kovo
ja už darbo žmonių ir visų pilie
čių teisių apsaugojimą ir reikalau
ja, kad ją pilnateisiu nariu pri-
pažin ų Tarptautinė darbo orga
nizacija Genevoje. Sąjungos stei
gėjai prašo viro pa aulio darbo 
žm~nių ir profesinių sąjungų mo
ralinės ir materialinės paramos 
kovoje už darbo žmonių teisių 
apsaugojimą Sovietų Sąjungoje. 

Laiško autoriai pažymi, jog be 
Vakarų moralinės ir materiali-

• nes paramos autonominė sovietų 

darbo žmonių profesinė sąjunga 
pasmerkta žūti. Visi valdžiai ži
nomi šios organizacijos nariai 
buvo atleisti iš darbo vien dėl 
to, kad išdrįso atkreipti viešo-
rios nuomonės dėmesį į valdžios 
ir darbo įmonių neteisė'ą elgesį 
ir diskriminuojančius veiksmus. 

150,000 naujy 
pabėgėlių 

Jeruzalė. — Gynybos ministe-
ris Weizman įsakė sulaikyti karo 
veiksmus. Vietomis Libano pie
tuose Izraelio kariuomenė jau įsi
brovė iki 15 mylių nuo sienos. 

Valstybės departamento žinio
mis, nuo Izraelio paitraukė į 
šiaurę 150,000 palestiniečių ir 
sudaro naujų rūpesčių Libanui 
juos priglausti ir pamaitin'i. 

Izraelio min. pirmininkas Be-
gin vakar Washingtone pradėjo 
konferuoti su prezidentu Carteriu. 

Velykoms pasveiks 

Vatikanas. —Yra vilčių, kad 
popiežius Paulius VI iki sekma
dienio gali pasveikti ir laikyti iš
kilmingas Velykų Mišias. Kitoms 
Didžiosios Savaitės pamaldoms 
vadovauti negalės.* ̂ Serga stipriu 
iripu. 

Smarkiai baus 
už vandenų teršime 

Juneau. — Alaska priėmė la
bai griežtą įstatymą ir smarkiai 
baus už naftos išpylimą į atvi
rus vandenis. Piniginė bauda bus 
nuo 1 iki 10 dol. už kiekvieną 
palietą galioną. Įstatymui labai 
priešinosi laivininkystės pramo
nė. 

Tuo įstatymu laivų savininkai 
bus priversti imtis didesnio atsar
gumo ir gamins saugesnius, stip
resnius tanklaivius 

Audra kliudo 

Brest, Prancūzija. —Didelis 
vėjas ir bangos neleidžia naftos 
iš sulūžusio tanklaivio išpum
puoti į kitą tanklaivi Pusė naftos 
išsiliejo ir užteršė Prancūzijos 
pakrantę, kita purė, apie 29 mili
jonai galionų, tebėra laive. 

Parduodami sklypai 
žvaigždynuose 

Van Nuys, Cal. —"Jungtinė 
planetų komisija", suorganizuo
ta Californijos valstybinio uni
versiteto studentų, skelbiasi ir 
pardavinėja "žemes" Veneros, 
Jupiterio, kitų planetų ir net 
Paukščių tako žvaigždyne. Par
davinėja sklypus ant tokių kos
minių kūnų, kure žinomi tik fik-
tyviniuose romanuose arba tele
vizijoj. Kaina vidutiniškai 4 do
leriai. Komisijos steigėjas Ri-
chard Steller sako, kad kasdien 
jie gauna užsakymų nuo 25 iki 
50. 

Bonna. — Vakarų Vokietijoj 
buvo rustreikavę laikraštininkai, 
kurį laiką neišėjo nei laikraš
čiai, nei žurnalai. Kovo 21 strei
kas baigtas. 

Washingtonas. Plėšimai ir va
gys ės apsipirkimo centruose ir 
didelės apimties prekybiniuose 
namuose norima traktuoti fede-
raliniais nu-ikaitimais. 

Rehabilituos Sukamo 

Jakarta. — Buv. Indonezijos 
prezidento Sukamo garbė nori
ma atstatyti. Jis mirė po trejų me
tų nuo nuvertimo. Dabartinis pre 
zidentas Subarto nori jo palai
kus perkelti į^rijm^esne;""Vie'ą, 
bet tam priešinasi Sukamo gimi
nes. 

• 

Ekonomine pagalba 
Somai: jai 

Maskva. — Sovietai pasiskun
dė, kad Kinija atmetė siūlymą 
sušaukti aukšto rango konferen
ciją ir išlyginti abiejų valstybių 
santykius, rašo Jim Gallagher, 
"Chicago Tribūne" koresponden
tas. Cituoja Tasso pranešimą, 
jog kinai pasiūlė visą eilę nepri
imtinų preliminarinių sąlygų, ir 
tokia konferencija pasidarė neį
manoma. 

Sovietai pasiūlymą įteikė va
sario 24, prieš Kinijos liaudies 
kongreso sesiją. Anksčiau negu 
gavo atsakymą, išgirdo partijos 
pirmininko Hua Kuo-fengo pa-
smerikimą sovietų adresu. Išva
dino juos imperialistais, ga
linčiais sukelti naują -pasaulinį 
karą. 

Žiniomis iš kitų šaltinių, kinai 
atsakydami sovietams pasakė, 
kad jų, sovietų, ankrčiau duoti 
pažadai niekad nebuvo įgyven
dinti. Kokie buvo tie pažadai, 
neminėjo. Sovietai užsigynė jo
kių pažadų nedavę. Vienas ki
nų diplomatas sakęs, kad kol so
vietai neišpildys savo duoto žo
džio, jokie kiti susitikimai neį

manomi. Paminėjo ir Hua žo
džius: "Reikia žiūrėti, ką jie da
ro, ne ką kalba". 

Sovietu Aukščiausiosios tary
bos prezidiumas buvo pasiūlęs ki
nams konferenciją sukviesti 
Maskvoje arba Pekine. Tass buvo 
paminėjęs ir ką reikėtų svarsty
ti: taikingą koegzistenciją, pa
remtą lygybės principu, suvere
niteto ir teritorinio integralumo 
principu, nesikišant į kitos vals
tybės vidaus reikalus ir negrasi
nant karine jėga. Toks abiejų 
valstybių pareiškimas, Taršo žo
džiais, būtų pirmas žingsnis at
statyti sovietų —kinų draugystę 
ir leistų sudary'i neagresijos -pak
tą, atnaujinti ekonominį, kultū
rinį, mokslinį ir techninį bend
radarbiavimą. 

Kinų atsakymas atėjo kovo 9. 
Po viso to vienas Vakarų diplo
matas sakė, jog rovietų pasiūly
muose nieko naujo nebuvo. Tik 
propaganda. 

Tass pridėjo: "Nenustokime 
vilčių... tarp kaimynų santykius 
gal dar bus galima pagerinti". 

LENKIJOJ LEIDŽIAMA 
PRIVATI PREKYBA 

• 
Visko snvalstybinimas jau parode savo silpną pusę 

Mogadishu. —Amerikos ofi-j 
cialūs asmenys susitiko su Soma-; 

Ii jos prezidentu Siad Barre ir pasi
rašė ekonominės pagalbos paktą. 
Pirmai pradžiai Somalijai bus 
duota 7 mil. dolerių. Yra vilčių, 
kad bus galima susitarti ir dėl 
karinės pagalbos. 

Moteris nugalėjo 
legislatūrę 

Louisville. — Kentucky legis-
latūros abiejų rūmų lygių mo
ters teisių ratifikavimo atšauki
mas buvo užblokuotas einančios 
gubernatoriaus pareigas lt. gub. 
Thelmos Stovall. Gubernatorius 
Julian Carroll tuo metu buvo iš
vykęs iš valstijos. 

Varšuva. — Tuo metu, kai r 
Sovietų Sąjungoje dar tebeaidi 
spalio revoliucijos sukakties mi
nėjimų šūkiai, tos revoliucijos, 
kuri panaikino privačią nuosavy
bę, Lenkijoj grįžtama, nors ir la
bai ribotu mastu, prie privačios 
nuosavybės. Lenkijos vyriausybė 
paskelbė dekretą, pagal kurį kraš 
to piliečiams sugrąžinama teisė 
valdžios aprėžtuose rėmuose vers
tis privačia prekyba. 

Pagal dekretą, privatiems as
menims, disponuojantiems, kaip 
sakoma dekrete, pakankamais 
kapitalais, leidžiama išsinuomuo 
ti krautves, ir laisvos iniciatyvos 
sąlygomis galės pardavinėti įvai
rias prekes, išskyrus mėsą, alko
holinius gėrimus, brangenybes ir 
laikrodžius. Šie privatūs prekybi
ninkai, be to, galės pasisamdyti 

talkininkų, vadinamų "draugų 
darbininkų", kurių skaičius yra 
apribojamas ligi trijų, o išimti
nais atvejais ir keturių asmenų. 

Privatūs prekybininkai galės 
įsigyti prekes valdžios įmonėse, o 
amatininkams, ūkininkams ir 
žvejams bus leidžiama pardavi
nėti jų pačių pagamintus pro
duktus. Valdžia ne tiktai ribotu 
mastu atveria duris prekybinei 
iniciatyvai, bet ją skatina atlei
dimui nuo kai kurių mokesčių. 

Vakarų laikraščiai rašo, jog 
Lenkijos vyriausybė privačios i-
niciatyvos pagalba siekia bent da 
linai sumažinti maisto produktų 
trūkumą. Sunki krašto mitybos 
padėtis ir prekių kainų kilimas 
sukėlė socialinių neramumu ir 
darbininkų riaušių. 

Medžių sodinimas 

Jeruzalės restauruotas grindinys. Akmenys pakloti »"»*»«"mni prieš 
2,000 mfttį, ir, Trif,v>r'a. jais vaikščiojo Krisim 

Pekinas. — Kinijoj prasidėjo 
sąjūdis už m?džių sodinimą. Šim
tai milijonų medelių bus paso
dinta šiais me'ais. Dvylikoj pie
tinių provincijų jau apsodinta 2.5 
milijonai akrų nedirbamos že
mės. 

Washingtonas. — Su šia ka
dencija baigia savo darbą Kong
rese 47 senatoriai ir kongresma-
nai, atsisako daugiau kandida-

caičius beveik rekor-tuoti, Toks 
dinis. Tik prieš porą metų buvo 
daugiau — pasitraukė 58. 

KALENDORIUS 

Kovo 22: Benvenutas, Kotryna, 
Linas, Gante. 

Kovo 23: Benediktas, Pelagija, 
Galigan'as, Vismante. 

Saulė teka 5:53, leidžias 6:04. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
50 laipsnių. 

• 
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LINKSMŲ VELYKŲ skautų vadovams-ėms, 
skautams-ėms ir jų, tėveliams linkime! 

LS Brolijos Vadija 

Velykų džiaugsmas ir atbundančio pavasario gamta težą-
dina tikėjimą ir viltį mūsų Tėvynės laisvės Prisikėlimo rytu. 

Linksmų ir prasmingų Šv. Velykų linkime: 
SKAUTYB&S KELIAS 
Chicagos Skautininkų-kių Ramovė 
Chicagos Skantininkvų Draugovė 

MIELOS SESĖS VADOVĖS, 

LSS Skaučių seserijos vadovių' Kovo 23. 24, 25 dienomis (Di-
sąskrydis 'Amžinasis Pažadas" džiojo Ketvirtadienio. Penkta-
įvyks 1978 m. balandžio mėn. 8 &eDO ** Šeštadienio vakarais) 

—9 d.d. Toronte. Kanadoje. Jaunimo centro kavinėje (5620 
Sąskrydyje kviečiamos daly

vauti visos vienetų vadovės (tun
tų, vietininkijų, draugovių), 
skautininkes ir vyr. skautės Židi-
nietės. Šio suvažiavimo progra
mą ruošia Seserijos Programų ve
dėja v.s. Nijolė Kersnauskaitė. 

1073 m. kovo mėn. 22 muzikos koncertą — šokius 
" penktadieni, balandžio 7 d.. 

6:30 vai. vak. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Gros žinomas 
"Sacramento Ave." orkestras. 
Rengėjai prašo nekviesti kita
taučių s\ečių. 

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS MINI SID ABRINI 

JUBILIEJŲ 
Vydūno Jaunimo Fondo valdy

ba ir taryba kviečiame visus bro 
liūs ir seses drauge su mumis at
švęsti fondo sidabrinį jubiliejų. 
S os sukakties minėjimas įvyk 
tautiniuose namuose, balandžio 
16 d., sekmadienį. 3 vai. po pietų. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Liūtas 
Grinius iŠ Washington D. Me
ninę programos dalį išpildys ak-
nriu- Jon. Kelečius. talkininkai--, 
'ant Vitai Ruibytei - Vasaitiene:. 
Drcgra-nos metu bus įteikta penk
toji Lietuvių visuomenėje pasižy
mėjusio asmens premija. 

Vydūno Jaunimo Fondas, deks 
lietuvių visuomenės ir Fondo ad-
m:n*straeijos, yra sėkmingiausia-
stipendijų fondas lietuvių tarpe. 
Jis, ne tik, buvo pagalbos ranka, 
•ietuvių studentijai pirmaisiais e 
migracijos metais,' bet ir dabar.. 

ASS FILISTERIŲ DĖMESIUI 

! i 
flHMT^A8 

TTO LFTHLANIAN WORlJVWfb« DAJI> 

Vcoao (.!«&» postage oa.o «t ememgo. Ui Publ»h«>c oau> 
escept Suodavs. l ega i Holidays. days after Chnstma. 

*od fcasiei Dy a . t iu»u*m*D Cainolic Press Society 

Cook Countj 
$31 Qb Foreigr 

Su»% rip»wi> *ates : $33.00 — Ohicago, 
iltooJp and Caiutiia Elsewnere ia cbe L'.S.A 
countnea $34.00. 

Lituanicos tunto vilkiukas ir v. skautininkas talkina Lietuvos generali
nei konsulei s. Juzei Daužvardienei dvidešimtosios Chicagos skautų Ka-
•duko mugės atidaryme. (O talka buvo reikalinga, nes kaspino perkirpi-
raui buvo panaudotos devynių pėdi: ilgumo žirklės). 

Nuotr. Lino Meilaus 

Paito išlaidas mažinant, paJrvttaviajai ui gauta* pc&aume-
ratas nestunčiami Ant DRAUGO prie Kiekvieno .kaitytojo ad 
'eso. gavu» ii K> mokestį, atžymima wi kada yra užsimokėję* 

DRAUGO prenumara** mostams i» an**u 
netam* « m£r 3 mer, 

Chteago ir Cook apskr $33.00 4I9.0C $15.00 
Kitur JAV 31.00 1800 13.00 
Kanadoje 33.00 19 00 15.00 

žsienyi- 34 00 20.60 15.00 
SavsiUmc * * « '.5-00 9 0 0 

I 

So. Claremont Ave.) bus 
Akademinio skautų 

sąjūdžio rekolekcijos 

dų salėje įvyks įdomi Norberto ANŠROS VARTŲ SKAUČIŲ 
Iingertaičio (iš bostono) ginta- TUNTO SUEIGA 

*ro darbų paroda. \ „._ v v . „ 
-- '-•• -• Mano žeme, mano žeme... 

Parodoje bus galima ne tik" dainavo Aušros Vartų tuntas Va-
pamatyti, bet ir įsigyti labai sario 16 proga, o Aušrinės drau-
įdomių ir meniškų gintarinių govės sesės sueigos dalyvius — 
papuošalų i r kitokių darbų. J skautes ir svečius — papuose 
šią parodą pakvieskite visu?. Jū; trispalvėmis. : 
sų pažįstamus ir draugus. Dau-! Šventę pradėjome šv. Mišionrs, 

dide1:s skaičius smdenlų; 'issi-lgįau informacijų bus spaudoje, kuras atnašavo v.s. A. Saulaitis 

• Administracija dirba luta. , • Redakcija straipsnius taiso save 
aeit nuo H *0 iki 430 sėsta- • nuožiūra Nesunauootų straipsniu 
•tentai nuo 8:30 iki I20f> » nesaugo Juos grąžina tik A ank 

', to <u»itam» Redakcija it -.kelb 
J <ny turtm neatsako Skelbime 
• tarno- prisiunčiamus gavus pre-

8 3 0 — 12:00. f 

• Redakcija lirbo Ka-dit-i 
**> — »-O0. leStadienisij. 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin: 

blaškiusiu, po visą pasauli 
juo naudojasi. Per eilę metų fon
das padeda jaunimui atsiekti sa
vo užsimojimus akademiniame 
pasaulyje ir, kiek gali, remia lie
tuvių mokslo sritį. Yra skiriamos 

kurias praves specialiai iš Mont 
realio iškviestas ASS Dvasios 
Vadovas ir ASD Garbės Narys negrąžinamos lituanistikai studi 
kun. dr. Jonas Kubilius, SJ. 

Rekolekcijos bus tokia tvar-

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija tr moterų lian* 
OiM-kolotcinT- Chirurgija. 

6449 Se. Putaskl Rd. (Cra%vford 
MeAeal Building) Tel. Lt 5-6140 
M Beatsiliepia skambint 874 8004 

Prttnva ligonius pagu'. susitarimą 

Suvažiavimo mokestis yra 
30.00 dol. iškaitant 5.00 dol. re-

!££?'LZt*L!T™Š 7:S0 vaLrakar e:<oleKC,J 
ciamas Kanadoj rajono vadenei k o v o 24. penktadieni _ 7:30 

Balandžio 16 d. visi d a l y v a u - ^ Trispalves žvakes ant alio
sime Vydūno šalpos Fondo m u s u ž d e S e s k a u t ė ' P"1)™51 

šventėje * skautė ir vyr. skautė —Gotcei-
itaitė, Biskytė ir Spurgytė. Evan-

Gegužės mėnesio 12 arba 19 ge'.ijo'e Kristaus persimainvmą 
d. (penktadienio vakare) bus ant kalno v.s. Saulaitis palygi-
skyriaus narių ir šeimų vaka- n o Su mūsų darbais, skautybe, Ka-

juoti stipendijos, remiamos lietu-! rienė su specialia programa zjufco mugėmis, kur po daug pa-
viškos jaunimo organizacijas, Ii- (paskaita) Chicagos arba prie- siaukoi'mo, darbo, bei ruošos bu

ka: kovo 23, ketvirtadieni — tnaniVinės mokvklos, lietuvišku ttiesčių restorane. na gražiausi rezultatai. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

MarųneCte MeiNral Cetrter 
• I S * *>. Kedatr Avrnue. 

Vai.: pirtnad., antrad Ir ketvtrtad 
6 iki 7:3f> vai. vakaro 
iestad. nuo 1 Iki S va! 

Pairai susitarimą 
Orim telef. \VA 5-2B70. 

Rerid. tel. WA!brook 6-3(148 

s. Liudai Gvildienei adresu 7 5 : V a l vakaro rekolekcijos, kovo 
Bow Valley Dnve Scarboro Ont. ^ geštadienj _ 6:00 - 6:50 F o n d o i r ^ ^ ^^ų ^ ^ . g o s priemiestyje (jei kas t u r i t e , 
Canada iki s.m. kovo men. 2o d. j ^ vakaT0 _ i š p a z i n t y s ; 7 : 0 0 . ^ d a v ė F o n | 

Liepos mėnesio pabaigoje nu Vasario 22 d. pasaulio skautės , 
Dėlto tikimės, kad v'si tie. ku- t matyta filisterių ir jų šeimų ge Įrenčia susimąstymo dieną. Ka- I 

rie kn ror<; nas:sėmė iš Vv^ūno gužinė visą sekmadienj Chica-Į Ja
:se »--•' *-—~-— i——' 

Suvažiavimo vieta: Tėvų Pran vai. v. Šv. Mišios, 8:00 vai. v. 
ciškonų Prisikėlimo Parap'ją. vakarienė. 
1221 College- Street, Toronto, (Kovo 22 d., trečiadieni, kun. 
Ont. Canada; -apsistojimo vieta Kubilius turės pokalbius su 
Seaway towers, 2000 Lake ASD narėm!?). 
Shore Blvd. W.G. Toronto Cnta- į geštadienio va>.rienės reika-

;:artu 
••ventę. 

p-ogą 
sueisime 

lui 
atšvęsti 

NEBUS SUEIGŲ 
Ateinantį sekmadienį — gv. 

Velykos. Sueigų nebus. Visoms 
rio, Canada. j i a i s rūpinasi fil. Sofija Statkie- sesėms, broliams ir tėveliams 

Mielos sesės, visas kviečiu kuo nė- t a d v i s o s i r ™ Praš<>mi Ja i ir rėmėjams nuotaikingų šven-

kraštą, lietuvaitės skautės irgi i 
augti gerų pasiūlymų, kur gegužinę buvo tos didžiulės orean'zacnos 
savo ruošti, pasakykit Gintarui, Rai narėm:s. Dabar — kita:p... Bet 

mundui arba Vytautui.). j anuoju papročiu dabar mes jun-
(Liepos pradžioje stovyklau- g:amės mintimis su mūsų sesėm 

sime Rakė su skautais, o rugpiū lietuvaitėm įvairiose šalyse, nes 
čio mėnesi važiuosime į Tautinę m " s riša bendri norai ir viltys, 
stovyklą). 

TaL ofiso HE 4-5849: rez. ^oS-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iiM Weat 71st Street 

ka' ture'ome savo la'svą | Val 

(Bus daugiau) 

padėti 
Rekolekcijos surištos su iš

laidomis (patalpų nuoma. kun. 
Kubiliaus kelionė, e t c ) . kurių 
negalėsime padengti iš mūsų 
skvriaus iždo. Todėl iš anksto 

v.s. Irena Kerelienė nuoširdžiai prašome visų prisi-
LS Seserijos Vyriausia **? s u J ū s l* P i n i ^ n e a u k a Pa" 

Skautininkė *"" k i e k v i e asmeniškas įsga-

skaitlingiau sąskrydyje dalyvauti, 
atnaujinti pažintis, pasidalinti 
mintimis, rūpesčiais ir pasisemti 
naujų žinių. 

Budėkime! 

črų linki: 
Aušros Vartų Tuntas 
Kernavės Tuntas 
Nerijos Tuntas 
Lituanicos Tuntas 

LINKIME SVEIKATOS! 
V. s. Grasilija Meiluvienė, bu-

KNYGA 
"BURES R VARIKLIAI" 

Jūrininkystės Knygos fondo 
leidžiama B Stundžios paruošta 
knyga "Burės ir varikliai" jau 
pradėta spausdinti ir apie ba
landžio mėn. pabaigą laukiama 
pasirodant. Spausdinimo išlai
doms padengti dar trūksta po-

LSS SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADOVIŲ SĄSKRYDIS 

"Amžinasis pažadas" 

1978 m..balandžio mėn..8-9 d.d. 
Toronte 

Darbotvarkė 
Vedamoji mintis: Auski, sese, 

plačią juostą. 
Tema: Vadovė - darbininkė. 

les Būsime MM v u s i C1"0*1?08 skautininkių r o s g i m t ų dolerių. Norintieji pa-
Rekolekcijose dalvvauti kvie- t™^0™* pirmoji draugininke, remti pinigus ar čekius prašo-

čiami visi Akademinio Skautų ^ d o s l M c u n t S i n a i "S™*"***-1 me siusti fondo iždininkui v. j . 
nariai ju šeimos ir M i e l a i S e s e i l i n k i m e s v e i k a t o s ! • s. H. Stepaičiui šiuo adresu: 21 

Skautmmkių draugovės sueigą: Cosmo Rd., Toronto, Ont. M8X 
ruošime, kai visos galėsime su- 123, Canada. Knyga yra gau-

draugai. 

SKAUTININKT; R A M O V E S 
SUEIGA 

sirinkti. . į • -

Draugovės Valdyba 
REIKALINGOS SVARBIOS 

ŽINIOS 
Kun. dr. Juozas Prunskis pra 

Pranešama, kad balandžio 2 
d., 12 vai. vidudienyje. Jaunimo 
centre Įvyks pirmoji pavasarinė 
Chicagos skautininkų-kių Ra šo visus lietuvius, nukentėju-

Seštadienis: 8:30 pusryčiai, 9:00 j movės sueiga. Numatyta įdomi sius nuo bolševikų, kuo skubiau 
atidarymas. 9:30 darbininkei pri- dienotvarkė. Visi broliai-sesėp. šiai atsiųsti savo patyrimų ap-

; savvbė? v. Š. H. Plau- skautininkai-ės kviečiami daly rašymus ir dokumentus bei nuo 

šiai iliustruota ir turi 272 pus
lapius. 

PAKVTESKIME DRAUGUS 

traukas jo rašomai knygai-. 
Skautijos tarpe yra daugybė nu 
kentėjusių ir nuo bolševikų žu
vusių. Nedelsdami siųskime 
prašomą medžiagą kun. dr. J. 
Prunskiui. 2606 W.. 63rd S t . 

Visi Chicagos skautai ir skau 
tės prašomi pasikviesti ir atsi
vesti bent po vieną lietuvi drau . 
gą a r draugę į Lituanicos tunto C h l c a ^ 0 ' m - m 2 9 

skautų ruošiamą "Akmeninės' GINTARO DARBŲ IR 
PAPUOŠALŲ PARODA. 

Kovo 31 d. ir balandžio 1 ir 2> 
dienomis Jaunimo centro paro-

šinaitienė, 10:15 vadovės bendra-Į vauti 
vrmas su aplinka s. L Kerelie
nė. 11:00 pertrauka. 11:15 prak
tiškas kūrybingumas ps. Aldo
na Miškinienė. 12:00 pietūs, 1:15 
darbo Įrankiai turtų skrynios 
v.s. kun. A. Saulaitis. S, 2:30 
"Tau. vadove" kasdieninėje skau 
tybėje v.s. M. N. Kersnauskaitė, 
3:15 pertrauka. 3:3^ estetinis ku-• 
nbinguma; pa.sirrxlymuose - Bi j _ S a i w a s m e < j i s b r a š k a 0 
rate NagSene o:30 pertrauka, • ž a i i a f l m{& „^ Ur]ė 
D:45 kalbos pmblema ir visuome
niškumo ugd%nmas LSS-goje — 
vji. Irena Kerelienė, 6:30 mote'i<: 
visiems laikams — v.s. L Lukoše
vičienė, 7:30 vakarienė. 9:00 va
karo programa — ps. Rasa Luko-
ševičiūtė, 11:00 Vl-tos T.S. Ame
rikoje Seserijos stovyklos vadi jos 
posėdis. 

Diskusijų moderatorė — s. L. 
Lnneckienė. 

Sekmadienis: 8:00 pusrvčiai, 
9:00 Sv. M«fes. 10:00 Tarybos pir
mininkės pranešimas. 19:30 Vi
tos Tautinės Stovyklos Amerikoje 
Seserijos programų pristatjaMS 
v.s.Janina Mikutaitienė. 

Diskusijos, 
Aušros Vart-: tur.tininkd ->s. D. Gotceitienė ir jes pavaduotoja s. R 

12:30 suvažiavimo {vertinimas, Vaitkevičienė mūgfje sveikina m metų Lieturių Skaučių Seaerljai ve-
1:15 uždarymas, 2KX) pietus, | dovavusią v. s. 0. Zauskknę Nuotr. A- N. i 1 ^ 

BUTCHUS 
S£WER SERVICE 

"Basins" (ožtvaakos) išvalomi i 
pataisomi. Potvynių kontrolė. 

Visokio vamzdžių valymas 

Skambint 439-3507 

M O V I NG 
SERENAf? perkrausto baldus n 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-MMS 

>Mtiltiiiiiriil|(|M|||tt1IIMIMMUIIIIHIlH- -

% n V O K t T < • 

C H ft R L E S P. Ui 
& A S S 0 C I A T E S 

>fs. irt. 77&-5l«2; rez SR-AHT 
W4J* H Kird St.. Cicasn |li 

IMrbo vai. nuo 9 iki 5 vai va«< 
Trečiadieniais uždaryta 

še&tad atdara pusę dienos 
ide« duudame jvairius teisiniu' 

patarimus 
'HlMllH'liillMUIMfHIHIIIMMMIMIIKI 

•MI!IMI||MIMI|l||Plt|ITII!!tMIMflHnNNM 

M. A. Š I M K U S 
\<>r \ny IM IMLM 

l\l«>%IK TA\ KIKVKT 
»%9 So. Maplevrood, trt. JM-7I.V 

Taip pat rtaromt VKRTIMAI 
OIMI1VH' iškvotimai. pHdom' 

PM.rFrrTRftj: PRA.4TMAI Ir 
kl tokU t.lanksti 

MMHIIIIMItUIIMIIIIIIIIIMIlMHHIHHMIMM* 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vsikuojam* 
\1sŲ rfiSiq grindis. 

i. BUBNYS — Trt. KE 7-5l*> 

pirm., antr.. ketv Ir pvnkt 
U0 6:00 vai popiet, tref Ir MM 

tik susitarus 

Br. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IK STUBURO UGOS 

2858 West SSnl Street 
Chicago, Illinois 60620 

Tet — 47&-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Trt. ofiso ir boto: Ol.ympir »41tt 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cirem 
Kasdien i -3 vai. Ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieninis 12 iki 4 vai. popiet 

Trt. RElia-nce 6-1811 
OR. VVALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
« J 5 West 50th Street 

Va!., piimud.. antrad., ketvirtad. U 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-* 
vai vak Treč ir šeštad u2ds>cyta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURafi 
KflHKIV IK VAIKU UGOS 

Sl'l CIAI.IHTft 
MKIUCAI. R l l t J H M 

7156 S<MIUI Wi~Urn 1 r m r 
Valandos Kasdien nuo I n vai ryto 

iki i vai popiet 
Ofs. trt. RE 7-1168. res. 239-291* 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perfnie 
OR. EDMUNO E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51rt Street 

Trt. — CR 9-2400 
Vai.: pasai susitarimą: pirmad) U 

K«tv. 1-4 Ir 7-»: antrad Ir penkt 
ln-4: šefttad 10-t vai. 

Ofia, trt. 785-4177; Res. 248-2889 
M . L OECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGP 
"MUTinlvf* — N.-rru I r 

CRAWFORD MEDIGAL BLOG 
•449 So. Palsakl Road 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. RadŲe 

8tereo tr Oro Vėsintuvai 
Psrdavhnas Ir Taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2846 % «9th St. tol ?76-l4ltt 

. 

0R. A. R. GLEVECK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Trt. — BE 8-5893 
8pecialybė Akių ligos 

8997 Wert 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso trt. — PR 8-2220 
OR. JANINA JAKAEVI6IUS 

J O I i A 
V A I R Ų L I G 0 3 

2959 Wesi 9Srd Street 
Pirmad.; antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki S vai 
rak. fiestad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. HE 4-1818; res. PS 
• DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai. pirmad. antrad.. ketvirtad IT 
penktad % iki 7 v. p. p Tik susitaru* 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOI.trTA KAHoSAITf. 

705I Ho. \V.i-hl.nrtVi — Tel. 77S-87Sf 
Pritaikomi akintai pagal gydytoju 

receptu* 
Didelis akinio rėmu pasirinkt 

Vai.: pirm., antr., penkt. 
Ketv. 1-8 v. vak. fte*t l»-4 * p. •> 

Trečiadieniais uSdarVta. 

Tetef. — 282- 4899 
DR. ROMAS PETKUS 

t k u i.i<;f>s — r i m u I« ;M* 
(>fHal: 

III \ n n \ H « S | | Ą v K. 
42IIS XC>. CKXTItAI. AtTE. 
Valandos pagal susitarimą 

ikima* 
•v-5:*o 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime savo 

klientams, draugams ir pažįstamiems 

J. A J. PHARMACY 
2557 W. 69th St. Tai. PR 6-4363 

SavtamksJ Vt'TEMS D2 ANGELĄ D1RK1AJ 

Ofs, PO 7-9909 Res. GA 8-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1944 West «Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 No. Ws«t>r« Avennv 
1902 No. We*tem Avfnnr 
Trt. atšakoms 12 vabinde 

— 591-4995 

fntalfjns Ir lieto trt. 992-1891 

OR. PERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

I44T7 Ho.49M« Cnnrt, Clreres 111 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Itekynts tr* ir *Mtsri 

DR. FRANK PtFCKAS 
(Kalba lietuviscaj) 
OPTOMETRISTAS 

riklias akis It-rtsiko atilsi— «• 
••fiMitnct lesjas** 

2918 W. 71st St. — Trt. 787-5! tf 
Vai pagal snaitarimą. I "Įdaryta tf»f 

0R. LE0RAS SEfBUTli 
INKSTŲ, P08LfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2959 W. 9Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv nuo 5-7 vakare 

OIWo teU 779-2899, rerid. 4484545 
OR. 1. J. SIMONAITIS^ 

O V O Y T O J A 8 
Adresas 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso letef. RE 5-44 H> 
Roatdrnctjos tetef. OR S-OSI7 

Ofiso val.: pirmad Ir ketvirtad 
nuo 1:00 Ugi 3:00 val. popiet 

Oftm (H. fTE 4-212S. Nstmi OI S-«tS« 

OR. V. TUMASORIS 
C H I R U R G A S 

2454 ffest 71st Street 
Val.: pirm., antrad.. ketv. tr penkta* 

2-6 Ir 6-7 — I* anksto sumtar 

Tel. ofiso PR 9-9449 
P. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJA}! IR CHIRURGĄ* 
8197 West 71st Strert 

Valandos I -6 val. popiet 
Trec. tr S- *fad pagal susitarime 

Ofs, Irt. 5894199: šame 8814771 
OR. PETRAS ŽUOtA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•284 So. Narregsitsett Aveese 

Vai., pirm.. snU.. ketv Ir penk' 
2-7 *e*t M dienia i* pasai -»naitaHm» 

Perskaitę "Draugą", duokite ii kitiems 
^ 

file:///V.i-hl.nrtVi
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Pririkelhnp belatiSanf • i 
ŽMOGAUS IR TAUTOS KRYŽIUS 

Lietuvių tauta jau daugelį tas. Neteikė bet kurių vilčių ir 
tūkstančių metų gyvena savo že- konferencijai Belgrade, 
mėje, senojoje tėvynėje, kur ji y- * 
ra sukūrusi be galo daug amži- Kas mūsų tautai šiuo metu 
nų vertybių. B ten ir mes išei- reikia daryti, iš kur laukti išva-
viai esame kilę, įvairių mums ne- davimo. Gal iš didžiųjų pasaulio 
palankių jėgų iš savojo kelmo su kraštų, gal iš politinių spe-
didesnėmis ar mažesnėmis šak- kuliantų? Atsakymą duoda kry-
nimis išrauti ir todėl svetimame žiaus nešėjų kalbėtojas: "Mes 
krašte kaip reikiant neprigiję. Šitą kryžių nešime, prašydami 

Ne apdžiūvusios šakos ar savo tautai palaimos, ramybės, 
jų atžalos yra lietuvių tautos kel- teisumo. Mes jį nešime, dėkoda-
mo pagrindas, bet tos šakos, ku- mi Dievui už mūsų tautos kan-
rios liko gimtojoje žemėje. Jeigu kinius ir prašydami ištvermės 
jos pavojus išlaikys — lietuvių tiems, kuriems sunkiausia... Mū-
tauta liks gyva amžiams. Jeigu sų tauta nugali kryžiumi ir nu-
okupacija bus labai ilga, sunki ir galės. Mūsų tauta pergyvena 
žudanti — mažai tautai bus sun- žiaurų jungą — komunizmą, ta
ku išsilaikyti ir tautos išeivija jos čiau Dievas vėl Lietuvoje žadi-
neišgelbės. Tačiau vis dar skai- na naujų kovotojų už Dievą, už 
eiumi gausi išeivija gali savo tautą, kurių gretose ir jūs esate." 
tautai padėti jos vargus vargti — "Atnešime į tą garbingą Kry-
išsilaikyti. Kaip, kuriuo keliu ir žių kalną dar vieną kryžių, kaip 
kuria kryptimi — nurodo pati ženklą, kad mūsų tauta dar ne-
tauta, kuri nūdien kalba per sa- mirė, dar gyvuoja — jis bus dar-
vo pogrindžio spaudą. gi ženklas, kad bedieviai komu-

* nistai dar negalės pasakyti mūsų 
"Draugas" turi tam tikrą Lie- tautai 'amžiną atilsį', dar nega-

tuvos rezistencijos patikėtą pri- lės ant mūsų tautos kapo, supil-
vilegiją skelbti pavergtos tautos to lietuvių krauju permirkusia 
vargus ir jos balsą, ką sąžiningai žeme, šokti velniškojo savo šo-
ir daro. kio. Tos bedievių viltys neišsi-

Medžiagos iš okupuotosios Lie- pildys, jų pastangos tuščios", 
tuvos atsiranda vis daugiau. Tai * 
rodo, kad tautos pasipriešinimas Kartais mums net keista atro-
nemažėja ir kad pavergtieji lie- do, kad kietomis okupacinėmis 
tuviai vis labiau sugeba organi- sąlygomis Lietuvoje atsiranda 
zuotis. Be reguliariai leidžiamų drąsių žmonių, ypač iš jaunimo, 
gal kokių septynių periodinių lei- kuris 

Skilimas lietuviškajame švietime 
> Tai didesnis paraks ategu kiti išsiskyrimai 
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Viena būdingiausių išeivių or
ganizacinio gyvenimo apraiškų 
yra skaidymasis. Susiskaldymas 
yra palietes politines ir kultūri
nes organizacijas, lietuviškąją 
bendruomenę, Lietuvos laisvini
mo veiklą, pasiekė jis ir lietuvy
bės išlaikymo širdį —lituanisti
nes mokyklas. 

Skaidymasis reiškia ne tik tole
rancijos kitaip manantiems trū
kumą, ne tik anksčiau turėtų or-
ganizazijų susmulkėjimą, bet kar
tu ir anksčiau sukurtos visuome
nės struktūros byrėjimą, bendro 
darbo pairimą, nepajėgumą iš
laikyti bendrųjų siekimų, kartu ir 
atsakingumo bei socialinio sąmo
ningumo menkėjimą. Gausūs 
skilimai rodo j išeivijos tarpą įsi
braunantį nepajėgumą bendrai 
dirbti ir, svarbiausia, vadų nesu
gebėjimą organizacijoms vado
vauti. Visi išeivijoje fvykę skili
mai atsirado ne siekiant atitinka
mų organizacijų veiklą praturtin
ti, ne siekiant kurių nors objekty
vių tikslų, o beveik visada jie įvy
ko dėl asmeninių sumetimų ar
ba, kaip dažnai sakoma, dėl "psi
chologinių priežasčių". Visuose 
juose vyrauja subjektyvūs intere
sai prieš objektyviuosius rei
kalus, siauri asmeniškumai prieš 
bendruosius tautinius reikalavi
mus. 

Lietuviškojo švietimo skilimas 

P.MALDEIKIS 

tarpe ir lietuviškoje visuomenėje. 
Ji nėra pilnai suprantama ir 
tiems, kurie į ją žiūri tik norma
lios mokyklos tvarkos požiūriu ir 
mano, kad ją galima tvarkyti ir! 

yra jau praleidę brendimo nera
mumus ir yra iau daugiau dva
siškai subrendę jaunuoliai, kurie 
parodo jau didelį subtilumą ir 
jau sugeba jautriai svarstyti lie
tuviškąsias ir apskritai jiems jau 
aktualias kultūrines bei sociali-

nebeatmena nepriklauso . 
dinių yra dar vienkartinių, siau- m 0 3 Lietuvos laikų, štai pogrin- ^P** u J° " S S nef' 
resnės apimtie leidinių, kurią, džio "Aušros" Nr. 9 (1978.1.) į t lkimo ^ J * ™ f " ? ? * ~ " 

! vauti pastatyto asmens ir tą švie
timą jau daug metų vykdančių 
mokytojų, pirmoje eilėje dalyvau
jančių Švietimo taryboje. 

Švietimas išeivijoje 

nors nebus "Drauge" paskelbti, paskelbtas Vilniaus Vienuolio 
yra verti mūsų dėmesio. Štai vie- vardo vidurinės mokyklos ketu-
uas JU- rių mokinių pareiškimas. Šių 

Prieš akis turime vieno dvasi- mokinių vardai ir pavardės: Vy-
,«<...ninko kalbą — pamokslą, para- tautas Bogušis, Algirdas Masiu-

šytą 1977 m. gegužes 28 dienai, lionis, Julius Sasnauskas ir And-
. ^ k a i būrys lietuvių nešė kryžių — rfus Tučkus. Pareiškimas adre-

pastatyti jį Kryžių kalne prie suotas Sovietinės Lietuvos aukš-
Meškuičių. • čiausioio sovieto prezidiumo pir-

-.""> Kalbėtojas džiaugėsi, kad, kai mininkui A. Barkauskui E pa-
pirmą kartą susirinkę nešti kry- reiškimo aiškėja, kad minėti mo-
žiaus, jo nešėjų buvę nedaug, o kiniai 1976 m. vasarą buvo pa-
ir kalnas po Kryžių kalno kry- šalinti iš gimnazijos "už savo 
žių sunaikinimo buvęs visiškai tautines bei religines pažiūras", 
tuščias. "Šiandieną mūsų jau Ju persekiojimas tęsiasi ligi šių 
daugiau ir kalnas netuščias", dienų. Štai keli sakiniai iš minė-
•Turime ypatingą dėkingumą tų mokinių pareiškimo 1977. 
jausti Šventajai Dvasiai, kad iš- XL.S: "Mes tapome tarybiniais pi-
augino bičiulių leimą iš mažy- Mečiais ne savo valia ir noru, o 
čio grūdelio. Turime pagrindo tik todėl, kad gimėme Lietuvoje". 
džiaugtis, didžiai džiaugtis prie Jaunuoliai neatsisako tarnauti 
Kryžiaus, jį nešdami. Šitas ženk- raudonojoje armijoje, o tik prašo, 
las įrodė savo pergalę. Tuščiam kad juos paliktų tarnauti Lietu-
kalne pastatytas, nors tuoj nu- voie dėl šių priežasčių: "Esame 
griautas, vistiek išaugino kryžių" praktikuojantys katalikai Tar-
— sakė kalbėtojas ir toliau tęsė: naudami Lietuvoje, tikimės ga-
"Kryžių reikia nešti visą gyveni- lesią šventadienais dalyvauti šv. 
mą. Kryžių kiekvienam žmogui Mišiose ir naudotis šv. sakra-
Viešpats uždeda ant pečių ir kry- mentais... Liaudies rašytojas J. 
žių uždeda kiekvienai tautai. Jis Baltušis su pasididžiavimu tei-

' pats kartu neša jį. Mūsų tiktai gia, kad Lietuva šiandien Hais-
pareiga priimti tokį, koks jis yra, va'. Kiekvienam aišku, kad lais-
netrumpinti jo, priimti su visais vos valstybės piliečiai karinę 
jo sunkumais, su visais jo aštru- prievolę atlieka savo tėvynėje, 
mais ir nešti kaip būtinybę, kaip Net fašistinė Lietuva, vispusiš-
pergalėe ženklą". kai priklausiusi nuo užsienio im-

* perialistų, savo karių nesiųsdavo 

Taip kalbėjo kryžiaus nešė- į®* X*™yh* * V o k i e t i j * *T 

jams vienas okup. Lietuvos pa- g lją*" 
mokslininkas. Bet jo žodžiai įsi- O pabaigai štai dar vienas drą-
dėmėtini ir išeiviams. sos pavyzdys — Marijos Jurgu-

• Kai skaitai pogrindžio spaudos tienės pareiškimas TSRS Aukš-
puslapius, savilaidos būdu lei- čiausios tarybos prezidiumui, ku-
llžiamus raštus, protestus, turi riame ji skundžiasi, kad jos pa-

, stebėtis mūsų tautos daugybės stangos gyventi kartu su teisėtu 
narių apdairumu, tvirtumu, už- vyru ir dukra "vietinių valdžios 
sispyrimu. Lietuvos žmonės dau- organų laikomas nusikaltimu, 
gelį kartu savu ir svetimų apgau- Neleidžiama išvykti man, žino
ti, apvilti, didžiųjų valstybių kon- gui, neįvykdžiusiam jokių nusi-
ferenciiose, slaptuose ir viešuose kaitimų. 1974 m. aš netekau dar-

" susirinkimuose parduoti — pirk- bo.«" Todėl "aš, Jurgutienė Ma-
" t", mainyti — užstatyti, atrodo, rija, Antano, pranešu TSRS 

nebetiki, kad. didžiosios tautos Aukščiausios Tarybos Prezidiu-
butų tiek žmoniškos, kad padėtų mui, kad atsisakau tarybinės pi-
mažosioms. Jietybės. Ryšium su tuo reikalau-

Reikia iškelti pogrindžio spau- ju leisti išvykti man iš TSRS i 
dos ir rezistencijos vadovus, ku- bet kurią šalį, kuri sutiks priimti 

* rie. kas liečia tarptautinius san- mane ir mano dukrą"." 
tykius, yra nepalyginamai ap- Minėtos "Aušros" vedamaja-
dairesni kaip kai kurie mūsų me rašinyje rašoma: "Neturime 
veiksniai išeivijoje, nors ir neturi laisvės, bet turime laisvę mylin-
net elementariausių informaci- čias širdis. Neturime nepriklau-
įos sąlygų. Taip Europos saugu- somybės, bet turime Tėvynę Lie-
mo konferencijos .užmačias pa- tuvą. Tėvynė didelėje negalioje, 
vergtų tautų reikalu okup. Lietu- bet ji yra gyva! Jo kovoja, ji bus 
vos rezistentai atspėjo tuojau laisva, nes yra daug drąsių Tė-
Helsinkio konferencijai pflsibai- vynės sūnų ir dukrų! Taip, ji 
gus, o gal dar ir prieš fa. Nesi- prisikels, nes ir Kristus prisikėlė 
žavėjo tuo, kuo žavėjosi okupan- b. ko. 

• 

I 

Lietuvių išeivių lituanistinis 
švietimas yra savotiška pedago
ginė apraiška- Mūsų kultūros is
torijoje kitados labai svarbų vaid
menį suvaidino Vargo mokykla, 
gelbėjusi lietuvių tautą nuo suru
sinimo. Išeivijos lituanistinė 
mokykla yra skirtinga nuo Var
go mokyklos — ji yra artimes
nė normaliai mokyklai, nors ir 
nuo jos ji yra daug kuo skirtinga. 
Todėl jos negalima matuoti bei 
tvarkyti vien tik normalios mo
kyklos reikalavimais. Pagrindinis 
jos bruožas yra pasiaukojimas lie
tuvybės išlaikymui Ji remiasi 
tėvų, mokinių ir mokytojų pasi
aukojimu, ir dėl to jai tiktų pasi
aukojimo mokyklos pavadinimas. 

Kaip tokia ji nėra suprantama 
tiems tėvams, tiems jaunuoliams 
ir tokiems mokytojams bei veikė
jams, kurie nėra savo gyvenime 
su pasiaukojimu kovoję dėl lietu* 
vybės savo šeimoje, savo draugų 

jai vadovauti iš viršaus įsaky
mais, dargi pagal tos 
srovės intencijas. 

Tiesa, lituanistinė mokykla 
nuo savo susiorganizavimo laikų 
rėmėsi ir dabar dar nemažai re
miasi nepriklausomos Lietuvos 
mokykla: anų laikų mokslo prog
ramomis, Lietuvoje dirbusiais 
mokytojais ir iš jos atsineštomis 
vertybėmis bei idėjomis ir net 
metodais. Todėl labai dažnai ir 
su pagrindu jai prikišama, kad ji 
neatitinka amerikinės mokyklos, 
joje vartojamų metodų, joje vieš
pataujančios dvasios ir per ma
žai tepasinaudojama joje daro
ma pažanga. 

Tie priekaištai yra tam tikra 
prasme pagrįsti. Bet lygiai tei
singa, kad, jei lituanistinė mo
kykla butų prisitaikiusi prie ame
rikinės mokyklos dvasios, jos rei
kalavimų ir jos pasistatytų užda
vinių, ji jau prieš dvidešimt me
tų būtų buvusi nebereikalinga ir 
likviduota. Amerikiečių auklėji-
jimas ir jų auklėjimo uždaviniai 
yra ne tik skirtingi bet ir labai 
tolimi nuo mūsų ateivių lietuviš
kojo auklėjimo uždavinių. Litu
anistinė mokykla laikosi, tik tu
rėdama skirtingus nuo ameriki
nės mokyklos auklėjimo tikslus 
ir siekdama jaunimą ugdyti ne
kintamomis vertybėmis, dėl ku
rių verta ir reikia dirbti ir auko
tis, nors taip dirbdami mokyto
jai neretai pasijunta jau ne visų 
suprantami 

Skirtingos pažiūros į auklėjimą 
Konfliktas, kartu ir skilimas 

tam lituanistinio švietimo admi-

į nes problemas. Tų klasių moki-
rr~ niai parodo neretai labai gyvą 

''susidomėjimą lietuviškaisiais 
klausimais ir aktyviai dalyvauja 
juos svarstant. Su to amžiaus 
mokiniais dirbant, ir lietuviška
sis auklėjimas atrodo daug pras- i 
mingesnis. Paskutinėse klasėse į 
ne tik mokytojui malonu dirbti, j 
bet ir daugiau laimima lietuviš
kojo ugdymo atžvilgiu. Dėlto 
mokytojams iš karto pasirodė 

Clevelando akademikai skautai ir skautės sukruto veikti. Sąjungos 
švenčia 60 metų gyvavimo sukaktį, čia matyti skautai akademikai 

Nuotr. VT Bacevičiaus 

iais lituanistinio auklėjimo dar-j KIEK ŽMOGUS SUVAIXSO? 
bo bei pedagoginių problemų at
žvilgiu turi nepalyginti didesnį 

sunkiai suprantamas naujai pra- autoritetą, negu su lituanistiniu 
dėjusio dirbti Švietimo tarybos i u k l ė - - i m u v i s i&aį nesuaugęs iš 
pirmininko nusistatymas sutrūni- j a u kščiau paskirtas adrainistrato-!, 
pinti lietuviškojo auklėjimo l a i - j r i u s . T o d į s u p r a n t a r n a , k a d i r | ^ n e t f o r m u ^ k a d 

Kai kurie žmonės iš prigim
ties yra matematikai, skaičiuo-

3 i tojai. Jie viską sudeda į skai
čius. Ir jei jie galėtų, jie suda-

amžiaus metų ir nosies ilgumo 
būtų galima nustatyti jūsų ba
tų numerį. Tačiau tenka pripa-

tiniu pagrindu sukurtos m s t i t u - 1 ^ e viršininko patvarkymai, j - f i g ^ - P į g J * * * * * * 
cijos skirto asmens ir lietuviškąjį j s k a i t a n t i r tokį ^ b ų reikalą, d 

ką, nubraukiant nuo jo viršūnės 
porą metų. Čia ir susiduriame su 
politiškai motyvuotos ir politi-

tokį jiems priekaištą jie palaikė 
gal ir kiek grubiu jų įžeidimu. 
Taip ir susidarė padėtis, kad kai ! 

auklėjimo darbą dirbančių mo
kytojų skirtingais nusistatymais 
to auklėjimo atžvilgiu. 

Mokytojų aukos nuvertinimas 
Tą mokytojų reagavimo jaut

rumą sustiprino jau anksčiau kai 
kur besireiškianti tendencija ne
bevertinti jų atliekamo lietuviš
kojo auklėjimo. Dar 1974 metų 
mokytojų studijų savaitėje, Dai
navoje, jie susidūrė su vieno 
aukšto LB pareigūno patarimu 
jau tada mažinti lituanistinį mo
kymą, nes mokiniai, išėję iš mo
kyklos, vis tiek lietuvių kalbą pa
mirš. Mokytojams tada toks pa
siūlymas buvo toks netikėtas, 
kad jie, beveik sujaudinti, ilgai 
po paskaitos su juo ginčijosi ir 
vakare tas diskusijas dar porą va
landų pratęsė ir niekas jų neatro
dė tuo klausimu prelegento įti
kintas. Dabar gi jie pasijuto pa
statyti prieš tą pačią problemą 
tik jau nebesvarstyti, o jau vyk

t i 

nuos a-
bius dalykus. Ką jus pasakysi
te apie sekančią apskaičiavimo 
akrobatiką? 

Žmogus per savo 70 metų am
žių suvalgo ir išgeria 100.000 

nistratoriaus ir mokytojų iškilo 
dėl jo ir mokytojų skirtingT] pa- į ™ 
žiūrų bei nusiteikimų lietuviško- *" 
jo auklėjimo atžvilgiu Mokyto- j Dėl dalies aktyviausių lituanis-
jal siekdami giliau įskiepyti jau- j tinių mokyklų mokytojų jautraus 
nime lietuviškumą ir įvesti jį į j tuo reikalu reagavimo jie buvo 
lietuviškąsias vertybes, nori jį ii- i apkaltinti jiems paskirto autorite-
giau išlaikyti lietuviškoje mo- Į to nepaisymu. Bet jiems į tą rei-
kykloje. Tas jų siekimas turi psi- kalą pedagogiškai žiūrint, admi-
chologinio brendimo pagrindą ir 
yra pagristas jų auklėjamo darbo 

nistracinis - biurokratinis autori
tetas nesutampa su pedagoginiu 

patirtimi Kaip mokytoja 
gerai žino, jaunesnie 
pergyvendami brendimo laikotar- vijos mokyklose dirbę, rašę litu 
p i sunkiai pasiduoda auklėjimui j anistinei mokyklai vadovėlius ir 
tiek namie, fiek ir mokykloie. j . . , . ' %: L. *. - ttmm 
„, . . . . ' ._ • i ai vadovavę ir apskritai visą am-
Tuo tarpu paskutiniųjų aukštes- ' , * 
niosios mokyklos klasių mokiniai ] a a u s k e t v l r t i sielojęsi jos reika-

kaip lietuviškojo auklėjimo moks 
lo metų skaičiaus sumažinimas, 
te reikalo neapsvarsčius su mo
kytojais ir su Švietimo tarybos 
nariais, lituanistinio auklėjimo!' 
, , . . , . , . ^ •• i kg maisto, ta:gi daugiau Ka?D darbininkams pasirodė nepmm-! • _^ , . . , * • , • , Z . . : tūkstanti kartų daugiau, kaip 

~ . . . , to- 0 „ „ ^ ^ „ J : pats sveria. Į tą skaičių įeina 
Taip ir Įvyko skilimas pagnndi- ,f , , • , - , 

nėję lLuvvbės i š la ikvmrpoz ic i -^ -T k ^ f į - į ^ k ^ 
joje, kuri 'vra svarbesnė už bet • * • ^vaizduoti. ViSKą pa
kirtuos kitus krašto v a l d y b o s 7 ^ . J g ? * . * - ? * * * * £ 
dirbamus darbus. Dalis' aktvviau- ^ ^ milžiniškas kepalas 60 
sių lietuviškos auklėjimo darbi- ! m e t r u * » * e n o • * » P I o c I° 
ninku, kurie buvo kartu ir M e - * ^ ^ m e t r o ^ ^ J* v o s v o s 

timo tarytos nariai, pasiryžo n e - I P ^ 1 ^ * P 5 " ^ 1 * • » * • • s t i P" 
priimti to Tarybos pirmininko Įriu- ^Trų, Bulvių žmogus per 
patvarkymo sutrumpinti mokslo į » w 7 0 m e t ^ a ^ ^ ^ ^ 2 ° 
metų skaičių ir toliau savo veda-5-500 kg, kas vėl sudarytų vie-
mose mokvklose dirbti taip pat,!11* milžinišką bulvių 3.65 metru, 
kaip ir iki tol buvo dirbama. Bet I i ***** t r e ^ išmatavimus. Pa-
tuo būdu ju vadovaujamos mo- j **m i vežimą, jį vos patrauk-
kvklos neteko finansinės iš Lie-Į tų t rys petingi arkliai Daržo-
tuvių Fondo ateinančios para-jvėmis, kurias tas žmogus su
mos, dėl ko turi nukentėti jų dir-jvalgo, galima būtų prikrauti 
bamas mokvmo ir auklėjimo dar- vfeą tuziną daržovių krautuvių, 
bas. Taip susiduriame "su labai i Mėsos produktais suvalgoma 
rimtu reikalu. Tai yra auklėji-120 jaučių ir 30 nupenėtų kiau-
mui smūgis, kada r s reikalingas|lių ir 500 kg. žuvies. Prie to 
v:sų paramos ir tinkamai reikalo j viso dar reikia pridėti apie 
suprantančio vadovavimo. Skili-!20.000 kiaušinių, 4000 kg. 
mas auklėnfne yra jau didesnio j cukraus, 1000 kg. sviesto a r 
pavojaus signalas. j margarino, o vaisių — paver-

|tus į obuolį, išeitų obuolys 44> 
~ ~ " I metrų skersmens. 

— Miunchene įvyko katalikiš-l Žinoma, mūsų septyniasde-
ytojai ir tėvai autoritetu. Neginčijama, kad dar kosios spaudos tarptautinės uni-. šimtmetis bus ir nemažai išgė-
ieji paaugliai, nepriklausomos Lietuvos ir išei-Įjos atstovų suvažiavimas. Su-jręs. Tie patys skaičiuotojai ap

važiavimo dalyviai svarstė prie-1 skaičiavo, kad su tais gėrimais 
mones, siekiant išplėsti tokią galima būtų pripildyti baseiną 
informacijos sistemą, kuri ryš- 8 metrų ilgio, 3 mt pločio ir 
kiai atspindėtų krikščioniškąją 2 m. gylio. Tai sudarytų apie 
žmogaus sampratą. 148.000 litrų. A. T. 

Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 

13 

Yra žinoma, kad viena amerikiečių turistų pora, 
paskutinį kartą matyta mūsų herojaus draugėje, pra
dingo be žinios. Eitą turistą melynbarzdis vedžiojo 
kažkur po kalnus. Tas sirgo cukralige. Po kurio laiko 
restorano savininkas atgabeno jį stačiai į ligoninę. 
Insulino pas ligonį rasta pakankamai bet sąmonės jis 
jau neatgavo ir mirė, paslaptį nusinešdamas sa savim. 
Mūsų herojus, minėtos televizijos pokalbininko pa
klaustas, atsakė nieko nežinąs ir niekuo nedėtas. 

d a t o s dėmesio, jog kas nors stovi stačiai prieš jį jau tais atrišinėti raiščius. Aš pašokau ir surikau angliš-
ilgoką laiką. Tai nebylus ya mismo. Įsižiūrėjęs ilgiau į j kai: What's wrong with you?" Mažutis, bet storapilvis 
kasininko veidą, nieko ypatingo jame nepastebėjau.' pagyvenęs keleivis atitraukė rankas nuo mūsų baga-
Tiksliau sakant, pasigedau bet kokios išraiškos. Pri-ižo ir murmėdamas ramiai nukiūtino į autobuso galą, 
minė nebent marionetę. Manyčiau, kad tokia tarnautojų j matyt, ieškoti kitos aukos. 
laikysena yra susijusi su nedemokratinės valdžios pap- j Vasarvietėj uzėmem keturių, lovų bambukinę tro-
ročiais. Savaime aišku, kad reikalai su kariškiais gali' bele, įrengtą ant pastolių. Didžioji Ekvadoro gyvento-
būti keblesm, bet aš neturėjau tos laimės ar nelaimės i jų daiis už miestų stato šio pobūdžio trobeles, tik, ži-
patirt l O visų gandų čia nesurašysl j noma, neturi jose tekančio vandens ar stiklų langų an-

„ , . . . ,_ . . . , . . i gose, o vietoj laiptų naudojasi kopėčiom i "butą" iliptl 
Esmeraklos* vadovė (Danutė) nuvedė mus i sava-j J . ^ ^ ^ . ^ į ^ & ^ , 0 "antAjam^", 

norės Marytės butą. Danutė d raugesu ja atsidangino Į M ū s i § k . ^ ^ ^ ^ „ ^ , 
Ekvadorą. Namie> jos neradom, bet Danutė žinojo, kur j , I ̂  ^ ^ n e i taatfmkisMB ^ 
galėtų būti. Vandenyno pakrante čia pat - pamokos ^ prasiskverbti. Vandenynas čia 
jau buvo athktos, - i r Marytę atskirti nuo krtų yra ^ 6&^ ^ ^ ^ a t y i r a s 
lengva ne tik šiaine retų vasarotojų bury^ bet, ^ ^ m u g ^ ^ ^ ^ 
ir jų tūkstančiuose. Kitos tokios šviesiaplaukes ir 
šviesaus gymio merginos šioje vietovėje nerasi Ir dar 
viena žymė: ant jos megstinio nugaros išrašytas New 
Yorko vardas. Tuoj ją pasigavom, vienišą. Aiškinosi | J į į [ gkandinlviją kai 
kad esanti pasimokiusi. Nesakyk nė vienam ekvado-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k a r Q m a & ^ 
riečių vyrui daugiau nei būtina; nekreipk j juos dėme-' 
sio. Kitaip — jie supras, kad mergina — tuo labiau 
amerikietė — norinti patikrinti jų "machismo", t.y. vy-
riškumą, kurs didžiąja dalimi reiškia lytinę pajėgą... 
Vedusio kapitono name ji tur i išsinuomojusi porą 
kambarių, o susitikus ji taria tik vieną žodį "holą." 
Ir nieko daugiau. 

Nutarėm tuoj pat pavažiuoti keliasdešimt kilc-
metrų į pietus — į Atacames, nuošalią vasarvietę pr'•» 
vandensTio. Buvo tropiškai karšta . Aš užėmiau tris 
vietas šalir. 3avęs reguliariame autobuse, o visa3 mote-

mažas vyriukas už mažučio stalo ir rodo savo netikėtą į riškas išleidau pašmižinėu po centrini Esmeraldų par- j n c g godeles i r šnekučiavomės be pradžios ir be gak> 
galią. Prieina amerikietis turistas prie tokio patarnau- j keU\ kol ateis laikas išvažiuoti. Prakaituodamas už-, Atsimenu, ką Marytė pasergėjo. Nepatartina vienai 
tojo, bet tas jokios tvarkos nesilaiko. Norį nusipirkti anudau, bet vieną akį vis dėlto kreipiau į d<^ine. kadi nakties metu eui pėsčiom gražiuoju pajūrio taku į ar-

Mieste pilna gandų, jog savininko broliai esą narkoti
kų verslininkai, susirišę su atitinkamais vienos indėnų 
kilties nariais. Ar miręs amerikietis taip pat buvo nar
kotikų prekybos dalininkas ir a r tie indėnai jį bus pa
skubinę numirti, nežinia. 

Alus pas j j geras, kaina žema. Keista, kad Ekva
dore eoca • cola ir amerikoniškos cigaretės yra piges
nės nei JAV, bet automobiliai laikrodžiai, elektriniai 
prietaisai ir daugybė kitų importuotų reikmenų yra 
dvigubai trigubai ar keturgubai brangesni nei JAV. 

DC 
Esmeraldas yra sparčiai augąs naftos pramonės 

miestas prie Ramiojo vandenyno. Į j j bilietus "oro 
taksiu" reikia pirkti bent 24 vai. prieš kelionę. Pats 
pirkimas, žinoma, yra natūraliausias dalykas pasauly, 
tik ne Ekvadore. Stotyje — mažam kambarėly — sėdi 

šiaušia pakraštį baltomis putomis ir ošia savo amži
nas dainas. Atmintin sugrįžo Baltijos pajūris, kUr 
prieš keletą dešimtmečių tykojom patogios progos pa-

Dabar Čia taip ramu, ;yg pasaulio užmirštam rojaus 
kampely. Vasarotojų nedaug, komercinių reklamų dar 
mažiau, o ir pačios valgyklėlės įrengtos primityviose 
lūšnelėse, žodžiu, geriausia vieta atitrūkti nuo miestų 
triukšmo, taršos ir kitų nuobodybių. 

Dykinėdami gėrėme kokoso sulą, skaptavome rie
šuto baitymą; valgyklose atidavėm rinkimosi pirme
nybę žuvų patiekalams, gardžiavomės keptais bana
nais, troškulį malšinome mora (juoduogių sunka); 
maudėmės šituose pusiaujo vandenyse. Nuo ryto lig 
vakaro šmižinėjor.ie pakrante, rankiojame ypatinges-

bilietus neranda eilės, o stumiasi iš vis$ pusių, o ma
žiukas "viršininkas" rodo savo malonę — kam be eilės 
pardavinėti bilietus — pagal savo igeidfrua aekmp-

bent šešėliškas retinos kraštas užgriebtų užpakalinę t j m ą micsteiį, ries nesenai ir čia viena tokia vasarotoja 
sėdynę. Netrukus pajutau, kad šešėlis pavirto į figūrą, j ^ u v o išprievartauta-
kori J M J M M prie odinio krepšio ir ėmė mikliais pirš-' (Bia daugteų} 

-, , mr, 
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. BOSTONO ŽINIOS Si o koncerto solistė yra naują 
į žvaigždė, gražuolė ("Miss Lithu-
Į ania of N. E.) Marytė Bizinkaus-

LAISVĖS VARPO kad galėtų pasisavinti jo aukrini kaitė ii Brocktono. Jai akompa-
KONCERTAS ) laikrodį ir turimus pinigus. Nors nuos jos tėvas dr. Petras Bizin-

. . . _!•• .„ 1 » J r • .,~ • \ vaidinime tenvnima vienintelė kauskas. 
Jau yra tradicija, Kad Lietuvių! . . w . . . , . _ , _. ... . , , j . . w . . _ 

radijo valandos Laisvės Varpas I v i e t o v e M o h l l e v > ° v a r d a i — !"' D»»1K>JO ^ ^ O a t h k e i a ^ 
v e f c L P VS&ois karmet suren-' v a n ' b e t v a i d i n i m a s kažkodėl pa- . Aleksandra Moriarty, Lietuvių 
g.a du aukitesnTo lvgk> koncer- vįį*»* Lithuania vardu. Bį to, Moterų klubu federacijos Bostono 
tu* pavasarį ir rudenį Kaip pap- * " * • , k a d t a i vaizduojama Lie-. skyriaus pirmininke, 
ras-ai, pirmasis visada vyksta per S ^ k u n * į * * * pnnutyvi I Lietuvių aumkus šokius ioks 
Atvelvkį, o antrasis spalio m ė - i i r k u n o s ********* P ^ ™ 5 * • * " * • ~ ^ * £ * " " * va<J°-
nesį. Si kaną dėl sniego kalny! 7" k*P°J™K« kirviu net savo vai- yaujamas Onos, Gedimino ir Li-
a įdedamas Sv. Patriko paradas | * I i1!05 I v a s k ų * P o k o n c e r t o b u S S0" 
Atvelykį, ty. balandžio 2 d. j Bendromis lietuvių pastango- j & i a i -
Vykstant tam didžiajam paradui Į mis tas plakatas nuimtas, o taip j Nuo 2 - 3 vai. p.p. lietuviiki 
jokios galimybės privažiuoti prie Į pat atsisakyta vaidinimo pavadi-; valgiai, gaminti Monikos Plevo-
Lietuvių Piliečių d-jo: salės So.įaioio. Tai pauirtino Randolph kienės ir jos pagelbinmkių. Gra-
Bostone nėra. Tą visą dieną- vi- • High Schooi superintendanto pa žios dovanos laimėjimams, 
sos So Bostono gatvės yra už- j vaduotojas John Zoino telefonu Kviečiami visi į koncertą ir šo-
kimšios automobiliais. Netucėda- j LB-nės Brocktono apyl. pirm. J. kius. 

,9 * ̂ ^.h**^*^*** GŲ IŠPARDAVIMAS 
, t avių Piliečių klubo auditorijoj, ^ 
, trečiam aukšte. 

mas kitos išeities radijo vedėjas! Ranteliui, o vėliau ir raitu Bos-
Petras Viščinis tą koncertą nu- tono apyg. pirm. P. Jančauskui. 
kėlė į balandžio 16. d. Pradžia 3 
vai. p.p. 

Šiemet koncerto programą at 

Tame rašte apgailestaujama, kad 
plačiąją visuomenę jau pasiekė 
to vaidinimo Lithuania skelbimų 

liks jauna dainininkė Angelė į dalis, bet naujuose skelbimuose 
Kiaulaitė, sopranas, iš Philadel-

Steponas ir Valentina Minkai 

J. LAPŠIENĖS PASKAITA 
APIE M. PECKAUSKATTE 

Kovo 11 dieną, Lietuvių Pilie
čių klube įvyko visuotinis Bosto-

phijos. Jai akompanuos prof. J. 
ir spaudoje tepažymėta, kad tai i no Moterų federacijos susirinki-
Rųpeut Brooke parašytas vaidini- mas, kuriuo metu be eilinių reika-

Kač:nskas. O dailųjį žodį atliks mas. 
visiem gerai pažįstamas aktorius Kai to vaidinimo reikalą sau-
Juozas Palubinskas iš Baltrmorės. j sk> 29 d. savo programoje iškėlė 
Tai jau bus 37-tas Laisvės Varpoj Lakvės Varpo vedėjas P .Viščinis, 
kultūrinis renginys. O jo progra-} tuojaus atsiliepė dr. A- Budreckis 
ma tikrai bus įdėmi, į rr J. Statkus, vėliau gautas vaidi-

Sol. A. Kiaušaitė dabar tobu-n imo tekstas, pradėta įtaigojimo 
linasi da;navimo mene garsiame: akcija, kad reikia protestuoti Pa-
The Curtis Institute of Music 
Philadelphijoj. Ten ji yra priinv 

galiau tuo veikalu sausio 25 
d. LB-nės apygardos pirm, P. 

ta | operos skyrių, kuris ruošia į Jančauskas parašė raštą, o apyl. 
profesionalus operos dainininkus. į pirm., J. Rentelis ir Randolpho 
Bostono ir apylinkių Ketuviam į gyventojai: Skabeikienė ir V. Ei-

lų buvo J. Lapšienės paskaita a 
pie Mariją Pečkauskaitę. 

Mok. J. Lapšienė pateikė susi
rinkusiems įdomiai paruostą pa
skaitą. J. Lapšienė smulkiai nu
pasakojo Marijos Pečkauskaitės 
gyvenimą, jos atsivertimą į lietu
vybę, kur daugiausiai įtakos jai 
padarė Višinskis. Antras asmuo 
kuris Pečkauskaitę iš kairiųjų 
spaudos pakreipė į katalikišką, 
buvo Tumas Vaižgantas. Prele
gentė sustojo prie kiekvienos 

& M. KOVO 15 - BALANDŽIO 15 IMTINAI 
Kaip iš sąrašo matvsite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50%. 

Draugas yra perėmys visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti gavo knygyną, 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGS" ARBA 
UŽSAKYTI PASTŲ. KARTU PRISIUNOANT IR PBflGTJS UŽ 
JAS. 

D R A U G A S 
4545 W, 63rd Street Chicago, DL 60629 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 centus 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti. 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams. 

G R O Ž I N I A l R A Š T A I 

CLASSIFIED ADS 
N O R I P I R K T I 

sol Kiaušaitė dar negirdėta. Tai- į kinas saus :o 27 d. nuvyko i mo- į smulkmenos, jai žinomos, kas lie-
gi ji sudaro naujovę. Jau iš pra
eities žinome, kad Petras Višci 
ais vis ieško mūsų meno žvaigž 
džių. Ir yra jų suradęs. CSa irgi rezultatai geri. 
bus nauja žvaigždė. 

Akt Juozas Palubinskas yra 
vienas iškiliausių nepriklausomos 
Lietuvos aktorių, nenustojęs ir 
dabar geros fo mos. Jis atliks į-
vairią -programą su savo įgimta 
vaidyba, kurią jis panaudoja ir 
koncertuose. Jis visą programą at
lieka atmintinai. Tai įgalina ji 

kyklą pareikšti protesto dėl to i * Marijos gyvenimą ir jos nuvy-
vaidinimo pavadinimo. Pasikal- j kimą | Šveicariją. J. Lapšienė pa-
bėjimas buvo dramatiškas, bet jo . brėžė Šveicarijos įspūdį Marijai ir 

pilnai pasireikšt aktoriškai. 
Kam. prof Kačinsko sutikimas 

akompanuoti iaunai daininin
kei rodo glaudų bendradarbiavi
mą ugdant naujas menines jėgas. 

VASARIO 16-.TI PER R A D O * 
IR TELEVIZIJA 

Plačiausiai Vasario 16-ją pa- S o l i s t ė j ^ ^ Biankauskaitė dai-
minėjo Laisvės Varpas. Jis pasky- j a u o s Minkų radijo programų kon-

Uetuvos nepriklausomybės Į eerte balandžio 9 d. Bostono Lietu
vių piliečių klubo auditorijoj 

Nuotr. E Meilaus 

1 naują jos surastą dvasinę atra
mą —•Foersterį. Pečkauskaitę vi
są savo gyvenimą pasiliko Foer-

: sterio įdėių sekėja bei jų platin
toja, versdama Foesterio veika
lus į lietuvių kalbą. 

J. Lapšienės paskaita buvo ge
ra, nes dar univerriteto suole ji 

| yra raš'usi darbą apie Pečkaus
kaitę. Prelegentė pateikė ir kitų 
rašytojų, pav. Mykolaičio Puti
no, nuomonę apie Mariją. Prele
gentė aptarė ir rašytojos dides
nius veikalus, "Viktutė** ir ''Se
najame dvare" Buvo magrinėtos 
ir trumpesnės novelės. Pabaigoje, 
prelegentė davė ž:upsn4 Foerste-
rio minčių ir suminėjo jo svar
besnius veikalus. E. V . 

re, 
šventės paminėjimui net trijų 
sekmadienių programose žymią 
dalį laika. Ypač buvę įdomus 
poeto Beariko Nagio žodis. Min-
kų radijo valandėlėj taip pat bu
vo paminėta toji mūrų šventė. 

Anglų kalba soeciaUas progra
mas perdavė pačią Vasario 16-tą 
radijo stotis WLYN iš Lynn, o 
vasario 19 d. VVBET ii Brockto
no. Pirmoji buvo 30 min., o ant
roji 25 min. Ab: programas pa
ruošė Laisvės Varpo vedėjas P. 
Viščinis. Jų perdavimu rūpinosi 
Bostono ir Brocktono LB apylin
kės. Laiką radijo stotyje WLYN 
gavo Minkai. 

Televizijos 6-ta stotis perdavė 
reportažą iš —Lietuvos vėliavoc 
pakėlimo iškilmių, kurios tvyko 
vasario 26 d. Legion Parkway, 
Brocktone. Buvo perduoti ne tik 
vaizdai iš tų iškilmių bet taip 
pat ir pasikalbėjimas iu iškilmių 
organizatorium Frank Wallen, 
Brocktono miesto viešųjų darbų 
skyriaus viršininku. 

Kasmet Vasario i 5-sios specia
lias programas c*rCluodavo abi 
Brocktono radijo stotys, o šiemet 
tai padarė tik viena. 

ŠLYKŠTUS VAIDINIMAS 
LITHUANIA VARDU 

MINKU RADIJO 
PARENGIMAS 

Seniausia lietuviška radijo pro
grama Naujojoj Anglijoj rengia 
savo 44 metų sukaktuvių dainų, 
dailiojo žodžio ir lietuviškų šokių 
koncertą sekmadienį, balandžio 
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VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE, Gražina Kri-
vickiene-Gustaitytė. Lietuviškos Knygos Klubas. 
384 puslapiai - $5.00 $2.00 

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 49 psL „ $100 $0.76 
VYNUOGES IR KAKTUSAL Juuja fcvabaite. Poezija. 

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai, 96 pusL $2.00 $1.00 

2EMAICIU 2EMEJE. reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, HL, 132 pusi $130 $1.00 

2EMŠ DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
"Terros leidinys. 1955 ra. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas. 455 pusL ..., „ $4501 $3.00 

2EM£ DEGA karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Terroa leidinys. 19=5 ra. Kieti viršeliai, paauksuotai 
raidės. IJ tomas. 410 pusi - - $430 $3.00 

£EMEL£ ŠVENTOJI. Marija Radzevičiūte. Vertė C Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusL Australijos Lietuvio 
leidinys 1962 m. 233 psL $2-5& $L00 

2IOBRIAI PLAUKIA Juozas Švaistas. Romanas iš He-
fuv. spaudos draudimo laikotarpio. L K Klubo 
leidinys 1962 m., 233 psL $230 $1.00 

aVAIGŽDES IR VEJAI. Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 
leidyklą, 240 psl. Pati pirmoji AL Barono knyga .... $2.00 $1.00 

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA 
Buvo Dabar 

ANDERSENO PASAKOS. I i J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 21? paaL . . $2.00 $1.50 

AUKSO KIRVIS, rinkt:nės mūsų žmonių pasakos. Stfli-
savo J. Švaistas, spaude "Draugas", Chicago, 1963 
m,, 224 puslapiai - $230 $1.00 

AJSVYDO PASAKOS, Ant Giedrius, 140 psL $3.00 $130 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MENULĮ, D. Bindo-

kįenė. Pasakos vaikams, 58 pusi $130 $1.00 
BIRUTES RYTAS. J. Narūne $095 $0.1& 
BR GRIMŲ PASAKOS, vertimas St Vainoro k V. Ci-

viwsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1956 m., 170 pusi -.. $3.08 $2.00 

BRAWN£LIAI, Skruzdė, 89 pv • • $0.50 $025 
JAUNIEJI DAIGELIAI J. Narūne. Knyga skiriama vai

kam)) Tštekin Lietuviško? Knvzos Klubas 1960 $1-30 $1.00 
lAUNYSTES MARŠAS, Alfa Sušinakas (1956) $3-QQ $130 
KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Eilėraščiai vai

kams ir jaunimui. 60 pusi. Išleido L. K Krabas 1953, 
H-ji laida 1976 m. $233 $130 

LIETUVIŠKUS PASAKOS, U laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nes pasakos — 5. Gražios daiL A. Vaičaičio Iliustra
cijos. Viršelis daii. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. B-
do Liet Knygos Klubas, 1951 m.. 230 psl. $230 

'UTUANICA, VI. Vijeikis. Dariaus Girėno paveikslė
lių rinkinys jaunimui. Dariaus Girėno testamentas $030 

NAKTYS KARALLSKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Diustr. . 

IEŠKAU PIRKTI 
iš savininko (jokių agentų) 2-jų ar 
4-rių butų mur. namą — reikalinga, 
taisymo. Marųuette Pke. tarp West*rn 
h: Cslifomia. Pasiūlymus rašykite 

adr Draugas, Adv. 6121, 4545 
« M Su Chicago*, HL «M2ft. 

W. 

I I A L E S T Ą T E 

MABQUETTE PARK 
2-jų butų mūrinis po 5 kanjb, 

Gazu šildymas^ Mūr. garažas. Arti 
66-tos ir Talman. Žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų, pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S*. Kedjde Ava. — 778-2238 

HELP 
• • • • ^ » • • » 
WANTED 

• » • • • ̂ ' » 
VYBAI 

Sudiev Žiemuže 
S karato, a m j e tipo tnur. 

ir garažaa. Centr. oro filldymaa Ir 
vėsinimas. Galimo tuoj pažiūrėti U 
nupirkU. ui )2S,>&0. Maro,uett« 
Park«. 

4 vk-netoj mūras tr ffriI—, Mar-
ąaette parke. Nauja* gasa Sildymae. 
NaSlfi atiduoda už $33.806. 

5 kam b. labai modernas maro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
Seimai žavingai gyventi. Arti 71 tr 
Kedzie. »J»,800. 

JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR 

lmnif<lta?«> »peol&«i ter 4«alified 
machine rępair jjouxneynaa.n. AppUc-
aats n m t eitker be Kraduat« appren-
tĄce ia macskra repair OT bav« a 
minim u m ot 6 years of oa tae job 
ezserleoce in the maefclne repalr 
trade. Exp^rience in large įtvetal 

•tampiau pressea d«evablck Sscellent 
pay aad Uttecal benefits. 

A*pl>- in penioa Myndays oniy 
7 a. m. to 3 p. m. 

F1SMEK BODV DI V1MO.N 

COEPO&.\T10> 
7Mb Jt WiHow Springs Rd. 
W»aw Springs, IB. 60480 

Phone— 8S44829 

Aq Equal Opportumty Employw M/F 

KBmmmvrv m •naiaji i i • 

T00L 0CSICMERS, 
CHICKERS, KTAIURS 

loeg proąiams 
FALCON ENGINEEBING 

* TOOL COMPJUfY 
S227 Dansher Road 

Comitryiide. HL 60S25 
T e l - v 482-7220 

I Oraioa platu.-! sklypM tr 
Marųuette Pke. Vertinama pirkSjut 

Tvirtas »-Ju aukštu mirtm. 3 botai 
< Ir malom biznio patalpa. 2 auto 

garažaa. Savininkas nusileido Iki 
Ws.500. Mac^uette Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wttt 7fst Street 

Tel. 731-7280 tf 737-8534 

ACTOMATIC SCBEW MACHINE 
Need 1 worfang fbreman & 1 operator 
& set-up man for Bmwae A Sharpe. 
Mušt be esperienced m Cam lay-eut 
and set-up, Escelket pay. 40 hOMrs. 
4 day vveek. 

ZENITH VASVTACTCaiSO 
2820 N. Califoraia. Chka«o 

TeL — 463- 0400 x 

$1.00 

$0.30 

• n m. ii • m m a ak * •• m V v * ^ o įdomūs vasaros nuotykių prisinimimai 
S 0 P H I E B A R Č U S M K m.. įes pust „ «---~ |2.ot $150 

RAMO *ETMOS VAIAN»08 IQ^ NEVERK NERINGA Litą Lanka. Eilėras«ai val-
Visaa programos H WOPA karna. 76 psl ! — fl-25 $056 

Lietuvitj kaiba: kasdien nuo pir- SAULIS VESTUVES, S. Tomariene. Pasako*. 128 paL $2.00 $L50 
madiesio iki penktadienio 3:60 — D daL — darbo baruose. 284 psl $3-50 $2.65 
3:30 vai popiet. — ftsKiitiryd ir TU IR JI Hardy Sohilgen, S.J.. Jaunuolio santykiai ta 
aekmad. nuo 8:30 <ki 0:30 v. ryto.i mergaite. 112 psL $2.00 $1.00 

Tdef.: 434-2413 
1496 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CKIC \QOt BLL. 60629 

M m M h iilllHMSjilI 

• kamh. m&r. 3 nnegąnn. 65 ir TaW 
man. $27,500. 

Gražus bangakm — 6 kaab. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie, $64200. 

15 metų senumo, 5Vį kainbi, 3 
miegami. Daug ribinių. 2& tnaš. ga
ražas. 63 fa- Narragansett $54,000. 

1-įą aukštu — po 6 kamb. mur. 
65 ir Tabnan. $32.500 

S* akrų žeroes Lemonte. $10.000 
už akrą 

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

\ 29S1 W. 63rd St . 436-7878 
" 

UKEE — WAGCU, Ant. Colbachini, S I » . Perraaš 
nas Gavėn s. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys. 
1907 m.. 216 psl.; iliustruot?., spalvota; kieti viri. $2.60 

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vamatitaa Pasakos *r pa
davimai Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 ta. 
premijuotas veikalas. L. K. Klubo leidinys 1962 ta., 
scankKti virS., 186 pusL „....^. $2.00 

SAULUT15 DEBESĖLIUOSE, Leonardas žrtkevtcma. 
63 puslapiai _ $150 

VA1MNIMAL V. Prankienė. 1965 m., 214 pusL $2.00 
VILIGAILĖ, legenda. PetronelS OrintartS. niurtruota P. 

*w<r»»Hi 1PR1 va. 46 misi . $L20 
VITRAKIŲ 4TAIKAL Bale Vaivorytė. Apsakymai jau-

nhn'4 ir senisaui, 112 psL _ $140 

Budraitis Realty Co, 
Mes su 50 kitom nanų pardavimo 

aptarnaujame pietvakarių 
— tas daag 

u otrktzDap. 

Plakatas su kruvinu kirviu ir 
užrašu "Lithuania" ilgai kabojo 
Ranebiph High Schooi patalpoce. 
Tai AelbLmas Rupert Brooke dar 
1904 tn. parašytos dramos vaidi
nimo, kurį kovo 2 d. pastatė tos 
mokyklos dramos ratelis. Vaidi
nime vsraiuoiamas ne dabartį- į 
ais Liotvvoa gjveiurrus knivinc 
je Sovietų Sąjungos okupacijoj 
bet tai, kaip motina sa dukra kir-
y » sukamojo sa^a suzų) k h r a į 

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA. M. Krupavičius. 
t«3 psl „ $1.00 $0.75 

LIETUVA, žurnalas - $1.00 $0.50 
LJETUVB VARGONININKAS IŠEIVIJOJE. Juozas 28e-

vi&us, 304 puslapiai $5.00 $3.50 
LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE L. Dambriūnas 

35 puslapiai. - $0.30 $0.40 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. J. Ambraik* kr J-

Žiugžda. Fonetika ir Morfologija, 1966 m.. 181 psi. . $2.00 $X3> 
LIETUVIAI HAMILTONE, K. Baronas ir S. Dalius. 250 

paveikslų. 202 pusi $5.00 $4.00 
LIETUVIŲ ŠVIETIMAS Vokietijoje ir Austrijoje 1944-

1950 metai*. 040 psl. su daugybe fotografijų moky
tojų ir mokinių. V. Lkueri&us - $12.50 $8.00 

LTTHtfANIAN ART IN ĘXILE, 78 pusL $200 $1.00 
clTriUANiAN MttJ'-TAUGHT, by M. Variakojyte-ln-

kenieni. Labai (era knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai 
144 psi — ._„ $2.00 $L50 

$100 

I 
$1.00 

$1.00 
$1.50 

Np 
$1.00 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

ECPERIENCED HEATING & 
JUK CONDITIOJIIMG 

SERVICEMRN 
f or residentia] and light commer-
cial work. Good conųpany bene-' 
fits. Steady vark. 

Por Appobirment F|aaoe CaB: 

2 4 6 - 3 3 0 5 
HELP WANXED — MOTEBY8 

YOUNGLADY 
Age 19 — 85 

Outgoing personaUty — fnll time. 
Permanant poaition. Assist young 
aaecutive. Advertising office, inter-
esting work. Variable boura. Top 
aslary. 6 Cornera area. 

CaJi — 

MB- MTSE — TeL 4S8JT36S 

be jokio 
tnuzDS. 

B D T U T J D 

Į V A I R Ū S L E I D I N I A I 
B«wa 

ALBUMAS, PORTFOLIO, 66 Pbotographs, A. Kesys, g j . $3.90 
ATSIMINIMAI. Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I daL — 

pasiruošimas darbui. 320 psl. .— $3.50 
ATSIMINIMAI. Vysk. P. Bučio. red. J. VaiSnoraaJJ dalis. 

Darbo Baruose, 279 pusi $3-50 
ATSIMINIMAI U BALFO VEIKLOS 1944-1984. PreL 

J. B Končius Atspausta Draugo spaust 1966 m., 
404 psl. Kietais viršeliais ~ $600 
Minkštais viršeliais ~ $5.00 
1951 m. išleido J. Bachmias, 128 psL $1.50 

DJALOGAS SU LIETUVIAIS, Br. Raila. Akinnrksahį 
kronika 560 pusi. _ $7.00 

DR. KAZYS DRANGEIJS, Jo gyvenimas ir darbai. Red. K. 
A GirvUas, 1971 m. 214 psl $3.00 

, FOTO KOMPOZICIJOS. Alglm. Kezys. SJ- Bleldo M Mor-
| kūnas Chicagoje 1972 m., 65 pat ,.,.. $6.00 
FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ. Andrius Ryliaais, 

Atsiminimai. Spaudė Draugo spaustuve 1974 m. . . . . 
530 puslapių. Minkšti viršeliai 1250 
Kieti viršeliai . . , $15.00 

IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičius. Benamio 
BaUno perspektyvos. Venta, 1951 m., 278 psl $2^0 

JAUNASI8 AKORDEONISTAS. V. Cetkauskaa. V*do.v«J|. 
163 psl - $1.00 

tSELOKSTASia ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičium... $2^0 
H PASKENDUSIO PASAULIO, Br. Raila žurnalistika, 

448 puslapiai ..- ~ .— . $5-60 

Dabai 
$2.00 

$2.09 

$2.00 

Taip pat, abejojaat dėl 
DRAUDIMO, ar noriai apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, OYVYBC lt 
SVEIKATĄ malamai būna patarnaus 

•ALY* BUmiTIS 
4243 W 6Srd St., Chicago. DL 

767-0800 arba 778-9371 

BNUOMOJAMA - FOB BENT 
«Ha«HNaHMwaMiav«a^B*^Bm*aBe**teaiavBMaaa¥««BMaBBW 

2813 WEST 64TH STKEET 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
tetas. $195.00 mėa. 

McKET * POAOTJE 

TN. —̂ 239 0990 

VYRAI IB MUTEBTB 
i — M I 111111 m i —«».———mmmmmmm 

WB NFJEB HELP 
Day positiona availafele fult or f tut 
UOHV G«od w«rlung oond. Frea m«Ala 
& uniforma. Ho«*p. & insuraace avall-
abla. Pay starta a* $3.00 

14SS Wo, B M M 

$2.00 
$1.50 
$100 

$5.00 

$1-60 

$5.00 

NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL ESTATE BROKERfi 
P, ŽUMBAKIS-PR 8-6916 
tlHHiHHIIIllItlmMlllltnHIlIlHUlIttMMMI 

Marąuette Park area — 3 bedroom 
brick bungalow. Immedtate 

Call 737-5263 after 6 p. m. 

KultdriBio i*nedo 6^ae puslapyje- * r ^ l S W i a 5 . ..^TITZZ.^^....-T!|2.00 

$8.00 
$11-25 

$2.00 

$0J0 
$15C 

S3J0 

JUO 

IIIIIHIIIIHMIIUJIIIIIIIIIMIIII 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame 

aeBą namn pa taisymus. 
PETRAUSKAS 

OONSTRUCnON 0OMPANY 
TeL — 847 7364 

Skambint po S vai vakaru 
mmmtmmmmmmmmmmmKmmm 

c McD^že y 

feL 13S-1MO 
Cft Oe»re 

N O R I P l B K T t 

Pirksiu sen% bet stipria 
atsigulamą kėdę. 

Skambint 776-8199 

l < 

D Ė M E S I O 

PACKAGE 
MARMA 

SIUNTINIAI į UCTIjV^ 

mmmmmmmmmmmmmm mmmm 

Bbnierisms apsimoka akele-

rJf diaeraJityj^ T>raujc»". 

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

Apdramtas peikiAutlfaMf 

M M 

>rJi 

wm m*m — • » 



t 

SIDABRO IR GINTARO DARBŲ 
PARODOS IŠVAKARĖSE 

Norbertas Lingertaitis — gavęs keletą apdovanojimų už 
nauja jauna pajėga lietuvių pri- savo darbus, pripažintos 
taikomojo meno sri yje. Už ke- riausiais parodos mastu Kon-
lių dienų Chicagoje įvyks jo kursuose esu laimėje* dvi pir-
daifag paroda — pati pirmoji, mąsias vietas su premijomis už 
šoje pasaulio lietuvių sostinėje.! "design and craftsmanship", at-

CH1CAGOS ŽINIOS I 

• 

TEISMAS PARDAVĖJAMS DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. kovo mėn. 22 d. 

Cbicagos vartotojų komisio-
nleriaus pavaduotojas 8h. Gist 
patraukė teismo atsakomybėn 

kurie sulaužė 

Ta proga ir persimetėme su bos-
toniškiu sidabrakaliu keliais žo
deliais. 

— Bfi'u Įdomu sužinot*, ko
kio* gi rū'ies darbai bus paro-
Joj «3t»tyti? 

— Taigi parodai turi paruo-

ARE&TAVO PADEGĖJUS SULAIKO NACIUS 
Patraukti atsakomybėn trys Skokie advokatams keliant tris ĮifĮJha^iB, 

**" jaunuoliai, kurių įvykdytas pa- apeliacijos bylą prieš leidimą P*11?* nu<J8-0 ° u ! ? f ^ ' . / a g 

" degimas sužalojo tris namus aciams ten demonstruoti. JAV ^ J ! ? ? * ^ . * * * ? * k , l a i d m a n -
209 bloke, vakarinėj North apducnis teismas sulaikė leidi-
Ave., Chicagoje. Areštuoji po mą dar 45 dienoms. 
to, kai toj apylinkėj įvyko ke-j 

ĮKLIUVO TEISININKAS 

Mylimai Motinai 

se t už kompoziciją bei technis-, ' V-, 1 • , - .K ,. . ^ ^ i lėtas gaisrų del padegimo, kąjj apipavidahnimą. 
Ateityje planuoju ir toliau 

fabulintis sidabro mene ir apsi-
SPROGO FEJERVERKAI Buvęs advokatas B. S. Mar-

lin, 44 m., nuteistas 3 m. kalė-
... t . _ , . , ; Keli sprogimai sudraskė pa-jjimo už tai, kad, žadėdamas 

įtose U e t U V I U k 0 l o m - statą UStartte priemies y, kur| „ves'uoti į prekybos centrą, iš 
buvo gaminami fejerverkai.: 26 asmenų Chicagoje išviliojo 
Sužeista 10 žmonių, vienas sun- 750,000 doL ToMo centro visai 

č ų kainų. Jie ske'.bė kondomi-
nijų kainas mažesnes, negu rei
kią mokėti 

A. A. 

iose. 
Tuo tarpu, dėkodami Nar

šęs kaklo papuošalų, auskarų, I ^rĮui Lingertaičhu už pasikal- ^ a i 
keletą apyrankių bei žiedų m o - i ^ N . raginame Cbicagos Be- ^ ^ 
terims. O vyrams turiu diržo l ivras pasidžiaugti būsimuoju ASTRONOMIJOS KURSAI 
sagčių iš sidabro bei keletą j J° apsilankymu Jaunimo eentre, Ader planetariumas Chicago-
kaklo papuošalų. Visi mano j k u r k o v ° 31, balandžio 1 ir 2 ^ n u o balandžio 2 d. priima 
darbai padaryti iš sterling si- {liepomis bus galima apžiūrėti klausytojus į pavasarinius as-
dabro ir Baltijos gintaro. Taip į * &&& J° sidabro bei gintaro tronomijos kursus suaugusiems. 

meno vaisių. Parodą rengia 
Akademikai filisteriai. mdr. 

SIUNTINIAI J LIETUVI* 
ir kitus krarhjc 

NEDZINSKAS, l a e At**m Aw 
Chimto. III W»S? »*M 9f. W*f 

nebuvo. 
L A I M Ė J O M I L I J O N Ą i , 0 < * ~ " I * — ^ ^ I>ieian moSirsin 

w už apdraudę nuo u jm.o ir auuimii 
C. J. Flowers, gyvenąs 5938 pas n,u* 

W. Rice St , Chicagoje, laimė- F K A N K 2 A P 0 L I S 
jo milijoną dolerių Ulinois vai- " " ^ r S f * fuZ^T* 
stybinėje loterijoje. . Tc»ef. GA *-**&* 

FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
mūsų bendradarbę Vitf? ŠJIenę Ir vi
sus jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu su ja bei kitais ertimaisins liūdi 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
REDAKCIJA IR SPAUSTUVE 

pat sn savim turėsiu ir gintari
nių karolių. 

— O iŠ kur kilo paties susi
domėjimas šia meno sritimi? 

— Visą savo gyvenimą do
mėjausi menu ir ypač rankų 
dirbiniais. Besilankydamas pa
rodose ir studijuodamas sidabro 
dirbinių konstrukciją bei for
mas, supratau, kad čia reika
lingos ne tik patyrusios rankos 
ir kūrybinė vaizduotė, bet tie-
? og ir meniški gabumai Tuo 
metu, kai šitaip galvojau, jau 
buvau dirbės su metalais ir net 
baigęs vakarais meno mokyklą. 
Tai taip, turėdamas įsigijęs du 
pliusus, ėmiau ir įsidrąsinau 
i žkalbinti pažįstamą lietuvaitę, 
tuo metu gyvenusią Bostone ir 
mokėjusią puikiai dirbti su si
dabru. Ji man ir nurodė, kur 
pirkti sidabrą ir įrankius ir iš
mokė mane pagrindinės techni
kos, o po to aš turėjau mokytis 
iš savo klaidų. Dabar praėjo 
jau devyneri metai nuo to laiko, 
o aš vis dar mokausi iš savo 
klaidų. 

— Kokie yra paties darbo 
įkvėpimo šaltiniai? Kas pati 
kūrybine prasme maitina ir 

BLOGIAUSIA ŽIEMA 
Illinois univ. mokslininkas St. 

A. Changnon skelbia, kad pra-
KONCERTAS ėjugj įįema buvo blogiausia iš 

Kamer'nio orkestro koncertas visų: iškrito daugiausia sniego, 
Mokslo ir pramonės muziejuje bendrai paėmus, buvo šalčiau-
vyks kovo 26 d. 3:30 vai p. p. s:a, pareikalavusi daugiau kuro 
-Vliks Haydno, Mozarto ir ir kitų išlaidų ir sudariusi daug 
Strauso kūrinius. nepatogumų. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKUS 

— Didelė dalis mano darbų 
darbelių medžiagos pas mane 
ateina paštu iš kuone visų mūsų j 
kolonijų. Daugiausia tai mote-j 
rys atsiunčia kokj gintaro ga- j 
balėlį ir palieka mano atsako-į 
mybAj iš jo padaryti "ką narsi 
gražaus". O beveik kiekvienas 
gin aro gabalas būna vis kito
kios formos ar atspalvio. Ir 
tos skirtingos kiekvieno gabalo 
savybės pačios prašosi tam tik-
roa^nipavidatinimo idėjos, pa
čios nurodo į tai, kaip tą ginta
rą apdailinti ir pagražinti. 
Nemaža formų savo kuriniams 
imu ir i i gamtos, iš lietuvių 
liaudies meno ir iš savo paties 
vaizduotės. 

— Kas domisi Paties darbais 
ir kam jie taikomi? 

Domisi, sakyč'au, žmonės, 
kurie supranta meną ir rankų 
darbą, tarp pat žmonės, kurie 
myH ghVarą. Beveik visi mano 
darbai yra skirti moterims, nes 
mūsų vyrai kol kas dar nelabai 
drįsta nešioti papuošalus. Jei 
ką vyrams darau, tai daugiausia 
sidabrines diržo sagtis. 

— O užbaigai gal atskleistum 
ši tą iš savo gyvenimo keBo? 

— Gimiau ir užaugau Lietu
voj. Nuo mažens jau atsimenu, 
kaip drožinėjau peiliu iš medž'o 
figūras. Mokykloj man labai 
patikdavo ir sekdavosi meno 
pamokos. 1958 m. visa mūsų 
Teima išvažiavo į Vokietiją, o po 
metų į Ameriką. Cia aš pradė
jau t*rp»**ti vargonų fabrike, 
kur išmokau su metalu dirbti 
Vakarais lankiau Bostono me
no mokyklą ir ėmiau dainavimo 
pamokas. 1967 m. buvau pa
imtas i kariuomenę. Kai grįžau 
iš Vietnamo, 1969 m. pradėjau 
lanky i New England konserva
toriją ir tuo pat metu pradėjau 
dirbti su sidabru. Vasaros me
tu, turėdamas daugiau laiko, 
važinėdavau po įvairias rankų 
darbų parodas ir ten pardavi-
nėdavau savo dirbintu*. Esu 

A. A 

PAULINA ŠUJEDOENĖ 
Patai tfvss JATBLEViaOTft 

1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano mylimo
ji žmona Paulina. 

Gimė Lietuvoje, Biriu aps., Vabalninko mieste. 
Pa'aidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Liko dideliame nuliūdime vyras Mikas, Lietuvoje daug 51-

nrinių, taip pat ir Amerikoje, draugų bei pažįstamų. Priklausė 
prie Lietuvių organizacijų. 

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte. niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus negrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar vė
liau ateisime. 

Ilsėkis ramybėje mano mylimoji gyvenimo palydove!: 
Tai buvo pirmas pavasaris. 
Skambėjo vieversio giesmė, 
Tokia nauja ir tokia graži. 
Kaip miško mėlyna gėle. 
Nuskyniau mėlynąją <?ėle 
ir prisegiau Tau pri* kasos, — 
Savo gėlės pinnajj žiedą. 
Džiaugsmo ir laimes Šviesios... 

vyras ir visi giminės. 

** . - • r - : - - - ~ - ~ - : • 
i 

JUOZAS GRYBINAS 
Gyveno Chicago, Ulinois, Marąuette Parko a pyl. 
Mirė kovo 20 d., 1978, 1 vaL popiet sulaukės 75 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nubudime draugai Laidotuvėmis rūpi

nasi Bruno Acaimas ir Jonas Boguta. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketv., kero 23 d. ii koplyčios 1 vai. po

piet bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiese laidotuvėse. 
Nuliūdę: Dnngsi 

Laid. direkt. Donald A, Petkus, tel. 479-2345 

UITOMOBIMU TAISYMAS 
} 

Padangos. Priek.i.ų tsūų reguiiauma* 
>r b*taitN*ivirnN Stabdžiai Dualini»' 
.»» l&irulamteu vamzdžiai s f kili i«« 
aisymai KlRfcSTONE T lRKS * * * * 
niignment and , caiaceing Brak«* 
3hock absorbers Muifiers aad o?pea 
run^-1'.r-s Luhriranon Cbaugv r*f oi1 

ind Fi*t*»r<« 

m » m MITO ANO TIRE SERVICE 
2423 Wwt MĮ Į StrMt — T»l. CR 6-T7Ti 

Vf-ikia nuo 7 00 vai ryto iki 5:00 vai vaaaro 
44^adienmis nuo 7 On vai ryt«, iki t vai popaet 

• v ..tH.li^timi* .|*1«rvt» .^s\ MIKĄ* ^KSA? 

A. + A. 
FILOMENAI BUTĖNIENEI mins, 

diikroms-- ALGEI ŠLEŽIENEI, VIDAI ŠTUE?ITT 
sūpni ZEHOffūI, seseriai VANDAI URBONIENEI J-< 
šeimų nariams ir kitiems artimies'ems nuosirdn^ 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Džiugy šeima 

A. * A. 

AGNIETEI MICKEVIČIENEI minis, 
sūnų CEDMII& dukrą STASĘ IABAN^USKTENK. 
jų šeimos narus ir artimuosius nuoširdžiai užpu
čia ii kartu liūdi 

Džiugu šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OO¥TOAS P GAIDAS ir GERALOAS F O&IMH 

TRYS MODERNIŠKOS K0PIYC!0« 

1330 3A So Calitornia i»enu» 

Teleiouai LA 3 044U u LA 3 98-S: 

i6U5 9? Seurt Hermifage Avenut 
Telefonas — TAid* f I7«i 

- < MŪST". mielam kolegai 

A. t A. Lfn. KAZIMIERU' PLĖNIUI mirus, 
įo žmonai SOFIJAI, sūnums RIMVYDUI ir LIUCIJUI su 
šeimomis ir kitiems gim'siems reiškiame n-oširiž": 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Kazimieras Mankus Kos'as iaškait.s 
Jurgis Stankūnas J«szas Gramas 
Julius Kfaraciejus . ' 

Mažeika ^ Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVSSTERN 4VE 

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

Mylimai m tinai 

A. t d FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
bičiules ALGC ŠLEŽIENC ir VIDą ŠILIENC bai visus 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir liūdi 

,. lietuviu Fronto Bičiuliu 
Chicagcs sambūris 

/ 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

\1AKQUfcTTE FLfNi;RAl H O M E 
• K \ » M(N>»JtM«ii«>> m i n i m e 

>*33 West 71 Si Tel. uRovenhih b 2345 t 
416 Se 50th k t 0M Cicere rOwnhall 3 21080 

%IKATt M TO%t«>HII.M%|> <T%rVT| 
' 

i A I I K M 1 v ! l M.f,»i K f O R I A I 

lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

m} so imiAVIC A *VE. lei V A r * l m> 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS 

JONAS ŽURAS 
ZurauJcas 

MM w nm P L A C I 
•424 • . «Nli ri'KF'Fl 

P % l ^ M^H% l l l 

GiUame skausme Ir i lgesį prabėgo jau ketveri sunkūs 
ir liūdni metai be mylimo Jonelio. Lai gailestingas Dievulis su
teikia jam amžmą ramybę dangaus karalystėje. 

Jo brangų atminimą minint ketverių metų mirties sukakties 
proga ui jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios š. m. kovo men. 
28 ir baJ. 1 d d. Lietuvoje: gimtajame Radvilišky, Kaune Ark. 
BaziMkoje, A. Panemunėje, Rum&i&kėj, Vilniuje šv. Mykolo ir 
Rockestery. N. Y. 

Nuoširdžiai prsJau Romuvos korp., giminių, draugų bei prie-
telių sia proga prisiminti ir kartu tomis dienonus pasimelsti už 
Jonelio sielą. 

liūdinti mlrnatafa tam ABna, seno Bronė, Lietuvoje 
hmlisi Suays Ir Antanas Ir 

PETRAS 8IFUONA5 

JURGIS 
ctit <m 1 m.ANM 4 4\> 

vinrtnte 74*n 
f«4 x»-»ue«lr M 2 I S 

IM lMa> 

• •H t M«««HI» « mn 

F RU0MIN 
i « V%rd» M l * > » 

Ob» 

POVILAS i. RIDIKAS 
IM v%r* 1 m* 

VASAITIS SUTKUS 
• 44* Ut »v» 1 l l ' F M I . I i i • H m 

: • ' 
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DRAUGAS, trečiadienis, T&tS nx fcov© men. 22 

x "Grandies" ansambHo glo
bos komitetą sudaro: Sofija 
Pranckevičienė — pirm., Zina 
Pocienė — ižd-, Birutė Linta-
kienė — korespondentė ir Vida 
Kosmonienė — vicepirmininkė. 
"Grandies" vadovė Irena Smie-
liauskienė ir šokėjai džiaugiasi 
tėvelių pagalba ir dėkoja komi
tetui, kuris neatsisako ateiti 
pagalbon jaunimui. Irena Kriau-
oeliūnienė, atėjusi į talką, su
ruošti "Gyvataro" koncertą, 
gražiai parėmė jaunimo darbą. 
Visi grandiečiai dėkingi Irenai 
Kriaučeliūnienei 

x Br. T. Margis, MIC, dirbąs 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

l A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Petras Remeika, 

MIC, gyvenąs Marianapolyje, 
Thompson, Conn, yra sunkiai 
susirgęs ir kritiškoj būklėj guli 
ligoninėje. 

— Juozas Laučka, "Laisvės'* 
radijo lietuvių skyriaus vedėjas 
Miunchene, baigė savo tarnybą 
ir kovo pradžioje grįžo į JAV ir 

miU. ZVAIG ZD UT£ 
Mtt*«antiSL*£- * ^ * "* Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Redaguoja i. Plaėas. Mrdffogj siusti: 

X Kun. Vytas Memenąs, Šv. 
Marijos par. klebonas Mokena. 
Dl., ir Will-Minooka dekanato 
dekanas Joliet vyskupijoje, at
žymėtas '•American Who's Who 
in Religion 1978" laidoje. Lei
dinyje išspausdinta ir 30 trum
pa biografija. 

x A. a, dr. Constanee Mas- » *••• *• *•»•&•»» ^^^, """<t° gins-
ta usldenė-O'Britia, žymaus Ame- "Draugo" spaustuvėje, šiuo me- į _ ^ fc Kunigunda Puskepa-
rikos senosios kartos lietuvių tu po operacijos gufi Šv. Kry- U ^ ^ mįrė k o V Q mėnesį jjko 
katalikų veikėjo, buvusio Loyo- %** ligoninėje. Ligoms p a m a - l ^ vy^s puskepalaitis, sūnus 
los teisių mokyklos profeso- žu sveiksta ir tikisi savaitės H e n r i k a g ^ ^^^ & ^ ^ ^ Ma-'sario šventė Tad* 
riaus ir Illinois prokuroro aai- Pabaigoje gTjžti namo, nors į rfja m ^ ^ S u n u s Henrikas sniegas, viskas auga iš po šal-
stento Frank Mast-Mastausko, paartą dar bent porą savaičių 

1965 m, našlė, mirė. negalės grįžti 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
7045 So. Ciaremont Aveouc, Chicago, Ulinoš* 

VISIEM3 TĖVYNES ŽVAIGŽDUTES BENDRADARBIAMS, k y ^ AŠ su savo mamyte mo-
IR SKAITYTOJAMS LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ! TEGULi**8111* v a ? u s d a ž y t i UetuviS ' 

apsigj-veno Bethesda, Md. j o | YELYKŲ VARPŲ GARSAS LAISVAI SUGAUDŽIA IR MŪSŲ 
vieton lietuvių skyriaus vedėju į TĖVYNĖJE! 
paskirtas dr. Kajetonas Ce- Sedaktorius 

VELYKOS 
Velykos, tai gražiausia pava-

augina gražią lietuvišką šeimą, į tos. žiemos 
priklauso šaulių būriui Duktė 

į Marija ištekėjusi už Vytauto 
Prapuolenio, užaugino du sūnus 
ir dukrą. Puskepalaičių šeimą 
teko gerai pažinti Vokietijoje 
vienoje stovykloje. Atvykę į 

mirusio 
kovo 19 d Webb Lake, Wis. I x ***** Norkutei, besiruo-
Pašarvota trečiadienį, kovo 22 j Siančiai sukurti šeimą, atsisved-
d, Petkaus Marąuette laidotu-»k™"110 mergvakarį giminės ir 
vhj koplyčioje. Laidojama ket- į artimieji surengė pereitą sek-
virtadienį 9:30 vaL po pamaldų i madieni kovo 19 d, Jaunimo 
iš Švč. M. Marijos Gimimo par.' centro kavinėje. R Norkutė ^orcesterV visą laiką gyvenome 
bažnyčios Šv. Kazimiero lietuvių yra baigusi Chicagoje umversi- kaimynystėje. Puskepalaičiai 
kapinėse. Liko dvi seserys. J tetą, o dabar studijuoja Flori- b u v o l a b a i n u o g i r d ū s & tvarkin-

x LB Lemento apylinkės! <*<>je. Chicagoje buvo ateitinin- ^ k a i m y n a i Puskepalaičių šei-
metiniame susirinkime kovo 19 Į kų jaunučių globėja ir progra- ^ ^ j ^ užuojautą. 
d į valdybą buvo išrinkti Milda mU rengėja. 1 _ R i t a ^ Vvtautas Poiterai-
Povilaitienė, Vilija Kerelytė,į * Antras kaimas per Dgą ir ^ 5 ^ ^ ^ Detroite. Mich., 
Vytautas Kamantas, Vytenis i &H žiemą lokio miegu nemie- k o V Q n ± g u a j i a u k ė dviejų 
Milūnas ir Romas Račiūnas \ gojo. o ruošėsi naujai progra- v a i k u č i ų . R i m o „. Lm0 J ų ^ 
dvejų metų kadencijai. Viene-: • • * k"™5 šiemetinė premjera n e l i s 8 ^ ^ ^ džiaugiasi bro-
rių metų kadencijai liko Romas **>*» N e w Yorke balandžio 1 u^ais, o tėvukai Lydija ir Vy-

dierą "Laisvės žiburio' ruošia- t a u t a s S k r e b u t e n a i , Marfja fa-
akare. Chicagoje ta p ^ ^ p0iteraičiai, sulaukę 

Sprogsta medžiai, 
dygsta žolė, skleidžiasi pirmo
sios pavasario gėlės ir grįžta i Di~~~ «,1 _^1* C 7fT 

. . ^ . ^ choras gražiai gieda. Po mišių 

daugiau klausyti nors ir 
sunku. 

Velykom artėjant, dažom 
margučius ir laukiam Velykų 
ryto. Gražiai apsirengę einam 
į bažnyčią anksti rytą. Taip 
gražu bažnyčioje: procesija, 

1 kus margučius. 
Visi džiaugsimės, kad Jėzus 

prisikėlė iš mirusiųjų. 
Ingute Nelsaitė, 

Los Angeles lit. m-los mokinė. 
"Saulutė". 

paukščiai iš šiltųjų kraštų. 
Velykų metas, tai prisikėli

mas ne tik sieloje, bet ir gam
toje. 

Gavėnios laiku visi ruošiamės 
Jėzaus prisikėlimui. Bandom 
būti geresni, geriau mokytis ir 

važiuojam pusryčių pavalgyti. 
Jau po Velykų žinom, kad pa
vasaris artėja ir oras pradės 
atšilti po ilgos žiemos. 

Bronutė Barakauskaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinė. 

AŠ ESU LIETUVAITE 
Aš esu lietuvaitė. Mano ma

ma yra lietuvė. Mano tėvas 
yra lietuvis. Mūsų visa šeima 
yra lietuviai 

a &*V\yrč 

Burba, Agnė Katiliškytė, Algis 
Kazlauskas ir Vitalis Umbrasas. 
Valdybos posėdis ir pare:gų pa- P"*> programa bus atliekama anūku, 

Playhouse salėje (šeštadieniais,, 
balandžio 15 ir 22 d.) ir Jauni-! ~ Knn- " į * " **** P u t n a m ' 
mo centre (balandžio 2 9 d ) . | C " * ^ ' - ^ ^ - - • -
Tuojau po čikagiškių pasirody-i 

siskirstymas bus balandžio 6 d. 
Kontrolės komisiją sudaro Ri
čardas Burba. Anatolijus Milū
nas ir Pranas Šapalas. 

x Viktoras Jasbntis, geras mu> gegužės 6 d Antrą kaimą 
imtininkas, iš Vak. Vokietijos kviečia Montrealio lietuviai. 
su vokiečių komanda yra atvy- x Cicero lietuvių žvejų ir me 
kęs į Ameriką dalyvauti rung- džietojų Ešerių 
tynėse. Jis Vokietijoje jau yra iv^ss gegužės 20 d Lietuvių 
laimėjęs čempionatą jaunių į veteranų salėje, 1434 S. 49 et 
rungtynėse. Amerikoje gyvenai x Valerija Bublienė, Phila-
jo dėdė. tik nežinoma jo vietovė.' delphia, Pa., maloniu laiškelu| J38 g™es 1899 
Jis rungsis Joliet Ontral High padėkojo už dailų "Draugo"' Utenos valsčiuje. 
School salėje, Joliete, Dl., kovo kalendorių ir atsiuntė 9 dolerių 
30 ir balandžio l . d Be to, dar auk%- Ač"*. 
lankysis Wisconsin ir Iowa vai- i x Petras Mazaitis, Sudbury, 
stij03e. Būtų gerai, kad lietuvių 10°*-* parėmė mūsų spaudos 
jaunimas su juo susfpažintų ir j darbus 7 doL auka. Dėkojame, 
parodytų jam didesni dėmesį. x JuHus Kviecinskas, Toron 

ir 12 d laikė šv. Mišias lietuvių 
Šv. Kazimiero misijoj ir pasakė 
pamoks' ą. Kovo 12 dieną Lie
tuvių khibe kalbėjo apie Saulių 

klubV baūusi 8 ą j u n g o s | k ū r t 5 ą V l a d ą ^ ^ 
— Rašyt Juozas Petrėaas-

Petras Tarulis kovo 19 d. at
šventė 78 m. sukaktį. Rašyto-

m. kovo 19 d. 

VELYKŲ KUKIS 

Skubėki kiškeli, skubėk, 
Velykoms jau darbą pradėk, 
Margink savo margučius, 
Džiugink mažus vaikučius. 

Keli bus šokoladiniai, 
Keli - tai marcipaniniai, 
Bet visi jie labai gražus 
Ir nepaprastai skanūs! 

Tą ankstyvą Veykų rytą 
Marytė kėlė brolį Vytą, 
Jau buvo apsilankęs kiškelis 
Paliktas dovanų krepšelis. 

Kr. 
Indrė Budaitytė, 

Donelaičio l i t m-los 

Lidija Vasytė, 
Lemonto "Maironio', lit m-los 

Specialios klasės mokinė. 
"Perkūno vėjas" 

KUOLIUKAS 
Aš turiu kačiuką. Jo vardas 

yra Kudliukas. Jis labai daug 
valgo, todėl yra storas. Su juo 
daug žaidžiu. Jis nuveja nuo 
namų visus katinus, nes yra la
bai stiprus. 

L. Daukša, 
Toronto "Maironio" lit m-los 

mokinvs. "Mūsų pasaulis". 
sniegas nutirpsta, vėjas nurim-

GDZDOJOME DK DAINAVOME ^ jj. |aitis praeina, kad visi 
Pirmiausia mes visi ėjome j : pavasario dalykai, kaip žolė, 

! bažnyčią. Visi meldėmės ir gie- i g6168- medžiai ir krūmai galė-
I dojome. Paskui ėjome namo ^ ž v d e t i * v^ P o lauio la i" 
papietauti ir pasilsėti. Pirmą k o m u m s sukurs gražų vasaros 

1 va'andą visi susirinkome į mo- vaizdą. 

dažnai mėto sniego gniūžtes J 
vienas kitą ir į automobilius. 
Tėveliai turi anksti i i ryto nu
sikasti kiemo įvažiavimą, kad 
galėtų išvažiuoti | darbą. 

Vaikams būna džiaugsmas, 
kai taip smarkiai užsninga 
sniegas, nes nebereikia eiti į 
mokyklą. 

Būna smagu, kai visas tas 

Piešė Vija Bublyte, Clevelando šv. Kazimiero lit. m-los 5 sk. mokinė 

X Aukų atsiuntė: po 3 doL 
— A. Žukauskas, Ap. Daukin-
is; po du doL — P. Jašmantas, 

M. Masiliauskienė, D. Mėliuis; 
po i doL — J. Kazlauskas, A. 

Visiems dėkojame. 

VELYKŲ KIŠKIS 
(KlsKULNĖ) 

Velykų kiškis visus metus 
ruošėsi Velykom, planavo, kaip 
ateis pas mažus vaikus ir juos 
apdovanos saldainiais. Jis mai
šė šokoladą, gamino velykinius 
krepšiukus ir dažė margučius. 
Bet per šias Velykas jau daug 
netrūko, kad šie Velykų krep
šiukai nebūtų pasiekę vaikų. 

Jau savaitę prieš Velykas 
kiškio padėjėjai ruošė ir skir
stė gėrybes vaikučiams. Jie 
paskutinius k:aušinius numargi-

X Solistai čikagiečiai P. Bič-;to- O"1, P r i e prenumeratos,2itkus 

kienė, A. Brazis, S. Baras, D. j mokesčio pridėjo didesnę auką j x Balzeko Lietuvių kultūros 
Stankaitytė dainavo S t Peters-1 Ačiū. muziejaus Moterų pagelbini3 
burge, Fla., Lietuvių klube. Ba-j x B- Andra41ūnas, Milwau- į vienetas balandžio 22 d rengia 
landžio 12 d. ten dainuos i š ! k e e . Wis., prie prenumeratos Į metinj pavasarini susitikimą su 
Montrealio soL G. Capkauskie- į mokesčio pridėjo 9 dol. auką užkandžiais Stump's Banpuet n 0 i r . . ? o k o " ' 
nė. praėjusi sekmadienį daina-1L a b a i • * * , Inn, 10340 Routhwest Highway, Pagražino-
vusi Chicagoje, Putnamo seselių j x Juozas Inkratas, W«mn.!Chicago K d g e . HL Pradžia 11 
rėmėjų vakarienėj. j ton, Ont, atnaujino prenumera- i vaL« užkandžiai 12 vaL Užkan-

x Apsaugos nuo gaisru m ė - l ^ Padėkojo už kalendorių j , | džrų pelnas skiriamas Muziejaus 
nesio proga Sv. Kryžiaus ligo-1atsiuntė 7 doL auką. Dėkojame.^" ' ! i ™r* ^ ^ 
rdnė mokys savo tarnautojus, į x P. 

nubėgęs į salioną surado krep
šiuką ir kiškienės piniginę. Ta
da vaikutis, šūktelėjo: "Tėte, 
mama! Aš nežinojau, kad Ve
lykų kišk s nešiojasi piniginę!" 
Kišk's, kiškienė ir padėjėjai nu
sijuokė ir pailsėję pamažu ruo
šėsi kitoms Velykoms. 

Vida Simonaitytė, 
Bostono lit. mokyklos mokinė. 

kuris 
j premiją jaunai lietuvaitei žur-

Vahmas, Torrington, (nahstei. Kandidatė turi para-
Kaip geriausiai panaudoti gesm- Con., parėmė savo dienraštį į M tnimpą r1išinį a p ie iTkią 
tuvus, kaip apsisaugoti nuo du- į 9 doL auka. Maloniai dėko
ju ir dūmų ir pan. Toks in
struktavimas bus visą kovo mė
nesį. 

x Aukų po 5 dolerius at
siuntė: 

Ade!ė Poderienė, Southfield, 
Teofilius Labanauskas, Ever-

green Park. 
Dėkojame 
x Sunny HilK Floridoje, ap

lankysime pavasarį. Išvykstame 
balandžio 29 d. grįžtame gegu-' «niiiuiiiimiiiii«iHtiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiin 

jame. 
x Po keturis dolerius auko

jo: Magdė Sakadauskienė, Ka
zys Kaminskas, E Tiknius, Sta
sys Grušas, Frank Namoff, 
Paulius Mikšys, Antanas Bujo-
kas, Marija Knystautienė, Ade
lė Mickūnienė, Stepas Zobars-
kas, J. Byla. Visiems tariame 
malonų ačiū. 

žės 1 dieną. 
737-1717. 

Marius Kiela, teL 
(sk.). 

X Kviečiame apsilankyti ir 
susipažinti su mūsų gaminiais. 
Nauja Talman delikatesų krau
tuvė, 2GU W. 69 S t Lietuviš
ki maisto gaminiai, raguol s. i 
tortai ir įvairūs pyragai. Prii-I 
mami užsakymai šventėms ir 
kitoms progoms. Salininkai —. 
M. ir L. Kupcflceviciai. Tel^f. 
434-9766. (sk.). 

x Puiki velykinė dovana sa-! 
vo artimiesiems draugams šie- j 
met yra bilietai į labai gražią, 
įvairiomis melodijomis f^erpintą 
ir laisvės *ema paremtą Verdi 
"Nabucco" operą. Operos spek
taklių bilietai gaunami Vaznelių 
krautuvėje, 2.501 W. 71 Ct, Chi-
cago, Ui. 60628. (pr.). 

M tik išėjo iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 
1. RŪTELE, 4 v. drama 
2. SAULSS ROMAI, 4 v. dra 

m a 
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v. 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti. 

Kaina su persiuntimu $6.55. 
Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd S>reet 
Cnicago, Ui. 60629 

fmmiMUiiyiiHimmn 

žymią lietuvę moterį ar apie 
moterį iš Lietuvos istorijos. 
Pristatant prašymus, reikia nu
rodyti savo amžių, adresą, kurią 
mokyklą dabar lanko ir kurioj 
mokykloj tęs mokslą toliau, tė
vų pirmus vardus ir motinos 
mergautinę pavardę. įsiregis
truoti iki šių metų kovo 31 d 
oas Mrs. «fesn Vanee, 1424 S. 
50th A ve.. Cicero, DL 60650, 
teL 652-5245. (pr.). 

x Telki pagalbą savo vaikam, 
veikiai tegriūna ta vergija — 
taip dainuojama Nabucco ope
roje. Jos spektakliai jau čia pat 
rr šią operą į mūsų sceną at̂  
vesti padėjo šie mecenatai: 
Elena Ir Edvardas Cižinansksi 
paskirdami 125 dol., Paulina ir 
Antanas Mikštai _ 150 doL, 
Vzicentina ir Jonas Jurkūnai 
— 150 dol., dr. Algis Paulius 
— 150 dol., dr. Danguolė tr 
Stasys Sorantai iš Rockf ordo 
— 1C5 dol., Angelė ir Romua? 
-las Nelsai iš Fullerton, Calif., 
100 dol.. B'.rntė Bagdonienė iš 
Pa^os Park. BL, 101 doL, Ona 
Mnliolimė — 100 doL, Ignas 
Andraš:imas — 100 dol., John 
Evans, Jr. — 100 dol., Stefa ir 
dr. Petras Kisielius — 100 dol. 
Šiems mūsų Operos mecenatams 

Lauke buvo karšta, 
bet vistiek kiškučio padėjėjai 
šokinėjo ap'ink namą, atlikda
mi paskutinius mažus darbus. 
Velykų kiškiui buvo taip pat 
karšta, tai jis įšoko į baseiną 
atšalti Jis maudėsi, maudėsi ir 
išlipęs peršalo. Kiškis kosėjo 
ir skundėsi visokiais skausmais. 
Visi padėjėjai, net kiškienė, la
bai susirūpino ir ėjo per miestą 
kJsusdami: "Velykų kiškis su
sirgo! Ar jūs galėtumėte mums Velykos artėja. Bus Jėzaus 
padėti išdalinti vaikučiams krep- prisikėlimas. Visi bus užsiėmę 

piešė Jūra Liutkutė, Marąuette 
Parko lit. m-los 6 sk. mokinė 

VELYKOS ARTĖJA 

kyklą Pirma giedojome him
nus: Amerikos ir Lietuvos. 
Paskui kalbėjo preL klebonas 
maldą, kiti pasakojo iš istorijos. 
Mes vaidinome: sakėme žodžius 
ir dainavome. Buvo susirinkę 
daug žmonių. Po to Lietuvių 
Bendruomenė mokinius pavaiši-, 
no. Buvo smagu. 

Edis Glavinskas, 
Brighton Parko l it mokyklos 

IV skyr. mokinys. 
BENDRUOMENĖS 

PIRMININKAS 
Du Lemonto mokyklos moki

niai Jonas ir Petras kalbasi tarp 
savęs pamokų metu. 

Jonas: — Tai matai, mano 
{tėvelis daktaras, jis daug už
dirba, daro operacijas ir myli 
mano mamą. O ką tavo tėve
lis daro? 

Petras: — Mano tėvelis yra 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. O ar tu žinai, kas tai 
yra? 

Jonas: — Taip, taip. Ben
druomenės pirmininkas yra toks 
ponas, kurio niekad namuose 
nėra. 

'Terkūno vėjas**. 

BURIAVIMAS 

Arūnas Apanavičius, 
Clevelando šv. Kazimiero l i t 

GTLVOSCKIAI NE, 22 

I (mįslė). 
Keturi broliai po 

pure. (10 taškų). 
n, 

viena ke-

šiukus". Visi kiškiai atsisakė. 
Pagaliau ankstyvą Velykų rytą 
kiškis atsibudo su aukšta tem
peratūra. Kiškienė atsisakė jį 
išleisti iš namų. Kiškiui nura
minti ji pati išėjo dalinti krep
šiukus. Dalino, išdalino ir pa-

ir zuikutis. Mamytė bus užsi
ėmus virtuvėje. Aš su savo 
sesutėm dažysiu kiaušinius. 
Lietuviškus raštus darysiu vaš
ku. Amerikoje vaikai laukia 
zuikučio, o Lietuvoje zuikučio 
ir Bobutės. Bus daug saldumy-

vargus grįžo namo pas kiški j nų ir margučių. Mano mamytė 
Kiškis su savo stebuklingu padės man nuvežti lietuviškus 
kiaušiniu žiūrėjo, kaip vaikutis margučius į amerikiečių mo-

Buriuoti yra labai smagu. 
Smagu, kada yra didelis vėjas. 
Laivas plaukia per bangas. Aš 
turi burini laivą. Jis yra oran
žinės spalvos. Jis plaukia labai 
grei ai. Aš buriuoju Champlain 
ežere. Vasarą aš buriuoju be
veik kiekvieną dieną. 

Juozas Bernotas, 
Montrealio l i t mokyklos 4 sk. 
mokinys. Kanada. "Liepsna". 

MANO ŠUNIUKAS 
Mano šuniuko vardas yra Ži

ba. Ji yra balta ir juoda. 2iba 
viską moka: sisti, gulti, šokti ir 
pagauti sviedinį. Ji mėgsta pa
daryti traukinį su Niką ir ma
nimi žiba visada yra alkana 
ir jai Ubai patinka žaisti. Ji 
labai myli mus visus ir savo 
sviedinį. 

Aušra Lėlytė, 
Rochesterio Ht m-los mokinė. 

"Plunksna". 

ŽIEMA IR PAVASARIS 

Žiemą vaikai stato sniego se
nį. Kiti su rogutėm slidinėja ir 
kartais eina čiuožti ant užšąlu 

(Žiūrėkite piešinį). Linijos 
einančios iš kairės dešinėn, neat
rodo tiesios ir neina lygiagre
čiai viena kitos. Kaip istikrųjų 
yra? (5 taškai). 

m. 
Metras turi 3 pėdas ir tris 

inčus. Kaip matote ilgesnis už 
jardą. Du ir vienas ketvirtis 
svaro uogienės sveria apie vieną 
kilogramą. Vienos pėdos ilgu
mo varinės lazdelės svoris yra 
vienas svaras. Kiek kilogramų 
svers toji lazdelė vieno metro il
gumo? (Skaičiai apytikriai Jūs 
darydami apskaičiavimus, vado
vaukitės apytikriais skaičiais). 
(10 taškų). 

IV. 
Koks yra stambiausias jurų 

milžinas — Žinduolis? (5 taš
kai). 

V. 
Vokietijoje yra garsi vietovė 

savo gydomaisiais šaltiniais ir 
daugelio turistų poilsio vieta. 
Tos vietovės pavadinimas iš 
dviejų pasikartojančių tų pačių 
žodžių. Parašykite tos vietos 
pavadinimą. (5 taškai). 

tariame nuoširdų a&u. (pr.). { Velykė, Piešė Rūta Jonsuskaitė, Dariaus Girėno lit m. 4 ak. mokins j &Q ežero arba upes. Berniukai kuosa. 

ATSAKYMAI Nr. 20 
L Krosnis. 

n . Reikia nuimti apatini pi
nigą ir uždėti ant viršaus cen
trinio pinigo. 

m . Darbo šventa (Labor 
Day). švenčiama rugsėjo mėn. 
pradžioje. 

V. Dramblys. Gyvena ato
grąžų Azijos ir Afrikos mia-

• 
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