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"LKB Kronika" Nr. 31 

Kova dėl koplytstulpio 
Stogastulpio statytojai lyginami su pavojingais nusikaltėliais 

(Tęsinys B vakar dienos) 
2-sLs pareiškimas 

20 aio. Stogastulpis vienbalsiai bu- doti, veda vaikus iš kelio ir pan 
vo pacrnerktas pašalinimui nuo Taip buvo informuoti mokytojai 
kiemo. miesto profsąjungų lyderiai, net 

\* v mTT J v. gydytojai ir medicinos persona-
Maza to, 1977 m. gruodžio r J T I • • u • *• T I 

.' . . . . . las, dalis mokinių bei tėvų. Lek-
men. antroje pusėje įvairiuose su- '. . , . v • - i n.-

"Prie? mėnesi, ty . 1977 gruo- s i r i n k i n l u o s e
 P

 I e k t o r i a i a t e i s t a i priai, kūne užuominomis kalbe-
džio 14 Jums pasiunčiau pareis- ^ešto visuomenei darė keistas >° a P l e m a n e > . n e vienas manęs 
kimą. Manydamas, kad jo nega- ^ ^ m a n o a d r e s u . B u v o nepažįsta, ne vienas nesusitiko su 
vote, siunčiu pakartotinai pirmo- s a k o m a j k a d Katedroje groja "pa- m a m m i ' ^pasidomėjo m a n * !* 
jo pareiškimo tekstą. Šiame pa- vojingas nusikaltėlis", "prisipla- ' 
reiškime pažymiu, kad stogastul- k e l i s p r i e fcgfc^H^ k a d j 0 reį. 
pio pastatymas iššaukė įstaty- k i a v e n g t i > k a d . m o k y d a m a s Rė
mais neleistiną Telšių vadovų 

^ > 

%Z.-~? 

reakcijai Jau pačiame Telšių raj. 
Liaudies deputatų tarybos Vykdo
mojo komiteto sprendime Nr. 
325, kurio kopiją Jums siunčiu, 
stogastulpis lyginamas su lauko 
virtuve, garažu, kurių savavališ
ka statyba baudžiama pagal 
LTSR Civilinio kodekso 114 str. 
O juk tame straipsnyje nėra net 
užuominos, kad prie sodybos bū
tų draudžiama statyti kryžių ar 
koplytėlę. 

Man neaišku, kuo vadovau
jantis buvo padarytas toks suly
ginimas. Posėdžio dalyviai ne
buvo supažindinti nei su stoga
stulpio nuotraukomis, nei su brė
žiniais, nebuvo leista išklausyti 
nei mano paaiškinimu, nei per- (•& ^ niekajn neužkliūva. Lietu-
skaityti Jums siunčiamo pareiški- viskas kryžius Kolumbijoj 

čiančiais klausimais. Aš gi nebu
vau pakviertas nė į vieną užda
rą ar atvirą susirinkimą, kur apie 
mane buvo kalbama. Tokia lek
torių informacija yra aiškia 
šmeižikiška, tokiu šantažu su 
manyta mane pasmerkti kaip 
stogastulpio statytoją. 

Tokių kalbų paskleidimas mies
to visuomenės ir ypač inteligen
tijos tarpe ateistams turi ir kitt 
svarbią reikšmę, nes manr 
žmona, turinti konservatorija 
baigimo diplomą, negauna Joki' 
darbo pagal rpecialybę vien dč 
to, kad aš vargoninkas, todėl rar 
lu bandoma netiesiogiai pasiai? 
kinti prieš telšiečius, — o y 
reikės, ir toliau — kodėl Š2du' 
kiai nejsileidžiami į visuomenir 
darbą. Toks psichologinis barje
ras iš tiesų veikia žmonių santy 
kius. 

Ispanai pagerbė 
sovietų kankinį 

Krikščionybės liudytojo premija Evgenijui Vadimai, 
kartu su lietuviais kentėjusiam Mordovijos 

koncentracijos stovykloje 

Gulbės grįžta j Žuvinto draustinį 

Phnom Penh tik 
20,000 gyventoja 

Belgradas. — Jugoslavijon ži
nių agentūros Tanghug korespon
dentas, neseniai lankęsis Kambo-

(Bus danjr'aiO 

ŠevČenko į Maskvą 
negrįš 

New Yorlcas. — Arkady Šev
Čenko savo advokato pataiport 
susitiko su sovietų atstovais i 

lijoje, praneša, kad Kambodijos: jiems pasakė, kad jis į Rusiją ne-
?estinėJ2 Pnom-Penhe dabar yra gris, tai yra jo paties apsispren-
ikę tiktai ap'e dvidešimt tūks- dimas. Jis nebuvo ir nė-a amc-

tančių gyventojų, ka; prieš komu- j rikiečių sulaikytas, kaip klaidin-
nistų įs:ga'ėj;mą kraite sostinės gai skelbia 'ovietų š-;l*inTa;. Kar-
cyventcjų skaičius iokė {'augiau tu buvo ir kaip s tebėjas Vals-
r.e^u pusę milijoną Beveik visi. fybės d?par amcnt-> a'stovas. Ru-
Phnom-Penho gyven'ojai buvo jė-

Valencija, Ispanija. — Ispani
joje įsteigta "Krikščionybės liu
dytojo" premija šiais metais bu-

Įvo paskirta žinomam rusų orto-
į doksų mokslininkui, disidentui 
j Eugenij VachinuL Vachinas 
prieš kelerius metus buvo ištrem
tas iš Sovietų Sąjungos ir gyve
na Romoje. Premija jam buvo 
iškilmingai įteikta Valencijos ka
tedroje, Ispanijoje. 

Krikščionybės liudytojo premi-
"a skiriama tiems asmenims, ku
rie pasižymėjo savo veikla žmo
nių gerovei, krikščionybės dvasio
je liudydami ir ugdydami laisvės 
ir socialinio teisingumo princi
pus. Jury komisija, motyvuoda
ma premi'os paskyrimą, pažymi. 
:og jis pašventė didelę savo gy
venimo dalį skelbdamas Sovie'u 
Sąjungoje krikščioniškąjį sociali
nį mokslą ir kovodamas už jo 

"Aušra" Nr. 9 (49) 

M. Jurgutienė atsisakė 
tarybinės pilietybės 

28 

TSRS AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMUI 

Baigiamojo akto pažeidimas. 
Mano prašymas leisti gyventi 

kartu su savo teisėtu vyru ir duk
ros tėvu vietinių valdžios organų 
laikomas nusikaltimu. Neleidžia-

Jurgutienės Marijos, Antano, ma išvykti man, žmogui, neįvyk 
gyv. Lietuvos TSR, Vilniuje, džiusiam jokių nusikaltimų. Man 
Žirmūnų g-vėNr. 75-100 nuolat grasinama žodžiu ir raš 

tu. 1974 rugsėjo mėn. aš nete 
Pareiškimas kau darbo. 

Aš, Jurgutienė Marija, Antano, Visiškai akivaizdu, kad iš ma-
kartu su savo trylikamete dukra nęs stačiai tyčiojamasi, atiman 
Jurgutyte Daina, • Aloyzo, nuo tarybinių įstatymų garantuotas 
1974 gruodžio 16 nuolatos pra- teises - gyventi kartu su vyru ii 
šau leisti man išvykti į JAV gy- tikru dukros tėvu. 
venų pas savo vyrą ir dukros tė- Aš ryžtingai protestuoju prie: 

vą Aloyzą Jurgutį. tokį grubų įstatymų pažeidimą 
Mano vyras Aloyzas Jurgutis prieš VRM darbuotojų beširdiš-

buvo Lietuvos TSR Valst. Kon- kurną ir biurokratiškumą, taip 
servatorijos vyr. dėstytojas. 1974 pat prieš nuolatinį tyčiojimąsi iš 
gegužės 8 jis išvyko į Jugoslaviją manęs ir mano dukros, 
turistinėn kelionėn, kur ir nu- Aš, Jurgutienė Marija, Antano 
sprendė pakeisti gyvenamąją ša- pranešu TSRS AuBčiausios Ta
lį. Nuo 1974 rugsėjo mėn. jis gy- rybos Prezidiumui, kad atsisakau 
vena JAV, Čikagoje. tarybinės pilietybės, (pabraukta 

Jau treti metai { prašymus leis- J.M.-Red.). 
ti išvykti pas vyrą aš nuolatos R y š i u m s u t u 0 r e i k a i a u j u ie} s . 
gaunu neigiamus atsakymus, mo- t ; i š v y k t i m a n iš T S R S j het k u 
tyvuojamus tuo, esą mano šei- r i ą jįį k u r i s u t i k s p r i i m t i m a_ 
mos susijungimas su vyru yra ne- n e i r m a n o d u k r ą 
tikslingas, ir išvykti mums nėra M Jurgutienė 
galimybės. Vilnius, 1977. V.24 

Tačiau tikslinga ar netikslinga 
sujungti mums šeimą, galime 
spręsti tik aš ir mano vyras 
(mes esame sudarę teisėtą san
tuoką, įregistruotą tarybiniame 
CMĮB ir auginame dukrą Jurgu-
rvte Dainą, Aloyzo, gimusią 
1963). 

Kai dėl galimyb'ų išvykti ne
buvimo, tai toks formulavimas 
yra šiurkštus Pilietinių Teisių 
pakto ir Helsinkio pasitarimo 

Nenori 
"Mažojo Kremliaus " 

Londonas. — Kensingtono, 
Londono priemiesčio, gyventojai 
susiorganizavę protestuoja prieš 
planus jų apylinkėje statyti di
delius sovietų ambasados rūmus, 
vadinamus "Mažuoju Krem
lium". 

Išlaisvino pagrobtę 
prince 

Hamburgas. — Teroristai bu
vo pagrobę princą Moritz von 
Hesse, bet vokiečių policija jį 
greit išlaisvino ir suėmė tris gro
bikus. 

<ra iškeldinti į kaimus ir privers
ti dirbti lauko darbus vadinamo
se komunose arba kooperatyvuo
se. 

Komunos prilygsta priverčia
mųjų darbų stovyklom, nes iš jų 
niekas be valdžios leidimo nega
li pasitraukti. Sostinėje yra likę 
tiktai valdžios administracinių 
įstaigų valdininkai, saugumo tar
nautojai, ligoninių tarnautojai ir 
kelių mokyklų mokytojai bei mo
kiniai. Tik nedaugeliui užsienio 
žurnalistų retkarčiais leidžiama 
aplankyti Phnom-Penhą. Tik ne
daugelis komunistų kraštų Kam-
bodijoje turi savo diplomatinius 
atstovus. 

Ottawa. — Kanados doleri: 
yra kritęs kaip niekad praeity, ir 
vertas tik 86 amerikietiškų cen
tų. 

Fordas galvoja 
apie 1980 metus 

Ncw York. — Gorald Ford pra
deda rimtai galvoti 1080 siekti 
respublikonų nominacijos į pre
zidentus. Signalai: jieško spau
dos sekretoriaus ir politinio asis
tento. ("Newsweek") A iKBCiaus. pasą viįCs oe^'į J'^'cT . . « , 

! sai prašė jį persiga1 .->*" i-- grįžti 
; į Maskvą pas žmoną ir dukterį. 

Papildomomis žiniomis, jis tu
rįs daug ką pasaky*? apie KGB 
veiklą, o su FBI ir CIA palaikę? 
ryšius ir ankrčiau. 

Su Rodezija nesusitarė 

Salisbury. — Valstybės sekre
torius Vance ir britų užsienio 
reikalų ministeris Owen penkias 
valandas kalbėjosi su Rodezijos 
minirteriu pirmininku Smithu ir 
trimis juodaisiais nuosaikiaisiais 
vadais, bet nieko labai gero ne
pasiekė. Smithui ir kitiems buvo 
pasakyta, jei jie nepadarys nuo
laidų ir nesitars su partizanų va
dais, kils didelio masto vidaus 
karas, įsivels su savo daliniais ku
biečiai ir sovietai. Carterio dele
gaciją Salisbury pasitiko apie 
1,000 juodųjų demonstrantu, re
miančių dabar sudarytą abiejų 
rasių valdžią ir protestavo prieš 
jo, Carterio, diplomatinę misiją. 

Vakar Vance buvo Londone. 
Pakelėj buvo sustojęs Kaire ir 
kalbėjosi su Egipto užsienio reika
lų ministeriu Mohammed Kamei. 
Iš Londono skris į Maskvą. 

Ispanai isvare 
sovietų diplomatę 

Madridas. — Ispanai išvarė so
vietų prekybinės delegacijos va
dovą Borisą Karpovą. Jam pri
kišama veikla, nesuderinama su 
jo diplomatiniu statusu. 

Karpov yra jau trečias diplo
matas, išvarytas iš Ispanijos po 
diplomatinių santykių atstatymo. 

Ncw Yorlcas. — Pirmadienį 
\ e w Yorko biržoje buvo naujas 
rekordą?: parduota akcijų 
63.519.000, o Dcw Jonės indust-
ria's pakilo 14.99 punktų. 

Riyadh. — Jf^gu Ameriko-
Kongresas nosinks Saudi Ay^b' 

Į jai varduoti F-15 lėk'rvu a abai 
panašių lėktuvų gau> iš nrancū-
zų. Pr.incūziio- M"-»~ ^0") yra 

Į pigesni ir turi tas pau.a^ geras 
įkaitu,, lioi pėdų savybes. 

"gyvendinimą. 
Gimęs prieš 40 metų Leningra

de, Vachin. baigęs aukštuosnis 
mokslus, kurį laiką Leningrade 
universitete dėstė rusų literatū
rą. Drauge su kita's parengė so-
v'etn valstybinės leidvklos išle?s-
fą Dostojevskio kūrybos kritišką 
laidą. 1964 metais drauge su 

Ogurcevu ir Sado įsteigė disiden
tinį sąjūdį "Rusų socialinę krikš
čionių uniją už tautos išlaisvini
mą". Nuo 1964 iki 1967 dirbo 
pogrindyje. Tarp kita ko jis iš
vertė į rusų kalbą ir išplatino 
Rusijoje popiežiaus Jono XXIII 
enciklikas Mater et Magistrą ir 
Pacem in Terris. Dėl to 1967 bu
vo suimtas ir nuteistas aštuone
rius metus griežto režimo lage
ryje. Atlikęs visą bausmę, dvejus 
metus dirbo paprastu darbinin
ku Maskvoje. Vėliau buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos ir 
drauge su žmona ir dukterimi 
pastoviai aps:gyveno Romoje. 

Būdamas MordovHos koneent-
'acijos lageryje, Vachin susitiko 
ir su lietuviais politiniais ir są
žinės belaisviais, kurių gilus tikė
jimas ir taut'nis susipratimas jam 
paliko neišdildomą įspūdį. Tarp 
sutiktų lietuvių belaisvių jis iš-
^kirt'nai paminėjo Liudą S:mutL 
Vytautą Bastį ir Justą Gimbutą, 
kurie visi jau buvo a'kalėję 15, 
20 ir daugiau metų. "Dvasiniai ir 
moraliai šie lietuviai ir daugelis 
kitų jų tautiečių iškilo žymiai 
aukščiau už savo kankintojus. Jų 
iėga, dvasinis tvirtumas buvo jų 
tikėjime", sakė Vachin. 

Aldo Moro 
nužudytas? 

Roma. — Raudonoji brigada 
painformavo, kad Aldo Moro nu
žudytas, "liaudies teismo" spren
dimas įvykdytas. Pranešė, kad jo 
lavonas įmestas į ežerą, 70 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Romos. 
Polbija dabar jieško vandenyje. 

Aldo Moro 

Naciai nebuvo 
pirmieji 

Chicaga. — Šią savaitę televi
zijoj NBC tinklas rodo nacių 
žiaurumus. Ta proga "Chicago 
Tribūne" kolumnistas Michael 
Kiliam sako; kad naciu žiauru
mai nėra nieko naujo, ne jie iš
rado žudymus. Anksčiau negu 
naciai šaltakraujiškai nužudė 
5.7 mil. žydų ir 14 mil. kitų, 
taip elgėsi Attila, hunai, Džengjs 
Khanas Tamerlanas.Pirmo pašau 
linio karo metu turkai taip pa
darė su 1.5 mil. armėnų. Nerei
kia užmiršti, kaip elgėsi Rytų 
Europoje po II pasaulinio karo 

Į rusai. Tik buvo tylima, nes jie 
buvo mūsų sąjungininkai ir bro
liai, tai nebuvo patogu priminti, 
kaip jie sustojo prie Varšuvos ir 
leido naciams sunaikinti getą ar-

j ba perpildyti koncentracijos sto
vyklas. Kodėl mes vienus žiau
rumus minim, o kitus ignoruo-
jam? Tas pats ir su Kambodija 
šiandien. Prancūzų ir jugoslavų 
žiniomis, ten per trejus metus 
nužudyta vienas milijonas cfvi-

Siulo imtis akcijos 
Kongresui 

Ncw Yorkas. — Kolumnirtas 
William Buckley Jr. rašo, kad 
sovietų boso Brežnevo pasaky
mas, kad Maskva nieko neduos 
Amerikai už neutroninės bombos 
negaminimą, neišardys jokios 
esančios ginklu sistemos, buvo 
Carteriui šalto vandens užpyli
mas. Carteris per daug tiki sovie
tų "gera valia". ., 

Buckley mano, kad Kongresas 
gali pakeisti, nutarimą, įsikišti į 
prezidentinę prerogatyvą, ir taip 
reikėtų padaryti. 

!ių. 

Geras darbas 

"YVashingtonas. — Pernai buvo 
surinkta ir vėl perdirbta 6.1 bi
lijonai išmestų alumininių dėžu
čių. Rinkėjai tokiu būdu uždir
bo 45 mil. dolerių. 

SH1ENPORIU3 
Balandžio 19: Simonas, Gala-

ta, Nomgaila, Nuomė. 
B;i!andž:o 20: Sulficijus, Teo-

nė, Goš'autas, Lazdonė. 
Saulė teka 5:05, leidžias 6:34. 

ORAS 

Daugiauria apsiniaukę, gali
mas lietus, apie 48 laipsniai. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAVTtSlSKSŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja sktn. Irena Begienė, 3652 W. 6Srd St., Ckicago, lllinoLs 60629 
Telefonas 476-7089 

AMŽINASIS PAŽADAS 
Balandžio 8 — 9 dienomis To

ronte, Kanadoje įvyko gausus 
Skaučių Seserijos vadovių sąs
krydis. Malonioje ir vaišingoje 
Torosto skaučių vadovių globo
je "audėm plačią skauiybės juos
tą". Sąskrydžio programą, paruoš
tą Seserijos programų vedėjos v. 
s. X. Kersnauskaites, griežta tvar
ka ir linksmu žodžiu moderavo s. 
L. Luneckienė. 

Iš visu Amerikos ir Kanados 
vienetų suvažiavusias vadovės 
pasveikino Kanados rajono vadei-
vė s. Liuda Gvildienė, Kanados 
rajono vadas s. K Batūra, LSS 
dvasios vadas s. kun. Simanavi
čius. 

Po Lietuvos himno ir kun. A. 
Žilinsko maldos, ps. R. Lukoševi-
Čiūtė perskaitė buvusios LSS VS 
J. Vaičiūnienės eilėraštį "Amži
nasis pažadas". Sąskrydžio žiburį 
uždegė LSS VS v. s. Irena Kere-
lienė, vadeivės s. L. Gvildienė, s. 
R. Petrulienė, v. s. A. Gasnerienė 
ir Ramiojo vandenyno rajono at
stovė vy t .sk. Koronkevičienė. 
Sąskrydyje dalyvavo ir trumpu 
žodžiu sveikino LSS Tarybos pir
mininkė v. s. L. Milukienė. 

Skaučių Seserijos VS v.s. L Ke-
relienė savo žodyje pasveikino va
doves kaip "kregždes pavasarį su-
skridusias namo, linkėdama čia 
susirasti sau šapelius ir grįžus 
namo pritaikyti savo vienetuose 
ten, kur jų labiausiai reikia". 

Pirmajame sąskrydžio pašne
kesyje apie vadovei darbininkei 
privalomas savybes kalbėjo v. s. 
H.Plaušin aitienė, paminėjusi, kad 
nebūtume čia susirinkusios, jei sa
vo skautavimo pradžioje ne
būtume turėjusios geros skilti-
ninkės, kuri buvo tikra skautė". 
Pati būdama skautiškai linksmo 
būdo, vietoje iškilmių ir rimtu
mo siūlė darbą sugrąžinti į skiltis 
ir visoms būti daug linksmesnėms. 
Pašnekesys sukėlė gyvas diskusi
jas, kuriose savo rūpesčius, bei 
siūlymus pareiškė sesės — Petru-
tienė, Koronkevičienė, Bukavec-
kaitė, Paliulytė, Česnavičienė, 
Gotceitienė, Gvildienė, Lukoševi-
čiūtė. 

Ilgesni žodį apie vadovės ben
dravimą su aplinka tarė s. Irena 
Šerelienė. "Mūzų jaunoji vadovė 
yra toji paukštė, pilna jaunystės 
entuziazmo, nuoširdžios meilės ir 
energijos. Mes ją pasitinkame prie 
laužo ir priimam į sujungtų ran
kų vainiką su džiaugsmu ir atei
ties viltimi". 

Prieš pertrauką gražaus juoko 
sukėlė s. Luneckienės komanda 
— "prašau stoti, sėsti, stoti..." ir 
kai ne visos kartu pataikėm — 
"Tai va, ir Seserijos vieningu
mas"... 

Ps. Aldonos Miškinienės pa
šnekesys — "Praktiškas kūrybin
gumas". Iš karto perspėjusi daly
ves, kad apsieis be citatų, o reikš 
tik savo mintis, sesė Aldona patį 
aukščiausią kūrybingumo laipsnį 
priskyrė mūsų vyresniesiems va
dovams, kurie "persodino skauty-
bę į svetimus kraštus. Jie nepa
būgo rizikuoti, bandyti, dirbti, 
aukotis — nepaprastas kū
rybingumas!" f šio pašnekesio 
diskusijas taip pat įsitraukė daug 
sesių — Matonienė. Gedvilienė, 
Muliolienė, Bobelytė ir kitos, o 
moderatorė Laima, baigdama su
sumuoti, prižadėjo, kad "po šio 
sąskrydžio grįšime naujais keliais, 
virsime bulves naujuoju bū
du 

manauskienė su knygų dėžėmis 
vyksta visur, kur gali (kaip sunku 
tas dėžes nešti, kai autobusas to
liau sustoja!) ir aprūpina visas 
skautiška literatūra, kurios Sąjun
goje turime labai gausiai. 

Po pietų v. s. X. Kersnaus-
kaitė pristatė LS Seserijos nese
niai išleistą knygą "Tau vadove". 
V. s. A Saulaitis, SJ skautiškame 
užsiėmime sąskrydžio dalyves pa
dalino į dvyliką būrelių, kurie 
per pusvalandį turėjo sudaryti va
dovėlių turinį, skyrius ir posky
rius paukštyčių, skaučių, gam
tos, stovyklų, lituanistikos, reli
gijos ir pan. programoms. Buvo 
labai įdomu ir turbūt turėjome 
greičiausiai "paruoštas" knygas 
skautiškoje istorijoje. 

P. Birutė Xagienė sugrąžino vi
sas į skautiškos vaikystės dienas, 
laužų prisiminimus, kai anais 
laikais, mokėdamos daug dainų, 
vaidindavome mergeles lelijėles, 
bernelius dobilėlius. Tik šį kartą 
atskiromis draugovėmis turėjome 
paruošti pasirodymus — insce
nizuoti liaudies dainas, mitologi
nę pasaką, o sesė Xagienė taisė, 
lygino, mokė. Užsiėmimui pasi
baigus, jai, einančiai per salę, plo-
jom ir plojom, ir tikimės, kad ir 
VI Tautinę stovyklą ji pratur
tins savo sugebėjimais. 

Po trumpos pertraukos vėl grį
žome realybėn. Apie lietuvių 
kalbą ir jos naudojimą kalbėjo 
v. s. I. Ksrelienė. Jos rūpestis yra 
didelis — "ugdykime lietuvišką 
visuomeninę sąmonę ir solidaru
mą!" Kas yra svarbiau: ar 
lietuviškai kalbanti, ar lie
tuviškai galvojanti ir dirbanti 
sesė? Buvo labai gyvos diskusi
jos. Ir už, ir prieš, bet jautėsi, kad 
visoms vienodai rūpi seserijos lie
tuviškoji ateitis. 

"Gyvendamos 
šiuose kraštuose 
įprarminti mūsų idealus?" klau 
sė v. s. L Lukoševičienė "Moteris 
visiems laikams" temoje, ir nepa
stebėjome, kad jau vakaras, kad ir 
vėl darbščios sesės nuklojo stalus 
vaišėmis, o po jų nejučiomis pra
dėjo didėti dainininkių ratas jung
damas visas bendron dainon. Ypa
tingas vakaras — su dainų karu, 

OA.autų Jviuo rvctaKLores v, 
mų parodėlę apžiūri iš k.: v. 
vyriausia skautininke v. s. Irena Kerelienė ir S. Danutė Dirvonienė 

s. S. Jelionienės paruoštą še šitosios Tautinės stovyklos Australijoje prisimini-
s. S. Jelionienė, s. Riteri e Rudaitiene. j . v. s. Aldona Gasnerienė, LS Seserijos 

Nuotr. J. Tamulaičio 

nustebino Seserijos Vyriausiai skau 
tininkei įteikdamas prieš dvide
šimt metų vykusios — Ketvirto
sios Tautinės stovyklos nuotraukų 
albumą. 

Po gražaus sąskrydžio grįžome 
namo ruoštis Šeštajai Tautinei 
stovyklai, o mintys per šimtus 
myriu dar skrenda su padėka į 
Torontą, kur sąskrydžio registra
ciją ir finansinius reikalus tvarkė 
Šatrijos tunto tuntininkė ps. V. 
Grybienė ir s. D. Keršienė, visas 
taip gražiai vaišino s. Kalinaus
kienės vadovaujama Skautininkių 
Ramovė ir v. si. R. Valickienės 
vadovaujama Kun. Birutės vyres
nių skaučių draugovė ir mus su
tikusi ir globojusi Kanados rajo
no vadeivė s. Liuda Gvildienė. 

A. Namikienė 

MUŠU KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 

KONKURSAS 

50 metų skautavimo sąjungoje 
ženklo, sagos — projektas 

Skelbiu Lietuvių Skautų Są-

R O M O KALANTOS 
MINĖJIMAS 

Šiais metais, kankinio Romo 
Kalantos minėjimas rengiamas 
balandžio 23 d. sekmadienį. Mi
nėjimas prasidės 10:30 v. Šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje Šv. 
Mišiomis, kurių metu giedos so
listė Genė Ugiantkienė ir "Vil
ties" choras. Procesijoje dalyvaus 
jaunimo organizacijos su vėliavo
mis. Po MiŠių parapijos salėje 
įvyks akademija, kur pagrindinę 
kalbą pasakys buvusi Sibiro ka
linė Elena Juciūtė. Salėje, taip 
pat bus eksponuojami kalinės 
rankdarbiai iš Sibiro ir platina-

madienj, balandžio 23 d., 10 
vai. ry to Madam Curie aukštes
niosios mokyklos sporto salėje. 
Visi dėvime pilnas ir tvarkingas 

jungos 50-mečio veiklos Sąjun- I uniformas. Primename, kad mi-
goje projektą — ženklui ar sa- ' nėtos mokyklos vadovybė re ika 
gai . 

LSS šiemet švenčia 60-čio su-
visko perteku- j kaktį. Būtų naudinga turėt i sa-

kaip galime į gą a r ženklelį, kur is atžymėtų 
50 metų veiklą Sąjungoje. 

Daug sesių i r brolių y ra ėję 
įvairias pareigas mūsų organi
zacijoje : kai kurie vienu a r kitu 
būdu prisideda i r dabar, o kiti 
dėl sveikatos a r dėl gyvenimo 
sąlygų negali fiziniai sąjungos 
darbuose dalyvauti, tač iau šir
dyje j ie visuomet su mumis ir 

vadovių pasirodymu ("Vieną šil- į įvairiomis progomis mes gauna-
tą, gražią dieną, arkliai tempė j m e laiškus, bei atsi lanko mūsų 
namo šieną..."), žemaičio gudry- j stovyklose. 

Todėl norėtųsi, kad š i s ženk
l a s būtų nauudojamas i r prie 
uniformos i r ' p r i e civilių rūbų. 

lauja. kad risi avėtume spor
tiniais (teniso) su guminiais pa 
dais batais . Renkamės 9:30 
vai. ryto. Tėveliai ir visuome
nė kviečiami atsilankyti. 

SESĖMS SKAUTININKĖMS 

Chicagos skautininkių drau
govės sueiga įvyks sekmadieni, 
balandžio 30 d., 11:30 vai. r y to 
Jaunimo centre. Visos skaut i -
ninkės kviečiamos dalyvauti. 
Numaty ta įdomi dienotvarkė. 

DALYVAUKIME KRYŽIAUS 
PAŠVENTINIME 

Balandžio 30 d., 11 vai. ry to , 
bus šventinamas Jaunimo cent-

J o formatas turė tų būti nedidės i ro sodelyje a, a. j . v. s. Jcun. 
n is kaip kvadrat inis inčas —; Jono Raibužio atrninimui p a s t a 
1". Gali būti siauresnis negu j ty tas lietuviškas kryžius. Daly 

' ir gali būti kiek aukštesnis, vauja Lituanicos tunto 

bė". tylia "Lietuva brangi" ir sese 
Rasa LukoševiČiūte vidury. 

Sekmadienio rytą po pusryčių 
LSS Tarybos pirmininkė savo 
pranešime kvietė visas į Tau t inę 
stovyklą. 

Gražioje Tėvų Pranciškonų 
Prisikėlimo parapijoje šv. Mi-
šias a t n a ^ v o LSS dvasios vadas , . ^ ^ ^ &į ^ ^ e s k a u t ė s K v i e č i a m i ^ ^ 
s.i<un. Simanavičius pamoksią < ^ m ė n 1 5 d a d r e s u . . u ^ dalyvauti visi broliai ir sesės, 
sa.-ce y. s. kun. S. Saulaitis. mal- , l u ] d e n ė m G r o h m a n s L a n e , j skautininkai-kės ir lietuviškoji 
das sxaite Kernavės tunto tunu- p i a i n v i e W ) N Y n m 
ninxe ps. K. Bukaveckaite. 

Grįžus į salę buvo vadovių pra
nešimai — VS v.s. I. Kerelienės 

Visus menininkus kviečiu pro 
jurų 

skautai i r Nerijos tunto jūrų 

apie Tautinę stovyklą ir jos vado
vybę, v. s. J. Mikutaitienės apie 
stovyklos programą, vyr. sk. sky
riaus vedėjos s. R- Penčylienės 
— apie vyr. skaučių veiklą, "Ga
bijos" redaktorė s. L Šerelienė dė
kojo sesėms, kurios atsiunčia me
džiagos apie savo vienetus, kvietė 
tai daryti ir kitas. Apie "Pelėdų" 
skilties darbą, beruošiant naują 
skautėms knygą pranešė "Pelė
dų" skiltininkė v. s. H. Plauši-
naitienė. 

Atėjo laikas atsisveikinti. LSS 
Tarybos pirmininkė v. s. L. Mi-

j lukienė pranešė, kad Tarybos Pir-
Pietų pertrauka. Skubame su-jmija apdovanojo LSS seserijos vy-

sirikti w senai matytomis bran-f riausią skautininke I. Kereiienę ir 
prisegė i?i f ̂ elffos ordiną g'om.''- sesėmis, susipažįstame su 

naujomis, o Seserijos knygų tie-
>«mo tralas apstotas -'ierietų at
stoviu. Skyrėtu vedėja ;. A- SU-

Ntiosirdžios Dadėkos sulaukė 

visuomene. 
Laimėjęs projektas g a u s 50 

dol. premiją. 

SKAUTŲ VYČIŲ I R 
J . BUDŽIŲ DĖMESIUI 

Visi Lituanicos tunto skautai 
vyčiai i r jūrų budžiai prašomi 
nedelsiant registruotis dalyvavi 
mui gegužės mėn. pabaigoje, Me 
morial D a y savaitgalyje, įvyks 
tančiame sk. vyčių, j . budžių, 
vyr . skaučių ir gintarių suva
žiavime. Registruotis pas sk. vy 
t į Raimundą Str iką 2644 W. 
98th Street, Evergreen Park, 
III. 60642, tel. 423-9840. 

ŠVENTO JURGIO SUEIGA 

Pranešu visų Chicagos viene
tų skautams-tėms, akademi
k a m s - kėms, skaut ininkame -
kėres, kad bendra metinė Chica 

;,"it 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 1 

Sąskrydžio rengėjos ir jos darbi- gos skautų - iių iškilminga šv. 
rur-kes, o p. Stasys. C^pkuĮ vi*4S \ J u r g i o Šventės sueiga jvyfcs aek . 

padangos . Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. VVheei 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. MufCers and papeš. 
Tune-Ups. Lubrication. Ghange of o i 
and Filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59fh Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia amo 7:00 vai. r y to iki 8:00 v a i vakaro. 
destadiemais nuo 7:00 vsL ry to iki 4 v a i popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 
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OR, K. e. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

6449 So. Polaski Bd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

ma knyga "Pėdos mirties zono-
je". 

Lietuvių Moterų klubų federa
cijos Philadelphijos klubo valdy
ba maloniai kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti. Po minėjimo — 
kavutė. 

Sn. 

Waterbury, Conn. 
TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖS 

" R A T E U O " PAVASARIO 
BALIUS 

Waterburio tautinių Šokių gru
pė "Ratelis" rūpestingai ruošia
si savo tradiciniam "Pavasario 
baliui", kuris šiais metais įvyks 
balandžio 29 d. 8 vai. vak. Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos didžio
joj salėj, 29 John St., Waterbu-
ryje. 

Visiems vaterburiečiams bus 
maloniausia pasveikinti pavasarį, 
atvykstant į jaunimo ruošiamą 
balių. Tautinių šokių grupė pra
džiugins svečius savo spalvingu 
pasirodymu. Galima bus pasišok
ti, pritariant puikiam orkestrui, 
ir skaniai pasivaišinti. 

Po ilgų metų, pnios Antaninos 
Bulotienės pastangomis, tautinių 
šokių grupė čia atsikūrė 1974 m. 
Šiuo metu grupei vadovauja Zi
na Čerkienė. Grupę remia Water-
burio Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos vietinės organizacijos. Šo
kėjai šiuo baliumi bando suteik
ti lėšų, taip reikalingų grupės 
veiklai. Vaterburieciai turėtų pa- į 
remti savo jaunimą, nes tik jis 
išlaikys lietuvybę ateityje. 

R.K. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i$ WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad nuo 8:30 'ki 9:30 v. ryto. 

Tefef.: 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVB. 
CHJC AGO, HJL 66629 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ftfaroaette Medical Center 
8132 So. Kedsde Avenoe. 

tfaL: pirmad., antrad U- ketvlrtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso tefef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 . 5:00 vaL popiet, tred. ir flefit. 

tik susitarua. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Cbicago, niinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pererne 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vaL 

Ofis. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG2 

Sperialvbe — » r v n ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Palaskl Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — RE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3667 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vaL Ir nuo S Iki g vai 
vak. Sedtad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JEMCINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wesft 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenoe 
1002 No. Western Avenoe 
TeL atsakoma 12 valandą 

489-4441 — 061-4605 

fstalgo* Ir boto teL 652-1S81 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Conrt, Cicero, Dl 
KasdieD 10-12 ir 4-7 

Bskyrus trec. ir iestad 

TeL ofiso b? boto: OLvmpie 2 -41* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-S vaL Ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DA. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. U 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIKIV IR VAIKT,* UGOS 

SPKCIAIJSTE 
MKDICAL BITLDING 

715S South WeK*ern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai rytb 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik miritaraa. 

O P T I C A L 8 T I D I O 
VIOL.E7TA KAROSAITfi 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-e7«v 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptua 
Didelis akinių r8mų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-S v. vak. §e*t 10-4 v. p. » 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4S56 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 KO. WABASH AVE. 
420O XO. CENTRAIi ATE. 
Valandos pagal suaitartma. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkaT 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius t» 
"Oontacl lensea»» 

2613 W. 71 st St. — Tel. 737-514i 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trec" 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E S-4410 

Rezidencijos telef. GR S-0617 
Ofiso va i : pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL HE 4-212S. Kamę GI 8-61«» 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

2-5 ir 6-7 — iš anksto auattaro*. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: 1-S vai. pomiei. 
Treč. ir šefitad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; ašara 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 80. Narragsasett Avenoe 

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

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
>iwp^awnag-' u's^iOjį u isj_ 
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Lietuvos pogrisdSo Sakas ^ 

LIETUVIAI REIKAUUJA NEGRU TEISIŲ 
Kai skaičiumi negausi tauta, 

nedidelė ir jos fizinė pajėga. Ta
čiau mažos tautos dvasinė ir kul
tūrinė galia gali būti labai dide
lė ir pavojinga dideliam priešui. 
Bet maža tauta stipri ir priešui 
pavojinga bus tik tada, kai visi 
jos nariai išvien veiks, vienybės 
laikysis ir sutars, jeigu ne visur, 
tai bent reikaluose, kurie liečia 
jos kovą prieš pavergėją. 

Gal būt, tai mes lietuviai ne 
visada tai gerai žinom, bet tai ži
no okupantas ir todėl veikia 
prieš mus dviemis kryptimis: 
Skaldydamas mūsų tautos pajė
gas, piudydamas jos narius vie
nus prieš kitus ir Įtaigodamas, 
kad visos jo pavergtos tautos ne
susijungtų ir nesudarytų vienos 
didelės jėgos, kuri būtų jau ne 
tiktai dvasiškai, bet ir fiziškai 
pavojinga tautu grobikui. 

. Mūsų priešas pirmiausia sten
giasi veikti lietuvių tautą Lietu
voje, kad ji nebendrautų su savo 
išeivija arba palaikytų ryšius ir 
bendrautų tiktai okupanto nu
statyta tvarka. 

Tautos kamieno ir jos narių iš
eivijoje susitikimas todėl yra ga
limas tiktai okupantui vienus ir 
kitus stebint Juo rečiau tautos 
nariai savo tarpe bendrauja, juo 
labiau vieni nuo kitų tolsta, o 
dažnai ir bendros kalbos nebe
randa. 

Nedaug naudos teduoda tėvy
nėje ir išeivijoje gyvenčių tautie
čių susitikimas okupanto padik
tuotomis sąlygomis. Išeivių kelio
nės į Lietuvą tad nėra maloni 
pramoga, o daugiau kalinio ap
lankymas, ką junta kiekvienas, 
penkioms dienoms į Lietuvą nu
vykęs. Lietuviai iš tokių kelio
nių grįžta dažniausiai "nebyliai", 
beveik nieko nauja apie savo 
krašto vargus ir savuosius suži
noję. Bet ar dėlto galima kam 

"nors uždrausti lankyti savo gi
minę, artimą — dabar kalinį? 

* 
Ko nori ir ko trokšta pavergta 

lietuvių tauta, nūdien mes suži
nome ne iš okupanto leidžiamų 
laikraščių ir kitokios propagandi
nės medžiagos (jie neatstovauja 
lietuvių tautos), ne iš penkiadie
nio kalinio aplankymo, bet iš 
tikrųjų tautos gelmių — pogrin
džio spaudos. 

Ko šiandieną trokšta ir dėl ko 
kovoja lietuvių tauta, vaizdžiai 
nusako pogrindžio leidinys "Die
vas ir tėvynė". Štai kelios ištrau
kos. 

"Užsienio vyriausybės kiekvie
nam žmogui suteikia Deklaraci
joje išdėstytas teises ir laisves. Ar 
mes, lietuviai, ne žmonės, kad 
neturime jokių teisių ir laisvių? 
Ar neturime teisės reikalauti, kad 
grobikai tučtuojau jas grąžintų? 
Ar mums, mūsų jaunimui ir vai
kams, uždrausta savo gyvenimą 
praleisti žmoniškose sąlygose? 
Nei Ir Dievas, ir pasaulio tautos 
nori, kad būtume laisva tauta, 
kaip ir kitos. Kiek šimtų tūkstan
čių mūsų tautiečiu žuvo už tai, 
kad norėjo apginti savo Tėvynę, 
iškovoti žmonišką gyvenimą 
tautai! Kiek dar kamuojasi lage
riuose ir laikomi didžiausiais nu-
sikaltėlais už tai, kad myli savo 
Tėvynę ir tautai Kas pagaliau 
yra tikrieji nusikaltėliai? Ar ne 
tie, kurie atėmė tautos laisves bei 
visas teises ir naikina tautiečių 
gyvybes. Argi galima tylėti? Argi 
jie patys neverčia priešintis vi
somis jėgomis?" — klausia po
grindžio balsas. 

Ko lietuvių tauta reikalauja iš 
Jungtinių Tautų, iš pasaulio 
galybių, iš atbukusios didžiųjų 
valstybių sąžinės, toliau tęsia tas 
pats lietuvių tautos balsas: "Jau 
praėjo laukinių žmonių laikai, 

JAV doleris infliacijos sūkuriuose 
kada vienos tautos pavergdavo 
kitas. Vergija panaikinta. Todėl 
mes reikalaujame iš pavergėjų 
laisvės tokios, kokią turi Afrikos 
negrai ir Amerikos indėnai. Rei
kalaujame ne kaip malonės, bet 
kaip iš mūsų pagrobtos Kūrėjo 
dovanos. Kolonializmas jau pa
naikintas visur, o mes dar 
vergai." Kitoje vietoje rašoma: O 
mes tik galime pavydėti juoda
jai rasei, nes baltųjų diskrimina
cija baltiesiems, kokia siaučia 
mūsų krašte lietuvių atžvilgiu, 
pralenkia bet kokią vadinamą ra
sių diskriminaciją". 

Taigi lietuvių tauta reikalauja 
nedaug: bent tokių teisių, kokias 
pokario metais gavo Afrikos neg
rai, kur ne tiktai jų tautos, bet ir 
didesnės gentys gavo nepriklau
somybę. 

Deja, tuo metu, kai negrai — 
vakarykščiai vergai tapo nepri
klausomais, lietuvių tautai buvo 
atimta nepriklausomybė. Taigi iš 
didžiųjų valstybių mums paguoda 
labai menka. Nebent galėtumėm 
ramintis tuo, kad daugelio Afri
kos negrų valstybių laisvės švys
telėjimas labai trumpas: nūdien 
Afrikos tautos atiduodamos nau
jam sovietiniam neokolonia-
lizmui. Bet lietuviai, patys trokš
dami laisvės, jos nori ir linki vi
siems, taigi ir Afrikos negrams. 

Kaip kovoti, kurias kovos prie
mones prieš okupantą vartoti? 
Tai dažna Lietuvos pogrindžio 
rašinių tema. Į šį klausimą vėl 
teatsako minėtas pogrindžio bal
sas. 

"Kai-tironas — okupantas pa
vergia laisvą tautą, jos pareiga 
gintis, stengtis to jungo nusikra
tyti, net ginklu priešintis. Bet, 
kai nėra vilties ginklu laimėti, 
sveikas protas ir sąžinė, tuo pa
čiu ir Dievas, neleidžia vartoti 
ginklo, nes tai būtų savižudybė. 
Geriau būti, negu nebūti. Save 
sunaikinti reikštų galutinį priešo 
laimėjimą. O sveika ir kultūrin
ga tauta gali ir kitokiu būdu iš
sivaduoti, kaip mūsų tauta išsi 
vadavo iš caro jungo. Nereikia 
nei degintis, nei kartis." 

Toliau pogrindžio balsas nu
rodo, kad "tauta yra įpareigota 
kovoti dvasiniu ginklu, tyliai, bet 
energingai trukdyti priešui — 
pavergėjui rodyti savo galią, 
stengtis ją silpninti, boikotuoti 
Visa tai reikia vykdyti išmintin
gai, atsargiai, kad tauta dar la
biau nenukentėtų. Ačiū Dievui, 
toks pasyvus dvasinis pasiprieši
nimas daug kur vyksta, tik jis tu
ri apimti visą tautą", žinoma ir 
lietuviškąją išeiviją įskaitant 

Bet ar taip yra? Vargiai, nes 
mūsų išeivijos vedama kovos ak
cija yra nestipri. Ji taip pat rei
kiamu būdu nėra suderinta su 
rezistencijos Lietuvoj akcija ir ry
šiai tarp abiejų kovos vienetų la
bai menki .Mūsų politinių veiks
nių pagalba rezistencijai labai 
maža, o gal jos kaip ir nėra. Tam 
tikra prasme rezistencija mums 
padeda daugiau, kaip mes jai. 
Kai kuriuos kovos būdus h prie
mones Lietuvai laisvinti vieni ir 
kiti kiek skirtingai suprantame, 
nors esminių skirtumų kažin ar 
yra. Lietuvos rezistencija labai 
uoliai talkina mums Lietuvos by
lai užsienyje vesti, tačiau mes ją 
vedame blogai. Teikiamą me
džiagą, kokios neturi bet kuri ki
ta Sovietų pavergta tauta, mes 
panaudojame tiktai labai ribotu 
būdu, nepilnai ir todėl išrūpinti 
tarptautiniame forume Lietuvai 
negrų teises detentės amžiuje ne
turime greitų vilčių. Štai kodėl 
turime daugiau susirūpinti, savo 
tarpe susiderinti ir visomis išga
lėmis kovojančios Lietuvos pa
stangas remti. 

b.kv. 

Doleris ekonominių ryiių pagrindai 
Po antrojo pasaulinio karo 

JAV doleris tapo pagrindiniu 
tarpininku tarptautinių mainų 
atsiskaityme. Tai buvo pastoviau
si pinigai. Šiandien jo padėtis, in
fliacijos sūkuriuose žymiai pasi
keitė ir daugelis kraštų jo jau 
kratosi, nes dolerio vertės mažėji
mas sukelia daug problemų. 

Nepaisasnt jo vertės kritimo, 
ekonomiškais stiprūs kraštai kaip 
Japonija, Vak. Vokietija, vis dar 
tebesilaiko dolerio, matydami, 
kad Amerikos ūkis yra stiprus, 
nusistovėjusi politinė padėtis ir 
santvarka, nuolat kylanti gerovė 

Doleris — pagrindas 
1971 m. buvo susitarta pagal 

dolerio kursą išvesti kitų kraštų 
valiutų paritetinį santykį, pvz. 
prilyginti anglų sterlingų svarą 
2,80 dol. ir kartu atsisakant nuo 
aukso standarto. Pinigus paleisti 
į laisvą rinką ir jie beplūduriuo-
dami tesusiranda savo vertę. Šis 
uniforminis susitarimas puikiai 
veikė tik iki 1974 metų, kai pra
moninguose kraštuose pradėjo 
rodytis pirmieji atoslūgio ženklai. 
Mat, išaugusi technologija, įmo
nių sumodeminimas sugebėjo rin
kai pateikti tiek gaminių, kad 
jų pasidarė perteklius. Šį pertek
lių buvo bandoma grūsti į Ame
riką ir gaudyti dolerius, nes Ame
rikos pramonės įmonės dėl įvai
rių sumetimų nesistengė jų mo
dernizuoti ir tobulinti. 

Tame pačiame laikotarpyje 
iškilo arabų — Izraelio karas, 
kuris dar labiau sujaukė tarptau
tinę padėtį, ypač arabams suvar
žius alyvos eksportą, ir iškilęs 
energijos trūkumas skaudžiai pa
lietė dolerį- Tuoj alyvai arabai pa
kėlė kainas beveik keturgubai, 
kartu pakišdami savo aštrų kar
dą doleriui po kaklu. Amerikai 
vis besirūpinant alkanųjų šelpi
mu dolerio našta dar labiau pa
sunkėjo, bet jis dar nepalūžo, tik 
truputį palinko, nors vis dar pa
jėgdavo pripildyti tautos ūkį. 

Pabrangęs alyvos importas, 
kongreso neišspręstas energijos 
klausimas ir vyriausybei neturint 
aiškios finansinės politikos, o 
prezidento ekonominiams patarė
jams aiškinant, kad už alyvą iš
mesti pinigai grįžta atgal įvairių 
arabų šeikų investavimų pavi
dalu ar net bankiniais depozi
tais, greitai parodė, kad prekybos 
balansas nesubalansuojamas net 
30 bilijonų dol. Užsienio rinkose 
atsidūrė milžiniška dolerių su
ma, kurią Amerika turėtų išva
duoti iš japonų ar vokiečių ne
laisvės. Bet Amerika neskuba, o 
vokiečiai ir japonai už susikaupu
sius dolerius perkasi iš arabų 
naftą, saugodami savo valiutą, 

P.INDREIKA 

TOBULI AKINIAI 
AKLIESIEMS 

JAV specialistai sukūrė tobn-
lesnius akinius akliesiems. Ul
tragarsinis siųstuvas, sumon
tuotas tokiu Sidniu rėme, siun

čia signalus, kurie atsimuša nuo 
įvairių kliūčių ir grįžta į imtu
vą, taip pat įmontuotą akinių 
rėme. Imtuvas skleidžia žmo
gui girdimą garsą, pagal kurį 
galima orientuotis, kur yra ul
tragarso užfiksuota kliūtis. 

kad jienos ar markės vertė nenu
kristų. Užsienių prekių antplū
dis užtvindė Amerikos rinką sve
timais gaminiais, suduodamas 
skaudų smūgį vietinei pramo
nei, kurią dar labiau įskaudina 
organizuotos darbininkijos nuo
latiniai reikalavimai kelti atlygi
nimus ir kitus priedus. 

Valdžios balansas 
Vyriausybė, negalėdama suba

lansuoti biudžeto, kuris jau rodo 
60 bilijonų trūkumą, brenda į 
skolas, mokėdama bankams dide
lius procentus, didindama pini
gų kiekį rinkoje, kuris jau pasie
kė net 19 procentų perteklių, 
tuo tarpu normaliam tautos ūkio 
augimui užtenka tik 6 procentų. 
Nekontroliuojama infliacija pa
šoko net iki 7 proc., kartu numuš-
dama ir dolerio vertę. 

Okinės veiklos apykaita lemia 
gėrybių patarnavimų paklausą, 
paremtą pajamų panaudojimu 
gamybos vaisiams pirkti Atrody
tų, kas ūkinė apytaka nesutrin
ka, kol vienų išlaidos sudaro ki
tiems pajamas. Tačiau praktiš
kai taip nėra, nes pavieniai asme
nys ir valdžia dažnai turi dau
giau išlaidų negu pajamų. Pasi
daro biudžetiniai deficitai, atsi
randa tautos ūkyje sutrikimai, iš
kyla kainų svyravimai, prie to 
dar prisideda visokių pašalinių 
išlaidų, kurias vyriausybė ima fi
nansuoti, ypač politinės pusiaus
vyros išlaikymui. Tada atžygiuo
ja nelaukiama infliacija — kai
nų kilimas, nedarbo plėtra, aukš
tos palūkanos už paskolas ir pini
ginio vieneto vertės kritimas. 

Finansinė politika 
Žmonės pradeda skųstis, kad 

vyriausybė neturi finansinės po
litikos infliacijai ir dolerio vertės 
kritimui sulaikyti, jausdami, kad 
nuo 1971 m. dolerio vertė nukri
to palyginus su Japonijos jena — 
30 proc., o su Vak. Vokietijos 
marke — net 38 proc. Ne taip 
lengva ir vyriausybei sutikti in
fliaciją, kuri kaitalioja savo iš
vaizdą iš recesijos į depresiją, kol 
pasirodo savo didybėje. Sakoma, 
kai pinigai buvo pagrįsti tauriai
siais metalais auksu ir sidabru, 
tada jokių depresijų ar infliaci
jų nebuvo. Ne tiesa. Jos žmogų 
lydėjo per visus amžius, tik gal 
netokia aštria forma, nes jo ūkiš
ką gyvenimą saistė ne tokie pla
tūs saitai, kaip mūsų dienų. 
Anais laikais romėnams užtekda
vo sukviesti į Romą nepatenkin
tus savo piliečius, suruošti jiems 
Koliziejuje gladiatorių imtynes 
arba paleisti liūtus ant suvarytų 

krikščionių — tegul pamato, 
kaip liūtai naikina visų blogybių 
Šaltinį... 

Washingtone irgi turime Koli
ziejų — JAV kongresą, kuriam 
patikėtos pareigos rūpintis pilie
čių reikalais ir dolerio stabilu
mu. Ne kartą girdėjome skelbiant 
iš kongreso tribūnos, kad 3 proc. 
kainų pakilimas yra normalus, 
4 proc truputį pavojingas, o 6 — 
7 proc. netoleruotinas ir grėsmin
gas. Kongreso ir vyriausybės ne
apdairumu šiandien jau turime 
grėsmingą infliacijos procentą, 
kuris pradėjo visus skaudžiai plak
ti. 

Prezidento ekonominiai pata
rėjai vis dar vaidina nenugali
mo Galijoto finansinį dolerio 
vaidmenį. Dolerio gelbėjimu su
sirūpino užsienio bankai: Japoni
jos centralinis bankas vien tik 
per kovo mėn. išpirko iš rinkos 
apie 5 bilijonus dolerių, neatsi
liko ir Vak. Vokietijos. Užsienių 
bankų įsikišimas nėra joks pa
galbos teikimas, bet grynai sava
naudiškas gestas gelbstint savo 
krašto pinigų pabrangimą. 

Pagalba buvusiam priešui 
Prisimintina, kada prieš tris

dešimt septynerius metus japo
nų lėktuvai grįždami iš bombar
davimo misijos Amerikos laivy
no Havajuose, džiaugsmingai 
skelbė: 'Tora, tora — pergalė, 
pergalei Truputį vėliau poros 
atominių bombų kritimas šį 
džiaugsmą pavertė kapituliacija, 
o Amerika atskubėjo su ekonomi
ne pagalba, ir sugriautai Vokieti
jai, kuriai jau buvo Jaltos susita
rimu paruoštas planas pažaboti 
jos agresyvumą ir paversti tik že
mės ūkio kraštu, sunaikinant sun
kiąją pramonę. 

Amerikos materialinė pagalba 
padėjo šiems kraštams greitai at
kusti ir išvystyti ekonominę ge
rovę, sukaupti pakankamai kapi
talo ir išplėsti savo gaminių už
sienio prekybą, kuria užplukdė 
Amerikos rinką. Užsienio preky
ba šiandien jau tapo politikų ko
vos arena, nes industriniai kraš
tai, nežiūrėdami jokių sentimen
tų, veda aštrią kovą už savo kraš
to ūkišką pusiausvyrą, visokiau
siais būdais ir priemonėm remda 
mi prekių eksportą, mažindami į-
monėms mokesčius, teikdami įvai
rias lengvatas, kad tik išviliojus 
daugiau dolerių. 

Vyriausybei sunku aprėpti vi
sas problemas, kurios kyla viduje 
ir visu svoriu gula ant jos pečių. 
Jau susidurta su protesto balsais 
dėl socialinio draudimo mokesčių 
pakėlimo. Protesto laiškai kon
gresui ir prezidentui tiek stipriai 

Walter Scheel, Vakarinės Vokietijos prezidentas, yra didelis automo
bilių mėgėjas. Čia jį matome automobilių parodoje 

paveikė vyriausybę, kad jau ža
dama juos įjungti į bendrą mo
kesčių rinkimo sistemą. Toks socia
linio draudimo mokesčių rinki
mas ne tiek įskaudins jų mokė
tojus, nes metiniai mokesčiai te
mokami tik vieną kartą per me
tus ir nesukels mokėtojui to jaus
mo, kada mokesčiai atskaitomi iš 
kiekvieno gaunamo čekio. O jie 
pagal įstatymą numatyti gana su
roki pvz. uždirbančiam per metus 
16,500 dol. net 1,070. Visi nurodo, 
kad tokie aukšti mokesčiai didi
na infliaciją, skatina kainų kili
mą ir mažina dolerio vertę. To
kia padėtis ypatingai įskaudina 
pensininkus ir ribotų pajamų že
mesniuosius darbininkus ir tar
nautojus, kurių nenorėtų nei 
kongresmanai, nei senatoriai ma
tyti Wasningtone demonstruo
jančių. 

Ar prezidentas sugebės? 
Skatinimui ūkiško judrumo pre

zidentas pažadėjo grąžinti kiek
vienam mokesčių mokėtojui nors 
po 50 dol., o infliacijos sustabdy
mui įvesti kainų ir atlyginimų 
kontrolę, bet šie pažadai nusken
do jo ekonominių patarėjų stal
čiuose ir nepajėgia išbristi iŠ biu
rokratizmo, apčiuopti realų gy
venimą. Keistokai atrodo, kai kon
gresas randa reikalo paskirti 406, 
000 dol. National Science Foun
dation padaryti šešiakojį robotą 
amžinai užšalusių tundrų tyri
mui, kurių JAV nėra, bet nesu
randa atliekamų pinigų pramo
nės įmonių paramai ar parody
tų didesnės iniciatyvos dolerio 
vertės kritime. 

Dedama vilčių, kad preziden
tas sustiprins kovą su infliacija, 
nes "trečiasis pasaulis" Amerikai 
nieko negali pagelbėti, turėda
mas daugybę savų problemų, 
kurias dar labiau aštrina "ant
rasis pasaulis" — komunistiniai 
kraštai. Nežiūrint viso pasaulio 
ekonominės pažangos, rodikliai 
dar vis apskaičiuojami JAV dole
riais. 

GAMTOS KEISTENYBĖS 

Gamtoje yra žuvų, kurios ga
li gyventi be vandens. Nors 
dauguma žuvų gyvena tik van
denyje. Pavyzdžiui, iš Azijos 
kilusios žuvys — rurnblašaklis 
(Peryophthalmus) ir Tailando 
šamas (Amiurus nebulosus) 
dažnai išeina į sausumą pasi
žmonėti, šoklio žiaunos yra 
specialiai pritaikytos kvėpuoti 
oro vandens mišiniu, kurio pri
traukęs jis gali būti sausumoje, 
kol medžioja sau maistą. 

Tailando šamas turi ir žiau
nas ir į plaukmenis panašų kvė
pavimo organą. Jis gali kvėpuo
ti ir vandenyje, i r sausumoje. 
Šio sugebėjimo dėka šamas iš
gyvena sausras. Kai vanduo 
tvenkinyje ar upėje nuseka, jis 
glūdi pasislėpęs dumble ir kvė
puoja plaučiais arba patraukia 
ieškoti kito tvenkinio. Keliauja 
ši žuvis, pasispirdama prieki
niais pelekais, kurie turi po 
aštrų nagą, įsiskverbiantį į že
mę. Pavyzdžiui, prieš dešimt 
metų amerikiečiai parsivežė šią 
žuvį pas save, ir U puikiai ak
limatizavosi. 

Pažymėtina, kad yra ir dau
giau gyvūnų, kurie nesilaiko 
savo rūšies gyvenimo taisyklių, 
ir tautosakos įvaizdis "Kai žu
vys medžiais laipios, o paukš
čiai po žeme perės", reiškian
tys absoliučią negalimybę, pa
sirodo, nėra teisinga. T a pati 
žuvis dumblašoklis moka kaip 
įlipti į medį, o paukštis tulžys 
sukasi lizdą po žeme, kad prie
šai neprieitų. Jis turi ilgą ir 
stiprų snapą kuriuo iškasa po 
žeme galeriją ir joje peri ir au
gina savo jauniklius. 

Azijos ežeruose gyvena van
deninis voras, kuris minta 
smulkiais vandens gyviais ir 
savo būstą taisosi po vandeniu 
iš oro burbuliukų, nes be oro 
jis vis dėlto negali būti ir gy
venti. Mšk. 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. DUSAS 
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Karui pasibaigus, ryšiai su pavergtųjų tautų egzi-
linėm organizacijom buvo vėl užmegzti ir eilė žygių 
atlikta bendromis jėgomis. Lietuvių, latvių ir estų eg-
zilinių organizacijų paruoštas bendras memorandumas 
per atitinkamus diplomatinius tų kraštų atstovus Wa-
shingtone buvo įteiktas (1948.10.24) J. Tautų gen. a-
samblėjos pirmininkui dr. H. Evatt. Dešimties Sovietų 
pavergtų tautų egzilinių polit. organizacijų bendras 
memorandumas J. Tautoms buvo įteiktas 1949.10.27, 
kuriame buvo iškelta visa eilė Sovietų nusikaltimų 
prieš žmogaus teises ir reikalaujama, kad jie nedel
siant pasitrauktų iš visų jėga jų užimtų kraštų. 

Pabaltiečhi egzilų institucijų veiklai derinti dar 
Vokietijoj buvo sudarytas (1947 m.) Baltų biuras, vė
liau tapęs Baltų Taryba. Ši institucija, kurioje Vliko 
Vykdomoji Taryba turėjo savo atstovus, atliko daug 
bendrų darbų ir žygių įvairiomis progomis, kai atsi
rasdavo reikalas veikti visų trijų Pabaltės tautų vardu. 

VHkui įsikūrus JAV h* ypač po 1964 m. reformų 
panaikinus Vokietijoj veikusią Vykdomąją Tarybą, 
Vliko ir kitų Pabaltijo tautų centrinės laisvinimo ins
titucijos neturėjo pastovios organizacinės jungties. 
Tik 1972 m. Vliko pirm. dr. KJ . Valiūno pastangomis 
buvo sukurta lietuvių (Vliko), latvių ir estų centrinių 
politinių institucijų sąjunga — pabaltijo Santalka, Jos 

vadovybė sudaroma rotacine tvarka. Santalka ypač pa
sireiškė suderinta veikla Europos saugumo konferen
cijų Helsinkyje metu (1973 ir 1975 m.). 

Vlikas palaikė gerus santykius su ukrainiečių eg-
zilinėmis institucijomis. 1977.11.12 Philadelphijoj buvo 
pasirašyta Lietuvos — Ukrainos draugiškumo sutar
tis. Ją pasirašė Vliko vardu dr. KJ . Valiūnas ir Ukrai
nos Tautinės Respublikos prezidentas (egzilyje) My
kolą Lewicki. Deklaracijoj tarp kita ko sutarta siekti 
glaudesnio bendradarbiavimo abiejų tautų iš sovieti
nės priespaudos išsilaisvinimo kovoje. Susitarimas sie
kia ir toliau į ateitį: "Valstybių nepriklausomybę at
gavus, tęsti mūsų tautų istorinę tradicinę draugystę, 
plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą ir puoselėti drau
giškus tarpusavio valstybinius santykius". 

Netenka abejoti, kad ateities Rytų Europoje ne
priklausoma Ukraina bus svarbus faktorius. 

5. Siekiant saitų su pavergta tauta 

Kai 1950 m. į Lietuvą grįžo partizanų atstovas J. 
Lukša, o krašte prasidėjo masinis laisvės kovotojų 
naikinimas, Vlikas liko visai atskirtas nuo tautos. Tai 
buvo vienas tamsiausių periodų Lietuvos istorijoj. 
Tūkstančiai partizanų, sudėję viltis j Vakarų tariamą 
ištikimybę žmogaus ir tautų laisvės idealams, buvo ap
vilti ir masiškai sunaikinti nelygioje kovoje su oku
pantų karinėmis jėgomis. 

Nežiūrint to, Vlikas visą laiką jieškojo kelių, kaip 
patirti apie padėtį Lietuvoje ir painformuoti kraštą 
apie veiklą išeivijoj bei politinius nusiteikimus Vaka
ruose. * # W f 

Apie padėtį Lietuvoje atsirado plačių galimybių 
patirti, kai 1952 m. prasidėjo vokiečių repatriaciją iš 
Lietuvos. Tarp repatriantų atsirado nemaža lietuvių, 
kuriems pavyko įrodyti tikrą a r fiktyvią jų vokišką 
kilme. Vykdomosios Tarybos paskirti fasone* siste

mingai repatriantus apklausinėjo, gautas tuo būdu ži
nias derino ir iš jų buvo daromos atitinkamos išvados 
bei apibendrinimai. Apklausinėjimų duomenys buvo 
panaudoti i r JAV Kongreso vad. Kersteno komisijos. 

Tų pat metų bėgyje buvo sudarytas ir Baltijos pa
jūry įkurdintas Lietuvos radijo sekimo biuras, vad. 
monitoringas. Iš antros pusės. 1954 m. buvo pradėtos 
paties Vliko paskirtų žmonių vedamos ir tvarkomos 
radijo transliacijos iš Madrido į Lietuvą 

Tuo būdu gautos per radiją žinios iš Lietuvos bu
vo atitinkaunai komentuojamos, koreguojamos ir per
duodamos vėl radijo bangomis atgal. Be to, kaip žino
ma, nuo 1951.2.16 veikė lietuviškos transliacijos ir per 
Amerikos Balsą, tačiau jų turiniui betuviai, A.B. tar
nautojai, nedaug turėjo įtakos. Pavergtos tautos infor
mavimas buvo išplėstas, kai Vlikas pradėjo žinių perda
vimą į Lietuvą ir iš kitų radijo stočių. 

Kai nuo 1953 m. prasidėjo privati korespondencija 
tarp išeivijos ir krašte likusių jų artimųjų, ryšių gali
mybės su krašte likusia tautos dalimi pagausėjo, ta
čiau po skaudžios partizanų tragedijos Vlikas ir kiti 
išeivių sambūriai vengė siekti bet kokio ryšio su gali
mais lietuviškojo pogrindžio likučiais. Kai prasidėjo 
abipusiai asmeniniai vizitai, kad ir labai riboti. Vlikas 
1961 m. įspėjo išeiviją tų vizitų keliu netapti sovieti
nių pinklių aukomis ir nepakenkti Lietuvos reikalui 
Bendravimo su tauta principus vėliau suformulavo ir 
paskelbė Vliko sušaukta Veiksnių konferencija (1966 
m.). 

Greta lietuviškųjų radijo transliacijų į pavergtą 
kraštą, atsiradus nekurtoms galimybėms, 1959 m. bu
vo pradėta leisti speciali kraštui skirta Eltos " B " lai
da. Tačiau ši ryšio priemonė, atrodo, nedavė teigiamų 
rezultatu. 

(By* Artini 
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DRAUGAS, trečiadienis,. 197S m. balandžio mėn. 19 d. 

PALAIDOTAS A. A. JONAS PUZINAS 
Balandžio 14 dienos metu sa

vo sodelyje Marąuette Parke, 
Chicagoje, persodindamas die
medėli, širdies smūgio ištiktas, 
parkrito ir daugiau nebesikėlė 
a. a. prof. dr. Jonas Puzinas, 
žinomas mūsų mokslininkas. Jo 
mirtis buvo labai netikėta. Sa
vaitgalio metu paprastai su
trinka lietuvių komunikacijos 
priemonės — sunku greičiau 
pranešti žinią apie jo mirtį. 
Nežiūrint to. žinia apie mirtj 
greitai pasklido ne tiktai Chi
cagoje. bet ir visame krašte. 

Velionis buvo laidojamas 
pirmadienį. Prieš 10 vai. ryto 
gausiai susirinkę lietuviai atsi
sveikino su juo paskutinį kartą. 
Šv. Mišias už velionio sielą jė
zuitų koplyčioje koncelebravo 
kunigai jėzuitai A. Kezys, A. 
Saulaitis ir A. Tamošaitis. Gra
žų pamokslą pasakė kun. J . Bo-1 
revičius. Mišių metu gražiai! 
giedojo solistė Dana Stankai-• 
tytė, muz. F. Strolios akompa-
nuojama. 

Daugiau kaip 100 automobi
lių vilkstinė — keli šimtai lie-

PASTATYKIME DR, VL. JUODEIKAI 
PAMNIKLĄ 

(Įsigykime jo parašytą veikalą Didžioji iliuzija) 

Dr. V. Juodeika, profesoriau
damas Portlando universitete, 
skaitė kursą apie marksizmą ir 
Sovietą Sąjungą, išėjės pensijon, 
savo surinktą medžiagą papildė, 
susistematizavo ir parašė dviejų 
tomų plačios apimties studiją 
"Didžioji iliuzija". Pirmasis to
mas spėjo iš spaustuvės išeiti dar 
autoriui esant gyvam. Tokios stu
dijos lietuvių kalboje ligi šiol dar 
neturėjome. Platesnė to veikalo 
recenzija išspausdinta "Drauge" 
vasario 18 d. laidoje. 

Amerikos balsas šią skaudžią; tuvių, palydėjo velionį į amžiną- j Mokslinio tokios plačios apim-
žinią keliais atvejais perdavė į i ją poilsio vietą Lietuvių Tauti- j ties veikalo išleidimas pareika-
okupuotąją Lietuvą. i nėse kapinėse. Velionio karstą 

Velionio kūnas buvo pašarvo- i nešė jo artimi bičiuliai: dr . J. j 
tas Marąuette Funeral (Pet- Jakštas, J. Kapočius. Br. Kvi-i 

klys, dr. K Pemkus ir dr. A. 
Razma. Kun. A. Kezhii atli
kus religines apeigas, sugiedo
t a giesmė "Marija Marija" ir 

kaus) laidotuvių koplyčioje šeš
tadienį po pietų, kur su juo 
atsisveikino daugybė Chicagos 
lietuvių. Sekmadienį palaikai 
pervežti į Jaunimo centrą ir pa-1 Tautos himnas, 
šarvoti didžiojoje salėje. 7 vai. Į I laidotuves susirinko visi Pu-
vak. su velioniu atsisveikinti i zinų šeimos nariai: velionio 
atvyko daugybė lietuvių. Buvo'žmona Konstancija, sūnus Al-
net iš Philadelphijos, Washing- j gis su žmona, dukterys Aldona 
tono, Bostono. Detroito, Cleve-! Čepėnienė ir Živilė Tamošiūnie-
lando. Hot Springs ?r iš kitų i nė su savo vyrais ir velionio 
tolimesnių vietovių i vaikaičiais, kurių yra net aš-

Atsisveikinimo akademiją pra
dėjo jos vadovas, velionio arti-

tuoni. Pažymėtina, kad Jono 
Puzino atžalos eina savo sene-

mas bičiulis dr. K. Pemkus. nu- U o P^omis - visi gražiai kal-
sakydamas kai kurias mirties įba £ rašo lietuviškai, 
aplinkybes ir supažindindamas Į H « k k . Taurus lietuvi — 
susirinkusius su svarbesniais I mokslininke, ramybėje! 
pastaruoju metu atliktais dr. I 
Puzino moksliniais darbais. 

Sekė ilgesnė atsisveikinusių 
kalbėtojų eilė: iš Philadalphi-
jos į laidotuves atvykęs prof. 
dr. Vincas Maciūnas buvo pa-1 G a r d l K * , M a S S . 
grindims kalbėtojas. Jis nusakė' 

(bk) . 

lauja daug lėšų. Bet čia yra na
grinėjama labai svarbi tema, ypač 
sktuali mums lietuviams, nes mū
sų tauta ir tėvynė komunizmo 
priedangoje yra pajungta tarnau
ti rusams. Atsižvelgiant į nagri
nėjamos temos aktualumą, yra 
svarbu, kad šis veikalas kuo pla
čiausia' pasklistų ir jame reiškia
momis mintimis kuo daugiau 
mūsų tautiečių pasinaudotų. 
Ypač svarbu, kad su tuo susipa
žintų mūsų akademinis jauni
mas, nes jam ne kartą tenka stoti 
akistaton su peršamu marksiz
mu; be to, jo laukia didieji lietu
vių tautos uždaviniai. 

Šiai knygai paskleisti yra susi
daręs rėmėjų komitetas, pirmi
ninkaujamas rašytojo Jurgio 
Liaudos, iždininke yra Alfonsą 
Pažiūrienė, 1284 Live Oak Dr, 

Anaheim, Ca. 9-805. Jos adresu 
reikia siųsti ir knygos užsakymus 
15 dol. už tomą. čekius išrašant 
"Book Fund" vardu. 

Praėjusiais metais autoriui dr. 
V. Juodeikai staiga mirus, antro
jo tomo šio veikalo spausdinimo 
kaštų sunki našta tenka pakelti 
velionio našlei Gražinai Juodei
kienei (3350 Rovvena Ave., Los 
Angeles, Ca. 90027), kuri ir ra
šant šią knygą buvo artimiausia 
Įo talkininkė bei padėjėja, o da
bar o darbų tęsėja. Būtų gražu, 
jei lietuvių išeivija laisvam pasau
lyje, įvertindama velionio dr. V. 
Juodeikos daugelio metų pastan
gas, įdėtas rašant šį kapitalinį 
veikalą, pastatytų jam pamink
lą, užsakant šią knygą, nes joie 
bet kuriuo klausimu, liečiančiu 
komunizmą bei marksizmą, ras 
tinkamą atsakymą. Tuo pačiu 
bus geriausiai pagerbtas autorius 
vi atliktą didelį darbą ir įamžin
tas jo atminimas. 

/g- M. 

CLASSI Fl ED G U I DE 
R E A L E S T A T E 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

t ų : " A š g a l i u važinėti , nors d a r 
n e m o k u ! " P a t y r i m a s y r a d a u g 
s v a r i n a u . P i r m i e j i metai — nepa
s i t ikė j imo s a v i m i laikotarpis . A n t 
rieji — a u d r ų i r i šbandymų metai , 
kai v a i r u o t o j a s išbando s a v o kraš 
t u t i n e s g a l i m y b e s įvairiomis s i tu
ac i jomis . T r e t i e j i - septintiej i v a 
dinami kr i t in ia i . Vairuotojas dar 
nep i lnaver t i s . D a u g i a u s i a avari jų 
p a d a r o m a ketv ir ta i s ia i s meta i s . 
kai , į s i g i j ę p a t y r i m o minimumą, 
p r a d e d a n t y s va iruotoja i m a n o e s ą 
meis tra i . P o t o važ inėjama v i s 
s a u g i a u i r p a t i k i m i a u . Mšk. 

6 karab. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal-
man. $27,500. 

Gražus bungalovr — 6 kamb. 2 ži
diniai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 metų senumo, 5*4 kamb., 3 
miegami. Daug rūbinių. 2l/2 maš. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-jų aukStų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

50 akrų žemes Lemonte. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E M T Y 
Insnnuioe — Iacome Tas 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

R E A L E S T A T E 

ISNTOMOJAMA — F O B KENT 

K n u o m . 4 kamb. (2 mieg . ) apsild. 
b u t a s . Elektra, gazas. Pageidauja
m a vidutinio amž. pora, be vaikų. 
Jok ių gyvul iukų, 66 ir Sacramento 
apy l . TeL 476-6642. 

I š N U O M . 4 kamb. b u t a s beismen-
te . Marąuette Pke. Skambint p o 
5 v . v. teL R E 7-8007 

Išnuom. apšUd. saujai dekoruotas 
butas — 2 miegami, virtuvė, salionas. 
2-me aukšte. $180.00 mėn. Tarp Ca-
lifornia ir Western. Galima užimti 
geg. 1 d. Skambint 476-3128; vaka
rais 9254116. 

MISCELLANEOUS 

dr. P u z i n o a t l i k t u s d a r b u s ir 
jų r e i k š m ę L i e t u v o s m o k s l u i , i š -

Lietuvos Vyčių kuopa atšven
tė savo patrono Šv. Kazimiero 

kėlė velionį kaip mokslinės Lie- j šventę kovo 4 d. Šv. Pranciš-
tuvos archeologijos kūrėją. Lie- į kaus bažnyčioj Athole. J ie da-
tuvių profesorių ir Lituanistikos lyvavo šv. Mišiose, kurias atna-
instituto vardu išreiškė gilią • savo kun. Steponaitis ir svečias 
užuojautą mirusiojo žmonai ir kun. Kazimieras Pugevičms, ve-
Mtiems šeimos nariams. 

Lietuvos generalinė konsule 
dęs misijas bažnyčioje. Kun. Pu-
gevičius pasakė ir pamokslą 

į apie persekiojamą bažnyčią Lie-Chicagoje J. Daužvardienė nuo-, 
širdžiai atsisveikino Lietuvos! _ ... . . ^^ , 
M i _ *• • T -u. Po mišių grupė apie 50 zmo-
diplomatnos. Lietuvos pasiunti- . . . * & _ 5 ^ . . „ r , . i i , . 'mų pietavo Omers restorane, nvbes vvashmgtone n* Chicagos , , ^ . - . T , . „ - kur kun. Pugevicius pasakė konsulato vardu. Kun. A. Ke- . _ . , r . , .. •_ . . . . ! kalbą. Abu miesto laikraščiai 

I labai gražiai šventę aprašė. 

A. 
zys, kalbėdamas Amer. lietu
vių bibliotekos leidyklos vardu, 
apgailestavo, kad leidykla nete-j 
ko uolaus Tarybos pirmininko. 
PLB vardu atsisveikino vicepir
mininkas Švietimo reikalams J. 
Kavaliūnas. Ant. Juodvalkis 
atsisveikino korp! "Neo-Lithua- i 
nia" vardu, kurios nariu J. Pu-; 
zinas išbuvo net 53 metus. Al-' 
tos vardu kalbėjo dr. J. Valai
tis, nuoširdų sudiev tarė iš Bos
tono į šias laidotuves specialiai 
atvykęs liet. Enc. leidėjas J. 
Kapočius. Jis apgailestavo an
kstyvą mirtj redaktoriaus, ku
ris LE-joje dirbo redaktoriaus 
darbą nuo III-jo šio serijinio lei
dinio tomo. Liet. istorijos dr-jos 
vardu paskutinį sudiev tarė iš 
Clevelando atvykęs dr. J. Jakš
tas. Liet. fondo atstovas dr. A. 
Razma, Pedagoginio instituto 
vardu, kurio rektorium buvo ve
lionis, atsisveikino studentas R. 
Orentas. Baigdamas kalbą jis 
įdėjo į karstą mažą akmenėlį iš 
Gedimino pilies Vilniuje. 1967 
m. atvežtą į Chicagą. Pasku
tinis atsisveikino "Draugo" 
kult. priedo redaktorius poetas 
Kazys Bradūnas, jautriai pa-
akaitydamas nuoširdžiai gražų 
eilėraštį sukurtą didžiulio Lie
tuvos nroistorijos tyrinėtojo 
mirties proga. 

Po to muzikas Balys Pakš
tas, talkinamas kanklininkės sa
vo dukrei'-s Rūtos, labai gražiai 
rageliu sugrojo lietuvišką Rau
dą. Muziko F. Strolios vadovau
jamo styginio ansamblio gro-

ragintų ne tiktai savo nares, 
bet ir visus geros valios lietu
vius savo maldomis prisidėti 
prie šio kilnaus žygio ir ba
landžio 23 d. savo maldomis 
prašytų Aukščiausiąjį, kad Die
vo Tarną arkivyskupą J . Ma
tulaitį pakeltų į autoriaus gar-
bę. 

Maloniai prašau redaktorių šį 
mano patikslinimą paskelbti 
jūsų laikrašty, o priminusias at
siprašau, nes negavau pilnos 
informacijos. pL 

Vyčių kuopa gegužės 5 d. 
7 vai. vak organizuoja mišias 
už kenčiančią Lietuvą. Kun. 
Steponaitis ir Vyčių pirminin
kas Vilimas Višniauskas prašo 
visus apylinkės lietuvius pa
maldose dalyvauti. 

— Balandžio 13 d mirė ilgai 
sirgęs Juozas Raižis. sulaukęs 
85 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Stališkių parapijoj, bet išgyve
no daug metų Gardneryje. Pa
liko žmona Morta Kairytė ir sū
nus Alfonsas. Raižis ilgus me
tus skaitė "Draugą" i r buvo 
Lietuvių klubo narys. Šeima 
velionį gražiai palaidojo. Po 
laidotuvių buvo pietūs Kolum
bo vyčiu salėj. 

— A.a . Kasparas Šetrauskas 
mirė sulaukęs 89 metų amžiaus. 
Gimęs Raguvos parapijoj. Pa
liko 4 sūnus, 3 dukteris i r daug 
anūkų. Priklausė Lietuvių klu
bui. Vaikai gražiai palaidojo tė
vą. Velionies žmona Stasė Mi-
leriūtė mirė prieš 20 metu. 

Koresp. 

Grand Rąpids, Mich, 
PATIKSLINIMAS 

"Drauge" balandžio 15 d ko
respondencijoj iš Grand Rapids 
"Malda Aukščiausia jam", ku
rioje minima, kad L R. K. mo
terų 43-ros kuopos vadovybė 
savo pereitam susirinkime ir 
valdybos pasitarime nutarė pri
sidėti savo malda, kad Dievo 

KADA ATSIRANDA 
PASITIKĖJIMAS 

VAIRUOTOJU 
Septyner ius m e t u s būt ina va i 

ruoti automobil į ir p e r tą la iką n u 
važiuoti bent apie 10 t ū k s t a n č i ų 
kilometrų, kad ga lė tum p a s a k y t i : 
"Aš g e r a s vairuotojas", — te ig ia 
šveicarų psichologai , tyr inėjant ie -
ji automobil izacijos problemas . 
Remdamiesi i lgalaikiais t y r i m a i s , 
jie s a k o : "gauti va iruoto jo pažy
mėjimą nedaug tereikia, savikri -
tikas vairuotojas naujokas p a s a k y -

iiiitiiinniuritiiHiimiimmnmmmimnt 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge 

— PasitikėjiHMts savimi yra 
pirmoji būtinybė didiems ryž
tams. Samuel Johnson 
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STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
aeatų namu pataisymus. 

PETRAUSKAS 
OONSTRUCTION OOMPANT 

TeL — 847 7564 
Skambint po 6 vai. vakaro 

MINimtlIUIIIIIHIilIl IHMIlIlUIIIII I I I I I I IM 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname h* vaškuojame 

t. B U B N Y S — TeL R E 7-6168 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perklausto baldus i r 
k i t u s daiktus. Ir iš to l i miesto l e i 
d imai ir pilna apdrauda. 

T E L . — W A 5 - 8 0 6 S 

M A R Q l E T T E PAKKJL — 
M U 1 A I $*MKK> 

Duokite pa»iulymų 

Mūr. 1 % aukšto bunga low gimi
ningom šeimom gyvent i . Skubiai 
parduoda. Geras investavimui paja
moms. Informacijai kreipkitės į 
Syrvia. 

SEKLES * S O N R E A L T T 0 0 . 
TeL — 598-66*6 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Modernas 15 metą mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedu. Vieta Mar
ąuette Pke. Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

S kamb. naujo tipo mūr. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marąuet te Pk. 

4 vieneto, mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38.800. 

5 kamb. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie $39,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-ju. ankstą mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke . 

Valdis Real Eslate 
2625 West7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

H A M T E D V Y B A I 

MACHINISTS 
Need several maintenance Macmnists 
with at leasi 1 year minimum experi-

Steady work, many benefits ineluding 
profit sharing. 

A p p l y 
BAGCRAFT OOKFORATiaN 

OF AMERICA 
3900 West 43rd Street 

ChJcago. IUinois 
An i£qual opportunity empioyar 

M A C B T N E OPEK ATOR 
Mills '& latb.es exper"ce reąuired. 
Exce l lent fr inges . A p p l y 8 AJA. 
4 o 4 P i L 

O G D E N MFG. & S A L E S ESC. 
5 0 7 W. Algonąuin Koad 

Ar imęton Heighfc,. 111. 593-8050 

BANDSAW CUTTERS 
CHICAG0 SIGN C0. 

Involived in Maiuifacturing 
WOQD12sT SIGNS and LET-
TERS is HI Need of Experieeed 
Bandsaw Cutters for Wooden 
Signs, Letters and Graphics. 

IMMEDIATE OPENING 

Call 421-0006 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4065 Archer A v e 
Clricago. i lL 606%, tetef. 927-59*0 

"l lt 

I I I IHIHIII I I I I I I I i l I l I lUlI l I l l I l I l I imill l l l l lH 

P A R D A V I M U I 
* 

T u r i m e 4 motorus , labai gera
me s t o v y j e , k u r i o s ga l i t e į s igyt i 
labai pr i e inama kaina . P irmų var
dai ir spec i f ikac i jos y r a s e k a n č o s : 

L W e s t m g h o a . s e motor . 3 phase , 
L 5 BLP., 6 0 c y c l e s , 220-240 V. — 

$15.00 

2. K i m b l e Motor . 1 phase . Ji H.P-, 
6 0 c y c l e s , 2 2 0 V . $15 .00 

S. K i m b l e M o t o r , S p h a s e , 1 H.P., 
6 0 c y c l e s , 2 2 0 V $15.00 

4. L o o i s A l i s Indact ion Motor, S 
p h a s e , 5 H J \ . 6 0 cyc le , 220-240 V. 

$25 .00 

Tel ef onuokite — 

LU 5-9500 
HMMMIlHllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlIla 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizi t in iu kor te l ių naudoj imas yra 
graiuf l p a p r o t y s Biznieriai j a s pla
čiai n a u d o j a . B e t t inka ir v i sų luo
m ų a t s t o v a m s turė t i graž ia s vizi
t ines kor te l e s . 

K r e i p k i t ė s J ''Draugo'* a d m i n i s 
t r a d j ą v i s a i s panaš ia i s reikalais 
B u s i t e patenkint i mūsų ps tarnav i 

IIIIIIIIIIIIIHflIlIlHHHHHIHHI 
M. A. Š I M K U S 

V (>T ART PUBtJC 
INOOSCE TAX 8KRVTCB 

4 2 5 9 So . Maplenood, teL 2M-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIŲ lUkvletlmat pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
krtokte Mankai 

TfflIlIlIlIlIlIlIlltlIlMlIlIUIIIllIIIIMIIIIllIlIl 

9 L 4 B Q ū i n T E P A B K 
2-jų butų po 3 mieg. mirrinis, 11 

metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockwelL 
$58,500. 

B C T Ų > X OMA VTMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

V a l d y m a s 
Draudimai — Income Tax 

Notar iatas — Vert imai 

REALTY 
J . B A C E V l C i r S 

6455 So . Kedzae Ave. — 778-2233 

Typevvriter Serviceman 
Experienced on. 

IBM SEL«E)CrmiC 
WiH consider trainee. 

LOOP AK K A 
S AJLAKY OPEN 

Tel — 346-1595 
W0ODWORKINC MILL MEN 

CHIOAGO SIGN CO. 
Involvel in Manulacturing 

Wooden Signs and Letters is in 
Need o€ 2xperienced WOOD-
W0RKING MILiL MEN for 
CUTTCNG PLAQUES and for 
Kougih Mill Work. 

1MMEDIATE OPENINGS 
Call 421-0606 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiuiiNiNiiumii 
10% — 20% — S0% pigiau mokėsite 
va apdraodą ano mgmiem tr automo
bilio pa» mos 

F R A H K Z A P O U S 
3208^ Weat Mtti Street 

Chioago, nitoois 
Telef. GA 4-8S54 

IIMIIIIUIIIIIUIIIIIHIIIIIUIIIIHIimiHMlflHI 

llllllinillllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII 
PACKAGE EXPRES6 AGEKCY 

MAKUA NOREIKCENf: 
SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
Ij»ha> pa^eidaajamos gene rO^ee 

prekes. Maistas i» l.tropo> gaodelh}. 
2608 W. 69 St.. ChtcaRo, IT). G0629. 

ippf, .__ \TA S-2787 

lllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllilll 

'IIIlMIHIlIlIlIinillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5996 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiint 

Budraitis Realty Co. 
Mes s u 50 k i tom n a m ų pardavi 

mo Įstaigom a p t a r n a u j a m e pietva-
| karių Chicagą — tas d a u g pagre 

t ina pardavimą i r pirkimą. 
NORINTIEJI 

PARDUOTI A R P I R K T I 
arba išnuomoti b a t ą 

be jokio įsipareigojimo skambinki t 
mums . 

Taip pat, abejojant d ė l turimo 
DRAUDIMO, a r norint apdausti 
N A M Ą . AUTOMOBILĮ, G Y V Y B Ę 
ir S V E I K A T Ą maloniai j u m s pa 
t a r n a u s 

RALYS BUDRAITIS 
4 2 4 3 W. 63rd St., CbJcago, Dl 

767-6600 arba 778-9371 

H E L P H ' A N T E D — M O T E R Y S 

jamos Bacho muzikos garsams; tarną arkivyskupą J. Matulaitį 
aidint, maldas prie velionio 
karsto pravedė kun. A. Kezys. 
Pedagoginio !it. irstrtsto studen
tai pakaitomis ėjo garbės sar
gybas. Akademija baigta gies- ro valdybos nutarimas, kad vi-

įkeltų į altoriaus garbę. Val
dybos narė pareiškė, kad tame 
siMšrinkane buvo tiktai vykdo
ma L. R. K. tt**er« s-goe cezt-

Dienrašcio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti SKVO 
giminėms ar draugams. 

"Brango" adresą*: 4545 West 
63rd S t , Giicago, HL 60608. 

s e "Marija. Marija' &c* kuopos aaa» jsifii&t̂ os š 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
RadUo Valanda Jaa vlrS 35 m. tar

nauja N©w J«w*py. Tfen Tork Ir Con-
necttcut liatuvianvs! 

Kas SeMadienJ noo 4 Utl 5 vai. po
piet W W E V D Stotlea New Torke 
1J30 kll., AM Ir nuo 7 Ucl 8 vai. vak. 
97.9 naeg. FM. 

Dlrekt. X>r. JnkfilMM J. Stukaa 
14«7 FVyroe Drtve 

DJ i ilHrtili., K. J. 070*3 
TeL SS2-5MIS (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti Lletu-
vtAkp kaUOrhita valandų anglų kaJb« 
ii Sėtos HaU Uaivar*lteto radijo afco-
ttea (N«w Jaraey WSOU $9 5 aics. 
FM>. Ptraukd. 7:»0-4:»0 vaL vakaro. 

(Vadovaoj* pcof. 9. Stokaa). 

TELEVIZ IJOS 
Spalvoto* b? PapiastoB Bsdtjt i , 

8 t e « o Ir Oro VestntoraL 
P»r«iavbn»* Ir ttmyvmm 

M I G L I N A S TV 
2S46 W flftth St, tet 776-1488 

HE2J> V8AKTED — MOTERV> 

11 .linu prrUJn pasirinkimas nebran-
z\n I U mū-n sandHlo. 

C 0 8 M O 8 PARCEL8 FTVPRKS8 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
SSS3 S. HaloCed St.. (%lca«o, IJ1. SOSOS 

3M1 W. 6*th 8C, Ghtrttga. BL s e S M 
Telef.: P26-27S7 — 254-SS20 

V y t a o t n VaiaattmaH 

GENERAL OFFICE 
Immediate opesmę. Varied duties. 
Accurate typing, figure aptitude, & 
pfaone skilis, a mušt. Experience pre-
ferred. Near Circle Campus & Loop. 
Public trans. & secure parking. 

6«6-89W 

. RETKAITKGA AEIBI1MNK& 

L e n g v a namų ruoša ir Siek tiek vi 
rimo. Retkalinga nors k i e k kalbė
ti angliškai. 1 0 0 doL į savaitę. 
We8tcfaesteryje. 

Skambint 562-5583 

GENERAL (MrTFICE/TELLEB 
Growing Savings Aasociation warit.s 
a perscm with some bookkeepinįr and 
typing for g«neral office-teller work. 
Party will gnaw trtth Asaociation. 
Full time. See Mr. Gembara Ilor 
appointm.ent. 

WASHXVGTON 
SAVTSGS & I/>AN ASSN. 

2M» Archer A»enue. TeL 254-342£ 

C00KS — M M t t S 
AU h o u r s available. Sa lary o p e n . 
Call E d or M a r k . 

MAR0ON RAC00N 
Rosemont, Dl. 696-4077 

L A U N O R E S S 
Full T a n e Pos i t ions 

Our S t a r t m g Rates are f lexible , 
depending upon your experience, 
and vre offėr eoccellent fr inge b e n e -
fite a n d work ing conditions. F o r 
more information p lease apply in 
person or contae t Mr. B o b B a k e r 

MANOR CARE 0F HiNSOAU 
A MANOB CARE HOME 

512 L Ogden Ave. 
Wesrmont, III. 60550 

312-323-iUOO 
Eąual Opportunity Empioyar M - / f 

Apsimoka skefbtte dien. D R A U G E , 
ae« įkt plačiausiai ska i tom** lie
tuvių dienrašt is , gi skelbimą kai
šus y r a v i s i ems prieinamos. 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

Remiate tuos biznieriai, to* 

tie tfeelbSatf Ttotnstf 

HOUSEKEEPERS 
T W 0 F U L L TTME POSITIONS A V A T L A B L E O P F N I N G S 

ON 7 A. M. — 3 : 3 0 T . M. SH1FT 
Our 8tarting rates a r e flexible. depending upon your e sper ience , 

and we offer excel lent fringe benefits a n d working conditions. F o r 
more information P l e a s e apply in person or Contaet Mr. B o b B a k e r 
323-44*0. 

M£Jffm CjLR£ 0f HINS0AU, M< 
3121 . Ogdea krt., WestB0Bt,!!!. 

Aa Er -v Oepottssss' Bmptoysr M/F 

http://latb.es
http://Westmghoa.se


•*i ęjūąg" MBjĮfsrfeiMiM. uišmięsįm* 
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BOSTONO 2INIOS 
NAUJAI KYLANTI 

ŽVAIGŽDĖ 

Balandžio 9 d. Lietuvių Pilie
čių d-jos auditorijoj So Bostone 
įvyko Minkų radijo valandėlės 
koncertas. 

Viskas prasidėjo su dideliu pa
vėlavimu. Kai daugiau nei po va
landos laukimo buvo pradėta 
programa, tai neveikė mikrofo
nai ir garsiakalbiai ir veik nieko 
nesigirdėjo ką kalbėjo Steponas 
Minkus pradėdamas šį koncer
tą, o taip pat juos sveikinęs Lie
tuvių Piliečių dr-jos pirm. A. 
Čaplikas. Jis sveikino Minkus su 
jų radijo valadėlės 44 metų su
kaktimi, pasidžiaugė jų dirbamu 
darbu ir linkėjo nepavargti ir 
tęsti tą lietuvišką žodj oro bangų 
pagalba į lietuvių namus. 

Programoje buvo dailusis žo
dis, daina ir tautiniai šokiai. 

Petras Bliumas parodė susuktą 
filmą apie demonstracijas Wa-
shingtone ir iš Expo 1967. 

Visus susirinkusius labai nu
stebino solistė Marytė Bizinkaus-
kaitė iš Brocktono. Ji dar tik 
trečius metus mokosi aukštesnio
joj mokykloj. Tačiau ūgiu ir iš
vaizda atrodo daili panelė. Ji 
koncerto programą pradėjo liau
dies dainomis: Tėviškėlė, Plau
kia sau laivelis, Pamylėjau vakar 
ir Kur bakūžė samanota. Visos 
St. Šimkaus. Su pirmąja daina 
pasigirdo tikrai puikus jos sopra
nas. Labai malonus tembras ir 
plačios skalės, be jokių aštrumų 
ir tikrai stiprus. Ji tas visas dai
nas dainavo su giliu išgyvenimu 
ir įsijautimu. Solistei akompana
vo jos tėvelis dr. Petras Bi-
zinkauskas. 

Aleksandra Moriarty padek
lamavo savo pačios parašytus ei-1 
lėrašcius: Tėviškėlę aplankius,! 
Mano namelis, Lakštutė, Svajo-į 
nė ir Dievo galybė. Ji savo kury-1 
bą perteikė gana gyvai ir įdomiai. 

Tautinių šokių sambūrio, ku-; 
riam vadovauja Ona, Gedimi-i 
nas ir Lilija Ivaškos, šokėjai pa
šoko čigonėlį ir gyvatarą. Akor
deonu grojo Ed. Meilus iš Wor-
cesterio. 

Tada Marytė Bizinkauskaitė vėl 
dainavo: Pavasarinis ilgesys — 
Bražinsko, Tave aš pamačiau — 
iš Australijos 1971, Burtai — J. 
Gruodžio, Pirmoji audra — V. 
Kariukščio, Pajūry- (iš Sound of 
Music) ir Nemunėli, Nemunėli 
— Bražinsko. 

Po solistės vėl Aleksandra Mo
riarty: Eilėraštis apie Mamą, 
Vienuma, Gyvenimo kelias, Juo
kai ir Gamtos atbudimas. Ją pa
keitė tautiniai šokiai: našlinis 
jonkelis ir landytinis. O po jų 
vėl solistė Marytė Bizinkauskaitė: 
Mano gimtinė, — Kačanausko, 
Paskutinė- rožytė iš op. Martha 
(Liepos vertimas). Gundė mane 
bernužėlis iš op. Raseinių Magdė 
— Žilevičiaus ir Žvaigždutė — 
Dvariono. Plojimams nesusto
jant, ji padainavo dar porą dai
nų. 

Tautinių šokių šokėjus mato
me dažniau. Ir reikia džiaugtis, 
kad ir jie daro pažngą. Jie visada 
šokdavo gerai, bet ko seniau tek
davo pasigesti, tai gražios šypse
nos. Kartais kai kurie atrodydavo, 
lyg jie yra prievarta atvaryti. Šį 
kartą jų visų veidai buvo papuoš
ti Šypseną ir džiaugsmu, kurie 
lydiįo aus prAdžios iki pa&imu-

nio posūkio. O šoko jie tikrai ge
rai. Tik kas su šia sale yra ne
gerai, kad scena tokiem šokiam 
yra permaža. 

Aleksandra Morrarty savo kū
rybą perdavė tikrai gyvai, įdo
miai. 

Marytė Bizinkauskaitė buvo vi
so vakaro pažiba. Jeigu ji ir to
liau dar lavinsis dainavime, tai 
visų salių scenos jai bus atdaros. 
Tačiau jau ir dabar yra puiki so
listė. Jos šypsena, laisvas judesys 
scenoje ir tikrai puikus balsas, ku 
rį ji taip gražiai valdo ir perduo
da, yra pažymiai, kurie reikalin
gi gerai solistei. 

Po visos programos buvo vai
šės, Miss Lithuania of New Eng-
land pristatymas, o ta miss Lit
huania yra kaip tik ta pati solis
tė Marytė Bizinkauskaitė. 

Steponas ir Valentina Minkai 
veda savo radijo programą jau 
44 metai. Paskutiniuoju laiku 
Steponas Minkus duoda ir poli
tines apžvalgas anglų kalba, y-
patingai kas liečia lietuvius ir 
lietuvių gyvenimą. Jų gyvenimo 
amžius irgi toli pažengęs, bet jie 
su nuoširdumu dirba tą jų prisi
imtą ir pamėgtą darbą oro ban
gomis lankydami lietuvių namus. 

VAIDINIMAS APIE 
LIETUVIUS 

Balandžio 7 d. The Boston 
Globė straipsnyje apie naujas te
levizijos programas rašo, kad 
Rob Reiner pasirašė su ABC su
tartį, kur serija vaidinimų apie 
Amerikos lietuvius imigran
tus . Vaidinimai bus pradėti ge
gužės mėnesį ir vadinsis "Free 
country". Tai esanti story apie 
Bresner šeimą ir jo patriarchą Jo-
seph, kurį vaidins Reinet nuo jau
no žmogaus iki 80 metų amžiaus, 
kai šis atvyksta ir prasigyvena 
New Yorko mieste. 

T o imigranto Bresner pavardė 
nieko bendro neturi su lietuvių 
pavardėmis. Tai greičiausia bus 
vaizduojamas žydas, atvykęs iš 
Lietuvos. 

Rob Reinet yra tas pats, kuris 
vaidino "Ali in the Family" su 
Archie Bunker, kuris jį vis va
dindavo "Polak". 

ros sveikatos ir turi gerą atmintį.. dęs jo, parašė laišką bičiuliui, j DRAUGA&, treciadieaiSr 197$ nu haĮ^n^.ir> n^n įfl d. 
-SnBizp JĮ uipĮuji SOJB^AS 2nBQ pas kurį prieš dieną buvo vie-! ' 
tis gyvenimu toliau. sėjęs: a r kartais pas jį nepali-

Marija Mockienė. kęs laikrodžio. Bičiulis gavo tą 
laišką su tokiu prierašu: "Ką 
tik suradau laikrodį, tai nesivar
gink ir nebeieškok". jm. 

IŠSIBLAŠKYMAS 

Prancūzų fizikas ir matema
tikas Anri Amperas (gyvenęs 
1775—1836) garsėjo išsiblašky
mu. Kartą kažkur pametė sa
vo laikrodį. Paieškojęs ir nėra-

A. t A. Hon. LOUIS W. KIŽAS 
Retired Jodge of the Circuit Court 

of Coak County 

— Namas be knygų y ra tary
tum kambarys be langų. 

Horaee Manu 

92 METŲ AMŽIAUS 
SUKAKTIS 

Ieva Sandienė, gyvenanti 33 
Pearl Street, Dorchester, Mass., 
balandžio 8 d. atšventė 92 me
tų amžiaus gimtadienį. Su ja gy
vena jauniausia duktė Margarita 
su sūnumi. Ji džiaugiasi, kad vai
kai ir anūkai suruošė pagerbimą 
ir turėjo progos matyti ne tik sa
vo didelę šeimą, bet ir senus 
draugus. 

Ievos Sandienės vyras Augus
tas atvažiavo į Ameriką 1911 m. 
ir 1912 m. atsiėmė žmoną su 
dviem vaikais. Jie turėjo 14 vaikų. 
Iš jų dar gyvena 5: Ona, Alfon
sas, Eleonora, Margarita ir Ed
vardas. Augustas Sandą miręs 
prieš 11 metų. Daugelis iš jų sū
nų dalyvavo II-ame pasaulinia
me kare ir grįžo su paliegusiom 
sveikatom. Skaudu buvo tėvams 
laidoti suaugusius vaikus. 

Ieva Sandienė turi 31 anūką, 
46 proanūkus ir 4 pro-proanū-
kus. Šeimą išaugino lietuvišką, 
katalikišką. Vienas iš anūkų yra 
kunigas. Ji pati dalyvavo lietuviš-
kose^catalikiškore organizacijose. 
Rėmė Šv. Petro bažnyčią So Bos
tone, Putnamo vienuolyną, 
Pranciškonus Kennebunkporte, 
Me., be to, lankydavo vargšus 
ligonius, suteikdama jiems pagal
bą, nuraminimą. 1949 m. San
dai atsiėmė iš Vokietijos Kazimie 
ro Mockaus šeimą su 3 mažais 
vaikais ir padėjo įsikurti šitam 
krašte. 

80 metų būdama, I. Sandienė 
aplankė Lietuvą. Buvo nupirkus 
gražaus gintaro dukroms, bet bu
vo kelionėj apvogta. Lietuvą lan 
kė norėdama pamatyti savo gi

ra gana veiklios ir jos vis suren- j minės. 
gia ką nors įdomaus. Linksma-; Ieva Sandienė dar nejaučia 92 
vakaris irgi bus įdomus. i metų naštos, palyginus dar ge-

SKAUCIŲ LINKSMAVAKARIS 

Bostono skaučių Židinys ren
gia linksmavakarį šeštadienį, ba
landžio 29 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Linksmavakaris vyks Lie
tuvių Piliečių d-jos auditorijoj So. 
Bostone. Programą atliks Etno
grafinis ansamblis, vadovauja
mas Gitos Kupčinskienės. 

Stalus pavieniui ar 10 asmenų 
galima užsisakyti pas Birutę Ska-
beikienę tel. 986-9301 arba pas 

j Vita Hodges tel. 288-9323. 
Bostono ir apylinkių skautės y-

JAV LB Centrines apylinkes valdybos nariui 

A. + A. MARTYNUI STONIU! mirus, 
gilią reiškiame žmonai 

RAMUNEI su 
ANTANINAI, 
šeimomis ir 

užuojautą 
sūnui UNUI ir dukrai 
visiems artimiesiems. 

JAV LB Centrines apylinkes 
valdyba 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI. 
staigiai mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, dukroms 
ALDONAI ČEPENIENH, ŽIVILEI TAMOŠIŪNIENEI ir 
sūnui ALGIMANTUI PUZINUI bei jų šeimoms nuo
širdžiausią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime. 

Albina ir Pranas lepena! 
!na Ir ¥>•••»»••»- Užgiriai 

PADĖKA 
Mano mylima žmona 

A. A. 

Zigrida Arija Perle-Mejeriene 
mirė 1978 m. balandžio mėn. 5 d. ir buvo palaidota balandžio mėn. 
8 d. lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Velionės vyras Otto Meįeris ir jo tėvai Elzė ir Jurgis Mejeriai 
nuoširdžiai dėkoja visiems suteikusiems mirusiajai paskutinį patar
navimą ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojam kun. Ansui Trakiui už suteiktą šv. Vaka
rienę paskutinėse jos gyvenimo valandose ligoninėje, maldas lai
dotuvių koplyčioje kartu su budėjusiais, pamaldas Tėviškės para
pijos bažnyčioje, palydėjimą į kapines ir pasakytus raminančius 
žodžius prie veikmės karsto artimiesiems šeimos nariams. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiusiems maldas Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, už Šv. Mišių aukas ir paramą institucijoms, 
kovojančioms su vėžio ligomis. 

Dėkojame visiems velionės karstą papuošusiems gėlėmis, pa
reiškusiems užuojautą mūsų didelio liūdesio valandoje per spaudą 
ir asmeniškai. 

Nuoširdus ačiū visiems budėjusiems laidotuvių koplyčioje, ve
lionės karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems Tėviškės parapi
jos bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems į kapines. 

Labai atsiprašome, kad negalime asmeniškai padėkoti visiems 
atjautusiems mus didelio skausmo valandoje. 

Velionės vyras Otto Meįeris ir vyro tėvai Elzė ir Jurgis Mejeriai 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė bal. 18 d., 1978, 4:45 vai. ryto, sulaukęs 75 m. amž. 
Gimė Cicero, Illinois. 
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue, 

Cicero. 
Laidotuvės įvyks ketv., bal. 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Giminė* ir drangai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 863-2108 

Buvęs Skuodo gimnazijos inspektorius 

A.J-A. 
M A R T Y N A S S T O N Y S 

užbaigė žemišką kelionę. Jo netekus žmoną ANTANINĄ, 
sūnų LJN.A ir dukrą RAMUNĘ, bei judviejų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame Detroito apylikėje gyveną buvę skuo
diškiai: 

Kazė (Viskantienė) ir Antanas Batukai 
Stasė ir Petras Bit-eriai 
Antanina ir Martynas Klimkaičiai 
Jadzė ir Petras Putriai 
Rožė ir Kazys Ražauskai 
Ona ir Vladas Simučiai 
Vanda ir dr. Otonas Vaitai- (Vaitkevičius) 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

11978 m, balandžio 5 d. Lietuvoje staiga mirė mūsų myli
mas brolis 

A.f A. 
ROMUALDAS ŠČIUKA 

Kilmės nuo Rokiškio. Lietuvos laikais gyvenęs 
lliuose. Palaidotas Plungėje balandžio 8 dieną. 

Šiau-

Nuliūdę liko: Sesuo Genovaitė Rutkauskienė su 5ei-

I ma Chicagoje, sesuo Felicija Gaidelienė su vyru Bostone 
ir giminės Lietuvoje. 

Staigiai mirus 

A. t A. Prol. dr. JONUI PUZINUI, 
jo žmonai KONSTANCIJAI, DUKTERIMS, SŪNUI ir 
jų šeimoms bei artimiesiems reiškia gilią užuo
jautą 

Filatelistu Draugijos "Lietuva" 
Valdyba 

Lietuvių Istorijos dr-jos nariui 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 
ŽMONAI, DUKTERIMS ir SŪNUI su šeimomis nuo
širdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Lietuvos Istorijos Draugijos 
Yaldv&a ir Nariai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

J0V YDAS P. GAIDAS Ir GEBALDAS F. DAIMIt 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia Aveniu 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9852 

4605 07 South Hermttagi Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTEfuNAVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-S461 

STEPONAS C LACK (LACKAYYICZ) IR SONOS 
2S14 W. 2Srd PLACE Vlrgiaia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-121S 
11028 Soutimest Highway, Palos Htffe, DL TeL 974-4410 

PETRAS MELIONAS 
4S4g SO. C AlIFORMA A VE. TeL LAfayette S-S572 

JURGIS F. RUDM1N 
SS19 SO. LITŪAN1CA A VE. TeL YArds 7-11S8-S9 

POVILAS i 
SS54 SO. HALSTED STRfET 

RIDIKAS 
TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. oOth A VU, CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1068 
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X "Po Damoklo kardu", šių 
metų "Draugo" premijuotas ro
manas, jau baigiamas įrišti ir 
šį sekmadienį, balandžio 23 d., 
3 vai. p. p. Jaunimo centro sa
lėje bus parodytas viešumoje 
per premijos įteikimo iškilmes. 
Mecenatai Ada ir Andrius Sku
čai iš Floridos negali atvažiuo
ti, tad jų vardu premiją — 
tūkstantinę įteiks kun. Juozas 
Vaškas, mecenatų draugas ir 
įgaliotinis. Iškilmėse bus pas
kelbtas ir ateinančių metų pre
mijos mecenatas. 

X Dr. Vincas Maciūnas, žy
musis lituanistas, sužinojęs 
apie savo kolegos a a prof. dr. 
Jono Pu žino mirtį, tuojau at
skrido į Chicagą, dalyvavo lai
dotuvėse, buvo karstanešys. Įfc daug rašo Lietuvos istorijos 
Iškilmingos atsisveikinimo aka- i klausimais, 
dėmi jos metu buvo pagrmdinis! x Jnozas Kapočius, lietuviš-
kalbėtojas, atsisveikino ir savo 
kolegų — lietuvių profesorių, o 
taip pat Lituanistikos instituto 
vardu. Vakar lankėsi "Drauge". 
Po to išskrido atgal į Philadel-
phiją. kur jis dirba universite
to bibliotekoje. 

X Ats. kpt Stasys Paulaus
kas, skautas vytis, baigęs Cice
ro aukštesnę lituanistikos mo
kyklą, pasižymėjęs Vietnamo 
kare, išrinktas Amerikos karo 
veteranų VFW 9115 posto ko-
mandierhim. 

X A. a. soL Vyt Nako pri
siminimo vakaras įvyks šį penk
tadienį 7:30 vai vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

X Jonas šoliūnas atkreips 
mūsų dėmesį į plačios reikšmės 
socialinį pasikeitimą JAV-bėse. 
Ligi šiol valstybės aparatas bu
vo įsismaginęs, kad jis yra iš
laikomas piliečių. Dabar val
džia administruoja dideles lė
šas piliečiams išlaikyti. Paskai
tą ruošia L Kat Mokslo aka
demijos Chicagos židinys ge
gužės 7 d., sekmadienį, 2 vai 
p. p. Jaunimo centre, 203 kam
bary. 

X Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 30 d. 3 vai 
p. p., lietuvių daubų S-gos na
muose, 2417 W. 43rd St., šaukia 
metinę darbo konferenciją, ku
rios metu bus patiekta 1977-8 

vyrautas *iiOQi<naf ir at«r» 
celė Kacevičienė* Cbicago, DL, 
nusipirko "Drauge" lietuviškų 
knygų už didesnę sumą ir tuo 
parėmė mūsų knygos leidimo 
darbus. Knygų išpardavimas 
atpigintomis kainomis vyks ligi 
gegužės 1 d. Knygos siunčia
mos ir paštu. 

X Albinas Šležas iš Dorche-
sterio padėkojo "Draugui" už 
gražų sieninį kalendorių ir ak-
siuntė didesnę auką. Ačiū. 

X S. Nedas savo laiške "Drau
gui'' išreiškė pasitenkinimą dien
raščiu, padėkojo už korteles, 
kalendorių ir atsiuntė auką. 
Dėkojame. 

x V. Sakas iš Hamiltono ma
loniu laiškeliu užsisakė "Drau
ge" lietuviškų knygų už kelias
dešimt dolerių ir atsiuntė dides
nę auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Jonas Bušauskas, St. 
Catherines, Kanadoje, teigia
mai vertindamas "Draugo" at
liekamą darbą, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 17 dolerių 
auką. Jis skelbiamas Garbės 
prenumeratorium. Už paramą 
esame labai dėkingi 

x Petras Vėbra, žinomas či-
kagiškis, atsiuntė 7 dol auką. 
Ačiū. 

x Aukų atsiuntė: 5 dol — 
Zenonas Petreikis; po 4 dol — 
Stasys Melnikas, F. Kasperavi-

kai kuriuos savo artimuosius,' čius, J. Barkus; 3 dol — Ant. 
vakar išskrido atgal į Bostoną. Zakarka; po du dol — Fr. Ja-

x Viktoras Stankus, žinomas n u l i s - B r - B a k a s - *• Kojelaitis. 
klevelandiškis, atvykęs į "Drau-t" 
gį" susipažino su dienraščio 
darbais ir įteikė 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. CHICAGOJE 

IR APYLINKĖSE 
TVERTAI SUJUNGTA 

"GRANDIS" 

X Cicero lituanistinių mo
kyklų vakaras įvyks gegužės 
13 d. parapijos salėje. Rengia 
tėvų komitetas. 

x SoL Danos Stankaitytės 
rečitalis ir plokštelės išleidimas 
organizuojamas specialaus ko
miteto. Greitu laiku bus pas
kelbta visa komiteto sudėtis ir 
rečitalio laikas. Solistė šį sek
madienį duos koncertą "Drau
go" Dailiojo žodžio vakare ir 
premijos įteikime Jaunimo cen
tro salėje. Jai akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis, Rašyt 
A. Kairiui bus įteikta premija 
už konkurse pirmą vietą laimė
jusį romaną "Po Damoklo 
kardu". 

x Prof. dr. Juozas Jakštas, 
žymus istorikas, pereitą savait
galį buvo į Chicagą atvykęs. 
Pagerbiant velionį a. a. dr. J. 
Puziną, jis iškilmingos akade
mijos metu atsisveikino su juo, 
tardamas reikšmingą žodį. Dr. 
Jakštas šiuo metu yra Liet. is
torijos draugijos pirmininkas 

kų enciklopedijų leidėjas Bosto
ne, patyręs apie buvusio LE il
gamečio redaktoriaus a. a. dr. 
Jono Puzino mirtį, lėktuvu at
skubėjo į Chicagą ir iškilmin 
gos atsisveikinimo akademijos 
metu tarė nuoširdų žodį LE 
darbuotojų vardu. Aplankęs 

W*^W N* <D^ • 

mK ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Plačias. Med&agą siųsti: 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
7043 So. Ctaranoat Avenue, CUcago, Ottaoia 00636 

PRIEŠ TRIS MĖNESIUS 
Naujų Metų išvakarėse mano 

ateina pavasaris, nes galima 
žaisti lauke ir dviračiu pasiva
žinėti sesutė ir brolis pasikvietė daug 

mano draugų, o aš pasikviečiau I Darius Pocius, 
savo draugą Tomą, Septintą Londono lit. m-los V sk. mok. 

Kun. dr. K. Trimakas kalba "Lie
tuvos Aidu" radijo valandėlės po
būvyje Chicagoje 

Nuotr. C. Genučio 
x Muzikologijos Archyvo var

du dėkoju Vytauto D. Šaulių 
Rinktinei, jos vadovybei ir p. Iš-
ganaičiul p. Mackoniui, p. Kve-

m. veiklos apyskaita. Taip pat i čui, p. Jasaičiui ir kitiems uz 
bus prisiminta lietuvių tautinės j priėmimą mus į savo salę ir 
dvasios pasišventimas, siekti pil- j brolišką paramą mums nepaty-

Didžiausia Cliicagos tautinių 
šokių grupė "Grandis", kurią 
sudaro vyresniųjų ir jaunesnių
jų šokėjų grupės — iš viso 
apie 60, pereitą šeštadienį su
rengė savo metinį vakarą. 

Jį a'idarė tėvų komiteto pirm. 
S. Pranckevičienė, programai 
pravesti pakviesdama Alvidą 
Baukutę. Pranešėja savo pas
kirti atliko pavyzdingai kiek
vieną šokį pakomentuodama 
sklandžia lietuviška tartimi. Šo
kėjai be pertraukos ir be intar
pų sušoko 12 šokių. 
tik jaunystė! Šoko 
ypač įsidėmėtini liko malūnė
lis, berniukų pakeltkojis ir su Ragana 
gražia Lino Rimkaus vaidyba toras? 

valandą pradėjo rinktis svečiai; 
aš padėjau sunešti gėrimus ir 
užkandžius. Kai Tomas atva
žiavo, mes tada visi vaišinomės 
su dideliais vaikais. Paskui mu
du su Tomu sumanėme išeiti 
laukan. Lauke buvo labai gra
žu ir daug sniego, viskas bal
tavo. Jau buvo gana vėlu, kai 
mes grįžome kambarin Dvylik
tą valandą Tomo brolis atidarė 
šampano banką. Šampanas bur
buliuodamas išsipylė ant žemės. 
Buvo linksma ir smagu sutikti 
Naujus 1978 Metus. 

Vytas Šuopys, 
Melrose Parko lit. mokyklos 

VI sk mokinys. 

JEI BCčIAU 
JAV PREZIDENTU 

Jei aš būčiau Amerikos pre
zidentu, be jokių nuolaidų rusai 
turėtų pasitraukti iš Lietuvos ir 
kitų pavergtų kraštų. 

Pertvarkyčiau socialinę (Wel-
fare) globą. Pašalpą duočiau 
tik tiems, kurie tikrai negali 
dirbti 

Daug dirbčiau dėl gamtos ap
saugos — oro užteršimo. 

Ypatingą dėmesį kreipčiau 
į anglių streiką, kad greičiau 
baigtųsi Kad i 'ūsų namuose 
būtų šilta ir šviesu, kad vaikai 
galėtų eiti į mokyklas. 

Atpiginčiau gazoliną. 
Aš neduočiau pažadų, jeigu 

aš jų negalėčiau ištesėti 

Kanada. 'Tėvynės ateitis". 

ŽAIDIMAI DR DOVANOS 

Žaidėme sniege 
Žiemą smagu. Mes einame 

čiuožti ant ledo ir statom snie
go senius. Kalėdų metu gau
nam daug dovanų. Buvome 
Toronte. Ten mes žaidėme 
sniege. 

Lana I^ikoševičiūtė 

Man patinka dovanos 
Man patinka Kalėdų šventės. 

Gatvėse žiba daug įvairių spal
vų lempučių. 

Mes gavome daug sveikinimų 
iš Kanados, Amerikos, Lenki
jos ir Lietuvos. Man patinka 
gauti gražių dovanų. 

Danutė Mickutė 
Abi MontreaUo lit. m-los 3 sk. 
mokinės. Kanada. "Liepsna". 

PAVASARIS 
Pavasaris man pats gražiau

sias ir smagiausias metų laikas. 
Man labai patinka klausyti, kaip 
paukščiai čiulba. Lauke labai 
daug gėlių dygsta Atsibunda 
visa gamta. 

J. Raguckaitė, 
Detroito "žiburio" brt m-los 

IV sk. mokinė. "Skambutis". 
VELYKOS 

Man patinka Velykos, nes 
yra Kristaus prisikėlimo šventė. 
Mes einam į bažnyčią Velykų 
rytą. Tada einam aplankyti 
senelius. Mes tenai pavalgom 
ir gaunam dovanų. Tada pa
daužom margučius ir pažiūrim, 
koks margutis yra stipriausias. 
Dar padarome porą nuotraukų 
ir pažaidžiam su žaislais. Už 
poros valandų mes išvažiuojam 
namo, dar pažaidžiam ir pina-m 
į lovą. 

Aš ESU LIETUVIS 
— Aš esu lietuvis, nes mano 

tėtė yra lietuvis. Man patinka 
būti lietuviu, nes yra įdomu. 
Jei kalbi lietuviškai, ne visada 
reiškia, kad esi lietuvis. 

Vidmantas Rapšys 
— Mano mama lietuvė. Aš 

vienintelis lietuvis savo klasėje. 
Ne blogai Smagu! 

Vytas Boyev 
Abu Lemonto "Maironio" tit. 

m-los mokiniai. Perkūno vėjas". 
Kanada. "Kova". 

GALVOSŪKIAI NR. 26 

I (mįslė) 

Vienas laukia dienos, antras 
laukia nakties, o trečias sako: 
man vis tas pat. (10 taškų). 

n. 
1 !TP",>'g!t'' ~. r-. r 

Nida Marcinkevičiūtė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 6 skyr. mokinė. 
RAGANOS NUOTYKIAI 

mitinio lietuvių tautos idealo — 
laisvės. Todėl Taryba maloniai 
kviečia visus lietuvius minėtoje 
konferencijoje dalyvauti. 

A. L. Taryba 
(pr.). 

X 1978 ra. kelionių | Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman A ve.. Cbicago, DI 
60829. telef 7S7-1717. fpr.> 

rusiems 
pirmame 
šauliams 

tokiame darbe mūsų 
žingsnyje. Visiems 

atliktas aplinkinis. 
"Grandis" kiekvieneriais 

Vieną kartą gyveno baisi ra
gana. Kai ji grįžo po vaikų bai
dymo "Halloween" naktį, ji 
skrido labai labai greitai ant 
savo šluotos, nes skubėjo namo. 

Tai gan į ją vjjogį jj. prisivijo oro poli-
^ " a l i c i j a Išrašė jai bilietą, ir tada 

paklausė: "Kur tavo motoras?" 
klausė — "Koks mo-

Aš neturiu motoro". 
Poticininkas vėl sakė: "Aš tau 

me~ i turiu rašvti antrą bilietą už 
tais, be nuolat šokamų, įveda ir į s k r i d i m ą ^ m o t oro". Ragana 
kelis naujus šokius. Tokiais 
šiais metais buvo audimėlis, ma-

damininkams, solis- Į iūneiis ir žvejų šokis. 
Aldonai Buntinaitei ir tams Aiuonai x>uuuuuu«*i u , P a s i b a i g u s programai, scenon 

'-•''"- V K' i iškviesta energingoji vadovė 
Irena Smieliauskienė ir dėkingu-monial meisteriui Viktorui Mie-j 

buliui, Jr., ir visiems, kurie 
mus tą dieną atsiminę atsilankė \ 
ir savo dalyvavimu pagražino; 
mūsų koncertą . . . , visiems sa- j 
kau nuoširdų ačiū, ačiū' Jei' 

labai supyko ir pavertė tą po-
Ucininką į rupūžę. 

Vytautas Sužiedėlis, 
Bostono mokyklos VI sk. mok. 

Lietuvos miškas 
Piešė Rūta Jonauskaitė, IV sk. mo
kinė, Dariaus Girėno lit. m-la 

LIETUVA 
Prie Baltijos jūros 
Yra Šaus, 
Mažytė, bet graži 

Ten skamba dainos 
Ir žydi gėlės, 
Upeliai bėga linksmai 

Paukšteliai čiulba. 
Beržai linguoja, 
Čia yra mūsų šalis. 

Raimondas Lapinas, 
Rochesterio Ut. m-los mokinys. 

"Plunksna". 

VELYKŲ ATOSTOGOS 

Vidas Liutikas, 
Marąuette Parko \št mokyklos 

6 sk. mokinys. 

VERTA PRISIMINTI RUDENĮ 
Lapai krenta — geltom, ru

di, raudoni, oranžiniai Rudenį 
oras atvėsta. Reikia šilčiau ap
sirengti Vaikai mėgsta lapus 
grėbti Sugrėbę į dideles krū
vas, žaidžia. Koks džiaugsmas 
šokinėti į lapus! 

Rudenį važiuojam į užmiestį 
obuolių skinti. Vienas lietuvis 
turi dideli sodą. Labai smagu 
skinti obuolius. O kokie jie ska
nūs! Mes pa rsi vežam kelis 

; bušelius. Iš jų daugiausia iš-
į verdam obuolių košę. Kaip ska
nu per žiemą ją valgyti! 

Ruduo yra laikas prieš žiemą, 
šhi laiku visi esame mokyklo
je. Po rudens laukiame žiemos 
ir sniego. 

Antanas Kižys, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 5 

mokyklos 8 sk. mokinys 

koncerto metu buvo kas nepa-
X Lietuvos Dukterų pavasa- į minėta ar nepadėkota, tai atsiti-

rio balius ruošiamas balandžio ko ne iš blogos valios, bet tik 
22 d- Jaunimo centre. Šalta- J dėl nesugebėjimo, dėl patyrimo 
karšta vakarienė. Puiki pro-į stokos ir dėl to kad darėme 
gramą. L Bichnevičiaus muzi- j žingsnį, kuris tą dieną mums 
ka Įvairūs laimėjimai Paren-jdar buvo per didelis, 
gimo vadovės Oigos V aičafttenes 
teL 582-9784. (pr.). 

mo ženklan jai įteikta gėlių 
puokštė. Taip pat iškviesti 
priekin pekerius metus "Gran
dyje" išbuvę šokėjai: Dalia Bi-
laišytė, Fausta Bobinaitė, Danu
tė Brusokaitė, Ina Končiūtė, 
Irena Pranckevičiūtė, Vibja Ra- j I 
sutytė, Edv. Andriušis, Ginta- j i 
ras Baukus, Donatas Rama-i i 
nauskas. Algis Šilas ir Henri-' • 
kas Varaneckas. Jiems įteikta 

Į po dovanėlę. 
Povilas Mieliulis, P o p r o g r a m 0 s pasivaišinta M 

Koncerto organizatorius j Kupcikevičienės skaniai paga-
(pr.). X Kam reikia gintaro žiedų? 

Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro i no statybai po 100 dol. aukojo 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos i Danutė Augienė, daktarai Vac-

******* BvnUiį. 
*t-co 

— nuo $29.00. Terra, 3235-37 
W. 63 S t Cbicago, DL 60629, 
telefonas — (312) 434-4666. 

(sk.). 
X Sunny HHta, rToridoj*, ap

lankysime pavasarį. Išvykstame 
balandžio 29 d, grįžtame gegu
žės 1 diena. Marins K>la, teL 
737-1717. (sk.). 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federai Savings and 

lovas ir Augusta Šauliai ir 
kun. Kę^Jtu'is Trimakas. Aukas 
siųsti rėmėjų iždininko pav. 
P. Norvilai 7114 S. Riehmond 
Ave*, Cbicago. DL (pr.). 

X Važiuojantys į Hot Springs, 
Arkansas. iki š. m. gegužės 1 
dienos pražomi skambinti po 4 
vai. popiet 434-8836. (sk.). 

X Marąuette Parko apylinkė
je rastas brangus žiedas. Pa-

Aš važiavau į Vistą pas se-
I nellus. Jie turi vištų, ančių, 
: kiškių ir gaidžių. Jie ten turi 
j mano dvirati Man patinka ten 
I važinėtis. Aš ten turiu draugų. 
\ j Man labai patinka su kiškiais 
j žaisti. Aš kiekvieną dieną pas 

juos eidavau. Aš ruošiau daug 
l pamokų. Vakarais valgydavau 

ir žiūrėdavau televiziją. Vieną 
j | dieną jie pirko kalakutą. Aš, 

Gailė ir seneliai visus šerdavo
me. Per Velykas visi važiavo
me į bažnyčią. 

Loto Assoeiation oi 
847-7747. ilk,). 

minta vakariene. Šokiams gro-
Putnamo seselių vienuoly- J° 4- Stelmoko orkestras. Ąžuo

las grojo ir šokiams programos 
metu Buvo gausus laimėjimų 
stalas, ir laimingieji įsigijo gra
žių dovanų. Papuoštos gėlėmis 
darbščiosios tėvų komiteto na
rės: S. Pranckevičienė (pirm.), 
V. Kosmonienė, B. Iintakienė 
ir Z. Pocienė. Vakaras buvo 
sklandus ir nuotaikingas. Pavasaris yra labai gražus 

ŠĮ savaitgalį "Grandis", kvie- metų laikas. Pavasarį sprogsta 
( čiama Hamiltono "Gyvataro", medžiai ir pradeda žydėti gėlės. 
• vyksta Kanadon pašokti kana- Mieste žmonės pradeda sodinti 
diečiams. Sėkmės šauniems daržus, o ūkinnkai sėti laukus, 
grandiečiama ir nepavargstan- Pavasario vakarai būna ilgesni 
čiai vadovei Irenai Smieliaus- ir šviesesni, todėl galiu ilgiau 

ikienei. I*. B* [pabūti lauke. Man smagu kai 

Piešė Viktorija Burdett, Clevelan
do šv. Kazimiero lit. m-los mokine 

PAVASARIS 

Tauras Radvenls, 
Los Angeles lit. m-los m sk. 

mokinys. "Saulutė". 

MŪSŲ VASARNAMIS 
Kiekvieną vasarą mes važiuo

jame į savo vasarnamį. Jis yra 
už šimto mylių nuo Toronto. 
Ten mes meškeriojame, plaukio-
jame laiveliu, o kartais šaudo
me. Taip pat einame į mišką, 
kur randame daug įvairių uogų. 
Man ten visuomet smagu pra
leisti laiką. 

Cbicago.. metę kreipkitės teL 434-9655. 
(ak,). 

Ričardas 
Toronto "Maironio" ut m-los 

VI ak. mokinys. Kanada, 
"Mū*u. pasaulis-. 

PIRKĖJAS 
' Vienas žmogus drabužių par
duotuvėje rinkosi kostiumą. 

— Atsiprašau, kodėl jūs taip 
atidžiai žiūrinėjote išvirkščią 
pusę? — paklausė pardavėjas. 

— Kad pamatyčiau, kaip jis 
atrodys ant manęs po kelerių 
metų. 

ŠYKŠTUOLIS 

Vienas žmogus taisė duris. 
Jam reikėjo piūklo. Pasiuntė 
savo jauiausią sūnų pas kaimy
ną, kad paskolintų piūklą. Ber
niukas grįžo tuščiom rankom. 
Kaimynas sakė neturįs piūklo. 
Pamelavo. 

— Na ir šykštuolis, — pasi
piktino tėvas. — Atnešk ii rū
sio mano piūklą. 

(Žiūrėkit brėžinį). Surašyti 
žodžius pagal šias reikšmes: 
1) mažas kiekis (gal. linksnis 
vienask.), 2) klausiamasis 
įvardis, 3) Taikos paukš:is 
(gal. linksn. vienask.), 4) Flo
ridos miestas. 5) Ankstyvo 
ryto ar vakaro drėgmė žolėje 
(naudin links, vienask.). 6) 
Ypatingai geras (įvardžiuoti
nis). Didelė žmonijos nelaimė. 
8) Vilkėtas, nešiotas (rūbai 
batai ir t t ) . 9) žmogaus kū
no svarbiausia dalis. 10) Mer
gaitės vardas. 11) žabangai 
pinklės... Viduriniuose lan
geliuose žemyn (kur rodo ro
dyklė), įrašyti dabartinį me
tų laiką (mažybiniu daiktavar
džiu). (10 taškų). 

m. 
Vienas ūkininkas pirko 25 

medelius ir apsodino vieną skly
pą. Iš viso pasodino 12 eilių, 
po 5 medelius kiekvienoje eilė
je. Kaip jis išplanavo? Nu-
brėžkit brėžini (10 taškų). 

rv. 
Paaiškinkit, kas yra vienkie

mis ar viensėdija? (5 taškai). 

V. 
(Žiūrėkite piešinėlį). Kokia 

vieta vaizduojama pridėtame 
piešinėlyje? (5 taškai). 
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L Lova 
IL Ant jaunų pečių senos 

galvos neuždės! 

HX Audėjėlė. 

IV. Strenght. 

V. Cbartea G. Daros. . 


