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Lietuvių Šauksmas iš Gudijos 

Lietuviškojo elemento 
naikinimas 

Rusiškų ir lenkiškų mokyklų Lietuvoj pilna, 
bet lietuviškos Gudijos valdomoj žemėj uždarytos 

Kinų atstovas 
kaltina sovietus 

N E W YORK. — " A r kas y r a 
ik: šiol pastebėjęs, kad sovietai 
iš savo sandėlių būtų išėmę a r 
sumažinę nor s vienu karo lai-
va, tanku a r atomine r ake t a?" , 
paklausė Kinijos a t tsovas An į 
Čia - yuan Jungt inių Tautų po
litiniam komitete, ka l t indamas j 
sovietus, k a d jie d a r o maska-į 
radą. kalbėdami apie nusigink-1 

S. Kudirka pakelėj į Chicagą 

5 ĮKalesnikuose, Eišiškių rajone). 
'Apie 30 km į pietus nuo Vil-

Lietuvoje veikia kompleksinės i niaus yra lietuviškas Marijampo- avimą, bet pa tys elgdamiesi ki-
kraštotyros ekspedicijos. Jų darbo ;lio kaimas. Cia po II pasaulinio ~aip. "'Tai hipokri t iška propa-
rezultatas — leidiniai apie Die-įkaro tuojau įsisteigė lietuviška janda. daugiau nieko", 
veniškes, Merkinę, Kernavę ir t. j mokykla. Pastatė naujas patal-
t Sumanyta tokią ekspediciją'pas, o prieš porą metų įsteigė ru-
suorganizuoti į Gervėčius. Var-jsiškas klases lygiagrečiai su lie-
gais negalais per Minską, suda- tuviškomis. 
rius lietuvių - baltarusių jungti-

So vietų delegatas Aleksei 
°.oščin j am a t sakė pagal savo 
tilių, kal t indamas kinų atstovą 
meižtais i r noru sugriaut i pra
dėjusį atlyžimą. "Kinija esant i 

:alta, kad iki šiol nebuvo gali-
aa susitart i dėl nusiginklavi-
-io. Kinija a ts isakė prisidėti 
•>rie pakto uždraust i atominių 

Lietuvių nutautinimo darbe 
nę grupę, pavyko gauti leidimą uoliai dirba prie rusiškos vai 
rinkti medžiagą Gervėčių apylin- džios prisilaižę lenkai. Prisidengę 
kėje. 1970 vasarą čia gerokai pa- tarybiškumu jie užima atsakin-
sidarbuota: surinkta dainų, pasą-' gas vietas ir veikia lietuvių ne-
kų, aprašyti liaudies papročiai, naudai. Jų dėka lietuviai užrašo- .ginklų bandymus ir j i nuodija 
Gervėčių tarmė ir L L 1971 gal- mi lenkais (pasuose, per gyvento i tmcsferą savo sprogdinimais, 
vota suorganizuoti tokią ekspe- N surašymas 1959 ir 1970 me-; An dar sakė , kad sovietai, jei 
diciją į Zelesos apylinkes. Bet šį tais). Tuo ypač pagarsėjęs Pele- ; nori parodyti garą pavyzdį, te
b ū t a leidimas negautas. Leidi- s o s apylinkės pasų ir karinio sta; kul neieško bazių aplink Kini-
mo nedavė ne Minskas, bet (gud-; Jo viršininkas Savvicki. Mažiau 
riau padaiyta) Vilniaus CK. Ka- susipratusius lietuvius jis užrašo 
žin ar pasirodys leidinys apie lenkais. Lenkais jis užrašo ir gu-
Gervėčius? Prie kraštotyrininku; d i ^ a i kalbančius, kurie lenkų 
darbo likvidavimo uoliai prisidė- įkalbos visai nemoka. 
jo ir prisideda Vilniaus Pedago- • L ^ " kunigai per bažnyčią 

jos vandenyną, tegul 
en savo k a r o laivų. 

nelaiko 

ginio Instituto rektorius Uogin
tas. 

Visos minėtos priemonės nu
kreiptos į lietuviško elemento 
sunaikinimą tose Baltarusijos T 
SU vietovėse, kurios nuo amžių 
lietuvių gyvenamos. Lietuviš-

Ukininkai naikina 
gyvulius 

UTICA. X. Y Xew Yorko, 
Minnesotos ir da r kai kuriose 

CTflCAGA — Vakar per vi
sas ameriAiečių radijo stotis bu
vo kartojama žinia, kad Simas 
Kudirka pakelėj j Chicagą. Vi
sų žinios maždaug vienodos; už 
dienos a r kitos, jeigu ne vakar 
naktį, jis turėtų būti Amerikos 
ženvje. Galimas dalykas, kad 
jis trumpam sustos New Yorke, 
Su juo keliauja žmona, motina 
ir du vaikai. Tokių žinių gavo 
Amerikos radijo stotys iš Ku
dirkos draugų. Jų užklaustas 
kongresmanas Robert Hanra-
han, Auris daugiausia iš ameri
kiečių tuo rūpinosi, irgi nieko 
daugiau nežinojo, tik patvirti
no, kad Simas t ikrai atskrenda. 

Ryšium su ta žinia, radijo sto
tys daugiau mažiau kartojo vi
są istoriją, kaip j is 1970, irgi 
lapkričio mėnesį, mėgino pabėg
ti nuo "Sovietskaja Litva" lai
vo ir kaip jį amerikiečiai grąži
no. 

toliau tęsia lenkišką politiką, ku
ri buvo vykdoma prieš karą. Pa
maldos bažnyčiose būna tik len
kiškos, nors gyventojai gudai ar
ba lietuviai, išskyrus Gervėčių I vietose ūkininkai sunaikino eilę 
bažnyčią, kurioje būna ir lietu-j galvijų i r užkasė juos į žemę. 
viškos pamaldos. | protestuodami prieš žemės ūkio 

. . . _ . Tarybinė konstitucija ir prapa- I politiką" ir žemas kainas. Reika-
kų mokyklų Baltarusijoje • ^ ° L B £ w M e « . Tarybų Sąjungos! lau ja ir žemės ūkio sekretoriaus 

Arafato 
pagelbininkas 
tarp teroristų 

tuo tarpu Lietuvoje pilna rusiš-1 
kų i r lenkiškų. Rusiškos mokyk
los steigiamos visur (ir kaimuo
se), jei tik atsiranda keli rusų 
vaikai. Vilniaus kraštas ištisai | 
nusėtas rusiškomis ir lenkiško 

piliečiams užtikrina teisę ugdyti 
savo nacionalinę kultūrą, teisę 
eiti mokslą savo gimtąja kalba. 
Štai tarybinės nacionalinės poli
tikos rezultatai pokario metais 

i (nuo 1944) lietuvių mažumos 
mis" mokyklomis net ir tose vie-; ;> u .. TV-D , „, ' , : t„:„ , , , , .. „ Baltarusijos TSK-je atžvilgiu, 
tose, kur lenkų oKupacijos metu 
buvo lietuviškos mokyklos (pvz.' (Bus daugiau) 

Mirė A. Bulota 
Vienas S trijų pasil rs intojų 

T»T«i<*£ \7rJ APTYK* r*x 
»^» a-u.* T . J w.S^- . 1 . — . u 

VELNIUS. — Spalio 28 staiga 
mirė žinomas okup. Lietuvos 
komunistų veikėjas Andrius Bu- i 
lota. Buvo gimęs 1907 Putriš-
kių k., Marijampolės apskr. Pa
augęs įsitraukė j komunistinę 
veikią. 1929 gegužės 6, drauge 
su kitais dviem, dalyvavo pasi
kėsinime prieš ministerj pirmi
ninką Augustiną Voldemarą. 
Teroristai tada Valstybės teat
ro Kaune sodelyje nušovė mi
nisterj pirmininką lydėjusį ka
pitoną Praną Gudyną ir sužei
dė ki tus du. Vengdami bausmės. 
Lietuvos policijos ieškomi, pa-
sikėsintojai pabėgo į užsienį ir 
įstojo savanoriais į tarptautinę 
komunistų brigadą, kur kartu 
su kitais lietuviais bolševikų ei
lėse kovojo prieš gen. Franko. 
Karui nesėkmingai pasibaigus, 
vienas A. Bulotos "bendradar
bis" atvyko į JAV-bės. kur ir 
dabar gyvena. 

Andrius Bulota 1939 1940 
buvo internuotas ir laikomas 
Prancūzijos koncentracijos sto
vykloje. 1940, bolševikams oku
pavus Lietuvą, sugrįžo į savo 
tėvynę ir aktyviai dalyvavo Lie
tuvos sovietinimo bei rusinimo 
darbuose. Buvo pakeltas docen
tu, parašė keletą propagandinių 
knygų, jų tarpe savo prisimini
mus iš bolševikų kovų Ispanijo
je — "Ten. už kalnų Ispanija". 
Jo nuopelnai. įgyti Ispanijos pi
lietiniame kare ir vėliau okup. 
Lietuvoje, buvo tinkamai įver
t int i — A Bulota apdovanotas 
vigą eile ntaskvinių ordinų. 

Kissingeris pas 
Paulių VI ir Tito 

Butz ats is ta tydinimo. Sąžinin
gesni ūkininkai nušau tus gyvu
lius atidavė religinėms organi
zacijoms, kad mėsa būtų nusiųs
t a badaujantiems. 

Artėja ledų gadynė 
TOKIO. Reid Bryson, Wis-

consino univers i te to aplinkos 
studijų di rektor ius , Azijos ša
lių maisto problemai studijuoti 
konferencijoj minėjo, kad atei-

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
vado Yassir Arafat pirmasis 
pagelbininkas Salaf Khalaf pa
slaptingai dingo, ir manoma, 
kad j i s vienas tų, kuriuos Ma-

AMERIKOS IR SOVIETU GINKLAI 
PLAUKIA | VID. RYTUS 

Daugiau karių 
Europoje 

BONNA. — Į Vakarų Vokie
tiją atvyko gynimo sekretorius 
James Schlesingeris. Spaudos 
konferencijoje sekretorius mi-

j nėjo, kad sovietų galybė Euro-
Į poje didėja, didėja ir pavojus, 
Į ne mažėja, todėl j is Amerikos 
Į karines pajėgas Europoje su
stiprino dviem brigadom. 

Ar mirties bausme 
konstitucine 

WASHINGTONAS. — Mir-
1 ties bausmės klausimas vėl 
i svarstomas Aukščiausiajam teis 

me. Ateinantį pavasarį laukia
ma išaiškinimo dėl šiaurinės 

| Carolinos teismo sprendimo, 
kiek jis yra konstitucinis. Opo
nentai prieš mirties bausmę 
tvirtina, kad ji anksčiau būdavo 
taikoma tik juodukams ir netur
tingiesiems žmonėms. Kalėji
muose yra 150 nuteistųjų tąja 
bausme ir laukia paskutinio žo
džio iš Washingtono. 

Ko jis ten 
sukinėjasi? 

WASHINGTOXAS. — Pen-
į tagonas seka, kokius turi tiks
lus sovietų kreiseris, ginkluotas 
raketomis, besisukinėjąs Kari
bų jūroje ir Meksikos įlankoje, 
dažnai sugrįžtąs į Cienfuegos 
bazę Kuboje. 

WASKENGTONAS. — Prez, aiškiai pareiškė, kad jer*Hrae-
Fordas leido pradėti ginklų tei- j lis nepripažins Palestinos išlais

vinimo organizacijos, jokios de- ; 

XEW YORK. — Vakarykš
čiuose rinkimuose viena kiečiau-į kimą Izraeliui, kai paaiškėjo, , 

i kad sovietai Sirijai i r Egiptui rybos nebus galimos. Ginklų ga- j įv k o v ^ b u v o N e w Y o r k o v a J s " 
•, pristato a r žada pristatyti nau-! benimą iš sovietų jie aiškina ne j *ipje. tik ne tiek dėl guberna-

rokas sueme uz kes'.mmąsi n u - i . . . . . • _ . . * , J .. . , . . toriaus kiek dėl senatoriaus vie-
' jų ginklų. Tai bus padaryta ne- ; pasiruošimu naujam karui, bet! u,Ild-u^> — ue : i ' " • Į H I I I I I ^ I V1C_ 

seiną I I paskutinės arabų vir-
žaferti JatdaniTOs karafiu a > | f f l l h l l t " j , - " ^ Į J į f a į vm i a , | į „Į j j „ , „ | į ~ j S 7 l « ^OąV 

Šūnių konferencijos metu, Sa-
naujas karas. Praėjusio karo j siuntimą Izraeliui virtą kartą savo kandidatūrą 
metu ginklų pristatymas vyko 

į>ai nepatogiu skubos keliu. 
Egipto oficialūs slukosniai 

laf, kar ta is vadinasi Abu Iyad,: . , 
IT"; . •_. . „ „ / labai nepatogiu skubos keliu. 
Beirute paskutinį kartą buvo j 
spalio 20, paskui jis iškeliavo 
į Libiją ir dingo. Vakarų žval
gyba turi žir.ių, kad jis vadovą-' 
vo 1972 Miuncheno olimpiadoje 
buvusioms žudynėms ir atsa-i 
kingras už dviejų amerikiečiui 

Simcha Dinitz. Izraelio a m - i i š s t a t « * * • J a c o b J a r l t s - ° tt 

basadorius Amerikai, sakė. kad į demokratų buvęs valstybės gy-

Pelningiausias 
užsiėmimas 

^ „ ^ f ^ ^ ^ f ! ^ ^ 1 ^ * ! ^ 1 0 1 " ^ ^ Khartoume nužudv-: 
mą. 

Arafa to žmones neigia, 

susirūpinęs Salafo dingimu. 

VVASHTNGTONAS. 

ROMA. — Henry Kissingeris nes visi duomenys rodo, jog ar-
kalbėjo pasaulinėje maisto kon-! tėjam į naują ledų gadynę, kli-
ferencijoje ir kvietė visas vals- j matas pastebimai keičiasi. Aši-
tybes, įskaitant ir naftos šalis, Į galiuose e san tys ledai daro įta-
daugiau bendradarbiauti ir da- • kos klimato atžilimui arba at-
lintis savo ištekliais. Lankėsi i r ; šalimui. Pavyzdžiu ima Britani-
pas Paulių VL j ją, kur per kelerius paskutinius 

Prieš išskrisdamas į Romą. Į metus derl iaus augimo sezonas d a Arizona" i 7 Nevada~Iabiau-
Kissingeris konferavo su Jugos- sutrumpėjo pora savaičių. Ato-
larijos prezidentu Tito. Buvo į gražų lietūs Afrikoje ir Indijo-
•diskutuojamas galimas Ameri-; j e daros retesni, i r daugelyje 
kos ginklų pristatymas Jugos- j vietų pradeda kamuot i sausra. 
iaviiai. Tito nori būti mažiau 
priklausomas nuo sovietinių WA7HTNGTOXAS. Albert 
ginklų ir prašė papildomų dalių '• Rees. kainų ir atlyginimo stabi-
iš Amerikos. Nuo 194S, kai Ju-i lizavimo t a rybos patarėjas, kri-
goslavija išstojo iš sovietų ka- j t ikuodamas nepaprastai pakilu-
rinio pakto. Amerika ja i pri- j sią cukraus kainą, neranda ki-
statė ginklų už 750 mil. dolerių, j t o s priemonės su b r a n g i m u ko-

į vcti , kaip t ik siūlydamas cuk
raus vartoj imo atsisakyti, boi
kotuoti, siūlo pirkti medų, ne 
cukrų. 

WASHlNGTONAS. — Koks 
j Amerikoj pelningiausias i r kar-

*' t u rizikingiausias biznis? UU.S. 

sovietai Sirijai ginklus pradėjo 
gabenti prieš 10 dienų. 

Kai buvo kilęs karas praėju
sį rudenį pagalba Izraeliui bu
vo pristatoma lėktuvais, bet su
sidurta su dideliais sunkumais. 
Vakarų Europos sąjungininkai 
nesutiko Amerikos lėktuvams 
leisti pasipildyti kuro jų aero-

jų organizacija planavo Hussei- j x e w s and World Report" a t s a - ' dromuose. Išimtis buvo Portu-
nonužudvTną. bet pats Arafatas j į 0 j t ą k i a i i a i i n ą _ n e akcijų &*& D a b a r - 3 c a i Portugaliją į j ^o t į tą dieną, kad į Japoniją 

nėjas Johnsono laikais Ramsey 
Oark . Iš visko atrodo, kad tu
rėjo laimėti Javi ts , rinkiminėj 
kampanijoj iškėlęs nedovanoti
ną Clarko pasielgimą, kai dar 
karui vykstant j i s buvo nuvykęs 
į Siaurės Vietnamą ir kalbėjo 
prieš Ameriką. 

TOKXJO. — Kairiojo sparno 
darbo unijos žada pradėti strei-

su pirkinėjimas ir pardavinėji-
_ į mas biržoje, kaip daugelis ma-

^ " ' n o . bet... nusikaltimai. Žurnalo 
apskaičiavimu, nusikaltimai A-

siai augančios valstijos. Y r a ! m e r i k a i pe r m e t u s k a i n u o j a 83 
f i «*j> , k u r _ f ? 7 e n ^ . s i č i u s j b i i i j o n u s doierių. a rba maždaug 

6 procentai visos krašto produk-

Piratai pagrobė 
laivą 

ATĖNAI. — Piratai pagrobė 
italų 4S9 tonų laivą Viduržemio 
jūroje, jj npkreipė j Egėjo jūrą. 
ten išleido 9 narių įgulą ir laivu 
nuplaukė į rytus. Laivas kadai
se priklausė turkams, tai ir ma
noma, kad jį ir bus tie patys 
tautiečiai nusivarę. 

TEL AVTV. — Izraelio dali
nys helikopterių pagalba buvo 
Įsiveržęs į Libaną, susprogdino 
namus, kur buvo įsikūrę tero
ristai, ir apklausinėjimams pa-

pradeda mažėti. Tokiomis mi 
nimos Nevv Yorko. Rhode 
Island, Pennsylvanijos, Ohio, Io-
vvos i r Illinojaus valstijos. 

Zagrebas. — Daugiau negu 
800 Jugolsavijos katalikų vyrų ir 
moterų vienuolių dalyvavo ant
roje Vienuolinio gyvenimo atsi
naujinimo studijų savaitėje Za
grebe. Pagrindinė tema buvo: vie-

cijos. Kovai su nusikaltimais iš
leidžiama 20 bil. dolerių. 

Milwaukee paradų 
nebus 

valdo kairiojo sparno vyriau- į a tvyks prezidentas Fordas. Dar 
sybė, maža vilčių, kad. bėdos foū iada. jo lankymosi dienomis 
atveju, jie vėl leistų nusileisti surengti priežamerikietiškas de-
lėktuvams Azoruose. monstracijas. 

' . " " • ^ 

MILWAUKEE. — Schlitz 
alaus bravoras, kasmet liepos 4 

, suruošdavęs Milvvaukees dieną. 
nuolmis gyvenimas bendruome-; p a r a d u o d a v o c i r k a s sutraukda-

i vo daug lankytojų. Bravoras pa 
! skelbė, kad daugiau tokių dienų 
neruoš. neturi atliekamų pinigų. 
Tokie paradai Schlitzui kainuo-

' davo po pusę milijono dolerių. 

\ \ \ 

neje. 

SANTTAGO. — Čilės polki ia 
suėmė Laurą Allende. buvusio 
prezidento seserį, kai jos na
muose buvo rasta granatų ir 

Į susektas ryšys su kairiųjų po-
| grindžio organizacija. 

MADRIDAS. — Prasidėjo 
; formalios derybos tarp Ameri-
i kos ir Ispanijos keturių bazių 
• nuomos pratęsimo reikalu. Ispa-

srobf atsivežė kelis tiig 1.1 „ .... .- tuja nori išsiderėti, kad būtų 
giuuę Aujivt-ae KCIUS a.a.ou», j Graikijos vvnausybė hepc suimti ir i Kea salą istremu buvus) diktato- J . " 
skaitant tos vietovės merą ir jo n u Panadopouų (antras iš dešinėe) ir kitus jo bendradarbius. Dabar į d a r y t a s ir abiejų salių apsi-

$rw«t 

•a 
Egipto kariuomenė tebenaudoja sovietų raketas 

KALENDORIUS 

sūnų. i juos žada teisti gynimo paktas-

PARYŽIUS. — Prez, Oiscard 
susidūrė su pirma didesne kri
ze, kai sustreikavo visa eilė d a r 
bininkų. Paštininkai streikuoja 
jau tris savaites, geležinkelie
čiai paskelbė streiką 4 valan
doms, dar prie jų prisidėjo elek
tros, dujų ir kai kuriose vieto
se spaustuvių ir kasyklų dar- Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
fcininkai 150 laipsnių. 

Lapkričio 6 : šv. Leonardas, 
šv. Edviną. Ašvydas. Vygande. 

Lapkričio 7: šv. Ernestas, šv. 
Karina, Sirtautas, Giedrė, 

Saulė teka 6:27, leidžias 4:40. 

ORAS 



PKAUGAS. trečiadienis, 1974 m. lapkričio mėn. o" d. 

GLOBOJA CH1CAGOS SKALTININKIV-KV RAMOVE 
Bedaguoja ps,. Irena Regieoė, 2652 W. 65th Si,, Chieago, Illinois, 60629 j 

grąžina visas vėl į "Viltį" su sto
vykline daina. Naujai tuntinin-
kei prisistato sutikimo proga nau 
jas vyr. skaučių būrelis. 

Jaukiame vadovių ir tėvų ko
mitetų pobūvy po sueigos įvyko 
keletas ypatingai gražių staig
menų, kurias, mano manymu, 
gali sugalvoti tik. lietuvaitė skau
tė. 

Spalio 27 d. susirinkusios pir
mam tunto posėdžiui sesės nu
statė gaires tolimesnei veiklai, 

AUŠROS VARTUOSE 
Skautiškieji metai Aušros da menine programą: dainuoja 

Vartų tunte pradėti Tautos šven- vyr. skautės, Aušrinės draugovė, 
tės proga, rugsėjo 8 d.. Vadovių {sesė Laura Lauciutė praveda sa-
sueiga Lietuvos konsulate. Gene-jvo parašyta dainą, stovyklos lau-
ralinė konsule ir Aušros Vartų žavedė si. Fausta Bobinaitė 
tunto globėja J. Daužvardienė 
supažindino su savo darbo našta 
— vien laiškų gauna ir atsako 
per metus daugiau kaip 2000-
Sesės konsulės -atliekamas didžiu
lis darbas mums yra aiškus pa
vyzdys ir paskatinimas tolimes
niam mūsų darbui. 

Spalio 6 d. skaučių ir paukš
tyčių draugovės organizuotai ap
žiūrėjo Jaunimo centre vykstan
čią gintaro parodą. Mūsų jauno
sios vadovės ypač yra pamilusios 
Lietuvos auksą. Net mokyklinius 
žiedus jos pakeitė savuoju gin
taru. 

Spalio 13 d. Jaunimo centre 
įvyko sidabrinės sukakties užbai
gimo tunto sueiga. Ta pačia pro
ga pasikeitė ir tunto vadovybė. 

S. kun. A. Keziui atnašaujant 
šV. Mišias, kiekvienos draugovės 
atstovė — devynios sesės — už
degė Aukojimo liepsneles, kurios, 
kaip negęstančios lietuviškos 
skautybės simbolis, žibėjo iki su
eigos pabaigos. 

Skautiškame gyvenime stovyk
la yra vienas savarbiausių nuo
tykių, o sukaktuviniais metais 
yra veiklos viršūnė. I salės vi
durį sukaktuvinės stovyklos ko
mendante v. si. A. Baukutė at
nešė apdainuotą, numylėtą "si
dabrinę" gairę. Stovyklos virši
ninkė ps. fil. Ilona Laučienė, ją 
nurišusi, patiesė prie 10 ir 20-
mečio gairių po degančiais žibu
riais: praeina mūsų metai, skau
tiškos stovyklos — lieka pasiry
žimas, darbai ir naujos kartos. 

Paskutiniu tunrininkės Alės 
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m. veiklos poema, s. J. Toliušis, 
Snieguolė ir septyni nykštukai 
— pasaka, muzika — S. A. Ke-
zio, atlieka Lituanicos tuntinin-
kai bei darbuotojai: K- Cijūnėlis, 
M. Jakaitis, J. Jakaitienė, Z. Jau
nius, V. Kučas, S. Miknaitis, P. 

pasiskirstė darbais, kurie veja vie- I ,x edas, J. Paronis, R. Povilaitis 
nas kitą. I Hamiltone vykstantį į i r R Račiūnas, vadovaujant J. 
Seserijos sąskrydį lapkričio 2-31 Cijūnėlienei 
d. išvažiavo būrvs tunto vadovių 
Draugininkes automobiliu nuve
žė nuolatinis tun to padėjėjas Gri
galiūnas. Tuntininkę sąskrydyje 
atstovavo s. A. Ramanauskienė. į 
Pati tuntininkė sesė Irena su Ii- I 
kuštomis Chicagoje tas dvi die- j 
nas dirbo išsijuosusios tarptauti- z ervuokite vietas, kreipdamiesi į 
nėję parodoje mugėje N'avy j s y i . Rupinską, 3535 W. 66th PI 

Vakarienė, atsigaivinimai, ka
va, saldumynai, šokiams gros 
Mike Drost- orkestras, Lituanica 
25 valsą ir loteriją praves ps. L. 
Kupcikevičius. 

Visi kviečiami atsilankyti. Re-

Pier. 

* i »•» 

AN 

•.. .. 

Chieago, 
2687. 

111. 60629. tel. •6-

Tunto Vadija ir 
Tėvu Komitetai 

NAUJAS ADRESAS 

Lituanicos tunto tuntininko s. 
Sigito Miknaičio naujasis adre
sas: 233 Coe, Clarendon Hills, 
II!. ,tel. 325-3575. 

NERIJOS TUNTO 
KŪČIOS 

"'Nerijos" jūrų skaučių tunto 
sesės, vadovės, tėveliai ir rėmėjai 
susirinks prie bendro Kūčių sta-

£ S T S S ™ i v v S S o s 1 Lmda GngaUūnaitė^u tėveliu Gri- i |o Jaunimo centro apatinėje šakumo laipsnius Pavyzdingos: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t m g r u o d ž i o ^ ^ ^ ^ 
skautes, atleidžiama S . ^ C T L y k f a j e , 0 $ savaitgalį nuvežė Auš ; Tikslus laikas bus artimausiu 
dvejus metus dirbusi v.nto vado-: r o s V a r t ų t u n t o d r a ugininkes j Se-1 laiku praneštas. Programoje — 

Nuotr. J. Gvildžio 

LSS TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

Lietuvių Skautų Sąjungos ta- j 
ryba 1974 spalio 25-27 d. akivaiz- ! 
diniame iposėdyje Toronte iš- j 
sprendė Akademinio Skautų Są- j 
jūdžio vadovybės klausimą: 

vybė, iš paukštyčių amžiaus iš-1 serijos suvažiavimą, 
augusios sesės pereina j skaučių 
draugoves. Didžiulė eilė sesių iš
sirikiuoja priekyje — jos yra Se
serijos vyr. skautininkės apdova
nojamos žymenimis, kuriuos pri
sega Vidurio rajono vadeivė s. fil. 
D . Eidukienė. Linksmasis Lau
mių būrelis visas pakeltąsias ir 
apdovanotas papuošia ramunių 
žiedais. 

Gvazdiko žiedu, kuris pagal 
Maironį yra "ženklas tvirtybės", 
ir eglės šakele, lietuvių tautinės 
ištvermės simboliu, puošiami 
tunto mecenatai: ps. Aldona Gri
nienė, si. Regina KriŠtopaitienė, 
Edmundas Zigaitis, tunto tėvū
nas J. Gvildys ir stovyklos admi
nistratorius V. Serelis. 

Po Vyr. Skautininkės įsakymo, 
skiriančio naują Aušros Vartams 
tuntininkę, su sava Aušrinės 
draugove atsisveikina ps. fil. Ire
na Žukauskienė — ji naujoji 
mūsų tuntininkė. Su jaunystės 
drąsa ir skautišku ryžtu stoja ji 
didžiausio Seserijos tunto rikiuo
tės priekin. "Ducfdama skautinin
kės įžodį, pasižadėjau dirbti skau 
tybės gerovei. Mūsų seserija yra 
nuo mažiausios paukštytės iki 
vyriausios sesės, tad dirbkime 
ka r tu ' — trumpi jos žodžiai, ir 
tad skamba pasisveikinimui 
draugovių šūkiai, į rankas gula 
margos gėlės, atminimai. Auš
ros Vartų tunto vadoves sveikina 
vadeivė s. D. Eidukienė, Nerijos 
tunto adjutante M. Kupcikevi-
čiūtė, Lituanicos tuntininkas s. 
S. Miknaitis ir tunto tėvūnas J. 
Gvildys. 

Ps. Aurelija Vaičiulienė per
duoda savo ženklą — švilpuką 
—naujai tunto adjutantei ps. Ri
mai Skorubskaitei ir netrukus gir
dime pirmąjį tuntininkės įsaky
mą, skelbiantį tunto vadovybe. 

V. si. Nijolė- Sparkytė prade-

Kūčių vakarienė, lietuviškų Kū
čių tradicijos, kalėdinė programa 
ir nuoširdus pabendravimas. 

SKAUTININKU RAMOVĖS 
VAK\RON£ 

;' 

n r m o j i s:ų veiKios metų v^ni-
cagos skautininkų-kių Ramovės 
sueiga įvyks š. m. lapkričio 16 d., 

i šešt., Jaunimo centro kavinėje. LSS larvba, apsvarsčiusi Aka-1 c • • • , . . c; c . . , , . ., ; Sueiga numatvta malonaus pa-demmio Sicautu Sąjūdžio reika- i v i - , . , , .», T . . • i . , , bendravimo - va.orones su lau-lus, išklausiusi posėdyje dalyvau- •.>, ,. , - , , . , , . . , . . • " T- u • u • - iželiu pobūdžio. Visi skautmin-janciu Tarvbos narių bei svečių , . , . , . . . . , , . „ ' . , ' , .. . . . . i kai-kes Kviečiami dalyvauti. Se-pasisa.<vmu ir priėmusi dėmesin , . . , . 3
 J 

r J C i / , , j . Įsės Sicautin;n.<es prašomos atnes-v. s. t. n. St. Gedgaudienės pa- I .. ,., - . r . . . .^,. ° t t J iekste pyrago ar sumuštinių. 

n u t a r ė : 
1. į vakuojančias ASS vadijos 

pirmininko, pirmininko pava
duotojo ir garbės gynėjo parei
gas ligi šios LSS vadovybės ka
dencijos galo nieko nerinkti; 

2. tą patį laiką lieka LSS Ta
ryboje 32 narių ir LSS tarybos pir 
mijoje 9 narių sudėtis. 

3 . visais ASS reikalais LSS ta
rybos pirmija netarpiškai santy
kiauja su ASD centro valdybos 
pirmininke, korp. Vyties centro 
valdybos pirmininku ir FSS cen
tro valdybos pirmininku. 

Sis nutarimas įsigali, jį priėmus 
(Nutarimas priimtas 1974.X. 

26) . 
(v. s. Antanas Saulaitis) 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybas pirmininkas 

LITT "ANTCOS T U N T O 
STJK.\KTITVINIS VAKARAS 

įvyks šeštadienį, lapkričio 9 d., 
7 v. v. Jaunimo centre. 

Programą praves aktorė Julija 
Cijūnėlienė. 

Programoje — atidarymas, 
Tauro Rajro orkestras, vadovauja 
v. s. VL Vijeikis, Jaunimo vilties 
skautų-čių taut. šokių grupė, vad. 
ps. A. Markulis, Lituanicos 25 

ar 
Asmeniški pakvietimai nebus 
siuntinėjami. Dalyvaukime visi 
ir padėkime sueigon atvykti sa
vos trantsporto priemonių netu
rintiems. 

VASARA PRISIMENANT 
MAN PATINKA STOVYKLA 

Man labai patinka stovykla, 
nes yra smagu gyventi miške to
li nuo miesto. Yra švaraus oro ir 
galima matyti žvaigždes vakare. 
Užsiėmimai yra labai įdomūs. 
Pamokina apie gamtą ir mes 
sportuoja m. Mes žaidžiam fut
bolą, kvadratą, ir krepšinį. Mes 
irgi einam maudytis ir plaukioti. 
Maistas yra gan geras ir duoda 
ką nors kito kiekvieną dieną. Pa
darom daug įvairių papuošalų. 

Labai gerai jautiesi, kai atsi
guli po sunkios, karštos dienos. 

Mes esame visai prie "uodų 
slėnio''. Pirmos dienos yra sun
kios, bet po to yra daug leng
viau. 

Kai palapines sustatai, stovyk
loj yra labai gera, jeigu dvi ar net 
ir vieną savaitę būni. 

Rambyno D-vė 
stumbrų Skiltis 

RAKO STOVYKLOJE 

Mums patinka stovykla 
Sako, kad turi būti gera 

mokykla. 
Mes esam geri skautai, 
Ir mums patinka dideli 

laužai. 
Kai reikia eiti iškylauti, 
Mes turim eiti per daug 

miškų. 
Mūsų stovykloje yra ir vilkai 
Su jais mes turime būt geri 

draugai. 
Vieną kartą ėjqm pulti, 
Bet keli užmigo ir ėjom visi 

gulti. 
Seses mus miegančius 

pagavo 
Ir kitą dieną turėjom daug 

darbo. 
Aš negaliu sulaukti, kol 

grįšim namo. 
\ e s laukia manęs tėvai ir šuo. 

Pulkininko Sarausko D-vė 
Panterų Skiltis 

MINTIS 

Mūsų stovykla labai graži 
Ir vadovai neblogi 
Yra kas nors, kur 
Mums labai nepatinka, 
Kai vadovai at ima finką 

Žalgirio D-vė 
Stumbrų skiltis 

STOVYKLOS VELNIAI 

Jau laužas seniai užgesintas ir 
baisus zirzimas dunda per sto
vyklą, kuoliukai iš visų vadovų 
palapinių buvo ištraukti ir pala
pinės su mažiausiu vėju pavirto. 
Vadovai visi krapštydamies iš 
po sugriuvusios palapinės mėgi
na išlįsti. 

Ao ^ci inj i ix . i i ixAų L m i a p n i c 3 . M V fJb 

mas, šeimininkių vietovė apipil
ta su pavogtu ryt dienos maistu. 
Smirdi kvapas slyvinio kompoto 
ir musės kimba ant išpiltos su
šaldytos kiaušinienės. 

O kas tiek žalos padaro kiek
vieną naktį? Ne vadovybė 
jam patinka, ne stovyk
los aukštos rūšies maistas! Pir
mutinis stovyklos velnias galiojo 
seniai, dabar jis vadovas Rako 
stovykloj. Bet stovyklos velnių 
dvasia galioja kiekviename skau
te ir ji niekad neišvyks iš Rako 
stovyklos. Visi šitai žino, kurie 
stovyklauja. 

Vadovas, kuris yra pasižymė
jęs ryžtingumu, kuris buvo sto
vyklos velnias, yra.... 

Algirdo D-vė 
Vanagų skiltis 

l»r. t . \\. H<;'iljnv> K^tjJn«rU» p^rfLU^ 

0R. RAIMUNDAS BLAŽYS 
DANTISTAS 

1007 Curtiss Street 
Downers Grove, I1L 60515 
Valandos i>a«al --usitarinia. 

TeL — 968-0045 

STOVYKLOS NUOTYKIAI 

Paukštytės puolė vilkus ir jie 
sugebėjo pagauti tik septynias 
paukštytes. Pasisekė paimti vie
ną gairelę. Nežinom kaip paukš
tytės paėmė tą vieną gairę, nes 
visos labai bijojo iš paparčių iš
lysti . Vilkams pasisekė pagau
ti keletą vadovių, kurios kaip 
nors paklydo vilkų rajone. Gaila, 
kad vadovės nesiskaitė... 

Kun. Kezys ir skaučių viršinin
kė sesė Vanda įkrito į upę bai
darių iškyloje. Kur buvo ta dan
giškoji pagalba, kada jos reikė
jo... 

MŪSŲ IŠKYLA BAIDARE 
Ketvirtadieni skautės išvažia

vo į baidarių iškylą. Nors naktį 
lijo ir diena buvo apsiniaukusi, 
vis tiek mes linksmai išvykome. 

AŠ buvau paskirta į baidarę su-
savo drauge. O mes niekad ne
buvome plaukusios baidare. 

Iš karto buvo gerai. Žinoma, 
mes įvažiavom į keletą medžių ir 
akmenų, bet po kiek laiko mes iš
mokome kaip valdyti baidarę. 

Taip mes ir plaukėm ir įplau-
,kėm tiesiai į krūmus. Tie krū-
| mai mus apvertė į šaltą, sraunią 
supę. 

Mūsų laivas paskendo, irklai 
ir pagalvėlės nuplaukė upe. O 

,mes durnelės vos galėjom išlipti 
j ant kranto, nes upė buvo tokia 
' srauni. 

Grįžom namo šaltos ir šlapios, 
bet šią iškylą mes ilgai atsimin
sim. 

Dovilė Užubalytė 
Gulbių skiltis 

Sėdim abi ant lovos ir galvo
j am apie ką rašyti. Staiga tren
kė man mintis. Pasitarėm, pagal
vojom ir štai kaip atsitiko. Mano 
skiltininkė Danutė m a n įsakė 
parašyt rašinėlį. Štai ir parašiau. 

Audra A. 
Varnu skiltis 

P A D Ė K A 
Dr. Sofijai šimoliūnienei 
Širdingai dėkoju už užuojautą 

mano ligoje i r prisiųstą pagal
bą mane gydyt i . 

Dr. prof. Vanda Tumėnienė 

INTERNATIONAL MEAT MARKET 
2913 West 63 Street 

* 

Chieago, Illinois 
Šviežios ir rūkytos lietuviškos dešros 

Didelis pasirinkimas šviežios misos produktu 

•<x>c<xxxxxx»ooooooooooooo«oooooooooooooooooooooooooooc 
FRANK'S TV and RADIO, INC. 

S240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 
RADIJO IR 3TERE0 APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASTRINKMAS JVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

PLAUČIŲ 
3R. VL 8U2YS 

IR VIDAUS UGCte 
3801 We* Urd Street 

Kampa* 6S-£to« ir CaŪfornla 
V*A-: plrmad., antrad. Ir netvirta*: 

6 lkl ?:S0 vai. vakaro 
testad. nuo 2 lhi 5:50 vai 

Pa-.cal »usltartnū<» 
Ottoo teief. 47«-44>4a 

Reztd. tel. VfAlbrook 1-S048 

PK 8-S229 
DR. ANKA SALIUNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 
GERKLES LIGOS 

XSS8 Wmt 6Srd Street 
Valandos pagal zusitarlmą 

DR. K. 6. BALU KAS 
Akašerija ir muterą U>;oa 

Ginekologių? Gbirurjrlj* 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical BniMiiig) TeL LC 5-6446 
8007 W. 83 PI., Jnstice, EL, 599-0500 
Priima ilg-onius pasai susitarimą j 
Jei neatsiliepia, skambint: S74-8012 

DR. C. K. BOBELIS 
TAKOTU IR SLAPirMO TAKL 

CHIRrPOUA 

r o a »ALA*rx MEDICAL CEKTKF 
860 Suuinstt Street 

Route 58 — llgin. UUnoto 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IK CHlRUPvG\S 

2454 West 71»t Street 

Tel. RFJiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 YVest 59th Street 

Vai.: ptrmad., antraa, ken-htad. ir 
peaktaa. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. c 
trečlad. uždaryta. 

"DRTIREMA KURAS 
GYDYTOJA IR CHUtURGS 
KCDllUI, IR VAIKŲ U G C 

SPECIAXIST£ 
MFX)ICAL BCtLDESG 

7156 South Western Avenoe 
Valandos- Kasdien nuo 10 Tai. ryto 
Iki 1 vai. popiet. 

Ofiso telef. RE 7-1188 
Reztd. telef. 23»-2»l» 

Ofiso HE 4-1H18. Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTOAES EIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell A ve. kampos) 
Vai,: pirtnad., antrad., ketv. Ir penkt 

nuo S 1"«1 7 vai. p. p. 
Tik susitarus 

Vai. pirm, ketv 
antrad., penkt 1-J. 
susitarus 

1 Iki 7 popiet 
ro£ l- te»t. tti 

Dr. Ant. Rodomo kabtoeta perSnri 

ML EDMUHD L C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEE. GR »-*400 

VM. nagai r:r.tartr.a. pirmad. ir 
attrad. Ir penk 
C—S vai. 

ketr 1—4 Ir 7—t 
tad. 10—*, eefttad 

Ofs. teL 735^47? Kez. PR $^96<( 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA m CHTRrRG« 
Specialybė — Nervų Ir 

Emocini* Ligos 
w CVA. TT r - . ' - - . ; J J Į ; . , , ' : , A . ^ XJ» -, A I ^ / I . - U 

«44» 8o. Palanki Roaa 
Valandos pagal susitarimą 
Rerfd. teL — 61 8-0875 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGM-A 
6152 So., Eedzie A ve, WA 5-2670 
Valandos pagal ftultartma. Jei ne
atsiliepia, akambtnti: Ml 3-0001. 

TeL — BE 5-6893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 
Specialybe Akių Ligos 
8807 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
i O K ft A 

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

Pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
raL vak., fieštad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Ofs. PO 7-6O00 Re*. GA 5-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 6Srd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. U 
I lkl 8 T. Trečlad Ir »e*tad. uždaryta 

f M telefonai 652-1581 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-11 Ir 4-7. Trsčiad ta 
MMad tik susitania 

TeL — 282-4122 

DR. ROMAS PETKUS 
AXiy LIG03 — CHIRURGIJA 

ofisai: 
111 N. WABASH AVE. 

4200 N. CENTRAL. AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai) • 
2628 W. 71st S t — TeL 787-5149 

Tikrma akte. Pritaiko akinius tar 
"contact lenses". _. 

Vai. pagal susitarimą, Cidaryta trefi, 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Šįmet 

Ofiso teL RE 6-4416 
Rezld. GR «-0617 v 

Valandos: pirm. Ir ketv. nu© 1 vai 
iki 3 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 • . vak 
antr. ir penkt. nuo 1-S ral. p. P-

ir vakarais pagal susitarimą. 

ML VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot 
Ofteas ir rez. 2652 W. 5«tli St. 

Tel. PRospect 8-122S 

Atostogose nuo spalio 18 d. 
iki lapkričio 11 d. 

Oflso teL HE 4-2125. Nannj GI 8-« l i* 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-5 ir 6-7 — 15 anksto susitarus 

TeL PRospeet 6-S400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
6848 Soath Albany Avenoe 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
2-R p. p. penktad. Ir sestad. 2-4 p. P-
Kitom dienom tik skubia reikalu 
su si tarus 

TeL ofiso b boto OLyropic 2^4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
144S So. Mtk Aveava, Cicero 

Kaadl*» 1-1 vai ir I I n l vak. 
Oekyrus tr*Madtemua 

i i na « «*L 

TeL Ofiso PR «-*44« 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 7Lst Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Tre<5. ir 5«^stad. pagal susKarlma, 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. Pnlaald Road 
Ofiso teL 767-2141; oamq CS4-4M0 
Vai.: pirm. antr. ketv. 1-6 Ir •-*-
penktad. 2-6. gest. pagal rosltarlma, 
Ofiso teL 747-2141; n a n q *««-4M« 
VaL: pirm. antr. ketv. 1-* tr ••*• 
penktad. l-«. 

http://''ounrr.es


Tamsūs šviesuoliai, 

LIETUVIŠKOJI SPAUDA IR KNYGA 
Rašyt i šia nebe nauja tema skaito lietuviškų laikraščių ir 

paskatino įvairių kraštų spau- knygų ar permažai skaito? Tai 
doje dažnai keliami faktai ir klausimas, reikalingas gilesnių 
skelbiamos žinios apie senų ir studijų. Sustosime tik prie vie-
naujesnių laikraščių mirtį, kny- no kito fakto, kuriuos iškėlė Li
gų leidimo sunkumus, prenu- tuanistikos instituto pirminin-
meratų kainos pakėlimą, o taip kas dr. Jurgis Gimbutas savo 
pat JAV Liet. bendruomenės paskaitoje Chicagoje. skaityto-
sumanymas paskelbti lapkritį je akademinės skautijos 50 me-
lietuviškos spaudos platinimo tų sukakties minėjimo metu. 
mėnesiu. Kalbėtojas nurodė, kad mū-

Y r a priežasčių, kurios vieno- s u jaunieji inteligentai tur i dau-
dai skaudžiai veikia viso pašau- §^ a u susidomėti lietuviškuoju 
lio knygų ir laikraščių bei žur- gyvenimu ir lituanistika. Deja, 
nalų leidėjus. Nurodoma, kad inteligento sąvokon ne visada 
televizija vis labiau išstumia t e l P a profesionalai. "Tačiau ir 
spaudą. Plačiai rašoma, kad di- Profesionalų pareiga būti švie-
džiuma jaunimo neskaito laik- šuoliais. Deja, yra tamsuolių 
raščių ir seka tik dalykiškas t a r P profesionalų, net ir tarp 
knygas. Įprastus dienraščius ir profesorių siaurose specialybė-j yra pasaulio ūkinių išteklių pa-
žurnalus vis labiau pakeičia te- s e- Ta* tie, kurie nesidomi nei į siskaidymas. Prancūzi ja pajėgs 
ievizijos ir radijo pranešimai, lituanistika, nei kultūra plates-
Pirmųjų pilietis gali klausvti ir n e prasme, o pasitenkina savo 
žiūrėti patogiai atsisėdęs minkš- specialybės lektūra ir populia-
toje kėdėje, užkandžiaudamas riaJa spauda. Tokie ne šviesuo-
a r gerdamas kavą. Radijo ži- ^ susvetimėja patys sau, pa

sidaro eiliniai kasdienio gyveni-

KINTANTI PRANCŪZIJA 
Prancūzai siekia pramoninio pirmavimo ir socialinio klausimo sprendimo 

Demokratinė s an tva rka tuo 
yra gera. kad joje galima atvi
rai šnekėti apie k ra š to negero
ves ir būdus joms pašalinti . In
dividualistai prancūzai pasižymi 
aštria savo ir pasaulinės sant
varkos kritika. Jie y r a geri kri
tikai, bet gana nerangūs refor
matoriai, jei susiklosčiusios są- i 
lygos jų neverčia dary t i pakei
timų. 

Prancūzijos prezidentas V. 
Giscard d 'Esta ing spalio 24 pa
reiškė antroje spaudos konferen 
ei joje: "Pasauliui gresia visuo
tinė ūkinė krizė. Visos kreivo
sios rodo ateinančią ūkinę ka
tastrofą. Jos esminė priežastis 

GEDIMINAS GALVA J to. Turtui mes pritariame. Ku-
— — ! riam tikslui mes gyvename? 

ISPANIJOS GENEROLŲ PROBLEMA 
Kokia bus ispanų revoliucija 

A. J. STANIUS 

Du netolimos ateities ivykia: I Franco šalininkų. Dėlto jis 
•fa V. Europą. Pirmas, j mažu senuosius generolus 
; Jugoslavijos Tito įpėdi-1 atleisti pensijon ir priimti n 
tras, kaip ilgai da* truks į jus liberalinių pažiūrų kanus. 

intriguoja 
kas bus 

pa
ėmė 

nauj a m atlyginimui, pakelti mažiau- Mes turime atrasti ateit j " . , ,__ .,____ . . 
sią atlyginimą ;r mokėti mene- Mes žinome ir kitą prancūzo ni u. antras, kaip ilgai dac truks | jus liberalinių pažiūrų xanus. J.s 
sinę šalpą moterims, besirūpi-'veidą: taupus ligi šykštumo, su-, iki Ispanijos revoliucijos. Pirmo-j norėjo turėti neutralų s * 3 ^ . 'tū
nančioms savo vaikų auklėjimu.; kaut is mokesčius, individualis- jo įvykio laukiama iš įdomumo, i " a m rūpėtųivisos tautos rei^a ai 

t a s ūkyje, todėl linkęs mažą į- j antrojo iš baimės. Atrodo, kad 
įmonėlę valdyti, negu didelėje ir yra tikra nesąmone laukti vieno 

Vadinamoje liberalioje ūkio' našioje įmonėje dalyvauti. Pran- _ ir antro greitos mirties. Tito — 
santvarkoje, kurioje valstybė cūzas tikroviškas mažuose da- S2 m. , Franco —8! m. Tačiau 
t u r i didelę įtaką, panaudotos lykuose, bet svajotojas apie. abu gali ramiai gyventi dar po 

Kova prieš infliaciją 

! griežtos priemonės kovoti prieš 
infliaciją. Ji pradėta nuo apa
čios, nes žymiai padidintos pen
sijos, pašalpos ir paramos ne
pasiturintiems. Visos įmonės y-
r a griežtoje priežiūroje ir kiek-

krašto didybę. 

Aštri kritika 

nias daug kas išklauso važiuo
damas automobilyje ir tuo su- m o _ vartotojai". 
taupo laiką Toliau dr. J. Gimbutas palie-

A r tai gerai, a r televizijos t ė # o n u > gretimą temą - lie-

dabarties ir a te i t ies kliūtis nu
galėti'" 

Prezidentas y ra t ik ras Pran
cūzijos vairuotojas, š io meto są
lygos verčia jį ne svajoti, bet 
tikroviškus klausimus kuo sku
biausiai spręsti . Infliacijos ap
valdymas, nedarbas , pramonės 

Žinoma, tokie gen. Diez Aleg-
ria darbai pasiekė gen. Franco 
ausis. Birželio 14 d. gen. Diez 
Alegria buvo iš tarnybos atleis
tas, nenurodant jokių jo atleidi
mo priežasčių, bet jos yra savai
me aiškios. Gen. Franco atleis
tojo vieton .paskyrė štabo virši
ninku gen. Carlos Femandez 
Callespin, kuris, kiek žinoma, 
štaban vėl grąžina j pensiją pa
leistuosius generolus, gen. Fran-

šalininkus. Jaunieji 

dešimtj metų ir gal daugiau. Trk 
tas laukimas sukas: ne apie as
menis, bet apie būsimą tų kraš-

Šie prieštaravimai sukelia kri- tų politiką, 
tiką. Aštriausias kritikas y ra ; Portugalijos perversmas smar-
J. J. Servan - Schreiber. redak- kiai sukrėtė Ispanijos civilinę ir 

viena jų tur i finansų ministeri- torius, trumpalaikis ministeris karinę vadovybę. Dabartinės Is-
ja i pateikti apskaičiavimą, kiek. dabartinėje vyriausybėje refor- panijos valstybinės santvarkos;0 0 f621™0 , . 
per metus padidino prekių ver-' moms daryti, taigi pakeisti P ran šalininkai ir rėmėjai buvo į siti-Į karininkai tuo esą labai nepa-
t ę savo darbu ir patarnavimu, eūziją. Jis taip apibūdino savo kine, kad Portugalijos min. pirm. Į tenkinu. Ar Portugalijos per-
Jmonės. turinčios daugiau 50 kraštą: "Aš žinau Prancūzijos Caetano daug saugiau sėdi savo I versmo suxehos bangos^nepraae 
darbininkų ar darančios 1.6 bil. bergždumo priežastis — "Con- kėdėje, negu gen. Franco ir jo Į kelti audros ir Ispanijoje, 
dol. metinės apyvartos, apdeda-' corde" ir apsiginklavimas yra vyriausybė. Pats Franco dažnai Į Kiti rūpesčiai 
mos mokesčiais nuo 25 ligi 75 pinigų švaistymas. Prancūzija klausdavęs savo patarėju, kur yra ^ 
procentų. Tuo būdu yra daro-i pagamino daug prekių vartoto- , paslaptis, kad Portugalija visuo-! ^ m a z : a u &a.m;; s . j ^ a 
mas ir visų tarpininkų kainų jui. bet per mažai išUekančių jmet rami ir pajėgia dar v a l d y t i , n i ^ slaptoji politine po 
pakėlimo tikrinimas. 

Darbdaviai ir darbininkai. 
vertybių". 

ga_ | J is nesigaili kritikos valdan-pertvaržymas ir jos gamybos 
bei r adno ° programos pajėgia tuvi-škų darbų finansavimą: "Ne | skatinimas verčia išsižadėti de I mintojai ir vartotojai, prekių iš- t i ems : "Valdantys neįgyvendi-
išauginti visais požiūriais kraš- paslaptis, kad mūsų prasimušu-j Gaulle skelbtojo šūkio "La gran-i vežėjai ir įvežė jai bent šiais me- n a teisingumo prancūzų tauto-
tui naudingus ir kultūringus sio^ vidurinėje kartoje neretai, leur de la F rance" — Prancūzi-1 ta i s glaudžiai bendradarbiauja Je b" neišsprendžia ūkio ir so-j 
jaunuolius — jau kitas klausi- pasirodo, kad juo turtingesnis, I jos didybės ir visą dėmesį su- \ nugalėti didžiausiam priešui — j ciaalinių klausimų. Ūkio ir po
nias juo ir šykšiesnis. Įsijungimas j j telkti vidaus politikoje. Dabar- infliacijai. litikos vadovai tokie pat blogi 

tokias milžiniškas savo kolonijas'vadinama ispanų tautinio sau-
Afrikoje. Tačiau perversmas įro- S"mf> direktoratu, kuris visą lai
dė, kad diktatūriniai sostai gali ^ a r t i m a i bendradarbiavo su 
sudužti staigiai. .Portugalijos panašia policija, ji 

Portugalijoje labiausiai po per-
Kova štabe versmo nukentėjo ir yra žinoma, 

šviesuolių eiles reikalauja ir lai
ko, ir pinigų". 

Ne t iktai Amerikos laikraš- Mūsų finansiškai pajėgios vi-
čiai kelia prenumeratos kainą duriniosios kartos abejingumas! rovėms apvaldyti 
ar visiškai sustabdo savo leidi- lietuviškos kultūros finansavi
mą. Tokių ar panašių reiškinių m o r e ikalu keliamas jau nebe 
apsčiai y ra Anglijoje, Prancū- pirmą įr> tikėkime, ne paskuti-

tinė Prancūzijos užsienio politi- Beveik kiekvienais metais rug- k a i P kariuomenės vadai prieš 30 
ka tetarnauja k r a š t o ūkiui stip- į sėjo pradžioje darbininkų sąjun- metų. šviesuomenės paruošimas 
rinti ir besireiškiančioms nėge- | gos pateikia reikalavimus darb- menkas. Todėl ji nepajėgia da-

daviams. šiais metais Prancūzi
joje buvo neramumai kalėjimuo
se, ūkininkų drumstis, reika-

Prezidentas V. Giscard ypač laujant aukštesnių kainų už že-

Tuoj po perversmo PortugaK-į kad keletas jos vadų prisiglaudė 
joje gen. Franco turėjo keletą į ispanų policijoj. 

Kaip stipri yra ispanų politinė 

Pa/ritimo politika 

ryti reformų, štai pagrindinės 

zijoje. Vokietijoje. Italijoje, Ja- n j kartą,. Jis ypač aktualėja da- į mėgsta žodį "changement" — m ė s ūkio gaminius, tačiau dar 
ponijoje ir kituose kraštuose. v ^ kai vįs didesnis dosnių be 

Neseniai plačiai žinomas spe- tuvių skaičius išeina į pensiją, 
dal iomis laidomis Vak. Vokie- 0 n e r e t a i ir iš šio pasaulio iš-
tijoje, Argentinoje, Kanadoje keliauja. 
— JAV-bėse leidžiamas, gerai 
informuotas, savaitraštis vokie
čių kalba "Die Zeit", einąs jau 
29-sius metus, pakėlė prenume
ra tos kainą ir paskelbė, kodėl 
ta ip padarė. 

nedaugelis. bet pirmenybėmis 
besinaudojantys žmonės". 

Šią kritiką galima pratęsti ir 
paminėti pačią didžiausią ligą — 

Senieji, išeiviai ir vėliau po
kario meto išeiviai įstengė su
kurt i lietuviškas spaustuves, 
laikraščių, žurnalų 

pakitimą, kur is turėtų daug bininkai neprašė pakelti atlygi-
prasmių. J is siekia visuomeni- nimo ir negrūmojo streikais, 
nes santvarkos pakitimo, t. y. į Ne t komunistų vadovaujama į u » a **•* laikinai apvaldyta. Da-
išugdymo pilnutinio liberalizmo, darbininkų sąjunga CGT glau-
kuris galėtų rung t i s su pažan- džiai bendradarbiavo su darb-
giomis socialinėmis sąrangomis : daviais ir vyriausybe, nors ko-
Švedijoje a r Federalinėje Vo-į funistų parti ja ir toliau tęsia 
kietijoje. J i s y r a užsimojęs i- Į politinę kovą }>rieš dabartinę vy-
gyvendinti p ramonės reformą. \ riausybę. CGT generalinis sek-

dyklas, paruošė 
Laikraščio leidėjų vardu Gerd m ų Lietuvių enciklopediją, dau-

Bucerius nurodo, kad už kiek- g y ^ serijinių ir vienkartinių li-
vieną savaitraščio egzempliorių tuanistinių leidiniu. Tačiau jau-
skai tytojai turės mokėti po dvi n i € j i m ū s u akademikai labai re-
markes . Atitinkamai pakeliama taį teeina savo tėvų pėdomis, 
ir prenumeratos kaina. Galime net teigti, kad jaunųjų 

Laikraščio leidėjų "išpažinty- akademikų lituanistų kartos 
je" , kodėl jie pakėlė kainą, nu- k a i p ir neturime. Tuo tarpu lat-
rodomi kai k ū n e faktai, kūne yjaį su estais čia mus gerokai 
i r mums įdomūs. pralenkė. Vadinasi, galima buvo 

Karas Artimuose Rytuose pa- * m u m s daugiau savųjų aka-
kėlęs alyvos produktų kainas, d«iuta*. mėgstančių Lietuvą, 
kurios palietė ir laikraščius, lietuvius ir lituanistines studi-
Pr ie to prisidėjo ir beveik vi- Jas* turėti . 

alų, Įmygu lei-1 £ T f*~ " " 7 H ! T ? " * ^ J i ft™"1 a i l i u " ~ ? • xi J ž* * 1 kunos s u m a n y m a s busiąs pa- r e tonus G. Seguv pareiškė ir išleido 36 to- , . . . , . . „« - . . . . , * ^ , . 
( ske lb t a s s m . r*ahfl.ierOTP. Tam "Ai=lm m u m c KH-H, moi^moi skelbtas š. m. pabaigoje. J am "Aišku, mums būtų maloniau 

slaptų pasitarimų su savo kariuo-l 
menės generaliniu štabu. Revo-1 policija, oficialiai niekuomet ne-
liucija yra toks keistas politinis! buvo paskelbta. Vien tik spėlio-

.. , , . , ' Vj" 'augalas, kad jis kartais pradeda! tojai tvirtina, kad jos skaičius ne-
musų bgos. Mūsų kraštą valde: b . ' » i • L ' • • . • „ ;,. :i:„- sl

augu generolų darželyje, arba; mažesnis, Kaip ir civ.nnes poi.-
yra staiga jų pačių sunaikinimas, j cijos. Ispanijos kariuomenės šta-
Krašto vyriausybėms labai sun-j bas su šita policijos jėga pervers-
ku susigaudni, ar štabai jas gi- Į mo metu turi skaitytis, nes ji la-

*"" :" t . " r < ! — — — « "&t . . ' n a ar ruošiasi jas sunaikinti. Vie-i bai ištikima režimui ir gerai gink 
buvusi politini nepastovumą, ši ., . , .. I. 

' r r na ttK tikra, kad jie gina savo i luotą. 
krašto laisvę Dėlto diktatoriai į i Svarbiausias pavojus, žiaurus 
karinę vadovybę ir renkasi tokius ir kruvinas, ispanų tautai 'gresia 
kariškius, kurie, jų manymu, bus iš slapta veikiančių komunistų, 
jų režimo gynėjai. kurie perversmo metu gali nesi-

Tuo metu, kai Portugalijoje skaityti su jokiomis priemonė-
i griuvo diktatūra, Ispanijos gene- \ mis. Šitą pakojų aiškiai numatė 
ralinio štabo viršininku buvo'pašalintasis gen. Diez Alegria. 

i gen. Manue! Diez Alegri-a. Tai j Jis visiškai neseniai buvo turėjęs 

bartinis Prancūzijos prezidentas 
nori išgydyti ūkines ir socialines 
ligas ir padėti stipresnį pagrin
dą politinei santvarkai. Ar jam j 
pavyks, gal negreitai pamatysi- į 
me. i 

rūpi palenkti darbin inkus savo su socialistu prezidentu bendrau^tis "Milwaukeo Sentinel prana-
pusėn, kad ateinančiuose parla- ti. Nors prezidentas vadinasi savo, kad po 25 m., t y. 1974 

*„ -:„, . , ,A. , - : - i i : Giscard, mes turime įvairiais >m. m a i s t o kainos bus labai kri-
klausimais su juo tar t is ir drau- Į 
ge spręsti socialinius klausi 
mus". 

mento rinkimuose galėtų laimėti 
jo kuriamas nau jas sąjūdis, nu
stelbti socialistų - komunistų 
sąjungą ir galut inai palaidoti 
de Gaulle šalininkus, kurie tik 
nenoromis remia j o vyriausybę. 

Prancūzija ne i š gero susirū
pinusi pakit imais. Infliacijos 16 
proc. metinis šuolis, numatomas dėsi į kapitalizmo vėžes, bet šia-
š. m. užsienio prekybos 5 - 8 bil.! me šimtmetyje nudardėjo nuo 
dolerių nepriteklius, t. y. išveži-' saikaus socializmo keliu. Kata 

— 1949 m. liepos 6 d.dienraš-1 žymus intelektualas, toli prairta- J pasitarimus su ispanų komunis-
'tąs politikas ir liberalas, 68 me-jtų partijos \*adu Santiago Caril-
tų amžiaus. Perversmas Portuga- lo. kuris kaip pabėgėlis dabar gy-
lijoje ir jį labai paveikė ir prieš,vena Paryžiuje. Ispanijos komu-

tę. Tikrovė pasirodė visai prie
šinga pranašystei. 

Katalikiškoji fcuitūra 

Protestantiškieji kraštai pra
ėjusiame amžiuje sparčiai sprau-

mo ryškus kr i t imas, pramonės likiškos šalys pateko į kraštuti-
giems "įprastas" kainų kilimas Faktai sako, kad gal tik pusė I gamybos mažėj imas ir nedarbo numų žnyples. Prancūzas J. 
infliacija. Taip popieriaus kai- jaunųjų akademikų y r a vienn • &&įimas, verčia rūpintis ne ū- Bovnine Cobale štai kaip apta-
n a nuo 1974 m, sausio 1 ligi a r kitu būdu susirišę su lietu- ]g0 konjunktūros, t . y. sūdė-, ria prancūzišką kultūrą- "Ka-
biržeho 30 d. pakilusi 56 pro- vių bendruomene bei visu ome- j ^ klausimais, š t a i kas vertė talikižkoji kultūra iš esmės re-, 
centais. Savaitraščio išlaidos dėl ne. Taigi visa pusė mūsų tautie-! peržiūrėti visus mokesčius, siek- \ miasi ne pelnu pagrįsta dorove. * 
to per metus padidėjusios 3,95 čių vaikų, gavusių mokslą savo ' ; t i teisingesnio mokesčių naštos Mūsų etika skiriasi nuo protes-
mil. markių Per tą patį laiką lietuvių tėvu dėka. yra jau už j paskirstymo, įvesti naują tvar- ; tant iškos. Lotynų kultūros Pran 
spaustuvės dažų kainos pakilu- lietuviškosios visuomenės ribų. k ą _ visus m e t u s mokėti be- cūzijoje jaučiama tam t ikra kai-1 
šios 20 proc. Gerokai pakilę at- Nereikia aiškinti, kad jiems sve-1 darbiams šalpą, tolygią gauta- t ė dėl gėrybių vartojimo ir t u r 
lyginimai ir mokestis už patar- timi lietuviško kultūrinio gyve ' 

jo akis atsistojo didelis klausi
mas: kas įvyks Ispanijoje po 35 
metų gen. Franco valdymo, kai 
jis mirs, ar įvyktų panaši revo
liucija, dar gen. Francui gyvam 
esant? 

nistai yra daug geriau organi
zuoti ir daug didesnė pajėga, ne
gu portugalų komunistai. Ar is
panų kariuomenės štabas suge
bėtu komunistų įniršimo potvy
nį sulaikyti taip, kaip viskas ra-

Jo pareiga, kaip vyriausio ka-lmiai įvyko Portugalijoje, yra la-
riuomenės vado, apsaugoti tautą! bai abejotinas dalykas. Ispanai 
nuo nereikalingo kraujo pralieji-įyra karštesni ir keršringesni. 
mo ir palaikyti teisybę bei tvar- Lengviau būtu išsprendžiamas 
ką. Turėdamas galvoje gen. Spi-| baskų klausimas, tuojau paža-
nolos pavyzdi, gen. Diez Alegria dant jiems autonomiją arba su-
susidare šitokį pianą: Ispanijos teikiant pilną nepriklausomybę 
perversmo atveju tuojau duoti 
visišką laisvę politinėms parti
joms, nedelsiant paskelbti rinki-

Ispanijos ateitis yra ateitis vi
sos dar laisvos V. Europos. Jei ne 
gen. Franco tvirta ranka. tai 

Balsavimai Indijoje 

kimusį parlamentą ir leisti grįž-' šiandien Ispanija jau 35 metus 
ti iš svetur politiniams pabėgė- būtų išbuvus; komunistų, geriau 
liams. Bet to jis negalės padary- sakant, Maskvos replėse ir var-
ti, kol štabe sėdės daugumas gen. | giai V. Europa būtų laisva. 

navimus. remontus. Tuo tarpu nimo ir spaudos reikalai, 
savaitraščio pajamos už skelbi- šiuos nelinksmus faktus turi
mus per pastaruosius metus su- me visada ir visur turėti prieš 
mažėjusios 1.2 mil. markių, savo akis. Patys mūsų jaunie-
Laikraščio kainos pakėlimas at- ji akademikai, jaunoji ir vidu-
nešiąs 2,5 mil. naujų metinių rinioji išeivijos karta turi steng-
pajamų. Tačiau ši suma per- t i s ieškoti kelių, kad lietuviškos 
maža deficitui padengti. Laik- išeivijos išmokslintų jaunuolių 
raščio leidėjai ryžtasi savaitraš- — akademikų tarpe būtų kuo 
tį dar toliau leisti, tačiau ne- mažesnis lietuviškai tamsių švie 
riekia labai nustebti, jeigu jis šuolių skaičius, 
sustotų. J daugelio jaunųjų akademikų 

* pasiteisinimą, kad lietuviškas 
"Die Zeit" savaitraščio uūd- laikraštis ir knyga jiems nerei-

na apyskaita kalba už daugelį kalingi, galima atsakyti, kad 
laikraščių ir leidyklų. Ji įdomi mūsų kraujo ir kaulo brobai. 
i r mums lietuviams. seserys reikalingi savo tautai. 

Ne vien kainų kilimas, inflia- Mūsų tarpe yra neblogų lie-
cija vargina lietuvišką spaudą, tuvių, kurie dėl kai kurių prie-
Šią šaką. ant kurios laikosi di- žasčių. o kartais ir be aiškių 
džioji lietuvybės išlaikymo da- motyvų n e prenumeruoja nė vie-
lis. piauname ir mes patys , per- no lietuviško laikraščio, neper-
mažai savąja spauda domėda- ka knygų, gtai kodėl JAV LB. 
miesi. kaip pradžioje minėjome, pa-

Lietuviškų laikraščių prenu- skelbė lapkritį lietuviškos spau-
meratorių ir nuolatinių pirkėjų dos platinimo mėnesiu. Padėki-
skaičius mažėja dėl dviejų prie- me nerangiesiems mūsų tautie-
žasčių: 1. vis didesnis senųjų čiams susirišti su savo spauda. 
skaitytojų skaičius pasitraukia Įpratę skaityti parašytą lietu-
iš gyvųjų ta rpo: 2. jų eilių jo- viską žodį, jie. džiaugsis ir bus 
kiu būdu nepapildo mirusiųjų dėkingi tiems, kurie parodė tei-
prenumeratorių įpėdiniai. singą lietuviško gyvenimo ir 

Kodėl mūsų jaunoji kar ta ne- darbo kelią, b. kv. 

Laisves netekus 
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro 

BENEDIKTAS BUTKUS 

įpilsime. j rną. panašų į kokį tai audringoj jū ro j stovintį laivą, 
— Įdomi ta jūsų medinė "pypkelė". Man atrodo, ! pripildytą keleivių, kurie neturi bilietų ir nežino, į 

kad ji ne "pypkelė", o tikra medinė "pypkė", kurią > kokias tolumas jiem teks keliauti. 
pilną cukraus su kavute lengva išgerti, bet jei kas ta- i Aikštele bevaikščiodamas, sargybos bokštelyje pa-
bako ją prikimštų, tai ir mano dėdė Jurgis nesutiktų j matau savo gimtinės kaimyną Jurgį Galbuogį, ilgą
ją "išdūliuoti". į metj kalėjimo tarnautoją, bestovintį ir į mane bežiū-

— Va. dar ruginės, skanios duonutės visai dienai rintj. Pro šalį praeidamas, sakau: 
"šmotas" — pusė kilogramo ir dar vienas šimtas gra- — Kaimyne Jurgi, ar dar ir Tamsta čia bokšte-
mų. Nepasididžiuok, stiprinkis, būk sotus mūsų "na-1 lyje. nosį nuleidęs, tykai į žmogų, kaip į kiškį, šauti . 

Ko dar yra laiko, bėk iš čia. Nakties poilsiui pasibaigus, švilpukui sušvilpus, j mėlyje", 
norėjai a r nenorėjai reikėjo iš lovos keltis, kalinio Iš ryto kalėjimo salėj pakabintas didelis radijo 
dienos režimo tvarką vykdyti. Iš lovos iššokęs, ją įi priimtuvas transliuodavo žinias ir muziką. Žinias per j Rytoj jau "spausiu" iš čia. Vėliau ir a š galiu iš šio 
sienos angą įspraudžiau ir kabliu prikabinau, kad ji iš! radiją išgirsdavom jau ne tokias, kokias anksčiau Kau- i bokštelio į vienutę patekti... 

— šiandien šiame bokštelyje paskutinė ta rnyba . 

sienos atgal "neišlįstų" ir nesugundytų mane j ją die
nos metu atsigulti , kas buvo greižtai draudžiama. 

Po pirmosios permiegotos nakties kalėjime savi
jauta buvo nepergeriausia. Jaučiau, lyg per mane mie
gantį būtų rus iškas tankas pervažiavęs. 

Man sąnar ius ir raumenis bejudinant. du krimi
naliniai, švariai išsiprausę ir. matyt , sotūs, nes jų 
sprandai atrodė, kaip didesnio miesto burmistro, pra
veria vienutės dur i s ir sako: 

— Ponas, prašom pusryčius paimti! 
— Man at rodo, kad aš dabar jau ne penas, o nuo

savu, padoresniu kostiumu apsirengęs kalinys. 

no radijofonas perduodavo, bet jau visokių šmeižtų 
virtinę. Nors ir uždarytose vienutėse, bet radijo trans
liaciją aiškiai girdėjome. 

Pirmieji pusryčiai kalėjime buvo ne prie širdies. 
Tuokart valgis dar nerūpėjo. Juodos, šiltos kavutės 
bliūdelį išgėręs, duoną į spintelę įsidėjau "juodai die
nai" sutikti. 

Eidami pasivaikščioti, tyčia apsiaudavom šliuriu
kes su mediniais padais, kad vaikščiodami cemento ta
keliais galėtumėm daugiau pasibaladoti, vienutėse sė
dinčiųjų dėmesį atkreipti. 

Po pasivaikščiojimo j vienutę grįžęs, atsistojau 
prie lango pažiūrėti, ką toliau pažįstamų išleis po kie
mą •'pavandravoti". Per vienutės langą pamatau po 

Po pusryčių prižiūrėtojas leido į prausyklą nusi- i vieną kalėjimo kieme vaikščiojančius pažįs tamus ir ne
prausti. Prausykla, aukšto Kampe jruošta. gana erdvi, i pažįstamus žmones, tarp kurių atsimenu Raseinių ap-
Po šilto ir šalto vandens kranais gali ne tik nusipraus- skrities pradžios mokyklų vyr. inspektorių Cėsną. j o 
ti. bet ir atsigaivinti. Vis tai "kraugerinių laikų" buo-. padėjėją inspektorių Jusiu. Girkalnio pradžios mokyk-
žių išmislai valstybės jstatymų pažeidėjams "kankin-^ios vedėją Skinderį. Kalnujų pradžios mokyklos ve-

— Žmogus žmogų gerbdamas, kol kas vienas ki- ti". Prausykloje reikėjo paimti vandens kibirėlį, skur- |dėią Survilą, mokytojus Litviną, Abromavičių, Rusą, 
tą vadinkimės senu papročiu. Kai rusai daugiau pas. U ir atsinešti į vienutę aliejiniais dažais išdažytas Rimkevičių, Kražių bažnyčios vikarą kunigą Stasį 
mus įsigalės, jie išmokys mus. kaip rusiškai verkti ir grindis išsiplauti. : Rimkų. Kelmės bažnyčios vikarą kunigą Juozą Kos-
kaip vienas kitą vadinti. Laikyk bliūdelį. juodos kavų- Po pusryčių paeiliui viso aukšto vienučių "gyven- tieką ir agronomą Liaką". ūkininką Žemaitį ir daug 
tės įpilsime. tojus" po vieną išleidžia 20 minučių į kalėjimo kiemą kitų tą naktį pagautų ir į kalėjimą atvežtų žmonių — 

Juoda, st ipri kavutė — geras dalykas. Ji žmo- pasivaikščioti, tyru oru pakvėpuoti, pajudėti. į ūkininkų, valstybės tarnautojų, darbininku, kurių pa-
gų atgaivina, nervus nuramina. Pirmą kartą dienos metu iš art i pamačiau Ra- vardes dabar sunku atsiminti. 

~ Palauk, dar pasaldysime, cukraus "Pypkelę" Į šeinių apskrityje pa»tatytą naują, modemiška, kalė ji-i (Rus iftUgUtuV 



DRAUGAS, trečiadienis. 15*74 m. lapkričio men. tj d. 

BOSTONO ŽINIOS 
KELIAS J ŠVENTUOSIUS 

IR LAKŠTINGALOS DAINA 
je ir kaip apie- juos rašė italu 
spauda. 

Po šio kun. Ylos pašnekesio. 
Spalio 27 d. So. Bostone buvo solistė Gina Čapkauskienė sugie-

surengtas arkivyk. Jurgio Ma- dojo tris giesmes: Tu virginum 
tulaičio 100 metų gimimo ir 45 corona, W.A.Mozart, Sveika Ma-
metų mirties sukakties minėji- rija, — B. Budriūno ir Viešpa-
mas su koncertine dalimi. i ties pasaulis (žodžiai B. Braz

da. ... ., , , _ . 'dzionio), — G. Gudauskienės. 
Mineumo tiksiąs, tur but, turi ~. ,. , . . . 

j . . „ . ' . . Giedodama šias giesmes soliste dvi pagrindines mintis. Pirmoji, 
kad visi lietuviai prisidėtu prie' 
Dievo tarno arkivyskupo Jurgio: 
Matulaičio beatifikacijos bylos; 
greitesnio užbaigimo, šis 'cabus: 
žmogus, kuris visą savo į veni-! 
ma paskyrė gėriui: taniau' i Die
vui ir žmonėms visomis save jėgo
mis ir galiomis visai pamirštant 
save. Save prisiminti tik kaip Die 
vo tarną. Tarnauti Jam kaip 
pats Kristus mokė. Arkivyskupas 
Matulaitis tą ir darė. Jis tarnavo 
Dievui ir dirbo visomis savo jė
gomis vi šiems žmonėms. to
dėl jis ir yra vertas būti pakel
tas i altorių garbę — būti pa
skelbtas šventuoju. Antroji ren
gėjų mintis — paremti mūsų 
darbščiąsias seseles 15 Putnamo, 
Conn. 

Minėjimas prasidėjo šv. Mišio 

buvo apsirengusi tamsia suknele 
su balta apykakle. Atrodė lyg 
vienuolė. Tie giesmių žodžiai 
gražia melodija ir gražiu balsu 
nepaprastai gražiai aidėjo šioje 
salėje. Po šių giesmių buvo per
trauka. 

Koncertinėj daly solistė Gina 
Čapkauskienė dainavo. Le Violet-
te, — A Scarlatti, Charmant 
papillon, — A. Capara, Hark the 
echoing air, — H. Purcell. T o 
liau lietuviškai: Dainos gimimas 
(žodžiai H . Radausko), — B. 
Budriūno, Poetas (žodž. P. Lem-
berto), — J. Gaidelio. Gaidelis 
buvo salėje ir solistei parodžius į 
ji, buvo gerai paplota. Vėl sakysi 
(žodž. A Karvelytės) — B. Jonu 

C L A S S I F 1 E D G U I D E 
K E A L E S T A T E B E A L E S T T E HELP WANTEJ) — VYRAI 

Philadelphijoj, Pa., M. K. Čiurlionio minėjimo proga, buvo surengta 
Čiurlionio dailės kūrybos reprodukcijų parodėlė. Nuotraukoje parodė
lės rengėja Snieguolė Jurskytė. Nuotr. A. čepulio 

vo kelią į dramaturgiją, jis pa- lygintų. Po to tą žievę užkasa į 
'Penkių stulpų turgaus smėlį, o viršuje sukuria laužą. 
' 'Barzda", "Vėjas glos- | Laužui sudegus, iš smėlio žie-

skaitė iš 
aikštėje" 
niuose, Gluosniai vėjuje ir kitų. 

PIEŠIAMA MEDŽIO ŽIEVĖJE 

Senieji Australijos gyvento
jai labai įdomiai piešia medžio 
žievėje. Jie nulupę didoką gaba-

šo, Na," tai kas (žodž. K Grigai- Į •• '^ės. prislegia ją plokščiais 
tytės), _ V. Jakubėno ir Mei-lės Į a^*"11111113 «•* l e n t o s > k a d iš81" 
sapnas (daina be žodžių) — G 

vė iškasta būna gerai išdžiūvu
si, lygi, įgavusi gelsvą auksinį 
atspalvį. Taigi būsimo paveikslo 
drobė jau yra. Tuomet dailinin
kas moliu, anglimi žolių sulti
mis, sumaišytomis su riebalais, 
piešia sąlygiškus simbolius: 
kengūros, krokodilo, o vingiuo
tą liniją — būdingą upę. jm 

?"? S l : Petro lietuvių parapijos. G u d a u s k i e n ė s . p a b a i g a i a r i j a g 
bažnyčioje So BostoneMisias at- 0 D e m s L u d a fi L a m m e r m o o r > _ 
našavo prel. Vytautas Balčiūnas, G D o n i z e t t L I l g i e m s ^ m ^ 
o konselebrantais buvo prel. n e s u s t o j a n t > b i s u i d a r p a d a i navo : 
PranciSKUS Jūris Prof. Kun. Sta- M ^J&LS paukštelis ir Mik, ka
sys Yla, k u n A bertas Kontau- ^ ^ m i e g o k _ p Q k o n c e r t i n ė s 
tas ir marijonas kim. Valentinas d a l i e s x p M a r i j o s ^ ^ g P u _ 

nam, Conn. vyresnioji seselė Mar Atkočius. Mišiose dalyvavo ir 
daugiau kunigų, o taip pat gau
sus būtys seselių. Pamoksle prel 
Balčiūnas kalbėjo apie arkivys
kupo Jurgio Matulaičio gyveni
mą ir darbus, paskaitė iš jo die
noraščio labai jautrias vietas, 
kur jis kalba apie gėrį ir pasiau
kojimą. 

garita pasakė baigiamąjį žodį. Ji 
dėkojo visiems susirinkusiems ir 
visiems šio minėjimo organizato
riams bei kitiems dalyviams. Ypa
tingai dėkojo solistei Ginai Cap-
kauskienei, kuri savo lakštinga
los balsu džiugino mus, o taip 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim: 

i VVaiton's Kilimu Didžiulio Atidarymo proga, Į 
f sutaupysit nuo $2.00 - $6.00 už kvadr. y arda \ 
= paikių kilimą, įskaitant padėklą ir įdėjimą. 
= DAR GAUSITE 10% NUOLAIDA PARODĘ 
i S | SKELBMA. 
E Pasinaudokite šia proga ir apsilankykite 
E mūsų parduotuvėje. Vytautas Moliolis jums 
E mielai patarnaus ir patars kokie kilimai 
S tiks Jūsų butai. 
E VALANDOS: Pirm. iki Per.kt. 9:30 iki 9:30, 
E Sešt. 9:30 iki 6:30 p.p., Sekm. 12 v. d. iki 6 v. V. 

KAI NORITE ŠEDEVRŲ 
4 u kamb. lt; metų mūras ir gara

žas N&SM atiduoda ui I15.9SO.S0 
2 butų mūras ir 3 kamb. bas*--

nu-nte. (iaj'ažas. Arti ofiso $2S,500.00. : 

2 butų. 18 metų mOr. Tviska iŠ : 

lauko ir viduj. Arti Maria H. S. ; 
$34.000. 

S butta "octogon" originalas. Mo- ; 
d«»rn. viduj. 3 auto ląraražas. Gražiam i 
Marouette Pke. $46,500. 

2 butų m«r. Nauji 2 -gazo Šildymai, į 
Garažas. Arti mūsų. Bus laisvas ui ! 
S32.000. 

2 butų mūras — 2 po o kamb. at- , 
skiri Šildymai. Prie Parko. $26,000. I 

10 butų mur. 2 auto mūro garą- į 
2as. N'aujaa gazo šildymai. Alumin. ; 
langai. 60 p. lotas. Arti mūsų. 
$77,000. 

Medinis apkaltas 2 butų švarus na- i 
mas. Naujas gazo šildymas. 60 p. 
lotas. Garažaa Marąuette Pke. 
$13,500. 

Didelis 5 kamb. octogon, mūras. į 
Kabinetų virtuvg, naujas gazo šildy
mas. Garažas. Prie "Paramos''. I 
$22,5500. 

3 butų mur. ir 2 auto garažas. Arti 
vienuolyno. Tik $30,000. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. R E 7-7200 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income T a x 

N otariatas — Veriamai 

6455 

R E A L T Y 
B A C E V I Č I U S 

S. Kedzie Aveu 778-223S 

pat jos akompaaiatonui stud. S 
Akademija ir koncertas vyko Sauliui Cibui. Solistė čapkauskie- ~ 

Lietuviu Piliečių d-jos auditori- nė atsisakiusi savo užmokesrno 
joj So. Bostone. Ją atidarė ren- už dainavimą. Visi susirinkę la-
gėiu vardu dr. • Petras Kaladė, bai plojo jai vi ta;. 
Maldą sukalbėjo prel. Pranei!-! Sol.. Ginos ČapkausKienes te
kus Jūras. Paskaita skaitė prof.' ko klausytis prieš keletą metų. SI 
kun. Stasvs Yla. Jis ją pavadino -<artą savo dainavimu JI pasirodė 
ne paskaita, o pašnekėsiu. Pra-! didžiausioj aukštumoj, kaip tikra 
eitais metais kunigui Ylai tekę lakštingala. Kaip dainose, taip ir 
lankytis ir praleisti tris saveites' arijose ji buvo, sakytume, tobu-
Lenkijoj. Jo kelionės tikslas buvo j liausią dainininke. Savo stipriu, 
dalyvauti lietuvio kankinio ku-; gražiu ir sultingu balsu visuose 
nigo Alfonso Lipniūno ir kitų registruose ir visuose ispildymuo 
Stutthofo kacete nukankintų l ie-^e buvo tkras meistras . Joje 

W A L T 0 N C A R P E T S 
5635 So. Pulaski Rd., Chicago, DL 60629 

TEL. — 582-4600 
r<lll!lll||||||||imi|ll|||||||||||||||||millllimilllllHlllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIK 

Vytautas Mulioiis, 
vedėjas 

80th ir Sawyer 
Liuksusinė 3-jų miegamų, 18 metų 
senumo rezidencija. Centr. šaldy
mas. lYz vonios. Įrengtas rūsys. 
Dėl informacijos skambint Vytui. 

BUD'S KEAL ESTATE - 254-5551 

Savininkas parduoda kampinį gel
tonų plytų mūr. namą — 2 butai 
po 5 kamb., 3-jų kamb. butas rūsy. 
Gazu apšild. 2 maš. mūr. garažas. 
Kaina $53,000. 7300 S. Rockwell. 
PR 8-0571 

M I S C E L L A N E O B S 

tuvių paminklo atidaryme ir pa- ! nebuvo jokios įtampos, jokios jė-
šventmime. Ta pačia proga jis gos vartojimo, jos balsas plaukė 
ten rinkęs ir medžiagą apie ar- j kaip gražiausia Lietuvos laukų 
kivyskupą Jurgį Matulevičių — : lakštingalos giesmė. Sutikime, 
Matulaitį. Ten pastebėjęs, kad 
lenkai labai gerbia savo did
vyrius ir kankinius. Jiems stato- i 
mi gražiausi paminklai ir atida-1 
romi su didžiausiomis iškilmė- j 
mis. Net ir lietuviui arkivyskupui i 
Jurgiui Matulevičiui-Matulaičiui ; 
esanti įmūryta paminklinė len- ; 
ta, nes jis atgaivinęs Marijonus, j 
Todėl Lenkijoj gyveną lietuviai, : 

gal sekdami lenkais, pastatė iri 

kad ji yra viena iš gražiųjų mūsų 
dainos žvaigždžių. Scenoje ji jau
tėsi kaip peteliškė gražiame gėly
ne šokinėdamas nuo žiedo prie 
žiedo per muzikos garsus. Lygiai 
buvo geras ir jos ak ompami a to
rius studentas Saulius Cibas. 
Koncertui pasibaigus buvo bal
sai, kad tai viena iš puikiausių 
mūsų dainininkių. 

P. Žičkus 

lietuviams kankiniams pamink- VYRŲ SEKSTETO VAKARAS 
}ą. Lenkai dabar labai rūpinasi 
beatifikacijos byla kankiniui ku- Bostono vyrų seksteto vakaras 
nigui Maksimilijonui Kolbei, ku- J * * " į J - J . l apknao 9 d & - - - " ' ** 'i 7:30 vai. vakare. So. Bos 

ietuvių Piliečių Draugijos 
ris pasiaukojo ir buvo nužudytas Pradžia 7 
už jauną kalinį, kuris buvo pali- ^ n o ^ j e t 

jauną 
kęs laisvėje žmoną su mažais vai
kučiais, kad jis išliktų gyvas. Ir 
lietuviai galėtų dėti daugiau pa
stangų toje srityje. Pirmuoju, rei
kia užbaigti Dievo tarno Jurgio 
Matulaičio beatifikaciją, o tada 
reikėtų eiti prie kitų. Lietuviai tu 
rime tik vieną šventąjį šv. Kazi
mierą, tuo tarpu lenkai turi Lapkričio 9 d 
d!aug. Tuo klausimu lenkai yra karas. 
vieningi ir aktyvus. Toliau kun. Lapkričio 10 d. šv. Petro parapi 
Yla kalbėjo apie ark. Matulaičio jos bazaras. 
nepaprastus gabumus, išsimoks Lapkričio 17 d. So. Bostono Lie-
Imimą, jo gyvenimą ir darbus. tuvių Piliečių d-jos 75 metų 
Jis buvęs kunigas, mokslininkas sukakties minėjimas. 
ir vienas iš didžiųjų sociologų. Lapkričio 24 d. Lietuvos kariuo-

II aukšto auditorijoj. Vakaras -
koncertas bus nepaprastas. Jame 
dainuos ir du solistai, tai Birutė 
O. Aleksaitė ir Norbertas L i n g c -
taitis. Jų vakaras yra labai lau
kiamas. 

PARENGIMAI 

Vyrų seksteto va-

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 
1915 METAMS 

KELIAUKITE SU LIETUVIU EKSKURSIJA: 
Gruodžio 19 dieną 

Vasario mėn. 15 dieną 

Vasario m€n. 15 dieną 

Kovo mėn. 10 dieną 

— EKSKURSIJA J ARGENTINĄ — 14 iki 28 die
nų $770.00 (tik lėktuvo bilietas); 28 iki 45 
dienų $694.90 (tik lėktuvo bilietas). 

— EKSKURSIJA J HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė S549.00 (dvigubam kambary) 

— EKSKURSIJA J MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė 
— $339.00 plius 10% tax asmeniui (3 naktys Mexi-

co City, 4 naktys Acapulco) 

— EKSKURSIJA I ŠVENTĄ ŽEME IR GRAIKUĄ 
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary) 

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary) 

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRES KELIONIŲ VADOVAS. 

Prices & Air fares subject to change. Rates quoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974. 

DEL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Dlinois 60643 teL (312) 238-9787 

Norintiems atsikviesti gimines iŠ Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas. 

10% — 2 0 * — fOtfc 
i i apdrsode 
Milo m 

pigiau m o k U t 
Ir 

50 ir \VasliU:iia\v. G :ai prižiūrėtas 
5 kajr.b. (3- j^ EuiegrO mar. bangalow. 
Su 3 kamb. buiu skiepe. Nauja šili
ma. Gar <>.LUS. *^0,0' 

5«» ir Alhan.v. 5 tem!>. (2 mieg.) 
mūr. Oungaiow. {rengias rūsys. 2 
uiaS. ga: ižas. $27,500. 

67 ir Pulaski. 15 m. senumo mūro 
rezidencija. 3 dideli nueg. 1M vonios. 
2 ma*. vraražas. $39,$00. 

60 ir Homan. 2 po 5 H kamb. 2-jų 
aukštų mūr. ALskh-'o.i Jild. sistemos. 
2 maš. garažas. Platus lotas. $53,500. 

42 ir Kodxie. Naujai dekoruotas 
2-jų butv po 4 kamb. mūr. Garažas. 
$27.500. 

42 Ir CampbelL 5 kamb. medinis, 
pilnas beismentas. Karstu vand. ap
šild. 2 maš. caražas. Žemi taksai. 
Kaina $15,900. 

68tb Ir Ai-tešla n — 5 butų mūr., 
garažas Ir medinis * kamb. namas 
prie gatveles, viskas už $45,900. 

127. ts Ir Arc-her — parduodama 
10 akrų žemfts. PraSo $7,900 už akrą 

71 Ir Maplewood. 4 miegamų mū-
-as. 2 maš. garažas. $19.900. 

67 hr Lawndaie. Liuksusinis S mie 
gamų, 15 metv; senumo mūras. 
$88.600. 

70 ir Falrfield. S apartmentų m i 
r ų . 18 metų senumo $43,500. 

65 ir RockpprU. Mūrinis, 2 po 8 
Įcamb. $29,900. 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namų pirkimas bei pardavimas 

Bntq nuomavimas 
Namų, mašinų, bTeikatos Ir gyvybS* 

B U D ' S R E A L T Y 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
TeL — 254-5551 

EXPEKIEXCED SHIPPING & 
RECETVING CLERK 

Pull co. beneJ'ils. For interview 
Please call KEN HUBBARD. 

Midvcest lndustrial Trucks, Inc. 
1901 Landmeitnr l>r. 
k'Jk. O rovė, 1 (lino i» 

M E C H A X I C 
Materials handling dealer neėda exp. 
lift tr-uck mechanic. Pull oojupany 

benefits. Por interview. please 
call Kr-n Hubbard. 

Mldwest lndustrial Trucks, Inc. 
1901 Lendmeier Rd. 

ETk Grove, 1U. TeL 569-2020 
An Ecjual Opportunity Employflr 

C L £ A H UP MAN 
Mušt be dependable. 7:30 A, M. to 

3:30 P. M. Good salary, lunches fur-
< nished. 5 Dav vveek. Ask for Frank. 

LITTLE FRENCH PASTBY SHOP 
847 Elm, VTumetka — 446-5665 

HELP WAXTED MOTERYS 

_ ' į _ 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PCBL1C 

INCOME TAX 
Tvarkingai patarnauju \ i sa i s Rcal 

Estate reikalais^ Be to, čia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 
4259 So. Map!ewood, CL 4-7450 

GENERAL OFFICE HELP 
Light typing, some experience, full 
benefits, 3 7 ^ hour week. Good 
transportation. 

CALL l«2-4679 
MS. M. P. HILL 

ReScalinga moteris, kuri savo 
namuose galėt prižiūrėti senes
nę sergančią moterį. Mokėsim 
500 dol. i mėn. Skambint po b" 
vai. vak. 352-8690 

VYRAI IR MOTERYS 

Address Post Cards and do Tele-
phone Work at home. Commission. 
Send stamped envelope to Working at 
Home, 1115 E. Rittenhouse, Philadel-
phia, Pa. 19138. 

M I S C E L A N E O U S 

=~==a 

MOVI NG 
6ERENAS perkraosto baldas h ki-

•ntomo į tus daiktas. Ir iš toli miesto leidi- ! 

F R A N K Z A P 0 L I S 
mai ir pilna npdraada. 

TEL. — WA 5-8063 
120SH WMt »5tfl 

Chicago, Ollnoto 
Tei. GA 4-S6M 

Iva'.rlų prekių pasirinkimą*, moto-
"Iklal. Šaldytuvai, malntas, doleriniai 
CERTTFTKATAI IR AtTTOMOBTLIAJ 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
M01 W 69tb St.. CbJcagO, TU. «06»» 
USS S. Habtted, CbJc««o, III. 60«06 

f-i, WA S-9737; 2M-SS20 
V. Valanttnaa 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
pjauname b? VBsknojanM 

visąj rfliią grindis 
J. BUBNYS — TeL R E 7-51© 

HEATI.VG CX)XTBACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujua 

ar perstata u senua visų rOSlų namo 
apšildymui pečius, alr oondttlonlng 
Ir vandens boilerius. Dtrbu greit, •% 
Unlngal Ir garantuotai. 

DOBIĄS ŽtTK-ACSKAS 
4444 So. Western Av*. 

Chicago, 111. «0«O« 
Tet VI 7-S447 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau «enu.s ii {dedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius 
perdirbu del dujįj. fdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis — 

A . B A N Y S — 447-8806 

N A M U H E M 0 N T A S 
PRJKCNAMA KAINA 

Taisau Ir naujai Jrengiu vonias, 
vtrtuveii tr nau'ae lubas įrengiu 
kam barius rus; . X>a2au. 
ZSgmM. TeL S51-96Z5 mr 778-0838 

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 \V. 63rd. PR 8-6032 

Nelaukite, užsiregistruokit dabar. 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d51 patar
navimo nemokamai. 

IŠNUOMOJAMAS kambarys' 
vyrui Marąuette parko apylin
kėje. Skambinti vakarais telef. 
476-6810 

PROGOS — OPPORTUNTnES 

PHOTO STUDIO 
Retiring — will sell for less than 
inventory. 30 - year old negative 
file, large volume of work in prog-
ress. Marąuette Manor, Chicago 
area. Call evenings 312—HI 5-0792 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

OTEDZEV3KAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, OL 60632, teL YA 7-5980 

Ką jis skelbė prieš 50 metų, kiti 
vykdo tik dabar. Matulaičio be-

menės atkūrimo 56 metų su
kaktie; minėjimas. 

atifikacijos bylos užbaigimas pri- Visi šie parengimai vyks Lietu-
klausas nuo mūsų pačių Be mū
sų kiti to nepadarys. Užbaikime 
ją, o tada veskime naujas: vysku
pas Matulionis, kunigas Lipniū-
nas ir kiti. Ką turime didelio iri 
gražaus bei šviesaus, dalykimes 

vių Piliečių d-jos auditorijoj 
So. Bostone. 

A. LANDSBERGIS SKAITĖ 
SAVO KCRYBĄ 

L.B. Bostono kultūros klube 
tuo su visu pasauliu. Dar prisi- spalio mėnesio susirinkime rašy-
minė Romą Kalantą ir kitusjtojas Algirdas Landsbergis skaitė 
penkis, kwie susidegino Lietuve-! savo kūrybą. Pakalbėjęs 3pie sa-

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ K0ENIG 

apie Y. BagdanaviČiaus knygą 

The Cultural Wellsprings of Folktales 
rašo: 

'Kaip religijos istorijon specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės." 

Ši knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas ražo: 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras. kad Mircea 

F.liade's pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina." 

Knyga gaunama Drauge. Ii kainuoja $6.00 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai 
Btereo Ir oro vėsintuvai 

Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N AS T V 
2S46 W. «®th S t — TeL 776-1486 Į 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI { LIETUVA 

Gerų prekių didelis peMrlaklma* An- \ 
tomoblltal. Šaldytuvai, televlzljoa, do-
I©r certlflkata.1. maistas, akordeonai 
2«0« W. «9th St. Chloasn, 111. SOA2V 

TTXEF. — WA 5-S787. 

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

Apdrausta* perkraustytus*. 
Ivalrlg atntamq 

•2S WEST S4th P L A C E 
*«L FEonttsr 8-1882 

G Ė L E S 
BEVERLY KILLS GĖLINYČIA 
2443 W. «3rtl Strret. Chicajro, 111. 

TF:^. P R H-0R33 — PR 8-0834 
Vestuvenns, banketams, iaidotnvčma 

Ir kitokioms progoms 

imiiiiiiiiinumiiiHiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WL.YN, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa-
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, gią programą veda Stepo
nas J. Minkns. Biznio reikalais 
kreiptis i: Baltie Florists — gelio 
bei dovanų kraotnve, 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. TeleFona* 
AJf 8-6489. T>n pat gaunamas b 
dienraštis Drangas. 

>IIIIIIIIHI1III!IIII1!IMIIIIIIIIIIIIIIUII1IIIIIII< 

iiiiniiiiimiiiiiiiiimmiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

rlzltinių kortenų, atspausdinta 
tvairiom raidėm. Kaino* visiem* 
prieinamos. Greitai atliekamas u i 
sakymas. 

iiiiiiinimmimimimiiiiiimiiiiiiiimtiiit 

D Ė M E S I O ! 

illlllllllllllllllliliilIlIHHIiilIUIIilIlIlIHIlII 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI1' 

Radijo Valanda jau 30 metn tarnau
ja Xew Jersey, New Tork ir C«n-
neetieut lietuviams. Kas šeštadlea} 
nuo 4 iki 5 vai. p. p., 15 WEVD Sto
ties New Yorke(1330 kU. AM ir 989 
mesr FM). 

Direkc — Dr. Jokūbas J. Štokas. 
14fi7 Foroe Dr. 

Mountainside N. J. 07092 
TeL flMMI (oode 201) 

Kviečiame taip pat*klaus>-tia 
Lietuviškų Kultūriniu Valandų ansr-
lų kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties. (New Jersey VVSOtJ) 
(89.5 meg. FM) Pirniad. 7:30-8:30 
vai. vak, (Vadovauja prof. J. Stukas). 

iiiiiiiiiiiiiimiKiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

iiKiiiiiiiiiiiiMiiifiniiiiiiiMiiiiimmiiiiitt 
HERMANNO SUDERMANNO 

novelių rinkinys 

Lietuvių apysakos 
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

"Kelionė į Tilžę" y ra mums įdo
mi ne t ik savo lietuvišku kolo
ritu, bet k a r t u y r a vienas la
biausiai intriguojančių pasako* 
jimų li teratūroje. 

"Lietuvių apysakas" išverti 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrazaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus. 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIflHII 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi "Drauge". 

Platinkite "Draugę". 

file:///isais


! bendruomenės pirm. L. Pliura, Į 
|dr. V. Balčiūnas, sol. J. Šalnienė' 
; (jos vyras dr. Jonas Šalna yra Mi-
i lašių šeimos giminaitis) ir kiti. 

Vaišėse jautrų atsisveikinimo 
žodi tarė LB apyl. pirm. L. Pliu-

; ra ir kun. S. Saplis, MIC. Svečias 
iš Aaustralijos, atsisveikinda-

; mas pastebėjo: "Viešėdamas A-
; menkoje pas gimines, turėjau ge-
; rą progą dar kartą įsitikinti, kad , 
Viešpats ypatingu būdu myli ir 

CHICAGOS 2INIOS DRAUGAS, trečladterjs, 1974 m. lapkričio m4n. 6 d. 

M ' K R I T O *?.01H) PLYTŲ 

Keturi automobiliai buvo 
smarkiai apdaužyti, kai nuo na
mo 6200 N. Kentnore, Chicago-
je. nukri to apie 2,000 plytų, 

fvvaičių j t ą namą 
trenkęs perkūnas ir dėl t o ply-

. . tos atsipalaidavusios, globoja ypač dideles, gausias sei- " 
mas. Jis beveik stebėtinu būdu iš ŽAMBUOS AMBASADORIUS 
Vokietijos sto\yklos,' tarsi iš Egi? PAS STUDENTUS 

Dail. A. Tamošaitienė kalba parodcs atidaryme Čiurlionio galerijo
je, švėkšniškių dr-jos pirm. A. Rūgytė, dail. A. Valeika ir Justinas Ce-
liauskas. švėkšniškių draugijos {kūrėjas Chicagoje 1924 m. 

Nuotr. 

to žemės, išvedė mano sesers 9 . 
vaikų šeimą, kad ją "'persodin
tų" daug geresnėn — dėdės Ša
mo žemėn. Vėliau Jis su visu 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Negru studijų programos an
tradienį Chicago Crcle univer
sitete buvo pakviestas kalbėti 

~. ~7 , ~ Zambijos ambasadorius S G V. Noreikos i rūpestingumu ją saugojo ir g'.o- ^ . , « » * . _ « * 
bojo iki šiai dienai. Galima tvir- "v w a x e -
tinti, kad paskutinieji 25 metai 
praleisti išeivijoje Gaideliams ir 
MHašiarm buvo gausios Dievo 
palaimos ir šeimyninio klestėji-

jmo metai, dargi didelis įnašas ir . 

E L E K T R O S J K G A I N I Ų 
SĄJUNGA 

W a u k e P a n , I l l i n o i s ^ o ž i o i i g o s P u o s m ^ v a k a r m f s ! tautiniu atžvilgiu, nes n a tža lv- l v ė y r a s ū d a n t i *&*8* su 
* , suknelės, t rumpos daeninės suk- . . , . - , . fi kitų Amerikos vidurio elekt 

RENGIAMAS TRADICINIS 
B U M U S YAKAKAS 

neles bei kostiumėliai. S. Ka-
j nui pasisekė čia sukurti net 
grynai lietuviškas šeimas. 

Chicagai teikianti elektrą 
Commonwea!th Edison bendro-

15 
51 > elektros 

CHICAGOS BANKAI 
I.FNGVINA PASKOLAS 

Visa eilė Chicagos bankų nu-
I mažino imamas palūkanas už 
stambiąsias paskolas. First Na
tional bankas dabar ims 10'•'•-,' • . 

| 
GHANA NORI PIRKTI 
CHICAGOS BRITAS 

Ghanos ambasadorius S. E . j 
Quarm, atvykęs j Chicagą, pa
reiškė norą pirkti koncentruo- į 
t a s srutas savo laukams tręšti ir j 
geibėti gyventojus nuo maisto 
stokos. Chicaga jau nuo sen :au j 
savo s ru tas koncentruoja ir par- ' 
duoda pietinių vaisių auginto- į 
j ams JAV-se. 

TIRLA SVORIO METIMO 
KLINIKAS 

Mylimam tėvui, uošviui bei seneliui 

A. t A. ANTANUI 6RA2UUUI mirus, 
dukroms MARYTEI ERLINGIENEI Ir ONUTEI r-.BARII-
NEI, sūnums VALIUI ir ALBINUI ir m šeimoms liūde-
sh valandose reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime 

Sigute ir Juozas Užupiai 
asm 

p e r j bendrovių ir jos viena ki tą pa-

L B Apylinkės valdyba rengia į čia kalbėjo puikiai išmegstos Ii 
tradicinį rudens vakarą lapkri- tuviškais raš ta is antklodės, va-
čio 16 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Į karinės skaros, kostiumėliai. Vi-
lietuvių auditorijoje, Lincoln i r ' s a tai peržvelgus negalėjai ap
s t o s gatvių kampas, VVauke- j skaičiuoti, kiek tai daug laiko 
gan. į įdėta bekuriant šias grožybes. 

Šokiams gros jaunimo orkest-j Spalvų deriniai ir raštų rinkl
ias "Vytis". Programos paįvai- r.iai rodė kūrėjos g-erą. skonj. 

č insidenėdaug savo r a n k ų d a r - į v į l a i k o t a ^ . m . ^ 4 g . m . n a i č . a i V , i F U d 0 ) j e i k u r pr i t rūksta elek 
bų buvo išstačius^ ir parodai. : V e l i o n i u s d a l y v i a i p a g e r b ė tylos^ros. Visos tos l 

rinimui bus pakviesti dailiojo 

; minute. Savo žodi svečias užbai-
; gė, pasidžiaugdamas savo gimi-
,nių darniu sugyvenimu išeivijo-
j]e. 

Sekmadienį, spalio 27 dieną, 
I Kenoshoje vyko Milašių giminin-
j gų šeimų pasiaukojimas Švenč 

aptarnauja 36 mii. vartotojų, o 
Chicagos — 15*4 milijonų, 
elektros tiekėjų sąjunga 
mingai veikia jau 10 metų. 

Illinois pareigūnai pradėjo 
t i r t i tas kinikas, kuriose daro
mi harmonų įšvirkštimai, kad 
padėtų numesti svori. Įtariama, į 
kad tokiose klinikose nėra rei
kiamos mediciniškos priežiūros 

į*J ir gali būt i jose pakenkta svei-
., katai. Tokių klinikų yra dau-

I giau kaip 10 Chicagoje. 

žodžio menininkai iš Chicagos. čėnė ir Šaulienė, ir šiemet pra-
Campanas. gausūs užkandžiai.; turtino šią madų parodą. Jos 
skanėstai, kava ir ledai už įėji- abi modeliavo savo siūtus rū
mo auką. Taip pat veiks ir ba- bus bei rankų darbo mėgstąs 
ras. Į skareles. 

Kviečiam; VVaukegano ir pla- j Negalima nepaminėti jauniau-
čios apylinkės lietuviai. Bus ge-Įsių Hartfordo modeliuotojų, 
ra proga susitikti savo draugus ' mažosios Julytės Heslin. Renu-
ir bičiulius ir linksmai praleisti tės Zabulytės ir trijų Raškevi-
laiką. Tad ligi pasimatymo. j čių sesučių — Danutės, Kristi-

Įėjimo auka ; suaugusiems nos ir Vidutės, kurios jau antr i 
7.50 dol., studentams 5 dol. Gau- metai dalyvauja modeliuoda-
tas pelnas bus panaudotas kul- mos. Trys sesutės modeliavo 

Jėzaus Širdžiai. Iškilmes pravedė 
~ N e w Y o r k o ' ***• kunigas mečias iš Australijos. 

St. Milašius 

MOKOSI DAR NEGIMĘ 

Aucklando universiteto prof. 
Japonų "Hi ta t i " firmoje su 

konstruotas naujas elektroninis 

tūriniams reikalams. 

ĮSIGIJO VfcLIAV.> 

savo močiutės megstus kostiu
mėlius ir mamos siūtas sukne
les. Julvtė Heslin modeliavo 

LB Apylinkės valdyba įsigijo ( ta ip močiutės rankų darbo megs 
Lietuvos tautinę vėliavą, kurią tus rūbelius, o Renutė Zabulytė 
Šv. Baltramiejaus parapijos kle-' medei.'avo visą eilę močiutės 
bonas kun. J. Kuzinskas spalio puikiai pasiūtus rūbus. 
13 d. pašventino. 

Vėliavos įsigijimo išlaidas ap-1 ^eną modeliuotą rūbą ir mode-
mokėjo Eugenijus ir Leslie t i r - ; U s t e s_ Tačiau visi savo ranko-

W. Liley. pediatras, savo paskai- Į mikroskopas, pavadintas HFS-2, 
toje Londone pareiškė, kad dar! kuriuo galima tyrinėti 30-50 ; 

negimęs kūdikis mokosi čiulpti, ; angstrenų dydžio objektus. Kiu-
var tot i plaučius, sąnarius. Jis siu universiteto profesorius K. I 
ima jaust i skausmą, šaltį, gar- Taketanis pro šį mikroskopą nu-
ą, šviesą, vysto palytėjimo fotografavo virusą ant raudono-

jausmą. j 0 kraujo kūnelio paviršiaus jm, 

Svečią iš Australijos Kenoshoje iš
lydint. Iš kairės sėdi kun. Stasys 
Gaidelis. Marija Milašienė, Onytė 
Ališiūtė, B ;rutė Ališienė, Stasys 

S u n k u b ū t ų apibūdint i k i e k - ' Ališius. Iš kairės 6tovi Kazys Mi
lašius, Juozas Milašius. Stasys Mi
lašius. 

mis ir atliekamu laiku siūti rū
bai buvo puikūs ir įvairūs. Be
veik visi dalyvavę modeliai tur i 
tarnybas ir todėl visa tai prisi
minus sunku ir suprasti, kada 

gamenai. 
PERSITVARKĖ 

LB APYLINKES VALDYBA 

Pirm. E. Lirgameris pergyve
no sunkią operaciją, tad sveika- g a l i m a „ ^ l a i k o afryjfiįįįuį i r 
tos sumetimais pasitraukė iš m e z gin iams . Atsiminus, kad lie-
valdybos. Valdybos papildymui t u v ė m o t e r i s jau nuo senų lai-
pakviesta kandidatė Aldona, k ų b u v o d a r b š t i i r sumani, 0 ji 
Bracienė. Valdybą sudaro: P. p a l i k o t o k j a p a t -v M m d i e . 
Petroliūnas — pirm., A. Bra- • n a i > n e s ^ ^ parodos rezulta-
cienė ir t . Kačinskas — vice-Įtgj m u m s t i k r a i užtvirtina, 
pirmininkai, K. Giniotienė — 
sekr., ir K. Salys — iždininkas. 

vp. 

Hartford, Conn. 

ŽIŪROVUS ŽAVĖJUSI 
MADŲ PARODA 

Visas modeliuotojas palydėjo 
pianinu muzikė E . Miniukienė. 
Tai asmuo, kuri niekuomet ne
atsisako prisidėti talkindama 
prie bet kokio patrijotinio dar
bo. Pranešinėjo ir modeliuoja
mus rūbus apibūdino A. Ustja-
nauskienė. 

Visiems bet kur prisidėjusiem 
L.M.F.K. Hartfordo klubo [V™ sėkmingos madų parodos, 

rengta madų paroda praėjo su j o ypač tautiečiams taip gausiai 
dideliu pasisekimu. Šią madų pa- dalyvavusiems L.M.F.K. Har t -
rodą atidarė Hartfordo klubo fordo klubo vardu nuoširdi pa-
pirm. S. Čiurlienė. primindama, dėka. Eugenija Šliogerienė 
kad šios parodos tikslas prisi
dėti prie lietuviškos mokyklos 
išlaikymo. Dėkojo taip gausiai 
susirinkusiems ir supratusiems 
šios popietės reikšmę. 

Sveikinimo žodį t a rė L.M.F.K. 
pirm. Irena Banaitienė, atvyku
si iš New Yorko. 

Kenosha, Wisc. 

SVEČIO IŠ AUSTRALIJOS 
IŠLEISTUVĖS 

Waterbury, Conn. 
KAUKTI; BALIUS 

Vienintelis balius Waterbury-
je, kuriame susirenka daugiau
sia jaunimo, yra Kaukių balius, 
ruošiamas skautų, skaučių. J a u 
sena tradicija, kai lapkričio mė
nesį iš plačių apylinkių suva-
Wii/\-io : \X7ofovKiiH cp>v>i i r i a u -

ni. 
Waterburio skautai ir skau

tės jau dabar ruošiasi kostiu
mus, nes gražiausi bei įdomiau
si rūbai bus premijuojami. J ie 
rūpinasi, kaip gražiau ir įdo
miau papuošti salę ir kaip ją 
apšviesti. 

Skautės visus palinksmins su 
savo judriais šokiais ir linksmo
mis dainomis. 

Tad kviečiame visus lapkri
čio 16 d. 7:30 vai. atvykti į šv . 
Juozapo parapijos svetainę. Sk. 

KODĖL SAKOMA SILUETAS 

Mat, daikto apybraiža a rba 
vienspalvis plokštuminis žmo
gaus, daikto vaizdas — tamsus 
šviesiame fone, šviesus tamsia
me nupieštas arba iškirptas iš 
popieriaus, faneros ir t. t., vadi
namas siluetu. Pavadinimas atsi 

Kun. Stasys Gaidelis, S.J, sve
čias iš Australijos, isouvęs Ame-

Meninę programos dalį atliko rikoje 40 dienų, spalio 28 d. iš-
Hartfordo moterų choras, vad. skrido į Kanadą. Iš ten per Euro-
muz Jurgio Petkaičio. Hartfor- pą jis žada grįžti atgal Australi-, .. n r a n c ū z ; ^ ; , ; , ; ? m . 
do studenčių tautinių-šokių gru-, jon lapkričio mėnesi. Viešėdamas . .. 
pė pašoko tautinį šokį audėjt- šiame kontinente, kun. Gaidelis. 
lę. šiai tautinių šokių grupei va- aplankė visą eilę miestų, kur gy-J XVTII šimtmety Etjenas de 
dovavo K. Marijošienė. Dainos,vena jo plačiai išsisklaidę gimi- Siluetas buvo finansų ministe-

nės. Be to jis dalyvavo Kanados ris. Paskutiniuosius gyvenimo 
lietuvių katalikų bendruomenės metus praleisdavo savo pilyje. 
25 metu sukakties iškilmėse. To- kur jo mėgstamiausias užsiėmimas. Be vietinių modeliuotojų , . . . . ' . J , 8 . . . . .... 

Y į: : ronte, su paskaita ir lamų kat mas buvo piešti savo profilio 
studentų Gintaro organ. saskry- kontūrus. 
dyie Indianopolvje. w ,. . x. . . .... 

/ J r •" Madingi piešimai profiliu, nu-
Kenoshoje prieš svečio išvyki- piešti juodame fone, iškirpti ir 

mą buvo jam suruoštos išleistu- užklijuoti an t balto popieriaus, 
vu's S. Kačinskienės mėgsti rū- j vės, kuriose tarp kitų dalyvavo buvo vadinami "portretai a la 
bai. kuriuos ji pati ir H. Klo-§v. Petro parapijos klebonas kun. siluet". vėliau tiesiog "silue-
večkienė modeliavo. Tai reto S. baplis, MIC, Ratine Liet j tais". 

ir šokis buvo atlikti puikiai. 

Toliau sekė rūbų modeliavi
mų n 

buvo viešnių net iš Nevv 
ir Nevv Haveno. Modeliai ir mo
deliuojami rūbai buvo įdomūs, 
tiesiog žavingi. Tenka pastebė
ti, kad ypatingai žavėjo žiūro-

A. t A. JOHN J. LEASK1S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl., anksčiau gyv. 

Roselande. 
Mirė lapkr. 4 d., 1974, sulaukęs 89 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 65 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Jankauskytė), trys 
dukterys Frances, žentas Arden Hill, Ann, žentas John Prunckle, Ber-
nice, žentas Howard Hattemer, anūkai John Prunckle, jo žmona Elea-
ner, Pamela Baker, jos vyras Harry, Howard Hattemer, Phillip Hill. 
Tait Prunckle, Bruce Hattemer, žmona Janet, Denise Michael Hat
temer, 3 proanūkai, sesuo Josephine Ragauskis, brolienė Kazimiera 
Aučunos, švogerka Anna Phillips, švogeris Peter Jankauskis, Lietu
voje brolis Antanas su šeima, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Mirusio duktė buvo a. a. Mary, brolis a. a. Joseph, sesuo Ve-
ronica Jankauskis. 

Kūnas bus pašarvotas trečiad. po 1 vai. Petkaus Marąuette kop
lyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago, BĮ. 

Laidotuves įvyks penktadienį, lapkr. 8 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai, anūkai ir giminės. 

Laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. GR 6-2345. 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
TRYS MODERNIOS K0PPLYČI0S 

4330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 b LA 3-9852 

4505-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I S 1 e 1 s t a 
L IETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

Mecenatas — Prel . Juozas Karalius 

Naujasis Testamentas yra praktiško formato: įrištas kietais virše
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina — $5.00 

(Tliinois gyventojai prašomi pridėti 50 centu mokesčiams ir per
s iunt imui : k i t u r gyvenantieji pridekite ?5 oentus.) 

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S O N U S -
TBTS MODERNIŠKO* KOPLTCKtt 

2533 West 7lsf St, - T i l e f . GRovehilI 8-2345-4 
1410 S. 50fh Ava., Cicero T0wnha?l 3 2108-09 

AIKATl AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪN0S 
2314 W. 2Srd PL.ACE M . Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121S 
H0'i3 Sonth^est Hi^h^By. r^!-^ Hill*. DL TeL 974-4410 

Laidotuvių . Direktoriai 

M A Ž E I H & I T O S 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 8. CALLRORNTA A \ T 1 TeL L.Afayette S-S572 

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S- BLALSTED STREET Tel. Y.Ards 7-1911 

•OFTH WBB1UM ATĖNUS 

SRTS MODERNHK08 
AIR-OOHD1TIONSD KOPLYČIOS 

M A S I N O M 8 V I I T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-38 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 8. SOtb %VE. CICERO, DLL TAI OLymplc 2-1001 

file:///X7ofovKiiH


DRAUGAS, trečiadienis. 1974 m. lapkričio mėn. 6 d. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
- Prof. Juozas Brazaitis pa-X Kun. A. Kezio nuotraukų 

paroda vyksta Evergreen Plaza 
banko, 9640 So. VYestern Ave., 
patalpose. Paroda bus iki lap-1 
kričio 22 d. Ją galima lankyti j *• J - General Hospital. 
kasdien tarp 9-3 va!, dieną, p'ir- Į — Juozas Gaila, JAV LB 

nenktadieniais • krašto valdybos pirm., išsiunti-

lius, Edipas Kolone ir Antigonė. 
Jos buvo vienu atskiru leidiniu 
išleistos "Vagos" leidyklos Vil
niuje. 320 pusi. 

— Žemės ūkio institucijos su
kūrė filmą "Kova su piktžolė
mis". Scenarijų paruošė biologi
jos mokslų daktarė J. Monstvi-
iaitė ir žemės ūkio m. dr. A. 
Tindžiulis. Konsultavo S. Juoza
pavičius, režisavo H. Mikalaus-

, kas. Filmas suktas Vokėje ir skutinemis savaitėmis sumciau T . . , , , , „ . , . ,. Lazdininkų kolchoze, Kretingos serga (turėjo tris sunkias šir- Į , ^ B 

dies a tkas) . Guli East Orange, 

Redaguoja 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigt** Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

madieniais ir 
t a r p 6-8:30 vai. vak. nėjo LB tarybos nariams ir LB 

ĮDO>IlAUSIA ATOSTOGC 
DIENA 

Aš turėjau daugiau įdomių 

Rašvt. St. S a n d r a * jap. | apygardų bei apylinkių valdy-
ooms bendralaiskį su priedais, 
kur paaiškinami LB santykiai j k i n e biblioteka kričio 10 d. 2 vai. Jaun'.mo cen

t ro didžiojoj salėje kalbės apie 
operos solistą a. a. Aleksą Kut-
ku jo 5 metų mirties paminė ji-! f*"*:!""* T 

H J , , - • m » v oendralaiskvje plačiai 
me — akadenujoje. Ten pat bus 
galima Įsigyti velionio parašytą 
autobiografinę "Dainininko da
bą". 

x Kazimieras Laurinavičius | 
"Draugo" mecenatas, yra stip- i — Šešuolių apylinkės miškuo-
riai susirgęs ir paguldytas 
Kryžiaus ligoninėje. 

su ALTa ir pateikiamos susira
šinėjimų laiškų kopijos. Toliau 

je plačiai paaiški
nami LB Cicero apylinkės įvy
kiai. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

apskrityje 
— S. Bušrnienė paruošė įdo

mią studiją apie žinomą mūsų 
archeologą, kraštotyrininką ir dienų savo atostogų metu, bet į-
bibliografą Eduardą Volterį, su- \ domiausia buvo, kai mes pakly-
rinko jo bibliografiją. 103 pusi. d o m 
apimties veikalą išleido respubii- i Važiavom į vidurmiestį, prie 

ežero, pamatyti "Venetian 
ATKTHnTTTfHF | Nights" laivų parado. Išvažia-
n u o i r u u . i j u j & | v o m į| n amų vėlai, važiuoti bu-

— Melbourno lietuvių klubas j v o sunku, nes buvo daug maši-
sustiprino savo veiklą. Klubojn i i- Nuvažiavom prie ežero ir 
patalpos buvo apstatytos gra-'. ieškojom vietos p a s t a t a i masi
niais baldais, klubo nariams iš- n a i - Sugalvojom važiuoti j pože* 
duoti nauji pažemėjimai. Oficia- i " • i garažą. 
lus klubo atidarymas įvyks se-1 Ka 'i pastatėm mašiną, buvo. 

Š̂ T l se įkurdinti penki stumbrai. Jie I n W i r naujųjų metų sąvartos į beveik aš tunta valanda. Tuo 
nuolatinės ; buvo perkelti iš Pašilių Stumbry- ! ^ e t u - Klubui pirmininkauja A. j laiku turėjo P^asidėU laivų pa 

priežiūros skyriuje. jno< k u r laikosi didesnis stumbrų ! Ramanauskas. 
x Lietuvių tautos ir valsty- skaičius. Iš Kirovo srities. Rusi- J ARGENTINOJ 

bės istorijos vadovėlio antroj i! Joje. i Lietuvos miškus buvo at-
dalis, skirta lituanistinių mo- j gabenti 49 kurtiniai. — Inž. Jonas Gaidimauskas 
kyklų X skyriui arba VI klasei, |- — Antanas Dambrauskas, žd- Į tarnybos reikalais buvo išvykęs 
jau atspausdinta ir įrišta. Tos ' nomas klasikinių kalbų žinovas, j Tucuman, kur išbuvo vieną sa-
mokykios, k u r o s laukė šio va- išvertė iš graikų kalbos t r i s So- : vaite. Kartu vyko ir žmona 

foklio t ragedi jas : Edipas karą- Irenė Gaidimauskienė. 

radas. Visi išlipę greitai užraki 
nom duris ir t kube jom prie eže
ro. Jau buvo prasidėjęs para
das, bet dar neseniai. 

Buvo gražu. Vienas iš tų lai-

TĖVYNEI 

Až skiriu dainas tėvynei. 
Per pievą žieduotą einu. 
Ir. pirmąjį žiedą nuskynus. 
Prie aukuro švento dedu. 
Su meile žiūriu aš į tolį 
Ir mėlyną plotą seku. 
Apžvelgus akim s maloniai. 
Keliauju tėvynės takn. 

Priimsiu aš viską sutikus — 
Dalužę, dž;augsmus ir kančias, 
Kad tėviškės ašarai kritus. 
Pražystų mums sapnas slapčia. 
Nuneštų visus į tėvynę, 
Kur teka upeliai tyri, 
Kur iėri dar meilė krūtinėj 
Ir aimana aidi gili! 

Alb. Kasiubienė 

MANO ANTYS 

Prieš du metus, tėveliai Vely
koms man nupirko šešis ančiu
kus. Jie buvo labai gražūs ir a š 
juos labai pamilau. Tą vasarą 
lapė pagavo vieną antį. Man pa
tiko žaisti su likusiomis antimis. 
Jos valgydavo bulką a rba salo
tas iš mano rankų. Jos mėgo 
praustis baseine, kurį pas ta tė 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI 

Mano mėgiamiausia knyga 
buvo "Šamo ežero sekliai". Joje 
skaičiau apie berniuką Rimą. 
kuris atostogavo prie Šamo 
ežero. Jo kaimyno šuniuką Cang 
-Po. pavogė vagis. Rimas su se
sute Ale susekė, kur šuniukas 
y ra paslėptas. Tada jie, kaip 
sekliai, išaiškno, kas jį pavogė. 
Bet tai ne viskas. Šuniukas bu-

mano tėvelis ir senelis. Praei tą 
, . , ,. , - x vo reikalingas dideh°ms vagims 

savaitę didelis juodas šuo už- * . . . . .?, . 

pūtė, mūsų valtis, kuri buvo vi
dury upės, plaukė į krantą. 
Kartai3 buvo šalta, kartais — 
karšta. Mes buvome 100 vardų 

vų buvo lietuvių. Jį reprezenta- j nuo Michigano ežero. Ta upė, 

puolė mano antis. Mama nespė
jo jų išgelbėti. Liko tik viena 
antis. Jos vardas yra Violeta. 
Violeta dabar yra labai liūdna. 
Jai nepatinka būti vienai. Man 
irgi yra labai liūdna. 

Aušrelė Vidugirytė, 
Bostono lit. -m-los ITJ sk. mok. 

"Švilpukas". . 

iš miesto. Rimas turėjo išaiškin
t i kodėl, nes šuniukas ne toks 
brangus, kad už jį vagys daug 
pinigų gautų. Rimas su draugu 
Tomu ir sesute Ale viską suži
nojo, o su policijos pagalba va
gį sugavo. Aš jums visko nepa
sakysiu, perskaitykit. 

Madas Žlioba, 
Dariaus Girėno lit. m-la 

"Garsas" 

dovė'io. gali jau užsakyti. 
x Romas Kronas, -Ir. LB Le-

monto apylinkes valdybos na
rys, sėkmingai vykdo spaudos 
vajų. Kiekvieną lapkričio šešta
dienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų Lemonto lituanistinės 

- - - . - - — — . — ^ - ^ . - s . • ' , " " " • • ' • 

įėm masiną. Kjom 13 vienos ei
lės į kitą ir kiekviena eilė atro
dė panaši į tą, kur pasta
tėm mašiną, bet vis nebuvo. 
O kiek mes ieškojom! Visi pa-

mokyklos patalpose (410 
McCarthy Rcad, Lement, EI.) 
platinamos "Draugo" ir kitų lei
dyklų išleistos lietuviškos kny
gos, renkamos "Draugo" ir kitų 
laikraščių bei žurnalų prenume
ratos. Visi kviečiami pasinaudo
ti šia gera proga. 

x Marytė Smiigaitė, baigusi 
Diir.ois universitete t e a t ro moks 
lus. lapkričio 2 d., supažindino 
Chicagos Aukšt. ht. mokyklos 
mokinius su lietuviškuoju tea
tru. Ji yra baigusi tą pačią Lietuvių Veterinarijos gydytojų draugijos išeivijoje naujai išrinktoji 
ČALM. j valdyba. Iš kairės j dešinę: dr. K. Latoža — vicepirrn.. dr. K Karnaus-

kas — pirm. ir dr. L. Kriaučeliūnas — sekr. Trūksta kasininko dr. 
A. Brizgio. Nuotr. V. Noreikos 

Vieną dieną aš su broliu ir tė
veliu ėjome žuvauti. Septynias 
valandas žuvavome ir nieko ne-
pagavome. Staiga mano meške
rė, nuo smarkaus žuvies trauki
mo, vos neiškrito iš rankos. Aš 
greit įtraukiau tą žuvį į laivelį. 

. . . . . . . . . . . . . , - . . . Mane nustebino, nes t a i buvo 
sario supažindinimui su aoitu- vai. po pietų Lemonto lituanis- L -, , . . . . * 
^ n t , i o {^JZJLJLL. .-.„t , tik keturių svarų lasisa. Žuva

vo šokių grupė "Žilvitis". Labai kurioje mes žuvavome, tekėjo į 
grąžai šokinėjo "fireworks",\ Michigano ežerą. 
danguje paskutinį sykį. Staiga mano tėvelio meškerės 

Mes visko nematėm, nes buvo : l'ruja sujudėjo. Brolis pasiruošė f 
vėsu ir vėlu, norėjom sugrįžti tinklą. Tėvelis liepė jam padėti, I 1 
namo. Atėjom į garažą ir atsi- nes jis manė, kad žuvis įsikabi- I 
manėm, kad beskubėdami visai no į žoles. Kai linija buvo prie | 
ižmiršom pažiūrėti, kur pasta- j valties priekio, aš iš nustebimo 

susukau: 
— Žiūrėkite, kokia didelė ly

deka! 
Tikrai buvo labai didelė ir 

stora lydeka. Ji netilpo į tinklą. 

x "Pelkių Žiburėlio" literatū
rinė valandėlė rytoj , ketvir ta
dienį, lapkričio 7 d. pradeda 
1974-5 m. sezoną. Iš traukoje iš 

vargom, bet neradom mašinos. Mano brolis penkis kartus mėgi-
Aš pradėjau prisiminti eilę. Po no su tinklu iš apačios užkabin
to klausėm, kur t a eilė y ra . Pa- , ti žuvį. 
galiau, radom mašiną. Visi apsi- į — Ne taip! — mano tėvelis 
džlaugėm ir pavargę parvažia —-"' '" 
vom namo. 

Lina VTeraitytė, 
Marąuette Pa rko lit. m-los 

VI sk. mokinė 

ŽVEJO NELAIME 

Aukų prisiuntė: 2 dol. Dail. Ada Sutkuvienė praė-
Balio Sruogos dramos "Baisioji E l e n f Baltrušaitienė; po 1 dol. i jusį šeštadienį Lemonte mokė 
Vaktis" dalyvauja ak tor ia i : Ma- ~ v f " Ž*™™' J i • *' ! g a m m ? h e t U v i s k u s k a J e d i n i ^ 
rija Lemešytė, Emilija Pakš ta i - j K o ^ ™-en>s • ^ J f * ! . papuošalus. Dar dvi pamokos 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos suaugusiems bus lapkričio 9 ir 

sušuko. 
Tada mano brolis mėgino pa

gauti tinklu žuvį, užkabindamas 
jos pilvą pirma. Praėjo penkios 
minutės, bet žuvis vis dar buvo 

Piešė Vilija Vieraitytė, Marąuette Parko lit. m-los IH sk. mokinė 

PAS GYDYTOJA 

Vienas pacientas atėjo p a s 
prie valties. Mano brolis vis dar I gydytoją ir ėmė jam pasakot i : 
mėgino žuvį įvesd:nti į tinklą. Į "kada man skauda galvą, aš pa

te. Leonas Barauskas . Algiman
t a s Dikinis ir Juozas Valentinas. 
"Pelkių Žiburėlis" girdimas 
Margučio radijo bangomis t a rp 
5-6 vai. vakaro. 

x Regina Rasiavičienė, dir-

klubas ruošiasi ateinančio pava-: 16 d. nuo 9 vai. ryto iki 12:30 

nentais . itmes mokvklos patalpose. , . ^ 
*• 4 , • , >-.,_• ^ M J« 1 -x _ 1 i i vome dar dvi valandas, bet me-
Zinant. ka:p sunku y ra Chica- x Margos aukst. mokvklos , _. . 

goję gaut i sale didesniam paren- i Tėvų klubo susirinkimas įvvks!. ' *'• . 3" ™T. _L a 

gimui. klubo valdyba t u n iš an- j lapkričio 17 d., sekmadienį, po j " " IV ~" Cx? ^" ° įkT. • " 
banti Weiss ir Neuman kelionių ksto žinoti, a r atsiras abiturien- 1 pietų. Pranešimus padarys kun. j . • > 
bendrovėje, y ra išvykusi į Eu- Į tų , norinčių dalyvauti ir u ž s a - į j . Malin, mokyklos direktorė 
ropą ir Afrikon. Šiuo metu į kyti salę. Šiuo reikalu būsimų j ses. Salėsią ir komiteto pirm. 
su ekskursija lanko Moroką, • abiturientų tėvai prašomi kaip I R. J. Rapken. Taip pat galės į 
Afrikoje. Iš Maroko ji prisiuntė . galint greičiau kreiptis į klubo į klubą įstoti mokinių t ė v a i ku-
sveikinimus Draugui. R. Rasla- j parengimų vadovę J. Kerelienę. :rie dar klubui nepriklauso, 
vičienė yra ilgai dirbusi "Drau- ; x Stasė Bacevičienė ir Bronė j y Dail. Danguolė ' Stončiūtė 
ge" i r y ra nuolatinė jo bendra- Barakauskienė paruoš vakarie- I dėstys dailės kursą jaunimui. 
darbe. :nę Marąuette Parko lituanisti- j k u r i g prasidės lapkričio 11 d.. 

x M. K. Čiurlionio paveiks- n ė s mokyklos rudens baliui. j pirmadienį. Jaunimo centre. 
lams ir muzikai y ra sk i r t a šios! x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-1 x o n a Gerbutaričiūtė ir Po-
savai tės kultūrinė vakaronė ™a metinė šventė įvyks lapkr. j vįia^ G i n t a u ^ s sukūrė šeimą ir 
Jaunimo cent-c kavinėje, penk- 9 d.. Lietuvių Tautiniuose Na- i t o l i a u B » ^^venti Cicero. O. 
tadienį (spalio 8 ) . 8 vai. vak. muose. 6422 So. Kedzie Ave., j Gintautienė jau keletą metų 

,7:30 vai. vak. Visuomenė k v i e - : d i r b a "Draugo" įstaigoje 
čiama dalj-vauti. Dėl vietų pra-

skambinti kolegai E . 

Staiga žuvis atsikabina ir tėve
lis prarado didžiausią žuvį, ku
rią jis būtų pagavęs. Mano tėtis 
buvo labai supykęs. Dar pusva
landį žuvavom, bet be sėkmės 
ir, nusivylę žuvavirau, grįžom 
namo. 

Andrius Fabijonas, V a k i . 
K Donelaičio lit. m-la 

ŠIŲ DIENŲ AUKLĖTINIS 

vėjo prie liūto narvo zoologijos 
jie turėjo bent po tris sode. Staiga berniukas tėvą pa-

žuvis pagavę. klausė: "Tėveli, jei liūtas išeitų 
Buvo labai vėsi diena. Protar- iš narvo ir tave sudraskytų, ku-

p:ais smarkus vėjas pūtė ir vėl [ riuo autobusu aš parvažiuočiau 
nurimdavo. Kai vėjas smarkiai namo. 

imu aspiriną. Jei persisaldau, ei
nu gulti ir geriu daug skysčių. 
Jei skilvis nevirškina, paimu 
tabletę a r sodos išgeriu. Ar aš 
teisingai da rau?" 

Gydytojas jam a tsakė : "Visiš* 
kai gerai. P rašau sumokėti 10 
dol. už vizitą". 

KL'DUO 
" 

- Oail. A. Kuransko kursas 
apie vaizdinius pagrindus ir tai- g o m e 

komąją grafiką prasidės lapkri- Kniukštai 
čio 7 d. ketvirtadienį. Jaunimo 598.50.5.5 
c e n t r e x Dail. Petro Bugailiskio 

• LJetuvig Fondo narių dė- darbų parodos atidarymas įvyks 
n i^-u i . LF naujų narių ir nariu, lapkr. 8 d., penktad.. 7 vai. vak., 
kurie savo įnašus padidina, są- Jaunimo centre, apatinėje salė-
rašai bus "Drauge" skelbiami je. Rengia Chicagos Anglijos 
ne kronikoje, bet viduriniame Lietuvių klubo valdyba, (pr 
puslapy. (Pr-) x Dr. K. Ambroraitis paau-

X TEBROS PREKYBOJE, kojo S100.00 III Teatro Festiva 

x LVS "Ramovė" Chicagos 
te!. 778-3455 arba I skyriaus narių susirinkimas 

(pr.) I įvyks lapkričio 10 d. 12 vai. 
Jaunimo centre. Paskaitą skai
tys prof. muz. Aloyzas Jurgutis. 
Atskiri pranešimai nebus siun
čiami. 

X Dail. A. Kuranskas pradės 
dėstyti meno kursą Jaunimo 
centre šį ketvirtadieni. Kurso 
tema: "Vaizdiniai pagrindai ir 

3235-3237 West 63rd Street, Ci- liui paremti. Nuoširdžiai dėko- taikomoji g ra f ika" 
X fcv. Kryžiaus ligoninė kar

tu su kitomis ligoninėmis lap
kričio 17-23 d. praves vadinamą 
cukraus ligoa savaimę — kursą, 
kaip laikytis dietom sergantiems 
šia liga. Cukraus 1 gos patikrini-

kagoje, kiekvienai dovanų pro- jame. 
gai. k.ekvienam namų išpuošimo Aukas prašom siusti: III Teat-
reikalui — rinktiniausias eoro- ro Festivalis, 8457 So. Pulaski 
pėjinis kristalas, porcelanas. de- Rd., Chicago. III. 60653. Bilietai 
koratyvinis ir stalo sidabras. į Festivalį gaunami Marginiuose 
puošnios grindų vazos, medžio ir Vaznelių prekyboje. (pr.) 
inkrustacijos ir paveikslai, por- x Gerosios Syhania spalvo- Į mą Šv. Kryžiaus ligoninėje b u s ' 
celano ir medžio figūros ir dau- tos TV prasideda nuo 13 inčių. galima padaryti lapkričio 17-22 
gybė kitų daiktų, sur inktų Va- paveikslas - kaip gyvas. Spal- d. nuo 9:30 *r 12 vai. ryto. Vie-
karų Europoje. Taip pa t visada V O s — natūraliausios. Gradins- j tas užsisakyti reikia telefonu 
dideli gintaro, aukso ir kitų pa- kas. 2512 \V. 47 St., FR 6-1998.1434-6700. prašant skyriaus 
puošalų rmkiruai. ( s k . ^ S e k m , ir treč. užd, iek.. l 'Diabetes Detectioo". i 1 

GALVOSCKDŲ ATSAKYMAI 
T g u u _ . . ! - „ ;_ M M a M n h M 

čiai. 
n Galėjo būti 12:30, 1:00 a r 

1:30 vai., nes tuo laiku laikro
dis muša vieną kartą. 

JJL San Jacinto, Texas. 
IV Vytė Nemunėlis, Jonas Mi-

nelga, Leonardas Žitkevičius, 
Stasys Džiugas, Viktoras Šimai
tis. 

V Genocidas y ra metodiškas 
ištisų tautų naikinimas. I r mūsų 
tauta kenčia genocidą. 

GALVOSŪKIAI 

I (mįslė) 
J girią jojęs, ką pirma ker t i 

(kalbama apie medį) 
(10 taškų) 

n 
Lėkė dvylika gulbių, 

nušovė, kiek dar liko? 
(10 taškų) 

III 

Spalvingi lapai siūbavo šal
t am rudens vėjelyje. Nebežydė-
jo gėlės ir saulės spinduliai ne
bebuvo karst i . Rausvi ir gelsvi 
lapai puošė mišką. Linksmoji 
vasara liko praeityje: pasibaigė 
stovyklos ir pajūry nebebuvo 
vasarotojų.. Apsupta nukritusių 
lapų sėdėjau ir stebėjau. Me
džių lapuose aš mačiau save: 
Lapai per šiuos mėnesius pasi
keitė ir daug ko matė, o me
džiai išaugo, ir a š buvau daug 
pasikeitus. Gal todėl a š pamilau 
gamtą ir joje radau turtų. Miš
ko tylumoje aš jaugiau ramybę, 
pasitenkinimą ir Dievą. 

Man prisiminė stovyklose su
tikti draugai ir vasaros džiaugs
mai, bet aš negyvenau praeiti
mi. Dabartis buvo graži — ne 
vien gamta, bet ir žmonės. O 
ateitis skleidė savo spindulius 
kaip toji rudens saulė, kuri 
spindėjo pro lapus ir medžių 
viršūnes. Ir aš žiūrėdama į dan
gų pasijutau stipresnė ir links
mesnė. Ruduo mane atnaujino 
ir davė man progos pagalvoti. 

Asta Baškauskaitė, 
Brockton. Mass. 02402. 

RŪTELĖS AITVARAS 

Kokia, maloni naujiena ir gra
ži Kalėdoms dovana ' Šiomis die-

v i e n ^ nomis išėjo iš spaudos Janinos 
Narūnės poemėlė vaikams Kūle
lė* .Aitvaras. Gausiai iliustruo
tas dail. Zitos Sodeikienės kiek

vienas š 'aurės Europos k ra š - vienas ve kalo puslapis. Kaina 
las turi daugiau negu 40.000 $1.50. Paveikslėlius gali vai-
ožerų ir vadinamas: "Tūkstan- kai spalvinti, gražiai spalvas su-
čių ežerų kraštu" . Kaip vadina- derinant, 
si tas kraš tas? 

(5 taškai) 
rv 

(Žiūrėkite brėžinį). 

O B f O U A I 

Sujungę — Turiu tris obuolius, o mūsų 
taškus tarp skaičių ir raidžių keturi. Kaip pasidalinsime? 
sužinosite, kas globoja paukš- — Išvirk, mamyte, kompotą! 
cius. Pataisykite likusius t rū 
kumus. Nuspaivokite. 

(5 taškai) 
V 

2YĖRYS 

— Prašau išvardvti tris Afri-
Kuriose pasaulio dalyse saulė kos žvėris. — sako mokytojas, 

niekuomet nebūna zenite? j — Du krokodilai ir vienas liū-
ib tadkai} j t a s ; 

H , . 


