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Amerikos — Sovietų 
grūdų-naftos sutartis 

Sovietai per 5 metus pirks po S mil. tonų grūdų, Amerika — kasdien po 200,000 stati
nių naftos 

Washingtonas. — Baltieji rū
mai pranešė apie prekybinį su
sitarimą su iSovietų Sąjunga. 
Sovietai per penkerius metus iš 
Amerikos rinkos kainomis pirks 
po šešis milijonus metrinių tonų 
kviečių ir kukurūzų. Oficialiai 
apskaičiuojama, kad bus 1 bili
jono prekyba kasmet. Sovietai 
per tuos pačius penkerius metus 
Amerikai kasdien parduos po 
200,000 statinių naftos žaliavos 
ir kitų produktų. Dar nežinoma, 
ar nafta bus parduodama žemes
nėm kainom, nei naftos šalys y-
ra nustačiusios. 

Amerika siekia naftos žemes
nėm kainom svarbiausia norė
dama pralaužti naftos šalių 
(OPEC) monopolio nus ta ty tas 

Kaip lietuviai 
gelbėjo vokiečius 

tvirtas kainas. Importas iš so-. mui ir pranešė, jog uostų krovė-
vietų sudaro t ik nedidelę dalj! jai boikotą nuims. 
importuojamos naftos. Amerika 
kasdien importuoja 5.8 mil. sta
tinių. 

Kai t ik buvo pranešta apie 
prekybinį susitarimą, Fordas 
nuėmė grūdų pardavimo uždrau-1 

Susitarime su sovietais pasa
kyta, kad sutar t is veikia nuo 
1976 spalio 1 iki 1981 rugsėjo 
30; kad Amerika sau leidžia ku- j 
rios nors rūšies grūdų kiekį i r 
sumažinti, jei metinis derlius bus : 

dimą. Rusai Amerikoje y ra už-i mažesnis, nei 225 mil. tonų; kad 
pirkę 9.8 mil. metrinių tonų grū- \ sovietai galės, jei norės, pirkti 
du. Tenka laukti, kad grūdų kai- į kasmet dar po 2 mil. tonų be 
nos Amerikos rinkoje pakils, j atskiros sutar t ies; kad jie pirks 
George Meany. A F L - CIO pre- į grūdus ir juos gabens kasmet 
zidentas, pritaria tam susitari-1 lygiomis dalimis. 

Kinai Tojuje 
steigia ambasadą 

Rangkokas. — Į Tajo sostinę 
atvyko 16 kinų, kuriems paves
ta sutvarkyti techniškus reika
lus ir viską paruošti Kinijos am
basadai įkurti. Ambasados ne-j 

Produkcija pakilo 
11.2 proc. 

Washingtanas. — Trečiam šių 
metų ketvirty Amerikos ekono
mija pagerėjo, krašto produkci
j a pakilio 11.2 procentų, dau
giausia per paskutiniuosius 20 

buvo 28 metus. Labiausiai tuo i metų, arba dvigubai, negu kyla 
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Kinija. Imperatorių kiemo fragmentas netoli Pekino, dabar prieinamas visiems lankytojams 

Nubraukė sumas 
gynybai 

"Deutsche in 
1945 Dokumentation" 

Washingfonas . 
Litauer - nach j b u v o nepatenkinti sovietai, ku-j normaliai. I š to labai džiaugtis 
tation" (Vokie- į rie t e n i s i k u r C s u dideliu štabu: į 
o 1945 m doku- < 1 2 1 P ^ a n s 0 ambasadai. 60 pre j 

«aL*> w%wt?-ir*i • kybos delegacijai. 20 ekonomi-j 
--•"-•• ~ •_= 5_ ™. m : c„ i lįmo nebus, nebus nei kitų metų . y ra pavojuje. ka> V-stovų rūmai 

• • - J ^ T i 121 priklausoVmbasadaL 60 pre I partamento apskaičiavimu, pas - I sekre tor ius J a m : 
S ^ ^ f i ^ S ^ W delegacijai. 20 ekonomi-1 ^ t i n i a j a m ketvirty tokio palei- ,sako. k a , Ame: 

Lietuviu Bendruomenės Kraš to n * *?*&* » 22 Tassui. So 
î *rK OA ~ai vietų diplomatus Tajas laba 

vaidyba, 20 psi. , tajiečius Mask-' pakilo dėl inventoriaus papildy 
Tai autentiški liudijimai pa- « ™\ ' » " 3 . J .. .-., . , Į . . ... , , , , • • ^ , - f l! voje. Is sostines gali išvykti tik; ™ų. 

bėgehų ir ka ro belaisvių, kurie J fr f I 
T ^ I . • _ J - ^ o , , / . i . n« 30 mvhų. tiek. kiek leidžia ir 

— Gynybos 
SAlesingeris 

rie ten įsikūrę su dideliu štabu: į d a r nėra ko, nes Komercijos de 
partamento 
kutiniajam 
limo nebus, 

vietų diplomatus Tajasf labai se-1 pradžioje. Svarbiausia & ~ :': i. -

Lietuvoje rado prieglaudą ir pa
galbą tuo pokario metu, kai Ry
tų ir Vidurio Europoje buvo 
kruvinai keršijama vokiečiams. 
Po karo Vakarų Vokietijoje 
buvo pradėta rinkti raštiški liu-
dijĖmai, tilpę laikraščiuose i r 
žurnaluose. Čia karo belaisviai 
ir pabėgėliai pasakojo savo pa
tyrimus, reikšdami gilų dėkin
gumą Estijai. Latvijai ir ypa
tingai Lietuvai. Spėjama, k a d 
karo metu per 10.000 vokiečių 
pastoviai gyveno Lietuvoje. Lie-

Maskva. Norėdami atsverti nu-
jaučiaimą didelį Kinijos amba
sados sąstatą, sovietai ėmė pirš
ti, kad Tajas pripažintu i r ki
tus Rytų Europos kraštus, iš
skyrus Albaniją, įsileistų ir jų 
diplomatus. 

Smerkia 
Jungtines Tautas 
Jeruzalė. — Izraelio užsienio 

Tik 65 stačiatikių 
vyskupai 

Maskva. — Maskvos ortodok
sų patr iarchato 1975 metų Ži
nynas informuoja, kad Rusijoje 
dabar yra 65 stačiatikių vysku
pai ir metropolitai. Be to, 12 
vyskupų atstovauja Maskvos 
patriarchui užsienio kraštuose. 
Žinyne tarip pat nurodoma, kad 
šiuo metu Sovietų Sąjungoje d a r 

mažino biudžetą gynybai, nu
braukdami 7.6 bil. iš prašomos 
sumos, per 15 mėnesių 121 bil. 
dolerių. J a m a^siilepė kongres-
m a n a s George Mahon. paskirs
tymo komi t eto pirmininkas, jog 
nuki rp imas pagrindinių sumų 
nepaliečia. Sekretorius prašė , 
kad b e n t 3.3 bil. dolerių būtų 
a t s t a t y t a , bet kiti Kongreso na
riai nor i dar labiau sumažinti. 

"Tiesoj" apie Vliką, 
LB, jaunimo veiklą 

Vilnius. — Jei kas ok. Lietu-

ATSISAKĖ GYDYTI SACHAROVO 
ŽMONA 

Maskvos gydytojai atsisakė bijodami pasekmių 
ir žinodami, kad ir iie bus sekami 

Florencija, — Nobelio premi-i suteiktų politiniams kaliniams 
jos laureato Andriaus Sacharo- į amnestiją. Dabartiniu metu, pa-
vo žmona Jelena Sacharovą su-! aibaigus Helsinkio konferencijai, 
sitikime su spaudos atstovais! kai rūpinamasi sumažinti tarp-
Florencijoje atskleidė dramatiš
kas sąlygas, kuriose gyvena ir 
veikia rusų disidentai, kovoja 
už prigimtas žmogaus teises. Sa-

tautinę įtampą, ypač aktualu iš
kelti žmegaus teisių apsaugoji
mo problemą i r politinių kali
nių amnestijos klausimą. Helsin. 

charova. kuriai vienoje Italijos į kio konferencijos baigiamajame 
klinikoje neseniai buvo padary
t a sėkminga akių operacija, taip 

Kissingeris 
susitiko su Mao 

Pekinas. — Mao T s e - t u n g a s 
netikėtai a ts i rado Pekine i r į 
savo namus pakvietė Kissingerj. 
Tokiam jų susitikimui priduoda
ma didelės svarbos. Su Kissinge-
riu pas Mao buvo dar George 
Bush. neoficialus Amerikos a t 
stovas Pekine, i r Winston Lord, 
specialus sekretoriaus asisten
tas . Jeigu Mao rado reikalą pa
sikalbėti su sekretorium, mano
ma, jog j i s norės matytis i r su 
Fordu. 

Ču E n - l a i laikomas dfidelra 
ligoniu, ir Kissingeris vargiai 
galės ji aplankyti . 

Ilgesnį pasikalbėjimą Kissin-
igeris tu rė jo su Teng Hiao-ping, 
einančiu ministerio pirrnininko 
pareigas. Teng, pradėdamas po
kalbius, sakė, j og nuo paskuti
nio Kissingerio vizito Pekine 
prieš 11 mėnesių pasauly ma
žai kas pasikeitė. Jų dviejų kon
ferencijai laikoma buvusi "nuo
širdi ir a tv i ra" . 

Franko negaluoja 
Madridas. — Generalissimo 

Franco vakar s i rgo ir lankytojų 
nepriėmė. Jis d a r nėra atsiga
vęs nuo gripo. Manoma, kad 
negaluoja ir širdimi. 

Madridas. — Apie Maroko su-
simobilizavimą žygiuoti j Ispani
jos Sacharą naujų žinių nėra. 
Traukiniais ir autobusais maro
kiečiai į pasienį t rauke ir va&sr. 
Spėjama, kad sieną pereis sa
vaitgalį. Ispanija laukia Jungt i 
nių Tautų Saugumo Tarybos žo
džio, be t nežinoma, ar Marokas 
žodžio paklausys, jeigu ta i ne
bus j a m palanku. 

Norėjo nužudyti 
Fordą 

tuvos žmonės gelbėjo juos n u o , reikalų ministeris Yigal Allon į veikia septyni stačiatikių mote-
bado ir persekiojimų. Ypatin- į a pkalt ino Jungtines Tautas už j r ų j r šeši vyrų vienuolvnai. Dau- j v o ; j n e ž i n o J ° a r b a b u v o u z i m i " -
__.- —•- -•» • _„;IA.:„~: . .^.i,^«„ :_,.-, „._ ,.._ » I ' J * - ; šes. k a d laisvajam pasauly he-

dokumente yra įsakmiai pabrė
žiamas reikaias visiem žmonėm 

pat papasakojo apie patdrtus į užtikrinti minties, idėjų i r in-
sunkumus gaut i iš Sovietų Są- formacijų pasikeitimo laisvę ir 
jungos išvažiavimo vizą ir apie apsaugoti kitas pagrindines žmo 
savo vyro veiklą. Spaude? atsto- gaus teises. 
vams ji perskaitė jo pareiškimą, 
skirtą sovietų piligrimams ir 
Vakaru politikams bei viešajai į _ 

* : J I gydytis j uzsienj. Sovietų vai- ! vamzdžius įdėti bombą ir lą iš-
Į džia iigą laiką atsisakė jai duoti j sprogdinti, kai ta gatve turė jo 

pareiški- Į išvažiavimo vizą. Italijoj, Sienos į važiuoti Fordas. Jie laikomi 

Sacharovą papasakojo apie 
sunkumus, kai norėjo išvykti 

i 

Los Angeles. — Federalinis 
grand j u r y apkaltino Gary De 
Sure i r Pras to Mayo noru nu
žudyti prezidentą Fordą, kad jis 
rugsėjo 5 lankėsi Sacramento, 
Cal. J ie planavo į kanalizacijos 

Andrius Sacharovas 

hcija turėjo aukštesnės valdžios i asamblėjoje bus priimta. b u s | l i n i o ^ &**>&» b u v o P r 
isakymą juos sulaikyti ir sugrą- j "vienas iš pačių begėdiškiausių į jungtos prie Sovietų Sąjungos 
Ždnti atgal į Rytprūsius badoj a ktų , kokį priėmė šis tautų au-
mirčiai. Dokumentacijos liūdi ji- i sirinkimas". sakė Allon. 
mai yra įvairūs, jų ant raš tės į 
skambios: Pas miško brolius 

įdėjusi H. Paulausko knygos re 
cenziją "Svetimų varpų pasi
klausius'*. Skaitytojai dabar ži
nos, kad yra ne tik jau anksčiau 
bolševikų iškoneveiktas Balfas 
("vykdė JAV Centrinės žvalgy-

\Vashingtonas. — Amerikos 
katalikų žinių agentūros žinio-

Maskva. — Sovietai ginklus mis, šiuo metu Įvairiose pasau-
Padėka Lietuvai. Lietuviai pa- j Trečiajam pasauliui siūlo pirkti, j lio misijose dirba 7.418 ameri-1 bos direktyvas -*), kad 
sigailėjo mūsų. Badas. Neapy- bet tik už auksą, todėl gali įpirk j kiečių katalikų misionierių. Dau- ; kia Vlikas. Lietuvių Benaruome-
kanta ir Gerosios Rankos. Naš- i ti tik tokie kraštai, kaip Libija,! giausia Amerikos misionierių — nė. O jos kūrėjas "kleri.kalas 
laičiai rado prieglobstį. Amžinai į gaunanti daug pinigų už naf- i l .850 dirba Tolimuosiuose Ry- p re la tas 
mano širdyje.... Mūsų antroj i 

me ragina visus geros valios j klinikoj, jai buvo padaryta sėk- į Santa Barbara , Cal., kalėjime, 
žmones, ypač gyvenančius lais- Į minga akių operacija, "Aš atvy-
vėje. susirūpinti žmogaus teisių I kau gydytis į užsieni ne dėl to, 
padėtimi Sovietų Sąjungoje ir kad Sovietų Sąjungoj nėra ge-
reikalauti. k a d sovietų valdžia | rų okulistų. Anaiptol. Mane vi

zitavo keturi žinomi specialistai, 

tėvynė ir ypatingai iškeliamas 
didelis gyventojų žmoniškumas, 
tragiškos vokiečių padėties su
pratimas ir "gerosios rankos" 
gelbstinčios lėtai bado mirčiai 
pasmerktuosius. 

fžanginiame žodpje buvo pa
naudota citata iš "Dokumen
te der Menschlichkeit" (Žmonis- į 
kūmo dokumentai), išleisti 1960 
Holzner Verlag, Wuerzburge: 
"Lietuviai, latviai ir estai da rė 
visiką, kad tik išgelbėjus tūks - i 
tančiams Rytprūsių gyventojų; 
gyvybę". I r baigia: "Tai y ra ! 
aukščiausias artimo meilės pa- į 
reiškimas". (E.) 

Maskva. — Užsienio laikraš
tininkai vėl pastebėjo, kad so
vietų sostinėje varžomasi, k a s 
perims Brežnevo vietą Varžo
si daugiausia kietos politikos ša
lininkai, partiniai, civiliai ir ka
rtikiai. 

tą. Kiti kraltai susilaukia daug i tuose, 1,700 Pietų Amerikos 
Maskvos simpatijos, bet ne rea-į kraštuose, o likusieji kituose 
lios pagalbos 

Premijavo latvio 
karikatūrą 

Berlynas. — Tarptautinėje ka-

kontinentuose. 

jęs... dalyvavimu įvairiose an 
antikomuniistinėse akcijose". Pa 
galiau sužinos, kad Amerikoj į rikatūristų parodoje CORTOON 
veikia šc-tadieniniės lietuvių | 75 Vakarų Berlyne dalyvavo 1, 
mokyklos, organizuojamos jau- i 200 karikatūristų iš 41 krašto. 
nimo Stovyklos (taip ir r ašoma! Savo kūrinius buvo atsiuntę keli 

I — - 'stovvkos. bet ne kaip įpras- : latviai iš Rygos ir Maris Bišofs 
i t a Lietuvoje per rusų kalbą atė- \ * ^™e\\o. Geriausios karikatū-
; jes angliškas terminas "cam- į r o s b u v 0 premijuotos. 
: p ingas" . ko išeivtti lietuviai ne- j P^m-ija 
I v a r t o į a ) . Taisi. ir nererėdami B ! s ° ' u i 
; pasakyt i , tik keikdami lietuvių į l>™» tankui 
i veiklą, daug pasakė, ką skaity-
; tojai ir norėjo žinoti. 

bet jie visi. nors buvo žinomi 
medikai, bijojo mane gydyti, nes 
buvo slatposios milicijos seka
mi.. Vienas gydytojas pasakė, 
kad. gydydamas mane j :a negau 
tų paaukštinimo, kitas paprašė, 
cad atsisakyčiau jo paslaugų 

Washingtonas. — Prezidentas 
Fordas vakar negalavo tu rė jo 
temperatūros ir atšaukė susiti
kimus su svečiais, neišėjo iš sa
vo kabineto. 

Karlsruhe. — Vakarų Vokie
tijos policija suėmė aviacijos 
pulkininką leitenantą, jo žmoną 
ir dar du. kaltinant juos šipinė-
jimu Rytų Vokietijos naudai . 
Pas juos rado radijo siunčiamą-

nes dėl to galėtu nukentėti jo ' * ^ ^ * P a d i r b t l 4 V^ų. Kiti 
suimtieji turėjo būti pulkininko 

i kurjeriai. 
žmona ir duktė". 

k 
buvo nr;skirta Mariu: 
už karikatūrf. kuri 

\ 

Meksikos Miestas. — Meksi-
j kos mieste dviejų požeminių 
• t raukin ių susidūrime buvo už
muš ta 22 žmonės ir apie 60 su-

! žeista. Pradžioj buvo manyta, 
kad žuvusių skaičius bus 50. 

Ka i ras . Egipte S a d a t a s į-
spėjo Amorikią, kad neduotų ge
riausių ginklų Izraeliui ir nepa 

mažas vvrukas su vėzdu ranko-
je. 

Maris Bišofs (36 metų) yra I 
studijavęs Rygoje ir Maskvoje. 
Jau studijų metu jis iliustrav 
knygas ir piešė akvareles, bet , 
labiausiai buvo linkęs į karika
tūras, (t.) 

Beirutas. — Naktį j antra
dienį Beirute vyko susišaudy
mas ir žuvo 23 žmonės, o sužeis- j 

Rytų Vokietijos vadas Honecker Maskvoje su Brežnevu. Sovietai, laimė
ję Helsinky, labiau pradėjo spausti savo satelitus. Pirmiausia padiktavo į 
mują <ntar*į n Rytų Vok'etija, atimdami N?* kokią galimybę jai gusif k l t a R* , v a , t 4 i lankysis Amerikoj i iki šiol naminio karo aukų buvo r nv,^3 vTir.uteman n i jos montavi 

ku r s ty tų jo karingumo. S a d a t a s l t ų 52. Nuo balandžio mėnesio Į A m e r i k o s g a ! i n g a urpkontinentinė 

I jungti su Vakaru, Vekiatija ir apribojo jot UiM&> i ir patą prašys naujų ginklų. i jau apie 6,000. mg sietu 

• iŠ šv. Jono Kapistrano vie
nuolyno Californijoje r y t o j tu
ri išskristi kregždės į pietus. 
Grįš šv. Juozapo dieną, kovo 19. 
To tvarkaraščio kregždės laiko
si nuo neatmenamų laikų. 

K. \LEXDORIUS 

Spalio 22 : šv. Melanas, Sv. 
Salome. Sudimantas. Minė. 

Spalio 23 : šv .Jonas Kapist
rano, šv. Sevarinas, šv. Kordulė, 
Ramutis , Jau t ry tė . 

Saulė teka 7:09, leidžias 6:0L 

ORAS 

Dalinao saulėta, kiek vėsiau, 
i netoli 70 laipsnių. 
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SKAUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKALTIMNKIV-BŲ RAMOVE 

Redatcuo ja% sk tn . Irena Kepenė, 2652 W. 65th S t , Chkatfo. lllinoLs, 606 >9 
Telefonas 470-7089 

SIDABRINĘ SUKAKTĮ MININT 

cagoje ir apylinkėse gyvenarttie- Į 
ji skautininkai-kės kviečiami da-.| 
lyvauti. šioje iškilminęoje su- j 
eigoje dalyvaukime uniformuoti. I 

U Š R O S VARTl T I N T O 
SUEIGA 

Š. m. spalio 26 d., sekm.. Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos mokyklos salėje. 4420 
So. Fairfield Ave., įvyks Aušros 

j Vartų tunto sueiga. 
10 vai. ryto — šv. Mišios pa

rapijos bažnyčioje, o po jų — 
sueigia ir laužas mokyklos sa
lėje. Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

Prasidėjus emigracijai iš Eu-; kalai. pravedamos skautiškais 
ropos, nemažai lietuvių skautį- : klausimais diskusijos, susipažis-
ninfc-n atkeliavo i Chieagą. Kilo tama su amerikiečių skautų veik. 
mintis steigti vienetą, apjungiau- les metodais bei veikla lietuviš
ki visus Chicagoje ir apylinkėse kuose skautų vienetuose. Pasi-
be8ikuriančius skautirinkus-kes. i dalinama kelionių po ki tus kraš-
kad galėtų vystyti savitą veiklą' tus jspūdžiais. pasigėrima kelio- sitraukė iš pareigų. Nauja v a 
ir, pagal galimybes, padėti besi-: nių filmaisi. skaidrėmis. ( d o v e p a s k i r t a s, Aldona Bač-
t u i a n t i e m s skaučių-tų viene- ^ ^ - •• • , R a m o v ė s i kaitienė. Naujosios! vadovės ad-

rersas : 933 Leigh MiU Rd., 
Great Falls. Va. 22066. 

VADOVU PASIKEITIMAS 
UASHTNGTONE 

Vvashingtono Pušyno draugo
vės vadovė ps. Jolanta Raslevi-
čiūtė nuo š. m. rugsėjo 14 d. pa

rems, narių aktyviai dalyvauja vietos 
l f 5 0 m. Brighton Parke gydy- j skautiškų vienetų veikloje, eida-

tojų dr . Mildos ir dr. Stasio Bud. į mi įvairias pareigas. Kiti mielai 
rių kabinete įvyko pirmoji suei-! talkininkauja teisėjais įvairiose 
ga, kurioje buvo įsteigta Chica- i skautiškose varžybose, konkur-
gos skautininkų-kių Ramovė, į suose. kursuose, egzaminuose i r 
kuriai šiemet sukanka 25 metai. į kitur, kur tik jų ta lka pageidau-
Pirmąja šios Ramovės pirmi-į jama. 
ninke buvo išrinkta dar l i e t u - ' fflMft| n a r i u s k a i č i u £ s i e k i a 

voje skautybėje daug pasireiš- a r t i p o r Q S g ^ ^ n o r s s u e i g o s e 

kusi v. s. dr. Milda Budnene. d a l y v a u j a ž y m i a i m a ž e s n i s skai-
Per 25-kis veiklos metus kei- : čius. Narių skaičius ir skautiška 

tesi valdybų sąstatas ir vadovy- j patirtis labai įvairi: vienus jau 
bė. bet veikla vystėsi sueigose į slegia kapa metų. o kiti vos dvi-
gvildenant aktualius skaut iškus; dešimtį metų peržengę. Skauti-
reikalus, talkinant skautiškiems į ninku tarpe yra gana daug nusi-
vienetams. dalyvaujant bendro- į pelniusių asmenų, visą savo gy-
je skautiškoje veikloje. Rengia- j venimą besirūpinusių ir nesu-
mi vakarai, konkursai, išvykos, j skaitomas valandas paskyrusių. 

. , , , . kad lietuviškoj* rkautvbė austu 
Vienas is svarbesmų kulturi- į i r w ^ J g i R e . ; . v 

nių renginių _ dramos veikalų I š i a n d i e n s v e t i m u O S e k r a š t u 0 . 
konkursas kuriame buvo premi-, ^ ^ t u k s t a n t i n ė s lietuvių 
juoti t rys dramos veikalą,. įtei-« s k a u t ^ t o s s t o v y k l 

raduose. iškilmingose sueigose, 
šventėse. 

fciaint laimėjusiem pinigines pre
mijas. Išleistas dail. v. s. Vlado 
Vijeikio spalvavimo sąsiuvinys 
vaikam. Talkininkauta ' Skautų 
Aido" 50 metų sukakties minė
jimui, išleidžiant tam įvykiui pa
minėti leidinėlį ir pravedant pa-
rrinė jimo akademiją. Suruošta j sų jaunimas galėtų džiaugtis lie-
dailininko V. Dobužinskio kuri- į tuvilkąja skautybe. Nuolat pa-

Sukaktį minėdama Skautinin
kų-kių Ramovė turėtų pasi
džiaugti atliktais darbais ir ryž
tis nenuilstamai dirbti, kad mū-

nių paroda. Talkininkauta bu
dint įvairiose parodose bei vi
suomeninio - kultūrinio pobūdždo i 
rengimuose 

sipildydama naujais ir jaunais 
nariais. Chicagos skautininkų 
Ramovė bus pajėgi ir darbinga, 
kol šiame mieste klestės lietu-

SUVAŽLAVIMAS 
ATLANTO RAJONE 

Atlanto rajono vadovų-vių su
važiavimas įvyks š. m. lapkričio 
1 d. Waterbury. Vyčių namuo
se. 4 8 - 4 5 Congress Ave. Visi 
vadovai kviečiami dalyvauti. 
Vadovės prašomos paruošti ir 
su savim atsivežti savo trijų me
tų veiklos apžvalgą. 

BALTIJOS STOVYKLA 
CAUFORNLJOJE 

Los Angeles skautų-skaučių 
1975 m. stovykla, s. V. Sviders-
kui, stovyklos viršininkui, vado
vaujant, praėjo gerai ir visi da
lyvavę skautai ir skautės ją il
gai atsimins. Čia surašyti keli 
įvykiai, kurie stovyklą padarė 
įdomią ir naudingą. Pirmą die
ną visi skautai paruošė stovyk
lavietę San Bernardino kalnuose 
dviejų savaičių gyvenimui. Pa
lapinės buvo pastatytos, virtu
vė sutvarkyta ir papuošimai pa
daryti. Pirmą savaitę abi pasto-
vyklės — skautų ' 'Šarūno Ra
gas" ir skaučių "Viltis" — įvyk
dė savo programas sekančiai: 
patyrimo diena, pionerijos die
na, draugystės diena ir t t . Die
ną visi kartu važiavo maudytis 

Skautininkių draugovės Chicagoje steigėjos. I eilėje iš k.: j . v. 8. X. 
Juškevičienė, v. s. Juoze Vaičiūnienė, v. s. N. Grigaliūnienė. II eil. pa. 
Pilmonaitė, v. s. G. Meiluvienė, B. A. Kalvaitytė. 

LATVIŲ PIANISTĖ PABALTIJO 
KONCERTE 

. . i viškoįi skautybe. Eilinėse sueigose svarstomi j-S J 

vairūs skautiško gyvenimo rei- v. s. P r . \ e d a s 

RE1KAJJNGOS KNYGOS ! kt. literatūrą praneškite s. Gin
tarai Plačui.tel. GR 6 - 5381. 

Pabaltijos draugija jau 17 se
zoną ruošia savo tradicinius kon 
certus: latvio, lietuvio ir esto. 
Pirmas koncertas įvyko šįmet 
rugsėjo 29 d. Bostone, Pirmosios 
ir Anirosios bažnyčios salėje. Lie
tuvių nedaug teatėjo. Daugumą 
sudarė latviai. Grojo latvių pia
nistė Anda Zirnitis, jauna, gal 
kokių 22 metų. 

Pianistė pradėjo koncertą Scar 
latti Sonata F. Minor K 238-239. 
Po to atliko Brahmso sonatą C. 
Major, O p . 1. 

Anda Zirnitis turi gerą pirštų 
techniką, užgauna klavišus švel
niai. Jos melodijos viršūnės yra 
dainuojančios, dešinė ar kairė 
ranka turi vedamą liniją. Andos 
tonas esąs platus, kas retai gali
ma pasakyti apie pianistą. Iš pir
mų akordų pasijuto šilima, kuri 
tęsėsi per visą koncertą. Anda tu
ri interpretacijos dovaną, kas 
pianistui nelengva atsiekti. Iš 
fortepijono išgauti gyvybę yra 
sunku. Styginiai instrumentai, 
kaip smuikas, kontrabasas, vio
lončelė toną išspaudžia pirštu iš 
stygos ir tuo gaunasi gyvas to
nas, arba nesąmonė, fei kas blo
gai groja, Anda buvo meisterė 
šioje srityje: ji iš negyvos dėžės 
išgavo gyvybę, ir klausytojai tai 
jautė. Ypač Brahmsas, turįs 

kompli-daugvbę kontrapunktų, 
į baseiną. Čia turėjo progos pa-j v u o ^ t e chniką, įvairių melodijų 
ilsėti ir nusiplauti dulkes. Vaka- j 
rais buvo laužai ir šokiai. Per 
šią savaitę buvo Įdomių naktinių 
žaidimų tarp pastovyklių. Per 

L:*uanicos tuntas renka kny 
tas. skautiškus žurnalus ir do-1 
kumentus Tunto bibliotekai, ku- į 
n jfrti įsteigta Jaunimo Centro J 
_T06-me kambaryje. 

I fams svarbu surinkti litera
tūros rinkinį, kuris padės skau
t ą .m tobulėti skautiškoje ir lie
tuviškoje srityje. Norime, kad 
būtų vieta, kurioje tunto skau- j 
v ' ir^'ėtų papildyti savo žinias. 
gttttti įvairių minčių skautiškai 
Veikbii : r prisidėtų prie lavini-j 
n e s t y r i n s i pastangų šiais me
tais pakelti tunto skautu įdeolo-
'&: ir skautiškų žinių lygį. 
SVArtJU -rad pats didžiausias 
tuntas taip pat sugebėtų visiems 
KgJtiftH I k autams ir vadovams 
b^išimties duoti tą pačią pras-
mirreą veiklą :r paruošimą gy
venimui. V: r mes patys paty-
įįggk MUlml skautais a r skau
tam:? 

Keli t un to vadovai ir skauti-
;unA i.-Kės jau yra prisidėję prie 
o.os oio.iotekos tobulinimo pas-
tMOgą, paaukodami savo nebe-
daudojamą skautišką literatūrą. 

ir plačių ėjimų, praėjo žavingai. 
"Ar girdėjai nors vieną disonan
są", paklausiau jaunikaičio, kuris 
pats skambina. Jis atsakė girdė
jęs Brahmse. Tai buvęs labai 
švelnus disonansas, palyginti su 
šių dienų muzika. 

Anda turi smulkią figūrą ^ ir 
jos rankų užgavhnas jai neatiti
ko. Rodėsi stiprus vyras skam-

I bina, toks galingas buvęs jos for
te. Net "Boston Globė, korespon 
dentas klausia, kodėl ji davusi 
tiek jėgos, būdama pati švelnia 
moterim. Anda yra romantikė: 
jos muzika skambėjo kaip ro
mantinė daina. 

Antrąją programos dalį po 
pertraukos sudarė latvių kompo
zitoriai: Volgangs Darzirts —Tre 
liudas. Janis Ivanovs —penki 

NERIJOS TUNTO DĖMESIUI 

Nerijos jūrų skaučių tunto su
eiga įvyks š. m. spalio 26 d., 
sekm., Jaunimo Centro žemuti
nėje salėje. Sueigą pradėsime 
šv. Mišiomis 9:30 vai. ryto, že
mutinėje J. C salėje. Po pamal-

Ka-K viena knyga, žurnalas a rba j dų. ten pat, iškilminga sueiga ir 
u l i m t r t t f dokumentas padeda j smagus lauželis. Tėvai, skauti-
užtikrinti, kad tunto jaunimas j ninkai-kės ir svečiai maloniai 
i r vadovai r a s šioje bibliotekoje i kviečiami atsilankyti. Sesės ren

kasi 9:15 vai. ryto. Dėvime pil
nomis vasarinėmis uniformomis. 

Paukštytėms stovykloje smagu. 
Nuotr. A. Grigaičio 

žinias, kurių jie ieško. 

Dabartinę skautišką literatū
ra, tuntas pajėgia įsigyti, bet 
dauz ( iiu ^tvėju knygų laidos y-
rt užsibaigusios, žurnalų numf-
riai net* sraunami. dokumentai 
dingę. Ši l i terratūra mums yra 
.•jvartrausia. kad atfinan.- ios k̂ .r-
t r* skautai 'urėtų galimybių 
prie jos lengvai prieiti. 

vieną žaidimą reikėjo įslinkti į 
kitų stovyklą ir pavogti gairelę, 
sargybai mėginiant vogiką su
gauti. 

Pirmą savaitgalį grupė skau
tų, lydimi fil. ps. P. Abelkdo. iš
kylavo San Gargonio kalnuose 
ir užlipo Shields kalno viršūnę 
(10.701'). Ten paliko šį įrašą už
rašų knygutėje: Freedom for 
Lithuania! (Laisvė Lietuvai). Iš 
šitos sunkios 21 mylios ekspe-

' dici jos visi grįžo laimingi i r su
žavėti gamtos gražumu. 

Antrą savaitę buvo pranešta, 
kad bus kaukių balius. Tuoj po 
vakarienės visi ėmė ruoštis ba
liui: pasipuošė įvariausiais kos-j preliudai, Jazeps Vitols De-
tiumais ir veidus išmargino vi-į šimts latvių liaudies dainų ir Va-
sokiomis spalvomis. Čia keli pa- Į riacijos latvių liaudies daina "Ei 
vyzdžiai, kaip buvo apsirengta: į Saulite". Bostono koresponden-
3 Markso broliai, medis, vaiduok tas Richard Buehll pavadino Dar 
liai, grybai, kiškučiai ir kiti j - ' ' 
vairūs sugalvoti gyvūnai. i mūsų tradicinis išvažiavimas i 

Vėliau, antrą savaitę, skautai į parką pasportuoti ir skanius pie-
ir skautės išėjo į a tskiras nak- t u s valgyti. Mus ten sunkveži-
tines iškylas. Sesės pirma išėjo, j miu nuvežė ūkvedys A. Kiškis. 
Jaunesnės tą dieną grįžo, o vy-! Visi sportavo ir žaidė žaidimus, 
resnės persekiojo. Sekančią die- į kuriuos paruošė skaučių vadovė 
ną broliai išėjo. Tą vakarą jie I ps- B. Dabšienė. š^ tad ien į bū
tys išsikepė vakarienę ir pasista- vo iškilminga sueiga, per k ū n ą 
tė įvairiausias "palapines*'. Pa-i įvyko visi apdovanojimai i r jžo-
lapinės buvo pasta tytos iš "pon- j diiai. Stovyklos viršininkas dė-
chos". medžių šakų ir kitų daly-! kojo štabui už pagalbą; visiems 
kų. kurie galėjo sulaikyti lietų. I minėtiems anksčiau. Taip p a t A-
Didelis siurpryzas buvo, kai tą ' Vilčinskienei už virimą pirmą 
naktį sugrįžusios skautes atva- į savaitę, sesei D. Balčienei už at-
žiavo pas iškilau ja nčius skau- j liktas gailestingos sesers parei
tus juos palinksminti ir pagąs-1 gas, broliui K. Prišmantui už 

SKAITININKŲ-KIV 
D f t > f E « m 

Chicagos skautininkų-kių Ra
movė ir Chicagos skautininkių 
draugovė bendroje iškilmingoje 
eueigoje, spalio 28 d.. 5 vai. p. 
p.. Jaunimo Centro kavinės pa
talpose, minės abiejų vienetiĮ 25 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesuaaudotų straipsnių. 
nesaugo, juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsaką Skelbimų kai-
DOS prisiunčiamos gavos prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 430, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
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dinti! Skautai, gerai išsimiegoję, 
sekantį rytą atsikėlė anksti ir 
grįžo į stovyklą, kur ilgametė 
šeimininkė V. Irlikienė buvo pa-

ūkvedžiavima pirmą savaitę ir 
pirmos savaitės skaučių vadovei 
sesei A. Pakalniškytei. 

Paskutinę <;ieną palapinės vir-

Galintieji dovanoti knygas ir veiklos metų sukaktį. Visi Chi* 

ruošus skanius pusryčius. Tą Į t o kaip pakirsti medžiai ir visi 
naktį skautų vadai: V. Vilkas^ 

" praėjo gerai :r smagiai. Labai 
laukiam seksičių metų ir vėl 
linksmo stovyklavimo! 

psL Povtt* AbdMi, ir. 

A. Sančikas i r K. Uldukis pa
ruošė programą partizanų vaka
rui. Gražiai atlikta p rograma vi
sus sužavėjo. Pcnktadienj buvo 

zins muziką oru išpūsta neokla-
sine medžiaga, kuria kompozito
rius pats save apjuokina.Ivanovs 
matyti padarė kiek geresnį įspū
di Buehll, nes jis tik pavadino 
jo preliudus trapiais, linkusiais i 
foklorą. Ką jis tuo supranta, ne
žinau. Vitols kūryba gavo sun
kiausiąjį smūgį: girdi Vitols be
veik palaidojo liaudies melodijas 
po saldžia harmonija ir neturė
jo sunkumų jas užmiršti. 

Latvių kompozitorių apibrėžime 
slypi šimtas nuošimčių arogan
cijos ir penkiasdešimt nuošim
čių anafalbetiškumo. Buehll ir 
kiti amerikonai kritikai giria kas 
"didelio" iŠ įpročio, dėl vardo. 
Rusų kompozitoriai visi yra "di
deli". Tiek Buehll. tiek kiti, savo 
nuomonės negali sudaryti: jei 
kompozitoriaus vardas jiems ne
žinomas, tai ir jo kūryba jiems 
nieko nereiškia. Jei ką pasako, 
tai tik neigiama. Ha Buehll, nei 
kiti kritikai didelės erudicijos ne
rodo. Išgirdę Hindemitą, jie pri
simins Hitlerį, rodosi, kad kom
pozitorius ką nors bendra turi su 
politika. Buehll pabrėžė latvių 
tautą, kaip mažą ir pasauliui ne
žinomą, reiškia —nereikšmin
gą. Kas buvę tiek kompozitoriai, 
kurių latviai susirinkę klausėsi 
kaip gražiausiojo pamoksle? Jie 
visi trys buvę Latvių tautos ro
mantikai, naudoję liaudies dai
ną patriotiškumui palaikyti. Vi
tols panaudojo 8 liaudies dainas, Į 
davęs pianistei perskambinti, 
paskui perdirbdamas jas, kaip 
perdirbama yra kiekviena tema, 
jungdamas jas ir naudodamas 
tradicinę harmoniją. Klausytojai 
"alpo"' klausydami, ypač vyres
nioji karta, kuri sudarė auditori
jos daugumą. Žiūrint muzikos 
pažangumo akimis, tie trys kom
pozitoriai yra toli atsilikę nuo 
lietuvių kompozitorių, kurie atsi
sakė tautinio romantizmo ir yra 
toliau pažengę tarptautinėje mu
zikoje. Mūsų kompozitorius Ba
cevičius laikė atgyventu dalyku 
naudoti liaudies dainą muzikinė
je kūryboje. Už bausmę jis buvo 
savo tautos nemėgiamas ir neį
vertintas ir prieš mirtį savo mu
ziką paliko svetimiesiems, bijoda
mas, kad dėl ignoracijos ji būtų 
sunaikinta. Latviai laikosi savo 
tautinio kamieno ir kur proga pa
sitaiko jį reprezentuoja. To pa
gauta Anda visą savo sielą atida
vė tautinei muzikai. Jos rodyta 
disciplina grojant Scarlatti ir 
Brahmsą išnyko. Ji tapo viena 
mintis, viena širdis ir viena mei
lė —Latvija, per liadies dainą. 

Bisui pianistė paskambino Šo
peno etiudą kairei rankai, ir įti
kino klausytojus, kad ji esanti 
daugiau, kaip latvė. Anda yra 
pianistė, valdanti tobulai instru
mentą ir tobulai skambinanti 
pasaulinę literatūrą. Jos klausy
tis buvo visiems malonu. Gaila, 
kad latviai yra per dideli nacio
nalistai. Savuosius muzikus jie 
gerbia ir lanko j\} koncertus, sve
timųjų nelanko. Lietuviai nelan
ko nė svetimų nei savų. Lietu
viai mėgsta tą patį, ką jie mėgo 
1918 metais. Diplomatai ir tur
tas mūsų kultūrinio lygio nepa
kėlė. Gaila. Ne vieną panašią 
Andą mes patys nužudėme. 

Elena Vasyliūnienė 

Thla publication is available ln microfilm from: 
XEROX UNIVERSITY MICROFELMS 

800 Zeeb Road, Ana Arboir, Mich. 48106 
S 
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TeL P R 8-3229 
DR. ANNA BALIUHAS 

28S8 West 6Srd S t ree t 
AKIŲ, AUSŲ, N O S I E S IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos paga l sus i tar imą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pnlaski Road (Cravrford 
3Iedlcal Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-S012 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Ketizie Ave. 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 tki 7:3ft vaL vakaro. 

8«štad. nuo 2 iki 3:30 va:. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
RezkL teL NVAlbrook 5-2048 

TeL ofiso R E 4-5849, rez . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st S t r e e t 

Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet-
airtrad., peokt. 1-5, trefi. Ir Sešt. tik 
susitarus. 

TeL ofiso ir bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 ir 4 va i popiet 

TeL REliance 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vaL p. p. 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 
KCDIKTV IR V A I K T ; LIGOS 

SPf;CIAI.ISTfc 
MEDICAL BL"ILI>I>"G 

7156 South « > * n i Avemie 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
iki 1 vai. popiet. 

Offtso telef. RE 7-USS 
K«v«i. telef. 239-291S. 

l>r. Ant. Rudoko kabinėk* pereme i 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
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Nobelio premijos — 
• — • - - • 

MOKSLO PASAULIO AKIBROKŠTAS MASKVAI 
Netrukus po to, kai 35 valsty- anksčiau yra padaręs nemaža 

bių politikai, didžiųjų valstybių nemalonumų, sakydamas tiesą į 
vadovaujami, smilkė Maskvos va- akis. Jiems bus labai nemaloni 
dams Helsinkyje, užrašydami ir dr. Sacharovo naujoji knyga 
jiems II pasaulinio karo metu ' 'Mano tėvynė ir aš", kurią dar 
Europoje pagrobtas žemes, moks- šiais metais išleidžia Molden lei-
lo pasaulis Sovietų viršūnėms dykla Muenchene — Vienoje, 
paruošė labai nemalonų aki- Ši knyga įdomi tuo, kad jos au-
brokštą: Nobelio taikos premi- torius, didelis mokslininkas, gi
jos skirti komitetas, kurį sudarė męs ir augęs Sovietuose, drįsta 
norvegai, — du socialdemokra- tarti teisybės žodį apie Sovietų 
tai, du liberalai ir vienas deši- sistemą ir jos žmonių dabartinį 
nysis konservatorius —1975 m. gyvenimą, reikalaudamas lais-
taikos premiją (apie 140,000 vės. 
dol.) paskyrė Sovietų atominiam Mums tuo tarpu įdomi toje 
mokslininkui Andrejui D. Sa- knygoje paskelbta sovietinio so-
charovui, 54 m. amžiaus fak- dalinio gyvenimo, kuriuo taip 
tiškajam Sovietų nelegalios opo- didžiuojasi bolševikai, kritika, 
zicijos vadui. Dr. Sacharovas čia skelbia de-

A. Sacharovas kiek anksčiau š j m t į Sovietuose neišspręstų 
buvo pačių Sovietų atžymėtas už p r o blemų. Štai jos. Sovietinio 
jo didelius darbus atominės fizi- darbininko atostogų laikas, daž-

BE LAISVES NĖRA NE TAIKOS 
Sacharovui paskirta Nobelio premija tai patvirtina 

kos srityje. Jis buvo apdovanotas 
Lenino ordinu, Stalino vardo 
premija ir tris kartus buvo pa
keltas Sovietų "socialistinio dar
bo didvyriu". Pastarąjį titulą 

niausiai 2 savaites per metus, 
pertrumpas. Sovietinis darbinin
kas turi dirbti 41 valandą per 
savaitę, taigi ilgiau kaip kapita
listiniai darbininkai, dirbantieji 

(tuos "tris kartus") yra gavę tik- 36—40 valandų. Sovietuose už
tai šeši Sovietų piliečiai. drausta darbininkams streikuoti, 

Šia proga pažymėtina, kad 0 t a j p p ^ n e g a l i m ą darbinin-
Nobelio taikos premijai buvo k a m s organizuotu būdu skųstis 
net 47 kandidatai, jų tarpe rim- aukštesnėms instancijoms ir net 
čiausias dabartinis Suomijos pre- įmonių vadovybei. Nežiūrint N . 
zidentas Urho Kekkonen, dide- Chruščiovo i r 'L , Brežnevo įves-
lis Sovietų favoritas, labai suma- t ų pagerinimų, Sovietų darbi- , 
niai suorganizavęs ir pravedęs ašgėm pensijos vis dar yra žymiai j "Pravdos 

mažesnės, kaip kapitalistinių ša
lių darbininkų. Pensijų dydis tė
ra 30—120 rb., vidutinė pensija 
60 rublių mėnesiui. Našles moti
nos tegaunanČios po 5 rb. mė
nesiui už kiekvieną vaiką. 

-Helsinkio konferenciją ir todėl 
Sovietų remiamas. 

Tai buvo 4abai maloni žinia 
laisvę mylintiems žmonėms ir be 
galo nemaloni Kremliui. Dar ne
spėjus atsikvošėti ir nutarti, kaip 
pasielgti, šį nemalonumą sekė 
kitas: viena iš premijų už eko
nominius mokslus paskirta So
vietų profesoriui Leonidui Kanla-
rovičiui, taip pat kritikuojan
čiam Sovietų sistemą. 

Dr. - Sacharovas toliau iškelia 
ir kitas sovietinės valdžios daro
mas neteisybes . darbininkams. 

Tik kelerių metų laikotarpyje 
aukščiausias tarptautinis pripa
žinimas, apdovanojant Nobelio 
premija sovietų piliečius, nėra 
drauge ir sovietinės kultūros ver
tinimas. Literatūros premija A-
leksandrui Solženicynui buvo su 
teikta, kai jis — nepalaužiamas 
disidentas —jau buvo morališ
kai nužudytas, o vėliau po ilgų 
ir žiaurių persekiojimų išvytas iš 
savo krašto. Dabar taikos pre
mija suteikta irgi nenutildomam 
komunistinio despotizmo kaltin
tojui Andriejui Sacharovui, ku
ris drąsiai pasilieka savo tėvynė
je, įsikibęs i savo žemę, savo mies 
tą, kad galėtų kalbėti ir šaukti 
savo prislėgtos ir kankinamos 
tautos vardu, kad galėtų paliu
dyti kančias ir demaskuoti ap
gaulę, kuri apakino milijonus 
lengvatikių ir blogai informuo
tų apie tai, kas iš tikrųjų dedasi 
Sovietų Sąjungoje. 

Prieš premiją Solženicynui 
Solženicynas yra rašytojas ir 

romanistas. Tie romanai, kurie 
buvo pateikti Švedijos akademi
jos ir Nobelio fundacijos dėme
siui, galėjo susilaukti nelygaus ir 
ginčytino vertinimo. Juk kai ku
rie Solženicyno raštai, kaip "Iva 
no Denisovičiaus viena diena", 

savo laiku buvo pa
lankiai recenzuota. Esą, tame ap 
sakyme reikia sveikinti, kad so
vietinėje literatūroje iškilo žmo
gus "apdovanotas stipriu reto ta
lento temperamentu". Bet netru
kus Solženicynas pateko į nema
lonę, jo raštai nebuvo spausdi
nami, knygynams ir spaustu
vėms buvo įsakyta neįsileisti to 
"reto talento" raštų. Negavo Sol-

Kiekvienais metais keletas dienų, ženicynas nė Lenino premijos, 
nors jai buvo pasiūlytas (siūly
tojai irgi susilaukė nemalo
numų) , argumentuojant, kad 

dažniausia sekmadienių, Velykų, 
Kalėdų ir kitų švenčių dienų, pa-

Bet kuris kitas kraštas tokiais skelbiamos darbo dienomis. Jų 
laureatais labai džiaugtųsi, tik m e t u darbininkai turi dirbti vi-
ne Sovietai. Bet praktika rodo ^^^ n[e^0 negaudami, — už-
kita. 1953 m. Nobelio literatu- dirbtas atlyginimas paskiriamas 
ros premija buvo paskirta žino- specialiems fondams. T u o tarpu 
ma rusų rašytojui Borisui Pas- kapitalistiniuose kraštuose to-
ternakui. Prieš trejetą metų pa- k i a i s a r panašiais atvejais už iš
naši literatūros premija atiteko dirbtus antvalandžius darbinin-
rusų rašytojui Al. Solženicynui. fcaj g a u n a pusantro karto dides-
Bet nė vienam iš jų Kremlius ne- ^ a r ^ t dvigubą — trigubą at
leido į Švediją nuvykti ir premiją lyginimą. 
pasiimti. Pasternako reikalai su Vargiai jau kuriame kitame 
premija greitai baigėsi, nes ra- kapitalistiniame krašte darbi-
šytojas mirė, o Solženicyno pre- n į n ka i yra taip blogai aprūpina-
mija pasibaigė rašytojo persekio- mi butais, kaip Sovietuose. Tik 
jimu ir jo ištrėmimu į užsieni ]a{ja; mažam darbininkų skaičiui 

Panašiai gali atsitikti ir su A. tenka vienam žmobui kambariu-
Sacharovu. Gavę žinią apie pre- kas. Lygiagrečiai seka labai blo-
mijos paskyrimą jų piliečiui, So- gas darbo žmonių aprūpinimas 
vietai griežtai užprotestavo, pra- reikiamomis prekėmis, maisto 
dėjo šaukti, kad ši premija esan- produktais, namų apyvokos da-
ti nukreipta prieš jų režimą. Nė- lykais. 
ra duomenų, kad rašytojui būtų Sovietų švietimo lygis, pagal 
duotas leidimas į Oslo nuvykti, dr. Sacharovą, esąs labai žemas, 
o jeigu dr. Sacharovą ir išleistų, ypač krašto rajonuose. Be galo 
tai jau tikrai neleistų jam į Rusi- bloga sovietinė medicina, blogos 
ją sugrįžti. Kodėl taip y ra? ligoninės, labai menkas gy-

Į šį klausimą atsakė pats dr. dymas ir skurdus patarnavimas 
A. Sacharovas, patyręs apie jam ligoniams. Daugelis ligoni-
premijos paskyrimą: "Manau, nių esančios tik XDC amžiaus ly-
kad tai ne mano asmens įverti- gio. Daug kur viešpatauja skur-
nimas už kovą dėl žmogaus tei- das, nešvara, siaučia epideminės 
siu, bet pagerbimas visų, kurie ligos. Dirbančioms moterims nė-
dėl tų prigimtųjų žmonių teisių ra galimybės žmoniškai auklėti 
kovoja, ypač tų, kurie už tai su- savo vaikus. Be galo išplitęs al-
mokėjo aukštą kainą". Ta pačia koholio vartojimas: šiandien ru-
proga jis paskelbė pareiškimą, sas išgeria tris kartus daugiau, 
prašydamas Sovietų valdžią pa- kaip carinės Rusijos laikais. Ry-
škelbti amnestiją ir paleisti visus šy su šiomis ir kitomis negerovė-
politinius kalinius. mis labai išaugęs skurdžių pro-

•Visa Vakarų kraštų spauda ir letarų skaičius, 
atsakingi asmenys be galo džiau- Dr. A. Sacharovas nuosekliai 
giasi taikos premijos laureato kritikuoja ir Sovietų vidaus sant-
parinkimu ir jį sveikina. Kitaip varką, ypač jų rinkimus, kurie esą 
yra su Sovietų valdžia. Ji vis ne kas kita, kaip "rinkimai be 
daug'au koneveikia Nobelio pre- pasirinkimo". Šiam reikalui So-
mijos laureatą —savo krašto pi- vietų piliečiai po ilgų metų dre-
lietį, ir neatrodo, kad reikalas suros esą tiek išdresiruoti, kad, 
geruoju susitvarkytų. Dr. Sacha- bijodami persekiojimų, visada 
rovą vadina "antipatriotu", "atlieką savo pareigą". Šia proga 
priešvalstybinio nusistatymo as- A Sacharovas siūlo Sovietų va-
meniu. Sovietų vienybės "skal- dams sudemokratėti, leisti veikti 
dytoju", "užsienio kapitalistų opozicinėms partijoms ir duoti 
priešsovietinės propagandos į- gyventojams daugiau laisvės, 
rankiu" ir panašiais vardais. Ta Toks yra naujojo taikos pre-
pati spauda nevengia karčių žo- mijos laureato teisybės žodis So-

toks aukštas pripažinimas nega
li būti suteiktas ''kriminalistui", 
įtariamam bendradarbiavus su 
"Gestapo". 

Paskyrus Nobelio literatūros 
premiją Solženicynui, Sovietų 

valdžiai buvo nesunku įrodinėti, 
kad tai buvęs politinis aktas, "ne 
tikęs žaidimas Uaip rašė "Prav-
d a " ) , antisovietinė provokacija", 
sukombinuota "žmonių, kurie 
neturi skrupulų pasirinkdami 
priemones kovai su sovietine sis
tema". Sovietų spauda griebėsi 
taip aiškinti tą taktą, kuris turė
jo suteikti Sov. Sąjungai tik gar
bę, paversdami ;į užgaule, įžeidi
mu. O Nobelio premijos komite
tas buvo apšauktas ignorantu, 
neturinčiu supratimo, kas yra li
teratūra. 

Pagerbtas už taiką, ne už fiziką 

Atrodė, kad m A. Sacharovu 
nebus taip pat lengva susidoroti. 
Juk Sacharovas, kai dar nebuvo 
patekęs į n e m a i š ę , buvo įver
tintas ir pagerbiąs kaip didelis 
mokslininkas Lenino ordinu. 
Pats Brežnevas, kai 1966 m. Sa
charovas protestavo dėi Ginzbur
go, Laškovos, Dobrovolskij 
ir Galanskovo (šis po šešerių me
tų tragiškai min'') suėmimo, pasa
kė: "Jūs, Sacharovai, esate didelis 
fizikas, neeilinio mokslininkas ir 
mes už tai jus pagerbėme bei į-
vertinome. Tačiau, kaip politikas, 
esate kvailas". Turinčiam tokią 
praeitį, rodos, kaip galima teigti 
ir kokiomis akimi\ įtikinėti mili
jonus Sovietų piliečių, kad Nor
vegijos akademija ir Nobelio pre
mijos fundacija nerado geresnio, 
kaip trijų grašių neverto fizikė-
lio, atžymėdama jį ne kaip fizi
ką, o kaip disidentą politiką. 

Tačiau Maskva griebėsi kaip tik 
šitokio aiškinimo. Sovietinės 
spaudos agentūra "Tass" tuojau 
po Nobelio taikos premijos pri
pažinimo Sacharovui jj pavadi
no "žmogumi, kuris užėmė prie
šišką liniją savo kraštui". O tie, 
kurie jam tą premiją pripažino, 
'Vadovavosi kitokiais, negu tai
ka, sumetimais". 

Tokia Maskvos reakcija labai 
aiškiai rodo. <ad oficialiuose so
vietinės valdžios sluoksniuose y-
ra didelis susierzinimas. "Tasso" 

komentatorius Jury Kornilovas 
rašo: "Buržuazinė spauda tuo
jau paleido šūvius dėl tokio įvy
kio, ir jos pareiškimai turi aiškų 
antisovietinį pamušalą." Toliau 
"Tasso" komentatorius aiškina, 
kad nesanti jokia paslaptis, jog 
"taikos" premijos suteikimas pa
staruoju metu yra pasidaręs po
litinės spekuliacijos objektu". E-
są, tokia "spekuliacija" ne tik 
nepasitarnauja taikai, bet yra 
priešinga taikai. Faktas, kad No
belio premija buvo pripažinta 
žmogui, kuris užėmė priešingą 
liniją savo kraštui ir jo vedamai 
taikos politikai, pakankamai ro-

5ur! atoslūgio vyksme yra svar
bus etapas, nors dar negalutinis 
ir reikalingas tolimesnio vyks
mo". Kai žinoma. Sacharovas 
įspėjo nesižavėti Helsinkio kon
ferencijos sprendimų žodžiais, o 
žiūrėti, kiek jie bus vykdomi 
praktikoje. 

Italijos komunistinė spauda 
nutylėjo, ką yra pasakiusi Sacha
rovo žmona Elena, tuo tarpu gy
danti akis Italijoje. Ji, sužinojusi 
apie vyrui paskirtą Nobelio tai
kos premiją, pareiškė: "Esu tik
ra, kad tai pabudins pasaulio vie 
šąją opiniją ir gal kai kas pra
regės, kokiose sąlygose yra Sovie
tų Sąjungoje ;r bendrai Rytų Eu
ropoje politiniai kaliniai". 

Sužinojęs apie N'obelio premi
jos paskyrimą, Sacharovas im
provizuotoje savo namuose spau 

Į dos konferencijoje paaiškino. 
do, kad tą premiją pripažinusieji, kad norėtų asmeniškai nuvyki 
asmenys vadovavosi visai kito- , į Oslo premijos įteikimo iškilmes, 
kiais, negu taika sumetimais". tačiau tik tuo atveju, jei bus ga-

Toliau "Tass" trumpai sumini į rantuota, kad galės sugrįžti at-
Sacharovo karjerą ir tvirtina,; gal į savo kraštą. "Turi būt: iš 
kad "jis savo noru metė mokslinį \ anksto aiškiai pasakyta, jog ga-
darbą ir ėmėsi rašyti bei skleisti lesiu grįžti atgal". Dar pridėjo 
pareiškimus, pilnus šmeižtų a-
pie sovietinę valstybę, jos vidaus 
ir užsienio politiką". "Tass" tvir
tina, kad Sacharovas pritaręs 
Jacksono planui, jog su Sov. Są
junga galima prekiauti ir teikti 
paramą tik tuo atveju, jei bus 
pakeista jos emigracijos politika. 
Pakartotas ir senas kaltinimas — 
Sacharovas pasisakęs už Čilės dik
tatūrą. 

Pasaulis žinią priima palankiai 

Pasaulinės spaudos komenta
rai apie Nobelio taikos premijos 
pripažinimą Sacharovui yra tei
giami ir palankūs. Vakarų Vokie
tijos rašytojas Heinrich Boell, 
1972 m. gavęs Nobelio literatū
ros premiją, pasakė, kad Sacha
rovui taikos premijos pripažini
mas esąs "milžiniškas įvykis". 
Kalbėdamas televizijoje Boell 
tvirtino, kad premijos pripažini
mas esąs pagerbimas opozicijos 
sovietiniam režimui. Išreiškė 
viltį, kad Sov. Sąjungos valdžia 
nepadarys tokių pat kvailybių, 
kurias yra padariusi, kai buvo No
belio premijos suteiktos Pasterna
kui ir Solženicynui. 

Vien tik Prancūzijos ir Itali
jos komunistų organai "Huma-
nite" ir "'L'Unita". būdam; Mask 

Sovietų pensininko? ^fp.skv'Ye skir.džia^f ' aha : mažomis 
kurių jos r.egal' išgyver.'i 

pensijomis, iš 

ir kitą sąlygą: norėtų, kad even
tualioje kelionėje į Oslo palydė
tų ir žmona, dabar esanti Italijo
je. 

Sacharovo pareiškimai 

Dėl pripažintosios premijos Sa
charovas pasakė: "Nėra jokio pa
grindo sakyti, kad mano kalbos, 
mano veikla ir premijos pripaži
nimas yra iššūkis politinei ideo
logijai. Premija yra pabrėžimas, 
kad tikras atoslūgis turi būti ki
toks: paremtas taikingu sambū
viu". Toliau Sacharovas aiški
no, jog jam premijos pripažini
mas esąs ženklas, kad Vakarai 
jau pradeda daugiau domėtis 
žmogaus teisių klausimu Sov. S-
jungoje.Kai tik sužinojęs, jog jam 
paskirta Nobelio premija, norė
jęs telefonu pasiekti žmoną Itali
joje ir jai pranešti naujieną, bet 
jam buvo atsakyta, kad telefono 
linija esanti užimta. Aišku, kad 
tai yra tik pasiteisinimas, kada 
valdžia nenori, jog disidentai su 
sisiektų su užsienyje esamais žmo 
nėmis. 

Gali būti keista, kad taikos pre 
mija yra suteikta tam, kuris yra 
žinomas, kaip Sov. Sąjungos "a-
tominės bombos tėvas". Atomi
nės bombos juk nėra taikos ba-

Ludw!g Erhard. sirr.es 1897 m., ži
nomas vokiečių ekonomistas ir bu
vęs Kancleris . tebcra gyvas, seka 
gyvenimą ir patar.a vokiečiams ne
sijaudinti dėl iškilusių ekonominių 
sunkumų — jie praeisią 

pažino kančias ir pažeminimu^. 
matė fizinį sunaikinimą milijo-
nų geriausių savo sūnų, pergyve
no nesibaigiantį oficialaus dvi
veidiškumo ir demagogijos perio 
dą, išorinius ir išvidinius kalėji
mus". Prisiminęs Stalino teroro 
laikotarpį, pridėjo: "Mes dar gy
vename dvasinėje ano teroro at
mosferoje. Tiems, kurie neprisi
taiko prie vyraujančios linijos, 
vaid.yia panaudoja represijas, 
kaip ir seniau"'. 

Nobelio taikos premijos sutei
kimas Sacharovui yra pabrėži
mas, kad tarp laisvės ir taikos y-

nenutraukiamas ryšys ir kad ta 

vos garsiakalbiai, pakartojo "vy- Į landžiai. Jos kaip Damoklo kar-
resniojo brolio" argumentus ir j das kabo ant žmonijos galvos, 
dar pridėjo savo komentarus. "L ' i Premijos skyrėjai tikrai tą žino-
Uni ta" puola Oslo akademijos: jo. tačiau jie lygiai žinojo, kad 
nariu sprendimą ir aiškina:! Sacharovas visomis jėgomis ko-
"Mokslinė Sacharovo veikla yra į vojo. kad atominė energija būtų 
aukšto lygio, ir mes visuomet pa-; skirta taikingiems tikslams, eko-
sisakėme už jo ir kitų tyrinėji- j nominei ir civilinei žmonijos pa-
mų laisvę ir laisvą pasisakymą.! žangai. Be to, Sacharovas pagerb 
Tačiau Norvegijos parlamento j tas kaip nepalaužiamas laisvės 
sprendimas savo motyvavimu ne- i idealo ir žmogaus teisių vertin-
rėjo padaryti ge^tą. kuris yra gry- gumo skelbėjas ir gynėjas, kaip 
nai politinis. Todėl su pagrindui drąsus kaltintojas to režimo, ku-
iškeliame šio fakto keistumą ir \ ris kasdien tas teises mindžioja ir 

laisvė yra taikos sąlyga. Kur yra 
tikra laisvė, ten nestatoma Berly
no siena. Kur tikra laisvė, ten ne
reikia tankų "laisve:" ginti, kai? 
įvyko Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje. Kur tikra laisvė, ten nėra 
politiniams kaliniams koncent
racijos stovvklų ir kalėjimų. 

J.V. 

svarmimą, Kai premijai sKirti 
komitetas pripažįsta taikos pre
miją paneigdamas atoslūgį ir pul 

pažeidžia jo nelaimingoje tėvy
nėje. Kartą Sacharovas pasakė: 
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SICLO REFORMAS ČILĖJE 

Katalikų vyskupai Čilėje pa
skelbė bendrą dokumentą, ku
riame reikalauja Įvesti k r a i t e 
daugiau teisingumo ūkinėje ir 
socialinėje srityje. Griežtai pa
smerkė smurto priemonių pa
naudojimą ir išreiškė kritiką 
dabartinės valdžios ūkinės poli
tikos atžvilgiu. Čilės vyskupai 
rašo. jog susidariusi ekonominė 
padėtis sukelia daug sunkumų 
plačiosiom gyventojų masėm ir 
ragina vyriausybę tuos sunku
mus pašalinti. Pažymėję, jog 
gyventojų dauguma rėmė ka
riuomenę, kai prieš du metus 
buvo nuversta prezidento Allen-
dės valdžr.a ir buvo pašalintos 
kliūtys socialinei taikai įgyven
dinti, vyskupai ragina vyriau
sybę nesudaryti naujų kliūčių 

damas Helsinkio konferenciją, I išgyveno didel 

vidaus taikai krašte atsiekti ir 
metų bėgyje mūsų kraštas! nedaryti naujų klaidų, kurios 

didelius pasikeitimus.! galėtų būti nepataisomos. 

BUTELIO VELNIUKAS 
ROBERT LOUIS STEVENSON 

Išvertė P- Gaučys 
12 

Tomis naktimis jiedu būdavo perdaug išsigandę, 
kad galėtų eiti ilsėtis. Praeidavo nemaža laiko, kol 
miegas nugalėdavo juos. Ir jeigu vienas jų užmiršda
vo, greit prabusdavo ir rasdavo kitą tyliai beverkiantį 
tamsioje kertėje arba pastebėdavo, kad k i t a s išbėgo iš 
namų ir nuo butelio kaimynystės, vaikščiojo sodelyje 
t a rp bananmedžių ar klaidžiojo po mėnesienos ap
šviestą paplūdymį. 

Vieną naktį, kai Kokua prabudo. Kivis buvo išėjęs. 
Ji apsigraibė lovoje ir j o vieta buvo šal ta . Ją apėmė 
baimė ir ji atsisėdo lovoje. Mėnesienos šviesa skver
bėsi per langines. Kambarys buvo šviesus. J i galėjo sek
ti butelį ant grindų. Lauke smarkavo vėjas, dideli alė
jos medžiai braškėjo ir nurauti lapai Čežėjo verando
je. Nepaisant šitų garsų. Kokua girdėjo kitą. A r jis 
buvo gyvulio ar žmogaus, ji negalėjo pasakyti , be t jis 
buvo liūdnas kaip mirtis ir jai draskė širdį. Palengvėle 

sngrįžo namo. 
— Dangau! — ji galvojo. — Kokia buvau nerū

pestinga, kokia silpna! Jis, ne aš. yra amžinam pa
vojuj. Jis. ne aš . užsitraukė prakeikimą ant savo sie
los. Ir taip padarė dėl manęs, mylėdamas mane, tokią 
mažavertę būtybę ir ta ip mažai tegalinčią pagelbėti. 
Ir dabar stovi taip a r t i nuo pragaro liepsnų ir, už
uodžia jų dūmus, gulėdamas žvarbiam vėjuje, mėne
sienoje. O aš esu tokios sustingusios dvasios, kad nie-

— A ! — sušuko senis. — Vadinasi, tu esi toji 
Aštuonių Salų ragana ir nori netgi mano seną sielą pa
gauti į spąstus. Bet aš girdėjau apie tave kalbant i r 
mokėsiu atsilaikyti prieš tavo raganystę. 

— Sėskis čia — tarė Kokua — ir leisk m a n pa
pasakoti. — Ir ji jam išpasakojo Kivio istoriją nuo 
pradžios ligi galo. 

— Ir štai. — kalbėjo ji, — aš esu jo žmona, kuriai 
savo sielos kaina jis nupirko gerovę. Ir ką a š turė-

kada ligišiol nesupratau savo pareigos, nė anksčiau; čiau daryti? Jeigu aš pati kreipsiuos j jį ir pasisiūly-
apie ją galvojau. Bet dabar pagaliau pasisemsiu jėgų j siu nupirkti butelį, jis nesutiks. Bet jei t amsta nueisi. 

džių vakariečiams ir prikiša, kad vietų vadams. Nėra duomenų, j J1 atsikėlė, atidarė duris ir žiūrėjo į mėnesienos ap-
šis veiksmas esąs nesuderinamas kad A Sacharovas būtų išklau-
su Helsinkyje pasirašytos deten- sytas, ir neturima vilčių, kad da-
tės dvasia. bartiniai krašto engėjai moksli-

* , ninko patarimais pasinaudotų. 
Dr. Sacharovas Sovietams jau b. kv. 

. « _ _ _ _ _ _ • • — . — i • I — M — > ^ — « « » — — 

šviestą sodą. Ten po bananais kniūpsčias gulėjo Kivis 
ir aimanavo. 

Pirmoji Kokuos mintis buvo bėgti prie jo ir j j pa
guosti, bet tuoj ja sulaikė kita mintis. Jos akivaizdoje, 
Kivis visada laikėsi vyriškai. Nepriderėjo, kad dabar , 

iš savo silpnumo. Dabar aš atsisveikinsiu su bal tais 
laiptais, vedančiais į dangų ir su mano draugų lau
kiančiais veidais. Meilė už meilę. Ir tegul manoji pri
lygsta Kivio meilei. Siela už sielą, ir tegul manoji 
žūs ta!" 

Kokua buvo smarki moteris ir todėl labai grei t ap
sirengė. Ji pasiėmė grązĄ. t.y. tuos brangiuosius san
timus, kuriuos kiekvienas jų visada laikė paruoštus, i 
nes, toms monetoms esant retai vartojamoms, jomis: 
turėjo apsirūpinti valdžios įstaigoje. Kai atsidūrė gat- , 
vėje. vėjas debesimis užtraukė mėnulį. Miestas miego- I 
.jo ir Kokua nežinojo, kur pasukti, kai ji išgirdo košė- ' 
jimą medžių šešėliuose. 

— Seneli. — kreipėsi Kokua, — ką tamsta Čia da- i 
rai tokią šaltą naktį? 

Užsikosėjęs senis sunkiai begalėjo ištarti žodį. ta- į 
čiau ji suprato, kad j is senas, vargšas ir svetimšalis 
šioje saloje. 

— Ar negalėtum tamsta man patarnauti ' pa
klausė Kokua. — Kaip svetimšalis svetimšalei ir kaip 
senas jaunai moteriai, ar negalėtum pagelbėti hawa-

rasdama jį tokioje būklėje siipėdintu. Taip paSRlvąjpjį, Į j fcter 

jis mielai jį parduos. Aš tamstos palauksiu čia. t ams
ta jį nupirksi už keturis santimus, o aš atpirksiu iš 
tamstos už tris. Ir tegul Viešpats sustiprina vargšę 
mergaitę! 

— Jeigu tamsta galvoji mane prigauti. — atsiliepė 
senis, — tikiu. Dievas tamstą nubaus mirtinai. 

— Tikriausiai. — sušuko Kokua. — Tuo t ams ta ne
abejok. Be to. aš negalėčiau būti tokia niekšinga. Die
vas to nepakęstų. — Duok man keturis s an t imus 
ir lauk čia. — pagaliau sutiko senukas. 

Kokuai likus vienai stovėti gatvėje, jos dvasia 
susmuko. Vėjas staugė tarp medžių, ir jai a trodė, kad 
tai pragaro liepsnų ūžimas. Žibinto šviesoje šešėliai 
kilo aukštyn ir jai atrodė, kad tai piktųjų dvasių g ro 
biančios rankos. Jeigu būtų turėjusi pakankamai jėgų. 
ji būtų pabėguRi. jeigu būtų turėjusi oro. būtų iš visų 
jėgų surikusi, bet iš tikrųjų ji nieko negalėjo. Ji s t o 
vėjo gatvėje ir drebėjo, kaip išgąsdintas vaikas. 

Paskui įžvelgė begrįžtantį senį, kuris rankoje n e -
I sėsi butelį. 

(*us dtiugiftul 



Kai chorai ir šokėjai išsirikia
vo, pranešėja paskelbė, kad da- j 
bar bus Kanados himnas ir pas-1 
kui Malda u i tėvynę (J. Nauja
lio). Dirigavo muz. V. Veri kai-Į 
tis, akompanavo muz. J. Govėdas. 

_*" DRAIKIAS, trefiadienis, 1975 m. lipalio nėn. 22 d. | 

DIDŽIOJI KANADOS ŠVENTE HAMILTONE 
Spalio 12 d., sekmadienis, Ka- Į pino. Tai vienintelis tokio dy-

nados lietuviams buvo ypatinga | džio ir apimties lietuvių liaudies 
diena ir didelė šventė. Ta i pir- instrumentų orkestras laisvajame 
moji Kanados lietuvių dainų \ pasaulyje, 
ir tautinių šokių šventė. Tą dieną 
Hamil tono lietuviai minėjo tarp 
pat KLB apylinkės 25-rių metų 
sukaktį. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje 10 vai. ryto vysk. V. 
Brirgys per šv. Mišias suteikė su
tvirtinimo sakramentą trisdeŠim-1 Po Forumo areną iškilmingai nu-
čiaf vaikų. Mišiose ir apeigose da į skambėjo J. Naujalio "Saugok 
ryvavo vysti. A. Deksnys, kun. A. j Tėvynę" žodžiai. 
Zakarauskas. Svč. M. Marijos Gi- j ber i tės atidarymo trumpą kai
minio parapijos klebonas, ir kele
tas kitų svečių kunigų. 

Pamaldos katedroje 

Lietuviams pamaldos šventės 
proga buvo suruoštos Hamiltono 
katedroje. Sr. Mišias laikė vysk. 
A. Deksnys, koncelebravo kuni
gai P . Ažubalis, V. Rimšelis, St. 
Kulbis, A. Simanavičius, K. Kuz
minskas ir A. Zakarauskas. Šven
tės progai pritaikytą pamokslą pa
sakė vysL V. Brizgys. Pamoksli
ninkas, nepaneigdamas tragiš
kosios mūsų tautos būklės, klau
sytojus patraukė išvedžiojimais, 

bą pasakė Liucija Skripkutė, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Hamiltono apylinkės ir šventės 
ruošimo pirmininkė Jai teko gar
bė ir rūpestis vadovauti šventės 
ruošimui. 

Sveikinimų ir linkėjimų žodi 
tarė dr. J. Žmuidzinas, Liet. ge-
ner. konsulas Kanadoje, paskui 
Br. Nainys, P. L. Bendruomenės 
pirmininkas ir miesto burmistras 
V. K. Copps. Šis visus Kanados 
lietuvius gražiai aptarė, kad 
Montrealyje Tietuviai turtingiau
si, Toronte lietuvių daugiausia, o 
Hamiltone lietusiai geriausi, ir 

kad tautos pačios sau kuria ateiti, p r iž adėjo kitai šventei pastatyti 
nežiūrint, kokie būtų _ nutarimai j n ^ j ą Forumą, kuris talpins 
a-r sutarimai su kitomis pasaulio j 20,000 minią. 
politinėmis jėgomis. Katedra bu- - . 
vo pripildyta žmonių, kad net P o sveikinimų prasidėjo dai-
buvo labai daug stovinčių. Atro- į" o s - J ū r i n i a i ^ į t J į ^ S 
do, kad galėjo būti apie pusant- į į a u \ a v o : ' Mergužėle, ehjele (J. 
ro tūkstančio lietuvių. Katedroje i Bendonaus) Kūneliai sulojo 
visos apeigos praėjo labai darniai j ^ ~ 
ir tvarkingai. Visiems padarė la
bai gražų įspūdį u>ks gausus lie
tuvių susibūrimas ir darnus apei
gų vykdymas, kurį organizavo ir 
vedė prel. J. Tadarauskas. 5>v. Mi
šių apeigos baigtos Lietuvos h im
nu. Katedroje giedojo Aušros Var
tų choras, vadovaujant muz. A. 
Paulioniui. Vargonais grojo ka
tedros vargonininkas. Pamaldas 
lietuviams evangelikams 1:00 v. 
p. p . laikė kun. A. Žilinskas lie
tuvių liuteronų šventovėje. 

Dainų ir tautinių šokių visa 
programa atlikta Hamil tono Fo
rumo arenoje. Prasidėjo 4 vai. po 
pietų punktualiai. Ant Forumo 
aukštai matėme skelbimą: Lith-
uar.ian Festival, oct. 14, 4:00 p.m. 
Sis skelbimas buvo iškabintas vi
są savaitę. Praeidami pro rotušę, 
matėme plevėsuojančią lietuviš
ką vėliavą drauge su kanadišką-
j'a. Mūsų trispalvė visiems praei
viams priminė, kad ši savaitė yra 
lietuvių savaitė, kurią tokią pa
skelbė Hamil tono burmistras 
Victor K. Copps, kaip supratome, 
geras lietuvių draugas. 

Tautinių šokau ir dainų 
programa 

ja" (J. Gudavičiaus). Dirigavo 
muz. M. Roch ir akompanavo 
muz. E. Krikščiūnas. Taip nu
skambėjo po areną lietuviška dai
na. 

Toliau dainavo moterų choras 
"Risčiau akmenėlį" (St. Gailevi-
čiaus), "'Išeik, tėveli, žalian sode-
lin" (A. Budriūno). Dirigavo 
muz. A. Ambrazaitis, akompana
vo muz. J. Govėdas. Diriguojant 
muz. R. Vilienei ir akompanuo
jant muz. J. Govėdui, :aip pat 
moterų choras atliko "Humores
ką" (J. Stankūno). 

Genovaitė Breichmanienė 

A. Vyšniauskienė, žinoma lietuviš
kų juostų audėja vienos parodos 
metu Rochesteryje, N. Y. šalia K. 
Jankienė. rašyt. J. Jankaus žmona. 

iš tų, kurie taip labai stengėsi nie
kur nesuklysti, išeis didieji šokė
jai. 

Po vaikų šokių sekė aušrelė, au
dėjėlė, aštuonytis. Aušrelę šoko 
chorui palydint su daina "Pra
dės gaidžiai giedoti". Šokis vyko 
tos dainos interpretacijai išryškin
ti. AŠtuonytyje matei viso audi
mo darnią pynę, kurią ryškino 
dainos ir orkestro garsai. 

Kai šokiai baigėsi, dar visi no
rėjo, kad šokėjai vis ką nors dau
giau šoktų. O šie su dainos "Suk. 
suk ratelį" orkestro garsais nu
vingiavo j šalis ir taip užbaigė sa
vo programą. 

Buvo perskaityti dar VLIKo į 
pirm. dr. K. Valiūno sveikinimai Į 
ir gautos telegramos. Br. Nainys 
Liucijai Skripkutei įteikė trijų 
prezidentų medali PLB vardu. 
KLB krašto vald. pirm. J. R. Si
manavičius tarė paskutinį šven
tės uždarymo žodį, ir su Lietuvos 
himnu šventės iškilmės buvo už
baigtos Forume, kur bu\o 
tūkstančiai lietuviu. 

raukas IŠ J. Marcinkevičaus 
drannn "Mindaugas". E. Kuda
bienei vadovaujant, Kahaitienė 
ir Stungerienė gražiais kupletais 
apdainavo visų šventės rengėjų 
darbus ir gyvenimo nuotykius. 

Buvo šį vakarą ;r iŠ kanadie
čių pusės sveikinimų. Nuoširdžiai 
sveikino ir džiaugėsi lietuvių lai-* 

I mėjuiiais bei kultūra Digby Ban-
I ting, Foik Arts Councif pirmi

ninkas. ]« įteikė L Skripkutei si
dabrinį samtį su įrašu, o ši paskui 
su tuo samčiu svečius vynu vaiši
no. Paskui kalbėjo Marie Mc-
Cormick taip pat džiaugdamasi, 
kad ji esanti lietuvių draugė. Ji 
atstovavo Carling Arts Founda
tion, iš kurio buvo paskirta šven
tės ruošimo išlaidoms 3,500 do
lerių. Trumpą sveikinimo žodį ta
rė Anne Jonės, Regionai Chair-
man. Ji net keletą sveikinimo žo
džių pasakė lietuviškai. 

Paskutinį žodį tarė prel. J. Ta
darauskas, parapijos klebonas ir 
garbės pirmininkas. Jis įteikė 25 
raudonų gėlių puokštę L. Skripku
tei ir dėkojo šventės ruošėjams, 
svečiams ir visiems lietuviams. 
Ta šventė yra visų lietuvių didelis 
laimėjimas. Jis priminė Vinco 
Kudirkos pasakymą, kad Lietu
va bus laisva, nes jaunimas šoka 
ir dainuoja. 

Dar buvo leista prabilti PLB 
pirmininkui Br. Nainiui, kuris 
pastebėjo, kad be prel. J. Tada-
rausko nebūtų nė Hamiltono ko
lonijos. Taigi sunkiai pradėtas 
darbas po 25-rių metų atnešė di
delius vaisius. 

V. Rimšelis 

C L A S S I F I E D G U I D E 

— Aš randu, jog didelis šiame 
pasaulyje dalykas yra ne tiek, kur 
mes stovime, bet kur link judame. 

O. W. Holmes 

Radijo Programa 

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

Maloniai jums patarnaus 

"ALRON" CORP. 
Auto Body Shop 

Atliekame vi9us karosenjos darbus. 
2818 W. 48th St* Chicago, 11L 

(Arti Caufomia Av.) TeL 847-3822 
Kalbame lietuviškai 

MARIJA NOREIKIENĖ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Geros rūšies prekes, certtfikatai 
Automobiliai, televizijos, kiti gaminiai 
Mui, W. lidlU St., Chicago 111. «062» 

TEL. — WA 5-2787 

iiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiii 

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

vteų rasis grindis. 
J. BCBNTS - T e L S E 7-5168 
fflHitmiiHiiimiiiHimiiiiiiiimiiiiuiiiiii! 

N O R I P I R K T I HELP WANTED MOTERYS 

Ieškome pirkti 2-ju ar 4-rių butų 
naina su trimis miegamais 1-me 
aukšte. Marąuette Pko. rajone — 
tarp 55-os ir 74-tos j vakarus už 
Rockwell. Privatus pirkėjas. 

TEL. 925-6680 

R E A L E S T A T B 

WESTCHESTER 
Rctired - Loouir.s tor inoome — 

thvn sro this De I.uxe Brick Ranch 
Dupl-x — with 2 bdj-rns — 1%batas, 
2 basoments. 2 car brierti Gar. Im-
maculate ?79,900 

MERITAGE REALTOR3 
TF.I.. — nlnm 

16-Uoit Motei located ia subaru of 
Chicago. Excellent opportimity for 
right party. Minimum down pay-
ment $65,000.00. 

Call 969-5200 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau seno* Ir kleda n&ajus pe-

itaa. Pigiai livaiau taipgi alyrlnlna 
Ir perdirba del duju. Įdeda vandens 
SflytuTTM. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

K)OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 
M. A. Š I M K U S 

REAIi KSTATE JfOTAKY PUBLIO 
UTOOME TAX SERVICE 

4259 & Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 

GIMINIŲ IlKVIETTMAl. pUdoml 
PIiaETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokį blankai 
K X X X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 C X X X 

Sukaktuvinis banketas 

Po tautinių šokiu ir dainų iš-"Gvvataro" ir pirmosios Kanados 
lietuviu dainų bei tautinių Šokiu! k i l ™ u b u v c | t!s!a^fs k L B H a ' 
šventės'choreografinės dalies va-i f l k o n o apylinkes 2o-nų metu su-
dovė, buvo spaudoje pareiškusi, j K a K t i e s rnmejnmas Jaunimo cent-
kad dvi dainos bus atliktos kartu 

! su šokiu. Ta ip ir nyko. P i r m a i 
i Šokis "Subatėlė" ėjo drauge su 
daina. Publika taip pat prisijun-l1 

gė į taktą su plojimais. Paskui šo
kėjai vikriai šoko rugučius, šus-
tą ir malūną. Ypač malūno Šo
kis visus sužavėjo. Šokėjams grin
dys buvo nedėkingos. Po lento
mis buvo dar ledas. Atrodo, buvo 
grindinys slidus, kad net tris kar
tus vienoje vietoje mergaitės, 

I siausdamos aplink, parvirto. 

Garbės svečiai ir atžymėjimai 

Atlikus pirmą dainų ir šokių 
dalį, buvo pristatyti garbės sve
čiai ir garbės dirigentas St. Gaile-
vičius. Mažas berniukas ir maža 
mergaitė tautiškais drabužiukais 

Išėjus j Forumo areną, pasiti
ko mus tautiškais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės. Jos mus po 
vieną palydėjo J skirtas vietas. 
Prieš mus tarp kanadiškų vėlia
vų kabojo lietuviškos trispalvės, 
dešinėj apšviestas Vytis. Pama
čiau ant kanadiškos vėliavos 
klevo lapą ir prisimirriau Lietu
vą, tuos laikus, kai iš klevo vai
kai su!ą varvindavo. O Čia drau
ge Kanados ir Lietuvos tik vėlia
vos. 

Šventės vakaro pranešėjos bu- p 0 ̂ { u ^ ė v e i dainos, kom-
vo V. Stanevičienė ir L. Verbic- poruotos St. Gaile\ ičiarrs: "Oi to-
kaitė. Viena jų pranešė, kad šven- j yu toj,{» ,-f " j a u n ystė ' \ Dirigavo 
tės programa prasideda. Pradėjo p a t s kompozitorius ir akorrrpana-

re. Tai buvo vaišės su sveikini-
I mais, deklamacijomis ir šokiais. 
i Vadovavo dr. V. Kvedaras. Vaka 

visus buvusius 
į Bendruomenės pirmininkus, ku

riems buvo įteikti ypatingi jų 
veiklos prisiminimui atžymėji
mai. nes. kaip V. Kvedaras sakė, 
25-rių metų veikla yra jau isto
rija ir šiandien gražus prisimini
mas. R. Bagdonas visų pirminin
kų vardu tarė padėkos žodį šven
tės ruošėjams. 

Meninėje dalyje ak:. E. Kuda
bienė, L. Verbickąitė ir E. Juod
valkytė linksmino svečius. Dek
lamavo angliškai (L. Verbickai-
tė) ir lietuviškai (E. Juodvaly
tė) Putino poezijos "Mortuos vo-
eo" ištraukas. Kalvaitis deklama-

Seoiausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj iš Btotiee 
WLYN 1360 banga veikia sekma-

a p j e 4 į dieniai* nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
į pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutes 
pasaka. Sią programą veda Stepo
nas J. Minkąs. Bnaoio reikalais 
kreiptis }: Buitie Florists — gelio 
bei dovano, krautnvę, 502 E. Broad-
wav So. Boston, Mm**. Telefonas 
AN g-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHit 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Cidcago, m. 606S2, tel. 927-5980 
imimiiiiiiiiiiiiiintiiiiiitiiimimiiiiimii 

HEATTNG CX»"TRAOrOB 
įrengiu mieste Ir užmiesty nauju* 

Ir perstatau senus visu rusiu namo 
apSildytnul pečius, alr condltionlnt 
Ir vandens boUerlua Dirbu greit aą-
aningal Ir garantuotai 

DOMAS *rKArSKAS 
4444 Sa. W w i m i Ave. 

bic&go. m. soeot 
TeL VI TJU-K 

'LIETUVOS ATSIMINIMAI" 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Nanu} pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — Inoome Taz 
Notariates — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. T78-22SS 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

j • ! ¥ • • • • • • • • [ • • - - n a f - - — I ~~^^ 
S batai ir biznio patalpa. 60 p. 

sklypas. Brighton Pke. Mūr. tuungs, 
nebrangua Beikia skubiai parduoti. 

5 batai po 5 kamb. Mūrinis - m e 
dinis. $1,100 pajamų t mSn. PraSo 
$60,000. Marquetta Pke. 

10 boto marinis. Nauji {rengimai. 
Labai geros pajamos Savininko pa
skola. Labai geras narna*. Reikia 
skubiai parduoti 

Š I M A I T I S , R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDŪOSIT -

NTJOMOSIT 
Maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 

H O U S E K E E P E R 
live in or go. Mušt cook & do 

iaundry. Ovvn room. Will provide car. 
Good pay & home for right person. 
Recent references. Some EngKsh. 

736-9S62 Dr. Cohn or 4SS-12J1 

VYRAI IR MOTERYS 

Man to vvork lato managvmeait oi 
a sbop operatiun. PuH time yob for 
willing hard worker. Ijoop location. 
Good transportation. Also other 
shop jobs for men and women. 
108 West Lake Street, Boom 240, 
Mr. Tom 

Reikalinga* pensininkas (ar pensi
ninkė), turįs mašiną, parvežti 2 mer
gaites iš Maro,uette Pko. mokyklos iki 
53-čio Place ir Sacramenoo. Dėl sąly
gų ir atlyginimo skambint po 8 v. v. 
E. Bielskiui RE 7-4894, neatsiliepus 
776-1260. 

Reikalinga langu 
valytoja-as 

Dirbti pifaią laiką. Išmokysime. 
Taip pat laikinai reikalingi darbi
ninkai dženitorto darbams. 

Skambinti 543-8383 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

(miiiiiiiiimtiiiiiiiifmtttiitiiHtiiiHifNiHi 
DAUGYBE LEETUVOS MZESTE-
UŲ aprašoma dr. J . Vaišnoros, 
MH'. knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje a 

Knyga nėra tik teologinė, ji del 
įdomių vietovių aprašymo irdžl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 

. vietovėmis. Knyga didelio formato 
4 3 6 9 flrchei JWe. , 2 5 4 - 5 5 5 1 i 446 psl. — Kaina tik $3.00. CJalima 
155th & Archer Ave, — 257-2961 i įsigyti "Drauge". 

Jvairlu prekių pasirinlctmaa, moto. 
eOclal, Šaldytuvai, malstaa doleriniai 
CERTIFIKATAJ IR ACTOMOBELIAI 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

1501 W. 6»tb <T. Cbioaco, m. 60«2t 
S3SS So. Bateted. CbioaKO, UI. 60M6 mtJ° £"ri 

TeL WA &.27S7; 254-S320 
V. Valantuma 

Radijo Valanda jas SO meta tarnauja 
Svw Jeraey, N«w ?ork, tr Connoctl-
eut lletuviamsl Kam Mtadieni , nuo 
4 iki 5 raL B. p., U WEVD Stotlaa 
N«w Torko (ĮSI* klL. AM tr M • 
me«. FM). 
Dtrefct. — Dr. JokSbm *. Stoka* 

Koantaingfcle, M. *. VW*i 
TeL 2SS-S&ft» (oode SOI) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviškų kultūriniu. Valandų anglų 
Kalba, ia Seton HaU Unlv«raiteto 
radijo stoUea: (New Jorsey WSOU 
(89.5 meg. FM) Plrmad., 7:t0-8:*6 
» v. (Vadovauja prot. J. 8tukaa) 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai 
Rtereo b? oro vėsintuvai 
Pardavimas b? taisymas 

M I 8 L 1 N A S T V 
2S49 W. 69th St, — TeL 776-1488 

M O V I N G 
ftEREN.*S perkransto baldus ir td-

daiktaft. Ir M toli miesto leid> 

i iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniitiiiiiiiiiiHiuniNM 

$3Y1 N d l T O l " " T V i r t O V Ž iiuiiHiiiiiiHiiniuiiiiiuiuiiuuuiaiiiuiin 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
arba 

UiPLYNIŲ PULTINEVI6IUS 
NAMIE IR SVETUR 

I dalis 

Ifiuktm* 17 meto mūras. 2 auto 
mūro garažas, fieimal grvontl, arti 
Calitornin ir parko. $21,500. 

Moderno-; 4 Tuitu mūras. 3 atito 
is. Atskiri nauji Šildymai. 

Centr. a ir condltloning. Arti Maria 
Hi?h. $45.000. 

i% aukifn namas ir 2 auto gara
žas. Arti b^Snyfioa ir parko. $18.000. 

1% aukoto 2-jų batn. i a metų mū
ras. 2 auto garažas. Kambarys sau
sam beismenta su patogumais. PaSų 
medžio porčiua $32,060. 

1 kamb mūro rezidencija. 2 vo
nios, alr eondiuoniiur karpetai, arra-
žua be;smentA3, 2 auto jcaražas. Tuoj 
galite užimti Marąuetto P a r k a 

"i butai — 19 meta mūras ir mūro į 3°3e charakterių i r 

Kan. Stanys Yla paskaito Sią knygą 
kasdien, kiekviename jos epizode 
rasdamas labai didelio pasigėrėji
mo. 
Kazys Bradfinas laiko šią knygą 
vienu iaskirtirriaushį kūrinii} išeivi. 

kalbos grofio 

žygiuoti i areną pirmiausia dai
nų dirigentai A. Ambrozaitis, R. 
Vilienė, Madeleine D. Roch 
(prancūzė), St. Gailevičius. A. 
Paulionis, E. Krikščiūnas, J. Go
vėdas. Paskui pradėjo žygiuoti 
choristai: Hamil tono "Aidas", 
Londono "Baltfia", Montrealio 

Au5ros Vartų choras, Hamilto
no Aušros Vartų choras. Montre
alio Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, Toronto Prisikėlimo parapi
jos choras, Toronto "Varpas". 
Pasieni įžygiavo Mutinių sokirj 
gropčs: Toronto "Atžalynas". 
Catharines "Nemunas" , Toronto 
"Gintaras" , Hami l tono "Gyva-
taras", Londono "Daltfja" ir 
MontreaKo MGmtaras , , . 

įėjimo maršui ir \hĄ vakarą 
grojo tautinių instrumentų or
kestras "Gin ta ra s" (Montrea 

! 

I i 1 • I d o 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBtS 

Mecenatas — PreL Juozas Karalius 
Naujasis Testamentas yra praktiško formato irtStaa klotais rlrSs- p 

ttaifl. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba Meoe:.ato dtka 
parduodama prieinama kaina. 

Gatmama "DRAUGO" knygyn* 
Kaina — S5.00 

niinots KTT««iitojal praAoml prldStt S0 centų moke^iams Ir 
siuntimui: (kitur gyvenantieji piidSklto SE osetM). 

vo muz. E. Krikščiūną?. Paskui 
chorai dainavo "Atsikėlus anks
tų rytelį" (K. V. Banaičio) ir 
"Laisvės dainą" (J. Žilevičiaus). 
Dirigavo muz. J. Gavėtos ir p 
akompanavo M. Roch. Padaina
vus 'Per girią giružėie" (A. Ra- B 
čiūno) ir "Siaurės pašvaiste" (St 
Sodeikos), diriguojant muz. A. 
Paulioniui, sekė vėl tautinio šo- 3 
kiai. 3 

I arena įžygiavo šokėjai vaikai. Į"iiHiimitiiiniiiimmiiiiiiiuimiiiHiiiiitinmimiimnHniiimtMiiiifMimifHHimn^ 
Ar iie šoks geriau ar prasčiau, vis """ ' ' 

* • — • • ' — — — — — — - . _ , — ^ ^ ^ m m -

Oera proga vMeoM įsigyt Nanjaj) Teatamenta. Skjskit nT—lij — | 

D R A 0 6 A S i 
4S4S West 63rd Street i 
Chicago, niinoit 60629 I 

iiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiimiii 
AS 

PRIEINAMA &ACNA 
Taisau ir naujai įrengiu Toaiaa 

virtuves ir naujas lubaa įrengia 
kambarius rūsy. Dažau. 

agmaa, teL T78-06S8 po 6 v. v. 
IHHUIIIIUIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIUUIIIIHIIIIUI 

garažaa Mauii atekirl 
oonditionln?, karpetai 
mentaa Per mSnesi gaunate 
butą. Art! parko JŠ5.700. 

• kamb. "ezpandabte" 18 

Šildymai, alr i požiūriu. 
įrengtas boto- j j , yra Lietuviškos Knygos Klubo 

Y i e n * leidinys, gaunamas su modernišku 
dailininko V. Virkan aplanku. metų 

mūras, 2 auto 
Parke. $28.900. 

6 kamb. muro 

saražaa Marąuette 

namas, 2 auto 
Pko. 

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

tiek jiems atitenka visos simpati
jos ir džiaugsmas. Todėl ir ploji
mai suprantami. Jie šoko po mer
gaičių blezdingėlės vėdarą, žveju; 
polką ir kalveli- Žiūrovai, atrodo, 
daugiau džiaugėsi ir plojo. kai 
kur vaikai šuklysdavo, h lyg lau
kė, kad kas pargriūtą. Bet nie
kas iš jų nepargriuvo, nors kai 

lis)j vadovaujamas rauav 2. IA* I kurie ix mažiau taktą išlaikė. Bet 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
SO. HALSTED STREET TEL. - G* I-7J51 
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDEUS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 
SPALVOTOS rELEVmjOS APARATAI 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

Apdraustas perkranstymM 
Jvairlu atstumti 

828 WEST S4th PLAOB 
TeL — FRontier 8.1882 

lifimtiiiiiiuiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiimiiuiiiii 
10% — 20% ~ 80% purtau mofce*n 
ui apdraodą DOO agnles tr utnmo-
MUo paa 

F H A N K Z A P 0 L I S 
S2081-, We»l 95th Street 

CHlcaito, tUlnoii 
Tei. OA 4-80M 

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIilIlUrlIIIIIHilUlIlIlIlIllie 

Rerakite tuoa brznleriua, ku

rie akeibiaai dienz. "Draage". 

ražas. Bevelk prie Marąuette 
bažnyčtoa Jau laisvaa $21.000. 

8 buto mūras, \ a o j a s cazo šildy
mas. Nauja elektra. Alumia. langai. 
$16,000 pajamų metama Arti mušu 
$71,700. 

S aukšto mūras puUtOs S po S 
kamb. butai Ir 2 kamb. sausam beia-
meota Naujas gazo šildymas. 
žaa Arti mušu. $26.500. 

YALOIS REAL ESTATE 
2625 

• • V i n V ^ 

W. 

iB-i 

71st SIL, teL RE 

D Ė M E S I O ! 

-*- (h*«~- •^•Jklti'. 

7-7200 

iKKii J 
AR REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 
• 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
jrražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turčti gražias vizi
tines korteles. 

Kreik it es j "Draugo ' administra
ciją visais panašiais reikalais. Bū
site patenkinti kiekvieną kartą. 

Jos kaina 6 doL 
fflitiiHmnirittitiHtiiitriiiiuiHiitiiitituai 

KAIP S U D A R O M I 
TESTAMENTAI 

— P a r u o M — 
fflpL teis. Pranas Aulas 

Testamentai su legaliikomii 
formomis bei afidavitak 

]au gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 
Cla suosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų gaila 
hst nurodoma jų forma ir paduoda' 
mi paTvsdiial n s tik pasai JAV 
rsikiaiifiaa {statymus bet ir Vokie
tijoj*, Anglosaksą pasaulyje bet 
Nepriklausomoj« TJeturoje. 

"DRAUGE" 
Kaina s s Lsgaliakomis Formomis 
$aS0; bs tą formų — $3.00. 
Illinois gyventojai prašomi pridėti 

5 proe, mokesčiams 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGĖ. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skalbimų kai
nos visiems prieinamos. 

Biznieriams apsimoka skstMls 

i i en r s i t y j e "l>ran«e". 



BOSTONO ZiNiGS . 

Spalio 12 d. Įvyko Lietuvių ra
dijo valandos Lai-.ės Varpo ru-

PIRMAS TOKS KONCERTAS l nat\ės prislėgtų, netekusių laisvo 
žmogaus teisių, aLksiančiu ir 
skurstančių be! mūsų pagelbos 
laukiančių yra pavergtoje Lietu dens koncertas, kuriame progra- . c . , !* ' , ' t \! \- *•• • _„ „,!•, ,! . .. ~ r . b ivojo, Sibiro tremty, Vokietijoj, ma atliKO sohstau iš Crucagos . . . . . . , . 

Nerija Linkevičiūte ir Bernardas 
Prapuolenis. 

Sakome pirmas toks koncertas, 
nes duetu jie atliko 20 įvairių 
dainų ir įvairių kompozitorių. Ir 
tfk po vieną ariją solistai padai
navo solo. Duotu jie dainavo: 
Tėvynės meilė nemari — J. Nau
jalio, Plaukia sau laivelis ir Aš 
jsivilkčiau čigono rūbą — Si. 
Šimkau^ Vokiškai: Herbstlied, 
Er und Sie, An den Abend-
stem — R. Schumann, Wasser-
farhrt —F. Mendelssohn. Tada 
se>kė dvi arijos iš 'Figaro vestu
vės" W . Mozart. Ir vėl duetai. 
Tau širdį dovanoju iš operos 
"Cosi fan tutte" ir Duok ranką 
man, brangioji, iš operos "Don 
Giovanni", abi Mozart. 

Po pertraukos sekė harmoni
zuotos liaudies dainos. Bernužėlis 
žirgeli balnojo —V. Paltanavi
čiaus, Svoteli, ridilio —V. Kai
riūkščio, Putinas žydėjo — V. 
Kairiūkščio, Ulijona — B. Pra
puolenio ir Subatos vakarėlį — 
G. Gudauskienės. Po šių sekė: 
Lauksiu tavęs ateinant — A . 
RaOcfonikio, T u mylėk, Prisimin
ki, Ar ateisi ir Sveikinimas jau
nystei —visos G. Gudauskienės. 
Solistam akompanavo Saulius 
Cibas. 

Mano atminty šis duetų kon
certas Bostone buvo pirmas. Ir 
manau, jis neapvylė klausytojų. 
Abu solistai jauni, balsingi ir 
muzikalūs. Kai kurios dainos ga
na sunkios su įvairiais ir staigiais 
perėjimais, tačiau solistam tas 
nesudarė kliūčių. Be to, jų vaidy
ba dainuojant įnešė linksmos ir 
gyvos šilumos. Tas priminė Ame
rikos lengvą sceną. 

Linkėtina solistam aplankyti 
ir daugiau lietuviškų kolonijų, o 
tuo pačiu ir kopti į dainos meno 
žvaigždynus. 

Publika solistus sut&o labai 
šiltai ir nesigailėjo plojimų. Gra
žių raudonų rožių puokštę Neri
jai Linkevičiūtei ir po baltą B. 
Prapuoleniui ir Sauliui Cibui, 
publikai garsiai plojant, buvo 
baigtas jų gražus koncertas. O 
vėliau vaišinantis ir orkestrui 
grojattt jauni solistai praleido 
dar kelias valandas su Bostono 
lietuviais šokyje ar pašnekesiuo
se. 

Per pastaruosius 22 metus La i s 
vės Varpas, kitaip sakant, jo ve
dėjas vilnietis advokatas Petras 
Viščinis jau yra surengęs 32 kon 
certMS, šūkiu: Pažinkime savo ta
lentus. Kiekvienam panašiam 
renginiui jis "iškasa" vis naujus 
talentus ir pristato Bostono ir a-
pylinkių lietuvių visuomenei. Tai 
gi, šalia to, kad jis kiekvieną sek-
madinį Laisvės Varpo dūžiais ža
dina ar primena mum lietuvybę, 
jis varo ir. šią gilią kultūrinę va
gą, ieškodamas jaunų ir naujų 
talentų arba pristatydamas vy
resnius. 

Sic koncertai turi ir kitą pa
skirtį, padėti egzistuoti Laivės 
Varpui. Kiekvienas atliekamas 
nuo šių renginių doleris eina to 
Varpo išlaikymui. Kaip žinome, 
šios valandos išlaikymas metam 
kainuoja apie 10,000 dol. 

Ir kol skambės mūsų salėse lie
tuviška daina, kol skambės mūsų 
apylinkėse Laisvės Varpas, tol bus 
įrodymas,- kad lietuvis dar yra 
gyvas, kad jo nenušė svetimi vė
jai į svetimus laukus. 

Pažinkime ir remkime savo 
jaunus meno talentus ir prisidė
kime savo auka, kad Laisvės Var
pas i* toliau skambėtų. Tai min
tys šiam rudens koncertui praė
jus. 

P. Žičkus 

PADfcK VARGSTANČIAM 

Mielos sesės ir broliai lietuviai, 
taip kreipiasi j mus visus Balfo 
Bostono skyrius. Skyrius yra pa
skelbęs -piniginį vajų nuo spalio 
} d. r\\ gruodžio I d. Visi žino
me, kad Baltas stengiasi padėti į 
vaTgą. patekusiem mūsų tautie
čiam. Toktų vargdienių, ligų ir se-

^oivk'joj ir kiiuo*- kraštuose. 
Kiek tik Balfo išgalės leidžia, jis 
stengiasi padėti jiem. O Ba'fo iš
galės priklauso nuo mūsų tautie
čių duosnumo. Kiekvienas iš mū
sų galime prisidėti prie šios šal
pos ir ištiesti savo ranką pagel-
bos siekiančiam. Kiekvienas iš 
mūsų lengvai galime prisidėti 
au*:a, 
vęs. 

visai nenuskriausdami sa-

broliui. 
Aukas prašoma siųsti Balio 

skyr. ižd. Jonui Valiukoniui 99 
P str. So Boston, Mass. 02127 

Šį vajų globoja kleb. kun. An
tanas Bahrušūnas. 

SMUIKAS IR SOUSTĖ 
MIŠIOSE 

Spalio 12 d. Š\\ Petro parapijos 
bažnyčioje So. Bostone buvo at
našaujamos šv. Mišios už Petro 
juodelės sielą. Per mišias solo 
smuiku grojo Izidorius Vasyliū-
nas, buvęs Juodelės mokinys, o 
solo giedojo solistė Birutė O. 
Aleksaitė. Gražiai skambėjo smui 
kas ir solistės giesmės aidai-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

KUN. ST. YLA 
APIE M. CITRLIONI 

Spalio 11 d. šv. Jurgio liet. 
parapijos salėje kukliai buvo pa
minėtas didysis lietuvių dailinin
kas M. Čiurlionis. Paskaitą apie 
M. Čiurlionį skaitė svečias kun. 
St. Yla. 

Kun. St. Yla, savo neilgoje stu
dijoje apie M. Čiurlionį, kaip dai
lininką, muziką ir žmogų, ban
dė paieškoti jo vietą dailininkų 
spalvingame pasaulyje. Anot St. 
Ylos, kur gi slypi M. Čiurlionio 
originalumo, jo kaip mistiko dai
lininko, šaknys, kuris, kai kurių 
meno kritikų nuomone, liekas 
unikalus, nieko nepamėgdžiojęs 
ir tais laikais nepritapęs jokiai 
dailininkų srovei. Jo originalu
mui, jo mistinei tapybai atspėti 
daug padėtų gerai parengta M. 
Čiurlionio biografija, kurios vis 
dar stokojama. Esą, M. Čiurlionio 
tapybos darbų originalumu, jo 
mistika didžiuotųsi bet kuris 
kraštas, taip atsilieoęs vienas ži

nomas rusų meno kritikas. Kun. 
St. Yla savo darbe apie M. Čiur
lionį yra surinkęs labai daug 
vertingų Vakarų ir Rytų meno 
kritikų atsiliepimų. Jie yra įdo
mūs, verti dėmesio ir gerokai pa
ryškina M. Čiurlionio kūrybos 
mistinį originalumą ir jo kilmę. 
Kun. St. Yla pradėdamas savo 
paskaitą pažymėjo, kad šis jo 
darbas - pranešimas apie M. 
Čiurlionį šio mėnesio pabaigoje 
bus išspausdintas "Aidu" žurna
le ("Aidai", 361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207). 

Po 'paskaitos inž. Kęstutis La
pinas parodė 20 m i n trukusį fil
mą, Čiurlionio tapybos darbų 
fragmentus palydimus M. Čiurlio
nio kai kurių muzikinių kūrinių 
grojamomis ištraukomis ir Vil
niaus senamiesčio siaurąsias gat
veles. Filmas įdomus, nors kai 
kurie M. Čiurlionio tapybos dar
bai buvo ne visai ryškūs, per daug 
oranžinės spalvos. Kun. St. Ylą 
šiltu žodžiu pristatė prof. VI. 
Sabalienė. Geras glėbys M. Čiur
lionio tapybos darbų buvo išli
pinta salės pasieniais. 

» T V ? ! 3 Į T A C L ^ T E I A \ T X ) 
RAMOVĖNU VYRU CHORAS 

Spalio 25 d., -•štadieni, Sv. 
Jurgio liet. parapijos salėje Į\yks 
Clevelando ramovėių vyrų choro 
koncertas, rengia vietos lietuvių 
radiio klubo valdyba. Po koncerto 
šokiai ir vertinga loterija. Šo-
k'ams gros šv. furgto 'Slibino" or
kestras, kurf sudaro vietos lietu
viai studentai. 

— Spalio 5 d. įvykusiame atei
tininkų susi rinkim- apie ateiti-
n :nkų 60 metų jubi'ieiinę stovyk
lą Dainavoje savo įspūdžius papa
sakojo stud. D. Staskevičiūtė, o 
stud. M. Stankutė savo įspūdžius 
papasakojo apie Neringos stovyk
loj praleistas dvi savaites. Atrodo, 
kad labiausiai buvo patenkinta 
stud. Stankutė, kai tuo tarpu Dai
navoje stovyklavę nusiskundė per
daug akademinėmis paskaitomis, 
kurios sekusios viena po kitos, kas 
gerokai trukdę pabendrauti, su
sipažinti ir t. t. SuOrinkimą pra
vedė dr. VI. Lelis. 

— Dail. Liuciia Laukaitienė 

." ' T •"n .: [Recht ste-
rio, N.Y. Art klubą. Dabar jos 
darbai yra iškabinti šio klubo pa
talpose. 

— Vietnamiečiai pabėgėliai pas 
lietuvius. Litvinai Birutė ir Vito-
lius jau kuris laikas globoja pa
bėgėlių vietnamiečių 8 asmenų 
šeimą (6 vaikai nuo 7 iki 16 me
tų ir tėvai). Birutės Litvinienės 
brolis 3dv. d r. Romas Sedlickas 
karo metu Vietname susipažino 
su šia šeima ir šios šeimos prašo
mas sudarė jiems dokumentus at
vykti j JAV. 

— Lietuvių spaudos kioske 
šiuo metu galima gauti visas lais
vajame pasaulyje lietuvių kalba 
ir lietuvių kultūrą anglų kalba 
prašomas knygas. Yra didelis 
pasirinkimas naujausių lietuviškų 
dainų ir šokių plokštelių. Lietu
vių spaudos kioskas veikia sekma
dieniais šv. Jurgio parapijos že
mutinėje salėje nuo 10:30 iki 
12:30 vai. p.p. (555 Hudson 
Ave., Rochester, N . Y. 14605). 

sb. 

Lietuvių Fondo narei 

A. f A. 
Dr. Rožei Paurytei - Tijūnienei 

mirus, velionės vyrui JONUI, dideliam L. F . rėmėjui, gimi
nėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba 

A. t A. ROŽEI TIJŪNIENEI mirus, 
jos vyru i J o n u i T i j ū n u i ir artimiesiems 
reiškia gili$ užuojautą 

Lietuviu Paštininku Sąjunga 

Mielai kolegei dantų gydytojai 

A. t A. ROŽEI TIJŪNIENEI mirus, 
jos vyrui JONUI TIJŪNUI ir kitiems giminėms gilią už
uojautą reiškia 

Lietuviu Dantų Gydytoji; Sąjunga 
Chicagoje 

"Klaipėda" Jūrų Šaulių kuopos narį 

B R O N I Ų K U R Ą 
IR Š E I M Ą 

mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučia 

Kuopos Pirmininkas 
Valdyba ir Nariai 

A. f A. 
Puik. ANDRIUI BUTKONUI mirus, 

jo žmoną SOFIJĄ, DUKRĄ ir SŪNUS su šeimomis nuo
širdžiai užjaučia 

Faustina ir Mačys Mackevičlai 

PADE 
A. f A. 

Jadvyga Česaityte - Prapuoleniene 
Pa-Mūsų mylima MAMUTĖ staiga mirė 1975 m. liepos 21 d. 

laidota Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 
Mūsų širdin,&,. avia padėka visiems giminėms, draugams ir pa-

žjstamiems, kurie didelio skausmo valandose mus guodė, pareikšdami 
užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje, už velionę užprašė šv. 
Mišias ir novena=. aukojo lietuviškom vienuolijom ir draugijom bei 
dalyvavo ged. pamaldose ir jos paskutinėje šios žemės kelionėje. 

Dėkojame šv. Antano par. klebonui kun. J. Stankevičiui už mal
das koplyčioje bei aukojimą gedulingų šv. Mišių ir jam asistavusiems 
kun. dr. V. Bągdanavičiui, M.I.C ir kun. J. Borevičiui, S. J., kuris sa
vo pamokslo todi.^.i, ir maldomis koplyčioje bei palydėjimu j amžino 
poilsio vietą miražai patarnavo, o mus paguodė. 

Dėkui kun. St. Gaučiui, kun. dr. K. Trimakui, kun. Pr. Garšvai, 
M.I.C, atvykusieir- j koplyčią ir aukojusiems šv. Mišias. 

Giliausia padėka dr. P. Kisieliui, kurio rūpestingas gydymas, nuo
širdumas ir optimizmas a. a. Mamutę daug metų palaikė ir stiprino. 
Ačiū p. Stefai Kisielienei už ypatingą dėmesį mums, mūsų giminėms 
ir artimiesiems laidotuvių dienomis. 

Širdingas dėkui mielai Danutei Stankaitytei už giedojimą šv. Mi-
"ių metu ir M. Morideikaitei — Kutz už vargonų muziką. 

Dėkojame Maldos susirinkimų dalyviams — E. Daugirdienei, I. 
Kairytei, A. Venclovai ir dabar jau a. a. Vaciui Kupriui, skaičiusiems 
šv. Rašto ir psalmių žodžius. Ta atsisveikinimo valanda mums ir jos 
dalyviams tapo jungtimi tarp mirties ir prisikėlimo. 

Ypatingas dėkui a. a. Mamutės bičiulėms — K. Pažėraitei ir S. 
Sodeikienei už dainą aplankymą, jai gyvai būnant, O pusseserei Julijai 
Šaulienei ir Liucijai Eitmanavičiūtei už didelę pagalbą šermenų metu 
ir dabar. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus už rūpestingą 
patarnavimą. 

Nuoširdus dėkui giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip gau
siai dalyvavusiems šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Visiems, kurie prisiminė ir prisimena a. a. Mamutę, tariame dar 
kartą nuoširdų ačiū ir prašome Viešpatį visiems malonių, nes savo 
liūdesio valandose per juos patyrėme Dievo gerumą ir meilę. 

Dėkingi vaikai — 
Aldona, Algis, Vincas, Aurelijus. 
Jurgis, Bernardas ir Marijus 

P A D £ K A 
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. 
Inžinieriui ROMANUI ŠIAUDIKIUI mirus, 

1975 m. ragpiūčio mėn. 17 d. reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems bet kokiu būdu prisidėjusiems velioni pagerbti ir mus gi
laus skausmo ir liūdesio dienose užjausti ir raminančiai guosti. 

Širdinga padėka kanauninkui V. Zakarauskui už gedulingų 
šv. Mišių atnašavimą už velionies sielą, turiningą pamokslą ir 
maldas koplyčioje bei kapinėse. 

Ypatingai dėkojame seserims Aleksandrai Bačelienei. kuri 
atvyko net iš Brazilijos. Elenai ir Pranui Sidzikauskams, arti
miesiems Eglei ir Jonui Vilučiams, Vandai ir Vaciui Mažeikams 
Valei ir Mečiui gimkams, Placidai Balšaitytei. Ninai ir Pranui 
Urbučiams, Onai ir Aleksui Siliūnams, Irenai ir Petrui Vebrams. 
Vincentinai ir Jonui Jurkūnams. Eleonorai ir Mečiui Valiukė
nams, Leokadijai ir Juozui Žvyniams. Onai ir Jonui Vaičiako-
niams, Jūratei ir Romui Slivinskams, Stasiui švedui. Stasiui 
Virpšai. Stasiui Jakubauskui už dažną lankymą velionies ligoni
nėj, pilnais paguodos žodžiais praskaidrinimą paskutinių jo gy
venimo dienų ir labai daug kuo prisidėjusiems prie velionies 
palaidojimo. 

Nuoširdus dėkui velionies De Soto, Inc. bendradarbiams: 
J. J. Morrissey, G. R. Bugbel, L. H. VVaasdorp. F. A. Schellent. 
K. Drungai ir L. Bildušui už lankymosi koplyčioje ir palydėjimą 
j amžino poilsio vietą. 

Didelė ir nuoširdi padėka Korp! Neo-Lithuania korporan-
tams už stovėjimą garbės sargyboje prie velionies karsto, pra-
vedimą atsisveikinimo - akademijos, karsto nešimą, gražiai at
liktas laidotuves ir skaitlingą daiyvavmą šermenyse ir laidotu
vėse. 

Nemažiau nuoširdus dėkui visiems kalbėtojams atsisveiki
nant su velioniu. 

Labai didelis dėkui tariame visiems už gausias šv. Mišias, 
prisiųstas gėles, visas raštu, spaudoje ir asmeniškai išreikštas 
užuojautas. 

Reiškiame padėką Dr. Antanui Kalvaičiui už vargonavimą 
bažnyčioje, solistui Jonui Vazneliui už giedojimą ir tuo padidi-
nusiams šv. Mišių iškilmingumą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A Petkui už malo
nų ir tvarkingą patarnavimą. 

NūilūdOŠIOė: Žmona Ona Ir duktė A urate su šeima 
gyvenanti Lietuvoje 

r>vra*rTr?A^. fr^n^Tf-nic i<r7«; ,„ *,y*V.-> m*"., t* rl. 

BOKŠTUI APSAUGOTI ru Pizos bo'<<tą nuo galimo griu
vimo, laimėjp dvi Iaponijos fir-

Tarptautines \ar2ybas patelkti mos, B->k>H pagrint!..' bu 
geriausią pasiūlymą, kato apsau-' !virtinani : i juos pumpuojamu 
goti garsųjį aštuonių šimtų mc-t- cementu ir chemikalais. 

A. • A 
AGR. JONAS BERTAŠIUS 

Gyveno 7014 S. California Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 20 d-, 1975. 7 vai. ryto, sulaukęs 77 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Skuode. Amerikoje išgyveno 24 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Mainelytė), 2 

dukterys: Sigita L'župienė, žentas Juozas ir Nijolė Maskaliū-
nienė. žentas Leonas, anūkas Linas, 2 seserys: Bronė Gadeikk-
nė su šeima ir Juzė Kryžienė su šeima Sibire, pusseserė Jadvyga 
Sakalienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Atsisveikinimas bus penktad.. 7:30 vai. vakaro koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 25 d iš koplyčios 10:30 

vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje ivyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: ;imines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žeiitai ir anūkė>. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S I R S Ū N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7 f st St. Tel. CcRovehilI 6-2345-6 
1410 S, 50ih Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L i i d o t u v I u D l r e k i o r l a l 

DOVYDAS P. GAIDAS - BERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 Ii LA 3-9852 

i6Q5-01 South Hermitagi Avenue 
Telefonas Y Arde 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 S, LTTCANICA AVE. TeL YArda 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N0S 
2S14 W. 23rd PLACE TeL YIrginb 7-6672 
5424 W. 69th STREET TeL REpablic 7-1213 
11023 Soatbwe»t Highw&7, P ik* HM* DL TeL 974-4416 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALTFOR.M V AVE, TeL LAfayetto S-SS72 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 S. HALSTED STREET TeL YArd* 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. U T Į - AM r \ AVE. TeL YArds 7-1188-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 s. 50tb AVE, CICERO, GLL. TeL OLrmpie 2-1003 

» • - • : * / 



DRAUGAS, trečiadiente, 1975 m. spalio men. 22 d. 

x Amerikos lietuvių inžinie-
| rių ir archi tektų sąjungos Chi-
cagos skyr iaus susirinkimas į-
vyksta spalio 24 d., penktadienį, 
7:30 v. vakaro . Lietuvių Tauti
nių namų salėje, 6422 So. Ke-
dzie Ave. Prof. J o n a s Puzinas 

X Pulio Pupos 
pasirašytas romanas 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

NEGRAI BEDARBIAI 

Chicagoje negrų ta rpe bedar
bių esą 3 6 . 4 ^ . Taip skelbia Chi-
cagos urbanistinės lygos egze-

kaitys paskaitą, t e m a : "Lietu- j k u t y v o direktorius J. W. Comp-
slapyvaržiu vių protėvių kilmės beieškant". į. 

a tė jo; Nariai su viešniomis i r svečiais 
"Draugo" literatūrinio konkur
so komisijom Paskutinė da ta ro-

GARSIOSIOS MOTERYS kviečiami susir inkime gausiai 
dalyvauti, išgirsti paskaitą ir 

manams prisiųsti yra lapkričio I pasisvečiuoti prie kavutės . 
1 (pašto antspaudas) . X Margučio radi jo vedėjas 2 2 5 £ Randolph, Chicagoje. 

X Dr. P e t r a s Kisielius, Atei- \ Pe t r a s Pe t ru t i s išreiškė savo p ^ o d a suruošta ryšium su Mo-
tininkų federacijos vadas, perei- i pasitenkinimą " D r a u g o " ruošia- t e r u m e t a į g Tesis iki lapkr. 7 d. 
\ą savaitgalj dalyvavo Philadel- | ma Lietuviškosios išeivijos g y - ' 
phijos ateitininkų šventėje i r ; venimo ir darbų paroda ir pa
turėjo progą pasitarti su Atlan- siūlė suteikti daug iliustracinės 
to pakraščio ateitininkijos vei
kėjais ir Kunigų Vienybės at
stovais veiklos klausimais. 

X Vytenis Aleksandras Dir-
kis, kuris kar tu su žmona Ange-

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
J l ^ H B ^ L ^ i •* J ^ «* * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos Bkyrtaus įsteigtas lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

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

Žymiųjų moterų nuotraukos 
išstatvtos Illinois Bell rūmuose. 

SUŽALOJO PAMINKLĄ 

Vandalai sužalojo Koperninko 
medžiagos, vaizduojančios seno- I p a m i n k l ą . esantį Chicagoje prie 
šios lietuvių išeivijos gyvenimą, i Adler planetariumo: nudaužė 

dalj globo, kuris buvo statulos ypač įdomių nuo t raukų iš "Mar
gučio" i r kitų organizacijų veik
los. Ši ir ki ta dokumentinė me

le (Klevaite) turi vaistinę J I džiaga padės t i n k a m u būdu pa-
and J 69 gatvėj. Marąuette Į vaizduoti parodoje ilgą ir reikš-
Parke. spalio 20 d. kaip kari- į minga "Margučio" i r jo darbuo-
nės tarnybos aktyvistas buvo tojų veiklą 
pakeltas i majoro laipsnį. Svei
kiname. 

x Ses. Palmira Kavaliauskai
tė, "Eglutės" administratorė, 
kuri su kitomis iš Putnamo bu
vo atvykusi j vaikų piešinių pa 

rankoje. 
SIŪLO GRIEŽTESNES 

BAUSMES 

Čiurlionis buvo dailininkas i r koti. nes jai yra aišku iš pirmo 
kompozitorius. Jis gyveno dide- ^ karto. Kai aš negerai jaučiuosi, 
lėje šeimoje. Jo tėvas buvo va r - \ ji visada mane supranta. Kai 

Edv. Kennedy, primines pa
gausėjusį nusikaltimų skaičių, 

X Alex Jaku t i s , San Francis- j ž i b ė d a m a s Chicagoje, pabrėžė 
co, Calif., nuoširdus i r ilgametis į r eįkalą, kad būtų įvesta priva-
"Draugo" ska i ty to jas , kiekvie- Į ] o m a d v e j ų m e t ų kalėjimo baus- į Į J C S g K t o " f i t 
nais metais paremia savo dien-; m ė už naudojimą ginklų užpuo- j m o k m ė , 10 m. 
raštį. I r d a b a r j is vėl atsiuntė i l m a e > ^ žmogžudystę, prievar- L 
50 dolerių auką, už kurią nB&-|tsvnaą, sunkius užpuolimus, įsi-Į 

rodą ir "Eglutės" simpoziumą, į širdžiai dėkojame. Alex Jaku t i s i a u žymus. heroino spekuliaciją 
pasilieka Chicagoje iki vaidi- | y r a pensininkas, bet dar st ip- i j r u £ pakartotinus nusikaltimus. | 

Negeri grybai. Piešė L. Vaičiulytė 

VOVERAITĖS 

nimo "Eglutės" žurnalo 25-rių 
metų sukakčiai paminėti. Vai
dinimas bus lapkričio 9 d. J i 
yra apsistojusi pas O. ir J. Gra-
dinskus. Su ses. Palmira susi
siekti galima tik po 7 vai. vaka
ro šiuo telefonu: 376-1998. 

• Dianos šviesos taupymo 
laikas pasibaigs ateinantį sek
madienį, spalio 26 d.. 2 vai. ry
to. Tai reiškia, kad ateinantį 
sekmadienį laikrodžius reikės 
pasukti viena valanda atgal . 

REIKIA DAUG KRAUJO 

Tai įvyko prieš penketą me
tų, kada dar mes gyvenome se
name name. Mūsų namo pasto
gėje apsigyveno voverės. Tai 

gonininkas. Savo muzikinius ga
bumus jis parodė labai ankst i . 
Jo šeima buvo neturt inga ir ne
galėjo siųsti jo į muzikos mo
kyklas, oet jaunas Konstanti
nas sau susirado rėmėją ir pa
baigė Leipcigo konservatoriją. 
Jis neužilgo pasidarė garsiu mu
ziku. Kai j is buvo 29 metų, pra
dėjo piešti. Gaila, jis mirė j au
nas, tik 35 metus sulaukęs 
(1911 m. balandžio 10 d.) . P a 
laidotas Vilniuje, Rasų kapinė
se. Taigi, kaip dailininkas jis ne
ilgai dirbo. 

Čiurlionio meno paveikslai i r 
muzika y ra žinomi, beveik, visų 
lietuvių ir daugelio nelietuvių. 
Jo paveikslai įrodė jo patriotiz
mą ir didelį mistiškumą. 

Daiva Čekanauskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

"Saulutės Spindulys" 
1 "LIETUVA MANO PROTĖVIŲ 

ŽEMĖ" 

rus ir ruošiasi ateinančiais me- ! 
tais aplankyt i Chicagą. 

x Jaun imo kongresui s a v o ' Chicagos ligoninėse pirmadie-
kvotas iki spalio 15 dienos i š - ; n į buvo transfuzijoms sunaudo- \ nepatiko močiutei ir mamai. Jos Lietuva . . 
pildė vienuolika L B apylinkių: j t a 240 pančių kraujo, o gauta | bijojo, kad mums neįkąstų, nes j bingas kraš tas , 
Jersey City. St. Petersburgo, | į9 aukotojų 49 pantys. į jos šokinėdavo ant laiptų. į daug nelaimių. 

man liksma. man dar linksmiau 
pasidaro, kai a š ja i viską papa
sakoju. Kai aš pykstu, aš jai 
viską papasakoju, ir t ada be
veik visas piktumas pradingsta. 
Jeigu jinai nesutinka su kuo 
nors, ką aš jai papasakoju, ta
da jinai net neišsižioja. Mano 
draugė yra mano dienoraštis. 
Kaip gera turė t i tokią, viską 
suprantančią, draugę. 

Silvija šležaitė, 8 sk. 
Marquette P a r k o lit. m-la 

"Vyturėlis" 

SVEČIAS 
Tenai toli sodž'aus gale 
CJyveno senelis su senele. 
Senelis pynė iš karnų vyžas. 
Senelė rinko pušelių skujas. 
Užkūrė ugnį sausom šakelėm 
[r padabino pušų skujelėm. 
Užkaitė puodą skanios bulvienės 
Pakvietė svečią ant vakarienės. 
Atvyko svečias vardu Miškinis, 
Grybo kepurė, o pats medinis. 
Kėkštai palydai, kiškiai tarnai, 
O eglių spygliai buvo ginklai. 
Atkėlė senelis kiemo vartus 
Ir įsileido svečius keistus. 
Daug buvo juoko ir klegesių 
Prie tos bulvienės pilnų lėkščių. 

Alb. Kašrabienė 

tai gražus ir ga r -
pergyvenęs 

Lemonto. Eas t St. Louis. Bever-
ly Shores, New Haven. Eas t 
Chicago. Gage Parko , Washing-
tono. Auroros ir VVaukegano. Iš 

SEMINARAS APIE 
PAGROBIMUS 

Vieną dieną tėtė pastatė ii- Į Turime mylėti Lietuvą ir ka l -
gas kopėčias ir norėjo užkalti I bėti lietuviškai dėl to, kad mū-
tą skylę, kurioje buvo apsigyve- j sų tėveliai y r a lietuviai, taip pa t , 

Dviejų dienų seminaras, ant-1 n c voverės. Tuo laiku buvo vi- įr seneliai, protėviai 

J au seniai mūsų šeima plana
vo važiuoti grybauti . Mes turi
me neužbaigtą vasarnamį prie 

.Huntsvillės miestuko. Atsikėlę 
viso Jaunimo kongresui lėšų a t - ; radienį ir trečiadienį, buvo su-;<juje voverė. Tėtė norėjo ją iš- , yra labai sena, daug pergyvenu- j a n k s t i r y t ą k a į truputį lynojo 
siuntė 40 JAV LB apylinkių. 24 ruoštas Pick-Congress viešbuty,! varyti, bet jokiu būdu negalėjo, i si, dabar rusų užimta. m e g s u t e t a Gene, kuri, laba 

Lietuva 

GRYBAVIMAS 

apylinkės d a r žada atsiųst i . I Chicagoje, informuojant vado-į jį kėlė triukšmą ir buvo labai 
Saulius Mikaliukas y ra Jaun imo ; vaujančius verslininkus apie i pikta. Tėtė nulipo žemyn ir t a -

X Dr. Leonas Seibutis gr įžo; kongreso iždininkas. Jo adre- | pagrobimus ir vaduotpinigių: rėSį su mama ką darvti. Tik a t -
is Kanados, kur gulė jo ligoninė- j s a s . u2g So. Rockvvell. Chica- reikalavimus. įsisuka - voverė lipa kopėČio-
je po širdies atakos. Dabar Į g 0 m 60632. 
sveiksta namuose, dr. R. Nemic- x Sktn . A. Glodas, Lietuvių 
ko priežiūroje. Dr. L. Seibutis i skautų s-gos 

mis žemyn, dantyse 

Jos gamta y ra labai graži . 
Žaliuoja miškai, laukai, pievos. 
Seniausias medis rytų Europo
je, Stelmužės ąžuolas, y ra Lie-

laikydama j tuvoje. 

mes su teta tjene, n u n , labai 
daug žino apie grybus, išvažia 

GALVOSCKIAI 

I 

Mūsų draugai : Jonas, Vilius, 
Ričardas, Karolina. Marytė ir 

I Jonė buvo susižiedavę ir praeitą 
vasarą apsivedė. Jie visi buvo 
sporto mėgėjai. Jonas buvo mo
kyklos futbolo komandos kapi-

x Cicero lituanistikos mokyk-; vaSijį>^ voveriukę. Visi nustebom Į žmonės mandagūs, malonūs, į ^ t s u n v ( į ome t ikta i du raudoni-
jubiliejmės sto- I los mokiniai, parengti mokyto-į įr žiūrėjom, ką ji toliau darys, i ir nuoširdūs. Kviečia į namus , j w ^ ^ ^ įij-Dome į savo maši-

Kanadoje dalyvavo urologų su-1 vykios iždininkas. Worcester. I jos dr. Bronės Motušienės, spa-! - - - - " -

vome į tankų mišką visai netolu t o n a g V i l i u ^ _ k r e D Š i n i o žvaigž-
mūsų namuko. Buvome pasiėmę į ^ R i č a r d a s g e r a s p l a u k i k a s , 
keturias pintines. Jas pasiėmę, j ^ Ričaxdo ž m o n a n e m o k a 
ėjome grybauti. Ilgai ieškojome, 

a* į Voverė ramiai perėjo gatvę ir j apdovanoja gintaru, ir aprodo j n ą i r v a žiavome į kitos rūšies 
važiavime, į kurį buvo a tvykę ; Mass.. mums a ts iuntė tokio tu-1 lio 19 d. Lietuviai Televizijoje j g , ^ j d i d e l j m e d j _ Ten buvo i š : miestą. 
600 daktarų. | rinio laišką: "Įvertindami Jūsų ; suvaidino mokytojos Albinos j jakelių padarytas lizdas —• na - j Nors jau esu aplankiusi Lie-

x A a. agr . Jonas Ber tas ius! nuolatinę paramą lietuvių skau- į Kasiubienės parašytą scenos; m u k a s . Palikusi ten mažą vove-į tuvą du kar tus , norėčiau aplan-
mirė Chicagoje pirmadienio r y - ] t S k * B > J " - " ' " " " nr remdamasis ; vaizdelį "Balfo vajus prasidė-į rytę> ^ Q a t g a ] p a įmti kitą. I r | kyti vėl. Kodėl? D ė l t o , kad Lie
tą, sulaukęs 77 metų amžiaus, i M s J u D - stovyk-os vadovybės j jo." Vaidino Rūta Končhitė, Da- į t ^ p i§nešė keturis savo vaiku-i tuvoje aš turiu daug draugių 
Velionis buvo veiklus v i s u o m e - i R U t a r i r r u - stovyklos likučių siun į nutė Pranskevičiūtė, Benis Pa-; c įU s j naujus namus. P o to jau bei giminių. 

Y r a nės veikėjas, ypač Lietuvos v a l s ! * Į n o r s i r m a ž ^ Paramą lietu- \ lionis, Vitas l^aniauskas ir Ito-1 negrįžo atgal. Tada tė tė galėjo i Lietuva k raš tas senas, 
tiečių liaudininkų. Lietuvių Ben«- į y i š ^ai spaudai" . Kar tu pridėje bertas Sakalas. Chicagos Baifo'; užtaisyti skylę. Mudvi su mama daug muziejų ir bažnyčių, 
druomenės. Kultūros fondo i r į i r 7 5 d o l . čekį. Už viską "Drau - , apskr. vicepirm. dr. Br. Motu- į gailėjomės voveraitės ir jos vai- j Lietuva vėl bus laisva, nes 
eilės kitų organizacijų ak tyvus j g a s " nu°9irdžiai dėkoja. , šiene pakalbėjo apie Balfo vajų, j kūčių, bet mes nežinojome, kad visi lietuviai nori, kad ji a tgau-
darbuotojas. valdybų narys . Kū-į x Akad. skautų sąjūdžio Chi- ! prašydama žiūrovus aukoti va-į jj ten augino savo šeimynėlę. į tų laisvę. 
nas pašarvotas Petkaus Mar- į cagos skyr iaus sueiga įvyks spa-
ąuette Funeral koplyčioje. Ats i - j ho 26 d. 6:30 vai. vak. Jauni -
sveikinimas su velioniu įvyks š į i m o centre. Programoje : naujos 
penktadienį 7:30 vai. vak. Lai- i valdybos p r i s t a tymas ; bus rodo-
dojamas šeštadienį. Platesnis j mos skaidrės , aptar t i ar tė jan-
pranešimas šio numerio 5 pusla-: čios metinės šventės reikalai. 

jaus proga nuoširdžiai ir be di- j 
dėsnių raginimų. 

Ramunė Gaižutytė, UI sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

ČIURLIONIS 

pyje. 

X Stasys Balzekas, kaip skel- '• DAILININKAS 
bia Amerikos veteranų spaudos; 
draugija, išr inktas Veteranų; M - R Čiurlionis gimė rugsėjo 
spaudos draugijos pinrdrdnku i r ' 2 2 d l e n^-

Juozas Bradūnas, Baltimo- b u s įvesdintas į pareigas spa-

Snieguolė Zalatoriūtė, 
7 skyrius 

Dar iaus Girėno lit. m-la, 

MANO DRAUGĖ 

Aš papasakosiu apie savo 

mišką. Tenais buvome t iktai pu
sę valandos, be t suradome ko
kią pusę pintinėlės grybų. Ir 
vėl važiavome toliau į kitą vie
tą. Mūsų teta liepė mums susto
ti didelėj gatvėj prie mažo bū
relio nedidelių pušų. Tenai mes 
išlipome ir tuojaus prisirinkome 
dvi pintinėles grybų. Tada pėrė-1 arklys. Kas per sutvėr imas ' 

plaukti. 
Karolina gera golfo žaidėja, 

Marytė, kuri yra Ričardo sesuo, 
y r a gera šokėja. Jonė, kurios 
vyras yra žemo ūgio, yra puiki 
narė (diver). Parašykite, kas 
ką vedė? 

(10 taškų) 

I I (mįslė) 
Pilkas — ne vilkas, ilgiausis 

— ne kiškis, su kanopom — ne 

jome į kitą ga tvę ir netoli pušų 
vėl suradom daug grybų Šitie 
grybai vadinosi lepšės. Prisirin
kom keturias pintinėles ir nune
šėme į mašiną. Labai norėjau 
rast i baravykų, bet jų ten nie
kur nebuvo. I š ten važiavome 

i atgal į savo vasarnamį. Vėliau 

(10 taškų) . 

. m 

d.. Tautiniuose Namuose rengia damas prenumeratą, atsiuntė 10! l a i p p a t D u s i v e 3 C U n t l l r v*ce-\ 
draugijos auksini jubiliejų. Pro-1 dolerių auką. Nuoširdžiai dėko- : P ^ i d e n t a l t a rp jų ir John Gal- j 
gramoje akademija, meninė da- j jame. ! nūn3 5- Stasys Balzekas, Lietu 
lis, vakarienė ir šokiai. Stalių- v a K - . . **• kultūros muziejaus savinin
kus prašome rezervuoti š ia is! . .X ^ Ivazmuero seserų r e - ; k a a . yra gimęs 1924 m., De 
tel.: RE 5-5118 iki 6 v. «*.; " g i f S T ^ T*\ - *" i PaUl universitete b a i ^ biznio 

LA 3-8690 po 6 v. vak. A«ka T * S P i £ l 7 , Š p i e " ^minis t rac i ją . Antrojo pasau-
10 dol. pradžia 6 v. vak. (pr .) ^ M a n f 6 aukst . mokyklos pa- į , i n i o karo metu tarnavo armi-

K r talpose bus pagerotos lOo 

tais sueina 100 metij nuo jo gi- draugę. J i visada klausosi, kai j v a z į a v o m e j Torontą, į savo na-
L.D.K. B i r u t e dr-jos c e n - ; r e . ID. -Drau- •*> s i d. Chicagos ̂  Press klube, I ™ ™ J i e t ^ ų IBendmom mus. Mano m a m a supiaustė ir 

trinis Chicagos skyrius V P k r . »! go" rėmėjas. I r dabar, a t n a u j i n i Clair viešbutyje. 12 E. Ohio S t " * » « 1 ™d<^ Z™™ paminės.!kada nereikia du kar tus p a s a - ^ e p ė gr>-bus. Aš pabandžiau 
n t ė -įQ, Taip pat bus įvesdinti ir vice-i p ^ į ? ^ •' **r%*!?^!: "**"• ^rc,'W^^czTc7iy?' •^.•'•••^^^-^•'rw^Ęm kąsnį grj-bo. be t jis man labai 

nepatiko. Dabar sužinojau, kad 
man patinka grybus rinkti, bet 
labai nepatinka juos valgyti. 

Algis Balsys, 11 metų. 
Toronto - Kanada 

X Hot Springs, Ark, Sau- ; jubiliatės. I š jų tarpo 6-ios dir-
giausias ir pelningiausias pini- J busios šioje organizacijoje po 55 
gų investavimas — 2 E M E. • metus, 
2-jų akrų sklypai atpigintomis '40, 17 
kainomis. Tik 7 mylios nuo i po 25 metus. Rėroėjq vadovybė 

nares • j 0 j j r y r a gavęs bronzos medalį. 
x Marąuette Parko lietuvių 

namų savininkų banketas įvyks 
p o šeštadienį, spalio 25 d. 6 vai. v. 

po 35, 29 po 30 ir 33 

miesto. Pirkusiems, kelionė ap
mokama. Telef. Chicagoje: 
448-1456. Hot Springs (501) 
624-4000. (sk.) 

y Mūsų gaminiai: skilan
džiai, šviežios ir rūkytos dešros. 
Palengvicas. kumpiai, lašiniu-
kai. Didelis pasirinkimas švie
žios mėsos. Baliams — paren
gimams daromos nuolaidos i r 
pristatoma į nurodytą vietą. 
International Mmt Markft , 
2913 W. 63rd S t Chicago, teJ. 
136-4337. Izabelė lr Pe t r a s Bur-
kauskai. savininkai. ( s k ) 

y Miami Beach. H o n d a , Jaz
bučių Motelyje. 8910 Collins 
Ave., Florida 33154 iki gruodžio 

5 po 50. 8 po 45, 8 
parapijos salėje. 

x Čiurlionis dangiškų sferų 
harmonijoj, dail. M. K. Čiurlio
nio 100 metų sukakties paminė
jimas įvyks spalio 25 d, 8 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje, 

mantų iš le is tu .ės bus š. m. spa- o ne 5 vai., kaip per klaidą pra-
lio 26 d., sekmadienį. '.) vai. p. p. ėjusį trečiadieni buvo paskelbta. 
Jaunimo centro didžiojoj sa lė j . , >' -lonas 4okubka, Chicago, 
Lietuviškoji visuomenė prašoma 111., žinomas Krikščionių demo-
dalyvauti ir pasidžiaugt; mūsų kratų sąjungos veikėjas, įteikė 
jaunimo litua:;isti:uais laimėji-! "Draugui" auką. Dėkojame, 
mais. <pr.) 

kviečia visus šiame parengime 
dalyvauti. Bilietai po 5 dolerius, 
gaunami prie įėjimo. (pr.) 

x Pedag. Lit. Instituto fliplo-

šeš tad . 
X Chicagos Lietuvių Golfo 

klubo metinis pobūvis įvyks šį X A n t r a s Kaimas 
lapkričio 1 d.. 8 v. v. Play- šeštadienį spalio 25 d. 7 vai. p. 
house salėje išpildys programą p. Lietuvių Tautiniuose namuo-
sudary tą iš a t r ink tų skitų s ta ty - j se. Po gėrimų ir va-karienės bus; 
tų per kelis pastaruosius metus, ir įdomi programa sudaryta iš, 
Ši p rog rama pai-uoš'a gas t ro- pačių golfininkų ir jų žmonų. 
lems į Torontą ir Chicagoje te- Pavieniai atėję bus priskirti prie 

mėn. 15 dienos žemos vasaros i bus rodoma tik vieną kartą. Sta- sudaromų stalų. Dėl bilietų 
kainos. Skambinti vakara i s į liukai rezervuojami HE 1-7004. kreiptis pas J. Barį telefonu 
(305) 885-267* (ak.) i . ( p r \ j354-9354. j$r.\ 

LIETUVOS MIESTAI 
Vilnius y ra Lietuvos sostinė. 

287.000 gyventojų gyvena ten. 
(Dabar daugiau) . Kaunas buvo 
sostinė nuo 1920-1939 m. Kau
nas dabar y r a pramonės mies
tas. 262.000 gyventojų gyvena 
jame. Klaipėda irgi y ra didelis 
miestas. Klaipėdoje y ra sodų, 
spaustuvių, fabrikų, rūmų. 

m 
(2iūrėti brėžinį). Kiškis net 

sušilo beskaičiuodamas kopūstų 
galvas, bet suskaičiuoti ta ip ir 
nepasisekė. Tur būt , ir pa tys 
mažiausieji yra už kiškį gud
resni? 

(5 taškai) 

IV 
Šią vasarą vienoje vasarvietė

je pamačiau automobilį, kurio 
Klaipėda y r a Lietuvos jūros, i e į d i m o lentelėje apačioje nu-

uostas. Joje gyvena 115.000 gy-j m e r į 0 t , u v o įr t o k į e žodžiai: 
"Na'.ion's Capital". Kaip mano
te, kurioje valstybėje buvo tas 
automobilis registruotas? 

(5 taškai) 

V 
Pirmosios Magelano vadovau

jamos kelionės aplink pasaulį 
dalyviai plaukė šiais laivais . . . 

Parašykit jų vardus. 
(5 taška i ) . 

Viktutė 
centre, 

0 
nclovaitė. 10 m 

Chicago, UI.. i$ va.įkų parodos Jaunimo 

ventojų. Lietuvoje iš viso yra 
apie 2.926.000 gyventojų. 

Raimondas Lapinas, 
Pvochesterio lit. m-los mokinys 

"Plunksna" 

j GALVOSLKU; ATSAKYMAI 
I Arklys i r raitelis. 
II Žemiau, nešvaru, senas, šil

čiau, po. plonas, klausti iki, že
mai, šalta, kreivai, geriausiai, 

j pirmyn, tamsu, tavo minkštas, 
dainai, Į 

III Nosis i r liežuvis. 
IV Arabijos dykuma yra šiau

rės rytų Afrikoje. 
V šaką. taką, ir U L I 

— Aš maniau, kad mokausi gy
venti, bet pamačiau, kad jau ruo
šiuosi mirti. Mano sąžinė rami. kad 
savo gyvenimą naudingai pralei
dau. 

Leonarda* d» V\na 

• 


