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VALDŽIA NELE IDO TEIKTI 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO 

Valstybe bažnyčios neremia, bet į jos reikalus kišasi 

Tarybų Sąjungos KP CK 
Generaliniam Sekretoriui 

Tarybų Sąjungos Religinių 
reikalų taryhos Įgaliotiniui 
Lietuvos TSR Aukščiausios 

Tarybos Prezidiumui 
Lietuvos religijų reikalų 

tarybos įgaliotiniui 
Lietuvos Bažnyčios vyskupijų 

kurijoms 
Kun. Karolio Garucko, 
gyv. Ignalinos ra j . , 
Ceikinių kaime, 

P A R E I S K I M A S 
Tarybinėje spaudoje gana daž

nai yra atspausdinami antireli
giniai straipsniai. Vieni jų as
meninio pobūdžio, o kit ; — ofi
cialių asmenų parašyti, neva 
a-žkinantieji tarybinius įstaty
mus. Prie pastarų ių reikia pri
skirti Religijij reikalų tarybos 
įgaliotinio K Tumėno straipsnį 
"Sąžinės laisvė ir tarybiniai įsta
tymai" ("Tiesa". 19Ti.XL22). 
Skaitant šį straipsnį, iškyla si-
lė neaiškumų, nes- gyvenimo 
faktai rodo visai ką kitą. 

Cavillnė valdžia reikalauja, 
kad būtų sudaryti bažnytiniai 
komitetai, nors bažnyčios karo-
nai nekalba apie tokius komite-

„tus. Valdžios r.urcdymu bažny
tinius komitetus turi r i rk t i ti
kintieji, tačiau rajono '.aidžios 
pareigūnai stengiasi ja. 's paty3 
tvarkyti ir išbnukia iš komitetų 
sąrašų nepatinkamus asmenis, 
nors šie niekur nėra nv.sikaltę. 
Pvz., Ignalinos rajono valdžia 
1C64 m. nepatvirtino į Ceikinių 
bažnyčios komitetą šių asmenų: 
deputatų V. Talunčio. V. Valė-
naitės, kelių meistro A. Garios. 
Taigi, nors K. Tumėnas rašo, 
kad "piliečiai nežiūrint jų įsiti
kinimų, turi tas pačias te ;ses... 
dalyvauti rinkimuose ir būti iš

rinktais'*, rajoro valdžia tų tei
sių nepripaž'sta. Rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojas A. Vaitonis daug kartų 
žadėjo ir dabartinį Ceikinių baž
nyčios komitetą atleisti iš parei
gų. Panašiai yra ir kitose pa
rapijose. Iš to, kas anksčiau pa
sakyta, susidaro įspūdis, kad 
valdžios pareigūnai reikalauja 
bažnytinių komitetų dėl to, kad 
galėtų juos panaudoti savo in
teresams — tikėjimui griauti. 

Straipsnyje rašoma, kad "val
stybė nesikiša ; religinių susi
vienijimų vidaus veiklą" ir "dva
sininkai ir religiniai su"Ivieniji
mai gali užsiimti religine veik
la". 

Argi "valstybė nesikiša į reli
nių susivienijinr.j vidaus veiklą", 
jeigu valdžios pareigūnai be jo
kios kaltės ša'ina kunigus ir 
trenra vyskupus, nustato kan
didatų skaičių j Kunigų semina
riją, nubraukia ir atmeta tuos 
kandidatus, kurie nepatinka ci-
viiinei valdžiai, stengiasi juos 
užverbuoti šnipinėti ate'&tų nau
dai, la'dotuvių metu kai kuriuo
se miestuose n^le'dž ama neiti 
mirusiojo j bažnyčią ir su ku
nigu lydėti į kapines, daug kur 
draudžiama skambinti varpais. 
Be rajono leidimo draudžiama 
kun'gams kitose bažnyčios} pa
talkininkauti; daugelyje vietų 
neleidž'ama kunigui aptarnauti 
sergančius ligoninėse. Vyskupai 
regai , kaip re'kalauja Bažny
čias kanonai, kas penkeri metai 
v'zituoti kiekvieną parapiją ir 
toikti joje Sutvirtinimo sakra
mentą. 1973 m. Alantoje, Šila
lėje (nors viskas iš anksto buvo 
su valdžia suderinta) pora die
nų prieš Sutvirtinimą, kai viskas 
buvo paruosta ir iš anksto žmo
nėms paskelbta, leidimą teikti 

Sutvirtinimo sakramentą valdžia 
atšaukė. 

Draudžiama... negalima... ne 
galima štai koks yra "vals
tybės nesikišimas į Bažnyčios 
reikalus". 

Civiiines valdžias pareigūnai 
tikrina bažnyčios kasos knygas 
ir bara, kad jos ne pagal visas 
buhalterijos taisykles vedamos. 
Kunigui draudžiama dalyvauti 
bažnytiniame kemitete, o eiliniai 
žmonės kaip moka, taip tvarko 
bažnytines kasos knygos. Val
džios pareigūnų kišimasis j baž 
nyč'os kasos knygų tvarkymą 
dar būtų pateisinama tuo atve
ju, jei kas nors iš tikinčiųjų dė1 

to skųstųsi. Juk šeimoje, kur 
vyras ir žmona gražiai sugyve
na, valstybė nes'kiša į jų finan
sinius reikalus ir neklausinėja 
kur ir kiek jie išleido pinigų. 
Va'stybė bažnyčioms išlaikyt: 

neskiria nė kapeikos, priešinga-" 
— dar apkrauna jas dideliai 
mokesčiais. Parapijų reika'ams 
spręsti yra relig:niai centrai — 
kurijos, karias ir valstybė pri
pažįsta. 

Mūsų spaudoj? daug kolbamr 
apie sąžnės laisvę. Minimas K 
Tumėno straipsnis net antrašte 
turi — "Sąžinės laisvo ir tary 
bin'ai -statymai". šių fcetų rug-
piūčio 1 d. Helsinkyje pasirąžy
tas saugumo ir bondradarbavv 
mo Eurcpoje r aigiamacis aktas 
Šį aktą pasirašė ir Tarybų Są
junga, šitame akte yra .straips
nis apie žmogaus ters:^. ir la'is-
vių gerbimą: 'Valstybės: gerbs 
žmogaus teises ir pagrindine? 
laisves. įskaitant rrintr.3, ra i 
nės, reigijos ir įsitikinimų lais
vę, visiems be rasės, lyties, kal
bom ir relgijos skirtumo". 
Noriu koletu faktų pailiastruo-
ti. kaip toji sąžinės laisvė "sau
gojama"' ir "įgyvendinama". 
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Luandos uostas Angoloje, Afrikoje. Pastaruoju metu čia įsistiprino 
komunistai. Luanda tampa Sovietų karine baze. Uosto tvarkymas pa
vestas Rytų Vokietijos jūrininkystės specialistams 

Maskva ir JAV 
prezidentiniai 
kandidatai 

Keliamas Brežnevo 
kultas 

Sov. Sąjungos kova 
prieš Kissingerį 

Maskva bijo prarasti savo įtaką Afrikoje 
Sovietų Sąjunga 

Maskva. — Kaip skelbia "U.S. 
News & Worid Report'" žurna
las, Sovietų Sąjunga neatsisako 
kulto ir jau išspausdino 1CO,OCO 
spalvotų Brežnevo paveikslų, 

Maskva. — Sovietų laikraš
čiai dažnai paskelbia apie Ame
rikoj vykstančia prez. Fordo ir 
į prezidentus kandidatuojančio 
Jimmy Carter rinkiminę kam
paniją. Savo komentaruose Mas
kvos politikai vietonrs giria, vie
tomis peikia kandidatus. Pvz. 
rugsėjo 19 d. Pravda pagyrė 
Carter', kad šis pasisakė prieš 
amerikiečių armijos į kuri kitą 
kraštą siuntimą, tačiau buvo la-
bai nepatenkinta, kad demokra- S1fer;s'. b u ^ . J 

... , . n ; ^ ^ , f l ~;™--,. , *™m»- sekretorius, keLau 

Maskva. • 
aiškiai nenori, kad Kissingerlui 
pasisektų pašalinti karo pavojų 
Pietų Afrikoj ir Maskva tam 
tikslui nori panaudoti savo įta
ką. Kissingeno pastangos sulai
kyti karo pavojų vis santūriau 
minimos Sov. Rusijos spaudoje, 
nes tai esąs imperialistų ir ra
sistų sąmokslą? prieš juodąją 
liaudį. Tikroji Kremliaus reikš
mė sumažinti ir pajuodinti Kis-
singerio veiksmus yra ta, kad 
kaip nors sugadintų Kissingerio 
politiką. 

Kremlius labiausiai įniršęs dėl 
savo prestižo susmukime Vidu
riniuose Rytuose, kur jis aki
vaizdžiai pralaimėjo, o buvo taip 
tikri savo įsigalėjimu. Dabar jie 

kokio neturi vėliau pasirodęs 
' Kissingeris su savo derybininko 
patirtimi. Maskva savo reikalam 
pagerinti kvietėsi į Maskvą vie
ną po kito afrikiečių vadus, už
tikrindama materialinę ir mora
linę paramą. 

kuriuos pradės platinti ir kabi-1 bijo, kad tai nepasikartotų Af 
nėti jo 70 metų sukakties proga i rikoje. 
spalio mėnesį. 

Politiškai sutepti 
čekiai 

Šveicarai apie 
Solženicyno išvykimą 

Ziuriehas. — Ištremta.s iš So
vietų Sąjungos rusų rašytojas 
Aleksandras Soldženicinas su 
šeima — žmono ir keturiais vai
kais išvyko iš Švcicarijcs, rašo 
Standard. Ziuricho miesto val
dybos tarnautojai rugsėjo 8 d. 
pareiškė vienam korespondentui, 
kad tremtinys Solženicirtas, ku-1 
ris 1S74 m. vasario mėn. buvo 
užsiregistravęs ir gyver.o Ziuri-
che, rugpiūčio pradžioje ižsire-
gistravo. 

Solženicinai išvyko ttyliai, net i 
nenurodę, kur jie vyksta. Ziu
richo laikraštis ' 'Tagesanzeiger'* j 
parašė, kad S^lženicinrs nusi-1 
pirko namą Vermonte, JAV. į 
Laikraštis taip pat parašė, kad 
Solženicynas gaudavo rusiškai. 
rašytus grasinimo laiškus, ku
riuose jis buvo įspėtas sustab-; 
dyti savo antisovietinę propa-j 
gandą. Apie tai žinojo m Ziuri
cho miesto valdyba ir Šveicari
jos vyriausybe Berne. Pagaliau 
rugsėjo 11 d. Belgijos radioro-
nas pranešė, kad Solž ^ricinas: 
su šeima išvyko į JAV ir apsi
gyveno Vermonte. (t) 

Demokratėjimas 
Ispanijoj 

Madridas. — Paskutinių die
nų bėgyje Ispanijoje buvo išlais
vinti dar dvidešimt penki politi
niai kaliniai. Tokiu būdu. Ispa
nijos karaliui neseniai paskelbus 
visuotinę amnestiją, iš viso Is
panijoje buvo rHaisvinti 262 as
menys, o artimiausiomis dieno
mis laisvę atgaus ir kiti politi
niai kaliniai. 

Madrido viešbutyje buvo susi

rinkę daugiau negu 60 Ispanijos 
po'itinių partijų ir profesinių są
jungų atstovų. Susirink:mą su
rengė vadinamoji "Demokratinė 
santarvė", kuriai priklauso še
šiolika Ispanijon kairiųjų parti
jų. Jų tikslas — sudaryti grupę, 
kuri atstovautų minėtom parti
jom eventualioje derybese su 
krašto vyriausybe. Sus: rinkime 
nedalyvavo dešiniojo centro, 
krikščionių demokratų partijos, 
baskų ir katalanų atstovai. Jie 
pranešė, kad yra numatę atski
rai tartis su vyriausybe. 

tų kandidatas prancūzų žurna 
lui duotame pasikalbę jin-e pasa
kė, kad su Maskva derantis rei
kia laikytis tvlilurr.o pozici
jų. Taip pat Pravda -te" gia, kad 
užsienio politikoj tarp prez. For
do ir Carterio didelių skirtumų 
nebus ir jie cituoja panašiai pa
s a k i u s i amerikiečių laikraštį 
' Tha Christian. Science Mor.i-
tcr". Svarbiausia Pravda verk:a, 
kad abu kandidatai, esi, kišasi 
i Sovietų Rusijos vidaus reika
lus, re kalaudami žydams leng
vatų. Maskva, kaip ir nuolat, 
teigia, kad visos tautinės grupės 
jos globojo yra saugies, laimin
gos ir nieko daugiau nenori. Vi
sa', esą, kita'p Amerikoje, kur 
amer kiečiai žudo negr::s. 

Susidūrė laivai 
Londonas. — Britų laivyno I 

fregata Mermad ir minogaudis 
Fittleton susidūrė Šiaurės juro- i 
je. Kaip skelbia gynybom minis
terija, Fittleton nuskendo. 

IŠ VISUR 
• Sovietų Rus!jes užs'enio rei

kalų minist. Gromyko sakosi 
norėtų kabėtis su JAV oficia-
l.ais asmenimis į Japoniją nu
skraidinto MIG-25 reikalu. 

Wasbington. — James Schle-
JAV gynybos 

audamas į Kini
ją, turėjo pakelėje pakeis
ti vadinamus "traveier" če
kius", nes kom. Kinija jų ne
norėjo, kadangi tų čekių bend
rovė turi glaudžius ryšius su 
Taivanu. 

Maskvos stiprybė Afrikoje y-
ra jos ilgalaikis užsiangažavi
mas vietinėms išsilaisvinimo gru 
pėms, kaip Angoloje. Sovietams 
palanku ir tai, kad jų pasisaky
mas dėl daugumos valdžios Ro-
dezijoj ar Pietų Afrikoj yra la
bai panašus į pačių amerikiečių, 
net ir nuosaikiųjų Zambijos ir 
Tanzanijos afnkiečių. 

Pernykštis laimėjimas Ango
loje ir tam tikras savo įtakų iš
plėtimas Mozambike Sovietams 
suteikė laimėjimų įsibėgėjimą, 

* ^ ^ f f i »• 

m ...... 

Varšuvos (Sovietų) bloko tankai keliasi per upę manevrų metu. 

MASKVA APIE LIETUVI 
IR VAKARŲ REAKCIJ, 

J * 

Maskva. Maskvoje leidžia- kiaušius būdus. Vakarų reakci-
mas rusų kalba politinis žurna 
las "Politinė Sovišvbta" naskel 

; jai tarnauja ir religinė radijo 
propaganda, kuri, kaip atrodo, 

bė komunistų partijos svvažiavi-1 psichologinio karo "teoretikam" 
me skaitytą paskaitą "šmeižikų 
balsai eteryje", kurią p.^vspaus-

duoda tam tikrą efektį, darant 
ideologinį poveikį kai kuriai so 

• \Vashinctona automašinoj j dino ir rugsėjo 15 d. laidoje Vii- cialistinių šalių gyventojų daliai, 
sprogo bomb-, kurioj žuvo du j niaus "Tiesa". Straipsnyje la- į Kaip tik todėl religinį radijo 
čiliečiai ir vienar, buvo sužeistas, j bai puolami "Amerikos Balsas", | propagandai jie skiria tokį didelį 

Jimmy Carter, prezidentinis 
demokratų kandidatas, davė pa-

Į sikalbėjimą pornografinio pobū-
| džio žurnale 'Playboy" spalio 
i numery. Kandidatas jiems pa-
1 reiškė, kad jis daugelį kartų 
i žvelgęs į moteris su geismu, bet 
: nesmerkiąs ir tų. kurie tam gun-
> dymui neatsispyrę. Daugelį toks 
! išsireilkimas sukrėtė, nes mano
ma, kad kražto moralės aukštu-

"Laisvės" ir Vatikano radijai. 
Įdomu pažymėti, kad ilgame 
straipsnyje iškelta laisvojo pa
saulio lietuvių katalikų veikla, 
nors straipsnis buvo skaitytas 
visos Sovietų Rusijos kom. par
tijos suvažiavime. Ee kitko, 
straipsnyje rašoma: 

"Atsidūrę Vakaruose, lietuvių 
klerikalai ragina Lietuvo3 gy
ventojus nuolat atsiminti, kad 

mas yra labai svarbus veiksnys, j j j e katalikai. Prieš keletą metų 
Vatikane buvo sušauktas lietu
vių katalikų suvažiavirras, ku
riame buvo suformuota •Pasau
linė lietuvių katalikų draugija". 

Šiuolaikinėj0 antikom anizmo 
ir antitarybi.^k'imo propagando-

• Diktatoriaus Mao T ^ t n n g o 
laidotuvėse dalyvavo 11,810,000 
žmonių. 

• Prezidentinių kandidatų de
batai per televiziją įvyks ketvir-

; tadienio vakarą. 

Uopard sutyba. 
geriausio pasauly tanke 

• Chicagojo rugpiūčio mėnesį: je. ideologinėse diversijose prieš 
pragyvenimas pakilo 6 dešimta- Į socializmo pasaulį mūsų ideolo-
aiaa procente- gimai priečtninkai naude^a viso- į turą apie 60 laipsnių. 

dėmesį. Kaip tik todėl jai asig
nuojamos didžiulės lėšc. ir pa
staruoju me-u pastebima ten
dencija ją nuolat plėsti". 

Ka:p matyti iį vigo straipsnio 
cituotų vietų, laisvojo pa

saulio lietuvių veikla nėra jau 
taip neprasminga. 

Kalendorius 
Rugsėjo 22 d.- Tomas Vii., E-

merita, Tarvinas, Virma. 
Rugsėjo 23 d.: "Linas, Teklė, 

Galintas. Toga. 
Saulė teka 6:36, leidžias 6:50. 

Oras 
Chicagoje ir apylinkėse dali

nai debesuota ir vėsu. Tempera- j čiųjų 

Negalima žinoti, a r Sovietai 
yra pasiryžę užblokuoti Ameri
kos pastangas, net ir rizikuoda
mi karu, bet Maskva tikina, kad 
jokio sprendimo Afrikoj nebu» 
prieita, nes K'sringeris yra ly
dimas nesėkmės. Tačiau tokie 
stiprūs Maskvos puolimai rodo, 
kad Kissingeris dar toc galios 
turi. 

Amerikiečiai gi tvirtina, kad 
vardan detante? reikia vengti 
karo mažosiose valstybėse, ku
rios į karą gali į traukti ir di
džiąsias. 

Amerikos gynyba 
būsianti stiprinama 
Washingtonas. — Nepaisant, 

kas laimės JAV prezidentinius 
rinkimus, neatrodo, kad bus su
mažintos lėšos gynybai. Kariuo
menės vadai reikalaus 130 biL 
dolerių 197S m. :r. manoma, kad 
jie tai gaus, nes Carterio pata
rėjai įtaigoja, V.adl gynybos rei
kalams metai iš metų vis turi 
būti skiriama daugiau lėšų. E-
są, Sov. Sąjungos ir Amerikos 
karas vis tebegraso pasauliui 
ir todėl Amerika turi negailėti 
lėšų gynybai ir būti stipri. Prez. 
Fordas pasiuntė į Maskvą am
basadorium, kaip sakoma, nie
kų nekalbant], karjeras diplo
matą, Malcolm Toon, kas yra 
ženklas, kad Amerika nori lai
kytis stipriai. Gi kalbant apie 
gyventojus, taį nuotaikos jų ma
tyti iš rinkimų New Yorke, kur 
k ;etos linijos su Maskva dalinin
kas Daniai Moynihan pirminiuo
se rinkimuose į senatą nugalėjo 
liberalų varžovą. 

Brežnevas geidžia 
detentes 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
diktatorius Brežnevas ilgai kal
bėjosi su Averell Harrimanu, 
savu laiku buvusiu demokrati
niu kandidatu j prezidentus ir 
taip pat šiuometiniu demokrati
nio kandidato Carterio patarėju 
užsienio politikos reikalams. 
Brežnevas labai domėjosi JAV 
prezidento rinkimais, ypač Brež
nevas iškėlė detentes svarbumą. 
Harrimanas jau yra F Į metų 
amžiaus, buvęs Maskvoje ant
rojo pasaulinio karo metu am
basadorium ir nuo to laiko su 
rusa's palaikąs santykius. Sis jo 
pokalbis buvęs kaip privataus 
piliečio. 

Katalikai Švedijoj 
StocMiolmas. — Praėjusį sek

madienį socialdemokratų valdžią 
po 44 metų balsavimais nuver-
tusioj Švedijoj dabartiniu me
tu yra apie 80 tūkstančių kata
likų. Juos dvas ;niai aptarnauja 
apie šimtas kun-gų. Katalikų sie» 
lovadai Švedijoje nėra lengva ir 
sukelia įvairių problemų, nes di
delę daugumą šio krašto kata
likų sudaro svetimtaučiai imi
grantai. Būdingrs pavyzdys y r* 
Vaekras parapi.ia: j i turi t r is 
tūkstančius penkis šimtus tikin-

Į čiųjų, priklausančių trisdešimt 
(vienai tautybei. 
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NAUJA MŪRO SIENA 
Vakarų Vokietijos šiuo metu tautų asmenys, savo laiku pasi-

puoselėjama "Rytų politika" traukę iš savo kraštų prieš juos 
(Ostpolitik) ir JAV "vedama "de- užplūstant Sovietų okupacijai, 
tente" suteikia Sovietų Sąjungai galvoja kitaip. Visi tų kraštų pi' 

Savo metu Andre} Amalrik, ži-
i nomas kovotojas dėl laisvės Sc-
įvietuose, paskelbė studiją "Ar 

galimybę išsiugdyti vis ilgesnius hečiai, kūne nėra pakeitę pi- I Sovietai ištvers iki 1984 m T 
nagus ir didesnius ragus laisvųjų lietybės (tokių, tiesa, tebėra ne- | p r a n c G z i j o s dienraščio "Le Mon-

SOVIETŲ POLITINIS SPAUDIMAS 
Apsiginklavimas — užsienio politikos pagrindas 

GEDIMINAS GALVA 

pasaulio kraštų atžvilgiu. daug), yra nepriklausomų Latvi-
štai VaL Vokietijoje laisvųjų į o į Lietuvos, Estijos valstybių pi-

latv nų leidžiamas savaitraštis 
"Latvija" (VIII. 14) savo veda
majame rašo apie sovietinių rusų 
paruoštą naują '"siurpryzą". So
vietų generalinis konsulas Bon-
noje ir Hamburge pranešė kelias
dešimčiai Vokietijoje gyvenan

č ių latvių, prašiusių įvažiavimo 
vizų į Latviją, kad Sovietai to
kias vizas išduos tik tokiu atve-

liečiai.Tų kraštų diplomatinės ar 
konsuliarinės įstaigos VVashing-
tone ar Londone išduoda savo 
piliečiams užsienio pasus, kuriais 
galima keliauti po Vakarų kraš

tus. Dvigubų pilietybių papras
tai nėra, nes jas draudžia Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Amerikos 
ir kitų valstybių įstatymai. Vadi
nasi, lietuvis politinis emigran
tas, jeigu jis nepriėmė kurio nors i ju, jeigu latviai pasiprašys sovie- , V ... ' , r T . . ; i a j l- .,. v. r „ ' _ krašto pilietybes, yra Lietuvos •tmio piliečio paso. Tuo pačiu ... . ^ . . ' .* . , . i o .. , . . . ^ .v pilietis, o jeigu pneme — kitos 

i S l 'ZJ3L!,?!ZZrJ vais tyk, U j / v , Vak. Vokia-
tijos, D. Britanijos ir kt. pilietis. 
Jokiu būdu jis nėra Sovietų pilie
tis. Juk dėl nenoro tapti Sovietų 

- vkmos Muencheno turizmo fir
mos (savininkas diplomuotas 
pirklys A. Vencelides) praneši
mą, kad ši firma esanti priversta 
išbraukt i is turistinių grupių są- Jį. k į 

piliečiu jis ir iš savo krašto pasi-

de" atstovas Maskvoje kreipėsi į 
A. Amalriką minėtos studijos rei
kalu. 

Jis pareiškė dienraščio atsto
vui: "Krašto raida buvo žymiai 
lėtesnė, kaip prileidau rašydamas 
studiją. Aš tinkamai neįvertinau 
ir Sovietų vadovybės, pasižymė
jusios dideliu lankstumu. Sovietų 
santvarka yra tvirta, ideali ir ji 
galėtų ilgai tęstis, jei būtų už
sklęsta". 

"Le Monde" paskelbtame pasi 
kalbėjime A. Amalrikas daro įvai 
rias prielaidas, pvz. Sovietų ka
rą su kom. Kinija. Jo pareiški
mas prieštaringas, nes "tvirtoje 
ir idealioje" santvarkoje randa 

y daugelį nesklandumų: pramonės, 

rimai įvarė pleištą ir pasaulėžiū
rinėje srityje. 

Sovietai jau gana anksti, 1962 
m., dėjo ginklus politinių svars
tyklių lėkštėse. JAV griežtas pa
sipriešinimas privertė rusus iš 
vežti 
Kubos 
vietų 
miršo 

Po dešimtmečio Sovietai su
laukė kito smūgio Afrikoje. 1972 
m. liepos mėnesį rusai kariai tu
rėjo apleisti Egiptą. Tai buvo 
didžiausias smūgis Afrikoje. 

Ginkle svoris 

EROROMIN'f KOVA KANADOJ! 
Darbininkų mažuma nori valdyti daugumą 

J. VAICEUGNAS 
Kanados vyriausybė sudarė tuos grasinimus Kanados vyriau-

antiinfliacinę instituciją, kuri ko-1 sybei pareiškė savo suvažiavime 
votų su kainų ir atlyginimų kė- Quebeco mieste 1976 m. gegužės 
limu. Bet kainų kontrolė si!?- viduryje. 
na: kainos kyla, o didžiosioms ] CLC turi komunistines tenden-

Sovietai aptvarkę karšto ūkį, 
i ėmė vis sparčiau ginkluotis. Ypač 

ugdyti. 
. Politinis atkirtis 

Paskutiniame dešimtmetyje 
Sovietų užsienio politika buvo 
nepaprasta 
vadov 
gė įs_._ 
ir net sudrausti Siriją, kai ji ėmė, bendrovės vykdančios naujų ener-' išspausdino paveikslą, vaizduo

dami 
par-

saugo 
rašąs 

vykdė naujų energijos — Storming The Vinter Palace. 
vietiniame žodyne. Liepos ir rug- " l i l* paieškojimus, o dabar, tjei bolševikai Petrapilyje puolė 
piūčio mėnesiais Maskva ėmė at- :-a ! n a f t o s s t a t i n į kainuoja 8 dol. • Žiemos rūmus pasigrobti į savo 
virai kaltinti buvusius santarvi- l daugiau, bendrovės nebeturi į r ankas valdžiai, tai čia toks puo-
ninkus. Jai užkliuvo apsiginkalvi-
mas, Vakarų Berlynas ir CLA. 

tijos ir net Prancūzijos vardai so-! ^ r c 

pinigų naujiems darbams. 
Kainų kilimas apsunkina dir-

Kai vakariečiai pakaltino S ^ l ^ ^ j * gyvenimą. Tiesa, yra 
vietus, pažeidusius 1972 m. p a - ' į į ^ ? ^ į ? 6 , ? * " ™ 
darytą susitarimą, netrukus su-

rašų tuos latvius, kurie š.m. lie- Tačiau Sovietų vyriausybė, 
pos ir rugpiucio mėnesiais nore- ,«. 
io keliauti i Rygą. Vencelides ^ j S P l ž ^ l S S f ^ . 

žemės ūkio gamybos aplaidumą, 
pakrikusią administraciją, nely
gybę ir jos sukeltų žmonių ne

prileidžia dvigubą pilietybę, nes 
jai rūpi visus emigravusius asme
nis turėti savo krašto piliečiais. 
Tokiu būdu emigrantai turi sub-tai latviai tun sutvarkyti savo j . .. «» « r ,-..:•: .M u „ J ordmuotis Sovietų įstatymams ir 

buvęs priverstas tai padaryti.to
dėl, kad sovietiniai konsulatai 
jam oficialiai pranešę, esą, turis 

limas vykdomas diktuoti krašto 
vyriausybei. Petrapilyje buvo rau
donos vėliavos, o čia vėliavos su 
CLC įrašąis. 

Parlamento rūmų puolimas 
nieko neduoda. CLC numato sa-

darytas per (paskutinį dešimtme-Į mas VIII.4 pakai ; ° O™*1? ^ikia visiems. Ge- Vo žinioje turimus 2 mil. darbi-
tį, nes tuo metu Sovietai ne-tik'toti ir senesni L. Brežnevo pa- J " " * atlyginimus išsikovoja tie 

silpnas 

atlyginimus, bet daugumas dir-
didelis apsiginklavimo šuolis pa- ' lauktas "Pravdos" aštrus atsaky- j » « m n i gauna mažus; atlygini-

pasiekė JAV karinį pajėgumą, 
bet kai kuriose srityse net jas 

pilietybę". 

Tokiam "sutvarkymui" Mask
va yra numačiusi du būdus: 
L Turistas turi paprašyti Sovie
tų generalinio konsulato, kad iš
duotų jam naują Sovietų užsie
nio pasą — "zagranpasport". 
Šiam reikalui reikia užpildyti tris 

jų karinei prievolei. O jeigu jie 
paduotų minėtus prašymus su 
gausiais priedais, kuriais prašytų 
atleisti juos nuo Sovietų piliety
bės, tai tuo pačiu jie pripažintų 
save Sovietų piliečiais. 

anksčiau Žinoma, 
priemones, tariamai, 

minėtas 

pasitenkinimą. Gali baisus ? ^ e n k e - KaroHO laivyno per 
sprogimas. Kultūriniame gyveni- r a ! a u e m e **?* f!?W*x ita-
me vyraująs sustingimas. o s tarptautinei politikai. 

Apie užsienio politiką nė žo-j JAV VI laivyno vadovas adm. 
delio. j E. J. Caroll teigia, kad Sovietų 

•r r, . . . . . . . . . I karinis laivynas Viduržemio 
Užsienio poUUkos nesėkmes . . 
w « * « n ^ į~«.«.«*« «^ . e e s ą s n e D a p r a s t a i g e r a i ap_ 
Sovietų užsienio politikos link-, ginkluotas ir tobulai atlieka sa-

ninkų išvesti į generalinį strei
ką, kaip socialistai buvo padarę 
1905 metais Rusijoje. Vargu ar vy
riausybė imtųsi kokių nors prie-

vo pareigas. Nuo 1964 m. jo 
pajėgumas žymiai padidėjo. Tuo 
metu tebuvo 1,800 laivų dienų, 

arucetas, prijungti tris fotografi- į. ._ ' . « . : . . . ' . j . . ? , Sovietų pilietybes turistų pa-jas ir pridėti tris savo ranka pa- , u- v. »•- • c » - . ~_̂  , t . <-.. , , . . baltiecių poziunu Sovietai nau-rašytas autobiografijas. Visa tai 
pasiųsti Sovietų konsulatui, su
mokant 8 markių mokestį. 2. Ki
tas būdas tiems, kurie nenori 

doja retai ir Vokietijoje gyvenan
čių latvių atvejis, gal būt, yra 
tiktai tam tikras "bandymas" iš 

, , Sovietų pusės, pradėtas vartoti vi-Sovietų paso, yra tas, kad ^ J " ^ J J ^ R e l s i n _ 

kio pakto pasirašymo. 
Sovietų įstaigos gerai z: n-,. 

mė aptarta komunistų partijos 
programoje. Jos įgyvendinimas 
priklausė nuo krašto pajėgumo. 
Per pirmuosius 15 pokario metų į kai po dešimtmečio pasiekė 
gydė karo žaizdas, atsistatė ir j 20,000, kai VI laivyno pajėgu-

atsisakvti' s t e n S ė s i s a v o rankose išlaikyti mas 15,000 laivai dienų per me-
užimtus kraštus. Tuo metu sa- tus Viduržemio jūroje, 
telitiniai kraštai kėlė didelį rū- Didelį garsą sukėlė 40,000 to 
pestį. Jiems drausminti panaudo- lėktuvnešio "Kijev" pasirodymas 
jo karinę jėgą. rytiniame Atlante. Sovietų karo 

Tik kelerius metus užsitęsęs ki- į laivai jau vyrauja Indijos Vande
nų rusų bendradarbiavimas, štai- nyne ir spraudžiasi į Ramųjį, 
ga nutrūko. Nuo 1960 m. iki: Rusai pirmą kartą sugebėjo su-
šio meto tebesitęsia šaltasis ka- į kurti milžinišką karinį laivyną, 
ras, vertęs panaudoti didelius me Ko jis sieks: politinio vyravimo, 

-Svnrta-i ii"] "iZ\ dži^ginius išteklius, laikyti žy- j ideologinio išsiskleidimo ar prak-
tuvos, Latvijos, Estijos veržiasi i :

 m i a da l^ kariuomenes Kinijos pa- | tiskų tikslų - prekybos bendra-
Matvdami <• s ien>'-e ' r J5 apsupti. Skirtingi I vimo? Praktiškieji anglai Karini 

dviejų komunistų partijų tauti- Į laivyną panaudojo prekybos san-

reiškimai, kad JAV trukdančios: R a m i e j i , 
nusiginklavimo" derjbas. Esą, ua'-.,as-

Siaurinio Atlanto santarvės kari- . Kanados kai kurios unijos dar 
nės išlaidos esančios didtsnės už; įeina ir į Kanados Darbo kongre- j -*1101111! P r i e 5 CLC veiKsmus, nes 
Varšuvos santarvės išlaidas. Pas- są — Canafian Labor Congress'-;i n i e k o nedarė, kai vyriausybės 
tamsios žinioje esą tik 8 proc. ka-; — CLC. Kam tas kongresas rei- j žinioje dirbą paštininkai išeida-
rių daugiau, kaip vakariečių san- | kalingas, kai unijos turi savocent- . v o i įgalius ir nelegalius strei-
tarvėje. į rus, taio ir neaišku. Unijų sky-! x u s* 

"Litaratunaia gazieta" VIII.4 į rių, centrų ir visokių kongresų j CLC suvažiavime dalyvavo 
laidoje kaltino CIA agentus, ban, išlaikymas iš darbininkų ištrau- 2400 delegatų. Bet ir tame sū
džiusius priversti Olegą Karčen- Ida daug pinigų. Kai kurių uni- vaz.av.me DUVO maža. opoacija -
ko, Sovietų delegacijos prie Jung-! N nariai unijos reikalams moka p O delegatų. CLC viceprezicente 
tinių Tautų antrąjį sekretorių, po 15 - 20 dolerių per mėnesį. Shirley Carr opozicijai viešai ?pa-
šnioinėti JAV naudai. Šiuo rei- -M u n i J4 c e n t r a i yra pateisina- saKe, ^ad Cia ne vieta tems, KU-
kalu buvo parašytas atitinkamas "los institucijos, tai CLC yra tik «e išeina prieš CLC suvažiavimą, 
raštas Valstybės departamentui \ Pašalinė politinė institucija, ku- j Tonas <aba: komunistiškas: me-

Maskvai užkliuvo net ir toks r i (* pareigūnai iš darbininkų a^ne 
reikalas: Federalinės Vokietijos I Sauna gerus atlyginimus. CLCl Tiesa, prieš nubalsavimą išei-

jie "gali pareikšti savo norą at
sisakyti Sovietų pilietybės". Šiam 

"** 'reikalui jie turi užpildyti 4 anke
tas, prijungti 4 fotografijas ir 4 k aip politiniai em 
savo ranka rašytas autobiografi 
jas. "Atsisakant" Sovietu piliety- sa™ s e n 3J a tėvynę. 
bės, kiekvienas asmuo turi sumo- ^ i u s t u ^ srautus^ soviet inį . 
keti no 225 DM. rusai stengiasi laimėti ne vien Į 

tiktai užsienio valiutos, bet pa-
>« Latviai yra gavę ir daugiau iš didinti ir savo politinį kapitalą. 
Sbvietinių įstaigų raštų, kuriuose j i e m s labai rūpi, kad kuo dau-
Sovietų įstaigos laisvuosius lat- g ; a u a tsirastų tokių emigrantų. 
Vius, pasitraukusius iš Latvijos, ^UT\e užpildytų jų sudėtingas an-

^vądina "Sovietų piliečiais". Kai .^etas i r t o k j u būdu patektų i 
,.vienas latvis, turįs Vak. Vokieti- Sovietų pinkles, nes, pasirašyda-
jos pilietybę, paskambino Sovietų m i toiKius. dokumentus, jie įrody-
konsulatui į Bonną tariamos So- tų> įa^ pripažįsta okupacinį re-
vietų "pilietybės" reikalu, paaiš- jjmą. 
kindamas, kad jis niekada nesąs s u §ja akcija, atrodo, rišasi ir 
buvęs Sovietų pilietis, Sovietų neSeniai Sovietų be galo pakelti 
t»rnautojas jam paaiškino, kad m u į t a i dovaniniams siuntiniams 
nesvarbu, kokią pilietybę latvis ^ ^ artimiesiems į Lietuvą, Lat-
turts, vis vien Sovietų piliečiu jis vų^ Estiją ir kitus Sovietų oku-
liksiąs ligi grabo lentos ir turįs p u o tus kraštus. Plėšikiški mui-
tuo didžiuotis. Tačiau jam esan- t a 5 praktiškai nutraukė siunti-
ti^ galimybėj ''atsisakyti Sovie- n\ų siuntimą ir tokiu būdu tam 
tų pilietybės", jeigu to labai no- t f c j p r a s i T 1e privertė emigran-
rįs. Bet leidimus "atsisakyti So- t u s atsiriboti nuo savo artimųjų 
Vietų pilietybės" duodąs tiktai i r n u o saV0 valstybių. 
Sovietų aukščiausios tarybos pre- visa tai rodo, uad Sovietai, 
zidiumas, o sąjunginės respubli- pasinaudodami mūsų jau daug 

• Įrtfc nieko čia negalinčios nutarti. \.artų m į n ė tu Helsinkio "baigia-
Vadinasi, leidimus duoda ne Ry- m u o j u dokumentu", bando Ber
gą, ne Vilnius, bet tiktai Maskva. \yno .pavyzdžiu aplink Pabaltijo 

* valstybes pastatyti naują sanda-
Taip galvoja okupantai. Ta- rią mūro sieną. 

čiau lietuviai, latviai, estai ir kitų b. kv 

Spaudo] ii gyvenime 

VERŽIASI Į V A K A R U S 

siūlymas sudarvti teismą Jungti- baugiausia sėdi prokomunistinio j Ji i generalinį streiką buvo pasiū-
nių Tautų žinioje spręsti žmo- | nusistatymo pareigūnai, kuriai 9 * - . . . t ą , 
gaus teisių pažeidimo byloms. paprasto darbo nėra dirbę. CLC 

darbininkams atlyginimų pakė
limo neiškovoja, nes tai yra dar
bininkų unijų reikalas. CLC, 

Vakarų Berlyno klausimas 
Europos bendrijos kraštai nu-

krašto ekonominius reikalus turi 
tvarkyti CLC vyriausybė ir biz
nieriai. Tuo norima pasakyti, 
kad ateityje kraštą turėtų val-

tarė da 
parlamento 

ryti tiesioginius Europos kaip jau minėta, yra politinė in-. dyti ne vyriausybė su parlamen-
mto rinkimus. Tai lietė j strtucija, kuri, pasiremdama dar- į tu» o k o ^ tai triumviratas, ku-

diktuoti krašro "ame CLC grotų pirmuoju smui-
ynausyDei. Vietnamo karo metu' ;<u' 

to raštą Anglijos, JAV • Pran-|CLC reikalavo, kad Kanados vy- i h prieš šį manifestą suvažia-
Icūzijos ambasadoriams Maskvo-! riausybė siųstų protestus JAV vime kai kas protestavo, nes.jsp, 

ir Vakarų Berlyną. Sovietų vy- Į bininkais, nori 
riausybė VIII. 3 pasiuntė protes- j vyriausybei. Vieti 

-4*^:: 

tykiams plėsti ,r politinei galiai n u n x t y d W t o k i e rinki. vyriausybei, kuri Vietname kovo-: neverta dotis su kapitalistais. Que-
Imai visai nesuderinami su 1971 Jo prieš komunistus. Dabar Viet- \ beco provincijos Darbo federac:-
I padarytu keturių valstvbių susi-: namo karo nebėra, todėl CLC: jos vadovas L. Laberge pasa.e, 
i tarimu. Vakarų Berlvno politi- j ^ Jėgas atkreipė į pačią Kana- !<ad Jis me:<uomet nesės kar^u su 
I niai klausimai esą neišspręsti, to- Jos vyriausybę, kad nebūtų jokių . Quebeco a n a pirrrunin^u R Bou-
;dėl bet kurie rinkimai pažeidžia >fiiaciniu suvaržymų. CLC| ^ s a , o Ken Rose sau^e, kad i 
I minėtą susitarimą. j triumviratą gan jeiti ne prasyda-

Vakarų Berlyno klausimas jau mo dabartiniame Europos p a r . ! - -n^o nors, bet reikalaudami. 
1 sukėlė ne vieną trintį. Praėju- !amen*e Strasbourge. Kuriais su- Jei Kanados vyriausybė iš ran-
i šiais ir šiais metais vyko nesu- #metimais Sovietams staiga para- Cl1 P a ' e i s prasto valdymo vade-
; tarimas dėl berlyniečių atstovav: vi Vakarų Berlvno reikalas? So-1 les> k r a § t e ? a l į ^ ^ d aug nems-

mo. Federalinė Vokietija bandė /ietai . atskyrė jiems priklausiusį | 'pnumų. O :as gali 
; svetur ginti berlyniečii 
i bet netrukus sulauki 
vietų protesto. FederalL_ 
tija, numatydama galimas pai- karų Berlyno reikalus? I šim aį -ų pabėgo iš 

i niavas, pasiūlė daryti netiesiogi- Šie akibrokštai neabejotinai ta 
Turkijos — Graikijos konfliktas dėl viešpatavimo Egėjo jūroje tebesitęsia. 
Turkų laivas "Sismik" išpiaukia į Egėjo jurą, kad sustiprintų ten Turkijos 
jūros laivyno pajėgas 

mimstens 
nius rinkimus Vakanj Berlyne, ri savo tikslą. Galimas dalykas, j Raudos atstovams pareiškė,, jog 
kaip ir šiuo metu. Sovietai neda- kad jie vėl ruošiasi įkaitinti at-1 ^ s "**** x a d tie Kanai sugris. Tai 
rė žygių dėl berljTiiečių dalyvavi-'• mosferą Vakarų Berlyne. (Nukelta į 5 psl.). 

AUŠRA IŠEINA | GYVENIMĄ 
Dviejų draugiu laiškai 

Nederlandų transporto organi
zacija (CNVO) mano, kad vyriausy
bė tuoj turi imtis priemonių prieš 
vis didėjančią Rytų bloko valstybių 
konkurenciją transportui. Jei greit 
nebus sudaryta tam kliūčių, nuro
do CNVO. tai dflis Vakarų 
Europos transporto rinke- ir taip 
pat Vakaru Europos ekspoi*xs i už
sienio kraStus priklausys nu-> Rytų 
Euopos politikos. Reikalas Ha liečia 
iįę vien Nederlando problemos, ma
no CNVO. todėl jis turi būti spren
džiamas visos Vakarų Europos, 
nes liečia visa transporto sektorių. 
"• Didžiosios Britanijos. Vakarų Vo
kietijos, Danijos, Nederlando jūrų 
laivininkystės firmos vis daž-
jaiau reiškia savo susirūpinimą dėl 
Kytų bloko prekybos laivyno vis 
Stiprėjančio įsiskverbimą i Vakarų 

Europos transporto linijas. Lenkijos 
ir Rytų Vokietijos laivai per Vaka 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VENTEKYT* 
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— Bet mums reikia dabar. Pamatyti reikia, nors 
susižinoti. 

— Dieną, dieną, dieną, — pasakė ir uždarė duris. 
Daugiau nežinom kur eiti. Sugrįžom. Paskui atsigu-
lėm. Man atrodo, kad ir vaikai neužmigo. 

Rytą vaikai apie mokyklą ir nekalba. Sulaukėm de-

Iškaišiojom viską, kur jmanydami. Nuo drabužių, auklėtoja. Po keletos minučių tie draugai prisistatė 
nuo lovų ne tik siūlus, bet ir pūkelius nurinkom. ; pas mus. Išsigandom vėl visi. Bet jie mandagiai pasakė 

Apie dvyliktą ir prisistatė milicininkas ir du ei- labą dieną, auklėtoja tuojau ėmė kalbinti Vikintą. 
viliai. Pamatę juos, išsigandom. Išlandžiojo visus pa- ' — Sakyk, Vikintai, kodėl tu į mokyklą nebeatei-
kampius, bet nieko nelaimėjo. Įrd? 

Po pietų atėjo Žolėnienė su Zita. Atnerė mums —Todėl, kad jūs mano motiną suėmėt. Man reikia 
valgyk. Žolėnienė liepė tuoj užkurti plytą — kamba- duoną užsidirbti, — atrėžė Vikintas. 
rys buvo labai iššalęs. 

Tada kažkaip jaukiau pasidarė. 
Zigmas atėjo tik kitą dieną ir nieko nesužinojęs. 
— Atrodo, kad buvus milicijoj, bet dabar nėra. 

— Argi mes suėmėm! — kryptelėjo pečiais moky
toja. — O kurgi tu dirbi, pasakyk? 

— Kur gaunu darbą, ten ir dirbu. 
— Tai va, — įsikišo civilis, — kad tu galėtum 

lankyti mokyklą ir kad tau nereikėtų pačiam duonos 
Gal j saugumą nuvedė tardymui. Dabar, sako, kol » u ž s i d i r b t i < m e s ^ a b u d u m 8 e s u t e n t l v e š i m j v a i k ų 

tardys, nenusigaudysim. 
Šeštadienio vakare atėjo Augustina, Danielė ir 

namus, kol mama sugrįš. 
— Aš nevažiuosiu! — suriko Vikintas ir šovė pro 

r , . Vokietijos kanalus skverbias! ilvintos, einam vėl visi. Suėjom visi j milicijos raštinę.' Ą n t a n a s - J i e l š Zoleno sužinojo apie mūsų nelaimę. d u r i s M i l i c I n j n k a s b u v o paiokęs vytis, bet civilis jį su-
_ . _ „ . _ _ . . . . . . _ Aiionictina anramino vmlrrs . .. . _ . . . . Vakarų Europos vandenis, tuo tar- I Raštinėje stoviniuoja juodas storas milicininkas. Jo 

pu kai Vakarų Europos laivams ke
lias j Rytų bloko vandenis lieka už
darytas. 

Tas pats ir su prekių transpor
tu oro keliais. Vakarų oro transpor
tas iš Nederlando j Sovietų Są
jungą atliekamas rusų oro trans
porto laivais. 

Nederlando CNVO nurodo ir } 
politinius motyvus dėl Rytų bloko 
vedamos transporto politikos. Jie jau 
eina prie to. kad pradeda steigti sa
vo transporto tinklą, transporto fir
mas Vakarų Europoje, kad sustip
rintų savo "prieš-imperialistinę jta-
ką laivininkystės srityje Vaka-

žandas užklijuotas pleistru. Man iš karto pasirodė, kad 
tai tas pats, kur rudenį Vikintą buvo atsivaręs prie 
statybų. Ir Vikintas tuoj jį pažino. Susiraukė ir nusi
gręžė. Aš ėmiau aiškinti, kad tų vaikų motina išėjo va
kar į miestą ir negrįžo. 

— Išėjo ir negrįžo, — pamėgdžiojo mane milici
ninkas. — O kodėl ji negrįžo? 

— Sakė. kad ji kažkur gavusi skarelių parduoti. 
Be darbo buvo. Mums sakė, kad ją į miliciją atvedė. 

Augustina apramino vaikus. 
— N'eimkit į galvą, sako, — čia nieko baisaus. 

Patardys, apklausinės ir paleis. Pamatysit, kad motina 
ir bepareinanti. -ėt 

Vaikai patikėjo, kad motina gali greitai pareiti ir 
aprimo. Vikintas ėmė skubiai ieškoti darbo. Niekas ^B-
negalėjo jo įdarbinti, nes jis dar neturi šešiolikos. Ta
da Antanas ir kiti mūsiškiai pasiūlė dirbti su jais be 
jokių apiforminimų. t ina? 

laikė. Ramunė pradėjo bliauti. 
— Ir aš nevažiuosiu, nenoriu, ai nenoriu. 
— Kur jūs mūsų motiną padėjot? Gal jau zružu-
suriko už durų Vikintas. 
— 0 sakykit, kas jūs būsit? Kreipėsi į mane civi-

— Aš jų giminaitė. 
— O jūs sutinkate vaikus pagloboti, kol gr$ mo-

rų Europoje. 

— Padėsi, sako, mums, o mes, kas tau priklausys, 
— Nežinom, nežinom, nežinom, — pagaliau ta rė ' atiduosim. 

jis. — Kai bus laikas, pareis. Man buvo labai nesmagu, kad jis nutraukia moks-
— Jis šuva, jis suėmė motiną — sako išėjęs Vi- \ lą, bet aš neprieštaravau.. Nes, viena, jis nebūtų manęs 

Įtintas. — Dėl to jo žandas užklijuotas. Manai, nesigy-1 paklausęs, antra, mums buvo labai reikalingi pinigai, 
nė motina. Gerai. Vieną dieną pamatėm, kad prie mūsų kaimyninio 

Paleidau vaikus namo. o pati bėgau pa? Zolėnus.! namo sustojo milicijos masina. Išlipo trys žmonės: kaimyninio mūro ta ponia, pas kurią buvo užsukę sve-
Laimė, radau Zigmą namuose. Zigmas pažadėjo nueiti į j milicininkas, vienas civilis ir viena moteris, {ėjo į mu- čiai 

— Sutinku, — atsakiau. 
— Bet žinokit, kad vaikai turi lankyti mokyklą, 

— pasakė mokytoja. 
— Lankys. 
Ir draugai išvažiavo. 
Nuvažiavus milicijos masinai, atėjo pas mus iŠ 

At T. , milicija, O ziax, sake • paaiėpk viską. &ą turi '•nni aamą. VlktetH pažaso. kad U s»texui įm £*ases CB^i ^ingtauĮ 
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BOSTONO 2IMOS 
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 

Tautos šventes m:-nenmas 
įvyks r u g ė p 26 d., sekmadienį. 
10 vai. ry:o bus IV. Mišios už pa
vergtą Lietuvą, šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, So. Bostone. 3 vai 

tu. 
Apie pačius smuikininkus taip 

jis kalbėjo: "Pomerancaitė, sun-
Idais keliais išsiveržusi iš oku
puotos Lietuvos, šiame krašte pa
siekė pasaulinio garso. Jos vyras 
Mazurkevičius taip pat prilygsta 

-.... , . i jos meniniam pajėgumui, nes 
po pietų Lie'uviu Pniecių d-jos' • į griežtoji didmiesčių kritika vieno-

i dai gerai apie abu atsiliepia". 
Smuikininkams akompanuos 

jaunas pianistas Saulius Cibas. 
Taigi, tokiuos garsius smuiki

ninkus girdėsime Laisvės Varpo 
koncerte spalio 10 d. 3 vai. po 

auditorijoj bus tolimesnė progra 
ma. Čia kalbės buv. L. B. krašto 
valdybos pirm. inž. J. Gaila, o 
meninę programą atliks solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richardson. 
Jai akompanuos dr. Vytenis M. 
Vasyliunas. Po programos kavų-j U e t m h d j o $ 
te irišoKiai._Kaip_pamaldo_se_taip| a u d i t o r i . o J ) ^ ^ ^ 
ir salėje organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Rugsėjo! 
mėnuo yra Lietuvių Bendruome
nės mėnuo, o Ši šventė yra Di
džiosios Lietuvos prisiminimas. 
Todėl kartu su šventės organiza
toriais, LB Bostono apylinkė, vi
si dalyvaukime pamaldose ir mi
nėjime. 

APIE MENININKUS 
LAISVĖS VARPO KONCERTE 

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpo rudeniniam koncerte 
programą atliks du garsus smuiki 
ninkai — Dana Pomerancaitė ir 
jos vyras Jurgis Mazurkevičius. 
D. Pomerancaitė baigusi Vil
niaus muzikos mokyklą, dėl savo 
išskirtinų gabumų buvo išsiųsta 
studijoms į Maskvą pas garsųjį 
Davidą Oistrachą, pas kurį studi
javo ir Jurgis Mazurkevičius, kilęs 
iš Lvivo - Lvovo, Vakarų Ukrai
nos. Ten jie mokėsi, įsimylėjo ir 
vedė. 

D. Oistrach priima tik išimti
nų gabumų menininkus. Jo mo
kinių skaičius yra labai ribotas. 
Todėl vien tiktai faktas, kas tas 

SVEIKSTA JONAS 
VALIUKONIS 

Pedagogas ir buv. Zarasų bur
mistras Jonas Valiukonis jau 
pusmetis kovoja su širdies liga, iš 

i ligoninės yra 'pervežtas į sveiks
tančiųjų namus ir manome, 
kad galės sugrįžti į namus. 

Mūsų kolonijose 
Philadelphia Pa. 

ŠKĖMOS "ŽVAKIDĖ" 
PMLADELPHIJOJ 

Pas mus netrūksta visokio žan
ro koncertų, tautinių šokių ren
ginių, minėjimų bei kitokių pa
rengimų. Labai senai beturėjom 
dramos spektaklį. Daugelis žmo
nių šios rūšies meno yra tikrai 
išsiilgę. 

Praėjus malonioms atosto
goms bei kartu kiek įkyrėjusiems 
karščiams, rudens sezoną pradė
sime A. Škėmos "Žvakide", kurią 
suvaidins Rochesterio jaunimo 

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

panlrtnli imti 

; 

lietuvių klubas Clevelande kasmet suruošia puikią gegužinę. Nuotrau
koje matome — adv. V. širvaitį, inž. R. Kudukj ir Z. Dučmaną, pasi
ruošusius sutikti svečius. Nuotr. V. Bacevičiaus 

sekančioje Tautinių šokių šven
tėje Toronte. 

Lietuvių kalbos aš per daug ne
moku, bet visgi pajėgiu suprasti, 
kokia tema lietuviškai vra kal-

jant JAV ir Lietuvos himnus. Tai 
buvo atlikta su tikrai dvasine — 
muzikine kalha. O jei dar 
prisiminčiau dainą ''America the 
Beautufil", tai mano emocijos 

bama. Šokių šventės metu nema- | beveik baigėsi ašaromis... Pagal-
žas skaičius lietuvių kreipėsi į ma- į vojau, kokie mes esame laimingi, 
ne lietuviškai. Esu tikras, kad Į galėdami su draugais ir giminė-
mano atsakymai tiems zmoaems 
lietuviškai buvo šiek riek savo
tiški ir kartu juokingi. Pirmiau
sia man tekdavo "suvirškinti" 
tai, apie ką buvo man kalbama, 
o tik tada aš mėginau parinkti 
tinkamus atsakymus iŠ mano ri
boto lietuvių kalbos žodyno, iš
tarto su amerikietiškų akcentu. 

Aš buvau stipriai sujaudintas 

mis džiaugtis tokia Tautinių šo
kių švente. Ir visiškai laisvai, 
niekieno nevaržomoje atmosfe
roje. 

Šiais rašytais žodžiais aš no
riu išreikšti savo dėkingumą 
kaip Tautinių šokių šventės da
lyvis, o taip pat jaučiuosi išreil-
kiąs savo jausmus ir patyrimus, 
kurie mane taip gerai mu-

1 T a i r i v prefclt) 
w-iiinogj i i «u6»w 

COSMOS P.VRCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI j UET_,; 

i£S» 8, Halnled S*. CftJcago UL SOSOfe 
J601 W **U> 9t. OMimaot Hl *»f>x» 

Tefaf. 925-2737 — 254-8820 
V. falaasassi 

T E L E V I Z I J O S 
M I G L I 14* S T f 

Spalvotos ir Paprastos BMflJM 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimas Ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69th S t . teL 776-1486 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOf 

K K A L E 8 I A I 1 

Erdvos mar. $-jų mieg. bungahr*. 
I vakarus nuo Califonua ir OSos 
N«u|i atasaiaam langai tr garažas. 

lVa aaMai salaOjBi Puošnus bu-

- B - Talmaa. 

apartmentų medinis ir patalpa biz-
nini 2wni takiai Rrigbton Ptcc. 

5 ;«• ;»» . t ( i <* R k * « 

29S"t W. ošrc *zn*t — -*&> t?"-

i fc » h O N U O M O T I 

Moteriai reikalingas 3 a r 4 
mažų kamb. butas. Pageidauja
m a 1-me aukšte. Brightcn Plje. 
847^188. 

L~> J1A VtiR R E V T 

SIUN' . . £ ! . » ; 

ir pilnas emocijų nuo nuotaikų, i t e K e s : o s šventes metu. 
kurios vyravo begiedant ir begro- Jerald Matz 

Ir kitus kraštui 
NEDZINSKAS—4085 Archer Ava, 
Chicago, DL 60632, telef. 927-5980 

A. t A. Dr. ROMUI GINIOČIUI mirus, 
jo žmonai KATRIUTEI, sūnui ANTANUI, marčiai 
REGINAI, dukteriai GAJAI ir anūkui RAKIUI reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Sotra ir Norman Bursram 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujaa lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Žiema*. teL 776-0882 po 8 v. vak. 
oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooo 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

viso rūšių grindis. 
J . BUBNYS — TeL RE 7-6168 

ooooooooooooooooooooo->:«>c 

PIRKSIT — PARDCOSr: 

Maloniai hins patarnaus 

BALYS BUORAfTIS 
4SčN ĖįĘ^įįĘ Av. — 254-5551 

13oth & Archer Ar . — 237-5861 

yiiiiiiiiinuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuuiiiiitiuiii 

lamom. 5 kamb. bu tas 1.3 miQK.) 
2-me aukšte. Šilima ir karš tas 
vanduo. 2 a r 3 suaugusiems — 
Marąoette Parke. 7J6-S361 

_ 
ISNUOM. 2-jų miegamų butas. 

i Apylinkėj 67-os ir Sacramen^o. 
Skambinti po 5 v. vak. 737-6987 . 

HELP WANTED — MOTERYS 

M O V 1 N G 
1EBENAS perkransto baldus ir M-
tos daiktas. Ir iš toli miesto leldl-
mai ir palna apdraoda. 

TELEF. — WA 5-6065 

ar kitas yra jo mokinys, rodo, tas t e a t r a S - Veikalą, režisuoja Kristi-
smuikininkas yra aukšto lygio. 

Baigę studijas Maskvoje Pome
rancaitė ir Mazurkevičius daly
vavo eilėje tarptautinių smuiko 
•koncertų, laimėdami pirmąsias 
vietas. Pomcrancaitei šitai įvyko 
Leipcige ir Bukarešte, o Mazarke-
vičiui Muenchene, Helsinkyje ir 
Montrealyje. 

Išvykymo iš okupuotos Lietu
vos laiku jie buvo Vilniaus filhar 
monijos solistais, o taip pat ruo
šė koncertus Lietuvoje ir įvairio
se Sovietų respublikose bei sateli
tiniuose kraštuose. 

Siame koncerte spalio 10 d. jau 
bus trečias' šių smuikininkų pa
sirodymas Šio krašto lietuviams. 
Jie koncertavo Chicagoje Jauni
mo centre ir Kultūros židinyje 
New Yorke. Ten koncertai pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 

na Sabalytė, dramos studijas be- i 
baigianti studentė. Minėta vai-! 
dintoju grupė, dėka jaunimo en- • 
.tuziazmo ir režisorės gabumų, yra j 
pasiekusi aukštą meninį lygį; 
ir kritikų yra gražiai įver-1 
tinta. Rašytojas Jurgis Jan- • 
kus ("Drauge'* 1976 - VII - 10) | 
štai kaip atsiliepia apie Rocheste
rio vaidintojus: "2vakidė" y ra | 
sunkokas veikalas, su kuriuo su- | 
sidorot: gali būti nelengva "prity- Į 
rusiems" scenos vilkams. Ir čia I 
Kristina Sabalytė su būreliu drau I 
gų susirinkusius nustebino tikrai j 
brandžiu spektakliu. ( ) La-«i 
bai norėtųsi, kad jis nesibaigtų i 
vien čia, Rochestery. Jį verta pa
matyti ir ten, kur jaunimo nėra, 
ir ten, kur jo yra daug." Vaidin
tojai gražiai užsirekomendavo ir 

N, 
Mielam Žemaitijos sūnui 

A. f A. Dr. ROMU 
jo žmo:nai KATRIUTE 
TĖVUI ir SESERIMS Lietuvoje bei visiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

« » wV*w ^" 
-t#nMm 

VERTINGU NAMU 
GALERIJA 

WANTED CLEAMNG WOMAN 
1 ar 2 days per weslc in home near 

Beimont aad Lake Sbore. 
CaB LA 54N5 between 10 and aooa. 

VVARTED SHAMPO0 GIRL 
Experience necessary. Work 5 

days a week- Good pay and bene-
Ūts. 

ASK POR TONY 
Phooe — 825-3355 

Reikalinga 
darbui 1 
skambint 

d. 
po 

moteris 
savaitėje. 

namų 
7204 S. 

5 v. v. 737^3659 

ruošos 
Troy, 

SUPERVISORY POSITI0NS 

RN's and LPN's 
m J T 5 S ! . l ^ r L S Z S ^ t! Modem Ailled care facility on Norm 
auto garažas. Puikus vidaus planas > side. Excel)errt 3alary & benects. AU 
Marquett« Parke $29.750.00. 

M boti) •nuliuaisi Įrrngtns a s m u 
ui Kedzie, šalimai pko. "VlrS $4,000 
pajamų. Kainuoja »80,00O.Ov 

4 batq mūrne prie BIarls> Hlgb-
Naujas rasa sUdvinas, nauja elektra. 
S auto caflre garažas. J44.90O.60 

Ant Hlckory kalno p^ie ąžuolp i i 
metij T kambarh; -:z.-<>r.ciia b" S 
auto garažas. Savin.~.L^^ .-Ž*" ̂ **̂  ~s&—~ 
duoda už $S2,7O«00. 

Mtkriato • aMdtals pajamų sargai. 
2 butai. PlrMjui tikras radinys. Mar-
ąu«tte Parke. $2«.*«0.0«. 

17 flseco, didelis S ank&to. m&rv 
ir J a o t s m4r«> garažas. * t̂ard4&at'< 

šildymas. Maraaetto Parka. 
$88,000.00. 

j i.. • J JTIENEI ir šeimai, 

BUY, TelšiŲ Gimnazijos 
Mokslo Drangai 

«M854 W*m tat*- ^y-tf 

NAMU APŠILDYMAS 

l O t U 

goninSa. Pigus. 

VAL0IS REAL ESTATE 
282S W 71 «iy«t 

A. BANYS — teL 
F'*^5 

-~*?+>m******* 

ffiiojiftfrlf 

GINTAUTUI. RIMUI ir LAKSTUONEI 

kitose vietovėse. 
Vakaras i vyks rugsėjo' 

O štai ką kaloa muziKOs profe- 2 5 d. 7 vai., vak. Lietuvių 
šorius Jeronimas Kačinskas apie 
instrumentinę muzika, ir šio kon 

men. 
na-

Trreose (2715 E. Allegheny Ave.). 
, Po vaidinimo, gerai muzikai gro-

certo jos ispildytojus Daną Pome- Į j a n t > b u s š o k i a i ? p a s įv a i5inimas 
rancaitę ir Jurgį Mazurkevičių bei pasidalinimas įspūdžiais. Ren-
(Brraukos i5 jo kalbos per U i s - g ė j a i _p h i l a de lph i jos ateitinin-
ves Varpo programą). w _ k v i e č i a v i s u s atsilankyti 

Nėra lengva per trumpą lai- i r p a s i d ž i a u g t i ročesteriečių gra-
Ką atskleisti instrumentinės m u - , ž i u v a i d i n i m u bei pabendrauti, 
zikos grožį ir savybes. Tai yra l a - ; U u < i a m a „ ^ i r g Bal t imo-

moh 
J M W I 

nai ir uošvei mirus, mušu gili uzuo 

bai plati sritis. Aš ketinu ne tiek 
gilintis j tos srities akademinį api-
būdirrrmą, kiek tarti, kas būtų ak-
aktualu būsimo koncerto klausyto 
jams, kuriems instrumentinė mu-
zfka nėra taip popu!iari, kaip vo
kalinė, pavyzdžiui, solistai ir 
chorai". Toliau profesorius kal
bėjo apie nepalankias sąlygas 
muzikos plėtotei Lietuvoje. Lie
tuva buvo Rusijos provincija ir Uk 
nedaugelis lietuvių šviesuolių 
rūpinosi keki kultūrinį lygį. Jo
kios aukštesnės muzikos institu
cijos Lietuvoje tada nebuvo. O 
rreprik4»»soraybės lai tas buvo 
per trumpas virtuozams instru
mentalistams išugdyti. Todėl lie
tuviai ir buvo atsilikę nuo Vaka
rų. Be to, instrumentinė muzika 
esanti betekstė ir dažnai eiliniam 
'•dausytojui neprieinama ar nesu
prantama. Talentingas solistas 
instrumentalistas savo pajėgumu 
ir efektingu grojimu kompensuo
ja, kas r> karto atrodo neaišku ir 
miglota veikalo konstrukcijoje. 
Esą, joks solistas vokalistas nega 

r ės, Washingtono, 
ir net iš Chicagos. 

Clevelando 
B. V. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
NE U E T U V I S APIE LIETUVIU 

TAUTINIUS ŠOKIUS 

Aš esu didžiai patenkintas, tu
rėjęs galimybę dalyvauti kaip šo
kėjas lietuvių Tautinių šokių 
šventėje Chicagoje, 111., š.m. 
rugsėjo 5 d. 

Aš esu nelietuvis, bet buvau 
gana laimingas prieš 15 m. ve
dęs puikią Ketuva-itę. Sių vedybų 
dėka man teko ganėtinai susipa
žinti su lietuvių tautiniais šo
kiais ir damomis. O šiais metais 
man atsirado galimybė dalyvauti 
šokių šventėje. Si šventė gero
kai prašoko mano visas viltis 
tiek savo grožiu, o taip pat ir šo
kėjų bei žiūrovų skaičiumi. 

Nuoširdžiai tikiuosi, kad mūsų 
šokėjų grupė rš Omahos (su ku
ria aš šventėje šokau) ir toliau 
nesubyrės, išlikdama kaip viene 

Dideliam Kristijono Donelaičio mokyklos rėmėjui 

Stase ir Jenas Kelečiai 

i r A. Dr RCMiiiLDUI GiNIOCIUI minis, 
jo 2M0NAI. DUKRAI ir SŪNUI bei jų šeimoms, artimie
siems ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą ir ka r tu 
liūdime. 

Kristijono Donelaičio pradinės Ir 
aukštesniosios lituanistiniu mokyklų 
mok tojų taryba ir tė>Ų komitetas. 

VtASUA NORBIKlENft 
VYTACTA3 ŽUKAUSKAS 

SiUMT=.»įĮA! ! UETUVA 
«.-ai: -:-;_? -..-.-: :i^r--:r jrrr-je ri*ir» 

prekes. Maistas 1* Knropos *wWWj. 
MOS W. aatb SC, OHiemgO OL I D M 

T U . — WA »-S?8? 

iiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiuimuiniiniHiiniiinii 
-UETUV0S ATS M MiMar 
Radijo Valanda jan 35 m. tarnauja 
\ e v Jersey. X P W York k> Cosnecttont 

UetjiTiam*: 

Kas šeštadieni ano 4 Iki 6 vai. popiet, 
iš W E V D Stoties New Yorke (1336 
iOL. A-M ir 97.9 mes. FM) . 

Direkt. — Dr. Jokūbas J. Štokas 
1*67 Foace ^.«»e 

MonntatosMe, >. i. 9109* 
TeL tSa-5««« (cmOm 90U 

Kviečiame taip pat klausytis LAe-
tu-'lAkų kultūrinių valandų anglų kal
ba Iš Seton Hali Universiteto radijo 
<rtot ee (N"ew Jftrsey WSOU. 89.5 ir.ejf. 
F U ) Plrmad. 7:30-8:30 vai. vakare-

(Vadovauja prof. J. Stukas) 

millllllHIIUHHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllllUIIUII 

BUTU VrOM*VTM\* 
>i-"ni5 "uknute —. Pardavimas 

I v a m r « — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

•4K So. Kedzie Ave. — 778-8283 

shifts available. 
Please cafl 

Director of Nursing — 274-4405 

REUABLE £XPER. W0MAN 
Live in to help family with care of 

eiderty woman in Riverside area, 
WrA nuršng ejcperience. English 

Good salary. References. 
447-5492 

Reikalinga moteris namų valymo., 
darbiu 1 dieną kas antrą savaitę. 
AjpyK 87-os Ir Puktska. Skambint po 
7 r. v. 7«7-749S. 
• » • « • • » « » • • » » « • • • • • » • • * * « « » < • 

HELP WANTED — VYRAI 
* * • 

M. A. Š I M K U S 
XOTARY PUBLIC 

nrOCAEB TAJC 8KRVTCTE 

Taln n»* daromi V-ETITTMAX 
OTMINtŲ 

PTLOn -r : J o 

A. t A. JUOZUI KRIŠČIŪNUI mirus, 
jo sūnui Vytautui, marčiai Violetai ir anti
kėms reiškiame gilią užuojaulą ir kartu liū
dime. 

Gražina ir Aloyzas Sturcnal 

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiimii 
Apaimolca. skelbtia dien. DRAUGE. 
•ea Jia plačiausiai Rkaitomaa lie
tuvių dienraatiB.. 01 
aos visiems prieAnamoa. 
•IIHIIIUtlIUIIIHlIIIIUIIII 

' I M « » > M M I > i 

vami B t t . pj*9^ 
pirko. pararaoB ar 

Tjsmyj saTSoa, carpir. -njc^ijV^e 

TU 'Uitb Pt. rTburiJ B«tr* FT 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

AUTOMOTIVE MECHANIC -
Wanted: 2 automotive tnecbanica 
Ford shop eseperience retjuired. Profit 
sharing plūs other benefits. See Paul 
or Ed Baker at Boaniebrook Ford, 
5342 S. Ashland Ave.. Chicago. 

436-32900 

D Ė M E S I O ! 

Ii scenoje konkuruoti 92 «irtt t»ii* į tas ir ateityje- Aš jau dainų- fe'ei-
kai pasiruošuiiu instruroenulis-į giu į ateitį ir tikiuosi daiyvauti 

A. t A. DR. ROMUI GINIOCIUI mirus, 
skausmo valandoje nuošfrdžjai užjaučiame 2MONĄ. DUK
RĄ ir SCNŲ bei jų šeimas, artimuosius, gimines ir kar 
tu liūdime. 

Valerija Ramonienė 
Vida ir Eobertaa Kosmonai 
Zita ir JrUus 

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

Apdraus ta* perkraas tymae 
Įvairtri atstumti 

823 W E S T 34-th P L A C E 
TeL — FRontier 6-t8«B 

"ai tiMltKJ^ l U i i U i U y 

KORTELIŲ? 

Vliftisiu kortelių naodojhaaa jrra 
įrraiua paprotys. Biznieriai jai 
pinčiai «aadoja. bet tisas ir vieu 
laomtj stetovmma turėti gražias 
vMtiBea korteles. 

Kndpldtaa į "Draugo" 
tr**** 

admisia-
retkslais 

Busite patenkinti rafler) patsrnsvi-
nti . 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Programa 

Naujojoj Anglijoj iš stoties WLYS 
1360 banga veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — per 
duodama vėliausių, pasaulinių žinių 
santrauka ir komentarai, muzika, dai-
« * , ir Magdotes Pasaka. Sią pro
gramą veda Steponas J- ir Valentina 
Minkai Biznio reikalais kreipta j 
Baltk Florists — geSq bei dovano 
kmrtuve, 902 E. Bioadtvay, So. Bos-
tmt, Mass. 02127. Telefonas 26&-04S8. 
Ten pat gaunamas dienraštis "Orau-
**' ' ***** p.«ri»kimas lietuviš
kų knygų. 

Linksmai nusiteiksite perskaitę 
$į humoristini eilių rinkinį 

Alijošiaus lapai 
Knygos autorine dr. S. Aliūnae 

88 psl. knygoje pateikia 60 links-
DM| eilėraščių. 

Eiliuota Usksma Jvsdą parašė po
etas Ant. Gustaifig. Knygos kaina 
2.25 doL, I i e t u v ^ o s knygos klubo 
nariams trečdaliu pigiau, 

Uisakymus siųsti "Draugo"" ad
resu. Dlinois vakrtrjoe gyventojai 
prideda 5% mokeeeių. 

D R M E S I O I 
0000 ><x>ooooooooooooeooooooosooooooooooooo»ooooooooooo 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
B40 80. HALŠTED fTREET TEL. - CA tV7» 
RADUO m STEREO APARATŲ PARBtAVtMAS BR TAISYMAS 

OTOELM ?A?r5TVyTMA« rvADHAI^^ TE^gVrjajy APMSLATu 
SPALVOTOS TmJPrmim 4J»A»ATAT 

SOPNIE BAUGUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos prognnos ši WOPA, 
Useifl| ksAse kasdien nuo pirraa-

dhrdo ttd penktadienio 12:30 — 
i-no raL popiet — Seštadien) ir 
•ekaadieni nuo 8:30 M 9:30 vsl 
rvm 

TeJsfc HEsuoek 4-24U 
M P A>K 

71S So. MAPLEWOOD AVE. 
CHrCAOO. TLL. 60829 

• 



dims sudėti iš- brangiausio pa-1 Svečiuodamiesi pa s Rūtą ir Al- IŠAIŠKINTĄ P/sSLAPTINGOJI 
šaulyje meuž! \ Jie dirbo net tre- -gird: Simana . IJ'US. .. ikome jų MĮSLĖ 

• • - . - . . , . - . • ; . 

- . ^ . - • • • • • • 

brangiausią marmurą, ba!:ą- ^ė.-imus ir ragino Antaną "išger-
jį ąžuolą iš ši?urės ir riešutą, iš »j įįg dugno", bet jis mandagiai 
tropiku raudoną]: mahagonį. ro- -n l'koio ir nepaėmė jam pripil-

DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. rugsėjo mėr- 22 d. 

T m : 

Henry Pellatt 
jonus. Bėt jis 

sudėjo 
gal 

tokių pasakiškų 

gv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Clevelande-, Šiluvos Marijos ir lautcs 
šventes proga šv. Mišias atlaikė vyskupas Vincentas Brizgys. Greta jo 
stovi kunigai: J. Bacevičius, A. Galdikovskis ir klebonas kun. B. Iva
nauskas. Nuotr. V. Bacevičiaus 

VYKSTAME I TORONTĄ PAS SAVUS 
IfrMiami Florida "Air Cana-j Kitą dieną G. Balčiūnas mus 

da" Unija pasiekėme Torontą į n u v e ž ė j didžiulius, s'ilingus, 
peT frts valandas. Mano jaunoji į au-kš-os- meninės vertės rūmus, 
bendrakeleivė aštuoniolikme!ė j 
« « m fc»rso studentė Rūtelė Ver- i 
tatkaitė pirmąjį kartą savo gy 
venime skrido lėktuvu. 

avo m.ii-
nepagalvo-

rūmų iš
laikymas (ir jo tarnai) nepap
rastai brangiai atseina. Taip pat 
šimtus tūkstančių! Ir čia tas bu
vęs Kanados mukimilijonieriu-
sulaukė tragiško galo: bankroto. 

Sir Henry Pollatt bankrutavo. 
Dabar tie legendariniai rūmai 
paversti muziejum. Šimtai turis
tų per dieną pereina, lankyda
mi "Casa Loma". Tenka gal visą 
dieną sugaišti pažinti tikrąją rū
mų vertę ir į juos įdėtą turtą. 

• 

' 
su jaunimo pavyzdys. 

Buvo jau vėlus vakaras. Pavar
gę visi nušlepsėjome prie auto
mobilio, kuriuo mū?ų vairuoto
jas adv. G. Balčiūnas sveikus ir 
dėkingus parvežė namo. 

J. Narūne 

! '"Casa 

Mudvi su Rūtele pasitiko Lia-
lia Yčienė, nusiveždama mus j 
savo erdvią rezidenciją. Čia mes 
susipažinome su Yčienės vaikais 
— šviesiaplaukiu bebaigiančiu 
studentu Jonu Yču, s'udijuojan-
čiu inžineriją ir kiek vėliau su 
Vidutė Yčaitė, kuri tuokart bu
vo išvykusi į olimpiadą Montre-
alyje. Daugelis pažįstamų lietu
vių buvo išvažinėje į nuosavas 
vasarvietes VVasagoje, o jauni
mas dirbo vasaros darbus arba 
stovyklavo. 

Toronto, trijų milijonų gyven-

Loma" vadinamus, ku
riuos savininkas buso statęs sau 
nuo 1911 iki 1914 metų. Tai bu
vo kanadietis, muitimilijonierius 
Sir Henry Pellatt. Kelerius me
tus jis pats studijavo senojo pa
saulio ištaigingus karališkus rū
mus Anglijoje, Italijoje ir iš viso 
Europoje. Baigęs savo srudijas tas 
finansininkas užsimojo pastatyti 

Prancūzijoj skatinamas gi
mimų skaičius. Jaunos poros, 
laukiančios a r sulaukusios vai
kų, gauna įvairias lengvo išsimo- j prarytą maitą. 

Jau XIX a. pastebeta °cilcn< 
. Ada šviesiais .amarais iŠ 

vandens kartais girdėjosi tylūs 
garsai. Jie lyg klaidžiojo iš vienj 
1 HgCfcios pakraščio į kitą. Ik' 

skinti š 
' 

buvo . . . . . . dąujUfbč ląįendų 
ir fantastiškų spėliojimų. 

Pagaliau Šri Lar-kos pakrantė
se įsikūrė mokslininkai tyrinėto
jai. Jie į pakrantę atsivežė foto a-
paratus su teleobjektyvais, galin- i 
gų šviestuvų, magnetofonų gar- j 
so lokatorių ir kitos elektroninė 
aparatūros. Atrodo, kad gausi a-
paratūra ir padėjo įmin'i paslap
tingųjų garsų mįslę. Paaiškėjo, 
kad muzikantai — tai atogrąžų 
seklumų moliuskai, o jų "muzi-

j ka" atsiranda visiškai proziškai. 
,kai moliuskai pradeda virškinti 

• kolosalinio dydžio trijų aukštų1 

I rūmus su puikiais 9& kambariais, 
i su gražiausiomis verandomis 

ilgomis, atviromis, su dideliais' 
bokštais ir mažesniais bokš
teliais, su fantastiškais balko
nais, laipteliais ir net požeminiu 
tuneliu. Jis kopijavo Windsorc 
palocių ir Italijos žymesnius rū
mus. Jis samdė architektus spe-

mums parodė, vi- , cialiai stilingoms durims padary 
ti iš bronzos, kurios tais lai. 
kais kainavo 10,000 dolerių. Ji 
samdė meno specialistus grin-

sur mus vežiojo ir Kantriai ais.<i-
no plačiai žinomas Toronte ad
vokatas Gerardas Balčiūnas. Per 
adv. G. Balčiūno malonę mes 
aplankėme miesto be galo didė
lį ir ilgą parka> rūpestingai pri
žiūrėtą, Toronto Meno muziejų 
miesto centre ir užmiestyje Ka-
rtadds Septynių dailininkų pri
vatų muziejų su nepaprasta dau
gybe modernių paveikslų dide
liuose dviejų auksų rūmuose su 
pasakiškais vaizdais. Iš lango 
aplinkui matyti kalneliai, parke
liai, Žaluma. 

Rūtelė žavėjosi puikiais peisa-
žais, natiurmortais, portretais, y-
pač grafikos darbais. Daug foto
grafavo. Atrodė, bus sunku ją iš 
muziejaus išvesti. Mudvi su Yčie-
nę prisėdome pavargusios, juo 
labiau, kad Lialia Yčienė visą 
tai buvo jau mačiusi, kelis kar
tus muiejų aplankiusi. 

EKONOMINE KOVA 

(Atkelia iš 3 psl.). 

palaidos balos pavyzdys. 
Nors CLC yra prokomunistinė 

institucija, bet CLC suvažiavime 
kai kurie dalyviai Kanados mi-
isterį pirmininką P. Trudeau vie
šai pavadino Stalinu (A. 8.). 
CLC jaučiasi esanti galinga ins
titucija, nes savo žinioje turi 2 
mir. dirbančiųjų. Bet Kanadoje 
yra a-pie 10 mil. dirbančiųjų, to
dėl CLC savo žinioje jų turi tik 
20 proc. Dėl CLC karingo nusis
tatymo prieš vyriausybę yra pa
sisakymų ir spaudoje. Juose pri
menama, kad darbininkai netu
rėtų aklai vykdyti CLC reikalavi
mų, nes darbininkai turi balsa
vimo teisę ir gali laisvai apsis
pręsti. 

Komunistai į valdžią braunasi 
visais būdais, bet kaip komunis
tai jie į krašto parlamentą nepa
tenka. Komunistai panašiai vei
kia ir Anglijoje. Jie įstoja į Darbo 
partiją ir čia patenka į parlamen
tą. Sakoma, kad Anglijos parla
mente yra 50 atstovų marksistų. 
Silpnėjant konservatorių parti
jai, į Darbo partiją įsijungia vis 
daugiau ir daugiau komunistų 
(R L. 1976.1.20., 1 p.). 

Kanadoje daugiausia marksis
t e yra naujųjų demokratų par
tijoje, bet jų daug yra ir ČLC 
K#s Islttišš ėk&ftofli&tC koTą Kž" 
nadoje — vyriausybė ar CLC, pa
rodys ateitis. 

Paskutiniąją mūsų viešėjime, kėjimo pašalpas ir paramą 
dieną adv. G. Balčiūnas mus nu
vežė į savo raštinę ir jo privatų 
butą, kurį jis neseniai nusipirko. 
Baldai naujutėliai, sienos švie
žiai išdažytos, lentynose surikiuo 
tos reikalingos knygos. Atrodo 
jauku kiekviename kampelyje. 

Diena pasitaikė karšta. Troš
kulys kankino. Susiradome stik
linę, prisipylėme iš krano van
dens. 

— Ne'uriu nieko geresnio — 
nusišypsojo šeimininkas. 

— Ar už knygų sienos nebu-
užuslėptas butelis? — jo paklau
siau. 

— Galite įsitikinti —ten nie-
<o nėra. Neperku butelių, nes aš 
pats negeriu, — ramiai 
10. 

A. A. 

VERONIKA TUMASONIENĖ 
BUDREIKAITE 

Mylima mamytė ir močiutė mirė 1976 m. rugsėjo 20 d., 2 vai. 
ryto, sulaukusi 94 metus. Gimė Lietuvoje, Aukštaitijoje. Amerikon 
atvyko prieš 8 metus. 

Liūdesy paliko trys sūnūs su šeimomis, dvi dukterys ir jų šei
mos: seserų ir brelio vaikų šeimos Chicagoje, Kanadoje, Lietuvoje 
ir Sibire. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 23 d. iš koplyčios 930 vai. ryto 
bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaJdų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už velionės sielą ir palydėti į amžino poilsio vietą. 

Nuhūdę: Tumasonių, Lieponių ir Šklėrių šeimos. 
Šeimos pageidavimas: nesiųsti gėlių. 
Laidotuvių direfct. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

paaiški-

— Tai labai maloni žinia, — 
uoširdžiai apsidžiaugiau. — Su-
ikau nors vieną lietuvį, atsisa

kantį nuo alkoholio pagundos 

Staiga mirus mielam 

D A I N E U S 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis- atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą seserį, tetą ir Svogerką, kurios netekome 
1974 m. rugsėjo 23 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes joa niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 23 d. 
Sv. Kryžiaus ligsninės koplyčioje ir kitose bažnyčiose. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a. a. Seselę M. Patridą savo maldose. 

Nuliūdę: brolis John Daniels so seimą ir sesuo 
Agnės Petkus su šVima. 

T K U S 

i 

DR. ROMUI GINIOČIUI, 
giliame liūdesy likusius jo žmoną KATRIUTĘ, duk
rą GAJ#, sūnų ANTANE su žmona, anūką RANJ šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Birute ir Gediminas Biskiai 
Meilute ir Kęstutis Biskiai 

ir Viktoras Masčial 

P E 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S <R S 0 N U S 

TRYS MODFJLMAKOS ROPLVCIOS: 

2533 West 7Įsi St. Tei. GRovenhii! 6-2345-6 

J 1410 So, 50th 
AIRSTE 

A ve., Cicero T0wnhail 3-2108-9 
AUTOMOBILIAMS STAIGU 

A . f A . DR. R O M L i GINIOČIUI 
m i r u s , 

jo žmonai KATRIUTEI, DUKRAI, SŪNUI ir vi
siems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

, 

> 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330 34 South California Avenue 

Telefonai LA 3-U440 ii LA 3-98S2 

i 
A. A-

GEORGE J. CHERNAUCKAS 
CHERNAK 

Gyveno 1424 S. 50th Avenue, Cicero, IHinois. 
Mirė rugsėjo 20 d., 1976, 7:30 vai. vak., sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Florence Devience, sunūs 

Raymond, marti Frances, 6 anūkai, 9 proanūkai. ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionis per daugelį metų dirbo Vance laidotuvių įstaigoj. 
Priklausė Cicero Eagles ir CTA Union Division 24. 
Kūnas bus pašarvotas treč. 6c30 vai. vak. Vance koplyčioje, 

1424 S. 50th Ave., Cicero. 
Laidotuvės įvyks penktad., rugsėjo 24 d. iš koplyCios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje jvyks . 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Į 
Queen of Heaven Mauzolejų. 

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

Nuliūdę: Duktė, suims, marti, anūkai Ir proanūkaL 

Laidotuvių direktorius Jean Vanee — TeL 652-5245 

A 

m 
m 

pOMHAf rvn r. j j inr i i i i _ 

s.-iirj-.: : - - S i § c : u 3 2 n\~a KATRIUTE, iuxrd 1 
ar.ūka. - I" . "NT_"M ir marčia REGINA ^",;e. 
jaučiame ir kartu Hūi:mc 

^ 3d5 " 2z**B'> l i r^arr ierni 

L r .•.:*»!. x -. u JT -i ., -, * d -. - i •*.-» . M, r. 

4605 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArd? 7-1741-2 

i 

t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
»07 SO. LITUAVICA AVE. Tel. YArds 7-J4M 

Gyveno 1725 W. Pieree Avemue. Cbicago. Dlinoia. 
Mirė nigs. 19 d„ 1976 m., 3:00 v. popiet sulaukęs senatvės. 
Gimė Springfieid. UI, augo Lietuvoje. Pilviškių mieste

lyje, Vilkaviškio apekr. Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paailiko dideliame nalmdlme imona Elena, sūnus Vytau

tas, marti Violeta, 2 anūkai: Vita ir ViUa, Detroite brolis Jo
nas su šeima. Lietuvoje sesuo Ona ir brolis Kazimieras su šei
momis, ir kiti giminėa, draugai ir pažįstami. 

Kūnas yra pašarvotaa La<5k - Laek8wic.z koplyčioje. 
2424! West 39th Street. Laidotuvės jvyka ketvirtadienį, 
rugsėjo 23 d. iš koplyččios 8:30 vai. ryto bua atlydėtas į švč. 
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje Jv>-ka gedulingos 
pamaldos ui velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazizmiero lietuvių kapinea. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimises, drangua ir paiįsU-
raus dalyvauti šiose latdotuveae. 

Nuliūdę: fcnona, siaus, marti Ir anAk&L 
Laidotuvių direlA. auvaam C. Lack ir Sūnūs, tel 737-1213 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgmia 74(fi 
2424 W. »th STREET Tel. REpubtic 7-1213 
11020 Southwest Highway, P*tes HuTs, m. Tel. t7*-«41« 
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IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

_ Pasaulio Lietuviu Kataliku 
organizacijų sąjungos 25 metų 
sukaktis bus paminėta rugsėjo 
26 dieną Putnam. Conn. Šios 
crganizacijos pirmoji pirmininkė 
ir dabar garbės pirmininkė yra 

X Studentai dar gali užsire
gistruoti i lietuvių kalbos kur
sus Illinojaus universitete, Chi-
cago Circle Campus. "Lithua-
n'an 101" vyks ta 10 vai. iš ry to 
'kamb. 204) , Purnhame Hali. 
"Lituanian 104" — vyksta 
11 vaL, kamb. 205, taip p a t 

X Kun Antanas Jurgelaitis,j Puraham Hali. Už kiekvieną 
O P Vyčių seimo rezoliucijų k o - ! I i e t u v i u k a l b o s k u r s a - « * * * 
misijos pirauninkas, prisiuntė t e t a * užskaitys 4 v a i . t. y. 4 
"Draugo'* redakcijai sveikini- k r e d i t u s - Studentai prašomi Magdalena Galdikienė. PwUgsėjo 
mą kurio teks tas t ek s : "Lietu-1 "p ra l e i s t i progos pasimokyti j 26 dieną šiai mūsų žymiai vi-
vos Vyčių 63-čias seimas, su- s a v o gimtosios kalbos. | momenininkei sueina 85 metai 
surinkęs Day.oae, Oinc, išreiš- X Kun. Vytautas Pikturna, amžiaus. Futname Nekalto 
k ia nuoširdžią vytišką padėką Liet. Kunigų vienybės centre Prasidėjimo Marijos seserų vie-
dienraščiams ' 'Draugui ' ir -Dar- vald. sekretorius, praneša, kad nuolyne bus minamos šios dvi 
b i r i u k u i ' . j ų -edakcijcs nariams šiemetinis Kunigų vienybės sei- sukaktys. Dienos programą 
ir r a šy to j ams už nuolatinę i r .mas bus spalio 6 - 8 dienomis sudaro 11:30 vai. šv. Mišios po 
neper t rauk iamą paramą, paro-, Chicagos Bismarck viešbutyje J to vaišės, o 2 vai. Ginos Cap-
dy tą per i lgus metus Vyčių or- Seimas vyks kartu su kitų tau- kauskienės rečitalis ir akade-
ganizacijai i r j o s siekimams tybių kunigais, besirūpinančiais į mvja-
Dievui i r Tėvynei". Pasirašo etninėmis i r kaimyninėmis g ru - : — Pennsylvanijos lietuviai ak-
Joseph Whi te , prezidiumo pir- pėmis ir jų pastoracija. Lietu- ; tyviai dalyvavo didžiulėje etni-
mininkas , i r Ann Marie Kassel, • viai kunigai savo organizacinius į nių grupių šventėje, kuri įvyko 
prezidiumo sekretorė. reikalus svars tys pirmąją seimo nigsėjo 9—12 dienomis Wyo-

x Elenutė Bradūnaitė, ruo- dieną, spalio 6 — trečiadienį, 
š iant i mokslinį darbą ir dirbau-

W^^i ^̂  ^\. • 

mifo. ŽVAIGŽDUTE 
•iBflfltaJL * 4 * d įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Bsdaguoja J. Plscss. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, CMcago, Illinois 60636 

ming Valley didžiojoje Armory 

M A N PATINKA SIS 
RAŠYTOJAS 

Man patinka rašytojas Bernar
das Brazdžionis. Jis gimė 
metais. Dabar jis gyvena Kalifor
nijoje, Los Angeles mieste. Ber
nardas Brazdžionis yra Bitutės 
Trotmanaitės senelis. 

Jis yra parašęs labai daug eilė
raščių. Jei vaikams yra eilėraštis, 
tai jis pasirašo savo slapyvarde 
— Vytė Nemunėlis. O suaugu
siems pasirašo Bernardas Braz
džionis. Aš turiu daug jo eilėraš
čių ir vieną pasaką — "Meškiu
kas Rudnosiukas". Man ypač 

t i ka ip as is teutė Bloommgtone, 
Ind. , universitete, y ra pakviesta 
į Kongreso bibliotekos, Wa-
ibingeon, D . C , plataus masto 
posėdžius ap ta r t i etninių gru-
i--4» gyvenančių Amerikoje, tau
tosakos i r tautinių papročių si
s teminimo ir saugojimo reika
lus . Posėdžiai tęsis visą šią 
savai tę . 

X R iman ta s Dumbrys ir Dal-
n a Danilevičiūtė, kaip skelbia 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
j o s biuletenis, ruošiasi sukurti 
lietuvišką šeimą. 

X A. a. Veronika Tumasonienė 
(Budre ika i tė ) . 94 m amžiaus, ^ KmL fc ^ Bučmys, "Darbininko" 
mi rė 1976 m. rugsėjo 20 d. anks- ' vyr. redaktorius, dalyvavęs LB tary
t i ry tą Paša rvo ta Petkaus Mar- bos sesijoje ir tautinių šokių šven-
que t t e koplyčioje. Laidotuvės * j * O * ^ * ; * *?%**** **! : * " * J , J \ n o tūlos jis ir toliau paskirtas vadovauti 
įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 23 -Darbininko" redakcijai. 
d. (Pla tesnis mirties pranešimas Nuotr. A. šeštoko 
a t spausd in tas 5 pusi.). 

X A n t a n a s Paskočimas savo 
rankomis padarė ir Jaunimo * « * » P ° P i e t ė ruošiama spalio 
centrui paskyrė gražaus darbo 1 0 d- Jaunimo centre, Chicagoje. 

halėje. Didelį susidomėjimą k — į £ 
sukėlė jungtinis šešių liet. pa 
rapijų choras, vedamas muziko 

i Vaclovo Romano (žr. choro 
'nuotrauką ir parašą "Draugo" 
rugsėjo 13 d. numeryje). Jo 
koordinatorė Anelė T. Bayo-

i ras. Rengėjų nuomone, atsi-
Uankė ir programą sekė 5000 
dalyvių. Solistas Razgaitis pa-

• dainavo tris solo dainas. Akom-
ponavo Ve. Romanas, Mrs. 
Mras i r Mrs. Rybicki. Lietu
vos reikalus puikiai reprezen
tavo Wyoming moterų dr-jos 
ir SLA moterų dr-jos suruošta 
eksponatais turt inga paroda 
(tiksliau bendros parodos lietu
viškas skyrius), kuria daly
viai nuoširdžiai domėjosi. Tai
gi ši šventė ir lietuvių reprezen-

suprantamais žodžiais ir taip 
vaizdžiai aprašo meškinų šeimą 

man nepatinka apie tai galvoti. 
Vis tiek, kai tos katytės nebebus 
čia, aš ją visą laiką atsiminsiu, 

£ L j nes ji man labai daug džiaugsmo 
atnešė. 

Gintarė Jurkutė, 
Montrealio lit. m-los 

8 sk. mokinė ("Liepsna") 

GERAS TĖVAS 

... aš norėčiau būti malonus sa
vo vaikams. Aš norėčiau turėti 
gerą darbą, kad galėčiau išlaiky
ti šeimą. Aš išmokyčiau savo vai
kus mandagiai kalbėti, skaityti, 
plaukti ir statyti visokius dalykus. 
Su vaikais ir žmona važiuočiau 
atostogauti į įvairias vietas. Mes 
visi skristumėm aplink pasaulį. 

Rasa Tijūnėlytė 6 sk., 
Dariaus Girėno lit. mokykla 

ir jų gyvenimą miške. Man tiesiog ' Mes nusipirktumėm gerą namą 
norisi kartu su Rudnosiuku po ir turėtumėm šunį, katę, arba ark-
mišką bėgioti ir net į mokyklą ei- iį. Aš norėčiau būti geras tėvas, 
ti. Kaip Vytė Nemunėlis rašo: 
' T a i pradėjo Rudnosiukas į mo
kyklą bėgt kas ryt..." 

Kristina Mickutė, 
Los Angeles lit. mm-ios | 

7 sk. mokinė j 
("Saulutės Spindulys") 

MŪSŲ KLAS£S IŠVYKA 

Mes jau buvome aštuntame 
skyriuje ir norėjome kur nors va
žiuoti. Praeitą metą aštuntas sky
rius važiavo slidinėti. Šiais me
tais mergaitės taip pat norėjo va 

MANO MOKYKLA 
Anksti rytą atsikėliau, 
Į mokyklą grei t skubėjau. 
Ten nuėjęs nudžiugau, 
Savo draugą sutikau. 
Tuoj skambutis suskambėjo 
I r į vidų, suėjom. 
Linas sako: Bus blogai, 
Pamokų nepadarei." 
Vis išeina man gerai, 
Rodė filmą atvirai. 
Rodos, mokausi gerai, 
Kalba sekasi b logai 
Kai užaugsim dideli, 
Ta kalba bus mums brangi 

Edis Bar tnikas , 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

lit. m-los V sk. mokinys. 
Canada. ("Mokyklos a tgars ia i") 

į lietuviškas mišias, kausau ra
dijo valandėlės ir ska i tau lietu
viškus laikraščius. 

Linas Johansonas , 12 sk. 
("Pavasar io derlius") 

LIETUVYBĖ 

- Man reikia lietuviškai kalbėti 
ir laikytis lietuviškų papročių. 
Reikia mėginti išlaikyti savo lie
tuvybę, juk reikės mokyt i savo 
vaikus apie Lietuvą, kad jie bū
tų geri lietuviai. 

Bena Vyšnionytė, 12 sk. 
Abu Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokiniai. 

tacija visais atžvilgiais puikiai ž i u o t i M i n ė t i , <> berniukai norė
jome važiuoti į krepšinio rung
tynes. 2aidė Pistons prieš Mil-
watrkee Bucks dėl pergalės. Ka
dangi klasėje huvo daugiau mer-

pavyko. (v r ) . 
— "Lietuviu dieną" žurnalas, 

X Dailininkui Povilui Tuzinui! i e ! d ž i a m a s ^ ***** ***' 
fornijoje. spalio 17 d. paminėsĮ 
savo 26 metų sukaktį. Bus 
specialus banketas A—bassador 
viešbutyje, su įvairi 

guoja A n t a n a s T** 

lietuvišką kryžių, kuris jau pa- š i a P r o š a * C b i c a ^ 5Š KaBfor-
s t a t y t a s sodelyje i r puošia pas- "**? " " * « * a t v > ' k t i v e l l o m o j n i a . Laikraštį leidžia i 
t a tu s . Sj kryžių kovo 19 d. buvo 
lietuviai s tudentai pastatę p r i e 1 ^ ' 
Chicagos katedros ir prie jo iš- m i H ]T ^ p e s f i n 
t i sas 40 vaiandu skaitė ištrau- < i a i l i a i ^ P ^ i j o j e dailininko P o 
ka^ iš Lietuvos katalikų bažny
čios kronikos. 

•c-era-

dailininko žmorra Auštra Puzinie; 
nė, latvė dailininkė, savo lėšo- ' 

i:vloidusi labai 

pastačiusi j a m gražų paminklą. 
X Elena šucpienė, buvusi Ro-

selando ir Cicero lietuvių kolo
nijų gyventoja, jau visi metai 

x V. Bacevičius, mūsų dien
raščio nuolatinis foto bendradar 
bis Clevelande, pastaruoju metu. 
.,. ,, . . . . . , . . TV_ gyvena Havajų salose. Dziaugia-buvo sunegalavęs ir gvdesi. Da- . , , . . , . * _ , . . . . . . . . „ . si geru salų klimatu. Atvvkusi 
bar , kaip savo laiške rašo, sto
viu vėl an t kojų , su foto apara
tu rankose". 2ada ir toliau ben
dradarbiaut i , si. : damas aktualių 
nuotraukų iš Clevelando Letuvių 
gyvenimo. 

atostogų į Chicagą, sustojo p a s 
Urš lę Skrebut'.enę ir žada d a r 
iią savaitę ten buvoti. Jo? žinio-
nu3, Havajų salų įvairiose vieto
vėse gyveną netoli 100 lietuvių, 
kurių dalis retkarčiais vienur ki-

" Aušrai Var tų" -kaučių tu r susirenka, bent jau didesnių 
t un to sueiga šaukiama rugsėjo švenčių metu. 
26 d., sekmadienį, Jaunimo cen-; v# _ . . . . ^ . . , . 
. x Kristijono Donelaičio pra-

! dinė ir aukštesnioji lituanistinė 
X "Ateit ies" vakaras su i mokyklos Chicagoje rugsėjo 18 

komp. D. Lapinsko "Vargdienių d. pradėjo mokslo metus. K a s 
mišių" premjera (solo D. Kuče-į iki šiol neužsiregistravo, dar ne 
nienė) i r Clevelando studenčių per vėlu t a i padaryti. Moki-
choru "Nerija", vaišėmis ir šb-įnius galima registruoti šešta-
kiais, kuriems gros Slibino or- dieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. 
ke s t r a s iš Rochesterio, N. Y., 
įvyks spalio 16, 7 vai. vak., Jau
nimo centre. Bilietai Margi
niuose (10 doL, jauiiimui — 5 
dol.) . (p r . ) . 

x Reikalinga lietuvė moteris 
-rižiūrėti dvi mergaites (5y2 ir 
3 m.) 4 dienas savaitėje Orland 
Parke . Je i yra sunkumų su at
vykimu, galima naudotis atski
r u miegamu ir vonia. Prašome 
skambint i 349-1911. (sk.) 

?aičių, jos nubalsavo važiuoti sli
dinėti. Tačiau v$tq MMftf nesni-
go, tai niekur nevažiavome. 

Vieną šeštadienį mokytoja 
mums pasakė, kad vieno lėktu-

kompanija sumažino 50 
proc. 5>cridimo kainas. Mes su
galvojome skristi į Lietuvą. Pra
dėjome dary i planus. Mūsų ke
lionės agentas apskaičiavo, kad 
kainuos 800 dol. kiekvienam vai
kui. 

Pradėjome taupyti .pinigus. 
Mes pardavinėjome daiktus ir 
suruoŠėme muges. Surinkome ne
toli 1330 dol. Tai išėjo kiekvie
nam vaikui po 100 dol. 

Pagaliau išskridome. Lėktuvas 
nusileido Maskvoje. Ten turė
jome praleisti vieną dieną, nes 
oks buvo įsakymas. Tada iš Mas

kvos skridome į Vilnių. Vilniuje 
buvome dvi dienas. Ten matėme 
J i •: 7 muziejų ir bažnyčių. Iš Vil
niaus važiaverr.e ". Kauną. Ten 
galėjome tik vieną dieną praleisti. 
I Klaipėdą negalėjome nuvažiuo-
* . z-: ėjome aplankyti tik mažus 

šutės (Laima ir Daina) taip p a t 
yra ateitininkai. 

Man atvažiuoti į lietuvišką 
mokyklą užįrunka dvi valandas. 
Mano tėvelis nori, kad me3 d a u g 

Piešė Ramoną Bielskytė, Mar-
ąuette Parko lit. m-los mokinė. 

DU P A S A L T J A I 

Jaučiuos, lyg a š esu dalis 

Ar nep< epa.aa5us į grybus? Piešė Ri
ta ria.- B'.instrubas, Marąuette Parko 
Ut m-los mokinys. 

išmoktumėm mokykloje. Mano dviejų pasaulių: vieno — lietu-
brolis Alį'cS paėmė vieną kursą \nško, o ant ro — amerikoniško. 
Notre Dame universitete, ir j i s Lankau amerikonišką mokyklą 
gavo užskaitą. ir darau, beveik visa, ką mano 

, amžiaus amerikoniukės daro, 
^ ' • bet be to d a r dalyvauju lietu-

Lemonto "Maironio" lit. m-los vdškose organizacijose i r lankau 
V sk. mokinė. j lituanistinę mokyklą. Mano nuo-

["Jaunimo baisai") mone, šie du pasauliai, kar ta is 

MOKYKLA sueidami, ka r t a i s atsiskirdami 
ir dažnai susimaišydami, ap-

Jau antr i metai lankau lietu- sprendžia, k a s aš t ikra i esu. 
viską mokyklą. Man ji patinka, i ' ' _ _\_ , .A1 
čia radau gerų draugų. Mes tu - j S l ^ t e Lenkauskaitė , 
rime daug mokytis. Aš mėgstu Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
šokti. Šokių mokytoja yra ponia m-los, XI sk. mokinė. ("Pava-
Pečkaitienė. J i labai gera, m a n ! sario der l ius") . 

TELEVIZIJA 

. SUŽEISTAS JAUNUOLIS 

Vieną dieną, eidamas iš an- .,, ; < a Lietuvių io-
samblio namo, .pamačiau ga've- k o , P e č k a i t i s J i s > T a d r a u g i š . 
je gulintį jaunuoli. Nusigandau! k a s M ffl i i e u viskas dai- Aš noriu būti televizijoje ir 

nas. Man patinka daina: "Plau- dary t i juokingus dalykus. A š 
kė žąselė per ežerėlį". Dainuoti noriu rašyti ir padėti savo ma-

Pribėgau prie jo. Pastebėjau, kad 
jis buvo sunkiai sužeistas ir smar
kiai kraujavo. Buvo be sąmonės. 
Padėjau aš po jo galva savo švar- fo k o P o n a s ? u d y. s - J l s ** * " " ^ ^ s ^ e g s t u ziureti televi-
kelį, kad būtų jam geriau. Supra- ^ a i ^ e r a s "«*y to j a s . Norėčiau, n ją ir čiulpti saldainius, 
tau, kad reikia pašaukti greitąją k a d i r m a n o v a i k a i & a l ė t u l a n 

pagalbą, todėl pribėgau prie v i e - , * ^ ^ t u v i š k ą mokyklą, 
no namo ir paskambinau skam 

Diana Jacelai tė , 
Gary (Ind.) lit. m-los mokinė 

>1EDLĖ LIETUVAI 

Aš myliu Lietuvą. Lankau lie-

butį. Niekas neatsiliepė. Nieko 
nebuvo namuose. Nubėgau prie 
kito namo. Skambinau skambu-

Į tį. Sena moteris atidarė duris. Pa-
| sakiau, kad reikia pašaukti grei- j 
tąją pagalbą, r es berniukas guli j tuvišką mokyklą, priklausau ne
sužeistas gatvėje. Ji netikėjo ma- tuviškoms organizacijoms, e inu 
nim ir manė, kad aš norėjau įsi
laužti į jos namus. Nuėjau į ki
tą namą. Paskambinau. Šį kartą 
patikėjo ir įleido. Pašaukėme 

Danutė Paragauskai tė 

STALIUS 

Aš noriu būti stal ius ir dirbti 
s ta lus , kėdes, spintas i r dėžes. 

Ričardas Beresnevičius 

Abu Toronto "Maironio" lit. 
m-los 2 skyriaus mokinia i . 

("Mūsų pasaulis") 

- , greitąją pagalbą ir policiją. Atva-
miestus prie Kauno. Pama tėme* . } ^ . . . zr . T . . ^ « - _•.....,.,. f ^ j ^ z i a v o greitoji pagalba ir nuveze Lietuvos gamtą ir mies us. lada , . r . ,. K. ,. .. 
• u _•*.• i>....« i „ u ; berniuką i ligoninę, o policna pa 
turėjome gnzti namo. Buvo labai .,., , , . . . . , rZZi m«. 
graži ir įdomi kelionė. 

p. p . Francis McKay mokyklos K r i s t i n a K r a k a u s k a i t ė , EMUos ( S u o . l 
raštinėje, kampas Fairfield 
69 gatvė, Cnicago, UI. 

i r pytės) ir W. Krakauskų dukrelė, 6 
metukų amžiaus, gyvenanti Havajuo
se. Si lietuvaitė, dailiai aprengta gra
žiais tautiniais drabužiais, dalyva
vo suruoštame tautybių festivalyje 
su savo deklamacijomis ir gražiai 
bei sumaniai atstovavo lietuviams, 

Pas ta ruoju metu vi3 labiau kaip vienintelė lietuvaitė toje šventė-
a, jog, norint racionaliai ^ 

naudoti gamtos resursus ir iš-į 
saugoti gamtos pusiausvyrą,' 

GAMYBINĖS APLINKOS 
PROBLEMOS 

R E I K A L I N G A S 
H M S T A S - E S P E C 

— Alfonsas Telyeenas, nuo-
""-«"""«»."̂  lat gyvenąs Los Angeles, Kali-reikia vadovautis moksliškai . . . , • . . v.. . , fornijoje, buvo vienam mėnesiui poziunu į zmoeaus IT

 J . , . .. 
•c -u J u u i l Havajus nuvykęs ir sveciavo-Pnbrendo būtinumas . J J . _ , A si pas savo seserj Eleną Suo-

pienę, jos vyrą ir dukrelę — 
krikšto dukrą Elidiją. 

"Draugu i" reikalingas spe-
cialistas-ė. kuris-i moka pa

ti? į "Draugą". Adresas : 

4545 West 63:d Street 
Chicago, 111. 6G629 

— Politinis simpoziumas, su-

pagrjstu 
aplinką. 
visapusiškai nagrinėti žmogaus, 
visuomenės ir gamtinės aplin-

į kos problemas. Taigi, norint 
pramatyt i visas žmogaus povei
kio gamtai pasekmes, reikia rengtas "Neo-Lithuania" kor-

, racionaliai naudoti tuos ar ki- poracijos New Yorke, praėjo 
ruošti r a s tus offsetui (str ippmg t u s g a m t o s r e s u r s u S t n e g i v a i . t v a r k i n g a i i r į d o m i a i . Aktyviai 

! ^ . ^ ! » P [ a ^ ! l . e . . k r e i P * k a n t t r u m P a l a i k ė s a r kau ra i dalyvavo Vytautas Vaitiekū-
žinybinės ekonomijos, reikia nas, Algimantas Gureckas ir 
gilių kompleksinių tyrinėjimų. Čikagiškis Vytautas Meškaus-

, šioje srityje iškyla svarbūs kas. Moderavo Bronius Ne-
uždaviniai mokslininkams. mickas. Atsilankė apie 70 žmo-

I aių. 

Algis Rugienius, 
Detroito "Žiburio" lit. mo-los 

8 sk. mok. ("Skambutis") 

MANO MYLIMIAUSIAS 
GYVULYS 

Juoda kaip naktis. Ji laksto po 
namus. Jos akylės tamsiai Žalios,'. 
o nosytė ružava (rožinė). Labai 
pyksta, kai neduodam jai valgy-1 
ti. Jai labiausiai patinka pienas, j 
kai gauna, pradeda murkti. Kar
tais ji apdrasko sofą, tai mama 
labai supyksta. Vasarą ji gaudo 
muses ir drugelius. Užsilipa ji ant 
medžio ir laukia. Po keletos mi
nučių atskrenda koks nors vaba
lėlis ir tada ji mėgina jį pagauti. 
Atsimenu, kaf vieną dieną ji su
gavo mažą pelytę. 2iemą, kai 
lauke pradeda snigti, ji prieina 
prie lango ir žiuri. Kartais mėgi
na snieguoles pagauti. Naktimis, 
kai labai Salta, ji ateina pas ma
ne ir mes abi užmiegam. Kai ji 
vaikšto naktimis, galima tik ma-

siliko klausinėti, kas atsitiko. Mes 
nieko nežinodami policijai nega
lėjome padėti. 

Po kiek dienų berniukas atga
vo sąmonę ir papasakojo kas at
sitiko. Jis sakė, kad ėjo gatve ir 
žalias Kadilakas jį suvažinėjo. 

Policija sužinojusi suieškojo vi
sus savininkus žalių kadilakų. Jie 
juos išklausinėjo, surado nusikal-
ė'.į ir bylą atidavė teismui. 

Šis įvykis man primena, kad, 
eidami gatve, turime visada būti 
apdairūs, nes galima patekti po 
automašina. 

Vytenis Beig, 
Marąuette Parko lit. 

mokyklos mokinys 

AS ESU LIETUVAITE 

Aš esu lietuvaitė, nes mano 
mamytė ir tėvelis gimė Lietuvo
je. Aš moku lietuviškai kalbėti. 
Esu ateitininkė. Mes nedažnai 
važiuojam į ateitininkų susirin
kimus, užtai, kad tektų vėlai 

tyti jos blizgančias akutes. M 11-. grįžti namo. Mano broliai ( I i -
n tu , kad ji j t u Kna darosi, bet.na*, Paulius, Jonas) ir mano se-.aofcykie, 

---.- - į šios vasaros giesmė. Piešė Lina Didžbalytė, K. Donelaičio lit. 
• M M j 


