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Kristaus statulos 
sunaikinimas 
Vyr. statulcs egzekutorius po to pasikorė 

P a l a n g a 

Užsienio turistai, apsilankę 
Palangoje, pasigedo meno še
devro, buvusios Tiškevičiaus par 
ke Švč. Jėzaus Širdies statulos. 

Norime papasakoti tikintie
siems apie prancūzų menininko 
sukurto paminklo likimą. 

Daugelį metų nuostabiai graži 
Svč. Jėzaus Širdies statula su
traukdavo apie save daug žmo
nių. Vieni jų atsiklaupę melsda
vosi, kiti susikaupę stovėdavo, 
dar kiti puošdavo statulą gėlė
mis. Tik senieji Palangos ateis
tai negalėjo ramiai pro ją pra
eiti. Atėjus Raudonajai armijai, 
prasidėjo paminklų naikinimo ir 
griovimo metas. Kariai, sušaudę 
Birutės kalne Liurdo Dievo Mo
tinos statulą, pasikėsino ir prieš 
ftr€. Jėzaus širdies statulą. Kar
tą keletas raudonarmiečių pa
leido iš automatų kulkų seriją j 
šį rrreno paminkįĮ. Nors kulkos 
ją šiek tiek s'^ža'ojo, bet statu-
'.a smūgj atlaikė. 

Bedieviai nuolatos priteršda
vo aplinką, išmindžiodavo ir su
naikindavo gėles, o rytą tikin
tieji vėl viską sutvarkydavo ir 
vėl prisodindavo gėlių. Taip ku
rį laiką vyko tyli kova tarp a-
teistų ir tikinčiųjų. 

Vieną 1948 naktį statula din
go iš Palangos parko. Pasikėsi
nimą organizavo tuometinis Pa
langos vykdomojo komiteto pir
mininkas Vilnius, padedant ki
tiems jo bendrams: Aksijonai-
čiui ir Kuršiui. Jie, pritvirtinę 
statulą prie traktoriaus, nuvertė 
ją ir su kūjais sudaužė. Po to 
nuvežė ją į metalo laužą. Dar ir 
šiandien yra daug gyvų liudy
tojų, kurie prisimena tuos šiur
pius įvykius. Vieni tuomet ver
kė, kiti priekaištavo pareigū
nams: "Nejaugi jūs ir Dievo 
rūstybės nebijote?" 

Praėjus kiek laiko, vykdomojo 
komiteto pirinininkas — egze
kutorius Vilnius, ar sąžinės grau 
žiamas, ar išprotėjęs, pasikorė. 
AkeiJonaitis žuvo nuo partizanų, 
o trečiasis egzekutorius — Kur-
šys dar gyvas. 

C e i k i n i a i 
1976 pradžioje Ceikin'ų para

pijos Didžiagalio kaimo gyven
toja; 4k*'«&viena šeima a'sinrai) 
parašė savo k'ebcnu kun. K 
Garu:kui pare'-ikimus, prašyda
mi, kad klebor.as juos ap'an-
kytų. Parapiečių prašymą kun. 
K. Garuckas išpildė vasario 25. 

Sekančią dieną Celkin ų apy
linkės DZD tarybos pirmininkas 
Sorokinas ir Ignalinos raj. vyk
domojo komiteto pirmininko pa-

vaduotojas A. Vaitonis telefonu 
įspėjo kun. K. Garucką, kad 
daugiau nekalėdotų. 

Kovo 3 kun. K. Garucką pa 
kvietė į Ignalinos vykdomąjį ko
mitetą, kur A. Vaitonis ir Igna
linos rajono valstybinio saugu 
mo viršininkas Paškevičius pa-l 
kartojo tą patį: "Kalėdoti ne-j 
galima". Klebonui primygtinai! 
prašant parodyti įstatymą, draul 
dž'antį kalėdoti, A. Vaitonis pa-| 
rodė kažin kokį raštą, bet joj 
tinkamai perskaityti ir nusira-l 
syti neleido. 

Už kalėdojimą saugumo vir 
šininkas žadėjo uždrausti tre 
j :ems metams kun. K. Garucku 
kunigauti, bet tai padarysiąs n 
jis, o per Religijų reikalų tary-| 
bos įgaiiotinį K Tumėną. 

Ryte, dar prieš darbą, kun.J 
K. Garucką į Didžiasalio kaimai 
nuosava mašina nuvežė, o vaka-l 
re, užbaigęs darbus kolūkyje! 
kleboną į namus atvežė tikintis.! 
bet dėl neapdairumo ir neprin-l 
cipingumo įstojęs į komunistui 
p r" ą. Pranas Raštelis. LTž tai! 

c ūk :o "Naujas gyvenimas"! 
p.rminirkas žadėjo jį nubaus.II 
ir "mesti iš partijos. 

Tuo reikalu 1976 kovo 9 kun I 
K Garuckas pasiuntė pare'škM 
na Lietuvos Be!igrjq reikalų ta I 
rybos įgaliotiniui K- Tumėnui ir! 
jo nuorašus Lietuvos vyskupijų] 
kurijoms. I 

Nauji ginklai Izraeliui 

Washingtonas. _ Prez. For
das Izrae.io užsienio reikalų mi-
nisterrui Yigal Allon pažadėjo 
ginklų, kurių jie iki šiol nebuvo 
gavę. Numatyta parduoti prieš
tankinių raketų, kurios gali "roa 
tyti** taikinius ir naktį. Nesuti
ko duoti tik Pershuig raketų, 
prie kurių galima prijungti ir 
atominius sprogmenis. Kongre
sas šiuo metu neposėdžiauja. 
Vėliau galės pardavimus patvir
tinti arba atmesti. 

Spaudos sekretorius Ron Nes-
sen paklaustas, ar nutarimas 
parduoti ginklus turi ryšio su 
būsimais rinkimais, atsisakė ką 
pasakyti. Panašiai, prieš pat rin
kimus naujų ginklų Izraeliui y-
ra pardavę Johnsonas ir Nixo-
naa. 

Wasningtonas. — Kolumbo 
dieną prezidentas Fordas padė
jo vainiką prie jo paminklo ir 
pažadėjo paramą emigrantams 
iš Europos. Etninių grupių at
stovus pakvietė į Baltuosius rū
mus. Žadėjo paaiškinti savo po
litiką Rytų Europos atžvilgiu. 
Priėmimas turėjo būti vakar. 

Waahiagtona<i. — 2errės ūkio 
departamento apskaičiavimu. 
Sovietų Sąjungos grūdų derlius 
bus geras. N i ū r i n t to, sovietai 
iš Amerikos perka 350,000 tonų 
grūdų daugiau, negu buvo pasi
žadėję kasmet pirkti po 6 mil. 
metrinių tonų. 

Washtngtonas. — Iš socialinio 
draudimo pašalpas arba pensi-
sijas gauna 8,300 asmenų, su-
lajifcssln. 100 ir dan©*u oietu. 

Vieni kitais skundžiasi 

Odessa. — "NYT" praneša. 
\ kad sovietai skundžiasi Ameri-
j kos jūrininkais, kurie į Odessos 
uostą atveža amerikietiškus grū 
dus. Jūrininkai, esą. nesilaiko 
draudimo naktimis vaikščioti, 
girtauja, kelia triukšmą ir juo
doj rinkoj pardavinėja ameri-
kietižkas prekes. 

Amerikiečiai iš savo pusės 
skundžiasi rusais. Daromi viso
kie sunkumai jūrininkams išlip
ti į krantą. Kartais tenka lauk
ti visą savaitę, kol rusų laive
liai atplaukia ir paima norinčius 
išlipti. 

Automobiliu perteklius. Chryslerio 
į i&2te laJsc šetoE Detroiio 

Kissingeris 
neatsistatydinty 

Washmgtonas. — Valstybės 
sekretorius Kissingeris, nežiū
rint visokių teigimų, savo poste 
pasiliks mažiausiai metus laiko, 
jei rinkimus laimės Fordas, ra
šo šios savaitės "U.S. News". 

Pekinas neapsisprendęs 

Pekinas. — Kiiija kol kas nė
ra apsisprendusi, kurį kandida
tą norėtų matyti Amerikos pre
zidentu. Kinai svarbiausia nori 
iššifruoti, kuris jų stipriau lai
kysis prieš sovietus ir kurioj 
pusėj stovės sovietų - kinų gin
čuose. Carterio siūlymas su 
Maskva kalbėtis griežtesne kal
ba jiems jau pradeda patikti, 
nors šiaip apie jį jie nieko ne
žino. Fordas jiems atrodo dau
giau "Miuncheno menta'.iteto", 
arba nori pagerinti Amerikos 
- Sovietų Sąjungos santykius, 
rašo "Time". 

\Vasfiingtonas. — Fordo išsi
reiškimas apie Rytų Europą ai
dės iki pat rinkimų dienos, rašo 
"U.S. News" žurnalas ir sumini 
faktus, pateikia sovietų divizijų 
skaičius kiekvienoj satelitinėj 
valstybėj, o Lietuvą. Latviją ir 
Estiją laiko pilnai okupuotas. 
Visa tai labai nesiderina su pre
zidento kalba. 

New Delhi. — Indijos lėktu
vas su 95 žmonėm, vos tik paki
lęs iš Bombėjaus aerodromo, 

i nukrito, ir žuvo visi keleiviai 
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Pasipiktinimas 
tokiu pareiškimu 

Vokiečiai apie 
Fordo žodį 

ETNINES GRUPES PAS FORDĄ 
Lietuviai ir lenkai buvo ypatingai pagerbti 

kaip stiprios etnines grupes 
(Telefoninis pranešimas) 

Washington, D.C. — Spalio 
12 d. ryte prezidentas Gerald 
Fordas Baltuosiuose rūmuose 
priėmė iš Rytų Europos kilusių 
keliolikos etninių grupių atstovų 
delegaciją. Iš lietuvių dalyvavo 
dr. K. Bobelis iš Chicagos ir 
Algimantas Gečys iš philadel-
phijos. Taip pat dalyvavo iš 
Chicagos lenkų organizacijų pir
mininkas Mazewski, latvių, es
tų, čekų, ukrainiečių ir kitų tau
tybių atstovai. 

Prez. G. Fordas pareiškė, kad 
jis neteisingai išsireiškęs deba
tuose. Jis norėjęs pabrėžti, kad 
Rytų Europos valstybės yra do
minuojamos Sovietų Sąjungos. 
Jeigu ten nebūtų 30 divizijų, tai 
tos tautos niekada nebūsiančios 
palaužtos. 

Pasimatymas su prezidentu 
užtruko 45 min. Po to spaudos 
atstovai klausinėjo apie patį 
pasimatymą ir prezidento pa
reiškimų reikšmę bei etninių gru 
pių nuotaikas. A. Gečys primi
nė, kad Amerikos moraliniai įsi
pareigojimai detantės dvasioje 
nebuvo vykdomi pavergtųjų at
žvilgiu. Dr. Bobelis stipriai išsi
reiškė prieš Kissingerio vedamą 
poltiką, kurioje daromos didelės 
pastangos Afrikoje, bet nieka
da neužsimenama apie Rytų pa
vergtų tautų reikalus. Lietuviai 
ir lenkai buvo pagerbti kaip stip 
rios etninės grupės — A. Gečys 
pasodintas dešinėje, Mazewaki 

kairėje šalia prezidento. 
Plačiau duos mūsų atstovė G. 

Krivickienė, dalyvavusi spaudos 
konferencijoje. 

Reikalauja pasalinti 
Kissingerį 

Waterbury, Conn. — "Water-
bury American" (Oct. 8) jdėjo 
dr. Petro Vileišio pareiškimą, 
kuriame reikalauja pašalinti 
Kissingerį. Vileišį laikraštis sa
vo skaitytojams pristato kaip 
žymų respublikoną ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės politinio 
komiteto pirmininką, Vileišis 
kaltina prezidentą, kad jis. pa
tariamas Kissingerio, Rytų Eu
ropoj nemato sovietų dominavi
mo. Kissingeris klydo ir turėjo 
daug nepasisekimų Vid. Rytuo
se, Vietname, Europoje ir dabar 
klaidina dėl Rytų Europos. For
do pareiškimas jam pačiam 
skaudžiai atsilieps per rinkimus. 
"Jeigu klaidą padaro paprastas 
pilietis, yra vienas reikalas, bet 
kai tą padaro žmogus, vadovau
jąs didžiausiai pasauly galybei, 
tai atsiliepia ir kitiems jo val
džios darbams", sakė Vileišis. 

Washingtooas. — Rugsėjo 
mėnesį bedarbių procentas trtt« 
pūtį sumažėjo, buvo 7.3 proc, 
kai rugpiūčio 7.9. 

KINIJOJ SUIMTA MAO ŽMONA 
Suimti ir dar trys radikalai 

Waukegan, H. — "Jeigu ma
no dantys būtų buvę dirbtiniai, 
jie būtų iškritę", sako Edvardas 
Skališius, LB Waukegano apy
linkės vicepirmininkas, kalbėda
mas su vietos laikraščio "The 
News - Sun"' korespondentu. Jo 
pareiškimas su didele, per dvi 
skiltis, nuotrauka įdėtas pirma
me puslapy (X.9). Skališius, 
kaip ir milijonai kitų amerikie
čių iš Rytų Europos, buvo ne
paprastai pasipiktinęs preziden
to Fordo pareiškimu apie tą Eu
ropos dalį. Pradžioj jis manė, 
kad prezidentas nori ką nors ki
tą pasakyti, bet kai per deba
tus su Carteriu savo pareiški
mą patvirtino, neliko jokios a-
bejonės. "Prezidentas visai ne
žino, kas yra okupacija ir ko
munistai'', sakė Skališius. 

Toliau jis paminėjo, kad tu
rėjo progos pats apsilankyti ir 
paamtyti okupacijos pasekmes, 
seka ir skaito pogrindinę Lietu
vos spaudą ir šiaip gerai infor
muotas apie tikrą padėtį. Išdės
to okupacijos eigą ir visa, kas 
po to sekė. Jis tik nusivylė Car
teriu, kad tas tuoj pat Fordo 
"nesumalė j šmotelius", ir sua
bejojo, ar Carteris žino geriau, i 
kas atsitiko prieš 30 metų Rytų ! 

Europoje. 

Pekinas, — Po Mao mirties 
Kinija gavo daug užuojautų, bet j 

! visi pasigedo didelio Mao drau-1 
go, Kambodijos princo Norodom' 
SLhanouko. Pradedama abejoti 
ar jis iš všc iar gyvas. 

Frankfurtas, V. Vokietija. — 
Labiausiai respektuojamas vo
kiečių laikraštis "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", komentuo
damas Fordo žodžius, sako, kad 
"stojas plaukai", negalima tie
siog tikėti savo ausimis, kai pre
zidentas tokius pareiškimus duo
da apie Rytų Europą. 

Maskva už Forde 

Maskva. — Iš sovietų spau
dos matyti, kaip rašo šios sa
vaitės "Time" žurnalas, Mask
va norėtų prezidentu matyti 
Fordą, ne Carter. Maskva jau 
spėjo apkaltinti Carterį "Helsin
kio dvasios" laužymu. Carteris, 
"Pravdos" pranešimu, buvo pa
siūlęs sovietus paspausti ekono- į 
minėmis priemonėmis ir Fordą 
užatakavo dėl jo minkštumo su 
Sov. Sąjunga. 

Chicaga. — Jimmy Carteris' 
Columbo dieną praleido Chica-j 
goję. Susitiko su meru Richar-! 
du Daley, dalyvavo parade. Jį 
piketavo su plakatais kovojan
tieji prieš abortą. 

Paskutiniai duomenys rodo, I 
kad Carteris Ilinojuje surenka 
41 proc. balsų, kai Fordas 44. 

Washingtona.s. — Gus Hali, 
komunistų kandidatas į Ameri
kos prezidentus, jeigu būtų iš
rinktas, pažadėjo šešių valandų 
darbo dieną. Tokiu būdu jis duo
tų darbo 10 mil. žmonių. Paža
dėjo ir kitų gėrybių. 

— Londono "Daily 
Telegraph" ir "London Finan

cial Times" paskelbė, kad mi
rusio Mao Tse- tungo našlė 
Ciang čing ir dar trys kiti ultra 
kairieji radikalai suimti. Jie kal
tinami rengę perversmą. Visi ji© 
yra politinio biuro nariai, pn-

I klausą vadinamai "Šanchajaus 
klikai", iškilusiai laike kultūri
nės revoliucijos. Laikraščių ži
niomis, kariuomenėje Jie netu
rėję didesnės paramos. Minimi 
ir kitų trijų vardai: Wang Hung 
-wen, Cang Cung-ėiao ir Yao 
Wen - yuan. Užsienio reikalų 
ministerijoj atsisakoma suteikti 
bet kokių komentarų. 

Diplomatiniuose sluoksniuose 
sklinda istorijos apie kovą dėl 
valdžios. Minimas faktas, kad 
Hua Kuo-feng, nors plakatuo

se ir paskelbtas Mao įpėdiniu, 
bet centrinio komiteto dar nėra 
patvirtintas. Kad to nepadarė, 
rodo, jog yra problemų ir nesu
tarimų. 

Ciang CIng buvo ketvir toj 
Mao žmona. Prieš tai buvo flimų 
ir teatro aktorė, balerina. Ji ta
rėjo daug įtakos savo vyrui, 
ypač meno srity. Per paskutinį 
dešimtmetį ji meną, literatūrą, 
teatrą ir muziką pajungė revo
liucijai, atsisakė grynojo meno. 
Nuo 1969 ji priklauso politiniam 
biurui. 

Wang pagal partijos hierar
chiją yra antras po Hua, parti
jos vicephmiiiiinku. Cang toj ei
lėj ketvirtas, anksčiau buvo spė
liojama, kad galimas pirminin
kas ar premjeras. Yao buvo šeš
tas. 

Radikalų suėmimas yra di
džiausias politinis apsivalymas 
nuo buvusio gynybos ministerio 
Lin Piao sąmokslo 1971 rudeni 
laikų. 

Tokijo. — Vakar Japonijos 
žinių agentūra pranešė, jog Ki
nijos oficialus asmuo patvirtino 
žinomą faktą, kad Hua Kuo 
-feng tikrai išrinktas Mao įpė
diniu, komunistų partijos pir
mininku. 

KALENDORIUS 
Spalio 13: Edvardas, Kaledo

nija, Mintas Vilūne. 
Spalio 14 : Kalikstas, Fortū

natą, Mindaugas, Lakštuonė. 
Saulė teka 6:59, leid&as 5:15. 
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DIRBKIME, ŽAISKIME, BUDĖKIME! 

Clevelando Skautijai dvidešimtmeti švenčiant 
Mielos Sesės, Broliai, Tėveliai 

ir skautų būreliai, džiaugiuosi 
turėjęs progą dalyvauti sukaktu
vinėje šventėje ir galėjęs kartu su 
Jumis pasidalinti 25-rių metų at-
liktųdarbų vaisiais, pasiekimais ir 
ateities viltimis. 

25-ri metai valstybių gyveni
me gal ir nėra didelis tarpsnis. 
Štai, švenčiame Amerikos du šim 
tus metų nepriklausomybės su
kaktį. Tačiau mūsų lietuviškame 
skautu ratelyje 25 metai — tai jau 
ilgas, prasmingas laikotarpis. Prieš 
kefvirtų šimtmečio pokarinė skau
tų išeivių karta atkūrė lietuvių 
skautų gretas, kurios tebėra vis 
judrios, jaunatviškos ir lietuviš
kas. Yra tikrai verta tuo džiaugtis 
ir didžiuotis. 

Smagus ir įdomus yra skauty-
bės Žaidimas. įkūręs B-P. jį vadi
na Didžiuoju Žaidimu, o mums 
skautybė tapo kertiniu akmeniu 
jaunimo lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje. 

Tikiu, kad ir šiandieninė šven
tė yra ne kas kita, kaip tik šio Di
džiojo Žaidimo vaisiai, prasmin
gai irodą, kad mūsų pasirinkta
sis kelias buvo teisingas. Šiame 25 
metų kelyje buvo sutelkta darbui 
daug skautų vadovų, skautų tė
vų ir bičiulių. Visiems Jiems pri
klauso mūsų padėka ir pagarba; 
atsiekėme, nes dirbome kartu! Vie
nybėje mūsų jėga. 

f Auksinį Jubiliejų žengiant, 
mūsų tikslai lieka tie patys: siek
ti savojo šūkio idealų: Dievui — 
Tėvynei — Artimui ir niekad 
nepamiršti, jog esame ne vien 
skautai, bet lietuvės sesės skautės 

ir lietuviai broliai skautai. 
Jei ją įvykdysime, užtikrinu 

— pateisinsime savo egzistenciją 
šiame krašte, tarnaudami mūsų 
toli esančiai, bet taip mielai tė
vynei Lietuvai. 

Tad, Dirbkime. Žaiskime ir 
Budėkime. 

S. Sigitas Miknaitis, 
LSB Vyriausias Skautininkas 

ŽIVILEI SUKAKO 25 METAI 

Spalio 3 d., sekmadienį. Jau
nimo Centre įvyko Živilės drau
govės 25 metų sukaktis. Tą su
kaktį mes šventėme iškilminga 
draugovės sueiga. Svečiai, tėve
liai susirinko ir sueiga prasidė
jo. Raportai buvo duoti ir buvo 
kaip 25 živilietės. Keletas Auš
ros Vartų sesių atsilankė pri
minti mums, kad Živilės drau
govė pirma įsikūrė Aušros Var
tuose. 

Sesė G. Jelionienė buvo pa
kviesta kaip Živilės pirmoji 
draugininke. Ji mus nuoširdžiai 
pasveikino ir linkėjo dar 25 me
tų mūsų draugovei. 

Po rimtosios sueigos sekė 
linksmoji dalis. Mes buvom pa
dariusios svečiams vaišių ir net 
didžiulį tortą Živilės gimtadie
niui. Mes. dabartinė Živilės drau 
govė. paruošėm mažą pasirody
mą. Jo tema buvo, nors 25 metų 
skirtumą galima jausti tarp se
nosios ir dabartinės draugovės. 
mes dar turime vieną dalyką 
bendrą — tai broliai! 

: 4 . Uov iV i ž: , ia ; . su-

KANADOS ŽINIOS 

moor" G. Donizetti. Po to uf plo
jimus du dar padainavo bissui, o 
už tai gavo gėlių ir gausia plo
jimų. 

P. Alšėnas 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYB£S| 
FO.NDO RŪPESČIAI 

Ut i iu akajame sUuiĮgkajaffle Į 
sąjūdyje, kaip ir kitur vis iškyla 
naujų sumanymų, darbų ir 
darbas darbą veja. Štai čia pradė
ta nauja vaga — Lietuviškosios 
Skautijos fondą realizuoti. Jis jau 
Įgavo formą ir gerokai pasistū
mėta gilumon ir platumon. Su

organizuotas ne tik veikimo admi
nistracinis centras, bet ir pagalbi
nis talkininkų personalas JAV a 
už jos ribų. LSF sudaro ne tik pi 
nigai, bet judomas, nejudi.r..^ 
turtas — palikimai, aukos, spau
dos leidiniai. Spaudos leidiniai 
vaidina labai svarbią rolę. Neto
limoje praeityje, Lietuvių Skautų 
Sąjungos spaudos vajaus komite
to sumanumu ir ryžtu išleista 
Petro Jurgėjos knyga "Lietuviško
ji Skautija". Tai kapitalinis v e -
kalas, kuris parodo Lietuvos akatt-1 Vilniaus diena yra rengiama Ha-
tijos praeityje išvarytą gilią vaga • M B C sekmadienį, spalio 17 d. 
jaunimo auklėjimo sntyje . Tai Iškilmė srade:...-= . . ••-... 
knyga, kurioje su daugybe Hipe-lta os. rr.al domis VA parapijos 
tracijų pavaizduotas Mttisatte I j y t a iyč j e . Organizacijas prašo-
skautijos gyvenimas. Ji kaip veid- mos dalyvauti , savo vėliavo-
rodis ne tik skautiškai Šeimai, bet mis. Tuoj po šv. Mišių vietos 
visiems, kam rūpi jaunosios <«-"- fcanaaaa c. rengiama akademi-
tos auklėjimas. Ji yra graži dova-J ja. t*askakq ra i ty s Lenkijos kale
na vyresniesiems ir j a u ' . m u l oc. •, ]'.-.* -<••*'-!-">3 Stp. Varanka, o me-
kokia proga. Dar daug Bot kny- ; r..nę programos dalį išpilyd dra
gos egzempliorių pili sandėlio į aaoi teatrai Aukuras, tautinių 
-e.v.yriose. Ki^įga guiėdama ko - į šoki^ gr-pė Gy.;...».-« '.: ,,-.'. 
yr.z 't >x.o; . ' . J J ^ S neneša, o jai ! m.*zi.<a. A.aor.i v-ko.-..-.=..:; .-. .'-. 

išleisti daug įriaif 
įdėta. Reikia ryr..= 

KJT. pa. C K. auskas prtkna altoriaus auką, atneštą pačių jauniausiųjų 
Otfrdįatlt sfcMij asr - sakai-auvfcės šventės šv. Mišių naetu. 

Nuotr. V. Bacevičių 

Hamilton, Ontario 

VILNIAI > J JENA 

Atrodo, vier... . .- Kanadoje 

.: rūpeseic! runas juodėje. .-. .T.CČ . . -_ / . . : 
ą .spiatinri. i :ai«nru pasirodyme- p.rrrio- -.e:.-. . 

Tai LSF vadoy-'•-'"• j .rrnos eilės. Rengėjai — RXfi Hamiltono ap. 
rūpestis. j valdyba, DLK A.%•'." ia^.iu .<•:•. 

„T . . .,, .. c , ,- , 'Hamil tone i r Vilniaus Krašto Lie-
Lietuviskoji Skaul .a platina

ma per atstovus. Jie yra: Angii-
• . j . Vtaš MJV.H JSKaS. BriStO- . 

ne — Romas Bričkus ir "Kėlei- " * , . , - . . . . . „ ^ , , j ,-• i n ^ i se V:.maus .rūo.^. . , r ... „ ;•• . .- . Cr.e.a.".::•:• — Vladas Eace- r r 

jonas Asminas, f 

i tuvių S-ga nuošir-2..:. .«,. iC.a ..-
sus Hamiltono - .-:•. e t . . . • 

Mišio-dalrva. 

Kaz ; , %!aton:s. 
it l:r. a Xenor-
; — Valentinas 
<i — Irena Jan-
bury — Antani-
:,-: r->-r'V — FU-
Foronte — V:a-
-::abeiph:jc-e — 
rmestorv — Rim-

Knv-

vičius, Detrr '.-:-
Elizabethe ;— 
Hartforde — 
tas, Los MjfĘįt 
Varnas, New "Y 
kauskienė, \S ..: 
na Bulotienė, ^ 
- f - Nl-l.i.T.:' 
--. M rlor..-. 

" ; ' : , JrVienė T 
vydas TamoCiūnas. Grėai 
Idona BaČkienė. t^ernont 

cagoj — AI. K^-ahūnas 
gų atsargos centras ir leki p iM 
administratorius — Kcapi UįiKŠt 
n a s, 45 Alban St. Dorehester, 
Mass., 02124. Knygos parduoda-

Į ma kaina 12 dol. Yra icviečiami 
ir kiti platintojai. 

Gėrėjomės, grožėjomės vasaros 
gamtos puošnumu, jos saulėje ir 
pavėsiuose ilsėjomės. Dabar jau j y 
gal visi atsisveikinome su miela t 
vasarėle, grįžome prie kasdieninių J i 
darbų, o darbai laukia visų. j J 

y ; v . •-'• ••* į / » " d ' ~ " i •' 

i-^miTii ^tr-afĄrHtc 

naa 3 1 2 ? 3 T - & t ^ 
Efrangeiikų - .<ur. A-gima: 

ta« »tiHn«fcag 2220 Felma C-r-ur 
Mnaa'gBaug? Ontario I J 5 A IK 
Canada. 

Sveikinu naujuosius S^-š^r: •;> 
dvasio8 vadiiš Ir L'.kiu ^- ' . ' . . : -
go akautisjto darbo. 

Prarreš^i kad pri*\TU5i-; -•;"--
iru skyrts:;^ ado.? sutiko būti 
v Fr*-onorci >akį'(iTi-v.Tit> '.27ii 
South Mor.v .- P-..'^ H £-"-

977-

(savo atsilankymu akademijoje, 
pagerbti mūsų sostinę Vilnių. 

GRAŽIOS JUNGTUVĖS 

Spalio mėn. 2 d. VA parapi
jos šventovėje sutuokti buvo Da
lė Getinytė ir William Porter . 
Vaišės, dalyvaujant virš 200 sve
čių, buvo Burlingtono m. res
torane. Jas gerai pravedė K. Mi
leris. 

TAUTOS F O N D O VAJUS 

Piniginis vajus Tautos Fondui 
eina jau prie pabaigos. Nepilnai 
gautais duomenim, sur inkta y ra 
apie 2.300 dol. Gaila, kad Bur
lingtono m. lietuviai beveik ne
reagavo į T. Fondo atsišaukimą. 
Dar nevėlu jiems įteikti auką mū
sų laisvės reikalams. 

TRUMPAI 

— Ontario provincijos loterijo
je 10,000 dol. laimėjo D. Stuokie-
nė, 1 tūkst. Pr. Krivinskienė ir 
VI. Stabingis. 

— Tautinių šokių grupė Gyva-
taras Kristaus gimimo švenčių 
proga vyksta į Australiją, kur 
taip pat dalyvaus rengiamoje 
Australijos Lietuvių dienoje. Jų 
kelionę paremti vietos LB lapk
ričio 13 d. ruošia pasilinksmini
mą Jaunimo centre. 

K. Baronas 

j j j ū u V ^ A . V^ -i — --W-»-V 

Ps. R. Švarcui Clevelando skautijos sukaktuvinėje šventėje Tėvynės sūnaus 
žymenį prisega LS Brohjos vyr. skautiniokas s. fil. Sigitas Miknaitis. ste
bint tiuitininkui G. Taorui ir j . s. D. Kižįui. Nuotr. V. Bacevičiaus 

IŠKILMINGAS KNYGOS 
SUTIKIMAS 

Spalio 3 d., sekmadienį, 4:3Q 
vai. p. p. Toronto Lietuvių namų 
fcaraliaus Mindaugo menėje įvy
ko LSS pirmūno y. s. Petro Jur-
gėlos knygos "Lietuviškoji Skau
tija"' pristatymas ir solistės Ginos 

čapkauskienės koncertas. J šį k u l 
tūrinio ir meninio pobūdžio ren
ginį, kurį suruošė Toronto skąu-
tininkų-kių Ramovė, atsilankė 
arti 400 asmenų. 

Oficialiajai daliai skirtą atida
romąjį žodį tarė s. R. Žilinskienė, 
o svečią L. S. S. pirmūną v. s. 
Petrą Jurgėlą susirinkusiems pri
statė v. s. V. Skrinskas, papasako
damas apie je asmeninį gyveni
mą ir apibūdindamas jo didelius 
nuopelnus lietuviškajai skautijai. 

Pakviestas tarti žodį, v. s. P. 
Jurgėlą, nežiūrint jo deimantinio 
amžiaus, žvaliai nusakė savo pa
stangai kuriant veikalą "Lietuviš
kąją Skautija*', paminėjo sutiktus 
sunkumus, kai reikėjo šią didoką 
knygą išleisti. Knygas autorius 
pasidžiaugė savo uoliais .: nepa

vargstančiais talkininkais, kurių 
dėka knyga galėjo išvysti pasau
lį, tai v. s. Saulaičių ir v. s. Samu-
šių. Pastarieji, kaip svečiai iš 
Amerikos, buvo šioje auditorijoje. 

Baigiant oficialią dalį, žodį 
tarė jūr. v. s. R. Stepaitis, įteik
damas v. s. P. Jurgėlai torontie-
čių skautų adresą ir skaučių la
bai dailiai išaustą tautinių mo
tyvų juostą. 

Sol. Gina Čapkauskienė, akom
panuojant muz. J. Govedui, at
liko M. K. Čiurlionio liaudies dai
nas -<Oi, lekia, lekia," "Beauš
tant! aušrelė" ir "Prapuoliau 
motuše". Kitu pasirodymu sce
noj - O.Metrikienės (pagal P.Lem 
berto žodžius) 'Dainos", muzika 
ir dainos, J. Stankūno (pagal 
Maironį) "Mergaitę" J. Budriūno 
(pagal D. Mitkienės žodžius "Ma
no meilę", G. Gudauskienės (pa
gal J. Aisčio žodžius), "Jaunystę" 
ir J. Gaidelio (pagal L Andrie-
kaus žodžius) "Su tavim". Tre-
čiojoj pasirodymo daly — ištrau
kos S operų: "La Fille du regi-
ment" G. Donizetti, 'Turandot" 
G. Pucciai ir "Lueia di Lammer-

HfcMESiri 

Akyla — jaur>--s-
• įTU t-" o** o-

>b-A i. 

va. 

A:.->3\"imo 
niųjų skautų ( 
r iukų) su ieva 

Data : s*--;r i, 
Laikas : UĄQ 

nuo Jaunimo ce: tr 
ir grįžta 4 vai. po p * i fc 

Apsirengimas: pagal Oftj i -
vime uniformūuui, rr^a-rsKurju.-. u 
šlipsą. 

f-.i.s r.U QA.:.ag-<- va ' c ens . 
sumuitinj, jei nori at^r>:iėfi ir 
kakava a r paa. bus duodama iš
kyloje), geresnę meškerę JW 
kabliuku ir plūdę. 

Kaina: 3 dol. vienam skautui . 
6 dol. dviem iš ieimoe. 7.50 t r im 
a r daugiau. 

Vieta: Morame JBUs S ta te 
Pa rk fMcHenry Oounty. R ivw 
Road. netoli R t 1?6>. 

NAUH VADOVAI 
SESERIJOS VABOVYlHtl i : 

Džiugu pristatyti naujai pa
skir tus LSS Seserijos dvasios 
vadua: 

Katalikų — kun. v. %. Juoeaa 

-PASKl I I M > tl't.VA-

• ;raž.u d ^ / imu farpėjąs 
Aušros Vartų tunto dainuojan-
• s 7. rdrbų" šešetas ruošia sa-
,- yio^ų skaidrėmis paįvairin
ta korte-' 'i, ' • « . t r r s r, - •;.-_-

L spalio 17 d., 3 vai. p. p.. 
„^,....irrn C- " •"' d'ar>: -'•'.;' «-.-

; ; ? : . .3.1 «. - " - « <y <, ^ - ^ i ; / ! . - . . . -

praMsti - ' (tę M jaunomis 
grafiaba sėne - aa -minkėmis 5il 
toje ir v-=i?'?oie a p b n k u r r 
"Ži^žlrrx>"-? -adovau.a X . ' " -

Sr>arkvtė Gi*\romis r-avd -
drauge da_r.u-- ;a Rrta Zu"or:C/c?..-
*> ir Vv*a;;:-'..i T.'ndėr^." 

P\RK>TKI>rF 
JrtRT' sKAlTTSi 

EfeBBB Smetonos Jūrų bu-
i f ca : ^. Tt. -Ajsnč iO l č "• ~ •"• 
m. va.K.. . ...irairr.o C>-"~' - - -
diojoje sa.- _*-• ruošia sra.4u 
įdomų "Baltijos" vakarą. Pel
nas skiriamas jurų skautų ir 
budžių veiklai paremti. Visi 
kviečiami dalyvauti. Informaci
joms t«L 476 - 3875. 

AUKOS 
VADOVIŲ LAvTSTMn 

A. a. Onos Aleknftvičlenės 
šviesiam atmmimui per Kerna
vės tuntą įteiktos aukos: Ar
noldo ir Vandos Aleknų 20 
dol., Adolfo ir Sofijos Jelionių 
10 dol., Martin Marietta 25 dol.. 
Antano ir Nijolės Pupių 10 doi., 
Judita L Weberling 10 dol., per
duotos Tjadovm lavinimui Ker-

— Vieno jatikaus Paryžiaus 
kabareto telefono kabinoje stovi 
magnetofonas, kuriame įrašyta 
rašomųjų mašinėlių stuksėji
mas ir konferencijų sales šur
mulys. Magnetofonu naudojasi 
vyrai, perspėdama savo žmonas, 
kad užtrunka įstaigoje a r svar
biame posėdyje. 

Lookto 
your 

future. 
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f ei. PR čr-S^ZS 

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
2S,5* |feal 53rd Street 

Valandos pagal Busitaj-imą 

DU K. G, B&LUKAS 
Akušerija i i tootero U«oa 
Gtoekn»o«ti_5 Cntrorstia 

6449 So, Palaeki Road (Cravrford 
Mediesvl Bcillmg). TeL IAJ $-6448 
Priima Usoaiua pa«al susitarimą 

Jei įseetoiliepia. sk*mMntl S74-8004. 

įstaigos ir buco taL 662-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA"^ 
1487 S. 48rh Conrt, CHoar* 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Osriryrna traž h- ie*t jį 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

*rt.arqaett« Mftu:oa. >-Qt«r 

Vai.: plrmad., antrad. ir kemrtaA 
S iki 7:80 vai. vakaro. 

Sefttad. nuo l iki S vaL 
Pasai ausltarlraa 

Beaaa. oei. WAi5>r-.xat i-5o-i# 

TeL Ofl*^ H E 4-3849 rex 53«-223i 

DR. PETER T, BRAZiS 
pnyrKaJAfi i I R C H I R U R G A S 

1434 West 71s t S trer t 
Vai. pirm., ketv. 1 iki 8 v. popiet 

Kx.iTdA p^iJttaii. 1-6, trac. ir aettad 

Ot. Ant. Rodoi«> kabinėta perftoa* 

DR. EDMUMD E, CIAB.fi 
GPTCMZ/TRT3TAS 

rTOS ffest M s t Street 
j . ei. — »^h (*-»-»<,».! 

Vai.: pajrai skaitą Hm*, p.^niiui. 
<«tv. 1-4 tr 7-9; antrad Ir ponkt 
10-4: Sėsta. 10-t vai. 

Ofa. taa. *-M»-t4"V 8e»» 24«-2SS9 
DR, E, DESKYS 

aTDVTCMa m c H m i R G t 
%<ectalybC — Nervy ir 

Ekuoclnfe Mg** 
C R A W F O R D MrJ>l('AI. BI'II.OIM-

«44t SO. PtHa-kl RnaO 
Valandos pagal >ru«ttarim» 

teL — Oi g-687S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGlNe CHIRURGIJA 

T 'i ?,'l *<» h •a«1̂ rW- į , '•- ** i -v. j * ^ o 

\tsiUt^pta. skambinti Ml 2-0001. 

DR. A B. GLEVECKAS 
Į K ITOJ Ifl TR CHIRURGAS 

Bp«*iajyb^ A Ė ^ i^sroe 
9MT7 W-«t ieSj~i «tr«*4 

V i i a n d a Da*rs»a r.isi'^r^ra.% 

T«L ofiso Ir bato: OLympic 2-4LM 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave^ Cicero 

iasdlen 1-t vai. Ir 6-8 vaL va*. 
IMkyrus treMadlenlua 

Sestadieniale 12 lkl 4 vai popiet 
TeL REttanc* 6-1811 

H . WALTER J. KIRSTAI 
(lietuvis gydytojas) 

S926 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-* vai. popiet h? 6-8 
vai. vak. Trečiad. ir SeStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDrKrę ra VArec LIGOS 

spECiALjsrr* 
1CEDICAL BUILDrNG . 

71M South Western Avtmoe. 
Valandas: Kasdien nuo 10 \«ąX ryts 

lkl 1 vai. popi«t. 
Ofiso teL RE 7-1168; reztd. SSa^ttlt 

Ofiso HE 4-1818; RezfcL PR «-6*©l 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

Specialybė vidaus ligoa > 
3454 West 71st Street 

(71-oe te CampoeU A«e. kaokpaa) 
Vai.: pirmad., antrad. ketvirtad. k 
penktad. t lkl 7 v p p. Tik sualfearat 

O P T I C A L S T C D t O 
VIOLETA KAROSAITft 

7051 So. Washtewtw, teL 778-4764 
Pritaikomi akiniai pairai gydytoja 

receptua 
Didelis akinių rCmo pastHnki«aa 
Vai.: pirm., antr.. penkt. Lttv£.S6 
Ketv. 18 v vak šest 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. ' 

Te»*»t. — 2 8 ^ 4 4 5 3 

DR. ROMAS PETKUI 
«K.rC U OOS — CHIRURGU* 

oriMUt 
111 NO WiR4iSfl I T E . 

t20« M O. CE3TTRAL AV«. . 
Valandos pagra] susitarimą 

Ofiso teL — PP. *~?Z2fi 

DR, JANINA jmEYISIUS 

v K : K v - * ~ ' z 

W5H W»wt 3 3 f i ?š<T«vt 
**\mt*Lč *nt-«d į n t v ' r A : - y.tik". 

VaJinj-s. S.J.. 2345 W. 56th S t , nava* tuntas \-ifii«n aukotojau: 
Chicago, illiiiaig S0636. Takto- į dėkoja aurua*oi urtimujų vardu, j 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIJO &EIMOS VAL.A\T>OS 

Viso* pr^gr^j'!* •*. WOP*_ 
Ltetuvtn kalba: kasd-en nuo p i r m 

dianio iJc penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — *i5tadienį ii 
sekmadieni nuo š:30 iki 9.3C vai 
ryta 

Telef: KEmiock 4-2413 
14M A. M. 

71W So- MAPLEUOOD A V t 
CHICAGO. fLL 6062S 

Oftk P O 7 - « a * Rm. O A 8-"r?» 

OR, 4, JENKINS 

1844 *>*% 53"1 » n ^ » -

Va'aJKŠoa psjra". s M»J JL- ZT.S 

m, x. A, JUCAS 
DERMATOI.OGUA -

CHIRLTIGIJA 
1908 N*. W«iterB A*e«ot 
SM4 Vo. We*t«*rB A'.-rnn* 
TeL atB&kosnsuR 12 ral&sdu 

4f»^i44] — V51-4rVK 

Apsdrooia akaibtia dten. DRAUGE. 
Ma jia plačianaiitj akaitciuu "ua-
tcrvrt} dteiTBitisv 31 ifedlyRu kai-
aoa vlatemB pHfltnamna 

DR. FRANK PUČKAS 
OPTOMETRISTAS 

5a:b© Uetuvidkai) 
WL8 W. Hst St. — TeL ?S?414» 

Tikrina akK Pritaiko skintas * 
•Omuui iesises'* 

Vai pairai nusltarima. Uždaryta tr+t 

DR. LEONAS 3EIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLfiS LR 
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Pmidentinldl rinkimai it -

LIETUVIŠKA SĄŽINĖ 
JAV-bių prezidento rinkimai validų. B viso Vietnamo akcijai 

prieš akis. Apie prezidentinius paskyrė apie 300 bilijonų dole-
kandidatus daug rašo ne tiktai rių. Ta i labai didelė auka iš A-
Amerikos, bet ir pasaulio spauda, merikos pusės. 
Iškeliamos jų geros ir blogos pu- * 
sės» gaudomi kandidatų pareiški- O ar buvo Amerika Lietuvai 
mai, po to įvairiai komentuoja- lygiai dosni? Vargiai. Tiesa, ji 
mi, stengiantis juos "sugauti žo- pripažino Lietuvos valstybę de 
džiuose". jure, bet tik po to, kai Lietuva 

Visada girdėti daugiau kritiš- p*ati sau laisvę išsikovojo ir kai 
kų balsų, kaip pagyrimų. Vakarų kitos valstybės ją pripažino. 
Europos spauda dažnai kritikuo- Ji davė Lietuvai menkutę pinigi 
ja JAV-bių prezidentų rinkimo nę paskolą, kurią Lietuva, kol 
būdą bei tvarką, rinkimo sistemą buvo nepriklausoma, sąžiningai 
laiko mažiausiai šimtu metų pa- mokėjo. 
senusia. Vokiečių dienraštis "Die Apie 20,000 lietuvių I-jo pa-
Welt" klausia, ar gali JAV-bių saulinio karo metu kovėsi Ame-
prezidentas valdyti savo kraštą rikos kariuomenės eilėse. Dau-
ir rūpintis pasaulio reikalais, kai gybė jų žuvo karo laukuose Pa-
jis turi dienų dienas ir naktų našus, jei ne didesnis, lietuvių 
naktis praleisti agitacinėje kelio- kilmės žmonių skaičius už Ame-
nėje, "medžiodamas balsuoto- rikos reikalus kovėsi ir žuvo II 
jus". "Stuttgarter Nachrichten" pasaulinio karo metu. O ką už 
suabejoja, ar tinka esamam ar tai gavo jų senoji tėvynė Lietuva? 
būsimam JAV prezidentui taip 1919-1920 m., Lietuvos lais-
nuolankiai maldauti piliečių bal- vės kovų metu, Amerikos lietu-
sų, paduoti visiems ranką, lenk- viai sudarė savo karinius dali-
tis, sveikintis, bučiuotis... "Ar ne nius ir stengėsi patekti į gimtąjį 
geriau pritiktų, rašo tas pats kraštą, padėti sunkiai kovojan-
laikraštis", kad prezidentiniai tiems tautiečiams. Tačiau jų pas-
kandidatai sėdėtų savo įstaigose, tangos iš JAV pusės nebuvo pa
dirbtų savo darbą, o atėję pilie- remtos, o kai kuriais požiūriais 
čiai paprašytų vieną ar kitą jų dargi sutrukdytos. įvairiais ke-
valdyti kraštą?" liais atvyko tik maža grupelė E 

* tikrų amerikiečių už Lietuvą, ro-
I akis įkrito ir Notre Dame u- dos, težuvo vienas tikras ameri-

niversiteto (South Bend, Ind.) kietis. Tai buvo amžinos atmin-
prezidento kun. prof. Theodore ties leitenantas Samuel J. Har-
M. Hesburgho pareiškimas pre- ris, dalyvavęs kautynėse su ber-
zidentinių kandidatų reikalu, montininkais, 1920.11.24 Kaune 
perduotas Chicagos "Sun-Times" sunkiai sužeistas ir 1920.11.27 mi-
dienraščio religinio skyriaus re- ręs. Jo palaikai palaidoti Arling 
daktoriaus Roy Larson spalio 10 tono kapinėse. 
d. laidoje. . m 

M. Hesburghas (dabar 59 m. — . . „ . • . .'. . . , 
N , ° T \ . r ~. .,. . Bet lietuvių tauta niekada ne amžiaus), buvęs JAV Civilinių ., , , , A ., , _ . . , . .. J . . . , nereikalavo, kad Amerika ka-

ŽIAURYBES IR SMURTAS 
Išsivystęs terorizmas ii žiaurumas pasauly 

P. GAUCYS Žmonių žiaurumas yra visuo
tinis ir siekia neatmenamus lai
kus. Senovės Meksikoje, kaip au
ką dievams, išplėšdavo iš gyvų 
|rnonių krūtinės širdį. Tai buvo 
daroma daugelį šimtmečių. Kai 
ispanų užkariautojai įsikūrė Mek
sikoje, su ne ką mažesniais žiau
rumais tramdė čiabuvių maištus, 
kol beveik juos visus išnaikino. 
\ ū d i e n archeologai su dideliu 
vargu suranda pėdsakus pirmųjų 
krašto gyventojų iš keramikos 
nuolaužų ir aukso dirbinių. Ypač 
krinta į akis, kad ir dabartinių 
laikų meksikiečių menas vis dar 
tebepuoselėja mirties kultą. 

teisių komisijos pirmininkas, riautų už Lietuvos laisvę ir už ją TOTO T> TVT- »y "• i i « u i ų Ui u c i u v u j l a i s v ę ii u/, in 1972 m. prez. R. Nixono iš sių , JJ . , . „. z , T U . I * . f, . . , ,. kas is amerikiečių zutų. Užtektų, pareigų atleistas, nepriduoda 'di
desnės reikšmės abiejų preziden
tų kandidatų religinėms konfesi
joms — kuriai Bažnyčiai jie pri
klauso. Tačiau kritikuoja už lai- , 
, , , . , , . „ , . teisiškai ir diplomatiniu būdu kvseną abortų reikalu ir uz kai T . ,_ . ,. . . remtų Lietuvą ir lietuvius. 

Žiaurumas iki savižudybės 

II-jo pasaul. karo metu japonai 
vartojo "kamikaze". Tai buvo 
lėktuvas ar povandeninis laivas 
su vieno asmens įgula ir daugybe 
sprogstamos medžiagos, aprūpin
tas kuru tik trumpam žygiui, ski
riamam susikulti ant denio ar po 
laivo dugnu ir tuo būdu jį paskan
dinti ar padaryti galimai daugiau 
žalos. Europiečio ar amerikiečio 
galvoje netelpa mintis vykti į karo 
žygį, iš kurio be jokios abejonės 
nebegrįš gyvas ar bent sužeistas, 
o turės žūti. Toks pasiaukojimas 
plačiau tebuvo vartojamas tik Ja
ponijoje. 

Žiaurumai plito visose šalyse. 
Tokie dalykai, kaip su arklių pa
galba perplėšiamas žmogus, nu
žudymas ketvirčiavimu, sodini
mas ant kuolo, buvo vykdomi dar 
XVII šimt. daugelyje šalių. Pary
žiuje tos nuožmios bausmės buvo 
vykdomos miesto centre, dabar 
vadinamoje "La Concorde" aikš
tėje. Londone tai buvo atliekama 
dabartinėje Marble Arch. 

Masinis žiaurumas 

Masiniu mastu žmonių žudy
mas buvo vykdomas hitlerinėje 
Vokietijoje ir Sovietų Rusijoje. 

tūkstančius lietuvių. Jo įsakymu 
buvo sušaudyti ir žymiausi ko
munistų vadai, kaip Trockis, 
Kamenevas, Bu^harinas ir kiti. 
Čia galima paminėti, kad nuo jo 
teroro žuvo ir žymiausi lietuviai 
komunistai, kaip Mickevičius — 
Kapsukas, Aleksa Angarietis ir 
tokie generolai kaip Putna ir Ubo-
revičius. 

Teroras irgi yra mūsų dienų 
reiškinys. Siauros Airijoje vyksta 
trimis šimtais metų pavėlavęs re
liginis karas tarp katalikų ir pro
testantų. Nėra dienos, kad nebū
tų iš pasalų nušautas koks karys 
ar policininkas ar nuo bombos 
sprogimo nebūtų užmušti ar su
žaloti keli vyrai, moterys ir vai
kai, neskaitant namų ir kitokio 
turto sunaikinimų. 

Nekaltųjų žudymas 

Tuo nesitenkindama, airių te 
roristų organizacija (IRA) savo 
veiklą perkėlė į pačią Angliją, 
kur nuo jos bombų žuvo kelios 

vo policija ir karo lauko teismai. 
Izraelyje žmonės kenčia nuo 

nuolat vykdomo arabų teroro. Iš . 
pradžių palestiniečiai, įsigalėję! 
gana didelėje Jordano dalyje, iš, 
čia prasmukdavo į Izraelį, kuri 
mėtė bombas, o kartais sprogsta
ma medžiaga prikraudavo sunk
vežimius ir juos pastatydavo Izra- j 
elio didesnių miestų didžiausio j 
judėjimo gatvėse ir aikštėse. Spro-
girnai užmušdavo ir sužsisdavo j 
daug praeivių. 

. Jordano karalius Husseinas su 
savo ištikimais beduinais išvarė 
arabų teroristus iš savo šalies, 
kas buvo susiję su nemažu kraujo Lietuvių Bendruomenės suruoštuose pusryč.uose prezKienumam Kancuoanu 

,. .. r-» i ,,• »_„-_: ,„; Jimmv Carter. Kairėje LB krašto valdybos vicepirm. Rimas Česonis, deši-
prahejimu. Dabar tie teroristai j ^ " ^ ^ A l l - J 7 e r r . M ^ n ! : a i t V T / Nuotr. J. Gailos surado silpnesnę šalį — Libaną, 
kur, begyvendami Izraelio pa
sienyje esančiose stovyklose, ne
didelėmis grupėmis vykdo tero
rą, sėdami mirtį žydų naujoky
nuose. Po to seka neišvengiami 
Izraelio kariuomenės keršto veiks 
mai. Tada bombomis sprogdina-
nami arabų namai kartu su jų 
gyventojais. Kas dar blogiau, da
bar Libane vyksta brolžudiškas 

dešimtys visai nekaltų žmonių, pilietinis karas, kuriam vis dar ne-

nšje vicepinn. Aušra Zerr-Mačiulaitytė. 

MEDICINA APIE KAVĄ 

kuriuos nemorališkus išsireiški
mus. Nežiūrint to teigia, kad ir 
vienas ir kitas kandidatas esą 
verti išrinkimo, tačiau apgailes-

Rėikia pasidžiaugti, kad taip 
ir buvo. Nuo pačios pirmosios 
Lietuvos užėmimo dienos, visos 
JAV vyriausybės ir visi krašto tauia, kad savo rinkimines kom- . , • . , . T . . „ , , , , . , prezidentai nepripažino Lietuvos pannos metu abudu kandidatai , .. T . , . .,_, ^L iu . I I . « ^ okupacijos. Lietuvos pasiuntiny

ste Amerikos vidaus problema 
šiuo metu yra jos baisūs miestai, 
baimė žmonių vaikščioti miestų 
gatvėse, ypač nakties metu, A-
merikos jaunimo reikalai 

jeigu jos vyriausybė, įvertinda
ma, palyginti, gausią lietuvių e-
migraciją šiame krašte, didelį jos 
darbo ir kraujo indėlį, bent jau Lenkijos Trcmblinkos mirties sic 

vykioje kasdieną būdavo dujomis 
nutroškinama 24,000 žmonių. 
Tos stovyklos viršininkas Stang-
le, įduotas Vakarų Vokietijos 
teismui, teisinosi, kad niekad ne-
žudęs nė vieno žmogaus, o masi
nėms žudynėms vadovavo, nes 
visada tiksliai vykdė jam duotus 
įsakymus. Auschvvltzo ir kitose 
stovyklose bei getuose nužudyta 
apie 6 milijonai žydų, suvežtų 
iš- visos Europos, vadovaujant 
Adolfui Eichmanui. Jis vadova
vo kelionių biurui, vedusiam į 
aną pasaulį, pats nė vieno nenu-
žudydamas. Jis buvo Izraelyje nu
baustas mirties bausme ir sude
gintas, o jo pelenai buvo išbarsty-

Dar visai neseniai buvo prakti
kuojama paštu siuntinėti "mir
ties laiškus", kurie atidarant 
sprogsta. Ne vienas nuo jų žuvo, 
o buvo ir toks baisus atvejis, kad 
atidaromas toks laiškas sprogo ir 
išplėšė jo gavėjui abi akis ir abu 
delnus. Visa tai juk yra tikras na
mų karas, nors taip jis ir nevadi
namas. Iš anglų nedidelės ka
riuomenės, stovinčios Europoje, 
reikėjo išskirti 10,000 karių ir 
juos nuvežti į Š. Airiją, nes polici
ja be kariuomenės pagalbos ne
įstengė teroristų sutramdyti. Da r 
visai neseniai teroras vyko ir Fran
ko valdomoje Ispanijoje, kur bas
kai griebdavosi nuožmių priemo
nių, o jiems tinkamai atkeršyda-

matyti galo ir nuo kurio jau yra 
žuvę apie 20,000 žmonių ir ke
leriopai tiek sužeistų. Kadaise tur
tingas, ramus Libanas dabar bai
gia virsti griuvėsiais. Kasdieną 
žūva ne tik abiejų pusių kariai, 
bet daug daugiau visai nekaltų 
ir karo veiksmuose nedalyvaujan
čių arabų vyrų, moterų ir vai
kų. 

Oro terorizmas 

nekalba arba labai nedaug šne 
ka apie kiekvienam amerikiečiui 
rupimus klausimus kaip rasinių 
problemų sprendimas, mokinių 
"businimas", nedarbas, namų 
statymo, miestų reikalai, auklėji-

7 , , ' . . ,. , j vos, kaip ir kitų pavergtų tautų 
itto klausimai, pasaulio bado ., , r . • _ • x 

... r r . f • reikalu, pastaruoju metu, ypač sprendimas. Toliau universiteto , , .. . >«* , • .. . . v . , • • i J J - J - dabartinio, prezidento iaikais^^-. prezidentas teigia, kad didžiau- * 

bė ir jos konsulai, kad ir susiau
rintomis teisėmis, iki šių dienų 
veikia šiame krašte. 

Tačiau laikas daug ką naikina 
ir Amerikos nusistatymas Lietu-

me svyruoti. 

Lengviausia terorizuoti lėktu
vų keleivius ore ir žemėje. Tai 
liečia ne tik Izraelio lėktuvų li-
niją^ bet ir visas kitas. Gerai, kai 
teroristai pasitenkina reikalavimu 
išmokėti tam tikrą sumą ir juos 
nuskraidinti pvz. į Libiją. Daug 
blogiau, kai jie pareikalauja iš ka
lėjimų išleisti jau nuteistus tero
ristus, su kuo dažnai KSjRtinkal <•?« nu žmonių cukraus !a 

Visame pasaulyje dabar suvar
tojama milijonai tonų kavos 
pupelių. 

Kavos veikimas priklauso nuo 
sudėtinės jos dalies - kofeino. Jo 
yra ne tik kavos pupelėse, bet ir 
arbatžolėse, kakavos pupelėse ir 
kokoso riešutuose. Tyrimai patvir
tina, kad, išgėrus kavos, kofeinas 
gali stimuliuoti žmogų net kelias 
valandas. Daugumas gydytojų 
mano, kad, veikdama nervų sis
temą, kava mažina nuovargį, 
mieguistumą, skatina protinį pro
duktyvumą. Kava taip pat sustip
rina, pagreitina žmogaus reakci-

Pasak kai kurių mokslininkų, 
du ar trys kavos puodukai, išger-
gerti vienas paskui kitą gali sukel
ti suerzinimą, nervingumą, galū
nių drebėjimą, galvos skausmus, 
širdies plakimą. Padvigubi
nus ar patrigubinus kavos dozę, 
gali kilti haliucinacijos, trauku
liai. 

1973 m. G. Džikas (Bostono 
universitetas) paskelbė, kad žmo
nės, kurie išgeria per dieną 1 — 
6 puodelius kavos, turi 60 — 120 
proc. daugiau galimybių sulauk
ti aštrių širdies priepolių ir net 
miokardo infarkto. Tačiau šį G. 

jas. Pavyzdžiui, išgėrusi du ar tris Džiko teiginį sukritikavo daugelis 
puodelius kavos, turinčius 160—'moksl ininkų. Vėlesni tyrimai 
240 mg. kofeino, mašininkė grei
čiau ir tikriau rašo mašinėle. 

Be to, kava gali veikti ir rami
namai, pašalinti migreninius gal
vos skausmus. 

Tačiau kofeinas gali ir neigia
mai veikti:- sukelti širdies plaki
mą, nemigą, padidinti kraujospū
dį, kūno temperatūrą. Bet kofei
no įtaka labai individuali. Pavyz 

nepatvirtino G. Džiko išvadų. 

464 pacientų stebėjimas Ok-
lando medicinos centre (Califor-
nija) nepatvirtino ryšio ta rp ka
vos gėrimo ir miokardo infarkto. 
Kai kas mano, kad G. Džiko ty
rimų rezultatus galėjo nulemti 
rūkymas, nes daugelis kavą geren-
čių taip pat ir rūko. 

Patikimiausios yra išvados, 
Lstus su ^uo ^ ^ » a i j r U J ^ a ! į i / k

;
r a u i , j i : n u ; kofeino nadidė- neigiančios kavos gėrimo įtaką šir-

t i tmkamų šauų v a ^ ^ J e r \ ^ ^ ^ ^ t r ^ Y e k a ž a i b e i kraujagyslėms, padary-
usižaudymus žūna ne tik te- * f a j l s n - f c P , «ar lotų l.e*a . Js 5 0 0 0 d ste_ 

a 
susiža 
roristai-, bet nukenčia ir keleiviai, 
jau nekalbant apie jų išgyventą 
siaubą. Taip pat mūsų laikais 
yra įsigalėjęs ir įkaitų grobimas 
ir jiems grasymas mirtimi, jei ne
bus sumokėta jų reikalaujama 
suma. Tai beveik nuolatinis reiš 
kinys Argentinoje, kur teroristai 
ne kartą nužudė ir išpirką gavę iš 
aukos giminių ar jų darbovietės. 

kad 

nepakitęs. 
Kofeinas gali padidinti krau-

juje prisotintųjų riebiųjų rūkš-
oių. skatinančių arteriosklerozę. 

bėjimų per 25 metus. 

Atrodo, kad pastaruoju metu 
dauguma mokslininkų mano, 

Panašūs nemalonūs pojūčiai kai ^ad kava negali buri pavojingų 
kuriems žmonėms atsiranda po i i g ų priežastis, bet piktnaudžiau 
sočių .pietų, jaudinančios filmos! tj ; a nepataria. 
ir kt. jm. 

terys mėgino jį nušauti, b 
i 

«*, į s -

Sakoma, 

Amerikos lietuviams ir visai 
pavergtai lietuvių tautai labai 
nemalonus ir kitoms tautoms la
bai žalingas Helsinkio pakto pa-

Mus lietuvius ir kitas sovieti- sirašymas, kurio vienu didžiausių 
nių rusų pavergtų tautų žmones iniciatorių ir buvo Amerikos 
daugiau domina JAV užsienio valstybės departamentas. Nema-
politikos, kaip vidaus klausimai, žiau nemalonus yra ir dabartinio 
Mes vis dar puoselėjame šiokią prezidento pareiškimas spalio 6 
tokią viltį, kad Amerika yra lais- d. debatų metu San Francisco 
vę mylintis kraštas ir kad ji, jei- mieste Rytų Europos tautų rei-
gu savo karine jėga nepadės pa- kalu, pareiškiant, kad tie kraštai 
vergtoms tautoms atgauti lais- dabar esą laisvi ir savarankiškai 
vės, tai bent pavergimo fakto ne- tvarkosi. Reikia manyti, kad pre-
pripažins. ridentas, darydamas tokį pa-

Nurodomi pavyzdžiai. I ir II reiškimą ne iš kito asmens rašy-
pasaulinio karo metu Amerika to teksto, pasakė tai. ką iš tiesų 
Europoje, Azijoje ir kitur gynė galvojo. Tiesa, vėliau jis šį savo 
vokiečių ir japonų pavergtų tau- pareiškimą ėmė kitaip komen-

esąs JAV prezidento pareigų vyk
dymas.* Dabart inis prezidentas 
yra 40-sis savo pareigose, o nuo 
pasikėsinimų prieš jį žuvo ketu

ri jūroje. Stalinas, visų laikų di- į Jordanijos karalius Husseinas ir jo į rf p r e z i d e n t a i . T a i sudaro 10 proc. 
• .-1 šeimos nariai: žmona Aha. princesė -, f „ , , . . c J • 

! Hays (2 m.), adoptuotoji duktė! P™? dabartim prez. Fordą m 
Abir (4 m.) ir princas Ali (7 raė-1 * • kartus buvo kesmtasi 

; mūsus iš jų ran.<ų gmKią, prez. 
pavojingiausias j Fordas išliko nepaliestas. 

džiausiąs masinis žudikas 
pasmerkė apie 40 milijonų visų 
tautybių žmonių, jų tarpe ir nesių). įdyti. Revolveriais ginkluotos mo-

ANKSČIAU UŽDARYS 
>nšKELJLS 

Chicagos apylinkių valdžios 
miškeliuose ėmė plačiau reikš
tis vandalizmas. Per vasarą 
kiekvieną mėnesį buvo areš tuo-

badymų. Kartais tai "daroma iš jama maždaug po 2,000. Da-
gryno žiaurumo, o kartais iš ba i - .ba r nu t a r t a saulei leidžiantis 
mės nepalikti gyvo liudininko. miškelius uždaryti. 

'IIMMIUJLJJUJimi 

Dar reikia paminėti, kad Šioje 
Šalyje labai dažni žmonių apiplė
šimai namuose ir gatvėje. Tie 
apiplėšimai dažnai lydimi nužu
dymų, peršovimų ar peiliais su-

AUSRA IŠEINA ! GYVENIMĄ isuVUiumdarpareiškimainepaduoti" 
Nesinorėjo nei valgyti. Sėdėjom visi, lyg po sun 

Noriu paaiškinti, kuo viskas baigėsi. Kai tik mes 
gavom paskutinį Aušros laišką, Leonas pasiėmė savų 
pinigų, kiek turėjo, dar pasiskolino (gal, prireiks ko
kiam gerklę užkišti) ir galvotrūkčiais dūmė į Vilnių, 

tų laisvę, kurį laiką rėmė Kinijos tuoti, lyg atšaukdamas, bet tas Kažkokiu būdu jam pavyko sužinoti, kad Antakalnio 
senąjį režimą. Ji pakėlė savo bal- reikalo nepataisė, ypač kai pa 
są prieš kolonializmą Afrikoje ir vergtieji gerai žino jo pemai me

tais Helsinkyje pasirašyto doku-

Dviejii draugių laiškai 
Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VINČEBYTfc 

tą, pe r Sekmines. Anksčiau negalėjome, nes mudviejų besnės. Aš turiu pažįstamą dėstytoją Kauno medicinos 
mokykloj. Jis padėtų jums įstoti ir paglobotų. J is , tie
sa , partinis, bet geras žmogus ir tikintis (žinoma slap
ta i ) . Su juo aš jau kalbėjau dėl jūsų. 

Įsigijus sesers specialybę, kad ir ištekėtumėt. 
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kaus darbo, ilsėjomės ir džiaugėmės. 
Ta ip mums besėdint, įėjo į kambarį mano draugė 

Nile, kur i Kaune studijuoja mediciną. Ta pati, kuriai j N o r s šeima moterį ir suvaržo, bet turint gerus norus 
prieš kiek laiko buvau įdavusi mudviejų su Aušra laiš-1 i r specialybę, galima nemažai gero padaryti. 
kus. Pamačiusi nepažįstamą merginą ir Vilių, pamojo! Būtų gera ir įdomu, kad jūs savo įspūdžius bei 
man ranka , kad eitume į virtuvę. Aš iš karto supra
tau, dėl ko ji mane kviečia, pristačiau Aušrą kaip laiš-

išgyvenimus ir toliau užrašinėtumėt. 
Jeigu jūs priimsit mano pasiūlymą, atvažiuokit 

kų au to rę ir pasakiau, kad jos gali viena kitos nebijoti p a s m a n e . Turėsit visokeriopą paramą. Mano adresą 

Azijoje, padėjo juodosios ir gel 
tonosios rasės tautoms išsivaduo- mento pavergtoms tautoms labai 
ti, nors tos tautos nieko Ameri- nepalankų tekstą. 
kai nedavė. Pokario metais Ame- JAV-bėse gyvena daugybė lie-
rikos kariai kariavo Korėjoje ir tuvių, kurie beveik visi yra šio 
gynė jos laisvę nuo komunizmo, krašto piliečiai. Mes raginame 
Indokinijos kare amerikiečiai, juos jungtis į politinį gyvenimą 
gindami Vietnamo laisvę, paau- ir aktyviai dalyvauti rinkimuose. 
kojo 60,000 savo karių gyvybių, O už ką balsuoti, už ką nebal-
grįždami dar parsivežė į savo na- suoti — vadovu tebūna lietuviš-
nros ketvirtį milijono karių — in koji sąžinė, b.kv. 

vykdomajame tikrai ruošiami dokumentai Aušrai iš
tremti į plėšinius — į Kazachstaną, Leonas nesipasa
koju, bet atrodo, kad pinigai čia j am daug padėjo. Kai 

ir nesivaržyti . Jodvi draugiškai viena kitai nusišypso
jo. T a d a Nile išvyniojo mudviejų laiškus ir padėjo ant 
stalo. O paskui išsiėmė iš rankinuko tr is užklijuotus 
vokus ir ištiesė juos Aušra i : 

— Čia jums rašo iš Kauno. 
Nile t rumpai papasakojo, kad mūsų laiškus skai-

aš paklausiau, a r užkišai kam gerklę, jis tylėjo. Aišku j čiusi ne ji viena. Daugiau kaip savaitę laiškai ėję iš 
rankų į rankas . I r štai t r y s iš skaičiusių parašė Auš
rai. 

— užkišo. Tą pačią dieną Leonas parsivežė Aušrą į 
Ežerėnus. Kuo skubiausiai užpildėme prisiregistravi
mo lapelį, gavome vykdomojo sutikimą ir Aušra buvo į 
užregistruota pas mūsų kaimyną. Mūsų name neužte
ko kvadratūros. 

Šeštadienį, gegužės devynioliktą dieną. Aušra su 
Leonu išvežė į metrikacijos biurą pareiškimus metri-
kuotis. Viskas vyko sėkmingai. Grįžo jie iš Vilniaus — 
su jais kartu atvažiavo ir Vilius — sėdom visi pr ie 
stalo. Mes su mama buvom paruošusios iškilminges-

, . . . , , ralinei atsakomybei už juos. —įnius pietus. Visi džiaugėmėms, kad Aušrai nebegrėsė 
~,_ t a m < k a s b u v o vadinama įsise- ištrėmimas. Sako, kad padavusių pareiškimus metri

nė jusiu, o nūn įstabiu žodžiu:, kuotis, nebeskiria. 

Mes norėjom, kad Nile su mumis papietautų. Bet 
ji a t s i sakė — skubėjo namo. 

j ums pasakys žodžiu šio laiško įteikėja. 
J u s gerbianti ir 

mylinti Kaunietė 
1962.V.12. 

Aušra susimąsčiusi, lyg bijodama, atplėšė antrą 
laišką. 

Brangioji Aušra ! 
Iš jūsų laiškų draugei supratau, kad j ū s puiki 

mergaitė. Aš labai džiaugiuos, kad jūs pamilot, susira
do t berniuką ir ruošiatės už jo ištekėti. Meilė y r a vis-

vfdinė laisvė, mums duota Die
vo: laisvė apspręsti savo pačių 
veiksmams, lygiai taip p a t mo-

garbė 

kas . Kai du žmonės vienas kitą myli, ta i a tkr in ta 
Nilei išėjus, mes visi sužiurom į tuos tris vokus.! p a s a u i į s , Xįekas daugiau nebeegzistuoja. Tik mūsų be

galinė meilė. 
Mylėkite, Aušra, jūs kilni mergaitė.Jūs v e r t a ge

riausio vyro meilės. 
Selvys Jaučiukaiti8 

Kauno Politechnikos 
instituto s tudentas . 

Visiems buvo įdomu, kas ir ką ten rašo. Aušra atplė
šė vieną voką ir ėmė garsiai skaityti . 

Mieloji Aušrele! 

Jūsų laiškus skaičiau su dideliu susidomėjimu. 
Aš labai apgailestauju, kad jums neleido baigti Mediči 
nos mokyklos ir dirbti ligoninėj. Jūs būtumėt t ik ra Ii- 1962.V. 14." 

Sėdėdami prie stalo, mes visi draue* aptarėm, gonių sveikata, ne* lengvintumėt ne vien kūno, bet ir 

l'^••/y£ ĵ .'Aŷ -.y.<j> ^ įae;it .'— į-- -; - i — y ~ . . y^'hiržtlto i*iQS toačlM,! kurios aeretai jaū&a. gnn*fiftr.6fl ir sv«- tBu, daugiau} 
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Dalis dalyvių Lietuvių dieiK 
booas kun. A. Baltrašiūnas, S. Santvaras, i t i . J. Gaila ir kiti 

metu So. Bostone. Iš d. j kairę matosi: J. Sonda, J. Kapočius, kle-
Nuotr. P. Plikamo 

B O S T O N O Ž I N I O S 
PROF. R. ŠILBAJORIS 

BOSTONE 

DAINA - ŽMOGAUS ŠIRDIES BALSAS 
Susipažinimas su Clevelando Nerijos choristėm 

ALDONA ZAILSKAIT£ 

Nerijos chorą Chicagoie ateinan
tį šeštadieni 7 v. v. Jaunimo cent 

LB Bostono Kultūros klubas 
pirmąjį šio sezono susirinkimą 
sušaukė spalio 2 d. Tarptautinio 
Instituto patalpose Bostone- , r e ^ « A t e i t ies" 

Susirinkimą pradėjo naujas l n e v i e n a s g a l i p ^ a h ^ k o d e l 
m. klubo pirmininkas Mykolas, choristės taip gražiai susidainavu-
Drunga. Pristatė vaKaro prele- į s i o s G a l d ė i t o k a d c h o r i s t e s d a i . 
gemą prof dr. R. Silbajori. Prof. j n u o j a n e i š į p r o č i 0 j n e g n u o b o _ 

Išgirdęs Clevelando studenčių užklausėme, kurie jos mėgiamiau 

Šilbajoris dėsto rusų kalbą ir li
teratūrą Oh io valstybiniame uni
versitete (Columbus) . 

Prof. Silbajorio paskaitos tema 
buvo "Balys Sruoga ir simbolis
tai". Pradėjo nuo simbolistų at
siradimo. Daugiausia citavo ru
sų simbolistus. Ir pati žmogaus 
prigimtis esanti simbolinė. Paly
gino kai kuriuos rusų poetų eilė
raščius, ypač Aleksandro Bloko, 
Balio Sruogos ir taip pat Jurgio 
Baltrušaičio, kurie turi panašu
mo. Kai kurie eilėraščiai yra lyg 
žaidimas garsais. 

durno, o dėl to, kad, anot cho
ristės Živilės Kliorytės, "daina — 
žmogaus širdies balsas", arba Da
nutės Sušinskaitės žodžiais, 
"mėgstu harmonizuoti". O gal 
O n a Kliorytė kaip tik paliečia 
dažnai daug kam tik pasąmonėj 
esančią priežastį: "Daina man 
padeda susidoroti su jausmais... 
kažkaip būna dūšiai lengviau, tai 
žmogus ir toliau dainuoji". 

Choras įsisteigė prieš dvejus 
metus. Choristė Viktutė Lenkaus-
kaitė choro pradžią apibūdina ši-

Prof. Šilbajoris ne tik gerai pri-j t a i P : "Visada šokiai ir dainos bu-
statė patį simbolizmą, bet l a b a i ' v o maloni pramoga. Dažnai 
puikiai paskaitė rusų ir net vokie-į waes s 0 draugais sueidavom taip 
čių simbolistus originalia kalba, į ^ u padainuoti. Laimingu sutapi-
vėliau.juos išversdamas į lietuvių j m u disciplinuoto dainos vieneto 
kalbą. 
Po paskai tos klubo pirm. Drun- draugės studentės, ypač muzikoj 

ga įteikė prof. Silbajoriui simbo- i nusimananti Rir$. Čyvahė. Taip 
Įinę dovaną. Sekantis klubo sus i - ! i r įsisteigė mūsų Nerija, 
rinkimas bus spalio 30 d. Rita Čyvaitė, choro vedėja, yra 

si lietuviai kompozitoriai. Ji pa
minėjo Noviką ir Raudonikį, ku
rių dainas išgirsime ir šiame 
koncerte. Jos mėgiamiausi nelie
tuviai kompozitoriai yra Chopi-
nas (' 'mano herojus") ir Rave
lis. 

Nors Rita yra pasisakiusi, kad 
jos mėgiamiausios yra liaudies 
dainos, ir ne viena choristė taip 
pat pasirenka šias dainas kaip 
mėgiamiausias, didesnis sVsričrus 
chorisčių pasirinko "Žirgeliai pa
kinkyti" ir "Vaivorykštė" mėgia
miausiomis — abi šiandieninės 
lietuviškos dainos. Tą daugumą 
nustatyti buvo sunka, nes daugu
m a chorisčių pasirinko vis po fci-
tą dainą mėgiamiausia. Gal dėl
to visos jų dainuojamos dainos 
taip gražiai skamba — kiekviena 

: daina kuriai nors dainininkei yra 
\ mėgiamiausia. 

Choristei Nijolei Lenkauskai-
; tei patinka "Žirgeliai pakinkyti" 
• ir "Vaivorykštė", nes jos -yra'la-

r kai kurios kitos m a n o | b a | melodingas bet "Putpelė, pirt-
j x. ^ . . J — i . y . - Ipele turi labai įdomų ritmą. 

; , > » . . / -
$i$ <±toras a | r a vx<aiinteUs cho

risčių užsiėmimas. Net keturios 
choro narės įeina į Clevelando 
Ateitininkų Studentų valdybą. 
Dauguma yra studentės ateiti
ninkės, bet cJiorūi priklauso ir 

""' j skautė Danutė Miškinytė. Choris-
rįi čių tarpe yra dvi atstovės į III Pa

saulio Lietuviu Jaunumo kon-
I gresą — Viktutė ir Nijolė Len-
I iausjcaitės. Ne viena choristė 
taip pat yra vadovavusios stovyk-

j lose ir priklauso Clevelando lie-
! tuvių Sv. Jurgio parapijos chorui. 
Jei pastebėjome, kad choristės cho-

I ru paįvairina kasdienini gyveni
mą, nenustebsime sužinoję, kad 
Rita Čyvaitė, choro vedėja, savo 
muzikinę kasdienybę paįvairina 
priklausydama Žaibo sporto klu
bui. 

Scenoj išvysim chorą, susidarantį 
iš ypatingų chorisčių. Jų bus ir 
programa įvairi. Prie septynių 
liaudies dainų, bus ir dešimt dai
nų mūsų bendrateukių lietuvių 
muzikų sukurtų: Jančio, Povi
laičio, Budriūno, Kaupo, Raudo
nikio, Čižinausko, Gorbulskio, 
Vaitkevičiaus ir Noviko. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E R E A L E S T Ą T E HELP WANTEB MOTERYS 

Be to, išgirsime choristes dar ir 
sekmadienį per Mišias už ateiti
ninkus 12 vai. Jėzuitų koplyčio
je. 

Erdvus mor. Z-įų mieg. bungaloiv. 
I vakarus nuo Caiifornia ir 62-os 
Nauji aluminum langai ir garažas. 

1 Vi aukšto mūrinis. Puošnus bu 
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

Pelningas investavimas — 3-jn 
apartmentų medinis ir patalpa biz 
niui. 2emi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insarance — looome Tas 

2951 W. 6Srd Street — 438 7878 

miiiiii?iiuiniiiHiiuuiuuiiiiiiiiiuiiuiiii 

New 6-Flat For Šate 
ORLAN BROOK TERRACE 

8760 W. 1591h Street 
Orland Park, m. ' 

niiiHiiiiininiiiiiiiiiiiiuiuiiiuiiiiniiiiiiii 
Erdvus 4 miegamo CeoretaB. 1% 

vonios. Platus lotas. Centraiiaia T6sl-
nimas. Tik $3,750 įmokSti. ApyL 
72-oa Ir Wnrpple. 

S buUj mor. Naujas garažas. 2 ži
diniai. Pilnas rūsya. $26,600. ApyL 
72-oa ir Artesian. 

70 ir Talman. Mttr. 1*4 aakSto. 
3 butai. Geros pajamos. Tik $26.550. 

k> r v rn 
V l r I L n l I 1 W I i m-/": m U Sv W 

4243 W. 63 Street 
TeL 767-0600 

135th & Archer A v , Lemont, D. 
TeL 257-5861 

niiinuuiuiifiiuiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiitiitni 

BUDRAITIS 

; paskutinio kurso muzikos studen-
I tė. Pakviesta vadovauti Šiam cho-
! rui, ji jaučia, kad iš šio užsiėmi-
; mo ji gauna ne tik asmenišką ma
lonumą ir pasitenkinimą, bet 
kad ši praktika labai daug jai pa
deda ir studijose. Norėdami ge
riau pažinti šią būsimą muzikę, 

Taip pat pirm. Drunga prista
tė šių metų klubo valdybą, ku
rią sudaro pirm. Mykolas Drun
ga, vicepirm. Beatričė Vasaris, 
Dalia Lizdenienė ir Algis Dum-
čia. 

BALFO VAJUS 

Balfo Bostono skyrius pradėjo 
piniginį vajų, kuris tęsis nuo spa
lio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

Šalpos reikalingų lietuvių per 
visą pasaulį yra nemažai. Dosnių 
rankų, kurios turi ir galėtų da 
tytis su į vargą patekusiais, yra ne 
riek daug. Būkime visi dosnūs, nes 
beveik visi galime padėti pateku
siems j vargą. 

Praeitų metų Balfo vajus 
Bostone laikytinas sėkmingu, nes 
buvo Balfo centrui pasiųsta 
1.000 dol. 

Čekius siųsti Balfo vardu \ Šv. 
Petro parapijos kleboniją: St. Pe-
ters Rectory, 50 W . S:\th Street, 

So. Boston. M a » 02127. 
Balfo skyriaus kasininkui Jo- j Buv. LB valdybos pirm. J 

nui Valiukoniui sergant 
talkininkauja Balfo centro 
rektorius Sv. Petro parapijos kle
bonas kun. Antanas Baltrušū-
nas. 

, i kalba So. Bostone. Lietuvių dienos 
cĮį. metu Nuotr. P. plikšnio 

PARAPIJOS BAZARAS 

Metinis Šv. Petro parapijos So. Į 
Bostone Kalėdų bazaras bus sek- j 
madienį, lapkričio 14 d. Parapijos j 
klebonas prašo visus, kurie turi . J o n a s Vahukonis. ilgeių laiką 
ir galėtų paaukoti įvairių rankų ; 

darbo išdirbinių arba ir ki 
ne tiktų pardavimui, paaukoti, 

dirbo Balfo valdyboje. Bet gal la
biausiai ir aktyviausiai dirbo kaip 
Lietuvių fondo įgaliotinis, visa
da surinkdamas daugiau, negu 
kvota reikalavo. 

GRJŠO JONAS VALIURONTS 

turi 
Jos seseriai Viktutei liaudies dai 
na "Šią naktelę" yrą "paslaptin
gai patraukli". Zitai Kripavičiū-
tei, atrodo, daugiausia patinka 
modernesnės dainos — jos mė
giamiausia daina yra ''Lietuvė 
motina" (Vaitkevičiaus), bet h* £rrjCl3f 

taip pat patinka "Žirgeliai pakin
kyti" ir "Vaivorykštė" (Noviko). 

Nelieka abejonės, kad choris
tės dainuoja iš meilės damaL 
Sužinojus, kad fš Šių dvylikos 
chorisčių pusė arba dar tebepri
klauso Grandinėlei ar Čiurlionio 
ansambliui, arba yra jų vetera
nės, ir sužinojus, kad ne viena pa
milo lietuvišką dainą stovyklose, 
matom, kad aplinka paveikia 
žmogų. 

Galima būtų įsivaizduoti, kad 
choristės turėtų būti visos — ar
ba bent dauguma — humanitari
nių mokslų studentės, o S tiesų 
tik mažiau kaip pusė. Matyt, dai
na labiau traukia, kai ji pamaino 
kasdienybę. Neskaitant choro ve
dėjos Ritos Čyvaitės, tik penkios 
oasirinko humanitarinių . moks
lų dalykus: Roma Balytė politi
nius moksras. Zita Kripavičiutė 
pedagogiką, Nijolė Lenkauskaitė 
psichologiją, Rasa Petraityte ben
dravimo priemones (comrmmica-
tionj medra) n Rita Balytė ispa
nų ir prancūzų kalbas. Septynios 
gi pasirinkusios griežtuosius moks-

Ona Kliorytė, baigusi bio-

PADĖKA 
Lietuvos Dukterii 

Dr—jos gautos aukos 
Mirus a. a, Albinai Želvienei, auko

jo Petras -Mvys 20 dol., dr. P. ir V. 
Mažeikai 20 d**., A. ir B. Sliažai 10 
dot. 

MSrus-a. a. Povilui Tamošiūnui, au
kojo Brigita Tamošiūnienė 15 dol., 

v Leokadija jr Antanas Tverai 10 doL, I 
J. ir JL KrotaSal 15 doL Vida Rapšys 
!0 dbJ. 

A. a. Zoftios Kavaliauskienės mirties 
-metinįn,3*tm. aukojo Jonas Kavaliaus
kas 25 dol. 

A. a. Romano Siaudikio mirties me-
r.wų 4t.T^ Mflčbfo 0.~rr A. Siliūnai 10 
dot r 

M..rus a 3 Rai-ar"-. -.-.-. 
!r Janina Jak*ev: •••>-

Mn*. «. ». ar Kc.p u*, a., 

VAINA i | t l LS^STS 
Norintieji pirkti, parduoti ai 

mainyti namus, tarpininkaujame 
Mtami Beach, FL nr Chicago, IL. 
711 85th S t , BCasd B>a.:h FL 

tei. (805) 884-Sie6 
m > > » » • < < » « i t n i > > > i » » « i i 

IŠNUOMOJAMA — FOR U M 1 

Base price $lfrt,900.00. w^h some 
80% finanoing available. £xcelleat 
retoms on your investment. 

For appoiftfmetrf cail 

3 5 9 - 1 4 0 0 
HHMHUliltUlUKHHUUIMIIIlMHHIIMIUM' 

$44,900 už gražų murini "nusėd 
rancb" aantą. Wolf statybos. Centr. 
oro vsįnįinas, 3 miegami, pilnas rūsys. 
Garažas, šoninis įvažiavimas ir daug 
priedų. St. Bedė parap. ir Ford City 
apyHnkje. Skambint 585-772S 

PALOS PAKK parduodamas rink-
i tinis YĄ akro sklypas. Pietryiių 

kampas 90 Avenue ir 123 Street 
$20,000.69. Skambint 44&-0939 

IBABOŪETTE PARKO R U O N E 
Grąžos 6 kamb. bungralow. Valgo
masis kamb. Moderniška virtuvė. 
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsini
mas, šomnis ivaiiavunas. Tuojau 
galima užimti. $39.900.00. 

0LSICK & C0. 
Skambint S2S-660O 

DKPEBfDABLE WOM.%N 
NEEDED ^ 

3 daya per week for Dr's ramfly. 
No chUd care. North Lake Saore 
Dr. area. Plain ccKiking^ Good 
bome. Honrs 2 PM to 10 PM. * m e 
EcgMsh. 

$27-5396 Evenings after 8 
Dependabte matare w<Mnan for live-

ia poaitloa to mke fuli cbarce of 
aousekeeping, chiid care and cooking. 
Msst enjoy.. ctuldria and pets. Own 
room. Vy'eekends off. Refčrencęs re-
quTred. Mrs. WbJte —436-7400 or 
Z47-S98S. 

AMERICAN TRAVEL 
SERV/2E i -^.EIU 

Reikalinga vidut inio amž. 
tarnautoja — l ietuvai tė , k a L 
oanzi anglž^ifai i r la isvai rašan
ti mašinėle. 

-
tT87 S. Wes ten i A v e , 

v~h-i*.i. iL. 

\~HL\1 Dr; JfOTLLYS 

C A F E T E R I A H E L P 

Gražiam Miami Beach rajone, 
netoli jūros išnuom. "efficiency" 
ir vieno miegamojo butas su admi
nistravimo galimybe. Dėl informa
cijos rašyti: P . O. Box 14494, N. 
Palm Beach. Florida SS408. Skam
bint 305^26-2707 

TCn.. vjr. Alitnor^ 
TfOūmv^ S«tar_:.: 

* do»., 
25 id . . i. Usr-a 
i K>r,t Vi -V> 

Mmrr Kanevm tft 
M*or««kJ 15 IOL 

litrus » *• > r 
MĖutfo dr V ».•-. 
HW» *?J T^ -s - r 
ė&. . BlOTst-* "_ -
*» S u i a j t J ^ -••" 
taus*af^? l? v̂ 

!riotienė 8S 
50 doL, dr. 
S dr. Kazys 

• r i Iki ftayniak 
km 9 • ! * Adeline 

---- audusas 2© 
įas 10 dol, Arvo & 
dol., Ladisiaus Kazi-

- - - S - - - - : - - : 

.: V ™ » • . - - . - ! .h 

- Maa^at Runai 25 
ausiey 25 dol., Aldo-
<lo'., Eojfenija Rač-
A. Butvydas- 10 drvL, 

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

M. A. Š ' M K U S 
NOTARV PCBUO 

r>'COMT2 TAS MJtVTCH 
4259 S. Map]ewood, tei. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GTMtNTU iškvietimai, pildomi 

PILTETYses PRASTMAT Xr 
kltoki blaokat 

M O V I N G 
SER£NAS perkraosto baldos ir Jd-
tns daiktus. Ir K toH miesto leidi-
mai ir pahia apdramia. 

TELEF. — WA 5-8063 

dot, Aldona fa Eu- j JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT 

V A L O M E 
Plauname ] r vašknojame 

visq ruš?o erindH. 

doi. 

a£ 10 dol.. J. ir K. Puzinai 
t. liidiukleiig 5 dol. 
a. a. dėdei Broniui Damtoi, 

Meilute tr Tadas Mickai 25 

Visiems antejtojams nuoširdžiai de-
koj* 

« A U N A 46 MIL. DOL. 

kad padėtų savo parapijai. 

žmoną i nese, jau grizo pas žmoną i na
mus. Sveikinam ir linkim visai 
pasveikti. 

MTRIOS U 2 A. SKUD2INSKO 

Spialio 3 d. 10 vai. buvo atna
šautos šv. Mišios už Antano Sku-
džinsko siela, 5v. Petro lietuvfų 
parapijos bažnyčioje So. Bostone. 

Inž. Antanas Skudžinskas, ku-
fh prieš metus sa mumis atsisky-
«e, buvo vienas iš veikliausių lie
tuviu veikėjų Bostone Jis buvo 
LB Bostono apylink, pirmininku, 
Bostono apygardos pirmininku, 

PARENGIMAI 

— Lituanistinės mokyklos tė
vų komiteto rengiamas balius 
spalio 16 d. Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje, So. Bostone. 

— Lapkričio 14 d. pianisto Vy-
taruto Smetonos koncertas, kurį 
rengia N. Anglijos Baltų d-ja. 

— Lapkričio 20 d. Bostond vy
rų seksteto vakaras. 

— Lapkričio 21 d. Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo šventės mi
nėjimas. 

tu* 
| 
1 
ogiją, dabar jau diplomuota jai-
estingoji sesuo. Gailestingosios 

sesers kursą tebelanko Ligija Ro-
ciūnaitė ir Danutė Miškinytė, fi
zinę terapiją Danutė Sušifiskaitė 
odontologiją 2:v*!ė Kliorytė, <4ie 
miją Laimutė Švarcaitė fr Hoio-
Jiją Viktutė Lenkauskai*?. 

Chicaga gauna 46.9 mil. dol 
iš federalinio iždo. Tai suma i i 
vaataajfeij pajamų pasidalinimo 
lėa^. kurioa Chicagai buvo sulai
kytos, kaltmant rasine nelygybe 
policininkų samdyme. Dabar sis 
reikalas laikomas susitvarkiusiu. 

>o«oooooooooooooooOooooooo I 

TELEVIZIJOS 
M i 5 L i n A S TV 

^afvaail k Paprastos BadŲsi, 
StaM» b Oro Vėsintuvai 

M t O L I N A S T V 
2346 W. mm m. tei. 77«-1486 

• o o o o o o o a e o o o o o o o o o o o o o o o o * 

J. BTJBNVS — Tei RE 7-5168 
x > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

oooooooooooooooooooooooooc 
NAMQ REMONTAS 
PRTETNAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengtu vonias, 
rirtuves iraaujaa lubas. Įrengh: 
kambarius rūsy. Dažau. 

J Zigmas, tei. 776-0882 po 6 v. vak. 
! O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

7ft-os ir Campbell apyi. savininkas 
parduoda švarų 6 kamb. mur. bua-
galow. Mocern. salionos ir valgoma
sis. 2 maž. garažas. Skambint 

77Č9154 

VERTIUGU N A M l T 
GALERIJA 

Vienintele stntnga 8 kaolbartj • 
meto ratavo mUro Tendencija Ir C 
aute? garažaa. Puikua vidau* planą* 
Marooette Parke j2*^T59.!>a. 

C botę aoueratai- ir+ti&ma sama* 
ui -Kedrfie Salimai pto. Vlr« »4,d0« 
p/i jam u. Kaimmja fša.eoa.do' 

4 buta manw prie Marta Hlsb 
Nauja* g&zu SUdrmaa, nauja elektra. 
• a-uta roūro gsxa&za. 944,900.00 

Ant Hlcfeorjr kalno prte sžnola M 
mmtų 7 kambariu resideadja Ir t 
auto garažas. Savininką* Ugonla par-
luoda •& $5?.70C.*0. 

Mūrtot? - mortlnfe* pnjamt} namas 
2 butai Pirkėjui ttkraa ramnra Mar-
ąuette Parke. $J».»©0.»0. -

17 metu didella 1 aakSti) marss 
Ir 2 auto maro garaS&a. "RadiaaC" 
SUdrmaa. Marąuette Parke. 
M8,o*o.eo. 

Platufi lotas arti Sv. KrrBatia B-
«onin«a Pljrua. 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 W. 71 Street 

T«* rst.nm arbs Ttf-fsa* 
HuniHMiii!i;uii"u?iiiinniii!niiniimni 

NAMŲ PARDAVIMAS 
BŪTŲ IŠNflOMAYIMAS 

Kreiptis į 

Bud's Rea! Eslafe 
4869 Archer Avenue 

TEL 847-5100 
mmmmniiimmmi 

MORNTNG HOURS AND 
NOON HOtJRS 

O JĮ » £ C' 
j h L L O 

MORNTNG HOURS AND NOON HOURS 

P 0 P TE R S 
t x m . IAIL0P and 

WATCHMAH 
MORNTNG HOURS AND 

NOON HOURS 
ALSO EVENTNG HOURS 

OfSee Apaiy in ptšmm 

SEARS, ROEBUCK & C0. 
Tino* 

Aa 
Phone — 29 
eqaal opportuultz 

4270-4^71 
•mployar 

HELP WANTED — VYRAI . 

BAKER 
Etperimental baker recruired to tešt-
aake new produets. Working knovi-
edge of handeraft desired. EngliSh 
required. 

Salary couiMsei&ui'ale wifh escperl-
ence. Liberal fringe benefits-

CaH Mr. Curry for appoįritritent. 

i 

J— 
LLOYD J. HARRISS PIE C a 

TEL 829-3090 

n ft M F. *» i o 

•A «pdrmcMl« «uc nenfe* 

F R A N K Z A P 0 L I S 

MARIJA NORETKlENf: 
VYTAUTAS iTJKACSKAS 

SIlM HIAI f UETUYA 
IATMU piureldau Jamoa grrag rSncs Į 

prekSo. Maistas » Knropos indeliu, i 
MOS W. •Sth St., OMoaffO ni. SOS2« 

Tt.U — WA 5-2787 
> » » > « « M » ' *"* 

MiMi j APšiLGYMoS 
. T«twn m»m M B M i 

tr perdirba aflk <)uî . |dedi 
UMytumia. Rjflptla — 

KUTV NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimas — 

Valdymą* 
Draudimai — toroms Tas 

NotartatM — Vertimai 

u « M m«m s%tb 
Cblceųjo, Ollnote 

Telef. OA 

S E L 

tfnMniiiMniinntniimuimi'mtMnmmi 
STATOME NAUJUS NAMUS 

IR DAROME SENŲ PATKYMUS 
Be to atliekame krautuvių ėr ofisą 

ir jų įrengimus. 
PETRAUSKAS 

OONSTROCTION OO-
-* E 4 L T Y TBL M7«75«4. Skambint po 6 v. v. 

C E V 1 C I B 8 
dae Av«. - — «-rtS? 

««SriiimMrnmiMfttnnn 

ir—- ntm. 

LIETUVOS _at 
iniHfflinimiiiH! 

SlMIMIMAi" 

D £ M E S I O 

A. BANYS — tsL 4474809 OOSMOS PARCELS EXPKESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Radijo •aSand* 1*a SS ta. m i 
X«w JerttBj, Sew Tork Ir OaaskeoU 

ŽIEMINIAI LANGAI DURŲ 
STOGELIAI, DURYS TVOROS 

PatikriakHe 
paskambinkit: 

kitur ir 

KOSTAS BUTKUS 
Tefef. _ 7 7 8 - 2 7 8 I 

) 

SIUNTINIAI | LIETUVį 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS—MM Archer A*% 
Chiraeo PL 60682. telef. 927-50M 

1 T «*th <*. 
» i r * « c D l 46rVy> 

T*ief. : j " > » _ * * * « — 

T. 
— **V* - ' „ T J / 1 

V^iaailttam* 

-.a 

Kasfleftt&dteai ano 4 Iki 5 vaL postai. 
n WETO Stoties ?»ew Torsą ( į t s s 
3ta. AM ir 97.» mes. FS>. 

14t? Fo»oe Drtve 
MMBtaMde, V. J. OTOtS 
TeL 2S2-5565 feode 201) 

&>l«*tam* taip pa* XU.u«S*U TJJ^ 
, tavlAkų ialturialų vala&dt; ikocių kal-
' ba ii 9e*on Han Tjflr*amit»tu m£\y> 

Tito Plrmad. 7:SO-«f:20 vai. Takai* 
rradtfosuia |S«t. 9. ftMkSa) 

n»frn:nn»iniirr}r 

miitiiHHiiii 

skeitttki dteo. DRAUGE 
jis plaatusisl skaitomas lie-

ttrvrt] dienraštis^ OI tkelbttm) kai 
sos visiems prieinamos. 

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

Apdraustas perkTfn^trrrfl!* 
fvflirTr* s^tTirmi 

8 » m S T 34-th F I^AOE 
Tet — FRootie* B-1882 

REMKITE "DRAUfSĄ* 

"MŪSŲ ŠOKIAI", 
tKefrlo Uetnvlt j Tas t inrų 8rdd^ 
teatirutA* (antroji laida) j j r r s 
me teh 

* A -narna D R A r n r 4545 
i W«a* Mrd BtreUL Ootm**, 0 -

Msma 80829. Kalsa S1O0, Uaat> 
kact pridėti 21 centą o i per-
«iu£ti2ką. 21iaoia ^vras to ja i m&-

file://S:/th
file:///~HL/1


MŪSŲ KOL O N/JOS E 
Rochester, N. Y, 

KONCEBT.VS - BALIUS 

Spalio 23 d., šeštadieni. Ro-
chesterio LB apyl. valdyba ruo
ž u įtintąjį iio rudens koncertą. 
Programoje: sol. Genė Ugians-
kienė iš 2į«w .Teisey ir sol. Leo
nas Baltrus iš Rochesterio. So
listams akompanuos muz. Gor-
don Young. Vakaro pradžia 7:30 
vai. vak. šy. Jurgio parapijos 
salėję. 

P o programos bus šokiai, ku
riems gros mūsų jaunimo or
kes t ras "Slibinas". Veika baras 
ir bufetas. Ruošiama ir loterija. 

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Bus t ikrai malonu, jei
gu galėtų dalyvsuti ir kaimyni
nių bei tolimesnių vietų svečiai. 

L B apyl. valdyba 

St Peersburg, Fla. 
PLAČIOS APIMTIES 

SUSIRINKIMAS 

Liet. Bendruomenės St. Peters-
burgo apylinkės valdyba rugsė
jo 3d d. Lietuyių klubo salėje su
šaukė apylinkės narių susirinki
mą. Pagrindinis tikslas buvo iš
rinkti apylinkės atstovus į LB 
Floridos apygardos suvažiavimą, 
bet pats susirinkimas buvo dau
giau informacinio pobūdžio. 

Susirinkimą atidarė apylinkės 
pirm. Pr. Stanelis, pateiki susi
rinkimo darbotvarke, ir pristatė 
naujus narius. Minutės atsisto
jimu, buvo pagerbta prieš porą 
dienų Kanadoje mirusi narė Gert 
rūda Lumbienė. 

Pristatė pirmą paskaitininke 
buv. Kaune operos solistę Alę 
Kalvaitytę-Velbasiene, kuri pla
čiau; supažindino su Kauno ope
ra, jos jsikūrimu, vargais ir pa
siekimais. Išvardino operos įkūrė 
juĄ, buvusius režisierius ir žymes
nius solistus. 

Antru paskaitininku pristatė 
Kauno teatro baletmeisteri Simą 
Velbasį. Velbasis paaiškino apie 
įvirias baleto rūšis, jo gimimą ir 
fcisteigima Kauno teatre, išvar
dindamas baletmeisterius, žymes 
nius baleto šokėjus. Pasidžiaugė 
kad atsidūrę tremtyje, savo stu
dijoje paruošė didelį skaičių jau
nų šokėjų. 

Abi paskaitos išsamios, kon
densuotos ir išklausytos su dide
liu susidomėjimu Abu Velbasiai 
yra vietos gyventojai, aktyviai su 
noru prisideda prie vietos paren
gimų organizavimo, įsijungdami 
patys arba suteikdami patarimų 
dainų, šokių bei vaidybos srity
je. 

Taupant laiką, kondensuotą 
pranešimą padarė LB Floridos 
apygardos pirm. K. Gimžauskas 
ii JAV LB VHl-sios tarybos pir
mos sesijos, įvykusios Chicagoje. 
Sesijoje dalyvavę 57 tarybos na
riai, gerokas būrys svečių ir žur
nalistų. Pirmininkavo tarybos 
prezidiumo pirm. Algis Ru-
gfenfus, išrinktos nominacijų ir 
balsų skaičiavimo komisijos. Išsa 
mesnį pranešimą padaręs Krašto 
valdybos pirm. J. Gaila, savo kal
boje pasidžiaugęs gyva LB veikla, 
iškeldamas visą eilę laimėjimų. 
Nors JAV prezidentiniai rinki
mai labai svarbūs ir visa rinki
mų mašinerija ragina balsuoti, 
rinkimai tesudomina apie pusę '• 
balsuotojų. Nors dalis mūsų spau '< 
dos vedė agitaciją tarybos rinki-į 
mus boikotuoti, dalyvavimas virš' 
7,000 balsuotojų, esamom saly- i 
gom, nesąs taip menkas. Šian
dien LB yra ne tik stipriausia,, 
bet ii pajėgiausia organizacija | 
veikianti šiame krašte. Iškėlė LB! 
suruoštas masines dainų ir tau-j 
t imų šokių šventes, teatro f esti- į 
valius, simpoziumus, jos globoje į 
veikiančias jaunimo organizac:-; 
jas, chorus, ansamblius, sporto 
vienetai, Švietimo tarybą, litua
nistinės mokyklas. LB pajėgė at
likti daug žygių kultūrinėje ir po-
i i t in l į f veikloje. Sesijos dalyviai 
Gailos kalbą sutiko audringais 
plojimais atsistojimu. 

Tarybos prezidiumas nutartas 
Kriafctf $ 5 asmenų. Įkurdinanti 

Clevelande. I prezidiumą išrink
ti ir pareigomis pasiskirstė: pirm. 
R. Kuaukis7 vicepirm. | u p . G. 
fCjauskas. sekretorius R. Bub-
iys ir Ai. širvaitis, ižd. dr. Ed. 
I^nkauškai. Krašto valdybos pir 
mininku, dauguma balsų išrink
tas Algimantas Gečys. Išrinkti į 
garbės teismą Vyt. Kamantas ir 
J. Ardys. Visų valdomųjų organų 
rinkimai atlikti slaptu balsavimu. 
Naujai išrinktas krašto valdybos 
pirm. A. Gečys pasakė ilgesnę 
programinę kalbą, pažymėdamas 
kad sudarysiąs padidintą ir pa
jėgią krašto valdybą, stiprins li
tuanistinį švietimą, plės kultūri
nę veiklą ir kreips dėmesį į lie
tuviškai nekalbantį jaunimą ir 
laisvinimo srityje vykdys Lie
tuvių chartes uždėtas pareigas. 

A. Kamiene pasidalino savo 
įspūdžiais iš Tautinių Šokių 
šventės ir iškėlė keletą pastabų, 
rengiant būsimas panašias šven
tes. Lietuvių fondo vajaus komi
sijos pirm. A. Ragelis ragino ne
užmiršti prisidėti prie fondo au
gimo ir pranešė plačiau apie ren-

modernintos, suteikiant visai ki
tą vaizdą. Statybos ir įrengimų 
da:bąi numatomi baigti lapkri
čio gale ar gruodžio pradžioje. 
Salė iki to laiko bus uždaryta, pavyzdingas katalikas, priklau-

Adp sė katalikiškoms ergani?2cijoms 
__- « - j ir jų veiklą rėmė. Buvo neve-
YVorcester, Mass. idęs. uko dnug giminių uetu-

za* Svirskas, kuri* paskutiniu 
laiku keletą irčnesių giminių 
globojamas ten gyvvno. 

Visą savo gyvenimo laiką pra
leido VVorcesteryje, vesdamas 
namų prekybą. Buvo uclus Sv. 
Kazimiero parapijos narys ir 

voje. Kiti Amerikoje, tarp jų ir j 
Juozas Molis gyv. \Vorcestery-, 
je. A. a. Juozas Svirskas gimė' 

giamą išleisti fondo vardyną, už
siprenumeruojant ir remiant jo 
išleidimą, ne vėliau iki gruodžio 
32 d. Vietoje gauti papildomi 
įnašai Stanelių ir Gimžauskų. K. 
Gimžauskas savo pridėtame laiš
ke rašo: "Populiarinkime šią taip 
reikšmingą LF idėją toliau, ypač 
kviesdami tapg fondo nariais dar 
ligi šiol neapsisprendusius ir tikė 
kitę, kad jūsų balsas neliks tyruo
se šauKiančiuoju". 

Kamiene pranešė, kad 

S i S i P A Ž t M M O \ A k A R A s 

Spalio 22 d., penktadienį, 7 v. 
vak., VVorcesterio Lietuvių or- L Lietuvoje. Į šį kraštą atvyko 
ganizacijų t a rvbos valdyba Mai- būdamas jaunas. 
ronio P a r k o žemutinėje salėje 
rengia susipažinimo vakarą su 
Pranu ir sūnumi Algirdu Bra
žinskais. 

Visi atsilankiusieji bus pa
vaišinti skania vakariene. Ją ga
mina sesės šaulės, vadovauja
mos sumanios šeimininkės šau
lės O. Pajėdienės. 

Tarybos valdyba kviečia ne 
tik Worcesterio, bet ir aplinki
nių kolonijų lietuvius atsilan
kyti į šią vakarienę. Įvertinki
te jų ryžtą i r jų per eilę metų 
iškentėtas kančias, siekiant pa
siekti laisvąjį pasaulį. 

Veionies palnikai buvo pašar
voti laidotuvių dir. Carroil na
muose. Spalio 2 d. atlydėtas į 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čią, kuriai visą savo gyvenimą 

prDdsuM. &% u i jo sfeJp. buvo l 
aukojamos Jv. mišios, u pp jų , 
nulydėtas j amžino poilsio vietą | 
Notre Dam# kapus. Visą gyve- • 
nimą Di^vą mv'ėjo, t ik ime, kad 
Jo prieglobstyj3 džiaugiasi am- j 
žiną laime. 

MlRJfc KTJN. B . UŽDAVINIO 
SEsrre 

Rugsėjo 30 d. Hoiden, Mass.. 
ligoninėje mirė 6v. Kazimiero 
parapijos asistento kun. B . Už
davinio sesutė Buvo palaidota 
spaiio 4 d. Heklen, Mass. . nes 
ten gyveno. Giliausia už uojau* a 
mūsų parapijos as i s ten tu i kun. 
B. Uždayiniui ir visiems gimi
nėms. 

Suteik, Viešpatie, mirusios 
sielai amžiną ramybę ir džiaugs
mą danguje. J . M. 

DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. spalio mėn. 13 d. 

f 

Ang. 

ATVYKSTA 
AKTORE B. pCKELEMčiCrTft 

Spalio 24 d., sekmadienį, 1 v. 
p. p. Marijos Nekalto Prasid. 
Seselių Rėmėjų skyrius Mairo
nio P a r k o didžiojoje salėje ren
gia pietus su puikia menine da-
ranų dainininkų pakviestas į 
VVorcesterj a tvyks tant i aktorė 
ir rašyto ja B i m t ė Pukeievičiūtė. 
Daug butų galima parašyt i apie 
šią garsią aktorę , bet dažnai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
rugsėjo mėn. 27 dieną, sulaukęs 88 metų amžiaus, po ilgos ligos 
nukeliavo amžinybėn mūsų brangus vyras ir tėvas 

A. f A. 
BRC;, ,L:S B U R A Č A S 

A A 

A N T O N I A E N C H E R 
NAGINSK.MTt 

Gyveno Chicagp, Illinois, Brightoa ParJM) apylinkėje. 
Mirė spalio 11' d., 19?6, 9:35 vai. ryto, sulaukus 64 m. amžiau*. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 c-.kterys: Rose, June Kubaitis. 

žentas £dward, Helen Cheske, žentai Edward P., ir Therese. 3 sūnūs: 
Christopher, marti Mary Kay, Cazimer. mani Melanie, ir John, mar
ti Barbara, daug anūkų ir proar.ūkų, brolis Domink Naginskas, se
suo Emily Kunskis Lietuvoje, kįti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Joseph A., motina mirusių vaikų: Joseph 
A. (jo žmona mirusi a. a. Mary), Anthony P., Bruno ir Seselė M. 
Brunoną, kazimieneiė; sesuo Cacimir NagmsKO ir Barboros Pipirie
nės. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. 
Califomia Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 14 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M, Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į §v. Kazimiero lietnviųjcapines. 

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

Nubudę: Dakterys, stnOft, marėtos, žentai, anūkai ir prašnekai. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440. 

Velionis palaidotas rugsėjo 29 dieną Baltimorės 
Cathedrai kapinėse iš sv. Alfonso parapijos bažnyčios. 

NoHudnsi našlė Emilija Bunuiiene, . 
dukterys Genė Vasaitienė ir Elenute 

Buraėaitė ir alums Donata^ Būrams 

>.e\ l t *MNS 
JP* 

prie apvlinkės yra suorganizuoti spaudoje skai tome apie ios gra-
apylinkes jaunimui kalbančiam žaus darbo at l iktus vaisius, ku 
ir nekalbančiam lietuviškai, 
anglų kalbos kursai. Kursam va
dovauja A. Kamiene, nes jai su 
jaunimu dirbti esą arčiausia Šir
dies. Yra pakviesti dėstytojai, bus 
aiškinama Lietuvos istorija, ge
ografija, dabartinė Lietuvos pa
dėtis ir tautinis menas. Jau buvo 

liais džiaugiasi ne tik subrendu
si lietuviška visuomenė, bet ir 
mūsų mažieji, skaitydami jos 
pasakų knygeles ir gėrėdamiesi 
jos išleistomis plokštelėmis. Tu
rėsime progą asmeniškai mūsų 
ta rpe tu rė t i šią aktorę ir ra
šytoją, o ta ip pat pasivaišinsi-

Brangiai motinai 

i +A. 5C;;J£' SIUNGEVICIENE1 minis 
įduriam iietuviu Urugvajaus garoės konsului FELiK-
SV: STUNGEV:::^ reiškiame nuoširdžiausia . s u 
jautą ir kartu liūdime 

Oi§a ir Juozas Valentinai 
ir dukros Žvaigždė ir Danguolė 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN AVEfflJE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIE-CO.M>mOXED ROPI.FCIOS 

MARINOMS VDETA 

-;.JDlic 7-8600 REpublic 7-8601 

P t T u s 
i 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T t V A S .R 50 

pirma pamoka. I kursus užsira-jte ir skaniais pietumis. Atvyki-
šė 21 jaunuolis, tarp 9-19 metų Į t e patys , pasikvieskite ir drau-
amžiaus. Kvietė narius paremti! gus- Metus rengia Šv. Kazimie-
šiuos kursus. 

I šaukiamą LB Floridos apy
gardos suvažiavim? atstovais iš
rinkti; L. Kačinskas, A.Gruzdys 
ir S. Velbasis. Suvažiavimas 
įvyks rytiniame pakraštyje. 

Lietuvių klube įvyko paskuti
nis Susirinkimas, nes pilnu tem
pu vykdomi klubo praplėtimo ir 
pagražinimo darbai. Salė ir vi
sos patalpos bus padidintos ir su-

ro parapijos sesolių rėmėjų aky-; 
rius. Visas pelnas skiriamas vie- ! 

ninteliam laisvajame pasaulyje 
einančiam vaikų laikraštėliui i 
"Eglute i" paremti , o ją kaip tik ! 

ir leidžia Marijos Nek. Prasidė
jimo seselės. i 

MLB£ JUOZAS SVSBSKAS 

Rugsėjo 30 d. Waterbury 
Conn., ligoninėje mirė a. a. Juo-
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NUS 

KOPLYČIOS: 

Tei. GRovMhiil 6-2345-6 
Cicero T0wnhall 3-210M 

UAMS STATUTI 

Brangiai mamytei 
A 4- A VPRfiNiKAl TUMA n̂iliFNn minie 
sūau ir. VACLOVE dukteris ]XmĘ. ir VERQNIKJ| 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū-
• J * ( M ££ 

Sfasvs if Irena Giedrikiai 

Brangiai motinai 

A. t A. ONAI APAHAVIČIEHH minis, 
jos sūuų ALBIN4 ur marčią BIRUTĘ ir kitus visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Gene ir Kazys suktai 
Jansna »r jonas satng r 
rijus uonteįica 

EUDHKIS 
LAltOTUVlH DIREKTORIAI 

00YYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMit 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 • 34 South Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-U440 LA 3-98S2 

01 South Hermitagt Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 
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įgiam vyrui 

ANTiN 
A. t A. 

Oi PANUSKiU! 
3 7 - J -"-JCA": 

mirus, A.+ A. Tecfilia Prynchur^s 
kartu 

F-ranu Paj!a¥?c?us su *c>ma 
Mykolas Bajorūnas su jeima 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
IMI »0 . HALSTED fTREET TKL. - CA S-7W 
RADIJO TR STEREO APARATV PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

{VAIRIAUSIU 00>ELIS PASIRINKIMAS 
* ** m •- V i ' I »?• PVT7' ins 

TELEVIIIJU 
i PA «»AT Ai 

iPAJUTl! 

PRANSKCNA8 
RasparaviriStž 

Gyveno Chicago, IH., Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė spalio 12 d., 1976, 4:45 vai. ryto. aulaakua senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Smilgių parapijoje, 

Gilbonių kaime. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame ntiliūdime 2 dukterys Anna Incura, žen

tas Paul ir Adelle Zwinak. iantas Thomas, 4 eūnia: Caaimer. 
marti Aline, Al, marti Edwina. Paul marti Virginia ir John, 12 
anūkų, 1 proanūkas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklaua* T. Marijonų rėmėjų dr-j*i — amžina nnrė ir 
8v. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai — amžina narė. 

Kūnas bus pašarvotas trač.. 6 vai. vak. Jurgio F. Rudmino 
kopi., 3319 S. Lituankm Avenue. 

Laidotuvės jvyks pankUd.. spalio 15 d. i i kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta } ftv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
ged. pamaldos ui velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašoma gėlių nesiųsti. 

Nuoiirditai krMHtaM vtaus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šios* laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, SAB&S. ma.W3o*. fentaL anflkai ir pro-
inAkaL 

LaJd, dlrakt JurgJa T. Ru.1a-.inaa. Tel 927-113*. 

IAIDOTUVTV DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

AUTAUAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 90. LmjANlCA AVE. Tel. Y Ar* 7-3*1 

STEPONAS C. LACK (LAGKAVVICZ) Ir S8N0S 
814 W. 23rd PLACE Tel. VlrgUa 1-9B» 
2424 W. ttta STREET TeL REpuMk 7-12U 
l l«» S««tbwest rOgbway, Pak» HBa, IU. Tat T4-MM 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CAUFORN1A A VE. TeL LAfayette 

P0VIUS J. RIDIKAS 

SO. HALSTED STREET Tet YArds ? - « ! 

JURGIS F. RUDMIN 

WĖ SO. LfTUAMCA AVE Tat. Y Arde M t t M I 

;4i# >0 

YASAiTlS • BUTKUS 

CICERO n-L. TeL 
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e DRAUGAS, trečiadieni*, 1076 m. ąsfiUo man. 13 d. 

X Dr. Jonas Valantiejus, bu- ' 
vęs Marianapolio kolegijos stu
dentas, kar tu su žmona buvo 
nuvykęs f mokyklos auksinio 
jubiliejaus minėjimą. J i s nuo-i 
"At gyvena New Buffalo, Mich. i 

IŠ ARTI 
IŠ ARTI 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Philadelphijoj, Pa^ li tera

t ū r o s vakaras įvyksta spalio 
23 d., 7 v. v. Lietuvių namuose, 

x Svč. M. M. Gimimo parap. 
tretininkų brolijos bendra ko-

X Vitalis Gaidelis iš Omahos, munija bus šį sekmadienį 8 v. r. 
Nebr., a tvyksta j Chicagą ir gv . m&ų m e t u . P o to pusryčiai 2 7 1 5 E" AUegheny Ave., Va-
Jaunimo centre rengia spalio parap. salėj. 
22—24 medžio drožinių parodą 
Kartu atvyksta jo duktė Te- x l * 5 f f ' f * f P a r k o Lietuvių t a n a s Gustaitis, Paulius J u r k u s 
resė Gaidelytė su grafikos ir N a m 9 savininkų susirinkimas n Antanas Vaičiulaitis. Be ra-

ĮSftL 2VA1G2DUTĖ n 
k a r e dalyvauja Leonardas An-
driekus, Aloyzas Baronas, An-

.neigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungų* Chicagoe •kyrutu* 
Redaguoja J Plaėaa ifod&agą oiųsti: 7045 So. Claremont Avesue Chicago Olmois 60636 

J E I BŪČIAU TĖVAS, 
. . aš nežinau, ką aš daryčiau, 

rodą. ieje. 

. bet tikriausiai padėčiau aplink, 
skulptūros paroda ir sūnus Vi- P * * " penktadienį, spalio 15 d., šytojų dalyvaus soiistė O n a ' n a m u s i r nubaus&au vaikus tik 
talis. Jr.. su fotografijos pa- 7 . : 3 0 v a L v a k a r e P a ^ p i i o s sa- Piiuškor.ienė. ' t a da , kai jie blogi Je igu vaikai 

ko nors norėtų, aš apgalvočiau 
ir jeigu būtinas reikalas, duo-
čau jiems. 

Alytė Zalatoriuje, 6 sk. 
Dariaus Girėno lit. m-la. 

—- Los Angeles dienraštis 
A Pe t r a i V. Kisielius iš Ci- x J o u a s Razmukas iš Cruca- • He.-ald-Examiner" spalio 2 d. 

cero ir Taura Zarankaitė iš S0 8- a-naujinJamas prenurnera- p r e l . j . Kučingio rūpesčiu, reli-
De.roito laimėjo po dvi pirmą- ' ^ a t s : un tė dar 12 dolerių spau- g i j o s skyriaus pirmame pusla-
sias premijas "Ateities" jauni- d a i P a r e m t i - Labai ačiū. į p y j e parašė apie Sadūnaitės 
mo konkurse. Premijų įteiki- j x Ella Klavcanas, Rockford, j te ismą ir paskelbė jos kalinimo 
mas bus spalio 16 d. Jaunimojai , , prie metinio prenumeratos! **% kviesdamas skai tytojus 
centre. Jauniems laureatams į mokesčio pridėjo 10 dol. auką. | pa rašy t i ja i padrąsinimo laišku-

Nuoširdus ačiū. bus išduota 650 dolerių. 

X Regina ir Leonas Raslavi- x Bladas Daukantas iš S t 
čiai, pasinaudodami atostogo- j Petersburg Beach, FL, nuošir-
mis, buvo išvykę į Havajus. Poįdžhi laišku mums padėkojo už 
to grįžo į Los Angeles, kur gy
vena duktė su vyru ir sūnus. 
Ten važiavo ir duktė Jolanta, 
dirbanti Amerikos Balse Wa-

čius. Gauta žinių, kad vienos 
pro tes tan tų parapijos nariai Sa-
dūnai tei j au pasiuntė per 300 
laiškų. 

— Žurnalistas Vladas Bakfi-
kalėdines korteles ir atsiuntė Jtas & verslininkas Liudas R e i 
auką. Ačiū. 

x Viktorija Mileris, Batavia, 
I1L, gavusi kalėdines korteles, 
išreiškė savo pasitenkinimą jo
mis ir atsiuntė auką. Dėkui 

x Aukų po 3 dolerius atsiun
t ė : Vyt. Kriščiūnas, I. Kyras , A. 
Žilėnas, Zina Vyšniauskienė, A. 
Grigaliūnas, A. R. Mikelevičius. 
Labai ačiū. 

KELIONĖ Į HAVAJUS 

Q 
GALVOSŪKIAI 

I (mįslė) 
Anksti rytą vaikščiojo ant ke

turių, dieną — ant dviejų, va
kare — ant trijų. (10 taškų) 

n 
.i 

liavo arklio ieškoti. Priėjus miš-
Prasidėjo tą dieną, kai aŠ žiū- [ k a-> &vūė atsisėdo ant kelmo 

rėjau į knygą apie Havajus. Aš Pailsėti ir užkąsti. Bevalgydama 

tos. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. \ y tautas Aglinskas, 

v is dar spėdavo į ligoninę nu-
--*. P=L.a,č:-as spalio 7 d. 

Springvale kapinėse. 

— A. a. 

shingtone, pabuvoti su visa šei
ma. Iš savo kelionių jie prisiun
tė sveikinimus "Draugui" fa
savo pažįstamiems. 

X Rožė Mainelytė - Jasins
kienė iš Seminole, Fla., siųsda
ma prenumeratą už "Draugą", 
pridėjo 12.50 doL aukų. Tarp 
kiko rašo: "Sveikinu "Draugą" 
60 metų sukakties proga. Svei
kinu visus redaktorius, kurie 
taip sumaniai *per "Draugą" in
formuoja savo skaitytojus kas
dieną". Už sveikinimus ir auK?. 
spaudai palaikyti ponams Ja-
sinskams nuoširdus ačiū. 

X Jauslume prasme bū d.am J 
L. Fondo nariais. Atkreipkime 
dėmesį į L. Fondo veiklą, pri
sidėkime prie jo augimo. Spa
lio 30 d. ruošiamas 2-ro mili
jono vajaus pokylis. Kviečia
mi visi nariai šiame bankete 
dalyvauti, auka $12.50 asme
niui. Jei padidinsite savo įna
šus $100.00, dalyvausite kaip 
svečiai, gaudami du garbės bi
lietus. Informacijas gauti ir 
įnašus įteikti galite L. F . rašti
nėje, 2422 W. Marąuette Rd., 
Chicago. Tel. 925-6879. (pr.) . 

x Akademinio skautų sąjū 
džio metinės šventės proga lai
komos šv. Mišios bus spalio 17 
d., sekmadienį, 12 vai. 
metu, Jaunimo centro 
baryje.. 

j A- LJSKUS, t . įsavanau; 
x Skaniausiai pavalgysite i Juozaitis, K. Jokša, J. Kaščiu- gą liniją i r susidūrė su kitu 

Rūtos restorane, 6812 S. Wes- ]kas ; po 2 dol. — Vyt. Lazaus- automobiliu. 
tern Ave., teL 7*8-3493. Didelis kas, F rank Janusas , M. Smel- GELEŽINKKLIT'T 39 MTT, 

storius, L. Dūda. Visiems dė 
ko jame. 

Chicagos regionalinio susisie-
X Dėkodami už gražias kalė-1 k i m o vsAyh& p ^ m Chicago 

i r Nor th Western geležinkeliui 
29 mil. dolerių, kuriuos išmo-

Jeigu aš būčiau batas , aš ke 
liaučiau į Havajus. Ten aplanky 
čiau prezidentą Fordą. Norėčiau 
pasivažinėti jo mašinoje. Aš 
miegočiau didelėje lovoje ir tu
rėčiau daug laikrodžių. Štai ma
no kelionės istorija. 

vydas , Los Angeles, Calif., BU-

klubo valdybos. Į jų vietą valdy-įHavajus. A š tuoj įmečiau užpil- ; 

bon yra pakviesti Juozas V e n c - ' ^ bianką į pašto dėžutę. Už 
k u s ir Algis Lapšys. V. Baku- keletos dienų gavau laišką, su 
n a s ir toliau lieka vienu iš radi- pranešimu, kad laimėjau pirmą 
jo programų pravedė jų. Ta i la- j * * * - kelionę į Havajus,! 
bai gera žinia, nes Bakūno pra- ! T^o^n norėjau nusipirkti nau- j « • A t r o d e - * a i P a " • ^ f f ' 
vedamos programos papras ta i » b * 1 ^ suknelę, nes a š važiuo-
y r a rūpestingai paruostos, tur i - 8 i u P* 3 prezidentą Fordą. 
n ingos lokalinėmis naujienomis. Už dviejų dienų gavau lėktu-
ir techniškai gerai suorganizuo- \ vo bilietą, šeštadienį vyras su 

Q«*% WVfSvVfl 
Piešė Dana Kalvaitytė, Marąuette Parko lit. m-los 3 ak. mok. 

gražųjį mišką. Medžių lapai jau 
buvo pakeitę spalvas.. Visas 
milkas žėrėjo geltonomis, rau-
nonomis, oranžinėmis ir rudo
mis spalvomis saulės spinduliuo-

didele mašina atvažiavo manęs 
nuvežti į aerodromą. Tada man 
buvo tikrai linksma. A š valgiau 
lėktuve ir žiūrėjau TV. Po to iš-

kuris nieko nedegino. Matė vo
veraitę, bešokinėjančią po lazdy
ną. Ji rinkosi sau riešutėlių žie
mai. Nuo lazdyno nušoko po di
džiuliu ąžuolu — ten buvo pilna 
prikritę ąžuolo gilių — ir tu03 
rinko ir nešė į savo lizdelį me
džio drevėje. Netoliese nušoka-

tuksenimas į medžio kamieną — 
jis ieškojo sau vabalėlių pie
tums. Živilė sėdėjo 

i vo zuikutis, ieškodamas šakelių 69 metų amžiaus, buvo r a s t a s girdau keistą balsą: P ra šau , ^ p a m a t . ^ 
negyvas savo bute, Melbourne, P a t v i r t i n t i diržais prie lekiu-1 \ ^ P a n č i u prie upelio atsiger-
*r>alio 3 d Prieš t a i ūs tu rė io vo sėdynių. Ačiū!" Mano kelionė ** XT ° ,. * * b.. 
^pauo o u. x-nw» w« jx» " " ^ i * *• . . ti. Netoliese girdėjosi geneho 
kelis širdies priepuolius, bėt lėktuvu tuo j baigsis. 

Lėktuvas nusileido ir aš išli
p a u Pirma norėjau aplankyti 
prezidentą Fordą. Bet tuo metu 

. kažkas blogai atsitiko. Aš pabu-
Marija Miliauskiene, d a u B U V Q m g a p n a g M a n ^ 

gimusi ias*> DL V^Ka-sKio ap- k i a g e r a i i S s i m , : e g o t i i n e 3 ^ ^ 
= - , - -; P"' daug k ą turėsiu aUikti. 

Renata Vizgirdaitė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

6 sk. mokinė 
"Jaunimo Balsai" 

Varnele 
— Eikš, Juoda varnele, 
Eikš i mano kiemą. 
Lesti tau neduoda 
Vasarą nei žiemą. 

Nieks avęs nemylL 
Iš visur išvaro; 
Ir iš pilko kiemo, 
Ir iš margo dvaro. 

Nieks tavęs nekviečia, 
Tik tolyn vis baldo, 
Šunimis užpiudo, 
Akmenim apsvaido. 
— Ačiū tau, vaikeli, 
Už tą gražią mintį, 
Bet, ką žmonės puola, 
Niekam neapginti... — 
Varna nepasakė, 
Kad žalos ji daro. 
Kad dėl jos darbelių 
Iš visur ją varo. 

Viktorija Genytė-šmaižienė 
"Gyvenimas ir darbai" 

;iu laiku šioje kolonijoje mirė 
a. a. Antanas Cerneckas, su
laukęs 64 m. amžiaus. 

Rašyt. Vandai Vaitkevičienei Jau
nimo literatūros" premijos įteikime 
metu įteikia gėles stud\ Barškėty-
tė. Premijos įteikimas įvyko spalic 
3 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. P. Maletos 

Dėkinga esu Dievui ir už tai, 
patogiai kad leido man gimti sveikai, 

minkštose samanose ir taip bu- nes daug yra vaikų, kurie gim-
vo gera ir ramu čia tams miš- , s ta be rankų, be kojų ir akli. 
ke. Besiklausydama genelio tuk- Dėkoju Dievui, kad aš gimiau 
pėjimo, ji užsnūdo... Į laisvame krašte — Amerikoje. 

Ją pažadino keistas traškėji- j Čia visi gali džiaugtis žodžio, 
mas. Živilė pakėlė galvą ir ap- j rašto ir religijos laisve. Daug — pasiryžo. Parašykite, kurie 
sidžiaugė. Ten prie jos maisto ! yra pasaulyje kraštų, kur žmo- tų žodžių balsiai visiškai vienodi, 

Čia matote dešimt brūkšnelių. 
Ant kiekvieno brūkšnelio reikės 
parašyti vieną raidę. I š tų rei-
džių turės susidaryti vieno ko
votojo pavadinimas. Žemiau 
duoti paaiškinimai, kurie jums 
padės tinkamas raides surasti. 
Taip pat, reikės ir kiekvieną žo
dį parašyti, kurių pirmosios rei-
dės sudarys to kovotojo pavadi
nimą. Už kiekvieną žodį gausite 
po vieną tašką. 

1. Šiltųjų kraštų paukštis, ku
rį galima išmokyti kalbėti. 

2. Puntukas ir daug į jį pana
šių. 

3. Priemonė durims atrakinti. 
4. Kačių giminės plėšrus žvė

ris. 
5. Tarp pušynų ir ežerų ko-

rortinė vieta Vilniaus krašte . 
6. Rytų Lietuvos apskrit is su 

daug ežerų. 
7. Sultingais lapais i r spygliu

kais kambarinis augalas. 
8. Didžiausia Lietuvos upė. 
9. Didelis Dzūkijos miestas 

prie Nemuno. 
10. Miestas, kuriame su len

kais buvo pasirašyta sutart is . 
m 

Parašykite romėniškais skait-
menimi? šiuos skaičius: 6, 11, 
14, 15, 24, 29, 37, 48, 54, 78, 106. 

(5 taškai) 
rv 

Palyginkite du žodžius: grįžo 

RUDENS RYTAS MIŠKE 

krepšelio stovėjo jos mylimiau
sias arklys ir kramtė Živilės 
obuolį. Mergaitė atsistojo, paė
mė apinasrį ir lėtai prisiartino 

Išaušo gražus, ši l tas rudens I prie arklio. Dėdama arkliui api-
MIRTTS G R E I T K E L Y rytas . Močiutė Saulė švietė dan-!nasrį, Živilė kalbėjo: "Tu. išdy-

Evlvia Bloom, 57 m., buvo įį£ i r ^ " P 9 0 ^ - ž i v i l ė pabudus j kėli r Kur tu buvai pabėgęs? Aš 
prie Chicagos ežero S r e i t a i apsirengė, pavalgė pus-1 išėjau tavęs ieškoti, o tu mane 

Ihicauos zintos 
nės miršta kalėjimuose, kon- kurie labai panašūs, be t nevieno-
centracijos stovyklose už tai, di; paaiškinkite jų skirtumą, 
kad jie kovoja už laisvę ir ti
kėjimą. 

Esu dėkinga 

(10 taškų) 
V 

savo tėvams, _ 
kurie mane myli, rūpinasi, kad 
aš užaugčiau gera mergaitė. 
Jie mane moko, pataria man, o 

ir įvairus valgių pasirinkimas. 
Atidarytas šešias dienas savai
tėj nuo 10:30 v. ryto iki 7 v. v. 
Sekmad. uždaryta. (sk.) . 

x L. B. Cicero apylinkė 
lapkr. 6 d. rengia savo tradi
cinį rudens balių - vakarą. Bi
lietai pas visus valdybos narius. 

(pr . ) . 

x Akademinio skautu sąjū
džio nariai, jų artimieji ir sve
čiai kviečiami dalyvauti ASS 
metinėje šventėje spalio 16 d* 
šeš.adienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Bus karš ta va
karienė, įdomi programa, gros 
Neo-Lithuanijos orkestras. Kai
na: 7,50 dol. studentams ir 10 
dol. filisteriams. Prašome stalus 
užsisakyti iš anksto pas fil. D. 
Eidukienę, telef. 376-2153. Pa
rodykime susidomėjimą organi
zacija, dalyvaudami padarykim 
malonumą sau, paremkime or
ganizacijos pastangas. (pr.) 

x Gantą ilgai laukiama ptokš-
te'ė — Karo muziejaus vėliavos 
nuleidimas, Ko vėjai pučia, Kur 
lygūs laukai. Marš, marš karei
vėliai. Sutems tamsi naktužėlė ir 

DOLERIU 

dines korteles, aukų po 5 dole
rius ats iuntė: 

M. Maculis, Chicago, 

Rita Stukaitė, • jiems dabai dėkinga. 
Marąuette Parko lit. m-los j Dėkinga esu ir už 

VU sk. mokinė 

KAM AS ESU DĖKINGA 

Pirmiausia aš esu dėkinga 

kės per 4 metus, kad geležin-
Ona Jasiukas, St. Petersburg, j k e l i s n e k e l t ų važmos i r išsi-
Pranas Kelpšas, Chicago, 
Jadvyga Jurkūnienė. Dctroit, 
J. Petrulis, Monterea 1, 
Emilija Meškauskienė, Chica

go. 
Labai ačiū. 

x Gavę kalėdines korteles, 
skaitytojai paremia "Draugą". 
Po 5 dolerius aukojo. 

Stella Zemeck, Oak Lawn, 
A. Kalvaitis. Chicago. 
Dr. VValter J . Kiistuk, Chi

cago, 
Stasys Kruvelis. Chicago. 
A. Trečiokienė, Tinley Park, 
Juozas ir Ger t rūda Venskaus-

kai, Chicago. 

laikytų. 

KEISTAS ŽMOGŲ* 

D. Lang, 31 m., negali nei 
skai tyt i , nei rašyt i , nei kalbė
ti , nei girdėti. Pro t i ška i tėra 
pasiekęs 7 m. va iko išsivysty
mą, bet j i s nužudė dvi moteris. 
Teismas nežino, ką su tokiu 
daryt i , nes jis Taikomas nepro
tingu. 

30 MTL. DOL. LABDARAI 

Gi žiūri — ganyklos vartai at
kelti, ir šlapiame smėlyje arklio 
kanopų antspaudos, rodančios į 
netolimą mišką. Živilė galvojo, 
kad, tur būt , vėjas atkėlė var
tus , ir arklys išėjo pasivaikščio
t i . Živilė grįžo atgal į tvar tą ir Dievui, kad J i s sukūrė visą pa-
pagriebė arklio apinasrį. Kada šaulį. Už gražią gamtą, ežerus, 
nubėgo į virtuvę, pasiėmė krep- ;upes, gyvulius ir už viską, kuo 
šelį, įdėjo truputį maisto ir iške- i aš galiu grožėtis ir džiaugtis. 

*r>CS 

drauges, 
kurios man padeda visokiuose 
reikaluose. Aš galiu su jomis, 
pasidalinti kad ir slapčiausio
mis savo mintimis. Be draugių 
būtų liūdna gyventi. 

Alma Lėlytė, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los' 
8 sk. mokinė. "Skambutis" i 

Piešinėlis vaizduoja vieną Lie
tuvos paukštį. Šis paukš
tis liaudies menininko padary
tas iš molio. Kuriam tikslui j is 
buvo naudojamas? (5 taškai) . 

NAMAS 

Chicagos katal ikų labdaros 
įstaigų išlaikymui per metus 
(kurie baigėsi 1976 m. birž . 30 
d . ) , išleista 30,700,000 dol. Iš 
viso čia katalikai turi 112 lab-

Visiems esame labai dėkingi. L ^ ^ ^ S u 8 i d a r ė 4 O a 0 0 0 

x Dalia Kaimas laimėjo se- dol. deficito, bet iš a t s a rgų tai 
hatoriaus F. D. Savicko skiria
mą stipendiją, kurią senatorius 
įteiks Lituanicos Rudens baliu
je, spalio 30 d., šaulių namuose, 
2417 W. 43rd St. Šokiams gros 

kitos popularios dainos. Kaina I Neo-Lithuanų orkestras . P r a 
HI persiuntimu $6.50. Rašyti ^dž ia 8 vai. vak. Bilietus užsisa-
"Draugas" 4545 W. 63rd St. kyti tel. 476-9479, 598-0111. 
Chicago, UI. 60629. i p r . l į j į r jL . 

išmokėta. 

DRAMOS PAMOKOS 

Chicagos parkų patalpose šį 
j mėnesį pradedamos d ramos pa-
< mokos vaikams, jaunimui ir 
; suaugusiems. Geriausiai pasta-
Į ty t i seenoo veikalai vasa rą bus WL*L:**1 
i atlikti Paežeres Ueica. «. įB-eciass ..usia* 
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Ptefe *-ta ^ . i re t i ta i ta , Lraforc & s-»*& mniriąA, £&£££&. -"I6v7-ae s i a f e 

Namas sakė labaa medžiui, o 
medis sakė labas namui. J ie 
buvo draugai. Namas turėjo 
geltonus ir raudonus langas, o 
medis turėjo gražius, raudonus 
obuolius. 

Audrytė Verbickaltė, 
Hamiltono vysk. M. Valančiaus 
lit. m-103 II sk. mokinė. Kana

da. "Mokyklos atgarsiai". 

PASAULIS 
• 

Pasaulis yra labai didelis. 
Mėnub's yra mažesnis už pasau
li. Jupiteris yra kaip pasaulis. 
Aš mėgstu pasaulį, nes jame 
yra oro ir žmonių. Saulių y r a 
daug. Žvaigždės irgi yra sau
lės. Negalima matyti žvaigž
džių dieną, nes saulė šviečia. 

Linas Medelis, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

EH sk. mokinys. Kanada. "Mu
šu njLaaiiMji" 


