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Pamoko, padrąsina, 
įpareigoja 

Mintys J. Basanavičiaus mirties 50-čio proga 

Tamsi, gūdi, beviltiška naktis 
gaubė Lietuvos padange. Jau vi
są šimtą metų Lietuva vilko kie
tą sunkų Maskvos jungą. Nesėk
me baigėsi pastangos ištrukti iš 
Rusijos imperializmo replių Na
poleono karų metu, buvo pralai
mėti abu 1831 ir 1863 metų su
kilimai. Bajorija visiškai prarado 
politinės nepriklausomybės viltį 
ir, susižavėjusi lenkų kalba ir kul
tūra, galutinai atskilo nuo liau
dies. Neraštingų kaimiečių tauta 
atrodė baigianti savo egzistenci
jos dienas. Mokslininkai rag'no 
nedelsiant tirti kalbą ir papro

čius, užrašyti dainas ir pasakas, 
rinkti etnografinę medžiagą, liau
dies meno kūrinius. Žemes, tur
tus, archyvus, daugybę materia
linių gėrybių jau seniai buvo iš-
grobstę ir išsidalinę politikai. 
Mokslininkams beliko pasidalin
ti paskutinį "pomirtinį" paliki
mą — neįkainuojamas dvasines 
vertybes. 

Bet Štai pačioj juodžiausioj 
priešaušrio tamsoj staiga su

švinta p :rmieji Aušro s spin
duliai. Svetimųjų marinamai tau
tai dvelktelia naujo ryto viltis. 
Gyventi! Gyventi, kaip ir kitų 
tautų žmonės gyvena. Atbusti, 
kaip ir kitos tautos atbunda! 
"Juk ir mes esame tokie pat 
žmonės, kaip ir mūsų kaimynai, 

ir norime visomis teisybėmis, pri
klausančiomis visai žmonijai, ly-
g ai su mūsų kaimynais naudo
tis". Slavai jau buvo pakilę. Nuo 
Juodmarių krašto Karpatų kalnais 
žengė pavasaris. Tik rusiško ere
lio naguose dūstančioje Lietuvo
je siautėjo žiema. Čia tautos są
monė dar miegojo. Dar niekas 
nekilo į darbą, nestojo petys į 
petį kovai... Nes ilga vergovė iš
dildė iš atminties mūsų laimin
gesnio ir nevarginto gyvenimo 
atsiminimus, užsimiršome kuo 
mes senovėje buvome. 

Aušra ima pasakoti savo 
taut ečiams kas jie tokie, kokia 
ju praeitis, pradeda įtikinėti, kad 
jie verti ir turi teisę gyventi, kaip 
ir kitos tautos. Ji skelbia vergo
vėje užmirštą, svetimųjų prislo-
p'ntą tiesą, kad lietuvis yra lie
tuvis, o n e lenkas ar rusas, kad 
Lietuva jo žemė, o ne svetimų 
atėjūnų. Iš piliakalnių ir milžin
kapių, iš senų dokumentų i 
liaudies dainų bei pasakų kelia 
tą užmirštą tiesą. Kelia, rodo 
saviems, žadina viltį.- Ir nuosta
bus dalykas: svetimųjų marina
ma tauta, pasirodo, turi pakan
kamai gyvybinių jėgų ir didelį 
norą gyventi. Šios jėgos netrun
ka pasireikšti kitais lietuviškais 
laikraščiais, knygnešių pasiauko
jimu, savanorių žygiais, naujai 
atkurta nepriklausoma valstybe. 

O kibirkštį įskėlė, pradžią pada
lė tie kuklūs Aušros spindu
liai. Vergovės naktyje jie išpra 
našavo la'svės rytą. 

"Kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietu
vos dvasia" — tokiais vilties žo
džiais baigėsi pirmojo Aušros 
numerio įžanginė prakalba. Tai 
kartu ir pranašiški žodžiai, ku
rių išsipildymą buvo lemta ma
tyti jų autoriui, Aušros leidi
mo iniciatoriui ir organizatoriui 
dr. Jonui Basanavičiui. Šis pa
prastų Lietuvos valstieč'ų sūnus, 
baigęs Marijampolės gimnaziją 
vėliau Maskvos universitetą ir 
čia įgijęs daktaro laipsnį, susi
klosčiusių aplinkybių buvo pri
verstas išvykti į užs'enį. Gyven
damas Bulgarijoje, o vėliau Če
kijoje, Basanavičius turi progos 
susipažinti su slavų atgimimu, jų 
kova dėl savo krašto laisvės ir 
savarankiškumo. Čia gimsta su
manymas leisti laikraštį, kuria
m e būtų galima laisvai rašyti vi
sais Lietuvą liečiančiais klausi
mais. Pačioje Lietuvoje toks 
laikraštis eiti negalėjo. Juk ten, 
poeto žodžiais tariant, 

Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs 

sparnais. 

(Bus daugiau) 

Iš pabaltiečių demonstracijos Washingtone, rugsėjo 24. Kalba sen. Robert Dole (It, Kan.). Pirmoj eilėj 
matyti latvių ir estų kunigai, vyskupas V. Bmgys ir A. M. Jurašienė (Nuotr. A. gestoko) 

SOVIETŲ 25 BIL. DOLERIU PROBLEMA 
Arba, kaip sulaikyti išplitusį girtavimą 

Pavergta tautų 
komiteto posėdis 

— Rugsėjo 16 įvyko Pavergtų 
tautų Generalinio komiteto po
sėdis Vliko patalpose. Pirminin
kavo iš Washingtono atvykęs 
Pavergtų Europos tautų seimo 
pirm. Stefan KorbonskL Iš lietu
vių dalyvavo Vliko vicepirm. ir 
Lietuvių delegacijos Pavergtų Eu
ropos tautų seime pirm. dr. B. 
Nemielus. Posėdyje buvo įvertin
ta dabartinė tarptautinė padėtis. 
Apsvarstytas konferencijos daly
viam adresuotas memorandumas 
žmogaus teisių laužymo sovietu 
okupuotuose ir jų dominuoja
muose Rytų Europos kraštuose. 
Be to, svarstytos ateities veiklos 
galimybės. (E.) 

Vatikanas. — Paulius VI savo 
ginradienį, sulaukęs 80 metų, ga
vo daug sveikinimų. Prezidentas 
Carteris jam parašė ir pasidžiau
gė jo nenuilstamom pastangom 
reikalauti, kad visur būtų ger
biamos žmogaus teisės. Gimta
dienį šventė tik kiti, o jam buvo 
paprasta darbo diena. 

^VisliJnTtnnas. — Sostinėj 
ik&ula kalbos, kad valstybės sek
retorius Cyrus Vance galvoja at
sistatydinti, nors tuo ir nenorim.-! 
tikėti. Yra žinoma, kad sekreto
riui nelengva prieiti prie prezi
dento, o Baltųjų rūmų štabas 
dainai jsimaišo į užsienio reika
lus ("U.S.News" Oc t3 ) . 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai 377:9 balsais nubalsavo šeš
tadienį pašto išnešiojimo nenu
traukti, įstatymo projektas dar 
turi būti pateiktas ir Senatui. 

Suimtas disidentas 
rašytojas 

Maskva. — Ukrainietis rašy
tojas disidentas Gely Snegiriov 
Kijeve suimtas. Rašytojas buvo 
parašęs laišką Carteriui, ragin
damas su Kremliumi kalbėtis kie
tai ir reikalauti žmogaus teisių 
gerbimą Jo laiškas buvo pa
skelbtas Paryžiuje išeinančiam 
rusų emigrantų laikrašty "Russ-
kaja Mysl". Jis atsisakė ir sovietų 
pilietybės. 

Žudosi japonų 
mokiniai 

Tokijo. — Pernai nusižudė 
! 800 japonų mokinių, nuo 5 iki 

19 metų amžiaus, vien dėl mo
kyklinių problemų. Vieni jų ne-

j galėjo atlikti namie duodamų 
darbų, kiti neišlaikę egzaminų. 
Japonų mokslo sis'ema iš moki
nių reikalauja daug. 

Paliaubos Libane 

Beirutas. — Pietiniam Libane 
paskelbtos paliaubos, ir Izraelio 
daliniai pasitraukė. Ar palestinie
čiai neatnaujins šaudymų, pa
liškės šiand'ien, sakė vienas dip
lomatas. Jie iš užimtų pozicijų 
orie Izraelio sienos dar nemano 
'rauktis. 

Washingtonas. — Pentagonas 
•išleido 200 puslapių studiją apio 
karininkų paruošimą ir pripa
žįsta, kad West Point akademija 
D*' d*"<r ' 'rirma". trūksta jai hu-

Dauglau pirkti is 
neturtingųjų 

New Yorkas. — Pasaulinio 
banko prezidentas Robert McNa-
mara kreipėsi į turtinguosius 
kraštus, prašydamas iki 1985 me
tų iš neturtingų šalių kasmet įsi
vežti jų gaminių už 60 bil. dole
rių, pakelti jų ūkį. 

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė leis emigruoti keliems 
tūkstančiams asmenų, kurie bu
vo suimti arba internuoti po 
1976 karinio perversmo, prezi
dentės Isabelės Peronienės nuver
timo. Ar tokią pat teisę turės ir 
Peronienė. nežinoma. 

Maskva. — Sovietų juokų laik
raštis "KrokodyF, pasijuokda
mas iš girtų, įdėjo karikatūrą: du 
pasvirę piliečiai vidurnaktį v 'e-
na ranka įsitvėrę kieme ištiestą 
virvę balt iniams džiovinti, vie
nas kitą įtikinėjai **Se^:an5ioj su
stojimo vietoj reikės iš tramva
jaus išlipti". Neslepia to nei ru
sai Jcad kas prancūzui yra vy
nas, škotui whisky, tas rusui vod-
ka. Gėrimas yra ne dalis gyve
nimo, bet dažnai visas gyveni
mas, rašo "U.S.News and World 
Report" (1X26) . 

Girtieji piliečiai automobilis
tams tiesiog pabaisa. Sibiro mies
tuose prie viešbučių žiemą pa
prastai visada stovi milicijos ma
šinos, kad girtuosius galėtų par
vežti namo, nes kitaip jie įklimps 
į sniegą ir sušals. Girtavimas yra 
socialinė problema, diskutuoja-

Švedija kviečia 
ambas. Youngą 

Washingtonas, — Amerikos 
ambasadorius Jungtinėms Tau
toms Andrew Young kiek anks
čiau yra apkaltinęs Švediją rasiz
mu. Daba r jis pakviestas ten ap
silankyti. Jam pažadėtas priėmi
mas pats maloniausias, kokį jis 
yra kur patyręs. Jie nori parody
ti, kad juodieji Švedijoj gali būti 
priimti labai nuoširdžiai. 

Balteji bėga 
is Rodezijos 

Salisbury. — 
is, kad baltini 

Rodezijos rūpes-
vis daugiau bė 

ma slaptai ir viešai susirinki
muose, per radiją ir televiziją. I 
Deja, tik retais atvejais analizuo-j 
jamos pačios p : grindine's tos bė
dos priežas ys. Nuo 1953 jau ne
skelbiama statistika apie alkoho
lio suvartojimą. Tai dar kartą 
patvirtina, kad girtavimas didėja 
ir skelbti nepatogu. 

Prancūzai ir italai daug išge
ria vyno, alkoholinio gėrimo, bet 
paties alkoholio tik rusai. Skirtu
mas dar ir tas, kad europiečiai 
geria vyną ar alų prie valgio, 
geria po truputį sriubčiodami, o 
rusai vodką ar konjaką vienu at
sikvėpimu, be užkandos. Harvar
do universiteto Rusijos studijų 
centro apskaičiavimu, vidutiniš
kai kiekvienas rusas per metus 
išgeria gryno alkoholio 6 su treč
daliu kvortas, kai prancūzas ar
ba amerikietis 4 su trim ketvir
čiais. Gėralų suvartojimas Rusi
joj kasmet didėja po 5 proc., kai 
kitose 14 pramoninėse šalyse tik 
po 3 proc. 

Socialinė ir ekonominė problema 

Trys ketvirčiai visų didesnių 
nusikaltimų tenka girtiems. Ypač 
tai pastebima jaunimo eilėse. Be
veik pusės visų skyrybų priežasčių 
šaknys girtavime, dažniausiai kai 
vyrai muša žmonas. Du trečda
liai nelaimingų atsitikimų pramo
nėj, susisiekime ir namuose irgi 
dėl tos pačios priežasties. Darbi
ninkams skirtas laikrašti: 
"Trud", aprašinėdamas dažnu-
skendimus, pridėjo: 'T ie , kuri 
geria kaip žuvys, dar nereiški: 
kad jie ir gali plaukti kaip žu 
vys . 

Je'gu ne girtavimas, sovieti 
darbininkų produkcija būtų K \ į smuklę. 

proc. didesnė, rodo jų pačių ty
rimų išvados. "Literaturnaja Ga-
zeta" tyrė daugely krautuvių 
pardavėjus ir sako, kad įsigėru
sių galima rasti bet kur, bet ku
riuo dienos metu. Daugiausia jų 
yra baldų krautuvėse, nes pirkė
jai, norėdami gauti pirkinį be de
fektų, stengiasi įtikti pardavėjui 
ir jam atneša gėrimo. 

Negalima sakyti, kad valdžia 
nekovoja su girtavimu. Sumaži
nami priedai, neduodamos atos
togos, steigiamos "išsiblaivinimo 
stotys" su tolimesnėm pasekmėm, 
anoniminio alkoholiko klubai ir 
k t Vien tik tam reikalui paskir
ta 13,000 gydytojų ir 55,000 
asistentų. Vienoj iš 15 respubli
kų (nepasakyta kurioj) nepatai
somi alkoholikai siunčiami į pri
verstinio darbo stovyklas. 

Alkoholiniams gėrimams kai
nų pakėlimas nieko nepadeda. 
Priešingai, tik dar labiau nuken
čia šeimos ūkis. Kai kurie oficia
lūs asmenys ir nemano sulaikyti 
girtavimo, nes valstybei labai 
pelninga. Lygiai taip buvo ir ca
rų laikais. Gėrimams uždėta 80 
proc. taksų, ir Sov. Sąjungos 10 
proc. valstybinių pajamų ir yra 
iŠ alkoholio, vadinas apie 25 biL 
dolerių per metus. 

Kodėl geriama? Aiškinama, 
jog iš nuobodumo. Sovietų žmo
gus neturi tiek pramogų ir malo
nių užsiėmimų, kiek jų turi ki-
ų kraštų. Antra — jų butai la-
>ai maži, nėra vietos namie, tai 

:r bėga žmogus po darbo kur ki-
ur. Pagaliau ir atmosfera darbe 
unkesnė nei Vakarų kraštuose. 

Nepritaria 
referendumui 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Vance nepritaria su
manymui Panamos kanalo 
sprendimą atiduoti amerikiečių 
balsavimui. Tokį klausimą sek
retoriui pateikė Senato Užsienio 
santykių komiteto narys Robert 
Griffin. Vance atsakė, jog rati
fikavimo sutarties teisę turi Se
natas, ir nėra reikalo skelbti re
ferendumą. Ronaldo Reagano tei
gimas, kad Panama gali nacio
nalizuoti kanalą dar prieš sutar
ties įsigalėjimą, neturi pagrindo, 
sakė Vance. Panama taip pat su
interesuota laikytis sutarties. 
Priešingai, sutartis sumažina ga
limybę tokiam veiksmui 

Siūlo atpiginti kavą 
Londonas. — Atidarant 66 

valstybių, auginančių kavą, me
tinę konferenciją, Kolumbijos at
stovas paragino kitus kraštus su
mažinti kavos kainą, kitaip dau
gelis šalių pasirinks pigesnius gė
rimus. Amerika ir kiti did eji ka
vos gėrėjai kreipėsi į Braziliją, di
džiausią kavos augin oją, ragin
dami kavos atsargų nelaikyti san
dėliuose ir nelaukti, kol jos kai-
IOS pakils. 

Kavos suvartojimas mažėja. 
Brazilija ne tik savo produkciją 
laiko sandėliuose, bet ir kitų ša
lių kavą superka ir krauna pas 
save. 

Kompromisai 
ne visus patenkina 
Jeruzalė. — Izraelio vyriausy

bė priėmė Amerikos kompromi
sinį planą, įgalinantį Genevos 
konferenciją pradėti gal net šia's 
metais. Plane numatytas t am tik
ras vaidmuo ir Palestinos atsto
vams bendroj arabų delegacijoj. 

Ar arabai priims Amerikos pla
ną, neaišku. Kaire buvo pareikš
ta, kad Egip'as visvien Genevoje 
nori matyti atskirą palestiniečių 
delegaciją. Sirija tuo reikalu dar 
kietesnė. Jordanijos atstovas sa
kė, kad jiems planas, turėti vie
ną arabų delegaciją, yra priimti
nas. Konferencijoj dalyvautų dar 
sovietai ir Amerika. Kad derybos 
iki šiol nebuvo pradėtos, buvo 
Izraelio užsispyrimas į Genevą ne
įsileisti palestiniečių. Juos vadina 
nieku daugiau kaip teroristų gru
pe, norinčia sunaikinti Izraelio 
valstybę. 

"Neklausyti 
reakcionierių" 

Hong Kongas. — Pietų Kini
jos vadai kreipėsi per radiją l sa
vo piliečius, prašydami ir ragin
dami remti dabartinį partijos pir
mininką Hua ir jo valdžią, pa

kero . 
Usu ugniakalnio Japonijoj issiver-

ga, didėja. Rug; ūčio mėnesį emi
gravo 1,601 baltieji, be: imigravę 
tik 598. Vidu .n ši;ai kasmet bal
tųjų sumažėja :ric 9,000. Rodė-į 
zijoj tik 2681)00 baltųjų, kai juo- j 
dujų 6.5 mil. 

Pek'nas. — C-eorge Bush, pre- Į 
z'-?ento Fo-in btvos atstovas Pe-
<ine, vėl atvyk' į Kiniją ir ture-j 
jo "draugiška ^įkalbėjimą" su i 
.icepremjeru I ng Hsiao-pingu.: 
:raaešė oficiali >ji Kinijos žinių 
i gontura. 

Wa.«ihington.T-. — Prez. Carte
ris pa tv i r ino sumažintas skridi
mo per Atlantą kainas. Iš New 
Yorko j Londoną ir atgal kainuos 

j 256 dolerius. 

i s:pnes:n:i reakcionieriams, ata-
Jarbas neteikia malonumo. Kaip kuojantiems centro komitetą ir 

žmogus v i s a val stybės aparatą. Toks krei
pimasis nebuvo pirmas, tik ne
aišku, kas yra tie "reakcionie
riai", kiek jų yra ir kaip pasireiš
kia jų veikla. 

Isb.mabad. — Buvęs premjeras 
Zulfikar Aii Bhutto gali būti su
šaudytas, ^akė buvęs valstybės 
gynėjas Bakhtiar. 

SevKtu, Rusiję* toioe;v 

K\ l . l MH>KIIS 

Rugsėjo 28: V.clovas, Lijoba, 
Tautvydas, Visgirde. 

Rugsėjo 20: Mykolas Archan-
gelas, Teodota, Kęsgailą, Litą. 

Saulė teka 6:43, leidžias 6:40. 

ORAS 

Dalinai saulėta, kiek šilčiau, 
apie 70 laipsniu,. 
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NEPAMIRŠKIME SAVO PAREIGŲ 

nes kilmės puose'ėtoia's. Linkiu 
jums išlikti gerais lietuviais — 
lietuvaitėmis visame jūsų gyve
nime 

Iki pasimatymo 
tinėje stovykloje, 

šeštoje Tau-

' ' A T L A N T O RAJONO 
BROLIAMS IR SESĖMS 

Sveikinu mielus brolius ir se
se? susirinkusius iš įvairų vieto-' 
vių i gražią lietuvių skautams-' 
ėms suruoštą vasaros stovyklą. Į 
Ji buvo jauna jūsų lietuviškais' 
veidais, graži jūsų lietuviškumu 
ir skambia lietuvių kalba, — 
skautiška justi skautavimo paty
rimu ir broliškumu! 

Skautiška stovykla prasminga 
tuo, kad savaitei suskrenda skau
tai ir skautės, jaunieji lietuvių 
skautų sąjungos vadovai. O juk 
skautavimas tai ir yra jaunuolių 
vadovaujamos žaidynės: kuriose 
vyresnieji broliai-sesės bando su

teikti savo jaunesniems skau-
tams-ėms sveiką aplinka, skatin
ti juos kilnesniems tikslams, l a - i V i s o s s e s ė s raginamos dalyvauti 
vint jų budo savybes. 

Besitobulindami 
nepamirškite savo 

j zikinis Stepono Kairio vienetas iš 
Toronto. Vieneto vadovės, siun-

. čiančios daugiau negu vieną se-
• se iš savo v'ene'o, yra prašomos 

pas i rū in t i . kad vykstančios :~as!-
ruoš:ų keliems laužų pr i rody
mams. Taip pat atkreipti dėmosį 

( į jų meninius sugebėjimus, kad 
: jos gale. u daly.fiur ra'r-n'u va-
j karuose. Visi pasirodymai "u.-i bū

ti patikrinti vienetų vadovės, nes 
norime pradžiuginti savo seses ir 
brolius Australijoje kuo skenin-
gesniais ir gr:žesniais skautiškais 
pasirodymais. Primenu, kad lau
žų ir talentų vakaru pasirody
mai gali būti atlikti bendrai su 
broliais. Vienetai, sudarę grupe
les tokiems pasirodymams, prane
ša man apie tai iki spalio 1 d. 

Melbourno lietuviai ruošia 
Naujų Metų sutikimą, kuriame 
dalyvauti yra kviečiami ir atvy-

i kę skairai-ės. Naujų Metų suti-
Jusu vyresnysis broi s, . , .. ' , c , t i i ,„;Pi 
* • 3 * įmo mokestis yra lo dol., kuris| 

s. Sigitas Miknaitis yra kiekvieno dalyvio -susimoka
mas asmeniškai. Apsirengimas — 
ilga vasarinė suknelė. 

Atsiradus daugiau informacijų 
pranešiu visoms sekančiame ap
linkraštyje. 

Budėkime! 

f i l i LITTI1 LMA.N »VORLD « ! l > E PAJI.Y 
See^no T*asF p o e t a g * nairt s? Chiearo fi> Pu'oIįsTieJ d a l h 
e-:, i. : >i < '.•_::.' M h h *•-.- iftei C BteaĮSs 

*ud Ka*ter l>> fhf Lilti<ianian Catholu Prt-ss SocMt) 

Cbu-ago Cook County. 
the • : š A 

r-flyn . .i|' -i 'I-a 

1 
3ubacrj>tioo Rat»*s $30.00 — 

Ūhnuis and C a n a d a Eisewhere ir. 
Pr.rcion ..i , .1.1 .. V.'il .K}. 

Pašto iSlaida*. mažinant pakvitavimą' už gauta? p 
laaierata*- nesiunčuuni A m DKAl.'GO pnr k e k vien.- Bkai 

tytojo Hdreso. g a v u s iš jo mokeetj. atžymima iki kad* 
yra užsimokėjęs 

nRAITiO prenumerata mokama iŠ ankMO 
metams 6 nafta. 2 m£r>l 

krage • >• 
K iruidoi. 

K<tu» I A ' 

vivaitim 

•» i i * * ' 

$3000 

i • « 

20 00 

•1700 $!2.6< 
11.0 H 
134* 

Aušros V a r t ų tunto sueigoje s k a u t ė s įžodį duoda Lora Blažytė 
Nuotr . Lino Meilausi 

LSBVyriausias Skautininkas 

KERNAVĖS T U N T O 
DĖMESIUI 

j'ūdis. Tai buvo jau Nepriklauso-. 
;moje Lietuvoje 1918 metų h p-Į 
krš io mėnesio 1 dieną Lietuvos Į 
sostinėje Vilniuje. 

NAUJA NAVIGACINĖ 
SISTEMA 9_ 

• Redakcija dirh*. Kasdien 
4:30 - 4:30. šeštadieniai* 
&30 - 12:00 

• Administracija dirba Kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais mm K:30 >k< 12-nn 

• Redakcija straipsniu* taiso sa\ 
nuožiūra Nesunaudoty straipsnn 
nesaugo luos gražina uk iŠ anks 
to susitarus Redakcija už skelbi 
mg tunnj neatsako Skelbimų kai 
nos prisiunčiamos eavu«- prašymą I 

Kaip minėsime tas mums 
brangias sukaktis? 

Spalio 2 d., 10 vai. ryto, Jau
nimo Centro žemutinėje salėje 
įvyks uždara Kernavės skaučių! 
tunto sueiga. Dalyvavimas vi
soms privalomas. Dėvime pilno-

1 mis tvarkingomis uniformomis. 

v. 3. Irena Kerelienė 

, . atnašaujamose šv. Mišiose. 
skautavime 

pilietinių ir 
tautinių pareigų. Būkite puikūs 
garbingos valstybės piliečiais ir j sesėms būtų 
ištikimais savo lietuviškos tauti-1 ant grindų. 

Sesės draugininkės, būtinai pa
sirūpinkite antklodėmis, kad jūsų 

patogiau susėdus 

Švedijos mokslininkai sukūrė 
navigacinę laidų sistemą, kuri-
padės laivams įplaukti į uostą. 

Pirmiausia bus Tautinė sto- T o k i a s i s t e m a 3 a u sumontuota 
Marienstato uoste prie Vernero 
ežero. Farvario dugnu nuties- ; 

t a s kabelis, kuris spinduliuoja 
elektromagnetini signalą. Tam-
tikri laivo prietaisai priima sig-1 
nalą ir padeda vairininkui vesti 

vykia, pirma ji — pagrindinė — 
įvyks Australijoje, o 1978 m. va
sarą tokia didelė stovykla {vyks 

LS Seserijos Vyriausia į &£ Amerikoje. Tai bus Vl-oji 
Skautininke į Tautinė stovykla. 

TeL PB 8-S229 

OR. ANNA BALiUNAS 
AKTŲ. AUSŲ, N O S I E S IR 

GERKLES U G O S 
2858 We*t 6?rd Stree t 

Valandos pagal sus i tar inui 

TeL of iso ir b a t o ; OLjmpk- 3-415-

OR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą * 

1443 So. 50 tb Ave. , Cicere 
(Ca.-ulien 1-3 vai. ir 6-S vai. vau 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet 

AUŠROS VARTŲ IR 
NERIJOS T U N T A M S 

Ateinanti sekmadienį, spalio 2 
d. Aušros Vartų skaučių ir Ne
rijos jūrų skautės su tėveliais da
lyvauja lietuviško jaunimo rude
ninėje išvykoje, kurią rengia visa 
eilė lietuviškų organizacijų. Iš
vyka vyks Cicero žvejų — meške
riotojų klubo ūkyje, netoli An-
tioch, 111., netoli 173 ir 45 kelio 
sankryžos. Pradžia 12 vai. vidur
dienyje. 

Tą dieną įprastinių šių dvie
jų tuntų sueigų nebus, bet visos 
Privalomai dalyvauja išvykoje.Isesių susidomėjimą skautiškųjų 
Vbiejų tuntų sesės praves ir va-.žinių gilinimu ir :obulin rmu, šių 
iovaus įvairiems jaun'mo ir vaikų | metų pavasari skelbė konkursą, 
-porinėms rungtynėms ir žaidf-

Keli klausimai: 

Nuo kada skautauji? 
Kada pradėjai stovyklauti? 
Kel ose jau buvai stovyklose? 
Ar ruošies vykti į Tautinę sto

vyklą Australijoje? 
Ar žinai, kas ten vyks? 
O kaip bus su Vl-ąja tautine 

stovykla JAV? 
Ar manai galėsi joje dalyvau

ti? 

laivą tiksliai pagal kursą net ir 
pro įvairias kliūtis ar laivybai 
nepalankiomis sąlygomis, jm. 

KIETOS KĖDĖS TAUPO 

LAIKĄ 

Šiuolaikiniams specialistams 
pravartu žinoti ne tik meninio i 
konstravimo principus, bet ir kai j 

v.s. Antanas Saulaitis k u r i u o s Psichologinius niuansus, j 

LS SESERIJOS LAIMĖJIMAI 

OR. K. G. BALU KAS 
UtuAeHja Ir matėm *Ut*» 
GterttuloKte* CIUrurKUs 

«44» 8 a Pateki Kead (Cravvford 
Medkai Building). TeL L l 5-644C 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsilieptu ••knmMntl STI-KOOi 
OR. VL BUŽYS 

PLAUČIŲ DR VTDAUS LlGOF 
Mantuettt* Medlcal (Vo l f i 

• Kta S«». kei l / le A t m i H 
Vai plrroad.. antrad ir itftvlruui 

6 iki 7:S'» vai. valtarci 
^efttad nuo i <ki s vai 

Pagal susitari m* 
ortNo t«-i«-f \VA s--i*m> 

itcfid. tel. U.\lbr«M>fc %-MMh 

Tel. REItance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvia gydytojas) 
9915 West 59Hi Strert 

vai., pirmad.. antrad., ke*vtrtad. tr 
p«nktad. nuo '.2-4 vai. popiet Ir o-t 
vai. vak Treč. Ir seštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KTItlKH U< FAIKV LIGOS 

sPhClAIJSTh 
MKIMCAI, BMI.IUNO 

7l.->n s<Mith \Vcstprn Avrnoe. 
valan-ios Ka*H«»n nuo 10 »al tytt 

iki i vai popiet 
ofiso u-l K K 7-1 Iftft: rt-zUt S l t l l t 

LS Seserija, -sTcki ma skatinti 

Dalis A u š r o s Vartų tunto 
vj 'hlavusių ses ių , post rt^yVI 

Miško Gelių*' paukštyčių pjiitovyklėje sto
ja tunto sueigoje š. m. rugsėjo mėn. 18 d. 

Nuotr. Lino Meilaus 

: VI—TOJON TAUTTNĖN 
STOVYKLON AUSTRALIJOJE 

VYKSTANČIŲ DĖMESIUI 

Mielos Sesės, 

"Greitai, greitai laikas bėga, 
Australija laukia mūs visų..." 

VI Taut inė Stovykla Australi
joje J3u čia pat. Besiruošiant šiai 
stovyklai, būsite informuojamos 
laiškais ar per skautišką spaudą. 
Apranga 

1. Ekskursijoms. VI Tautinė 
Stovykla vyksta per pačius Aus
tralijos vasaros karščius. Ekskur
sijoms patariu pasiimti kuo leng
vesnius vasarinius rūbus ir pato
gius batus. Vakarui reikia turėti 
megztuką ar švarkelį. 

2. Skautiška. Tamsiai mėlyna 
skautiška kepuraitė, ne tik kaip 
uniformas dalis, bet ir apsaugoti 
galvą nuo karštos saulės. Tvar
kinga skautiška uniforma — suk
nelė su reikiamais skautiškais 
ženklais. Ilgumas uniformos — 
mergaitėms netrumpesnė ir neil-

nų, atitinkamai aprengti savo-se
ses prieš siunčiant į Australiją. 
Trumpos tamsiai mėlynos kelnai
tės. Kelnai'ės gali būti pasiūtos iš 
tamsiai mėlynos "den'm jeans'" 
medžiagos, bet jokiu būdu ne
nuplautos (eut-off) ar išbaltin
tos (wasbed out). Ilgos tamsiai 
mėlynos kelnės. Gali būti tam
siai mėlynos ''jeans", bet neišbal-
tintos. Jokių lopų ar kitokiu 
ženklų — užsiuvimų ant trum
pų bei ilgų kelnių negalima dė
ti. Kojinės — tamsiai mėlynos 
iki kelių. Batai — tamsiai rudi 
arba juodi. Prie darbo uniformos 
— tamsiai mėlyni sportiniai. 
Tamsiai mėlynas treningo švar
kas vakarui. Tamsiai mėlynas 
švarkelis prie išeiginės unifor
mos, kas visas suvienodins. (Koks 
jis turi būti, bus pranešta kiek 
vėliau). 

Keliaujame iŠ Amerikos civili
niais rūbais, bet su savimi, skri
dimo krepšin įsidedame išeiginę 
skautišką uniformą. Prieš išli
pant Sydnejuje, pasikeičiame i 
skautišką uniformą. Australijoje gesnė kaip iki kelių, o moterims ^ ^ ^ b u s ^ 

n « l ? p s n r ir netrumpesnė katp tik | N j r š k i k a d m e s 
žemiau Kelių. Darbo uniforma —• 
tamsiai mėlyna bliuze — tuntų 
ar rajonų atspausdinti marški
nėliai. 

reprezentuojame lietuves skautes 
vykstančias j Tautinę stovyklą! 

Stovykloje, iš Amerikos ir Ka
nados atvažiuojantys skautai-ės, 

Pastaba Esu pastebėjusi, kad turės pravesti dviejų dienų pro-
kai kurie tuntai yra įsigiję marš- gramą. Taip pat lankantis Sydnė-
kinėlius kitokio mėlyno atspal- juje ir Melbourne bus ruošiami 
vio Pabrėžiu, kad priimta LSS Se-; talentų vakarai visuomenei. 
serijos darbe aniforma yra tam-; Tiems įvykiams tinkamai pasi-
š a i mėlyna, (išskyrus jūrų skau- ruošti, prašau užpildyti pridėtą delis lietuviškosios skautybės ju-
•es), ir prašau vienetus, nes i la i - anketą ir man prisiųsti iki spalio, biliejus: sukaks 60 metų, kai Jsi-: 
fcaačius iki šiolei ši£ re^uliami-»1 d. Programai jau ruošiasi mu- jkūrė lietuvių skautų-skauclų są- fA 

mams. Visos sesės dėvi tvarkin
gomis darbo uniformomis. 

I ALYVAUKIME RUDENINĖJE 
IŠVYKOJE 

Visi kviečiami dalyvauti lietu-
\iško jaun'mo išvykoje, sekma
dienį, spalio 2 d. Numatyta įdo
mi programa. Pelnas skiriamas 
jaunimo organizacijoms ir litua-
j.istinėms mokykloms paremti. 

Išvyka vyks Cicero medžioto
jų — meškeriotojų ūkyje, netoli 
173 ir 45 kelio sankryTos.'Tš Chi-
cagos važiuoti j šiaurę Tr i — Sta
te Tolhvay iki 174 ir pasukti į va
karus. Pravažiavus 45 kelią yra 
dvi mylios iki Deep Lake Rd. 
Čia pasukti į šiaurę. Pravažiavus 
antrą ūkį pasukti žvyriniu keliu
ku į rytus, kur tuoj pat yra auto
mobiliams pastatyti vieta. 

Išvykos rengime dalyvauja vi
sa eilė lietuviškų organizacijų. 
Visi kviečiami dalyvauti ir tuomi 
paremti lietuviškų jaunimo or
ganizacijų ir lituanistinių mo
kyklų darbą. 

SKAUTYBEI 70 M E T Ų 

Šiemet yra visos skautybės ju
biliejiniai metai. Lordas Robertas 
Baden-Powellis pirmą berniukų 
būrį sukūrė jo 1907 m. suruoš
toje stovykloje Brovvnsea saloje 
prie Anglijos krantų. 

Toje pirmoje pasaulyje skautų 
stovykloje dalyvavo 20 berniukų. 

Suskirstęs juos į skiltis, juosi 
lavino pagal jiems rūpestingai j 
sudarytą programą, kuri vėliau 
buvo išplėsta f garsiąją Baden-
-Povvellio knygą Scouting for 
Boys. (Tą knygą turime ir lie
tuviškai — Skautybė Berniu
kams. 

Ta gi, Šiemet sukanka 70 me
tų (1907-1977), kai buvo suor-
genizuota pirmoji skautų drau
govė ir kai Įvyko pirmoji skautų! 
stovykla. 

Ki'ais — 1978 metais bus di-1 

Viename amerikiečių moksli
nių cemtrų patogūs minkš i krės
lai (kėdės) buvo pakeistos naujo
mis plastmasinėmis kėdėmis. 

Efektas gan būdingas: viduti
nis posėdžių laikas su rumpėjo 
40 proc, o darbo rezultatai to
kie patys. 

Mokslininkai pasiūlė dizaine-
tarė (Phila 'e 'phia). Laimėto- rių išradimą išbandyti gamybi-
ioms paskirtos pmiginės premijos, nėję firmoje. Čia rezultatai dar 
Dalinai padengt ; kelionės išlai- geresni —beveik 50 proc. laiko 
das Australijoje įvyksiančion VI sutaupyta, sėdint ant kietų 
Tantinėn stovvklon. 

kurį laimėjo sesės: Paliulytė Ra
mutė, CVVaterburs), Rugieniūtė 
Daiva (Detroitas), Gečytė Gin-

TeL of ise HE 4-5849, rez. 388-2233 

0R. PETER T. BRAZIS 
C5YDYTOJA:? £R CH1RUR(,A:* 

£434 Wrst 7 U t Strvf t 
V'AL: plim.. antr.. kftv ir penkt 
1:00 • a:on vai ix>ptet tre<* ir *eftt 
rik susitarus 

Oi Am. Rudoko kabinetą ;«*rėn< 

OR. EDMUND L CIAR* 
OPTONTETRIPTA5 

f l l » W«rt SKt Strt^t 
fel. — GR S-244K) 

Ofs ITE 4-1818: Rez. I»R M M * 

OR. j . MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A ? IR C H I R U R G Ą ? 

Specialybė vidau? ligo* 
24.>4 « > s l 71 st Street 

<7l -o> ir <':it'i|>lw-ll \ » e luimBB> 
Vai j>i'ma<l antrad. ketvlrad %• 
o*-nkti*<l 3 iki T v i, p Tik ->cj«vtaru> 

O P T I C A I . s T p n t n 
V |<»l.l TA K \ l ! l l < i \ l l r 

.I»;>i •«, \\ a-lnerutn Tel TTh-KIA* 
»'r»ta komi ikiniat JIUP*-' y>dyto|. 

r»c»»ptui« 
I>uleti- -<Jvtn<-j r AIDŲ p̂ i AI n rtkMRa. 

pirm. antr penkt irt-S.SO 
l -1 v vak S»-At I <> 4 t • C 
Trefla<lieniai> -jzflaryt* 

VaJ 

kė-
i džių. 

Vai pa«al suMita-irn>» 
*etv i 4 ir 7 » ^ntrart 

M 4 V'Stail H>-S vai 

plrniH<] I* 
" p^nlr* 

' Konkursą t nansuoti buvo or-{ 
eanizuojam : laimė'imai, kurie' 
baigiasi spalio 2 d. Vienetai ir pa-
v enės sesės p ašomos baigti pla
tinti bilietėli1:- ir šakneles su pi-
n"gais grąžinr v. s. R. Kučienei 
iki rugsė-o 3^ cL N u o mūsų visų 
pastangų nr;k'3T»so šio-užsimoji^ 
mo pasisek'mas. 

jm 

iiiinnininnfnitumiiniinnnnifniiiiiiii' 
Namų, sklypų įsigijimo bei kitais 

investavimo reikalais 

PIETVAKARIŲ FLORIDOJE 
mietai patarnaus EDA BRAŽĖNIENE. 

Krefptifi 
Eda Brazena*. Realtor-Associate 

Ben L. CtmHff, Sr^ Reahor 
4839 PV~. Beach Bh/d-

Ft, Myen?, FU. 33905 
TeL: 813 — 694-2168 

arba namų tel. 813 — 694-5779 
uimiiiiuimimitiMiimiiiiiiiiimitiiiimi 

Or. Jonas G. BYU-BYUITIS 
GALVOS Tk STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd St. 
Chicago, 111. 60629 

V'ataiK'oi pagal r isitanmn 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K AL 
& A S S O C I A T E S 

Of. t e l . 7 J 6 - 5 1 6 2 ; rez. 7 3 7 - 5 0 4 7 
2 6 4 9 W . 6 3 r d St . , C h i c a g o , DL 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad. atdara pase dienos 
Mes duodame {vairios teisinius 

patarimas. 

Ofs, teL 7S5-44rJ: Rez. 246-3839 

OR. L OECKYS 
GYDYTOJA [R CHIRURGE 

Spėriai?!* — Ner»« te 
B M N M » Ibrof 

Į«-R»WT>ORn *1KDICAL KriLDINC. 
«44* So IMil;L-k» IUIOO 

'aiando? pa^a> ausitartin* 

Telef. — 28t-4422 

0R. ROMAS PFiKUS 
*Hii. i.if^.rs — t n n i t t Rr.Mji 

<>n«i 
m \ ( . « \rtA.oH %ri> 

»20« ><». OKNTKAL. Ąfth. 
Valandos paira: susitarime 

1977-1978 METU EKSKURSIJOS I LIETUVA 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. Wesfern Av«., Chicago, Illinois 60643 
T e L — ( 3 1 2 ) 238-9787 

NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) I VILNIŲ SU PAN 
AMERIC1N UIKTUV AIS I š NEW YORKO: 

Kvyldmo datos: 1978 m. vasario mėn $669.00; kovo mėn. 
$691.00 ir >746-00. balandžio mėn. $746.00. 
Kalėdinė k< ionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 dieną — 2 sa

vaičių (Maskva, Vilnius. Ryga) $1138.00. 
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. — 
$564.00. 
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš Chicagos 

i r visų kitų Amerikos i r Kanados miestų su papildo
ma mokesčiu. 

(Prices are based on double oceupancy and are sub]ect to cbange aod/or 
government a^proval). 

Taip pa t --.rduodame skridimus iš Chicagos i Los Angeles 
— l;clionė j vieną galą $89.00. 

0R. FRANK PLkCKAS 
(Kalba HetuviSrfai) 
OPTOMETRISTAS . T 

nkrtcMt nki- l'nlaik.. įlĮlili^ l t 
•t'<ifita<l U-IIMV 

AKUSEIRIJA IR MO'l'KiRŲ I.IGOb Vai pajrai «u».-a'im«, Uidtrvte 
GINEKOLOGINfi C H I R U R G I J A ; 

6 1 « So. S ė d i t e Ave . WA .V3670 

Rezld teL — GI 8-A873 

OR. W. M. EISIN-EISINAS 

Valandos pagal m t t a r t m f Jei ae 
•Ultlepto rtkambtirti: Ml i-HfJI. 

OR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

TeL — B E S-58y3 
Specialybė Akių tigos 

• M ? We«t tOSrd Street 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

M 

Ofiso teL — PR 8-3330 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

J O K A A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
.-trmad. antrad.. ketvlrtad. ir pankj 
įuo 12 iki 2 vai. ir auo 6 Iki S vai 
vmk. Seatad ano 1 iki 4 vai. 

O t l PO 7 4 0 6 * R e s . O A S-7278 

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 vVest «Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
9 1 4 No. Weatei u A v e a n e 
18W Ne . W e s t e m A v e n o e 
TeL atsakoma 12 va landų 

4 8 * 4 4 4 1 - S81-4605 

fatalgoii tr boto teL 8S3-1S81 

DU PERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI M E D I C I N A 

140} 8. 40tb C o o t * CVeec 
Kasdteo 10- I i Ir 4-7 

tr 

0R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
3656 W. 6Srd Str«e . 

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

Ofiso teL 776-2880. reafd. 448-SSte 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Otito telet. RE &-44IS 

Bez*<lenc*joe teJet. OR a-SSIl 
pirmad.. antrad.. Vai. 

penktad. nuo 1 Uct t 
ketvlrtad. » 

DR. VYT. TAURAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą * 
Bendra praktika ir moterų l igot 
Oftsa* tr rez. 2(152 VB. &tth M 

TPI. PlUiopecl 8-I22S 
Ofiso vai : pirm., antr.. tree. fe 

penkt. nuo 2-4 vai. tr C t v. 
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PaEaltJečių žygis — 

JAUNIMAS KLAIKE POLITINĮ EGZAMINĄ 
Rugsėjo dvidešimt ketvirtoji lefonu. Pagaliau ieškojo Lietuva 

Amerikos lietuviams, latviams ir ir lietuviams draugų ir jų pakan-
estams buvo istorinė diena. Tuo karną skaičių rado. 
metu JAV-bių sosotinėje, Wa- * 
shingtone, buvo suruoštos vie- Mūsų veiksnių ir politinių or-
ningos pabaltiečių demonstraei- ganizacijų bei partijų pagalba 
jos, sutraukusios daugiau kaip buvo, palyginti, labai menka. į 
4000 dalyvių, kurių didžią}} dalį Pasitenkinta Lietuvių Bend-
sudarė jaunimas. Lietuviai suda- ruomenės globa, ir tai daugiau 
rė pusę minėto skaičiaus. dvasine. 

Demonstracijų vieta pasirink- Didžiausius sunkumus nuga-
ta ne pripuolamai: Washingto- Įėjo pats jaunimas, neturįs nei 
nas yra ne tiktai JAV-bių, galin- partinių bilietų, nei politiniu gru-
giausios pasaulio valstybės, bet ir pių pažymėjimų. Nesinaudojo ir 
lyg viso laisvojo pasaulio politi- anksčiau mūsų kai kurių politi
nis centras. Pagrindinė demons- niu veiksnų "pramintais keliais", 
tiacijų dalis vyko prie garsaus "kanalais" nei veiklos taktika. 
Linkolno paminklo — jo statu- Patys kūrė naujus darbo meto-
los. Ir ši vieta ne atsitiktinai pa- dus, ieškojo Lietuvai drauge įta-
rinkta: Abraomas Linkolnas bu- kingų žmonių tarpe ir jų rado, 
vo didžiausias kovotojas dėl žmo- nors šie metai nėra rinkiminiai, 
gaus teisių. Šis šešioliktasis Ame- Žinoma, mūsų jaunimas šiuo 
rikos prezidentas (1860 - 1865 ir kitais žygiais Lietuvos neišva-
m.) paskelbė, kad visi žmonės, davo, lygiai kaip per 37 metus 
įskaitant ir tuometinius vergus - jos neišvadavo ir mūsų veiksniai 
negrus, yra lygūs, visi turi būti bei politikai. Kaltinti vienus ir 
laisvi. Šis, palyginti, anksti padą- kitus dėlto negalima, nes Lietu -
rytas žmogaus teisių sulyginimas vą išvaduoti iš okupacijos vis 
A. Linkolnui kaštavo gyvybe: dar nėra tinkamų sąlygų ir neat-
pirmiausia jam teko vesti sunkų rodo, kad jos greitai galėtų atsi-
pilietinį karą, o 1865.rV.4 Fordo rasti, 
teatre, Washingtone, jis buvo sa- * 
vo politinio priešo pistoleto šū- Visiškai žmogiška, kad jaunie-
viu nušautas. ji pralenkia vyreniuosius, vaikai 

A. Linkolnas giliai tikėjo de- savo tėvus. Ir dėlto nė vienas tė-
mokratija ir žmogaus teisių per- vas, nė viena motina neliūdi, 
gale. Jo siekimai kiek vėliau išsi- atvirkščiai — tikri tėvai didžiuo-
pildė: Amerika, kitados buvęs jasi iškiliais vaikais, 
kietos vergijos kraštas, tapo lais- Šie "vaikai" — nebe vaikai. Jie 
viausia pasaulyje šalimi, politi- jau ne tik dideli, bet ir geri, ap-
nių pabėgėlių iš įvairių kraštų dairūs politikai. Jiems vadovauti 
globėja. nebereikia, nes jie patys gali bū-

* ti geri vadovai. Taigi gerai pa-
Pabaltiečių demonstrantų darė JAV Liet Bendruomenės 

t:kslas ir buvo atitinkamu laiku pareigūnai, šiam jaunųjų žygiui 
/Belgrado konferencijos išvaka- pstys nevadovavę, tik iŠ šalies 
rese) ir atitinkamoje vietoje šį žygį stebėję ir rėmę. Įsivaiz-
(prie Linkolno paminklo) iškel- duokime, kas būtų buvę, jei mū-
ti, kad šiuo metu, praslinkus sq tradicinės politinės partijos 
daugiau kaip šimtui metų nuo būtų tokiam žygiui vadovavusios, 
Linkolno mirties, eilėje pasaulio o jaunieji tik statistais prie vėlia-
kraštų, pirmoje eilėje kultūrin- vi; buvę? Šiuo žygiu jaunimas 
gose Pabaltijo šalyse, nėra lais- gražiai įrodė, kad ne tiktai "pa
ves, kad ten paneigtos žmogaus teptieji", bet ir kiekvienas lietu-
teisės, kad žmonės dėl savo reli- vis, nežiūrint kokio amžiaus jis 
ginių, politinių, tautinių ir kito- būtų, gali būti naudingas karys 
kili įsitikinimų yra persekiojami, ir vadovas kovoje dėl Lietuvos 
teisiami, kalinami, siunčiami į kisvės. 
koncentracijos stovyklas ar psi- * 
chiatrines ligonines. Apsvarstydami sėkmingą de-

Demonstracijų vienas tikslų monstracijų eigą, turime mes vi-
buvo iškelti, kad Sovietai savo si, ypač mūsų veiksniai, daugiau 
pažadų nesilaiko, žmogaus teises pažvelgti į save, į mūsų politines 
ir toliau pamina, kad sovietinių organizacijas, partijas ir į pačią 
rusų yra mindžiojamos ir jų pa- kovos dėl Lietuvos laisvės akciją, 
vergtų tautų bei valstybių teisės, Pažvelgę pamatysime, kad da-
nežiūrima jų noro laisvai gyven- bartinėje veiksnių sandaroje kaip 
ti. ir nėra vietos mūsų jaunimui. 

Apie demonstracijų eigą buvo Kartais net atrodo, kad partijos 
plačiau rašyta vakar dienos ir sudaryti veiksniai lyg ir neturi 
"Drauge". Netrukus bus paskelb- didesnio realaus pagrindo nei 
ta šiuo reikalu ir daugiau me- t?utoje, nei išeivijoje. Ar ne lai-
džiagos, iliustracijų. Dienraščio kas "išeiti į pensiją" ne tiktai kai 
skaitytojai buvo ir bus reikiamu kuriems politinio gyvenimo va-
būdu informuoti. Padarydami iš- dovams, bet ir politinėms parti-
vadą, galime trumpai pasakyti, joms bei jų junginiams? Gal jau 
kad demonstracijos visa;s požiū- pats laikas perduoti jauniesiems 
riais pasisekė, kad jų organizaci- kovos dėl Lietuvos laisvės vedi
nė pusė buvo labai gera, kad po- mą, patiems pasiliekant patarė-
litiškai daug ko pasiekta ir turi jais, stebėtojais, 
ma gerų vilčių ateičiai. Bijoti, kad po mūsų "viskas su-

Demonstracijų ruošėjas — lie- grius", kad mūsų jaunimas "ne-
tuvių jaunimas. Latvių ir estų jau- priaugęs", netenka, nes tam nėra 
nimo indėlis buvo mažesnis, ta- duomenų. Mūsų vidurinioji ir 
čiau nereiškia, kad jų pagalba jaunesnioji karta yra politiškai ge-
nebūtų buvusi efektyvi. Veikta rsi pasiruošusi. Lietuvą ir Lietu-
visais atžvilgiais sutartinai. vos reikalus žino geriau, kaip vy-

Visai demonstracijų ruošai va- resnieji, nes yra gerai su jais su-
dovavo jaunimas, studentai. Visi sipažinę, studijavę Lietuvą ne 
mūsiškiai, lygiai kaip jų kolegos tik iš toli, bet iš arti, dažnai iš 
latviai su estais, veikė labai vie- pirmaeilių šaltinių, 
ningai. sutartinai. Patys išgavo Jų pačių paruoštas žygis į Wa-
reikalingus leidimus, išsirūpino shingtoną buvo nelengvas egza-
įtakingų amerikiečių (senatorių minas. Reikia džiaugtis, kad vidu-
ir kongresmanų) globą, rinko žy- rinioji ir jaunesnioji karta, mora-
g?ui aukas, organizavo reikalingą liai ir materialiai remiami vyres-
informaciją amerikiečių ir lietu- niųjų, tinkamai pasirodė. Tie, ku 
viškoje spaudoje, per radijo tink- rie aukomis parėmė jaunimo žy
la ir kitais būdais. Jaunimas pa- gi. neturi gailėtis: Jie davė savo 
rašė ir išsiuntė tūkstančius laiš- auką ne mažareikšmiams dar-
kų, daugybę įvairių rašinių, atli- bams, bet tikrajai kovai dėl Lie
ko eilę kelionių, posėdžių, pasita- tuvos laisvės ̂ ir lietuvybės išlai-
rimų. pravedė daug pokalbių te- kymo reikalui. b. ko. 

5 f t1/ !?rnj 5 M R OICO VALTYS 
Žemi atlyginimai, išnaudojimas, atsilikimas 

j . VAICELIŪNAS 
Sovietų kaimas yra silpniausia kos ūkininkas žengia 5 kartus 

į sritis. Sovietų žemės ūkis yra| greičiau už Sovietų kolchozin'n-
Achiio užkulnis, kuris gali baig- ką. 
tis katastrofa. Bet Sovietai su tuo i Kai N. Chruščiovas lankėsi 
užkulniu dar vaikšto. 

Manant, kad Sovietų agrikultū-
JAV, jis dairėsi ir po žemės ūkius, 
kuriuos jam rodė stambūs kapita-

Iš pabaltiečių demonstracijų Washingtone, įvykusių praėjusį šeštadienį, kuriose dalyvavo tūkstančiai pa
baltiečių. Demonstracijas suruošė jaunimas Nuotr. A. šeštoko 

PARTIZANAI KOVOJA VIETNAME 
Išsprukę į laisvę pietinio Vietnamo pabėgėliai patvirtina žinias apie kovojančius parti
zanus 

Nors JAV informacija ir ne
mėgo Vietnamo karo ir jo klai
kią užbaigą beveik džiaugsmin
gai sveikino, bet dabar tieses var
dan neperseniai prabilo, prisi

menu ir "kontrrevoliucio
nierių" buvo naktimis suimami 
ir vežami į kalėjimus ir badmi-

mindama, kad Vietname dar te- rių stovyklas". 
beina kovos. Taip pvz. JAV sosti-

BR. AUŠROTAS 

nes dienraštis *'Washington 
Star" perspausdino savo kores
pondento Henry S. Bradsher prane 
Šimą. paimtą iš Hanoi armijos 
laikraščio "Quan Doi Nhan 
Dan", kad "pietų Vietname plin
ta gerai organizuotas pasiprieši
nimas komunistų 
žimui," rašo "Human Events" 
savaitraštis savo rugsėjo 17 d. lai-
doje. 

Noras išsilaisvinti 

Kalta Amerika... 

Sakoma, kad ilgame Hanoi ar
mijos laikraščio straipsnyje, iš
tęstame net per 9 numerius, ap
rašomos Hanoi vyriausybės prie-

Įmonės užslopinti partizanini ju
dėjimą į pietus nuo 17-os lygia
gretės. Tuo pat metu ir Hanoi 
saugumo bei žvalgybos v-kas 
Tran Quoc Hoan KP dienraštyje 

|pripažino, kad "JAV apmokyti sa 
botažininkai ir šnipai yra grąži
nami į Vietnamą ir tas sudaro 
rimtas saugumo problemas komu
nistų režimui", teigiama tame 
straipsnyje. 

Nemanykime, kad minėti ko
munistų pareigūnų straipsniai 
buvo skirti krašto gyventojams 
juos supažindinti su augančiu 
partizanišku karu. Anaiptol, ne! 
Šios žinios buvusios paskleistos 
visuomenei jai nors šiek tiek pa
siteisinti ryšium su vykdomomis 
naujomis priespaudos priemonė
mis prieš krašto gyventojus. Ir 
kai trk šie straipsniai išvydo die
nos šviesą, "tūkstančiai "reakcio-

Pagal Vakarų pasauli pasieku
sias žinias, surinktas iš pabėgė
lių laivais, iš gautų laiškų ir iš 
kitų šaltinių, esą. budistai ir kiti 
'trečiosios jėgos" atstovai, nepa
tenkintieji esama tvarka pietuose, 

įvestam re-!sudarė šių metų pradžioje NLF 
(National Liberation Front) pla
čią organizaciją, prisidėdami prie 
jau esančio krašte pasipriešini
mo judėjimo. Tai ; šį junginį įei
nančios įvairios rezistencijos gru
pės, veikiančios Mekon g upės žio
tyse ir kitos esančios orie Kombo-
dijos sienų. 

Galvojama, kad organizuotas, 
nors menkas, pasipriešinimas gi
mė 1975 m. balandy, kai tik ko
munistai užėmė Saig^ną. Supras
kime, kad visi tie, kurie Hanoi re
žimo buvo įtraukti į naikintinų 
sąrašus, kaip pabėgėliai iš komu
nistų kariuomenės, vietinių aps
kričių policijos pareigūnai, žval
gybų v-kai, antikomunistai bu
distai vienuoliai, katalikų kuni
gai ir apie 80 dešiniųjų partijų 
vadų — jie visi nespėjo su JAV 
kariuomene pabėgti. Tad jiems 
beliko vienas kelias: į džiungles. 
Ir taip, kai nepatenkintų prisi
rinko daugiau, negu buvo tikėta
si, prasidėjo spontaniškas pasi
priešinimas komunistams. Aišku, 
kad geriau mirti su ginklu ranko
je, negu būti sušaudytam. 

Ir komunistų kareiviai 
pasipriešino 

Jau 1975 m. pabaigoje komunis 

tų daliniai mėgino šį vis kylantį 
dešiniųjų pasipriešinimą sunai
kinti "ijgnimi, bombomis ir ra
ketomis". Žinia, ši vyriausybės 
akcija prislopino šį prieškomu-
nistinį veikimą. Tačiau, lyg kokia 
palaima, 1976 m. vidury vieti
niai NLF buvę komunistams išti
kimi daliniai staiga pakeitė savo 
nuomonę apie komunistus, perei
dami į dešiniųjų partizanų kovo
tojų gretas. Tuo )ie žymiai sustip
rino kovojančių -prieš Hanoi par
tizanų gretas. Teigiama, kad šiuo 

roję daroma pažanga po 3,4. listai. Jis pastebėio, kad amerikie-
proo, o žmonių prieauglis po 1.4 tis ūkininkas savu ūkyje turi visas 
proc kasmet, tai Sovietų gyven- reikalingas ūkio mašinas. Grįžęs 
tojai turėtų turėti pakankamai iš JAV, f;s pakeitė Stalino nuos-
maisto. Tikrumoje Sovietams tatus ir įsakė žemės ūkio ma'i-
maisto labai trūksta. Tiesa, jie nas iš traktorių stočių perkelti j 
g'riasi, kad jie daug maisto pro- kolchozus bei sovehozus, nes ma-
duktų išveža į užsienį, bet taip. ši nų stotys laukų nedirba ir ne-
pat žinoma, kad jie iš Vakarų pra j už nteresuotos mašinų tinkamu 
šo parduoti maisto produktų pa-į užlaikymu. Dabar kolchozai ir 
piginta kaina kaip atsilikusiam į sovehozai žemės ūkio mašinas 
kraštui. Lenkijos darbininkai kė- turi savo žinioje, tik jiems sunku 
lė r.'aušes, nes nebuvo galima I tas mašinas remontuoti, nes ma-
gauti pirkti maisto produktų, kai šmų remonto institucijos priklau 
Lenkijos komunistinė vyriausybė sc kitai ž'nybai. Nesuprantama, 
į Vakarus eksportuoja "Kroku- į kad 3.000 ha. dydžio kolchozas 
vos" kumnį ir kitus maisto pro-
daiktus. Sovietų Sąjungoje tokių 
riaušių nėra, nes ten riaušinin
kus labai ž'auriai malšina. Taip 
yra komunistiniuose kraštuose. 

Sovietų didžiausias rūpestis 
maistu buvo 1975 m. Tais metais 
jiems trūke 80 mil. tonų javų .Da
bar Sovietai labai didina ja
vais apsėjamus plotus, bet gam
ta j'ems neparodo palankumo: 

nepajėgia išlaikyti 
mechanikų, kurie 
mašinas. 

poros gerų 
remontuotų 

Sovietų žemes ūkis amerikiečių 
akimis 

JAV ir Sovietai turi didelius 
žemės plotus. Sovietai turi net 
didesnius žemės plotus už JAV, 
bet žemės ūkis joje yra žemesnis. 
Amerikiečiai pripažįsta, kad Ru-

vienais metais persausa, kitais,si ja 19 Šimtmetyje javų eksporte 
metais perdaug lietaus, trečiais! dominavo: ji tada javų eksporta-
metais šalnos nušaldo sužalia- !vo daug'au už JAV, nors žemę 
vusius laukus Ir apsėjamų laukų išdirbo primityviai. Kokios prie-
plotų didinimas jiems duoda ma- žastys to pasikeitimo, kai Sovie-
žai naudos. tai dabar žemę apdirba trakto-

Sovietai savo žemės ūkį stato ^ ^ kombainas ir kitokiomis 
amt ateitos perspektyvų, kad požemės ūkio mašinomis? 

metu esančios keiios pajėgios pa- kelerių metų Sovietų Sąjungoje JAV žemės ūkio sistema nepa-
sipriešinimo sritys pietų Vietna- bus pakankamai maisto produk- Į sikeitė —ūkininkas yra savo ū-
me: 1. Budistų ir DV dešiniųjų 
partijos vardas) junginiai, kovo
jantieji į vakarus nuo Hue mies
to. 2. prie Tai Ninh vietovės apie 

tų. Tai jau 60 metų — 12 penk-l ^io savininkas. Rusijoje ir jos o-
mečių, o Sovietuose pakankamai į sūpuotuose kraštuose įvesta kol-
maisto produktų nėra. Kadaise So' chozinė s'stema, kuri primena 

, vieta: skelbė, kad jie pavys ir pra- baudžiavą ir dar daugiau. Bau-
40 mylių į šiaurę nuo SaigonOj lenks Ameriką. Bet tie norai jiems! džiauninkas svetimiesiems dirbo 
Can Dai religinė sektos grupė;! nepavyko: jie nuo lenktyn'ų atsi-j5 dienas savaitėje, o kolchozi-

' sakė ir ramiai perka javus iš JAV, i n'mkas dirba 6-7 dienas savaitėje. 
Kanados, Argentinos ir kitų išsi- j Baudžiavinis darbas nėra našus, 
vysčiusių kraštų. į Je- Sovietai į žemės ūkį investuo-

Vienas amerikietis sako, kadįtl* didesnes pinigų sumas, kaip 
Sovietų penkmečiai yra ilgas la'-| Jie Jas investuoja į karo mašinas 
kas. Amerikos ūkininkas jau turi! **i revoliucijų finansavimą, jų 
planus sekantiems metams ir ūkis ats'gautų. Bet ar sutiks Mask 
tuos planus įvykdo. Taigi Ameri-

3 .dar dvi stiprios grupuotės 
aukštamose prie Laos — Kom-
bodijos sienų ir kita Mekongo u-
pės žiotyse: pirmoji yra.sudaryta 
iš kalniečių, antroji iš Hoa Hao 
budistų tikybinės sektos. 

Tikima; kad krašto viduje or-
ganiuozto pasipriešinimo vado
vybė yra išsiuntusi savo atstovus 
į 22 valstybes ir su fiafc?ywii 'ijfajfaUB 
tėvynainiais palaiko ryšius. Taip! 
pvz. žinoma, kad Prancūzijoje e-
santieji vietnamiečiai palaiko ry
šius su savo broliais, kovojančiais 
namuose. 

panaikintas, pa
reiškus: "mums nereikia advoka
tų, bet darbininkų". Na, ir šiai 
merginai, siekusiai ankštojo 
mokslo, nebetiko nieko kito, kaip 

va kolchozininkui už darbo die
ną mokėti 15-20 rublių? 

Sovietų agrikultūros augimas 
nežymus, produktų savikaina 
aukšta. Dar ir dabar ten didelis 
procentas žmonių dirba žemės 
ūkyje, bet užtenkamai duonos ne-
pris augina.JAV, Kanada ir kid 
išsivystę kraštai ūkininkams pri-prisijungti prie partizanų. Išlydė-

Čia mano paruoštame straips-įdama bėglį ji pastarąjį skatinusi,, 
nyje, rašvtame vietnamiečio Bui kad "papasakotų pasauliui, kad ^okėdavo už javais neapsėtus plo-
Ahn Tuan, nurodoma, kad lais- likusieji tėvynėje tebetęsia kovą už; ' P^rpK*"^ 
vės kovotojai padeda norintiems 
išplaukti laivais į laisvą pasaulį 
Vieną tokių pabėgėlių į laisvę iš
lydėjusi' 20 metų mergina - par
tizanė, anksčiau studijavusi Sai-
gono universitete. Kai Saigoną 
užėmė komunistai, tai teisių fa

lai v. v Mes esame silpni ir mūsųici,'°'- I r d a b a r J A V Paridentas 
dar daugelis žus. Bet yra garbiu-!) Carteris paskelbė, kad ūkinin-
ga numirti už laisvę ir žmonių 
teises." 

Pabėgėlis pasiekė Vakarus š.m 

kai 25% sumažintų apsėjamus 
javais plotus. Sovietams gi tektų 
paskelbti, kad būtų padid'nti ia-

pradžioje. Ir palydovės prašymas v a i s apsėjami plotai. Ir primokė-
yra išgirstas. (Nukelta J 4 pusi.) 

— Torine, Šiaurės Italijoje, 
Jvyko tarptautinė konferencija, 
t-kirta pastovaus diakonato stu
dijom. Joje dalyvaus 120 atsto
vų i i žvairių Europos kraštų, Jų 

tarpe Vengrijos, Lenkijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
bei Afrikos. Konferencijos te
ma: "Diakonato reikšmė bažny
tinės ir žmogiškosios bendruo-

1 menės atanau£nisMH« 
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Pilnas neapykantos ir įniršimo, kiek užkimusiu 
balsu šaukiau aš. Po to jpuldavau į kraštutinį nusivy
limą, nes nerasdavau išeities iš savo skaudžios padė
ties. Tokiais momentais aš neturėdavau noro nei gy
venti, nei mirti. Gydytojas ir gailestingoji sesutė ban
dydavo mane raminti, bet aš buvau neperkalbamas. 
Nusiramindavau tik tada, kai gaudavau nervus rami
nančių vaistų injekciją. Ir užmigdavau. Pabudęs reika
lavau grąžinti mano rankas ir koją ir išleisti J. ligo
ninės. 

Saigono ligoninėj mane išlaikė 30 dienų. Tas laikas 
buvo nelaimingiausias mano gyvenime. Aš buvau vi
siškai išmuštas iš gyvenimo ir net nežinojau nei ką 
sakau, nei ką darau. Iš Saigono mane perkėlė į Japoni
ją. Ten ligoninėj išbuvau 15 dienų. Iš ten mane perve
žė į Walter Reed ligoninę. 

Ir vėl prasidėjo kasdieninis ligoninėj gyvenimas. 
Monotoniškai ir palengva slinko dienos. Mintinus ir 
svajonėmis toli skraidau, tačiau savo vargo kelio galo 
nematau, širdj taip spaudžia, taip gelia. Susigyventi 
su mane ištikusia tragedija neįstengiu. Ji yra man per 
skaudi. Su jos atsiradimu nuvyto mano visos svajo
nės, kaip žiedai pakąsti šalnos. Mano visi plar.^i su
griuvo, kaip miestai po bombardavimo. Nusikratyti 

Šiaurės Vietnamo kareivio stiklinių akių vis nepajė-. "Sūneli, mano brangusis vaikeli, kokia esu laimin-
gių. Gyventi be rankų ir be kojos — nepriprantu. Vi-: ga, kad tu likai gyvas. Negaliu net susigaudyti, ar tai 
siškas invalidas! Net pats pavalgyti negaliu. Priklau-. miražas ar realybė, kad tave ir vėl turiu", kalbėjo ji. 
sau nuo gailestingos sesutės malonės. Turiu laukti, I Tada pasilenkė arčiau prie manęs ir priglaudė savo 
kol ji mane kaip kūdikį papenės. veidą prie mano. Iš mudviejų akių riedėjo ašaros. Jos 

Prisimenu saulėtą gegužės mėnesio 4 dieną. Pūtė susiliejo ir šilta srovele varvėjo per skruostus. Ašaros 
švelnus vėjelis. Mėlynoj padangėj stumdėsi balti debe-, sujungė mus. Mes žiūrėjome vienas į kitą ir abu ty-
sų guburėliai. Pabudo medžių pumpurai prižadinti. Įėjome. 
saulės spindulių. Jie vos-ne-voe laikėsi savo apvalka- į Visai nelauktai ir netikėtai iš mano lūpų išsprūdo 
luose. šnabždėjosi tarp savęs kur-ne-kur prasiskleidę žodžiai. "Mama, brangioji mama. kaip aš norėčiau ap-
žalsvi lapeliai. Baltais kačiukais pasipuošė verbos. Iš kabinti tave, prispaisti prie savo tiek vargo mačiusios 
po žiemos sniego kalėsi pirmieji pavasario žiedai. Vto- krūtinės, bet... neturiu rankų. Kaip trokščiau paglos-
letinės ir gelsvos krokusų galvutės sveikino saulę, j tyti tavo tamsius pradedančius nuo rūpesčių žilti plau-
Kukliomis akutėmis šypsosi žibuoklės. Ligoninės pa r- į kus, nušluostyti ašaras nuo tavo topazo spalvos mei-
ke pragydo paukščiai. Jų švelni, niekada neat3ibostan-: lių akių, bet... ne uriu pirštų. Mama, prašau neapleisk 
ti melodija skambėjo, kaip fleitos muzika. Pavydžiu į manęs, nepalik manęs, nes man yra reikalinga tavo 
jiems. Jie gali skrajoti, gali giedoti, o aš bejVgi sguliu! meilė. Aš nenoriu čia ilgiau pasilikti... Noriu su tavimi 
lovoj su nuvytusiomis savo svajonėmis. grįžti namo", vaikiškai maldavau ją, nors ir žinojau. 

Šiandieną pirmą kartą atvažiuoja aplankyti mane > kad iš ligoninės išeiti negaliu. 
mama. Man linksma ir liūdna. Ir laukiu ir bijau. Su

sitikimas su ja kelia man nerimą ir susirūpinimą. 
Staiga ji atkistojo. Nubrauki nuo savo veido aša

ras. Pasilenkė prie manęs ir švelniai nušluostė nuo 
Kaip ji reaguos pamačiusi savo vienturtį invalidą? A r ; ašarų aprasojusi mano veidą. Drebančiu nuo susijau-
aš pajėgsiu išlaikyti dvasinę pusiausvyrą? ; dir.imo balsu ji tarė: "Sūneli, kodėl mes verkiame, aša-

Mano galvoje sukosi visokios mintys ir aš visą r o Ja m e ? Ataros nrpadės. Kitaip nebus. Iš gydytojų 
naktį nemiegojau. Gulėjau užmerktomis akimis. I r Tnzn siunčiamų laiškų buvau padariusi išvadą, kad ta-
mano nerimas pamatyti ją kas kartą vis augo, didėjo.:TO gyvenimo laikrodi galėjo kiekvienu momentu sus-
Staiga išgirdau žingsnius, artėjančius prie mano p a - t o t L T o d e 1 m e s turime džiaugtis, o neverkti. Gyveni-
latos durų. Krūptelėjau. Durys tyliai atsidarė ir paju-i mas> k a d i r k a i P sunkus, bet jis yra meilesnis už mirtį, 
tau šešėlį, krentantį ant mano akių. Atsimerkiau.i fc}I>sn:s, kurio gal*- ų pavydėti net Mona Liza, 
Prieš mane su gladiolių puokšte (gladiolės yra mano' ?wbėgo jos veidu. Ant jo.-, ilgų, tamsių balkstienų, ži-
mėgiamiausios gėlės) stovėjo mama. Jos didelės akys *'J° džiaugsmo ašaros. Man pasidarė taip gera, taip 
man atrodė tokios liūdnos, kaip Mergelės Marijos,; r a m u - W P šv iesu, nors lauke jau temo. Tylūs ir be
stovinčios prie savo nukryžiuoto sūnaus. J i padėjo j ėdžiai mes stebėjome vienas kitą. 
puokšte gale tsano lovos ir apkabino mana. {Bua dsuciaa) 
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DR. JONAS VAUNTiEJUS -
ŽYMUSIS HUMANISTAS 

lš^aultis iš a*nerik:eeių spaudos mes iau sukamės iš W i l s o n o vieš 

— Dr Jonas Antanas V a l a n -
t'«"'is žymrrs scvdvtojas. vra pa
ruošęs studijas apie P a g e t ' s li
gas , insulino alergiją ir sklerozę. 

— Dr JA. Valantiejus , ž y m u 
sis humanistas, kasmet pralei
džia 6 savaites Haiti salose, pa
dėdamas vietos gyvento 'ams ir 
nuveždamas daug t o n ų įvairių 
gėrybių. 

— Dr. J.A. Va'ant iejus įsūnijo 
bei įdukrino 8 vaikus ir užaugino 
50 našia čių. 

— Dr. J.A. VaJantieius yra įstei 
gėias 9 humanitar inių organiza
cini ir vaikų globos fondaciios 
Haiti , kuri ten Įsteigė vaikų l igo
ninę. 

— Dr. J.A. Valant ie jus išrink
tas. "Metų žym : aus iu vyru" — 
"Man of the year". 

— Dr. J.A. Valant ie ius pri
klauso 11 m e d i e n a i g iminingų 
oreanizaciių, dirba 9 l igoninėse, 
kai kuriose iš jų kaip konsultan
tas. 

— Dr. Vai . , Big John, medic i 
nos prakt'koje dirba 2 4 vai . pa
roje. 

— Dr. Jonas A n t a n a s V a l a n 
tiejus, žymus gydytojas, moksl i 
ninkas, humanistas , v i suomeni 
ninkas pagerbtas Andrew univer
siteto vadovybės, su f eikiant jam 
garbės daktare laipsnį, Doctor of 
Humane Letters, honoris causa. 

Didelė laikraščių krūva. D a u g 
straipsnių apie jį ir įvair'uose 
žurnaluose. Pirmuose puslapiuo
se, visados šypsniu pasipuošęs, 
stovi dr. Jonas Valant iejus , tre- į 
č :os kartos iietevis. gražiai k a i - ' 
bąs lietuviškai, visados d'džiuo- ! 

jas esąs lietuvis, rešąs ir skelbiąs 
visur ir visados šventąjį artimo 
meilės žodi ir ii vykdąs kel iau
damas kasdienybės kelyje. 

Ir štai tas žmogus, pasižymė
jęs human'stas, apdovanotas e i 
le garbės žvmer.im's, kai nuvyks
ta apsilankyti į Lietuvą — ten 
suimamas. 

— Už k ą ? — i i s p a k l a u s ė ir 
tcliau atsisakė kalbėtis su rusu 
enkavedistu. Pra*.o atsiųsti l ie tu
vį. O kai rusas bando pasodinti 
į tardymo kėdę, kur surakinamos 
rankos ir kojos, jis šypsodamasis 
sako, kad tegu nas'kviečia į talką 
oar dešimt tokių kaip iis,-. ir tada 
pabando jį ten pasodinti . 

Atėius lietuvi'?? enkavedistui 

tona ;s ir žmonės prisiaugina 
maisto. Vienos seselės vienuolės, 
gavusios sėklų jam pranešė, kad 
seniau plati apylinkė žmonių 
pusbadžiai gyveno, o dabar iš tų 
sėklų tiek prisiaugina maisto, kad 
net sočiai pavalgo. 

Kartą nuvežė greitosios pagal-
i bos mašiną, kur buvo nudažyta •:ero j dr. Jono Valantieiaus dva-

p». Sakau dvarą, nes gražus ke
liukas, alėja, atvedė prie didž u-
lio, dviejų aukštų bal to namo, 
primenančio m a n o tėviškės Sat-
Vūnų dvarų. 

M u s pasitiko ponia Valantie-
jienė. Labai maloni , simpatinga 
ir savo draugišku nuoširdumu 
iš karto svetį nuteikia jaukia 
šeimos nuotaika. 

— Vyras prašė paruošti pus-
rvčius dešimčiai žmonių, o čia 
jūs tik trys atvykote (su mumis 
važiavo jo pakv"esta ir ponia Ra-
dienė) , — lyg ir nuogąstavo. 

Netrukus atėio ir daktaras, 
kaip paprasta'", baigęs kalbėti te
lefonu su pacientais. 

Pradėjo rinktis ir vaikai, globo
tiniai. 

P irmas įspūdis labai patrauk
lus, nes vaikai kuklūs, manda
gūs. Pas ;sveikinę su m u m i s gal-
\ o s l inktelėj imu, priėię pabučia
vo m a m ą , tėtį, paskui susipažinę, 
gražiai patarnavo prie stalo. Vie
nas iš jų sukalbėjo maldą prieš 
valgymą. 

Valantiejai į sūnma, įdukrina 
bei globoja tik tokius va'kus, ku
rie k u o nors negaluoja, yra ne
sveiki. Štai vietnamietis, jaunuo
lis, b e vienos kojos. Būdamas 15 
metų amžiaus buvo paimtas į ka
riuomenę ir kovose neteko kojos. 
Be to , turi bėdų su skrandžiu. 
Jis atsiprašo, kad su mumis ne
valgys pusryčių, nes blogai jau
čiasi. 

Po pusryčių apžiūrime valgo
mojo kambario antikinius bal
dus. Labai gražūs, papuošti me
niškais medžio drožiniais. 

Atsiprašęs ponių ir jaunų pa
nelių, nue 'name į dr. Valantie-
j us darbo kambarį. 

Pagalba Haiti saloj 

Jis atneša didelę dėžę nuotrau
kų, iškarpų iš laikraščių, žurna
lų. Angliškai, prancūziškai, ispa
niškai ir portugališkai daug apie 
tį prirašyta, labai daug nuotrau-
icų. 

Mažiems Haiti tautos žmo
nėms dr. Valantiejus milžinas 
6 pėdų 4 colių ūgio, 3 5 0 svarų, jis 
toks tarp jų ir yra. Jei amerikie
čiai spaudoje dažnai jB vadina 
Big, John, tai haitiečia.f, negalė
dami ats :stebėti, .kojos .didumu 
(16 n u m e r i s ) , prie vardo pride-

raudonai ir juodai. Pasirodo, jog 
tai jų tautinė spalva. Po jos pa
šventinimo, ji iškilmingame pa
rade dalyvavo. 

Vartome Haiti salos gyvento
jų laikraščius ir pirmuose pusla
piuose daug apie jį prirašyta, 
daug nuotraukų įdėta, kur jį m a 
tome ir su vyriausybės atsto
vais ir su paprastais žmonėmis. 

Karo metu dr. Valantiejus bu
vo Kinijoje, kur pramoko kalbėti 
kiniškai ir prancūziškai. Dabar 
gerai pramoko ir Haiti tarmės, 
kuri yra prancūzų kalbos miši
nys. 

Jo didžiausias rūpestis, kaip ap 
saugoti Haiti vaikus nuo džio-i 
vos, kuri dėl esamo didelio skur
do yra labai išVplėtusi. 

Kai vietos žmonės, atskiros ra
sės, tarp savęs nesugyvena, sun
ku atlikti savo pareigas ir misi-
jonieriams, kurie įveliami į v i 
daus kovas jiems net nežinant. 

Ir čia dr. Valantiejui teko at
likti didelį ekumeninį darbą, su
taikant atskiras krikščioniškas 
grupes. 

Mylėti artimą 

Pervertę Haiti laikraščių krū
vą, sustojame prie savo parapi
jos vartų. Ir klausiame tada save, 
ar daug Amerikoje yra tok'ų žmo
nių, kaip dr. Valantiejus? Klau
siame ir jo. Bet jis žemiškai kuk
lus. Užsirūkė pypkę, papūtė dū
mus, kurie nuplaukė per saulės 
apšviestus langus, ir paprašęs 
mergaitės atnešti vandens, ėmė 
vaikščioti po kambarį-

— Juk reikia mylėti arrmą, — 

— Bėk ir susitaikyk, — sako 
jis, — o mes galvojame, kiek 
daug čia būta to. kas vaikų gyve
nime be džiaugsmo ir krykštavi
mo ateina su jaunystės, vaikys
tės energija. 

Ir juk visi jie buvo ir yra ligo
niai, tad ir ypatingas auklėjimas, 
priežiūra reik'"jnga. 

Daktaras pasakoja toliau. 
Vienas mažas vaikas, našlai

tis, sunkiai sirgo širdies liga ir vi
si gydytojai jąm davė kelių mė
nesių gyvenimo dienas. Jis jį įsū
nijęs gydę, prižiūrėjo ir vaikas 
ligonis, sunkus ligonis, išgyveno 
30 metų,, mofcės', baigė kolegiją. 

Vieną kartą jį iškvietė į ^ligo
ninę skubiai operacijai. Našlaitis 
vaikas jojo /ant arklio, nukrito, 
sunkiai susižeidė, kraujavo. Buvo 
reikalinga skubi operac'ja. Bet 
kas duos leidimą, kad vaiką ga
lima būtų operuoti. Tėvų nėra. 
O vaikas prie mirties. 

Tad nakties metu jis prikėlė 
! teisėją bei kitus pareigūnus ir 

taip per 15 miBučių vaikas buvo 
Įsūnytas, dr. Valantiejus davė 
raštišką sutikimą ji operuoti. 

Ir daug jo turėtų vaikų - au
gintinių, kurie buvo ligonys, bai
gė mokslus, sukūrė šeimas, daug 
kam buvo nušluostyta našlaičio 
ašara ir jo gyvenimas apipintas 
tėviška meile. 

Dr. Jonas Valantiejus n e vie
nas tai darė. Jam padėjo, talkino 
jo geraširdė žmona, taip pat pa-
s'puošusi humaniškumo aureole 
Elzbieta, Ona, mergautinė pa
vardė Mix, lenkų tautybės, su ku
ria dr. Jonas, kaip jis juokauja, 
pasirašė tautinę uniją. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IAMJOMOJAMA — FOR BE.M 

Ianuom. 4 kamb. butas 
Brighton Parke 

52S-7153 

4 roane <2 bedrooms) heated 
$175.00 per month. 67th and Ar-
tesian Avenue. TeL — 737-469-t. 

Isnuom. 4 kamb. butas suaugu
siems. Marąuette Pke. Duodame 
šildymą ir gazą. RE 7.-2806 

MteCULLANlOOUS 

inilUlUtlIlIlIlIlIMUIIIUlI^ltttlIlIJIUlIU 
TVtCK^fiF EXPRF-Ss AGK_\CY 

MABLJA .NOKtlhlKNE 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

Labai pageidaujamoj geros rūšies 
pri-kr-j.. Maistai & liuropos sandėUu. 
2808 W. 69 Sc , Chksųco. IU. 60«2» 

TEL. — WA 5-2787 
llllllllllliilIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlUIIIIIIIIHIIH 

iiiiiiiiiHii!ii"iimiiiiiiiiiiii!imtniiiimii 
M O V I N G 

SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

T E L . — W A 5-80*3 
iiiniiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiimiiiiiimm 

B E A L E 8 T A T E 

Marąuette Parke apyl. 72-os ir Troy 
parduodamas 9 kamb. namas — 
S miegami, 3 vonios, 2 maš. garažas. 
Tuojau galima užimti. 476-0561-

Marąuette Parke *pyt 72-os ir 
Troy parduodamas 9 kamb. namas 
— 5 miegami. 3 vonios. 2 mas. ga
ražas. Tuojau galima užimu. 

476-0561 

Lement, I1L Parduodami 5 sklypai 
žemes kartu. Po 49^x125 p. kiek
vienas sklypas. Skambint po S v. v. 

t s i 257-7637 

HKLP WANTED — MOTERYS 

Mftr. bungalow — 3 dideli miega
mi, salionas (židinys), valgomasis, 
1*4 vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. I vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, gera vieta. 

Puiki proga — geležies išdirbiniu 
krautuvė (hardware) su namu. Rei
kia skubiai parduoti. Labai pelningas 
biznis. 

HOUSEKEEPER 
ExceUent job for mature, reliable 

woman in good health. Perm. live-in 
position only. No child care, straight 
nousevsork, laundry and occasional 
cookiag in beautiful Nortb Short 
home. Own room, bath, color TV. 5 
days, Sun. and Mon. off. Engiish 
speaking foreigner welcome. Character 
ref. reąuired. Call Mrs. Būras week-
days 9 am. — 5 p-m. 824-090t for 
personai interview. 

£ x p e r i e n c e d 
SLNGL4E A N D D O U B L E 

SEvYTNG M A C H I N E O P E R S . 
N E E D E D 

Good condit ions and s a l a r y 
Call — 227-7900 

TUOJAU REIKALINGOS 
MOTERYS 

. Š I M A I T I S R E A L T T Bendram fabriko darbui 
Insurance — Income T a s 

2 9 5 1 W . 6Srd Street — 486-7878 

Dr. Jonas Valantiejus gimė 
1921 m. Maspethe, Long Isiand, 
New York. Baigęs gimnaziją bū
damas 15 m., dvejus m. mokėsi 
Marianapolio kolegijoje ir trejus 
metus Marian Hills seminarijoje, 

sako iis, — ir girdime kaip girgž -i ^ š d a m a s i s būt? kunigu. Kilus 
da gr'ndvs, prispaustos didelių ko- į n ^ m i tamave marinuose, bu-
fe sunkaus svorio ir mylinčios w elektronikos inžinierius. 1951 
širdies. m - ^ a 8^ Loylos universiteto me-

Ir, rodos, gird'me 8 vaikų, jo darios skyrių. Vedė 1950 m. 
įsūnytų ir įdukrintų, 50 augintų 1 9 7 7 m e t ^ sPali<> I d- Beverly 
našlaičių — ligonių balsus, į s n o r e s ""eruvnai rengia jo pager 
džiaugsmingus krykštavimus jo 
kambaryje. 

Atbėgo 10 metų mergaitė ir 
skundžiasi, kad ją nuskriaudė se
sutė. 

— O tu ar jai nieko nepadarei, 
— paklausė tėvas. 

Aš tik mažai, labai mažai jai 
sudaviau. 

bimo vakarą. 

Vytautas Kasniūnas 

— Pasaulyje, kur viskas juo
kinga, niekas negali būti pa
juokiamas. Negalite nuo kau
kės nupiešti kaukės. 

G. ChestertOD 

h paklausus, I m i S j is 'neątsako į! Ja iVmilžinišką koją." 
klausimus, daktaras sako, jog jis 
atvyko i Lietuvą ir nori l ietuviš
ka' kalbėti. — Aš, — sako jis, — 
esu Amerikos lietuvis ir geras l ie
tuvis, o tu, koks tu esi lietuvis? 

N u v y k u s su šeima atosto
gų į Haitį salą, juos užtiko baisi 
audra — viesulas. T a d sužinojęs, 
kad v e n o j e vietovėie yra apie 
1000 žuvusių ir 10,000 sužeis
tų, j is vyksta ten padėti žmo
nėms. Su savim turėjo peilį, žirk-

1 le« ir barzdos skutimo peiliukus. 
Kai skaitau "Reader's Digest" |Tai buvo chirurginiai trankiai. Kai 

žurnale apie **Most unforget- j dėl rlfdel'o antpuolio žiurkių ne-
table Persons", jau keleri metai , j galėjo operuoti, tai savo operaci-
kai kankinuosi min t 'mi , jog no - Į nį kabinetą užkėlė ant stogo, 
rėčiau pamatyti straipsnį " U n - Ta ip dirbdamas kelias savaites jis 

S tėčiuose pas dr. Joną 
Valantiejų 

fr«rgettable person dr. Jonas V a -
lant'ejus". D a u g kartų susitikęs, 
kelius kartus svečiavęsis jo na 
muose, porą kartų turėjęs paši
le i fbėjimą radro studijoje (Lie
tuvių radijo f o r u m e ) , tariaus 
š'os vasaros atostogų metu pra
leisti dieną daktaro ūkyje, pasi
siūlyti darbymetyje darbininku -
talkininku 

Bet kur tau! Susigaudyti sun
ku. Netaip lengva dr. Joną pa
gauti. O ir m a n n a m u o s e su 

išgelbėjo tūkstančių Žmonių gy
vybes. Tai buvo, anot jo, geras 
skautiškas darbelis ir graži Kalė
dų dovana Haiti žmonėms. 

Paveiktas nepaprasto žmon'ų 
skurdo, didelio vaikų mirtingu
mo, iis nutarė su žmona ir šei
ma kasmet važiuoti į Haiti salą 
ir ten jiems padedant sveikatos 
reikaluose, praleisti 6 savaites. 
Ir ta ip j's ten vyksta jau 13 metai. 

Kiekviena kelionė ir darbas ap-
, 1 vainikuotas įvairiausiais nuory-plunksna ir plaktuku besisukme- ] , . . . „ -r- • 1 . - , j , 1 j kiais, LŠgyverumais. T a i lyg nuo-jent kartais pritrūksta va landų , 

nesuderini laiką. 
O jei tikėti, kad ž m o n i ų m i n 

ty* slapta rišasi, tai inž. Valerijo
nas Radys, lyg atspėjęs m a n o n o 
rus anądien skambina ir sako, 
kad šeštadienį vykstame ap lan
kyti dr. Valant ie jų , jie kviečia 
pusryčių, prašo nesivėluoti . 

O nuo mūs , Beverly Shores 
pastogės, tai !yg ta kel ionė į n e 
tolimą kaimą, tik j a u kitos para
pijos ribose. 

Sužvengė ber ia* pasipurtė, ix 

stabių nuotykių romanas. Ten gy
vena juodieji, ba l t e j i ir maišyti. 
Visi trys tarp savęs kariauja.Kaip 
didžiausi priešai. 

Kiekvieną kartą keliaudamas , 
Haitį salą dr. Valantiejus vežas! 
apie 20 tonų įvairiausių gėrybių, 
daugiausia mediciniškų dalykų, 
iš jų net tris greitosios pagalbos 
mašinas nuvežė. 

Kartą jis skaitė spaudoje, kad 
viena bendrovė sudegina nepar
duotas sėklas. Paprašęs ]« jų ga
vo d a u g maišu . Dabar ių gabena 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI 

tdalnavs A. 

DAR NEŽINOMOS 
rinkinys XXV 

Įdainavo KnM' 
1. Kur lankos tt&faoį* — tango 
2. Amour-BaguiBe 
3. Laukiu, sugrįžk — rakąs 
4. Nuostabus berniuką* — Cho Cho 
5. Klajojančios rotts — ittas 
6. 

t. Septintame roiufe — anglą 
2 Mūsą susitikimas — tango 
3. Sutemą daina — tango 
4 Liūdna — tango 
S. Maryte merynske — fokstrotas 
9. įik tau. Mo Rita — fokstrotas 

fdntnam Biruti 
1. Granada — Isp fantazija 
2. Pavasaris uS Tango — tango 
3. Su tavim kartu — caa cha 
4. O Ramunei*, pasakyk — 
5. Ta TO akys — rumba 
6. Žavingos naktys — fokstrotas 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitiene 

2. Cavafierto Rustieana 
įdainavo V. Grigattieoe 

3. Kai mes augom su UtoMukaj 
liaudies daina 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
{dainavo S. Graufthus 

5. Gražinos arija 
6. Gražinos arijos tąsa 

įdainavo E Saulevičiute 

Visos 

7. 2ibookIe8 — valsas 
8. Balti žiedai -
9. Svajone — tango 

10. Kengūrų, samba — 
U. Sudie — anglų 
12. Gal bet, gal bot — boiero 

rinkinys XXVI 
7. Jaunystes meflS — tango 
S Ta naktis — anglu, valsas 

9. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tsngo 
11. KoiKl r*----' — fokstrotas 
12. BĮ tu, metgrss — fokstntas 

7* Srnsu sode — tango 
S Niekad sekmadieni — cha cha 

U. Pavydas — tango 
9 sauna kai buvnu — begina* 

HH S* nakt _ cha dM 
U. Kaio u- a.« - rtx* 

sparu įlaslaji VTI 
1. Mano gimtine 

{dainavo A. Gutkauskas 
2. Užgmta dama 

{dainavo A. Katkamkas 
S. Prapuoliau, motule 

[dainavo K. Petssoskss 
4- Du broliukai kunigai 

Jd-rfravo K 
S. Sudiev, kary 

hkdnavoK. 
& Ispaniška meiM 

{dainavo K. Oraatas 

ptokiteMs kamuoja tik po $8i». n ^ m ^ n , . 

D R A U G A S 
4S4J W. 83rd M , Chlcago, III. 60611 

• Užsakant pridėti 30 c uf Uekvieną plokštele perstatffaaoi. filiaoti 
gyventojai moka 5% moksattu, Uzjakynac į Kanadą faSda prėšSti po 
$1J0 pašto if'f;<Hnf 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
SMSH WeM SOeb 81 

Onsoago, nUnaai 
TeL — OA 4-S6M 

iiiiuiiiHtiiiiiiiiiHiimiiiHiiumiinminii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairin a ts tumų 

TeL — 876-1882 arba 
376-5996 

itmnniiiiuiiiiittmmiitiiiininiintfimra 
SIIiitlIlIlIlIltlIlilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

SIUNTINIAI Į LIETUVĘ 
ii kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 1065 Archer Ave. 
Chicago, m 606S2, teJef. 927-5980 
ttlIUIIIHllllllllllimilttIlllllllllllHllimill 

M. L. S. 
MAEQLTETFE PARKE ns 

PIETVAKABICOSE 

I I . A. Š I M K U S 
>OTARY PCBJUO 

INCOME TAX 8EK7IOS 
4289 Se, H»plewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

Turime naaru 

Budraitis Realfy 60 . 
DRAUDIMAI ĮVAIBIŲ BCSIŲ 

B € T C NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

« 4 S W, 68rd S t , teL 767-6680, 

MARQUETTE PARKE 
12 meni nekas, 3 miegamieji, 1% 

vonios, gražiai .ruoštas rūsys, gazu 
Šildymas, sav. apleidžia miestą ( # 195) 

• kambarh} maras 1̂ 4 vonios, ga
zu šildymai 2-ją mašinų garažas, 
sav. yra {sipareigojes su kitu inves
tavimu. (#196) 

BL~ry NUOMAVIMAS 
Samu piridmas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — lucome Taa 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I C I U S 

8455 Sa Redzie Ave. — 77S-223S 

NAMU APŠILDYMAS 
Tmtaao senus Ir aadedn nanjus aa> 

esue. PUrtal tivalaa taipgi alyrtnhs* 
ir perdirbo dSt duju. fdedn vaadeas 
MKryturiM. KivtpUa 

A. B A N Y S — teL 447-8806 

įvairiu prekftj 
braauriat H mfisc aaadBlo. 
O06M0S PARCEL* EXPBESS 

SIUNTINIAI [ UETUV* 
& Halsted SC Cbioaco. UL «0«M 

MOI w. m 9L, ofaseasjo, ra. eesa* 
lelef. eSS-S7S7 — 254-SS20 

V. Valantlnaa 

inHwi;iitiiimniHiimiHHmimigiiiiiini 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Bpsuvotoa hr Papraatoa. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavlinas far Tateymaa 

2B46 W. 69tti SL. teL T76-14M 
ttHHintiimHiiinmniiMMiiutiirutft|ffifff 

NAMAI PERKAMI GERA! 
Didefis maro bungafcra? ant plataus 

sklypą Gazu Šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00 

10 butu. I vai Mugąs muro nasMMį 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 

ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
čia — tai tik atradimas. 

Dviejų, butą, gelsvą plytų, 1& me
tą modemus namas ir ekstra didelis 
maro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias tortas, gražiam bdsmonte, daug 
kitą priedą. Greit galima užimti — 
vertas $604)00 

Biznio prekybai, lestoramii ar efl-
eaf, dideis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42,900. 

Geras atlyginimas. Nuolatinis dar
bas. Reikalinga kalbėt angliškai 

vVRAP-OH C0MPANY 
341 W. Superior St. 
Kreiptis i >1K IK V\ IN 

Tel, — 822-0450 
tuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiHiiiiiimii 

H E L P V V A N T E D 
WOMEN FOR GENERAL 

OFFICE WO«K 
Can be older ladies. Small factory. 
Pufl Time. Prefer Polish-Engtish 
speakBig. 

CHICAGO WEAVDJG 
2129 W. North Ave^ teL 486-6200 
imilHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllHllltIt 

VYRAI IR MOTERYS 

f ull lime cooks 
( D a \ S h i f t ) 

Part time waitresses 
( £ v e s and W e e k e n d s ) 

ElJtcellent salary. Co. ben. include 
Medical, Dental. Company Dis-
count, Retirement Plan, Apply or 
phone between 10 a. m. & 4 p. m.. 
Monday thru Friday, Personnel 
Office. 

J C PENNEY 
145 Lakehurst 

Waukegan, Illinois 
An Equai Opportunity Smployer 

Gražus platus sklypas ir 
Marąuette Pke Vertingas pirkėjui 

VALDI* REAL ĮSTATE 
2«2S West 7l8t Street 

1*1. 737-TM arba 737-OSM 

D t, M r. S I O 

V A L O M E 
KIUMUS IR BALBHS 
Plauname tr T*Kknoįiunm 

visą rtak) gtlndia 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-4T41 

•sMNmHHMHWmu^NIUllltUlirrMII!IH 

imtmraimnmmnrrrrrmnrrmmTmitti 
THE SE0RET UFE 0F THE 

P0UTICAL REFU6EE 

Edmond NarooohrvNarnae viSkm j 
t 

Tai «ieno tmotraaa u%yvenimaa 
i pavergtą ta-! 

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 f 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
R*<ii.v. \ «:.-Mwl-» 1»»> *?• m. t arnanj* 
3*ew jĮracy. Htm >*?** *? <"v̂ wtw*̂ *«» 

•eumame' 
Kac St*-Adieaį mio 4 ik i I vaL BOBiflt 

IttmfcL _ T»r *<*.&h»m 4 

MoamaJn^ldp. JI- J- O' 
Trt . a»2_KV0.% (on*>> » 0 1 i . 

Experienced 
RTTCHEN HELP: WAITR£S$ES 

BUS BOYS, VVAITERS 
Applv in person 

... -VAarS BĖLGIA1V CREPES 
& WAFFLES 

Water Tower Piace 
845 N. MJchijran Ave- 4tb Levei 
Beeween 2:00 p.nt. . 4:00 p m . 

Full or Part Time. 
Days or Evenings \vailable 

HELP vYANCTD — VYRAI 

J A N I T O R 
FULL TIM£—$3.50 Per hr, 
Esperienced. WU1 maintatn clean 

Racąuet Club. Facilities. Mušt ha^-e 
own transportation. Call or apply 
in person t o : 

MARK RT- scrrri 
TeL _ 296-«144 

961 E. Touhy. Des Maine*. B . 
(OUare Racąuet Club) 

PLASTICS — O n e r a l P l a n t 

Bxpam)ins manntacturer neėda am-
bttlous men veitii plant e*perienc«> 
for varied productlon and materiat 
handling work. 

* Permaneit poMtioa 
*C?k»i» moėeru plant 
*CkJod w&ges a n d beoef i te 
* Ercef lent oo-wrjfk«ri 
* OHar^e area 

MR- OETZ — T 7 4 - U S 4 

fte. \A Bntcvn Ha,; 

p s * kJau?iytla Lla-
—4'.T.Tjr?-; ą->sr?T) ka' 
T B'"*rstf.*to r«<JV>o 
- WSO*'. k9.S m«r, 
i -..t"; ^aL vaftara. 

paairinkęa negrįžti 
vyne. 

Tfieiuo Vaataga Presą leidykla. 
! EkA virtaliai Gaunama Draugą 

Kaina n peraiantimn 9LHL 
1 m%vpurwwmmrwmmmriim mm 

• • • . ^ — . -

» t » M M H I t « 4 « « n 

Apsimoka akelbtra diea. DRAUGE, 
nea fm pUAsoMal akaitomaa Be-
tsvtą assunatia, g) akaibiiat) hak-
nos yra 

mimuirmiiiiiMinuiiiiiiiiiimiiniiniiiii 
H E I. P W A N T E D 

MaM be evperieiif^d in refrigera-
finn A wat«»r 'im- phimrting. brar-
tnj; * fittfaig. Also top tenrperature 
?wMer 0<yyį ?*arting salary. Paid 
bolKiays. ---acatio- L rns-^rance 

Call nsn± Klumr 
966-2LK — « x t 3St 

nimuniiuif*i!unii!ii!>j!niniu!t!ruuizc 
Bifflaertaiai apaimokA astelb-

file:///vailable


P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ^ i 

^^^^^^^^^^^^^^^H^^^H 

• f +*? 

,^p* *-*' ^ f a^ai â aY 
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"Žaibo" vadovaujant Irenai 
Matkavičiei ei ir Nijolei Pra.irke-
vičienei ir Bostono Onos Ivaškie-
nės vadovaujamas tautinių šokių 

} . sa rh~ -i P ika gėrėjosi spa 
. ingais šokiais. 

šo'.ių pertraukos metu kalbėjo 
Lietuvių radijo valanaos "Lais-

\ trpas*' programos vedėjas 

pratimas, jis būtų abipusiai labai 
naudingas." 

Deja, tai labai vienašališka 
fone. Visų pirmiausia "dali- patimų" nėra rri'.alo. Pagaliau 

nis susipratimas" nėra susiprati-' šiuo metu neturėdami savos va'? 
rybės, neturime nė organų vesti 
susitarimams su kitomis valsty
bėmis. Taigai nė'a tok :o t^isii o 

Šiandieninė komunistinė Lenkija DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 28 d. 
Jokių pretenzijų i Vilnių nereiš-
.ia, taigi ieškoti su ja kokių '"susi

ni is, o tik pratęsimas erzelio. 
Tikras susipratimas būtų labai 
'-"'•igvai nasiekiama*. j~;gu lenkai 
liautųsi svajoję ;r ?'.anavę tjesti iri rėmo, kuriame tilp'ų plajiai 

Trys rašytojai susitikę Bcstone, Santvarų namuose. Iš kaires: A. Gus
taitis, St. £<antvaras ir J. Jankus Nuotr. J. Gimbuto 

BOSTONO ŽINIOS 
LAISVĖS VARPO 

KONCERTE 
sa programa bus paremta duetais 

j iš įvairių operų. Koncerto pra-
T . v ,.. , , T . ' džia 3 vai. c.p. Koncertas vyks 
Lietuvių radijo valandos Lais- r . . „.,.%,;• . _,. .. . . , , , : . -r. _ „.... - : Lietuvių r.hecių d-jos auditonioi ves Varpas vedėjo Petro Viščinio _ _, ' ' ' . , ' . . , , , So. Bostone, rengiami koncertai visada duoda. 

ką nors nauja ir net naujas mū- JERONIMO KAČINSKO 
sų menines pajėgas. Spalio 9 ren- KŪRINIU KONCERTAS 
gi :mam koncerte g'rdčsime jau T . . , .. , . _ . . °. ,. , . , , . . . . Jeronimo KaemsKo kurinių giraetą, bet visų labai mėgiamą , . , .. . . 

i H /-• * i i • \ - ' koncertas ivvks ne spalio kaip se-soustę G.ną Gapkauskienę. Nau-I . _ k i i J • c V o l u . / " w / 
jovė bus solistas Rimas Strimaitis 
iš Toronto, Kanados. Gina Cap- | 
kauskienė irgi yra iš Kanados -
Montrealio. Sol.'stsm akompa
nuos pianistas Saulius Cibas. Vi-

SOYIETŲ 2EMĖE CKIS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

niau buvo skelb'a. o lapkričio 
20 d. Lietuvių Piliečių dr-jos au
ditorijoj, So. Bostone. Programos 
išpildytojai pasilieka tie patys, 
tik smuikininkas pasikeitė. Smui
kininkė bus Dorothy Balęs. 

GRAŽUS PAVYZDYS 

Žygio už Žmogaus teises de
monstracijoj Washingtone iš vie-

Petras Viščiais, apibūJind !iau i:nperialist:; s užmačias 
tautos šventės reikšmę. Apgailės j prieš laisvės ir taikos trokštan-
tavo. kad mūrų tautos vadai se-l/ią lietuvių tautą. Vietoj krikš'io 
no\ėje, būdami gerais karo va-! niškai apgailėję biauraus smurto 
dais ir politikais, nekreipė dėme- \ -^darinius, klastingai užgrobiant 
io i savąją ka!ba :r kultūrą, ne 

os e tau rn'o rošipratimo. 
!sė "" ' s uny" o. o mū-

į i.ii y •?.!, kaip Adomas Mic 
- ničiui . Tada Kasč'uska, Pula:-
kis. .Pilsudskis ir daugelis kitų 
nešė laurus kitoms tautoms. 

Sporte aikš ėje LSS "Grandies" 
mišri orinio komanda, vadovau
jant Vytautui Eikinui, rungėsi 
su MIT taip pat mišria koman
da, kuri išėjo laimėtoja. Apygar
dos pirmininkas įteikė Sandaror 

Lietuvos sostinę Vilnių, ir paro-
i š i d v drai iš urną ti< '< 

dang istorijos tėkmėj.* lenkam 
>.g ibJjusiai lictuv u tauai, len
ai niekur nerodo palankumo ne

siklausomos Lie'uvos atstatymo 
idėjai dar net ir šiandien. Lenkų 

24-tos kuopos vardu taurę laimė- j sentimentinio pobūdžio dėl Vil-
jusiai komandai, o "Grandies" j niaus priklausomumo Lietuvai, 
komanda gavo taurę aukotą So bet tai tik proginės užuominos. 
Bostono Lietuvių piliečių draugi- Iš tikrųjų matome visai ką kita 

jimus, iei jų būtų, turėtų gauti n ° s Ivaškų šeimos išvyko net še-
n.r kolchozų vadovai, bet kolcho- ši asmenys. Ta: tautinių šokių 
zininkai. sambūrio vadovė Ona Ivaškienė, 

'sūnus Gedinrnas su žmona, dvi 
Sovietų — ]AV agrikultūros dukraitės ir vaikaitis. 

palyginimas j ^ t iĮ< r a i g r a j u s p a Vyzdys lie-
JAV ekonomija daug'au n- tuyiškuose darbuose daugeliui iš 

'ustriPzuota negu Sovietų. So- m u s i l -
vietų klimatas mažrau palankus DR. V. VASYLIŪNAS 
-gr'kul.ūrai, negu JAV, kur yra ERDVĖLAIVYJE 
ilgėmis javų augimo sezonas, 

jos, kurią įteikė Bostono apylin
kės pirm. Antanas Matjoška. 

Su žaidynių finalu pasibaigė ir 
gražus oras. Lietutis suv3rė visus 
į pastogę, kur šventės dalyviai 
dar ilgai vaišinosi worcesteriečių 
moterų p. Kauševičienės vadovy
bėje pagamintais užkandžiais, ap
tarnaujami smagių, niekad neiš
senkančio baro patarnautojų. 

Dviejų dalykų publika pasige-

choro ir ats'ovų is JAV LB kraš- * 
to valdybos. 

Choras atsiprašė, kad neturi 
repertuaro, per vasarą viskas iš
garavę, o Krašto valdybos ne
kviesta, nes apygardos kasa tuš-

yje ab r siu I r uvių ir ler 
i>ų bendruemonių nuomonė;. Tai 
gi su kuo tartis ir kokia tokių su- ' 
tarčių teisinė vertė? Ta i būtų tik 
savęs apgaulė ir deklaravimą-, 
kad nesame pakankamai ryžting' 
- -a=;ri':in'yc. 

Spalio 9-tos dienos Vilniau." 
.•>agroh-;nm faktų patirtyje nedera 
ieškoti kokių "susipratimų" ar 
naujų "sutarčių" su lenkais, bet 
neatlaidžiai grįžti prie T a u u 

spauda, politiniai veiksniai ir or-; Sąjungos atstovų akyvaizdoje ofi-
ganizaciniai sambūriai tebepuo- j daliai Lietuvos ir Lenkijos vals-
selėja grobuoniškas mintis apieįtybjų pasirašytos Suvalkų sutar-
Vilnių ir geros valios ženklų atei- j ties, kuri Vilniaus kraštą pripa-
ties Lietuvai nerodo. Šen ir ten | z j n o Lietuvai. Čia tik dar derėtų 
girdėti silpnos užuominos: grynai j suteikti lenkams privilegiją atsi-

nrašyti irž kraujo aukas ir begė
dišką klastą. 

Algis A. Regis 

lenkų dar vis puoselėjamos "uniji 
nės" mintys ir nuslėpti kėslai Lie
tuvos užvaldymui. Sukurta net 
Vilniaus milosnikų draugija, per 
kurią viešai ir slap*ai veikiama 
konspiracine kryptimi prieš lietu
vių tautos interesus, net Įtrau
kiant į ją Amerikos politinius as
menis, ieškant Vilniaus atplėši-
mo politinių sferų itakos. 

Reikia tik stebėtis, kokiu pa-

— Idant nuveiktume didžius 
dalykus, privalome gyventi ta 
rytum niekad nemirsime. 

Vauvenargues 

grindžia savo ilgesius dabar, kai 
Vilnius ne iš lenkų malonės yra 
grįžęs prie Lietuvos teritorijos irjChicago, III. 60629 
daugiausia apgyvenąs lietuvių 

P a i e š k o j i m a s 
Irfkoma LIUDVIKA MmiILSKY-
TĖ (Bflkalakis), kuri save vadina 
N. MkvckytS. Administravo Ray'3 
likerių parduot. Rkrhmond Hill, 
New York. Žinantieji ją malonėki
te praneSti Šiuo adr.: DRAUGAS, 
Adv. No. 4182, 4545 w . 63rd St.. 

lietaus ir gražiu dienų. . 
Sov'etų dažna' pasireišk'a sk i r - J^ , 1 c

v* 
*:ngi metai: lie'ingi, sausi ir pan. 
Šalia JAV esantie'i vandenynai ir 
•'ru'f įlanka švelnina kl :matą, 
\ ? ; Sovietu klimatas, ypač už Ura
le 

Erdvėlaiviuose, kurie skrenda į k a j 

čia, be kelionpinig'ų nepatogu 
kviesti. j 

Lietuvių dienos proga pasiųsti 1 
'a'škai abiems Massachusetts se-Į 
nr.toriams dėl žmogaus teisių lau-' 
žymo Sovietų okupuotoje Lietu- j 
voje. LafScą -as'rašė Bostono a-: 
pyg. valdyba ir apylinkių pirmininj 

Brangiai motinai ir uošvei 

A. t A. Verai Sepskienei-Mituzienei 
mirus, ios sūnų ILMARJį, marčią BIRUTĘ bei anūkus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ir Saturną, yra įrašyti 
mokslininkų vardai,kurie yra pri
sidėję prie 'ų kelionių ir erdvė
laivių sukūrimo ir mokslinių tyr'-
mų šiuo reikalu. Tarp tų moksli-

yra laba aitrus. ninku yra mūsų dr. Vytenis Vasy-UKra nos,- . - • . , . . . . •»-. 
v_ . .T , , , «liūnas, .<uri mes lietuviai pazista-raionai pana:-us Į Nebraskos p!o-i , , . M r-' , *\.., • . ^ , ,. įmo daugiau .<aip muziką, o ne ritus, bet S:b ro rajonus iš ralies 

?alima palygmti tik su Kanados 
Saskatchevano ir Manitobos pro
vincijomis. Sovietuose nėra tokių 
'erlingų raionu, kaip JAV Iowa, 
Tilmo's ar Ohio. 

Syvie'ai savo žemės ūk}'je a:-

me daugiau kaip muziką, o ne 
iką. 

PARENGIMAI 

— La:svės Varpo koncertas spa 
lio 9 d. 3 vai . popiet Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje So Bostone. 

— Naujosios Anglijos Baltų d-
ko'24,4 proc. darbo jėgos, o JAV j-jos koncertas spalio 16 d. 3 vai. 
• 6 proc. 1972 m. Sovietų že-jp.p. First and Second Church sa-
-nės ūkyje dirbo 29 mil. darb> j lėje, Bostone, 66 Marlborough 
-̂ .inkų o JAV — 3,8 mil. Ameri-' Street. 
kos žemės ūkio darbininkas at-j — Lietuvos kariuomenės atkū-
'vstfnimą gauna už va'andą, iš- 'rimo minėjimas lapkričio 27 d. 
urbdamas per metus apie 2,0001 Lietuvių P.liečių d-jos salėje So. 
/alandų, o Sov'etuose žemės ūkio | Bostone, 
darbminkas gauna atlyginimą 
už darbo dieną, per metus iš^irb 
damas 300-600 darbo dienu. Di
desnį darbo dienų skaičių išdirba 
specialistai, kaip traktor'n'nkai, 
kombaininkai, kalviai ir kiti. 

Perspektyvos 

Koks bus kolchozų likimas So
vietuose — nežinia. V. Savchen-
ko kolchozo Ukraince sena kol-
choz'ninkė pasakė: "Visi veržiasi 
I miestus. Kolchozuose lieka se
ni vyrai ir moterys. Kas bus, kai 
mes išmirsime?" 

Čia ir susidaro problema. Ko
kios agrikultūrinės perspektyvos 
gali tikėtis Maskva? Vakarų pa-
sauPs net ki, kad Sovietai pajėg
tų išugdyti agrikultūrą, kad pa
jėgtų normaliai maistu aprūpin
ti savo krašto gyventojus. Bet 
JAV ekonomistas J.R. Millar a-
pie Sovietų agrikultūrą sako, 
kad ir agrikultūroje Sovietai pa
žengs, kaip j 'e yra pažengę kitose 
srityse. Pagaliau jei jie agrikultū
roje ir nepažengtų, jie turės gali
mybę ir toliau pirkti javų pertek
lių 3 JAV, Kanados, Argentinos 
(P.C!977.V.,16 p.). Taigi So
vietų agr kultūros pažanga kol 
VM ė*T yra labai tolimoje pers-inių šoki 
pektyyoje, i amžiaus 

6-JI LIETUVIŲ DIENA 

JAV Lietuvių bendruomenės 
Bostono apygardos tradicine ta
pusi Lietuvių diena įvyko rugsė
jo 18 dieną Maironio Parke prie 
Worcesterio. 

Diena pasitaikė graži, todėl ir 
žmonių privažiavo nemažai. Ple
vėsuojant Lietuvos vėliavai, rin
kosi tautiečiai iŠ Worcesterio, 
Bostono, Brocktono ir kitų apy
linkės vietovių. 

Lietuvių dieną oficialiai atida
rė Bostono apygardos pirm. Po
vilas Jančauskas, jį pristačius Wor-
cesterio apylinkės pirm. Vladui 
Židžiūnui. Apygardos pirm. pa
sveikino susirinkusius ir ragino 
kuo gausiau atstovauti Bostono 
apygardą žygyje už žmogaus tei
ses Washingtone ateinantį savait
galį. 

Apatinėje salėje buvo atidary
ta Gemos Duobaitės - Phillips 
ekspresionistinių kūrinių paroda. 
Buvo išstatyta 30 jaunos meni
ninkės paveikslų, sukurtų 196'-
1977 metų laikotarpyje. Meni
ninke publikai pristatė P Jan
čauskas. 

Viršutinėje salėje vyko tauu-
1 reprezentacija. Šoko 3 
grupes iš Worcesterio 

Prieš išsiskirstan' nutarta ir 
sekančią, 7-ją Lietuvių dieną 
ruošti čia pat, Mairon'o Parke, 
kur mus taip maloniai priima par
ko šeimininkas Kazys Adomavi-Į 
čius ir visa jo valdyba. Padėka' 
jiems ir Worcesterio šv. Kazimie- Į 
ro parapijos klebonui A. Miciū-
nui, kuris Lietuvių dieną skelbė 
per bažnyčią, Radijo valandėlės 
vadovui Edvardui Meilui, jr., o 
ypatingai Wo*rcesterio apylinkės 
pirm. Vladui Židžiūnui, kuris į 
šią Lietuvių dieną . daug darbo 
idėjo. - • ? •- P J . 

lAISKA DRAUGUI 
DĖL SUSIPRATIMO SU 

LENKAIS 

Rugsėjo 15 d. "Draugo" straips 
nyje, "Vilnius, Lenkija ir spalio 
9-ji" Jonas Kuprionis vykusiai 
apžvelgia Vilniaus lietuvių Gol-
go'os kelius ir daugybę lenkų pa
darytų ir tebedaromų lietuviams 
skriaudų. Po tokios lenkų užma
čių apžvalgos autorius sielvartau 
ja dėl reikalo ieškoti naujų san
tykių sprendimo. Savo apžvalgų 
straipsnį jis baigia išvada: "]ei 
būtų rastas nors ir dalinis susi-

Marija ir Liudas Stašaičiai 
Irutė ir Gerardas Bcrgopi 
Danute ir Cbsfonas Borgogni 

A.fA. 
E MIL Y EUDEIKIS 

BUDAU5K.VITJ6 
. - • . < -

S0PNIE IIRCUS 
IAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtoea profnuao* ii WOP A 
Lietuvį kalba kasdien nuo ptnna-

dtaaJo Od penktadienio 1230 -
140 *•] popiet — ie«tadien< Ir 
tekmad ouo 8: .10 Iki 9-30 v 

r«tofj HEmloeft 4-MII 
1400 A M. 

71ft to. MAPL£WOOO AVE 
O O C A G O . ILL. mmm 

Gyveno Oak Lawn Illinois. 
Mirė rugsėjo -2S d., WTT; 5:30 vai. tyto; 
Gimg Chicago, Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė" Dorothy Jakubs, (žen

tas Kpt. Stanley. H.S.N. — miręs), 2 anūkai Jack Jakubs ir De-
- borafc -Jacnbs.-gesaey-Aaaa fteia. l»ulia l>w Rudgriareliene 3SIa-" 
ria, ivogerka Joeephine Ruddy. dukterėčios ir sūnėnai stt Šeimo
mis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami, 

Velionė buvo našlė a. a. John F., motina a. a. Jack, sesuo 
ir švogerką a. a, Pauline ir Paul Baltučių, sesuo a. a. John 
Ruddy ir Srogerka a. a dr. Stephen Biežio. 

Priklausė Chkagos Liet. Moterų Klubui, Darius-Girėr.as 
Am. Legion Post 271, Womens Auxiliary, ftr. Teresės dr-jai ir 
D.LJL • 134-tai kuopai. 

Kūnas pašarvotas Eodeikls-Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 
S. California Ave. 

Laidotuvės jvyks ketv., rugsėjo 29 d iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į fivč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bu? nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Naliude Dakte, anūkai, semo, broli* b? ldtt giminė*. 

Laid. din--- D. Gaidas ir G. Daimid tel. 523-0440 

KVERLY HILLS G£LrN>'ClA 
2443 WEST «3rd STREET 

Tetarooafc PR 84832 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drlstuą krautuve. 
THE DAISY STORE 

•818 SouAnPest Hwy, Oak Lswn 
T«L 488-1318 

Gėles visoms progomt 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti nen-aial ttėjusiame O. titmėrtm romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie aį romaną rašo 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Uetuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo Uore, t iek savo vi
dumi: siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantant} so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 tu*.). 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma Todėl beskaitant tarai užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik n*n— *«i gyvų pokalbių, patą pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių* (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr . ) . 

Knyga gaunama "DRAUGE" b* psa platintojas. 
Rains $350 

Vytintas Kondrackis-Jankūnas 
Tragiškai žuvo darbovietėje Judrėnuos2 prie Klaipėdos, 

Lietuvoje, palikdamas sielvartaujančią žmoną Nijolę ir 4 maža
mečius vaikučius. 

Sv. Mišios už velionio sielą bus atnašaujamos šeštad., spa
lio 1 d., 9:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 

Giliame nuliūdime liko brolis Aleksas Jankūnas, 
seserys Vanda ir Gražina su šeimomis ir 
kiti giminės 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ 0IREKT0RUU 

IOVYOAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. OAIMH 
rRYS M0DEHNI$K0S KOPLYČIOS 

*330 34 South California Avonuo 
Telefonai LA 5-0440 ii LA I 98S, 

ttfGo 01 South Hormltage o* e* u e 
TeleTonaa YArda ) 1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN/VE 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T f JUS IR ŠOKUS - -
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. — Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero - T0wnhall 3-2108-9 

AiR5Tft AUTOMOBOJAMS STATYTI 

LA1DOTUVIV DIREKTORIAI 
Lietuvi? Laidotuvių Direktorių Asociacijos forial. 

ANTANU M. PNILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

tom m. UTCAVICA «VK. TeL FArda 7-»40i 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir S0N0S 

• MOIMM* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. rugsėjo mėti. 28 t . | 

X Žmogaus teisiu re.kalais 
simpoziumas įvyksta šį šešta
dienį 9:30 vai. Elinois universi-

x Edvardas Siakaitis, Chica-
gc. III., siųsdamas prenumeratos 
mokestį, atsiuntė ir didesnę au
ką. Ačiū. 

X Olimpija Steponaitienė, 
Chicago, m., apmokėjo "Drau
go" prenumeratą vienam asme
niui ir pridėjo auką. Dėkui. 

X Marquette Parko Lietuvos 
vyčių 112 kp. spalio mėnesio 
šokiai įvyks šį šeštadienį, spa-

teto patalpose Circle Center j lio 1 d., Lietuvos vyčių salėje. 
Build. 750 S. Halsted St. Kal
bės Ms. Janonne Walker, iš 
Washingtono, rašytojas advo
katas Luis Kutner, lietuvių ats
tovas inž. Antanas Rudis ir Ms. 
Laurie \Visebers. profesorė, žur
nalo "Human Rights Internet'' 
redaktorė. Prašomi lietuviai 
kuo gausiau dalyvauti, pasiklau-

(KKAuGS 
ŽINIOS 

MAŽINS LIGONINES 

Chicagoje ligoninėse yra 
i 18.700 lovų. Numatoma iki 
1984 m. sumažinti lovų skaičių 

'6.800, norint mažinti valdiškas 
gydymo išlaidas. 

ATPIGĘ SKRIDIMAI 

Įvedami papiginti skridimai 
per Atlantą lėktuvo žemutinėj 
daly. Iš Chicagos nuskristi į 

ŽVAIGŽDUTE 
sau TV 

Redaguoja J. Plačaa. Mtdftigą siusti: 7*45 So. 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Claranost Aveaae. Oucaco, Blinois 80698 

x Pranas Nenorta, gyv. East 
Chicago, Ind., rugsėjo 15 d. su
laukė 80 metų amžiaus. Nors!Londoną ir atgal kainuos 353 švenčia savo gimtadienį. Mes 

PRISIMINIMAI APIE 
MAMYTE 

Sausio mėnesį mūsų mamytė 

syti pokalbių šiuo mums, o ir 
visai žmonijai, svarbiu klau
simu. 

x Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų federacijos vadas, Jau
nimo centro mecenatų vardu'rnė ja. padovanojo Vasario 
kalbės per naujosios praplėstos gimnazijai remti komitetui, 

po dviejų gana sudėtingų ope
racijų jis yra savo dukros dr. 
Apolonijos Pacienės priežiūroje, 
bet jau pamažu sveiksta ir jau
čiasi gerai, net 
sulaukęs. P. 

doleriai. 

SULAUKĖ 103 M. 

Molic Wertheimer, 

abudu su jaunesniąja sesute 
sutarėm padaryti jai netikėtą 
džiaugsmą tai dienai, bet neži-

gimusi nojome kaip. Nuėjome pasi-
tokio amžiaus \ 1874 m., sulaukė 103 m. Gyve-! klausti pas savo sesutę studen-
Nenorta buvo Ha 6140 S. Drexel , Chicagoje. (tę( kuri buvo taip apsikrovusi 

dažnas "Draugo" ir kitos lietu- Prieš porą metų jai buvo įsta- į apįe g ^ knygomis, kad mes 
vių spaudos bendradarbis. 

X Madija Delta, nuoširdi ir 
nepavargstanti geru darbų rė-

16 
be 

Jaunimo centre. 
x Lietuvos Dukterų Dr-jos 

rudens balius Įvyks spalio 22 d.. 

kavinės atidarymo iškilmes spa- anksčiau įteiktų gražių audinių, 
Ko 8 d. Atidarymas nukeltas dar ir puošnią didelę lėlę. Ji 
į spalio 8 d. dėl spalio 1 d. Ma-! bus matoma spalio 2 d. 12 vai. 
rijos aukšt. mokykloje įvykstan
čio "šventojo narvo" dramos 
pastatymo. 

X Dl. Liet Gydytoju Moterų 
pagelbinio vieneto susirinkimas 
įvyks Ramunėje. Marąuette 
Parke, rugsėjo 29 d., ketvirta
dienį, 10:30 vai. ryto. Visos na
rės prašomos dalyvauti. 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
visuotinio susirinkimo spalio 2 
d. Tautiniuose namuose yra pa
keičiamas laikas — susirinki
mas pradedamas 12:30 vai. po
piet. Narės kviečiamos daly
vauti. 

lytas širdies plakimo regulia
torius. 

TEISMUI 34,006 DOL. 

Frank De Luca, nuteistas už 
tris žmogžudystes, turės sumo
kėti teismo išlaidų 34,000 doL 

PERŠOVĖ GADL. SESERĮ 

Plėšikai sekmadienio naktį 
peršovė Columbus ligoninės 
gad. seserį Carmelitą Ico, 38 

Visi kviečiami I ui., kai ji su drauge nakčia ii-
Jalyvauti ir paremti draugijos j Kpo iš autobuso prie 465 W. 
veiklą. Stalų rezervacijom? j Deming PL, Chicagoje, Plėši. 
skambinti A Kaminskienei te! -i kai pabėgo nebedrįsę apiplėšti 
778-6-152. (pr.). 

X Oksanos rolę atliks Aldona 
Rastenytė spalio 1 d. statomoje; 
dramoje "Šventasis narvas", 
kurios autorius yra Algirdas 
Landsbergis. Aktorė šiuo me
tu priklauso Philadelphijos Re-

I pertory kompanijai ir pereitų 
J- __*« „i yv—u.! metų sezone vaidino Brechto ir X Savo dienrašti aukomis, j _ . „ . . . 

. . . T, „ , ». ' Arthur Milleno veikaluose, taip 4 dol. — \ . Kolvcius; 

tik išgirdome — "Aš nieko ne
žinau". 

Bandėme užkalbinti mūsų se
serį, aukštesniosios mokyklos 
mokinę kuri sprendė matemati
kos uždavinius, ir ji mums atsa
kė, kad mes Jos netrukdytu-
mim. 

Pagaliau mes paklausėme 
mūsų vyriausiojo brolio, irgi 
aukštesniosios mokyklos moki
nio, bet j is mokėsi kaip Žaisti 
futbolą. Jokio patarimo nega
vę, klausėme mūsų jauniausiojo 

; broliuko, lankančio vaikų dar 
į želį, bet jis buvo per mažas pa
tarti mums. 

Tada nuėjome pas močiutę. 
Ji mums pa.arė nupirkti gėlių. 
Močiutė iškepė tortą ir ant vir
šaus užraiė: "Laimingo gyve
nimo". 

Ji užtiesė ant stalo staltiesę, 
gautą iš Lietuvos, ir padėjo tor
tą. Mes nupirkome raudonų ro
žių puokštę ir pastatėme ant 
stalo. Su didžiausiu nekantru
mu laukėme grįžtant iš darbo 
mamytės. Durims prasivėrus, 
mamytei į kambarį įžengiant, 
mes užgiedojome Ilgiausių metų. 
Ji buvo labai nustebusi ir džiau
gėsi. Tada mes visi susėdome 

i prie stalo ir valgėme tortą. 
Mes visi linksminomės švęsdami 
mamytės gimtadienį. 

Kęstutis Brakauskas, 
Dariaus - Girėno iit. m-los 6 sk. 

mokinys 

TEN LIETUVA BUS 
Kur švelniai lakštingala čiulba per naktį, 
Kur Nemunas teka ramiai per laukus, 
Kur gintaras renkamas juroj ant kranto, 
Tai ten mano brangiausia Lietuva bus! 

Kur pilys dar stovi nuo senųjų dienų, 
Kur didvyriai ėjo kariaut prieš priešus, 
Kur tūkstančiai mirė, kad tik būtų laisva 
Jų brangi tėvynė — Ten Lietuva bus! 
O jeigu užmiršime gimtąją kalbą, 
Ir nebemokinsime mūsų vaikų, 
Ir nebekovosim ui Lietuvos laisvę — 
Tai ten ir daugiau Lietuvos nebebus! 

Begina Bn&askatti 

parėmė: 
3 dol. — L. Stakys; po du do
leriu — J. Leščinskas, Kostas 
Šlapikas, S t Poškus. Dėko
jame. 

X Dr. Gedimino ir Dalios By
lų meno rinkinio parodos atida
rymas bus šį penktad., rugsėjo 
30 d., 7 vai. vak. Čiurlionio ga
lerijoje. Visi kviečiami. Paro
dą rengia Jaunimo centras. 

(pr-). 

X Audronė šimaitytė, baigu
si pedagogines studijas Lojolos 
universitete, studijavusi kera
miką žinomose Chicagos mo
kyklose ir Idaho valstybiniame 
universitete, atidaro savo studi
ją ir mokyklą. Studijos įrengi
mų ir darbų pažiūrėti kviečia 
spalio 1 ir 2 d., šį šeštadienį ir i 

Ad-

pat rodėsi ir televizijoje. Vei
kalą režisuoja Darius Lapins
kas, spektaklis bus Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, (pr.). 

sekmadienį, nuo 12 iki 6. 
resas: 2951 W. 63 S t , telef. 
925-4949. (pr.). 

X Vidos ir Algio Ingaunių 
gėlių krautuvės atidarymas 
įvyks e. m. spalio mėn. 2 d., 1 
va i p. p. Krautuvės pavadini-į 
mas: Nature's FTowers randasi 
adresu: 6809 B Pershing Rd„ 
Stickney, IDL Telef. 484-1314. 
Visų lietuvių maloniai prašom 
atidaryme dalyvauti, visi bus 
pavaišinti. (sk.). 

KALBĖS YOUNG 

JAV ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Andy Young priėmė 
Rev. J. Jackson kvietimą pasa
kyti kalbą negrų sąjūdžio 
PUSH parade penktadienį, Chi
cagoje. 

ATVYKS MONDALE 

Viceprezidentas Mondaie bus 
garbės svečias Kolumbo dieno3 
parade Chicagoje spalio 10 d. 

VIETOS SENIEMS 

Nuo šeštadienio Chicagos au
tobusuose ir miesto susisieki
mo traukiniuose prieky bus 
rezervuotos kelios vietos se
niems ir invalidams. 

MOKYTOJŲ ALGOS 

Universitetą baigęs mokyto
jas Chicagoje pirmus metus 
gauna 10,999 dol., po 15 metų 
alga gali pakuti iki 19,799 dol 
Magistro laipsni turinčių mo
kytojų atlyginimas yra tarp 
12,349 dol. ir 22,049 dol. me
tams, o su daktaro laipsniu — 
nuo 12.899 doL iki 22,599 doL 
Paskutiniu metu mokslo me
tai užbaigiami anksčiau ir st-

' ^ Ž ^ ^ t ^ ^ ' i * ® * ^ » * sumažinamas. 
raturą ir meno istoriją Toronto . , . . _ _ ^ . _ 
universitete bakalaurės laipsniu.' Mokytojai prašo fįk. pakelti 
Studijas tes Paryžiuje į algas. 

— Tėveli, aš r.esaUpiau mašinos, tik kai kurias vietas su dažais pa
gražinau 

LINA DĖKOJAME DIEVUI 

GIMTADIENIS 

Vieną saulėtą dieną buvo ma
no gimtadienis. Mano šeima su 
draugais važiavo stovyklauti 
Mes žaidėme žaidimus. Kai 
ėjom namo ir mano draugai ėjo 
namo. 

Onutė Stanevičiūtė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" l i t m-los II sk. mokinė. 

Kanada. "Kova". 

ATSARGA GĖDOS NEDARO 

Marytė buvo atsargi. Eida
ma gatve ji visuomet pasižiūrė
davo į abi puses. Marytės drau
gė Onytė buvo gera, bet nebuvo 
tokia atsargi. 

Vieną dieną Marytė h- Ony
tė žaidė kamuoliu. Marytė jį 
toli numetė ir kamuolys nusirito 
į kitą pusę gatvės. Onytė bėgo 
paimti kamuolio, bet nepasižrū-
rėjo į abi puses. Ten važiavo 
mašina. Marytė susuko Onytei. 
Onytė išsigando ir griuvo į šalį. 

Lina 
draugė. 
rom: važiuojam į kiną; aš pas' Moksleiviai išvažiavo. Užsire-j 
ją nakvoju, ji pas mane; abid- Į gistravome. Buvom paskirstyti 
vi "Grandinėlėj" šokam, sto- į kambarius. Ėjom susipažinti! 
vyklaujam kartu ir t. t. su draugais ir draugėm. Po 

Ji man kaip sesuo. Aš galiu vakarienės piešėm didelius žen-

Į kyklai, "T. žiburiams" ir ki-
— Kovojančios Lietuvos d o - ' t o m s institucijoms, 

knmentinė paroda ruošiama šį ~ *>*šmitaste televizijos tmk-
sekmadienį, spalio 2 dieną, 4—9 *** L o n d o n . Cm*-, rugsėjo 5 d. 
vai. po pietų Toronto lietuvių vidudienio žinių sekcijoje "Sių 
namuose, 1573 Bloor St. W. ^ikų įdomybės" parodė Lietu
siai parodai eksponatai atvežti v o s ' Latvijos ir Estijos pasiun

tinybes VVashingtone, Jos buvo 
vadinamos ambasadomis. Labai 

iš Chicagos ir imti iš red. Br. 
Kviklio rinkinių. Pateikta ke-

x Pisjiistas V.Puskar ius ,ba- į i i o i i k a S i m t ų d o k u m e n t ų n u o _ palankioje šviesoje buvo prista-
lerina V. Karosaitė, talki ninkau-1 t r a u ] j U įvairių knygų ir kitų tyta dabartinė šių trijų valsty-
jant J. Puodžiūnui ir jo studijai, į i e i d m i U j k u r j e gražiai įrodo di-, b i u padėtis ir paminėtos rengia-

deles lietuvių pastangas, o kar- m o s haltiečių demonstracijos ui 
J u ir didžiules aukas, už Lietu- žmogaus teises Washingtone. 
vos laisvę Livijoje ir tėvynėje G a i l a tiktai, kad pasiuntinybių 
kovojant. Labai įdomus Sibi-' atstovai, pasak komentatoriaus, 

atliks programą Margučio kon
certe spalio 2 d., 3 v. p. p. Jaur. -
n o centre. Bilietai Marginiuose 
ir Margutyje. (pr.) 

jai pasakyti, jei man kas rūpi. 
ir ji man mėgina padėti. Mes 
esame geros draugės, ir žinau, 
kad visada taip bus. 

.ienė Motiejūnaitė, 
Clevelando Sv. Kazimiero lit 

m-los 9 sk. mokinė. "Rytmečio 
žiedai". 

MANO DRAUGĖ 

Mano drauges vardas yra Lin-1 
da. Mes einame į tą pačią mo
kyklą. Ji valgo pas mane pie- j 
tus. Mes kartu žaidžiame. 

Silvija Jurgutytė, 
Montreako lit. m-los 3 sk. 

mokinė. "Liepsna". 
i 

MANO SUO 

Man kuo yra labai išdykęs ! 
Jis rytą ateina prie mano lovos 
ir laižo mano veidą. Jo vardas 
— Pilkis Vieną Įtartą, kada 
važiavome automobiliu j vasai> 
vietę, Pilkis išoko pro langą ir 
užsigavo koją. Jam labai skau-

klus savo būrelių pavadinimų. 
Po to buvo susipažinimo su va
dovais ir stovyklautojais vaka
ras ir šokiai. Diena baigėsi 
naktipiečiais ir malda. Dėkoja
me Dievui už pirmą labai įdo
mią dieną. 

Vilija Ramfinaitė, 
"Kunigaikščių Šešėlyje". 

yra mano geriausia Mes visi — beveik 130 — su-, Nuo to laiko ji pasidarė atsar-
Mes viską kartu da-1 važiavome į jaunučių stovyklą.' gesnė. 

Daliutė Gflvydytė, 
Detroito "Žiburio" Kt. m-los 

VU sk. mokinė. "Skambutis". 

BUVO LINKSMA 

Vieną saulėtą dieną aš 
ėjau maudytis. Mes turėjome 
dešrelių, valgėme ir vėl ėjome 
maudytis. Žaidėme sviediniu. 
Buvo linksma. 

Justinas Švažas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los II sk. mok. 
Kanada. "Kova". 

x Jaunimo centro naujesio** lietuvių skyrius. Žiūrovai nesutiko pasikalbėti su televi- j dėJ°- ° a š l a b a i *> gailėjau 

kavinės atidarymo va&ės bu~ 
spalio 8 d., šeHad.. 7:30 v. v Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
Vietas prie staliukų užsisakyti 
galima telef. 778-7500. (pr.) 

x A a. Leonardo 
Atrinkta dokumentine 
(ra — kaip Amenko* 
almėjo VVashtngtono 

jra'ės pama yti daug originalių 
•.ksponatų. Įvairiais būdais at
gabentų iš okup. Lietuvos ir 
F'biro. Parodą ruošia Toronto 
skautininkų ramovė. Ekspona
tus iš Chicagos atvežė skauti
ninkai Č. Senkevičius ir Vyt. 
Sknnskas. 

— Velionio anka kultūrai. 
A. a. Julius Pargaliauskas mirė 

zijos atstovais. Tai programoje1 

"iškiai pabrėžiama, ir komenta
torius spėlioja, kad ambasado
riai tai darė iš baimės ar bijoję 
r>a niokos. 

Asta Sukauskaitė, 
Toronto Maironio" lit. m-los 
sk. mokinė. Kanada. "Mūsų 

Pasaulis". 

ATOSTOGOS 

J. A. VALSTYBĖSE 

medžią 
»i*»mvt* 

užtarimą , Toronto General ligoninėje 1977 
r»vergtai Lietuvai ir kaip siekė "»• rugsėjo 6 d. Palaidotas iš 

Prisikėlimo parapijos šv. Jo
no lietuvių kapinėse rugsėjo 10 

•laisvinti Lietuvą yra paskelb
ta kr.ygoje "Amerikos T^ietuvių 
Tarybs". Knvsr» kainavo 10 
doL, dabar ja "Drauge" *r*Hma 
IJMtt o i 3 3* dol. su ne«miT» 
Omu. įpr.l. 

d. Velionis buvo kilęs iš Plun
gės, 56 m. amžiaus. Savo tes-

— Lietuvos Dukterų draugi
jos Los Angeles skyrius spa
lio 16 d. 12:30 vai. p 
žioje Irenos Luther sodyboje. 
1537 Lavender Lane, La Car̂ a-
da ruošia gavo tradicinį pikni
ką. Lietuvos Duk'erys, gerai 
pažįstamos losangeliečiams ne 
tik savo nuoširdžia šalpa ir 

tamentu paliko nemažas sumas ligonių lankymu, bet ir savo 
Toronto lietuvių katalikų para- kutūriniais sugebėjimais, visu.s 
p;joms. Toronto Maironio mo-. pavaišins. 

Atostogų metu aš nakvoju 
pas savo draugę VVaylande. Pa
prastai būnu savaitę ar mažiau. 
Mes nieko daug nedarome, p trra-,_.. . laidžiame lauko tenisą ir gim-
nastikuojamės. Kartais mes 
važ uojam? j vieną krautuvėlę. 
Smagu, kai reikia važiuoti į kal
ną. Paskiau aš važiuoju namo 
ir žiūriu televizijos. 

Debbie Mačiulytė, 
PwOchesterio l i t m-los mokinė. 

"Plunksną". 

RUDENĖLIS 

Krinta jau lapai 
Spalvingi, 
Dienos eina niūryn 
Ir n iūryn . . . 

Gelsta žolė jau 
Pabrendus. 
Saulė jau slepias 
Tolyn ir tolyn. 

Paukščiai rikiuojas 
Jau skristi 
Į šiltuosius kraštus, 
Kur saulė ten šildo 
giltai ir šiltai. 

Žibutė 

(Eilėraštis iš ok. Lietuvos). 

MANO POVAS 

Mes turime darže gražų 
povą. Jo vardas yra "Pretty 
Boy". Mano tėvelis pastatė 
jam didelį narvą. Mano mama 
duoda jam grūdų. Aš jam duo
du duonos ir jis man lesa iš 
rankos. Man geriausiai patin-

xt ,. ,. . . ika, kai jis išskečia uodegą. Jo 
Mašma vos TOS nesuvažmėjo. T * . x«n~, ;- m A i „ - « 
i-w_ ^A v » v • x_i J . \z ' plunksnos yra žalios u* mėlynos. 
Onytė buvo labai išsigandusi, i. . '. _.. 

AndrisTetL 
Los Angeles l i t m-los mokinys. 

"Saulutė". 
ŽUV AVIMAS 

Vieną kartą mama mus nuve
žė į Barrington, D l Ten yra 

į nedidelis ežeras. Jame yra daug 
žuvų. Mes turėjome meškeres. 
Ant kabliuko užkabindavome 
dešros gabaliuką ar kukurūzo 
grūdą. Įmetę meškeres į van
denį laukdavome, kada žuvis 
užkibs. Tenai buvo daug ma
no draugų. Kiekvieną dieną 
anksti mes eidavome žuvauti. 
Kai pagavome porą žuvų, mes 
nunešėme mamai. Ji jas iškepė, 
o mes skandi suvalgėm. Mums 
buvo smagu! 

Jonas Kirklys, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

V sk. mokinys 

Moeirrfcs 
PASKUTINIAI ŽODŽIAI 

Mano močiutė mane labai my
lėjo. Vieną dieną daktaras pa
sakė, kad močiutei reikės daryti 
operaciją. Prieš išvažiuodama 
j ligoninę, močiutė pasakė man, 
kad aš būčiau geras mokinys, 
visus mylėčiau, būčiau visiems 
geras ir kitų klausyčiau Prašė 
pasimelsti už ją. Močiutė nie
kad nesugrįžo iŠ ligoninės. 

Vitas Lukošiūnas 
Marquette Parko l it m-los 

mokinys. 

DOLERIS m CENTAI 

— Tėti, duok man pusę do
lerio. 

— Kai buvau tavo metų, pra
šydavau tik centų. 

— Tai gerai, tėti, — duok 
man penkiasdešimt centų. 

PATIKSLINIMAS 

Praeitame numery įsibrovė 
korektūros klaida. "Herkus 
Ma-ras — paskutinis Prūsų su
kilėlis", ne mūsų, kaip išspaus
dinta. Pleše P.:ta Stuka:tf M&rcuette Parko lit. ns-lo« ffiokir.4 
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