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Iš Belgrado daug ko nelaukiama 
Bus maratonas kalbų, sako korespondentai 

Belgradas. — Vakar prasidėjo t Čia kiek daugiau padaryta, pvz. 
Lenkija ir Vengrija užmezgė gan 
didelius ryšius su Amerika ir Va
karų Vokietija. Komunistinės 
valstybės iš geresnių santykių 
mato daugiau ekonominės nau
dos ir jų nevengia. 

Pati aštriausia yra trečioji su
sitarimų grupė ('"Basket 3"), 
žmogaus teisės. Pastebėti tik tokie 
pagerėjimai: palengvinta žydų 
emigracija, šiek tiek daugiau per 
geležinę uždangą leidžiama su-

35 valstybių konferencija, turin
ti tikslą patikrinti, kaip vykdo
mi prieš dvejus metus Helsinky 
pasirašyti įsipareigojimai. Ame
rikos delegacijos vadovas Arthur 
Goldberg pažadėjo peržiūrėti ir 
kaip vykdomi pažadai dėl žmo
gaus teisių, bet irgi sakė, kad 
vengs susidūrimų ir aštrių ginčų 
su sovietais. 

Eric Boume, "Momtor" kores
pondentas, sako, jog tai bus tik 
maratonas kalbų. Numatyta kon
ferencijai aštuonios savaitės. Jei
gu iki gruodžio 22 ji nesibaigs, 
po Kalėdų ir Naujųjų Metų bus 
tęsiama toliau tol, kol bus pa
siektas koks nors susitarimas. 

Boume sako, kad Helsinkio 
konferencija pripažino po II pa
saulinio karo sienų neliečiamu
mą, vadinas status quo. Pirmoj su
sitarimų grupėj buvo pažadėta 
sudaryti abipusio pasitikėjimo at
mosferą, siekti politinės ir kari
nės detantės. Daug pažangos ne
padaryta, išskyrus, kad viena ir 
kita pusė painformuoja arba ir 
pakviečia stebėti karinius manev
rus. 

Antroji grupė liečia ekonomi
ni ir mokslmj bendradarbiavimą. 

*•*." ' ! . W ^ 

sijungti išskirtoms šeimoms 
Kiek daugiau gauna vizų ir už
sienio laikraštininkai lankytis 
ten, kur be leidimų negalima 
įvažiuoti, bet visvien ne tiek, 
kiek Vakarai duoda Rytų Euro
pos spaudos žmonėms. 

Labiausiai nepajudinama ir 
mažiausiai vykdo įsipareigojimus 
žmogaus teisių Sovietų Sąjunga ir 
Čekoslovakija. Tos dvi šalys ne
pakenčia kitaip galvojančių, di
sidentų. Į neginčijamus priekaiš
tus sovietai ir jų ištikimiausieji 
čekai atsako senu, nuvalkiotu 
terminu: tai kišimasis i kitos 
valstybės vidaus reikalus. Prana
šaujama, kad tas pats bus ir 
Belgrado konferencijos metu. 
nors kitais klausimais, pvz. stra
teginių ginklų apribojimo, atomi
nių ginklų bandymų uždraudimu 
arba Vid. Rytų taikos atstatymo 
reikalais su Maskva ir bus gali
ma susikalbėti. 

Belgrade, kaip ir Helsinky, daž
niausiai bus nuomonių pasidali
nimas: vienoj pusėj NATO są 
jungininkai, kitoj Varšuvos pak-

Arthur Goldberg, Amerikos delega
cijos Belgrado konferencijoje vado
vas 

tas. Trečioji grupė, 
neuzsiangazavę i JOKIUS 
dažniau rems Vakarų 
negu Rytų. 

neutralieji, 
paktus, 
pažiūrą 

Tvirta katalikų 
Bažnyčios laikysena 

Washingtonąs. — 200 įvairių 
protestantiškųjų ir žydų atstovų 

Sveikatos draudimas 
darosi būtinas 

Washingtonas. — Sveikatos, 
švietimo ir gerovės sekretorius Ca-

atitinkamoms federalinėms insti- lifano, ruošdamas dirvą sveikatos 
tucijoms pasiuntė pareiškimą, 
remiantį negimusios gyvybės pa
naikinimą. Jie ypač apkaltino ka
talikų Bažnyčią, kuri priešinasi 
abortui, ir tai vadina 'pavojum 
religinei laisvei'*. Po pareiškimu 
pasirašė ir nemaža žinomų var
dų: buvęs Union Theological se
minarijos prezidentas dr. John 
Bennett, žydų rabinas Eugene 
Borowitz, Hebrajų Religijos ins
tituto narys, ir kt. 

Airių organizacija 
išmeta gubernatorių 

New Yorkas. — Didžiausia 
Amerikos airių organizacija su
spendavo New Yorko valstijos 
gubernatoriaus Hugh Carey na
rystę. The Ancient Order of Hi-
bernians apkaltino ji padedant 
Šiaurės Airijos anglams, ne ai
riams. Davė jam 90 dienų ter
miną pasiteisinti. 

Sumažės popierizmas 

Washmgtonas. —Mokyklos ir 
kolegijos, gaunančios federalinę 
paramą, kitais metais turės už
pildyti visokių formalumų ir ra
šyti raštų perpus mažiau. 

Madridas. — Madride sustrei
kavo bankų saugai, ir ka.sdien į-
vyksta nemaža apiplėšimų. 

Alžiras. — 11 japonų teroristų, 

draudimo projektui, sakė, kad 
netrukus gydymosi kainos bus to
kios, kad negalės gydytis nei tur
tingieji. Sveikatos draudimo ir 
kiti panašūs planai bus pateikti 
Kongresui kitų metų pradžioje. 

Siūlo apkaltinti 
ambasadoruj Younga 

Washrngtona&. — Dešimt 
kongresmanų pateikė rezoliuciją, 
siūlančią apkaltinti Amerikos 
ambasadorių Jungtinėms Tau
toms Andrew Youngą. Kongres-
manas Larry McDonald (D., 
Ga.) paaiškino spaudai priežas
tis: Young pavadino rasistais bu
vusius prezidentus Geraldą For
dą ir Richardą Nixoną, save su
plakė su pasaulio revoliucinėmis 
jėgomis ir kt. Viso suregistruotas 
21 kaltinimas. Tarp jų dar, kad 
nenorėjo pasipriešinti Vietnamo 
priėmimui į Jungtines Tautas. 

Rezoliucijoj siūloma jo apkal-' 
tinimą svarstyti Atstovų rūmuo
se ir, jei taip būtų nutarta, teis
mą daryti Senate. Kiti devyni 
pasirašę siūlymą yra aštuoni 
kongresmanai respublikonai ir 
vienas demokratas iš Arizonos 
— Robert Stump. 

Geneva. — Iš multimilijonie-
riaus Antenor Patino vilos prie 
Genevos ežero, Šveicarijoj, buvo 
pagrobta 5 metų amžiaus seserė-

Kubieciai iš Angolos 
į Etiopija 

Kairas. — Soma Ii jos ambasa
dos žiniomis, didelė dalis kubie
čių karių iš Angolos perkeliama 
j Etiopiją. Visas išlaidas apsiima 
sumokėti Sov. Sąjunga, sako Vid. 
Rytų žinių agentūra ir prideda: 
"Sovietai išvystė didelį spaudi
mą į Angolos prezidentą Agos-
tinho Neto ir privertė jį sutikti 
su kubiečių perkėlimu į Etiopi-
ją"-

šiukšles pavers 
skystu kuru 

Albany, N.Y. — Albany pra
dėjo statyti įmonę, kuri šiukšles 
ir visokias atliekas pavers skystu 
kuru, ir kuras šildys New Yorko 
valstijos administracijos pastatus 
Empire State aikštėje. Projektas 
kainuos 22 mil. dolerių. Pinigus 
paskyrė Albany miestas ir New 
Yorko valstija 

. - i -JL~i i 
Kuršių Nerijoj, tarp Klaipėdos ir Nidos 

TARPTAUTINIS SOLIDARUMAS 
PADEDA DISIDENTAMS 

Roma. — Tur in t minty so-i sąjūdžio nariai yra suimami ar-
vietų valdžios vykdomas žiaurias ba ištremiami į Vakarus, atsi-

prieš represines priemenes pr:eš disi 
jdentus, ar galima tikėtis, kad di-
I iidentinis sąjūdis išliks gyvas ir 
galės toliau gir.'; pagrindines 
žmogaus teises bei laisves Sovie
tų Sąjungoje?" — tokiu Hausi-
mu italų dienraščio "II Gioma-
le Nuovo" korespondentas krei
pėsi į akademikr Sacharovo žen-
ą Jefremą Jankelevičių, kuris su 

š^ima atvyko į Italiją. 

"Disidentinio sąjūdž'o padėtis 
Sovietų Sąjungoje" — atsakė 
Jankelevič — "yra nepaprastai 
sunki, kartais net desperatiška, 
bet sąjūdis toliau tęsia savo kovą. 
Nežiūrint to, kad veikliausieji 

Papigintais skridimais 
patenkintas 

Londonas. — Predde Laker, 
kurio oro linija pradėjo pigius 
skrydžius iš Londono į New Yor-
ką ir paskatino kitus taip daryti, 
po pirmos savaitės bandymų pa
sidžiaugė, kad nuostolių neturėjo. 
Paneigė kai kieno tvirtinimus, 
kad kiekvienas skrydis davė nuo
stolių vidutiniškai 1,750 dolerių. 
Teisybė, žmonės dar nelabai pa
sitiki nauju kainaraščiu, todėl 
pirmą savaitę ne visos vietos buvo 
išpirktos, lėktuvas užpildytas buvo 
tik 70.5 proc 

Kaina ten ir atgal 256 dole
riai. 

randa vis naujų žmonių, kurie, 
nepaisydami pavojų, stoja į žmo
gaus teisių bei laisvių gynėjų ei
les, ryžtingai tęsdami pradėtąjį 
darbą. Helsinkio konferencija ir 
neseniai Belgrade įvykę Šioje 
konferencijoje dalyvavusių kraš
tų atstovų susitikimai sutarptau-
tino disidentų problema, iš vi
daus politikos sferos ją perkelda
mi tarptautinės politikos plot
mėn. Tai žymus laimėjimas, pa
skatines visus kovotojus už žmo
gaus teises toliau tęsti savo dar-
bą". 

Jankelevič plačiai papasakojo 

Carteris 
Jungtinėse Tautose 

New Yorkas. — Vakar Jungti
nių Tautų visutiniam susirinki
me kalbėjo prezidentas Carteris. 
Svarbiausia, kas 149 valstybių at
stovams patiko ir plojimais paly
dėjo, buvo jo pasiūlymas visiems 
sumažinti 50 proc. visų turimas 
atominių ginklų atsargas. Kitas 
svarbus reikalas, kuriuo rūpinasi 
Amerika, yra Vidurinieji Rytai, 
neišskiriant nei palestiniečių tei
sių atstatymo. 

Amerika, sakė Carteris, atomi
nius ginklus gali panaudoti tik 
gynimui si. 

Neleido demonstruoti 

Maskva. — Prie sovietų Aukš-

Hess — į Europos 
parlamente? 

Bonna. — Rudolf Hess, 83 me
tų, vienintelis likęs Niurnbergo 
teismo nuteistas nacis, sėdįs 
Spandau kalėjime, Berlyne, gali 
būti išstatytas kandidatu į su
vienytos Europos parlamentą ki
tų metų rinkimuose. Vakarų są
jungininkai jį nori paleisti, bet 
ketvirtas partneris, Sov. Sąjunga, 
apie tai nenori girdėti. Akcijos 
grupė, naujausia V. Vokietijos 
dešiniųjų organizacija, nemato 
kitos išeities Hessui išlaisvinti, 
kaip jo išrinkimas į parlamenta. 
Jei būtų išrinktas, sovietai var
giai rastų priežastį Hessui neiš
leisti. 

Bėga S R» Vokietijos 

Hannoveris, V. Vokietija. 
— Per Elbės upę perplaukė Rytų 
Vokietijos kariuomenės gydyto
jas, 32 metų, kartu su žmona ir 
trejų motų sūnumi ir paprašė 
azyiio teisių. 

Gandhi paleista 

New Delhi. — Buvusi minis-
terė pirmininkė InJira Gandhi 
buvo suimta, išlaikyta 16 valan
dų ir paleista. Bet tuo viskas dar 
nepasibaigs, vyriausybė renka 
medžiagą ir bylą iškels. New 
Delhi ir kituose miestuose vyks
ta nuolat'nės demonstracijos — 
ui ją ir prieš ją. 

kurių vieni buvo pagrobę lėktų- *'os dukrc'ė Grobikai savo rei-
vą, kiti išlaisvinti iš kalėjimų,; kalaujamos sumos, vaduotpini-
gaus Alžirijoj azyiio teisę. Tik gių, dar nepranešė. 

Mogadbhu. - Somaliečiai bai-
gia apsupti žiedu Eiopijos miestą nams 6 mil. dolerių, kuriuos te

roristai išreikalavo. 

Maskva. — Brežnevas vakar 
turėjo pateikti patvirtinti naują 
sovietų konstitucijos projektą 
Aukš3iausiai tarybai. Taryba pa
tvirtins, kaip visada esti, "vien-
Tsaar. 

Harer, tik 250 mylių atstu 
Addis Ababos. 

nuo 

Geneva — Pirmadienį Gene-
voje prasidėjo derybos nutrauk
ti bet kokius atominius bandy
mus. Tariasi Amerikos, Britani
jos ir Sovietai Sąjungos atstovai. 

apie žiaurias sovieų valdžios re-1čiausiosios tarybos būstinės pir-
presines priemones, siekiant nu-)madįenį 50 žydų buvo beprade-
tildyti disidentus, pažymėdamas, j<Ją rinktis ir demonstruoti, reika-
jog tarptautinis solidarumas di-j<>ami leidimo emigruoti. Atvyku-
sidentam juos bent dalinai ap-'«i milicija juos išsklaidė, paste-
saugoja nuo dar griežtesnių so-j ̂  k a d v i e n a s b u v o i r s u i m t a s . 

Dar kitiems žydams buvo pasa-vietų valdžios represinių priemo
nių, o kartais padeda išgelbėti 
kai kurių gyvybes. Jankelevič su 
šeima numato pastoviai įsikurti 
Amerikoj. 

kyta, kad jie tą dieną, kai pra
sidės Aukščiausiosios tarybos po
sėdis, negali išvykti iš namų. 

mk'-fii t% £^į»safa ^S2~ 
Indira Gandru 

Laisvieji neįsivaizduoja, kas yra 
koncentracijos stovykla 

• 

"Kiekvienas amerikietis turėtų bent vieną dieną praleisti šioje darbo stovykloje, para
gauti maisto, kurio net kiaules neliestų" 

New Yorkas. — Amerikoj lan
kosi buvęs sovietų politinis kali
nys gydytojas dr. Michail Stem. 
Stern buvo suimtas ir uždarytas 
į koncentracijos stovyklą už žmo-

I gaus teisių gynimą Sovietų Są-
j jungoje. Vakarų viešosios nuo-
i monės spaudimo dėka kovo mė
nesį jis buvo išlaisvintas ir iš-

! siųstas į Vakarus. Šešis mėnesius 
gyveno Izraelyje. 

Dr. Stern spaudos atstovam 
Nėw Yorke pažymėjo, kad 

tis. Šia proga jis viešai padėkojo 
prezidentui Carteriui už akciją, 
ginant žmogaus teises. "Si akcija 
patarnavo ne tik persekiojamiem 
pavieniam žmonėm, kaip mano 
atveju, bet taip pat visų paverg
tų tautų laisvės bylai", sakė 
Stem. 

Stern plačiai papasakojo ame
rikiečių spaudai apie jo paties 
patirtas gyvenimo sąlygas Char
kovo priverčiamųjų darbų lagery-

Jjje, kuriame nuo 1974 jis atliko 
Ameriką jį atvedė laisvės rūpės-i teismo jam paskirtą bausmę už 

Respublikonas 
pagerbia demokratą 

Washingtonas. — Sen. Robert 
Dole (R.,Kan.) pasiūlė senato-

Keliama byla 
Chartijos signatarams 

Paryžius. — Užsienio spaud? 
praneša, kad Prahoje būsianti 

tfooerai araou, arc^Leju^ra. Caį»r 

riaus Hubert H. Humphrey (D.,'iškelta teismo byla dviem Cekos-
Minn.) vardu pavadinti Sveika-1 lovakijos piliečiam, pasirašiu-
tos, švietimo ir gerovės departa-įsiem 1977 metų Chartiją. Bus tei-
mento rūmus. Rūmai dabar va-,siami branduolinės technikos 
dinasi South Portal federaliniu ekspertas Vladimiras Lastovka ir 
ngs-;ątiu. ' agronomas Aks Maciučdc. 

"korupciją". "Paprastais žodžiais 
yra neįmanoma apibūdinti ne-
žmon'škas kalinimo sąlygas šia
me koncentracijos lageryje. Kiek
vienas amerikietis turėtų bent 
vieną dieną praleisti šioje darbo 
stovykloje, paragauti kaliniam 
duodamo maisto, kurio net kiau
lės neliestu, pernakvoti barakuo
se, kuriuose yra sugrūsti ir dusi
nami daugiau negu po tris šim
tus kalinių. Kiekvienas turėtų 
bent vieną d'eną atlikti kaliniam 
skiriamą vergo darbą, kad supras
tų, ką reiškia žmogui sovietų 
koncentracijos stovykla", pridėjo 
Stem. 

KALKNUOKIUS 

Sp.ilio 5: Placidas, Karitina, 
Palemonas, G'lda. 

S;\i!io 6: B.rnonas, Fidelijaų 
Buivydas, Guoda. 

Saulė teka 6:30, leidžias 6:28. 
OKA> 

Daug'ausia apsiniaukę, vėsiau, 
apie 55 laipsniai. 
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Kedaguoja sktn. Irena Kecienė. 2852 W. fi.=Vth St , Chicago, Ulinui-., 60«2!* 
Telefonas 476-7089 

PRANEŠIMAS LSB VADOVAMS 
Skautiškų stovyklų sezonui taikliu posakiu: Kas neskaito 

pasibaigus, grįžtame atgal prie Skautų Aido, pamatysi tuoj :š 
raštų, mokslo ir, žvelgdami į ne- veido! Kiek\iena skautiška šei-
tolimą ateitį, ruošiamės jubilie- n a privalo prenumeruoti ir skai-
j iniams metams. tyti sąjungos žurnalą. 

1978-ieji metai yra m u m s ypa
tingi lietuviškais ir skautiškais 
Jvykiais: švęsime Lietuvos nepri-

Pakėlimams ar apdovanoji-

SKAUČIŲ PASTOVYKLĖ 
— " G Ė U Ų TAKAS" 

Atlanto . rajono "Puntuko"! 
stovykloie tvarkės i se-iarjciafe! 
pagrindais: 

Lietuy ai t emis esame mes gi
mę — todėl kalbame lietuviš
kai 

S v autė k lauso vyresniųjų — 
todėl niekad neife ina iš stovyk 
los ribų be virš ininkės leidimo. 

Skautė mandagi — todėl su
sitikus kitą v isuomet sako: 
"Labas, sese", "Labas, broli" ' 

Skautė g a m t o s draugė — to - : 
dėl stengiasi , k a d stovykla, jos 
namai gamtoje , būtų visada 
tvarkinga ir švar i . 

Skautė t ies i — todėl ką pri-1 
žada, v i suomet stengiasi išpil
dyti. 

Skautė nenustoja vilties — mams pristatyti nusipelniusius. . . . , , . . , . 
skautus, vadovus ar rėmėjus n i e - ! t o d d P o ^ o k i o nors nepasisek!-

k l a u s W b ė s atkūrimo ir mūsų luomet nėra vėlu. Ypač artėjant' m ° ^ f P ^ i r &**?]*> k a d 

sąjungos gyvavimo 60 metų su-jj ibiliejiniams metams svarbu pri-i s e k a n t l k a r t ą b u s & e n a u - \ 

Sesės iš Hartforde. Xew Jersey ir Bostono davusios skaučių ižodį Atlan
to rajono stovykloje "Puntukas", kuri vyko rugpiūčio 20-28 d. Camp 
Rsso'ute amerikiečių skautų stovyklavietėje, BoUon, Mass. 

Nuotr. Česlovo Kiliulio 

Ti f f i UTHUANIAJN" VfOULDAVITiE DAILY 
Second elass postage oaid at CMcago, Dl. Published iaily _ 
ezcapt Sundays, Le^a! Hrriidays. daya after C^iigtrdaa-

and Eaater by the Latnuaniao Cathoiic Press Society. 

Subscription Rates: $30.00 — Chicago. Cook County 
Illinois and Canada Elsewr<ere in the U S. A įOŠM . 
Foreign cour tnes S31.00. . • .i 

I 
PaSto iSlaidas mažinant pakvitavimai už šautas pre 

-i.iineratas nesiunčiann. \ m DKAUGO m-v k-k'. ten*. skai-„ 
Tytojo adreso ^SVUP t£ y. trt"ke*»ti »tžymima <to k-i.J 

•"* ' . i š i r tu lr£w>£ 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėr> 

Chicago. Cook apskr 
ir Kanadoje $3000 $17 00 *12fX 
Kitur JAV. _ 28 00 f 8 00 ' • n-
Užsieny r? — 31.00 19 0«- ;iC« 
Savaitinis .„ ...._ 2000 13 00 ?0«. 

kaktis. Jas paminėsime tautinė 
mis stovyklomis ir kita jubiliejine 
veikla; sukaktys taip pat skatina 
ir to l iau nenui lstamomis pastan
gomis kūrenti lietuviškumo lau
želį savojo jaunimo širdyse bei 
protuose. Čia yra gera proga kiek
v ienam mūsų susikaupti, pasvars
tyti, ką prasmingesnio galime nu
veikti jaunimo auklėjime ir pasi
ryžti nepasiduoti tariamiems ne
pasisekimams. Sio jubiliejaus pro
ga pažvelkime į flgų metų sėk
m i n g u s vaisius ir, suglaudę vy
resniųjų gretas, kartu ženkime 
p irmyn su šūkiu "Per skautybę i 
lietuvybę*'. 

Ši vasara buvo darbinga dau
geliui Brolijos vadijos narių. Ge
rai pavyko Ąžuolo mokyklos sto
vykla , kurioje dalyvavo 21 kur-

I būti patvirt int i LSB Vadovų tytą darbą. 
t l a v i n i m o Skyriaus vedėjo. 11. Teoretinė dalis atl ieka-

iminti asmenis, talkinančius skau-j Skautė draugė savo artimui j 3. V i s i Ąžuolo Mokyklos lan- ' ma iki Ąžuolo Mokyklos vado- ' 
ams ir jaunimui būtina pakelti į i r sesuo kitai skautei *— todėl; kytojai užpildo at i t inkamas as- Į VO nustatytos datos, 

fpą bei paskatinti tol imesniems' j i niekad nedaro nieko, kas s u - į m e n s žinių anketas i r gauna! 12. At l ikus teorinę dalį , s eka 
siekimams. Papeikima : ir apdova- te i tų rūpesčio j o s vadovėms ar į tuntininkų vietininkų rękomen praktinė dalis, kurioje 
r.ojimai šiam tikslui juk įvesti. pakenktų k i t o m s skautėms. į dacijas. Anketos ir rekodamen ! a) pravedama 5 dienų s to -

Šeštosius Tautinės s tovyk los Skautė sąžiningai atlieka vi- | dacijos persiunčiamos L S B Va- vykia (gali būti išskirstyta į 
(Australijoje) kelionės reikalus s a s s a v o pare igas — ji visad i ̂ y ų l a v i n i m o Skyriaus vedė- tris dv ie jų dienų savaitgal ius , 

turi Dievą š irdyje ir atmena j j ^ į jei k i ta ip sąlygos nele idžia) . 
„ , Stovykloje paliečiami v a d o - : 

• Redakcija dirba kasdien 
&30 — 4:30. šeštadieniais 
8:30 - 12:00 

• Administracija dirba kas 
dlen nuo 8:30 iki 4:30. Šešta
dieniai* nor, «*-Tf« ik- 12 nr». 

B • Redakcna straipsniu.- »ai.%o sav 
nuožiūra Nesūriaudntų straipsni 

j nesaugo Juos grąžina tik is ank-
• to susitarus Redakcija už skelb 

mu turinį neatsako Skelbimų kai 
- uos prisiunčiamo* eavu* nnSvraa 

v. s. R. Kuciene jau baigia su , . . . . 44_ ,_,. , Tį , , ~. . v. v . , savo suk i ' B u d ė k tvarkyti. Važiuojančių sąrašai b u - . * 

T*. PB 8 4 2 2 9 

OR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ. NOSD3P rp 

GERKLES LIGOS 
2858 Weat 63rd Street 

Valandos pairai susitarimą 

vo perduoti Brolijai ir Seserijai. 
Ekskursijoje dalyvauja 114 asme
nų: 14 svečių ir 100 skautų-čių 
(34 skautai ar vadovai). 

P A S I D A L I N K I M E 
P A T Y R I M A I S 

vavimo ir svarbesnieji skaut i š - ! 

santas ir keletas LSB vadovų (va-

/ / . Mokyklos vadovybė 

4. Ąžuo lo Mokykla y r a tiesio ko gyvenimo elementai bei jgy j 
I ginėje Vyriaus io Skautininko jamos praktiško skautav imo' 

Čią vasarą įvairiose vietovė- žinioje. j žinios, vadovaujantis skilčių 
s e vyko prasmingai gražios ir Į 5. Ąžuolo Mokyklos vyriau-j s i s t ema; 

b) atl iekamas 10 myl ių žyg i s 
s u nakvyne (gali būti a t l iktas 

, , , . . . . . , . . 1JOS ,lš" v o ir ką naujo s tovyklose paty-j 6. Ąžuolo Mokvkios skyriai s tovyklos metu) . 
l!!* I - ! ! ! S i a m ^ p r a v e d a _ rė įvairių v ienetų broliai ir » L b ū t i steigiami L S B rajo- 13. Vadovavimo dalyje atl ie-

sės. įdomu palygint i stovyklas,J nuose Vadovų L a \ i n i m o Sky- ! karnas bent 6 mėnesių pr&kti-
o tuo pačiu pasisemti naujų riaus vedėjo patvarkymu, š iuo nio vadovavimo darbas, kurio 
minčių ateinančios vasaros s to- . atveju L S B Vadovų Lavinimo metu naudojamos mokykloje 
vykias planuojant. SKAUTY- Skyr iaus vedėjas ir rajono va- įgytos žinios ir gaunama ates -

visuose tacija i š tuntininko/vietininko. 
Vadovavimo darbas a t l i ekamas 
vienerių metų laikotarpyje p o 

TIKIU, kad _ Brolijos vad.ja p n - ^ ^ g ^ s t o v y k l o s . Visiems s i a s vadovas y r a Vadovų Lavi-
rs xai .<ur:ų uzsiemo vadovų - d o m u s u ž i n o t i > ^ stovykla-1 n į ^ Skyr iaus vedėjas, 
lansinei paramai is Brolijos is- _ iy. t o „, ,„•„ rt(WvHw n a t v . Į c A ^ 1 r t ^ ^ ^ H k v r i a ; 

M . K. 6 . BALO KAS 
AkuAertja Ir amU-ru Iti&m 
OtmeiuitutstaS CbiruncU* 

«44S Sau P a t e k i Road (Crawford 
Hedleal Balktta«) Tet. LC S-S44C 
Prnnifc itsomu* pagal -tusiiartma 

re t oftto ir bato; OL>ran4«- 2-41A 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CrOKURGAf 

1443 So. 50Ui A*e^ Cicefr 
K t-'l:«i I-S vai. ir >>-» vai v** 

tšskyni* treSladJenras 
^«Atadieniai» 12 Iki 4 vai. popiet 

Tel. K Kliaace 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTU! 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 WMt 59th Street 

^ ai ptruiad. aotrad.. ke*virtaa. it 
penktaxl ouo 12-4 vai. popiet Ir «-* 
vai vak Tr»č ir Aedtad. uždaryta 

i 
tars 
fina n s 

mo vajaus. 
Šeštosios Tautinės Stovyklos 

Amerikoje v ietovę LSS Taryba 
balsu dauguma parinko Atlanto 

dovavo Vadorvų lav. sk. vedėįas \ [Žl'JIl^Zl ^ ! Z ^ ^ B f i s l c f L I A S " ' l a ^ i a "jūsų s to- S i i v a ^ n d r a d a r b i a u j a 
s. R. Fabijonas) . Šia proga noriu 
paraginti v ienetų vadovus, kad 

' Į vykiaviete 

atkreiptų dėm?sį į anksčiau daly
vavusius brolius A. M. oraktinė-
je c a l y j i — stovyklose, bet nepa
rašiusius reikiamų temų. Tegu! 
jie kreipiasi į s. R. Fabijoną, ku
ris nurodys, kokius darbus reikia 
atlikti mokyklai baigti. Dalis na
rių pravedė skautų stovyklas ar 
jose mokė skautavimo. Gihvellio 
kursuose dalyvavo šešiolika LSS 
vadovų (11 brolių ir 5 sesės); 
dauguma kursus lankė Camp 
Wanackset , N . H. , kiti — York-
ville, 111. 

S u kitais LSS vadovais lan-

prie Paxten, netoli , , - *-JM- I , . . . . 
vykios aprašymų — neatideho- mokyklos skyriaus s te ig imo ir 

U I kit rašymo apie vasaros stovyk pravedimo darbuose. 
7. a ) Ąžuolo Mokyklos sky

riaus vadovą ir instruktorius 

las, kol ims s iaus t i ž iemos p ū - | 
gos. Laukiami jūsų stovyklų! 
laikraštėliai, o ypatingai nuo- *i""T »"«• ","~V ,- „ \T** T „ 

_.' , •'K *\ , s k i n a arba tvirtina Vadovų La 
traukos. Srasdarru nuotraukas • . ; m . _ . A-in„ a *.„ 

. . „ .A * . .... . , . v immo Skyriaus vedėjas is to 
neužmirškite pažymėti įvykio, . ^ ^ . — - ,,„,, 

. . . . , , . r a p n o vaden o s pasiūlytų kan-
vietos. laiko ir dalyvių pavar- \ ,.i . 
džiu. S K A U T Y B Ė S KELIAS i S 1 * " . . , , T. . .,- . , b) Ąžuolo 
laukia jūsų ats i l i ep imo! ' A Č I Ū ! 

SKAUTYBf iS K E L I A S dėko 
j a v. s . Antanui Saulaičiui už 
atsiųstą komplektą Puntuko 
stovyklos laikraštėl io "Puntu
ko Pavėsyje1 Linas Meilus iš Chicagos. naujasis 

Skautybės Kelio foto bendradarbis, 
kiau skautiškas vasaros stovyklas. I Linas lanko St. Lawrence aukštes- liai, ei lėraščiai ir iliustracijos. 
Rakė stovyklavo Chicagos fcre-|"W»it »y*yfc-% dalyvauja Lituani- Daij jų ta lp ins ime "Skautybės 
liai ir sesės, o vėliau čia vyko Vi-1 c a ! t u n t o v'eikJ°Je- Yra ba.iges litu- K e l i o » s k i i t y s e . 
, . . , . . . . , . , ' anistme mokvkla ir šiuo metu lan- ' 

dūrio rajono skiltminkų stovyk-, k o P e d ^ o g i n i ^ l u a n i s t i k o s ^ ^ 
tutą. Labai domisi fotografija. Pri
klauso Lietuvių Foto klubui, yra 
dalyvavęs parodose. Universitete sėjo 14 d. la idoje tilpusiame V i 
žada siekti profesinio pasiruošimo &nrį0 rajono vadeivos praneši
moje meno srityje m e „j^g ^ ^ ^ ve ik loje" (pa 

lankiau stovyklaujančius Toron- jWorcester, Mass . ) . Numatomas d&r^me S*^* U * *&*• 

la bei Ąžuolo mokyklos stovykla. 
Joee teko porą dienų stebėti mū-: 
pų j a u n ų j ų vadovų i šmanymą. 

R o m u v o s stovyklavietė įsteigta 
prieš 15 metų. Jubiliejaus proga | 

P A T I K S L I N I M A S 

"Skautybės Kel io" š. m. rug-

to skautus-es, vadovus, stovyklos 
steigėjus ir svečius. 

At lanto rajono skautai-ės kiele- Į" R " a g i n u Brolijos vienetų vado-
vieną vasara, suvažiuoja į bendrą 
s tovyklą . Gražių pušynų pavė
siuose šauniai pasirodė vilkiukai, 
skautai, prityrę skautai fr skautai 
vyčiai. Broliškai mane priėmė 
skautų stovyklos vadija-ir bendro
sios stovyklos vadovai Turėjome 
laiko panagrinėti vadovavimo rei
kalus. Teko sutikti daugelj buvu
sių ir esamų LSS vadovų bei iš 
Gi lwe l l io kursų grįžtančius da
lyvius. 

Skautu vyčių — budžių, vyr. 
skaučių — gintarių suvažiavimo 
s impoziume dalinomės mintimis 
su jaunimu apie jų pažiūras į lie
tuvišką skautavimą, tvarką, skau
tiškų programų reikalingumą 
vyresniems skautams,—ėms ir in
telektualinį auklėjimas*. 

Atėjus rudeniui, vėl tenka pri
mint i vienetų vadovams, kad rei
kia surinkti 1976 m. skautų na
rio mokestį ir užregistruoti v iene
tus Brolijoje, nes registraciją rei
kėjo įvykdyti iki 1976 m. gruodžio 
31 d. Prašau rajonų vadeivas pa
raginti vienetus, vadovus ir pavie
nius skautininkus nedelsiant re
gistruotis, nes nario mokestis yra 
m ū s ų "isų pareiga Brolijai ir 
Sąjungai 

N e p a s r r Š k i m e atnaujinti Skau
tų A i d o prenumeratą ir surast: 

stovyklos laikas — 1978 m. rug
piūčio 13 — 26 d. d. 

šiame L S B v a d o v ų suvažiavime 
I Clevelande), t u o metu Klaipė-

sto vykios . 
14. Baigusieji tris kursų da

lis (teorinę, praktinę ir vado
v a v i m o ) , atlieka LSB Vadovų 
Lavinimo Skyriaus vedėjo bai- į 
g iamąjj darbą. Ba ig iamas i s ' 
darbas pristatomas skyr iaus 
vedėjui dviejų metų la ikotarpy 
je po stovyklos. 

15. Smulkesnes darbo gaires 
bei instrukcijas paruošia L S B 
Vadovų Lavinimo Skyriaus ve 
dėjas. 

/ V Mokyklos baigimo 
pripažinime^ ir ženklai 

. . . - 16. Visų Ąžuolo Mokyklos 
TU sąrašus ir ki tus mokyklos , . . . . . . , . 
J , . . A ., , J

x lankytojų darbai su skyrių va -
administracinius re ikalus tvar • m 

ko L S B Vadovų Lavin imo Sky 
riaus vedėjas. 

Mokyklos sky
riaus vadovas tvarko v i s u s m o 
kyklos skyriaus reikalus ir re
guliariai informuoja Vadovų 
Lavinimo Skyriaus vedėją bei 
rajono v a d e h ą apie skyriaus 
darbą ir po kiekvienos kursų 
dalies baigimo prisiunčia ra-

Įdomūs rasinė- ! _ \ 
t MZ_L : , „ I Portą. 

8. Ąžuolo Mokyklą baigusių 

vus 1978 metų vasaros užsiėmi
mus planuoti taip, kad galimai 
daugiau skautų ir vadovų galė
tų dalyvauti tautinėje stovyklo
je. Patariu neruošti tuntų sto
vyklų, išskyrus vilkiukų stovykla
vietes, savose vietovėse, o parem
ti vadovų dalyvavimą finansi
niai ir organizuotai vienetais vyk
ti į 6-ją T. S. Atlano rajone. 

LSS Tarybos pirmininkė v. s. 
Lilė Milukienė sveikina Brolijos 
vadovus, pradedančius rudens 
skautiškus darbus. linkėdama sėk
mės plačiuose Brolijos dirvonuo
se. 

Brolijos vadovų suvažiavimas 
(Clevelande) buvo aprašytas Kri
vūlės ketvirtame numeryje. Pa
pildomų atsiliepimų, pataisų ar 
temų bus pateikta ir sekančioje 
Krivūlėje; ji jau ruošiama. Ta ip 
pat dauguma šiame pranešime 
minėtų reikalų bus ten plačiau 
aprašyta. Krivūlę galima užsisa
kyti pas v. s. J. Toliušį, 7220 S. 
Califomia Ave. . Chicago, 111. 
60629. 

dos v iet ininkijos buvusi padė-i . . 
į t i s šiuo metu j a u nebeegzistuo- . ^ ^ J ,' 

ja. Clevelando jūrų skautų Klai l *> f^J! ^ 2 * T ? ' 
pldos v i e t i n i n l d j a s u v a ž i a v i m o f * n e t a u t i š k a h t e r ^ u r a (lietu 
r vrų ir kitomis k a l b o m i s ) : metu at l iko regis traci jos priva 
lumus i r nario mokest į susimo 
kėjo. "Skautybės Kelias" apie 
tai nebuvo painformuotas . Klai 
pėdos viet ininkijai ir j o s vado
vui j . s . Džinarui Kižiui linki
me "Gero v ė j o ! " naujus veik
los metus pradėjus . 

ĄŽUOLO MOKYKLOS 
T A I S Y K L E S 

/. Mokyklos lankytojai 

l .Ąžuolo Mokyklos t ikslas 
yra padėti s k a u t ų vadovams 
pagilinti s k a u t i š k a s žinias, pla
čiai supažindinti su teorine k* 
praktine skautybę bei paruošti 
t inkamus l ie tuvių skautų vado
vus. 

2. Į Ąžuolo Mokyklą priima
mi L S B vadovaL sulaukę 17 
metų amžiaus ir turį I-mą pa 
tyrimo laipsnį. Kitų vadovų 
prašymai lankyti mokyklą turi 

/ / / . Darbo gairės 

9. L S B Ąžuolo Mokyklos d a r : 

bas susideda iš teorinės dalies, 
prakt inės dalies, vadovavimo 
dalies ir baigiamojo darbo. 

10. Teorinėje dalyje mokyk-

Laukiame jūsų pastabų ir siu- 'jLmas bei pritaikymas dabarties 
lymų, kurie įneštų daugiau įvai- ^ l y g o m s . Visų jūsų sugestijos, 
umo, įdomumo, tikslingumo skau-
iškoje veikloje ir palengvintų 

vadijai. 
Šiuo metu Brolijos nuostatų, 

idėjos prisidėtų prie geresnio bei 
pilnesnio šių užmojų įvykdymo 

Tiaųkiarne ir BudLre. 

b) supažindinami su pagrin
diniais skautybės ideologijos 
principais: 

c) paruošia tr i s darbus: 
(1) studijinę temą, 
(2) raštu a t sakymus į klau

s imus. 
(3) Mokyklos Vadovo nusta-

dovų vertinimu ir rekomendaci 
' NukHta ] ft pusi • 

Or. Jonas G. BYU-BYLAITIS 
GALVOS Ot STUBURO UGOS 

2858 W. <3rd St. 
Chicago, m. 60621 

TeL 476-3409 
Valandos pagal r tritaria* 

A d v o k a t a i 

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

Of. tcL 776-5182; ra. 7*7-5047 
2649 W . 63rd StM Chieago, B l 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

Sestad- atdara pusę dieno* 
Mes duodame {vairius tetaiatm 

patarimus. 

4k»mhtnt* S74-I 

Oft. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marqaette Hedlcal CVout 
•1S3 S«» HvdzMr 4 i e w t 

Vai: pirmad aotrad ir Iteivirtad 
9 Iki 7 S" vai. vakar-

*»>*tad nuo t iki B »HI 
Pasai susitarirr.& 

OTtao t*k-t. W i 4-Mlii 

TeL ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9434 West 71 st Street 
VAU.: ptrm.. antr.. kerv ir penkt 
l no . S.iin vai popiet treč ir S«#1 
tik -nifiitarua 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
OR. EDMttND L CIARA 

OPTOMETRIPT A? 
ftm IVent Slst Street 

TeL — GR 8-24410 
Vai pH«a> »usitarinu^ ptrmaO I-
tv : 4 r 7 9 intr«ud ? p*»nk« 
4 4e*tad ' « - * vai 

Of*. teL 73S-4477: Rez. 246-2839 

0R. E. OECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E 

SaectaJvht — \er%o tr 
Emocine* lnm>. 

CR.%WFORr> MF.niCAI. RtHJ>I>r/ 
*44» So Palaukt Road 

ralandon pacal ausitar'.ma 

• n d b r i e l . — OI 84873 
OR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

A32 SOL ftedsfo Ave. WA .V2670 
Valandn. Į M Į H -maltarimą iet oe 

Ml a-rtOOI. 

OR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGt 
Kt lUkU Ui VAIKŲ IJGOS 

•JI»VCIAIJ«Tie 
• a n M t BI II.IHNO 

n.%« s»inth West«TD Mmmtii ' 
v i!«n.io« Ka»lien nuo 10 vai. e»«« 

iki l vai popiet . .,; 
• mso tel. I t t 7-11*8: reiid 29 

Ofa. HE 4-1818; Re*. I»R tVMt> 
0R. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa . 
«4M Wwt 71 «t Strert. .-

(71-os tr Campben Ave. kamna* 
Vai.: pitrmad.. antrad.. fcervlmd i 
ppnfctad x iki 7 v p p Tik «u«ttam. 

U P H C U s i u o>i» 
VIOI.I-rrA KAft«»KAIT* 

.051 So. \\M»hteiuit%. TH U*.*!** 
Pritakomi akiniai paan< «ydjrtoj. 

receptu* 
Didelis aktni>| 'Amg pamnnkunar 

Vai . pirm. antr . penkt ) • -» . !* 
Ketv. 1-S v. va.k. Seftt l«»-4 w. 9- t 

Tre<*)adicnlat» uždaryta 

0R. RCMAS PH KUS 
\KIV UGOS — ClllKt RfiMA 

Offc«l 

«2<m > 0 CK>TRAI. %Vfc 
Valaodop pagal <us1tar1na 

OR. FRARK PU0KAS 
(Kalba lieMJviiitBl) •/ 
OPTOBdETRISTAS 

TikrtnH «kt- ivuatko akbda» t* 
t <iota<i h—at* . jv 

8618 W. 7 la t St . - Tel. 7 3 7 ^ 1 * 
Vai pagal susi 'anma i't<lar>t* 

illlllllllIflIlIlIlIlUIHllHHIHflItni 

G Y V E N K I T 
ttllinlinil1 

I L T A I 

OR. A. S. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHTrtURGAS 

ML — B E t ^ 8 w 3 
Specialybė Aldų figos 

3907 West 168rd ttrent 
Valandoa pagal erasrtarimą 

Ofta© t e t — PB 8-222* 

OR. JANINA JAKAEVIČIUS 
I O I I A 

V A I K U L I G O S 
K M Weat «trd Street 

Ptrmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir pnnkt 
nno 13 Iki t wuk tr ano » tks • vai 
vak. Settad nuo 1 iki • v%l 

0R. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. POSLfcg IR :• 

PROSTATO CHIRURGIJA 
»W» W. «$rd 8 t n w 

Vai aotrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv ooo 5-7 vakare 

Ofiao te i 778-2880, reatd. U3-tf4r 

0R. 1 J. SIMORAITtS 
O T D T T O J A S 

Adresas 4256 W. SSrd StMBt, 
Oftoo telet. RE S-44IS 

ResMendjo* telet. GR S-SSII 
VaL: ptrmad.. antrad., ketrtrtnC S 

penktad. nno 1 lkl t vai. 

tl£CTS - K lf»IT C0NTOOI O^iSS-ON A Ŝ CHAMEtR 

- , , . . » , . . . • > , • • : • : _ . . . : . : . . : . . : : . : . - . < • <• 

&*W^rXC:fT^±r- :*:•*-» 

Oft PO 7 - * » 0 . R«a QA 3-7278 

0R. A. JENKINS 
GYDYTOJAi5 IR CHIRURGAS 

3844 W«st 8Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

įsidėkite r, n t rus Bemintas laagvs ir )ai |oUte geriacvda sws4otesaa 
įurštu varnifti -» etektrnį "tVTERTHERM- apšildymą, ^ ^ 

J| galite jungti bet kariam kambaryje. Vanduo yra hermetiškai 
uždaryta* ir n i. kad nereikia papildyti Termostatas yra įdėtas. Tyliai 
veikia. Pasirunkite K anksto %lsokiems netikėtumams. 

K O S T A S B U T K U S 
Skambfat 77S-2781 — Kattet! aagl»kai tarp 8 v. r. ir 8 v. v. 

Kalbėti lietuviškai tarp 8 ir 10 v. v. 
' ' l | l l ' l l , ' I M , ' ' l n i •l'HHW1HMIiilMlHWWIIUIHIWIHIMItiWIHUIIMIIHUWIIIimHH1ll 

skaityt©:^ ypač naujų skautų'pst laipsnių ir kitų skautiško .• Sigitcs Mikncliii 
Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

te?26. Vadovą-;'»-.niėž KL.^ hadubo pjo^ii-i, vy**+ pc*žuiae-' LSB V^r^uiii Sk4uUMttM& i M - V M M 

OR. K. A. J0CAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
S i 4 N a Ifentera Aveaae 
1802 No. Wester» Aveoae 
TtA. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 381^4805 

Istslfcmi Ir barto tel. 8321381 

DR. PERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

14*7 8. 4 t t k Ooatfc, Cicero 
10-U ir 4-7 
traė tr 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHEMmOAA 
Bendra praktika ir moterų figbt 
OffeHM tr res. SSM W. SSm 8t 

Tel. PRnnpect S-ltSS 
Ofiso vai.: pirm., antr.. tr*e • 

penkt. noo S-4 vai ir « » » «ak 
Seat M p p ir kKu laiko 

Oftao tel fTF. t-21-2*. M M . «U> 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

3454 West Ttst 
Vai : ptrm., antrad.. kerv tr 
M tr «•? - B) ankato 

TeL o f W PU 

0R. P. C W.NSKURAS 
GYDYTOJAS m CHlRUROA> 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. poptat 

Tr«& Ir aefttad. 

Ofiso teL S88-3188: 

OR. PETRAS I U 0 I A 
GYDYTOJAS IR C R D t O t d A i 

•284 & " T i r r m mM Ą m 
VaL pirm. antr., kstv. kr psakt: Jpt 

oasml 
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delyje stovi Žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklas, keli kry
žiai 

GARBINGI LIETUVYBĖS ROMAI 
Be galo visiems lietuviams nau- bios liet ištaigos: M.K. Čiurlionio 

3mga ištaiga, didelius darbus at- galerija, Lietuvos laisvės kovų 
likusi — Jaunimo centras Chica- muziejus, Pasaulio lietuvių, Mu-
goje švenčia savo 20 metų veik- zikologijos, Tautosakos, Foto ar
ies sukakti. §iu rūmų atsiradimo chyvai, bibliotekos, Jaunimo c 
priežastis tokia. televizija, Lituanistinės bibliote-

«*. j • ^ t« i • kos leidykla, trvs lituanistinės 
Atvykę | Chicagą pokano me- , , , . ,,.. ' . ... .. ~ 

. . . . . . . ° . .. mokyklos ir kitos mstitucnos. So-
to ateiviai ir jų organizacijos pa
sigedo patalpų. Ypač jų stigo jau
nimas. Senųjų parapijų rūsiai bu
vo perkrauti pačių parapijų orga
nizacijų parengimais. Smuklių • 
patalpos daugeliu požiūrių neti- Jau keletą metų Jaunimo cent-
ko. Privačių svetainių kaip ir ne- ras garsėja savo kavine ir ypač 
buvo. Naujoji laiko dvasia reika- jos kultūrinėmis vakaronėmis. 
lavo modernesnių, platesnės Veikiai pasirodė, kad 150-200 vie-
apimties institucijų naujų orga- tu gražios kavinės patalpos per-
nizaciiu, o tuo pačiu ir moder- ankštos ir todėl buvo susirūpin-
nesnės aplinkos bei pastatų. ta jų praplėtimu. Remontj dar-

_ -,.,. - . . . . . bai, kurių išlaidos siekia apie 
Padėti ryžosi patys naujakuriai ^n nnr. , , . . , . .. r 

L , . . .: ^ t,fL . . „ o0,000 dolerių, jau baigti. lietuviai jėzuitai Chicagoje. Bu- ° 
vo nupirkti vienoje vietoje keli Jaunimo centro neeilinė su-
tušti ar senais namais ar>statyti k a k t i s b u s mi™ma šį mėnesį ne 
žemes sklypai. 1956.VII.29 pra- v ienu> het penkiais parengimais, 
kasta žemė pirmajai Jaunimo h*™™ v i s n s ™&* P8*8 Jaum"-
centro statybai, o 1957 m. jau m o ceat[as- S t a i Ju e i l e : X-8 - k a " 
audarytos ir pačios patalpos. v m e s atidarymas, X.9 — Jauni

mo centro mugė ir pasirodymai, 
X.16 — pagrindinis sukakties mi-

Kukliame Jaunimo centro su- nėjimas, pamaldos ir vaišes, X.23 

Sį pavasarį, kovo mėnesi, susi
vienijus komunistams su socia
listais, kairiųjų sąjungai nepap
rastai pavyko savivaldybių rinki
muose: net 2-3 svarbesnių mies
tų kontrolė perėjo į kairiųjų ran
kas. Tik sostinė Paryžius išsirin
ko buvusi min. p-ką gaulistą 
Jacąues Chirac. Jo laimėjimas y-
pač svarbus dešiniesiems, nes J. 
Chirac ateinančiuose rinkimuose 
ruošiasi statyti savo kandidatūrą 
į respublikos prezidentus. Taigi 
po savivaldybių rinkimų, kaip ir 
1972 m., kairiųjų susi grupavimas 
galėjo tikėtis laimėti visuotinius 
1978 m. kovo mėn. įvyksiančius 
parlamento rinkimus. 

Dėl programos nesutaria 
Tik nežinia, kokia juoda katė 

perbėgo per kairiųjų bendradar
biavimo lieptą, kai jie neper
seniai buvo susirinkę aptarti nau
jos rinkiminės kovos programos, 
siūlysimos Prancūzijos rinkėjams. 
Kaip rašo ''Nevvsvveek" savait-

kaktuviniame leidinyje, kuris iš- — B. Pūkelevičiūtės dramos "Pa- r a š t i s ^o IX. 26. laidoje, "per 
leistas, minint šios įstaigos de- likimas" pastatymas, vaidina Los | pastaruosius dvejus mėnesius so-
Šimtmečio veiklą, buvo rašoma: Angeles dramos sambūris ir X30 eialistai ir komunistai vienas ki 

PRANZOZIJOS KAIRIESIEMS 
SUNKU SUSITARTI 

Radikalai susprogdino ''kairiųjų viršūnių" pasitarimo^ atsisakę tartis su komunistais 
BR. AUŠROTAS 

:.: : ^ G M s 

tai nutraukė pai. .irimus su ko
munistais. Taigi kairieji atsistojo 
prieš didžiausius susitarimo sun-

neturėtuy nuo 1972 m. kumus, 

Pradėius nau;us mokslo me
tus, vėl randame tą pačią aplin
ką, tuos pačius marai kalbančius 
ir dar mažiau besidominčius lie
tuvių kalba mokinius, tą pačią 
negalią ir nepajėgumą pras:verž 

mokinys butų labiau įtrauktas į 
mokymosi darbą. Lituanistinės 
mokyklos mokytojas didesne pa
mokos dal{ skirdavo aiškinimui, 
o mokiniai tik klausydavo ir aki
mis sekdavo, neturėdami progos 

Suvalstybinamo grėsmė 
Palikęs posėdžių salę R, Fabre 

žurnalistams pareiškė, kad "šio 
dramatiško žingsnio jo partija 
turėjo imtis, kai Komunistų parti
ja primygtinai reikalavo, kad, lai 
mėjus rinkimus, Krašte būtų vyk
domas kuo plačiausias įmonių su-
valstybinimas". Marchats, komu
nistų sekretorius, atsakydamas į 
šiuos savo beveik bendraminčių 
kaltinimus pasakė, kad "ir De 
Gaulle valdymo dienomis kraš
te buvę suvalstybinta daugiau 
kaip 2,500 įmonių, tačiau De 
Gaulle niekas nevadino tokiu bai
siu "kairiuoju valstybintoju". 

Tačiau pastarasis viešas kai
riųjų susikirtimas dar kartą pa
brėžė gilią ideologinę prarają, 
skiriančią socialistus nuo komu
nistų. Mitterand socialistų lyde
ris, labai dažna:, neiškeldamas 
tų skirtumų ir kalbėdamas bend-

spyglių. Vos tik kelios dienos j rybėmis, stengės: Šio plyšio ne-
prieš įvyksimą "trijų didžiųjų" į plėsti, stengdamasis sudaryti bal-
susirinkimą Prancūzijos kom. jsuotojų daugumai patinkamą i-

tam nepagailėjo aštrių kritikos "Chicagos Jaunimo centras yra - kom p. Br. Markaičio kūrinių 
bendro darbo vaisius. Ne vieno, koncertas. 
bet daugelio lietuvių idėjomis jis Jaunimo centro patalpų išlai-
buvo suplanuotas, bendromis pa- kvmui kasmet reikia surinkti. . , . , . . . 
stangomis jo statybai buvo su- 50,000 doleriu. Taigi, norint kad! P * * * * *en- sekretorius Marchais deologišką formulę. Apskaičiuo-
telktos lėšos, visų bičiulių auko- lietuvybė Chicagoje klestėtų, rei- M ° socialistus, kad kairieji te- ta kad komunistai surenka apie 
mis f b išlaikomas. Jis gimė iš kia visomis išgalėmis šią institu- i & į* a j m ė t i - f gu neseKs Šmitų, 20 proc balsų, socialistai 30 
tėvynės meilės... Jaunimo centras ciją remti, nes 80 procentų visu i V ; Vokietijos), Calaghanų (D. | proc, o tie rad.kalsociahsta, vos 
liudija jaunajai kartai, kad senie- lietuviškų parengimų vyksta šios 
ji tautiečiai mylėjo gimtąją kai- institucijos patalpose. 
bą, skambias lietuviškas dainas ^ 
ir visą mūsų kultūrą. Todėl pa
vargusios jų rankos nešė sunkiai 
uždirbtą pinigą, kad Jaunimo 
centre aidėtų tas pats savas žo
dis, skambėtų tos pačios šaunios 
dainos ir klestėtų toji pati kūry
binė dvasia. Jaunimo centras liu-

Jaunimo centrą savo aukomis 
kūrė senieji ir pokario meto 
ateiviai. Net Pennsylvanijos lie
tuviai rėmė. Buvo senosios kar
tos garbingu lietuvių, kurie au
kojo po keliasdešimt ar net 100,-

,.. - . . . . . - T -000 dolerių. Bet iš esmes Tauni-
dna ir naujųjų ateivių pasiauko- , . , „ ' . 

. *:'*• mo centrui pastatyti reikalingas 
lėšas sudėjo tūkstančiai mūsų 

Panašios mintys išreikštos ir tautiečių, aukodami mažesnėmis 
š> m. rugsėjo 10 d. Jaunimo cent- sumomis, kartais net "našlės 
ro vadovybės atsišaukime į rėmė- skatiko" būdu. 
jus, kur rašoma: "Lietuviai iė- , zuitai, Jaunimo centro kūrėjai, 
sutinka šią sukaktį su dėkinga 
širdimi. 20 metų gražios ir pras
mingos veiklos Dievo ir savo 
Tautos tarnyboje! Jaunimo cent
ro 20 metų atliktas darbas yra 

Britanijos) ar Mario Soares (Por- 3 proc. (pastarieji nėra nei radi-
tugalijos) socialistų pėdomis. į kalūs, nei per daug aiškūs socia-
Aišku, kad šios nuodingos strė- listai, nes jie yra už laisvo ūkio 
lės buvo nukreiptos į Mitterrand 
socialistų apkasus. 

sekr. Marchais griežtai pasisakė 
už Prancūzijos branduolinių gink
lų tobulinimą, jis taip pat stipriai 
kritikavo Mitterandą, socialistų 
vadą, kai pastarasis siūlė, kad, 
rinkimus laimėjus, tautos būsią 
atsiklausta (referendumu), ar 
Prancūzijai yra reikalingi ato
miniai ginklai". Tie patys ko
munistai taip pat atsisakė ir nuo 
"proletariato diktatūros", pasiža
dėdami visuomet Elikti ištiki
mais demokratiškų rinkimų prin 
cipams. Komunistų partija pana
šiai, kaip ir jų draugai euroko-
munistai Ispanijoje ir Italijoje, 
nebijo kritikuoti savo perdėtinių 
Maskvoje. Tačiau komunistai, pa
lyginus juos su socialistais, tebė
ra ''kietos socialinės linijos" ša
lininkai. 

Prancūzijoje niekam ne paslap 
tis, kad socialistus ir komunistus 
skiria ne vien ideologija. Labai 
daug erzelio kelia ir asmeniškos 
vadovų ambicijos. Mat, abi parti
jas skiria taip pat ir nepasitikėji
mas, ir tai nežiūrint pavasario 
savivaldybių laimėjimų. Kaip sa
koma, komunistai įtaria, kad jų 
bendradarbiavimas su socialistais 
tėra tik "vedybos iš reikalo". Pri
leidžiama, kad, kai tik kairiųjų 
sąjunga laimės rinkimus, socia
listai, kur tik galės, išstums ko
munistus iš vadovaujamų pozici-

ijų, tepatikdami antraeiles parei
gas Mitterando kabinete. Komu-

ir šviesu aktyvaus lietuviškumo 
lauką. Tačiau reikia prasiveržti, 
reikia surasti priemenų daugiau 
išmokyti lietuvių kalbos ir pada
ryti ją sava, kasdien ir visur tarp 
savųjų vartojama. Turime litua
nistinėje mokykloje išmokyti lie
tuvių kalbos tiek, kad mokiniui 
nebūtų sunku ją vartoti ir kad 
nereikėtų nuolat griebtis anglų 
kalbos. Dabar didžioji mūsų jau
nimo dalis tarpusavyje kalba 
angliškai tik todėl, kad lietuvių 
kalba per sunki, kad trūksta žo
džių ir gramatinių formų papras-
č:ausioms mintims reikšti. 

; į aiškų lietuviško sakinio pasakyti. Mo
kytojas, norėdamas vaikus išmo
kyti kalbos, turi savo pamokos 
didesnę dalį skirti mokiniams — 
ieisti jiems paskaityti, pasiaiškin
ti, mėginti savais žodžiais pamo
kos dalvką aptarti. Į pokalbį pa
eiliui įtrauk ami visi klasės mo
kiniai. Tokiu būdu nejučiomis ir 
palaipsniui būtų ugdomas moki
nio įgūdis j lietuvių kalbą. Tu
rime tai pake:sti, kad mokinys ne 
tik būtų girdėjęs ir žinotų, bet 
kad jis būtų įpratęs ar įgudęs 
lengvai lietuvišką sakinį pasaky
ta, perskaitytą knygos pastraipa 
atpasakoti žodžiu, o vėliau ir 
raštu. Trumpai kalbant, duoki
me mokin ui progų kalbėti, ra
šyti, skaityti 

Skaitymas 

Trūksta 
kalbėti. 

žio lietuviškai 

Viskas lietuvių kalbai 
Lituanistinę mokyklą reikia 

paversti lietuvių kalbos mokyk
la. Visas dėmesys turi būti lie
tuvių kalbai. Visi mokytojai, ką 

".ui.-i: socialistų peaomis. i kalūs, nei per daug aiškūs socia
listai, nes jie yra 
išlaikymą). 

Komunistų manevras 
Verta prisiminti, kad komunis

tai dėjo daug pastangų save iš
baltinti visuomenės akyse: gen. 

Jei čikagiškiai ir kitų vietovių 
lietuviai mini Jaunimo centro 
vardą su gilia pagarba ir dėkin
gumu, tai mūsų okupantai jo ne
mėgsta ir savo spaudoje ar kitais 

lietuviškajai visuomenei didelė * * * * E™s? P a s t a n ^ &**&-i . „ • • _ • • . _• ti netuvvbę saioosi. malone, uz kūną mes visi tunme _ . , . , ' _ , , 
būti dėkingi ir Dangui, kuris tiek ? ' ""JT* « a t u 5 a l u ' nes« į*5 , . , . _ , . . , 

*. i w „ «,-„ l»-~„„«. ;. oazista bolševikų kovos taktiką,! P«<anouni 
E i f ^ S L i r T S ^ S™ *~> ^ ko kita iš ju nei ^ ž t i ir tęsti bendrus posėdžius 
visiems JL. rėmėjams, lankyto- ° .,. . : . . _ , ; ., 
jams ir prijaučiantiems, kurie I e ! ^ n e l a u k t 1 ' & kovos

T ***** 
pasiaukojimu sudarė sąlygas lie- t a i k ,h ' n £ «"8^vui Jaunimo 
tuviškajam ir religiniam darbui centrą b u t ų ^ a u t a i r 0 . 
mūsų tautiečių tarpe". Taip rašo s , o s ******* Chicagoje veikla, 

Kai neseniai prasidėjo socia
listų, komunistų ir radikalsocia-
listų suvažiavimas, galima pri
leisti, kad komunistų sekretorius 
nekaip jautėsi po jo paskutinių 
atakų prieš savo pavasario laimė
jimų sąjungininkus. Kai po vie
no posėdžio jis ruošėsi prie mik
rofonų pranešti apie konferenci-
los eigą ir pasiektus susitarimus, 
jį nuo mikrofonų atstūmė žils
tantis, liesas, aukšto ūgio vyriš
kis. Tai buvo Robert Fabre, kai
riųjų radikalų partijos įgaliotinis. 
Jis, priėjęs prie mikrofonų, dra
matiškai pareiškė, kad "su komu
nistais toliau neįmanoma posė
džiauti". Po šio pareiškimo R. 
Fabre su savo delegacija apleido 
pasitarimų salę. Nieko nepadėjo 

Marchais kvietimai 

Prisiminus skaitymą, reikia pa
sakyti, kad jis jauną žmogų mo
ko daug dalykų. Pirmiausia skai-

jie bedėstytų, daugiausia laiko i tymas netiesiogin'u būdu moko 
turėtų skirti lietuvių kalbai, ypač | kalbos ir rašybos. Skaitydamas 
pirmuosius ketverius metus. Per tų! mokinys išmoksta naujų žodž:u, 
ketverių metų kaikotarpį galėtu
me išmolyti skaityti, kalbėti, ra
šyti ir gramatikos. Be nuosekliai 
išeitos gramatikos neįmanoma 
taisyklingai kalbėti ir rašyti. Tai 
turėtų būti aišku kiekv enam 
mokytoju". 

Daugelis mokytojų sakys, kad 
tai neleidžiama, kad turime lai-

gramatmių formų ir taisyklin
gais sakiniais kalbėti. Kas daug 
skaito, greitai pradeda knygine 
<alba galvoti ir kalbėti. Tuo bū
du greičiau išmokstama lietuvėj 
bendrines rašomosios kalbos, ku
ri gerokai skiriasi nuo mūsų kas
dienines šnekamosios kalbos. Iš
mokus daug'au lietuvių bendri-

nistams tai būtų tolygu "karaki-
rį" O jie jau nuo 1947 m. i š t i - j k a ! b a įr •*» 
sus tris dešimtmečius stengėsi į- tuv škai. Jei butų tinkamai išei 

kytis programos. Jaunimas, išėjęs Į nes rašomosios kalbos, lengviau 
iš lituanistinių mokyklų, sunkiai' išmokti gramatiką ir rašybą 

ne

lįsti į valdžią. 
Ar socialistai galės susitarti su 

savo ideologiškais pusbroliais ko
munistais, parodys ateitis. Bo abc 
jo, ju susitarimui daug kliudo ir 
dešiniųjų blokas. Šiuo metu Pran
cūzijoje išėjo iš spaudos dvi kny
gos, kurių vienoje "180 dienų Mit 
terrando valdžios" teigiama, kad 
"kairiųjų vyriau«ybė, laimėjusi 
rinkimus, sugrius po pusmečio". 
Ši knyga, kaip amerikiečiai sako, 
yra viena iš labiausia perkamų, 
na, žinoma, ir skaitomų knygų 
šiuo metu Prancūzijoje. 

kun. Algimantas Kezys, dabarti 
nis JC direktorius. 

būtu užgniaužtas mūsų jauni
mo judėjimas ir jo puoselėjama 
prišbolševikiŠka veikla. 

* Taigi nenuostabu, kad per 20 
Jaunimo centras, 1972 m. pra- Jsunimo centro gyvenimo metų 

plėstas — padidintas naujais pa- lietuviai, kokių įsitikinimų jie ne-
statais, veikiai tapo didžiausiu lie- būtų, ne tik nepuolė Jaunimo 
tuvybės židiniu ne tiktai Chicago- centro, bet jį visomis išgalėmis 
je, bet ir visame laisvajame pa- rėmė. Per 20 veiklos metų Jauni-
sauryje. Butų nereikalingas daly- mo centras buvo užpultas tik 
kas čia mėginti išskaičiuoti jo at- vieną kartą, deja, ne kokios nors 
liktus darbus, —ir storiausios spalvotosios rasės priartėjusių 
knygos neužtektų, — tačiau ne- kaimynų, bet pačių lietuvių, kai 
galime ir be kai kurių skaičių ap- keliasdešimt jų, piktos rankos su

vedžioti, pasitelkę vietinius na
cius, pakėlė ranką prieš šią lie
tuvišką šventovę. 

Taip pat ir Mitterrando socialis-

— Karinę prievolę šiemet at
likę seminarijų auklėtiniai Len
kijoje buvo susirinkę Przemysl-
Pralkowice Dievo Motinos šven
tovėje. Po šv. Mišių klierikai 

G,^uxi d'Estakųj. Franc^jo. I g g ^ g , ^ P* 8 * 1 "* 0 * 
prezidentą* i Švenčiausiajai Mergelei Marijai. 

tos programos, jei mokytojai bū
tų lietuviu kaib)s ir rašybos tiek 
mokinius išmokę, kiek programos 
iodo, jaunimas kalbėtų ir rašy
tų lietuviškai bent vidutiniškai. 
Programos atžv'lgiu svarbiausia 
^mokyti mokinius lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti 

Siūlau kraštutine? priemones 
lituanistinės mokyklos mokyto
jui, kad j s vėl bandytų padary
ti mokyklą pajėgia išmokyti mū
sų vaikus lietuviu kalbos žodžiu 
ir raštu. Juk visi sutinkame, kad 
lituanistinės mokyklos svarbau-
s'as uždavinys — išmokyti lietu
vių kalbos. Jos išmokus, bus vi
sos durys atviros į lietuvių tau
tos istoriją, į Lietuvos krašto pa
žinimą, į lietuvių literatūrą, į 
lietuvių parapiją, j L'etuvių Bend
ruomenę ir kitas organizacijas. 

Keisti mokymo metodus 
Keisti metodus ta linkme, kad 

:\tsimintina, kad kiekvienas 
geras įprotis nėra lengva įgyven
dinti. Reikia ši-ntus kartu saky
ti, kalti, lenkt:, kol geras jprot s 
tampa asmens dalimi. įprotis 
skaityti daro žmogų šviesesnį, 
sąmoningesni, sau ir kitiems nau
dingesni. Kai jaunimas jpras 
skaityti, atsiras laikra<č ų naujų 
prenumeratorių, lietuviškų kny
gų pirkėjų. 

Lietuvių tautinės vertybės 
Lietuvių kalba — brangi lie

tuvio tautinė vertybė. Todėl rei
kia ją ne tik gera; išmoktu bet 
gerbti ir branginti. Kalba nebus 
gerbiama, jei lietuvškoje šeimo
je bus nevartojama, ja nekalba
ma. Kalba bus skriaudžiama, kai 
į ją bus kaišiojami angliški ar 
kitų svet'mų kalbų žodžiai ir po
sakiai. Lietuvių kalba bus panie
kinta, jei lietuvis su lietuviu kal
bės kita kalba. Kita mūsų tauti
nė vertybė —lietuviška knyga ir 

(Nukelta į 4 pusi.) 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

saką, taip naudingą fiziškai ir dvasiškai kenčiantiems indonezų mišinys. Tikėjimo atžvilgiu jų yra budistų, 

Lietuviams jėzuitams reikia 
nuoširdžiai dėkoti, kad jie minė
tą instituciją įsteigė. Vieni ju, jų 
tarpe kunigai Br. Krištanavičius, 

sehL 
Dabartinio JC direktoriaus pa

vaduotojo kun. V. Gutausko su
rinktais duomenimis, šiuo metu 
Jaunimo centru reguliariai savo 
susirinkimams, sueigoms, kur
sams, repeticijoms ir pan. nau
dojasi 40 lietuviškų organizacijų. 
Per metus Jaunimo centrą vie- J- Raibužis jau ilsisi dangiškuo-
nu ar kitu būdu aplanko 80- s* namuose. Kiti — ilgamečiai 
100,000 žmonių, daugiausia jau- JC direktoriai J. Kubilius. G. Ki-
nimo. Paskutiniais metais čia bu- jauskas, įstaigos kurčiai bei talki-
vo 18 koncertų, 14 minėjimu, 16 ninkai — V. Gutauskas, J. Kidy-
viešų paskaitų, apie 500 susirin- kas. J. Vaišnys. J. Borevičius, L. 
kimu, 150 teatro ir choru, 170 Zaremba, Br. Markaitis, brolis 
tautinių šokių repeticijų, 9 meno P- Kleinotas ir dabartinis uolus 

. parodos, 12 seminaru, 8 kalėdi- direktorius kun. Algimantas Ke-
nės eglutės. Čia ruošiamos lietu- zys tebėra mūsų tarpe. Su jais 

,viškos mugės, kursai, šaukiami tad susitiksime ir jiems u? didelį 
pasitarimai. Periodiškai leidžia- triūsą padėkosime 20 metų su
mas dailus "Mūsų žinių" biule- kakties minėjimo metu. 
tanis. Yra įsikūrusios labai svar- b. h>. 
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"Ponas Espozito, kad netektų jums ieškoti van
dens tyruose", juokaudama pasakiau jam, "viena 
no programos dalis dar yra neatlikta". 

"Daktare, tai jūs dar neužmiršot mudviejų 
pasikalbėjimo?" 

"Ne, neužmiršau, nes jūs tada mano pianais neti
kėjote. O kaip jūs dabar galvojate?" 

"Daktare, tuo laiku man tikrai atrodė, kad jūs 
tik mane ramindama sugalvojote tokį planą, bet dabar 
įsitikinau, kad tas planas tikrai buvo ir yra realus". 

"Ponas Espozito, mes jį įgyvendinome, nea jūa 
pats prie to prisidėjote. Be jūsų pagalbos to pasiekti 
būtų neįmanoma. Ar jūs vis dar galvojate studijuoti 
agronomiją?" 

"Daktare, aš pakeičiau savo nuomonę. Noriu stu
dijuoti psichologiją". 

"Įdomu, kodėl jūs pasirinkote psichologiją?" 
"Per mano aštuonių mėnesių buvimą ligoninėj įsi

tikinau, kad beveik kiekvienam ligoniui yra reikalinga 
moralinė parama. Ligoniui gyvenimas dažnai atrodo 
toks juodas, toks tamsus, toks liūdnas ir toks beviltiš
kas. Besikalbant su psichologu, jis pamažu pradeda 
skaidrėti, ir net nepajunti, kaip darosi vis šviesesnis ir 
šviesesnis. Man tokiose tamsiose valandose padėjo ki
ti, dabar aš noriu padėti kitiems". 

"Ponas Espozito. pilnai sutinku su jumis. Su
prast; žmogų, įžiebti jarr. kibirkštėlę vilties ;r 1 palai
kyti reiškia daug daugiau, negu milijonas tablečių. 
Agronomas tai oadarvti 

žmonėms. Jums bus labai lengva suprasti kitų žmo
nių kančias, nes jūs pats tiek daug iškentė jot." 

Ligonis gavo iš valdžios stipendiją ir žiemos semest
rui buvo priimtas į New Yorko universitetą, kuriame 
socialinius mokslus studijuoja ir jo panelė Alex. 

"Ponas Espozito, sveikinu! Pagaliau jūsų laukto
ji diena artėja. Jūsų svajonės išsipildė. Už kelių dienų 
jūs apieisite ligoninę. Man linksma, kad sugrįšit į nor
malų gyvenimą, bet ir gaila, kad neteksiu jūsų". 

katalikų, Konfucijaus sekėjų, taoizmo, kaodaizmo ir 
kitų išpažinėjų. Vietnamiečiai turi savo kalbą ir, mūsų 
akimis žiūrint, labai savotiškus papročius. Kalbėdami 
jie nežiūri vienas kitam į akis, nes pagal jų papročius 
tai nemandagu. Jie nesisveikina rankų paspaudimu, 
nes jų manymu tai yra barbariškas paprotys. Kiekvie
nas vietnamietis turi kelis vardus. Vieną dieną jis va
dinasi vienu vardu, kitą — kitu. trečią —trečiu, ir net 
nesusigaudai, koks yra jo tikras vardas. Be to, jie tu-

"Daktare", pasakė jis, "esu jums dėkingas už vi- j ri dar siaptus vardus, kariuos žino tik jie ir jų tėvai. 
sokeriopą jūsų pagalbą. O labiausiai už tai, kad jūs bu- j Tačiau net tėvai juos nevadina tikruoju vardu". 
vote ne tik kantri, bet ir labai jautri mano atžvilgiu. To 
niekada aš nepamiršiu." Pamačiau, kaip jo veidas nu
švito. 

"Ponas Espozito, manau, kad jūsų iš Vietnamo 
žinių skrynia dar nėra išsemta iki dugno. Prašau, iš-
krapštykit iš jos dar ką nors įdomaus ir papasakokit". 

"Gerai", atsakė j ia "Bandysiu1. 
"Vietnamas, kaip jūs žinote, yra rytinė Indokini-

jos dalis", pasakė jis. "1954 metais jis buvo padalin
tas į šiaurės ir į pietų Vietnamą. Siaurės Vietnamas ati
teko komunistams, o pietuose įsikūrė nepriklausom i 

Abu Vietnamus 

"Įdomu, kodėl?" paklausiau ligonį. 
"Jie bijo, kad neišgirstų piktosios dvasios. Jei jos 

sužinos žmogaus tikrąjį vardą, jos gali jam padaryti 
daug žalos". 

"Ponas Espozito, tikrai savotiški yra vietnamiečių 
papročiai. Apie tokius papročius iki šiol nesu girdėjusi. 
Man labai įdomu girdeli. Prašau pasakokit toliau". 

"Gyventojai augina ryžius, cukrines nendres, ku
kurūzus, koko.so palmes, kavos medžius, šilkmedžius 
ir kitokias augalus, kurių vardų jau nebeprisimenu. 

Kaimo žmonės gyvena bambukų namuose. Bam
bukus jie gana meniškai supina, todėl tie namai atrodo 
savotiškai gražūs. Saigone namai yra mūriniai Pats 
miestas yra fantastiškai gražus; plačios gatvės, bul
varai. Neveltui jis dažnai yra vadinamas rytietišku 
Paryžium. 

Daugumas vietnamiečių yra neturtingi, bet jie 

demokratinė Vietnamo respublika, 
vieną nuo kito skiria Ben-Hoi upė. 

Kaip jau anksčiau buvau minėjęs, mano kuopos 
buveinė buvo netoli pietų Vietnamo sostinės Saigono. 
Klimatas šioje Vietnamo dalyje yra tropinis, musonų 
tipo. Auga bambukai, mango, įvairių rūšių palmės, sao, 
dan, gumos ir kiti šiltų kraštų medžiai. Miškuose gy-| yra labai nuoširdūs ir vaišingi imont-s. Svečią jie labai 
v*>na tigrai, stumbrai, drambliai, panteros ir kiti žvė- j gerbia ir stengiasi jj kuo gražiausiai priimti ir kuo 
rys. Sakoma, kad džiunglėse dar iki šiol galima sutikri skania -šiai pavaišinti. Jie vartoja daug žuvies. 2uvų 
laukinių žmonių Jie ant kaktos turi "tattoo" žmogaus jie pnskaito iki 300 įvairių rūšių. Ją vnlgo šviežią, 
pavidalo : džiovintą ir sūdytą. Vietoj duonos jie vartoja ryžius. 

Pagavę žmogrų. jie ji nužudo, iščiulpia kraują, kukurū::uo ir makaronus. Svečiui jie paruošia specialų 
-.egau Gėlytėmis rūp.ntis ga-i o kūną su specialiomis apeigomis paaukoja savo die- .Maistą, kuris laikomas jų delikatesu". Pertraukdamas 

lėsite ir nebūdama** agronomu. Pasirodo, nėm to blogo,! vams. Patuke* pas juos. gyvas neišeisi. Ačiū Dievui,. žodį, pasakė ligonis ir nusijuokė, 
kas neišeitų j gerą Jei jūs nebūtumėt aužei^tas, būtu- i kad man nett-KO su jais susitikti. 'Ponas Espozito, kodėl jūs juokiatės iš deukate-
mit p"irnVcT agrooomgą. Daoar pasiriakot OMkiiol Gyventoja* }?* čaiujos monffuua» Ir o^-vi'* * įfog&uguuj, 
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BOSTONO ŽINIOS 
kurie buvo labai veiklus Bostono j sūneliu Aru. 
lietuvių gyvenime, išsikėlė į -Wa-| Lapinskas buvo iabai pareigin-

Uhinjtmifl. D.C. Jis ten dirbs gas žmogus! Sūnų mckė, kuris 
|SmrtJhsoniari -^taijoje. yra muzikas-kompozitorius, duk-

X 
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T A U T O S ŠVENTĖ IR 
DR. J. BASANAVIČIUS 

LR Bostono apvl'nk 
d. 

rugseio 
tautos šventės ir! 

mery rašoma. Jis tik pirminin 
kavęs tam svarbiam tarybos po
sėdžiui, kur buvo paskelbta Lie
tuvos neprklausomvbė. Kaip iau-

surenge tautos šventes tri ..-. -« « . -». . . .',. 
_ * . . . . nvste-e labai aktyvus, taip vėliau 

Jono Basanavicaus minėjimą 

G. CAPKAUSKIENĖS IR R. 
STRIMAIČIO KONCERTAS 

tenoras, 
, iau amžiui bėgant dr. Basanavi- •, 

su menine programa. U . u s ^ £ * . ,. b Capkaashene .r lyrinis 
Mme, mas padėtas į K ^ H j ^ t o k s a k t v v u s . B e t % v i s t i e k į ° ™ > m e s d a r negirdėjom, 

nešimu, sugiedota Amerikos, Lie- i , ^ . v* «..-. • , » . .̂ i>tr 
tuvos himnai ir Lietuviais esame 
mes gimė. 

Apylinkės pirm. A. Matjoška 

tė buvo studentė, bet keliauda 
na vasaros atostogų metu per 
itiropa žuvo Ispanijoj. Lietuvoje 

Lietuvių radijo valandos Lais-jBalys Lapinskas buvo Nemuno 
vės Varpas rudens koncerte prog-j jūreivis. Su laivu 'Balanda", ku-
ramą atliks mums jau eilę kartų-riame jis dirbo, jis atbėgo ir Vo-
girdėta mūsų iškili solistė Gina j kietijon, nežiūrint, kad tas laive-

trumpu žo^ž-:u pažymėjo tautos 
šventės atsî ad-'m-ą ir ios reikš
me ir dr. Tona Basanavič'ų, kaip 
vieną iš didžiuiu lietuvių veikėm. 

PreWentas Hr. Vincas Maeiū-

Į buvęs lietuvybės žadintojas, pa
vyzdys ir simbolis. 

Tai buvo labai vertinga paskai
ta. 

Meninėie daly solistė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson, akom
panuojant Sauliui Cibui, daina
vo: Oi liūdnas, liūdnas, Močiutės 

. dvarely, Tykiai, tykiai Nemunė-
nas is PhiMelnhMos pnimna iogj & t e k a ? M f e l a s „j^,^ R a u s v i 

anie dr. Basanavičių yra daug į dobilėliai, 
kalbėta ir rašvra. kad rodos jau i , tt , , _, v . i tytis, 
nieko nauio, kas nebūtu ž'noma, 
nebėra ką pasakoti, tačiau dr. 
Maciūno paskaita buvo tikrai \-
domi ir jo'e buvo daug nasakvta, 
ko dautruma nežinom. Jis kalbė
jo apie dr. Basanavičiais raštus 
ir pokalJvs su Pietariu, šer-
n»um. Mikšiu, dr. STsjtja ir ki-
tnR Kain Basanavičius ikūres ir 
leidęs Aušra, kaip ''am buvo ūri-
metama, kodėl Aušra 

iš operos Jūratė ir Kas-
Kad aš našlaitėlė, Mano 

imaitis. Solistas pirmą kartą 
pasirodė Gunoud operoje "Romeo 
ir Julija" pagrindinėje Romeo 
rolėje. 

Šis Laisvės Varpo rudens kon
certas bus veik duetų koncertas iš 
Traviatos, Meilės eleksyro, Romeo 
ir Julijos ir lietuvių kompozito
rių kūrinių. Solistams akompa
nuos bostoniškis pianistas Saulius 
Cibas. . Visa programa atliekama 
lietuviu kalba. Savo atsilankymu 
ne tik pasigėrėsime mūsų meni-

gimtinė, Dukružėlė, Oi, motušė-j n i n k u d a i n u g a r s a i s , bet tuo pa
le, Lietuva. Ir ši solistės parink- č i u paremsime ir lietuvių radijo 
ta :r puikiai atlikta programa !vaIandą Laisvės varpą, 
puikiai jungėsi į š} iškilmingą 

lis visai netiko jūrų kelionei. 
Nuliūdime liko žmona Vera, 

sūnus Darius su žmona Laima, 
vaikaitis Aras ir sesuo Bronė Lie
tuvoje bei kiti giminės. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TĖVŲ BALIUS 

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis va-
karas-balius šiais metais bus lap
kričio 5 d. gražiame Chateau de 
Ville restorane. Bilietų reikalu 
kreiptis į Redą Simonaitienę tel. 
668-7267 arba į Valę Čepienę. 

minenmą. 
Tik, kaip pirm. Matjoška pa

brėžė, gaila, kad tik tiek susirinko. 
Kai d r. Basanavičius lankėsi Bos
tone 1913 m., jo pasiklausyti bu-

VYČIU KULTŪRINIS 
FESTIVALIS 

Lietuvos vyčių rengiamas kul-

P a i e š k o j i m a s 
MARUOS ftE&KAUSKIENGS 

JFEDINTŲ DĖMESIUI 
Neseniai Baltimorėje mirė Marija 

Šešitauskienė, Amerikoje žinoma 
tūrinis festivalis įvyks Maironio• ^ ^ ^ ^ S m > , i u s , kuri pa 
>arke Shrevvsbury, prie Worees-

16 d. Dėl Scholar-
?nip bus ir dovanos, televizija, 

!vo susirinkę net per du tūkstan- t>rio spalio 
sustoiusi. fiui T e k o r a š > 1 { -Laisvojoj Lie-' 

Jis r a ^ daužau šviesuomenei, *,„..;»» *nj~**~.\m&Li n,' .! ,{ĮLi 
1 Z , , . . B . . . ' . i inoj Nostalgiški prisimini- hikrodžiai ir kt. Visi ir ne vy-o ne Iiaun7nai. Basanavičius no- !_ 0 ;» i_ ««*,rr*£*; t»A , „ „ . , ; , _ . . , . - . . . • _ • « -.„.. ,. i31131 rr pažymėti, kad vargas ir čia kviečiami ir laukiami. 
T*"°S P M * v r » i a «"> " e t»r<->ta p f l i i . 1 . 1 1 . . « , 1 Inedatekhai žmones jungia, o per-diea Jei Basanavičius būtų ėjęs ; į į į i u s t o l i n ^ fr ^ y r a t i e s a 

ne pirma, o grefa. ta: ir šian
dien stovėtume atsilikę. Basana-
v'čhis supratęs aosvietns reikalą. 
Kodėl caras užaręs Vilniaus u-
r.iversite^ą? Kodėl oer oirmaii na-
saub'nf karą vokiečiai riinmesi 

KULTŪROS KLUBE 

Šio sezono pirmas Kultūros klu-

SARKU VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Marijai r Adolfui Šarkoms, gy
venantiems Medforde, jų duktė 
? Iarija surengė 25 metų jų vedy-

bo susirinkimas ?vyko rugsėjo 24 tinio gyvenimo sukaktį — vai-
d. Nauja pirmininkė Beatričė £?s. Jų pačių namuose dalyvavo 
Vasaris (Kleizaitė) pranešė, kad zo;e ĄQ asmenų, jų taree ir Cam-

t̂ k mūsų madžios mokvklom?s?į5ių metų klubo valdyb^: pirm. ,fc"r;dge lietuvių parapijos klebo-
Kodel per n-ji pasaulini karą vo-j Beatričė Vasaris, vicepirm. Auš- ; n a s Saulėnas. Sukakų- šventė 

rugsėjo 17 d. 

MIRĖ BALYS LAPINSKAS 

A.a. Baiys Lapinskas mirė rugsė-

ra Kubiliūtė, sekr. Mykolas Drun-
ga, jo pavad. Gytis Žiaugra, kasi
ninkas Algis Dumčius, jo pavad. 
Daiva Izbickaitė, svečių priėmėja 
Genovaitė Treinienė. 

Pirmininkė Vasaris pranešė, 

k'ečiai tuoiaus kibė nne univer-
s:teto? Niekas nenorėk lietuvių 
šviesuoliu. Kf»in šiandien mūsų 
Jaunimas erebia^i ans:lu kalbos. 
taip ana ;s lsik?is rūsti ka'bo*. 
Ksi į Palangos prrxrimnaziią vyk
davo lietuviai mok'nia', tai vos1 kad jų bus laikomasi tradicijos. 
tik atsisveikinę su tėva?s »"r siili- Susirinkimai vyks kaip ir seniau, 
r>» '* trąnV'ni, tarnam kalbėdavę kas ketvirtą mėnesio šeštadienį, 
rusiškai. T-;e c:mr»aziVai nVėie , I įėjimas 2250 dol., o studentams 
kad Mintairos gimnaznoi esąs, laisvas, kad patraukus juos lanky-
mokvt'-'ias. kuris viešai kalbąs (ti klubo susirinkimus. Jau numa-
hffu«id.tri. Tas mokvtoias bu\'ęs tyta viso sezono programa ir kai 
Tonas Tab'Ansk's. mūsų kalb;nin- su kuriais prelegentais yra susitar-
kas. T?A mokm'ai vvke net i Min- ta. Sekančio — lapkričio mėnesio 
tania. \*A oam.TvtM ta mokvtoia. 
Tai>i. Basanav*rius buvęs tas di-
i#rsis liet"wbės žadintoias. Ku
dirka ?r kiti atvirtę tik Aušros 
dėka. Pirmas Aušros numeris 24 
puslapiu su Basanavičiaus pra
kalba nadares s'-eb^kla. Kud:rka 
ir kiti apsiverki fwskaitę ta Auš-

liko iiek tiek turto. Yra žinoma, 
kad New Yorko apylinkėje prieš 
k\xrj laiką gyveno jos giminaičiai 
Pranas ir Aleksas Meškauskai, taip 
pat žinomi kaip Frank ir Alec 
Sheskas. 

Ieškomiep ar apie juoe žinantie
ji malonėkite rašyti Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 W«rt 8Snd Street 
Ne* York, K. ¥. 10024 

jo 19 d. Palaidotas rugsėjo 22 d. 
Naujosios Kalvarijos kapinėse, 
greta automobilio nelaimėje žu
vusios dukters Audronės. I laido
tuves buvo atvykęs sūnus Darius 
iš Chicagos su žmona Laima ir 

S O P H I E BARČUS 
BADUO SOMOS VALANDOS 

Vta* programos a WOPA 
Lietu* 114 kalba: kasdien ano pliiua 

diodo 0d penktadienio 12.30 — 
130 TaL popiet. — Seitadienl ir 
eekmad. ano 8:310d 9:30 w. ryto, 

MaLt HEcnkMk 4-M13 
1490 A M. 

7141 S* MAPLEWnOD AVE. 
cmcAGo. BJL mm 

prelegentu bus dr. Vytautas Cer-
nius. 

Siame susirinkime buvo dvi da
lys. Pirmojoj daly Zita Krukonie-
nė skaitė paskaitą "Bendrieji 
skirtumai aukštaičių, žemaičių 
ir dzūkų liaudies dainose". Ji 
pradėjo dzūkų dainomis. Ne to

ra. Kai Pr. Makotas neskaitęs* mis> k ^ ^ s dainuoja mūsų solis
tai TO se'nvninkė pamačiusi fo ii- t a i a r &**& o kurios buvo dai-
hp.lvv vf>idą. paklaususi, ar "uojamos lietuvių liaudies dir-
esi sveikas? bant darbus ir panašiai. Toliau 

sekė aukštaičių dainos ir žemai-Ir taip rinkdamas tuos dr. J. 
Basanav'čiaus didelius darbų per
lus kalbėio oreleeentas dr. Ma
ciūnas. Dr. Basanavičius nebuvęs 
Lietuviu tarvbos n'rmininkas, 
kaip paskutiniajam c'Bridges" nu-

A. t A. ALDONAI SODONIENEI mirus, 
jos sūnui, mūsų draugui ARŪNUI, jo tėveliui p. S0D0-
NIUI ir BROLIAMS bei kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Aldis Liubinskas 
Audrius Viktorą 
Tauras liubinskas 

čių. Populia'iaušios dabartinėje 
! Lietuvoje aukštaičių dainos. 

Prelegentė ne tik kalbėjo ir ail-
jkino tą dainavimą, bet ji pade
monstravo iš magnetinių juostų 

:tas dainas, kurios buvo įdainuo
tos Vilniaus universiteto ir kitų 
ansamblių. Viena daina net jos 
pačios įdainuota. Prelegentė tik 
prieš keliolika mėnesių yra atvy-

APEE MOKYKLAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

laikraštis. Be jų l'etuvis, gyven-ikusi iš okupuotosios Lietuvos pas 
damas svetimuose kraštuose, grei-.s^-o vyrą Perkūną Krukonj, su 
tai pamirštų savo kalbą, rasta,! kuriuo ji susipažino kai jis buvo 
kultūrą, istoriją, papročius. Lietu- inuvykęs į okup. Lietuvą, 
vių tautinės vertybės — daina, 

U A. JONUI RAMANAUSKUI 
tragiškai žuvus Australijoje, jo seseriai ONAI DIR-
GELLENII ir jos šeimai nuoširdžia užuojautą reiškia 

Kazys «r trena MieeafNHal 

menas, papročiai, lietuviški var
dai, laisvės ilgesys, kova už Lie
tuvos valstvbės egz;stenciją. 

Lituanistinės mokyklos užda
vinys ne tik tas lietuvių tauti
nes vertybes paminėti ar protar
piais f>aaiškinti, bet jas 
mok'nių protą ir Širdį, 

Antrojoj daly Perkūnas Kruko-
nis rodė skaidrių montažą "Ma
noji Lietuva". Montažas gražiai 
paruoštas su muzika ir deklamaci
jomis iš juostos. Graži muzika ir 
gražūs eilėraščiai Maironio ir ki
tų poetų gražiai deklamuojami, 

įkalti į įcurie buvo įrekorduoti Bostone. 
kad jos Pne skaidrių kai kas pasigedo pa-

riekad neišdiltų, niekad nebūtų!aiškinimų. Pav. visai neaišku, 
pamirštos ar pamestos. Tai sun-jkam buvo rodomas krašto apšau
ki pareiga, bet reikia ją vykdyti, Į gos ministerio Merkio įsakymas 
nes be savo tautinių vertybių lie- įsteigti Varnių koncentracijos sto-
tuvis negalės ilgai išlikti lietu- vykią, puslapis, kur sakoma, kad 
v 'u- Lietuvoje veik visą laiką buvo ka-

Lituan'stinės mokyklos paiė- ro stovis, o taip pat Krukonio iš 
gumas išauklėti ir išmokyti lie- Vamių koncentracijos stovyklos 
tuvių jaunimą taip, kad jis ir paleidimo dokumentas. Nei vienas 
l'ktų lietirvSkas, yra mūsų visų iš prelegentų niekur neminėjo, 
didysis troškimas ir viltinga sva*;kad dabar Lietuvą okupuota, o sa-
|ooė. Kad ta mūsų svajonė ta p- kė tik Lietuvi, 
tų tikrove, mokytojai dar kartą 
turi sušvytėti lietuvišku idealia.-
mu. , '•**a»fc- Istoriros dr. Ramūnai ir istori* 

hL Statųjį jos raagstrė Skirma Kondrotaž, 

A . f A. ONA SUBAČIUS 
USKEVKtOTf 

Gyveno 7230 S. Troy Street, Chkago. TOtnols 
- Mir* ^>alio 3 d. 1977. 1:50 vai. popiet sulaukus 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje. 
Amerikoje isieyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, dukt Albina Miliū

nas, žentas Kęstutis, sūnėnas Jonas Miliūnas su =.*ima, Lietuvoje 
sesuo Magdalena ir brolis Juozas su šeimomis, ir t - gimines drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir sv. Kazimr.To Ses. rėmėju 
draugijai bei kitoms organizacijoms. 

Kanas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuves įvyks ketv.. spalio 6 d. is koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veikmės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, fantas b- Utį giminės. 

Laidotuvių direkt. Evans Ir Sūnus — Tel 737-8600 

IŠSIKĖLĖ KONtmett AI 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
aOSGELLANEOUS 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame 

senų namą pataisymus. 
PETRAUSKAS 

OONSTRUCIION COMPANY 
TeL — 847 7564 

Skambint po 6 vai. \ akaro 
•llIUIIIIIIIIIIllllllllHnHilIHIUlUIHiilHUI 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau amas ir MMledu naujas pe

čius. Pigiai tsvalM taipgi aljtUUua 
tr pertiirbu dei duju. įdeda vaadeaa 
Uidytuvua. Bkielpcto 

A BANYS — tcL 447-880t 

B E A L E B T A I I 
Į - T I ' ! • • • • • II ! • • • • • • 

Mur. bungalow — 3 dideli miega
mi, salionas (židinys), valgomasis, 
1% vonios, išbaigtas rūsys su baru 
ir židiniu. Garažas. 54 z 125 p. skly
pas. Į vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, gera vieta. 

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

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insoranoe — Inoorae Tax 

2961 W. 6Srd Street — 496-7878 

Išnuom. 4 kamb. butas au vooia 
vyresnio amž dirbančiam vyrui at> 
ba pensininkui. BJLiilgvjjurto apyi. 
Skambint nuo 8 iki 9 v. ryto saia 
nuo 9 iki 10 vai. vak. teL 376-0208 

M. L S. 

PACKAGJE JEXPRESS AGESCT 
MARIJA NORElKIENfi 

MARQTJjrTTE PARKE 
PIETYAKAKIUOSE 

Tinime namų aaotraukaa, 

SIUNTIN IA I i UETUVA Į Budraitis Realty Co. 
Labai pageidaujamos geros rūšies \ 

prekfrv Mainas tf Europos saodeUt}. I DRAUDIMAI IVAIBIŲ BC6IU 
_ TEL. - - WA &-27S7 | ^ ^ KJJOMAVmAS 

Parinksime iniiiifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiimiiifiintiiii 

M o v i N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kirus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir oilna apdrauda, 

TEL. — WA 5-8068 
miiiiimiiiiiiiiHiiiiiniiiuiHiiiiiiiininiii 

10% — ae« — so<» 
07 apdrauda nm 
Mtto pas 

FRAKK Z A P 0 L I S 
H w « asth 
Chloago, nito 

TH. — OA 4-MM 

ISSVOhi 4 kamb. butas 
Brighton Parke. 
TeL — S2S-7L» 

D K M E S I O I 

M. A. S I N K I * 
>"OTf ABf PCBUC 

nroo&CE TAX SEKVICM 
tai. SB4.74M 

VERTMAl 
42SB 8ow 

Taip pat daromi 
O m n g g fekvtettmaĮ. pUdosa* 
PILIETTBftS PRAJTMAI tt 

kttokl Uankso. 

L I A U D I E S M E N A S 
• • D B A U O E • • . '. 

NiiuiiiitHHHmiiiiiiHHHiiuiminiimitii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas rjerkra^istymas 

Jvairtri atstumų 

T ^ . — 376-1882 arba 
S76-o886 

Hinilllllllll|f||l|HIIIIIII« 

nuomiijirjJraji. 
424S W. 6Srd S t , teL 767-68N. 

MARQUETTE PARKE 
12 metų mūras, 3 miegamieji, 1%. 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taa 

Notariatas — Vertimai 

SELL REALTY 
1 B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ava — 778-22» 

NAMAI PERKAMI GERAI 

"DnngcT 
galima pasirinkti prairtų ttao-
dies meno darbų: medžio, ks> 
ramikoa, drobės, taip pat ttBta* 
vlskų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite į "DraogfJ* sj§-
ministraciją ir pasižiūrėkiL Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

Didelis maro 
sklypo. Gazu 
Pka. $25,750.00 

Šildymas. 
ant piatatss 

Marquette 

llllllfinirilllliiiiMiiiiiiiiiMiinniiiiiifttM: 

SIŪHTINIfll IUETŪV4 
ir kitas kraStas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer * * J 
Ckica«o, I1L 60633, telef. 9274980 
iHiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiMiiii; 

MDnmgo^ 
63rd SL, 

4646 W. 
m. 
•B *i=. 

T l l F 0 I T Y Y t A t S 
0 F BAKKNESS 
ParaM Dr. 

SITTER — HOUSEKEEPtt 10 butu tvarfdagas mfiro asanaa, 
apie $22.000 metinių pajamų, nauja* 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar- 6 year & 2 year ohL Mature wotnaa. 

I»alrtq prekių 
brangiai ii masa 
O0SMDS PABCEL8 EXPRESS 

SIUNTINIAI į UETUVA 
asas s. Bakted st_ chioMco. m. «oao* 

asai w. «a st , ctttcmgo. m. eotna 
lelef. t24-37X7 _ 254-S320 

ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai tflc atradimas. 

Dviefų butų, gelsvų plytų, 19 me
tų modernus namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Jrengtas, beveik tra
čias butas, gražiam beisraonte. daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60.000. 

f | Į M M | , • • I i iii • f 

BtTTno preKyom, 
svi, dideis patogus namas ant pla
taus sklypo Marauatte Pke. $42^00. 

Gražus platus sklypas Ir garažas 
Marquetto Pke. Vertingas pirkėjui. 

VALDiS REAL ESTATE 
SCZS Weat Tlat Street 

T e l 7S7-7299 arba 7S7-6SS4 

I 8 I O T K I T B D A B A I 

5 day week. l ive in or dairy. 
Elryn. ExceHent pay. 
Some Engiish necenaary 
469-2239 

Glen 

\TTRA1 IB MOTKKYTi 

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiir 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos Radijai 

Storeo Ir Oro Vėsintuvai 
M l O L I N A 8 T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2846 W. 69th SL, teL 776-1486, 
,ww,,www,"w • MOKYTOJŲ DĖMESIUI 
iitniHnimiiinmimmimniiiĮiiiiiiiiiwn 

VALOME * 
KILIMUS IR BALDUS **• k ******* psraiyis Lirn> 

' " " " ' * , n • * * * • • IviŲ KALBOS GRAMATIKA tr SD* 
PuMaame tr faskaoJaiBe TAKSft, aritalkyu Betvljea mokyk-

vbų rtH* grutdk tems Ir kaina tik 3 daL Pripažmta LB 
J BUBNYS — Tai BE 7-S169 Metlsaa tarytai kala Ubai 

sjsaiimiiiiiuiiMiiiiiiiiiiitiMiUMiMiiMtsi abi saakų mokyklams. 

IHimillIlIlMMllllllllflliHrlIMllllHllliltlII 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lletnvtų Radio progra-
ffM Naujoj AngUjoj ii Stoties 
WN8R, 1369 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po; 
pietų — perduodama veLaosm pa- 'l 
«ai:ltniTj fnlu Rn.n4.rauka , r •romeu-
tarai, muzika, d̂ irn** ir Magi'^'S' 
pasaka ftia programa vwia Sterwv 
nas ir Valentina Minkai. Bioiir 
reikaljua kreip^> J Baltir Fi^rivf-
— gėJlų hH do\-*fiu krMitnvf, STr? 
Fk Broadway. S«v Bo«tt«n. Ra.HM. 
08177. TpWomaii ?»UVi««> TCT 
pat gauDAmas di«iraAtjs "!>-»') 
gas" ir rasite dideli paair'r.jckma 
Ueruvlikų knygų. 

pastai tr 
Taip pat labai vertiaga kayga V. 

Lmievi«aus LIETUVIŲ KVIETIMAS 
VOKIETUOIE ir AUSTKIJOJE t944> 
Hat sjtfBts. Nt psL so daugybe sjs> 
traukų msiyhijų b? moėcknų bei abica> 
rieatų Ir kaina tflc 12 daL Pridėkit* 
$LM pasmi Ir osakesaama. Sluakrtf 
užsakvmus: 

Penafatinku norai 
už lengvą darbą. Reikalinga kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. BHdgeporta. 

Skambrart 964^4328 " 

W A N T I S - VTSAJ 

EXFEanENCED BODT MJUf 
yfSEDED A T -4JliBss5^a« _ 

600d UTorking eonditkma. Hnat 
J»v« own tools. 
E3LSTON ACTO KmVBJMSMŠ 
3809 No. EJston, tel. 4634686 

HANDY MAN OK 
N E E D E D 

Eacpertenced or WBI Tralą. Work 
in amaU Antknie Sbop, Near Weat 

CAUL S26-6879 w 

DRAUGAS 
*SV> W. BSrtl 
Chiragn, I1L 

Street 
60629 

SHIPf»IN6 ANO NECEIf I M 
Dea Plaihee area margi mė tMiuoter 
neėda ahipping & rocerviag nebp 
for packing & receiving machine 
pert Experience preferred but wiD 
train. Permanent full time poeitftM 
vrith full benefaa CaO — 

8 2 7 - 8 t t t 
ELECTRONIC TECHN1C1AN 

To trouble ahoot aad repasr ateo-
tronic caiculators. Lookmg for top 
man wtth ejcperienoe in CMOS log> 
i c 2 davė a week or fnfl time. 

DHOO Of SWTTZEWiAND 
E i k Orovo, sjUnots 

f k i l » > a a f ar apporntaaaat 
6 4 9 . 7 * 1 3 

HELP WANTED — MALĖ AND PBtALK 

iiniiiniiiiiniiiunttimiiimnitiiinitrittn 

Perskaito , , D n u g i M r duokite B kitiems ^ 
Biznsenama apsunoka tkeib-

d'«iraarv> 'T>rariaiir, 

I A S S E M B L Y 
Liqht HsJtAmbly , East SrJiarimbTurri Rr6a 

^"MV li<ŷ r»>»iir». f^irapany neėda p*sf%o>ia mtareatMA te • 
U«>ctDe 4^»r«if.e*i toK fuU Ttor lignt ^oMertatg A geal Aaaenbby. 
Netx Plast Off"rs Pleaaant WorklBS OosAttMaa W t e t*B. 

-

AM I I E C T R O M I O S , I N Č 
2131 rfammtwd Drfrt 

Pbcu - M744M 
dkJaaaa aakM 

H 

file:///TTRA1


PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
1978 m. birželo 28 — liepos !ie'uv;?ka ap ' nkuma ves į švie-
l ^ r f i n ' g Kana.?oie ruošia- sesnę ir lietuviškesnę ateitį. 

mos Pasaulio Lietuvių dienos 
Pasaulio Lietuviu 
bendruomenės valdyba, 
JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba. 
Kanados Lietuvių 
bendruomenė? krašto valdyba, 
Pasaulio Lietuvių 

bendruomenės seimo 
organizacinis k-tas, 
V-sios Kanados ir JAV lietuvių 
Dainų šventės org. k-tas, 
Pasaulio L/etuviu sporto 
žaidynių organizacinis k-tas, 
Pasau'io Lie-uvių jaunimo 
sąjungos valdyba. 

(PLD) . PLD apima trys atskiri 
rengin'ai: Pasaulio Lietuvių 
it^uKymcnčs somas, V-ji Kana-
s ir JAV lietuvių dainų šven-

ė ir. • Pasaulio T :-tuvių spor;o 
•?aidyriė>. 

!973£ « . sukanka 6 n me:t» nuo 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo ir 40 metų nuo 
Tautinės olimpijados Kaune. Pa
šau to Lietuvių d enos ir padės iš
kilmingai atšvęsti kiekvienam 
':">*uVui ta :p brangias ir istorines 
sukaktis. 

Nuo amžių lietuvis vsada iš
liko, lietuviu ir ryškiai savo būdu 
ir kultūra išsiskyrė iš kaimyni-į GRANDINĖLE LAIMUO 
nių tautų. Teisė turėti savitą vals-Į PIRMA VI7TA 
"vbinę ir taut nę santvarką buvo' rlllmjį fl^-lfl 
lairrffrfia ir palaikoma sunkiomis Cadiz, Ohio, rugsėjo 22-25 die-
kovomis. Kova už lietuvio teises nomis jvykus'ame International 
pavargtoje tėvynėje ir šiandien Mining and Manufacturuig fes-
didvyriškai tebevyksta. Lietuvis tivalyje, Ali Nat ions parade, 
visa's amžiais reikalavo savo tei-' Grandinėlės šokėjai laimėjo pir-
sių,įJbet lygiai jas pripažino ir ki- ' mą vietą ir parsivežė Clevelan-
tiems. Pasaulio Lietuvių dienos ir dan reto grožio auks'nės spalvos, 
turėtų; tapti galinga, gausia ir di- anglies kristalais nusagstytą tro-
dinga demonstracija už 1 etuvio fė:ą. 
te:ses, už lietuvišką kultūrą ir ti- Kiekviena's metais vykstąs Ca-
kėjimo laisvę pavergtoje tėvynė- d'z miestelyje festivalis savo po-

[ riamas šioks toks honoraras. Šiais) 
metais festivaLo lar.ky:ojai ture-1 
jo projjoš matyu 37 ansamblius 
ir pavienius art'stus. suvažiavu- H a t t f o r d G o t i n 
siiss iš tolimiausių šio krašto vie
tų. 

Grandinėlė šiuose festivaliuo-
he dalyvauja kasmet nuo 1972 
metu. Žiūrovų miniose ji sutinka 
dai'g <;eno> kartos, nuo lietu-
yško kamieno atitrūkusių ir re-

MOSU KOLONIJOSE 
"T£ \ r YNES GARSŲ" 

GEGUŽINĖ 

ta? lietuviška savnndklą matan 
čių taut'eč : ' i, kirie po progra
mos ateina ir susiiaudinę dalina
si patirtais įspūdžiais. Jie nuoš r-
džiai pasakc'a. ka ;p malonu 
iiems buvo vėl pamatyti būrj l-e 
ruv"«ko jaunimo, pasipuo?usj 

Praeitą vasara Hartforde 
^re^v žinių buvo ap;ė ai. Daug 
jų bu \o surengęs i. A..P. klu
bas, o paskutinę rugsėjo 11 d 
"Tėvynės Garsų" lietuvių ra
dijo valanda. J i surengta Lie
tuvių parke, East Hartforde. 
Conn. 

Nors oras ir b u v šaltokas, 

vedėjas Algimantas D r a j u n e -
vičius padėkojo t a lk in inkams: 
Kotrynai Degutienei, Marijai 
Baltulionjenei, Uršulei Fu rma-
navičienei, Eleonorai Miniukie-
nei, Saliomėjai špaka'.iskiene:. 
Marcelei Urbonienei, Onai 2em 
gulienei, Birutei Šimansk'enei. 
Lionginui Kapeckun, Broniui 
Bakšiui, Juliui Bytau tu i , Sta
siui Braznauskui, Juozui Asiū-
nui, Jonui Jusinui , Matui Žem
guliai,. Jonui Janušauskui , P r a 

Šia ;s meta's iš jų visų išskirti
nas buvo anglies kasvklų savi
ninkas Bernard Smigel 'r jo če
kų kilmės žmona. Jie atvvko j 
Festivali iš New Phila^elphia. Po 
liefuvištos oroe^amos dalies svei
kino Grandinėlę su ašaromis aky
se ir kukb'ai jspraudė i gruoės 
administratorės Aleksandros Sa-
g'enės ranką auką. Č :a pat suž"-
nojęs apie ansarmVio planuoja
mą kelionę Australijon, vėl iš-
tiaukė savo piniginę ir kitą tiek 
nridėio sakvdamas: "Važ'uokit ir 
parodykit tiems australams, ko-
kokia graž; Lietuva". Ats'skirda-

je. Todėl mes ir kviečiame visus budžiu yra vienintelis visoje • TOas pr i^deio atvykti Clevelan-
Retuvius ruoštis i Pasaulio Lie- i Amerikoje. Šiais metais jam bu- \ < j a n j Grandinėlės 25-čio šventę 
tuvių dienas Toronte. Kana^o'e. > vo suteiktas National Festival of: 

nui špakauskui. Alfonsui Smit 
bet, geram orkestn: grojant . . 

H ^ * « l ^ J i e « s į ^ ^ ^ ^ ^ P ^ Buvo i r laimėjimų, kur 
fcfcmi, ir artimą programą į j į į į g j ***™ " ^ | dovanas skyrė nuolatiniai 

Buvo ir laimėjimų, kur iems 
rė

mėjai — tai Benediktas Rač-
Per radiją Zita Dapkienė i r . k a i t i g i r J u o z a s g ^ ^ B i U e . 

, t u s platino Eleonora Minukie-
nė ir Antanas Bakšys. 

Zita Dapkienė i r Algiman-
imanomai' 

su visa savo seimą. 
Panašūs jvykiai stiprina Gran-

l dinė'ės vadovų ryžtą 
dažniau dalyvauti su lietuviško 
šokior progiama amerikiečių fes
tivaliuose, parodose ir kitokiuo
se jvairiomis progomis vykstan
čiuose, parengimuose. 

A. S. 

t a s Dragunevičius padėkojo vi
siems atsi lankiusiems i r auko
jusiems. Jonas Bernotas 

— Tironas reikalauja laisvės 
sužlugdyti laisvei. Tagorė 

Mes užtikr'name Toronto lietu
vių svetingumą. 

Netenka nė minėti, kad PLD 
surištos su didelėmis išlaidomis. 

the Year vardas. 
Festivalio metu ketur'as die

nas iš eilės žalių pievų plotuose 
būna išstatomos {vairiausios ang-

turi parodyti saviems ir sveti
miems, kad lietuviškasis sbfida-
-umas reiškrasi darbais ir auka. 

PLB yra tikras:s ir nuolatinis 
v'-vs,' k u r s jungia lietuvi s u lie-j 

tuvisb Tik tampri ir sava bend-

Todel Pasaulio Lietuvių dienų or- j lies kasimo masinos, suvežtos di 
San^zacinis komit. ir skelbia Pa- j ^jiųjų 5 ^ industrijos bendrovių 
šau to Letuviu dienų vaių. Prašo- ; : ? Cm 0 West Virginijos, Il!i-
rm a'eiti i talką su aukomis, kai no-jj ir pennsylvanijos valstijų. 
bendruomenės apylinkių, sporto j ^ Į j a miliionnės vertės milžiniš-
Vubų, chorų vadovai į tamstas Į k u kastuvų būna demonstruoja-
kreipsis. Pasaulio Lietuvių dienos j ̂ ^ jvaįr?os priemonės "juodojo 

aukso" gaminių apdirbimui (da
romos skulptū-os, moterų papuo
šalą', rašomų stalų reikmenys ir 
t.t .) . 

Kasdien nuo pietų iki vidur- • 
r?kč!o ant šešių, ivair'ose paro-, 

-uomenn ervas-a ?ali laiduoti | dos p'oto vietose išdėstytų scenų,! 
Pasaulio Lietuvių dienų sėkmin- .T?**1 fe P a a u k o s etninių ir j 
• u m i Ypač tėvai ir g'obė'ai pra- ' amerikiečių folklorinių grupių 
šomi siųsti lietuviškąjį jaunimą,' P a r a m o s . Joms v soras būna ap-
nes užmegzti ryšiai, pai'ntys bei I mokamos kelionės išlaidos, paru-

^pr-- : į pmamas maistas, nakvynė ir ski-1 

iinniiimnif!i!iH> 
Namų, sklypų įsigijimo bei kitais 

investavimo reikalais 
PfETVAKABIŲ FLORIDOJE 
mielai patanums EDA BRA2ĖNIENE 

Kreiptis: 
Eda Bražėnas. Realtor-Associate 

Bea L. Cunliff, Jr-, Realtor 
4839 Palm Beacfa Blvd„ 
Ft Mvers, FU. 33905 
Tel.: 813 — 694-2168 

arba namą tel. 813 — 694-5779 
Jiutiimniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiutiin 

Mylimai mokinei, Ji-augei ir krikšto motinai 

A. t A. ALDONAI SODON ENEI 
iškeliavus VieSpati^s ra-mybėn, jos vyrui MARIUI, sūnums 
ARONTJI. GIEDRIU. ALGELIUI. motinai p M. e T E P A T n E -
NEI, broliui ALGIUI ir poniai, sesutei GRAŽINAI ir Seimai ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą, liūdedami. 

•Juozf s ir Gene Paž^rūnai 
Mykobs Kūjus 
Lruda Gvildienė 
Irena JorplienA Regina ir Vida. 
Danate h- Viktoras Bilaišiai ir 2'ivile 
Aldona ir Alfomsas Rimai. Rasa ir Algis 

HEVERLY HTLLS G€MNYC1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR *-0833 ir PR M W 

Taip oat naujoji Barbr m ii 
Gene Drishlų krautuve. 

THE DAISY STORE 
9918 So»ithwest Hwv. Oak l jwr 

Tel. 499-1318 
Gėles visoms progoms 

A. t A. ALDONAI SODMIENEI mirus, 
vyrui M«RIUI, sūnums ARŪNUI, GIEDRIUI ir AL
GIUI, motinai p. M. STEPOTIEUH, broUui ALGIR
DUI, secoriai GRAŽINAI ir jų šeimoms reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

Giedra, Algis ir Rima žemaičiai 
Marvland 

SK A U I A J 
.. (Atkelta ii 2 pusi.) 

jomis persiunčiami LSB Vado
vų Lavinimo Skyriaus vedėjui, 
kuris sprendžia galutinį m o 
kylfes baigimo pripažinimą ir 
pristato įį LSB Vyriausiam 
Ska-ntininkui tvirtinti. 

17. Patvirt intiems lankyto
jams išduodami Ąžuolo Mokyk 
los baigimo numeruoti pažy
mėjimai s u Vyriausio Skaut i 
ninko. Vadovų Lavinimo Sky
r iaus vedėjo, rajono vadehos 
i r mokyklos skyriaus vadovo 
parašais. 

1 8 L S B nariai, sėkmingai 
baigt Ąžuolo Mokyklą i r gavę 
baigimo pažymėjimą, t u r i tei
s t dėvėti Ąžuolo Mokyklos 
ženklą. 

19. Ąžuolo Mokyklos vadovo 
ženklą dėvėti turi teise: 

a ) L S B Vyriausias Skaut i 
ninkas, 

b) LSB Vadovų Lavinimo 
Skyr iaus vedėjas, 

c) Ąžuolo Mokyklos skyr ių 
vadovai, 

d) Ąžuolo Mokyklos instruk
toriai,- bent vieną pilną darbo 
sesiją dirbę mokykloje, nešio-
jimo teisę patvirtinus Vadovų 
Lavinimo Skyriaus vedėjui. 

V. Baigiamosios pastabos 
20. LSB Vadi j o s nutarimu. 

Ąžuolo Mokykla Įsteigta i r ve J 
kia nuo 1959 m. rugsėjo mėn. 
15 d. 

21. Ąžuolo Mokyklos taisyk
les papildyti ar pakeisti gali 
LSB Vadija. 

22. SJ<"»ei pakH^tr* ^įsykl^s. 
LSB Vyriausio Skautininko pa
tvirt intos, galiola nuo 197? m. 
blrssito mėn. 1 d. 

a mcum MilmoMs, 
VytUusiaa Skautininkas 
a ai»iH« PmMjoim, 

i f i B V t d * * ] Lavtiimo 
Skyrl&uj vcdbjat 

Bičiuliui 

1 1 A. Kun. dr. prof. 
miras, jo brolį MYKOLE ir 0. VIRŽINTIENES šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Steponas ir Katrina Karveliai 

A. t A. ALDONAI SODON ENEI, 
m i r u s , 

vyra MARIŲ, sūnus ALGIRDE GUDRIŲ ir AR0W£ 
nuoširdžiai užjaučia 

Dariaus-Girėno Lituannistine Mokykla 

A. t A. ALDONAI SODON ENEI, 
iškelUvus amžinybėn, mūsų mielą draugą ateitin" > 
ką ARfJN ,̂ jo brolius GIEDRIŲ ir ALGIRDE ir p. S0-
D0N| giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kun. A. Lipniūno Moksleiviu 
Ateitinrnku Kuopa 

Chicaso. m 

Mūsų Bendradarbiui 

A. t A. Dr. VLADUI JUODEIKAI mirus, 
jo žmonai GRAŽINAI, dukteriai INGRITAI ir sūnui 
MINDAUGUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia 

JAV LB Vakaru Apygardos Valdyba 

A. f A. 
Aldonai Stepaityfei-Sodonienei 

per anksti iš šio gyvenimo išėjus, reiškiame nuošir
džią užuojautą vyrai MARUUI, ir SŪNUMS, MMMY-
TEJ, mokslo draugei GRAŽINAI ir breiiui ALGIRDUI 
Liūdimo kartu tojais. 

Henrikas ir Ilona Laučiai 

Brangiai Mamytei 

A. t A. ALDONAI SODONIENEI mirus, 
mūsų, mielus kuopos narius GIEDRIŲ, ALGĮ ir glo
bėją ARŪNĄ, jų TĖVELĮ, bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Partizano Daumanto 
Jau n. At-ku Kuopa 

Bičiulę 

STASĘ KASNICKIENE ir jos seiinj. 
mylimai MOTINAI Lieruv je mirus, nuoUrdŽiai už
jaučiame, 

Steponas ir Katrina Karveliai 

A. t A. J O N U I R A M A N A U S K U I 
tragikai žu.us Australijoje, seserj ONUTC DIBGE-
LIL T s J i?ma užjaučiame ir kartu liūdime. 

Biruti ir Algis Vaitukaičiai 
Irena ir Pttrttk Koant 

I DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. spalio mėn. 5 d. 

Pranešame giminėms ir pažįstam ems, kad staiga mirė diplo
muotas teisininkas 

A. f A. VINCAS ŠARKA 
Buv. Lietuvoje Apeliacinių Rūr-.ų ir Tribunolo teisėjas. 

Gyveno 2380 Sprirtgwe!ls. Detroit, Michigan. 
Mirė 1977 m. spalio 3 d, su'aukes 79 m. amž. 
Gimė Vepriuose. Ukmergės apskrityje. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona Vaclava, dukterys Izol

da Černienė ir Nijolė Rice su šeimomis ir kiti giminės Amerikoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuviu Tautinei Sąjungai. Lietuvių Bendruomenei, 
'Švyturio*' Jūrų Saulių kuopai. Buvęs pirmas pirmininkas Detroito 
Lietuvių Namų draugijos-

Kūnas pašarvotas Vai. S. Bauža laidotuvių koplyčioje, 1930 — 
25 Street, Detroit. 

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 6 d., su gedulingomis pamaldo
mis 10 vai. Sv. Antano bažnyčioje. Po pamaldų bus nulydėtas į Ho-
ly Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę žmona ir dukterys su šeimomis. 

Laidotuvėmis rūpinasi Yolanda Bauža-Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275. 

E U D E I K I S ! 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika W Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S0NUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wost 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero TOwnhall 3-2106-9 

AIKATC AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS tr LAURYNAS LABANAUSKAS 

S3OT SO. UTUANICA AVU TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVflCZ) ir SŪNŪS 
2S14 W. 23rd PT.ACE Tet. V^n*^la 7-6671 
2424 W. 69th STRKTTT Tel, REpoMlc 7-12U 
11029 SoatM*?«*t Hi«hway, Palo* RlUs, DU. TeL 974-4116 

PETRAS BIEUONAS 

4J4S fO. CAUPORNIA AVE. 

|l 
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x Kazys Božanskas, iino-j 
mas lietuviškų knygų mylėto
jas ir platintojas įvairiuose | 
renginiuose, laimėjo Vasario 16 Į 
gimnazijai remti komiteto dova-į 
rų paskirstyme dail M. Ambro-į 
zaitienės grafikos paveikslą 
"Rudens lapai". Ta proga jis 
įteikė didesnę dovaną Vasario 
16 gimnazijos berniukų ben
drabučio patalpoms pagerinti ir 
patalynei atnaujinti 

x A. Gylienė, Olympia, Wa-
shington. nuoširdi "Draugo" 
skaitytoja, atsiuntė malonų laiš
ką, pratęsė prenumeratą ir iš
reiškė pasitenkinimą dienraščio 
informacija. Kartu pridėjo 12 
dolerių auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X švėkšniškiu draugija ren
gia rudeninį pikniką Julijos 
Bičiūnienės viloje Beverly Sbo-
res, Ind. 

X Juozas Bacevičius, Ham-
moud, Ind., pratęsdamas prenu-

au-

x Jaunimo centro 20 metų 
sukakties pagrindinis minėji
mas bus spalio 16 d., 12 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Bus pamaldos, kuriose kvie
čiama dalyvauti visa lietuviška 
visuomenė. Pamokslą sakys 
kun. G. Kijauskas. Po pamaldų 
bus vaišės Jaunimo centro ka
vinėje. 

x A. a, Rapolui Skipičiui pa
minklas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse pašventintas spalio 1 d. 
kun. J. Borevičiaus, Dalyvavo 
apie 50 žmonių. Žodį tarė Lie
tuvos Šaulių s-gos c. v-bos 
pirm. K. Milkovaitis ir L. Š. S. 
Vytauto Didžiojo rinktinės 
v-boe pirm. V. Išganaitis, ku^meratą atsiuntė 10 dolerių 
ris šioms iškilmėms ir vadovą- į ką. Labai ačiū. 
vo. Teisininkų vardu kalbėjo j X Sara Pranckfinas, Inglesi-
adv. J. Našliūnas. Po iškilmių! de, EI., užsisakė "Draugą" ir 
kapinėse visi rinkosi priešpiečių i atsiuntė 10 dolerių auką. Mo-
Šaulių salėn, kur L. Šmulkštys j ioniai dėkojame. 
pranešė apie paminklo statybos Į X S. Vflinskas, nuoširdus 
pajamas ir išlaidas. Paminklas' skaitytojas Windsore, Conn., 
pastatytas aukomis VeHonio pratęsdamas prenumeratą au-
žmonos L. Skipitienės, Šaulių kojo 7 dolerius. Ačiū. 
s-gos centro v-bos ir V. D. rink- į 
tinės valdybos, kai kurių kole
gų teisininkų ir kt. 

X Dviračių* vajus įvyks spa
lio 9 d., sekmadienį, 12 vai. die
ną Marąuette Parke prie Da-

x Ateitininkų kun. A. Lip- riaus-Girėno paminklo. Visi 
prašomi dalyvauti — a r su dvi
račiu ar su auka. Aukos bus 
wrduotos lituanistinėms mo
kykloms, (pr.). 

niūno kuopos susirinkimas bus 
šį šeštadienį, spalio 8 d., 3 vaL 
p. p. pas Saliklius, 6720 So. 
Maplevvood Ave. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti ir tėveliai. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas vyks spalio 
8 d. Sheraton Towers viešbu
tyje. Spalio 9 d. Altos patal
pose bus pasitarimas pirminin
kų tų organizacijų, kurios siun
čia savo delegatus į Altą. 

X Jaunimo centro naujosios 
kavtoės atidarymo vaišės bus S*)al10 9 A J a ™ i m o <*n t r e- B l " 
spalio S d., šeštadieni. 7:30 va).:1*61*1 J" V a z n e I i o P r e k ^ e -
vak. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. Meninę programą at-

X Dailės paroda tautine tema 
atidaroma spalio 7 d., 7 vai. vak 
K>33 Archer Ave. Laimėjusiems 
bus įteiktos Čiurlionio galerijos 
premijos. (pr.). 

X Svarbu ne daug, bet geri 
drabužiai. Kokybiškai geri rū
bai bus rodomi madų parodoj 

liks Bernardas Prapuolenis 
Nerija Linkevičiūtė. Šokiam 

x "Ateities" žuma'.ui parern-
i r | t i balius yra. rengiamas spalio 

29 d. Jaunimo centre. Progra-
gros Ą. Stelmoko orkestras, j moję: premijų įteikimas, karšta 
Vietas prie staliukų užsisakyti: vakarienė ir šokiai. Gros Vyties 
galima telef. 778-7500. (pr.). (orkestras. Kviečiame užsisaky-

X V.si krečiami dalvvauti lti. b U i e t u s P f . J ^ ?**»**• 
puotoje Prie Gintaro Jūros, k u - i m e n c teL 2 4 6 - ^ 9 0 ' <**•>• 
rią Nerijos Jurų skaučių tuntas Jaunimo Vakaras įvyks 
ruošia spaL 8 d., 7:30 v. v., Jau- penktadienį, spalio 14 d. 8 vai. 
nimo centro didžiojoje salėje, j vak. Jaunimo centre, 5620 S. 
Meninę programą atliks .Antras i Claremont Ave. Programą iš-
Kaimas, o po skanios vakario-• pildys Lidija Labanauskaitė 
nes šokiam gros Neo-Lithuanu i piano ir Renesanso muzikos mė-
orkestras. Rezervacijoms teL j gėjai R. ir P. Bičiūnai, M. Biels-
436-3729. (pr.). įkus ir L. Valaitis, grodami iiil-

X Lietuvių Operos tradicinis \ « m ė m f l e i t o m - *°**™* S™ 
balius šiais metais įvyksta lap- i "V>' t i s"- D ė l hmetų s k a m b i n t l 

kričio 19 d., 7:30 vai. vak., T a u . : "35-5638, Kviečiame visus. Ren
tinių namų salėje. Baliaus metu S1* m- Uet' Gy± D r * j o s M o t e n * 
bus atlikta speciali meninė p ro- i P a S e l b - V i e n e t o StipeadiJų. Fon-
grama ir įvyks didysis 5 lai das. (pr.). 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
i. k* VALSTTItSE 

— Cyrus Vance žmonos kvie
timu Lietuvos, Latvijos u* Es
tijos atstovų žmonos —. O. Bač-
kienė, A. Dinbergs ir E. Jaak-
son dalyvavo jos surengtoje 
arbatėlėje Europos kraštų di
plomatinių misijų šefų garbei 
įiigsėjo 21 d. Valstybės depar
tamente, Thomas Jefferson sve
tainėje. Po priėmimo Valsty
bės sekretoriaus žmona pakvie
tė viešnias aplankyti visus Vai- { 
Ftybės departamento diplomati-j 
nių priėmimų kambarius - salo- • 
nus. Atsisveikindama ji parodė ! 

gražų dėmesį Pabaltijo valsty-, 
bių atstovų žmonoms. 

— Jonas Aukštuolis Birch! 
Motelio, Hot Springs, Ark., sa- į 
vininkas, su savo šeimos nariais 
įsteigė importo - eksporto pre
kybos bendrovę, kurios pirmi
ninku išrinktas sūnus Gintaras 
Aukštuolis, o pavaduotoju — 
žentas ekonomistas Viktoras 
Romano. Bendrovė jau įsigijo 
didelį prekybinį su turisti
niu skyrium laivą ir jį pava
dino dukters Elvyros vardu. 
Laivas jau aptarnauja kai ku
riuos Viduržemio jūros uostus. 
Jonas Aukštuolis yra gabus pre
kybininkas ir nuolat tautiečius 
ragina veržtis į verslus, kad;< 
būdami finansiškai pajėgūs, 
galėtų daugiau pasitarnauti le-j 
ruvybei ir tautos išlaisvinimai, 

KANADOJE 
— Prof. R Vaštokas teberen-

ka medžiagą veikalui apie Kana-
dos lietuvius. Jis dėsto antropo
logija Trento universitete Pe-į 
terboro mieste ir dažnai atva
žiuoja į Torontą. Jis pirminin
kauja savo apylinkės gyvento
jų komitetui, kuris kovojo prieš 
atominės jėgainės statybą jų 
gyvenvietėje. Kova buvo lai
mėta. 

— KLK Kultūros dr-jos "Ži
buriai" perrinktoji valdyba pir
majame posėdyje rugsėjo 20 d. 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
dr. S. Čepas, vicepirm. spaustu
vės reikalams A. Bumbulis, 
vicepirmininkai — kun. P. Ažu
balis, kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, sekr. F. Urbonienė, ižd. 
F. Bražukas, reikalų vedėjas J. 
Andrulis, narys vajaus reika
lams V. Sonda, angliškų proto
kolų sekr. A. Čepas, narys jau
nimo reikalams A. Kuolas. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Bulvių vėžys yra palietęs 

kai kairiuos bulvėmis apsodin
tus plotus. Kolchozininkai ra
ginami su šia bulvių liga ko
voti 

— Mirė Elena Andrašiūnienė, 
gimusi 1906 m. Rietavo mieste, 

| ilgametė mokytoja. 

i^ i jk ZVAIGZD UT£ 
HtatiLl ^ * * Įsteigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicaaos skyriaus 

Redaguoja J. Pla&s. Medfiagą siusti: 7945 8a. Osi 

ŽVEJAI EINA 
(Žaidimas) 

MANO KUIO.VE 

Kai lėktuvas nusileido Vilniu-
ŽaiiLa 2 •, 2ai- įį m u s 8 U t i k o ^ ^ *n»nių su 

dėjai pasirenka didelę ketur- « ė l ė m i s * Juostomis, Ten buvo 
kampe vietą — kūdrą; v i e n a - ' m a n o t e t o s « d ė d ė s » vienuolika 
me kampe ant žemės užbrėžia • p u s b r o l i u * Pusseserių, 
lanką — žvejų namelį. Žaidė-į V™**0* aš jaučiausi nepato-
jai persiskiria į dvi lygias dalis g i a i ' *** ^" e i t a i susidraugavom, 
ir burtų keliu pasiskirsto, kuri ^ ***** važinėjomės po Vil-
dalis bus žuvys, kuri žvejai I m u - V U n i u s J** senas ir įdomus 

miestas. Turi daug bažnyčių: 
'daugely iš jų nelaikomos Mi
šios, bet į jas galima užeiti ir 
pasižiūrėti. Gražiausia iš visų 
bažnyčių yra Sv. Onos, Aš ma
čiau švento Kazimiero kapą, 
mač:au Aušros Vartus ir daug 
kitokių senų pastatų. Lipom į 
Gedimino pUį, kuri yra ant kai-

. no. Ten yra įrengtas muziejus. 
r-s kitam ui r a n k ^ i r ^ į a s i d i - Y^VOm **** d i e n ^ į T r a k u 8 ' 

Trakų pilis yra ežero vidury 
Man labiausiai patiko mano gi
minės, kurie buvo labai malo
nūs. 

Žuvys plauko (bėgioja) po 
kūdrą. 

Žvejai sustoja į eilę ir, susi
ėmę tvirtai už rankų, padaro 
"tinklą". Paskui jie puola i 
kūdrą, šaukdami: "Žvejai ei
na!", Ir stengiasi pagauti į tink
lą žuvį. 

Tai daroma taip: abu žvejai, 
stovį tinklo galuose, stveria vie-

ro ratas, į kurio vidurį pakliu
vusios žuvys laikomos sugauto
mis. Suprantama, kad žuvys 
turi tinklo vengti 

Žvejai, suglaudę tinklą, rė
kia: "Sugavom!" Sugautas žu
vis nuveda į žvejų namelį, ir 
žaidžiama toliau. 

Žaidžiant, negalima gaudyti 
žuvų rankomis, negalima ir žu
vim išbėgti iš "kūdros". Išbė
gusios laikomos sugautomis. Jei 
tinklas sutrūksta, tai jį pir
miau reikia "pataisyti", o tik 
toliau žuvis gaudyti. 

Kai žvejai =ugauna visas žu
vis, žaidėjai mainosi: žuvys lie
ka žvejais, o žvejai žuvimis. 

MANO ATOSTOGOS 

įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
t Avmse, Cttoago, Ubais 60638 

DEBESĖLIS 
Iš jūros pakilęs baltučiu rūbu, 
Į viršų pakils debesėlis. 
Praplaukęs pro veidą skaisčiosios saulutės, 
Pro žemę praslinks jo šešėlis. 
Ir ten susitiks jis daugybę draugų, 
Tokių pat lengvučių kaip jis; 
Susitelkę į didelį būrį drauge, 
Aplankys tolimiausias šalis. 
Praplauks virš aukštų piramidžių, 
Prapiauks virš Saharos tyrų. 
Praplauks ir virš Sibiro taigų, 
Nugarintas vejų šaltų. 
Aplankys jis ir Nemuną mielą, 
Paskendusi juostoj miškų; 
Ten stebės savo atvaizdą šviesų 
Ant melsvų jojo bangų. 
Keliaus ji taip kraštas iš krašto 
Beženkliais padangių keliais, 
Išvargintas savo kelionių ilgų. 
Pasilsėti lašais nusileis. 
Ir vėl upeliais atgal jis skubės, 
Kur jūra gimtoji jo lauks. 
čia žais ir ilsėsis bangų vėsumoj, 
Kol saulė keliauti pasauks. 

Laura Pankaitė, 
Marcraette Parko l i t m-los 6 sk. 

mokinė. 
'W&~*%<?*Ž7W'"K 

Atostogų laike su tėveliais ir 
broliuku buvau išvažiavus į Len
kiją ir Lietuvą. Lietuvoje pra
leidome penkias dienas. Vilniu
je mūsų laukė senutė močiutė 

, ir daug kitų giminių. Visi ver
kėme iš džiaugsmo. Būnant čia 
aplankėme Vilniaus istorinius 
paminklus. Geriausia man pa- Lietuvos laisvę ir Nepriklauso-

— Kapitone, kaip jūs surandate 
kelią bekraščiame vandenyne? 

— Aš vadovaujuos kompasu. 
Adata visada šiaurę rodo. 

— ... bet jeigu jūs norite į pietus 
keliauti? 

DR. JONAS BASANAVIČIUS 

Nuo 19 šimtmečio dirbo už 

tiko Gedimino pilis. Aplankėme 
ir Trakų p lt Mūsų viešnagė 
greit baigėsi. Su ašaromis pa
likome močiutę, gimines ir tėvy
nę Lietuvą, kurią dar daugiau Vilniuje, 
pamilau. Lenkijoje gyvenome Jis leido 
Punske, mamytės tėviškėje 
Man čia geriausiai patiko gyvu-
bukai: jodinėti arkliukais, važi
nėti "brička" ir traktorium bu-

mybę. 1905 m. suorganizavo 
Vilniaus seimą. Pats pirmasis 
pasirašė Nepriklausomybės ak
tą 1918 m. vasario mėn. 16 d. 

pirmąjį lietuvišką 
laikraštį "Aušrą". 1892 m. dr. 
Jonas Basanavičius savo straips
nyje "Apšvjetoje'* jau griežtai 
reikalavo: 1) kad Lietuva tap 

vo smagiausia. Turėjau gražias j tų lietuviška, 2) kad idėjos apie 
atostogas, kurias prisiminsiu! "Lietuvos savistovybę ant tau-

; ilgai, ilgai. 
Vida Brazaitytė, 

Kr. Donelaičio 3 sk. mokinė 

mingųjų bilietų traukimas. Jei 
laimingieji bus baliuje, jiems 
ten pat bus įteiktos laimėtosios 
sumos. Operos baliui vadovau-j 
ja op. vald. vicepirm. Vaclovas 
Momkns. Stalus ir vietas pra
šome užsisakyti, paskambinusi 
jo telefonu: 925-61.98. Jis su-i 
teiks ir visas kitas baliaus in
formacijas. Kviečiame jus savo į 
dalyvavimu prisidėti prie nau
jos operos pastatymo išlaidų1 

sumažinimo. Kartu nuoširdžiai 
prašome tų. kurie turi gavę ar 
įsigiję laimėjimų knygutes, jų ! 

šakneles jau dabar grąžinti Ope
rai. Visi padėkime išlaikyti 

CHICAGOS 2INIOS 

fcvo op»»rą! (pr.). 

y A. a. Leonardo šimučio 
surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lic'uviai 
laimėjo VVashingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuviu 
Taryba". Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Praugc" galima 
gauti už 3,33 dol. su persiun
timu, (pr.). 

MASKVOS PERSKIRTI 

Apie Maskvos perskirtą Jod-j 
valių šiemą "Sun-Times" para
šė straipsnį. Įdėjo ir nuotrau
ką Šv. Kazimiero vienuolijos, 
seselės Bertos Jodvalytės, ku
rios brolis Jonas, 51 m., ir se
suo Lorraine, 53 m., laikomi 
Sovietų Sąjungos nelaisvėje. Jip 
Amerikos piliečiai, bet su moti
na nuvykę į nepriklausomą Lie
tuvą 1930 m., ten buvo, kai užė-
:o komunistai, kurie dabar jų 
neišleidžia išvažiuoti. Jie 1945 
m. buvo išvežti Sibiran, dirbo 
Vorkutos kasyklose. Po 11 m. j 
cmnestuoti. 

Kl LTCROS CENTRAS 

Chicagos nresto centrinė bi
blioteka, 78 E. \Vashington 
bailiai atremontuota ir pavers-
;a kultūros centru, kur galės 
vykti visokie kultūriniai paren
gimai — koncerrai, vaidinimai. 
Oficialus atidarymas bus spalio 
17 d. 

KOLUMBO FILMAS 

Chicagos Istorikų draugija 
Kolumbo dieną, spalio 10 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vaL p. p. 
rodys filmus apie Kohimbo lai
kus. Chicagos istorikų būstinė 
yra Lincoln parke, Clark ir 
North Ave. susikirtime. 

HEROINAS CHICAGOJ 
Chicaga pasidarė iš Meksi

kos gabenamų narkotikų cen
tru. Apskaičiuojama, kad he
roino prekyba Cbicagoj per me
tus siekia bilijoną, o gal net du 
bilijonus dolerių. 

MANKŠTOS PAMOKOS 
Chicagos parkų būstinėse pra

dedamos plaukymo ir mankštos 
pamokos, tinklinis ir kitoks 
sportas. Ta programa vykdo
ma ir Marquette Parke. 

LAAIAOS 
J Lmcoln parko kūdrą suplau

kė nemažai lašišų ners i. §imta; 

žuvautojų jas gaudė, kai kurie 
fcuaiiauke gerų laimikiu^ 

MANO KOALA MEŠKIUKAS 

tinio pamato", paplistų kunigų 
ir bajorų tarpe, 3) kad švieti
mo kalba visų Lietuvos luomų 
taptų lietuvių kalba, 4) kad 
sandora ir meilė viešpatautų 

Mano koala atėjo iš Australi-1 t a rP **» " j 1 " " U • * • * < ° 
jos. Mano sesutė ten buvo ir! i d e a ' " ; v ^ i y o m ^ taptų lietu-
atvežė dovanų. Aš mėgstu savo į 
kaolą meškiuką. Jo vardas Basanavičius mirė 1927 m. 
K , Jis ~^rT draugę vardu ! v a 3 a r i o m ^ 1 6 d ' ?**&• ?e 

įKobo. Koko yra rudas su juo
da nosyte. Jis turi rausvą kas-

! pinėlį apie kaklą, o kai užsuku » į ^ f * Basanavičiaus "Auš-
ra atvedė Kudirką atgal j Lie
tuvą. 

j ; , tai mane 
zika. 

užmigdo su mu-

Audryte Verbickaitė, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lit. m-los m sk. mokinė. "Kova". 

Danutė šleiaitė. 
Bostono l i t m-los VUJ sk. 

mokinė. 

M. Meriyivičkis 

Basanavičiaus Kudirka, gal būt, 
nebūtų grįžęs iš Lenkijos atgal 

. . .a* UroaiUj, OtOkm ftveao -L &•>*% i i*, OUOJ^ 

MIŠKAS 
Miškas turi daug medžių. Tu

ri žolės ir gyvulių. Kada ruduo 
ateina, visi medžiai nudžiūsta ir 
lapai nukrenta. Kada žiema 
ateina, viskas būna balta su 
sniegu. I r visi gyvuliai ieško 
valgyti. Kada pavasaris ateina, 
viskas pasidaro žalia, 

Leonardas Bičiūnas, 
Dariaus-Girėno lit. m-los UI sk. 

mokinys. 

VAIDINIMAI IR PASAKA 

Dieną pradėjom su Šv. Mi-
šiom, kurias atnašavo kapelio
nas kun. Jonas. 

Šiandien Amerikos Nepriklau
somybės šventė. Rytas gražus, 
saulė šviečia. Maudytis smagu. 
vanduo šiltas. Visi laukė vaka
ro, kada bus vaidinimai ir pa
saka. Dienos metu buvo užsiė
mimai būreliais: rankdarbiai, 
dainavimas, keramika, sportas, 
gamta, laikraštėlis. Visi vaikai 
dalyvauja visuose užsiėmimų bū
reliuose. Kai saulutė nusileido, 
visi vaikai nuėjo į salę klausytis 
ir juoktis iš dainų, šokių, vaidi
nimų. Pasirodė Chicaga. Detroi
tas ir Clevelandas. Tada p. Ba
lys, aktorius iš Detroito, sekė 
mums pasaką apie sūrį, kuri 
visiems labai patiko. 

Vėjas Liulevičius, 
"Kunigaikščių šešėlyje". 

NUOTYKIS MIŠKE 

Janina gyveno kaime. Jinai 
turėjo daug draugių. Jos ge
riausia draugė buvo Irena. Ja
nina ir Irena labai mėgdavo jo
dinėti ant arklių po laukus. 

Kartą mergaitės nujojo to
liau negu paprastai, ir gale vie
no lauko pamatė apleistą na
melį. Nors ir bijojo, bet mergai
tės nusprendė patikrinti, ar na
melyje kas nors gyvena. 

Janina, atsargiai žiūrėdama 
pro langą, pastebėjo viename 
kampe lovą, kitame kampe židi
nį, o viduryje namelio stalą. 

Prie stalo sėdėjo jaunas vy
ras. Jis turėjo gana tamsią 
odą, šviesius plaukus ir atrodė 
esąs, maždaug, vidutiniško ūgio. 

Irena, norėdama taip pat pa
matyti, kas yra namelyje, ne
tyčia atsitrenkė į langą. Jaunas 
vyras krūptelėjo ir atsigręžęs 
pastebėjo Irenos galvą. 

Jis greitai bėgo prie durų. 
Vietoj šaukęs ant mergaičių, jis 
jas pakvietė užeiti į vidų. Vyras 
sakė, kad jo vardas Andrius ir 
kad jis rašąs knygą. Namelyje 
išgyvenęs jau apie mėnesį laiko 

Andrius mergaitėms pasiūlė 
atsigerti apelsinų sunkos. Po 
kiek U.ko Andrius sakė, kad 
jam rakia įseiu pora* va*ana^ 

i Jis leido mergaitėms pabūti na-
| mėlyje, kol jis sugrįš, jeigu jos 
nori. 

Mergaitės sutiko jo palaukti. 
; Janina, būdama smalsi, nutarė 
: pažiūrėti, ką jis rašo. Jos di
džiam nustebimui, vietoj kny
gos ji rado didelę krūvą ban
knotų, uždengtų popieriaus la
pais. Tarp pinigų taip pat bu
vo sekantis laiškas: "Ačiū, An
driau, kad padėjai Kaziui ir 
man apiplėšti banką praeitą 
penktadienį. Mes tikimės, kad 
tavo namelis laukuose yra pa
kankamai erdvus trims, nes 

j Kazys ir aš atvažiuojame tavęs 
! aplankyti. Iki pasimatymo !'» 

i Juozas. 
Mergaitės greitai pakavo pi-

; nigus, pasigriebė tą laišką, sė-
į do ant arklių ir kuo greičiausiai 
• nujojo pas policijos vkšininką 
Girnių. Girnius ir mergaites 

, paskubomis susėdo į policijos 
automobili. Janina rodė kur 

I važiuoti, ir neužilgo jie jau buvo 
! prie namelio. 
I 

Andrius dar nebuvo grįžęs. 
! Kai jis po keletos minučių įžen-
į gė pro duria, Girnius jam su-
i suko: "Tu esi suimtas, An-
i driau!" 

Loreta Dainiui*, 
Montrealio lit. mokyklos 8 sk. 
mokinė. Kanada, "Liepsna". 

MILIJONAS DOLERIŲ 

Jei laimėčiau loterijoj pinigų, 
mano norai ir fantazija būtų la 
bai didelės. Sunku man būtų 
nutarti, kur padėti. Aišku, dalį 
aš padėčiau į banką mokslui. 
Norėčiau pamatyti visą pasauli, 
o ypatingai aplankyti ir pama
tyti savo tėvų kraštą — Lietu
vą, apie kurią esu tiek girdė
jus, skaičius ir mokiusia. Aš 
esu nusižiūrėjusi daug gražių 
drabužių. Jeigu laimėčiau, aš 
galėčiau juos įsigyti Aš, taip 
pat, įsivaizduoju mašiną. Dar 
susikviesčiau savo draugus ir 
drauges į puotą. 

Visa tai puiku, bet tai tik 
svajonė. 

Ramunė Duobaitė, 
"Jaunysjės šauklys". 

SMOGUS 
PRAčIAUDfJO VALDŽIA 

Tai atsitiko Rytuose. Įsa, tei
sėtas sosto įpėdinis, gavęs iš sa
vo dėdės kalifo Almansor mil
telių, pradeįo čiaudėti, čiaudė
jo be pertrtaukoe 72 valandas. 
Dėl to taryba paskelbė, kad ne
tinka vald*vo pareigoms. Kali
fo sūnus Madi 775 metais užė
mė įsos vnetą. tapdamas kraiko 
valdovą. 
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