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Belgrado konferencijoj 

"Tiltų statytojo" grasinimai 
Vakarams 

Scvietai kalba apie kanferencros iširimą 

Belgradas. — Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Juli Voroncov 
įspėjo Vakarus, kad nuolatiniai 
puolimai ir priminimas žmogaus 
teisių sugriaus Belgrado konfe-
renc'ją. Pirmadienio posėdy Vo
roncov prikaišiojo Prancūzijai, 
Britanijai ir Kanadai dėl jų "la
bai žiaurių pareiškimų, nukreip
tų vienos šalies adresu". '"Jd tie 
puolimai tęsis, konferencija iš-

Amerika pasitrauks 
iš Tarpt, darbo 

organizacijos 

Washingtonas. — Valdžios 
sluoksniuose teigiama, kad dar 
šią savaitę Amerika pasitrauks 
iš Tarptautinės darbo organiza
cijos (ILO). Organizacija pasi
darė propagandos įrankiu komu
nistinio ir Trečiojo pasaulio tau
tų, nors buvo skirta darbininkų 
teisėms ginti. Henry Kissingeris 
dar 1975 metais įspėjo organiza
ciją, kad Amerika po dvejų me
tų iš jos pasitrauks ir nutrauks 
mokesčius, jei ILO užsiiminės tik 
politine propaganda. Amerika 
padengia 25 procentus organiza
cijos biudžeto. 

Washingtonas. — Aukščiausia
sis teismas bandys išaiškinti ir 
nustaty.i normas, kada filmai ar
ba spaudiniai laikytini pornogra
fija ir kada ne. Dėl jų aptarimo 
ir ribos yra daug neaiškumų ir 
skundų, kai kiekviena savivaldos 
administracija bando taikyti sa
vas normas. 

irs", sakė UPI korcpondentui 
sovietų delegac.'jos narys Boris 
Sedov. 

"Mes čia susirinkom koopera-; 
vimo, saugumo ir draugystės til
tus statyti", sakė Voroncov. "Bu
vo labai sunkus darbas, kol mū
sų ministeriai, diplomatai ir tūks
tančiai žmonių dirbo, kol mum: 
čia pavyko suvaž'uoti". 

Arie galimą konferencijos iš
irimą Sedov užsiminė pirmą kar
tą. Kiti diplomatai n2*iki, kad so
vietai iš konferencijos išsitų. Pa
ruošiamoj konferencijoj tokius 
įspėjimus jie buvo padarę "pusę j 
tuzino kartų ir visvien pasiliko''. 

Prancūzijos delegatas Fran.isj 
Brauchataud,nagrinėdamas Hel- j 
sinky duotus pažadus gerbti žmo
gaus teises ir pagrindines prigim

tas laisves, apkaltino šalis, "to
kias, kaip Sovietų Sąjungą ir Če
koslovakiją, kur rašytojai negali 
spausdinti savo kūrinių... intelek
tualams draudžiama mokyti., ir 
istorikai už savo išvadas tampo
mi teismuose". 

Kanados atstovas William Del-
worth kritikavo religijo: varžy
mus ir nebuvimą politinės lais
vės. "Žydai ir baptistai labai daž
na: skaudžiai baudžiami, nežiū
rint konstitucijoj išgarsintos vi
soms religijoms laisvės". Jis tie
sioginiai nepasakė, kur taiko, bet 
visiems buvo žinoma, kad pir
moj eilėj Maskvai. 

Pirmadienio .posėdžiui pirmi
ninkavo Amerikos ambasadorius 
Arthur Goldberg, bet į emocines 
kalbas neįsikišo. 

Siūlo didesnius 
muitus tekstilei 

Washingtonas. — Organizuo
ta tekstilės darbininkija pareika
lavo federalinės administracijos 
specialių tarifų tekstilės impor
tui. Unijos kaltina Pietų Korėją, 
Taiuaną, Indiją, Filipinus, Bra
zilija. Argentiną, Urugvajų ir Ko
lumbiją, kad tų kraštų vyriausy
bės subsidijuoja savo tekstilę, pri
moka eksportuojamoms prekėms, 
ir tokiu būdu žemomis kainomis 
užverčiama Amerikos rinka. 
Amerikos darbininkai siūlo, kad 
muitinės tų aštuonių valstybių 
importuojamoms prekėms uždė
tų aukštesnius mokesčius. 

KAIP SOVIETAI ŠANTAŽUOJA 
AMERIKOS DIPLOMATĄ 

Maskva. — Sovietai apkaltino 
Amerikos diplomatą Constanti-
ne Warvarivą bendradarbiavimu 
su naciais. Warvariv dirba Ame
rikos ambasadoje Paryžiuje. A-
merikos ambasada Maskvoje for
maliai protestavo Užsienio rei
kalų ministerijoj ir pridėjo, kad 
diplomatas buvo šantažuojamas. 
Kai Warvariv dalyvavo UNESCO 
konferencijoje Gruzijoje, spalio 
16 prie jo prisistatė KGB agentas, 
pasivadinęs "Ivanu Ivanovičium" 
(tas pats, kas Amerikoj "'John 
Smith") ir pasakė, tad jis čia 
portfely turi daug prieš jį inkri
minuojančios medžiagos, doku
mentų, rodančių apie jo prisidė
jimą II pas. kare prie masinių 
žmonių žudymų Ukrainoje. 

Warvariv yra gimęs Ukrainoje, 
į Ameriką atvyko po II pasaulinio 
karo. Visus kaltinimus atmetė, 
dokumentus, kokie jie bebūtų, 
laiko gudriai sufabrikuotus. Tarp 
tų popierių yra jo mirusio tėvo 
tariamas laiškas, kuriame disku
tuojamas sūnaus susidėjimas su 
naciais. Sovietų agentas grasino, j 
Jei Warvariv nesutiks bendradar-1 
biauti, dokumentai bus paskelb
ti viešumoj. 

Ambasada savo proteste pami-Į 
nėjo, kad toks išgalvotas kaltini
mas, įsiveržimas pas diplomatą į 

suderinamas EU Vienos konven
cija apie diplomatų neliečiamy
bę, kai jie eina savo pareigas. 

Iš Paryžiaus VVarvariv dar kar
tą atsiliepė, jog sovietų kaltini
mas nebūtais nusikaltimais, pa
skelbtas Novosti agentūros, yra 
begėdiškas melas nuo pradžios 
iki pabaigos. 

Siena perskrenda 
tik paukščiai 

Nairobi, — Tarp Kenijos ir 
Tanzanijos didelis įtempimas. Pra 
ėjusį vasario mėnesį Tanzanija 
uždarė sausuma sieną su Kenija, 
ir vienintelis tarp kaimynų susi
siekimas buvo likęs tik lėktuvai. 
Dabar nutrauktas ir lėktuvų su
sisiekimas. Iš Tanzanijos į Keni
ją galima nuskristi arba per 
Ugandą, arba pasinaudoti gan 
toli esančiomis Seychelles salo
mis Indijos vandenyne. 

Nuteisė uz blogus 
batus 

Maskva. — Provincijos laik
raščiuose dažnai rašoma apie 
fabrikų direktorių nuteisimus už 
blogą gamybą. Paskutinį kartą 
keliuose laikraščiuo:e, kurių iš
vežti neleidžiama, buvo parašy
ta, kad vieno batų fabriko šeši 
vadovai už blogas prekes nubaus
ti po 10,000 rublių ir kalėjimu. 

Ottavva. — Kanados vyriausy
bė prisipažįsta, kad 1973 federa
linė policija buvo pradėjusi sekti 
Quebeco separatistus, bet premje
ras Pierre Trudeau, tai sužinojęs, 
nuo 1975 liepė sekimą nutrauk-

Lietuvių Bendruomenė jungia gyvuosius, prisimena ir LiAeliavusius i 
švieselį Pasaulį. Rio de Janeiro, Brazilijoj, kapuose pastatytas pa
minklas prisiminti i;etuvį išeivį ir tremtinį 

t:. 

"Berežka". dolerinė krautuvė Maskvoje, užsienio prekės, priei . if:. -,-e 

Paulius VI prieme 
vysk. P^vilonį 

Vatikanas. — Paulius VI pri
vačioje audiencijoje priėmė Kau
no ir Vilkaviškio vyskupą koad
jutorių Liudą Povilonį. Vyskupas 
Povilonis, kaip žinome, iš Lietu
vos atvyko i Komą dalyvauti ten 
buvusiam Pasaulio vyskupų sino
de, kuriame jis atstovavo Lietu
vos katalikų Bažnyčiai. 

Labai nuoširdus popiežiaus 
pokalbis su vyskupu Poviloniu 
užtruko daugiau kaip dvidešimt 
minučių. Audiencijos metu buvo 
paliesti svarbiausi Lietuvos baž
nytiniai reikalai. Vyskupas Pavi-
lonis popiežiui įteikė neseniai Lie
tuvoje išleistą maldaknygę. Pau
lius VT iš savo pusės lietuvių 
vyskupui padovanojo kieliką. Pra
šydamas pasveikinti visus Lietu
vos tikinčiuosius — vyskupus, 
kunigus ir pasauliečius, Paulius VI 
suteikė savo apaštališką palaimi
nimą. 

Audiencijos pabaigoje taip pat 
buvo priimtas -yskupo sekreto
rius Vilniaus Šv. Rapolo parapi
jos klebonas ir Kauno Kunigų 
seminarijos dėstytojas kun. d r. 
Pranas Vaičekonis. 

Po susitikimo su vyskupu Pa-
viloniu, popiežius taip pat pri
ėmė Rygos apaštališkojo admi
nistratoriaus pagclbininką vysku
pą Valerijoną Zondaks. 

Kalakutiena pabrangs 

West Lafayette, Ind. — Pur-
due universiteto ekonomistai 
tvirtina, kad ši rudenį kalakutai 
bus brangesni n<?gu pernai, bet 
metų gale atpigo įautiena ir kiau
liena. Kalakutų Amerikoj užau
ginta mažiau, o galvijų ir kiau
lių daugiau. Kikilių pas ūkinin
kus yra 15 pro:, daugiau negu 
pernai. 

Tel Aviv. — Izraelio karo lai
vynas praėjusią savaitę gavo 
amerikietiškų '>ivams naikinti 
Harpoon raketų Radaru kontro-

Į liuojamos raketos pasiek'a 72 
mylias, tris kartus tch'au negu 
senstelėjusios s'r.ietinės tokio ti-
po raketos, kuriomis aprūpinti 
Egipto ir Sirijos laivai ("Nevvs-

i weck"2. 

Amerikos raketų 
rusai nepavys 

Washingtonas. — Vairuoja
mos raketos tobulinamos greites
niu tempu, negu rusai gali pasi
ruošti nuo jų gintis, rašo "Chi-
cago Daily News". Pentagonas 
mano, kad jei sovietai progra
mai prieš vairuojamas raketas 
paskirtų ir 50 bilijonų dolerių, 
visvien atsiliks nuo nuolat tobu
linamų raketų. 

Washingtonas. — Atstovų rū
mai 347:54 balsais pa. merkė Pie
tų Afrikos priemones prieš juo
duosius disidentus ir paragino 
prezidentą "imtis efektyvių prie- į 
monių". 

Toks Kongreso įsikišimas prieš 
P. Afriką yra pirmas. Kiti kong-
resmanai sako, kad yra dar dau
giau argumentų įsikišti ir prieš 
kai kurių Šalių juoduosius, dėl 
jų elgesio su politiniais priešais. 

Kaddafi lankysis 
Egipte 

Kairas. — "Al Messa" laikraš
čio žiniomis, netrukus į Egiptą 
atvyks Libijos šefas Muammar 
Kaddafi. Tarp Egipto ir Libijos 
santykiai labai blogi, o vasarą 
pasieny tęsėsi kelių dienų susišau
dymas. Kiti arabų vadai stengia
si Kaddafį sutaikinti su Sadatu, 
ir gal jiems pasi.eks. 

Sadatas Šiandien grįžta iš il
gos kelionės. Lankė Rumuniją, 
Iraną ir Saudi .Arabiją. 

VLIKO VALDYBOS IR TARYBOS 
DARBAI 

— Spalio 15 Kultūros Židiny 
įvyko Vliko tarybos posėdis. Dr. 
.K Valiūnas apžvelgė valdybos 
darbus: pasiųstas politinis memo
randumas Helsinkio Baigiamojo 
akto signatarams, dalyvauta rug
sėjo 24 demonstracijoj Washing-
tone, valdybos pirmininkas įkal
bėjęs juosteles Amerikos Balsui, 
Laisvės, Margučio ir Califomijos 
radijams .Sutarta bendra Vliko 
seimo tema — Lietuvos valsty
bingumas. Pirmąją jos dalį — 
Lietuvos valstybingumas praeity 
— skaitys prof. Bronius Kasias, 
antrąją — Lietuvos valstybingu
mas ateity — dr. Aleksandras 
Štromas. Dr. B. Nemickas atsto
vavo Vlikui Altos 37-tame suva
žiavime Chicagoje. 

J. Valaitis (Tautos fondo ta
rybos pirmininkas) pranešė, kad 
yra patvirtintas TF veiklos pla
nas, baigiamas į anglų kalbą vers
ti TF statutas, priimtas TF var
do patikslinimas. A. Sabalis, val
dybas narys jaunimo reikalam, 
numato dalyvauti Jaunimo s-gos 
posėdy, kuriame bus svarstomas 
klausimas: ką jaunimas turėtų 

Riaušes prieš Gandhi 

Nevv Delhi. — Daugiau negu 
600 žmonių buvo suimta, kai 
pietinėj Indijos Tamil Nadu pro
vincijoj buvo ruošiamos de
monstracijos ir kilo riaušės prieš 
Indirą Gandhi, jai ten lankan
tis. Du žmonės buvo užmušti, 
yra ir sužeistų. 

daryti politinėj srity po rugsėjo 
24 demonstracijos. 

Valdybos narys informacijos 
reikalams Br. Bieliukas pranešė, 
kad Eltos informacijos nuo rug
sėjo 6 siuntinėjamos antros kla-
sės paštu, norint sutaupyti arti 
3,000 dol. per metus. Tikimasi, 
kad Elta ipasieks gavėjus išleidi
mo savaitę. Kęstučio Miklo pa
stangomis, per TV "C" tinklą, 
Manhattan kanalą, bus perduo
damos žinios apie Sadūnaitę spa
lių 29 ir lapkričio 4, abu kartu 
9 vaL vakaro. Posėdžiui pirmi
ninkavo Stasys Lūšys, sekretoria
vo Vytautas Vaitiekūnas. (E.) 

Maskva į švente 
Kinijos nepakvietė 

Maskva. — Sovietai "parodė 
nosį" Kinijai: diplomatiniuose 
sluoksniuose žinoma, kad Mask
va nepakvietė Pekino atstovų da
lyvauti į kitą savaitę rengiamą 
revoliucijos 60 metų sukakties 
minėjimą. Niekas nėra labai tik
ras kodėl, bet manoma, kad Mask 
va nenorėjo patirti viešo nema
lonumo, jei Pekinas kvietimą at
mestų. Yra manančių, kad šven
tės proga Kinijos adresu bus pa
sakyta naujų, dar smarkesnių žo
džių Pekino vadovų adresu su 
užuominom, kad jau laikas Ki
niją izoliuoti nuo pasaulinio ko
munistų sąjūdžio ("Newsweek" 
XI. 7). 
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Vakarų Vokietijos speciali komanda Įkaitams gelbėti GSG-9 

\faif.rr!rn;"' Kifid^fi 

Ketvirtis tūkstančiŲ 
modeliu^ 

Detroitas. — 1978 automobi
liai bus 252 modelių. Vien GM 
turės 138 modelius, Fordas — 64, 
Chrysler 39, AM —11. Pernai 
tos keturios kompanijos išleido 
daugiau modelių — 275. 

Montrealis. — Viso Amerikos 
žemyno 5-sis ortodoksų Bažnyčios 
atstovų suvažiavimas, įvykęs pra-
ėiusią savaitę Montrcaly. Bažny
čios primų išrinko Pittsburgho ir 
W. Virginijos metropolitą vysku
pą Theodo>ijų. 

VVashingtonas. — Prcz. Carte-
ris pasirašė du įstatymus: su 
Meksika kalinių pasikeitimo ir 
lydimą nuolatiniai apsigyventi 
160,000 Indonezijos pabėgėlių. 
Pabėgėliai iki 1981 metų bus ir 

i šelpiami, kol jie galės susirasti 
I pastovius darbus, it namus. 

Atmetė sankcijas 
prieš P, Afriką 

New Yorkas. — Vakarų vals
tybės vetavo tris afrikiečių rezo
liucijas prieš Pietų Afriką. Ame
rika, Britanija ir Prancūzija Jung* 
tinių Tautų Saugumo Taryboje 
atmetė siūlymą paskelbti ekono
mines sankcijas. Vienbalsiai tik 
buvo pritarta ketvirtai rezoliuci
jai, peikiančiai Pretoriją dėl bal
tųjų mažumos represijų prieš 
juodųjų daugumą. 

&AL£NDOBirS 

Lapkričio 2: Vėlinės; Martynas, 
Vinifreda, Vidmantas, Nora. 

Lapkričio 3: Teofilijus, Silvija, 
Austi*, Šalna. 

Saulė teka 6:22, leidžias 4:45, 
O8AS 

Daugiausia apsiniaukę, ga-
11 mas lietus, age žS laipsniai. 
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GLOBOJA CBICAGOS SKAUTININKIŲ-Ų KAMOVft 
Bedagaoja sfctn. Irena Kepenė, 3652 W. 65th St» Cbkago, aOnois, 60629 
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ASS Į 54-TUOSIUS METUS ŽENGIANT 
; Mūsų Akademinio Skautų są

jūdžio gimtadiento šventės pro
ga noriu pasidalinti su jumis ke
liomis mintimis apie mūsų sąjū-

... džio praeiti, dabartį ir ateitį. 
Praėjo 53 metai nuo tada. kai 

Kaune, tuometiniame Lietuvos 
universitete, 1924 metų spalio 16 
dieną buvo {steigta Studentų 
skautų draugovė, tos draugovės 
steigėjai pasirinko šūki "Ad Me-
liorem" —Vis geryn. 

Ir per praėjusius 33 metu? mū
sų sąjūdis augo., stiprėjo, vis ge
ryn ėjo. Mūsų pirmosios sesės ir 
pirmieji broliai atliko didelius ir 
naudingus darbus nepriklauso
moje Lietuvoje. Vėliau jie garbin 
gai kovojo ir savo gyvybės aukas 
atidavė okupacijų metais Lietu
voje arba Sibire. Mes didžiuoja
mės mūsų Akademinės skautijos 

- praeitimi ir pagarbiai ją prisime
name. 

teikti. Tada dirbantieji jaustų 
didesnį seseriškumą ir brolišku
mą iš mūsų sąjūdžio šeimos. Tas 
stiprintu ir palaikytu juos, nes 
dažnai įvairūs darbai lietuviško
je visuomenėje atneša daug sun
kumų, kliūčių ir nusivylimų. Daž
nai reikia idėjos draugų pagalbos 
ir pastiprinimo. 

Reikalinga mums ir tol iau siek
ti mūsų šūkio "Ad Mel iorem" — 
Vis geryn •— įgyvendinimo kiek-

"Minijos'* laivo sesės "Nerijos" tunto sueigoje. Laivo vadė j . ps. Milda 
Kupcikevičiūtė (dešinėje) skaito jsakymus Nuotr. lino Meilaus 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ATVYKSTA 

'ANTRASIS KAIMAS" 

Rudens parengimu' sezoną 
JAV LB Philadel.pbijos ir Pieti
nės New Jersey apvlinkių Valdy-

vieną dieną mūsų šeimose, mūsųp D O S p a d e d a i Phfladeiphifą' :at-
sąjūdyje ir lietuvių visuomenėje.! sikviefimu satyros ir humoro te
vadovaujantis skautiškos ideo lo - j a t ro "Antrojo Kaimo". ' Šios či--
gijos principais. Reikalinga, kad | kagiečių grupės Philadėrphijoje 

Antrojo pasaulinio karo metu 
dalis mūsų sąjūdžio narių atsidū
rę Vakarų Europoje, o vėliau Ka
nadoje. Australijoje ir čia Ame
rikoje sąjūdį atgaivino, h* jį išug
dė skautiškoje lietuviškoje dva
sioje iki šių dienų. Tų ugdytą 
skautišką ideologiją, jų sukurtas 
tradicijas, ir pradėtus' darbus mes 
dabar tęsiame tol:au, Stengdamie
si savo gyvenimu "ir darbais įgy
vendinti mūsų šūki-"Ad Melio-
rem" — Vis geryn; 

Šiandien mes džiaugiamės ir di 
džiuojamės mūsų sesėmis ir bro
liais, kurie anksčiau dirbo ir da- j 
bar dirba ir yra žinomi 
darbštūs 
tolera 

mūsų sąjūdis drąsiau ir stipriau 
pasireikštų kaip organizuotas vie
netas lietuvių visuomenėje ir ją 
telktų į vieną stiprią vieningą lie
tuvišką šeimą. Sąjūdžio uždavi
nys būtų vienyti ir jungti susis
kaldžiusias lietuvių grupes, švel
ninti tarpusavio įtampas. Nors 
tai nelengvas uždavinys, tačiau 
jis yra galimas atlikti, nes mūsų 
tarpe turime daug gerų ir tole
rantiškų žmonių. 

Mūsų visų sąjūdžio na r ių giliu 
įsitikinimu šiandien visų laisvųjų 
lietuvių pagrindinis tikslas yra: 
susitelkus į vieną didelę ir stiprią 
lietuvišką šeimą, išlaikant tauti-
i4 savitumą, ugdant ir reprezen
tuojant lietuvių kultūrą, padėti 
lietuvių tautai pavergtoje Lietu
voje atgauti laisvę ir valstybinę 

^Lietuvos nepriklausomybę! 

Šio didžiojo tikslo šiandien 
siekdami, mes visi Akademinio 
skautų sąjūdžio nariai žinome, 

ūs. pareigingi, atsakingi i r ; k a d a k a d e m j k i ų s k a u č i u h s k a u 
ntisKi įvairaus įietuvisKo ir • . . -. ... . .- v. • . ' , bet 

dėti 3 milijonų lietuvių tautai pa
vergtoje Lietuvoje. Ta i didelis ir 
nelengvas darbas, bet pats tikslas 
yra teisingas, reikalingas ir kil
nus, nes laisvės troškimas yra gi
lus jausmas kiekvieno žmogaus 
širdyje ir mintyje. Laisvės troški
mas yra milžiniška jėga. veikian 
ti visus žmones — jaunus ir se
m s , žmonių grupes ir tautas. Tas 

.„ .v . , . i tų yra tik keli šimtai, bet mes 
skautiško avvenimo sncm darbi- . . . , , «L 

. , . . , . , . _ • . dirbame tam, kad galėtume pa-
nmkai ir vadovai. Mūsų seses ir 
broliai dirba Skaučių Seserijoje ir 
Skautų Brolijoje kaip Vyriausi 
Skautininkai, tuntininkai, drau
gininkai ar kitokie pareigūnai. 
Tai yra maloni mūsų pareiga, nes 
mes patys iš skaučių ir skautų ei
lių išaugę, vėliau universitetuose 
aukštąjį mokslą įsigiję, grįžtame 
j Seseriją ir Broliją vėl dirbti su 
skautėmis ir skautais, kad iš jų ei
lių ateitu naujos akademikės ir 
akademikai. 

Daugelis iš akademikių skau
čių ir akademikų skautų yra li
tuanistinių mokyklų mokytojai, 
chorų ir tautinių šokių grupių na
r ia i Lietuvių Bendruomenės. 
BALFo. Studentų sąjungos, Lietu
vių fondo ir kitų bendrinių lietu
viškų organizacijų, kultūros ir 
mokslo institucijų darbininkai ir 
vadovai, lietuviškos spaudos re
daktoriai. Džiaugiamės ir di
džiuojamės, kad narių skaičiumi 
palyginus nedidelis, sąjūdis atlie
ka labai daug pozityvių ir dide
lių darbų, gal net daugiau negu 
kitos ideologinės organizacijos ar 
sambūriai. 

grupes 
viešėta ar tik ne prieš aštuone
rius metus. Per tą ilgą laiko tar
pą "Antrasis kaimas" pasikeitė 
iš mėgėjiško, daugiausia savojo 
kolektyvo narių jumoro kūrybą 
inscenizuojančio vieneto. Dabar-

SEŠTOSIOS TAUTINES 
STOVYKLOS AUSTRAJLLJOJE 

DAINA 
Žodžai: Stasio džausfeo 

I Šeštąją Tautir.^ Švente 
Pietų Kryžius sukvietė mus. 
Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus. 
Iš ryto daina kukabūrų, 
Čia aidi trimitų garsuos; 
Vienodas mus tikslas subūrė 
Ir lydi skautybes keliuos. 
Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Lai dega idėja viena! /» 
Te žino pasaulis, lai girdi: 
Mūs' siekis — laisva Lietuva! 
Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes Nemuno Žemės vaikai! 
Naujai vėl uždegs Pietų Kry

žius 
Skautybes idėją šviesiai! 

"PUŠYNO" SESĖS VEIKIA 

Washingtonas. Seserijos Pušy
no dr-vė turėjo pirmąją sueigą po 
vasaros atostogų. Sueigoje daly
vavo šešiolika sesių ir keturios va 
dovės. 

Sueigą pradėjo s. Dalė Lukie-
nė pranešdama šių metų įvykius. 
Už kelių savaičių Pušyno dr-vė 
turės iškylą dviračiais. Prieš Ka-

dinę eglutę viešoje vietoje. Per su
eigą s. Regina Petrutienė perda
vė draugininkės pareigas s. D. 
Lukienei. Dalė Lukienė paskyrė 
korespondentės pareigas sk. Ni
dai Griniūtei. 

Sueiga pasibaigė duonos kepi
mu ant laužo. Ar buvo skanu, 
tik paukšteliai ir voverytės galėjo 
pasakyti. N. Griniūtė 

Tačiau mūsų nariai tiek Lietu- į 
vių skautų sąjungoje, tiek plačio
je lietuviškoje visuomenėje vei
kia kaip paskiri individai, kaip 
paskiri asmenys. Dažnai lietuvių 
visuomenė net nežino, kad tos 
darbininkės ir tie darbininkai yra 
Akademinio sąjūdžio nariai. Bū
tų geriau, jei tie skautiškos ir lie
tuviškos veiklos darbininkai daž
niau ir aiškiau pasisakytų, kad 
jie yra ASS narės ar nariai. To
kiu pasisakymu jie keltų sąjūdžio 
vardą ir svarbą. Iš kitos pusės, 
pats Akademinis skautų sąjūdis 
galėtų daugiau apie tokius narius, 
drrbančrrrs skautų vienetuose ar
ba lietuvių visuomenėje, kalbėti, 
juos tinkamai savo tarpe ir lietu
vių visuomenėje pristatyti, jų dar
bus remti, jiems stiprų užnugari 

laisvės troškimas šiais laikais da-] ledas Pušyno dr-vė papuoš kalė-
vė lietuvių tautai Kudirką, Kalan 
tą. Sadūnaitę. Terleeki. Lietuvos 
Kataliku Bažnyčios Kroniką ir 
TJTKZ kelerius metus pavergtoje 
Lietuvoje pogrindyje pasirodžiusį 
"Aušros" laikraštį. T o laikraščio 
penkių numeriu komplektą per
spausdino ir išeivijai išleido Aka
deminės skautijos leidykla. 

Mūsų sąjūdžio ateitis bus gera 
ir sąjūdis stiprės, vis geryn eis, 
kol mes turėsime naujų jaunų se
sių ir brolių, ateinančių tę<ti sąjū
džio darbų ir tradicijų. Chicagoje 
ypatingai džiaugiamės, kad šios 
šventės proga pasižadėjimus da
vė ir Akademikių skaučių draugo
vės ir Korp! Vytis spalvas gavo 7 
sesės ir 6 broliai. 

Sveikindami naujas tikrąsias 
nares ir senjorus bei linkėdami 
jiems skautiškos ištvermės, mes 
visi giliai tikime ir džiaugiamės, 
kad mūsų Akademinio skautų są
jūdžio ateitis bus gerose jų ranko
se. Mūsų sąjūdis ir toliau eis "Vis 
geryn — Ad. Meliorem". 

tinis A.T. Antanaičio ir Eug. Bū
tėno žinioje esantis "Antrasis 
kaimas" yra stipriai pažengęs 
vaidyboje teatro vienetas, savo 
repertuare perduodąs daugiausia 
mūsų rašytojų specialiai parašy
tus : satyrinius škicus. Nebijan
tiems pasijuokti iš lietuviškojo 
gyvenimo kasdienybės ir besi
reiškiančių savitarpio intrigėlių, 
''Antrąjį kaimą'" būtina pamaty
ti. Spektaklis įvyksta lapkričio 12 
d., šeštadieni, Lietuvių namuose 
(buv. Muzikai :.*iiam klube), 
2715 E Allegheny Ave., 7 vai. 
vak. Anksčiau bus "atgaiva" 6 
vai. Pelnas skiriamas lituanisti
niam švietimui ir <ultūrinei veik
lai paremti. 

"AUŠRINĖ" 
SĖKMINGAI GASTROLIUOJA 

Philadelphijos tautinių šokių 
grupė .''Aušrinė", vadovaujama 
Marijos Radikienės, po sėkmingo 
šokimo Washins: >ne Pabaltiečių 
žygio už žmogaus teises metu 
rugsėjo 25 d. šok-J Philadelphijos 
Namų bendrove gegužinėje ir 
spalio 8 d. Ne\v Britain, Conn., 
Šv. Andriejaus parapijos vakare. 
Gruodžio 3 d. "'Aušrinė" pakvies
ta Šokti "Four Chers" svetainė
je įvykstančiam seselių kazimie-
riečių labdarai ruošiamam ban
kete. 

LIETUVIU NAMU POPIETIS 

Lietuvių namų bendrovės dar
buotojai pirmą ir trečią mėne
sio sekmadieni vietos lietuviams 
ruošia lietuviško maisto priešpie
čius ir pietus naujai atremontuo
toje ir išgražintoje mažoje salė
je. Nesitenkina vien maisto patei
kimu, bet taip pat praveda in
formacinius pokalbius — prane
šimus įvairiomis temomis. Spalio 
16 d. kalbėjo med. dr. Albinas 
Šmulkštys. 

"VILTIES" CHORAS 
RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI 

» V r " ' !.. M R S S I Š V*! jrrile s« 
, choru darbuotis. Dirigentui ser

gant, pasiruošimai Dainų šven
te! vyko ir toliau, L. Kaulinį sėk
mingai pavaduojant jo dukrai 
rnuz. Anelei Kaulinytei. Paskuti
niu laiku choristų eilės vėl pasi
pildė. Sulaukta jaunų ir vyres
nių dainininkų. O tai žada cho
rui šviesią ateitį. "Vilties" cho
ro valdybai pirmininkauja inž. K. 
Gasparėnas. 

BLOGAS ORAS 
"VERSLININKAMS" 

V. Krėvės vardo LB litu
anistinės mokyklos tėvų komite
to pastangos sutelkti lėšų, mies
to "Super Sunday" metu parda
vinėjant lietuviškus pyragus ir 
kavą, tik dalinai pavyko. Stiprus 
lietus neleido 'Verslininkams" su
laukti tikėto skaičiaus amerikie
čių praeivių. Tad ir pelno tik da
lelė to, kas buvo gauta pereitais 
metais. Tačiau atsigriebta rekla
ma amerikiečiuose ir pademonst
ruotu kolonijos solidarumu. Ne
gausi lietuvių kolonija, tėvų ko
mitetui bendradarbiaujant su 
LB-nės apylinkėmis, suaukojo 
daugiau kaip 80 pyragų. Šv. An 
driejaus parapija globojo pyra
gus telkiant ir kavą verdant, o 
elektros kontraktorius K. Pliuš-
konis patikėjo savo sunkvežimu
ką. Tėvų komiteto nariai, nors 
peršlapę, sulaukė amerikiečių 
korespondentų dėmesio. Abu di
dieji Philadelphijos laikraščiai 
savo skiltyse minėjo "Lithua-
nian school", o "Evening Bulle-
tin" pacitavo ir dalį pokalbio su 
Dalia Dainoriene. Tėvų komite
tą sudaro R. Česonis (pirm.), L 
Kazakauskienė, D. Dainoriene, 
J. Ka rašką ir J. ViesuMenė. Pre
kiaujant jiems talkino LB valdy
bos iždininkė M. Sušinskienė ir 
bendruomenininkų Zerr šeima. 

A. Gč. 
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PRA NEŠI MAS 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruoš€si 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo 5. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kanadoje 33.00 
Kitur J.A.V. 31.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

6 mėn. 
$19.00 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

3 mėn. 
$15.00 

15.00 
13.00 
15.00 
9.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centų; 
Šeštadieninis sc priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

Tet. PB 8-3229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GKRKT.ftS LIGOS 
2858 West OSrd Street 

Valandai pagal susitarimą 

Of. JOMS «. WU-iTUITII 
GALVOS B STUBURO LIGOS 

968 W. fSrd sL 

DR.K.G. BALUKAS 
AkaSerijm 1* moterų Ilgo* 
Ginekologinė Chirurgija 

8440 80. Potaatd Boad (Cravrford 
Medkal Bafldlng). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarime. 

Tai ofiso Ir bato; OLympic 2-tlSf 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. SOtfe Ave* Cicero 

Kasdien 1-3 vaL Ir 6-S vai. raX. 
Išskyrus trečiai lenln*. 

aaStadleniaia 12 lkl 4 vai popiet 

M neatsiliepki, skambinti S74-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

MarqoeRe Medicai Cente* 
6153 So. Kedzie Avenoe 

VaL: pirmad., antrad. Ir ketvlrtad. 
6 lkl 7:S0 vaL vakaro. 

Befttad. nuo 1 lkl S vaL 
Pagal susitarimą. 

Oflao telef. WA 5-2«70 
BezkL teL WAIbfook 5-8048 

TM. EEHance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(lietuvis gydytojas} 
S925 Weat 59tb Street 

VaL: pirmad.. antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popi»t tr 1-8 
vaL vak. Treč. Ir Seštad. uždaryta. 

Tai 
Valanda* pagal nafearimą 

PhiladelphH * "Vilties* choras, 
vadovaujamas Leono Kaulinio, 
intensyviai ruošiasi 1978 m. lie
pos 2 d. Toronte įvykstančiai 
V-jai Kanados ir JAV Lietuvių 
dainų šventei. Malonu matyti, 
kad po ilgesrių sveikatos sutri-

S 0 P H I E BARDUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos 8 vTOPA, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadieni ir 

sekmad. nuo 8:30 iki 6:30 v. ryto. 
Telef.: Hffetfock 4-2423 

M 9 j A . l t . 
7150 S. MAPLEWO0D AVR 

CHICAGO, ILL 00829 

Tet ofiso HE 4-5849, res. 888-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
1:00-5:00 vaL popiet, treč Ir ieftt. 
tik susitarus. 

D*. A n t Sadoko kabtoetą perCmi 

DR. EOMUND E. CIARA 
CPTOMETRISTAS 

2709 W«st Slst Street 
TeL — GB 0-2400 

VaL: pagal sosttarlma: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
l«-4: iestad. 10-S vaL 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKTŲ IR VAIKC IJG08 

SPECIALISTE 
RTEDICAIi BCILDOfG 

7156 South Western Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >aL ryta 

Iki 1 vaL popiet. 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 2S9-M1S 
Ofs. HE 4-1818: Bes. PR 0-9803 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street - ^ 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirad. k 
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITE 

7051 So. Washtenaw. TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal ardvtoJa 

receptna 
Oldells aklnii) remn pasirinkimas 

VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 1S-4 V. ». p 

Trečiadieniai uždaryta. 

Ofa ta i 7854477; Res, 240-2889 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG4 
opfjmijuc — >t»*ų ir 

Kmortnes U«os 
CRAWFORD MED1CAL BTJTLDDVG 

S44S 8a Pnlaski Road 
valandos pagal susitarimą. 

A d v o k a t a ! 

C H A R L E S P. KAI 
i A S S 0 D I A T E S 

Of. teL TttoMft; m 7 * W 0 « 
2649 W . « M 8 t , CUnagt, BL 

Darbo vaL am 9 Iki 5 vai vak. 
"Trečiadieniais uždaryta 

iešted. atdara pusę dienos 

•L — GI8-087S 
DR. W. M. EISm-EISINAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 

81» 80. EaUe Ave. WA 5-2070 

skambinti: M3 1-00*1. 

Teist — 282-4422 
DR. ROMAS PETRUS 

AKIŲ LIGOS — CHTRCRGUA 
Ofisai: 

H t Ho. WABASB AV». 
aaas NO. CENTRAL AVK. 

Valandos pagal 

DR. FRARK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akte. Pritaiko akfe*» a> 
"OonUKJt teassS* 

2818 W. 71a* St. - TeL 737^140 
VaL pagal sttsi'anmą. Uždaryta trsd. 

DR. A, B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

f U. s. Vytautas Karranta9 

RUOŠIA ĮDOMIĄ PROGRAMĄ 

J. ps. Leopoldas KupcikeviČius 
ruošia įdomią meninę programą 
prez. A. Smetonos jūrų budžių į-, 
gulos ruošiamam BALTIJOS va
karui, kuris įvyks lapkričio 26 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje-
Vakaras ruošiamas jūrų skautų ir 
budžių vciklai paremti. 

FORD CITY 
SHOPPING CENTER 

76th and Soulfi Cictrt A n m t 
1 5 5 K R A D T R f I S 
Atdaros 7 dienas siTaMIJa 

P a t o g i o s p r o m e n a d o s 
FREE PARKIKG 

Specialybė Aldų ligos 
SB07 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLBS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2850 W. SSrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 770-2880, reaid. 4484046 

I Š M O K I T E K A I P D A R Y T I 

L I E T U V I Š K O S KALĖDINIUS S l A U D I H U E D S 
PAMOKOS ANTRADIENIAIS: LAPKRIČIO 8, 15, 22 Ir 2t 

F O R D C I T Y 
REGISTRUOTIS NEMOKAMOM PAMOKOM 

Ford City Offices. South r oacodc Alloy 

.- -'I' L g 
• l o t ų s k a i č i u s r i b o t a s 

Ofho teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

I O I I A 
V A I K Ų L I G O S 

West OSrd Street 
nrauuL. antrad., ketvlrtad. Ir pwxkt-
trao 1S lkl 2 ral. ir nuo s lkl g raL 
vak. Sattad. nno 1 lkl 4 v»X 

Ofc PO 7-0080, Rea> GA 8-7178 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weat OSrd Street 
pagal •oaitarhną 

DR. K. A. JDCAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
mu Na. Wcsteis Avmm 
1002 Ha. Wsstara Avenae 
Tat atsakoma 12 valandų 

494441 — S81-40O5 

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

Adresas 4256 W. OSrd Street 
Ofteo telef. BE S-441S 

BnMeBdJCM telef. OB S-ettt 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nno 1:00 ligi 3:00 vaL popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterį} ligos 
Otlma tr rea. 9SU W. SSth M. 

TeL P R n p e o l S-19SS 
Oflao rUL: plrnu. antr.. traft. Ii 

penkt nuo 1-4 vaL Ir 8-8 v. vak. 
Seflt J-4 p. p. Ir kita laika 

Ir tNrte teL 0S2-1S81 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BaVrOROJI MEDICINA 
1007 S. 40% Osatk, Oesre 

10-13 Ir 4-7 
arAsat... ._ . . 

OflSo teL HE 4-913S, u m q GI M 1 N 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A 8 

S454 Weat 71st Street 
Tat.: pirm., antrad., ketv. Ir 
t- l ir 6-7 — a anksto 

TeL ofise PB fj ttitš 
DR. F. D. H1RSK0NAS 

GYDYTOJAS Ik CHIRURGĄ* 
S107 Waat 71st Street 

Valandos: l-< vat popiet 
Tni. fa- Aeitad. pagal 

Ofiso teL nO-SlOS; 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
s. ns—p mm am 

VaL para. antr. ketv. ir psakt: 9.7 

http://M9jA.lt
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SU DIEVU U2 NEnfflEtAUSOKI LIETUVA 
Šiuo metu, kai mūsų tautos pa- tų subyrėti.** 

stangos atgauti laisvę nėra sėk- Štai, kodėl komunistai, įžangi-
mingos, kai mes pasaulyje labai nio rasinio autoriaus žodžiais, 
mažai teturime gerų draugų, kai stengiasi rodyti užsieniui, kad 
mūsų ir kitų pavergtų tautų "pas mus visi laimingi, kultūra 
šauksmas tėra "balsas šaukian- ir gyvenimo lygis kyla", o pa-
čiojo tyruose", kai Belgrade susi- vergtoms tautoms —"užsienyje 
rinkę 35 valstybių atstovai, už- viskas blogai, nėra ko žvalgytis", 
si mena nedrąsiai apie žmogaus Išvada: 'Tarybinė valstybė ir yra 
teises, vengia apie pavergtų tau- tobuliausia melo mašina, gami-
tų laisvę kalbėti, mus dažnai api- nanti paklusnius tarnus viešpa-
ma pesimizmas. Tada mes savęs taujantiems komunistams, o ko-
klausiame: ar beverta kovoti, kai munizmą — tik užsieniuiw (4 
esame kaimynų ir nekaimynų pa- pusi.). 
likti plėšiko malonei (greičiau Sunkiausiose okupacijos sąly-
nemalonei)? gose t3LUta įniksianti gyva "ir 

Optimistiškam atsakymui pa- tikrai didvyriška bus, jei ji ne-
grindą duoda savo tėvynėje kovo- pasiduos žmogaus nužmoginimo 
janti lietuvių tauta, įvairiais bū- procesui, jei joje atsiras didvyrių, 
dais besipriešindama okupantui, einančių iš to pragaro ir kitiems 
Paskutinis mus pasiekęs ko- rodančių kelią", jei giliai tiki 
vos liudijimas — spalio 10 - 14 d. Dievą, jei žino, kad nesuteptą 
įvykiai Vilniuje (žr. vakar dienos s į e i a išsaugoti svarbiau, negu 
"Draugo" 1 pusi.). laimėti viso pasaulio materiali-

Tautos gyvastingumą rodo ir 
kitos kovos priemonės, o pirmoje 
eilėje Lietuvoje leidžiama po
grindžio spauda, kurią mes ir pa
saulis laiko tikru neklastotu tie
sioginiu pavergtųjų balsu. 

Ligi šio laiko "Draugą" pasie
kė net 5 okup. lietuvoje leidžia
mi pogrindžio periodiniai leidi
niai: Liet. Katalikų Bažnyčios 
kronika, "Aušra", "Laisvės var-

BELGRADO PASITARIMAI 
Ilgokai bus gaiitama kalbėti, bet vargu bus isryskmainas Helsinkio susitarimas 

GEDIMINAS GALVA 

Į Viliu!? dlilttl 

nes gėrybes" (5 ir 6 pusi.). 
* 

Tačiau sovietiniame pragare 
išlikti doram ir skaisčiam nėra 
taip lengva, ir todėl nereikia ste
bėtis, kad dalies lietuvių tautos 
moralė okupantų jau yra palauž
ta. Redakciniame rašinyje (11-13 
p.) pogrindžio leidinys iškelia 
daugybę nemalonių reiškinių, 

pas". "Ties.- Kelias". :3 šiomis k u r i e ž l u 5 d o l i e t u v i u teutos ™~ 
nybę, moralę ir kurių tauta, jei 
nori išlikti gyva, turi saugotis. 

"Mūsų laisvos krikščioniškos 
tautos pagrindai, išbandyti 

dienomis dar vienas —"Dievas 
ir tėvynė". Pastarojo net penki 
numeriai iš karto, is viso 349 
puslapiai. 

Šis leidinys beveik išimtinai 
skirtas tikinčiųjų akcijai prieš 
valdžios atstovų ir įstaigų prie
varta brukamą bedievišką ateiz-

šimtmečiais, davė puikių vaisių: 
persiskyrusius galėjai ant pirštų 
suskaičiuoti, o dabar skyrybos 
masinės — skiriasi kas ketvirta 
pora. Reiškia okupantai per 30 

mą. Tai lyg savotiškas šių dienų m e t ų * a u ***** m u s i» š e i m a -
lietuvio tikinčiojo katekizmas, re- G i m i m i * * * * • **»*" sumažė-
ligijos tiesų aiškinimo vadovėlis. **- L«*»vos laikais mergų su 
Straipsniu autoriai nevengia ves- v a i k a i s

 T
b G d a v o m a ž a i> ° d a b a r 

ti polemikos su naujosios "ateiz- J 8 ' 0 0 0 t a s m e t 4* tei ^ r b e i r 

mo tikybos dvasininkais" ir duo- l a i m € m ū s i * teutai? U^eris b u v o 

da jiems reikiamus atsakymus. v i e n a s ™ P° ra š i m t ų k a l i n i «- • 
Bet yra skelbiama ir šiaip jau į- d a b a r ™ a r t i dvidešimUes su 
domiu straipsnių, minčių, infor- tūkstančiu ir daugiau kiekviena-
macijų, net eilėraščių, m e ' Ogiausia Jaunų žmonių. 

Net nepilnamečių mergaičių ir Kadangi "Draugas" neturės berniukų kolonijos! Štai, kokią galimybės ištisai perspausdinti kMgą . f ^ ^ ^ i a t . 
minėtą leidinį, bus pasitenkinta 
duoti kai kurių charakteringes-
nių ištraukų. Vieną kitą jų, ko-

nešė mūsų jaunimui! Lietuva 
niekados taip neskendo paleistu-

, , ... . vystėje ir alkoholyje, kaip dabar. 
mentuodami pocnndzio leidinio r> i j .. • Jx- «L-

„ . _ . A1:1 .. Dabar degtine tyčia platinama, 

Belgrado pasitarimai nepasi
žymės tragiškumu ar staigmeno
mis, Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija Helsin
kyje jau padėjo bėgius. Kas ant
ri ar treti įvyksiančiuose 35 kraš
tų (pasitarimuose gali juos su
stiprinti, ištiesinti, bet vargu pa
keisti jų kryptį. 

Belgrado pasitarimuose daly
vauja 35 kraštų apie 300 atsto
vų. Didesni kraštai pasiuntė dau
giau atstovų ir ypač nemažai 
techniško personalo. Mažesnės 
šalys tenkinosi keliais atstovais 
ar net Belgrade esančių atstovy
bių personalu. 

Spaudos, radijo ir televizijos 
atstovų skaičius prašoko 450. De
ja, jie nepasižymi ypatinga dar
bo sparta. Pasaulio spaudoje 
šykštokai žinių ir pranešimų 
apie Belgrado pasitarimų darbus 

ir nuotaikas. Tiesa, ten darbų 
ris dar pasigendama. 

Belgrado parinkimas 
Jau iš anksto parinktas Belg

radas pasitarimams tęsti. Dėl 
Šios vietovės turėjo vakariečiai 
susitarti su rytiečiais. Vakarie
čiams parankus Belgradas, nes 
Jugoslavijos diktatūroje yra ply
šių — laisvai keliauti ir pa
sireikšti šviesuomenei. JAV, be
vedančios derybas su Jugoslavija 
dėl krašto apginklavimo, siūly
mui nesipriešino. 

Sovietams, nors daugeliu klau
simų nesutariant su Jugoslavija, 
priimtina policinė valstybė, ga
linti patvarkyti besireiškiančius 
komunistinės santvarkos priešus. 
Jau pasitarimų pačioje pradžioje 
ištremdama asmenis, nepalan
kius Sovietų imperialistinei politi
kai. 

Belgradas nedaug teturi vieš
bučių, restoranų ir pasigesta tin
kamų rūmų pasitarimams. Jugo
slavijos vyriausybė pastatė to
kiems pasitarimams tinkamus rū
mus, kurie gali būti panaudoti ir 
dideliems tarptautiniams suva-
žiavimams. 

Pasitarimu pradžia 

Sovietai neatsitiktinai plačiau 
pravėrė duris kalbėti apie strate-

skelbiamas- mintis, mes pateiksi 
nie čTa ir Etomis progomis. Štai 
keletas jų. 

ginių ginklų varžymą prieš pat 
Belgrado pasitarimus. Aišku, 
Maskva turėjo ir kkų tikslų, ku
riuos plačiau, esu aptaręs, bet 
jiems rūpėjo Belgrade apie ne
malonius reikalus kuo manda
giau šnekėti. Per dvejus metus 
susikaupė daug medžiagos apkal
tinti Sovietus dėl įsipareigojimų 
nevykdymo. Daugelis valstybių 
gali pateikti kaltinimų ne tik So
vietams, bet ir komunistinėms 
respublikoms. Juk Čekoslovaki
joje spalio 17 d. pradedama dra
maturgo Vaclav Havelio, komen
tatoriaus Jiri Ledererio, teatro 
direktoriaus Ota Ornesto ir rašy
tojo Frantisek Pavliceko byla, 
kuri ryškiai pažeidžia žmogaus 
teises. O Sovietai delsia spręsti 
visą kalną jiems nepalankių by
lų. Tiesa, Sovietai leido išvykti 
vaidylai B. Amarantovui, mate
matikui G. Čudnovskiui, A Sa
charovo žmona: gydytis Italijoje, 
jo podukrai, matematikui V. Tur-
činui ir kitiems, jei jų išvykimas 
mažiau kenksmingas už pasiliki
mą krašte. 

Ar šie ir daugelis lutų reikalų 
bus paliesti Belgrado pasitari
muose? Jie gali būti paliesti, bet 
neįsipareigojant nutarti tai, ko 
Sovietai nepageidauja. 

Mandagus linkčiojimas 
Pasitarimai prasidėjo vaišė

mis. Sovietų delegacijos pirmi
ninkas July Voroncovas pakvietė 
JAV delegacijos pirmininką Ar-
trur Goldbergą pietų. Pasitari
muose prasidėjo mandagus link
čiojimas. A. Goldbergas pareiš
kė: "Mes nenorime čia ginčytis 
dėl atskirų klausimų. Tesiekiame 
rasti naujų sumanymų, kaip ge
riau įgyvendinti Helsinkio Bai
giamąjį aktą, bet nenorime kelti 
tarpusavio nesutarimų". 

Anglas lordas Garnowy-Ro-
berts santūriai, bet kiek daugiau 
pasakė: "Apgaulinga ir net pavo
jinga šnekėti apie atitrauktas 
žmogaus teises, pamiršus atskirų 
asmenų bylas". Tai buvo lyg pa
moka A. Goldbergui, ku: is skęsta 
bendrybėse. 

J. Voroncovas, palietęs žmo-

I gaus teises, tuojau užsitvėrė šiuo 
j pareiškimu: "Reikia gerbti vals

tybės suverenumą, pradą nesikiš
ti į kitos valstybės vidaus reika
lus, neliesti įstatymų, kurie tvar
ko valstybės gyvenimą". Jis pasta
tė aukštą nesikišimo tvorą, kuri 
neleistų ginti žmogaus teisių. 

Anglosaksai tekalbėjo apie san-
tarmę ir "vienybę", papuoštą 
sambūviškomis spalvomis. Ar 
šios sparvos bus patvarios, kai su
sidurs su tikroviškais reikalais? Į 
šį klausimą atsakys pasitarimų 
tolimesnė raida. 

PILNUTINIO GYVENIMO RAMYBE 
Jaunam asmeniui neįmano- J saugodami sveikatą, dvasiškai 

ma ne tik numatyti, bet net i yra visada pasiruošę nelauktai 
suvokti, koks platus bus jo pa- j kelionei amžinybėn. 
saulis. Ne tik ta prasme, kiek! Būtų galima daug kalbėti te
teks pamatyti mūsų žemes, bet: oriškai ir iš patirties, kaip yra 
ir kita prasme ^ - daug įdomės-! neišmintinga šį pasiruošimą ati-
ne už žemės gamtos vaizdus. 
Už žemės gamtos pasaulį yra 
daug platesnis ir įdomesnis 

dėti senatvei, ligos metui. Per 
daug yra atvejų, kai ne tik vy
resnio amžiaus, bet net jauni 

Helsinkio susitarimo paraštėje 
Žmogaus teisėmis susirūpino 

dabartinė JAV vyriausybė. Hel
sinkio baigiamajame akte žmo
gaus teises iškovojo ne amerikie
čiai, bet europiečiai. Anuo metu 
VVashingtonas, turėdamas dauge
lį politinių painiavų ir siekdamas 
kuo greičiausiai pasirašyti bran
duolinių ginklų gamybos varžy
mo sutartį, taikstėsi Maskvai. H. 
Kissingeris buvo sumanęs tenkin 
tis tik žmogaus teisių užuomino
mis. Europiečiai, Šiaurinio Atlan
to santarvės nariai, visais balsais, 
išskyrus Prancūziją, atmetė Kis-
singerio siūlymą. 

ir europiečiai, gynę žmogaus 
teises, neapsižiūrėjo. Jie pamiršo 
pavergtas tautas, nes pripažino 
šio meto sienas. Sovietai laimėjo 
Baigiamojo akto pasirašymo die
ną, bet jie nenumatė, kad keisto
kas susitarimas bus pagrindas 
kelti žmogaus teisių reikalą 
ir šiek tiek įleis Šviežio oro Rytų 
Europos valstybėms. 

Ir Šiuo metu galima pasikliau
ti tik Vakariečių balsu, ginančiu 
savo teises, nors ir pamiršusiu 'pa
vergtuosius 

žmonių pasaulis. Kiek jų viso- j baigia šį gyvenimą taip staigiai, 
kių sutinki, kiek jų tampa ar-, kad neturi nė minutės laiko 
timais. brangiais širdžiai, koks tam pasiruošti Tokiam, gal 
įvairumas jų charakterių. Taip; jau nejaučiančiam, kas vyksta 
pat yra įdomesnis už žemės BU jo kūnu, kunigas gal su-
vaizdus visokių viršinių ir vi- teiks absoliuciją, patepimo sa-
dinių išgyvenimų pasaulis. Jei- j kramentą, tačiau tai jau vargiai 
gu juos visus atžymėtum popie-1 yra sąmoningi mirštančio veiks
nu je dienyno būdu, kickienas \ mai. Net skaudu pagalvojus, 
žmogus prirašytų po keletą i kiek esame staigiai netekę jau-
storų tomų. nų mūsų žmonių. O jeigu kapų 

O šia proga prisiminkime **** Chicagos gražiuose 6v. 
dar vieną kiekvieno mūsų pa-! Kazimiero kapuose paženklinus 
šaulio dalį, ar turtą — mums 
brangius jau užbaigusius šį gy
venimą. Juo ilgiau gyveni, juo 

vėliavėle kapus tų lietuvių, ku
rie staigiai mirė, visas erdvus 
kapinynas mirgėtų vėliavėlė-

vis daugiau ir daugiau visokio į n u s * 
amžiaus mums brangių asmenų! l e n t i n g a užsitikrinti me-

p o i m r t i n i a m e : ^ * ^ * 1 Padorų gyvenimą, 
jie yra ^ " g ^ bū** sveiku, ilgai gy-

susirenka 
pasaulyje, 
perbrangūs 

jau 
Kadangi 

širdžiai. kad juos venti, bet yra dar išmintingiau 
kada nors užmirštum, tai jų pa- ***** M t i * * " » • k a d « d e r a " 
saulis yra savaime vis branges-l " ^ Pasiruošęs keliauti iš šio j 
nis ir artesnis mūsų širdžiaL 1 k i t * P*88*1*- T o k s vispusiškai 
Atrodo, kad šiuos gyvenančius tvarkingas, aprūpintas Įjyv-.i 
žemėje ir anuos amžinybės pa 
šaulyje skiria ne kokia beribė 

ISPUOSfc KATEDRA 
Ukrainiečiai katalikai pagrin

dinai atnaujino šv. Mykolo ka
tedrą Chicagoje. 2238 W. Rice 
St. Darbai užtruko dvejus me
tus, kainavo 2 mil. dol. Sekma
dienį vysk. J. Garbo katedrą 
pašventino. Vėliau buvo ban
ketas Kennedy-O'Hare salėje. 

_ į mas — medžiaginis ir dvasinis 
— teikia žmogui vispusišką 
ramybę, padeda gyvenimu pa
doriai naudotis ir džiaugtis. Be 
tokio vispusiško rūpestingumo 
yra neįmanomas tikras gyveni-

, : .-: iUo.< teks ne tik I m o <**iaugsmas ir ramybė, ne-
aplankvti. bet ten ir įsikurti i t a m amžinybė. O kiek jaunų 
gvvenimui, nepalyginamai pa- ž m o n h * nesugriautų savo že-
stovesniam už dabartinį mūsų i m S k o gyvenimo ateities, nepra-
gvvenimą. Kaip anas gyveni- r a s t U tikTO Jaunatvės džiaugs
mas yra netolimas ir kaip kar- m o - ***» kas nors deramu lai-

nežinia. o tarsi tik įprastieji 
žemiški nuotoliai. Ne tik dėl 
jų. o ir dėl mums kiekvienam 
skirto likimo turime ruoštis su 

kad tik valstybė galėtų išsilaiky
ti. Apiplėšimai ar nužudymai 
būdavo reti atsitikimai, o dabar 

* tai vyksta kasdien. Dėl jų ar savi-
Ižanginiame rašinyje (1 pusi.) žudybės jau net nesistebime. Ką 

rašoma: "Lietuva gyva! Ji bus tauta išauklėjo per šimtmečius, 
didvyrių žemė, nes jokiam oku- jie per 30 metų suspėjo sunaikin-
pantui neleido ir neleis išplėšti ti. Ir giriasi, kad mus išlaisvino. 
iš savo sūnų ir dukrų širdžių Taip, išlaisvino nuo gyvenimo, 
meilę Dievui, žmogui, tautai, tie- suluošindami. į vargą įstumda-
sai, laisvei Lietuva prisikels, nes mi. Sibiro kapų kapeliai yra jų 
ji visad pasiruošusi kančiomis ir 'laisvės' paminklai". (12 pusi.), 
krauju nuplauti nuo savo kūno "Tokia yra marksizmo - leniniz-
purvinus okupanto melo ir prie- mo, neįgyvendinamos teorijos, 
spaudos pėdsakus. Lietuva bus nusinešusios milijonus gyvybių 
dora ir galinga, nes ji Marijos že- ir atnešusios kančias ir vispusiš-
mė, nes tikrosios vertybės ne vien ką žmogaus degradaciją, esmė. 
auksu ir ne tik šio pasaulio ga- Ir jeigu dar pridėti, kad Leninui 
liūnų matuojamos. Lietuva bus pavyko visą šalį, o tuo pačiu ir 
laisva, nes komunizmo ide- dešimtis tūkstančių lietuvių su
jos Lietuvoje (ir ne tik Lietuvo- sargdinti sifiliu, kuriuo pats sir-
je) pralaimėjo, mirė. Šiandien go, turėsime beveik pilną vaiz-
pas mus su žiburiu neberasi pro- dą".(4p.). 
tingo inteligento (aišku, neišda- * 
viko), tikinčio, kad Markso ir Le- Pogrindžio leidinys, nurodęs 
nino 'mokslas' gali sukurti 'rojų' okupanto atneštas negeroves ir 
žemėje." lietuvių tautos demoralizavimo 

Toliau straipsnio autorius pa- būdus, skelbia (20-24 pusi.) ir 
teikia eilę faktų, kurie vaizdžiai konkrečią kovos programą, kuri 
rodo komunistinės sistemos men- lietuviams turėtų būti vadovas, 
kurną, kai "šiandien mus valdo Štai kai kurios mintys: "Savo kul-
žemiausiai puolusios gyvenimo tūra pralenkti okupantus. Juk 
padugnės — komunistiniai — a- lengva tokius bedievius, girtuok-
vantiūristaf (2 pusi.), kurie vie- liūs, melagius, tamsuolius nu-
toje 'rojaus' žemėje visiems, ku- konkuruoti kilnumu, blaivumu, 
ria'rojų'žemėje tik sau". teisingumu, išsilavinimu". Ragi-

* na boikotuoti okupantų žalingus 
Žinoma, tokia valdymo siste- veiksmus, stoti prieš jų propagan-

ma neilgai tvertų, jeigu paverg- dą. įsidėmėtini žodžiai, tinkami 
tiems žmonėms išsivaduoti iš di- okup. Lietuvoje kovojantiems 
džiausio jungo padėtų užsienio lietuviam* ir mums: "Neužtenka 
jėgos. Apie tai "Dievas ir tėvyne" kitų pagalbos šauktis, bet reikia 
(4 psl.) rašo: "Žinoma, jei užsie- ir patiems padaryti 'i^a, kad at-
nio galingos laisvos valstybės pa- sikovotume laisvę. Priešas ginklu 
galiau ištiestų pagalbos ranką a- rali pavergi kūn-is, bet ne dva-
kiplėšiškai pavergtoms mažoms šias.. Čia jo ginklai bejėgiai". (16 
tautcms. komunistų 'ro-us' jale- — 1"* p.) b. h). 

tais staigiai tenka į ten išvykti, 
žinome kiekvienas iš daugelio 
faktų. Kaip reikia būti visada 
pasiruošusiems tai kelionei, 
vaizdžiai užrašė Kristaus žo
džius evangelistas Lukas (12, 
35). Tebūna jūsų strėnos su
juostos, tai yra rūbai tebūna 
net užsagstyti, perjuosti, tarsi 
čia pat turėtum išeiti anon ke
lionėn. Tebūna žiburiai uždegti 
jūsų rankose, tai yra neužge
sinami nei dieną, nei naktį, nes 
gali tekti išeiti taip staigiai, 
kad nespėtum net žiburio užsi
degti 

Trokšdami visada 
nejučiomis pasiduodame visai 
nerealiai iliuzijai. 
ligonis 

ku būtų juos įsąmoninęs gyve
nimą suprasti visapusiškai re
aliai ir taip tvarkytis. 

Tikroji ramybė ir laimė tebū
na mūsų brangiųjų mirusių pa
veldėjimas, ta ramybė telydi ir 
mus šios žemės gyvenime. 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

AIRIJOS VYSKUPAI 
PAS SV. TfcVA 

Popiežių Paulių Vl-ąjį oficia
liai aplankė visi Airijos katali
kų arkivyskupai ir vyskupai. 
Jiem tartame žodyje šventasis 

gyventi, Į Tėvas palinkėjo, kad Ulsteryje 
liautųsi brolžudiška kova ir šia-

Įr senyvas ir j me krašte būtų galutinai atsta-
e tiek galvoja apie ga- : tyta pastovi taika ir visų šios 

iimybę iškeliauti, kiek apie tai, tautos narių santarvė. "Airijos 
kada jis atsigaus, sustiprės, o katalikų Bažnyčios uždavinys 
gal net atjaunės. O ką jau kai- I yra", — pažymėjo Šventasis Tė-
bėti apie jaunus, sveikus, pa- vas, — "ugdyti drąsius kovoto-
jegius. Teisinga ir išmintinga jus už taiką ir, bendradarbiau-
stengtis būti sveikiems, pratęsti jant su kitų religinių bendruo-
cyvfriima ki*-k tik yra mūsų menių nariais, kurti tokią vi-
gaboie. Tariau vistiek jauni, suomeninę santvarką, iš kurios 
subrendusieji ir s^ni tie y ra 'bū tų galutinai pašalinta neapy-
:šmintinpai nusiteikę, kurie, kanta. smurtas ir neteisingu-
būdami pilnose jėgose ir iabai mas' 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABASALNIS 

23 
Jis ir vienuolis buvo laisvo stiliaus. Eidamas ra

miais vienuolyno koridoriais, neiškęsdavo ir ka nors 
linksmai užniūniuodavo. Be galo mėgo žmones —vi 

Sustojo prie neseniai supilto brolio Sivicko kapo. 
— Jis irgi nepasiekė kunigystės, — pasakė Sil

vestras, ilgiau patylėjęs. 
Pirmajame kongregacijos dešimtmetyje šis daug 

šokių įsitikinimų ir skirtingo tikėjimo. Dėl to sveikatos} Sukrito prie kapo. sakydamas pamoksią, būdamas tik 

seną paminkliuką. Perskaitė granite išblunkančias rai
des: Petras Arminas. Tai poeto aušrininko kapas. Mi
ręs 32 metų amžiaus. 

Paėję toliau į vakarus, sustojo prie jų vienuolyno 
kapų. Jie tik laikinais paženklinimais atžymėti. Jų dar} žadantis jaunuolis buvo nusiųstas į jų studijų namus 
čia nedaug — jie dar tebekovoja. Tik neseniai čia bu 
vo palaidotas poetas kunigas Jurgis Tilvytis "Kas gi 
ten aukso spindulius beria —Ko taip nušvito rytai 
ateities..." i r kitų gražių himnų ir giesmių autorius. 

ir kitais klausimais rašė jo laikraščiui žydai ir kit. 
Vieną sekmadienį po pietų Silvestras pasiūlė Ka

ružai eiti su juo ilgiau pasivaikštioti, iki piliakalnio, ir 
vyresniojo paprašyti leidi mo. JisSUvestra. labai 
gerbė, ir kiekvienas su juo' pasikaffiejfmas jam buvo 
įdomus. Nedrąsiai nuėjo pas tėvą Pijų. 

—C kodėl nenorite eiti į Patašinę? 
— Kad jau ten daug kartų esame buvę 

— Na, gerai, eikit, kur tik norit, — nepatenkintai 
užbaigė vyresnysis. 

ftjo neskubėdami. Silvestras kalbėjo visą laiką. 
Praeidami pro kf-pus. užsuko ten pavaikščioti. Netoli 
didžiojo tako ant vn>n<> paminklo pastebėjo: Kun. Dr. 
Antaną* Civinskas. 1887.X.7 - 1913.IV.24. Tai ;:s yra 
redagavę.* prieškarinį "fca.lt.inj'\ kurio redakcij'-'e Sil
vestras dabar .dirba. Silvestras ruo jo kapo :l_ii ne
sitraukia. Jis rašė apysakas, spaudos draudime metu 
bendradarbiavo "Tėvynės Sarge", parašė ir vėl;vi ats
kirai išleido "Lietuvi, mylėį: ?avo kalbą". 

I Pasukę truputi df£ir;ė.r. tarp aukšty, iotig Jtik*' nukreiptas į z*2x*ą <*si£i*. 
- . ' ' • " -- . . . . 

51 metų amžiaus. 
— Nereikia nė rusų — mūsų visas Panevėžio vie

nuolynas beveik vienu laiku išmirė, nes buvo tik du, 
— aiškino Silvestras. 

— Kodėl ten nenusiunčia daugiau? — teiravosi 
Karuža. 

— Neužtenka, visur reikia. Piūtis tikrai didelė, o 
darbininkų mažai. Girdėjau, kad Panevėžio vyskupas 
jau nepatenkintas. Tikėjosi daug didesnės talkos, o 
jam nusiuntė dabar tą senuką tėvelį Meškauską, bu
vusį Mažeikių kleboną, kuris, kol vieną žodį pasako, du 
kartus sukosti, — baigė su ironija Silvestras. 

— Vienuolijos atgaivintojas ir jo pirmieji pasekė
jai buvo didelio išsimokslinimo vyrai. Dėlto susidarė 
čia jau tokia tradicija, kad mokslas gal net perdaug 
vertinamas, o juk svarbiausia — gilus tikėjimas. Ką 
tos matematikos padės sielovados darbuose, — užbai-

Šveicarijoje. Ten jis užbaigė prancūzišką licėjų ir pa
sijuto nusilpęs tolimesnėms studijoms. Sugrįžęs jis il
gesnį laiką buvo jų gimnazijos prancūzų kalbos mo
kytojas. 

Išeinant iš kapų. Silvestras vėl sustojo prie kun. 
Civinsko kapo ir kažką mąstė. Jo visuomet rimtas vei
das atrodė dar labiau susitelkęs. Kada giliai ką mąs
tydavo, jis pasidarydavo lyg kupron palinkęs, lyg pa
siruošęs ką sunkaus nešti, ir jo valingi žingsniai dar 
labiau sustiprėdavo. 

Jis buvo plačiai apsiskaitęs ir beveik visais klau
simais turėjo savo nuomonę. Jis ypač domėjosi kuni
gais literatais. Toliau einant, jis kalbėjo, kad kunigas, 
vienuolis ar vienuolė ir kiti gilesnio religinio gyveni
mo žmonės turi labai palankią aplinką grožinei kū
rybai 

Kaip ir visus žmones, juos jaudina daugelis da
lykų. Turintieji intymų santykį su Dievu yra stipriai 
jaudinami dar ir kitų dalj-kų. ko profanas visiškai ne
jaučia Iš tikro dvasingas žmogus yra jaudinamas ir 
džiuginamas daug labiau, bet tie jausmai yra labiau 

1 

pozityvūs: susižavėjimas, džiaugsmas, laimė, kilnu-
gė liūdnai rankomis skėstelėjęs. Buvo matyti, kad mas, pasiilgimas ir k i t i kai tuo tarpu mirties tragikos, 
Silvestras išgyvena savo tikslo nepasiekęs, norėdamas nusivylimo, nevilties, gyvuliškos skales išgyvenimai 
plačiau apaštalauti, tačiau dėl kai kurių formalumų I kaip ir praeina pro jį. 
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BOSTONO ŽINIOS 
iauiosakos rinkimo ir Ileluviij išeivijos buities 

dokumentacijos seminaras 

• linu i * i i —m m— »*— 

PSICHOLOGIJA KULTŪROS 
KLUBE 

LB Kultūros klubo susirinkime. 

PREMJERA — KONCERTAS 
Lietuvių Jaunimo Ansamblis 

"Sūkurys" ruošia premjerą - kon
certą lapkričio 12 d. 7 vai. vakare 

•kum įvyko spalio 22 d Tarptau- • ^ • au<ji_ 

tori joje, 108 Oak Street, Brock-
tone. Šokėjai atliks naujų 

C L A S S I F IED G U I DE 

tinio Instituto paialpose. prele 
gentu buvo prof. dr. Vytautas1 

Černius iš Temple universiteto 
Pennsylvanijoj. Paskaitos tema: 
"Antroji gyvenimo pusė — min
tys, perspektyvas, pasisakymai". 

Psichologija yra iš graikų kal
bos: psyche — siela ir logos -
mokslas. Tai būtų sielos moks
las. Mokslas apie žmogaus jaus
mą, norus, atmintį, protą, valią 
ir gal dar daug ką. Kiek toli šia
me moksle yra nuena pirmyn ir 
kiek pasiekta, ne psichologui yra 
sunku spręsti. Psichologai gali sa
kyti, kad daug. O eilinis pilietis 
galėtų sakyti ir kitaip. Pažinti 

Lapkričio 1S. 19 ir 20 d. Chi- \ Bus paaiškinta, kaip jrekorduo- *** 
cagoje įvyks seminaras, kuria- j ti įvairius tautosakos žanrus ir; *•-. 

HLSCJELL\>įBOTJ S 

me bus paaiškinta lietuvių tau- Į kaip pravesti pasikalbėjimus su iiHHHtttHKt!ilHHlHWHHtflHflllUHHiilHt 
tosakos savitumas, jos vertė ir j asmenimis, kurių prisiminimai \ į A Į Q 
tos tautosakos bei bendros lie- j verti dėmesio. Taip pat bus 
tuvių išeivijos buities dokumen-1 panagrinėta fotografavimo ver-
tacijos metodika. Seminarą 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

tautinių šokių grandinę, paruostą 
vadovų V. Bruzgio ir G. Treinie-
nės. Muziko Sauliaus Cibo liau
dies melodijų pynę atliks 20 as
menų Brocktono akordeonų or
kestras, vadovaujamas muz. N. 
Girouard. 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame tė lietuvių išervųos dokumentą- ^ f^ų gr indi 

cijoje ir paaiškinta kaip rašyti j B r B N Y S — Tel. BE 7-5168 
etnografinio pobūdžio apžvalgas nHmHiUiHiinilHUHHHHMWW»HHiW 
apie mūsų papročiu tęstinumą ~~ 

HACKAGE EXPRESS AGENCY 
M \ \ . \ \ \ VOREIKIE:\F. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETO RENGIAMAS 

BALIUS 

rengia Kongreso bibliotekos 
American Folklife Centras ir 
Illinois Arts Councii Seminarą 
praves tautosakininke Elena ir pasikeitimą šiame krašte. 
Bradūnaitė, kuri dirba Ameri-! Per seminarą bus progų kiekvie-
can Folklife Centre VVashing-į nam pabandyti susidoroti su 
tone. Seminaras bus pravestas į magnetofonais ii pamiklinti I j j j 1 į^^^^^oį^0^ •M. 
lietuvių kalba ir įvyks Marijos į plunksnas etnografinių apžval- 2eoa w «• st, cbicago. m. eoesa 
aukšt. mokykloje, 6727 So. 

Išnuom. suaugusiems gražus 5 
kamb. butas (2-me aukšte) Mar-
quette Pke. Skambint w> 5 v. v. te!. 
476-2928 

B K A L E B I A I 1 

California Avenue, 112 kamba
ryje. Seminaras prasidės penk
tadienio vakare ir baigsis sek-

tnistines mok^los t e ^ ko-• m a d i e n | ^ p i e t ų > g ^ ^ 
miteto rengiamas balius įvyks ši 
šeštadieni, lapkričio 5 d. Cha-
teau de Ville restorane Randol-

žmogaus siela, jo jausmus, jo pro-j ^ M e n i n ę p r o g r a m ą a t H k s ^ 
tą, pačiam reikia buri daug auKŠ-į Į ^ £ l e n a B l a i K j v t ė . 
čiau to žmogaus ir visu jo komp-

JAUNIMAS RENIGA 
NAUJŲJŲ METU SUTIKIMĄ 

likuotų problemų. Psichologai ga
li daryti prileidimus, bet kiek tai 
bus arti tiesos, tai jau kitas klau
simas. Juk kiekvienas žmogus y-
xa atskiras pasaulis. Su pana
šiais jausmais, panašiu galvoji
mu ir panašaus proto dviejų ar ir 
daugiau lygiai panašių ir pana
šiai galvojančių, panašiai suge
bančių ir su tokiais pat polinkiais 
vargiai ar yra, nes jie vistiek kur 
nors skirsis. Todėl ir visos psicho
loginės teorijos ne visiem vieno
dai tinka. Žinoma, psichologija 
yra labai svarbi mokslo šaka. Ir 
jeigu kada nors ir kas nors galės 
išskaityti žmogaus protą, polin
kius, jausmus, tai bus pasiekta la
bai daug. 

Prelegentas prof. Černius šioje 
savo paskaitoje kalbėjo apie žmo
gaus galvoseną ir polinkius bei 
jo gyvenimo pasikeitimus. Iki 
tam tikro amžiaus galvojama, 
kad tėvai turi turėti atsakymus į 
iškylančius klausimus, bet atei
nanti riba, kada žmogus pats pa
sako, kad aš pats turiu surasti 
atsakymą. Je*"gu jaimimas turįs 
idėją pakeisti pasauli, tai to ne
gali padaryti. Tam reikia jėgos ir 
pinigų, o šie esą vyresnių ranko
se, kurie turi tą jėgą. Jų amžiaus 
vidurkis esąs tarp 40-50 metų. Jau 
nimas turįs energiją, bet jos pa- į 
naudojimui ir atsiekimui rezul
tatų reikia, kad kas nors parem
tų: pinigu, protekcijos, globos ar 
panašiai. Moterys, nors ir turi 
savo judėjimą, dažniausia einan
čios savo motinų pėdomis: ište
kėti, auginti šeimą ir pa n. Žino
ma, esą moterų ir siekiančių kar
jeros. Bendrai, ateinanti amžiaus 
riba, kada žmonės matą. kad lai
ko yra maža. Tada žmonės kei
čiasi. Būna nepatenkinti savo po
zicija, savo profesija, darbu. Kai 
kas net bandąs keisti profesiją 
net ir su dideliais piniginiais 

tvarkaraštyje pramatyti keturi 
5-usirinkimai. 

Penktadienį, lapkričio 18 d. 

gų rašyme. Keli magnetofonai 
bus parūpinti, bet dalyviai yra 
skatinami atsinešti savuosius 
arba pasiskolintus. 

Sekmadienį įvyks paskutinis 
susirinkimas nuo 1 iki 3:30 
vai. popiet. Tuomet bus kal
bama, kaip organizuoti ši-

10% — 30% — 30%- pigiau mokčstt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 >4 West 95th Street 

Chicago. flliDOį-
T e t — GA 4_8654 

Kapervitle savininkas parduoda Į 
3-jų miegamų kedro medžio *'tri-f 
level" namą. 2 metų senumo. Pui- j 
kioj vietoje. Greit galėsite užimti. 
Kaina $06.700.00. 

-k.....h.i,t 857-444J 

VYRAI m MOTERYS 
i B M M i B t ^ N i B t f l B l i V M M O ^ r M M W M M ^ M 

Oeaning Supervisor 
FOR OFFICE BUILDINGS 

Afteraoon and evenmg nocr>. Mušt 
į know every phase of cteaning, m-
i ciuding rug shampooing. Experienced* 
į applicanls wiil foe coasidered. Start-
I ing wage S225.00 per week witb ia-
creases. 

GORDON H. MYLĖS & ASSOC. 
121 So. WiBo> Raad 

Arfington Heietits. ffiinoK 
PHONE — 2S9-99M 

W A S T l l — MOfERki 

7 vai. vakare, bus Įžanginė pas- t o k į dokumentacijos darbą Chi 

F O K I A M E MIAMl BEACH 
RAJONE ; ™ ^ 

Du blokai nuo vandenvno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger- Reikalinga ueiuvė moteris prižiūrė-
os pajamos ir gyvenimas kurorte. į e uegaSnčią vaikščioti, 47 m. amž. 
Virs 25% ant investmento. Įmokea* J moterį. Gyventi vietoje, Brighttn 
$45.000. Rašyti: P.O. Box 14494, N. | pfee-
Pate Beach, Florida 33408, UJSJL 

Bostono 
ruoš 

LB jaunimo sekcija 

gruod 
ia Naujųjų Metų sutikimą svirno vertę šiuo metu, I 
>džio 31 d. 8 v a i vakare Bos-į s oJ Amerikoje klesti sus 

Plaza Hotel, Grand ton Park 
Bailroom. 

Bilietus galima užsisakyti pas 
Birutę Adomavičiūtę (617) 729-
—0278 ir Daivą Izbickaitę (617) 
326—7442. Užsisakyti reikia iki 
gruodžio 10 dienos. 

RAMOVENU SUSIRINKIMAS 

LKVS "Ramovės" Bostono sky
rius šaukia savo narių metinį su
sirinkimą lapkričio 6 d. 4 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone. 

Algirdas ir Giedrė Budreckai 
susilaukė dukrytės Dainos. Jie 
jau augina du sūnus Arvydą ir 
Gediminą, 

\lfisu kolonijose 
Paterson, N, J. 

BAIGĖ KOLEGIJA 

Juozas Maciejauskas, rūgs. 15 
d. š.m. baigė St. Joseph's kole-

I 8']°] biznio administraciją. Bai
gė aukštais pažymiais, 3 metus 
buvo dekano sąraše. Priimtas 
National Honor Society Alpha 
Sigma Lambda. 

Dirba American Electronic 
Industries Colmar Pa., bendro
vėj vedėja. 

Mokslo baigimo proga J. Ma-
cieiauskienė, Juozo mama, suren
gė mokslo baigimo užbaigtuves. 
Gražus būrys artimųjų džiaugė
si Juozo pasiektu mokslo laips
niu ir didžiavosi jo žmona Ma
ryte, kuri sudarė sąlygas jo moks
lo siekimui. Juozas, gyvendamas 
Patersone, mielai dirba Hetuviš-

nuostoliais. Ir ateinąs laikas, ka- | k ą darbą. Ypatingai gražiai tal-

kaita apie tautosakos mokslus 
Amerikoje ir Lietuvoje ir apie 
lietuvių išeivijos buitinio bei 

Į kultūrinio gyvenimo dokumen-
kai vi-
idomė-

jimas etninių grupių kultūro
mis. Bus rodomos skaidrės ir 
nuotraukos, padarytos šią va
sarą, kai American Folklife 
Centras pravedė tyrinėjimus 
lietuvių kolonijoj Chicagoje ir 
dokumentavo tos kolonijos 
veiklą. Bus pademonstruoti ir 
keli įrekordavimai magnetofono 
juostose. Susirinkimas turėtų 
baigtis apie 9 valandą. 

Šeštadienj. lapkričio 19 d., 
bus du susirinkimai. Pirmasis 
bus nuo 10 vai. ryto iki pietų. 
Po to seks pietų pertrauka, o 
antrasis susirinkimas bus noo 
1:30 iki 4:30. Šeštadienio pro
gramoje daugiausia dėmesio 
bus skiriama susipažinimui s u 
įvairia technika ir metodika 
etninės buities dokumentavimui. 

cagoje. Taipgi bus kalbamai 
apie archyvų tvarkymą, apie \ 
dokumentavimo darbo pamoky-į 
mą šeštadieninėse mokyklose I 
ir apie surinktos medžiagos 
viešą pristatymą publikai. 

Norintieji dalyvauti šiame 
trijų dienų seminare turi pa-

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimHiinmtttniimimm 
TELEVIZIJOS 

M I G L I KAS TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. 69th St^ teL 776-1488 
iiMitmimiimiimrtnnttuitiuMiHiiiiHti 

Labai erdvas 2-$q aukštą 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
irtiima^ 2 maS. garais, Marąuctte 
Pke. 

Gyventi 
Atskiras kambarys ir pitans 

išlaikymas. Sąlygas sasrtarsinie. 
Skambint: tarp 5 ir 7 v. v. 847-6328. 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Geras namas, dar geresnes pajamos. I nHHtMHinill immilll l l l l l ltHim*HtmiUI 
3 butai ir biznis. Brighton Pke. Pa* 

i i kitos kraštus 

sdtambinti seselei Rosanne nitiiiitlimifH!i!iiiU!!i!ittnt!!?M!!HHn!tt 
Ezerskis, kuri veda registraci- SITOTIKIflI Į LiLTUYĄ 
ją. Skambinkite vakare nuo j 
6 vai. iki 9 vaL šiuo numeriu 
— WA 5-8686. Vieninteliai rei- j NEDZINSKAS, 4065 Arebcr An. 
kalavimai — dalyviai turi būti! Chicago, IB. 606S2, telef. 927-S980 
bent aštuoniolikos metų a n > JiiiimiiiimiiimniHimiHiMHimMtmnii 
žiaus ir turi būti pasiryžę da-| l , , r J'.ttU'.Hrm.ur..;, nH.^UMinui 
lyvauti visuose seminaro susi-; 
rinkimuose. Dalvviams nebus < T a i s a a senus h- sudedu naujus pe-
. . . - v-w^o a a s Pigiai išvalau taipgi alyvinius it 
j o k i ų m o k e s č i ų . S ' m i n a r e g a l ė s perdirbu d « duju. {dedu vandens 9B-

lytuvus. Kreiptis — 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Iacome Tas 

2951 *V.63rd Street — 436-7878 

M. L S. 

NAMŲ APŠILDYMAS 

dalyvauti iki trisdešimt žmo
nių, taigi tie, kurie nori daly
vauti, kviečiami kuo greičiau 
užsiregistruoti. e. b. 

A. BANYS — TeL 447-8806 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUHIlIlIlIlIHIIUilin 

— Gera gaišuod, jeigu pas
kui eini pirmyn. 

BertoM Brecht 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratu reguliavimas 
ir balansavimaa. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FTRESTONE TStES. Wheel 
aiignmect and balancing. Brakes. 
Shock abeorbers, Mufflers and pipes, 
Tane-TJps. Lobrication. CSiange of ofl 
and Filters. 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West 59fh Street — TeL GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto Sri 8:00 vai. vakaro. 
fiestadieniate nuo 7.-00 vaL ryto Hd 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIK v C9BSAS 

lllllllllllilIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIilIHHIIIHIUUI 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus.' Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 
inillIlNIlIlIlIlIlIlIlIlIltlHIIIUHIlilUIIIUtt 

ii i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiii i imnmiiiiD 
įvairiu prekių pa«irim*imas nebran-

triai iš mi«ą sandelio. 
COSMOS PABCEIS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
5333 S. Halsted S*., Chicago, m . «WHW 

25«1 W. «9ta S t , Chicago, Dl. 60629 
Trfef.: 625-2737 — 254-3320 

ItiiiuiliiiuiiltilHIIIIHHiHIMtiflIiiiiillHHI 

MABQTJgTTE PABKE IB 
PIETVAKARIUOSE 

Tsrime naumj cootrackssu 

Budraitis Reatty Go. 
OEAUDIMAJ IVAUCIC BCSITJ 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkoa, 

4Z4S W. 6Srd S i , teL 7S7-6666. 

— S * koris 
I 

Popalar Lifhuaniaii 
Recipes 

!ll!IUH!IIIMIli(l!1lllllinHHIlinniHmHI»l 

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

Apdramttas perkrausty 
fvairiQ atstumu 

TeL — 376-1882 arba 
S76-5606 

I Į I I H I i l l l t l M l l l M I I I W I H I i m M m i l l l | 

IMKITE BE BAIMES 
Tvirtas 2-ftj bctn nrflro »»••*•• 2 

atskiri Šildymai, ahiminum langai. 
Didelis gantžaa. Labai gera vieta. 
(31.900. 

Didefiš mflto btmgaknr aat plataus 
sklypo. Gazu Šildymas. Marouette 
Pke. $25,750-00. 

10 buto tvaridngM mftro nnniii 
apie $22,000 metinių pajannį naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar- { 
aoette Pke. Pinigingam pirk&fui kai- ] 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Bietn dlesotn Drauge spanstirfi 
SSleido septintą laidą Šios poplia-
rioe virimo knygos. J. Daožvardie-
nė vėi patikslino tr pagražino šią 
laida naujais paruosimais. 

Tsl geriausia dovana nsojon 
*»MIWOM» ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitatauČTOs aapažindia-
darni juos s u lietuvišku matetu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir ki
tataučių darbo vietose tr organiaa-
c^kiss. 

Knyga yra labai gražiai grista ir 
sa spalvotomis fljustradksrris. L*» 
bsl patogi vartojimai 

Užsisakykite paštu* 
DBAU6AS. Knyga 

4549 West 6Srd 8tnst 

Kama $4.00. Pridekite 30 eentne 
- tai atradimas I P**^ ******* J"™0" gyy«rto-

Dviej, omu, gebvo p** , 18 m+ i* prldfekito 30 centu mokesčlsaa 
of modenus namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre-
Sas butas, gražiam beisetonte, daug 
kitu pnedu> Greit gsĮima nMHiti — 
vertas $60,000. 

iHiiiiiiiiiHiiiiniiiimnuiiHniniimiifim 

sol, didelis patogus namas aat pla
taus sklypo Marquette Pke. $42,900. 

Grąžos platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkelei. 

Valdis liesi Estate 
2625 West7ls»S«rert 

<Ja žmogus norjs pagyventi pats 
sau. Net ir eilę pavyzdžių pasakė, 

Buvo klausimų, kuriuos statė 
pats prelegentas, bet juos užrašęs 
ant lentos, apie juos jau nekalbė
jo. 

Susirinkimas buvo baigtas 
karštu vynu ir pyragaičiais. 

Sekantis klubo susirinkimas j -
vyks 4-tą mėnesio šeštadienį, t. 
y. lapkričio 26 d. Bus minimas 

kininkavo Balfo rinkliavose. Šia 
proga gauta sveikinimų iš okup. 
Lietuvos ir gražus raguolis. Po 
sveikinimų visi turėjo progos pa
silinksminti, padainuoti. ra 

rašytojas - pedagogas Antanas 
Vaičiulaitis. Taip pranešė klubo 
pirm. Beatričė Vasaris. 

PAMINĖS PARTIZANŲ KOVŲ 
SUKAKTI 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventės minėjime lapkričio 
27 d. Lietuvių Piliečių d-jos salė
je bus pagerbti ir prisiminti lais
vės kovų dalyviai, partizanai ir 
karžygės moterys. Programoje 
dalyvaus rašytojas Liudas Dovy
dėnas iš Pennsylvanijos, Bostono 
vyrų sekstetas, vedamas kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio, tauti
nių šokių ir dramos sambūrio na
riai. 

Minėjimą rengia Lietuvos karo 
veteranų sąjungos "Ramovė"' Bos
tone, Kviečia visus j i i minėjimą. 
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G Y V E N K I T E Š I L T A I 

STATOME NAUJUS DAROS Tel. 737-7200 M 737-4534 
Atliekame 

DISIDENTŲ PRAŠYMAS 

Belgrado konferencijos metu, 
septyni žymūs rusų disidentai, 
dabar gyvenantys Vakaruose, 
bendru atsišaukimu kreipėsi į 

Oskaras Milašius. Apie i; kalbės j konferencijos dalyvius, prašy
dami padėti išlaisvinti Sovietų 
Sąjungoje galinamus Helsinkio 
nutarimų vykdymui remti vi
suomeninių grupių narius. At
sišaukimo autoriai priminė, kad 
tokios visuomeninės grupės yra 
įsisteigusios Maskvoje. Ukrai 
r.oje, Lietuvoje, Gruzijoje ir 
Armėnijoje, pažymi, kad is ben
dro 36-ių minėtų grupių narių, 
11 yra suimta ir be teismo lai
koma kalėjime. Jų tarpe yra ir 
Vilniuje neseniai suimtas Vik
toras Petkus. Atsišaukimą pa
sirašė, tarp kitų, Andrei Amal-
rik, Vladimiras Bukovskis ir 
Leonid Plusč, kurie taip pat 
paprašė, kad JugDslavijos val
džia jiem duotų įvažiavimo vi
zas ir leidimą dalyvauti konfe-
reocijoje. 

fskittdte antras flamfaios taagm fa- {rigykife . risosis nežiojamą 
karšta vandenio elektra} "BiTEafriBSB&P apšildymą. 

JI galite įjungti bet kuriam kambaryje, Vanduo y i» hermetiškai 
uždaryta* ir niekad nereikia pasUdytl Tmmmta**- TTS fdetaa. Tyliai 
veikta. Pasiruoškite iš anksto - • * * 

K O S T A S B U T K U S 
Skambint 778-2781 — KaftMt aiijĮMiBl tarp * - t ir 8 v. v. 

KsIMtt Ikiiiilinini tars 8 Ir IB v. v. 
iiimiHiiiniwnt*mtiiii iiiiMusjHMnniMii UHIHM.HUHIIHIIIIIIIIIIMIIII 

DĖMESIO MUZIKOS MYLĖTOJAMS! < 
RADVILA PERKŪNAS - LA G I O O O N D A - TOSCA 

TTRAVDOT - AIDA - L A J O V Ė - ABTDRF V CHENTER 
CARMEN - MANON - LESCAIT - PAI.LIACCI 

STASYS BARAS, tenoras 
Stuttgarto Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiarianaių plokštelių. Kai ;. s a persiunti
mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. O r i S t , Chksago & 60629 

seno namu 
PETRAUSKAS 

OONSTRUCnON COMPANT 
Tel. — 847 75«4 

Skambint po 6 vai. vakaro 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiifinniimfuiuu 

!HitiiiiuiiHiiinniinitffitiiiiiiiti!M<nur 

ĮSIGYKITE UETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose hetnviskuoee nsmno-
se turėtų būti oetuvi&ka vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėiiavukę ant rašo
mojo stalo. Galima u Bet pada
ryti gražią kombinaciją n 
Amerikos vėliavuke. DienrašSk) 
"Draugo" administracija gab 
pristatyti tokias mažas, gražiai 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų 

M. A, Š I M K U S 
N'OTARY FTBUC 

rvcx»rF TAX SEBVTCV: 
4259 So. Mantovmod, tel. 354-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GTMrNIV iSkvietimai, pildomi 

PILIETYB6S PRAŠYMAI ta
ki tokie blankai. 

r—<—*: ,*~ 
MARQTJirrE P AKRE 

12 metę maras, 3 miegamieji, lVž 
vonios, graliai įruoštas rūsys, gazu 
Sldvirias. savin, apleidžia miestą 
<*195>. 

BTJTTJ UTJOMAV1MAS 
N'amu pirkimas — Pardavimas 

Vaktysaas 
Draudimai — Ineome Tax 

IfsiariatM — Verttmsi 

BELL REALTY 
J. B A f E V I 0 I U 8 

«455 8o> K M * Av«, — 

L I A U D I E S M E N A S 
« « D B A U G E • • 

"Dr&agO" adttffiiistitteijDje 
gafima pas lrakt j įvairių aau-
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat lieta* 
viškų lėSų ir vėBav^fia> 

Apsilankykite į •'Draugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

«Di«a**o'' adresas: 4545 W. 
63rd 8 1 . Chicago m . flMS& 

Tokios vėliavos kainuoja po 
$1.50, (reikia pridėti 8 centas 
mokesčių ir 50 cent. už per
siuntimą, Jei gyvenate ffiiooj* 
valstybėje). Užsakymus siųski-
ta "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street, Cnicago, DL 60830 

D t M E S I O 

VYTINTŲ KOKTELir; REDJALC 
Vizitinių kortelių naiKfoįjnas yra 

£ražns paprotys. ERznieriai jas pls-
&aj naudoja. Bet tfaika ir visų hio» 
tnų atstovams tarėU grasias VJB> 
tinęs korteles 

Krskikites t "Draugo" sdmmnv 
traciją visais panfisig reikalais. 

H H n l n l 

Marian shrines of the 
Amerikss 

rarsse * i i " s ^srnsiss 

{domi knyga anglų kalba, ver
sta i i lietuviško leimnio, karią mV 
kerų aJekvieusui perskaitytL 

Atsekant Ifiarikis kmtą nuo pir
mų nnJaiotvertu. cla aprašomos 
searlnauatos Pietų, Oentro ir Siau
rės Arasrikss ir Marijos švęsto 

OuStracija, ka
rtų tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Wa8hingtone pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
Susalovss bei jofb essnSo Betsvh} 

. 

Platinkit* "Draugą". ™ Bosite pateakiati mfigų patarnavę 

tearta, gSimnssi DRAUGnX kai. 
a f&SO-. 
^8; pati knyga 6 a 

• - • • i 

nunok Stata gyvesto jai prie ka* 
sos tnrt prldntj 5% 
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L L m . m . k. GUSTAIČIO MINĖJIMAS ; 
Spalio 16 d. Balzeko Lietuvių populiarino aviacijos idėją Lietu-j 

Kultūros muziejuje Bronės Gus- vos visuomenėje, įsteigė Aero klu-
taitienės rūpesčiu buvo suruoštas, bą, konstravo ir statė naujus lėk-
bolševikų nužudyto generolo inž. j tuvų tipus savai karo aviacijai, 
Antano Gustaičio minėjimas — j platino aviacijos dirbtuves ir stip-

muziejuje į rino bei tobulino karo aviacijos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fla, 

pagerbimas. Tą dieną 
buvo įteiktas gen. A. Gustaičio 
portretas ir bendras pagerbimas. 

I minėjimą atsilankė daug sve
čių. Dalyvių tarpe buvo biruti-
ninkių, ramovėnų, buvusių ka
ro lakūnų ir visuomenės atsto
vų. Minėjime dalyvavo A. Gus
taičio našlė Bronė Gustaitienė, 
jos duktė Elena ir pats muziejaus 
steigėjas Stanley Balzekas. Minė
jimo metu buvo paminėti gen. 
Gustaičio nuopelnai Lietuvos ka
ro aviacijai, jo gabumai ir budo 
savybės. Kalbas pasakė gen. šta
bo pulk. K. Dabulevičius, aviaci
jos pulk- A. Motuzas ir jaunų 
dienų Gustaičio draugas inž. V. 
žemaitis. Be to, muziejuje inž. E. 
Jasiūno rūpesčiu buvo išstatyti 
gen Al Gustaičio kūrybos (AN-
BO lėktuvų brėžiniai) ir gyveni
mo nuotraukos. Gen. inž. A. Gus
taitis laisvoje Lietuvoje buvo pla
čiai žinomas kaip ANBO lėktuvų 
konstruktorius, aviacijos mėgė
jas ir Lietuvos karo aviacijos vir
šininkas. Pastaruoju metu surink
tomis žiniomis gen A. Gustaitis 
bolševikų buvo nužudytas Mask
vos kalėjime 1941 m., spalio 16 
d. Tuo būdu šis minėjimas buvo 
suruoštas mirties metinių proga, 
pagerbiant ir prisimenant gabų, 
pasižymėjusį lėktuvų konstruk
torių ir tikrą Lietuvos patriotą. 

Antanas Gustaitis buvo gimęs 
1898 m. kovo 27 d. Obelinės kai
me, Mariampolės apskr. Mokėsi 
Mariampolės gimnazijoje ir 1914 
m. karo pradžioje buvo išvežtas 
Rusijon. Jis grižo j Lietuvą 1918 
m. ir 1919 m. kovo 15 d. stojo sa
vanoriu į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę, paskirtas į karo avia
cijos mokyklą, kurią baigė 1919 
m. gruodžio 16 d., gaudamas in
žinerijos leitenanto laipsnį. 1920 
metų pradžioje jis buvo paskirtas 
i pirmą oro eskadrilę mokinio la
kūno pareigoms. Dalyvavo kovo
se su lenkais, o 1922 m. baigęs la
kūno — piloto apmokymą gavo 
karo lakūno vardą. 

1923 m. vasario mėn. Įeit. A. 
Gustaitis skiriamas mokomos es
kadrilės vadu ir karininkų kursų 
lektorium. Būdamas stiprus ma
tematikas ir mėgdamas aviaciją, 
jis sumanė atliekamu laiku su
konstruoti ir savo lėšomis pasta
tyti mažą sportinį lėktuvėlį. 
1925 m. jis sėkmingai išbandė 
ore savo konstrukcijos lėktuvą pa
vadinęs ANBO — L Kariuome
nės vadovybė, pastebėjusi Įeit. A. 
Gustaičio gabumus, pasiuntė jį į 
Paryžių lėktuvų inžinerijos kon
struktorių mokyklon. Per dvejus 
su puse metų Įeit A Gustaitis 
sėkmingai baigė šią mokyklą ir 
1928 m. liepos mėn. gavo aero
nautikos konstrukcijų inžinie
riaus diplomą. 

Grįžęs iš Paryžiaus į Lietuvą 
inž. A Gustaitis rado plačią vei
kimo dirvą savo mėgiamoje spe
cialybėje Tuo metu karo aviaci
jai daug ko trūko: mokyklai — 
mokomųjų lėktuvų, eskadrilėms 
kovos lėktuvų, skraidančio perso
nalo ir parašiutų, o visai karo 
aviacijai — susisiekimo priemo
nių, lėktuvams angarų, geresnio 
ir didesnio aerodromo. I n ž A Gus 
taitis karo aviacijoje buvo pagei
daujamas ir laukiamas. Jis tuoj 
buvo skiriamas aukštoms pa
reigoms pačioje karo aviaci
joje ir keliamas į aukštesnius 
laipsnius. A Gustaitis 1928 — 
1932 metų laikotarpyje pagrin
dinai susipažino su tuo mrtu bu
vusiais padaliniais (aviacijos dirb
tuvėms, technikos skyr. ir t. t.; 
ir 1934 m. gegužės mėn. bu*." 
paskirtas karo aviacijos viršinin
ku. Šias pareigas jis sąžiningai 
vykdė iki 1940 metų pabaigos, 
kol bolševikai atleido iš kariuo
menės. 1937 s i . lapkričio mėn. 
inž. A Gustaitis buvo pakeltas į 
genetofo laipsni. - ••• -

A Gustaitis! be savo tie-
•viadfoj, 

ginklų rūšį. Tenka pažymėti, kad 
Lietuvos karo aviacija buvo stip
riausia trijų Pabaltijo valstybių 
tarpe. I n ž A Gustaitis sukons
travo ir pastatė savose dirbtuvė
se 8 skirtingus ANBO lėktuvus ka
ro aviacijai. Visus naujai sukons
truotus lėktuvus išbandydavo ore 
pats inž. A. Gustaitis. Motorai vi
siems statomiems lėktuvams buvo 
perkami užsienyje, nes mes netu
rėjome galimybės savose dirbtu
vėse jų pagaminti. Lėktuvų sta
tymas savose dirbtuvėse buvo 
daug pigesnis negu jų pirkimas 
užsienyje. Tuo būdu buvo sutau
pyta daug lėšų kitiems reika
lams. 

Negalima pamiršti gen. A. Gus
taičio suorganizuoto ir sėkmingai 
įvykdyto 1934 metais trijų ANBO 
IV lėktuvų skridimo per Euro
pos sostines 10.000 kilometrų 
marš ru tu : Kaunas — Stockhol-
mas — Kopenhaga — Amsterda
mas — Briuselis — Viena — Pra
ha — Budapeštas — Bukareštas 
—Kijevas —Maskva —Kaunas. 

Šis skridimas buvo organizuoja
mas garsinti savo konstrukcijos, 
savos gamybos lėktuvus, lakūnų 
pasiruošimą ir sugebėjimą toli
mame skridime ir Lietuvos vardą 
Europos valstybėse. 

A Gustaitis už savo nuopel
nus buvo apdovanotas Lietuvos 

A. a. gen. inž. A. Gustaitis 

yriausybės pažymėjimais: Neprikl. 
10-čio medaliu. Vyčio Kryžiaus 

ordinu, Vytauto Didžiojo 3-čio 
laipsnio ordinu, Kunig. Gedimino 
3-čio laipsnio ordinu ir Plieno 
Sparnų ženklu. Be paminėtų pa
žymėjimų jis buvo apdovanotas 
užsienio valstybių ordinais: dviem 
skirtingais Italijos karaliaus ordi
nais, Švedų karaliaus Vazos 2-os 
klasės ordinu. Baltojo Liūto 4-to 
laipsnio ordinu, prancūzų respub
likos Garbės Legiono ordinu ir 
Latvijos T. Z. ordinu. 

Prisiminę gen. i nž A Gustai
čio atliktus darbus, matome, kad 
jis buvo įgimtų gabumų žmogus, 
darbštus, gerų būdo savybių, di
delis Lietuvos patriotas, savano
ris kūrėjas, didelis aviacijos mėgė
jas ir plataus akiračio bei minties 
asmenybė.Gen. A. Gustaitis mo
kėjo keletą svetimų kalbų, buvo 
stiprus matematikas, mėgo spor
tą, muziką ir šachmatus. Šach
matų lošime jis vienas, lošda
mas tuo pačiu laiku prieš 10 šach
matininkų, visus nugalėdavo. To-

ŽMOGAUS TEISIŲ 
MANIFESTACIJA 

St. Mary gražioje katedroje 
(7525 North West 2 Ave.) Mia-
mi buvo iškilmingos pamaldos 
spalio 16 d., 11 vai. ryto. Šias 
įvairių tautybių nepaprastas pa
maldas organizavo Miami naujai 
paskirtas arkivyskupas Edvvard 
A McCarthy. Pradedamas eiti 
naujas pareigas arkivyskupas tu
rėjo nuoširdžią intenciją —pir
mųjų didingų Mišių auką sujung
ti su pagrindinių žmogaus teisių 
ir visos žmonijos taikos įkūniji
mu katedros manifestacijoje. Ki
taip sakant, tai buvo šviesiųjų 
idealų propagavimas didžiojoje 
katedroje. 

Gana punktualiai susirinko 
žmonių pilna bažnyčia. Tvarkai 
palaikyti, vietas nurodinėti buvo 
savos tautos atstovai. Lietuviams 
buvo duota 150 vietų. Lietuvių 
buvo daug, pasirodė, kaip susi
pratusių, gerai organizuotų gru
pė. Puošnios lietuvės minioje 
margavo t autiškais kostiumais. 
Pamaldoms dar neprasidėjus, lie
tuviai pagiedojo Pulkim ant ke
lių, diriguojant vargoninkui P. 
Steponavičiui. 

Didingai atrodė vėliavai proce
sija, ateinanti prie altoriaus. 
Kiekviena tauta nešė savo vėlia
vą, tarpe jų buvo lietuvių, lat
vių ir estų vėliavos. Sekė balto
mis kamžomis jauni berniukai — 
baltieji ir juodukai — ir nešė 
kryžių. Išsirikiavusi į dvi eiles ėjo 
aukštos dvasiškijos palyda ir 
pats arkivyskupas Edvvard Mc
Carthy. Tuo metu puikus klierikų 
choras giedojo himną: Tau visos 
tautos gieda Tavo džiaugsmui, 
Aleliuja, Aleliuja! 

Malonu buvo matyti iš Lenkijos 
atkeliavusį kun. Viktorą Lyczko, 
kuris pasakė ilgoką pamokslą 
anglų kalba, dažnai paminėda
mas kenčiančią Kubą ir Lenkiją, 
kaip iliustraciją, kur yra pamin
tos žmogaus teisės. I pamokslo 
galą jis paminėjo ir Lietuvą. Tą 
patį pamokslo turinį kun. V. 
Lyczko pasakė ispaniškai ir dar 
vieną tokį pat pamokslą lenkų 
kalba. 

Vėliau ėjo ilga įvairaus am
žiaus ir įvairių tautų procesija, 
nešdama dovanas altoriui. Pasi
gėrėtinai atrodė, kai nešė gėles, 
kažkas pyragą, vaikai — krepšelį 
vaisių. Aukų (procesijoje ėjo liet. 
klubo pirmininkas Petras Šilas, o 
toliau už jo ėjo paskutinės lietu
vaitės, tautiškais rūbais pasipuo
šusios. Aukas atidavus, klierikų 
choras sugiedojo: Holy, Holy, 
Holy! 

f 

Arkiv. Edward A. McCarhy Miami 
katedroj surengęs žmogaus teisėms 
pagerbti pamaldas 

Nepabaigiamos maldininku ei
lės ėjo prie komunijos. tuo metu 
prie vargonų giedojo Sv. Mykolo 
bažnyčios lenkų choras. Mišių pa-
gaigoj buvo palaiminmas. Šv. 
Mišias celebravo arkivyskupas, 
asistuojant daugeliui prelatų, jų 
tarpe buvo ir mūsų prelatas J. 
Baikūnas. 

CffiCAGOj 
FORDAS CHICAGOJE 

Buvęs prezidentas G. Fordas 
[irmadienj Chicagoje vieno pro
testantų fondo parengime pasa
kė kalbą, pabrėždamas reika
lą, kad vietinės įstaigos dau
giau kontroliuotų federalinių 
įstaigų skiriamas lėšas sociali
nėms programoms. 

YPATINGA APDRATDA 

Oak Parko priemiestis įsivedė 
apdraudą nuo namų atpigimo. 
Tokią apdraudą turintiems ga
rantuojama, kad parduodant ! 

namus po penkerių metų, jei tu
rės nuostolių, 809c jų bus ap
mokėta. 

PADEGĖJA 

Prokuroras iškėlė, kad Denise 
VVatson turėjo ryšį su penkiais 
įtariamais gaisrais prieš 1976 į 
m. sausio 30 d., kada kilo gais
ra s Wincrest slaugymo namuo- ' 
se, kur žuvo 23 žmonės. 

DRAUGAS. CreSadtaiB, 1977 ra. lapkričio mėn ? a. 

A. | A. 

ALEKSANDRUI JANAVIČIUI mirus, 
jo seserį JOLANTA KARKLIENĘ ir jos sūnų JU0ZA 
su šeima širdingai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Vitalis ir Vytenis Petrošiai 
su šeimomis 

dus dėkingumas naujajam arki
vyskupui Edvvardui A McCar
thy. 

J. Narūnė-Pakštienė 

Tenka pasidžiaugti, kad 
maldos buvo labai gražios, 
dingos ir nepaprastos. Tur 

pa-
di-

būt. 
visų širdyse liko gilus ir nuošir-

BEVEKLY 
Telef.: PR 

HILLS GfiLEVYČIA 
8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Soathwest Hwy. Oak Lawn 

TeL 499-1318 
— Gėlės visoms progoms — 

A. t A. FRANK NORBUT 
Gyveno Chicago. UI. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė spalio 30 d.. 1977, 11:15 vai. ryto, sulaukęs 91 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Akmenės valsč., Tivulių 

kaime. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime švogerka Aima Norbutienė 

(a. a. Antano Norbuto našlė), kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post No. 271. 
Kūnas bus pašarvotas treč.. 1 vai. popiet Petro Bieliūno kop

lyčioje. 4348 S. Califomia Ave. 
Laidotuvės įvyks ketv.. lapkr. 3 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldc* už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

N'alindę: švogerka ir kiti giminės. 
Laid. direk'. Petras Bieliūnas, tel. LA 3-3572 

kį šachmatų seansą man pačiam 
teko matyti. 

Kaip lėktuvų konstruktorius 
gen. inž. A Gustaitis turėjo gerų 
pasiūlymų darbui iš svetimų 
valstybių, bet, būdamas stiprus 
patriotas, tokių pasiūlymų atsi
sakė, sakydamas, kad esu lietuvis 
ir priklausau tik Lietuvai. 

Jo šeimą sudarė žmona, jos 
motina ir trys dukros. Savo šei
mą, ypač vaikus, jis labai mylėjo, 
bet būdamas visą laiką užimtas 
tarnyba bei lėktuvų konstravi
mu, visus šeimos reikalus paves
davo savo žmonai, kurią jis gerbė 
ir mylėjo. 

A. Motuzas 

A. t A. BERNICE VALANTIS 
Gyveno Palos Hills. Illinois. 

Mirė spalio 31 d., 1977, sulaukus 86 m. amžiaus. 
Amerikoje išgyveno virš 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sophie Rakąs, anūkė 

Charlotte su vyru Michael Schmkrt ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velione buvo našlė a. a. Charles Valantis, senelė a. a. Ja
mes Rako. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį. 3 vai. popiet. Sheehy 
koplyčioje, 7020 W 127th St., Palos Heights. 

Laidotuves įvyks penktad.. lapkr. 4 d. H koplyčios bus at
lydėta j Sacred H-rart parapijos bažnyčią. Palos Hills, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nuliūdę: Dukt€, anūkė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Sheeliy. Tel. 361-42.35 

Tik kg išėjo iš spaudos 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 

1940-1944 Metais 
Parašė vysk. VINCENTAS BEIZOYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimu $4.30. 
tojai prideda 59c mokesčių. 

192 pusi. Dlinois gyven-

* 

Gea. Antano Gustaicr.o T!rx,;,.~e. Iš kairėf ?.. Balzekas. B- Gustaitienė, 
K. BaitramaiUs fc Gueuitytė LT Inž. J. Jaaiunas Nuotr. V. Norakos 

Užsakymus siųst i : DRAUGAS, 4545 West 63rd St . 
Chicago, m. 60629. 

"u n ii * rf* 

Perskaitė "Drau(n", duokite ji kitiems 

A. f A. 

Agr. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
liūdesio valandoje reiškiam užuojautą mūsų narei 
EMILIJAI GAŠKIENEI, jos šeimai ir artimiesiems. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. Califomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTCRN AVE. 

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

K U S 
M A R Q U £ T T E FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR ŠONUS 
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave.. Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tft. Vlrginia 7-0671 
2424 W. 69th STREET Tel. REpobllc 7-1213 
11029 Sootimrest Highw»y, Palo* HUls, DU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORN1A AVE. T* i Lttayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET reL TArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTUANICA AVE. TeL T Ardu 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

' 1440 SO. SOth Aveų CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003 



' - - * 

DRAUGAS, trečiadieniu 1977 m. lapfcriao tako. 2& 

Į X Chicagos Lietuvių moterų 
klubų federacijos susirinkime 
sekmadienį, spalio 30 d., Tauti-

I niuose namuose keliautoja St. 
\ Semėnienė rodė skaidres ir pa-
i šakojo apie Japoniją, Hongį 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

BALTIEJI GB{S 

Cbicagos urbanistinio institu-
Kongą, Bangkoką ir Singa- :,to prezidentas D. J. Travis nu
pūrą, į mato, kad paskutiniais dviems 

X A. a. Mar tynas Purvinas, š i o šimtmečio dešimtmečiais 
Žinomas Mažosios Lietuvos vei- baltieji ims daugiau grįžti į 
kėjas, buvo gražiai prisimintas Chicagą, tačiau jis numato, 

romano dvidešimt septintajam! Liet. evangelikų liuteronų "Tė- k a d 26 Cook apskritirs miestai, 
konkursui, kurio mecenatai šie-1 viskės" parapijos bažnyčioje priemiesčiai turės 95fc negrų 

X Rūtos Prūsaitės ir Vladis-
lovo VII slapyvardžiais yra atė
ję du nauji kūriniai "Draugo 

* K S k 2VA1G ZD UT£ 
pfeHMrif i iMta . * * * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Eedaguoja J . Pla&u. Med&gą ūkauti: 7W5 So. Claremont Avenne. Cbicago, Ulinois 60636 

SKAUTŲ STOVYKLA 

— .-•-.-- . . . . Stovvkla buvo netoli New 
met yra Ada ir Andrius Skučai pereitą sekmadienį, jo mirties &io šimtmečio padaigoje. " « P h i l a d e l p h i a 0 1 ^ ^ ^ 0 h i o 

jš Floridos. Komisijai, kuri šie- j metinių proga. Travis yra negras. 
met sudaryta iš Chicagos rašy-1 x Aleksandras Jakovičius, 
tojų ir literatūros kritikų, tuo j • Liet. evangelikų liuteronų "Tė-
po lapkričio 1 d nauji kūriniai; viškės" parapijos aktyvus dar-

MERO MOTINA 

TOLL TOLI 

Toli toli, už šimto mylių, prie 
Pymatuning ežero, Jūrų skau
ta i s ta tė palipines. Ten sutikau 

kėjo važiu,-.- : nuo Ctevela^to ?*** " ? *™W* , J ^ •>»»-
ta i t u n du būrimus laivus. Sto-

Važiavau aš ir mano t r y s sesu
tės Vya , Aida i r Roma. Rei-

. . . toli per didelį mišką. Matėme 
„gcr.ni j i p į e v a S j gėles, k rūmus . 

Chicagos mero Bilandic mo-
bus perduoti skaityti. | buoto jas. a tšventė savo amžiaus t m a i Northwestern ligoninė j , p į e v a S j gėles k rū r -us Dau» 

x Sol. Roma Mastienė lap- j 80 metų sukakt į ir buvo arti- antradienį padaryta tiriamoji [ s k a u t ų pavaž iavo . Pas idė iom ! V l e n ą d i e n ą b u r i a v o m > maudė-
kričio 6 d. dainuos Toronte, | mųjų nuoširdžiai pasveikintas, operacija inkstų srityje. J i » M I •- ^ ^ J . . «.• '.. ^ " " , m ė s ir valgėm kaip karaliai. 
Kanadoje. J ą pakvietė Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys 
atlikti meninę programą arkiv. 

turi 81 m. pmriaiitt 

VAIKŲ KNYGOS 

Penktoji metinė vaikų moks-

X Inž. Stasys Jokubauskas, 
Vilhelmina Lapienė, dr. Alina 
Lipakienė ir Marija Remienė 

Jurgio Matulaičio 50 m mirties j s u d a r o trečiojo mokslo ir kū- , . , . . . 
sukakties minėjime, į ^ ^ 8 i m p o 2 i u m o parengimų ° £ f f J f C f c j f S S S 

X Rašytojas A Baronas a t - komisiją, lapkričio 2 d., tesis iki lapkričio 
tiks meninę programą LSST { x Jonas Raškauskas, žino-
centro valdybos rengiamameį m a s baltimoriškis, išvyko gy-
pobūvyje. kur is įvyks lapkričio : v e n t i į cievelandą. Prašyda-
12 dieną Šaulių namuose. i m a s "Draugo" administraciją 

X Lietuvių Fondo tarybą j pakeisti adresą, atsiuntė ir 10 
Šiais metais sudaro pirm. dr . • dolerių auką. Nuoširdžiai dė-
Gedirninas Balukas. sekr. d r . | kojame. 
Jonas Račkauskas ir nariai d r . 

vyklavom vieną savaitę. Kiek-
eną buriavon 

daiktus. Sv.:*m j * * * * Bu-1 L;'" **. *****m k a i ? . 
vo labai smagu. Dienos buvo I ***** ^ ^ , t u r e j o m e dideU 
gražios i r labai labai ši l tos. 

K. Ambrozaitis, St. Baras, inž. 
Vyt. Kamantas, dr. F. Kaunas, 
F. Kilius. J . KuČėnas, inž. Vyt . 
Kutkus. M. Lenkauskienė, inž. 
V. Naudžius, dr. J. Puzinas, dr . 
A. Razma, >L P*emienė, inž. J . 

13 d. Mokslo ir pramonės mu
ziejuje, Cbicagoje. 

PABĖGO SU SŪNUM 

Dantų gydytojas Z. Bejnaro-
wicz pabėgo iš Cbicagos su sa
vo 7 m. sūnumi, nes, suirus jo 
moterystei, teismas nusprendė, 

X Lietuvių Fondo kontrolės kad berniukas turi pasilikti su 
Komisiją dabar sudaro pirm. motina. Dabar teismas užsaldė 
Antanas Šantaras ir nariai An- visus jo indėlius. Žmona paty-
t a n a s Dundzila ir P ranas Tu- rė, kad jis savo 48,170 dol. per-
rū ta . kėlė į šveicarų banką. 

Ėjom į ežerą maudyt i s . Plau
kėm su laivu. A š jojau du kar
tus an t ark l io . Man labai pa
tiko. Mes galėjom palakstyt i , 
žaisti, maudyt i s . Gavom gerai i 
valgyti. Turėjom t r is laužus . ' 
Prie laužų dainavom. 

Greit praėjo savaitė. Buvo 
gaila palikt i tą gražią s tovyklos ; 
vietą. Išvažiuojant dar keletą! 
kar tų a ts isukau pasižiūrėti , k u r 
mes stovyklavom. 

T a u r a s Bnblys, 
Cleveland, Ohio. 

JUOKAS 
SKAMBA L A U K U O S E 

laužą. Man patiko s tovyk& 

Simas Kijauskas, 

Clevelando Šv. Kazimiero lot. 
m-los 8 sk. mokinys. "Rytmečio 

žiedai". 

J E I G U . . . . ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE 
Jei aš nuvažiuočiau į Vilnių, „ M . _ . . . . ~ . *L/1 . . • , . . . Kryžiai... Kryžiai... Koplytėles.-, 

t a i pirmiausia norėčiau pasigro- ^lvarto s u s t i n g e k l o d a U 
žėti bendru vaizdu. Paskui į Ašarų, maldų dvelkimas 
Gedimino pilį, kuri buvo pasta- Sleklžiasi rainiai, vienodai.-
t y t a jo laikais. Lankydama 
Vilnhį aš pamatvčiau daug di- Kryžiai... Kryžiai... Koplytėlės.-
dingų bažnyčių, Aušros Vartus. J į į į ^ t l ' l J ^ Z 
Visa tai būtų įdomu, nes staty
ba sudėtinė ir unikinė. 

Vilnius savo peisažu yra vie
nintelis ir užakcentuoja Lietu
vos m i e s t u s . . . 

Ir junti — sidabro rasos 
Atsirado tau akyse . 

V. šnoaižienė 
"Gyvenimas ir darbai" 

Ramoną Koehankaitė, 
Hamiltono vysk. Valančiaus lit. 
m-los X sk. mokinė. Kanada. 

t 

x Marija Astra i tė - Currier BILIJONAS KOLEGIJOMS 
Rimkevičius, P. Sodeika, dr. J . mums atsiuntė malonų laišką iš 
Valaitis ir dr . M. Vygantas . Havajų salų. kur ji nuolat gy-
Paskutinis posėdis nyko spalio vena ir dirba. Laiške, tarp ko ^ . . . , 
2 i , sekantas posėdis bus 1978 kita, rašo: ' T a i p džiugu sulauk- L. ' ?! . . , . , . . ' , . . , . u ~ s a > a 

v" AI^^ZH* L - , « 0 H r11"61^. numatė biudžetą 1 bi- sirodo, j uokas skamba laukuose, 
kur vaikai žaidžia žieminius 
žaidimus. Paukščiai tupi an t 

Dlinois valstybinės kolegijos Žiemą būna d a u g sniego ir 
ir universitetai savo iždo me- st iprus vė jas pučia iš š iaurės. 

Kai saulė pa-

m. sausio 22 d. Posėdžių tech
niškas sekretorius yra studen
tas Saulius Kuprys. 

X švč. ML Marijos Gimimo 
parapijos Šv. Vardo draugija 
eis bendrai prie šv. Komunijos 
lapkričio 6 d. per 8 v a i r y t o 
Mišias, vieną savaitę anksčiau, 
negu būdavo kitais mėnesiais. 
Susirinkimas ir pusryčiai bus 
parapijos salėje. 

X Valst. liaudininkų centro 
prezidiumas pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas prof. Me
čys Mackevičius, vykdomasis 
vicepirmininkas inž. G. J . La
zauskas, vicepirmininkas i r 
"Varpo" redaktorius Antanas 
Kučys, iždin. Mykolas Sirnokai-
tis i r sekretorius Stepas Pau-

ti "Draugo" dienraščio, kuris 
mums yra lyg t i l tas per jūrą, 
jungiąs mus su lietuviškuoju 
pasauliu", š ia proga atsiuntė 
7 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

Ii joną 20 mil. doL 

LAIVYNAS BE LAIVC 
t* ••-

tvorų ir eglių šakų ir laukia vi-
Dlinois valstija tori 400 lai- są dieną, kad k a s paba r s ty tų 

vyno tarnautojų, kurie 40 mė- jiems duonos trupinių, 
tų nėjo jokių pareigų ir netari! > I a r i s R a n ^ 
laivų, o valstija 10 m. ištuokė-, Clevelando šv . Kazimiero l i t 
TO per 492.000 doL už išlaiky- m o k v k l o s ^ 0 s k y r . m o k i n y s . 
mą savo laivyno sandėlių su 

Vėlinės Piešė Sigitas Gūdis, 5-to skyriaus mokinys 

maudymosi baseinu ir karinin
kų ramove prie Randolph ir 
Michigano gatvių, Chicagoje. 

BAISI NELADIfc 

Ketverių metų mergaitė O-

MANO KELIONĖ I 
LIETUVĄ 

KAI SAULĖS N E B U V O . . . Vieną dieną mano mama pa
klausė, a r a š norėčiau važiuoti 

Vieną kar tą buvo žmogus į Lie.uvą. Aš atsakiau, būtų 
112 pėdų aukš tumo ir svėrė 597 įdomu, bet perdaug kainuotų 
svarus. Vieną dieną j i s sakė, kelionė. Bet mano mamytė pa-
jei visi žmonės j am duotų sakė, k a d jeigu būsiu geras ir 

hellc Covington buvo Harvey l l 0 0 0 0 0 0 6 d o l e r i u ' *» paimtų gerai mokysiuos, tai jinai su-
priemiesty nušauta jos 6 m. " * £ V i s i ž m ^ n ė s * * J u o k ė s L m o k ė s - « • « 
brolio, bežaidžiančio su užtai- ' T a d a t a s irnoS^ pagr iebė , kad galėsiu pamatyti tėvų žemę 

t i Lietuvą ir visas gimines. A š 
d a r galvoju kada nors aplan
ky t i vėl. 

Vida Liutikas, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinys. 

Aš JODINĖJAU 

Po pamaldų aš nuvažiavau 

MANO ATOSTOGOS 

Mano atostogos buvo labai il
gos. Tris pirmas dienas aš nie
ko nedariau, bet po t o buvo 
labai smagu. Aš važiavau į 

, Torontą. Mes išsinuomavome 
mašiną. Iš Montrealio iki To
ronto buvo 325 mylios. Kai visi 
susėdome į mašiną, mes pradė
jome važiuoti. Važiavo tėvelis, 
mamytė, mano brolis Zigis ir 
aš. 

Pavažiavus apie 30 minučių, 
j mūsų mašina pradėjo drebėti. 
į Padangoje t rūko oro. Mano 

brolis įpompavo daugiau oro. 
Po dviejų valandų padangą vi
sai nuleido. Mums užtruko 10 

į minučių pakeisti ratą. Nuo 
' Montrealio iki Toronto nuva
žiuoti mums užtruko apie 7 va
landas. 

Torontas truputį panašus į 
Montrealį. Žmonės kalba ang
liškai, viskas parašyta t ik ang
liškai. 

Mes važiavome apžiūrėti Nia
garos krioklio už Hamiltono. 
Netoli yra Amerika. Aš mačiau 
keletą miestų. Toronte buvo 
mano seserėčios krikštynos. 

Kazinkas Skučas, 
Montrealio lit. m-lo? 5 sk. 

mokinys. "Liepsna'.' 

NEPRIIMA MILIJONŲ 

Ulinois universiteto medicinos 

• 

Tada t a s 
\ saulę ir paslėpė 

. ^ — T . - . arkliais pajodinėti. Gavau ark- i m n o i s u n m ™ e i o meuiumo. 
S f i S S k kuris buvo rudos spalvos, o \ ~ * * * a t s i s a k ė n u 0 f e d e r a l i 

sytu revolveriu. 

BOMBA 

Trečią kartą dvejų metų b ė - ! v i l d S g n > " P * * ^ 

•o karčiai garbanoti. Kai rei-

X Dr. Kazys Kęstutis Ahne-
lauekaš. I Miko seimą iš hau- j nas , JU-me Mokslo ir kūrybos 
dininkų išrinkti Alena Deve- ' simpoziume kalbės apie "Bran-
nienė iš Kalifornijos, J o n a s ; duolinių jėgainių saugumą". 
Daugėla iš Floridos, Antanas j Šiuo metu dr. Almenas profe- p a ū l Gonsky, Morton Grbve 
Kučys iš Chicagos ir Juozas | soriauja Marylando universitete, priemiesty. Gronšky turįs ry-
Audėnas iš New Yorko. 

gy sprogo bomba namuose 

Žmonės pa- I r , štai, mano svajonė išsipildė. 
: galiau jam davė tiek dolerių, ir š iemet, birželio 4 d. išskridome; k e J ° b e ^ t l r i s t u t e - J1S m a n e n u 

. j is padėio a tgal saulę. Tada į Lietuvą. Kelfenė sekėsi p u i . ; ^ e t e , nes j am tai nepatiKo. A 
! kiai. Perskridę Atlantą, nusilei-! Persiverciau per galvą išsgan 

dome Helsinky. Pailsėję keletą į * ^ n e u « g ^ To ark^ ^ ^ ^ ^ ^ fc ^ ^ 

nes paramos, siekiančios mili
jonus dolerių, nenorėdama su
tikti su vjTiausybės reikalavi
mais priimti amerikiečius stu
dentus, lankančius medicinos 

Kovas Palubinskas, 
Los Angeles l i t m-los V s k j * * * l l i l | W l ! ' i Į ! M a s k ! ą -

šių su pornografijos pelnagau-
X Jonas Vaitkus, atvykęs iš ^ ^ ^ e ^ ^ ^ g ^ ^ y n ė s 

X Marijonų bendradarbių; Marylando valstijos j Chicagą,; ^ ^ pornografijos padugnių. 
Cbicagos apskrit ies žaidimų po- . nusipirko "Drauge" įvairių lie-
pietė įvyks sekmadienį, lapkri- tuviškų rankda rbių ir knygų už 
čio 6 d. Marijonų vienuolyno 40 dolerių. Dėkojame. x Ignas Pakulis, Chicago. 
svetainėje. Pradžia 1 vaL po x Inž. Algirdas Stepaitb, UI., prie prenumeratos mokės- m a s . r v i s k a s b Q n a h j l l t a 5 U 

mokinys. "Saulutė ' 

MIŠKAS 

Maskvoje nakvojome 2 nak t s. Rugilė šlapkauskaitė. 
grįžti tęsti studijas. Vyriau-
"bė ekalavo priimti tuos, Iri-

Apžiūrėjome miestą, padariau; Kr. Donelaičio l i t m-los V sk. rie išlaikys bent dalį egzaminų 

Miškas tu r i daug medžių. 
Turi žolės i r gyvulių. Kada ru
duo ateina, visi medžiai nudžiūs-

nemažai nuotraukų, bet man vis 
rūpėjo, kaip ta Lietuva atrodo. 
I r štai, 7 birželio nusileidome 
Vilniaus aerodrome. 2monių 

mokinė. komisijoj. 

,„ , . -u- j *." buvo labai daug, nes atskrido-
t a ir lapai nukren ta . K a d a žie- . . , , & ' 

me su didele grupe. Aš savo piet. Įėjimo auka 1 doi. 25 Arlington Hts.. I1L, yra nuolati-
cent. Bus draugiški žaidimai, nis "Draugo" rėmėjas. Ir da-
bus įvairių dovanų paskirsty- bar, atnaujindamas prenumera-
mas, po t o vaišės. Maloniai tą, paliko 10 dolerių auką. 
kviečiame atsilankyti. Gau t a s , l a b a i ačiū. 
šio pobūvio pelnas skiriamasi x Jonas Jakubauskas, Juno 
nusipirkti naujus elektrinius Beach. Floridoje, mus maloniai 
vargonus Marijonų koplyčiai. 

(pr . )-
X A a. Jono Mečislovo Ahizo 

mlrri^K 2-jų metų sukakty l a p 1 

kričio 6 d., jo nuliūdusios mo
tinos T. Aluzienės rūpesčiu, bus 
atnašaujamos šv. Mišios dviejo
se bažnyčiose. (p r . ) . 

čio pridėjo 
Ačiū. 

7 dolerių auką 

pasveikino, atsiųsdamas metinį 
prenumeratos mokestį ir 7 do
lerių auką. Dėkui. 

X Reikalinga virtuvei darbi
ninkė nusimananti apie maistą 
ir k i ta darbininkė tortų kepėja. 
Teirautis tel. 925-1533 (sk.) 

X Dail. Mikalojus Ivanaus
kas, foto grafikos "šviesa iš 
šviesos" meno ir technikos de- Dariaus 
monstravimą parodys lapkričio 
11 d. po Lietuvių fotografų pa
rodos 77 atidarymo Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronės 
metu dailininkai, grafikai, me
no fotografai ir į tą fotografi 

sniegu. Visi gyvuliai ieško val
gyti . Kada pavasar is a teina, 
viskas pasidaro žalia. 

Leonardas Bičiūnas, 
Girėno lit. mokyklos 
m skvr . mokinvs. 

MANO DVIRATIS 

Aš tur iu geltoną dviratį. J is 
man labai pa t inka . Aš važiuo
ju aplink "bloką". Kr ikš to tė-

jos parodą atsilankę sveč i a i ! v e l i s i r k r ikš to mamytė davė 
turės progą to meno "Šviesa i š į m a n gimtadieniui. Aš važiuoju 
šviesos" sužinoti technikos pas- į P*8 ^vo d raugus . 

X Ieškome lietuviškai kalhan-
X Dar y r a vietų j mo t reko- čio "retail sales" pardavėjo dirb-

lekcijas lapkričio 4—6 d. P ra - ti pilną laiką kilimų krautuvėje, 
sideda penktadienį, 7 vai. vak. Pa tyr imas pageidaujamas bet 
šv. Mišiomis, Rekolekcijų ved. ' nebūtinas, Brighton Parke, 
kun. A. Saulaitis prašo visas Skambint 523-1 Al6. (sk.) 
dalyves turė t i šv. Rašto N a u - | — 
jąjį Testamentą. Registruotis: 
dr. Jonė Meškauskienė, tel. 
776-980L (p r . ) . 

laptis. 

x JAV k a r o veteranų — 
VFW 9115 postas. Cicero, UI., 
lapkričio 12 d. nuo 6 vaL vak. 
kviečia lietuvius atsilankyti ir 
pavalgyti kalakutienos pietus. 

V y t u k a s Viskantas . 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

giminių nepažinojau. Tiktai visi 
mane sveikino, bučiavo, įteikė 
daug gėlių, ir apjuosė lietuvis- į 
kom juostom, kurios buvo iš- i 
austos specialiai man, tėvų že-į 
mes aplankymo proga. Tą patį 
vakarą ėjau su pusbroliais pa- | 
klausyti estradinio koncerto, I 
bet labai jaučiausi pavargęs 
nuo įspūdžių, vos neužmigau. | 
Sekančią dieną tuo jaus nusku
bėjau į Gedimino kalną, apie, 
kurį buvau girdėjęs iš pasako-! 
jimų. Labai viskas buvo įdomu, i 
Dar be Vilniaus buvau Kaune,, 
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I (mįslė) 

V. 

1793 metais rugsėjo mėnesį 
Sėdi senelė su akmeninėm JAV išleido pinigų seriją. Už 

X L. Fondo 2-rojo milijono 
vajaus proga 300 dol. aukojo dr . 
Juozas ir Barbora Plikantis. P o 
100 dol. aukojo sekantieji asme
nys: Pe t ras ir dr. Liuda Dirda. 
L B. Cicero apylinkė, kun. dr . 
Kęstutis Trimakas, Teodoras ir 
Ritonė Rudaičiai. Juozas ir Do
micėlė Vizbaruos ( p r . ) . 

P R A N O Č E P Ė N O 
"NALMVJV LAIKŲ LIETUVOS ISTORUOS" pirmag tomas — 

lietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knygų parAiotu-
Vt^if 

Baigiamam ruošti spaudai antrame tome — mūsų tautos isto
rija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos nepriklausomybės metai. 

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui 
ir graži dovana švenčių bei kitomis progomis. Kietuose viršeluiose, 
560 psl., kaina $15 00. Užsisakyti leidėjo adresu: 

S. Urbelis, 1649 N" Hr..a^«Hy, Mel*** Park, m. 6016n 

Trakuose ir prie Žaliųjų ežerų. 
Visur buvo viskas įdomu ir kojom, su medžio liemeniu, su vieną dolerį reikėjo mokėti 200 

II sk. mokinys. "Skambu t i s " ' g r ažu . Labai buvo gaila pal ik- j^audų kepeliušu (skrybėle), su monetų. Kaip vadinosi šis pini-
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GALVOSŪKIŲ NK, 2 
ATS.\KY>IAI 

1) Pipiras. 
4) Vyras buvo 99 metų. O 

metų nėra. 1 AD metai seka 
tuoj po 1 BC metų. 

5) Automobilis buvo regis
truotas VVisconsin valstijoje. 

KLAIDA 

_uinu£ Sžsa; tĄ ^farąuette Pariflo LL j>ioe & ^ mate+įž 

n. | 
Suraskite anglišką žodį, kuris 

prasidėtų raidėmis SEX, bet 
nieko bendro neturėtų su gimi-. 
ne (vyr., m o t ) , ar šešiais (six). 
(10 taškų). 

m. 
(Žiūrėkit brėžinį). Padėkite 

l>erniukui surasti savo lovyte. 
(5 taškai). 

IV. 
Kieno plotas didesnis: Eura

zijos žemyno (abiejų žemynų j 
kar tu ) , a r dviejų pasaulio da- ! Praeito numerio galvosūkio 
lių _ Europos ir Azijos? (10 atsakyme yra klaida. Išapaus-
t a i k u j . - | dinta plienas. Turi būti 
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