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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Vilnius 

Religijų reikalų tarybos 
prie TSRS Ministrų Tarybos 

įgaliotinis Lietuvos TSR 
1977 lapkričio 11 d. 

rajono DŽDT vykdomojo 
komiteto pirmininkui 

Prašau iki 1978 m. sausio 15 
d. pristatyti informaciją apie pa

dėtį visų konfesijų religinėse 
bendruomenėse ir religingumo 
būklę rajone 1977 metais. 

Pageidautina, kad informacijo
je būtų nušviesta šie klausimai: 

L Religijos padėtis rajone, 
mieste, apibūdinant religinių 
bendruomenių veiklą, dvasininkų 
priemones, aktyvinant religinį gy
venimą, pamokslų turinį (pride
dant turimų užrašyti? pamokslų 
nuorašus), bažnyčių ir kitų mal
dos namų lankomumą; atsilan
kiusiųjų tikinčiųjų skaičių ir ap
tarnaujantį personalą (pagal pri 

ryšium su į Vilniaus saugumą 
V. Petkaus byla. 

Gegužės 5 d. tuo pačiu tikslu 
buvo tardomas klierikas R. Dal-
gėla. 

Kaunas. 
1978 m. gegužės pradžioje į 

Vatikaną- išvyko Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkasis administratorius 
vysk. /. Labukas. 

Su nerimu kunigai laukia jo 
sugrįžtant, kadangi bijoma, kad 
blogai informuota Vatikano Ku
rija nepaskirtų vyskupais KGB ko
laborantų. 

Kaunas. 
1978 m. balandžio 14 Staty

binės architektūros instituto pa
talpose, užbaigiant marksizmo-
-leninizmo studijų metus skaitė 
paskaitas H. Zimanas (tema: 
"Žmogus aukščiau už Dievą") 

dedamą formą); gimimų, jungtu- i i r 1įe^m reikalų tarybos jga-
vių ir mirimų skaičių rajone, mies
te. 

2. Religinių bendruomenių 
bendra finansinė ūkinė veikla 
(pagal pridedamą formą). 

3. Kultų įstatymų laikymosi 
kontrolės organizavimas; komisi
jų šių įstatymų laikymosi kontro
liuoti veikla; kult; įstatymų pa
žeidimų analizė ir priimtos prie
monės pažeidėjų atžvilgiu. 

4 gauti skundai ir pareiškimai 
religijos klausimais;-jų tematika ir 
nagrinėjimų išvados. 

Informacijoje gali būti nušvies
ti ir kiti, Jūsų manymu, verti dė
mesio klausimai, bei pateikti pa-
siūlimai šiam darbui gerinti. 

Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis K. Tumėnas 

Kaunas. 
1978 m. kovo 27 d. (antrąją 

Velykų dieną) Kauno KGB vir
šininkas Bagdonas surengė "spau
dos konferenciją" koresponden
tams, partiniam ir spec. skyrių 
aktyvui. Saugumo viršininkas 
klausytojams skundėsi, kad šiais 
metais arkikatedroje bazilikoje ir 
kitose bažnyčiose žmonių buvo 
daugiau negu kitais metais. To
liau Bagdonas pasakojo, kad ku
nigai, keldami pamoksluose tau-
tinį-religinį susipratimą, bando 
daugiau žmonių patraukti į baž
nyčią ir prašė patarimo, kas rei
kėtų daryti, kad būtų galima su
stabdyti šią tautinio sąmoningu
mo augimo tendenciją. 

Kaunas. 
1978 m. balandžio 28 d. iš 

Kauno kunigų seminarijos buvo 
iškviestas klierikas E. Paulionis 

liotinis K. Tumėnas (tema: "Re
ligijos padėtis Lietuvoje"). Pasi
klausyti šių paskaitų buvo pa
kviesti ir pasalinti, kursų nelan
kę žmonės - įvairūs darbuoto
jai bei mokytojai. 

K. Tumėnas pabrėžė, kad rei
kia vengti konfliktų su tikinčiai
siais, neaštrinti padėties, neuž
gaulioti jų religinių jausmų. 

Šalia kitų informacijų K. Tu
mėnas pasakė, kad tikintieji Lie
tuvoje kulto namų ir tarnų iš
laikymui suaukoja kasmet apie 
1 mil. rublių, iš kurių "nedaug, 
bet šiek tiek nubyra ir valdžiai 
— apie 23000 rb." 

Iš tiesų valdžiai "nubyra" ne 

Irane sekmadienį vėl prasidėjo demonstracijos ir riaušės. Jas kursto 
labai konservatyvus musulmonų šventikai ir sovietų remiama komunis
tų partija 

Arabų akys nukreiptos 
į Jordano karalių 

Kairas. — Egipto prezidentas, rija, Irakas ir Amerikos apgink-
Sadatas, kalbėdamas parlamente j luotą Saudi Arabija, Jordanas tu 
apie derybas su Izraeliu, pami
nėjo Jordaną ir karalių Husseiną, 
kurio pritarimas Camp David su
sitarimams būtų labai pageidau
tinas. Jordanas šiuo metu tapo 
labai svarbi valstybė ir jo ka
ralius — labai ieškomas partne
ris. Kai kurie arabų vadai per 
paskutinius 8-rius metus su kara
liumi Husseinu nekalbėjo, po to, 
kai jis ginklo jėga išvarė iš Jor
dano karinguosius palestiniečius. 

iDabar Husseinas pasidarė labai 
populiarus. Amerika ir Egiptas 
tikisi, kad jis pritars Camp Da-

o tokia jau "kukli" sumelė, kaipLy s u s i t a r i m a m s , 0 k a i r i o s i o s 
teigia K. Tumėnas. Mažutėje pa- L r a b ų ^ ^ p a s a k 
rapųoje, kur yra maža medine' 
bažnytėlė, "nubyra" daugiau pu
sės, tūkstančio rublių, o kur yra 
mūrinės bažnyčios — ten vidu
tiniškai "nubyra" apie 2-3000 
rb., miestuose — dar daugiau. 
Kunigų yra virš 700, taigi nesun
ku apskaičiuoti, kiek apytikriai 
valdžia turi pajamų iš tikinčių
jų 

Po paskaitos buvo prašoma pa
teikti klausimų. Netrukus pirmi
ninkaujantis sušuko: "Prašome 
anoniminių laiškų nesiųsti! Para
šykite pavardes!" 

Salėje nuplaukė šnabždesys: 
"Bijo!" 

Ne tik bijo, bet ir užmiršta, 
kad užklausimas dar nėra anoni
minis laiškas ir kad šiuo atve-
iu turėtų būti svarbu ne kas klau
sia, bet koks neaiškumas norima 
išsiaiškinti. Tačiau "laisvės ša
lyje" yra kitaip... 

(Bus daugiau) 

|ti — "ne". 
Iki šiol karalius Husseinas ne

užsiangažavo viena ar kita pras
me, nors jam daromas didelis 
jspaudimas. Jordano karalius rei-
Jkalauja, kad Sirija ir kiti Egip
to linijai nepritaria arabu vadai 
pavestų jam derėtis su Amerika 
apie Izraelio jėgų atitraukimą iš 
Vakarų kranto ir apie palestinie

čių apsisprendimo teises. 

Jei šiuo metu karalius Hussei
nas "sėdi ant tvoros", jis puikiai 
supranta, kad ilgai jis taip elg
tis negalės. Kai Egiptas pasirašys 
taikos sutartį su Izraeliu, nežiū
rint stiprios arabų opozicijos, ka
rinis arabų frontas žymiai susilp-
nės ir galimybės išspręsti Viduri
niųjų Rytų krizę ginklo jėga su
mažės. Tada karaliui Husseinui 
bus labai ribotas pasirinkimas: 
arba pritarti Camp David sutar-

įčiai arba visai nieko nesitikėti. 

ri modernių lėktuvų, gerų tankų 
ir vis geriau paruošiamų karei
vių armiją. Pridėjus tolimesnį 
Alžirą, Libiją, arabai turi jėgas 
su 1,000 lėktuvų, 6.500 tankų ir 
4,000 sunkiųjų pabūklų. Neseniai 
Irakas užpirko Vakarų Vokietijo
je ginklų už 500 mil. dol. Arabų 
kareiviai irgi kasdien gerėja. Sau
di Arabijoje juos treniruoja ame
rikiečiai specialistai. Todėl Izra
elis supranta, kad dabar yra ge
ra proga atiduoti Jordanui, jei 
ir ne viską, ko jis reikalauja, tai 
bent tiek, kad patraukus jį į 
Egipto pusę. Izraelio pažadas ka
da nors pasitraukti iš Gazos ir 
Vakarinio kranto patenkintų 
nuosaikiuosius arabus. Vienas jų, 
Ramallos burmistras Kareem 
Khalaf nepasitiki Izraelio gera 
valia. Žydai toliau atkeliami į 
Vakarinį krantą. Už 10 metų čia 
jų bus apie 2 milijonus. Arabai 
pamažu yra išstumiami iš savo 
žemių. "Ir kodėl žydas iš New 
Yorko turi teisę čia atvažiuoti ir 
paimti mano žemę", klausia bur
mistras Khalaf. "Kodėl pasaulis 
verčia mus užmokėti už Hitlerio 
darbus?" 

JAV 

ru-

ptiims 
15,000 pabegeliy 

Washingtohas. — Atstovų 
mai nutarė 231-105 balsais įsi
leisti į Ameriką 15,000 Kambo-
dijos pabėgėlių per ateinančius 
metus. 

Jungtinių Tautų Pabėgėlių ko
misariato atstovas Wemer Bla-
tter Filipinuose pareiškė, kad lai
vų bendrovės ir laivų kapitonai, 
nežiūrint pabėgėlių komisariato 
raginimų, praplaukia pro Viet
namo ar Kambodijos pabėgėlių 
laivelius ir nesuteikia jiems rei
kalingos paramos. "Mes niekad 
nesužinosim, kiek pabėgėlių žu
vo jūrose", pareiškė Blatter. Šiais 
metais iš Vietnamo į kitas Piet
ryčių Azijos valstybes laimingai 
atplaukė 32,500 pabėgėlių. Nuo 
Vietnamo karo pabaigos laimin
gai išbėgo jau 51,000 žmonių, ta
čiau daug jų žuvo audringame 
vandenyje su mažais, jūrai ne
pritaikytais laiveliais. 

NATO negamins 
bendro tanko 

Londonas. — Po ilgų debatų 
NATO karinė vadovybė nutarė 
nebevienodinti tankų visai 
.NATO kariuomenei, bet gaminti 
juos atskirai. Ginklų standar
tizavimo klausimą buvo sukėlęs 
sumanymas pastatyti naują Ame-
rikos-Vakarų Vokietijos tanką, 
kuriuo būtų ginkluojamos visų 
šalių kariuomenės. Tam pasiprie
šino Didžioji Britanija, kuri turi 
suplanavusi visai naują, gerai 
ginkluotą, judrų tanką. Pagrin
diniai tankai ateityje bus Ame
rikos "XM-1 Abrams", V. Vokie
tijos — "Leopard II" ir britų — 
dar bevardis tankas. 

— Milano policija po susišau
dymo suėmė seniai ieškomą Rau
donosios Brigados narį, teroris
tą Antonio Savino, 29 m. Jis ir 
vienas policininkas buvo sužeis
ti. 

Jungtinėse Tautose Jordano už
sienio reikalų ministeris Hassan 
Ibrahim pareiškė pirmadienį, 
kad Jordanas toliau tęs pasitari
mus su Amerika, bandydamas su
rasti Viduriniųjų Rytų krizės 
sprendimą. Sirijos prezidentas 
Assadas, nors nepritardamas 
Camp David sprendimui, pareiš
kė, kad Sirijai priimtinesnė tei
singa taika, negu karas. Griežtai 
antikomunistinė Saudi Arabija, 
kuri lėšomis remia Jordaną, yra 
linkusi pritarti sprendimui, kuris 
patenkintų Jordano karalių. Sau
di Arabija pranešė Egiptui savo 
viltį, kad pavyks išlaikyti "bro
liškus santykius". Jordanui aišku, 
kad Egiptui sudarius atskirą tai
kos sutartį su Izraeliu, nepavvks 
įgyvendinti visų arabų reikalavi
mų. 

Izraelio kariniai strategai su
pranta, kad ir Egiptui pasitrau
kus iš arabų karinių eilių, prie 
šas Izraelio rytuose dar gan pa
vojingas. Sovietu apginkluota Si-

Kinijos spaudimas 
Kambodijai 

Hong Kongas. — Tolimųjų 
Rytų stebėtojai susidomėjo Kam
bodijos buvusio karaliaus Siha-
nouko pasirodymo politinėje sce
noje. Po trejų metų namų areš
to Sihanoukas dalyvavo valdžios 
suruoštame bankete ir buvo pa
minėtas komunistinės valdžios 
pareigūnų kalbose. Manoma, kad 
jo pakvietimas yra Kinijos vadų 
spaudimo rezultatas. 

Kinija susirūpinusi vis augan
čia opozicija Kambodijos režimui. 
Vietnamas, bekariaudamas su 
Kambodija, jau pradėjo į mūšio 
lauką siųsti valdžia nepatenkin
tus kambodiečius, pabėgėlius ir 
dezertyrus iš komunistų kariuo
menės. Sihanoukas Kambodijoje 
dar gan populiarus. Be to, jis 
buvo geras mirusio Kinijos prem
jero Chou En lajaus draugas, 5 
metus gyveno Kinijoje, kur turi 
įtakingų draugi). Kinijos many
mu, Sihanoukas būtų geras Kam
bodijos valdžios padėjėjas, vieny
bės simbolis, kurį remtų ir ko
munistai ir jų priešai. 

— Nevv Ynrko streikuoją spaus
tuvių darbininkai jau susitarė su 
vienu streiko paliestu laikraščiu 
— "The Nevv York Post", strei
kas tęsiamas "Times" ir "News" 
spaustuvėse. 

Irane prasidėjo 
naujos riaušes 

Teheranas. — Nežiūrint Ira
no vyriausybės sekmadienį pa
skelbtos amnestijos, opozicija vėl 
pradėjo demonstracijas penkiuo
se miestuose, kur buvo uždaryti 
bankai, parduotuvės. Valdžia pa
skelbė įspėjimą, kad streikuoto-
jai bus teisiami karinių teismų. 

Mashad mieste minia nušovė 
policijos karininką ir jo šoferį. 
Kermanshahe ir Rezaiyeh mies
te į gatves buvo pasiųsta kariuo
menė, kuri nušovė keturis asme
nis ir 31 sužeidė. 

Assadas R. Berlyne 
Berlynas. — Sirijos prezidentas 

Assadas, ieškodamas draugų už 
Geležinės uždangos, viešėjo ke
lias dienas Rytų Berlyne. Čia ko
munistų partijos vado Honecke-
rio suruoštame priėmime Assa
das pasakė, kad arabams gresia 
didelis pavojus. Imperializmas ir 

Šiandien laidoja 
popiežių 

Vatikanas. — Šiandien Vatika- Į lyse ir komunizmo pavergtuose 
ne laidojamas popiežius Jonas | kraštuose, kur daug bažnyčios 
Paulius, miręs vos 34 dienoms 
praėjus po jo išrinkimo. Gedulin
gos pamaldos bus laikomos visų 
kardinolų, vadovaujant kardino
lų kolegijos seniūnui, 85 m. kar
dinolui Carlo Confalonieri.Apei-
gos bus paprastos, šimtai televi
zijos kamerų perduos jas į visą 
pasaulį. Laidotuvės prasidės 10 
vai. ryto Chicagos laiku. 

Jei bus ypatingai smarkus lie
tus, apeigos gali būti perkeltos į 
Baziliką, kur telpa tik 30,000 
žmonių. Geram orui esant, pa
maldos įvyks katedros aikštėje. 
Popiežiaus kūnas bus palaidotas 
grotoje, netoli buvusio popiežiaus 
Pauliaus Vl-tojo kapo. 

darbuotojų veikia keičiant socia
linę ir politinę tvarką. Afrikoje 
ir Pietų Amerikoje daug kunigų 
ir vienuolių pasisako už žemės 
reformas, vargšų teises, jų aprū
pinimą, žmonių laisves. Milijonai 
žmonių stebi Vatikaną ir popie
žių, ieškodami paramos ir teisin
gumo. 

zionizmas siekia valdyti arabų 
žemes, pasakė Sirijos prezidentas. I Kaip paprastai, pasaulio žur-
Camp David susitarimai esą ne j nalistai bando spėlioti, kuris kar-
kelias į taiką, bet kelias į karą. j dinolas bus išrinktas popiežiumi. 

Vienas spėliotoias pareiškė nuo-
Atvyksta iš Kubos monę, kad kardinolai ieškos pa-
Havana. —Vakar iš Kubos I našaus kardinolo į dabar mirusį, 

į Miami turėjo atskristi dar 31 T a r P minimų kandidatų yra Bra 
kubiečių seimą su 106 asmenį 
mis Tai Kuboje gyvenę dvigubą 
pilietybę turėję asmenys, kurie 
leidimo išvažiuoti iš komunisti
nės Kubos laukė keliolika metų. 
Lėktuvo išlaidas apmokėjo JAV 
vyriausybė. Kuba jau birželio 
mėn. pažadėjo Ame tik aj šeimas 
išleisti. 

Darbo partijos 
konferencijoje 

Blackpool. — Britanijos val
dančios darbo partijos konferen
cijoje daug kritikos sukėlė vy
riausybės politika Rodezijos at
žvilgiu. Vykdomasis partijos ko
mitetas pareikalavo viešų tyrimų, 
kaip britų nafta pasiekdavo Ro-
deziją, nežiūrint paskelbtų eko
nominių sankcijų. 

Kritikuojamas ir užsienio rei
kalų ministro David Ovven pa
reiškimas rugsėjo 28 d. Jungti
nėse Tautose. Kalbėdamas apie 
taikos kariuomenės siuntimo į 
Rodeziją planus, ministras paža
dėjo ir britų kareivių 900 vyrų 
dalinį. Kritikai nurodo, kad Bri
tanija vis dar laiko kariuomenę 
Šiaurinėj Airijoj, Hong Konge, Be
lize ir Brunėjuj. Nurodoma, kad 
britų kareiviai ne tik bus išsta
tyti į pavojų prieš juoduosius parti 
zanus, bet gali įvykti susikirtimų 
ir su baltaisiais Rodezijos gyven
tojais, kurie iš tiesų yra tie pa
tys britai, tik gyveną kitur. 

— Chryslerio Corp. paskelbė 
pirmadienį pakelianti kainas 1979 
m. automobiliams 4.2 nuoš., ar 
vidurkį — 273 dol. automobiliui. 
Kitos automobilių bendrovės pa
našius pakėlimus paskelbė jau 
anksčiau. 

zilijos kardinolas Aloisio Lorschei 
der, vos 54 metų ir Argentinos 
kardinolas Eduardo Pironio, 57 
m. Pastarasis Argentinoje pasižy
mėjo savo socialinio teisingumo 
žygiais ir reikalavimais. 

Kalbama, kad šį kartą kardi
nolai kreips didesnį dėmesį į ren
kamojo sveikatą. Popiežių įtaka 
pasaulyje yra labai didelė ne 
vien katalikų tarpe. Kaip pareiš
kė Rutgers universiteto psicholo
gijos profesorius Peter Berger, 
popiežių įtaka išeina toli už ka
talikų bendruomenės ribų. Popie
žius yra galingiausias, matomiau
sias ir "most glamorous" iš visų 
religinių pasaulio vadų. Nėra ki
tos tokios pozicijos. Jeigu tą vie
tą užima tinkamas asmuo, tai ir 
jo politinė įtaka labai padidėja. 

Politinė įtaka yra labai didelė 
ypatingai 'trečiojo pasaulio" ša-

Čiles ginčai 
su Argentina 

Buenos Aires. — Pietų Ameri
koje labai įtempta padėtis Argen-
tinos-Čilės pasienyje. Abi valsty
bės veda ginčą dėl trijų nedide
lių salelių pietiniame kontinento 
gale. Tarptautinis tribunolas per
nai priskyrė tas salas Čilei, ta
čiau Argentina šį sprendimą at
metė. 

Nors stebėtojai karo veiksmų 
nelaukia, abi valstybės stiprina 
savo jėgas pasienyje. Čilėje tar-

[nybon pašaukti atsargos karinin
kai. Abi šalys perka ginklus ir 
praveda civilinės gynybos miestų 
aptemdymo pratimus. Derybos 
turi baigtis lapkričio 2 d. Ma
noma, kad bus ieškomas tarpi
ninkas, ginčo sprendėjas. Spauda 
mini Ispanijos karalių Carlos. 

Iranas išleidžia milijonus dolerių ginklams ir liuksusinėms prekėms. 
Nuotraukoje matomi Irano ūkininkai paruošia dirvą sėjai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

—Kalifornijoje Lagūna Beach 
vietovėje žemės slinkimas pajū
ryje padarė daug nuostolių. Su
griuvo virš 20 ištaigingų namų. 

— Buvęs prezidentas Fordas 
priėmė Japonijos televizijos pa
kvietimą kovo mėnesį važiuoti į 
Japoniją. 

— "Readers Digest" skelbia, 
kad sovietų prekinis laivynas pa
kenkė VakaP4 laivų bendrovių 
bizniui. Nepaslaptis, kad sovie 
tų laivų agentūros ir laivai nau
dojami šnipinėjimui ir žvalgy
bai. 

— Nikaragvos diktatorius So-
moza pasakė, kad jis garantuos 
laisvus rinkimus. 1981 metais, ta
čiau iki to laiko iš prezidento pa
reigų nepasitrauks. Trys valsty
bės: Amerika, Dominikonų res
publika ir Gvatemala sudarė tar
pininkavimo komitetą, kuris ban
dys suvesti Somozą su opozicijos 
vadais. 

— Beirute ir kituose Libano 
miestuose vėl sustiprėjo kovos. 
Tokių jau nebuvo treji metai. De
šiniųjų krikščionių vadas, bu
vęs Libano prezidentas Chamoun 
pareikalavo, kad pasitrauktų pre
zidentas Šarkis, kurį remia Siri
jos taikai palaikyti atsiųsta ka
riuomenė. Virš Libano skraidė 
Izraelio karo lėktuvai. Sakoma, 
kad paskutiniuose susikirtimuo
se žuvo 39 žmonės, sužeistų 220. 
Per paskutinę savaitę žuvusių 
skaičius siekia 120. 

— Sovietų Sąjunga vėl pirko 
Amerikoje 4.4 mil. bušelių kuku
rūzų, kurie bus pristatyti sovie
tams iki 1979 m. rugsėjo 30 d. 
Šiais metais sovietai jau pirko 
26.7 mil. bušelių kukurūzų ir 
7.3 mil. bušelių kviečių. 

—Chicagos Tarptautinis Pre
kybos klubas pakvietė kalbą pa
sakyti Čilės finansų ministerį Ser-
gio de Castro. Ekonomistai pri
pažįsta, kad Čilė per porą metų 
padarė "ekonominį stebuklą", pa
našų į pokarinį V. Vokietijos at
sistatymą. 

— Londono policija praneša, 
kad dar vienas bulgaras pabėgė
lis Vladimir Simenov rastas na
mie negyvas, įtartinose aplinky
bėse. Neseniai bulgaras rašytojas 
Markov mirė nunuodytas lietsar
gio įdūrimu. Miręs bulgaras Si-
meonov irgi dirbo BBC radijo sto
tyje. 

— Rodezijos valdžia uždarė vie
nintelį Rodezijos juodųjų dien
raštį. 

KALENDORIUS 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž., 
Aura, Mąstautas. Eivyde 

Spalio 5 d.: Placidas, Karitina, 
Palemonas, Gildą. 

Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:29. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimais, 
temperatūra apie 65 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. spalio mėn. 4 d. 
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Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2653 W. 65ta St., Chkago, IU. 60629 
Telefonas 176-7089 

LSB VADIJAI, VIETOVIŲ 
VIENETU IR VI-SIOS T. S. 

BROLIJOS STOVYKLOS 
VADOVAMS 

Tautinė stovykla Paxtone už
baigėme stovyklinę jubiliejaus 
dalį, kurią pradėjome — pirmą 
kartą LSS istorijoje — pieti
niame žemės pusrutulyje pagrin
dine 6-ja T.S. Australijoje. Abie
jų sąskrydžių pasisekimą užtikri
no mūsų vadovų pasiaukojimas, 
dirbti, sugebėjimas pasiruošti ir 
ištvermė pravesti. 

Brolijos stovyklos vadija buvo 
paskirta 1977 m. lapkričio mėn. 
ir po naujų metų pradėjo pasi
ruošimą, skirdami tam daug lai
ko, energijos ir savų lėšų. Dauge
lis keliavo tolimus atstumus, kad 
galėtų dalyvauti lietuviško skau-
tavimo Mekoje —Tautinėje sto
vykloje. Dviejų savaičių įtemptas 
darbas, vadovavimas skautams, 
programų pravedimas ir t.t. ap
vainikavo vadovu pastangas, sto
vykla buvo maloni, darbmga, 
skautiškai ir lietuviškai naudin
ga mūsų jaunimui. Postovykli-
niai pasisakymai patvirtino, kad 
Brolijos stovykla gerai pavyko ir 
paliko malonius tautinio pasidi
džiavimo įspūdžius jaunimui. 

Dėkoju visiems Brolijos stovyk 

los vadovams už rūpestį, pasi
šventimą ir pareigingumą, atlie
kant įvairias stovyklines parei
gas bei tarnybas. Jūsų pastangų 
dėka viskas puikiai pavyko ir ga
lime visi didžiuotis prasmingo 
darbo vaisiais. 

Skautų tėveliams dėkoju už pa
sitikėjimą skautų vadovais, už są
lygų sudarymą savo vaikams nu
vykti ir dalyvauti Vl-je Tautinė
je stovykloje-

Skautišku jaunimu galime 
džiaugtis ir didžiuotis, nes sto
vykloje pasireiškė kultūringu ir 
susiklausiusiu lietuvišku būriu. 
Jūsų, jaunieji broliai, gražus ap
siėjimas suteikia jėgų ir noro mū
sų vadovams ir toliau dirbti puo
selėjant lietuviškus daigus. 

Svečiams iš Australijos tenka 
garbė už puikią šio jubiliejaus 

j pradžią, paruošiant pagrindinę 
Tautinės stovyklos dalį. Po pa
kartotino bendravimo tenka tik
rai broliškai linkėti, kad šis ry
šys gyvuotų ir klestėtų daugelį 
metų ir stiprintų Jus ir mus bend
ruose lietuviško skautavimo sie
kiuose. 

Budėkime! 

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSB Vyriausias Skautininkas 

Šeštosios Tautinės stovyklos dalyvius sveikina Australijos lietuvių skautų 
atstovas skautininkas A. Karpavičius. Dešinėje — stovyklos viršininkė, LSS 
tarybos pirmininkė v. s. L. Milukienė. \uotr. V. Bacevičiaus 

LSS ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS T O R O N T E 

Praėjusį savaitgali, rugsėjo 30' 
ir spalio 1 d., Toronte buvo iš-! 

f rė Šventėje dalyvavę aukščiau 
i minėti vyriausi LSS vadovybės 
j pareigūnai, konsulas Zmuidzinas 
' ir organizacijų atstovai. Po ofi-
į daliosios dalies vaisintasi ir ma-

kiimingai minima Lietuvių Skau-j l o n i a i Pabendrauta, 
tų sąjungos šešiasdešimties me- j Sekmadienį, 4 vai. p.p., Lietu-
tų gyvavimo sukaktis. Minėjimą į vių namų DLK Mindaugo menė-
organizavo Toronto skautininkų j je Įvyko minėjimas - koncertas, 
-kių Ramovė, dalyvaujant vietos j dalyvaujant skautams ir visuo-
skaučių Šatrijos ir skautų Ramby- j menei. Akademinėje dalyje 
no tuntams, visuomenei ir sve- LSS Tarybos pirm. v.s. Lilė Mi-
čiams. lukienė skaitė paskaitą tema: 

* .. . i "Mūsų skautybė*'. Akademinė 
Švente rengėjų gero organiza-1 , ,. , , , . . . , . . . . ^ . . . Į daus buvo labai įspūdingai pra-vimo ir tiesiog precizinio nrave-' ,• , '. . , Ck ^ j . , _ dėta — a.a. skautininko Stepono dimo dėka buvo įdomi ir įspū

dinga. 
Minėjimas buvo pradėtas šeš

tadienio popietyje šv. MiŠiomfs 
Prisikėlimo šventovėje. Iškilmin
gas Mišias kocelebravo septyni 
kunigai. Organizuotai dalyvavo 
abu tuntai, vadovai, svečiai ir vi
suomenė. Po pamaldų Lietuviu 
namų LDK Gedimino menėje vy 
ko abiejų tuntų iškilminga suei
ga ir smagus lauželis, vadovau
jant gabiai laužavedei sesei Bri
gitai Paliulytei. Po sueigos jauni
mas toje pat menėje gražiai links 
minos:. 

Kairio muzikiniam vienetui rage 
liais ir kanklėmis grojant "Lietu
va brangi*". Koncertinėje dalyje 
poetas Stasys Santvaras skaitė sa
vo kūrybą, o pianistas Ant. Sme
tona susirinkusius žavėjo meist
rišku pianino skambinimu. Po 
koncerto dalyviai aplankė skau-

j tiškos spaudos ir kt. parodėlę. 

Šitoks plataus ma^to minėji-
j mas pareikalavo nemažai laiko, 

pastangų, bet dėka gero pasiruo
šimo ir organizavimo sugebėji
mo puikiai pavyko ir dalyviams 
paliko prisimintinus įspūdžius 

Vakarienėn atvyko 100 asmenų. I Įvykiui vadovavęs skautininkas! kės kviečiamos dalyvauti nkasl 

SICAUTAVIMAS 
NEI5MOKINAMAS 

Gal kam gali pasirodyti keista, 
bet skautavimo, to tikro gyveni
mo skautybės dvasioje ir nuosta
tuose, mes, vadovai, jaunų skau

tų išmokyti negalime. Mes juos 
tik galime savo pavyzdžiu pa
traukti. 

Skautybė nėra mokykla, kurio
je mes, suoluose susisodinę jau
nimą, įkalame jiems į galvas 
skautiškos dvasios. Skautavimas 
yra gero pavyzdžio rodymas. 
Kiekvienas vadovas, kuris savo 
pavyzdžiu nesužadina jauname 
skaute noro tobulėti, geriau te
gul nusivelka uniformą ir eina 
kuo kitu užsiimti. 

Nes kaip galima išmokyti ką 
nors kitą teisingumo, darbštu
mo, Dievo meilės, savęs atsižadė
jimo, garbingumo, taupumo, su 
ilgu auklėjimu, jei pats to neda
rai? Kaip gali sakyti skautui da
ryti tai, ko pats nedarai? Kaip ga
li įskiepyti jaunuolio dvasioje 
skautiškų įstatų laikymą, jei pats 
nesilaikai? Kaip gali sukurti skil
tyje, draugovėje, tunte skautišką 
dvasią, jei pats tos dvasios neturi? 

Sakoma, kad geras mokinys 
pralenkia savo mokytoją. Bet skau 
tybėje geras vadovas visados sten
giasi stovėti aukščiau už sa
vo skautus, nes kaip kitaip jie 
turės pavyzdį? Kiekvienam mūsų 
patartina dėlto gerai įsisąmonin
ti šiuos Baden Povvell žodžius: 

"Mums sakoma, kad žmogaus 
charakteris ir elgesys yra pavelde 
jimo reikalas. Bet patyrimas rodo, 
kad toli gražu taip nėra, nes ber
niukai dažniausiai seka vyresnių 
jų pavyzdžiu. Vienur berniukai 
stebi savo tėvus ir vyresniuosius 
brolius žaidžiančius sviediniu ir 
per tai pasidaro patys geri žaidė
jai. Kitur, jei berniukai mato sa
vo tėvus palinkusius į nesąžinin
gumą, ar gal dar kitur esant ge
rais kareiviais, jie irgi savo gyve
nimą kreipia panašia linkme. 
Mums sakoma — tai jau toks 
kraujas —-bet aš manau, kad 
jie paseka pavyzdį, kurį kasdie
ną mato..." 

Ir štai dėl ko mes atsispindi
me savo skautose. Ir štai dėl ko 
skautavimo negalima išmokyti 
— tai reikia pavyzdžiu perduoti. 

v.s. V. Neverauskas 

PRATĘSIAMA USS SUVAŽIAVI
M O REGISTRACIJA 

LSS Suvažiavimo prezidiumas 
j praneša, kad, dėl vykstančio Ka-
į nados pašto tarnautojų streiko, 

dalyvių registracija pratęsta iki 
š. m. spalio 13 d. Visi-os skauti-
ninkai-ės, skautai vyčiai, vyr. 
skautės (sulaukę 18 m. amž.) ir 
ASS nariai-ės kviečiami iki nuro
dytos datos užsiregistruoti ir pri
siųsti savo siūlymus bei pasisa
kymus rūpimais Sąjungos reika
lais. 

Kandidatų į Sąjungos vadovy
bės organus siūlymo data palie
kama ra pati — spalio 20 d. Ir iki 
šios datos turi būti prisiųsti kan
didatai į visas renkamų organų 
vietas su jų skautiškos patirties 
ir veiklos aprašymais. 

Registracijos, pasisakymų ir 
kandidatų siūlymo lapus siųsti 
šiuo adresu: 

Valentinas Varnas 

2307 Lyric Ave., Los Angeles, 
CA 90027 

telefonas (213) 662-2611 

SESIŲ SKAUTININKJU 
DĖMESIUI 

Pirmoji poatostoginė Chica-
gos skautininkiij draugovės sueiga 
įvyks sekmadienį, spalio mėn. 15 

d., 2 vaL p . p. Jaunimo centro 
žemutinėje salėje. Numatyta įdo
mi dienotvarkė. Visos skautinin-

seštosios Tautines stovyklos dalyviai klausosi sveikinimų 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume- s 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad- 5 
mo , gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 2 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J.AV. 35.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas-
=. dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta

dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
I 8:30 — 12:00. 

RUOŠIAMOS 
JUBHJEJIN'fcS IŠKILMĖS 

Šie metai 
jubiliejais. 

lietuviams turtingi 
Šešiasdešimt metų 

sas patvirtino vienuolijos įstatus. 
Vienuolyno branduolį sudarė aš
tuonios mergaitės. 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
seserys daug yra padariusios už 
tėvynės ribų. Visiems jų dar
bams aprašyti reikalingas atski
ras leidinys. Amerikoje kurtis 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotu, straips
niu, nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatseko. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 
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nuo Lietuvos nepriklausomybės; pradėjo iš Lietuvos atvykukusios 
atstatymo atšventėm metų pra- j penkios seserys. Skaičiumi konge-
džioje. Neseniai rytiniam Ameri-! gacija nėra didelė. Bet jau 60 me-
kos pakrašty buvo LSS Vl-ji Tau- j tų sėkmingai vykdo savo įsteigė-' 
tinė jubiliejinė stovykla, o spalio 
15 dieną sueina 60 metų, kai arki
vyskupas Jurgis Matulaitis įkūrė 
lietuvaičių vienuoliją Marijam
polėj. Lapkričio 20 dieną 80 me
tų nuo Jurgio Matulaičio kunigys
tės šventimų. 

Iš kun. St. Ylos knygos apie ar 
kivyskupą sužinome, kad Jurgis 
Matulaitis, jau būdamas kunigu, 
1909 meais rugpiūčio 29 dieną 
padarė vienuolio įžadus ir 
pradėjo atstatyti marijonų vie
nuoliją. 1913 metais kun. Jurgis 
Matulaitis, grįžęs iš JAV, rūpi
nosi, kas bus su jaunomis karto
mis, ar j'os nepaskęs amerikiečių 
jūrose. Jau tada (kaip ir mes 
šiandien) lietuvių jaunimu, bu
simom lietuvių kartom išeivijoj. 
Lietuvių jaunimui reikėjo lietu
viškos vadovybės, lietuviškos mo
kyklos. Tinkamai pasiruošusių 
ir pasišventusių šiam darbui 
žmonių pakankamai nebuvo. 
Po karo grįžęs iš Varšuvos į Ma
rijampolę, Jurgis Matulaitis 1918 
metais ėmėsi ruošti marijonų vie
nuolijai instrukcijas ir aktyviai 
ruošėsi lietuvaičių vienuolijos 
steigimui. Prieš karą jau buvo 
pasiuntęs dvi lietuvaites į Šveica
riją novicijato atlikti, o pačioj 
Marijampole] rado dar šešias lie
tuvaites, norinčias stoti į vienuo
lyną. Pats paruošęs vienuolijai 
įstatus, pavadino jas "Vargdie
nių seselėmis". Titulą paliko tą 
patį, kaip ir marijonams — Mari
jos Nekalto Prasidėjimo. Lietuvoj" 
ir buvo vadinamos Vargdienių 
seselėmis, čia — Putnamo. Jau ir 
vienuolyno viršininkė buvo pa
skirta, kai 1918 metų spalio 15 
dieną Seinų \yskupas A Karo-

kai. Jaunesni kreipiasi į vilkiukų 
vadovus dėl priėmimo į vilkiukų 
draugoves. Tėveliai raginami 
leisti savo jauniems sūnums patir
ti ir išgyventi skautavimo! 
džiaugsmą. 

jo, Dievo tamo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio valią. 

Jubiliejaus iškilmės įvyks spa
lio 15 dieną Putname, vienuoly
no koplyčioje 11 vai. ryte bus 
koneelebraeinės padėkos Mišios, 
vysk. Vincentui Brizgiui vadovau
j a n t 12:30 vai. p. p . Matulaičio 
namų salėje bus pietūs ir meninė 
programa, kurią at l iks viešnia 
iš Chicagos solistė Roma Mastie-

i! nė.. 
Ne visi galėsime dalyvauti j'u-

biliejuj, bet visi tą dieną galime 
skirti maldelę, prašydami Dievo, 
kad greičiau duotų mums šven
tąjį ir laimintų seseles bei j'ų dar
bus. 

LANKO POPIEŽIAUS KAPA 
Pauliaus Vl-tojo kapą Šv. 

Petro bazilikos požemyje kas
dieną aplanko daugiau negu de
šimt tūkstančių žmonių, Pau
lius IV-sis yra palaidotas netoli 
dviejų paskutinių Popiežių — 
Jono XXIII-jo ir Pi jaus XII ka
pų, prie kurių kasdieną taip pa t 
maldoje susitelkia minios tikin
čiųjų. 

— Jauniausias JAV preziden
tas buvo Theodor Roosevelt, 42 

i metų, mirė 60 m. amžiaus. J. 
j Kennedy buvo 43 m. Kiti jau-
I ni prezidentai: James Polk, 49 
į m., Chester Arthur, 50 m., 
Franklin Roosevelt, 51 m., John 
Tylor, 51 m., Calvin Coolidge, 
51 m., J immy Carter, 52 m. 

Albina Lipčienė 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO SEKMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
eekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOI> AVE. 
CHICAGO, UJU 60629 

jų tarpe Lietuvos gen. konsulas 
dr. J. 2muidžinas, LSS Tarybos 
pirmininkė v.s. Lilė Milukienė, 
Seserijos Vyriausia skautininke v. 
s. Irena Kereiienė. Brolijos Vy
riausias skautininkas v.s. fil. Si
gitas Miknaitis ir įvairių lietuviš
kų organizacijų atstovai. Vakarie
nės metu sveikinimo žodžius ta-

Skrinskas ir jo talkininkai dėl t o ' 
nusipelno įvertinimo ir pagarbos. 

ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO MINĖ
JIMAS DETROITE 

Detroito lietuviškoji skautija 
I.SS š- Sajdešimtmetį iškilmingai 
ii.im s. m. spalio mėn. 21 - 22 d. 

NAUJŲ SKAUTŲ RECISTRA-
CffA 

Ateinantį sekmadienį spalio 8 
d., 10 vai. ryto, Jaunimo centro 
202 kmb. bus vykdoma naujų 
skautų registracia. Priimami visi 
dešimties metų sulaukę berniu-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiHniHiHn 

S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

še imos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
d inys didelio formato, 180 paL— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd S t , Chicago, Dl. 
€0629. 
iiiiimiiiiiiiiifiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

1 AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai i r ki
t i pataisymai. FIRESTONE TDRES. 
Wheel alignment and balancdng. 
Brakesl Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Utosf 59fh Street Te). CR 6-7777 

Veikia n u o 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir moterį? Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Roilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Cente r 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtai. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W«st 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 jr 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeStad. 10-3 vai. 

Ofis. t e l 735-4477; Re*. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA JR CHIRURGE 

Specialybe — Serrą ir 
Emocines ligos. 

CRAWPORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. PnlasJd Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso M. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirlad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Of*, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westem Ave., Chicago 
Tel. 4*9-4441 

Dr, K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S*., Palos Heigfefa 
Tet 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Ooort, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus trtf ir ieStad 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tb Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. RElian.ce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59tb Street 
Va!.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 <val. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uldaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKJV TR VAIKV LIGOS 

SPECIAMSTfi 
MEIMCAL BlUiDIVO 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet 
Ofs. teL 737-I168!jrez._239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. p į T 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 We»t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHTJU-RGMA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL A V E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius h-
"Gontact lense** 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tre£. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. 1. J. SIMONAITIS 
O Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. HE 4-2123. N'amn CI 8-6165 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — iŠ anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 W#wt 71st Street 

Valandos: i-« vai. popiet 
Treč. ir »atod. pagal susitarima> 

Ofs- M. 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Sovietų ir žydų agentu 

PASTANGOS SUNIEKINTI LIETUVIŠKA IŠEIVIJĄ 
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* anksčiau buvo užpuolęs 
Sovietų ir žydų agentų veda- "Draugą", kad jis, skelbdamas 

KINIJOS RŪPESČIAI 
Polėkis sukurti naujoviška socialistinę valstybę sutinka kliūtis 

GEDIMINAS GALVA 

aK«iui veaa- " * « « M , **« J", sKeioaamas 
ma bendra akcija davė paskatą f a k t u s a P l e Sovietų agentų —žy-
kai kurioms JAV-bių ištaigoms d u bendravimą, neturįs įrodymų, 
apklausinėti minėtus laikinosios D a b a r "netikėliai tamošiai" 
vyriausvbės narius. Jų ginti išėjo g a l ė s Pa tvs įsitikinti, iš kur mi-
JAV Liet. Bendruomenės valdy- nėtieJ*i "žurnalistai" — Ch. Ni
na, A. Gečio vadovaujama, tuo codemus ir W. Clements gauna 
reikalu vedusi susirašinėjimą su medžiagą, jų pačių žodžiais: 
Atstovų rūmų imigracijos pako- "T^e Lithuanian — language 
misės pirmininku kongresmanu a r t icle appeared lašt Sept. 29 in 
Joshua Eilberg. Pravedusi tyrinė- * e Vilnius paper Tiesa, written 
jimą pakomisė nerado bet kurio *>? Vytautas Ziemantas, a well -
pagrindo apkaltinti Laikinosios known Lithuanian commenta-
vyriausybės narius ir raštu pra- tor and researcher. An Enghsh 
ne^t" I KraTaici i" . . i 

Vakarietiškoje spaudoje perde
damą kom. Kinijos galybė. Ypa
tingas dėmesys kreipiamas į jos 
užsienio politiką, bet nutylimi 
jos vidaus negalavimai. Valstybė, 
kurios gyventojai varganai mai
tinasi, kai jos pramonė tik užuo
mazgoje, švietimas sužalotas, ka
riuomenė blogai apginkluota ir 
nejudri, negali daug sverti ir už
sienio politikoje. Kinija yra di
džiausia gyventojais, nes jų skai
čius jau prašoko 900 mil. Gy
ventojų vientisumas, nes kinai su
daro 94 proc. visų gyventojų, yra 
laidas bręsti galingai valstybei. 
Didelis gyventojų prieauglis, sie
kiąs 1,6 proc. per metus, ir 19 
mil. kinų gyvenančių užsienyje 
spartina tautinį imperializmą. Jis 
gali tapti labai pavojingu, kai 
tautos turimos priemonės išaugs 
ir bus panaudotos valstybės tiks
lams įgyvendinti. 

Šiuo metu kom. Kinija yra mil
žinas molinėmis kojomis. Šis mil
žinas gali turėti didelius polė
kius, bet neturi priemonių jiems 

__ — j 

., .»««,«:> n ič»iu pra- «« «""• icsearcner. An tnglish sk lendė revoliucinės filosofijo 
nešė J. Brazaičiui ir J. Šlepečiui, — language version later vvas i<iaute# Tuo metu daug lėmė pa 
kad jų bylų tyrinėjimas sustab- circulatied here. Sun Times n - . „ . . . . • . . -kad jų bylų tyrinėjimas sustab- circulatied here. Sun Times rė
domas. Šios bylos proga neteisin- porters obtained photocopies 
gai apkaltintas J. Brazaitis, kad from Lithuania". Panaudota ir 
ir sunkiai sirgdamas (tai buvo L. Kairio korespondencija — į 
prieš pat jo mirtį) parašė mi- okup. Lietuvą siunčiami laiškai, 
nėtą studijėlę, kuri vaizdžiai pa- Tai rodo, kad mūsų nekartą skelb-
rodo, kaip Sovietų įstaigos klas- tas teigimas ir skaitytojų praktiš-
toja dokumentus. kai patirtas dalykas, kad visas su-

J. Brazaičio studijėlė ypač pri- sirašinėjimas su okup. Lietuvos 
siminta šiomis dienomis, kai gyventojais yra sovietinės cenzū-
Chicagoje vykdoma plati šmeiž- ros kontroliuojamas, pačių Sovie
to kompanija prieš Liudą Kairį, tų ir jų agentų prisipažinimu, yra 
Spalio 1-3 dienomis "Sun Times" teisingas faktas, 
dienrašty paskelbtas ilgas rasi- * 
nys "Hovv Nazi guard lied his Kaip minėjome, Sovietų ir žydų 
vvay to Chicago" ir keli sovieti- kai kurios institucijos, sutartinai 
nių įstaigų suklastoti "dokumen- veikdamos, viena kitai talkinda-
tai". Rašinio autoriai lietuviams mos, yra sukūrusios tam tikras 
jau iš seniau žinomi prieš mus įstaigas "karo nusikaltėlių" aiš-
nukreiptų straipsnių autoriai — kinimui. Jų skyriai veikia Mask-
Charles Nicodemus ir WUliam voje, Vilniuje, Izraelyje, JAV-bė-
Clements. Jų rašiniai iš tiesų yra se, Vokietijoje ir kitur. Pirmuoju 
ne žurnalistiniai reportažai, o jų taikiniu, kas liečia lietuvius, 
greičiau sovietinio stiliaus kieto buvo i tariamų karo nusikaltėlių 
tardymo ir šmeižto bei neapy- eiles įtraukti Lietuvos laikinosios 
kantos "protokolai". Vargšas Kai- vyriausybės narius. Tuojau po jų 
rys jų ir jų laikraščio buvo buvo įrašyti kiti žymūs asmenys, 
nuteistas be teismo. Šitokią Lietuvai nusipelnę žmonės: vysk. 
praktiką mes žinojome tik Sovie- V. Brizgys, buv. Kauno miesto 
tuose, bet dabar ji praktikuoja- burmistras K. Palčiauskas, dar 
ma Amerikoje. anksčiau — buv. sukiliminės 

* vyriausybės karo komendantas 
Prof. J. Brazaitis, buvęs Laiki- puik. Jurgis Bobelis (miręs 1954 

nosios Lietuvos vyriausybės mi- m.) ir kiti žymūs žmonės, 
nisteris pirmininkas, pateikė pla- Yra žinių, kad sąrašo "mini-
čią tariamų Sovietų dokumentų raumas" turėjo ribotis keliomis 
analizę ir vaizdžiai įrodė, kad dešimtimis lietuvių, bet žydų — 
vieni dokumentai yra netikri, pa- sovietų šovinistai šį skaičių padi-
čių Sovietų padirbti, kiti klastoti, dindavo ligi kelių tūkstančių, 
"sukirpti", sudurstyti, dar kiti Kažkurioje jų spaudoje buvo mi-
nutyiimi, daromos klaidingos iš- nima, kad žydų naikinime daly-
vados. vavo 20,000 lietuvių, taigi beveik 

Kodėl Sovietai toi daro? I šį dauguma pokario meto pabėgė-
klausimą atsakė J. Brazaitis: "Kai lių. 
pasaulio viešoji opinija kaltina * 
Sovietus žydu persekiojimu, So- Iš čia skelbiamų ir iš daugy-
vietų interesas nukreipti dėmesį bės kitų faktų matyti, kad prieš 
nuo savęs į Lietuvos laikinąją vy- pokario meto lietuvius yra išėju-
riausybę ir skelbti ją kaip žydų si tvirta, gerai organizuota, ma-
persekiotoją... Tokia dabartinė žiausia trijų valstybių remiama 
Sovietų politika vertė leidinių re- ir finansuojama jėga. Akcijoi 
daktorius dokumentus klastoti, tikslas — suniekinti lietuviškąją 
dokumentus nutylėti, iš doku- išeiviją. 
mentų daryti išvadas, kurios yra Ką šiuo reikalu daryti, kaip 
priešingos to laikotarpio faktam bolševikų ir žydų agentų puola-
ir kitiem dokumentam"... Kaip mus mūsų tautiečius ginti — šio 
tik šis momentas sovietinėm iš- klausimo nebegalime atidėlioti, 
vadom ir sovietinei akcijai pats I tai greitą ir tvirtą atsakymą tu-
tinkamiausias, jų manymu, me- retų duoti pirmoje eilėje mūsų 
tas: juk dar veikia detentė". veiksniai, o mes visi nekaltai 

* puolamų asmenų gynimą turėtu-
Detentė veikė ne tiktai 1974 me- mėm visomis išgalėmis paremti, 

tais, ka. buvo pradėta plati o ne minėto ar jiems panašaus 
akcija, bet veikia ir dabar. Ji lei- tipo "žurnalistus — enkavedis-
džia Sovietų agentams laisvai tus" globoti, padedant jiems 
veikti Amerikoje, terorizuoti po- rinkti žinias, kaip ligi šiol padė-
kario meto imigrantus, jų tarpe jo kai kurios įstaigos Chicagoje. 
ir kai kuriuos lietuvius. Bolševi- b.kv. 

įgyvendinti. Tai sako tik vienas 
skaičius: 320 dol. gyventojo pa
jamos 1975 m. Per paskutinius 
dvejus metus gyventojo pajamos 
nežymiai tepadidėjo. 

Naujoviškoji komunistinė 
valstybė 

Komunistinė Kinija šokinėjo 
tarp kraštutinumų. Po pilietinio 
karo ir komunistinės revoliucijos 
laimėjimo atsilikusi valstybė už
sisklendė revoliucinės filosofijos 

viršutiniški Mao samprotavimai 
apie pasaulėžiūros svorį. Gyve
nimo tikrovė įrodė, kad Mao skel
biamoji lygiava, mažos komunos 
žemės ūkyje, menkas darbininkų 
atlyginimas, žemas pragyvenimo 
lygis, nesirūpinimas pramone ir 
prielaida, kad revoliucinis nusi
teikimas gali atsverti ginklo smū
gius, tebuvo pasimetimai. Juos 
dar paaštrino sąmoningai Mao 
pasekėjų kurstytoji drumstis, sa
vybės kova tarp kairiojo ir deši
nio sparno. Šios kovos nenusmel
kė "šimto gėlių" 1956-57 m. šū
kiai gyventi sutarime, kai buvo 
išleisti tūkstančiai "perauklė
tųjų" bendro darbo dirbti. 

Maostinė "kultūrinė" revoliu
cija vėl sutrukdė pažangą. Kini
ja smilko. Po minėtos revoliuci
jos maoistai vis svajojo apie nau
jovišką socialistinę valstybę. Nau 
jovjškumas turėjo liesti žemės ū-
kio, pramonės, švietimo ir kraš
to gynybos pertvarkymą. Atsira
do dvi linkmės. Kairioji linkmė pa 
sikliovė Mao skelbiamu pasaulė
žiūriniu nusiteikimu, dešinieji 
siūlė spręsti jau seniai uždelstus 
tikroviškus klausimus. Toks svy
ravimas truko nuo 1970 m. iki 
Mao mirties 1976 m. Vėliau pra

sidėjo kova tarp minėtų linkmių. 
Maršalai dėjo svarstį ant dešinio
sios svarstyklių lėkštės. Mao žmo
na Ciang, siekusi įpėdinystės tei
sių, ir kiti kairieji, lyg piktžolės, 
buvo išrauti. Mao įpėdinis Hua 
Kuo-fengas vis dar kalba apie 
Mao pasaulėžiūrą, bet jo svar
biausias talkininkas Teng Hsiao-
pingas ėmėsi spręsti svarbiausius 
ūkio ir švietimo klausimus Kini
jai stiprinti, nutylint naujovišką 
socializmą. 

Žemės ūkio mechanizacija 

Žemės ūkis yra svarbiausia 
kom. Kinijos ūkio šaka. Jai ska
tinti buvo paruošti planai, ku
riuos 1975 m. turėjo vykdyti mi-
nisterio pirmininko pavaduoto
jas Tengas. Netrukus jis buvo 
antrą kartą pašalintas iš pareigų. 
Vidaus drumstis vertė minėtų 
planų vykdymą .atidėti iki šių 
metų. 

Praėjusį sausio mėnesį net tris 
savaites posėdžiavo, Žemės ūkio 
žinovai. Svarstė planus žemės ū-
kiui mechanizuoti. Iki 1985 m. 
numatyta mechanizuoti 85 proc. 
kolektyvinių ir valstybinių ūkių. 
Ar tesės? Vargu. 

Tačiau žemės ūkio valdymas, 
siekiąs gyventojų poreikius ma
žesniuose administraciniuose vie
netuose tenkinti, sukėlė painia
vas. Ūkiai, negali verstis minėtu 
valdymo būdu, — jie reikalingi 
valstybės paramos. Valstybė pa

naudoja centrinį planavimą. 
Tuo tikslu visą Kiniją padalino 
į 6 žemės ūkio apygardas. Tačiau 
santvarkoje buvusios mažos ko
munos pertvarkytos į keturgubai 
didesnes brigadas, apjungiančias 
175 šeimas. Vėl kiekvienai šei
mai leista turėti mažus sklypelius 
ir auginti daržoves. Privačiuose 
sklypeliuose užauginti gaminiai 
gali būti parduodami rinkoje. 

Tarp žemės ūkio ir pramonės 
darbininkų atsirado vis didėjanti 
praraja. Pramonės darbininkų ū-
kinė padėtis žymiai geresnė, nors 
partija vis remiasi žemės ūkio 
darbuotojais. 

Pramonės gamybos skatinimas 

Darbininkų komitetai, turėję 
teisės kištis į pramonės įmonių 
valdymą, panaikinti ir juos pa
keitė įmonių komunistų partijos 
padalinių sekretoriai. 

Švietimas 

Švietimas iš esmės pertvarky
tas. Mao ir jo pasekėjai rėmėsi 
proletariato kultu ir tik proleta
rų vaikams pravėrė aukštųjų mo
kyklų duris. Partinė propaganda 
nustelbė mokslą. Aukštosios mo
kyklos sunyko, mokslinimas at
siliko. 

1977 m. rudenį įvesta egzami
nų tvarka stojantiems į aukštą
sias mokyklas. Iš 5,7 mil. kandi
datų atrinkta 100,000 gabesniųjų. 
Šiais metais stojantiems į aukštą
sias mokyklas reikalavimai dar 
padidinti ir atsisakyta tenkintis 
proletarinės kilmės studentais. 

Jau įsteigtos 55 naujos aukšto
sios mokyklos. Siekiama iki 1985 
m. įgyvendinti privalomą vidu
rinį mokslą. Šiuo metu vidurinėse 
mokyklose ypatingai skatinami 
gabesnieji. Mažesnių gabumų 
moksleiviams sudaromos atskiros 
klasės. 

Technologijos srityje vyrau
ja atsilikimas. Praėjusį kovo mė
nesį įvykusiame mokslininkų ir 
technologų suvažiavime, kuria
me dalyvavo 6000 atstovų, atvi
rai kalbėta apie mokslinį Kinijos 
atsilikimą. Viena jo priežasčių y-
ra mokslininkų gaišinimas poli
tine veikla. 

DR. ELONA VARNIENE -
PREZIDENTINĖS KOMISIJOS NARĖ 

JAV prezidentas J. Carteris tijos komisijas, dr. Vaišnienė yra 
rugsėjo 15 d. paskelbė 21 asmens dalyvavusi visoje eilėje moksli-
prezidencinės komisijos sveti- nių konferencijų, kalbėjusi tele-
moms kalboms ir tarptautinėms 
studijoms sudėtį. Garsiomis moks
lininkų, akademikų, visuomeni
ninkų ir politikų pavardėmis nu
sėtame komisijos narių sąraše 
yra ir lietuvė visuomenininke, 
dviejų vaikų motina dr. Elona 
Marijošiūtė Vaišnienė iš Mt. Car-
mel, Conn. Baltųjų rūmų spau
dos sekretoriaus išleistame ko
munikate dr. E. Vaišnienė pri
statyta, kaip "spaudos bendra
darbė ir veikli JAV LB darbuo
toja, buvusi Yale universiteto ko
munikacijos srities specialistė". 

Prezidentiniu potvarkiu įkurta 

Kinija yra atsilikusi švietimo 
srityje, nes dar turi 45 proc. be
raščių. Dar ilgas kelias pasiekti 
visuotinį kinų raštingumą. 

Pramonės įmonėse nuo 1956 
m. vyravo darbininkų atlygi
nimo lygiava. Mao siekė pramo
nės gamybą skatinti pasaulėžiū
riniu sąmoningumu ir įtaigoji-
mu. Jo užmojis baigėsi nesėkme. 
Darbininkai ėmė bruzdėti. Darbo 
našumo prieauglis buvo men
kas. Visa tai vertė nuo 1978 m. 
pradžios pramonės darbininkų at
lyginimą pakelti 60 proc. ir žiū
rint atsakomybės paskaidyti dar
bininkus į grupes, jose panaikin
ti uždarbio lygiavą. 

— Dvidešimt žymių žmonių, 
gimusių neištekėjusios moters 
šeimoj: Josephine de Beauhar-
nais, Napoleono žmona, Giovan-
ni Boccaccio — italų rašytojas, 
Cesare Borgia, — italas - kar
dinolas, Willy Brandt — vokie
čių valstybininkas. Paul Cezan-
ne — dailininkas, Leonardo da 
Vinci — dailininkas, Alexandre 
Durnas — rašytojas, Desiderius 
Erasmus — mokslininkas, Ale-
xander Hamilton — JAV iždo 
sekr., T. E. Lawrence — ra
šyt, Jack London — rašyt., 
Sophia Loren — artistė, Ram-
say MacDonald — Anglijos 
min. pirm., Juan Peron — Ar
gentinos politinis vadas, Pran-
cisco Pizzaro — Perų išlaisv., 
Henry M. Stanley — britų žur
nalistas, August Strindberg — 
rašytojas, Richard Wagner — 
kompozitorius, Booker T. Wa-
shington — JAV mokslininkas. 
William the Conąueror — An
glijos karalius. 

Dr. Elona Vaišnienė prez. J. Car-
terio paskirta į prezidentinę komisiją 
svetimoms kafcoms ir tarptautinėms 
studijoms. 

minima komisija yra įpareigota 
pravesti apklausinėjimus, tyri
mus ir studijas, siekiant pakelti 
amerikiečių domėjimąsi ir pajė
gumą svetimų kalbų mokymosi ir 
tarptautinių studijų klausimais. 
Taip pat komisijai teks rekomen
duoti, kaip paruošti reikiamus 
specialistus sėkmingam tarptau
tinių santykių palaikymui per 
valdžios ir privačias institucijas. 
Komisija sieks paieškoti priemo
nių pašalinti svetimų kalbų spe
cialistų trūkumą valdžios įstaigo
se. Komisija tiesiogiai bus atsa
kinga JAV prezidentui ir jos veik
la bus finansuojama iš JAV švie
timo įstaigos turimų fondų. 

Dr. Vaišnienė turi mokslo 
laipsnius iš Annhurst (BA) ir 
Bostono (MA) kolegijų ir dok
toratą iš prancūzų literatūros iš 
Yale universiteto. Studijas, turė
dama Prancūzijos valdžios sti
pendiją, yra gilinusi Sorbonos 
universitete, vėliau Kanadoje. 
Straipsniais kultūrinio pliuraliz
mo klausimais yra bendradarbia
vusi "New York Times", "Chris-
tian Science Monitor", "New Ha-
ven Register", kuriame taip pat 
ketverius metus turėjo savo skil
tį savanoriškos veiklos klausi
mais, įeidama į įvairias New Ha-
ven miesto ir Connecticut vals-

vizijoj, ruošusi mokslines prog
ramas etninių studijų kursams 
amerikiečių mokyklose. Pereitais 
metais dirbo Yale universitete 
komunikacijos srityje. Šiuo metu 
dr. Vaišnienė vadovauja Conn. 
valstijos energijos panaudojimo 
skyriui. 

Lietuviškoje veikloje dr. Vaiš-
nienės pavardė gerai pažįstama. 
Ji dėstė New Haven lituanistinė
je mokykloje, Ansonijos kursuo
se amerikiečiams lietuviams, bu
vo JAV LB tarybos narė, veikė 
JAV LB švietimo taryboje, vado
vavo jaunimo stovykloms, buvo 
dažna paskaitininke jaunimo su
važiavimuose ir stovyklose. 
Straipsniais ir laiškais redakci
joms amerikiečių spaudoje sėk
mingai yra kėlusi Lietuvos paver
gimo ir žmogaus teisių paneigi
mo klausimus. V. Petkų nutei-
sus, su Marija Šulskiene suorga
nizavo plačiai Amerikoje nu
skambėjusią jaunimo demonstra
ciją "Neringos" stovykloje. Da
bartiniu metu yra Baltų studijų 
puoselėjimo draugijos (AABS) 
centro valdybos vicepirmininkė. 

Dr. Vaišnienės kandidatūrą 
Baltiesiems rūmams pristatė ir 
paskyrimu į prezidentinę komi
siją rūpinosi JAV LB krašto val
dyba. Kandidatūros pasiūlymą 
antrino Connecticuto gubernato 
rė E. Grasso ir keli JAV kongre
so nariai. Šiomis dienomis Conn. 
valstijos laikraščiai plačiai apra
šė dr. Vaišnienės paskyrimą į ko
misiją, visur pabrėždami jos lie
tuvišką kilmę ir jos šeimos isto
riją pasitraukus nuo Sov. Sąjun
gos invazijos. Lietuviams yra di
delė garbė ir pasididžiavimas ma
tyti sąmoningą lietuvę tarp kitų 
pasižymėjusių amerikiečių — am
basadoriaus E. O. Reischauer, 
Georgetown univ. prezidento 
kun. T. S. Healy, International 
Communications agentūros pre
zidento J. E. Reinhardt (jo žinio
je yra Amerikos Balsas ir Lais
vės radijas), sen. M. Hatfield, 
kongr. M. Fenwkk ir kt. 

A. Geč. 

IŠGELBĖJO MERGAITĘ 

Policija pagyrė du jaunus vy
rus Ch. Morales, 22 m., ir L. 
Garcia, 23 m., kurie, pamatę, 
kad devynerių metų mergaitę 
bando iš gatvės pagrobti vienas 
vyras, ją išgelbėjo. K^tinin-
ką jie laikė, kol atvyko polici
ja ir jį areštavo. Tai Martin 
Houser, 23 m., gyvenąs 822 So. 
Bishop, Chicagoje. Mergaitė, 
apie 5:30 vai. ėjo aplankiusi 
močiutę, kai vyras ją ėmė neš
tis. Minėti du vyrai, važiavę 
automobiliu, sustojo ir piktada
rį sugavo. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

lio « £ £ / w ^ 8 m e 8 i ° ' P i e t ų P " * Pr ie vieške-bo Žagarė - Kruopuu, ant švietės upės kranto, buvo pi-
lakalms, ant kūno, pagal padavimus, senovėje, k J L 
liausMuidaugo viešpatavimo laikais, buvo ii ąžuolų 
medžių pastatyta kunigaikščio žvelgaičio pilis. Kai 
ant to piliakalnio tikrai buvo kažkokį trobesiai liu-
^ v ? ^ t 2 ° \ T j ° i š d e ? i n t o s i š molio žalios spalvos 
koklių šukės, iš ko matyti, kad ant to piliakalnio buvo 
trobesiai ir kad jų apšildymui buvo kada tai pastaty
ta iš koklių išmūryta krosnis. Amžiams slenkant pi
lis buvo sudeginta ir jos pėdsakų beveik neliko. Liko 
tik sena kepa, kuri auga piliakalnio pakraštyje 

Nepriklausomybės laikais vidurines mokyklos 
mokiniai ant to piliakalnio pasodino jaunų pušaičių, 
bet ar jos prigijo, nežinau, nes 1921 metais persike-

eidami gatvėmis. Mirusiųjų surinkimui, ir jų laidoji- atnešę pastatė prie klebonijos durų. Klebonas tą va 
mui buvo pasamdyti specialiai asmenys, kurie važinp-l tara Ki,™ - - — -̂

liau gyventi į Šiaulių miestą hMnan to tiZtadmo *Z l ' ^ * ^ ^ ^ ^ p r i e 0 1 a i n ė s &**> * 
lankyti- nebeteko. * * Pakalnio ap- kariuomenę pasivijo su daug didesne kariuomene k a lankyti- nebeteko. 

Mano motina man pasakojo, kad 1890 metais Ža
garėje siautė choleros epidemija, nuo kurios mirė la
bai daug žmonių. Ypatingai daug mirė iš žydų tarpo, 
^ l!L U JU d a U g gywo° 2 * ^ * ir jie neprisilai
kydavo švaros. Man motina pasakojo, kad choleros epi
demija buvo tiek išsiplėtusi, kad žmonės mirdavo net 

— ., -—.......iim, u. jų laiaoji 
mui buvo pasamdyti specialiai asmenys, kurie važinė
davo su į vežimus pakinkytais arkliais ir, surinkę 
lavonus, juos veždavo į kapus laidoti. 

Senosios Žagarės bažnyčios rūsyje, pusiau stikli
niame grabe, buvo laikomi vadimos šventosios Barbo
ros palaikai. Pagal padavimus, ji buvusi kunigakščio 
Žvelgaičio karvedžio Umiestausko duktė. Ji buvusi la
bai dievobaiminga ir po mirties padariusi daug ste
buklų, todėl popiežius ją pripažinęs palaimintąja. Jos 
kūnas buvo sudžiūvęs lyg kempinė ir panašus į mumi
ją. Jis išsilaikė amžių bėgyje nesugedęs. Jos veido vie
na pusė buvo pajuodavusi. Seni žmonės pasakoje, kad 
1812 metais, kai pradėjo degti senosios Žagarės baž
nyčia, šventoji Barbora išlipusi iš grabo ir, išėjusi iš 
bažnyčios rūsio, įlipusi ant šventoriaus augusį medį ir 
laukusi iki pasibaigs gaisras. Degant medinei bažny
čiai buvęs didelis karštis, nuo kurio jai apdegė viena 
pusė veido. Užsibaigus gaisrui, ji vėl sugrįžusi į grabą, 
į savo poilsio vietą. 

Pagal padavimus, šventosios Barboros tėvas ka
raliaus Mindaugo viešpatavimo laikais su savo kariuo
mene buvo užpuolęs Rygos miestą, kuriame tuo laiku 
buvo įsitvirtinę kalavijuočiai. Nusiaubęs jų priemies
čius, jis su grobiu grižęs atgal į Lietuvą. Begrįžtant, 
tarp Rygos ir Mintaujos miestų, prie Olainės pelkių, jo 

- —.^ wuvouc A<U luvmenie Ka
lavijuočiai ir jo kariuomenę nugalėję. Laike mūšio 
žuvęs karvedys UmiestauBkas, kuriam kalavijuočiai 
nukirtę galvą ir, ją pasmeigę ant ilgo iešmo, atnešę į 
Rygos miestą ir, nešiodami gatvėmis, džiaugęsi per
gale. Kiek tuose padavimuose yra teisybes - nežinau. 

1940 - 1941 metais kažkoki chuliganai nakties 
metu šventosios Barboros palaikus iš grabo išėmė ir 

j~w «>«u..į. iucuvua» VĄ va
karą buvo nuėjęs pas Naujosios Žagarės kleboną lošti 
kortomis. Belošiant dėl drąsos išgėręs kelius stikliu
kus degtinės. Apie vidurnaktį grįžęs namo rado prie 
durų pastatytą kokią tai lyg baidyklę. Manydamas, 
kad koks nors juokdarys norėjo jį pagąsdinti, jis 
rastąją baidyklę įsinešė j savo miegamąjį kambarį ir, 
ją pastatęs į kampą, nuėjo miegoti. Sekantį rytą pa
aiškėjo, kad rastoji baidyklė yra šventosios Barboros 
palaikai. Jie vėl buvo padėti atgal į grabą esantį baž
nyčios rūsyje. Kas juos iš grabo išėmė, išaiškinti ne
pavyko. 

Bolševikams okupavus Lietuvą, pagal gautas iš 
Lietuvos žinias. Barboros palaikus bolševikai iš Ža
garės kažkur išvežė, neva ištyrimui. Ką jie su jais 
padarė — žinių nėra. 

Lietuvos nepriklausomybės laikais Naryškino 
dvarai Žagarėj ir Gruzdžiuose, vykdant žemės refor
mą, buvo išdalinti savanoria.js ir naujakuriams. Vė
liau Naryškino rūmuose buvo įsteigta vidurinė mokyk
la. Mūro siena, kuri buvo uždariusi kelią važiavimui 
per parką, buvo vėl išgriauta, ir žmonės galėjo senu 
keliu važiuoti. Pats parkas buvo priskirtas prie mies
to, kadvžmonės turėtų kur pasivaikščioti. Jame buvo 
rengiamos gegužinės ir futbolo rungtynės. 

Lietuvos nepriklausomybės laikais, siena su Lat
vija buvo pravesta pagal Žagarės miestą, todėl visa 
prekyba su Latvija nutrūko. Iš buvusių Žagarės mieste 
15.000 gyventojų liko tik apie 5.000. nes dauguma žy
dų užsidarius prekybai su Latvija, išvažinėjo į kitus 
kraštus gyventi. 

(Bus daugiau) 
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Hamiltono mergaičių choras Aidas pas a. a. šv. Tėvą Paulių VT-jį 1&74 m. 

BOSTONO 2INIOS 
PUIKUS SOLISTO DAUNORO i Gustaitis ir Stasys Santvaras. Tiek | Spalio 8 d. Baltų d-jos rengia-

KONCERTAS [ tematika, tiek forma jiė yra labai Į mas estų smuikininkės Car 
| skirtingi, tad vakaras bus įvairus' men Prii koncertas. 

Spalio 23 d. gražioje New En- UT v i s a j s atžvilgiais įdomus. Susido-
gland Life salėje Bostone įvyko j mėjimo centre yra Bernarda-

zdii jaunimo rengtas solisto Ričardo 
Daunoro koncertas. 

Pirmojoj koncerto daly solistas 
dainavo: Auki berželi — V. Bliu-

Brazdžionis, kuriam šieme: pri
pažinta speciali Cailiūno 1000 
dolerių premija, skirta Lie
tuvos respublikos 60 m<Jtų 

siaus, Reąuiem mano draugams! sukakčiai paminėti. Ta premija 
_ . . _ r . . i » _ J - T> i » - . • " > ! • • — G. Gudauskienės. Žaliojoj 

lankelė]" — Tallat-Kelp'os, Netu
riu aš namelių —R. R. Zigai-
čio, Ėsk, karvute — J. Gruodžio. 

Bernardas Brazdžionis išskirtas, 
kaip poetas, kuris savo menine 
kūryba ryškiausiai byloja į tautą. 

Kiek paskutiniu metu mūsuo-
Anoj pusėj Dūnojėlio. Išėjo tėve- rodoma dėmesio savo kūrė
te į žalią girele ir Mergužėle Jaras> matyti iš fakto, kad Lie-
brangi—St. Šimkaus ir Siąnakte- i iuvi" B-nės Kultūros taryba at-
lęper naktelę — M . Petrausko. i 5 k i r " aplinkraščiu ragino savo 

\ padalinius rengti kūrėju vakarus. 
Antrojoj daly: In ąuesta tom-, Neseniai Bernardas Brazdžionis 

ba —Betb»ven, D e r L ; n d e n b a u m | b u v o i § v e s t a s n e t j tclimąjci Aus-
-^ Schubert, Rudolfo kavatina iš j ira[UĄ, 0 Ant. Gustaitis ir Stasys 
operos "Sonnambula"' — Beliini. Santvaras dažnai kviečiami į įvai-
Colleno romansas iš operos '"La 
Bohema" — Puccini, Fiesko ro-

silaukia šilto priėmirm, gausaus 
— Verd : . Basilio ?rija iŠ op. "Se-1 publikos 
vilijos kirpėjas"" — Rossini. Bisui 
dar padainavo "Takelis miške" 

Spalio 8 d. Grandinėlės kon
certas Providence, R. I. Vetera
nų auditorijoj. 

Spalio 14 d. Baltuonio skulp
tūros parodos atidarymas So. Bos
tono Liet. Piliečių d-jos salėj, 
-kautų būkle. 
.Spalio 15 d. Laisvės Varpo litera

tūros vakaras So. Bostono Liet. 
Piliečių d-jos salėje. 

Spplio 22 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos Šurum burum. 

Spalio 28 d. Lituanistinės mo
kyklos tėv Ų komiteto renginys So. 
Bostono Liet. Piliečių d-jos sa
lėje. 

rias lietuvių kolonijas šiame 
krašte. Visur jų pasircdvmas su-

mansas iš "Simon Boe~anegra"; -n 

itališkai ir porą lietuviškų dai
nų. 

Ričardo Daunoro balsas yra, 
sakytume. ;yrinis bosas. Kaip ma
tome, jo ir visa programa irgi yra 
lyrinė. Solisto balsas valdomas 
puikiai, o tartis, tai labai senai to-

Mūsu kolonijose 
Brockton, Mass. 

! Tamošaičio pagamintus lietu-
visus baldus ir kita. Tai milži
niškas nuostolis, kurį vargiai 
pavyks atstatyti. Bet liūdniau
sia, kad tuo niekas nesirūpina. 
Pasitenkinta tik nauju bakū
žės langų užkalimu ir durų ap
kalimu lentomis. Nors j au pra
ėjo keli mėnesiai nuo įvykdyto 
vandalizmo, bet iki šiol nesu
šauktas netgi posėdis Brockto-
no Lietuvių tarybos, kurios ži
nioje yra bakūžė. Tai daugiau, 
negu apsileidimas. Senieji atei
viai visi nepagailėjo nei darbo, 
nei pinigo, nei laiko bakūžei pa
statyti, o dabartiniai jos šeimi
ninkai nesirūpina jos apsauga. 

Atrodo, kad tokia padėtis 
susidarė todėl, kad jau kelinti 
metai Brocktono Lietuvių ta
ryba neperrenka valdybos, ku
ri pasitenkina tik Vasario 
16-sios minėjimo surengimu. 
Pavyzdžiui, ligi šiol nepateikta 
Vasario 16-sios minėjimo apys
kaita, neišrinkta šiems metams 
valdyba Tai liūdnas reiškinys. 
O Brocktono Lietuvių ta ryba 
sudaro eilė organizacijų, kurių 
tarpe yra LB vietos apylinkė, 
Šaulių vietos kuopa, Sandaros 
ir Kazimiero klubai, Balfo vie
tos skyrius, Katalikių moterų 
kuopa, abiejų susivienijimų 
kuopos, Lietuvos Vyčių kuopa. 
A r šios organizacijos nepagal
voja, kad joms tenka atsako
mybė už Brocktono Lietuviu 
Tarybos veiklą ar apsileidimą. 

P . tu 

>oooooooooooooooooooooooco 
JOEROTJt 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo, Pievos žydi, Skir
tingos kojinės, Paslėptu vardu, AŠ 
tau sakydavau, aš tau sakas ir kiti 
{domūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už 
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
esrd st., cbfcago, m. ma. 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B g A L E S T A T E 

Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinu' po 5 vai. vak., 
sekm. ir šeSt. visą dieną tel. 778-8039. 

84-ta fcr Tabnan. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35.000.00. 

88-ta b- Tuttay (5200 j rakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamą rezidencija. 
1% vonios, {rengtas rūsys, 2 maS. ga
ražas, uždengtas patio. šoninis {važia
vimas. $71,500.00. 

4Ma ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

4» fr RodrvreO 2y2 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu Šildymas. $30,900.00. 

$*-ta ir Afeaay. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-ją kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

•8-ta Ir Wasbtenaw. Geram stovy 
8 butą mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas praSo 
$100,000.00. 

M galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis J 

Budraitis Realty Co, 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0 90 

APNAIKINO LJETUVIŲ 
BAKCŽĘ 

Penieji Amerikos lietuviai 
ateiviai Brocktone yra pastatę 
Lietuvių bakūžę, kaip paminklą 

nertini • 
Kaip Faustas Kirša savo ""Pali

kime" rašė, poezija yra regėjimas 
tamsoje. Iš tikrųjų, poezija mums 
atneša prošvaisčių išeivijos ūka- .. 
nose ir Tautos vergijos nakty. To-1 ? a n m i r Gl

u
renul- T°Je ba*u-! Tai nauja pagerinta laida 

. - L . i „ J T .: . A- *,-„_! zeie seniau buvo rengiamos ne-! 
čia nuosekliai aptariamas testą 

KAIP S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Paruoš* — 
DipL teis. Pranas Salas 

Testamentai su Itališkomis 

zeje seniau tmyo rengiamos 
Varpo literatūros vakaras kelia di- j t u v i u tautodailės ir originalios 
deli susidomėjimo ne tik Bostone. I kūrybos parodos. Tarp kitų 

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 

bet taip ir toli už jo ribų. kia puiki girdėta. Visa solisto lai 
kysena santūri, in te l igente? ." MONKEVIČIENĖ SVEIKSTA 
Miela buvo jo klausytis. Solistui! NAMUOSE 
puikiai akompanavo Saulius E. j 
Q b a s . Bronė MonkeviČienė Peter 

! Bent Brigham ligoninėje pakėlusi 
Tik viena, ko šiame koncerte j s u n k i a o p e raci j4 , rugsėjo 26 d. ga

jose su savo darbais yra daly- pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei 
vavę dail. Anastazija Tamošai-1 kiančius įstatymus, bet ir Vokieti 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. narnas j vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Manjuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Esfafe 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Namaa — Sradong: 3 butai. 4 vo

nios, centraltnia Saldymas, atomine 
sieptuvS, 3 auto garažas 2 balko
nai. Patio, Marquette Parko centre. 

R E A L E S T A T E 
l l l ^ H l i l U • • » • Į || y — Į , M i • , • • » 

68th & CALIFORNA 

6-room, 3-bedrm. residence 
with 50X125 f t. lot. Low taxes. 
U p p e r 2 0 ' s . (T. J. M.). 

R E / M A X 
South, I n a Tel. 361-1300 

lsMOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 4 kamb. butas GagePar-
ke. Šilima ir šiltas vanduo. Tik 

j suaugusiems. Jokių gyvuliukų. 
i Skambint po 5-tos vai. vakaro tel. 
• 476-7394. 

N O K I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 19SO m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

"oieirirš^i o 

LJTJKSIšKl 6 BUTŲ 
RJJDGEMONT SQUAKE 

APAKTMENTIN1AI NAMAI 

Uoksas I butų namai su butu 
savininkai 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim j .••-.,-•—• — ,—•—•.-• — ,.-,-. —•—,. 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap- \o% — to% — so% pigiau mokėsite 
pliances " iškaitant ir indams plauti i n* *pdr»ud» nuo usnies ir aotomo-
mašiną. 
kamb. 

Pilnai {rengtas skalbimui 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "iroproved" 

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo M v. r. iki 7 v. v. 

105th Street & Major Ave. 
(2 blokai j vak. už Central) 

Skambint 
. 423-2565 a rba 725-5550 

ti . lo pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3308 J4 We« S5th Street 

Cbioųjo, niinols 
Tek'f. C.A 4-SSS4 

N I S O E L L A N E O I S 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
4. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIHIIIUI 

iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimifiiiii 
PACKAGE E I P B E S S AGEJfCT 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labui pageidaujamos geros rniiea 

prekes. Maistas ii Europos sandeliu. 
2S08 W. S9 St., Chlcaco. UI. «««3t. 

TEL. — WA 5-2787 

lllllllllilIlIlIlIlIlHllllllllllllilIlIlIlIlNIlIlII 

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 
iminnHiniiiiiniiimniiiniimimiiiiHiiii 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

Mūr. bungalow. s miesaoii 
«ai užlaikytas. $14,000. Gra-

jaunimo. Susirin ko is ligonines Į savo namus. •pasigedome 
"kusiųjų daugumą sudarė v ' :nki-ne"ligonei žalojo, 
nioji karta, nuolatiniai visų pa- t; Į 

tienė. Antanas Tamošaitis, Ka
zimieras Zoromskis ir kiti. Pas
kutiniu metu toji bakūžė stovi 
nenaudojama, užkalta. 

Praėjusią vasarą vandalai įsi
laužė j bakūžę ir ją labai su-

sunaikindami dail. A. 

joje. Anglosaksu pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Papildyta laida su formomis ir 
persiuntimu — $4.23, be formų — 
$3.73. Illinois gyventojai dar pri
deda 18 centu mokesčiu. Užsaky
mus siųsti Draugo adresu. 

rengimų lankytojai. O ju!< 
.certą rengė Pasaulio Lietuvių 
r jaunimo kongresas. 

DĖMESYS KŪRĖJAMS 

Z. Spalio 15 d. 3 vai. po picfų So. 
«35ostono Lietuv'ų P ' ! k " : : 

sa!ėje rengiamas Laisvės Varpo li
t e r a t ū r o s vakaras yra jau 38-tas 
- la i svės Varpo kultūrinis rengi

nys. Visi jie vyksta šūkiu: '"Pažin
kime i>- remkime savo talentus". 
•Bet ligi šiol tuose ronginiuo ;e bu
vo daugiausia iškeliam^ talentai! 

^— atlikėjai, sukurtų veikalų in
terpretatoriai, kokiais v ra daini
ninkai, instrumentalistai, akto
riai. $į kartą dėmesys kreipia-

PASBRENGIMAS DIDŽIŲJŲ 
DARBU PAMINĖJIMUI 

Gruodžio 3 d. rengiamas didžių
jų lietuvišku dirbu —Lietu-Į 
vių Enciklopedijos ir Angliškos 
enciklopedijos užbaigimo vakaras 
— paminėjimas. 

gamoje kalbės prof. A. K!i- i 
mas, aktorius Henrikas Kačinskas 
atliks draminę dali, bus parody- i 
tas dokumentinis filmas. .' 
tą di na skirkime ^lo 
darbo uiba'gtuvėm. 

PARENGIMAI 

•mas į pačius kūrėjus — poetus. 
Renginyje jiems atstovaus: Ber-jBo 
Tiardas Brazdžionis, Antanas ' sa lė 

Spalio 7 d. Hamiltono mergai
čių cbor> "Aidas'* koncertas S \ 

Piliečių d-jos 

L I N K U V A j 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, D. 1978. 

Rieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 7b et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.f 
Chicago, 111. 60629. 

Nama« ir 
biznis. 180,000. 

M ūr. HBTTIIMI. 
apie 200 rve<iių 
$85,000. 

tavernoa sretatae* 

Dilele taverna, a&ie 
2 butai po 6 kamb. 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti. 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei-J 
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIimHlllilIli 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Ar<*er Ave. 
Chicago, DI. 60632, telef. 9*7-5980 
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll 

TOOL MAKER 
National Manufacturer seeking 

experienced tool and die maker 
for Research and Development fa-
cility, Fort Lauderdale, Florida. 
Mušt be experienced in building 
and designing automatic equip-
ment, tools, gauges for small parts 
assembly. 

PERSONNEL 

3400 W. Exchange Road 
Crete. IHinois 60417 

PBOOOS — OFPOi t l L .MiltvN 

Parduodama 
ALTOMTOBTUi; TAISYMO 

DIRBTUVfi 
Kreiptis j savininką 

Tel. 476-2221 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
S I M A I T I S R E A L T Y '»^m.H.mm,.m.Hi,,,m,,,,,m,,,m..,,H,; „„,„„,„„,„„„„„,„„„„„„„„„„,„„ 

Insurance — Income Xax 

2951 W. 63rd St , 436-7878 

£v Pf' '.> r So. Bo ' 
""invor... a 

Giedros Nas7ytytes-<Judauskienes 

KOMPOZICIJOS 
NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir j au

niems. Kaina $2.00 

: ,ii 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui su 
men tu. 

piano akomp&ni-
Kaina $3.00 

Žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

J IARQUETTE PARK 
4 buto mūrinis. Gazu Šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metą mūrinis. 5»4 kamb. (3 
mieg). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Varnę pirkimas — Pardavinuu 

VaJdym*. 
Draudimai — Income Tas 

Notarlatat — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6456 S. Kedzie A\* . — 778-2233 

D Ė M E S I O ! 

Užsakymus siyati: DRAt'GAS, 4646 W. 63rd Str . , 
Chkago, III. 60629. Illmojaus gyventojai prideda 5 % taksų. 

J* 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu. Radlo programa 

Naujoj Anglijoj 15 Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 fld 1:30 vai. po pietų — perduo
dama valiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltie Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny. 
m 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

imimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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M. A. Š I M K U S 

NOTART PUBMC 
RiCOME TAX SERVICE 

« $ f So. Mapteirood, tel. 254-7451 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iSKvietimai, pildomi 
PELIETTBeS PRA5TMAI ir 

kitokie blankai 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i imiiii i 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Tawymas 

M I 6 L I N AS TV 
2S46 W. 69th S t , telef. 776-1486 

mimiiiiiiimimmiiirmiiiiimiiiiiiiitiiH 

iNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
įvairių prrklų paairiokinuM orbrao-

(rtal iš ?nū.«ų sandelio. 
COSM08 PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI I LIETUVI 

S333 6. Halsted St., Cbica«o, TU. «O€0K 
2501 W. «»th St.. Chlcaco, 111. M « M 

Teief.: §25-2TS7 — 2S1-JS20 
Vytaotas Valantiaaa 

i i i i i i i i i i i imt imi""" :..;::i 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge" 

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LTŲ aprašoma dr. J. Vaisnon*. MIC. 
knygoje: 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje' 

Ksyga yra tft teologine, ji dėl Jdo. 
mhj vietovių aj«^§ymo ir del jos 
gaustos istorinės medžiagos tinka pa-
SBskaityti kiekvienaci lietuviui, besi-
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmta. Knyga didelio formato, 440 
psl. - kaina $3.00. Galima ja įsigyti 
"Drauge" 

'llllllllllllinillllilIlIlUIHItUIIIIIIIHIIIIIIII 
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Atsitraukę nuo save kasdie-
toaų rūp-sčių ir vargų. t;3<rai 
rasite atgaivos jdomioj knygoj. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILE TRIKAMPY 
ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučliomis persikelsit j 
romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pilną džiaugsmų ir 
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus jus 
nuo pirmo puslapio ir laikys 
itamoje iki paskutinio, 
narna Drauge. 

Knygos kaina tik 3 dol. Gau
nama "Drauge". 

"NnmmiiiiiimnmHHHiiHNttiiiiiHini 

Perskaitę "Draugį", duokite kitiems pasiskaityt 



LIETUVIAIWORCESTERY 
LIETUVIU DIENA 

JAV LB Bostono apyg. ir Wor-
cesterio apyl. valdybų rugsėjo 17 
d., surengta Maironio parko ap
linkoje Lietuvių diena, kaip kas 
metai, sutraukė gražų skaičių N . 
Anglijos lietuvių ir jų svečių. Sis 
masinis lietuvių susibūrimas — 
šįmet jau septintasis iš eilės — 
buvo skirtas tautos šventes pami
nėjimui. Šios dienos programai 
vadovavo ir ją sklandžiai prave
dė LB Bostono apyg. pirm., Lais
vės Varpo radijo vedėjas Petras 
Viščinis. 

Pasivaišinus Worcesterio nepa
ilstamų šeimininkių paruoštais 
įv. valgiais, 2 vai. p.p. buvo at i- | /Š 
daryta Nenortienės meno paro
da. Ją pristatė vicepirm. Petras 
Molis. Jis trumpai nušvietė jos 
meno kelią ir apibūdino jos kū
rybą. Deginimu bei įv. chemika
lais metale išgauti įvairūs 
vaizdai domino parodos lankyto
jus. Po to P. Viščinis pristatė pa-
grindinį kalbėtoją . s p e c i a l i a i į. d i m l p M d i s s u š a u k e 

šią šventę atvykusi JAV LB kras-; M ^ n a r h ] S ^ ^ i 

bos ir užstojimo, kaip Lietuvoje. 
Tai neužginčijamas faktas. Ru
sams užėmus Lietuvą, žydai pir
mieji pritarė komunizmo dar
bams. Jie buvo aktyvūs sekliai ir 
vadovavo masiniams lietuvių iš
vežimams į Sibirą. Žinoma, dėl 
šių asmenų elgesio nekalta žydų 
tauta, jų valdžia ir visi žydų pi
liečiai. Panašiai turi būti ir lie
tuvių atžvilgiu. Visa kaltė — na
ciams — baigia laišką W . Wiš-
nauskas. 

Holocaust filmo klausimu, lie
tuvių protestas nerims, iki kol ši 
klaida nebus atitaisyta. 

V. B. 

LB WORCESTERIO APYL. 
V-BOS VEIKLOS 

Išsikeliantį iš Worcesterio LB 
pirmininką Vladą Židžiūną. 
šiuo metu pavaduoja vicepirm. 
Petras Molis. Galutinai pirmi
ninkavimo pareigas jis perims 
lapkričio mėn. Tuo ir kitais ei
namaisiais reikalais rugsėjo 22 

Piršlybos. Scena iš Bostono Lietuvių etnografinio ansamblio "Kaimo vestu
vių" pastatymo Jaunimo centre, Chicagoje. Sėdi (iš k.) P. Krukonis (tė
vas), R. Lizdenis (piršlys), G. Čepas (jaunasis), D. Lizdenier.ė (motina) ir 
Zita Krukonienė (jaunoji) Nuotr. Lino Meilaus 

to valdybos atstovą Rimą Česonį 
Jis, savo turiningoj kalboj, per
žvelgęs tautos šventės reikšmę, 
patiekė šiuo metu visiems lietu-' 
viams svarbių darbų eilę. Jis prašė 
daugiau kreipti dėmesio į švieti-
mą,spaudą ir bendrai į kultūrinį 
veikimą. 

Po kalbos sekė O. Ivaškie-
nės iš Bostono tautinių šo
kių sambūrio pasirodymas. Jie la
bai sklandžiai pašoko penkis į-
domius šokius. Akordeonu grojo 
E. Meilus, jr. Žiūrovai ilgais plo
jimais dėkojo mūsų jaunimui, ku
ris ne tik dalyvauja panašių 
švenčių parengimuose, bet pasi
ruošia ir programai. 

Sporto mėgėjai Maironio par
ko aikštėje sekė su užsidegimu 
krepšinį bežaidžiantį jaunimą. 

Dovanų dalinimą pravedė 
LB nariai Jonas Tamašauskas ir 
inž. Jonas Vasys. Lietuvių diena 
baigta tautos himnu. 

V.B. 

PROTESTO LAIŠKAS 
HOLOCAUST FILMUI 

Tuoj po 'Holocaust" filmo pa
sirodymo, vietiniai lietuviai pa-Į 
rašė nemaža laiškų ir išreiškė 
griežtą protestą. Paminėtinas vie
nas iš pirmųjų Will iam Wišnaus-
ko pasiųstas ir tilpęs Catholic 
Free Press laiškas. Jame W.W-as 
pastebėjęs, kad jis didžiu liūdesiu 
žiūrėjęs filmą ir j i s padaręs gilų 
įspūdį. Nežiūrint viso to, jis reiš
kiąs protestą, kodėl vieni lietu
viai iškelti iš daugelio vokiečių 
bendradarbių, ir kodėl jiems ski
riamas toks blogas vardas. Jis ra
šo, užėmus vokiečiams Lietuvą, vi- j 
si jauni vyrai, prieš jų norą, bu
vo imami, kaip pagalbos darbo 
jėga, įvairiems darbams. Jie buvo 
verčiami dirbti fabrikuose, kasti 
apkasus ir. t.t. Washingtonas ir 
Vatikanas tai žinojo — bet nieko 
nebuvo daroma. Toliau jis išdės
tė, kaip lietuviai, panašiai, kaip 
ir kitų tautybių žmonės, davė 
prieglaudą besislaptantiems žy
dams. N ė vienoje Europos valsty
bėje žydai nerado tokios pagal-

Posėdy v-bos nariai apgailes
tavo, kad V. Židžiūnas išsikelia 
iš Worcesterio, ir dėl tos priežas
ties atsisako iš einamųjų pirm. 
pareigų, kurias taip kruopščiai ir 
sėkmingai ėjo septynerius metus. 
Visa bendruomenė jo tikrai pasi
ges. Jam linkėtina nenutrūkti 
nuo LB reikalų. Reikia tikėtis, 
kad naujoj gyvenamoj vietoj, 
Cape Cod, jis ras puikią dirvą ir 
toliau dirbti tėvynės labui. 

Šio posėdžio metu ižd. Algis 
Glodas pateikė Lietuvių dienos 
renginio apyskaitą. Ji dar ne ga
lutina. Tenka laukti iš Bostono 
panašios apyskaitos. Jas abi suve
dus kito posėdžio metu (spalių 3 
d.) ižd. paruoš galutinę apyskai
tą. Pirm. P. Molis išreiškė pa
dėka visiems, kurie, vienu ar ki
tu būdu, prisidėjo prie šio rengi
nio parengimo darbų. 

Po to buvo aptarta dar visa 
eilė kitų einamųjų reikalų lot 
švietimui aukų rinkimo eiga, 
spaudos rėmimas, lapkričio 5 d. 
rengiamų LB tradicinių pietų pa
rengiamieji darbai ir k t 

LAIŠKAI DRAUGUI 
N E A L I O S PADALINYS 

Š. m. rugsėjo 18 d. "Drauge" 
buvo atspausdintas Vytauto 
Volerto straipsnis "Ne pramo
giniai žaidimai" ir "Vėl L. B. ir 
Altos klausimu". Labai gerai 
pažįstu V. Volertą. J a m bū
nant L. B. centro valdybos pir
mininku, teko artimai bendra
darbiauti berengiant ketvirtąją 
Tautinių šokių šventę. Malonūs 
ir gražus prisiminimai. Labai 
aukštai vertinu V. Volertą, to
dėl ir jo straipsnius skaitau su 
dideliu dėmesiu. 

Bet aukščiau minėtame "Drau 
go" straipsnyje V. Volertas pra-1 
silenkė su teisybe. Nedisku-! 
tuodamas bendrai viso straips-Į 
nio, noriu sustoti tik prie 
vieno pareiškimo. Pastraipoje j 
"Žvirgždai", V. Volertas r a šo : 
"Nedelsiant ir pagrindinai rei
kia išspręsti L. B. i r Altos 
santykių rezginį: (Reorganiza-
torių čia atskirai neminiu, nes 
jie yra Altos padalinys)". 

Kad nedelsiant ir pagrindinai 
reikia išspręsti L B. i r Al tos 
santykius — šimtu procentų 
sutinku. Ta kryptimi y ra veda
mi pasitarimai i r dedamos vi
sos pastangos nesutarimams 
išlyginti. Bet kad "Reorganiza-
toriai yra Altos padalinys" be 
abejo, V. Volertas turi galvoje 
Reorganizuotą Bendruomenę, 
yra neteisybė. 

Esu Altos visuomeninių ry

šių komisijos pirmininkas. No
riu pareikšti , kad Reorganizuo

tuose. Jeigu atskiri Altos val
dybos nariai priklauso a r pri-
jaučia Reorganizuotai Ben
druomenei, tai y r a jų asmeniš
kas reikalas ir jiems to niekas 
negali uždrausti. Aš pa ts tris 
kadencijas išbuvau JAV L B. 
tarybos nariu, esu ir dabar L 
B. narys, tai nereiškia, kad 
L. B. yra Altos padalinys. 
Altas stengiasi palaikyti gerus 
santykius su visomis lietuviško
mis organizacijomis, išskyrus 
komunistines. 

Su gilia pagarba 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Altos visuomeninių ryšių 

komisijos pirmininkas 

— Jei kas sunkiau už blogo 
! įpročio nugalėjimą, tai sušilai 

t a Bendruomenė nėra Altos pa- |kymas pasakoti žmonėms, kaip 
dalinys. Altą-., turi savo sky
rius Chicagoje ir kituose mies-

tatai padarei. 
Montana Legionnaire 

A. t A. JUOZUI ŠUTUI mirus, 
dukrai LINAI su Šeima, seserims VERUTEI BARS-
ČIAUSKIEHEI, ONUTEI ŽEMAITIENEI, PAULINAI 
MARKEUENEÎ  broliams ANTANUI, STASIUI, JO
NUI ir jų visų šeimoms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Broliai Jarai ir šeima 

A. t A. MARIJAI ABRAMAVICIENEI 
mirus, jos broliui VINCUI ir ELENAI MOZURAI-
ČIAMŠ ir visiems artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

Bronius ir Janina Barikai 
Antanas, Zose ir Aldona Kalvaičiai 
Juozas ir Zina Grigaičiai 
Ona ir Bronius Gudoniai 
Marija Slegaitiene 
Liucija Sakaliene 
Marija Dimšiene 

LB Auksinio Kranto apylinkes 
Floridoje Tautos šventės proga 
laimėjimų dalyviai. Iš kairės: A. 
Liutermozaitė. svečias iš Conn. 
Rogers Walker, D. Liutermoziene, 
apylinkės pirm. Valerijonas Bal
čiūnas. Liutermozaitė ir Z. Straz
das, Palm Beach apyl. pirminin
kas Nuotr. B. Aušroto 

wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
• DU BROLIUKAI. Anatolijos Kairys $2.50 
• DIENA PRIE E2ERO, A Baronas. Pasakaite $3.00 
• DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 
(J GABRIUKO U2RASAL, J. Svabaitė-Gylienė. Apysaka $3.00 
H KALNUOSE. Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
ū KIŠKUČIO VARDINES. St. Džiugas, n-ji laida. Eilėraščiai $2.50 

| KETURI VALDOVAI, St Džiugas. Pasaka $2.50 
• KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 

LABAS RYTAS, VOVERE, J. BCneiga. Eilėraščiai $2.50 
LAUME DAUME, St. Petersonienė. Pasaka $5.00 
MA2T ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. BU. pasaka $3.00 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka $3.00 
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikaitaitė. Pasakos $4.50 
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius. Eilėraščiai $1.50 
VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos $2.50 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė JonuSaiie-Abromaltteoe $3.00 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkelevičiutė $1.50 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkeievičiutė $1.5P 
KLEMENTTNA IR VALENTINA B. Pūkeievičiutė $1.50 

n RIMAS PAS KĘSTUTĮ. B. PūkdevifiOtė $1.50 
• BALTOSIOS PELYTES KELIONĖ Į MĖNULI, Danutė Bindokienė $1.50 
[ j JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $1.30 
• RŪTELĖS AITVARAS, J. Nertinė $1.50 
• ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $300 
• VAIKUČIO D2IAUGSMAI, Grasė Petrėnienė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siusti: 
DBAUGAB, 4546 W. O r f S t , CMea«* OL « W . 

r t Į C — s s s ^ jsssĮI M g—*• 
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Mylimai žmonai, mamytei ir močiutei 

A. t A. MARIJAI ABRAMAVICIENEI 
mirus, jos vyrui STASIUI, dukrai GRRŽINAI, sū
nums STASIUI. VYTAUTUI, BRONIUI ir jų šeimoms, 
broliams PRANUI, ir VINCUI MOZŪRAIČIAMS su 
šeimomis kartu liūdedami, reiškiame gilią -užuojau
tą. 

Levose ir Pranas Kriščiokaičiai 

A. t A. PETER P. RĖKUS, Sr. 
Gyveno Chicago, Illinois. 

Mirė rugsėjo 30 d., 1978, sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Uluiois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenia (Kasper), 

duktė Diana Kaufman, 2 sūnūs Dale ir Peter Jr., anūkė Debo-
rah. motina Auna Martinka, 2 seserys Ann Brundemann ir 
Ruth Norman, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas buvo 
Avenue. 

pašarvotas Jaeger koplyčioje, 3526 N. Cicero 

Laidotuvės įvyko antrad., spalio 3 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto buvo atlydėtas į St. Viator parapijos bažnyčią, kurioje 10 
vai. įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, anūkė, motina ir kiti gimi
nes. 

Laidotuvių direktorius Jaeger. Tel. 545-1320. 

Mano broliui a, a. PETRUI ŠANTARUI Argenti-
noje mirus, širdingai dėkojame visiems už jautu
siems mus spaudoje, laiškais ir žodžiu. 

N. ir A. santarai ir Dalia Micholson 
su šeima 

PA DĖKA 
Mūsų mylimai motinai ir močiutei A. A. AGNEI JUCEVT-

eiENEI-PENKAUSKTENEI mirus, nuoširdžiai dėkojame vi
siems už maldas, šv. Mišias, gėles ir išreikštą paguodos žodį 
spaudoje, laiškais bei asmeniškai, už lankymą koplyčioje ir 
palydėjime j kapines. Širdingas ačiū karsto nešėjams. 

Ypatinga padėka kun. klebonui Gediminui Kijauskui, S. J. 
už maldas ir paguodos žodį koplyčioje, šv. Mišias ir palydėji
mą iki amžino poilsio vietos. Kun. klebonui W. Karaveckui už 
koncelebravimą šv. Mišių bei palydėjimą į kapines. Tėvams Jė
zuitams: G. Kijauskui. J. Kidykui ir provinciolui L. Zarembai 
ua lankymą namuose atnešant šv. Komuniją. 

"Nerijai" ir visoms choristėms už giedojimą koplyčioje ir 
av. Mišių metu. 

Laidotuvių dir. W. Jakubs už nuoširdų patarnavimą. 

Liūdi sūnūs, duktė so šeimomis 

DRAUGAS, trečiadienis, 1078 m. spalio mėn. 4 d. 

A. t A. GERTRUDE SALACK 
MOZEBYTC 

Gimė Cicero, m . Gyveno Oak Lawn, Illinois. 
Mirė spalio 2 d., 1978, 2 vai. ryto, sulaukus 57 m. amž. , 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Thomas, duktė Patri-

cia, žentas dr. Richard McPartlin, 3 sūnūs: dr. Thomas, marti 
dr. Josefina, Paul ir Joseph, anūkai Richard ir Bian McPartlin, 
motina Valerija Mozerienė. brolis prel. Damazas Mozeris, bro
lienė Kotryna su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Kenny Brothers kopi, 3600 W. 95th St.. 
Evergreen Park. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 5 d. iš kopi. 10 vai. ry
to bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, Brighton Parke, kurioje 10:30 vai. įvyks ged. pamal
dos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Resurrection 
kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnūs, žentas, marti, anūkai, moti
na ir brolis. 

Dėl informacijų skambint tel. 239-3600 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
I J U i 1 i 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR S U N Ū S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . , C h i c a g o 
1410 So. 50 th Av . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<>th STREET Tel. RFpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. 
PETRAS BIELIŪNAS 

Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSIED S TREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Av«., CICERO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. spalio men. 4 d. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

VILNIAUS DIENA 

Vilniaus Krašto lietuvių są
jungos Chicagos skyriaus ruo
šiama tradicinė Vilniaus diena 
Įvyks spalio 8 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre, Chicagoje. 11 
vai. ryte iškilmingos pamaldos 
Jėzuitų koplyčioje, kur šv. Mi
šias atnašaus ir pamokslą sa
kys kun. Jonas Borevičius. Pa
maldų metu giedos sol. Geno
vaitė Mažeikienė, vargonais pri
tars muzikas Manigirdas Mote-
kaitis. 

Po pamaldų, prie žuvusių už 
Lietuvos laisvę paminklo įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusių ko
voje dėl Vilniaus. Aukurą už
degs Valerijonas Šimkus. Vai
niką prie paminklo padės V. K. 
L. s-gos pirmininkas dr. Jonas 
Šalna. 2odį tars inž. Kazys 
Oželis. Apeigoms prie paminklo 
vadovaus kpt. Andrius Juške
vičius. 

Po apeigų Jaunimo centro 
203 kamb. Alicija Rūgytė skai
tys paskaitą tema: "Vilniaus 
universiteto įtaka Lietuvos tau
tiniam atgimimui". 

Patriotinė lietuvių visuomenė 
ir V. K. L. s-gos Chicagos sky
riaus nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti pamaldose, apeigose 
ir paskaitoje. Vald. 

X šimtamečiai prof. A- Var
nui pagerbti komiteto posėdis 
įvyks spalio 6 d., penktadienį. 
7 vai. vak. Tautinių namų salė
je, 6422 So. Kedzie Ave. Orga
nizacijos, kurios dar norėtų 
prisidėti prie prof. Varno pa
gerbimo, prašomos atsiųsti savo 
atstovus. 

X Rašyt. Karolė Pažėraitė, 
nuo užpuolikų turėjusi sunkius I 
galvos sužalojimus, draugų 
lankoma, gražiai sveiksta Lore
tos ligoninėje, dr. P. Kisieliaus 
rūpestingoje priežiūroje. Kar-1 
tu su ja nukentėjusi Rūta Ged-, 
gaudienė. išvykusi su vyru Vik-; 
toru į Denver, Colo.. sūnaus \ 
Marijaus šeimoje baigia stiprėti 
ir grįžta į Cicero šią savaitę. 

X Marijos aukšt. mokyklos j 
Motinų klubo susirinkimas bus i 
penktadienį, spalio 6 d., 7:30 
vai. vak. mokyklos kavinėje 
Jauniausiųjų moksleivių moti- i 
nos turės progą susipažinti su | 
kitų moksleivių motinomis, su j 
mokyklos direktore ses. Julija 
ir mokytojais. Susirinkime taip 
pat dalyvaus Motinų klubo glo
bėja ses. Reparata ir jos pa-
gelbininkės seselės Viatora ir 
Teresita. Susirinkimą globos 
Margaret Newman ir Fran 
Czuba. Meninę programą pra
ves anglų kalbos mokytoja Ži
vilė Numgaudaitė. Visos moti
nos kviečiamos dalyvauti. 

X Bronius ir Veronika Auš
rotai,, Juno Beach, Floridoje, 
siųsdami "Draugo" prenumera
tos mokestį, atsiuntė ir 15 do
lerių auką, tuo būdu dosniai 
paremdami dienraštį. Jiedu 
skelbiami Garbės prenumerato
riais. Br. Aušrotas remia mū
sų dienraštį vertingais rašiniais. 
Už viską nuoširdžiai dėkojame. 

X Cicero Šv. Vardo dr-jos 
šv. Mišios įvyks ateinantį sek
madienį 7:30 vai. ryto. 

X Šv. Kryžiaus ligoninėje 
bus duodami kursai cukraus li
ga sergantiems. Kursai bus 
spalio 12—20 d. Bus išaiškin
ta, kokio maisto galima ar ne
galima valgyti, kaip laikytis, 
kaip saugotis įvairių kenkian
čių medžiagų. Registruotis rei
kia iš anksto tel. 434-6700, ext. 
255. 

X Martynas Jokūbaitis, gy
venąs Floridoje, suprasdamas 
nelengvą dienraščio leidimo 
darbą, parėmė jo leidimą 10 do
lerių auka. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X JAV LB Lemonto apyl. I 
valdybos ruošiamas tradicinis j 
rudens balius įvyks lapkr. 11 d., į 
šeštadienį, Union Hali, Willow 
Springs. Stalai užsisakomi pas 
p. Mildą Povilaitienę telef. 
257-7352. (pr.). 

x Dariaus - Girėno Lituanis
tinės mokyklos Rudens pobū
vis įvyks 1978 m. lapkričio 
mėn. 4 d. Jaunimo Centro Ka
vinėje. Šokiams gros Korp! 
Neo-Lithuania orkestras vado
vaujant Algiui Modestui. Dėl 
Rezervacijų skambinti telefonu: 
246-7451. (pr.) 

x Išmokite juvelyro amato. 
{staiga — pačiame miesto cen
tre. Mums reikalinga pagelbi-
ninkė užsakymams priimti ir 
prekių išsiuntinėjimui. Maloni 
darbo atmosfera. Geras atlygi
nimas. Turite kalbėti angliškai. 
Skamb. Mrs. Patten, YVhitehall 
Jetreters. telef. — 787-9500. 

(sk.). 
X Praleiskite Kalėdų šventes 

Lietuvoje. Išvykstame gruodžio 
20 d. 15 dienų tiktai 1.180 dol. 
American Travel Service Bu-
reao, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, UI. 60643. Telefoną* 
2S&-9787. (pr.) 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Linas Kojelis, baigęs poli
tinius mokslus Princetono uni
versitete magistro laipsniu, da
bar gyvena pas tėvus Californi-
joje ir gilina savo studijas 
UCLA universitete. Rugsėjo 
vidury kelioms dienoms buvo 
atvykęs į Arizoną savo dėdžių 

- Kojelių aplankyti, kurie gy
vena Youngtown, Ariz. 

ZMM GŽD Uf£ 
* Įsteigtos Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65tii Pfause, Chkago, ft, 60629 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MIRTIS MANKŠTOJ 
Šešis kartus bėgęs aplink 

Kennedy-King kolegijos gim
nastikos salę, Chicagoje, J. 
Hyde, 20 m. studentas, pajuto 
skausmą viduriuose. Krisdamas 
trenkė galva j grindinį ir mirė. 

PIETŪS SENIESIEMS 
Chicagoje apie 5000 senų ne

turtingų žmonių gauna nemo
kamai pietus, o 1200 gauna at
nešamus pietus į namus. Ta 
pagalba daugiausia finansuoja
ma iš federalinių fondų. 

x JAV LB krašto valdyba 
apygardoms ir apylinkėms iš-
siutinėjo aplinkraštį spaudos 
platinimo reikalais ir laikraščių 
sąrašą su kainomis, kad spau
dos vajaus metu apygardos ir 
apylinkės galėtų įvairiomis pro
gomis platinti lietuviškus laik
raščius ir žurnalus. Tik "Drau
go" kaina šiuo metu Chicagoje 
ir apylinkėse 37 dol., kitur — 
35 dol. 

x Jonas Yla, čikagiškis, ži
nomas šaulių organizacijos dar
buotojas, "Draugo" bendradar
bis, atnaujindamas prenumeratą 
įteikė didesnę auką. Dėkojame. 

X Vladas Paalksnis, Chicago, 
111., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 9 dolerių auką. La
bai ačiū. 

x Jaunųjų Akademikų Meno 
parodos atidarymas įvyks šį 
penktad., spalio 6 d.. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. Ruo
šia A.S.D. ir Korp! Vyties Chi
cagos skyriai. (pr.) 

x Lietuvių Fondo vajaus 
proga po 100 dol. savo įnašus 
padidino sekantieji asmenys ir 
dalyvaus pokylyje spalio 28 d.: 
Nikodemas ir Bronė Abromai, 
Jonas Prunskis, dr. Vytautas 
Tauras, Juozas ir Stefanija Ta-
raševičiai. Kleopas Girvilas, dr. 
Jonas ir Ramunė Račkauskai, 
Janina ir Jonas Račkauskai, 
Stasė Jakubonienė, inž. Vikto
ras ir Aldona Naudžiai ir 
Švėkšnos Gimnazija — Švėkš
niškių dr-ja. Įnašus siųsti ir 
pavienius bilietus įsigyti galima 
L. Fondo raštinėje. 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago. III. 

(pr.). 

— Vytautas Jusionis, inžinie
rius - daktaras, balandžio mėne
sį pradėjo dirbti Astro-Arc 
kompanijoje, Sun, Valley, Cali-
fornia, o rugsėjo mėnesį jis bu
vo pakviestas į kompanijos 
vadovybę direktoriumi. Spalio 
mėnesio pradžioje Bazelyje, 
Šveicarijoje, įvyksta tarptauti
nė atominės energijos industri
jos paroda, kurioje dalyvauja 
Astro-Arc kompanija su nau
jausia metalo virinimo mašina. 
V. Jusionis ir Gasparas Kaz
lauskas, kompanijos preziden
tas, jau išvyko į Bazelį. 

— Dr. Algirdas Nasvytis, 
Clevelando lietuvių visuomeni
ninkas, sėkmingai vadovavęs 
įvairiems techniniams išradi
mams, automobilio nelaimėje | 
buvo sunkiai sužeistas ir guli 
ligoninėje "intensive care" sky
riuje gana kritiškoje padėtyje. 

— Kun. Petras Shakalis 
Brocktono, Mass., Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, šiuo me
tu atostogauja Romoje. Rug
sėjo 13 d. buvo priimtas ben
droje audiencijoje popiežiaus 
Jono Pauliaus I. Kartu dalyva
vo ir atvykę iš Paryžiaus dr. 
Marija ir Aleksandras Žemai
čiai ir kiti lietuviai. 

NUSILEIDAU PARAŠIUTU 

Vieną kartą aš paklydau ei
damas per parką ir atsidūriau 
visai kitoje pusėje miesto. Da
bar galvoju, ką man reikės da
ryti, kaip aš galėjau taip pa
klysti. Po kiek laiko suradau 
mašiną ir pradėjau važiuoti na
mų link, bet už kokių dviejų 
minučių pritrūkau kuro (gazo
lino) ir vėl nežinojau ką dary
ti. Pagaliau nutariau lėktuvu 
skristi. Skrendu ir skrendu, bet 
vis niekur nenuskrendu. Tada 
mėginau nusileisti, bet lėktuvas 
nesijudino iš vietos. Užsidėjau 
parašiutą ir tiesiai per namo 
stogą nusileidau žemėn. Staiga 
atsibudau ir pamačiau mamą, 
kuri sakė: "Kelkis! Reikia eiti 
į mokyklą!" Po kelių valandų, 

įgrįžęs iš mokyklos, užlipau ant 
stogo ir pamačiau baltą para-

| siutą. Viską mamai papasako
j a u . Mama tik nusijuokė, bet 
J aš niekad nežinosiu, ar tai buvo 
tikrai atsitikę, ar tai tik sap
nas. 

Juozas Kižys, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys. 

KATALIKŲ MOKYKLOSE 

Chicagos katalikų pradžios 
; mokyklos šiuos mokslo metus 
• pradėjo su 196,814 mokinių, 
; 8,790 moksleivių mažiau, negu 
j pernai. Sumažėjimas jaučiamas 
| ir miesto mokyklose. 

TEISMAS APIE TOTUS 

JAV aukščiausias teismas nu
sprendė, kad Illinois įstatymas, 
kuriuo draudžiama tėvui būti 
operacinėje, kai jo žmona susi-

I laukia kūdikio cezarinės opera
cijos keliu, galios ir toliau. 

VANDALAI PAS 
SOCIALISTUS 

Vandalai pirmadienį įsibrovė 
į socialistų darbininkų partijos 

j rinkiminės kampanijos būstinę, 
407 S. Dearborn St, Chicagoje, 
ir sudegino jų knygas ir raštus. 

x A.S.S. metinė šventė-vaka-
rienė su šokiais įvyks spal. 14 d. 
7:30 v. v. Šaulių salėje. Progra
moje Regina ir Kristina Butkū-
naitės iš D?trc-;to. Gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Kaina $10., 
studentams $7 50. Staliukus už
sakyti pas Danutę Korzonienę, 
M 778-6723 arba pas Doną 
Laučiene 423-9645. (pr.) 

x L D K . Birutės dr-jos Chi
cagos skyriau? ruošiamas kul
tūrinis vakaras bus spal. 29 d., 
5 vai. vak. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Prosrramo.j pasirodys 
jaunos jZ-sros - Rita fikan-
derytė ir Vida Manluitė. Vietas 
rezervuoti pa<? A. likanderiene, 
telef. 737-9057. (pr) 

KELIONĖ I VIRGINIJA 

Atostogų metu mes važiavo
me į Virginia Beach. Važiavo 
teta, dėdė, vienas pusbrolis, dvi 
pusseserės, tėvelis, mama, bro
lis, sesutė ir aš. Važiavome 
dviem mašinom. Tėvelis užsa
kė prie ežero Holiday Inn vieš
butyje kambarius. Tą dieną 
apleidome Montrealį apie ketvir
tą valandą ryto. Kai atvyko
me į Virginijos valstiją, dar 
buvo likusi vienos valandos ke
lionė iki Holiday Inn. Jau bu
vo be penkiolikos minučių šeš
ta valanda vakaro. Mūsų už
sakymas galiojo iki šeštos va
landos. Tėvelis paskambino į 
Holiday Inn ir paklausė, ar 
galėtų palaikyti kambarius iki 
mes atvažiuosim. Mes atvyko
me apie pusę aštuntos valan
dos vakaro. Virginijoje pralei
dome savaitę laiko. Ten buvo 
labai šilta. Vieną dieną buvo 
105 laipsniai F. šilumos. 

Po kelionės iš Virginijos aš 
ėjau maudytis, skaičiau ir, aiš
ku, daug laiko praleidau prie 
televizijos, kaip ir visi. 

Loreta Dainiutė. 
Montrealio lit. m-los 9 sk 

mokinė. "Liepsna". 

£?# 

Piešė Antanas Geležiūnas, Marąuette Parko Ut. mokyklos mokinys 

ILGA VASARA, 
TRUMPA RD3NA 

Vasara man labai patinka. 
Labai daug ką gali veikti šil
tomis dienomis. Daugiausia aš 
einu maudytis su savo draugė
mis. Praėjusią vasarą važiavo
me į stovyklą. Ten buvo labai 
smagu. Man labai patiko spor-

J to diena. Kartais sportuodavo
me ir prie vandens. Vakarais 
dainuodavome prie laužo ir su-
ruošdavome gražias programas. 
Anksti rytą atsikėlę, eidavome 
išklausyti šv. Mišių. Labai links
mai praeidavo dienos. Ir tie, 
kurie dar nebuvo stovykloje, 
turėtų su malonumu ten vykti. 
Galvoju, kad tikrai jiems pa
tiktų. 

Man taip pat patinka žiema. 
Kai žiema ateina, viskas pasi
keičia. Paukščiai išskrenda į 
šiltus kraštus. Ateina šaltis, 
visi turi labai šiltai apsirengti. 
Ateina Kalėdų šventės. Jos 
man labiausiai patinka. 

Loreta Padolskytė, 
Toronto "Maironio" lit. mokyk

los mokinė. Kanada. "Mūsų 
pasaulis". 

MANO VASAROS KELIONĖS 
Šiais metais mūsų šeima ap

lankė daug įdomių vietų Ame
rikoj. Viena iš jų buvo Dalias, 
Tex., kur prezidentas Kennedy 
buvo nušautas. Iš Dalias mes 
važiavome į Carlsbadą. Ten yra 
didžiausias urvas pasaulyje. 

Iš Carlsbado mes važiavome 
į Tucsoną. čia labai įdomi vie
ta. Old Tucson daro senas 
"VVestern movies". 

Grand Canyon labai įdomi 
vieta, čia mes smagiai pralei
dome laiką. 

Iš Grand Canyon mes važia
vome į "Petrifield Forest — 
Painted Desert National Park". 
Sius viotos labai gražios, nes 

turi daug įdomių dalykų. 
Iš ten pradėjome kelionę na

mo. Ši kelionė buvo labai links
ma ir graži. 

Paulius Kazakauskas, 

Vinco Krėvės lit. m-los mokinys. 
Philadelphia, Pa. "Malūnas". 

TRIUKŠMINGA PROGRAMA 

Šiandien buvo pirma stovyk
los diena. Mes visi susipažino
me. Po to pakėlėme vėliavą ir 
ėjome į mišias. Po mišių ir va
karienės buvo triukšminga va
karinė programa, nes suvažiavo 
labai daug vaikų. 

Žara Gimiutė, 
"Didvyrių pėdomis". 

ŠIURPIŲ PASAKŲ VAKARAS 

Pirma stovyklos diena, ka
da visą dienos programą atli
kom, praėjo gražiai. Rytą bu
vo Šv. Mišios. Rūtos m. būre
liui, susitvarkymas ir užsiėmi
mų būreliai. Vakare Šiurpių 
pasakų vakaras jaunesniems ir 
šokiai vyresniems, kurie vi
siems labai patiko. 

Renata Matonytė, 
"Didvyrių pėdomis". 

SUŠLAPO 
Jonas Pranaitis, nors dar tre

čia savaitė mokykloje, kažin 
kiek dvejetų jau surinko. Visą 
pasaulį apieškojęs, tokio tingi
nio nerastum. 

— Gerai, vaikai! — tarė mo
kytoja vieną dieną. — Padėki
te namų darbus ant paskutinio 
suolo. 

— O mūsų Jonas pakėlė ran
ką ir pasakė: 

— Miela ponia mokytoja, at
leiskite! Užmiršau atsinešti 
savo rašinėlį. 

— Jonai, Jonai, mokytojos 
ne kvailos, jos žino, ar vaikas 
meluoja, ar tiesą sako. 

— Gerai, Jonuk, aš manau 
tu galėsi dabar mums papasa
koti apie savo rašinėlį, — ra
miai pasakė mokytoja. 

— Bėda Jonui. Niekada taip 
neatsitiko. Jis nebuvo pasiruo
šęs mokytojai atsakyti. 

Jonas vieną dieną, tur būt, 
pirmą kartą savo gyvenime, 
paruošė pamokas. Jonas buvo 
ramia sąžine ir linksmas. 

Visą naktį lijo. Rytą Jo
nas, vėlai atsikėlęs, pagriebė 
knygas ir nuskubėjo į mokyklą. 
Bet vėjas išpūtė gramatikos 
lapą iš jo rankų. Bėgdamas 
paskui popierį, kurį vėjas pūtė 
toliau, jis netyčia užlipo ir su
tepė lapą 

Mokykloje mokytoja pradėjo 
rinkti namuose atliktas pamo
kas. Jonas vėl pakėlė: ranką: 

— Pamokos sušlapo! — šį 
kartą teisingai pasakė. 

— Žinoma! — tarė mokyto
ja, rašydama dvejetą į dienyną. 

Andrė Budrytė, 
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 

8 sk. mokinė. 

KELIONE I "DRAUGĄ" 

Vieną šeštadienį, prieš vasa
ros atostogas, neturėjome pa
mokų — važiavome į "Draugo" 
spaustuvę. Buvo labai įdomu! 

Matėme daug įvairių mašinų. 
Vieni žmonės rašė raides ant 
metalinių plokštelių, o kiti ti
krino ir taisė klaidas. Matėme 
taip pat didžiulę foto kamerą, 
spausdinimo mašinas ir tamsųjį 
kambarį, kur išaiškinamos nuo
traukos. 

Apžiūrėję spaustuvę, dar ga
lėjome nusipirkti ir knygų. 

Mikas Grina, 
Melrose Parko lit. mokyklos 

6-to skyr. mokinys 

KAIP AŠ PRALEIDAU 
PEREITA SEKMADIENĮ 

Pereitą sekmadienį buvo 
graži diena. Todėl aš su tėte 
sugalvojom nuvažiuoti į zoologi
jos sodą. Ten mes matėm daug 
gyvulių. Sode buvo cinamono 
spalvos meškėnas. Aš maitinau 
ožkas. 

Gytis Liulevičius, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys. 

ŠEŠTADIENINE 
Jau ruduo beldžias Į duris, 
Atvėso saulės spindulys, 
šaukia šeštadieninė, 
Aukojasi tėvynei 
Atžalos Nemuno krantų. 
O iš mokytojų kantrių, 
Laikui bėgant, sužinos: 
Kaip čia atsidūrė jos. 
Ir praeiti aisčių genties, 
Skirs nuosaką nuo bendraties, 
Brūkšnius, nosines, taškus, 
Kur reikia, uždės visus. 
Kas per paukštė ta linksniuotė 
Ir kaip būdvardžius laipsniuoti. 
Tėvynės žvaigždutę vis 
Su Įdomumu skaitys. 
Paklaus: — Ką reiškia, mamule, 
Mįslių tėvas klane guli? 
Kam gerbiame Valančių, 
Sibire už ką kenčia 
Ištremtieji sesės, broliai. 
Kas gi buvo savanoriai, 
Ką Daumantas, Bielinis 
Darė labui tėpynės. 
Kur Nemune Velnio tiltas. 
Apie ežerus, upes, 
Dzūkų, žemaičių tarmes,. 
Kam piliakalnis supiltas, 
Kodėl ant kranto smėlėto 
Baltija gintarą mėto. 
Salia pamokų valios 
Linksmint savo tėvelius. 
Jų dainoj tiesis drobelės, 
Kojom skels ugnį žirgelis, 
Skriste malūno sparnuos 
Skris, Brazdžioni deklamuos. 
O po aštuonių rugsėjų 
Gatvėse negaudys vėjų, 
Aukštus mokslus studijuos. 
Neužmirš, ne, niekados 
Tėvų žemės 
Lietuvos. 

St Radžiūnas 

LITUANISTINE MOKYKLA 

Aš manau, kad į lietuvišką
ją mokyklą visi einame, kad lie
tuviai svetur visiškai neišnyk
tų. Didžiausia lituanistinės mo
kyklos nauda ir reikšmė mums 
yra, kad lietuviai vaikai žino
tų apie Lietuvą. 

Andrius Gerulis, 
Kr. Donelaičio l i t mokyklos 

VI kl. mokinys. 

JUOKAS 

Piešė Audrius Rūbas, Dariaus Girėno St. mokyklos mokinys 

Amen kukt, 
Maišan smukt, 
Ropes raut, 
Maišan kraut. 

(Atsidusęs): 
Ach! Ant tvoros pasidėjęs. 
Nuo uodegos pradėjęs. 

"MAIŠAS" 

Skotas atvažiavo iš provinci
jos į Glasgovą su labai dideliu 
maišu ant pečių ir įlipo į tram
vajų. 

— Jums bilietas kainuos t rys 
penai, o už bagažą reikės mo
kėti šešis penus. — taip pasa
kė konduktorius. 

Tada škotas atrišo maišą ir 
tarė: 

— Lįsk laukan Petrai f "Kaip 
maišas" tu brangiau kainuoji. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

— Dainuok dainelę, kol turi 
jauną širdelę. 

— Jaunam ir pelė dantis 
duoda. 

— Ką jaunas pablūdys (klys), 
nė Dievas nesūdys (neteis). 

— Būdamas jaunas ar bago-
tas (turtingas) — kur nujosi, 
ten pristosi (tiksi). 

— Skapiškio gyventojai kala-
tutą taip pamėgdžiodavo: "šul-
du buldu, pavasaris!" O ra
seiniškiai: "šuldu buldu, kala
kutas, Žiūrėkit, vyrai, koks aš 
drūtas!". 


