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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
(Tfcsinys) 

Švėkšna (Šilutės raj .) . 1978 
m. gruodžio mėn. buvo ypatin
gai sustiprintas "auklėjamasis" 
darbas Švėkšnos vid. mokyklo
je, siekiant įgyvendinti švieti
mo ministro Rimkaus mokslei
vių nutautinimo ir bedievinimo 
programą. šiam auklėjimui 
nepaprastai atkakliai vadovau
ja mokytoja Hijara Rimkutė -
Černiauskienė. Ji įvedė apylin
kėje taip vadinamą prievartinį 
vaikų civilinį "krikštą" — var
dynas. Norėdama suaktyvinti 
ateistinę veiklą, ji kviečia zonos 
partinius susirinkimus; tarybi
nių ūkių vadovus ragina bet ko
kiomis priemonėmis bausti ti
kinčiuosius, ypač Mišių patar
nautojų tėvus. Džiugu, kad tė
vai nenusigąsta. Tai Būdvy
čiai, Adelė Rimkienė, Auškielie-
nė ir kt. Jie prievartautojams 
atsako: "Mūsų vaikai tarnauja 
ir tarnaus prie altoriaus. Mesi 

6. Religingų mokinių skai
čius klasėje (pageidautina pa
vardėmis) . 

7. Klasės komjaunimo ar pio
nierių organizacijos ateistinis 
darbas. 

8. Ar teko susipažinti su ate
istinio darbo metodika kursuo
se, seminaruose, metodinių rate
lių užsiėmimuose? 

9. Kokie ateistinio darbo re
zultatai jūsų vadovaujamoje 
klasėje: 

a) kiek sumažėjo tikinčių 
tėvų skaičius? 

b) kiek sumažėjo tikinčia mo
kinių skaičius? 

c) kiek išugdėte aktyvių ate
istų? 

Kybartai (Vilkaviškio raj.) , 
1979 metais baigiantis antrajam 
trimestrui Kybartų Donelaičio 
vid. mokvkloie eerai ir labai 
gerai besimokantiems mokslei
viams buvo sumažintas elgesys, 
norint priversti tikinčius moks
leivius atsisakyti bažnyčios ir 

Žemutinėje Saksonijoje rugsėjo 17 d. prasidėjo kariniai žaidimai, kuriuose 
dalyvavo 60,000 V. Vokietijos, JAV, Danijos ir Olandijos kareivių, taip pat 
apie 3,000 tankų ir 16,000 kitokios kovinės technikos vienetų. Nuotraukoje — 
JAV kariai, atskridę į manevrus, pavadintus "kieto kumščio" vardu. 

SEKRETORIUS C. VANCE 
TARĖSI SU GR0MYK0 

JAV žydų ir Juodųjų išsiskyrimas 
žinome, kad ue tada nedauzys . . . . . . . •„ „=_ „„ _?~ 
, .:. . . , įsirašyti i komjaunimą ar pio-
langų, nevaeihaus ir nenutuok- . . * SZl »:„»— „„ 

° " * ^ ,,,«„.,,, «-"•»»» nizacijas. šiame nu-
mokyklos partsekretorius Bro-' a " w t " " v yP a 

nislavas "Vilkas, jo žmona, sū
nus bei panašus i juos". 

Norėdama išsilaikyti savo.. . , . . . . „ , „ . „ J : „ „ „ 
* i i _ - . . . . . . M...... ' Jimą nukentėjusių pavyzdingų 

poste, labai aktyviai ateistiniu J_ZZ 
darbu užsiima mokyklos direk 

v i • * • J i. A. \ menų organizacijas liaus, kaip tai daro net patai ., * & 
x , . . ^ T sikaltime partsekretorius B r o - ^ ^ d i r e k t o r i a u s ^ ^ & 

ną? Sinkevičius. 
Pateikiame kai kurių už tikė-

torė Ona Rntverienė. 
Laikas būtų susimąstyti dėl 

ateistinės bei nutautinimo veik
los ir kitiems Švėkšnos vid. 
mokyklos mokytojams: Petrui 
Celiauskui, Urmulevičiams, Sta
nislovai ir Jonui Vaitkams, Bro-
nislavai Žemgulienei, Vandai 
Vytuvytei - Šimkuvienei. 

Garliava. Garliavos H vid. 
mokyklos klasių auklėtojai tu
rėjo atsakyti į šiuos klausi
mus: 

1. Klasių vadovų ateistinis 
darbas su mokiniais. 

2. Kokį individualų darbą at
liekate su mokiniais? 

3. Kaip tiriate klasės šeimų 
religingumo būklę ir religingų 
tėvų poveikį vaikams? 

4. Religingų tėvų skaičius 
klasėje (pageidautina pavardė
mis). 

5. Koks individualus darbas 
atliekamas su tikinčiais tė
vais? 

mokinių pavardes: 
SigiU Pocaitė - VTUf kl., 
Rima Abraitytė — IX d. kl., 
Roma Griškaitytė — VTJJc kl., 
Rita Griškaitytė — Vb kl., 
Elė Šioraitytė — VIa kl., 
Irena Sabaliauskaitė — Xc kl., 
Audronė Juraitė — VIa kl., 
Rima Tamelytė — VHIa kl., 
Rima žiemelytė — Vid kl., 
Reda Sakalauskaitė —JVd. kl. 
Birutė Baliūnaitė — Va kl., 
Jolita Liukinevičiūtė — VIa 

klasė. 
Šis sąrašas toli gražu nepil

nas, bet jis iškalbingai liudija, 
pagal kokius kriterijus sovieti
nėje mokykloje įvertinamas mo
kinys. Pirmoje vietoje statomas 
• e mokslas ar mokinio elgesys, 
bet besimokančių ateistinės pa
žiūros. Vaikas gali būti net ti
kintis. — svarbu, kad įsirašytų 
į pionierius ar komjaunimą, 
klusniai vykdytų ateistinius įsi
pareigojimus, ir mokyklos va
dovybė jį statys pavyzdžiu ki-

i tiems moksleiviams. 
(Bus daugiau) 

VLADAS CESIŪNAS 
TIKRAI PAGROBTAS 

Telefoninis pranešimas ii Vak. Vokietijos 
ESĄS 

Vakarų Vokietija. Liet Ben-į 
druomenės krašto valdybos prr-' 
mininkas Andrius Šmitas telefo
nu suteikė daugiau žinių apie 
lietuvio Vlado Cesiūno dingimą 
(žr. "Draugo" 'nr. 221, rugsėjo 
21 d.). 

Vladas Cesiūnas, 39 metų am
žiaus lietuvis sportininkas — irk
luotojas, 1972 metų olimpinių 
žaidynių laimėtojas, dalyvavo 
tarptautinėse irklavimo varžybo
se Vakarų Vokietijoje, kaip Sovie 
tų Sąjungos komandos narys 
Rugpiūčio 16 d. jis apsisprendė 
likti Vakaruose, paprašė atitin 
karnų įstaigų globos ir gavo po 
litinio pabėgėlio teises. Gyvenc 
Altena miestely prie Duisburgc 
Norėdamas geriau pramokti vo 
kiečių kalbą, lankė Goethes ins 
titutą Duisburgo apylinkėse. 

Rugsėjo 13 d. jis išvyko į mo
kyklą, bet atrodo, kad jos nepasie
kė. Dingo be žinios. 

Praslinkus savaitei nuo šio įvy 
kio, vokiečių kai kurie laikraš
čiai ir radijas paskelbė, kad VI. 
Cesiūnas esąs dingęs. Manoma, 
kad ji pagrobė Sovietų agentai 
Vokietijoje. 

Šis įvykis labai sujaudino Va
karų Vokietijoje gyvenančius lie 
tuvius. LB krašto valdybos pirmi 
ninkas Andrius Šmitas Cesiūno 
reikalu kontaktavo Vak. Vokieti 
jos kai kuriuos parlamentarus, 
saugumo organus. Telefonu kal
bėjosi ir su pačiu kancleriu (mi 
įisteriu pirmininku) H. Schmidtu. 
Jam buvo pateikti du klausimai: 
1. Ar Vakarų Vokietijos saugu
mo įstaigos pakankamai rūpino-
ii politinio pabėgėlio V. Cesiūno 
ipsaugos reikalais ir 2. Vak. Vo 
detijos vyriausybė prašoma Ce 
siūno dingimo reikalą nuodug
niai ištirti, nes šis įvykis liečia ne 
tiktai vieno asmens, bet ir dauge
lio kitų Vokietijoje gyvenančių 

New Yorkas. — Valstybės sek
retorius Cyrus Vance pirmadienį 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje, dides
nę kalbos dalį skirdamas Viduri
niųjų Rytų problemoms, kurios 
tebėra sudėtingos ir rimtos. Sek
retorius pabrėžė, kad šio klausi
mo sprendimas yra svarbiausias 
kovoje už politinio, ekonominio 
ir karinio stabilumo išsaugoji
mą pasaulyje. Teisinga ir tvirta 
taika Viduriniuose Rytuose gali 
būti įvesta tik visapusiškai sure
guliavus konfliktą — išsprendus 
visus šio klausimo aspektus. 

Sekretorius Vance nurodė, kad 
Rytų-Vakarų santykiai gali stai
ga pavojingai pablogėti, jei ne
bus gerbiamas vienas kito sau
gumas. 

Po savo kalbos valstybės sek-
etorius Cyrus Vance nuvyko į 

Sovietų Sąjungos Jungtinių Tau
tų pasiuntinybę, kur daugiau va
landos kalbėjosi su sovietų užsie
nio reikalų ministru Andrejumi 
Gromyku. Sekretorius Vance šia
me susitikime, manoma, palietė 
Kuboje laikomos sovietų karinės 
brigados klausimą. „Tyliosios 
-liplomatijos" veiksmai bus veda
mi toliau ketvirtadieni, kada vėl 
numatytas Vance-Gromyko susi
tikimas. Prieš tai sekretorius 
Vance penkiskart buvo susitikęs 

I su sovietų ambasadoriumi Wa-
' shingtone Dobryninu. 

Viduriniųjų Rytų problemos 
pastaruoju metu pabrėžė neįpras
tas juodųjų Amerikos vadų akty
vumas. Izraelio premjeras Begi
nąs atsisakė susitikti su Southern 
Christian Leadership Confe-
rence delegacija, nes ji lankėsi 
pas Palestinos Laisvinimo Organi
zacijos vadą Arafatą. Premjeras 

ginklą", amerikiečiai gali išeiti 
prieš Izraelį, nes ekonominiai 
sunkumai Amerikoje labai atgai
vintų antisemitizmą, o tai būtų 
pavojinga. 

Žydams švenčiant savo Nau
juosius Metus — Rosh Hasha-
nah, buvęs JAV ambasadorius 
Andrew Young pasakė korespon
dentams, kad Izraelio elgesys su 
palestiniečiais, bombardavimai 
Libane, sodybų plėtimas okupuo
tose žemėse visai nesiderina su 
Rosh Hashanah nuotaikomis, žy
dai turėtų atgailauti. Į šį pasiū
lymą tuoj piktai atsiliepė rabinas 
Marvin Hier, pasakęs, kad juodie
ji politikai geriau pasvarstytų, 
kaip Martin Luther Kingo moki
niai galėjo pamiršti, kad Kingas 
buvo Amerikos taikingo laisvių 
judėjimo tėvas, o jie dabar patai
kauja pasaulinio terorizmo 
gangsteriams. 

Juodas JAV spaudos apžvalgi
ninkas Carl Rowan, rašydamas 
apie Amerikos žydų ir juodžių 
skirtumus, nurodo, kad 1940 m. 
britai buvo ir Beginą pasmerkę 
kaip teroristą, tačiau vėliau jis 
pasidarė valstybininkas. Tą patį 
būtų galima padaryti ir su Yasiru 
Arafatu. Juodieji, kurie įsivėlė į 
Viduriniųjų Rytų politiką, nėra 
trukdytojai, nėra Izraelio priešai, 
jie siekia, kad palestiniečiai pri
pažintų Izraelį, o šio vadai pradė
tų dialogą su Palestinos laisvini
mo vadais, rašo Rowan. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

—Dramblio Kaulo kranto res 
publika įsileido nuverstą Centri
nės Afrikos diktatorių B/>kassą, 
kuris valdė, kaip imperatorius, sa 
vo šalį 14 metų, kol buvo paša
lintas. 

— Atstovų Rūmų ir Senato 
komitetai susitarė dėl Panamos 
kanalo sutarties patvirtinimo ir 
laukiama, kad abu kongreso rū
mai sutartį patvirtins šią savai
tę. 

— Salvadore revoliucinė suki
lėlių grupė pagrobė amerikietį 
įmonės viršininką ir Puerto Ri-
tps inžinierių. Juos vežęs auto
mobilio šoferis buvo nušautas. 

— Irane buvo sušaudyti trys 
buvusio parlamento senatoriai už 
šacho režimo rėmimą. Sušaudy
tieji buvo 81 m, 74 m. ir 65 m. 
amžiaus. 

— Japonijos premjeras Ohira 
planuoja gruodžio mėn. vykti į 
Kiniją, kur jis lankėsi prieš 7 me
tus, kada buvo užsienio reikalų 
ministras- šios kelionės proga bus 
paskelbta, kiek lėšų Japonija nu 
mato paskolinti Kinijai. 

— Italijoje teroristai nušovė 
Fiat automobilių bendrovės di
rektorių Turine. 

— Filipinų prezidentas Ferdi-
nand Marcos pareiškė, kad jis 
tuoj pasitrauktų iš pareigų, jei 
pamatytų, kad filipiniečiai jo ne
benori. Marcos kalbą pasakė mi
nėdamas 7 metų sukaktį nuo ka
ro stovio įvedimo. 

Kambodijoje pradėti 
nauji karo žygiai 

Kinija vel gali pulti Vietnamą 
Bangkokas. — Tailandijos žval nugaros stovėjo Pekino valdžia, 

rašo Tass. 
Jungtinių Tautų debatuose 

dėl Kambodijos atstovavimo Viet 

Pabėgo sovietu; 
čiuožimo čempionai 
Bernas. — Šveicarijoje politinės 

globos paprašė garsūs sovietų 
figūrinio čiuožimo čempionai, 

, . daug kartų laimėję pirmąsias 
Beginąs nepriėmė nei cikagiskio ^ ^ 0 1 i m p i n i u o s e žaidimuose ar 
Jesse Jackson, kuris aplankė Izra-

gybos žiniomis, Vietnamo ka
riuomenė Kambodijoje sustiprina 
savo puolimus. Baigiantis meti
niam liūčių sezonui, laukiama 
didesnės ofenzyvos prieš senojo 
Kambodijos režimo šalininkus. 

Vietnamo dienraštis pasmerkė 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos balsavimą, kuris pri
pažino teisėtais Kambodijos at
stovais ne naująją, Vietnamo pa
statytą vyriausybę, bet senąjį Pol 
P.oto režimą. Jo užsienio reikalų 
ministras pasakė New Yorke, kad 
senoje 2iimo partizanai dar vai 
do apie ketvirtadalį Kambodijos. 

Šalia Vietnamo kariuomenės 
sustiprintos veiklos Kambodijoje 
sovietų spauda vis dažniau rašo 
apie "suaktyvintas Kinijos pro
vokacijas", apie "smerktiną Pe
kino avantiūrizmą". Pekinas kon 
centruoja savo kariuomenę Viet 
namo ir Laoso pasienyje, telkia 
Pol Poto gaujų likučius, reakci
nius, nusikalstamus elementus, 
pabėgusius iš Indokinijos šalių", 
rašo Tiesa. 

Sovietų Tass agentūra cituo
ja įvairių komunistinių valsty
bių spaudą, Rašoma: "Pažangi 
pasaulio visuomenė smerkia avan 
tiūristinį kursą, kurį vykdo Peki
no valdantieji sluoksniai, ruošda-

kuriuose pėstininkai ir karo avia-

namo delegatas Ha Van Lau pri
pažino, kad Vietnamo kariuome
nė yra Kambodijoje, tačiau tai 
esąs karinis solidarumas tarp Viet 
namo ir Kambodijos liaudžių. Ka 
reiviai prisideda prie tos srities 
taikos ir stabilumo išlaikymo- Pol 
Poto grupė esanti vaiduokliška, 
genocidą prieš savo tautą vyk
džiusi kriminalistų gauja, fašis
tai ir tironai. Daugelis kalbėto
jų pripažino, kad senoji Kambo
dijos vyriausybė yra laužiusi žmo 
gaus teises. JAV atstovas Richard 
Petree pabrėžė, jog Amerika smer
kia ir piktinasi Pol Poto režimo 
brutaliu elgesiu su savo žmonė
mis, tačiau naujoji vyriausybė bu
vo Vietnamo jėga įvesta ir negali 
būti pripažinta. 

Japonijos ir Švedijos šalpos or 
ganizacijos, kurios bando pasiųs 
ti į Kambodiją maisto ir vaistų, 
skundžiasi, kad naujoji vyriausy
bė neįsileidžia šalpos dėl politi
nių sumetimų ir gyventojams 
gresia badas ir epidemijos. 

—Indonezija ir Malazija p la imi naują ginkluotą įsiveržimą į 
nuoja bendrus karo manevTtfl^fVietnamą 

Neseniai Kambodijos sostinėje 
cija bendromis jėgomis puls ir Pnom Penh pasibaigė liaudies re 
okupuos nedidelę Indonezijos sa- voliucinio tribunolo posėdžiai, 

elį ir toliau vyks į Jordaną ir Li
baną, kur susitiks su palestiniečių 
vadais. Jacksonas įspėjo Izraelį, 
kad arabams panaudojus „naftos 

lietuvių ir kitų tautybių asme
nų likimą. Šia proga buvo pami
nėtas ir Simo Kudirkos pabėgi
mo atvejis. 

Liet. Bendruomenės Vak. Vo
kietijos krašto valdyba prašo ki
tų kraštų Bendruomenės vado
vus kontaktuoti Vakarų Vokieti
jos ambasadas bei pasiuntinybes, 
ypač JAV-bėse, Kanadoje, Austra
lijoje, prašant paaiškinimų VI. 
Cesiūno dingimo reikalu. 

Apie Cesiūno likimą nuo rug
sėjo 13 dienos jokių žinių netu
rima. Manoma, kad jis tikrai bu
vo Sovietų agentų pagrobtas. 

lą. 
— Moterų politinės organizaci 

jos National VVbmens Political 
Caucus pirmininkė Iris Mitgang 
pareiškė, kad senatorius Edward 
Kennedy yra "žinomas mergi
ninkas, kurio privatus gyvenimas 
kelia klausimą ar jis tiktų būti 
prezidentu". Klausimą kelia ir jo 
šeimos santykiai, pasakė Mit-
g a n g - , i t . -

—Šiaurinė Korėja paskelbė, 
kad JAV karo žvalgybos lėktuvai 
kelis kart pažeidė Š. Korėjos sie
nas prie Musudan ir Sosura mies
tų. 

— Sveikatos statistikos centras 
paskelbė, kad pernai apie 17 mi
lijonų amerikiečių bandė mesti 
rūkyti, bet tik 3.4 mil. pasisekė. 

pasaulinėse porinio čiuožimo var
žybose: Oleg Protopopov ir Lud-
mila Belousova. Jiedu važinėjo po 
Europą demonstruodami čiuoži
mo meną. Šveicarijos vyriausybė 
paskelbė, kad ji davė egzilės tei
ses ir šachmatų didmeisteriui 
Viktorui Korčnojui, kuriam Mask 
va pernai atėmė Sovietų pilie 
tybę. 

Rodezijos derybos 
ieško kompromisų 

Londonas. — Rodezijos — Zim
babvės konstitucinėje konferenci
joje sukilėlių "patriotinis fron
tas" oadarė principinę nuolaidą. 
Sukilėliai sutiko duoti Rodezijos 
baltiesiems 20 nuoš. parlamento 
vietų, nors baltieji sudaro tik 3 
nuoš. visų Rodezijos gyventojų. 
Laikinoji vyriausybė aiškino, kad 

Prieme Nikaragvos 
sukilimo vadus 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris pirmadienį priėmė Bal
tuose Rūmuose tris naujosios,revo-
liucinės Nikaragvos vyriausybės 
narius, su kuriais vėliau rožių 
daržely nusifotografavo, pripažin
damas Sandino revoliucionierių 
chuntą. 

Spaudos sekretorius Jody Po-
well paaiškino spaudai, kad Ni
karagvos valdžįos nariai nušvietė 
ekonominius sunkumus rr pabrė 
žė savo įsipareigojimus pluralis-
tinei demokratijai. Prezidentas 
Carteris pažadėjo padėti Nika
ragvai atsikelti iš civilinio karo 
griuvėsių ir pareiškė viltį, kad 
abi valstybes jungs bendri inte
resai, žmogaus teisių gerbimas ir 
demokratijos bei socialinio tei
singumo įsipareigojimai. 

jei baltieji negaus kai kurių teisių 
ir privilegijų, jie pradės masiniai 
išvažiuoti arba toliau bandys ko
voti prie* nepriklausomybę ir juo
dųjų teises, nes kariuomenė 
yra baltųjų rankose. Dar liko 
daug svarbių klausimų dėl bū
simos vyriausybės sudarymo ir 
karinių jėgų sudėties. 

kurie už akių teisė Pol Potą ir 
Jeng Sąri. Patvirtinta, kad jie vyk
dė genocido politiką, jie tiesiog 
dalyvavo organizuojant žvėriškas 
trijų milijonų žmonių žudynes. 
Kaukuolių krūvos, didžiuliai grio 
viai, į kuriuos sumesti žmonių 
palaikai, štai ką paliko Kambo-
dijai šie nusikaltėliai, rašo Tass. 
Likusiems gyviems keturiems mi
lijonams Kambodijos gyventojų 
padaryta didelė fizinė ir morali
nė žala, 70 nuošimčių Kambodi
jos gyventojų dabar sudaro mo
terys, daugiausia našlės. Krašte 
šimtai tūkstančių našlaičių. Per 
tribunolo posėdžius nedviprasmiš
kai išryškėjo, kas buv.o Pol Poto 
pakalikų šeimininkas ir jų bai
sių nusikaltimų įkvėpėjas, už jų 

Uždraudė išvežti 
"nizamo" turtus 

New Delhi. - Indijos vyriau
sybė, po specialaus pasėdžio pa
skelbė, kad visos Indijoje esančios 
brangenybės, papuošalai yra tau
tinis turtas ir jo negalima išvežti 
į užsienį. Sprendimas liečia buvu
sio Hyderabado valdovo "niza
mo" paliktus deimantus, emeral-
dus ir auksą. Buvo planuojama 
dalį tų turtų parduoti varžytinė 
se, tačiau atsirado protestų, kad 
pirkėjai: graikas laivininkystės mi 
lijonierius ir arabas bankininkas, 
brangenybes išveš iš Indijos ir 
tuo padarys valstybei skriaudą. 
Manoma, kad, uždraudus papuo
šalus išvežti, niekas jų nebepirks. 

Nuteisė jaunus 
sistemos priešus 

Maskva, - Pirmadienį sovie
tų teismas nuteisė du Maskvos 
universiteto studentus Sergei Jer 
molajev, 19 m., ir Igor Poliakov, 
24 m. kalėti sunkaus režimo dar
bo stovyklose "už chuliganizmą". 
Kaltinamieji Maskvos požeminio 
traukinio stotyje šaukė sovietų 
sistemą įžeidžiančius šūkius ii 
kalbėjo prieš komunistų partiją. 

Jungtines Tautos 
rusų šnipų lizdas 

Londonas- — Aukštas sovietų 
diplomatas Arkady Ševčenko, ku
ris pernai pasišalino iš pareigų 
Jungtinių Tautų sekretoriate ir 
pasiprašė JAV politinės globos, 
turėjo pasikalbėjimą su BBC te 
levizija. Jis pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga turi Jungtinėse Tautose 
savo svarbiausią šnipų lizdą. Su 
vertėjais ir kitais pareigūnais so
vietai turi apie 300 tarnautojų, 
mažiausiai pusė jų yra KGB ar 
GRU (karinė žvalgyba) agentai, 
pasakė ševčenko. 

Buvęs Jungtinių Tautų pasek-
retorius politiniams ir Saugumo 
Tarybos reikalams, ševčenko nu
rodė, kad neseniai paskirtas spe
cialus sekretoriaus Kurt Waldhei-
mo asistentas irgi yra rusų šni
pas. Jis atsisakė pasakyti jo pavar
dę, tačiau BBC išaiškino, kad 
vienintelis tose pareigose rusas 
yra Viktor Lesiovski. Ženevoje 
Jungtinių Tautų įstaigos kadrų 
viršininkas Geli Dneprovski yra 
aukštas KGB karininkas, pasakė 
Ševčenko. 

Numušė keturis 
Sirijos lėktuvus 

T d Avivas. — Izraelio karo 
aviacijos vadas gen. David 
Ivry paskelbė, kad pirmadienį 
virš Libano Izraelio žvalgybos 
lėktuvų eskadrilę, kurią lydėjo 
keli kovos lėktuvai, puolė Sirijos 
Mig — 21 naikintuvai. Izraelio 
lakūnai keturis sirų lėktuvus nu
mušė ir visi grįžo j savo bazes. Pas
kutinis susikirtimas tarp Izraelio 
ir Sirijos lėktuvų įvyko birželio 
mėnesį, kada sirai neteko penkių 
lėktuvų. Tame mūšyje Izraelis 
pirmą kartą panaudojo iš JAV 
gautus naujus F— 15 lėktuvus. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 26 d.: Kosmas ir 
Damijonas, Vydenia, Gražina. 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 
Hiltruda, Kovaldas, Dauginė. 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:43. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

šilčiau, temperatūra dieną 80 L. 
naktį 66 1. 
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Stovykla JAV vakariniame pakrašty 
ŠIŲ mėty Los Angeles vasaros 

stovyklai „Vilniui" praėjus, grį
žome iš kalnu pilni gražiu pri-
prisiminimų, dvasią keliancu iš
gyvenimu ir naujo entuziazmo 
dirbti skautišką darbą. Skautai ir 
skautės-vadovai gražiai bendra
darbiavo, dirbo ir plušo, kad tik 
stovykla būtu įvairesnė, įdomesnė. 

Turėjome didelį būrį rėmėju 
—darbininku, kurie atliko sun

kiuosius ūkinius darbus ir prisi
dėjo prie stovyklos pasisekimo. 
Tai mielos mūšy maitintojos s. 
Danutė Janutienė (iš San Fran-
cisco) ir Alice Kiškienė, kurios 
plušo virtuvėje nuo aušros iki 
sutemos. Stovyklos gydytojai, dr. 
Danutė Giedraitienė, dr. }. Skir-
gaudas ir gail seselė Aldona 
Venckienė, kuriu dėka skautai-ės 
sveikai ir laimingai stovyklavo. 
Ps. Algirdas Šėkas — daugiau
siai pareigų einąs žmogus: l-,os 
savaitės stovyklos viršininkas, 
ūkvedys, šoferis ir akordeonistas 

— stebino visus savo energija ir 
entuziazmu. Tėvy atstovas p. Vy
tautas Burokas prisidėjo prie įvai
riu darbų ir projektu- 2-os savai
tės ūkvedys ,. Antanas Kiškis, 

turėsime galimybe pasikalbėti 
(vairiais socialiniais reikalais 
su mūsų FCSC VISTA organiza
cijos a^t 've . Visos kviečia
mos. Atskiri kvietimai nebus 
siuntinėjami. 

Sueigon turėsime vykti auto
mobiliais, todėl visos neturin
čios transportscijos, o taip pat 
sesės turinčios vietos savo au
tomobiliuose ir galinčios pavė
žinti kitas yra prašomos pra
nešti sesei Malvinai Jonikienei 

stovyklos viršininkas v.s. Eugeni
jus Vilkas ir jo padėjėjas v.s. Vac
lovas Sviderskas užtikrino „Vil
niaus" stovyklos pasisekimą. 

Nepamiršo mūšy ir akademi
kai: f ii. v.s. Nelė Mpckuvienė at
važiavo ir skaitė paskaitą apie 
skilties veikimą; fil. Povilas Abel-
kis pravedė topografijos ir mata
vimo užsiėmimus; fil. E. Kuli
kauskas kalbėjo lituanistinėmis 
temomis- O kiek džiaugsmo tu
rėjo paukštytės ir vilkiukai kai iš 
s. Kęstučio Pažemėno lėktuvo, 
skraidančio apie stovyklą, pasi
pylė žemėn saldainiai. Ps. Vida 
Radvenienė visokeriopai padėjo 
2-os sav. vadovėms. Aktorius J 
Kaributas pacbvanojo savo kny
gų „Kelionė aplink pasaulį". Kun. 
Vincas Bartuška ir kun. Algirdas 
Olšauskas kas šeštadienį teikė 
mums dvasinį patarnavimą. Jūrų 
skautė R. Zelenytė pravedė irk
lavimą Big Bear ežere. Visiems 
mūsų rėmėjams ir geradariams 
tariame nuoširdų skautišką ačiū! 

„Palangos" ir „Kalniškių" 

tuntų vadovės ir vadovai 

teL PR 6-3583, arba sesei Mo-
liejienei tel. 778-2142. 

Draugovės Valdyba 

UDRYCfU IŠKYLA 

Nerijos tunto udryčių ir jūrų 
jaunių iškyla numatyta š. m. 
spalio 7 d. Visos udrytės ir va
dovės prašomos iš anksto ruoš
tis ir pranešti apie dalyvavi
mą, kad iškylos globėjai sesė 
Violeta ir dr. Paulius galėtų 
pasiruošti priimti gausų būrį 
iškylautojų. 

ATLANTO RAJONO 
PRITYRUSIŲ SKAUTŲ 

PASTOVYKLftJE 

Sekmadienis 

Sekmadienis buvo labai užim
ta diena. Anksti kėlėmės ir il
gai kygiavome į naują pasto-

Atžygiuoja "Nerija 

Priėmusi stovyklos gairę, knygą, 
kryžių ir kt., tuntininkė J.PS. Al
dona Veselkienė padėkojo stovyk
lą pravedusioms vadovėms ir jų 
talkininkėms-kams mamytėms ir 
tėveliams, pasveikino laimingai 
iš stovyklos grįžusias seses kvies
dama visas grįžti į savo laivus 
sėkmingai veiklai-

Sesėms grįžus ir įsijungus į sa
vo vienetu gretas, tunto adjutan
te perėmė tolimesnį sueigos ve
dimą- Susitvarkę vienetai rapor
tavo adjutantei, o ši, savo ruoš
tu., tuntininkei. Nerijos tuntą pra
dedantį naujus veiklos metus tun-

vyklę. Tuoj po t o reikėjo eiti|tininkė pasveikino palinkėdama 
į mišias. Kun. Baltakio pamoks
las paliko labai didelį įspūdį, 
apie kurį ilgą laiką galvojome. 
Sugrįžę svajojome kaip būtų 
geriausia įsirengti pastovyklę, 
kad būtų patogu gyventi, pa
galiau nusprendėme padaryti 
virtuvėlę ir valgomą stalą. Ne
turėjome laiko užbaigti, nes rei
kėjo eiti j pirmutini stovyklos 
bendrąjį laužą. Mums labai 
patiko vaidinti visai stovyklai, 
ir mes galvojome, kad mūsų 
vaidinimas buvo įdomiausias. 
Po to grįžom miegoti. 

TftVŲ DĖMESIUI 

Lituanicos skautų tunto va
dovybė ir Tėvų komitetas šau
kia visų Lituanicos skautų tėvų 
susirinkimą sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 30 d., 11 vai. ryto, Jauni, 
mo centre. 

Visų tėvų dalyvavimas būti
nas. Tunto vadovybė nori iš
klausyti jūsų pageidavimus ir 
nuomones, o taip pat supažin
dinti Jus su šiems veiklos me
tams numatyta skautiška veikla. 

Tėvu komitetas ir tunto 
Vadovybė 

AT 
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Toronto skautai Romuvos stovyklos parade. Nuotr. VL Bacevičiaus 

S \ EIKIS AM 

NAUJĄJĮ PROVINCIJOLĄ 

Didžioji skautiškoji Šeima 
džiaugsmingai sveikina ps. kun. 
Paulių Baltakį naujose parei
gose. Kun. Paulius š. m. rugsė
jo 6 d. buvo išrinktas lietuvių 
pranciškonų naujuoju provinci
jolu. 

Kun. Paulius yra nuoširdus 
skautiškos veiklos skatintojas 
ir darbuotojas. Praeityje yra 
buvęs LSS Seserijos dvasios 
vadovu, o šiuo metu einąs LSS 
Brolijos dvasios vadovo parei
gas. Apdovanotas LSS garbės 
žymeniu. Kun. Pauliui daug 
sėkmės naujose pareigose! 

DVIEJŲ MENININKŲ 
PARODA 

Niujorkietės sesės Birutės 

ltfikuotas, turįs tam reikiamas 
akreditacijas vadovas s. Juo
zas Liubinskas. Kursai susi
dės iš šešių sesijų. Vyks tre
čiadienių vakarais. Jaunimo 
centre. Kursų pradžia — treč., 
rpalio 3 d., 7 vai. vak. Kursai 
rengiami vyresniems vadovams, 
nejaunesniems kaip 13 mt. am
žiaus. Tuntų vadovybės yra 
prašomos paraginti visus vado-
vus-ves pasinaudoti šia gali
mybe ir tinkamai pasiruošti 
pirmosios pagalbos teikimui 

NERIJOS 

SUKAKTUVINIS VAKARAS 

Nerijos jūrų skaučių tuntas 
šiemet švenčia dešimties metų 
veiklos sukaktį. Sukaktuvinis 
pokylis įvyks spalio mėn, 13 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvos Saulių 
namų salėje. Visos šiuo metu 

Pirmadienį visi mūsų sun
kieji darbai prasidėjo. Pabai
gėm stalą ir virtuvėle statyti, 
ir tuoj pat visi išlaikė "maudy
mo" egzaminus. Atsigaivinę 
šaltame vandenyje, parėjom ir 
pavalgėm pirmus pietus gam
toje. Pasisotinę grįžom prie 
darbo iki buvo laikas dainavi
mui. Gražiai ir garsiai padai
navę, grįžom į darbą. Pasta
tėm puikius vartus, o tada bu
v o laikas ruoštis laužui Turė
jome savo laužą, kuriame mes 
padainavome ir pasikalbėjome. 
Tada atėjo laikas, kurio visą 
dieną laukėme. Ėjome pas se
ses vakarienei 

si. Linas Btmanas, 
Arūnas Oesonis, 
Paulius Dailiom 

Kidolienės ir bostonietės sesės iš aktyvios veiklos pasitrauku-
Inos Nenortienės meno darbų šios sesės, vadovės, o taip pat 
paroda įvyks spalio 27—28 d. 
Kanadoje, Anapilio parapijos 
patalpose, Mississaugoje. Pa
rodą ruošia ir globoja skauti-
ninkės Birutės Mažeikienės va
dovaujamas Anapilio Moterų 
būrelis. 

PIRMOSIOS PAGALBOS 
KURSAI 

Vadovams, ypač dirbantiems 
s u jaunimu, yra būtina nusima 

tėveliai ir tunto bičiuliai kvie
čiami atsilankyti ir su Nerijos 
tuntu pasidžiaugti sukaktuvine 
švente. Informacijai telef. tun
tininkei j . ps. A, Veselkienei 
436-3729. 

SESĖS SKAUTINlNKeS! 

Pirmoji šių naujųjų veik
los metų Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga - išvyka įvyks 
sekmadienį, spalio mėn. 7 d. 

nyti ir reikalui esant būti pajė- Renkamės 3 vai. p. p. skauti-
giems suteikti pirmąją pagal- j ninkės Marijos Tumienės na-
bą. Tuo tikslu ir šiemet Jau-! muose, 9 i36 55 C t . Oak Lawn, 
nimo centre bus vedami Pir
mosios pagalbos kursai, pagal 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
programą. Kursus praves kva-

lilinois. 
Sueigoje aptarsime įvairius 

draugovės reikalus, pabendrau
sime, pasisvečiuosime. Taip pat 

SESERIJOS SUSIMASTYMAS 

Ar galėtumėt įsivaizduoti 
pavergtą gyvenimą Sibire? Ni
jolė Sadūnaitė, mokyteja ir 
labai darbšti vienuolė, dabar 
šluoja Sibire mokyklų grindis 
savo pragyvenimui. Už kokį nu
sikaltimą ji turi taip vargingai 
kentėti? Ji bandė išlaikyti Ka
talikybę Lietuvoje. Ji leido baž
nytinę kroniką ir buvo vienuolė, 
o vienuoliai Lietuvoje yra drau
džiami egzistuoti. Jos tikslas 
yra svarbus viso pasaulio lie

tuviams, ir ji savo laisvę pa
aukojo savo kraštui. Tai aktas 
kuris kiekvienam žmogui ne
lengva įvykdyti. 

Ondlnė Lizdenyte 

GRĮŽIMAS B VENTĖS 

Nerijos juru skaučių tunto po-
stovyklinė sueiga įvyko sekmadie
nį, rugsėjo 16 d., Jaunimo centre. 

Tunto adjutantei gintarei v.v. 
išrikiavus stovyklauti neturėju
sias galimybės, linksmai dai
nuodamos stovyklinę dainą įžy
giavo „Ventės" stovyklos stovyk
lautojos. Stovyklai išsirikiavus, 
nuaidėjo skambus stovyklos šū
kis. Komendante gintare Lyda 
Bakaitytė perskaitė paskutiniuo
sius stovyklos įsakymus. Stovyk
los viršininkė j.s. Birutė Vinda-
Šienė jautriu padėkos žodžiu pra
bilo i tesės, vadoves ir tėvelius.! 

„Gero vėjo!" Sekė pirmasis po-
atostoginis tunto įsakymas skel
biąs naujųjų veiklos mėty pra
džią. 

Antroje sueigos dalyje pasida
linta stovyklos atgarsiais. Lauža-
vedei gintarei Irenai Jasulaitytei 
vadovaujant, padainuota stovyk
loje dainuotos dainos. Laužave-
loje dainuotos dainos. Laužave-
dei talkino gintare Lyda Bakaity-
tytė ir guvi udrytė Kristina John-
sonaitė. 

Sueiga buvo baigta bendrame 
rate supintomis rankomis dainuo
jant „Lietuva brangi". 

ASS DOMESIUI 

ASS ir centro valdybos rin
kimų balsų skaičiavimas bus 
vykdomas viešame posėdyje 
Jaunimo centre š. m. rugsėjo 
mėn. 28 d., 7:30 vai. vak. Kvie-
šiami susidomėję ASS nar ia i 

Rinkiminė Komisija 

lUiimiiiiiiiiiiiitHiiiHiiiiiiirmiiiiiiiMMM) 

S O P H I E I A R C U S 
RADK> ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 4S4-Z41* 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEffDOD AVE. 
CHICAGO, UX. 99929 
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Tai pvUd dovmaa — fcst kari* 
proga! 

Popular lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

S>J 

LAISVES SONATA, 40 iliustracijų, 1070 m. f0-00 
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m. 5.00 
TRYS DRAMOS, scenos veikalai 1978 m 5.00 
KARŪNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m. WO 
TRETIEJI VAINIKAI, poeajos antologija, 1975 m 5.00 
TRYS KOMEDIJOS; veikalai scenai, 1975 m 4.00 
SIDABRINE DIENA, komedija ir libretas, 1972 m 3.00 
CURRICULUM VTTAE, komedija anglų kalba, 1971 m. 2.00 
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos 2.00 

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 c t ui persiuntimą ir kitas 
išlaidas, m. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti J 
DRAUGO adresu. 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populi* 
rios virimo knygos. J. Dauivardia-
nė vėl patikslino ir pagrasino Šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana sau joms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organin
ei JOM. 

Knyga yr* labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, K a m Skyrt** 
4545 W. 63rd Stiest 
Osfcago, mtaeb fM2» 

Kaina su persiuntimu $4.75 
niinoia gyventojai pridėkit* dar 

20 centų mokesčiams. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wbeel alignment and balancing. 
Brakea. Shock absorbers. Murflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrieation. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 59t«i Strttt — TtU M 1-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 v a i vakarą 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir m o t e r ų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chi ru rg i j a 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

M a r q u e t t e Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Va!.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt. 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel . ofiso HE 4-5849 , r ez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir sešt tik susitarus 

Dr. Ant . R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

Ofis . te l . 735-4477; Rez . 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD M E D I C A L BLDG. 
6449 So. Pu lask i Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm . antr , ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. 
ir nuo 5 ikt 8 vai vak. Sešt nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs . P O 7-6000, Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS ; ; i „ 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

Te l . REliance 5-1811 -D.y 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm . antr , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ ' 

KŪDIKiy IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rvto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

r*> 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS ,. 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai : pirmad , antr.id., ketvirtad irpenktad. 
3 iki 7 v. p p Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS •• 
(Kalba lietuviškais ,^ 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St . — Tel . 737-5149 ' 

Vai pagal susitarimą L'/daryta treč. V 

1002 N. VVestern Ave. , Chicago 
Te l . 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Pa lo s Heights 

T d . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

įs taigos ir b u t o t e l . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49*h Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-6195, „ , 

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

2454 VVest 71 st Street 

t 'ai.: pirm , antrad , ketv ir penktad 2-5>r 
-7 — iš anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St. , Ch icago - 476-2112 
Vai. pagal susitarimą. Pirm , antr . treč , 

ketv. 9 iki 6 vai. SVštad 9 iki 1 vai. 

DR. LEONAS SEIRUTIS -
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Of i so te l . 776-2880, rezid. 448-5545 

- :! 
DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. — GR 6-0617 
6 9 5 8 S. Talman Ave. £ i ' 

iv»* 

O f s . tel . 586-3166; namų 381-3772"* 

DR. PETRAS 2LI0BA ~" 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street ', 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt " " " 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą * ;^ 
A — ' 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE. r»es • 

ps plačiausiai skai tomas lietuvių di«a> 

rast is , gi skelbimu kainos yra visiems 

prieinamus «• 



70 metų sukaktį švenčiant 

H. 
N« 

t»>. "DRAUGAS" TURI GERU DRAUGŲ 
Skaitytojai jau gerai žino, kad mas prenumeratos mokestis ir 

šie metai "Draugui" yra sukak- pajamos už skelbimus nebeįsten-
tuviniai. Jie taip pat supranta, gia padengti visų leidimo išlai
kai šis dienraštis šiandien yra dų. 
lyg didžiulė ir tvirta ašis, štai kodėl "Draugo" leidėjai 
apie kurią sukasi lietuviškosios turi ieškoti naujų būdų lėšoms 
išeivijos visuomeninis, kultūri- sutelkti, naujų pajamų šaltinių. 
nų;ir politinis gyvenimas. Ir ne Vienas jų yra nuolatinės skaity-,^ ^ k b u j } ^ 
viej taL Jau eile metų Drau- tojų bei prenumeratorių aukos, | k | M v n ^ u a a s i r knSito vai_ 
gasT turi glaudesnius ryšius su kai iš mažų mašų sudedamos di- d ^ i r m i n i n k a S j § i o 6Saaam 
okupuotosios Lietuvos reastenci- desnes sumos. č i o b e n d m d a A l s chicagoje besi
mu judėjimu, planingai skelbia „ , . , . . lankantį inž. Vytautą Kutkų pa-
jo pateikiamą medžiagą o nuo Nors Draugo leidėjau yr*. ̂  k e l i a i s hmkmmdJSt» 
1972 metų taigi septynerius me- Kat. spaudos draugija, tač iauJ* ( k U u s i m a i j , J i s v i e n a s i § v e i k . 
tus, savo skiltyse ištisai spausdi- tiesų (henraščio didžiausi leidę-1, fendruomenininkų, įvai-
na- "Lietuvos Katalikų Bažny- jai yra patys skaitytojai. Drau- . J V , . . , . . . . , ' * . 
čios Kroniką". Beveik ištisai gas"ir jo skaitytojų šeima - , "^^įS^i^^JST^i 

KOL ATEINA JAUNIMAS, 
TAUTINE ATEITIS YRA SVIESI 

Pasikalbėjimas su inH Vytautu Kutkum. LB tarybos nariu 

Kadangi artinasi Lietuvių 
Bendruomenės naujosios tarybos 

P. STAKYS 

rugsėjo 19 d., tai dar nespėjau 
su visomis tarybomis susitarti, 
bet mano išrinkimo atveju Vi
suomeninių reikalų taryba ir to
liau veiktų Philadelphijoje. 

Kaip žinote, JAV LB taryba 
renka tik krašto valdybos pirmi
ninką, o pirmininkas savo valdy
bą tarybos tvirtinimui pristato 

v^, ~ - " ~ i • "cvc"k -"f* f" " Zxu *~Z%?Hv T " " ~ i bendradarbis. Taigi jo atsakymai I raštu, todėl išrinkimo atveju dar skaitytojams pateikiama pognn- tai savotiškas didžiulis koopera- vicitw^ , - _ . _ . . t i L . J - ! j - i •,..AXL., I - . I~ ^ o i k ^ :. «,. 
dyje leidžiama "Aušra", spaus- tyvas, kur kiekvienas narys, nore- y ^ ^ s rupimais klausimais, at 
dinamos kitos pogrindžio spau- damas šį tą gauti, sumoka paly-i ^ t u r ė t ų būti idomus ir syar-
dos ištraukos, komentuojamos ginti nedideli metini mokestį. į b u s ' I " įteikiame keletą kl a u . 
pogrindžio vadų mintys. Šitokiu Dienraštis neturi stambesnių fimJJ ^ Jogalimą išrinkimą i 
tai būdu sėkmingai bendrau- rėmėjų. Pirmiausia, be marijo- • k n I t o ™W*» pumminkus. 
jarna su pavergtąja,tauta nų vienuolijos, jo finansiškai ar 

: Laisvės kova, kurią pokario me- kitais būdais neremia nei vieti-
tals vedė Lietuvos partizanai, o nes, nei užsieninės, nei okupuo-
dabar kitomis priemonėmis tęsia tosios Lietuvos kurios nors do-
Kronikos ir kitų raštų kūrėjai bei ros ar nedoros institucijos, čia ir 
leidėjai, mums yra šventa, Šven- slypi tvirta lietuviško dienraš-
ta, žinoma, ne tiktai mums, bet čio pusė - jis niekuomet nebu-
ir visai geros valios išeivijai, nors vo, nėra ir nebus priklausomas 
čm kartais ir iškyk nedidelė gru- nuo vietinių ar sovietinių insti-
pelė asmenų, kurie savo oficioze tucijų, jos niekada negalės 
niekina pogrindžio spaudos pa- "Draugui" įsakinėti, kaip tokiu 
stangas. 

Jeigu JAV LB tarybos na
riai pageidautų, ar sutiktumėt 
kandidatuoti į krašto valdybos 
pirmininko postą? 

— Dėkingas „Draugo" redak
cijai, kad ji leidžia man ir ki
tiems asmenims pasisakyti bend
ruomeniniais klausimais, o taip 
par ir Jums, mano mintis redak
cijai siunčiant 

I krašto valdybos pirmininko 

turėčiau laiko pasikalbėti ir su
sitarti su kitomis tarybomis ir vi
sais kitais būsimos valdybos na
riais Detroite ir vėliau pateik
ti juos LB tarybos tvirtinimui. 

— Jeigu Jūs sudarytumėt LB 
krašto ixildybą, kokia būUi Jūsų 
ateinančių trejų metų veiklos 
programa? 

— Šimtu procentų tikiu Lietu
vių Bendruomenės visuotinumu 
tiek jos apimtimi, tiek ir darbais. 
Mano giliu įsitikinimu, jau savo 

'čiąja prasme ir LB krašto valdy
ba, jei būčiau išrinktas, tęstų ir 
dirbtų tiek politini, tiek kultūri
nį, tiek švietimo daibą ir džiaug
tųsi tiek lietuvių, organizacijų, 
tiek paskirų asmenų talka. 

—Ar manytumėt, kad reiktų 
kreipti dėmesį į antibendruome-
niškus išsišokimus, ar tik dirbti 
pozityvų bendruomeninį tautinį 
darbą, nekreipiant dėmesio į nei
giamas apraiškas. 

—Visuomet buvau ir busiu, jei 
įmanoma, už bendrą darbą ir su
gyvenimą. Vadovaučiausi Lietu
vių charta ir LB įstatais. Tikiu į 
LB demokratiškumą, todėl toj 
šviesoj spręsčiau visus, kaip 
Jūs vadinat, antibendruomeniš-
kus išsišokimus. Tikrai nebūčiau 

Niurnberge. Amerikoje dvejus 
metus buvau Balfo direktorius 
(prel. Končiaus laikais), sekreto
riavau ir paruošiau įstatus Det
roito Lietuvių organizacijų cent
rui, aktyviai dalyvavau Detroito 
arkivyskupijos sinode, kur gy
niau lietuvių katalikų ir kunigų 
teises. Pradėjau nuo savo 5v. An
tano parapijos ir vis buvau išren
kamas atstovu iki paskutinio 
aukščiausio sinodo laipsnio Det
roito kunigų seminarijoje ir Co-
bo salėje. Buvau Detroito Liet 
2umalistų sąjungos skyriaus pir
mininkas ir narys, prisidėjau prie 
Liet žurnalistų sąjungos atgaivi
nimo Amerikoje. Daugiau kaip 10 
metų esu Lietuvių fondo tarybos 
narys, pirmininkavau keliems jo 
metiniams susirinkimams, esu 
Detroito vajaus komiteto pirmi
ninkas. 

JAV Liet Bendruomenėje dir
bu nuo pat jos pirmųjų dienų. 
Porą kartų buvau LB Detroito' 
apylinkės valdybos pirmininkas,•: ta, nes cik vieningai dirbdami, 
kelis kartus jos narys. Su Detroi- 1 mes galėsime daugiau padėti sa-

Ohio seo. astronautas John Glenn 
su ponia apdovanojamas Čiurlionio an
samblio plokštelėmis. Iš kaires: Arme 
Glenn, sen. J. Glenn, J. Nasvytis, Ona 
Mikulskiene. Ant plokštelės matyti an
samblio vadovo muz. A. Mikulskio 
portretas. Nuotr. VI. Bacevičiau* 

i ' i a u u K i n u {a l iuv in in iu , j a u o a i u i . . . , . v . _ — v . 
prigimtimi visi lietuviai priklau-1del . t0 n^tabdyčiau LB vežimo ir 

Lietuvių Bendruomenei, tik P0***™8 d a J a i s ; . ° ne gmčais 
stiprinčiau pačią lietuvių Bend 

to apylinkės valdyba suorganiza
vau pirmąjį ir paskutinį LB apy-

, .. _ . . . . „. linkių pirmininkų suvažiavimą, 
galvą įkišęs i smėli ir matyčiau, D a b a r j a u ^ ^ k a r t ą ^ i§_ 
kas darosi aplink, nes kiekviena rinktas J A V L B t a r y b o s n a r i u . 
žaizda yra skaudi, ir jei ligonis D i r b a u komisijose, ruošiant JAV i 
kreipiasi i gydytoją šis negali at- L B ir p L B į s t a t u s B u v a u i r esu | nes jie taip pat yra mūsų bro-
sisakyti žaizdos gydyti. Tačiau d v i e j ų p L B ximų n a r y s > Dabar,liai, - b a i g ė pokalbį inž V. 

vo pavergtai tėvynei Lietuvai. 
Pakęsdami nors ir skirtingai gal
vojančius savo brolius lietuvius, 
mes turime suprasti, kodėl jie gal
voja kitaip Diskutuokime ir tar-
kimės su jais, bet ne smerkime, 

vieno darbo, nepaisant, kiek jis 
būtų garbingas, nesiimu tik dėl 
to, kad užsidėčiau garbingą ke
purę. Todėl Šiais metais ilgai 
svarsčiau, ar sutikti toms parei
goms kandidatuoti. Bet kada tiek 
daug gerų ir darbingų bendra
darbių mane nuolat įtikinėjo su
tikti, kada pagaliau ir mano žmo
na, kuri išrinkimo atveju dalį tos 
naštos turės nešti, irgi ragino su
tikti, tai sutikčiau su sąlyga, jei
gu neras geresnio kandidato ir jei
gu pageidaus JAV LB VIII tary
bos nariai. 

— Jeigu būtumėt išrinktas LB 
krašto valdybos pirmininku, ar 
turėtumėt pakankamai tinkamų 
žmonių Detroite sudaryti valdy
bą? 

— Taip. Pagrindinę JAV LB 
krašto valdybą sudaryčiau Det 

ar kitu atveju pasielgti, kaip ra-j Parei8as» k*11**0 «*• v - Kutk«s> 
_ , Syti, kaip tai daro "mecenatų"'a u n u S8™ rimtai, nes tai, ma-
rv«i v «r^, •» j*.- dauguma, skirdama lėšas. Tai n o nuomone, sunkiausios parei-
Didelis Draugui džiaugsmas, m e s . m a t Q m e & ^ ^ gos. Darbo ribų tose pareigose 

kad jam pavyko suiungti beveik „ ^ k f t } b a U m laikraš-11"*** ° atsakingumas didelis. Nė 
visas geros valios lietuviškas or- ̂  ^ ^ 
ganizacijas, nežiūrint jų skirtui- B U k t i lietawiSku ^ d v a s i a , 
gų tikslų ir jomspadėti. Ciaran- u m u A n e „ ^ „ f c ^ ^ 
da vietos visos draugijos, nežiu- ^ ^ teutos gyvybinio 
nnt ,ų skirtmgo amžiaus, tiek I^k&lams . a u k š c i a u s i a s «Drau. 
fel^0^?!^05- ^ S 0 5 * go" tikslas. Skaitytojai jį žino, tiek paataraia^metaos įkurtom J į ^ ^ g ^ ^ 
Kai kunos jų Drauge turi savo • 
nuolatinius skyrius, jų pačių ats- ^ HetuviSkam dienraščiui 
tovų tvarkomus. b { m a fr ̂ „^^ d i e m f c j^jp ^ 

"Draugas nuoširdžiai padeda . i r g y g ^ ^ ^ n e & i . 
lietuvi^oms į,o]oV^ Įia^res , ^ M L K u r i a M s ^ ^ j . 
^ T j f ^ M

G a u s e s n ė s 8 k a i 5 , u - bos? Tėra du šaltiniai: leidėjas ir 
mi Drauge" taip pat tun nuo- s k a i t y t o j a L Dej^ p j n ^ ^ 
latirmis skynu^kai kitos tenki- d a ž n a i remdamas "Draugą", kar-
nasi neperiodiškais pranešimais. ^ ^^.^^^ T e n k a „ j kreip-

Be ,ų Draugas" jungia tuks- ^ i r j ^ ^ ^ ^ aienraftis 
l i č i u s lietuvių ir ų šeteų (teu- u -a _ , s k a i t y t o j u s . 
tiškai ir religiškai mišnas šei- Tf tenk& pf^č&mttit U d 
mas įskaitant), kunos gyvena to- . < D r a u g a s » n e tiktai Chicagoje, 
liau nuo lietuviškų centrų. Jų ̂  i r k i t u r Amerikoje, net visa-
gyvenimas be lietuviško dienraš- m e ^ ^ ^ ^ nuoš i rdžių re-. 
čio butų labai sunkus - - . daiig m ė j ų T i c s a j m e $ neturime tokių|roite, bet Visuomeninių reikalų, 
greičiau priartėtų jų tautine mir- rėmėjų, kurie savo laikraščiui au- Švietimo ir Kultūros tarybas, ku-
tis* kotų šimtais ar dešimtimis tuks-1 nų pirmininkai taip pat įeina į 

• * tančių. Ir vienos tūkstantinės! krašto valdybą, kaip iki šiol, tur-
Septyniasdešimt metų "Drau- vienkartinė auka labai reta — Ji but, sudaryčiau kituose miestuo-

gas" energingai kovoja už gerės- iškyla tikrai skelbiant meti- se. Tai Ūktų LB tęstinumui. Ma
nį žmogų, už tautiškai susipratu- nius romanų konkursus. Aukų nau, kad butų netikslu, perėmus 
sį lietuvį, ne tiktai mūsų tautie- telkimo praktika rodo, kad ir) LB krašto valdybos pirmininko 
čius informu.odamas, bet ir daž- šimtininkai nėra dažni sve-i 
nai būdamas jų lietuviško gyve- Čiai "Drauge". Užtat turime 
nimo vadovas. šimtus dešimtininkų ir tūkstan-

Tiek pat metų "Draugas" čius smulkesnių aukų. H jų susi-
uoliai veda kovą dėl Lietuvos daro didesnės sumelės, padedan-
laisvės, neidamas į bet kokius čios išlyginti išlaidas, 
kompromisus su okupantu. Ka- * 
dangi mūsų politinių veiks- Pereitą šeštadieni Jaunimo 
nių veikla dažniau būna pasyvi centre, Chicagoje, buvo graliai 
kaip aktyvi (jie labai dažnai vi- paminėta "Draugo" 70 metų Jū
siškai nereaguoja į labai svar- kaktis. Minėjimui buvo parink-
bius įvykius), "Draugas" būna ta banketo forma. Banketą ruoSė 
nuoširdus ir neapgaulingas pa- specialus' komitetas, Irenos 
tarėjas kovos dėl Lietuvos laisvės Kriauceliūnienės vadovaujamas, 
reikaluose Padėjo keliasdešimt talkininkų, 

Ne už lietuvybės mirtį Ameri- o banketo dalyvių skaičius sie-
koje, bet už jos gyvastingumą ir kė 400. Buvo atliktas ir "Drau-
tautiškumo išlaikymą visada pa- gui" naudingas dovanų paskirs-
sisako ir kovoja "Draugas". Štai tymas, U viso, sumaniai suruoš-
kodėl dienraščio skiltys visada tas ir gražiai pravestas banketas 
būna atviros mūsų jaunimo va- daug prisidėjo prie lietuvHko 
dovams, jauniesiems Žurnalis- dienraščio gyvybes išlaikymo, 
tams ir visiems tiems, kuriems Ačiū rėmėjams, 
rūpi, kad kuo ilgiau lietuvybė S- Bet ne vien materialine puse 
ervijoje išsilaikytų. reikšminga. Banketo metu fl-

* ryškėjo, kad "Draugas" turi ttk-
Skahytojai jau gerai Hno, kad ral daug ji mylinčių draugų orga-

šiuo metu dienraščio leidimo B- nizadjų ir atskirų šeimų bei as-
laidos yra didžiulės, mažai tau- menų tarpe, kurie ji nuoširdžiai 
tinei grupei tiesiog milžiniškos, remia. Jei ir toliau taip bus, lie-
Ne kartą esame skelbę skaičiais tuviškoji išeivija ir toliau turės 
paremtas žinias apie popieriaus, gerai informuotą, nuo ne lie-
pašto išlaidų, spaudos mašinų tuviškų itakų nepriklausomą 
bei spausdinimo priemonių, dar- dienrašti, tarnaujanti tiktai lie-
bininkų atlyginimų pabrangimą tuviams, 
rr faktus, kad skaitytojų sumoka- h. fa. 

so 
vieni daugiau, kiti mažiau įsijun
gia į jos darbus. Gal ir juokin
ga, bet net Lietuvių Bendruome
nės priešai yra bendruomenėje. 
Taigi ir visos organizacijos, ku
rias sudaro lietuviai, yra organi
zuoti Lietuvių Bendruomenės vie
netai. Todėl man nesvarbu, kas 
padaro, bet svarbu, ką padaro. 
Nesvarbu, ar gerą pozityvų dar
bą atlieka individai - Jonas ar Jur
gis, ar Skautų sąjunga, Altą, Vli-
kas, Saulių sąjunga, tautininkai, 
socialistai, krikščionys demokra
tai ar frontininkai — kiekvienos 
ir kiekvieno pozityvų darbą 
priimu su džiaugsmu. Taigi pla-

pareigas, visa darbą pradėti iš 
pradžios. Mano sutikimas kandi
datuoti irgi sąlygojamas tuo, kad, 
jei ne visi, bent dalis dabartinių 
tarybų vadovų tęstų savo darbą. 
Kadangi sutikau kandidatuoti tik 

ruomenę, nes negalima mesti ke
lio dėl takelio. 

— Ar manytumėt, kad Visuo
meniniu reikalų taryba ir ateity
je būtų reikalinga ir naudinga? 

— Mano atsakymas teigiamas, 
nes, kaip anksčiau minėjau, Lie
tuvių Bendruomenės visuotinu
mas reikalauja apimti visus dar
bus, neišskiriant nė politinių. Vi
suomeninių reikalų tarybos rei
kalingumas man dar labiau pa
aiškėjo; paskutiniu metu įėjus į 
Altos valdybą ir tarybą, nes ma
tau, kad tų politinių darbų, ku
liuos dabar atlieka Visuomeninių 
reikalų taryba, niekas neatliks. 
Pagaliau kartais labai sunku nu
statyti ribą, kur baigiasi kultū
rinis darbas ir kur prasideda po-

esu PLB Kontrolės komisijos pir- Kutkus, giliai susimąstęs apie lie-
mininkas. Neseniai pirmininką-; tuvių išeivijos tautinę ateitį ir 
vau PLB įstatų keitimo komisi
jai, pagal kurios paruoštą projek
tą V-jo PLB seimo nariai korts-
pondenciniu balsavimu įjungė 
Pas. Liet. Jaunimo sąjungą į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę. 

—Ar pasitikit dabartiniu jau
nimu, kurio daug yra išrinkta į 
aštuntąją JAV LB tarybą, ir ar 
ikite, kad jis pratęs Lietuvių Bend
ruomenės egzistavimą? 

— Taip, pasitikiu ir tikiu lie-
ruvišku jaunimu. Jei to tikėjimo 
neturėčiau, manyčiau, kad Lietu
vių Bendruomenės ateitis būtų 
tamsi. Labai gerai ,kad jaunimas 
jungiasi į įvairius LB organus, 
čia jis įsigyja patirties ir geriau 
pažįsta pačią Liet Bendruomene. 
Gal tik mes, kai kurie vyresnie 

oarganizuotą veiklą. 
Tenka tik padėkoti LB tary

bos nariui už nuoširdumą ir at
virumą ir palinkėti sėkmės toli
mesnėje veikloje. 

-

litika. Kad ir tokios Liet JJend-'ji, nusimename, per daug iš to 

Inž. Vytautas Knatus 
Nuotr. Jono Kaprio 

ruomenės organizuojamos Dainų 
ar Tautinių šokių šventės, kurio
se dalyvauja prezidentienė, gu
bernatorius, senatoriai ir kiti 
aukšti pareigūnai, ar jos nėra sa
votiškas laimėjimas lietuviškoje 
politikoje? 

—Ar galėtumėt kiek daugiau 
pasakyti apie savo visuomenine 
veiklą? 

— Visuomeniam darbe daly
vauju nuo gimnazijos laikų, ka
da buvau literatūros, sporto, 
kraštotyros ir kitų būrelių pirmi
ninkas. Vytauto Didž. universite
te buvau Akademinio sporto klu
bo valdyboje. Vokietijoje dirbau 
su Rapolu Skipičiu Lietuvių są
jungoje Berlyne. Buvau Lietuvių 
tremtinių s-gos pirmininkas 

jaunimo tikėdamiesi, todėl ma 
nau, kad reikia nusileisti iš pa
dangių ant žemės. Būkime realis
tai ir supraskime, kokiose sąly
gose mūsų jaunimas auga. Su
praskime, kiek daug jį veikia vie
tos aplinka. Tačiau dėl to netu
rime nusivilti ,o reikia būti opti
mistams. Kol dar į mūsų LB tary
bas ateina jaunimas, tai mūsų 
tautinė ateitis tebėra Šviesi. 

— Ko pageidautumėt, jei bū-
tumės išrinktas krašto valdybos 
pirmininku, iš LB tarybos narių 
ir bendrai iš lietuvių visuomenės 
bei jos organizacijų Šiame kraš
te?. 

— Mano pagrindinis pageidavi
mas būtų sugyvenimas ir pakan-

LEDE ŽUVYS GYVENA 

Po Antrakties ledynais vy
rauja visai kitokios, ypatingos 
sąlygos. Cia temperatūra — 
1.9, ištisus metus tamsu i r 
trūksta deguonies. Zoologai pa> 
teko į Sį nuostabų pasaulį pro 
ledo plyšius. 

Jie buvo nepaprastai nuste
binti, pamatę, kad po Antark-
tas ledynais gyvena gausybė žu
vų ir kitokių gyvų būtybių, žu
vys iš Chaenichtvidae šeimos 
— ledo visai neturi raudonųjų 
kraujo kūnelių ir kraujo dalų. 
Taigi, šios žuvys iš tikrųjų re
tenybė stuburinių gyvių pasau
ly. Jų kraujas — baltas, tik 
truputį gelsvas, žiaunos — kre
mo spalvos, ir visas šių žuvų 
kūnas beveik permatomas. 

Daugumas antarktinių žuvų 
— nedidelės. Ir tik žuvys Dis-
sostichus mawsoni siekia iki 
130 centimetrų ilgio ir sveria 
net 27 kilogramus. Mokslinin
kai atsidėję tiria nuostabų le
dynų vandenų gyventojų gyve
nimą. Atrodo, gyvų organizmų 
prisitaikymas prie aplinkos są
lygų daug didesnis, negu žmo
nės lig šiol galvojo. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P . MELNIKAS 
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RYŽTINGA MOTERIS 

Du vyrai sekmadieni pro du
rte laužėsi į butą Mary Smith, 
25 m., gyvenančios 5001 W. 
Wett nad, Oucafoje, Moteris 

sugriebė revolveri ir juo grasin
dama vijosi banditus korido
rium. Vieną jų — Melvin Abra-
ham, 27 m., nušovė. Prokuro
ras jos neapkaltino, nes ji gy
nėti nuo užpuolėjų. 

Maurizio. apgalvoti, beveik nejaust ribos tarp "čia" ir 
— Aš tik kelias savaites čia. ekskursijų į rusų zoną... 
— Ar to neužtenka? Banfi šnibždėjimui netilstant. Danys prisiminė, 
— Well, pradžiai per maža. Bet nepameskite kaip Banfi Maurizių vienu metu ten buvo gerai 

vilties. išgąsdinęs — jis dingo dirbant pas ūkininkus. Banfi 
Kai Maurizio Zepriui itališkai ironišku balsu buvo tylus, ramus žmogus ir niekas nesitikėjo, kad 

sumurmėjo "chi spera, non dispera", kapitonas jis apleis savuosius ir susidės su kutais... 
staiga atsisuko j Zeprį ir jie gan ilgai angliškai dėl Anapus tilto, apsistojus pas ūkininkus, dienos 
kažko šnekučiavo. Po to kapitonas kreipėsi į slinko nuobodžios ir labai ilgos, ir tik vakarais 

— Tamsta... — piktokai pasakė Maurizio. Zepri, Maurizio: viename didesniame ūkyje italai pakon-
metes komedijas, pradėjo versti. — Rusai yra jūsų — Gal norite dviračių? certuodavo. Gitarom, daina ir šokiais jie už 
draugai, aleantai ir suokalbininkai. Jų komisijos čia Dviračių? — Maurizio atsilošė. — Kur? pastogę taip užsimokėdavo. Pasirodydavo alus, 
laisvai važinėja. Jie ieško savo piliečių ir juos ragina — Parodyk, — kapitonas vėl kreipėsi į virėją, užkandžiai, merginos ir kaimo matronos. Iskambus 
grįžti namo. Jie jūsų zonoje valgo, miega ir laisvai kažką jam nurodinėdamas. trankiam gitarų žvangesiui ir delnams plojant, 
juda. Kodėl jūs, amerikiečiai, to paties negalite jų Jie visi lauke dėl to krėtė juokus. Dėl šventos grupė vos nepasiusdavo, kai tuo tarpu Ricci ir Banfi, 
zonoje daryti dėl neteisingai areštuoto italo? ramybės štai papirkimas! Juos sumanė dviračiais 

Zepri, versdamas paskutinius žodžius, tai du kol kas nuraminti, 
kartus pakartojo, bet kapitono atsakymas buvo Juos gavę ir pasivažinėję, turėjo vėl gerai 
trumpas: — Rusai neįsileis. pagalvoti, kur juos saugiausiai laikyti? Netoli durų, 

-* Kieno? už lovų? Ar kur kitur? Lagery dviračiais visi 
— Rusai neįsileis jokios mūsų komisijos dėl jūsų susidomėjo ir kai kurie išlėkė pas kapitoną jų 

areštuoto italo. paprašyti. Visa vėl kiek aprimo. 
— Kas blogo su italais? 
— Nieko. Gal tik dar neaiški jūsų politinė 

kryptis. 
— Buvome priešai... Po apylinkės apvažinėjimų išvargęs, Danys merginų. Jis nueidavo, negrįždavo kelias dienas, bet 
— Gal būt, tai. lagerio lovoje girdėjo tai Franco Banfi, tai pliko vėl staiga pasirodydavo. Ir, kai vieną kartą visai 
— Bet dabar draugai. prancūzo Derain ginčus. Kaip visuomet, Maurizio negrįžo, kažkas jo pasigedo. Rimtai, kur šįkart 
— Rusai labai jautrūs. Jei palauksite, per daug jiems šaukė nutilti. Tik kelis kartus tai pakartojus, Franco? visi suko galvas. Pas mergas? Kitas 

lyg apsvaigę, šoko polką, tai valsą, tai tarantelą... 
— Bravo! — paraudusiais veidais jiems šaukė 

kaimo moterys. 
Ricci ir Banfi keisdavo ritmą, tai vėl, lyg du 

sfinksai, trankaus tango ritmu keliavo asla, kaip du 
šliužai, rankom susikibę... 

— Gut! — šaukė ūkininkai, bet nusilpę italai 
krisdavo kūliais aslon ir iš ryto ilgai nesikėlė... 

Taip tada dienos slinko, atrodė, be jokių rūpesčių 
ir vargo, kol Banfi nepradėjo miestelyje lankyti 

jų nespausim, kai ką sužinosim. 
— Be spaudimo? 
— Kol kas jokio. 
— Bet reikalas apie Ricci taip ir numirs. 
— Laikas parodys. Kantrybės. 
— Nieko neparodys, nes aš rusus žinau. 

kapitone, — kiek švelniau jį stengėsi įtikinti kurie tokiais momentais jam netrukdė kelionę į tiltą 

už kiek laiko girdėjos tik duslus Banfi šnibždėjimas, prisiminė, kad Franco vis dingdavo, kažko vis 
Maurizio apsivertė ant kito šono, bet Banfi eidamas miestelin, 

šnibždėjimas netilo. Kažkur kažkas trinktelėjo Ir ko ten ėjo, tik retas gerai žinojo, "Kada išėjo?" 
aliuminiu maisto indu, girdėjosi šaukšto ar šakutės jų klausė Maurizio. Pasirodė, kad prieš keletą 
gramdymas į lėkštę, trumpas juokas, tai vėl koks dienų išėjo ir dar negrįžo. "Ir ko ten ėjo?" Šaukė 
nors lagerio garsas, prie kurių jis buvo pripratęs ir Maurizio. Susirado gal sau merginą, kažkas pasakė. 

(Bus daugiau) 

• 
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BOSTONO 2INIOS 
TAUTOS ŠVENTE m Į tant namo, J.Dvorak. Blsui — 

VILNIAUS UNIVERSITETAS I liaudies dainą — Teka mėnuo, 
teka žvaigždės. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Bostone Tautos Šventės minė

jimas pradėtas šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone šv. Mišiomis už Lietu 

mis išlaidomis, tad kviečiami 
įsijungti j jo rengimą visi, o 
ypač mūsų organizacijos, pro
fesionalai ir verslininkai Pa
gal gautos paramos dydį į kon
certo programos knygutę visi 
bus įrašyti koncerto garbės rė
mėjais ir talkininkais, šiuo at
žvilgiu gražų pavyzdį parodė, 
kiek žinome, Elenos Vasyliū-
nienės vadovaujamas Moterų 
federacijos Bostono klubas ir 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

IV kongreso atstovė Daiva Iz-
bickaitė papasakojo apie tą kon-

vos laisvę. Pamoksle klebonas fresą. i^* 1 ** . T***0* * l a i draugija paskyrę paramą kon 
Albertas Kontautas ryškino darbus bei prnmtas rezobu^jas, J ^ j ^ ^ *" " * 

ir ateities planus. Tik gaila, i "» tosyiienos prasmę ir jos vertę. 

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos auditorijoj, č ia 
tautos šventės minėjimo pro
grama buvo sujungta su Vil
niaus universiteto 400 metų su
kaktimi. 

Minėjimą pradėjo LB Bosto
no apylinkės pirm. Henrikas 
Čepas. Programos vedėju buvo 
apyl. viccpirm. Danielius Aver-
ka. Buvo įneštos vėliavos, su
giedota, komp. Juliui Gaideliui 
akompanuojant, Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Maldą sukal
bėjo kun. Albertas Kontau
tas. 

Paskaitininkas poetas Stasys 
Santvaras labai gerai paruoštoje 
paskaitoje davė visą Vilniaus 
universiteto gimimo, darbų ir 
vargų istoriją. Pažymėjo, kad 
Vilniaus universitetas yra vie
nas seniausių Europos univer
sitetų. Į Vilniaus universitetą 
studijuoti važiavo ir iš kitų 
Europos kraštų studentai Ja
me mokslas buvo pastatytas 
labai aukštai ir jis turėjo visus 
tų laikų mokslo fakultetus. 
Universitetas buvo įsmeigtas 
vienuolių jėzuitų. Juos į Vilnių 

Ji j Lietuvą pakvietė vyskupas 
Valerijonas Protasevičrus. To
liau prelegentas išvardino visus 

kad šiame minėjime nesimatė 
jaunimo. 

Po visos puikios programos, 
buvo dar ir vaišės. 

LAISVAS VARPO 
KONCERTAS 

Laisvės Varpas (radijo valan 
dėlė) pavasarį paminėjo savo 
veiklos 25-rių metų sukaktį kul
tūriniu renginiu, kuriame iš
kelti jauni mūsų vietos talentai 
— pianistas - kompozitorius Vy
tas Bakšys ir dainininkė Mary
tė Bizinkauskaitė, o taip pat 
akt Algimantas Dikinis iš Chi-
cagos. Bet nuo 1967 metų pra
džios Laisvės Varpas yra jun
ginys 1954 m. pradėto Laisvės 
Varpo ir nuo 1934 m. pabaigos 
veikusios Lietuvių radijo valan
dos. Tad spalio 7 d. rengiamą 
koncertą Laisvės Varpas skiria 
45-rių metų lietuvių radijo tar
nybos sukakčiai paminėti l i e 
tuvių radijo valanda darbą pra
dėjo 1934 m. Pirmuoju jos ve
dėju buvo muz. Rapolas Juška, 
vėliau a. a. Antanas Kneižys, o 
paskutiniu — Jonas Romanas, 
perdavęs ją Petrui Viščiniui, 
Laisvės Varpo iniciatoriui ir 
nulatiniam vedėjui. 

Iš buvusių Lietuvių radijo 

Dabar Laisvės Varpas perduo. 
'?. dvi skirtingas programas iš 

dviejų skirtingų radijo stočių. 
Pirmoji yra 30 minučių lietu
viškai, o antroji — 50 minučių, 
pusiau angliškai, pusiau lietu
viškai Angliškosios dalies tal
kininkais ir pranešėjais yra kun. 
Antanas Jurgelaitis ir Birutė 
Duobaitė - Silvia. 

Lietuviškas žodis brutaliai 
naikinamas akupuotoje Lietu
voje. O juk tai mūsų gimtoji 
kalba, gimtasis žodis. Visų 
mūsų pareiga padėti tam lietu 

vidence lietuvių parapijos kleb. 
Vaclovas Martiniais. 

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Pirmasis šio sezono L B Kul
tūros klubo susirinkimas įvyks 

(Nukelta į 5 pusi.) 

"V~A~L'6"M'E" 
KIUMŪS m BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu. rasią grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

1 
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VLADAS VAILIONIS 

"ŪKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijot 

partizanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk 
ta į D.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00. 

B E A L E S T A T E I A L I I I A T 
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Užsakymus siųsti Draugo' 
viskam žodžiui, kad jis nenutil- j adresu. Illinois valstijos gyven 
tų. Kai tėvynėje jis spaudžia- \ tojai prideda 5% mokesčių. 
mas ir naikinamas, tai mes išei
viai dar garsiau turime šaukti 
tuo žodžiu. Lietuviškos radijo 
valandėlės ir atlieka tą šaukimo 
darbą. Tad savo dalyvavimu 
jų parengimuose ir pinigine au
ka mes prisidėsime prie to lie
tuviško žodžio palaikymo. 

ŠOKĖJAI REPREZENTAVO 
LIETUVIUS 

Onos ir Gedimino Ivaškų va
dovaujamas Bostono lietuvių 
tautinių šokių ansamblis rugsė
jo 16 d. atliko dalį programos 
tautų festivalyje Providence, 
R. I. Tas festivalis vyko labai 
didelėje miesto salėje, kuri tal
pina per 5000 žmonių. Siame valandos vedėjų yra jau miręs 

buvusius Vilniaus universiteto j Antanas Kneižys, o dar tebegy-1 festivalyje ji buvo pilna An-
rektorius ir žymiuosius profeso- Į vena pirmasis vedėjas Rapolas Į gamblį į šią šventę, kaip lietu-
rfuSL Daug kalbėjo apie Miką- j Juška ir paskutinis vedėjas Jo-
lojų Daukšą ir jo raštus, apie 
vyskupą Merke$ Giedraiti ir jo 
darbus. Apie inžinierių arti
lerijos generolą Kazimierą Se

nas Romanas, Sr. 
Spalio 7 d., 3 vaL p. p. rengia-

mas koncertas bus 40-tasis tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys. 

i 
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menavičių, kurio ortilerijos va- . j į , vyks So. Bostono Lietuvių 
dovėlis buvo išverstas į visas i pfliečių d-jos auditorijoj. Jame 
didžiąsias Europos kalbas. Net Į programą atliks jaunų moterų 
ir raketų pradininkas vokietis j ansamblis "Volungė" iš Toronto, 
fizikas Werner von Braun savo j Kanados, kuriam vadovauja 
knygoje apie raketas ir jų pra- m uz . Daba Skrinskaitė - Viskon-
džią mini ir lietuvį generolą tienė. Tokio koncerto suorgani-
Semenavičių, kuris savo artile- žavimas yra surištas su didelė-
rijos vadovėlyje rašęs apie ra
ketas ir iš kurio j i s mokęsis. 

Prelegentas Santvaras kalbė
jo apie visus universiteto atlik
tus didelius darbus, o taip pat 
ir apie vargus, apie lenkų už
mačias kėsinantis į tą universi
tetą, apie rektorių Pocabutą, 
kaip jis gynęs universiteto tei
ses nuo lenkų, apie carienę Ko
tryną H, kuri 1831 m. uždariusi 
universitetą, nes iš jo net 400 
studentų išėję į Lietuvos suki
limą prieš rusus. Tik po pu
santrų metų caras Povilas I 
leidęs atidaryti universitetą ir 
tęsti jame darbą Kalbėjo ir 
apie šių dienų Vilniaus univer
siteto darbus, apie garsųjį lie-
tyvį kalbininką mokslininką 
lituanistą Kazlauską, kuris bu
vęs nužudytas ir įmestas į Nerį. 
Tai okupanto darbai. Dabar 
universitete moksliniai darbai ir 
disertacijos rašomos rusų kalba, 
kad vaikų darželiuose okupuoto
je Lietuvoje privalu rusų kalba. 
Paskaita tikrai buvo labai ver
tinga. 

Apie tautos šventę trumpą 
žodį tarė pats programos ve
dėjas Danielius Averka. Jauni
mo atstovas Šarūnas Norvaiša 
perskaitė 30 kongresmanų pa
sirašytą laišką Brežnevui dėl 
Balio Gajausko paleidimo. Taip 
pat perskaitė LB raitą senato
riui Edward Kennedy, kad pa
dėtų išlaisvinti lietuvius disi
dentus Balį Gajauską ir Vikto
rą Petkų. 

Meninėje dalyje solistas Be
nediktas Povilavicius, akompa
nuojant prof. Jeronimui Kačins
kui, gražiai ir šiltai padainavo: 
Gieda gaideliai ir Oi toii, toli, — 
Banaičio, Aviža, prašė. — žy
gaičio. Viso pasaulio žalčių ka~ 

— Kacanausko ir GrpV 

vių reprezentantą, pakvietė Pro-

P a i e š k o j i m a s 
Pataikomi iiemet mirusio PETRO 

SUSKEVICIAUS giminfe įpėdiniai. 
Velionis gimė Lietuvoje, Raguvoje, ir 
1951metais per Halifaxą atvyko į Ka
nadą. Maloniai prašomi ieškomieji arba 
apie 'juos žinantieji atsiliepti Šiuo ad
resus Gonsulate General of Uthuanla, 
1 Trintam Terrace* Toronto, Ontario 
M8Y 1V9 

l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Dr. Jur. Martynas Anysas 

KOVA DEL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4545 W. 6Srd S t Chicago, Dl. 
60629 
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Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Marųuette Parke 2-jų aukite raur. 
3-jų miegamų butai. Gazo Šiluma. 
$45,500. 

Marųuette Parke. 3-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $47.000. 

Vertas dėmesio. Marųuette Parke 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Shop ir 4% kamb. liuksusinis butas 
antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. 
$50.000. 

Brlghton Parke. Trys mūr. namai. 
2-jų aukStų po 2 butus — vienas Sa
lia kito. 64.000. 

Puikus investavimas. 62-os ir Fran-
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo Šiluma. $75.000. 

Brlghton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68.000, 

Brlghton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58.900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

PIRKĖJO LAIMEI 
Apie $10.000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marųuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų astras. Apie 
$7.000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46.900. 

I S G E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, DL 60682, tol. 927-5980 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu. 

Maloniai praSau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Yaldis Real Estete 
2625 Wtst 7lst Street 

Tel. 737-7260 ar 737-6584 

PARDAVIMUI 

1966 M. VOLKSWAGON — 1*000. 
100% "reconditioned". Skambia' 

778.29*2 arte 7764199 ~ 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiir 

VIZITINIŲ KORTELI?: 
REIKALU Z 

* • 
Vizitinių kortelių naudojimas yr' 

gražus paprotys. Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vii* 
•mes korteles. 

Kreipkitės ( 
traciją visais 
Bosite 
mu. 

"Draugo" 
panašiais 

mūsų 

admmis-
reikalak 

pa tarną* 

iiiiiiiuiiiinnnniiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

West of Midway 
S apartmeat brick. Two 3-bedroom' 
apartments; one 2 bedroom. Gaa 
baaeboard heat. 2 oar garage. Call 
2 to 8 pjn. — 582-0946. 

5759 West 63rd Place 
S apartmeat brick, ttke new. 

Two 5y2 rm. apts., 3 bdrm. and 
bath; one - 4 rm. apt., 2 bdrma. 
and bath. Gaa bot water heat. 2 
car brick garage. 

Ask for MB. GAEKLEB 

OAK LAWN - BY 0WH£ft 
8 rm. immaculate tjuality built all 
face brick ranch. 3 bdrma., 1 % 
bath. Att. 2 car gar 80 ft. lot. 
H.W. zoned heat C/A. Oak trim 

! and cabs. Plaster. Ideal location.. 
$115,000. TeL 422-1430. 

HELP WANTED — MOTERYS 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 1 
o i apdraudą nuo ugnies ir šutomo- t 
billo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. OA 4-8654 

32*8% W. 95th Street 

2422 WEST MAJtQUETTE RD. 
CHICAGO, ILUNOtS 60629 

PHONE: 312 §2548*7 
UJLaV 

unnmniB 7?wm mm 
1979 rugpiuao mėn. įnašai 

Saatrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, reiš
kia JnaSų i i viso. 

$25.00 Bielskis, Pijus, Int, atm. jn. $185.00, Nuertingeno Sbw. 
Grauendo gimnazijos mokytojų ir mokinių įnašas $100.00. 

$40.00 Lileikienė, Stefanija, atm. pi. $140.00. 
$100.00 Bagdonas, Jurgis, atm. įn. $100.00, Bartys, Kazys ir Adelė 

$200.00, Bubetienė, Magdalena, atm. jn. $200.00, Garbačiaus
kas, A. ir A. $100.00, Kalnietis, Jonas ir Jadvyga $100.00, 
Kavolis, Martinas Arminas, teisės dr., evangelikų Kun., atm. 
pi. $100.00, Monkevičius, Bronė, atm. jn. $380, Monkus, 
Mečys, $200.00. Jaruševičienė - Narushewicz, Michalina 
$100.00, Prunskis, Jonas $400.00, Pulminskienė, Edita, atm. 
Jn. $100.00, Tumavičienė, Jadvyga, atm. jn. $800.00. 

$105.00 Puskepalaitis, Albertas, atm. jn. $155.00. 
$1200.00 Adomaitis, Jonas D., atm. įn. $240.00, Kartis, Jurgis, atm. 

jn. $120.00. 
$150.00 Uksas, Jurgis ir Marcelė $850.00. 

$185.00 Bileris, Leonas, atm. jn. $485.00. 
$22350 Vidugiris, Tomas, Pik., Lietuvos Nepriklausomybės kovų sa

vanoris. Vyčio Kryžiaus kavalierius, atm. jn., testamentinis 
palikimas, D. Britanija $223.50. 

$$500.00 MeMšius, Danys, atm. jn. $800.00, X $500.00, Omafaos Lietu
vių Moterų Klubas $1,000.00. 
Sirkus, Stasys, V. Vokietija $1,155.64. 
Pročkis. Jonas, atm. jn. $1,000.00. 

1 
2 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllt 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., teL 770-1486 
niniiHHiiimmiiiimiiiiHiimiuiiiiiiiiiii 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

M. A. $ I M K U S 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4259 So. Mapievrood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBB8 PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUUIUIIIIIIII 

By Owaer — Vic 67«i and Kottn. 
Brick 3 bedrm. Full basement. 2 
car garage. Central air. Remodeled 
kitehen and batlu Diafawaaher. 
Crawl space. Many eztraa. 

TeL — 585.8518 

OPEN HOUSE SUN. 1 to 8 - 10440 
GEORGIA LANE, OAK LAWN. (Near 
105th & Long). By Owner - Del. 3 
Bdrm. Tri-level w/bsmt. possibie 4th 
Bdrm. 2i/2 bath, Frplc, new w/w 
crpt. extras, pool, patio, $99,000. 
Best ofr. Irnmed poss. 8Htt82. 

RESTORANUI REIKALINGA 
PADAVĖJA 

Kreiptis j Gražiną, S2S6 S. Raiste 
3296 Sonth Halsted Street, 

7 - 1 0 vai. ryto. 

Reikalinga namo valytoja, 95th & 
Damen Ave. apylinkėje. 

Teirautis teL 445-0593 

HELP YVANTED — VYRAI 

ORDER PICKJNG, PACKAGING 
asai abipping 

Esper'ce helpful but not necessary. 
Btost Speafc And Write Englisa. 

Being able to drive a real phis. 
Good wages and fringe benefits. 
JOHN O. RTJTLER OOMPANY 

549 N. Lake Sbore Dr., Chicago, IL 
CaU Novak: 944-0001 

Arti 45-os ir 
Ga-

Albany. 

$545.84 
$1.000.00 

I! viso 28 nariai $5,211.14 
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, {ra
šykime { testamentą numatytą sumą: "LJthoaman Fsonda-
nen, a — M piatlt, tas enempt, lumets Carporadoa, 2422 
W. Marųuette Road, CMeago, IBinois 9M2T* 
Lietuvių Fondas 1982 — 1979. DL 21 imt. turėjo: 
1. Pagrindinio kapitalo bruto $l,$f7,412S« 

1 Pajamų $911, 913.99 
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis pro
tokolais, lietuviškiems reikalams (švietimui, 
kusrarai. premijoms, stipendijoms ir moksli
niams veikalams) pasktrstei $993,95145 

Visi statykime lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet 
galėtų skirti Metuvybei daugiau kaip 139 naYsfsnHa dolerių. 

Ertenraėčio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją ia pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
eiminėms ar draugmmav 

•a>raugo" adresas: 4545 Wesf 
Wrd S t . Chtaaco. UI. 90829 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i 

PERLOJOS RESPUBLIKA 
Premijuotas romanas 

JURGIS GUAUDA 

Jury komisijos narė DALIA KU-
CENIENft apie romaną raio: Per
lojos Respublikos skaitytojas mėg
stąs Dzūkijos kraštą, bei rašytojo 
brandų stilių, sutiks romaną su 
dėmesiu. Gamtos spalvingi peisa-
iai, psichologiškai {tikinantys per
sonažų charakteriai bei dinamiškai 
intriguojanti tematika lydės skai
tytoją iki paskutinio puslapio. 

Išleido Dzūkų Dr-ja Chicagoje 
1979 m. 374 pusi., viršelis dail. P. 
Aleksos. Spaudė Draugo spaustu
vė. Kaina su persiuntimu $7.75. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 83rd St . 
Odrago, m. 80929 

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

T e t — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiumiuuiiim 

P L U M B I N G 
Lioensed, bonded, bnsared 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 638-2960 
iHimiiiiiiiiiiiiniihimiuiiiniMuiimiuiii 

i i t i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i im i im i i i i i i h im i i i i i i i 
įvairių prefciy panirlnklnuut ne-

brangiai iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2591 W. 69 St , Cbkmgo, Dl. 60829 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIII 

6 ksnihi 
zu Šildymas. 
$27,500.00. 

2-jų ankstą Georgfan. S kasat. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30.00000. 

Taverna Ir 4 kamb. marinis. \ rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — tseoms Taz 

Nesariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. KetUe Av. — 77S-22SS 

iMiifiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiimniiimiiitiiir 
2 namai ant 1 sklype. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Bris4non Parke. 

TKfMEDIATĘ OPENINGS POR 

SECURITY 6UARDS 
Ideal for retirees. Full A p t tisne 
Midway area. Unarmed positions. 
Afternoon and midnight shifts. 

TEL. — 332-7331 

GUARDSMARK INC. 
444 N. Mlobigan, Chicago 

OFFSET PRESSMAN 
AB Diek S60 with T-51 head and 

envelope feeder attachment Experi-
ence a mušt. Cok>rworfc Top wage-
P&id holldays and Insurance. Air 
oondlttonad pUnt. CALL 
REGENT PRINTING CDMPANY 
868 W. Erie S t TeL 787-8640 

HANDYMAN 
Senior citizen wanted for handyman 
k light maintenance in home for mild-
ty retarded adults. Rogers Pk. area. 
Need person who is self motivated, to 
srork in pleasant atmosphere, 16 
hrs. weekly. $4.65 per hr. 

Alk for Danny or Loretta 
T c U 7614)395 

Mariais 6 kamb, 
ias. Marąuette Parke 

Garą-

ŠIMAITIS REALTY 
Notary BafskBe 

2951 W. 63rd S t . 436-7878 
819-1784 arba 88M669 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiifuiuuiuiiiiiiniiniimiii! 

Apsimoka akslbtfe diaa DRAUGE 
nes iii plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

- • 

V Y R A I IR MOTERYS 

SĮMsustuvel laužytojos 
sr laužytojo pamesti dsrbsis 
offsetuL Turi mokėti Betaria, 
kalbą Ir turėti patyrimo tame 
d a n e . Skambinkite 585-9501. 
Prašykite reikalo vedėjo. 

WANTED: For small famlty wttn 
•o ehUdren, rettable oonple to do 
Geni Hoasesrork and Maintenance. 
Also some driving. Separate living 
ąuarters. References required. 

Phone — 847-4339 days, or 
828*1880 eveoiags. 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge". 

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 i im i i i i i i i i i i i i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atihimų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imimiiiiiiiiimimimiiiiiiimmiiHiiiim: 

Perskaitė "Draugą" duokiU 

jj kitiems pasiskaityti. 

H E L P W A N I I D - P E N A L E 

NURSES A I D E S - O R D E R L I E S 
Ali Shifts Availabio 

AND I0TCHEJ! HELP 
For newly opaaed akiUed sanaag faelllty ta Nortinrest 

HE MANOM NUMINI HOME 
P N M — 127-MM 



MOSU KOLONIJOSE 

Chicagos Standard Federal Savings bendrovės vadovybė pagerbė Angelme Koladitz, kuri toj bendrovėj tarnauja 
30 metų, Cia ji matyti su paskolų skyriaus tarnautojais. Priekyje iŠ k. į d.: Darothy Myczek, Angeline Koladitz, 
Chris Wallow ir SaHy Sendra. Antroj eilėj Maricella Tapia, Mary Lee Piechna, Juanita Tapia, Ed SuUivan, Ruth 
Prajka ir Audrey Mclnerney. 

Hot Springs, Ark, 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 8 d. LB Hot Springs 
apylinkė kun. P, Patlabos sody
boje suruošė tautos šventės mi
nėjimą, jungiant kartu su Mari
jos švente. Minėjimas pradėtas 
11 vai. su šv. Mišiomis už Lietu
vą. Sv. Mišias atnašavo kun. Pat-
laba pasakydamas tai dienai pri
taikytą pamokslą. Po Mišių LB 
valdybos pirmininkas S. Ingaunis 
atidarė minėjimą, pakviesdamas 
visus sugiedoti tautos himną. Ta
da trumpai pristatė rugsėjo 8 d. 
ir LB reikšmę. Po to pakvietė li
tuanistą P. Balčiūną, kuris prita
riant muzikai, paskaitė "Kur bėga 

NACIONALIZMAS, PANSLAVI1MAS 
IR JŲ PASIREIŠKIMAI 

A.RAZUTIS 

VokiečiŲ tautos mokslininkai, Į sekoje Pabaltiy) kraštai (Lietu-
rašytojai, politikai, religininkai 
šimtmečius budino savo tautie
čiu sąmonę; skatino darbštumą, 
pasitikėjimą savo pajėgumu. 
Taip pamažu išsivystė vokiečių 
nacionalizmas, vėliau išvirtęs šo
vinizmu ir militarizmu. 

Adolfas Hitleris iškilo kaip mi
nios kurstytojas ir pasipriešinto-
fas Santarvininkams (anglams, 
amerikiečiams, prancūzams ir 
kt.) dėl I-jo pasaulinio karp nu-
lėmimo ir Vokietijos pralaimė
jimo. Savo šalininkų remiamas 
pateko į Reichstagą (seimą), ku
rį vėliau paleido ir save pasi
skelbė diktatoriumi — fiureriu. 
Tuomet paskelbė ir garsų šūkį 
— Viena tauta ir vienas vadas 
(Eine Volk und ein Fuerer). Su
darė santarvę su Rusijos dikta
torium Stalinu ir pasidalino vei
kimo sritimis. To susitarimo pa-

va, Latvija, Estija) pateko Rusijos 
veikimo — spaudimo sritin. Po 
to Lietuvoje ir kt. atsirado rusu 
karinės bazės su tūkstančiais ka
riu, tanku ir amunicijos. 

Patvarkęs santykius su Rusija, 
A- Hitleris su savo šalininkais ir 
karinėmis pajėgomis ėmė spausti 

LAIŠKAI DRAUGUI 
YRA KARININKŲ, KURIE 

NIEKINA PATYS SAVE 

Prieš porą dienu ginčijausi su 
savo kaimynu, kuris man sakė, 
kad kariu Ramovė reikalauja 
kapt- Prano Gudyno portretą iš
imti iš Lietuvos laisvės kovu mu
ziejaus, kuris yra Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Aš jam sakiau, 
kad mūsų karininkai nėra tokie 
neprotingi. Ir koks gi būtu rei
kalas ir kokie motyvai einant pa-

dį, per tą pačią s? >tį ir tuo pačiu 
laiku bus duodama speciali pro
grama. Sekanti programa bus spa
lio mėn. 7 d. (sekmadienį) kaip 
paprastai. 

Spalio 6 d. 1 vai. p. p. kun. Pat
labos sodyboje bus LB išvyka 
(piknikas) su pietumis, nuotaikin
ga muzika ir laimės šuliniu. 

Dalyvis 

Union Picr, Midų 

LIETUVIU DRAUGIJOJ 

Union Pier, MI, lietuviu drau 
gijos metinis susirinkimas ir tra
dicinė vakarienė įvyko rugsėjo 8 
d. Susirinkime dalyvavo 53 na
riai, o vakarienėje 75. 
Susirinkime pirmininkavo drau-

Šešupė". Naujus garsiakalbius | gijos pirm. A. Klimavičius ir 
įspūdingiau perduoti muzikai ir, sekretoriaw B. Beržanskienė. Po 
kalboms įruošė Raimundas Jan-

DRAUGAS, trečiadieni, 1979 m. rujjrtjo mėn. 26 d. 

Brangiai motinai 

A. 1 1 BRONISLAVAI KARAZUtBffi 
mirus, mūsų draugams ARVYDUI ir JANEL jų vaikam* 
JULYTEI ir POVILUI reiškiame gilią užuojautą. 

Aldona ir Vytas VaUkai 
Danutė ir Kazys Kelpšai 

kaimynus- Iš Čekoslovakijos parei-' reigas žuvusio karininko portretą 
kalavo perleisti Vokietijai Sudetų pašalinti iš muziejaus? 

BOSTONO 
23NIOS 
(Atkelta i i 4 psL) 

spalio 27 d. Tautinės s-gos na
muose, 484 E. 4th S t So Boston. 
Programoje bus paminėtas dail. 
Adomas Varnas, kuris šiais 
metais atsiskyrė su gyvųjų pa
sauliu. Apie A Varną kalbės 
dailininkai: Jonas Rūtenis ir 
Viktoras Vizgirda. Po progra
mos kavutė ir laisvi pašneke
siai 

PARENGIMAI 

Stepono Dariaus legionierių 
moterų pagelbininkių banketas 
įvyks rugsėjo 30 d. 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 7 d , 3 vai po 
pietų. 

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimas spalio 
-14 d. Bostono kolegijoj. 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos fiurum Burum spalio 21 
d., 2 vai p. p. 

Balfo Bostono skyriaus su
kakties minėjimas spalio 28 d. 
l i e t Piliečių d-jos auditorijoj. 
Bilietus galima įsigyti pas D. 
Averką tel. 825-5147 ir A An-
driulionį tel. 2683503. 

Dr. Vytenio Vasyliūno vargo
nų koncertas lapkričio 11 d. 

Lietuvos Kariuomenės su
kakties minėjimas lapkričio 18 
dieną. 

lituanistinės mokyklos 30 
metų sukakties minėjimas ir 
banketas spalio 20 d. 

Naujosios Anglijos saulių 
rinktinės suvažiavimas lapričio 
24 d. 

— Spalio 13 ir 14 d. — l i e t 
tautodailės instituto rengiama 
J. Jasiūno audinių ir V Vesel
kos medžio darbų paroda kuri 
vyks Lietuvių piliečių dr-jos 
IV aukšto salėje. 

sritį, kurioj gyveno vokiečiu dau
guma. Sritis prijungta be pasi
priešinimo. B Lietuvos buvo pa
reikalauta Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Vokietijos, nes taip 
buvo sutarta su Stalinu. Tačiau 
dėl reikalavimo Dancigo sritį per
leisti Vokietijai ir leisti toliau žy
giuoti į rytus iškilo Lenkijos pa
sipriešinimas ir tuo pačiu II-ras 
pasaulinis karas, kuris dėl Santar
vininkų (anglų, amerikiečių ir 
kt) paramos Lenkijai ir Rusijai 
atnešė Vokietijai pralaimėjimą, 
lygiai kaip ir I-mas pasaulinis 
karas. Dabar Vokietija ilgam lai
kui tapo okupuota, suskaldyta ir 
daug jos valdytu sričių prijungta 
prie kitv. valstybių (Lenkijos). 

Kaip anksčiau Vokietijoje bu
vo vystomas nacionalizmas, taip 
Rusijoje vystomas panslavizmas -
sujungimas slavų tautų į vieną 
valstybę. Tik Rusijos revoliuci
jos ruošėjai (Leninas ir kt.) prie 
panslavizmo dar prijungė socia
lizmo teoretiku Kar/>lio Markso 
(1818-1883 m.) ir Fridricho En
gelso (1820-1895 m.) idėjas. Tuo 
būdu panslavizmą, pridengę so
cializmo — komunizmo priedan
ga, mėgina jį primesti ir kitoms 
tautoms, nevien slavams, tam 
panaudodami ir karines priemo
nes. Kaip tatai panslavizmo — 
komunizmo vykdytojams vyksta 
ir kokia iŠ to žmonėms nauda, 
gerai nurodo sekantys įvykiai. 
Antrojo pasaulinio (1939-1945) 
karo metu, santarvininkams 
(anglams, amerikiečiams ir kt.) 
remiant Sovietų Rusiją, buvo stu-
tramdytas vokiečių nacionalizmo 
iškilimas-

Vokietija buvo nugalėta, su
skaldyta ir kai kurios jos sritys 
perleistos Sovietų Sąjungai (Ryt
prūsiai ir kt.) bei Lenkijai (Sile
zija ir k t ) . Taip pat S. Rusijos 
įtakon pateko ir tos valstybės, iŠ 
kuriy ji karo pabaigoj išstūmė 
vokiečius, nors išlaisvintos tau
tos mėgina reikštis savarankiškai, 
kaip tai vyko Pirmojo pasaulinio 
karo (1914-1918) pabaigoj. Ta
čiau šį kartą Sovietų S-ga savo 
karine jėga trukdo tautinį ap
sisprendimą. Sovietų išlaisvintos 
iš vokiečių nacionalizmo valsty
bės buvo priverstos įsijungti į 
panslavistinę — komunistinę So
vietu Sąjungos imperiją. 

Tuo tarpu anglosaksai (britai), 
talkinę Sovietams laimėti karą 
prieš Vokietijos nacionalizmą, pa
tys atsisakė imperializmo ir lei
džia Azijos Afrikos ir kt. tau
toms vystyti savo nacionalizmą ir 
kurti nepriklausomas valstybes. 

Labai nustebau, kai pamačiau 
Lietuvių karių veteranų Chicagos 

kus. Po trumpo minėjimo buvo 
bendri pietūs, paruošti LB 
vicepirmininkės ir parengimų 
vadovės L. Gudelienės, talkinant 
LB ponioms, kurias visas išvardin
ti būtų sunkoka. Tenka pasi
džiaugti šeimininkių organizuo
tumu ir jų bendradarbiavimu. 
Su didesne maisto auka prisidė
jo S. Jucienė. Jucių šeima visad 
nuoširdžiai talkina LB-nei, ypa 
tingai pažymėtina studentė 
Rasa Jučaitė, kuri prašoma bet 
kokios pagalbos niekad net nea
bejodama visur padeda. Rasa yra 
labai malonaus būdo ir studijuo
ja teisę, šiais metais studijas tęsia 
arčiau namų Little Rock univer 
sitete. Minėjimas visapusiškai pa 
vyko. Dalyvavo 96 asmenys, oras 
buvo labai malonus, viskas gerai 

sų rengėjų, ypatingai LB-nės v-
bos narių: S. Ingauiiio, L Gude
lienės, dr. Sakalienės, P. 2eru-
lienės, M. Dymšienės, H. Dūdos 
ir V. Mozūraičio. 

LB v-bos pirmininkas prane
šė, kad rugsėjo 30 d. (sekmadie 
nį) per LB-nės radijo pusvalan-

skyriaus valdybos raštą Lietuvos j suorganizuota, tai nuopelnas vi-
laisvės kovų muziejaus vedėjui: 
„Šiuo pranešame, kad skyriaus 
valdyba savo posėdyje 1979 m. 
rugsėjo mėn. 7 d. nutarė, kad 
kapt Pr. Gydyno portretą laiky
ti Lietuvos laisvės Kovų Muzie
juje nėra jokio pagrindo". Po tuo 
raštu pasirašę Andrius Juškevi 
čius, skyriaus pirmininkas, ir Al
binas Repšys, sekretorius. 

Kokia gėda buvusiems karinin
kams pasirašyti po tokiu raštu t 
Istorijai paliekamas dokumentas 
pažeminti pasirašiusių vaHus rr 
nuvertinti Chicagos s! yriaus val
dybą. Kuogi nusikalto kpt. Pr. 
Pr. Gudynas Lietuvių . irių vete
ranų sąjungos Chicagos skyriui, 
jei nutarta pasalinti jo portretą 
iŠ muziejaus? Jeigu karininkai 
Andrius Juškevičius ir Albinas 
Repšys būtų buvę nužudyti ei
nant jiems karių pareigas, tai ar 
jų portretai nebūtų verti laikyti 
muziejuje? Išeitų, kad kpt. Pr. Gu
dynas yra kaltas, kad buvo nu
žudytas. O ką gi Chicagos sky
riaus valdyba siūlys vietoje iš
mesto kpt. Pr. Gudyno portreto 
patalpinti? Tai gal jo žudiko 
portretą? Juk jo žudikas yra aukš
to laipsnio karininkas, nusipel
nęs Maskvai per visą savo gyve
nimą, ypač Ispanijos civiliniame 
kare. 

Kasgi spaudžia Ramovės Chi
cagos skyriaus valdybą tokiam 
žygiui, uŽ kurį Maskva galėtų 
„patriotus" Lenino medaliu ap
dovanoti? 

Nemanau, kad buvę Lietuvos 
karininkai sutiks su tokiu Chica
gos skyriaus valdybos nutarimu, 
kuris yra pagal Maskvos politi
kos sukirpimą. 

Vytautas Ddbanis 

valdybos pirm. ir ižd. p-anešimu 
paaiškėjo, kad metų bėgyje drau
gija turėjo 450 dol. pelno. Val
dybos siūlymu ir narių pritarimu, 
visas pelnas buvo paskirstytas: 
Lietuvių Fondui, jaunimo suva
žiavimui paremti, Katalikų Baž
nyčiai Kronikai spausdinti ir 
spaudai. 

Senoji valdyba,išbuvus du me
tus, atsistatydino. Buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė: Pr. Nenius, pirm. Z. 
Mišauskas, vicepirm., M- Zu-
brienė, sekr., A Kasnickas, ižd., 
A. Buika, reikalų vedėjas ir kan
didatai M. Nenienė ir A. Vaičiu
lis. Revizijos komisijon išrinkti: 
P. Norkaitis, Pr. Sideravičius, ir 
J. Rudzinskas. Korespondentu A. 
Klimavičus. 

Po susirinkimo buvo vakarienė, 
kurią skaniai pagamino O. Petrie
nė, L. Pačkauskienė, M Nenie
nė ir B. Buikienė. Šokiams grojo 
Ruikis, jo sūnus ir Ivanauskas 
akordionais. 

Valdyba dėkoja visiems prisi
dėjusiems darbais ir dalyvavimu 
susirinkime ir vakarienėje. 

A.KL 

A. t A. Sd. ANTANUI SODEIKAI 
mirai, jo seseriai SALOMĖJAI ir kitiems artimie-
siena gilią užuojautą reilkia ii karta liūdi 

Gražvyda GlednHyti 
Viktorija Sakaltai 

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Chieago 1978 . . . . $5.00 
2EMAICIAL Etnografija. 184 pusi., Chieago $4.00 
METAI PRAEITYJE Prisiminimai 296 pusi., Chieago $5.08 
MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 . . $5.00 
GYVENIMO PAKELES. Prisiminimai, 384 psL, 

Chieago, 1979.. $5.00 
Užsakymus siusti "DRAUGO" adresu. IUinojaua gyv. dar pri

deda 5% valstijos mokesčių. 

utimiiiiiiiiniiiiiiitiiu 

Tad kur santarvininku (anglo
saksų ir rusų) logika, kai vieni 
atsisako imperializmo (britai), o 
kiti jį visur stengiasi įkurti ir 
nuslopinti 'demokratines pastan
gas imperializmo iškilimui? 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
hsngose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pust. 
Spaude Morkūno spaustuv*. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO' 

FOTO DOVANA IYENCIŲ m KTIŪUS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- I l U l d t -

USmBkmmMŠ JTŪ pfUSKO IUMMUAA, jTUtaS DCttlS Ylftt» 
bate. V«tims* padarytu gražia lMurių kalba. Mscsnato data laks 

"DRAUGO** 
Kaina— $8.00 
pndttiBOcsaT 

(Kitur gytassattojt pridekite 28 ess* 
rMssss ksgyd NaaJaJ Tmsmmą. S * 

• K A I N A S 
4141VM 6 M Strtft 

HllMis6«2l 

ir psf ilisitlimil. 

Perskaitę "Draugą", duokite j i kitiems. 

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 GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
•* + "-

• • 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., Chieago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

* ' 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

x Neolithuanų rengiamame 
lietuvių spaudos draudimo mi
nėjime rugsėjo 30 d. sutiko da
lyvauti garbės konsule J. Dauž-

I vardienė ir vyskupas Vincentas 
į Brizgys. 

X Kun. 

CHICAGOJE m 
APYUNKfiSE 

JAUNIMAS VAIDINA 
&EKSPYRA 

Praėjusi sekmadienį Jaunimo 
centre buvo pakartota jau praė-

| jusį pavasarį vaidinta W. Seks-
x "Draugo" jubiliejinio ban-! p y r o penkių veiksmų komedija, 

keto rugsėjo 22 d. bare labai. -Vasarvydžio nakties sapnas". 
Juozas Dambraus-| n u o š i r d ž i a i darbavosi Antanas į Vaidino Jaunimo teatro kolek-

kas, MIC, Marijonų vienuolijos. K a r e i v a Feliksas Valaitis ir t y v a a režisavo Darius Lapins-
provincijolas, apie tris savaites. K o s t a s R e p š y S ( kuriems pri-1 k a s D i d e l i s i r ambicingas mūsų 
išbuvęs provincijolų suvaziavi- : W a u g 0 n u o š i r d i p a d ė k a už pri-!

 j a u n i m o užmojis. Gal net ir per 
me Romoje ir atlikęs;_ įvairius į s i d ė j i m ą p r i e jubiliejaus minė - ; S u n k u s jauniesiems, didžia da-

jimo. iunu g a i net pirmą kartą į sce
ną žengiantiems aktoriams. To-

H K ZVAIGŽDUTC 
^gamgBtm^y 1 ^ J * Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chioagos skyriaus 
Redaguoja J. Plaoas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

vienuolijos reikalus Atlanto pa-' 
kraštyje, rugsėjo 25 d. grįžo 
namo ir vėl pradėjo eiti savo x L.K.V.S. Ramovės Chica-, - . - . . . . w„i,ofAIA4.. 

, . . , • dėl ir šalia puikiai blyksteieju-
pareigas. Chicagoje jo laukia = gos skyriaus narių susinnkimas e* miz&nsc^ų pasitaikė vai-
daugelis svarbių darbų ir įsi- įvyks rugsėjo 30 d., « f ^ | 3 j r 3 2 į K S t t * | 
pareigojimų, kuriuos dabar pra- nį, 12 vai. Jaunimo centre. P a" i y D 1 _ a ; i i a k a l b i n i ų kluptelėjimų. 
deda vėl tęsti. skaitą: 'Vilniaus * * ~ > * £ o j ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Z 

400 metų sukaktis" — skaitys ^ l u e u u ^\ . . r ^ ;* 
x Vilniaus universiteto, Vii-j i s t o r i k ė Aliciia Rūgytė. P*-* " * ~ fį* ~ 

niaus ir įvairių Lietuvos meda- j {verstas eiliuotas VV. seKspyro 
lių turtinga kolekcija iš Br. \ x "Geriausios sėkmės vi- j tekstas reikalavo iš jaunojo ko-
Kviklio rinkinių bus išstatyta I šiems tiems, kurie darbuojasi I lektyvo didelio jėgų įtempimo. 
Vilniaus universiteto sukaktu-j Draugo labui, jo išlaikymui ir Bet tai gal ir buvo pirmas rim-
vinėje parodoje Clevelande, ji j tobulėjimui", — rašo mums V. i tas žingsnis teatrinei vieno ar 
atidaroma šį šeštadienį 7 vai. į ir J. Juodakiai iš E. St. Louis, kito ateičiai. Kartu ir reali pa-
vak. DMNP parapijos salėje, siųsdami 15 dolerių auką. La- į tirtis, kad geras spektaklis len-
Medalių tarpe yra vienas ypa-j bai ačiū. f gvai nepasidaro. O ką jau pe
tingai retas Vilniaus universi-j i kalbėti apie tokią šekspyrinę 
teto medalis, išleistas 1803 me-j * Maironio Parko vadovybė,; n e t u v i ų k a l b o s patirtį. Visam 
tais, paskelbiant universitetą I Shrewsbury, Mass., per finansų kolektyvui tai buvo reikšmin-
imperatiškuoju. su atitinkamais! sekretorę Oną M. Keršienę at- g o g žodyno, tarimo ir eiliuoto 
lotyniškais (ne rusiškais ir ne! siuntė "Draugui" jo sukakties gekSpyro teksto rečitavimo la-
lenkiškais) įrašais. Šio medalio! Proga valdybos ir narių malo- b a i naudingos pamokos. Ir tai 
tada tebuvo atlieta 100 egz. j nius sveikinimus, kuriuos pa- vį^m būriui, nes vaidino net 

lydėjo 70 dolerių auką. Visiems : 1 7 aktorių: Rimas Viktorą, Vio-
X Antanas Mikalojūnas iš j nuoširdžiai dėkojame. : l e t a Dirvonytė, Edvardas Sulai-

Santa Monica, Calif., lankėsi; T 'tis Audrius Viktorą, Laura 
Chicago je pas savo pažįstamus! * Dahus Brazdžionis, Los | > Viktoras Radvi-
ir artimuosius. Šia proga jisi Angeles, Calif., atnaujindamas V v t a s Šulaitis, Gaja Pem-
aplankė "Draugą", pasikalbėjo j prenumeratą atsiuntė 15 dote-1 ̂  ^ p c m k | l t ė y ^ M o m . 
su redaktoriais ir įsigijo naujų! ™i auką. Jis skelbiamas Gar- » ^ Mikūnaitė, Laima 
leidinių. Vakar jis jau išvyko: bės prenumeratonum. Uz dide-1 ^ J f w f i knĄrik ^Ąrvfįi RA-
atgal į Californiją. 11§ paramą esame dėkingi 

Piešė Antanas Izokaitis, Marąuette Parko lit. m-los mokinys 

KA AŠ DARAU LIETUVIŠKOJ 
MOKYKLOJ 

Aš kas antrą savaitę turiu 
pamoką su mokyt. Tamošiūnui { 
Paskutinę pamoką mokomės 
kalbos istorijos su profesorium 
Klimu. 

Istorijos pamokoje mes lai
kome egzaminą kiekvieną kar
tą. Šitie egzaminai apima už
duotas pamokas. Namų dar
bui mes perskaitome maždaug 
penkiolika puslapių, kuriuos po
nas Tamošiūnas padiskutuoja 
klasėje. Šiais metais jau per

ta į savo kambarį išjungti savo 
dar tebebirbiantį žadintuvą. 

Baigęs pusryčius, Jonukas 
pradeda kelionę į mokyklą. At
sitūpęs ant kelio, jis klausosi 
šūkavimo kažkur užpakaly. Jis 
atidžiai laukia komandos. Stai
ga Jonas pradeda bėgti. Jis bė
ga kiek tik gali greičiau, šias 
lenktynes jis tikrai laimės. An
trasis bėgikas labai pavėlavo 
startuoti, tačiau jau yra gero
kai prie Jono priartėjęs. Tūks
tantis žmonių jam rėkia grei
čiau bėgti Antrasis bėgikas 
jau visai arti, bet Jonui dar 

ėjome nuo aštuoniolikto šimt-; ___ 
mečio iki nepriklausomybės l a i - j a r c i a u *«**"»» « « * • • 

t » * _ * • _ MA— • • _ 

X Proi. Juozą Žilevičių no
rintieji žodžiu ar raštu atsisvei- i 
kinti gali kreiptis į Dalią Kuče- j 
nienę tel 454-0706. Prof. Žile-; 
vičiaus išleistuvės bus ateinan-į 
tį sekmadienį, rugsėjo 30 d. ,v. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje bus 
1 vai., o po to akademija ir at
sisveikinimas Jaunimo centro 
kavinėje. Tą patį vakarą šis 
muzikos veteranas ir Muzikolo
gijos archyvo kūrėjas išvyksta 
pas savo dukterį į Baltimore, 
Md. 

X L. J. Stačiokas, Exton, 
Pa., atsiuntė Garbės prenume
ratoriaus mokestį. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

jšulaitytė, Audrė Budrytį Ra- į g ė l i a u mes "pradėsime mo-
minta Pemkute, Laima Vadei-, ^ UetnvQB įeognAioti, 
šaitė, Rasa Šulaitytė, Aušrinė 

I Mikutaitytė. 

x Nepraleiskite progos, nes salėje 
tik 3 dienas vyks kanadiškio 

ba: Bona Dapkienė, Salomėja 
Daukienė ir Danutė Viktorienė, 
gerai suprantant, kiek reikia 
šiandien pastangų ir pasišven-

jtimo šitokiems dalykams su-
| organizuoti. 

Nors veikalas buvo vaidina
mas Chicagoje antrą kartą, bet 
publikos, remiant jaunimo pa
stangas, vis tiek galėjo būti 
daugiau. Krito akin, kad spėk-

__ _ M taklio žiūrovuose kaip ir ne-
Sol. Vanda Stanldenė atlieka meni- v,,„^ ^„4.; ,̂ in„„i„„ v r ^ «~ 

nę programą "Draugo" jubiUejiniame j b u v o p a t l e s J a U m m ° - N e g l ^ 
; bankete rugsėjo 22 d. Jaunimo centro | 

Paskutinę pamoką mes studi-
| juo jame kalbos istoriją. Pro-

Išskirtinio padėkos žodžio fesorius Klimas mums išaiški-
verta ir Jaunimo teatro valdy-Įna, iš kur mūsų kalba yra ki

lusi. Iš Indoeuropiečių prokal
bės, ir kaip ji yra gimininga 
kitoms kalboms. Studijuojame, 
kaip mūsų kalba yra pasikei
tusi ir kaip ji panaši į kitas kal
bas. 

Štai ką aš darau kas antrą 
savaitgalį. 

Aras Tamošiūnas, 
Rochesterio lit. m-los 

mokinys, .Plunksna" 

sai 

MŪSŲ LIETUVA 
, r~~ r™» ; *VT " 1 Mūsų Lietuva, brangi tėvynė, 
neįdomu, kaip jų draugai 1 ^ . ^ m ^ ^ ^ g i m ė ; 

dail. Prano Baltuonio šaknų pa
roda Čiurlionio galerijoj. Jo 

Nuotr. Jono Kuprio vaidina? Matyt, mūsų jaunimas 
dar "ilsis" po kongreso... Kz. 

x Vyga Bikinis, nuosavybių 
bei namų pardavėja, naujai ati-

kūrinių yra įvairiuose JAV mie- j dariusi savo įstaigą 950 Red-1 C H I C A G O S Ž I N I O S 
stuose. Rugsėjo 28-30 d. bus wood Hiway Mill Valley, Calif., j 
galima čikagiškiams jo darbų i užsisakė "Drauge* 'lietuviškų 
pasigrožėti ir įsigyti. (pr.) I knygų už 26 dolerius ir dar pri-

! dėjo 24 dolerių auką savo dien-
x Lž a. a. agr Alfonsą; ^ ^ ^ s t i p r i n t i u ž d i d e l e p a . 

Indreiką sv. Mišios bus atna- m a ] o n i a i d e k o j ame. 
šaujamos T. Marijonų koplyč.! 
sekmadienį, rugsėjo 30 d., 10:30 | x Mykolas Kire jus, gyv. Chi-
val. ryto. Po šv. Mišių bus! cagoje, pensininkas, lietuviškų 
šventinamas paminklas Šv. Ka-. darbų rėmėjas, šiuo metu sir-
zimiero lietuvių kapinėse. Pra-] guliuoja ir prisilaiko namuose, 
šome gimines, agronomus ir ar-' M. Kirėjus, iš savo santaupų, 
timuosius dalyvauti. (pr.) j jau keli metai užmoka "Drau 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė< 
rėminiais įmok ėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

ŠEIMOS TRAGEDIJA 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road _ Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

x Chioagos Lietuvių Taryba 
rengia ekskursiją autobusu į 
LX Amerikos Lietuvių Tarybos 
Kongresą, kuris fcryks Cle-
velende Hollenden House Patal-

go" prenumeratą vienam asme
niui. Tai gražus pavyzdys pa
dėti savo artimui. 

x Stasys Balsys, Brooklyn, 
N. Y., pasveikino "Draugą" su
kakties proga ir atsiuntė 10 dov 
auką. Dėkojame. 

X A. Pukelevičhis, iš West 
Wyomingo, pasveikino "Drau-

I gą" sukakties proga ir atsiun
tė auką. Ačiū. 

X Antanina Masardenė, dos-
pose š. m. spalio mėn. 13-14 d. j ni liet. reikalų rėmėja, sunkiai 
Autobusas iš Chicagos išvyks- i siosirgo. Paguldyta Loretto li
tą spalio mėn. 12 d. (penkta-' goninėje, 351 kamb. 
dienį) 6 vai vak. (Washtenaw 
Jr 69 gt. kampas). Iš Cleve-! ' 
lando grįžta į Chicagą Spalio 14 j 
d. vakare Kaina asmeniui ten i 
ir atgal 35 doleriai. Pinigai su-1 

StKILLMAS KALfiJIME 

Policija ieško trijų vyrų, ku
rie kaltinami nužudę Chicagoje 
26 m. merginą Catherine Times, 
gyv. 7540 S. Hateted St. Ji bu
vo tavernoje, paskiau ją matė 
išeinant su viena moterim ir 
trimis vyrais. Po kurio laiko 
ji patelefonavo motinai, kad ji 
pagrobta ir kad ją pagrobę vy
rai reikalauja 2000 doL vaduot-
pinigių. Jos motina Mary 
Brown, 63 m., buvo gavus tuos 
pinigus kaip apdraudą mirus 
vyrui. Motina atėjusiam vyrui 
įdavė 1800 dol., bet duktė tele
fonu pasakė, kad pagrobėjai 
reikalauja ir likusių 200 dol. 
Motina įdavė ir tuos atėjusiam 
vyrui. Maždaug už valandos prei 
2900 W. Harrison buvo rastas 
dukters lavonas su perpiauta 
gerkle. 

PAGERBS AKLA VETERANĄ 

Aklas veteranas Hilliard A. 
Carter, Vietname netekęs akių 
ir abiejų rankų, bus pagerbtas! 
Washingtone. Jis dabar Hines 
veteranų ligoninės Chicagoje 
tarnautojas. 

VANDALAI SINAGOGOJ 

Prie Baltijos jūros, 
Kur Nemunas teka. 

Mūsų kalba stebuklinga, 
Gražiausia, seniausia, 
O Lietuvos žmonės 
Draugiški ir darbštūs. 

O žemė gražiausiai 
Miestai ir kalnai, 
Upės, ežerėliai, 
Miškai ir laukai. 

Lietuva — nelaisva, 
Rusų vergijoj. 
Lietuviai be laisvės — 
O kas bus ateityje? 

Kad mes pabandytumėm 
Lietuvai padėti, 
Tai gal vėl laisva būtų 

Ir ten gyvent galėtumėm. 
Graži Lietuva! 
Ir vėl būtų vartojama 
Lietuvių kalba. 

Tad turime dirbti, 
Kad Lietuvą išlaisvintumėm! 
Tai dirbkim, jaunime, 
Bus laisva Lietuva! 

Antanas Kizlanskas, 

Pagaliau jis pirmasis perbė
ga ilniją ir sustoja pailsėti. 
Tūkstantis žmonių atsistoję jam 
ploja, o Jonas jiems pasilenkia. 
Tuo metu pribėga antrasis bė
gikas ir Jonui sako: 

— Ei, Jonuk, durniuk, kodėl 
tu nuo manęs bėgi? Aš kasdien 
į mokyklą su tavim einu. Ko
dėl manęs nepalaukei? 

— Aš maniau, kad tu mane 
pralenksi. Kitais metais daly
vausime olimpiniuose žaidimuo
se, — atsakė Jonas ir tęsė sa
vo kelionę į mokyklą su drau
gu. 

Grįžęs iš mokyklos prieina 
prie savo namų priekinių durų. 
Padėjęs ranką ant durų ranke
nos, jis pradeda ją sukinėti pir
myn ir atgal sau kalbėdamas: 

— 32 į dešinę, 20 į kairę ir 
vieną kartą aplink, kol pasiek
siu 16. 

Jonas smarkiai patraukė ge
ležines duris, bet jam lėtai at-

lėkštes atgal į lentyną, Jonu
kas nueina pasižiūrėti televizi
jos. 

Jonuko mamytė pašildo sal
daus pieno ir nuneste jam į mie
gamąjį, kur ji gražiai jam pa
kloja lovą, nes laikas Jonukui 
miegoti 

Jau dešimta valanda, o Jo
nas dar žiūri televizijos progra
mą. Staiga pasirodo vaikų pa
grobėjas ir Joną nuveda į mie
gamąjį už ausies. Jonas nenori 
eiti, bet vaikų pagrobėjas labai 
pyksta, todėl Jonas daro viską, 
ką tik jis liepia. Joną suriša 
ir jam liepia išgerti, kas yra 
puoduke. Jonas nėra kvailas ir 
žino, kad puoduke nuodai, bet 
vistiek išgeria baltuosius nuo
dus, nes, tur būt, nujaučia, jog 
jo galas artėja. 

Tėvelis eidamas iš kambario 
Jonukui pasako labanakt, bet 
Jonas neatsako, nes jo akys 
jau merkiasi nuo nuodų. 

Jonas miręs sapnuos savo 
laidotuves, kol žadintuvas pri
kels jį naujos dienos nuoty
kiams. 

Tadas Kulbis, 
Bostono lit. m-los 6 kl. 

mokinys, "Švilpukas" 

ANGELIUKAI IR VELNIUKAI 

Seniai, labai seniai, gyveno 
angeliukai ir velniukai žemėje, 
kur mes dabar gyvename. An
geliukai ir velniukai buvo geri. 
Angeliukai buvo visada švarūs 
ir balti, o velniukai — nešvarūs 
ir pilki. 

Vieną kartą angeliukai ir 
velniukai žaidė. Velniukai pra
dėjo angeliukus mušti. Jie taip 
darė vieną, antrą ir trečią kar
tą. Angeliukai nuėjo ir pasakė 
Dievui. Dievas nuėjo pas vel
niukus ir juos išmetė. Tada jie 
pasidarė juodesni ir blogesni 

Nuo to laiko angeliukai liko 
geri, o velniukai — blogi. 

Vida Damijonaitytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

5 sk. mokinė 

GERAS DARBELIS 

Vieną dieną Rimas važiavo 

ėmė išgelbėtą mergytę. FoB^" 
ninkai sveikino Rimą už gersj* 

8idaro, nes vyriai taip surūdiję, dviračiu pas savo draugą. Ant 
kad beveik nejuda. Jono akys kelio jis pamatė sportinį lėktu-
pradeda žibėti, jam pamačius, 
kad stalas apkrautas pinigais. 
Įėjęs į virtuvę, Jonukas skaniai 
užvalgo pyragaičių, kuriuos jo 
mama, tur būt, buvo ką tik iš
kepusi ir palikusi ant stalo at
vėsti 

Pavalgęs vakarienę, sudėjęs 

Į sinagogą ,Jewish Temple 
Apie 15 mirti nuteistų ka-

mokami iš anksto Registruotis linių sekmadienį Stateville ka
lki rug»*j° mėn. 28 d. Chicagos j Įėjime, naudodami pasidirbtus I Emanuel 5959 N. Sheridan Rd., 
Lietuvių TarybrjV. 2606 West; peilius, pagrobė 4 sargus ir 4, Chicagoje. šeštadienio naktį bu-
68rd S t Tel. (312) 778-6900 darbininkus — kalinius, ir ė m ė v o įsibrovę vandalai, kurie, su-
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet kelti savo reikalavimus. Po tre- metę į krūvą žydų liturginius 
Informacijos teikiamos nurody-

Detroito "2iburioM lit. m-los 
X sk. mokinys, "žiburio 

Spinduliai" 
ŽAMNTUVAS 

Staiga pradeda baisiai birbti 
prie jo ausies. Jonas greitai ap
sirengia žaliais kareivių drabu
žiais ir užsimauna botus. Bir
bimas vis jį skubina, nes tas 
triukšmas reiškia, kad priešas 
artėja. Nekantriai ieškodamas 
savo šalmo, jis pagriebia šau
tuvą ir skubiai bėga laukan į 
kovą. 

Iš buto girdisi mamos balsas: 
— Ei, Jonuk, kur bėgi Dar 

ta telefonu. (pr.) 

pusryčių nepavalgę!! 
jetos valandų paleido pagrob- dalykus, knygas ir net vėliavas, I Aštuonių metų Jonukas pa* 
tuosius ir grįžo į savo kameras. | padegė. i deda šluota ateal i vieta ir srti-

vą. Žmonės jame buvo sužeisti. 
Rimas greitai išlaužė lėktuvo 
duris. Viduje išgirdo kažką 
verkiant Jis pamatė trejų me
tų mergytę. Greitai susirinko 
daug žmonių. Rimas išgirdo 
greitosios pagalbos ir policijos 
mašinų sirenas. Daktarai pa-

darbelį. 
Romas Pencyla, 

Marąuette Parko l i t m-los 
mokinys, — 

VASAROS BUTAS ,°„ 

Vasarą, kai atsikeli būna. 
karšta. Saulė šviečia į langus. 
Gėlės pradeda žydėti Paukš
čiai čiulba ir skraido. Žolė ža
liuoja ir auga. Medžių lapai yra 
gražiai Žali Pomidorai prade
da raudonuoti. "V 

Rimas Balašaitis, 
Šv. Kazimiero lit. mok. 
Clevelande, 6 skyr. mok. 

NEKALTAS 

Į teismą atvedamas vienas 
storas vyras, iš kurio dar tebe-
dvokia tirštas alkoholio kvapas. 
Teisėjui kyla mintis, kad su iš
gėrusiu bus nelengva susikal
bėti, todėl jis ėmė galvoti, kaip 
paprasčiau ir aiškiau į jį kreip
tis. 

— Kas tamstą čia į kalėjimą 
atvedė? — buvo pirmas teisėjo 
klausimas. 

— Du policininkai, — atsakė 
girtuoklis. 

— Ne taip. Aš norėjau žino
ti, kokia buvo priežastis. Ar ne 
už girtuokliavimą? 

— Taip, pone teisėjau, — 
staiga nudžiugęs atsako suim
tasis. — Jie abu buvo girti 
Mane vesdami nusitvėrė už ma
no abiejų rankų, nes aiškiai ne
begalėjo paeiti, — aiškino nu
sikaltėlis. 
ATSITIKIMAS PRIE NEVKMO 

Kai mano mama buvo maža, 
ji su broliu ir tėvais gyveno 
prie Nevėžio. Nevėžis yra gi
lus ir jo krantai labai status, 
apaugę krūmais. Ten buvo ta
kelis, kuris vedė prie upės. Vai
kams nebuvo leidžiama eiti vie
niems, nes buvo pavojinga. 

Vieną dieną vaikai sugalvojo 
eiti tuo takeliu. Beeinant, saulė 
pasislėpė po debesimis ir pra
dėjo žaibuoti, griauti griausti
nis. Vaikai išsigando. Jie sku
biai ėjo atgal, bet spėjo gerai 
sušlapti. Už savo neklausymą 
vaikai buvo gerai išbarti. Tt 
tikrųjų jie buvo nubausti du 
kartus: kai sušlapo nuo lietaus, 
o paskui dar nuo tėvų gavo 
barti. 

Darios Pavffionfe, 
VII Aki . K Donelaičio 

Ut. m-la 
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DIDELĖ AUDRA 

Vieną vasaros rytą pradėjo 
lyti. Vėliau užėjo didelis vėjas. 
Visi sunešė kėdes, dviračius ir 
visus daiktus į namus. Tada 
pradėjo smarkiau lyti ir viskas 
patvino. Visi skiepai buvo pil
ni vandens, žmonės ant stogų 
sėdėjo, kad neprigertų. Maši
nos plaukė ant vandens. Taip 
lijo ir žaibavo visą naktį. Ta
da nustojo griauti Visi žvėriu
kai nulipo nuo medžių. Mašinos 
buvo sudaužytos. Nedaug žmo
nių mirė, tik du. Visi turėjo 
išpumpuoti vandeni i i savo na
mų. Daug žmonių rado stiro 
daiktus ant kelio. Tai buvo tik
rai didelė audra. 

8v. Kazimiero lit mok. 
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LUL'l'UVILJ TAUTOSAKA 

Kai gyvatė įkąsdavo, taip bū
davo, kad pasveiktų: "Karaliau 
liepsnotas, gyvačių viešpats, 
žvilgtelk akele po savo karūnė
le, žalčių karaliau, atimk žau-
deų" nuo to (tos) varfdieoeUo-
(ės). 


