
CF C 
^.ZpM C E DEPART«E REFERE»C& ~-r 

1AL3 D1V1S10S 

GRAT13 

• 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST «3rd SraHETT CHICAOO, BLUNOKS 6 0 8 9 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY (813) 

T«LLXXm Kaina 20 c TREČIADIENIS — VVEDNESDAY, SPAUS — OCTOBER 10, 1979 Nr. 235 

LKB Kronika Nr. 3* 

KUN. P. MASILIONIO 
RASTAS MINISTRUI 

(Tprinys) 
Dabar Suvienyta Nacijų Or

ganizacija iškilmingai švenčia di
delę Žmogaus Teisių Deklaraci
jas 30 metų sukaktį 

Sity. iškilmių šviesoje noriu 
su Jumis rimtai ir atvirai aptar
ti mūsų reikalą, kad matytumė
te, jog kaltinimai, keliami Jūsų 
dokumente, yra didelė klaida, gal 
net kruvinas melas ir kad manęs 
neleidimas aplankyti savųjų yra 
didelė neteisybė, daroma mūsų 
šeimai, be to, kad tai yra rimtas 
nusikaltimas Suvienytųjų Naci
jų Organizacijai, per ją visai žmo 
rujai, kartu ir rimtas nusikalti
mas Helsinkio susitarimams, per 
juos — Europos, Kanados ir USA 
vadams, taip pat jų tautoms. 

Jūs tik ką iškilmingai šventėte 
Niujorke, SNO rūmuose tą svar
bią žmonijos šventę ir kaip ne
garbingai mus kankinate ir skriau 
džiate čia pas mus, Lietuvoje ir 
visoje Rusijoje. O betgi nedrįstu 
ir nenoriu Jūsų kaltinti, nes As
muo, esąs tokioje aukštoje parei
goje, negalėtų taip labai klysti, o 
jeigu tai būtų netiesa, — dar la
biau negalėtų taip kruvinai me
luoti. 

Kažkas Jūsų ministerijoje 
klysta, gal net ir kruvinai me
luoja. Bet už ministeriją atsako
te Jūs... 

Argumentai už broliu 
nekaltumą 

1. Nesavarankiškumas 
Mano vienas brolis — Adolfas. 

Tarnautoja dokumente du kar
tus perskaitė, kad jis... Alfonsas. 
Tokia didelė klaida dokumentą 
niekais verčia. Negi tarnautoja 
būtų buvusi taip sukrėsta baimės, 
jog tą patį žodį būtų du kartus 
prievarta klaidingai skaičiusi? 

Sakykim, kad čia paprasta klai 

da, padaryta susijaudinus iš bai
mės. Bet man prisimena tikrovė, 
būtent: 

Kaip pirma rusų carai lietu
vius vergė ir valdė per guberna
torius, iš kurių žymiausias Mu
ravjovas, taip dabar argi ne tie 
patys rusai per Jus. Nesvarbu, 
kad — komunistai. 

Maskva Jums davė įsakymą nie 
ko be jos neišleisti, ir Jūs —bejė
giai 

Dėl to Jums nėra prasmes 
svarstyti mums siunčiamus kvie
timus į užsienį ir mūsų prašy
mus. Jūs ir nesvarstote. 

Bijau, kad nesvarstysite ir šito 
mano aštuntojo prašymo ir pa
liksite mano nekaltus brolius ap
kaltintus žmogžudystėmis. Bijau, 
kad nepaisysite ir man/) brolio 
Juozo ketvirtojo kvietimo, kurį 
Jūs jau užšachavote tais kruvi
nais nusikaltimais. Taip pat tuo 
aiškinuos, dėl ko mes laukiame 
ir vargstame dešimtmečiais, vis 
pasitikėdami Jūsų išmintimi, tei
singumu, žmoniškumu, ir vis vel 
tui be jokio galo. 

Vis dėlto kažkas iš jūsiš
kių (taip sakant, iš bėdos) šiek 
tiek domisi mūsų prašymais, bet 
taip nerimtai, jog daro tokias di
deles klaidas. 

Jos kaltina dokumento rašyto
ją ir meta šešėlį net ant Jūsų, 
kad rašydami ir pasirašydami to 
kius lemtingus sprendimus, elgia
tės neišmintingai, nesąžiningai. 

Betgi tokia elgsena formuoja 
sprendimą, kad Jūsų ministeri
joje —kad ir mūsų atžvilgiu — 
yra žmonių, tkuriems svarbi ne 
tiek ties3, kiek Jums nepatinka
mus žmones mirštamai triuškin
ti, nepaisant kuo: klaida, šmeiž
tu, melu, prievarta... 

(Bus daugiau) 

IZRAELIO TRAGEDIJA 
MAŽIAU IMIGRANTŲ 

Sovietų žydai vengia Izraelio 

'Šimtatūkstantinės ir mHijoninės žmonių minios nuoSirdžiai sutiko Sv. Tėvą Paulių II-jį visur, kai jis lankėsi JAV-
bėse. Sv. Mišios Grand Parke, Chšcagoje, kurių metu giedojo ir lietuvių choras. Nuotr. Jono Kuprio 

New Yorko rūpestis, 
kaip apsaugoti Castro 

Ilgiausios J. T. kalbos rekordininkas 
New Yorkas. — Miesto polici- Į vais buvo apsistojęs Park Avenue 

ja ir Jungtinių Tautų saugumo viešbutyje, kuris skundėsi kores-
tarnyba turi daug rūpesčių, kaip Į pondentams, kad kubiečiai pali-
apsaugoti Kubos diktatorių Fi
delį Castro , kuris šią savaitę turi 
pasirodyti New Yorke. Praėjusį 
penktadienį apie 3,000 kubiečių 
demonstravo prieš Castro prie 
Jungtinių Tautų, kai spaudoje 
pasirodė žinia, kad jis atvyks į Ge 
neralinę Asamblėją. New York 
Post laikraštis paskelbė pirmadie 
nį ,kad iš Floridos į New Yorką 
atvažiuoja specialiai apmokyti 
kubiečiai nacionalistai. Jie pla
nuoja nužudyti savo politinį prie
šą Castro. 

Daug politinių Kubos pabėgė
lių apsigyveno Amerikoje. Sek 

ko kambarius labai priterštus. Jie 
pirko gyvas vištas, jas piovė, pe
šė ir virė kambariuose, kas New 
Yorko liuksusiniame viešbutyje 
nepriimtina. Tais metais Castro 
pastatė naują ilgų kalbų rekor
dą, kuris dar nebuvo sumuštas. 
Jis pasakė kalbą, trukusią keturias 
su puse valandos. Castro pagarsė
jimą tų metų asamblėjoje už
temdė tik sovietų delegacijos va 
das Chruščiovas, kuris debatų 
metu nusiavė batą ir ritmingai 
daužė juo sovietų delegacijai skir 
tą stalą. Niekas po to sekusiose 
asmablėjose nenaudojo tokių su 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Rodezijos-Zimbabves suki
lėlių vadai atmetė Britanijos su
kurtą naujos Rodezijos konstitu
cijos projektą, tačiau neatsisakė 
toliau derėtis. Planas nepriimti
nas ir Rodezijos baltiesiems, pa
reiškė buvęs premjeras Ian 
Smith. 

— Turkija paskelbė, kad ame
rikiečių karinės bazės Turkijoje 
galės veikti iki sausio 9 d., nors 
derybos dėl tų bazių dar nebaig
tos. Bazių terminas baigėsi ant
radienį. 

— Europoje šią savaitę paki
lo dolerio vertė. Londone aukso 
kaina nukrito iki 374 dol. už | pasakė Leon Dulzin. 

Tel Avivas. — Izraelio statis
tikos biuras paskelbė, kad 1978 
m. imigracija į Izraelį pradėjo 
mažėti ir sudarė tik pusę 1972-
73 metų imigracijos. Per 1978 m. 
Izraelin atvyko 26,000 naujų gy
ventojų, iš jų apie 10,000 pasi
rinko „laikino rezidento" statu
są. Iš naujų imigrantų 1,100 bu
vo ne žydai, daugiausia žydų 
mišrių vedybų nariai. 

Iš 26,000 imigrantų 1,736 at
vyko iš Azijos ir 854 užsirašė 
laikinais imigrantais. Iš Irano at
važiavo 920, jų 611 — laikini. 
Iš Britanijos atvažiavo 1,000, ta
čiau tik 96 užsirašė kaip nuola
tiniai Izraelio gyventojai. Iš Ame
rikos atvažiavo 2,923, tačiau 
2,600 „laikini". Iš Kanados — 
364, bet tik 36 liko gyventi Iz
raelyje. Iš Sovietų Sąjungos per
nai atvažiavo 12,192 žydai. 

Pasaulinės Zionistų organizaci
jos pirmininkas Leon Dulzin, 
kalbėdamas žydų organizacijų va
dų suvažiavime, pasakė, kad žy
dai vėl tapo klajotojais. Jis spe
cialiai kritikavo sovietų žydus, ku
rie išleisti vykti į Izraelį, pasi
renka Ameriką ar kitus Vakarų 

| kraštus. Amerikoje jau yra apie 
50,000 buvusių sovietų žydų. „Kai
no prakeikimas lydi žydų tautą 
ir šioje generacijoje, kada žydų 
valstybė laukia naujų ateivių. 
Mūsų ateitis ir mūsų vaikų atei
tis nebus užtikrinta, jei iki šio 
šimtmečio pabaigos Izraelis ne
turės 7-8 milijonų gyventojų", 

Japonijos Ohira 
padarė klaidą 

Per anksti Saukė parlamento rinkimus 
Tokijo. - -Japonijos premjeras 

Masayoshi Ohira prisipažino 
spaudos konferencijoje, kad jis 
padarė klaidą, šaukdamas parla-
meto rinkimus vieneriais metais 
anksčiau. Jis norėjo padidinti sa
vo liberalų demokratų partijos 
atstovų parlamente skaičių, ta
čiau nepavyko. Tokijo mieste 
balsavo tik apie 50 nu.oš. rinki
kų. Apatija ir nesidomėjimas pa
sireiškė ir kituose miestuose. 
Premjeras Ohira prisipažino, kad 
jo partija nustebo ir nusivylė rin
kimų rezultatais. Kai kurie parti
jos vadai reikalauja, kad už tokią 
klaidą Ohira pasitrauktų iš par
tijos vado ir premjero pareigų. 

Liberalai - demokratai 511 vie
tų parlamente turėjo 249 atsto
vus, o po šių rinkimų turės vie
nu mažiau — 248. Partija džiau
giasi, kad iš !l9 išrinktų neparti
nių mažiausiai 10 palaikys vai-. 
dančiąją partiją. Darbo unijų pa
laikoma socialistų partija buvu
siame parlamente turėjo 123 at
stovus, o dabar turės 107. Japo
nijos komunistų partija, turėjusi 
po 1976 metų rinkimų 17 atsto
vų, dabar turės 39, kas laikoma 
netikėtu laimėjimu, ypač, kad 
komunistų laimėjimai kilo ne pra
monės centruose, bet žemės ūkio 
apygardose, provincijoje. 

Valdančioji partija, padedama 

nepartinių, galės sudaryti nedide
lę daugumą, tačiau visa eilė svar
bių parlamento komitetų pateks 
į opozicijos rankas, kas apsunkins 
vyriausybės darbą. 

Apžvalgininkai mano, kad li
beralų partijai pakenkė pasiūly
mas padidinti pajamų mokesčius, 
bandant subalansuoti biudžetą. 
Nepadėjo ir spaudos iškelti kelių 
valdiškų įstaigų skandalai. Ma
noma, kad premjeras Ohira toliau 
liks savo pareigose. Naujasis par
lamentas susirinks posėdžio spa
lio 22 d. 

Brežnevas smerkia 
N A T O raketas 

Berlynas. — Sovietų preziden
tas Brežnevas po penkių dienų 
viešėjimo Rytų Vokietijoje, grįžo 
į Maskvą. Bendrame komunikate 
su Rytų Vokietijos Eriku Hone-
ckeriu Brežnevas pasmerkia NA
TO valstybių planą sustiprinti 
vidutinių nuotolių raketų jėgas 
Vakarų Europoje. Sakoma, kad 
toks žygis suduotų smūgį deten-
tei ir padidintų branduolinio ka
ro riziką. Ant NATO šalių vadų 
pečių guli istorinė atsakomybė, 
sakoma Brežnevo-Honeckero pa
reiškime. 

— T - — r — o j • j — 

madienį viena amerikiečių jach- diplomatija sunkiai suderinamų 
ta 15 mylių nuo Largo Sound, j metodų 
Floridos, pastebėjo jūroje sugedu
sį laivą. Radijo bangomis buvo 
pranešta Pakrančių Sargybos lai 
vui, kuris priplaukęs rado 32 ku
biečius, bėgančius iš Kubos. Jų 
laivas buvo atitemptas į Islami-
radą ir kubiečiai perduoti imigra 
cijos įstaigos valdininkams. 

Kubos diktatoriui Castro ap
saugoti nemažą būrį saugumie
čių atsiuntė pati Kuba. Jie dirba 
su Jungtinių Tautų saugumo vai 
dininkais. Dar neskelbiama, kur 
Castro apsistos, tačiau manoma, 
kad Kubos pasiuntinybėje, kuri 
yra viena didžiausių Nevy Yor
ke. 

Kada Castro paskutinį kartą 
lankėsi New Yorke, jis su palydo-

Ateistams nepavyko 
sutrukdyti vizito 

VVashingtonas. — Ateiste Ma-
dalyn Murray OTIair, kurios iš
kelta byla išmetė iš JAV viešų
jų mokyklų maldas, prisipažino, 
kad jai nepavyko sutrukdyti po
piežiaus Jon/> Pauliaus vizito. Ji 
pripažino, kad popiežius aiškiai 
yra „gudrus vyras". Ateiste pasi
gyrė, kad ji nėra viena Ameriko
je. Jos vadovaujamas Amerikos 
ateistų centras, su įstaiga Austin, 
Texas, turįs skyrius 33 valstijose 
ir jį remia 100,000 šeimų. 

Daugiau kandidatų 
VVashingtonas. — Iš pareigų 

pasitraukiant darbo unijų fede
racijos pirmininkui George Mea-

, ny, j° įpėdiniu laikomas federa
cijos sekretorius Lane Kirkland, ta
čiau kandidatūrą paskelbė ir J. 
Turner, inžinerijos darbininkų 
unijos vadas. Suvažiavimas, ku
ris išrinks naują pirmininką, pra
sidės lapkričio 15 d. 

Floridoj pabėgo 
sovietu studentas 

Tampa. — Praėjusią savaitę iš 
sovietų prekinio laivo „Alexan-
der Grin" pabėgo 19 metų jūri
ninkystės inžinerijos studentas 
Igor Ponomarenko, kuris papra
šė politinės globos. „Tampa Tri
būne" laikraščio reporteris, pasi
kalbėjęs su pabėgėliu, paskelbė, 
kad jis norįs studijuoti Ameriko
je, be to, jis susižavėjęs populia
ria Amerikos muzika. Valstybės 
departamentas pranešė apie jau
no vyro pabėgimą sovietų amba
sadai. Jos pareigūnams bus leis
ta su Ponomarenko pasimatyti. 
Tuo tarpu sovietų laivas, kuris 
turėjo išplaukti j Odesą, tebelau
kia Hillsborough (lankoje sovie
tų ambasados įsakymo. 

Bolšoi baleto pabėgėliai Va
lentina ir Leonidas Kozlovai pa
reiškė spaudai, kad jo motina ir 
sesuo ir jos motina Maskvoje jau 
kenčia sovietų įstaigų trukdymus, 
tardymus. 

Popiežius ilsisi 
Roma. — Sugrjžusį iš ilgos ke

lionės popiežių Joną Paulių II-jį 
Romos aerodrome pasitiko Itali
jos premjeras Francesco Cossiga 
ir Romos burmistras, komunistas 
Luigi Petroselli. Vatikane Sv. Pet
ro aikštėje popiežiaus laukė apie 
10,000 minia. Popiežius helikop
teriu išskrido į Castel Gandolfo 
kelių dienų poilsio. Vatikano kal
bėtojas pareiškė, kad ateinan
čiais metais planuojama popie
žiaus kelionė į Filipinus. 

— Irano vyriausybė uždraudė 
auginti kiaules ir pardavinėti jų 
mėsą. 

unciją. Doleris vertas 1.79 vokie
čių markių ir 1.61 šveicarų fran-
kų. 

— Amerika baigė derybas su 
Egiptu dėl kviečių pardavimo. 
Egiptas gaus 1.4 mil. tonų kvie
čių ir miltų už 243 mil. dol. Sko
lą Egiptas grąžins per 40 metų. 

— Kinijos žinių agentūra pa
skelbė, kad derybos su Sovietų 
Sąjunga dar neprasidėjo. Vyksta 
ginčai dėl darbotvarkės, nors Ki
nijos delegacija Maskvon atvy
ko prieš dvi savaites. 

— Gynybos departamentas 
pripažino, kad Irano kariuome
nei siunčiamos atsarginės lėktu
vų dalys, kurias išsiveža Irano at
siųsti transporto lėktuvai. 

— Meksikos naftos atsargos 
siekia 45.3 bil. statinių, paskelbė 
valstybinė naftos bendrovė. Atei
nančiais metais Meksika paga
mins 2.2 mil. statinių, pusė jų 
teks vidaus reikalams. Meksika 
neplanuoja įsijungti į OPEC 
(naftą eksportuojančių valstybių 
organizaciją). 

— Sekretorius Cyrus Vance 
pasakė NBC televizijoje, kad so
vietai nedidins savo kariuomenės 
Kuboje, net gali ją sumažinti, 
tačiau sekretorius pridėjo, jog jis 
nėra tikras, kas bus daroma su 
šia kariuomene 

— Sovietų "Pravda" piktai 
puolė JAV gynybos departamen
to planuotojus, kurie studijavę, 
kokius ginklus parduoti Kinijai. 
Prieš ką tie provokatoriai pla
nuoja atsukti tuos ginklus, klau
sia laikraštis? 

— Čekų dramaturgas Pavel Ko-
hout paskelbė, kad valdžia jam 
neleidžia grįžti į tėvynę. Mano
ma, kad Čekoslovakija atims jam 
pilietybę. Jis užsieniuose gyveno 
12 mėnesių. 

— Trisdešimt penki senatoriai 
pasirašė pasiūlymą, statyti naftos 
vamzdžių liniją iš VVashingtono 
valstijos į Viduriniuosius vaka
rus, kad Aliaskos nafta galėtų 
pasiekti pramonės centrus. 

Zionistų pirmininkas ragino 
Hebrajų Imigrantų Šalpos draugi
ją ir Jungtinį Aprūpinimo komi
tetą nešelpti „nošrimų" (žydų, 
kurie atsisako vykti į Izraelį). Or
ganizacijos, kurios remia sovietų 
emigrantus, kurie pasirenka Ame
riką, kartu ragina juos nevažiuo
ti į žydų valstybę. Jie nėra pa
bėgėliai, nes tikras pabėgėlis ne
turi kur važiuoti. Izraelis pasi
ruošęs juos priimti ir jie turi va
žiuoti į Izraelį, pareiškė Dulzin. 
Jis nurodė, kad šiais metais so
vietai išleis apie 50,000 žydų, ta
čiau tik apie 15,000 atvys į Iz
raelį. Tai yra tautinė katastrofa, 
nes Sovietų Sąjunga yra didžiau
sias Izraelio ateities rezervuaras, 
pasakė jis. 

Neseniai Izraelio prezidentas 
lankėsi Vienoje, žydų iš Sovietų 
Sąjungos stovykloje, kur ragino 
netapti tingiais Coca Colos gėrė
jais, bet vykti statyti žydų valsty
bės, kuri turi pažangiausią že
mės ūkio sistemą ir geriausią pa
saulio kariuomenę, kurią gerbia 
daug stipresnis priešas. 

Sovietų žydų atsisakymas apsi

gyventi Izraelyje sukėlė diskusi
jas pasaulio žydų tarpe. Vienas so
vietų žydas pareiškė, kad Izraelis 
nieko negali pasiūlyti žydams, 
tik, Churchilio žodžiais tariant, 
„kraują, prakaitą ir ašaras". So
vietų žydai bijo karo, mirties, te
rorizmo. 

Kai kurie žydai sako, kad zio-
nizmas yra miręs. Izraelis buvo 
skirtas priimti Europos žydus, 
„aškenazius", tuo tarpu iš 12 mi
lijonų tų aškenazių tik aštunta
dalis gyvena Izraelyje, kuris ne
planuojant tapo oriento žydų tė
vyne. Afrikos, Azijos žydai suda
ro du trečdalius Izraelio gyven
tojų. 

Buvęs premjeras Rabinas pava
dino atsisakančius vykti į Izraelį 
„dezertyrais iš karo lauko". 

Salia nusivylimo, kad žydų tar
pe neliko idealizmo, pionieriško 
pasiaukojimo, kyla grėsmė ir Iz
raelio valstybės planams. Gene
rolo Ariel Sharon, dabartinio že
mės ūkio ministro, planas buvo 
apstatyti arabų žemes naujų imi
grantų sodybomis. Jis tikėjosi, 
kad nauji imigrantai pakels Iz
raelio gyventojų skaičių iki 8 mi
lijonų per 25 metus. Jei to nebus, 
iki 2010 metų Izraelyje ir jo val
domose arabų teritorijose arabų 
gyventojų skaičius bus didesnis 
už žydų skaičių. 

Vienas jaunas žydas Tel Avivo 
bare pasakė korespondentui, kad 
Amerika yra žydų tautos tėvynė, 
o Izraelis — tautinės žydų kapi
nės. Zionizmas buvo įsteigtas Eu
ropos žydams, kurie beveik visi 
žuvę, tai esanti zionizmo trage
dija. 

Problemos E g i p t o -

Izraelio pasienyje 
Tel Avivas. — EI Arish mies

to, kurį Izraelis atidavė Egiptui, 
gyventojai kasdien bando nelega
liai pereiti sieną į Izraelį, nes čia 
daugiau darbų ir didesni atlygi
nimai. Per sieną prasidėjo ir nele
gali prekyba, nes kai kurie pro
duktą. Egipto pusėje pigesni. Pra
ėjusią savaitę trys kontrobandi-
ninkai arabai buvo sulaikyti 
Egipto patrulio. Vienas arabas žu
vo, kitas sužeistas, trečias pabė
go. Jie gabeno per sieną arbatą. 

Izraelio užsienio reikalų minist
ras Dajanas pareiškė, kad Izraelis 
mielai įsileistų EI Arisho arabus 
dirbti, jei Egiptas leistų izraeli
tams žvejams gaudyti žuvį Bar-
dawilo ežere. Siena turi būti atvi
ra abiem pusėm, ne tik vienai, 
pasakė Dayanas. 

Sirija pasiruošusi 
karui su Izraeliu 

Damaskas. — Sirijos gynybos 
ministras gen. Mustafa Tlass, 
kalbėdamas sirų kariuomenės va
dams Libane, pareiškė, kad Siri
ja pasirengusi ilgam, naikinan
čiam karui su Izraeliu. Tel Avi
ve Izraelio gen. David Ivri pri
pažino, kad sirai numušė Izrae
lio žvalgybos lėktuvą, kuris skrai
do be įgulos, „Firebee". Sirija 
koncentruoja savo kariuomenės 
jėgas prie Homs miesto, apie 130 
mylių nuo Izraelio sienos, pasa
kė gen. Ivri, Izraelio karo avia
cijos vadas. 

Sekretoriaus Vance 
keliones planai 

VVashingtonas. —Valstybės de
partamentas paskelbė, kad sekre
torius Cyrus Vance gruodžio mė
nesį, po NATO valstybių konfe
rencijos, gali užsukti į Jugoslavi
ją ir Rumuniją. Sių vizitų planai 
pradėti prieš kelis mėnesius ir 
jie nerištini su sovietų kariuome
ne Kuboje, pabrėžė valstybės de
partamento kalbėtojas Hodding 
Carter. 

Jugoslavija ir Rumunija kvie
tė JAV aukštus pareigūnus atsi
lankyti. Viceprezidentas Mon-
dale 1977 m. buvo trumpai susto
jęs Jugoslavijoje. 

KALENDORIUS 

Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-
lampija, Gilvydas, Auksė. 

Spalio 11 d.: Germanas, Zi
naida, Beraustas, Daugvydė. 
" Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:19. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedrėjimais, 

temperatūra dieną 60 1., naktį 
40 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. spalio mėn. 10 d. *I|U 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTINIMUC-KC RAMOVE 
Bed»Ktioj» akto. I n u Begtenė, 2652 W. 65th S t f Chicago, OL M629 

Telefoną* 476-7088 

SVEIKINAM LITUAN1COS TUNTĄ, ŠVENČIANTĮ SĖKMINGOS VėlKLOS 
TRISDEŠIMTMETĮ. VADOVAMS IR BROLIAMS LINKIME Į KETVIRTĄ 
DEŠIMTMETĮ RYZTLN'GAI 2YGIU0TI UETUVISKOS SKAUTYBXS KE-
LIU. BUDĖKITE! 

SKAUTYBĖS KELIAS 
CHICAGOS SKAUTIMNKŲ-KIV RAMOVĖ 
CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ 

STOVYKLA ATLANTO RAJONE 
Rodos, dar ta ip neseniai skau

tai laukė vasaros ir stovykliniu 
nuptykiu ir ma lonumu. Tačiau 
jau visos stovyklos pasiliko pra
eityje, kartu su gražiu vasaros o-
ru. 

Atlanto rajono "Švyturio" sto
vykla įvyko rugpiūčio 18-26 d.d., 
Resolute Scouts Reservation, Bol 
ton, Mass. 

Šiai stovyklai vadovavo s. fil. 
Apolinaras Treinys, Atlanto rajo-

karėje, buvo oficialus stovyklos 
uždarymas. Stovyklos vadovybė 
pasidžiaugė gražiai praėjusia sto
vykla, tardami atsisveikinimo 
žodį. Tačiau, tarp realybės ir juo
ko, kartais nebelieka uodo sna
pui vietos. Leidžiant vėliavas, 
virš išsirikiavusių atsirado gana 
nesimpatingas debesys. Brolijos 
pastovyklės viršininkui baigiant 
savo žodį - pasipylė lietus. Ko
mendantui sukomendavus "Ra-

no vadeiva. Seserijai vadovauja j miai!", pabiro visa rikiuotė, nes 
j . ps. Genė Treinienė, Brolijai — kažkas iš brolių davė kitą koman 
s. Romas Pakalnis. 

Po gražy mišką išskirstytos 
pastovyklės — paukštyčių, skau
čių, prityrusių skaučių, vyr. skau
čių, vilkiukų, skautų ir prityru-

dą: "Į valgyklą, bėgte marš!" Vi
si stovyklautojai bėgo kiek "į-
kerta", gi vėliavininkai su vieto
vių vėliavomis — pirmieji — at
kišę vėliavų stiebus lyg ietis. Ta-

Kemavės tunto Nijolės Sadūnaitės stovyklos "Kregždyno" pastovyklėje prieš palapinę išsirikiavusi Chicagos — Det 
roito mišri paukštyčiu skiltis laukia V'^endantės nurodymų. Nuotr. Algirdo Grigaičio 

sių skautų. Šeštadieni, rugp. 18Ida ir kažkuris iš vadovu pamatė 
dienos ryte stovyklos link riedė- Į humorą ir tokioje padėty, ir 
jo automobiliai, pilni stovyklau-1 sušuko: "Žiūrėkit, ar ti ne Žalgi-
toju ir mantos, o Washingtono 
Philadelphijos ir New Yorko 
skautai-ės atvažiavo didžiuliais 
autobusais. Susirinko gana gra
žus skaičius — stovyklavo 218 
skautu-čių ir vadovų-ių 

rio mūšis? Kryžiuočiai puola!" 
Visi sustoję stebėjome tą bėgan
čią rikiuotę ir "kryžiuočius" su 
vėliavomis, nežiūrint, kad ska
niai besijuokiant, teko sušlapti 
iki paskutinio siūlo. Tad, atrodo, 

Šeštadienis buvo skirtas dau- kad skautai niekada nepasens, ne-
giausia įsikūrimui. Nors lietus po I varbu koks metų skaičius bus 
pietę ir šiek tiek sudrumstė, ta- ant jų pečių, nes visi dar nepa-
čiau spėta įsikurti nesušlapus ir į miršo nusijuokti... 
visi vakare susirinko pirmajam j Šioje stovykloje, kaip ir dauge-
stovyklos laužui. Pirmoji stovyk- Į lyje kitu,, daug darbavosi s. Algis 
los naktis buvo šaltoka, tačiau iš Glodas, kuris tvarkė visą stovyk 
ryto patekėjus saulai, su ja nu
švito ir visu stovyklautoju veidai 
— visi su gera nuotaika nužy
giavo į pamaldas, kurias atnaša 

los atskaitomybę, o taip pat ir v. 
sį Česlovas Kiliulis, kuris, būda
mas viršininko pavaduotoju, 
tvarkė visą eilę administracinių 

vo ps. kun. Paulius Baltakis, OF į reikalų. O virtuvės štabas ver-
M., dabartinis LSB dvasios vadas 
ir šios stovyklos kapelionas. 

Po pamaldų įvyko oficialus 

tas pagyrimo — stovyklautojai 
visą savaitę buvo maitinami so
čiai ir skaniai. Stovykloje išėjo 

stovyklos atidarymas, pakeliant i keturi numeriai laikraštėlio, pa-
stovyklos gairę. Stovyklos vado- vadinto "Banga", kurį redagavo 
vybė pasveikino stovyklautojus, 
palinkėdami gražaus stovyklavi
mo ir dar gražesnio oro. 

Tada jau prasidėjo tikra sto-

s. Birutė Kidolienė, jai išvykus 
— s. sk. Rasa Chirienė. 

Tad, "Švyturio" stovykla nors 
ir pasibaigė, tačiau skautai šia 

kindami vienas kitam primine 
-— "iki ateinančiu metų stovyk
los!". B.K. 

NERIJOS T U N T O SUKAKTIS 

Nerijos jūrų skaučių tuntas šie 

vykia, pagal anksčiau numatytą ' m e Atlanto pakraštyje dar vis 
programą. Visos pastovyklės, va-1 gyvai veikia, ir, atrodo, dar ilgai 
dovaujamos sumanių ir patyru- veiks, nes stovyklautojai atsisvei-
siu vadovu, atvažiavusių su įvai- ":~" *~" --"—-- <--'*•— —•—:--
ria programa, neleido nei vie
nam nuobodžiauti. 

Savaitės bėgyje, vyko iškylos, 
pionerija, savivaldos diena, ir ki
ti programiniai dalykai. O sa
vaitgalyje, buvo sušauktas vyr. 
skaučių ir skautų vyčių suvažia
vimas, su jiems pritaikyta prog
rama ir pašnekesiais. Šio savait
galio programą paruošė ir ją pra 
vedė s.v.v.sl. Bronius Naras — 
broliams ir v.s. Ramutė Česnavi-
čienė ir ps. Danutė Wolosenko 
— sesėm. Į šį suvažiavimą atvy
ko ir iŠ toliau vyr. skaučių ir sk. 
vyčių, tuo pakeliant ir stovyklau
tojų skaičių. 

Taip pat savaitgalyje buvo ir 
ypatinga šventė — 25 metų su
kaktis Atlanto rajonui, kuri bu
vo atžymėta specialia sueiga. 
Taip pat buvo ir Gilvelio kursų 
užbaigimas. T a proga, susirinkus 
ir nestovyklaujančių vienetu va-
dovams-ėms, buvo galima sušauk
ti ir vadovu-iu sueigas ir pasitar
ti apie ateities planus. 

Iš paminėtinų dalykų stovyk
los metu, negalima praleisti su
simąstymo popiečių ir taip pat 
Tėvynės prisiminimų pamaldų 
prie laužo, kurias pravedė ps. 
kun. Paulius Baltakis, OFM, 
giesmėmis ir instrumentais paly
dint stovyklautojams 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MEDALIAI 

t 
Vilniaus universiteto medalį, 

kurį išleido Akademinis skautų 
sąjūdis, Los Angeles F.S.S. sky
rius, galima įsigyt J a u n i m o cent -
ro kavinėj sekmadieniais/nuo 10 
iki 12 vai. ryto. Norintieji dau
giau informacijos telefonuokite 
R. Lukienei 422-4288 arba D . 
Korzonienei 778-6723. 

ASS METINĖ ŠVENTĖ 

Akademinio skautų sąjūdžio 
Chicagos skyriaus met inė šven
tė įvyks sekančia tvarka. Spalio 
19, penktadienį, 7:30 v.v. Jauni
mo centre oficiali sueiga, nau
jų narių pakėlimai. Spalio 20, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Jaun imo 
centro didžiojoje salėje iškilmin
gas balius. Spalio 21 d., 12 v. 
Jaunimo centro kiplyčioje Mišios, 
po Mišių kavutė ir kapų lanky
mas. Baliaus rezervacijoms skam
binti Ilonai Laučienei (po 6 v.v.) 
423-9645. 

TUNTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Seserija ir LS Brolija ruo
šiasi tuntininkų-.kių ir ju pava
duotojų suvažiavimą — kursus 
š.m. lapkričio mėn. 23-25 d., 
Beaumont, Ohio. Visi tunt inin-
kai-kės prašomi iš anksto rezer
vuoti šią datą, kad visi galėtu
mėt šiame svarbiame suvažiavi
me dalyvauti. Platesnė informa
cija bus išsiuntinėta vienetams 
atrimiausioje ateityje. 

VISI KVIEČIAMI 

LS Seserija kviečia visus atsi
lankyti į spalio mėn. 12 d. h i -
cagoje, Jaunimo centre ruošiamą 
dail. v.s. Vandos Aleknienės dai-

s. Birutė Vindašienė 

Apdovanotas Padėkos ordinu su 
rėmėjo ktspinu: 

Alfonsas Eitutis, Chicago, 111. 

Visas pakeltąsiais seses sveiki
nu ir džiaugiuosi tokiu gausiu 
nu ir džiaugiuosi tokiu gausiu 
vadovių prieauglių Seserijos greto
se. Linkiu visoms našių ir žais
mingų darbo metų auginant jau-
nąsiais seses. 

Alfonsui Eitučiui linkiu tesėti 
jo rūpestingą darbą talkininkau
jant skautiškam jaunimui. 

Budėkime-

v.s. Irena Kerelienė 
LS Seserijos vyr. skautininke 

TRISDEŠIMTMEČIO POKYLIS 

lis ruošiamas lapkričio 3 d., Šv. 
Konstantino salėje, 11025 S. Ro-
berts Rd., Palos Hills. Visi kvie
čiami. Informacijai telef. Stasiui 
Matučiui 581-6966. 

SVEIKINIMAI 
LITUANICOS TUNTUI 

Lituanicos t un t a s gyvuoja j au 
tr isdešimt metų. Daug vadovų 
nuoSirdžiai ir sėkmingai reiškėsi 
tunto veikloje. Jiems visiems 
tenka ga rbė ir padėka. 

Sveikinu Lituanicos vadovus, 
išugdžiusius didžiausią tuntą 
Lietuvių Skautų Sąjungoje. Jūsų 
darbo d ė k a t u n t a s žinomas visa
me lietuviško skautavimo pasau
lyje. Nemažas skaičius Lituani-
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J prašymą. r 

Chicagos Lituanicos tunto tris- cos vadovų dirbo ir tebedirba LS 
dešimtmečio sukaktuvinis poky-' Sąjungos i r Brolijos vadovybėse. 

Lituanicos tunto skautų skiltis, pasiruošusi inspekcijai. Nuotr. J. Tamulaičio 
Petronėlė ir Pranas Atkočaičiai 

Linkiu Lituanicos vadovams 
i r toliau energingai skleisti lie
tuviškumo ir skautybės idėjas 
priaugančiose kartose. 

Kviečiu skautų tėvelius ir to
l iau pagelbėti tunto vadovams jų 
darbuose, o visiems skautams ir 
vilkiukams - bebriukams linkiu 
džiaugsmingo skautavimo visuo
me t lietuviško Lituanicos tunto 
eilėse. 

vs. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas 

iiimiinmmiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiniiMiui 
VIZITINIŲ KORTELIŲ M M 

REIKALU 
.*--•• 

. ' < • ' ' 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų Juor 
mų atstovams turėti gražias vat
ines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" admbu* 
traciją visais panašiais reikalais: 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. > >, * 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm .antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt 
1 iki 3 va! Pagal susitarimą. 

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

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Va! pagal susitarimą, pirmad irketv. 1-4 ir 
7-° antrad. ir penkt. 10-4 šeštad 10-3 vai. 
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met švenčia savo veiklos dešimt-i l e s , d a r b V P 3 1 ^ * • l i teratūrinę 
mėtį. Sukaktuvėms paminėti š.m. 
spalio 13 d. rengiamas pokylis 
Saulių namų salėje, o sukaktuvi
nė iškilminga sueiga Jaunimo 
centro didž. salėje — spalio 21 
d., 10 vai. ryto. Visos Nerijos 
tunto gretose žygiavusios sesės ir 
vadovės, tėveliai, tunto tėmėjai 
ir svečiai kviečiami abiejuose su
kaktuviniuose įvykiuose dalyvau
ti, {patingai laukiamos-mi visi iš 
aktyvios veiklos pasitraukusios-kę 
jūrų skautininkės-kai. 

RUOŠIAMA ĮDOMI 
VAKARONĖ 

Chicagos skautininkų-kių Ra
movė š.m. spalio 26 d., 7:30 vai. 

vakaronę su rašytoja v.s. Nijole 
Jankute-Užubaliene. 

Meno parodos at idarymas — 
7:30 vai. vak. Čiurlionio galerijo
je. Literatūrinė vakaronė — 8 vai. 
vak. kavinėje. 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI LS 

SESERIJOJE 

LSS Tarybos Pirmi jos 1979 m. 
liepos mėn. 13-os dienos posė
džio nutarimu, į vyresniškumo 
laipsnius pakeltos sekančios va
dovės: 

J paskautininkes: 

v. si. Dalia Melnykaite, Toron 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.f Chicago. DL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo 5 »aL ryto Hd 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

vak. Jaunimo centro kavinėje ruo- į t Q j Q n t v s L R ū t a Miknaitytė, 
šia aktualią vakaronę, kurion j chicago, 111. v. valt. Rasa Nar-
kviečia atsilankyti visus, ypač b u t a i t ė , Chicago, 111. v. si. Rūta 
jaunimą turinčius tėvus. Vakaro
nėje kalhės pedagogė ir psicholo
gė Julija Zobarskienė, kuri atvy
kusius supažindins su savo moks
liniu darbu apie lietuvių vaiky 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Visą savaitgali stovyklą lankė 
stovyklautojų tėvai ir svečiai, iš 
apylinks ir iš" tolimesnių vieto
vių. 

Šeštadienį, rugp. 25 d., pava-

inteligentijos lygį ( ( IQ) lyginant 
i juos su kitų tautybių tokio pat 

amžiaus vaikais. Šiam studiji 
niam darbui panaudoti vaikai 
buvo Chicagos lituanistinių mo
kyklų mokiniai, kas šią paskaitą 
daro ypatingai įdomią. 

Pilipavičiūtė, Toronto, O n t . v. si. 
Birutė PraŠmutaitė, Melbourne, 
Australia, v.sl. Irena Punkrienė, 
Toronto, Ont-, v. si. Liucija Ri-
mavičiūtė, Chicago, 111., v. si. Ru-
gilė Slapkauskienė, Chicago, 111., 
v. si. Danutė Vakarė, Chicago, 
111., v. si. Regina Valickienė, T o 
ronto, Ont. 

I skautininkes: (Jurų skautinin-
kes) 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
\Vheei alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

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 iki 8 vai vak. Sošt nuo 1 iki 4 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 -4159 ' 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURCAS 

1443 So. 50th Ave. , Cicero *"3 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak išskvrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet .„ , , 

Tel. REliance 5 - 1 8 H '["i 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas * 

3925 VVest 59th S t r e e t ' 
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 CHIRURGAI 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS • • -
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILD1NG 
3200 VV. 81st Street 

Valandos Kasdien nuo 10 vai. ryto 
ik: 1 vai. popiet. 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS : 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Kęst* 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas jt" 
Val.: pirmad , antrad , ketv:rt.;d ir penktĮ<L 
3 ikf 7 v p. p Tik susitarus * > > « 
— . ? 

—rrn Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS CHIRLRG11A 

Ofisai : 
111 NO \\ABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVF. 
Valandos pagal susitarimą. 

CftK 

i . t 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai. . >, 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal suc.tt,irima. Uždarvta treč 
•rj^ 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR . 

PROSTATO CHIRLRGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

ai antr 1-4 r»mn-i ir L<»., c_-7 ...;. «• -

Sr 
Va! 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-554^-

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 59th Strtat - Tt l . CA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Seštadieniaia nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet. 

1002 N. VVesJern Ave., Chicago 
Tel. 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 
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įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BFNDROII MFDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 i^skvrus treC ir sešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 

2659 VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai. pagal susitarimą Pirm , antr . treč, 
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

DR. J. J . SIMONAITIS-
Tel . — G R 6 - 0 6 1 7 

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e 
, : , 

T K . . 

'JLU 
Ofiso tel. Hl 4-2123, namu GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S ' *"• 

2454 VVest 71st Streef "*" 
pirm . antrad . ketv ir penktad -2--8.<t. 

- î  ankstu susitarus 

Ofs. tel. 586-31t>t<; namu 381-3 ,t7J " 

DR. PETRAS 2LI0BA "• -
GYDYTOfAS IR CHIRURGĄ? " " 

6745 VVest 63rd Street * 
Vai P>rm . antr , krtv ir penkt - - .' 

2-7; sVct.id.eniais pa^al susit.vn>wa. '* x 
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Universiteto nikaktį iiimfclaiif 

• VERGAI DĖKOJO PAVERGĖJAMS 
jjB okupuotosios Lietuvos sosti- senaisiais universitetais kaip ir 

fl&s Vilniaus mus pasiekė žinios nebūva galima pastebėti»Vakaru 
apie tai, kaip ten buvo minima universitetu dalyvavimas iškil-
VSlniaus universiteto 400 metu mėse labai menkas, 
sukaktis. įvairūs parengimai tc- * 
sėsi rugsėjo 21-23 dienomis, tris Menki ryšiai ir su užsienio lie-
dtėnas. Buvo pagerbtas Leninas, tuviais. Minėjimo iškilmėse ne
padedant gėles prie jo paminklo simatė žymiųjų išeivijos maksli-
Lenino aikštėje, atidengtas pa- ninku bei profesorių. Rodosi, kad 
rainklas Leninui - Kapsukui prie juos čia atstovavo žinoma 
aaujuju universiteto pastatu, su- "mokslininkė*' — Amerikos lie-
ruoštos inauguracijas iškilmės tuvių "pažangiųjų" atstovė ma-
senojo universiteto didžiajame žaraštė K. Karosienė. Tikrieji lie-
kjeme, vyko "pažangios minties", tuviai mokslininkai — garseny-
Uaeno parodos, iškilmingas minė- bės arba nebuvo į iškilmes pa-
jimo aktas, operos ir baleto teat- kviesti, arba pakviesti — nenu-
fe, pagerbti žuvusiųjų raudonar- važiavo. Gal todėl ne vienam jų 
Dtriečių kapai Antakalnio kapinė- nenukrito "garbės daktaro" kip
še Iškilmės baigtos studentiška snis. Vadinasi "pažangietis" 
gegužine Vingio parke ir kon- Bimba taip ir nesulaukė savo 
certu sporto rūmuose. "kolegų" Amerikoje. Vilniaus u-

Kalbas pasakė komunistų par- niversiteto garbės daktarų laips-
tijos atstovas švietimo reikalams niai suteikti Prahos u-to rekto-
L. Šepetys, kom. partijos centro riui Zdenekui Češkai, Krokuvos 
komiteto sekretorius P. Griškevi- u-to profesoriui J. Safarevičiui, 
čius, universiteto rektorius J. Ku- buv Greifswaldo u-to rektoriui 
bilius, Sovietų Sąjungos minist- W. Scheleriui. Tai ir viskas. Gan-
ras V. Jeliutinas (jam Maskva dai apie išeivijos lietuvius moks-
yra pavedusi nerusiškų tautų lininkus —Vilniaus u-to garbės 
surusinimo greitą vykdymą), daktarus nepasitvirtino. 
Maskvos universiteto prorekto- Kaip jau esame rašę, kai kurie 
rius V. Tropinas, UNESCo ats- Lietuvos mokslo žmonės univer-
tovas dr. T.K Balbiras, sovieti- siteto sukakties proga mėgino at
neš Gudijos mokslo akademijos gauti iš Rusijos po 1832 m. įvy-
viceprezidentas V Belas, Vii- kusio universiteto uždarymo iš-
niaus "burmistras" Sakalauskas, plėštas ir išvežtas universiteto 
Svečių vardu sveikino Krokuvos mokslo brangenybes. Nedaug! 
Jogailos universiteto rektorius M. kas iš jų gauta. Vis dėlto rekto-
Hesas. Buvo ir daugiau kalbėtojų, rius savo kalboje pasakė, kad Ki-

• jevo medicinos institutas sukak-

Amerikos lietuvių kongreso belaukiant 
Pokalbis su dr. Jonu Valaičiu. Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko 

pavaduotoju ir Finansų kom. pirmininku 
šią savaitę, spalio 13—14 d., 

vyksta Amerikos Lietuvių Tary
bos šaukiamas Lietuvių kongre
sas Clevelande. Ta porga užkal
biname dr. J. Valaitį, veikliai be
sirūpinanti kongreso finansiniais 
reikalais. 

— Amerikos Lietuvių Tarybai 
saukiant Lietuvių kongresą, ]ūs, 
kaip Finansų komisijos pirminin
kas, rūpinatės sutelkti lėšų kon
gresui tinkamai paruosti ir pra
vesti. Kaip iš tikrųjų eina finan
sinis vajus?. 

— Šiuo metu esame surinkę 
truputį daugiau negu pusę rei
kiamos sumos. Didesnė surinktų 
pinigų dalis susideda iš apmoka
mų sveikinimų, kurie bus patai 

Taip pat yra pakviestas kongres-
manas Fescell, žinomas savo ak
tyvia ir lietuviams palankia veik
la Helsinkio ir Belgrado konfe
rencijose. Tikimės, kad jis kon
grese dalyvaus. Taip pat kongre
se turėsime vietinius valdžios at
stovus iš Ohio valstybės, kurių pa
kvietimu rūpinasi vietinis Altos 
skyrius ir vietinė kongresui reng
ti komisija. 

— Lietuvių kongreso tikslas 
suburti daugiau lietuvių domėtis 
laisvinimo darbais ir sukelti en
tuziazmą lietuvių veiklai. Ar jau
čiate tokį susidomėjimą iš visuo
menės pusės, ypač iš kviestųjų 
amerikiečių? 

— Susidomėjimas lietuvių 
pinti gražiai išleistoje kongreso kongresu Clevelande kviestųjų 
programoje. Mums rengėjams ma amerikiečių, ypatingai senatorių 
lonu, kad daugumas šių sveikini- ir kongresmanų tarpe, palyginus 
mų yra lietuviškų biznierių, profe
sionalų, gydytojų, inžinierių ir vi 

su paskutiniuoju 1975 m. Chica 
gos kongresu yra padidėjęs. Mes 

sos eilės tiek Amerikos Lietuvių j šiuo metu turime daugiau kon-
Tarybai priklausančių ir taip pat į gresmanų ir senatorių, sutinkan 

Visos iškilmės, visi paren
gimai, viso kalbos, kaip jau ir bu
vo laukta, praėjo "didžiojo bro
lio" Sovietų komunistų partijos 
ir jos vado L Brežnevo asmeny
bės kulto ženkle. Pirmiausia 
buvo dėkota Leninui ir Kapsukui, 
kad jiedu "Vilniaus universitetą 
atkūrė", buvo paminėta tos nie- ., okuoantams Be* "ios 

ties proga grąžinęs senojo Vil
niaus universiteto "unikalų ana
tomijos preparatų rinkinį". 

Faktas, kad lietuviškoji išeivi
ja užsienyje planingai ir gražiai 
mini senojo Vilniaus universite
to 400 metų sukaktį, labai nepa-

pa-
stangas šiuo reikalu sumenkinti 
ar net suniekinti jau kuris laikas 

kad nesukurtos ir nebūtos, nevei
kusios tariamos "mokslo" įstai-
gosw* metų su a \s. stengiasi Tonas Aničas, okupantų 

Tačiau niekur ne vienu žodžiu ° J „ , „' r r 
• • • * **. • •• .«:,—;•„•,* pastatytas vyskupu ateistines 

neprisiminta tikrieji universiteto r .. . / , , %,. -. .. . 
, _K.. . . . i • • • ™i religijos skleidimo reikalams, 
kūrėjai ir augintojai: nei Vii- ... ,zr ... . „ Z * 

• t- \r o,,**-,^,«;,.« Literatūros ir meno" savaitraš-
niaus vyskupas V. Protasevicius, . . .. 0 0 , , „ „ . .. . . . . • ^„.„i; « c»-.«~_ ^ rugsėjo 22 d. paskelbtas jo nei jėzuitai, nei karalius Stepo- *l. «VT • •* \. • L-T- • L , ' . . . VZ rašinys TJniversiteto jubiliejus nas Batoras, nei pirmasis rėkto- . , ' . . . . '.. „ JI 
. n : ei • uui *:\,^~ l r buržuazine istoriografija Cia nus Petras Skarga, nei kiti tikne- . . , . . i i c . . . .,, „ ! - • • „ • u„- ~„~;~ pirmoje eilėje puolama kun. prof. j , universiteto Kūrėjai oei augin- fc ^ ^ k a * b į k a u s k a s už jo pa-

nepriklausančių organizacijų. 
Šiuo metu turime jau daugiau 
šimto sveikinimų ir tikimės šį skai
čių dar padidinu. 

— Ar tikitės, kad Lietuvių kon
grese dalyvaus didesnis skaičius 
JAV valdžios atstovų ir ar turėsi
te apmokėti jų kelionių išlaidas? 

— Iš į kongresą pakviestų val
džios atstovų, kongresmanų, se
natorių, gubernatorių ir kitų šiuo 
metu yra sutikęs dalyvauti dide
lis lietuvių draugas, spaudoje mi
nimas kaip vienas respublikonų 
kandidatų į prezidentus, senato
rius Robert Dole. Atrodo, kad teks 
tik dalinai prie jo kelionės išlai
dų prisidėti. Buvo pakviestas ir ti
kėjomės turėti viceprezidentą 
Mondale, bet jis dėl susidėjusių 
aplinkybių negalės dalyvauti. 

tojai. 
Kalbėtojai daugiausia kalbėjo skelbtus rašinius apie senąjį Vii-

rusiškai, Lietuvių kalba iškilmių n i a u s ^versitetą. Puolimas tiek 
nepagristas, kad neverta gaišti metu buvo nustumta į užpečkį. 

Ne minėtiniems universiteto kū
rėjams, bet Leninui ir Kapsukui 
buvo atidengtas paminklas. Pa
gerbti Vilnių užėmusieji rusų ka 

laiko jį atpasakojant. 
J. Aničas užsipuolė ir Vilniaus 

universiteto parodos Chicago-
je rengėjus. Nematęs tos parodos, 

riai, bet nutylėti Stalino ir kitų o tiktai pasiremdamas "Vienybė-
okupantų "nuopelnai" Vilniaus je*' paskelbtais vieno šio laikraš-
universrtetui, kai jų patvarkymu čio bendradarbio sapaliojimais, 
šimtai studentų pokario metais jis rašo: "Čikagoje surengtos pa
buvo suimti, kankinti, nužudyti rodos eksponatai, kaip pažymi-
ar ištremti mirčiai į tolimąjį Si- ma emigracinėje spaudoje, pasa-
birą. Pavergtieji dėkojo savo pa- kojo tik apie universiteto praeitį, 
vergėjams už jiems uždėtą jungą, Emigrantų jaunimui siūloma di-
nors jo šiuo vardu tiesiogiai ir džiuotis tik senuoju universitetu", 
nevadino. Reikia apgailėti, kad J. Ani-

• čas Šios parodos nematė O jeigu 
Minėjimo metu visur vyravo būtų matęs, tai tokių niekalų ne

oficialios nuotaikos Maskvos gar- būtų rašės. Minėta paroda kaip 
bei, tačiau neoficialioji pusė bu- tiktai ir turi tą gerą puse, kad pa-
vo kita. Studentai dainavo lietu- vaizduoja tiek universiteto gar
vilkas dainas, daugelis studenčių bingą praeitį, jo kūrėjus, moksli-
buvo pasipuoSusios tautiniais ninkus (ką nutyli J. Aničas ir jo 
drabužiais. Iškilmės prie Lenino bendradarbiai), bet daug (gal 

—'Kapsuko paminklų, LukiSkio net kiek perdaug) vietos skiria 
aikštėje ir Antakalnio kapinėse dabartiniam Vilniaus unrversite-
sutraukė, palyginti, nedidelį stu- tui. Čia matome daugybę jo 
dentų skaičių, tuo tarpu Vingio mokslo žmonių vaizdų, pastatų 
parke, kur vyko gegužinė, jauni- fotografijų, išleistu knygų, plaka
mo buvo gal kelioKka tūkstančių, tų, suvenyru, universitete leidŽia-

Partijos sekretorius P. Griške- mos pogrindžio spaudos (Alma 
vičius pasidžiaugė, kad "labai Mater numeriai) ir kt- Galima 
glaudūs kontaktai sieja Vilniaus Aničą nuraminti, kad parodoje 
universitetą su TSSR Mokslų a- nebuvo pamirštas ir Lietuvai 
kademija, Maskvos, Leningrado, daug nelaimių atnešęs jo garbi-
Kijevo, Novosibirsko mokslo namas V. Kapsukas. Viename 
centrais", tarp pat su kitais So- stende buvo išstatyta dabar Vil-
vietų šalies universitetais, palai- niuje, minint sukakti, pagamin-
komi ryšiai su satelitinių kraštų ta terba sų V. Kapsuko vardu. 
— Krokuvos, Grefswaldo, Pra- Laikytojų nuomone, ji labai ge
bos, Debreceno ir Brazavilio rai išreiškia dabartinio Vilniaus 
(Afrikos Konge) universitetais, universiteto būseną.. 
Tačiau ryšių su Vakarų kraštų b. kv. 

Neseniai įvykusiame biologą net 200 kojų. Buvo ilgši dis-

Vflniuje, okupacijos meto sąlygomis 
minint senojo Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį, buvo atidengtas pa
minklas universiteto "įkūrėjui" Leni
nui h* "atkūrėjui Kapsukui... 

čių įeiti į mūsų kongreso garbės 
komitetą. Taip pat esame gavę 
didelį skaičių laiškų iš amerikie
čių, pozityviai įvertinančių lietu
vių pastangas savo tėvynės Lietu
vos laisvinimo darbe. Taip pat ir 
mūsų įvairių lietuviškų organiza
cijų, spaudos, radijo valandėlių 
susidomėjimas kongresu nema
žas. Mums rengėjams atrodo, 
kad galėtų būti didesnis. Tur būt, 
viena iš priežasčių yra ta, kad 
nelemtoji emigracija yra į mū
sų lietuvių tarpą įnešusi destruk
tyvią, dažnai asmeninę neapy
kantą, kuri kartas nuo karto per
simeta į organizacijas ir čia pa
sireiškia tarpusavio kova. Lietu
vių kongresai praeityje ir šiuo
metinis Clevelande turėtų suda
ryti progą mums, lietuviams, vėl 
vieningai susiburti į vieną lietu
višką srovę, paliekant nuošalyje 
asmenines neapykantas ir orga
nizacijų skirtumus. 

— Ar manote, kad Lietuvių 
kongreso nukėlimas į Clevelan-
dą turės daugiau susidomėjimo 
kitų lietuvių kolonijų, kurios nė
ra tokios gausios kaip Chicagos? 

— Mus čikagiečius kitų mažes
nių kolonijų lietuviai kaltina, kad 
mes JAV lietuvių veiklą per daug 
koncentruojame Chicagoje — lie
tuvių sostinėje už okupuotos Lie
tuvos ribų. Prasilenktumėm su 
tiesa, paneigdami Altos valdyboje 
vykusias diskusijas dėl IX Lie
tuvių kongreso vietovės. Konku
rentai buvo Chicaga, Clevelan-
das, New Yorkas ir los Angeles. 
Vietovės pasirinkimą nulėmė vi
sa eilė aplinkybių, kurių svar
biausia buvo ta, kad Clevelande 
dar iki šiol Lietuvių kongreso 
nėra buvę ir kad jis yra didelis 

lietuvių kultūrinis ir visuomeni
nis centras, šiais metais Cleve-
lando lietuviai, ruošdami Lie
tuvių kongresą, tęs 1943 metais 
Pittsburgo lietuvių pradėtą kon
gresų tradiciją. 2iūrint į praeitį, 
Chicagos lietuviai jau yra suruo
šę tris kongresus: 1945, 1953 ir 
1974 metais. Po vieną kongresą 
yra suruošę New Yorko 1949, 
Bostono 1958, Washingtono 1964 
ir Detroito lietuviai 1969 metais. 
Mes.rengėjai,tikimės, kad Lietu
vių kongreso ruoša padidins Cle-
velando lietuvių norą ir entuziaz
mą aktyviai prisidėti prie Lietu
vos laisvinimo darbų. 

— Ko laukiate iš šio Lietuvių 
kongreso ir ko tikėtis iš lietuvių 
visuomenės — didesnio susido
mėjimo tautine politika, didesnės 
paramos Altos veiklai ir šiam Lie
tuvių kongresui didesnį entuziaz
mą pažadinti? 

— Atsakydamas į šį klausimą, 
noriu prisiminti IV Amerikos Lie
tuvių kongresą, sušauktą 1953 
metais Chicagoje — Morrison 
viešbutyje, kuriame man teko 
dalyvauti. Šiame lietuvių suva
žiavime dalyvavo 816 atstovų, re-

Lietuvių kongresui CSevdande rengti spalio 13-14 d. finansų komitetas. 15 kai
rės: P. Bučas, T. Kuzienė, kom. pirmininkas ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininko pavaduotojas dr. Jonas Valaitis, dr. L. Knaučeliūnas ir J. Sko-
rubskas. Nuotr. V. Noreika* 

Dr. Jonas Valaitis, Akos pirmininko 
pavaduotojas 

prezentuojančių 304 organizaci
jas. Kongresas tęsėsi dvi dienas. 
Jame buvo plačiai diskutuojama 
kongresmano Kersteno rezoliu
cija. Tuo klausimu entuziazmo 
pilnas kalbas pasakė Leonardas 
Šimutis, dr. Pijus Grigaitis, An
tanas Olis ir Mikas Vaidyla. Tu
riu prisipažinti, kad visi keturi 
mūsų ryškieji Amerikos lietuvių 
politikai man padarė gilų įspūdį 
ir buvo viena iš priežasčių, kad 
po šio kongreso dar aktyviau įsi
jungiau į visuomeninį darbą. Aš 

aktyviau įsijungs į tuos visuome
ninius darbus, kurie mūsų kovą 
už Lietuvos laisvę stiprina. Ka
dangi ši kova gali dar užsitęsti 
daugelį metų, linkiu visiems mū
sų vyresnės kartos atstovams pa
kviesti dalyvauti mūsų jaunosios 
kartos lietuvius, nes be jų ši kova 
ateityje gali pasidaryti dar 
sunkesnė. 

— Ar jūs, kaip Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininko pava
duotojas, jaučiate šiam kongre
sui platesnę paramą tiek mate
rialiai, tiek iš tautinio įsipareigoji
mo iš lietuvių visuomenės, kuri 
aktyviai veikloje nedalyvauja, ir 
ką norėtumėt palinkėti lietuvių 
aktyviai ir ne tokiai aktyviai vi
suomeninei Lietuvių kongreso 
šaukimo proga? 

— Kaip anksčiau minėjau, ak
tyviai į Amerikos lietuvių poli
tinį darbą įsijungiau po 1953 me
tų Chicagos Lietuvių kongreso. 
Per šį netrumpą laikotarpį teko 
pažinti tiek aktyviuosius, tiek ne 
tiek aktyvius lietuvių visuomenės 
narius. Dažnai man kildavo klau
simas, kodėl, palyginus, nelabai 
didelė mūsų tautiečių dalis yra 
įsijungusi į Lietuvos laisvinimo 
darbą. Dalinai aš galėčiau patei
sinti tuos, kurie yra JAV-bėse gi
mę, bet kaip pateisinti tuos, kurie 
gimę nepriklausomoje Lietuvoje, 
joje išėję aukštus mokslus ir ten 
įsigiję specialybes, atvykę į JAV 
savo darbu arba savo materialine 
auka neįsijungia į nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Argi 
mes nelikome skolingi savo tėvy
nei Lietuvai? Atiduokime jai sko
lą ne tik materialine auka, bet 
ir savo darbu aktyviai įsijunkime 
į tas lietuviškas organizacijas, 
kurios vienokiu ar kitokiu būdu 
prisideda prie Lietuvos laisvės at
statymo darbų. 

Baigdamas norėčiau visus ak
tyvius ir ne tiek aktyvius mūsų 
tautiečius pakviesti dalyvauti 

daugiau 300 organizacijų, Cle
velande norėtumėm matyti dar 
daugiau atstovų, reprezentuojan
čių visas lietuviškas organizaci
jas, kurioms rūpi nepriklausomos 
ir demokratinės Lietuvos atstaty
mas. 

Tenka tik padėkoti dr. J. Va
laičiui už gilias mintis, nuoširdų 
pokalbį ir palinkėti sėkmės šiam 
Lietuvių kongresui. 

tikiu, kad Clevelando Amerikos I JAV Lietuvių Clevelando kongre-
Lietuvių kongresas ne tik įrodys, j se. Jeigu prieš 26 metus Chicagos 
kad mūsų tautiečiai nepavargo. kongrese dalyvavo daugiau kaip 
kovoje už Lietuvos laisvę, bet dar 1800 atstovų, reprezentuojančių 

RASTA SENA GYVENVTETe 

Grupė archeologų iš Liuveno 
universiteto kartu su Archeologi
nių kasinėjimų tarnyba vykdo ka
sinėjimus Belgijoje valonų Bra 
banto provincijoje, Orp - le-
-Grand gyvenvietėje, kuri yra 12-
-15-000 metų senumo. Prieš tai, 
praeitais metais, Belgijoje prie 
Kannės buvo rasta dar viena to
kia sena medžiotoju gyvenvietė. 
Ir tada kasinėjimams vadovavo 
Liuveno profesorius Vermeersch. 

Orp-le-Grand laukuose prie ka
sinėjimų dirba studentai ir dar
bininkai. Tarp ju archeologas 
Vynckier, kuris su špachteliu ir 
šepetukais tyrinėja praeities tūks
tantmečių krašto istoriją. Arche
ologas Vynckier, kasinėdamas 
prie Orp, randa turtingesnius ra
dinius, negu prie Kannės. Abu 
kasinėjimai liečia medžiotojų gy
venvietes iš akmens periodo. 

Prof. Vermeersch grupė kasinė
ja jau tris savaites. Rastieji ak
menys guli 30 - 40 cm žemėje. Jie 
buvo atidengti kai žemės savi
ninkas būras, ardamas dirvą, įlei
do savo plūgą giliau į žemę. Tai 
radęs, jis paliko tą vietą neliestą 
ir pranešė apie radinį archeolo
gijos tarnybai. 

Tyrinėjant rastus akmenis, nu
statyta, kad jie nėra iš Orp vie
tovės, bet atnešti iš kitur- Tai 
rodo, kad senovės žmogus buvo 
klajoklis. Taip pat buvo rastas ne 
iš šios vietovės titnagas. 

A.T. 

kongrese Hamburge mokslinin
kai, be kitų problemų, uoliai 
gvildeno ir toki klausimą, kiek 
šimtakojis tori kojų. Tyrinėto
jai {rodė, kad šimtakojis tari 

kuotuota dėl pakeitimo vabz
džio pavadinimo. Tačiau galu
tinai nenutarė, ar šio vabzdžio 
pavadinimą pakeisti, ar palikti 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

28 P. MELNIKAS 
Be jokių rezervų Danys nusprendė, kad ji graži. 

Ar ne ta, kurią Maurizio net Švilptelėjęs jam 
paminėjo? Nesidrovėdamas, jis visą laiką žiūrėjo į 
ją, stengdamasis prisiminti vardą. Ji bus ta pati, 
kuri dėl kažko atsilankė prie tilto. Jos vardas bus 
Dana. Giedė? Giedrė? Genė! jis staiga atsiminė, bet 
tuo metu suskambo telefonas, ir aukštas, gražiu 
kostiumu vyras išėjo iš gretimo kambario. 

Žilų plaukų vyriškis griebė telefono ragelį, kitos 
rankos mostu Daniui davė ženklą palaukti ir po 
trumpo ir lakoniško pasikalbėjimo draugiškai jam 
ištiesė ranką. Jis primerkė akis ir jam pasakė: 

— Nematytas? 
Mašinėlės tarškėjimas nesustojo. 
— Aš esu iš kitur, — Danys atsakė. — Jonas 

Danys. Norėčiau čia tik nakčiai, maistui ir nakvynei 
apsistoti. — Danys pažiūrėjo į Genę. — Ne daugiau. 
Cia ilgai nebūsiu. 

— Laikinai? Gerai. 
— Keli italai nuo tilto mane pavežė pas daktarą 

Rausch, bet jo neradom. Dirba tik antradieniais ir 
ketvirtadieniais. 

— šiandien kaip tik pirmadienis, ar ne, Gene? 

Tai buvo jos vardas. Gražuolė prie mašinėlės 
palingavo galva, o vyriškis dar pridūrė: 

— Buvau kartą lagery prie tilto, ieškodamas 
lietuvių, bet tamstos tuo metu nebuvo. — Jis išsiėmė 
i i stalčiaus lapą ir pradėjo pildyti, skubiai 

rašydamas Danio atsakymus. Retkarčiais pridėdavo 
"kodėl neapsistojate čia?", įterpė "viršuje 
miegamieji", "apačioje salė, valgykla", kartu 
paaiškino, kad "ten krepšinis, šokiai ir 
susirinkimai". — Gyvename, kaip galime, — gan 
linksmai pasakė, atplėšė kelias atkarpas ir, pridėjęs 
"čia miegamajam, čia maistui", jas ant stalo prieš 
save paklojo. Staiga, pakeitęs toną, žvilgterėjo į akis 
ir labai maloniu balsu pasakė. — Teko vargti 
nemaža? 

— Nemaža. 
— Vakare po devintos gatvėse čia dar 

nevaikštom, — painformavo. 
Tokio draugiškumo paveiktas, Danys jam norėjo 

daugiau papasakoti apie save, apie buvimą sovietų 
zonoje, bet, negalėdamas jo pertraukti, lingavo 
galva, įterpdamas "žinau, taip, taip..." ir vis 
atsigręždamas į jo sekretorę. 

Skambtelėjo telefonas. 
— Užeikite kada pasikalbėti, — tarsi mintis 

atspėjęs, pasakė vyriškis, paėmė ragelį ir, truputį 
akis primerkęs, klausėsi telefono. — Miegamieji ten, 
— pirštu parodė, draugiškai šyptelėjo ir įsitraukė į 
pokalbį. 

Klausydamas pirmininko žodžių ragelin apie 
kažkokį repatrijacijos susirinkimą, Danys atsikėlė. 
Sulenkęs maisto atkarpas, įsidėjo jas kišenėn, dar 
pažiūrėjo į mašinėle rašančią sekretorę, jai linktelėjo 
ir, atsidaręs duris, išėjo. 

Koridoriuje pro suverstus stalus, kėdes ir lentas 
jis atsidūrė prie laiptų. Greitai nudundėjęs apvaliais 
laiptais apačion, atsirado po trupančia voltą ir, tik 
išlindęs iš angos šešėlio, jis staiga pajuto, kad lauke 
kažko trūko — Maurizio, jo automobilio ir Alfredo jis 
niekur nematė! 

Jie dingo. 

Lyg visa, kas atsitiko prieš jo atvykimą čia, 
nebūt buvę, jis stoviniavo, jų laukė ir jautėsi 
apgautas ir vienas. Italų automobilio niekur 
nesimatė. Liko tik vandens balutė, kur jie stovėjo. 
Čia jie prisipildė radijatorių ir nuvažiavo. 
Stebėdainas aikštės keturaukščius namus, jis 
galvojo, kad jie pabėgo. Jie vežė, mandagiai šnekėjo, 
bet kam jis yra jiems reikalingas? Kiekvienas dabar 
sau. Tau Šypsosi, bet rūpinasi savim, galvojo. Nėra 
draugystės! Jų prašė palaukti, bet, tur būt, jau 
nesugrįš? Maurizio jam keistas visuomet atrodė. Ir 
nesuprantamas... 

Jam nusibodo stoviniuoti. 
Apsisukęs, lėtai perėjo anga ir pradėjo laiptais 

lipti į viršų. Su bloga nuotaika ketvirtame aukšte 
parodęs atkarpas senyvam žmogui, jis gavo 
antklodes ir atsigulė laisvon lovon kiek atsipūsti, 
ketindamas nulipti patikrinimui. Pykčiui praėjus, 
kiek atsileido ir pradėjo mąstyti apie Genę... Ji 
graži... Nėra ko jai pridėti... Įdomus baltas veidas, 
klausiantis, kiek išsigandę* jos žvilgsnis... Ir iš 
krūtinės gilumos ateinantis kontralto balsas... I ją 
galima įsimylėti. Ir pirmininkas jautrus žmogus 
atrodė. Bet, jam papasakojus apie Gaugą, apie 
repatrijantų sunkvežimius ir kryžkelę, gal pradėtų 
įtarti, kodėl Danys čia atsibastė iš kitos zonos? 
Tikriausiai. "Kas nori, gali važiuoti į namus", 
pirmininkas diplomatiškai šnekėjo ragelin. "Sovtetų 
komisijai mes netrukdysim. Bet prievarta į 
susirinkimą nei vieno nevarysim", šnekėjo. "Kas 
nori — teina. Ne mano reikalas..." Ką visa tai 
reiškia?... 

— Tai ilsiesi? — prie Danio prisiartino gretimos 
lovos kaimynai ir netoli susėdo. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2USHOS 
ISTORINĖ DIENA BOSTONE 

Amerikos kultūros lopšys Bos
tonas iki spalio 1 d. neturėjo to
kio didingo ir garbingp priėmi
mo jokiam karaliui, prezidentui 
ar net tautos didvyriui, kaip bu
vo sutiktas ir pagerbtas popiežius 
Jonas Paulius II. Čia kalendorinė 
popiežiaus dienos įvykiu eiga: 
2:49 vai. p.p. lėktuvas nusileidžia 
Bostono aerodrome, 3:02 popie
žius išlipa iš lėktuvo ir pabu
čiuoja Amerikos žemę ir yra svei 

rezidencijas laukė tūkstantinė 
minia ir popiežius atsistojęs au
tomobily juos sveikino ir laimi
no. Sekančią dieną anksti ryte 
helikopteriu išskrido į aerodro
mą, o iš ten lėktuvu į New Yor-
ką. 

Bostonas savo istorijoj tokios 
gausios minios tikrai nėra matęs. 
Policijos žiniomis, gatvėse, kurio
mis popiežius važiavo, stovėjo 
apie pusantr/> milijono žmonių, 
o Boston Cammon, kur laikė šv. 
Mišias, buvo apie pusę milijono. 

kinamas dignitorių, 3:12 sveikina į ^ ^ r , | | B p m b u v o p a s k i r s . 
prezidento žmona R/)ssalyn Car
ter, 3:25 popiežius kalba į pasi
tikusius, 3:35 automobiliu vilks
tinė su popiežium važiuoja per 
miestą, 4:20 atvyksta į katedrą. 
4:32 kardinolas Madeiros sveikina 
popiežių, 4:44 popiežius kalba ka
tedroje į susirinkusius dvasiškius, 
5:08 išvyksta iš katedros, 5:30 
atvyksta į Boston Common (mies
to parką), 5:46 pradeda šv. Mi
šias, 6:14 kalba į minią, 7:20 
popiežius ir 300 kunigų dalina ko-
muniją, 7:38 paskutinis palaimi
nimas lotyniškai (Mišios buvo 

tytos vietos parapijomis, grupė
mis ir panašiai. Dauguma ten 
buvo kviečiami jaunimas nuo 18 
iki 25 metu amžiaus. Į tą Bosto
no Common žmonės pradėjo rink
tis nuo 7 vai. ryto, o mišios pra
sidėjo 5:46 vai. vakare. Visa die
na buvo vėsi ir drėgna, o apie 
4 vai. pradėjo labai smarkiai ly
ti ir ljo visą vakarą ir naktį. 
Popiežius nu,o katedros iki parko 
važiavo stovėdamas per lietu. Be
laikant Mišias, kažkur prakiuro 
pavilijono stogas ir lijo tiesiai 

Kiek ilgiau sustojo ties daili
ninkais, kurie pradėjo kurti ar
tėjant ju saulėlydžiui: Russo, Ma
ma Mozės ir kitu. Ir esą, kurti kai 
kas pradeda, kai ateina vienuma 
ir metai bėga. Ieva Janukėnienė 
ir Irena Manomaitienė pradėju
sios piešti dar gimnazijoj. O da
bar prieš keletą metų pradėju
sios studijuoti meną mokyklose 
ir pas žymius dailininkus. Su sa
vo kūryba jau dalyvavo Bostone 
ir apylinkių amerikiečiu parodo
se. Kiekvieną ju apibudino atski
rai. 

Parodoje buvo išstačiusios, Ie
va Janukėnienė: 3 paveikslai, 
kurie kataloge parašyta, kad ne
parduodami ir be pavadinimu, o 
kiti: Saulėlydis, Pirmas sniegas, 
New Hampshire, Pavasario 
džiaugsmas.Saulėgrąža, Gėlynas, 
Orchidėjos, Kavutė, Ruduo ir Pa
linkęs medis, visi aliejus. Irena 
Manomaitienė: Aguonos, Žvejai 
grįžta, Berželiai, Paupyje, Kelias, 
Aguonėlės —visi aliejus, Ruduo, 
Lepšės, Margaritkos —visi akva
relė, Vilkas—pilkė ir Maestro— 
pastelė. Elena Vasyliūnienė: So
dyba, Ruduo, Rytas, Kaitra, Lai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
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PIRKĖJO LAIMEI 
B E A L E S T A T E V YDA I IK MOTEKYh 

4 kamb. gražus butas 
arti 65-os ir California. 

Apie $10.000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

2j« aukitu mOras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
aptiOretL 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst Tfst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-0534 

AD brkk 2-nat — 
Clean, well kept building. 2 & 3 

bedrm., lVį> bath apts. Full basement 
Separate heating. Paved side drive, off 
street parking. Ideal for income or 2 
families. Asking $101,900.00. Call Mary 
Kutka, Hartbside Realry. TaL 460-1660 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

BRIGHTON PARKE 
,. . „ , . r, , . .„ išnuomojamas 4 kamb. butas 

f d j ^ Ramybe, Kalnai, Po sau- a n t r a m e a u k S t e > KK^. v ir i 

Marąuette Parke 2-jų aukštų mur. 
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma. 
$45,500. 

Marąuette Parke. 9-jų miegamų 
mur. bungalo. Pilnas rūsys. Gan
ias. $39,950. 

Vertas dim—io. Marąuette Parke 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Sbop ir 4tf kamb. 

ar laužytojo 
offsetui. Tori 
kalbą Ir turėti patyrteo 
darbe. Skambinkite 585-W01. 
Prašykite reikalų vedėja. 

TO 

TYPISTS 
W1I1 train goal oriented peflįple 
with good math and spelling for 
full or p t ttaae derk typiitatfor 
veekly publication. Hillside g e a 

CALL - $446774 betvreea $ AJL 
aad $ P JL Mooday mrauga Fr 

to d© 
WANTED: For 
no ebildrea, reliaMe 
Gen'l Houaework and 
Alao aome driving. Separate living 
ąuartera. References reąuired. 

Phone — 847-4339 days, or 
323-1980 evenimgs. 

Prie pat bažnyčios. 

Tarpkal- Į 
-visi a-

lėlydžio .Neramumas, 
nis, Gėlės ir Broliukai 
liejus-

Kaip ŠIŲ poniy darbus įvertin-

įmo pečius. Telef. 847-7054. 

• ,.-, ... -,-. .,• . iant popiežiaus. Kunigas laikė . „ ^ « v ^111V1 u « . u u , , , c«u.i 
laricomos an-ghškai)^ 7:54 vilksti-; y i r § i e ž i a u s g a I v o s lietsargi, tu meno kritikas? Jeigu tas kriti
nė palieka Boston Common, 8:3o • - . . . 
popiežius atsistoja prie kardino
lo Madeiros rezidencijos ir svei
kina bei laimina minią. 

I nusileidusį lėktuvą įėjo pasi
tikti popiežių Bostono arkivysku
pas kard. Humberto Madeiros ir 
Amerikos protokolo viršininkas. 
Bėjęs iš lėktuvo popiežius pabu-

Puaės milijono minia, daug Į kas būtu pats dailininkas, ta kri 
gana plonai apsirengę ir be liet- tika būtu įvairi. Žiūrovas tikrai 
sargiu / išbuvo parke visą dieną 
ir per tą lietu iki pasibaigė Mi
šios ir popiežius išvyko. Kada re-

gali pasidžiaugt šių poniu dar
bais. Kai kurie ju darbai buvo 
parduoti. Tad ir linkėtina, kad ir 

porteriai klausinėjo žmones, daug į jos, kaip ir Mama Mozės, kurty 
ju pasisakę atvykę gana iš toli. 
Viena moteris iš Califomijos sa
kė, kad Bostonas arčiau negu 

fiuoja žemę ir yra sveikinamas j Roma, o ji norėjusi pamatyti 5v-
dignitorių. Pirmoji pasisveikina pr Tėvą. Daug kas sakė, kad ju ne-
zidento žmona Rossalyn Carter, baido lietus, nes toks įvykis atsi-
o tada gubernatorius Edward tinka tik kartą per gyvenimą. Bu 
King, speaker pi the House Tho- vo nemažai autobusų net iš Ka
rnas P. CNei l l , sen. Ed. Kenne 
dy, Bostono meras K. White, ei
lė kardinolu ir vyskupų. Čia yra 
susirinkę keli tūkstančiai pasitik
ti popiežiaus. Visas Massachu-
setts seimelis, vyr. teismas, daug 

.. kity dignitorių ir daugiau tukst. 
reporterių. Šiltai prie mikrofono 
popiežių sveikina visos Amerikos 
ir Amerikos prezidento vardu Ro
ssalyn Carter, į jos pasveikinimą 
atsako taip pat labai šiltais žo
džiais popiežius, kad jis atvykęs 

. kaip piligrimas ieškoti taikos ir 
laisvės visiems. 

ir būtu įvertintos ir net pasiektu 
meno aukštumas. 

Paroda tęsėsi tik 6 vai. nuo 2-
iki 8. Tačiau ją aplankė gražus 
būrys lankytoju- Lankytojai bu
vo dar pavaišinti kavute ir už
kandžiais. 

PARENGIMAI 

— Spalio 13 d. Tautini v šokiu 
sambūrio koncertas, kuriame pro 

0AK LAWN - BY 0WN£R 
8 rm. immaculate ąuality built all 
face brick ranch. 3 bdrms., 1 % 
bath. Att. 2 car gar. 80 ft. lot. 
H.W. zoned heat. C/A, Oak trim 
and caba. Plaster. Ideal location.. 
$115,000. TeL 422-1430. 

B y Owner, Deluxe cust. 
built 2 bedm. home. 

Vicinity 66th & Pulaski. 
For details call tel. 582-2211 

nados ir žmonės sakė tą patį. 
Toks popiežiaus sutikimas ir sto

vėjimas po 12 valandų šaltyje ir 
lietuje rodo, kad žmonija ieško j gramą atlieka Trio iš Ontario, 

E vergreen Park savininkas parduo
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 
platus lotas, lemi taksai, geras susi
siekimas TeL 422-7554 

Po jo kalbos, eina jis l auto
mobilį ir lydimas policijos auto
mobiliu ir motociklų važiuoja per 
miestą numatytomis gatvėmis. 
Automobilį specialiai atsiuntė 
prezidentas Carter. Iš langu ir 
nuo šaligatviu metamos gėlės, o 
popiežius iškėlęs rankas sveikina 
ir laimina. Sv. Kryžiaus katedroje į 
susirinkę per 2000 kunigu, kelios Į mis 
dešimtys vyskupu, septyni kardi
nolai ir daug vienuoliu seselių. 
Cia popiežių pasveikina kard. Ma
deiros, kaip Kristaus vietininką ir 
vyriausią ganytoją. Popiežius pa
dėkoja kardinolui ir kalba į kuni
gus, kad jis vykdęs šv. Petro pa
vestas pareigas, kad visi turi sek
ti Kristumi, mylėti jį, mylėti vi
sus žmones. Po šios kalbos apsi
kabina su kardinolu ir tada eina 
vėl į automobili, kuriuo su pa
lyda vyksta į Boston Common, 
kur yra įrengtas altorius ir ten 
turi laikyti šv. Mišias. Mišiy lai
ke Čia kalbėjo į minią, daugiau
sia į jaunimą. Kad jis esąs jau
nimo draugas ir tarnas, kad jau
nimui priklauso ateitis, kad jie 
vietoje ieškoję pabėgimo narko
tikuose, sekse, nusikaltimuose ir 
panašiai, sektu Kristaus mokslą 
ir gyventų pagal jį. Priminė iš 
Morkaus evangelijos, kur jaunuo
lis, atėjęs pas Kristų, paklausęs, 
ką jis turįs daryti. Kristus jam 
atsakęs, palik visą savo t'irtą ir 
sek mane. Jaunuolis nusisukęs ir 
nuėjęs. Jis negalėjęs atsisakyti že
miškų turtu- Kristus raginęs jau
nimą sekti juo, ir popiežius ragi
no jaunimą sekti Kristumi, nes 
Jis, popiežius, esąs jaunimo drau
gas ir tarnas. Popiežiaus kalba 
daug kartu buvo pertraukta ploji
mais ir šaukimu Viva ii Papą. 
Komuniją dalino pats popiežius 
ir 300 kunigu. 

Po šv. Mišių • popiežius išvy
ko į kardinolo rezidenciją. Prie 

atramos, moralės ir dvasinio pe
no. Bostono mieste dar niekas ne
turėjo tokios apsaugos. Popiežių 
daugojo keliolika tūkstančiu po
licininku ir tautinės gvardijos ka
riu. 

TRIJŲ DAILĖS PARODA 

Moterų Federacijos klubas 
rugsėjo 30 d. Tautinės S-gos na
muose surengė trijų savo nariu: 
Ievos Vanagaitytės - Janukėnie-
nės, Irenos Manomaitienės ir E-
lenos Vasyliūnienės dailės darbų 
parodą. Parodą atidarė klubo pir
mininkė Elena Vasyliūnienė. 
Trumpame atidarymo žodyje mi
nėjo, jog ilgus metus dailininkai 
piešė bažnyčioms ir ponams. Tik 
vėliau menas virto visuomeninė-

kultūrinėmis vertybėmis. 

Kanados. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Vyks 'Lietuviu Piliečių d-jos 
salėje So. Bostone. 

—Spalio 14 d. LB Bostono a-
pygardos rengiamas Vilniaus u-
niversiteto 400 mėty sukakties 

(Nukelta į 5 pal.) 

M I S C E L L A N E O U S 

INFLATION HEDGE — INVEST 
Income $11,040.00 yr. Boulevard Man-
or — vicinity 35th and 59th Court — 
Cicero. Beautiful brk. 3-flat — 5Į/2 
rooms each. Moderntzed inside. % 
paneled bsmt. Possible 4th apt. 2 car 
brk. gar. with electric door. 

4S4-24O0 or 5M-5270 

antrame aukite. 
350,000. 

BrlghtOD Parke. Trys mur. namai 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas sa
lia kito. 64,000. 

Paikus Intaifulinaa 62-os ir Fran-
dsco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas, {rengtas rūsys. Ga
ražas. $68.000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 761-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
2 namai ant 1 sklype. Vienas na 

PART TIME 
SCHOOL BUS NUVERS 

HOUSEVVTVES. RETREES 
Drive vans, buses. Will train Quaiifi-
cation: valid drtver's license 3 years. 
Over 21. New routes being added Mušt 

liuksusinis butas, «peak some English. 
Can 843-7577 Mon. thru Fri. 8<4 

DrVERSEY BUS SERVICE 
•900 OGDEN AVE • Cicero 

HELP WANTED VYBAI 

P O R T E R 
Clean up man, a bench man 
& cake man — all around. 

Call 620-5550 

CXERICAL 
Top wage»! Office work Typing * 
djsJosj skMls reąuired. Interested 

Call: MBS. WARHSBY 
3 4 2 - 6 1 7 1 

CASSETTE 
LOADING MACHDCE 

OPERATOR & PACKER 
Mušt spealc, read * wrlt« En«llah. 
North Michican Ave. recordlng- «tu-
dk>. CaB for appolntmeni. Aak for 

MR. EBCBERTON. 

TeL — 332-2277 
E X P E R I E N C E D 

T E L L E R W A N T E D 
Mušt be bi-lingual. Lithuanian and 
ybifHMb Call for appointment. 

Tel 927-3500 

EXPERIEHCED DRIVER -
who knowi Chicago well. 

Call —MR. LRRS0N 
2 7 8 - 9 2 0 0 

IMMEDIATE OPENINGS FOR 

SECURITY GUARDS 
Ideal for ratfrees. FUI A pt. tfessa 

mat - 2 po 4 kamb.Vantras 3 kamb. Į Midway area. Unsurmed poeitions. 
Brigbton Parke. [Afternoon and midnlght ahifta. 

TEL. — SSX-7ttl 
GUARDSHARK IRO. 

Garą-

Arti 
medinis. Ga-

45-os ir AJbany. 

MI8CSBLLANB0US 

FACKAGE F.XPRESS AOENCT 
MARIJA S O R E I H E N t 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos 

prakes. Bfatstaa U Europos 
saee w. et st-, cbieago, m. soeie. 

TEL. — WA S-ST»T 

10% — 20% — S0% plfUa mokėsite 
u i apdraoda nuo ocnfes Ir automo-
bUlo pas mus. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllliinillllllr 
{•alrlq preklą paslrtnklmaa ne

brangiai Ii mŪMi ssndfllo, 
OOSMOS PABCELS EXPRE88 

2501 W. 69 SL, Chkmso, OL 60629 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautaa Valantinaa 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IUU11IIIUIIIIIIIIII 

iminmmiiiHmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
M. A. i I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Mapiewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIA iškvietimai, pildomi 

PILIETTBR8 PRAŠYMAI Ir 
kitokia blankai 

iiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiiiimii 

zu iildymas, 
$27,500.00. 

2-kj aukitų Gaorgfauk. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30.000.00. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo Calif ornia Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namn pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
TWndlmal — Iaeome Tas 

NotartatM — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedafe Av. — 778-2288 

Murink 6 kamb. bongab" 
ias. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Inaaranee — Iaeome Tnx 

Notary BepabUe 
2951 W. 63rd St, 436-7878 

MO-1784 arba S39456S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1UU1IIIIIIUIIUIU1IIIII 

444 N. MkUcaa, Chleafo 

HELP WANTED — VYRAI 
i Į Į Į Į i Į i , — 

vTANTED MESENOEB 

Full tkne. days.. Permanent position 
avaUable for responsible individual to 
transport and distribute mail betareen 
our Northbrook locations. Some lifting 
reąuired. Valid drtver's license and 
good driving record. Will drive com-
pany's van and compact cars. Mušt 
speak English. Excellent salary aad 
benefiU. Call personel; 

Telephone 498-8670 

QUILL CORPORATION 
8600 Dondee Bd. 

Northbrook, DL 60002 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * P E N A L E 

HELP WANTED VYBA1 

FRANR Z A P 0 L I S 
Telef. G A 44654 

S208y2 W. 95th Street 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir 

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

Apdraustas perkraustymai 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-5996 
i i i i i i i i i i imiiii 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 

TOOL AND 0IE MAKS, 
Position available for 2nd shift 
at South side f irm. Mušt be 
journeyman. Excellent benef ita. 

TEL. 597-6250 
betweea 8:30 AM - 4:30 PM 

HUSBAND & WIFE TEAM 
LIVE-IN OPPORTUNITY 

W e haye a beanttfol home te Park Rldge — neirijr deeorator patnted 
and fornlahed — Just waHlns; for a marrtad omsple wno can operate 
sponsfbtjr aad aracsonalr m a 

Yonr oomblned reaponatbilitteg -mOL tednde home aad 
tenanoc, honaekccptnsj for yonr qoarters and onr ezecnsfre anite, pins 
PJ5* «*me matetenanoe and secnrtty a t onr ciose-bj orfloe baUdtn*. 
OccaslooaIJy 70a w!U be asked »o ase i* at food serrtoe and sočiai 
foncttoas and prorlde tafreanent chavffenrtec tat 
car for Uite servtce. n company owned 

P A B D A V I M U I 

OFFSET PRESSMAN 
AB Diek S60 wlth T-51 bead and 

envfeiop« feed«r atutui>iu<»ut. .-̂ xper«-
enco a mušt. Colorworfc. Top wa»e. 
Pa!d holidays and !n*uranc«. Air 
oondltionad plant. CAJX 
BEGENT PUNTING OOMPANY 
S6S W. £rie S t TeL 787-6640 

TW0 EXPUl. J0URNEYMEN 
ON METAL STAMPING 

A j a totai hoahand/nrtfe compenaaUon packaav, onr Fortune 950 
International corapany offers attractlve Urtec aeeotnodattons, oomnanr 
pald lnsaranoe aad other outstaadtea; benefits, psm a a ezoetlent s terv 
lng salary. 

U yon bare backaronads of sUMltty, a a d related experlenoe; are 
matare, weU maanered aad responeable, piras e fffl m t h e o o a p o n be-
low and we wlU oontaet yonT^ ^ ^ oonpon oe-

Name 

Addre 
I 

M O V I N G 
&ERBNAS perkrauato baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toU miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

T e i — WA 5-8068 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turtu Chlca*os miesto lel<«lm» 
Dirbu Ir uimtesty. Dirbu rrsltal. ga
rantuotai Ir saslnlngal. 
4614 S. Talmaa Ave. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

carssagsas agesaeag sgsaasĮgag 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kltut krtitat 

NEDZINSKAS, 4669 Aresser Ave. 
CUea«o, m. 6068%, teL M7-M66 
accsKacssaeBSKSKsasasasaeasacasjoBeaoasana 

iiiiinimiiiiiiiiiniiiiiimimiiiiiitniiiinm 
TELEVIZIJOS 
Sealvotoe ir paprastoa. Radijai, 

Stereo ir Oro Veainturai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 

M I 6 L I N I S TV 
2S46 W. 690, SL, teL 776*1486 

•MHIIItlIMMitfIMIIIallllUlllinilUIINIUMMi 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 
Plasanatne fa> vaafeuojame 

vttf rOJtą irrindta. 
. BUBNYS — TeL BE 7-6168 

C W\ I I C s ' and ąuality oontrol. Day A nite shift 

I I Š W I S C 0 N S I N i 
I Tti — 778-5508 
nsttttHi 

open. Excell. benefits. 
CaO Be. 8;» * 5:31 SI7-43Sf 

iiiiiiiiinmiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. 4 kamb. apSild. butas 
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio 
amž. porai. 180 doL mėn. Galima už
imti spalio 1 d. TeL 4M-84M 

RANCH HOUSE FOR SALE 
Garfield Rklge, 5 room brick rateed 

randi, recreatton room, gas heat, 
centrai air conditioning, 2 car garage. 
Many esrtras. Shown by appointment 
onry. Call 

iiiiitiMiiiiinniHiiiiiiiitiiiiiiirniiiiuiiiiii 
P L U M B l N G 

LAOBBtKOf DOIMiea, B l a r N 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvėn 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. GUss blocks. Sinkos 
vanadžiai iivalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 Od 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 
iHntiitimuiuiii 

4 rooms, heated apt. 2nd floor 
195.00 per month. 

6757 So. Artessaa A v e , 
telef. 927-1094. 

D Ė M E S I O 

Apatsaoka skelbtai diea DRAUGE, 
nae Va plačiausiai akaitotnaa Ite 
tuvių diearaJtla §4 skelbimu kai-

y « 

SBIIOR 
IHDUSTRIAL EN6INEER 
Manufacturer in machine tool in-

dustry needs IE with extensive metal-
worktag manufacturing background 
in machining metbods and work 
measurernent. 

Mušt have good TE or ME back
ground on large HBM's as well as all 
types of medium and large machine 
tools. Hands-on experience a plūs. 

DREIS A KR1IMP MFG. 80. 
1400 S. Uomis Blvd. 

ttleagft, IIL 80838 
874-1280 Ext. II 

Aa Kqual Opportunlty Empkr/er 

1 City stata Zlp | 

Telephone I 
I , 

Prtor eacperlence: ' 

Please mail to: 
22S West Madison SL 

BOK NO. 007 _ 2nd Floor 
Chicago, nUnois 60606 

Aa Egaai Opportoaity Employer M / F 

H E L F W A N T E D — F E M A L E 

iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiminniiimnHimiiHiitmiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiim 
V V A I T R E S S E S I 

PART TIME. 10 - 2:30 pjn. MONDAY - FRIDAY | 
IF TOU ARE IMTEBESTEDf CALL MRS. PAPPAS I 

7 8 2 - 8 4 2 8 i 
STOUFFER'S FOOD MAJU8EMEIIT SERVICE 

Meal M oniforma proMded, assd ezeeU. beaeflt paetace available. s 
8:30 - 10 AJLor 2:30-4:30 PJsI., MON. - FRL I 

C/O 1ST NATIONAL BANK i 
NATIONAL PLAZA CHICAOO, HXINOt8 I - 1ST 

.inimiiHi 

H E L P W A N T E D — V A L E 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

NIACHINE REPAIR MACHINIST 
*jmtm . 

Jsias 

Call M. hdcUnKlf _ 881-8188, tti. 888 
T 0 0 T 8 I E R 0 L L I N D U S T R I E S 

Aa Eąual Oppoctualty Employer H/T 



komitetą, kuriam tenka pasirv- |mi, tai padrąsino LB vadc/aujan- \ DRAUGAS, t-gčiadienis, 1979 m. spalio mžn. 10 d. 
pinti lėšų telkimu mokyklos iž- j čius asmenis nepaisant trukriymų j 

Rugsėjo 29-30 d. Clevelande,D.M.N.P. parapijos auditorijoje,buvo minima Vilniaus universiteto 400 metų sukaktis. 
Nuotraukoje gausūs minėjimo dalyviai. Salėje matyti dalis VU parodos eksponatų Nuotr. J. G artos 

PIK. PETRO GENIO MIRTIES DEŠIMTMETIS 
Greitai bėga laikas. Taip, atro-1 stipriai. 1919 m. pradžioje jo 

do, neseniai švelniabūdis pulki-į kuopai teko aštriai susidurti su 
ninkas Petras Genys dar vaikš
čiojo Marąuette Parko apylinkė-

i knyga. 
Už pasižymėjimą ir narsumą 

' Lietuvos laisvės kovose pik. P. 
Genys buvo paaukštintas Vyčio 

toliau su pMna er^-^ija 'irbti už
sibrėžtus darbus r tokius ar pa
našius renginius rengti. 

Tiesą pasaki - -., tų ardytojų ir 
jų paseke;ų ne daue tėra. Jie b?n<| 
dė ir Lemonte, kai kuriuos K 
bino prisidėti pn< ių, b- ~ia I 
kių nesurado. 

laikymui, kad tas lietuviškas 
šviesos žiburėlis neužgestų. 

J mokyklos komitetą įeina 
šie asmens: Rasa Barauskienė 
— tėvų komiteto pirm., Jolan
t a Zubinienė — vicepirm., sekre
torė — Aldona Mačienė, ižd. — 
Romas Kankus, ižd. padėjėjas 
— Romaa Slivinskas, korespon
dentas — Algis Mockaitis, pa
rengimų vadovės Kleopatra BuL 
nevičienė ir Alina Truby. 

š i e 1979 metai yra "Vaiko 
metai", ta proga linkėtina sėk
mės tėvų komitetui jų darbuo
se, o mokytojams mokant ir Į nytės 2;Janaviči Thnęs prieS n p?-
auklėjant tą mūsų brangų lie-! s a u U nl kar^ N e w y ' rke-
tuvišką jaunimą, ugdant jį lie- i J£*Z1 D T i r i " S Š ! '*"" ~* J e> ji Sevičlenft. Jos adresas: Prienų uįmmtk 

Andrius Laukaitis j 
i 

P a i e š k o j i m a s 
Paieškomas P -.» 2IPANAVI-

1 ČIUS, sūnus Ade .r Manos Pakros-

je, dar taip neseniai jis kamavo
si, ligų kankinamas. O jau spalio 
15 d. sueina lygiai dešimt me
tų, kai jis išsiskyrė iš gyvųjų ir 
iškeliavo amžinybėn. Tačiau jis 
neliko ir negalėjo likti užmarš

i a i M I M U U r U 3U j i v- , 1 - « , . v , , ., . _ . , ! kryžiaus kavalierium ir apdova-besiverzianciais nolsevikais. Del ' * ,. , . . j r> ., .̂  . _ i • .notas daugeliu kitų ordenų. ra-netiketo pasitraukimo' ° 

tu visko je dvasioje. 

Ali;. Kašiubienė 

IŠ LB VEIKLOS 

Stakliškių pastas. 
Litbuania. 

' - e'"on -j ka. -nas. 

vokiečių 
reikėjo trauktis ir P. Genio vado 
vaujamam daliniui, nes čia žuvo 
ir jų vadas A. Juozapavičius. 

Tai buvo tik pradinis a. a. P. 
Genio karinis "krikštas" Lietu

sią vasarą praėję sėkmingai 
JAV LB tarybos rinkimai, daly
vaujant dideliam skaičiui balsuo
tojų. Mūsų apygardos rengtos 

, („Lietuvių dienos", taipgi praėjo j iki 6:00 vai. vakaro, 
lo draugų, patriotų, savanorių .<u-j s u n e p a p r a s t a i d i d e i i u pasiseki-1 Šeštadiem^ ir Sekinadieniais nuo 
rėjų ir artimų draugų, reiškusių Į m u > dalyvaujant keliems tūkstan! 8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 

laidotas velionis 1969 m. spalio 
18 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, kur jau ilsisi daug jo gink-

i i l t t t l I l I l I l I lMI t l I l I l I t l imiUHI l I l I l IHHI I i l t 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 

vos kariuomenėje ir kovose dėl 1 am visuomet vertą pagarbą. ; čiams, ypač daug jaunimo. O prie 
tyfe nei žmonai, nei dukrų šei- i nepriklausomybės. Bet jo karinis 1° gyvenimas, P * ™ * * " * * N Lietuvos dienų' pasisekimo 
moms, nei visiems tiems, kurie jį i ir visuomeninis gyvenimas yra ^ V t - ^ ^ S v T S S ^ 3 t R T f ^ ' ^ T ' 
sutiko tarnyboje arba žino jo ko- daug platesnis ir su daug dides-Įgah. būti ^ y s d * c tebeke- to LB a p y f e t o hetuvja, Pats 

7 ' ' - - " -• . . . liaujantiems šioje zemeje, ypač j valdybos pirmmmKas Algis Kaz-i vas ir veiklą nepriklausomos Lie-j ne vėlyvesne patirtimi, 
tuvos atkūrime. Į Pik. Petras Genys buvo gimęs 

| Lietuvos savanorių eiles P - l i 8 9 4 m ' Gailionių km., Joniškė-
Genys atėjo jau su didele patir
timi, nes pirmojo karo metu ru
sų kariuomenėje kaip karininkas 
buvo užgrūdintas fronte. Po 
1917 m. revoliucijos jis stojo į ku 
riamą lietuvių batalioną, ku
ris tuo metu organizavosi Ukrai
noje, paskiau perkeltas į Mohile-
vą ir Vitebską, o pagaliau bolše
vikų išardytas. Nenorėdamas ka- i 

lio valsč., Biržų apskr. Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje. Kai užė-
j.o karas, jis buvo mobilizuotas ru
sų kariuomenėn, bet turėjo pro
gą įstoti į Karo mokyklą Maskvo
je ir ją 1916 m. baigė karininko 

į laipsniu. Frontas jauną karinin
ką užgrūdino ne tik savanoriš
kai kovoti už Lietuvos laisvę, bet 
ir išlikti ištikimu patriotu lietu-

jaunesniosioms lietuvių kartoms, i 
— Ps 

auskas, Baniutė Kronienė, Romas 
ir Jūratė Slivinskai, Juzelė Lau
kaitienė ir studentai Kęstutis Lau 
kaitis ir Povilas Kamaitis. O taip
gi su dideliu pasisekimu praėjo ir 
Lemonto LB apylinkės gegužinė 
su virš 800 dalyvių skaičiumi. O 
mūsų kaimyninėje Marąuette 

! Parko LB apylinkės valdybos reng 
tas lietuvių tautos, rugsėjo 8 die
nos, šventės minėjimas atšvęstas 
įspūdingai su pamaldomis baž-

riauti bolševikų eilėse, 1918 m. įv l"\, .. . 
grįžo į Lietuvą ir tuojau kaip sa-į Velionio kovos prieš Lietuvos 

Lietuvos ne-1 nepriklausomybes pnešus, prasi 
dėjusios prie Alytaus, nusitęsė iki 
kovų prieš bermotininkus prie 
Radviliškio, paskiau prieš puo
lančius lenkų dalinius prie Tra-

vanarosi stojo ginti 
priklausomybės. 

Lietuvos kariuomenė buvo 
pradėjusi tik organizuotis. Jau 
anksčiau Rusijoje pažino kar. A . . . . . . . . , . , n o _ _ 
Juozapavičių, kurį čia jau rado! į ; ^ tai tęsės, iki 1920 m. Pra-
kaip savanorį, organizuojanti sa- ?z l o>e >!* b u v o k u o P ° s v ! d a s - v e" 
vanorry dalinius. P. Genys buvo h a u d e l J g g n a " u n ? . ° I r s u m a ' 
paskirtas kuopos vadu ir turėjo n u m o ?**"" J f * 0 0 0 v ? d u ' 
saugoti Alytų ir apylinkes, kur j ° .nepriklausomybes kovoms bai-
•„ »~- u^n^JC. 4„i;„;„; giantis jau buvo pulko vado pa
jau veržėsi bolševikų daliniai. j . 
Nors Lietuvos kariuomenė d a r į vaduotojas 
buvo silpna ir neturėjo pakan 

MŪSŲ kolonijose 
Lement, BĮ, 

MAIRONIO 
LITUANISTINE MOKYKLA 

Rugsėjo 8 d. buvo Maironio 
Utuanistinės mokyklos mokinių I dalyvaujančių minėjime. Visa tai 
registracija. Įsiregistravo 140JPa r o d o» ka<* lietuviai pilnai su-
mokinių iš 73-jų lietuviškų šei-; P r a t 0 L B dirbamus darbus ir juos 

Teief. 434-2413 
1490 AM. 

7159 S. MAPLEHOOD AVE. 
CH1CAGO, OJŲ 60629 
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Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sarsiu nusūdytųjų. 

-fc. --, . . . , , . . , . . 1 Hleido Jūrų Saulių Kuops Ksi-
nycioje ir salėje su keliais šimtais | p ^ chieago, 1£79, 240 psl. Spau
d i : „ y . .*.. . IT- . • d_ D n H ^ 0 gpjugtuvė. Viršelis ir 

"karnai ginklų, bet kar. P. Genio 
vadovaujamas dalinys laikėsi 

BOSTONO 
ŽINIOS 
(Atkelta i i 4 pusi.) 

o iš karinės tarnybos ir i 
nepriklausomybės metais. Nuo i 
1924 m. IKI nacių invazijos velio
nis buvo eptinto pulko vadas f 
Klaipėdoje, vėliau trečiojo pėst. 
pulko vadas Kėdainiuose iki 1940 
m., tai yra iki bolševikų okupa
cijos. Bolševikai, okupavę Lietu
vą, pik. P. Genį iš pareigų tuoj 
paleido, ir jam teko slapstytis, 
kad išvengus kalėjimo ir Sibiro. 

Bolševikams antrą kartą už
plūstam Lietuvą, 1944 m. pik, P 

mų. Pamokos kiekvieną šešta 
dienį prasideda 9 vai. ryto, bai 
giasi 1 vai. p. p. 

Mokykloje veikia pradžios 
mokykla su S skyriais, aukštes
nioji — 4-rios klasės, 2 specia
lios klasės, t. y. vyresniųjų ir 
jaunesniųjų mokinių, kurie ne
moka gerai lietuviškai, be to, 
mažųjų vaikų darželis ir dainų 
bei tautinių šokių pamokos vi
siems. Yra ir didelū knygynas 
su lietuviškomis knygomis. Tai 
maždaug toks yra IV iironio li
tuanistinės mokyklos mokinių, 
skyrių ir klasių sąstatas. Pagal 
tai dirba mokykloje ir daug 
mokytojų. 

Mokyklos direktorė yra mo
kytoja Milda Milašienė. Kitos 
mokytojos yra šios: darželyje 
— Jolanta Zubinienė, pirmame 

įvertina, nežiūrint ardytojų de
damų pastangų visokiais būdais 
LB darbus trukdyti, lietuvius at
kalbinėti LB neremti. 

Bet šią vasarą LB rengti rengi
niai pasirodė lietuvių yra remia-

aplankss dail. P. Aleksos, 
su persiuntimu $6.73. 

Kaina 

Užsakymus siųsti 
4545 W. 6Srd St-
60629. 

DRAUGAS, 
CUcago, DL 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiuiitiii 

A. t A. JONUI NARBUTUI Kanadoje miras, 
gilią užuojautą reiškiame broliui BRONIUI su Sei
mą, seserims ELENAI ir GENEI MIGUNIENEI su 
Seimą, dukrai LAIMUTEI, sūnui ALGIUI su Seimą, 
Tįsiems kitiems giminėms ir draugams. 

Ona Gustienė 
Giedra Gustaiti 

Los Angeles, Galifornia 

minėjimas Bostono kolegijoj. , 
—Spalio 28 d. Balfo Bostono j Genys s " šeima pasitraukė į Vo-; skyriuje Laima Ardkkienė, an-

skyriaus 35 metų sukakties minė- kietiją ir čia sulaukė karo pabai- | trame — Onutė Fieiding, trečia-
jimas Lietuvių Piliečių D-jos sa- ?os> čia išgyveno kelerius metus me — Jadvyga Penčilienė, ket-
lėje So Bostone. įvairose stovyklose, kol 1949 m. virtame — Kosta Mašiotienė, 

—Lapkričio 11 d. dr. Vytenio | a^T^0 i Ameriką ir apsigyveno penktame — Vilija Marchertie-
Vasyliūno vargonų koncertas j Chicagoje. Cia atėjo laikas, kad nė, šeštame ir septintame Gra-

jo trys dukterys, sukūrusios savas : silda Reinytė, aštuntame — 
šeimas, išsiskirtė po įvairias vie- Agnė Katiliškytė. 
toves: Liuda Gvildienė gyvena 

vargonų 
First — Second Church Bostone. 

— Lapkričio 18 d. Lietuvos j 
Kariu.omenės atkūrimo sukakties ::r~.» ~Vn_m •_,_ ir^- *• Ai inJ Kanadoje, Nijolė Poškienė - ne-
mmejimas Lietuvių Pmecių d-jos, ' ' 
salėje So. Bostone. į " J ^ h l C 3 g ^ . E g l e ^ i 1 ^ : 

- V . Veselkos drožinių ir J J ^ n g t o n e . Chicagoie valion vis 
T - j - • a T-k«*^;t^ « o r ^ ' nuolat pnsimena likusi našle jo 
Jasiuno audinių iš Detroito paro-i . f 
da spalio 13-14 d. Rengia Lietu
vių Tautodailės institutas Lietu
vių Piliečių d-jos 4-to aukšto salė 
}e, So. Bostr>ne. 
Z — Bostono lituanistinės mo
kyklos metinis banketas spalio 
20 d. Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
So Bostone. 

So Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos Šurum Burum spali/o 21 d. 

— Moterų Federacijos Bosto
no klubo rengiama kalėdinė va
karonė su programa įvyks gruo-
dJio 16 d. Tautinės s-gos namuo
se. PATIKSLINIMAS 

Aukštesniosios mokyklos pen
ktoje ir šeštoje klasėse dėsto 
lietuvių kalbą ir lietuvių litera
tūrą Albina Kašiubienė. Lietu
vos istoriją ir Lietuvos geogra
fiją dėsto Jonas Gausas. Aš-

Plk. Petras Genys savo šeimos j tuntoje ir septintoje klasėse 

žmona Vilė Genienė. 

ir artimųjų dėl savo švelnumo, I dėsto lietuvių kalbą, lietuvių li-
tėviško rūpestingumo ir draugiš-' teratūrą Birutė Navickienė. Lie-
kumo nuolat prisimenamas. Pri-, tuvos istoriją dėsto šiose klasė

se Bronius Juodelis. simenamas net ir po dešimties 
metų nuo jo mirties, nes tai as
muo, kuris reiškėsi kaip pat-j 
riotas, kaip krikščioniškos sielos I n i W mokinių klasėj dirba Lai 
žmogus ir nuolat besirūpinąs sa- > m& Braune ir Eglė 
vo tautos likimu. 

Kaip karinėje tarnyboje a.a. 

Specialiose klasėse: vyres-
irba Lai

ma Braune ir Eglė Paulienė. 
Jaunesniųjų klasėj — Linda Un-

! derienė. Chorą, dainas, tauti-

A. f A. STASYS BUDRAITIS 
Gyveno 3111 W. 71st Street, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 7 d, 1979, 10 vai. vak., sulaukės 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaite, pussesere Lucille 

Prane su vyru Zenonu, dėdiene Barbora Jacubs. 2 pusbroliai Edvar
das Jakubauskas su šeima ir Stasys Jakubauskas, kiti gimines Lietu
voje ir Amerikoje, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Ma*quette koplyčioje, 2533 West 71 
Street 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni spalio 11 d. II koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdus: ŽMONA 

Laid. direkt Donald A Petkus, M 478-2345 

pik. Petras Genys reiškėsi dideliu į ™us šokius, moko Rasa šoliūnai-
narsumu, taip jis buvo uolus iri**- Mokyklos knygyną tvarko 
pareigingas kituose darbuose. Jis Į 
buvo ir spaudos bendradarbis, ra
šės, nepriklausomos Lietuvos ka
rinėje spaudoje "Kary" ir "Mū
sų Žinyne", spausdindamas ob-

Buvo išspausdinta, kad Liet. 
Moterų Katalikių federacijos Bos
tono skyrius pasveikino "Draugą" j jektyvius istorinius įvykius — ne 
70 mėty sukakties proga ir per į priklausomybės kovų aprašymas 
Bdininkę Ireną Ulpaitę atsiuntė, arba karinio pobūdžio vertimus 
25 d )1. auką, o turėjo būti: "Liet. 
moterų klubų federacijos Bosto
no skyrius pasveikino "Draugą" 
to metų sukakties proga". 

Irena Ulpaitė •• 

iš svetimų kalbų. Išeivijoje bend
radarbiavo su istoriku pik. Kaz'u 
Ališausku, paruošusiu Lietuvos 
nepriklausomybės kovų istoriją, 
kuri išėjo kaip labai vertinga 

dar nevėlu. Kiekvienas lietuvis 
vaikas, ar jaunuolis yra mums 
brangus. Garbė tėvams, kurie 
siunčia vaikus i lituanistines 
mokyklas! Gi vaikui, ar jau
nuoliui yra būtina savo tėvų 
kalbą pažinti ir išmokti. 

Prie mokyklos turime ir tėvų į 

I PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ 
(JOS ** METŲ ISTORIJĄ) 

Karolina Dagnevicienė. Toks I ^iiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciliiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiitt 
yra visas mokyklos mokytojų 
sąstatas ir pasiskirstymas dar
bais. Jei kas dar nesuspėjo į 
mokykla įsiregistruoti, prašom. 

"~ Prof. dr. Povilo Kusnerio studija apie Malają Lietuvą: "Pietry- | 
Uų Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. 5 
Vertė A. Tentsonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių Istoriko S 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- £ 
tais virteliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Iileido: Liet. Miškininkų § 

g Sąjunga IJeiv. Kaina so persiuntimu $10.90. III. gyv. primoka 50 centų £ 
= (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4S4S W. Ord S u Chlcaga, S 
Z O L M a | 
ŠlUUUMUIiaillUIINIUIIIUIIMIMtt uimiuiminii! 

Pi . lame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
Elizabeth J. 1979 m, apalio 7 dieną mirė 

A. f A. 
JUOZAS STRIMAITIS 
Jis buvo gimęs 1908 m. Lietuvoje, Lukšiuose, Sakių ap

skrityje. 
Liko žmona Ona Bagdanavičiutė, sunūs Jonas Vytautas. 

•; žmona Marija Dainora 2ukaitė ir jų vaikai: Dovydas ir Ka
rolina. 

Duktė Jūra Liucija ir jos vyras David Douglas Kerman 
Taip pat Los Angeles, Kalifornijoje liko sesuo dr. Do

mą Savickienė. 
Lietuvoje liko brolis Antanas ir dvi seserys: Stasė Roč-

kienė ir Antosė Ulevičienė su šeimomis. 

Po Sv. Mišių Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje Elizabeth, 
N. J. velionies kanas laidojamas Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyno kapinėse, Putnam, Conn. 

Giliai nuliūdę: 
2mona, sAnos Ir duktė ir jų šeimos. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Tele fonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s • 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330- SO L1TIAMCA AVI Tel Y \ r d s 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV 23rd Pl.ACE Tel. Vlrcinia 7-4*72 
2424 VV t^ thSTRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1102O ^outh^est Hisjhyvjv. Palo*. Hills. III. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434S SO. C A I U O R M A Ą\ i. Tel LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
33!o SO U Į L A N K A AVE. Tel. YArd<. 7-1135-3<> 

POVILAS J RIDIKAS 
3354 SO H M S 1 F I ) STR1FT Tel. YArd* 7-I«»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S.. <()»». \ * . < K I R O . ILL. Tel. O I vmpic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1579 m. spalio mėn. 10 d 

X "Southwest Xe\vs-Herakr 
savaitraštis spalio 4 d. laidoje 
rašo, kad jTa pageidavimų, jcg 
69 gatve Marąuetie Parke tu
rėtų būti pavadinta naUjU var
iu: Litas. Taip pat paaiškina-

IŠARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
- A. a. Juozas Sadukas, g i 

į męs 1919 m. Cticagoje, mirė 

— A. a. Jonas Sutauška* 
staiga mirė. širdies priepuolio 

ma. ką reiškia litas, t a i j n . B r i s b a n ė j e . p a i a i d o tas~ gausiai 
kad buvo Lietuves pimgas -r zo- ^ j a n t v i e t o £ Uetuviams. 

X Sol. Gina Capkauskienė,; džio pradžia iš Lit (Lietuva), 
atlikusi puikų koncertą spalio pridedant tik galūnę. 
7 d. Chicagoje, grižo į Montrea-; * **a,f<> Chicagos apskrities 
lį. Iš ten ji spalio 2* d išvyks- 'ir skyrių valdybos kasmetinį ru-į ištiktas, rugsėjo 24 d. Melbour-
ta į Australiją, kur. pradedant, dens lėšų telkimo vajų jau pra-jne, sulaukęs 67 metų amžiaus. 
Sydnėjaus liet. kolonija, duos dėjo. Vajaus metu sutelktos! _ A d e I a i d c j e g v Kazimiero 
koncertus visose Australijos Ue- lėšos yra pagrindines Balfo pa- j l k t u v i ų R K p i r a p į j a paminė-
tuvių gyvenvietėse. Australijo- j ja^os. is kurių parama teikia- ( .Q s a v o 2Q m e ^ v e j j f i o a gukak-
je išbus penkias savaites. Gruo-:ma jos reikalingiems lietuviams.; *. g i u Q ^ ^ F a r a p i : j a i v a d o _ 
džio mėnesį ji koncertuos Torcn- Vieno mėnesio metu sunku visus j v a u j a k u n ^ . 
te "Tėviškės žiburių" rengia- i aukojančius aplankyti, todėl j 
mam spaudos bankete. i B a i f o vadovybė prašo, kad tt-l 

X "Čiurlionio" ansamblis iš tos organizacijos saviems rei-• 

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
l^^^^fcjį. ** J1 J % Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyrimu Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Place, Chicago, TJL 60629 

Spurgis, 
MIC. 

— "Dainos" choras Sydnėju 
Cleveiando atvyksta į Chicagą balams spalio ir lapkričio mė-j je ruošiasi _ savo metiniam koa 

certui, kuris įvyks gruodžio 15 
d. Kartu bus paminėta ir cho-
10 25 metų veiklos sukaktis. 
Chorui vadovauja muzikas Br. 

į Kiveris, jam talkina jaunas mu
zikas mokyt. Algis Lauraitis. 

—Knygą apie Australijos 
lietuvių sportininkų gyvenimą 
ir darbus ruošiamasi išleisti 
ateinančių metų pradžioje, mi
nint sportinės veiklos 30 metų 
sukaktį. Ji bus apie 300 pus
lapių. 

spalio 27 d. su" nauja ir įdomia nėšiais aukų nerinktų. 
programa. Praėjusiame sezone 
"Čiurlionio" ansamblis turėjo 
daug koncertų rytinio JAV pa
kraščio lietuvių kolonijose. Nuo 
pat "Čiurlionio" ansamblio įsi-
steigimo pirmaisiais okupacijų 
metais Vilniuje, jam vadovauja; 
muzikas Alfonsas Mikulskis.; \ 
Koncertą rengia Balfo Chica-
gos apskrities ir skyrių valdy-i 
bos 35-rių metų Balfo veiklos 
sukakčiai atžymėti. 

X Solistė Roma Mastienė, . _ „ _, ^ . „ 
kaip praneša "Tėviškės aidai", x K™- V ^ Bagdanavičms - "Mus, Pastogės" savait-
gruodžio 5 d. iš Chicagos at- Pakrikštijo dr. Lino ir Brit Bie-; rascio sukaktuvinis parengimas 
vyksta i Australiją. Ji kon- l i a u s kU sūnų Antaną spalio 6 buvo suruoštas minint 30 me-
certuos Melbourne, Sydnėjuje, i * • « D a n § u n ^^mo bažny- tų sukaktį, Uetuvių klube, Syd-
Canberroje ir gal kur nors ki- čio3*- ° a k parke. Krikšto tė-:nėjuje Kartu.buvo paminėta ir 
tur. Visuose jos koncertuose; v a i " N i l i u s Bieliauskas iš buv. redaktorius dr. Al. Maura-
akompanuos pianistė Nemyra CaPe Cod> M a s s - * D a n u t ė Bie" j ^ ° 7 0 m e t l* a m ž i a u s s u k a k t l s -
Masiulytė \ l i a u s k a i t ė iš Washingtono, D. C.: 

. . • Dr. Linas Bieliauskas yra prof. 
x Viešas paradas, kurio ren- d r y u t o B i e l i a u s k o i r & į 

gimu rūpinosi Chicagos mere D a n u t ė g B i e l i a u s k i e n ė s g c ^ . j 
Jane Byrae. bus atemantį šešta
dienį, spalio 13 d., 12 vai. mies-
to centre. Reikia rinktis prie j 
Drake viešbučio, paradas bus! 
nuo Oak ir Michigano g a t v i ų . I [ ^ y ^ v i n e n t e mokestį. Už 
Kviečiamos parade dalyvauti! d i d d ę p a r a m ą d ė k o j a m e 
etninės grupės. Lietuviai šešta
dienį renkasi su tautiniais dra
bužiais prie Jaunimo centro 10 

Pagaliau labai pavargome, dvidešimt svarų. Pardavėjas už< 
Mildą paėmė nešti Linas, o aš mažojo kalakuto svarą ėmė du 
ant Lauros nugaros užlipau. Bu- centus brangiau. Atsirado ir 
vo karšta diena ir labai daug pirkėjai. Jonas nupirko mažąj: 
žmonių. Mums zoologijos so- už 82 centus, o Marytė — didįjį, 

PieSe Stepas Puodžiūnas, Marquette Paiko lit. mokyklos mokinys 

cinati sunūs. I 

X Peleksas Plėnys, Missis-
sauga, Kanadoje, atsiuntė Gar-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

POPIEŽIAUS DOVANA 

Kiekviename mieste, kur po-
x : Feliksas'Mondėikis, Cen-ipiežms lankėsi, paliko dovaną 

terville, Mass., prie prenume- i katedrai. Chicagos katedra ga-
ratos mokesčio pridėjo 10 dol. j v o turginius itališko šilko dra-

val. ryto. Iš čia vyks į miesto a u k ą Labai ačiū iDUŽius. pasiūtus Vatikano siu-
ce ntrą dalyvauti parade. x y^^^ Mieželis, genero- į v ė J * f ^ P P a t popiežius dova-

x Jonas Jasaitis, nuoširdus las, Phoenix, Ariz., dažnai p a - n o J ° kielik%-
Putnamo seselių rėmėjų talki-\remia savo dienraštį. Ir dabar' 
ainkas, prisidėjo prie jų rengia-1 gavome jo 10 dolerių auką. Ma-
mos madų parodos darbų, O j kariai dėkojame. 
Dana Varaneckienė meniškai pa 
puošė sceną ir stalus. Juos su 

67 KALBOS 

Savo kelionėje popiežius pa
sakė 67 kalbas ir pamokslus, 

i paruoštus iš anksto, talkinto.-
x Stasys Rudys. Michigani 

;City, Ind.. žinomas pedagogas, 
dėkingumu prisimena Putnamo j atnaujindamas prenumeratą a t- i k a u J* n t teologams ir atitinka-
seselės ir Chicagos rėmėjų 8an- į s i u n t ė į r a u k ą Dėkojame. " ""*" *"' — - • - - - • 
būris. 

X Dr. Br. Beinoris, VVood 
Dale, DL, atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį ir šiuo bū
du dosniai parėmė mūsų spau
dos darbus. Dėkojame. 

x Alberta Astraitė — Singh, 
Millbarre, Calif., parėmė savo 
dienraštį, atsiųsdama Garbės 
prenumerataos mokestį. Labai 
ačiū. 

X Sofija Gustaltienė iš East 
Chicagos aukojo 10 dol. T-a.bai 
ačiū. 

J. PaukSds, kuris kalbės šiandien 
Lietuvių Prekybos rūmų susirinkime. 

mos vietos žinovams. Chicagoj 
j tų kalbų tekstai multiplikuoti 
ir iš anksto buvo dalinami re
porteriams. 

O'HARE GARAŽAS 

Per paskutinį pusmetį O'Hare 
automobilių statymo vietose pa
jamos sumažėjo 175,000 dol. 
Mere J. Byrne paskelbė, kad 
susekti tarnautojų vogimai. Nuo 
Naujų Metų būsią daug tarnau
tojų atleista ir numatoma ga
ražus išnuomoti. 

APIE CHICAGOS MIESTĄ 

Chicaga užima 228 kvadr. my
lias. Miestas nusitęsia 25 my
lias ilgio ir 15 mylių pločio. 
Michigano ežero pakrančių turi 
29 mylias, šilčiausia diena 1978 
m. buvo rugsėjo 8 d. — 95°, o 

x Stasė Jucienė, San Marino, 
Calif., pranešdama apie adreso 
pakeitimą, atsiuntė 10 dolerių 
auką. Esame labai dėkingi. 

x "Čiurlionio" ansamblio 
koncertas įvyks spalio mėn. 27 
d. (šeštadienį) 7:30 vai. Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje. | naitės - Paliokienes sielą metų 
Nauja ir įvairi programa Bi- mirties proga šv. Mišios bu? at
lietai gaunami Giftg Internatio- našaujamos tėvų Marijonų kop-
nal (Vaznelių) prekyboje, 2501jiyčioje (prie Draugo) š. m. spa- ter dalyvaujant Kolumbo para-
W. 71 St. Rengia Balfas. 35-rių; lio 14 d.. 10 v. r., sekmadienį, j de Chicagoje, mere J. Byrne 
metų veiklos sukakčiai atžymė- j tėvų Jėzuitų koplyčioje spalio pranešė, kad ji rinkimuose į 
ti. Rengėjai prašo, bilietus įsi- 21 d.. 30 v r., sekmadienį, ir j prezidentus remsianti Carteri 
gyti iš anksto. (pr.); kitur. (pr.) | 

KA VEIKIAME, KAI NĖRA 
ISTORIJOS 

Kas antrą savaitę mes mo
komės istoriją su p. Tamošai
čiu. Šias pamokas Aras jau 
apibūdino. šeštadieniais, kai 
nesimokome istorijos, mokomės 
literatūros bei literatūros teori
jos. Mokyt. B. Krokys, mokyk
los direktorius, šias pamokas 
labai įdomiai ir naudingai pra
veda. Mokomės apie V. Kudir
ką, Žemaitę ir daug kitų žymių 
lietuvių rašytojų; skaitome jų 
raštus. B. Krokys pasakoja sa
vo patyrimus liečiančius šiuos 
žmones. 

Nors mokytojas ir praleidžia 
nemažą dalį laiko su lietuviš
kai nekalbančių klase, mums at
rodo, kad šie patriotiniai įkvėp
ti jaunuoliai stengiasi susipažin
ti su šia kalba, kuri yra buvu-

; si draugas pašonėje mums 
nuo mažens lietuviškai mo
kantiems. Ir be šio, mes mo
komės vis labiau gerbti ir di
džiuotis savo lietuviška prigim
timi. 

Raimondas KirŠteinas, 
Rochesterio lit. m-los mokinys 

"Plunksna" 

KAD? ATSIRADO DIENA 

Seniai, seniai, pasaulyje buvo 
labai šalta. Visą laiką buvo 
naktis. Pagaliau visiems gyvū
nams taip nusibodo naktis, kad 
jie sušaukė susirinkimą, žadė
dami ką nors sugalvoti. 

Viena pelėda sakė, kad ji su
radusi tokią vietą, kur yra daug 
ugnies. Visi nutarė, kad reiktų 
gauti ugnies, bet niekas nežino
jo kaip tai padaryti. 

Staiga voras pasakė, kad jis 
turi labai gerą planą. Jis pra
dėjo verpti ilgą, ilgą siūlą. Tol 
verpė, kol siūlas pasiekė tą ug
nį. Tada voras pradėjo traukti 
siūlą į žemę, kol pagaliau ug
nis priartėjo visai arti žemės. 
Greitai viskas atšilo ir prašvi
to. 

Už dvylikos valandų vėl tapo 
tamsu. Visi gyvūnai labai nu-

šalčiausia — gruodžio 10 d. — 
x Už a. a, Emilijos Masiliū-; 8 laipsniai žemiau nulio. 

BYRNE REMS CARTERĮ 

Prezidentienei Rosalynn Car-

X LB Brlghton parko apylin- i x Trečias tvartas, taip pasi-
kė kviečia dalyvauti Tradicinia-! vadinęs teatro r^g-įių būrelis, I 
me rudens bankete, kuris įvyksjvad. muz. Raso3 Soliūnaitės, iš 
spalio 13 d 7:30 v. v. Aižinų; viso 15-ka jaunų veikėjų, vai-į 

RITDENS ŠVENTft 
Miesto burmistre J. M. Byrne 

ruošia Rudens šventę, kuri tę
sis nuo spalio 13 iki lapkričio 4 
d. šventėje bus tautybių para buv. Pakšto) salėj, 3800 So. dins ir dainuos LB Enghton . . ..J. . f . _ _ , . , ' ; r ^ . . . . .. v , * d a s , tautinių grupių p/airus pa-Cahfornia. Pirmą kartą muša apylinkes ruošiamam bankete, . , . , * ° r J* r 

sirodymai ir parodos. Pirmą kartą mūsij apylinkės 
apylinkėj nuotaikingą progra-į spalio 13 d 7:30 v. v. Aižinų! 
mą atliks Lemonto teatro mė- • sa'ėje, 38(H S. California. ĮSan- • — — — — ^ — — — " — ' — 
gėjų būrelis, pasivadinęs "Ant-;ga $10.00 stud^ams $5.00. Šo-; / Inž. Juozas ir Aldona Sa-
rasis tvartas", vad. muz. Rasos: kiams gros B. Pakšto orkes- laičiai, nuolatiniai Putnamo se-
ftoliūnaitės. Šokiams gros B. ttras, atsilankiusius vaišins p. sėlių geradariai, ir vėl paauko-
Pakšto orkestras. Gardžiai vai-{Stropienė. Kviečiame i nuotai- jo 100 dol. naujo vienuolyno 
ims p. Stropienė. {ėjimo auka i kingą banketą. Rezervacijoms statybai už ką seselės yra dė-1 Kaip atsiraoo atena. is Bostono «' 
10 dol., studentams — 5. (pr.) jtel. 376-3186 kingos. (pr.) | m-k* kakraitėUo "Sviksikat" 

siminė. Tačiau greit vėl pra
švito. Taip atsirado diena. 

Žara Girniūtė, 
Bostono lit. m-los 5 sk. 

mokinė, "švilpukas" 

RUDENĖLIS 

Rudenėlis jau atėjo, 
Ir pasikeitė medžiai. 
Lapų spalvos gražios. 
Dienos sutrumpėjo. 
Naktys ilgos, tamsios, šaltos. 
Žąsys skrenda į pietus. 
O skambutis mus jau kviečia 
Mokytis visus kartu. 
Rudenėli, — neišlėk! 
Medžiai turi dar lapus. 
Debesėli, — dar palauk, 
Nes šalta žiema ateis! 

Vilija Smalinskaitė, 
Detroito "Žiburio" lit m-los 

mokinė, "Skambutis" 

MINTYS PERSKAIČIUS 
V. KUDIRKOS LABORA 

Vincas Kudirka duoda tokį 
patarimą. Neleisk savo laiko 
be reikalo ir vertink save, kad 
esi žmogus, kuris nebūtų leng
vai nuperkamas už pinigus. 

šventa ugnis, tai yra žmo
gaus mintys ir protas vertingai 
naudojami Jaunuolis turi siek
ti aukštų idealų, nes lengva nu
klysti gyvenime be pagrindų. 

Dirbantis žmogus pasidaro 
sau ir kitiems naudingas, o tin
ginys supūsta kaip kelmas. 

Mano patarimai mokiniams: 
Jei fiziniai pavargstate darbe, 
tai reikia eiti miegoti, o jei dva
siniai pavargstate dėl daug pa
mokų, tai reikia eiti slidinėti 

Kristina Dambrauskaitė, 
7 skyrius 

Mūsų lietuviškų mokyklų mo
kiniams tiktų tie Kudirkos pa
tarimai, kad reikia netingėti ir 
mokytis lietuviškai rašyti ir 
skaityti. 

Rota Tamošiūnaitė, 7 skyr. 
Pasiruošk, mokykis ateičiai. 
Lietuviškų mokyklų mokiniai 

turėtų gerai mokytis lietuvių 
kalbą ir istoriją. Gal jie kada 
nors bus naudingi Lietuvai 

Aras Tijūnėlis, 7 skyr. 
Dariaus Girėno lit. m-la 

"IituanicaM 

ZOOLOGUOS SODAS 

Vieną dieną aš, sesutė Milda, 
teta Laura ir linas nuvažiavo
me į zoologijos sodą. Mes ma
tėme paukščių: pingvinų, pelė
dų, povų, vištų ir gaidžių ir 
daug kitų. Matėme delfinus Ir 
jų atliekamą programą. Tada 
nuėjome pasižiūrėti dramblių. 
Jie buvo dideli ir stori, bet bu* 
vo ir jaunų, mažesnių. Mes vai
kai labai norėjome pamatyti 
beždžiones. Jos buvo tokios 
juokingos. Bet visiems labai pa
tiko maži balti meškiukai Jie 
turėjo nedidelę metalinę stati
naitę. Vienas vis ją laikė sau 
ant pilvo, o jo galva ir nugara 
buvo vandenyje. Jie žaidė ir žai
dė su ta statinaite, o mus tai 
labai juokino. 

das labai patiko. Jis turbūt pa
tiko ir Laurai ir linui, nors 
jiems paskui reikėjo mus nešti 

Taiyda Rudaitytė, IV sk. 
K. Donelaičio lit m-la 

RUDUO 

Rudenį oras šaltas, nors die
nos metu kartais būna šilta. 
Grįžę iš mokyklos, mes nubėga
me į parką pažaisti arba dvira
čiu pasivažinėti. Parke randa
me daug vaikų, kurie irgi atei
na pažaisti 

Rudenį medžių lapai pradeda 
Keisti spalvas. Vasarą medžių 
lapai yra žali, o rudenį geltoni 
raudoni ir rausvi Paukščiai iš
skrenda į šiltus kraštus. Dalis 
paukščių lieka ir pas mus. Vai
kai maitina paukščius grūdeliais 
ir duonos trupinėliais. Rudenį 
vaikai grėbia lapus. Man patin
ka rudens oras. 

Jonas Kalvaitis, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys 

GALVOSŪKIAI NR. 2 

I 

Parašykite JAV valstybę, 
kuri pirmoji patvirtino konsti
tuciją. (5 taškai). 

n 

ui 2 dol. 96 centus. Kiek svarų! 
svėrė kiekvienas kalakutas at-Į 
skirai? (Cia ne infliacinės kai-, 
nos). (10 taškų). } 

rv 
(Žiūrėkite brėžinį) Cia mato

te nupieštas septynias geome
trines figūras. Jas nusipieškite 
ant storesnio popieriaus, pas-, 
kiau kiekvieną iš jų iškirpkite.' 
Paskiau sudėkite gaidžio figū
rą taip, kad būtų matyti ir geo-̂  
metrinių figūrų numeriai. 

(10 taškų); 

I T '' 
Žodžiuose "biaurus" ir "piū» 

vis" yra po keturis priebalsius. 
Kurie tai priebalsiai? (5 tašk.) 

AKYS 

Pavarčius lietuvių kalbos žo
dyną, regėjimo organas akys 
įvairiose Lietuvos vietose liau
dies įvairiai vadinamos: vyz
džiai, veizėtuvai, žlibės, apau
gės, kukulainės. 

Žmogus nematąs vadinasi ak
las. Liaudis tarmėse aklą šiaip 
vadina: žabalas, spangas, Žlibas, 
spitras, kušlas. 

1 T" "H 
J U ir-

UU | n 
(žiūrėkite brėžinį). Vaikas 

paklydo. Padėkite jam grįžti na
mo. (5 taškai). 

m 
Krautuvėje dar buvo likę du 

Uįį 

PAMOKOS 

— Algi, kodėl tu nesirūpini" 
savo pamokas gerai parengti? 

— Ar nežinai mamyte, kad 
kalakutai. Vienas didelis, ant- kai daug žinosi, tai greit pa
ras mažas. Abu kartu svėrė i sensi. 


