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SAUDI ARABIJA BUS PASAULINIU 
BANKININKU 

Washingtonas. — Neseniai 
"Monitor" rašė, kad Saudi Arabi
ja po trejų metų bus turtingesnė 
nei Amerika, Vakarų Europa ir 
Japonija sudėjus kartu. Jos pini
giniai rezervai bus didesni nei 
tų visų šalių. 1974 metais Saudi 
vien iš naftos produktų surinks 
15 bilijonų dolerių ir neturės kur 
jų padėti. Jos vidaus reikalams te 
reikalinga 3 bil. dolerių. Kur dė-

Naftos produktų trukumas jau 
jaučiamas. Nixonas rekomenda
vo, kad visi amerikiečiai namų 
termostatus nusuktų 4 laipsniais 
žemiau, ir tokiu būdu bus šutau 
pyta kasdien 400,000 statinių šil 
dymo alyvos. Rekomendavo ir 
mažinti nereikalingą elektros e-
nergijos naudojimą. 

J domu, kad atsirado ir kito
kių balsų Amerikoj ir sako, kad 

ti kitus? Sio šimtmečio gale, jei j i p r ezidentas klaidingai painfor 
taip bus ir toliau, Saudi Arabija 
rezervuos turės 100 bilijonų dole 
rių, ir bus pasaulio bankininku. 

Visi arabų kraštai gyvena ir 
turtėja iš naftos, bet kiti negali 
savo produkcijos išplėsti iki tokio 
laipsnio, kaip tą gali padaryti 
Saudi. Jeigu šiandien ji produ
kuoja kasdien po 8.2 mil. stati
nių naftos, tai 1980 gali produk
ciją pakelti iki 20 mil. statinių 
Karalius Faisal žino tą savo galy
bę ir ją naudoja politiniam 
spaudimui. Derybose su Amerika 
jis žada nedidinti 'produkcijos, 

muotas. Nei Saudi, nei kiti arabai 
nutraukti Vakarams naftos tieki
mo negali: kur jie ją dės, kai 
sykį išgręžtų naftos šulinių, vei
kimo sustabdyti negalima? 

Satelitais seka 
Vid. Rytų karą 

WA;HINGTONAS. — Sovie
tai yra iššovę eilę naujų padan
gių satelitų virš Viduriniųjų Ry-

jeigu Amerika ir toliau rems Iz- | tų, kuriais seka ara'oų - Izraelio 
raelį, o kai kilo dabartinis karas, j karo eigą. Amerika tokį satelitą 
kiti arabų kraštai spaudžia Fai
sal, kad jis nutrauktų Amerikai 
ir tai, ką dabar jai parduoda. 

buvo ilkėlusi rugsėjo 27 i r jo 
pagalba taip p a t gerai infor
muojama. Karui prasidėjus, in 

Nafta kaip ginklas jau prade- Į formacijas renka ir naujausias 
dama naudoti ir kitų arabų. Liba į Amerikos žvalgybinis lėktuvas 
nas uždarė Sodono uostą, kur 
kasdien vamzdžiais atiteka iš 
Saudi Arabijos 500,000 statinių. 
Naftą, vežama laivais iŠ Persų į-
lankos aplink visą Afriką, dar 
nesulaikyta. 56 procentai visos 

SR-71. Tas lėktuvas buvo nau
dojamas ir Vietnamo kare , ir jo 
nepajėgė sunaikinti nei svietų 
SAM-2 raketos. 

MASKVA. — Sovietų TU-lOi 
Saudi produkcijos tenka Vakarų ; k e l e i v j n i s l ė ktuvas , skridęs iš 
Europai, 29 proc. Japonijai, po! _ . . . _ ., . , 
6 proc. Šiaurės ir Pietų Ameri- j T b l l l s l i Maskvą, nusileisdamas 
koms ir tik 3 proc. Afrikai. \ sudužo, ir žuvo 28 žmonės. . 

Saudi Arabijos dykumoje vis daugiau dygsta tokių bokštų, naftos pom
pa vimo stočių. Arabijos valdovai jau susirūpino: kur dėti gaunamus bi
lijonus dolerių, 

Šio karo nuostoliai 
LONDONAS. — Britų Stra

teginių studijų institutas skel
bia tokius arabų ir Izraelio nuo
stolius per pirmąsias 10 karo 
dienų : Izraelis tankų neteko 600 I 
(iš 1,700), lėktuvų ta rp 80 ir 90 
(2or'r bendro skaičiaus); Egip- ] 

tas tankų 200 iš 2,000, lėktų- Į 
vų 100 (20%); Sirija tankų 800 ! 
(iš 1,400), lėktuvų 100 ( 5 0 ^ ) . 

Tokiu būdu matyti, kad Izra-
elis sukoncentravęs savo jėgas į 
prieš Siriją ir nori greičiau jos j 
armiją sunaikinti, kad galėtų 
paskui pulti Egiptą. 

BANGKOKAS. — Buvęs Ta-
jo premjeras gen. Kittikachom 
ir dar du kariniai vadai, norė
dami nuraminti kraštą, išvyko 
iš Ta jo. Kur jie išvyko, nesako
ma. 

Kelių dienų neramumai pa
reikalavo 170 žmonių aukų, o 
sužeistų yra virš 1,000. 

Amerikiečių 
simpatijos 

Izrealio pusėje 

PRTNCETON. N. J. — Gal-
lupo institutas surinkęs žinias 
skelbia, jog prasidėjus karui, 
amerikiečių simpatijos daug la
biau krypsta Izraelio pusėn, nei 
arabų. Už Izraelio rėmimą ir 
jam reiškia palankumą 47 pro
centai, kai arabams tik 6. Nei 
vienam, nei kta.m 22 proc.. ir 
apie tai nieko neišmano 25 proc. 

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentas Peronas, at
sakydamas j Nbtono sveikini
mą, paminėjo, kad jis s ieks pa
gerinti santykius su Amerika. 

Kitomis žiniomis. Peronas no
ri apvalyti savo partiją nuo 
marksistų ir svetimos ideologi
jos. 

NOBELIO PREMIJA 
KISSINGERIUL 
LE DUC THO 

OSLO. — Kaip tam tikra pa
sauliui sensacija, Nobelio Tai- j 
kos 1973 metų premija buvo pa- į 
skirta valstybės sekretoriui Hen
ry Kissingeriui ir šiaurės Viet
namo politbiuro nariui Le Duc 
Tho. Buvo jvertinti jųdviejų ilgi 
ir kantrūs pasikalbėjimai, pri
vedę prie Vietnamo karo užbai
gimo. Kad t a s karas nepasibai
gė ir pasirašius paliaubas, t a i 
jau laikoma "ne jų kaltė". 

Aonew: "Esu 
po Watergate 
morales auka" 

WASHTNGTONAS. — Spiro 
Agnevv, praėjusį trečiadienį a t 
sistatydinęs iš viceprezidento 
pareigų, ramiai, be emocijų, kal
bėdamas per televiziją, paneigė 
teisingumo departamento jam 
taikomus kaltinimus ir sakė, kad 
jis atsistatydino tik todėl, kad 
įsisiūbavusi audra, kenkianti vi-

' sai Amerikai, nurimtų. Jis ma
no, kad jis y r a vad. "po Water-
gate moralės" auka. J is būda
mas Baltimorės rinktu pareigū
nu, Marylando gubernatorium 
ir viceprezidentu nieku nėra pra
turtėjęs, gi tie, kurie jį pakalti
no blogais darbais, patys y ra 
prisipažinę ėmę kyšius, bet jiem 
buvo pažadėtas imunitetas, jei 

Į jie viską pasakys apie Agnew. 
Jų pareiškimai buvo plačiai pa 
skleisti spaudoje ir palaikyti 
kaip neginčijami f ak ta i 

"Esu t ikras , kad jūs suprasi
te mane, kad tas, kuris neturi 
daug turtų, bet siekia renkamo
jo posto, y r a priverstas imtis 
nemalonių pareigų, rinkti pini
gus kampanijai ir su ja suriš
toms iš'.aidoms padengti", sa
kė buvęs viceprezidentas. 

Pabaigoj Agnew pripažino, 
kad Nbconas yra didelis prezi
dentas ir jam, Agnevv, buvo gar
bė su juo d i rb t i Dar pripažino, 
jog Fordo parinkimas jo vietai 
buvo labai geras. 

Apie Lietuvoj 
gimusią garsenybę 

BOSTONAS. — "The Chris-
t ian Science Monitor" pirmadie
nio numery visą puslapį pasky
rė žinomam teatro ir filmų ak
toriui Laurence Harvey apra
šymui. Pasikalbėjime su laik
raščiu Harvey sako, kad jis gi
męs Lietuvoj <1928.X.l, red.) 
ir vadinosi Laruška SMkni. Tė
vui iškeliavus į Pietų Afriką, 
išvažiavo i r jis, būdamas 6 me
tų. Toliau sako, kad jis išleido 
tūkstančius dolerių, norėdamas 
išgelbėti šeimas iš Rusijos ir 
Lietuvos. Dar jis minėjo, jog 
bus bene vienintelis Lietuvoj 
gimęs kareivis, tarnavęs Pietų 
Afrikos daliniuos praeito karo 
metu ir kariuomenei grąžinęs 
po karo gautą stipendiją. 

VVASHTNGTONAS. _ Aukš
čiausiojo teismo teisėjas Wil-
Mam Douglas sako, kad jis y ra 
tikras, jog nuo seniau yra įtai
syti klausymo aparatai ir Aukš
čiausiojo teismo rūmuose. Net 

i prezidentas Johnsonas jam yra 
minėjęs, jog greičiausiai ir jo, 
prezidento, telefonas yra kieno 
nors sekamas. 

Amerikos ginklai Izraeliui 
Sadatas grasina Izraelį sunaikinti raketomis. 
— Ar Amerika siųs kariuomenę į Vid. Rytus? 

WASHINGT0NAS. — Ame
rika atvirai prisipažino, kad pra
dėjo oro keliu pristatinėti gink
lus Izraeliui. Dar daugiau. Bal
tuosiuose rūmuose buvo užuo
mina, kad, jei reikės, Amerika 
galinti pasiųsti į Vid. Rytus ir 
kariuomenę. Taip vakar rašė 
"Chicago Tribūne". Prisimena
ma pora nesenų atvejų, kada 
toks reikalas jau buvo iškilęs 
1958 ir 1970. Pirmą kartą, kai 
pavojus buvo, jog sdrai įsiverš 
į Libaną, antrą kartą — j Jor
daną. 

Ginklų pristatymas Izraeliui 
{buvo reikalingas, ka i neabejo
tinai buvo įrodyta, jog tą patį 

! daro sovietai arabams. Jų lėk-
i tuvai jau gabena sunkiuosius 
į ginklus i r amuniciją Egiptui ir 
Sirijai Balansas turi būti išlai
kytas, pareiškiama Baltuosiuo
se rūmuose. 

Talino, Estijos sostinės, senamiesčio skersgatvis (Prieškarinė nuotr.) 

NUGRIOVĖ PAMINKLĄ KAPINĖSE 

Fronte sirų i r irakiečių dali
niai pradėjo kontraataką prieš 
Izraelio priešakines kolonas, 
slenkančias į Damaską. Sirija 
sako, kad mūšiai vyksta prie 
Saša, 22 mylios nuo Damasko. 

Sinajaus fronte padėtis nepa
sikeitė, nors i r vyksta tankų 
bei artilerijos mūšiai. Izraelio 
laivai apšaudė prie Aleksandri
jos radaro stotis ir palengvino 
aviacijos veikimą. Egiptas sako, 
kad Izraelis tena i neteko ketu
rių karo laivų, bet Izraelis tai 
neigia. 

Dieną prieš t a i Izraelis buvo 
pranešęs, kad I rako daliniai Si
rijos fronte sunaikint i bet pa
sirodė, kad tie pranešimai buvo 
per anksti paskelbt i Taip pat 
skelbė, kad 175 mm artilerijos 
šoviniais apšaudomas Damas
kas, bet A P korespondentas 
John Vinocur telefonu dažnai 

Robert McCloskey, valstybės j ̂ ^ g u D a m a s k u j , s a k o > ^ 

TELŠIŲ VYSKUPIJA 

Palanga. — Pokario metais j 
Palangos gyventojai Astrauskai 
buvo ištremti į Sibirą ir ten iš
kentėjo 11 metų. Grįžę į Lietuvą, 
rado sugriautą tėviškę ir miru
sius tėvelius, kuriems 1971 pabai 
goję Palangos kapinėse pastatė 
paminklą. Šalia tėvų kapo As
trauskai rezervavo dvi vietas sau, 
o paminkle įrašė savo gimimo 
datas. Brangų paminklą apifor
mino vienas gabus menininkas 
Paminklu nesižavėjo tik Palan
gos miesto valdžia, kuriai pa
minklo apipavidalinimas primi
nė jų darbus: su traktorium mies 
to parke nuverstą ir atiduotą me
talo laužui menišką žalvarinę 
Kristaus statulą, ant Birutės kal
no sunaikintas dvi Marijos statu-

Spalio 11 d. Astrauskienė su-
| žinojo, kad valdžios pareigūnai 
nuvažiavo į kapines nugriauti 
jos paminklo. Atvykusi į kapines, 
ji rado Palangos Vykdomojo ko
miteto pareigūnus ir daug mdli-
cininkų bei saugumiečiu. Iš sta
tybų prievarta buvo atvaryti dar 
bininkai, kuriems įsakė nugriauti 
paminklą. Daugelis jaunų darbi
ninkų pasipriešino: 

— Šio darbo mes nedirbsime 
— griaukite patys! 

— Jei negriausite, atleisime iš 
darbo, — baugino vienas parei
gūnas. 

— Mes rasime geresnį darbą, 
— atšovė darbininkai ir išsiskirs 
te. 

Astrauskienė pasiryžo ginti pa 
minklą. Atsistojusi prie paminkk 

departamento atstovas, pareiš
kė, kad nuo praėjusio trečiadie
nio sovietai arabams 280 lėktu
vais atgabeno 4,000 tonų sun
kiųjų ginklų, ir gabenimas tę
siasi vis didėjančia spar ta . "Ke
letą dienų mes stebėjom ir ban
dėm sovietus įspėti diplomati
niais kanalais, kad ka ra s nebū
tų plečiamas. Būčiau laimingas, 
jei galėčiau pranešti apie šio 
žygio pasisekimą. Deja". 

BEIRUTAS. _ Egipto prez. j 

tenai niekas negirdėjo šovinių 
sprogimo. 

Pačiam pietiniam Sinajaus iš
kyšuly, EI Sheikh, krito nema
ža egiptiečių šovinių. Dar neži
noma, a r jie buvo paleisti iš 
laivų, a r buvo raketos. Joks šo
vinys nepataikė į karinę bazę 
ar ginklų sandėlį. 

Pastebėtas labai silpnas E-
gipto aviacijos veikimas. Spėja
ma, kad jie pradeda t rūkt i la-

lakūnų, kai Izraely buvo atvirkš
čiai: t r y s lakūnai vienam lėk
tuvui. Lėktuvų galima gauti 
greitai, bet lakūno paruošti grei
tai negalima. 

las ir LL Astrauskų paminkle b u ! 1 0 Pareiškė: "Kol aš gyva nenu-
vo pavaizduota sulaužyti kryžiai, j griausite. Pirma mane nušauki-
o lietuvaitė, sudėjusi rankas mel te 

džiasi — Gelbėk mus, Viešpatie! I 
Sofijai Astrauskienei raštu bu

vo pranešta, kad Palangos Vyk-

Sadatas vakar grasino, kad jo! k ū n ų " B u v o ž i n o m a < *ad Egip-
"raketos pasieks visus Izraelio | ^ a s . t u r ė J ° . d a u ^ i a u l ė k t u v H n d 

miestus ir išsigelbėjimo nebus". 
Raketos y ra pačių egiptiečių 
gamybos. Jos vadinasi Zafer, 
t. y. "Neįveikiamomis". Jos pa
ruoštos i r gali būt i paleistos 
kiekvieną minutę, kalbėjo Sa
datas Nacionaliniam susirinki
mui — parlamentui. WASKTNGTONAS. — Vakar 

Yra manančių, kad raketomis Pentagonas pranešė, kad Vidur-
gali būti apšaudytas Tel Aviv, o į žemio jūros rytiniam pakra-lty 
Jeruzalė, greičiausiai, nebus pa- i pasirodė dar 16 sovietų karo lai-
liesta, nes ten yra šventų vietų j vų .neskaitant anksčiau ten bu-
ir arabams. vusių. 

domojo komiteto sprendimu 
1972JV. 13 Komunalinių įmonių 
kombinatas įpareigotas pamink
lą nugriauti. Moteris kreipėsi į 
Palangos Vykdomąjį komitetą, 
miliciją, bet ten jai pasakė, kad 
paminklas blogai apiformintas; 
iš paminklo reikia išbraukti žo
džius "Gelbėk mus, Viešpatie- ir 
panaikinti jos bei vyro įrašus. 
Astrauskienė nesutiko šitai pada
ryti. • 

— Be Dievo žodžio paminklas 
tinka tik prie karčiamos pastaty
ti, o ne kapinėse. Aš esu katalikė, 
gyvenu ir mirsiu su Viešpaties 
vardu. Jūs ateistai. Dievu netiki
te, tai kodėl bijote Jo vardo! 

— Tas įrašas yra antitarybinis, 
— barėsi pareigūnai — Tereikia 
pridėti: Gelbėk mus, Viešpatie, 
nuo komunistu. Pakeisk užrašą, 
arba nugriausime paminklą! 

Astrauskienė parašė skundą 
LTSR Ministrų Tarybai , kuri per 
siuntė jį Komunalinių ūkių mi
nisterijai, o ši tylėjo. J pakartoti
ną skundą LTSR Ministrų Tary
ba atsakė neigiamai. Tada As-

T u esi areštuota. Pasitrauk 
nuo paminklo! 

Keturi saugumiečiai jėga at
plėšė Astrauskienę nuo pamink
lo, įstūmė į milicijos mašiną, 
smarkiai sutrenkdami galvą, ir 
nuvežė į savo būstinę, kur As
trauskienė apalpo. Tik gydyto
jui pareiškus, kad Astrauskienės 
sveikatos stovis blogas, milicija 
leido ja: grįžti į namus. 

Paminklas traktoriumi buvo 
nugriautas ir išvežtas. 

(B LKBK Nr. 5) 

LB leidinys 
ispanų kalba 

"Las violaciones de los dere-
chos humanos en Lituania occu-
pada por los Sovieticos" (Žmo
gaus teisių pažeidimas sovietų o-
kupuotoje Lietuvoje) tokiu pa 

"Radio Free America". Rev. Carl Mclntire Išsinuomavo šj seną, II pa
saulinio karo minoms rankioti laivą ir 15 mylių nuo Amerikos krantų, 
prie Cape May, N. J., tarptautiniuose vandenyse transliuoja antikomu
nistinę propagandą. 

Tardymų 
žiaurumai S. Airijoj 

Belfastas. — Paaiškėjus, kad 
S. Airijos civilinė policija žiauriai 
tardo įtariamuosius airių teroris
tus, S. Airijos valdytojas White-

vadinimu ispanų kalba knygutė į law įsakė, kad suimtuosius pir-
išėjo Medelline, Kolumbijoj. Tai į J™1 ištardytų britų kariai. Jei jie 

bus įsitikinę, kad suimtieji yra te dokumentuotas JAV Lietuvių 
Bendruomenės leidinys, kuris 
anglų kalba buvo išleistas 1972 
meta-is. 

Sukrauta: Comite Catolico Li-
trauskienė kreipėsi į TSRS M i n i s ' t u a n o — Apartado Aereo 19-70, 
trų Tarybą, bet iš ten gavo | Medeilin — Colombia, S.A. Šiam 

roristai, tada jie bus perduoti ci
viliniam saugumui. Žinoma, ka
rališkoji Ulsterio policija tuo vy
riausybės įsakvmu nelabai pa ten 
kinta. Tačiau ji negali paneigti, 

KALENDORIUS 

Spalio 17: šv. Ignotas, šv. 
Mamelta, Mintautas, Gytė. 

Spalio 18: šv. Lukas evange
listas, šv. Trifonija, Judotas, 
Jaugilė. 

Saulė teka 7:03, leidžias 6:08. 

ORAS 

FREEZING 
Daugiausia saulėta, bet vėsu. 

tik pašto kvitą, kad skundas gau- . komitetui vadovauja kun. M. Ta į ™d tardymų metu vartojo n a - ; naktį galima šalna, dieną apie 
i tas. mosiunas. (E.) j nius karšinimus. 55 laipsniai 
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5KAUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTTNLNKIŲ-KŲ RAMOVE 

Redaguoja pe. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, Blinoia 60629 
Telef. 476-7089 

VAKARAS STUDENTŲ TARPE 
įspūdžiai iš ASS šventes Chicagoje 

Aplink vien studentiškas jau
nimas. Kur nepasisuksi salės vi
duryje a r gale, — visur besišyp
santi skautiški veidai. Vieni švel
niai dažytom lūpom, o kiti išrai
tyti vešliais ūsais, susiliejančiais 
su plačiai nudribusiomis garba
nomis. 

Salės priekyje šviečia kelios pil
i e s ir sidabru baltuojančios gal
vos. Ta i vyresnieji ASS filisteriai. 
Sunku juk įsivaizduoti bet kurią 
ASS šventę be ilgamečių filiste
rių V. Statkaus, E. Korzono, Br. 
Kviklio, J. Damausko ir kitu. 

Šiandien dviguba šventė. Spa
lio 6 d. vėl atnešė metinę ASS 
šventę, su kuria keičiasi valdžios, 
j-unjorai t ampa senjorais, senjorai 
pasendinami į filisterius, o 
visiems kitiems mirtingiesiems 
tenka gera proga pabendrauti. 
Šiais metais kartu buvo atšvęstas 
ir Vydūno Jaunimo Fondo 20 
metų veiklos jubiliejus. Ak, kaip 
tas laikas bėga. Juk aš pats, ro
dos netaip seniai, buvau vienas 
iš pirmųjų šio Fondo stipendin-
n inkų .O šiandien šventės garbės 
viešnia Lietuvos generalinė gar
bės konsule J. Daužvardienė savo 
kalboje priminė, kad buvo su
šelpti 119 studentų-čių išmokant 
45,000 dolerių per 20 metų. Ge
rai, kad tolimesni šventės kalbė
tojai, šio Fondo valdytojai bei 

cuma tuntų vadovų-vių, rodyda 
*<ii gražų pavyzdį jaunesniems 

£ S sesėms ir broliams. 
B.B. 

PAS "PUŠYNO" SESES 

Po nuotaikingų vasaros atosto
gų rugsėjo 22 d. Washingtono 
Pušyno draugovės skautės susi
būrė Marylando universiteto pa
talpose, pasiruošusios pradėti 
naujus skautąvimo metus. Bet kar 

tu su linksma noutaika ir jubilie
jinėje skautų stovykloje įkvėptu 
entuziazmu, sesių veiduose atsis
pindėjo ir liūdesys, nes šioje su
eigoje teko išlydėti eilę metų va
dovaujančią draugininke ps. Da
lią Lukienę. Ta proga draugovė 
sesei Dalei įteikė skautės Gitos 
Petrutytės išdailintą atsisveikini
mo kortelę ir mažą simbolinę do
vanėlę — iš keramikos padarytą 
šypsančią mergaitę Tai sesės Re
ginos Petrutienės rankų darbas. 

Tačiau prieš atsisveikindama 
sesė Dalia kiekvienai skautei ir 
paukštytei išdalino po knygutę 
su įvairiom skautiškom žiniom ir 
palinkėjo visom sėkmingo darbo. 
Savo pareigas sesė Dalia perdavė 
vyr. sL Jolantai Raslavičiūtei, ku 
ri sveikindama draugovę linkėjo 
visom sesėm išlaikyti skautišką 
dvasią visur ir visuomet, ne tik 

dėvint uniformas. 
dalintojai, A. Vengris ir Vyt. Mi | p Q ^ j Vaičiulaitytės ir 
Į * S L g T ^ * * * . * 8 ! " * « ? Izabelės Laučkaitės pravestų dai-

nų ir estafetės, Pušyno skautės su tie išdalinti tūkstančiai buvo a t 
gal į Fondą sugrąžinti ir kad da
linimas tęsiamas toliau. 

— Jei išaugote ir gražiai tvar
kotės, — priimkit ir mano trigra
šį — nebeiškentė buv. prekybi
n inkas J. Karvelis ir čia pat prie 
stalo išrašė 250 dol. čekį. 

Fondo aukas kas metai papil-

ėjusios į ratelį įteikė išeinančiai 
draugininkei po ramunėlę. 

Šiemet Pušyno draugovės va
dovių sąstatas yra toks: draugi
ninke — Jolanta Raslavičiūtė, 
skaučių vadovės — Regina Pet-
rutienė, Aldona Vaičiuiaitytė, 

paukštyčių vadovės — Joana Vai-
dė kalėdinių kortelių p a r d a v i - { a & a ^ t o j a & U u B u i t e , S 
mas. Jų platinimas prisidėjo ir d i n i n k ė _ M e i } . M i c k i e n ė Io_ 
prie lietuvybės puoselėjimo, kas; . _ A ] d o n 3 K i n d u r i e n ė i r D a _ 
yra pagrindinis Fondo tEkslas, skij ,. j • . 
r iant negrąžinamas stipendijas' 
studijuojantiems lituanisitiką. 
Daugelis buvusių Fondo stipendi
n inkų šiandien yra visuomeni
n inkai , mokslo darbuotojai, rašy
tojai ir menininkai . 

— Jubiliejaus proga Vydūno 
Jaunimo Fondas paskyrė vien
kart inę premiją šiais metais la
biausiai pasižymėjusiam Lietu-
tuvos laisvinimo darbe jaunosios 
kartos atstovui filisteriui Algiui 
Rukšėnui , — skelbė Vyt, Mikū-
nas . 

Kuklus laureatas nedrąsiai 
žengė į estradą atsiimti premijos, 
kurios kiekis taip ir liko neskelb
tas. 

— Šiuo m a n suteiktą garbę pri 
siminsiu visados, — dėkojo lau
reatas, nesi leisdamas į kalbas. 

Jolanta R. 

AUŠROS VARTŲ T U N T E 

Kartu su rudens lapais, po visų 
stovyklų ir ilgų kelionių, sugrįžo 
į Jaunimo Centrą ir skaučių Auš
ros Vartų tuntas. Rugsėjo 16 d. 
tunto vadija pradėjo savo darbą 
jaunimui ruošiamomis šv. Mišio 
mis Čiurlionio galerijoje Tunte 
augusios dail. Ramintos Bauky-
tės audinių prieglobstyje klausė
mės ses J . Narnikaitės ir R.Mar-
kelytės gitarų skambesio, gi pa
čios Ritos M. sukurtoji Simui Ku 
dirkai giesmė stiprino pasiryži
mą dar vis BUDĖTI !Tą patį sa
vaitgalį savo pirmąją metų suei
gą sušaukė Lemonto "Šatrijos" 
draugovė, paukštyčių "Saulu
čių" d-vė draugininkės kieme pa-
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Z Visa ASS šventė, pradėta Lie-ičios kepė, valgė, žaidė. 
tuvos h i m n u , sveikinimais susi
pynė su menine programa, ku
rią išpildė solistė R.Mastienė ir 
frl. A. Vasaitis. Erdvioje Chica-
gos tautinių namų salėje malo

niai skambėjo solistės pateiktos 
dainos. 

Senas Chicagos ASS skyriaus 
valdžias išlydėjus su rožėmis ir 
pristačius naujas, į estradą buvo 
sukviesti naujieji filisteriai, ku
rių "perkėlimo" ceremonijas at
liko fil L. Grinius. Kartu jis 
sveikino šventę. Vydūno Jauni
m o Fondą ir svečius. 

Sekė malda, vakarienė, dainos 
ir šokiai. Si 200 vietų užpildyta 
salė, tur būt, dar niekad tiek nes
kambėjo n u o studentiško jauni
m o dainų, kaip šį vakarą. Var
giai ar šiandien kuriai organiza
cijai pavyksta sutraukti pusant
ro šimto narių iš bestudijuojan
čių, ką šį vakarą turėjo ASS šven
tė . ASS spiavorcb puošėsi Ir dau-

Rugsėjo 23, tunto vadija ir 
trys draugovių vėliavos dalyvavo 
Jaunimo Centro užbaigtuvių iš
kilmėse, o jaunosios tunto vado
vės su "Grandies" šokėjais išsku
bėjo į lietuvių dieną Talman 
banke. 

Rugsėjo 30, budint būrelio va
dovei ps. D. Juodgudienei, susi
rinko skaučių ir paukštyčių drau 
govės naujiems, 55-siems Lietu
vių skautų sąjungos veiklos me
tams. Skaučių draugovių sesės 
rinkosi į savo įprastines skiltis, 
ruošėsi į vyresniąsias —Gabiją 
— išleisti penkiolikmetes, o į jų 
vietą priimti iš paukštyčių drau
govių ateinančias kandidates. Gi 
paukštyčių draugininkės ir jų ma 

žos sesės su įdomumu laukė nau
jų kandidačių Skaučių seserijai 
"kiek ateis? ar patiks?" Ir štai 
po sueigos pasakoja mums ma
ma: nauja paukštytė grįžusi na
mo sako: "iŠ visų mokyklų Įdek 

man reikia eiti —sekmadienio 
mokykla yra geriausia." Ačiū 
Jums už gerą žodį! Bet, miela ma
žoji sese, čia ne mokykla, čia 
paukštyčių sueiga, o drauginin
kės labai džiaugiasi, kad patinka. 

Spalio 13—14 d. tunto tėvū
nas p. J. Gvildys ir stov. admi
nistratorius p. V. Serelis su padėjė 
jais uždarė žiemai pastatus Rako 
miške, o tunto vadija išsiruošė 
į kapus aplankyti Rako kapą. 

Lapkričio mėn. žadame daly
vauti tarptautinėje mugėje v.s. 
B. Variakojienė jau sušaukė se
ses rankdarbių sueigoms. Pirmo
ji sueiga įvyko tunto adjutantės 
v. si. A Vaičiulienės namuose, 
viešnia s. E. Abelkienė stebino 
visas savo gražiais išradimais 
šiaudinukų mene, sekančioje su
eigoje s.D. Dundzilienė rodė mac 
rame rišimo būdą, o mes visos 
skubinome mokytis. 

AN 

VILNIAUS MINĖJIMAS 
LOS ANGELES 

LSS Ramiojo Vandenyno rajo
nas šm. spalio mėn. 28 d. 12:30 
vai. p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia Vilniaus, kaip Lie
tuvos Sostinės, 650 metų sukak
ties minėjimą. 

Programoje: prof. v.s. Jono 
Kuprionio paskaita "Vilniaus 
650 metai ir mūsų rūpesčiai"; 
aktorė Dalila Mackelienė, solistė 
Janina Cekanauskienė, L.A Dra
mos sambūrio "Išlaisvintų mote
rų" grupė, vadovaujama D. Mac-
kialienės (dalyvauja: J. Čekanaus 
kienė, O Deveikienė, N. Dabra-
volskienė, V. Mikienė, D. Mac-
kialienė. R. Urbanienė ir L. Zai-
kienė). Jaunimo ansamblio tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Onos Razutienės. 

Visa visuomenė kviečiama da
lyvauti. Įėjimas nemokamas. 

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautai ir skautės 

ŽAVINTIS REGĖJIMAS 

Iš 1973 metų Jubiliejinės Sto
vyklos nuo ten stovyklaujančių 
Los Angelės skautų bei skaučių 
gavau visą eilę gražių sveikini

mų. Esu jiems už tai labai dėkin
gas. 

Šalia to dar noriu iškelti, kas 
mane dar labiau maloniai nu
teikė, tai vaizdai atvirlaiškių ant 
kurių tie sveikinimai surašyti ir 
atsiųsti. Tiesiog žavinga! Tikriau 
šiai kiekvieno lietuvio širdį labai 
maloniai pakutena, kai žiūri į to 

kį vaizdą: jaunas vyrukas, dar tik 
vilkiuko uniformoj, narsiai prieš 
audringą vėją skrodžia su šau
niai vėjo išskleista lietuviška 
trispalve O ten toliau gausūs 
būriai žaliose uniformose jau
nuolių rikiuojasi ryžtingam žy
giui... 

Kokia graži ir giliai prasminga 
jaunos, gyvosios Lietuvos vizija! 

Meistriškos skautininko Vla
do Bacevičiaus nuotraukos ir skau 
tų vadovybės rūpestis tokių Šau
nių vaizdų spalvuotas atvirutes 
išleisti, dargi per taip trumpą 
laiką — pačiai stovyklai besitę
siant, nusipelno didelio įvertini 
mo. 

vs. Jonas Kuprionis 

NERIJOS TUNTO SUEIGA 

Pirmoji šių veiklos metų Neri 
jos jūrų skaučių tunto sueiga į-
vyks sekmadienį, spalio 28 d. Vi
sos sesės dalyvauja 9:30 vai. ryto 
vykstančiose Jaunimo pamaldo
se. Pamaldas organizuoja Juod
krantės laivas vadovaujant g. v. 
v. Mildai Kupcikevičiūtel ir vtlt, 

Daliai Mačiukevičiūtei. Po pa 
maldų iškilminga sueiga ir sma
gus skautiškas lauželis Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Tėveliai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. 

ADADEMIKU DĖMESIUI 

Chicagos ASS skyrius yra ak
tingai įsijungęs į 1973 m. spalio 
m ė n 21 d ruošiamą Lietuvos 
sostinės Vilniaus 650 metų su
kakties minėjimą. Šventė įvyks 
Jaunimo centre Visi ASS nariai 
ir narės yra raginami šiame mi
nėjime dalyvauti. Šventė prasi
dės 11:45 v. ryto žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimu. 12 
vai. įvyks iškilmingos pamaldos 
Jaunimo Centro didi. salėje Po 
pamaldų akademija ir meninė 
programa. Dalyvaukime patys ir 
kitus paraginkim. 

ĮSPŪDINGIAUSIAS 
PRISIMINIMAS 

Šią vasarą man vėl teko būti 
Rako stovykloje, Kernavės tunte. 
Aš nepriklausau šiam tuntui, 
bet labai norėčiau priklausyt. Vi 
sos sesės yra man labai geros. 
Kiekvieną vasarą atvykstu į Chi-
cagą, o iš ten į Rako stovyklą. 

Šiais metais man buvo įspū
dingiausia stovykla, nes aš joje 
daviau vyr. skautės įžodį. Tai į-
vyko "didžiojo" savaitgalio me
tu. Niekad gyvenime neužmir
šiu tos dienos ir ano įvykio. 

Ačiū visai "Žiežirbos" stovyk
los vadovybei ir iki pasimatymo 
ateinančią vasarą. 

vyr. sk. Teresė Gaidelytė, 
Omaha, Nebraska 

STUDENTŲ DĖMESIUI 

Korp! Vytis Chicagos skyrius 
dar priima naujus narius. Kvie
čiame registruotis pas pirm. A. 
Markulį tel RE 7—7864, arba 
pas tėvūną Gintarą Plačą — GR 
6—5381. 

Mylėti — reiškia žiūrėti 

LATVIŲ ŠVENTĖ 

Latvių dainos 100 metų 
jubiliejinę šventę Kcelne aplan
kė daug svečių, kurie buvo j au 
paminėti ir kurie liko nepami
nėti. Mažai buvo ta rp suvažia
vusių tokių, kūne žinojo, kad į 
dainos šventę yra atvykęs iš 
Graikijos ir didžiojo latvių ra 
šytojo Janio Poruko anūkas 
Janis Valavanidis su žmona 
Vassiu, graike iš Atėnų. 

PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 

2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

MOKYTOJŲ DĖMESIUI 
Dr. A. šešolaukio parašyta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk
loms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
šių laikų mokykloms. Pridėkite 50c 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
Liulevičiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1930 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Stree% 
Chicago, BĮ. 60629 

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
siuvėjas profesionalas 

T0NY PAZNĖKAS 
(PHILLIPS CLEANERS) 

6910 S. Western Av., te!. GR 6-4310 
Atdara nuo 8:30 v. r. iki 6 v. vak. 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

ne vienam į kitą, o žiūrėti kar- ; Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
tu viena kryptimi. | SOI7THWEST FTRNTTURE CO. 

A. De Sent Egziuperi | 6200 S. VVestern - Tel. GR 6-4421 

1 O I C K E Y A V 
P O A G U E į 

Real Estete INSURANCE Management 
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis { 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300 

I- I 

A 

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE Į ŠVENTĄJĄ ŽEMI. 
1974 m. vasario mėn. 14 d. 10 dienų kelionė. Programoje: Roma, Je

ruzalė, Tiberias. Tel Avivas. Kaina iš Chicagos — $849.00; iš New Yor-
ko — $749.00. 

(Air Fare subject to change and/or government approval). 
KALĖDOS LIETUVOJE — PASKUTINĖ 1973 METŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVA, išvyksta š. m. gruodžio mėn. 19 dieną — 14 dienų kelionė. 
Iš Chicagos — $800.00! iš New Yorko — $700.00. Skubėkite registruotis 
— vietų skaičius ribotas: 
PASIDŽIAUKITE VASAROS SAULUTE 2TEMOS METU! 

Parūpiname lėktuvų bilietus j Floridą, Caiifornią, Hawaii, Bahamų 
Salas ir t. t. be jokio papildomo mokesčio. Rezervuojame vietas lai
vuose kelionėms po Karibų Jūrą — užmirškite žiemos speigus, naudoki
tės amžinąja vasara. 

Apžiūrėkite mūsų gausų kelionių pasirinkimą — atostogaukit žiemą. 
Kreiptis j Walter Rask-Rasčiauską 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUF.EAU 
9727 South We$tern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
TELEFONAS (312)238-9787 

Darome iškvietimus giminėms pasisvečiuoti Amerikoje, tvarkome 
kelionių dokumentus. 

P r e n u m e r a t a 
Cook apskr., I1L 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams 
$20.00 

18.00 
20.00 
21.00 
11.00 

% m. 3 mėn. 1 mSn. 
$11.00 

10.00 
11.00 
12.00 
6.00 

$6.50 $3.00 
5.50 2.50 
6.50 3.00 
7.00 3.00 
— — 

I 

s RedaVciia straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesimaudo 
tų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien ~ 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. § 

• Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 4:30. šeštadie- 5 
niais — 8:30 — 12:00. S 
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weat 63rd Street 
Kampas 68-člOS Ir Califomla 

*irmad., antrad., ketvlrtad. nuo 
6 Iki 7:80 vai. vakaro 

Šečtad. nuo 2 Iki S: 80 vai 
Trečlad. Ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 476-4042 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0538 

r o X VALLEY MEDICAL CEJTTEB 
860 Summit Street 

Ronto 58 — El«tn Illinois 

teL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2288 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

,ntrad., penkt. 1-8, treč. Ir Sėst. tik 
•usi tarus. 

">r. Ant. Rndoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GR 8-2400 
• ai. pagal susitarimą: plrmad. Ir 
«etv. 1—4 Ir 7—9; antrad ir penk-
ad 10—4, ieitad. 10—S vai. 

m teL 785-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ ER 

EMOCINES LIGOS 
•RAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 
)R. W. M. EISIU . EISINAS 
VKUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GLNEKOLOGLNfi CHIRURGIJA 
il82 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

alandos pagal susitarimą. Jei n«-
atstfiepla, skambinti: MI 8-0001 

TEL. — BE S-589S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Stroet 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL PR 8-2220 

Varnu — rejnd. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K s A 

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

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. rak., sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofa. PO 7-6000 Rez. G A 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 

tU 8 vai. TredJed Ir ieitad. uždaryta. 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija Ir moterų Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

9007 W. 83 PL, Justice, DL—599-0909 
Priima ligonius pagal susitarimą 
iel neatsiliepia, skambinti 874-8011. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2670, neatsiliepus skam
binti 471-0225 Valandos pagal SOMI-
tartma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURG1 
KŪDEBJŲ IR VATKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
8 v. popiet Trečlad. Ir Sestad. no* 

19 v. ryto Iki 1 v. popiet 
Ofteo telef. R E 7-1108 

ReaM. telef. — 239-2919 

Ofiso H E 4-1818. Res . P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-os tr Campbell Ava. kampas) 

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet iki 7 v. vak. Sestad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vaL ryto — ttl 
susitarus. 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-514* 
Tikrina skis. Pritaiko akinius tr 

"oontact leaeea". 
vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
LNKSTŲ, PŪSLfiS LR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd S'reet 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

DR. K. A. Y. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

ER CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue 

TeL 763-3310 549-5400 
Visi telefonai 6S2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 

1407 So. 49tb Conrt, Cicero 
*'al. kasdien 10-12 Ir t-'i Trečlad u 
iestad. tik susitarus. 

TeL ofiso tr Imto OLympic 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1448 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RKliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8926 West 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 13-4 vaL p. p. 8-8 
Msl vak. ieitad U - l vai p | t» • 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso teL REUanoe 5-4419 
Reatd. GRovehUt 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1S vaL 
iki S vai. p.p. Ir nuo 7 iki S T. vak., 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų Ugoa 
Ofisas Ir res. sess W . SfJtb M . 

TeL PRoapeet 8-1*58 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treC. b 

penkt nuo 3 Iki 4 vai. Ir nuo 6 iki • 
v. v., ieitad. 2-4 vai. popiet tr kita 
taiku pagal susitarimą. 

Ofteo teL H E 4-9138. ĮVarnn GI 8-61M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

VaL: pirm., antrad., ketv. tr penktad 
2-4 Ir 6-8. TreS. b- ieitad. uždaryta 

Tel. PRoepect 6-6490 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
fVAARAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGf 
6648 South Albany Aveniu 

VaL: pirm., antrad.. ketv. „ -„ ._ 
vak, penktad. tr ie i tad. 2—4 popta 

ir kitu laiku pasai susitarimą-
TeL Ofteo P B 6-6469 

DR. F. C. VVINSKONAS 
IYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8107 West 7Lst Street 
Valandos: 1—« vai. popiet. 

Treč ir ieitad. pasai susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. Polanki Road 
Ofteo teL 7*7-2141; w n q 696 1966 
Vai.: pirm. antr.. ketv. t—6 ta- •—S, 
penktad ' * Seftt pacai susitarta* 

- _ V w .--i*m IssssssM I M f e 



Pasaulio Iiehivfuf , 

PASIKEITIMAS KULTŪRINĖMIS VERTYBĖMIS 
Bet kurios, kad ir labai dide- iš gerai lietuviškai kalbančių, 

lės, lietuvių kolonijos gyveni- patriotiškai nusiteikusių ir Lie-
mas nebūtų labai įdomus, j>i- tuvos reikalus žinančių lietuvių 
gu jo nepaįvairintų ir aeatgai- jaunuolių. Nuvažiavę jie drau-
vintų svečiai iš kitų vietovių, gautų, bendrautų ir žaistų su 
Taigi labai gerai, kai {-alia sa- vietinėmis lietuvių komandomis, 
vųjų meninių pajėgų, lietuvis- J ų sportišką draugišką rungty-
kus renginius paįvairina kitų niavimą sektų vietos ir apylin-
vietovių menininkai, kultūrinm- kės lietuviai Lietuviai jaunuo-
kai, paskaitininkai. Gaunama a- liai sportininkai tu rė tų būti ap-
bipusė nauda; kviečiaiiiiems nakvindinami ne viešbučiuose, 
malonu svečius priimti, svečiams bet lietuviškose šeimose, kur tu-
miela išvykai ruoštis, keliauti, retų gerą progą pažinti to kraš-
svečiuotis. Vienos vietovės lie- to lietuvių asmenišką gyvenimą, 
tuviai tur i gerą progą arčiau džiaugsmus, jų vargus bei rū-
pažinti kitos kolonijos gyvento- pėsčius. 
jus ; jaunimui tenka proga pa- Lietuvių sportiškų vienetų, 
bendrauti. draugijų bei komandų yra JAV-

Netenka abejoti, kad pasikei- bėse, Kanadoje, Argentinoje, 
timas kultūrinėmis, meninėmis, Brazilijoje; ypač st iprūs sporti-
draugijinėmis vertybėmis ir net niai vienetai Australijos lietu-
eilinis asmeniškas svečiavima- vių kolonijose. Rodosi, kad šio-
sis stiprina lietuvybę. 

Bet kai kalbame apie priemo
nes lietuvybei išlaikyti, turime 
turėti savo galvoje ir planuose 
ne vien tiktai JAV-bių :'r Ka

irią tokią gyvybę rodo lietuvių 
sportininkai Vak. Vokietijoje ir 
Anglijoje. 

* 

AUSTRIJA IR ŽYDAI 
Rakštis kulnyje. Teroras nenugalimas teroru. Tolimesnę emigraciją lems karo eiga 

A. J . STANIUS 

KARDINOLAS MINDSZENTY 
TORONTE 

Džiugi žinia, kad m - s i s Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre-

nados lietuvius. Dar daugybė sas bus Pietų Amerikoje, ypa-
lietuvių gyvena Pietų Ameriko- tingai įjungiant į jį Brazilijos, 
je, ypač Brazilijoje, Argtntino- Argentinos, Urugvajaus ir Ve-
je, Urugvajuje, Venecueloje. Y- necuelos lietuvių jaunimą, 
patingai gyvos lietuvių koloni-" J au pats laikas planuoti į jį 
jos Australijoje; daug gyvumo JAV-bių, Kanados ir-kitų kraš-
rodo lietuviai Vakarų Vokieti- tų lietuvių jaunimo atvykimą, 
joje ir Anglijoje, kur veikia vi- I r čia visur turi lemti tarpusa-
suomeninės jaunimo oorganiza- vio lietuvių bendravimo reika-
cijos. Daug kur yra didesnių ar lai, ryšių stiprinimas, 
mažesnių lietuviškų chorų, tau- i kultūrinėmis vertybėmis pa-
tinių šokių grupių, kvartetų, sikeitimo programą reiktų į-
sekstetų, atskirų dailininkų, me- traukti ir lietuviškąjį teatrą, 
nininkų. kuris mūsų gyvenime užima 

Jungtis tarp pasaulio lietuvių svarbią vietą, š ta i naujoji JAV 
būtina ir visomis išgalėmis ska- lietuvių bendruomenės vadovy-
tintina, nes tai y ra viena iš ne- bė paprašė žinomą mūsų teat-
daugelio priemonių lietuvybei rinio darbo nenuilstamą puoselė-
pasaulyje pratęsti. Taigi viso- to ją rašytoją A. Kairį suorga-
mis išgalėmis skatintinos mūsų nizuoti JU-jį Lietuvių teatro 
meninių ir organizacinių pajė- festivalį. Ar nebūtų gerai daryti 
gų išvykos, o ta ip pat iš kitų žygius atsaskviesti i r vieną kitą 
kraštų lietuviškų pajėgu, kvieti- lietuvių teatro grupę iš kitų 
mas bei priėmimas, net tuo at- kraštų, jeigu ten jų būtų, o jei-
veju, kai meno pajėgos nėra įp* nėra — dėti pastangas suor-
tvirtos a r dainininkai nepcrdaug ganizuoti A r nereikėtų dėti na-
pasiruošę ir balsingi. Juk šiuo stangų, kad mūsų kraš to teat-
atveju menas tėra priemenė lie- radai galėtų vykti gastrolėms į 
tuvybei stiprinti. kitus kraštus? 

Mūsų ansamblių, tautinių šo- Visiškai įmanomas ta rp įvai
kių grupių, oktetų, sekstetų, rių kraštų pasikeitimas lietuvių 
kvartetų, atskirų dainininkų, daUininkų meno darbais bei pa-
menininkų periodiški pasirody- rodomis, dainininkais, solistais, 
mai, jeigu jie būtų ne tiktai ge- dailiojo žodžio menininkais, de-
rai meniškai paruošti, bet ir tau- klamatoriais - režitalistais. hu-
tiškai propagandiniu požiūriu moristais, rašytojais, paskaiti-
reikiamai suplanuoti, ga'-ėtų pa- ninkais. Jų pasiuntimas ir priė-
kelti bet kurios lietuvių koloni- mimas nesudaro didesnių rūpes-
jos dvasią, atskirų jos narių no- čių, o nauda keleriopai didelė, 
rą lietuviais būti. * 

* Kiekvienam darbui reikia žmo-
Atskirai iškelti pasaulio lie- nių, vadovų, pasiruošimo, pla-

tuvių jaunimo ryšiai Būtų la- no ir lėšų. Taigi ruošti išvykas 
bai sveikintina, jei, sakysime, I kitus kraš tus nėra lengva i r 
gerai paruošta skautų grupė ap- pigu. Tai nėra jau vietinis ar 
lankytų kito krašto lietuvius privačios iniciatyvos reikalas. 
skautus, kartu su jais stovyk- Šį darbą turi planuoti, 
lautų. Panašias išvykas galėtų telkti ir kitus organizacinius dar 
daryti ateitininkai ir bot k u n bus atlikti ne kas kitas, kaip 
kita organizacija. Pasaulio lietuvių bendruomenėm 

Daug reikalingo ir nereikalin- valdyba. Kiek mums teko gir-
go triukšmo buvo sukelta ruo- dėti, naujieji PLB vadovai šia 
šiant bent kelias mūsų sporti- kryptimi jau kai ką daro. Lauk-
ninkų išvykas, kurių metu sėk- sime tad, kad jie savo projek-
mingai a r nesėkmingai žaista tus artimiausioje ateityje pa
su geresnėmis įvairių kraštų skelbtų plačiosiosi visuomenės 
sporto komandomis. Bet išrodo, žiniai. Reiktų juos gera širdimi 
būtų dar geriau, jeigu išvykas sutikti, išdiskutuoti; reikalui e-
į kitų kraštų lietuvių kolonijas sant, geravališkai patart i , mo-
ruoštų lietuvių sporto klubai, rališkai ir materiališkai parem-
mūsų sporto vadovybei kontro- ti, nes tai labai svarbūs dalykai, 
liuojant. Tokių išvykų koman- lemiantieji pasaulio lietuvių a-
dos turėtų būti sudarytos tik teitį. b. kv. 

Kai arabų teroristai pagrobė 
t r is žydus, važiuojančius t rau
kiniu iš Rusijos į Izraelį, ir už 
jų paleidimą išsiderėjo iš Aust
rijos vyriausybės, kad būtų lik
viduota žydų pereinamoji sto
vykla Austrijoje, tai , kaip pati 
Austrijos •vyriausybė prisipažįs
ta, Viena buvo patvinusi protes
to telegramomis, gąsdinimais, 
grasinimais ir kaltinimais ne
žmoniškumu, nejausmingumu. 
nusileidimu teroristams. 

Tas tiesa. Visi didesnieji V. 
Europos laikraščiai ištisą savai
tę svarstė Austrijos incidentą. 
Tačiau reikia iš anksto pasa
kyti, Austri ja nebuvo pasmerk
ta, tik giliau išsiaiškinta sunki 
jos problema. Pasitaikė karčių 
pasisakymų ir Izraelio adresu. 

Austrijos kancleris dr. Brune 
Kreisky nesusitepė sa>/o rankų 
nei aukų nei teroristų krauju ir, 
nepaisant visų puolimų ir prie
kaištų, pasiliko tvirta«: ir pa
stovus savo nusistatyme. 

P ramaty tas pavojus 

Austrijos vyriausybė buvo se
nai pramačius, kad vieną dieną 
teroristai smogs į Izraelio tvir
tovę — Sehoenau pilį. Bet ka
da ir kaip, to niekas šiandieni
niame pasaulyje negali pasaky
ti. Austri ja savo pareigą atliko, 

jį apšaukti kai kurios pro-izra-
elitinės organizacijos. Dr. Kreis
ky susijaudinęs pasakė Vienos 
žydų studentų atstovams. "Aš 
pats esu žydas. Buvau pabėgė
lis. 1S38 m. Gestapo mane areš
tavo. Keturiolika mano artimiau 
sių giminių mirė Ausehvvitze. 
Tad niekas negali man sakyti, 
kad žydų likimas manęs nelies
tų". 

Dr. Kreisky už viską aukščiau 
stato austrų tautos gerovę ir 
jos ramų bei taikingą gyveni
mą. Izraelio min. pirm Goldą 
Meir jis labai aiškiai pasakė: 
"Jūs esate iš karo pasaulio, o aš 

I iš taikos pasaulio. Mano kraš-
! tui taika brangesnė už karą". 
I Austrijos Vidaus reikalų mi-

įspėdama Izraelio vyriausybę, Į ^ e n g H e r r Q t t o Roesch spau-
kad Sehoenau pilies apsaugos Į d a i p a a i ž k i n 0 ) k c k i a i s principais 
priblema viršija Austrijos ' T - Į v a d o v a u j a n t i s austrų vvriausy-
riausybės jėgas ir ji nieko ne-, M t v i r t a i l i kos i savo nusista-

gojimas austrų iždui kaštuoja 
150 mil. dolerių. Jungtinių Tau
tų Pabėgėliams Komisija teski
ria t ik 30,000 dolerių. 

Įtampos riba pasiekta 

Austrai yra padarę visa, kas 
buvo galima, kad palengvintų 
kelionę 70,000 žydų, kurie jau 
yra buvę priglausti Austrijoje. 
Dabar atėjo laikai, kad Austri
ja nebegali apsaugoti likusių ke
leivių gyvybių. Negalima kane 

gyventojų, č i a buvo rumunų, 
ukrainiečių, čekų, lenkų, veng
rų ir pabaltiečių. P o vengrų 
sukilimo 1956 m. į Austri ją pa
bėgo 16,000 vengrų. li/G8 m. 
rusams okupavus Čekoslovaki
ją, Austrijoje vėl a ts idūrė keli 
tūkstančiai čekų. 2odžiu, per 
Austriją visą laiką, d a r ligi šiol. 
tekėjo ištisa srovė nelaimingų 
žmonių ir aust ra i juos visus, 
nors laikinai, priglaudė ir su
šelpė. 

Nenuostabu, kad tiek britų, 
lerį dr. Kreisky kaitinti antise- * • * vokiečių spaudoje pasiro-
mitizmu. kaip jau norėtų tokiu d ė k a r « ų priekaištų Izraelio vy-

' riausybei: a r j i būtų tokia įvai
riems pabėgėliams savo kraš
te? Atrodo, kad žydai nori tu
rėti pilną monopolį užuojautos 
ir pašalpos tik savo tautiečiams. 
Kodėl jie niekuomet 

Vengrijos pr imatas kardino
las Mindszenty, ku r s prieš porą 
metų a tgavo laisvę, nors ir ne
tekdamas savo tėvynės, nuola
tos gyvena Austrijoje. Šiuo me
t u jis keliauja per Kanadą ir JA 
Valstybes, aplankydamas dides
nes vengrų kolonijas ir padėda
mas atšvęsti 1,000 metų sukaktį 
nuo krikščionybės įvedimo Ven
grijoje. 

Toronte jis praleido t r i s die
nas, č i a jis turė jo pasikalbėji
mą su spaudos atstovais, atlai
kė pamaldas ir dalyvavo mrlen-
nium minėjime. Spaudos atsto
vams j i s kalbėjo ne kaip politi
kas, bet kaip žmogus, kunigas, 
kardinolas. Jis pasakė, kad Va
karų šilti santykiai su komunis
tiniais kraš ta is nepakeitė jo nu
sistatymo komunistinio režimo 
atžvilgui. J is matė, kaip 1945 m, 

J . VAICELICNAS 
tikas, o atsmunimuose jis gina 

na kitų mažumų, kenčiančių ir j r u f i a i o k į p a v o V e n g r i j ą . J i s b u-
persekiojamų Sovietų Rusijoje 
Kodėi jie neleidžia grįžti į savo 
žemes badaujantiems palestinie
čiams? Britų spaudoje pasigir
do balsų, kad Izraelis su kick-

vo nuteistas kalėjimo iki gyvos 
galvos, nes nėjo į kompromisus 
su laisvės ir Bažnyčios priešais. 
Komunistų nelaisvėje išbuvo 23 

, metus, nors paskutinius 15 me-
vienu iš Rusijos atvykusiu zy- --u T . x r „<-vw,o^«« T;* 

. . ., . z . J "• . i t u įsouvo JAV ambasadoje. J is 
du turi paleisti vieną pafesfcae-, " T - - - -, ^ t v u * ™ «**»»-

gali garantuoti . Izraelis pasi
stengė t ik tiek, kad pavedė Žy
dų agentūrai, kuri tą stovyklą 
tvarko, aptverti spygliuotų vie
lų tvora. Darbas kainavo ar t i 
100,000 dol. Tuoj paaiškėjo, kad 
toji tvora nieko nereiškia. Nau
ji incidentai įvyko š. m. vasiirio 
ir balandžio mėn. Tvora pasiro
dė be vertės. Teroristai, o ne 
saugotojai a r gynėjai, pasiren
ka vietą, kur pulti ir kokias 
priemones panaudot i 

Sehoenau pilis y ra s ta ty ta 12 
amžiuje. 1900 m. pilis buvo be
veik pers ta ty ta ir pritaikyta ap
sistoti Centrinės Europos me
džiotojams. 1961 m. pilis buvo 
išnuomota vienam olandui, ku
ris ten at idarė viešbutį. 1965 m. 
dalis pilies buvo perleista Žydų 
agentūrai. Ji čia ir atidarė žy
dų, atvykstančių iš Rusijos, per
einamąją stovyklą. Nuo to lai
ko kasdien čia prisiglaudžia a-
pie 300 žydų, laukiančių progos 
išvykti į Izraelį. 1971 m. per tą 
stovyklą perėjo 9,052 asmenys. 
1972 m. — 31,296, o per pirmus 
š. m. šešis mėnesius — 20.045. 
Pačioje pilyje viską tvarko pa
tys Izraelio tarnautojai o ap-

iėlas tvertąjį pilies rajoną saugoja 
24 vai. j parą specialiai treni
ruoti aus t rų policininkai, vadi
nami skorpionais. 

Tos pilies išlaikymas ir sau-

tymo: "'Užsienio komentatoriai 
mums kalba, kad terorą reikia 
sutikti teroru. Bet yra pavyz
džių, kaip š. Airija aroa Izrae
lio atakos prieš arabus, kurie 
įrodo, kad kontra-atakos nieko 
neišsprendžia". 

Įspūdingas gerumo rekordas 

V. Europos spauda jau sutin
ka, kad jokia kita V. Europos 
valstybė nėra priglaudusi ir su
šelpusi tiek daug pabėgėlių, kaip 
Austrija. Karui pasibaigus Aust 
rijoje buvo 1,650,000 pabėgėlių. 
Taigi 27 proc. visų Austrijos 

neaiškino apie Vatikano susi ta 
rimą su Vengrijos komunistine 
vyriausybe, kad j am suteikiama 
laisvė, jei jis nelies politikos. Į 
klausimą, ar j i s dovanoja ko
munistams, kardinolas atsakė, 
kad reikia dovanoti individams, 
atskir iems žmonėms, bet ne žiau 

ijriam režimui. Kai buvo paklaus-

tį. Tai būtų teisingume balan
sas, kurio Izraelis ta ip stipriai 
reikalauja. 

Kas toliau? 

Kokia dabar žydų, atvykstan
čių iš Rusijos, padėtis, jei Aust
rijos vyriausybė, anksčiau ar 
vėliau, uždarys j iems Sehoenau 
pilį? Patys aust ra i su t i i ka , kad 
trumpiausias kelias enūgrrn- Į . - " r C~TT"~ i vra d a r srvvi ir aktyvūs savo 

A ! • T- įvykdomas ne pagal kaltinimus,!- '1 '1 \°y. . .• "1 . -
Austriją. Ji * _ . , _ ~*U„ o w « « „ o i dvasia. Jie ir švenčia tą garbm-

žmonių teises. 
Vengrijos komunistinė vyriau

sybė jau dabar siunčia protes
tus Vatikanui dėl kardinolo nu
matytų išleisti atsiininimų. Ko
munistai galvoja, kad tik jiems 
viskas yra galima, o normaliems 
žmonėms — ne. Betgi pirmoje 
vietoje turi būti žmoniškumas, 
o ne komunistinis žiaurumas. 

Šv. Mykolo katedroje atlaikė 
pamaldas vengrų kalba, o k i tas 

lotynų kalba. Jo pamaldose 
gausiai dalyvavo ne tik vengrai, 
bet ir kitų tautų katalikai. 

Į parodų rajone esančio 
Queen Elizabeth pastato didžiu
lę salę susirinko per 5,000 ven
grų ir ne vengrų. Čia buvo pa
ruoštas iškilmingas minėjimas 
1,000 metų nuo krikščionybės 
įvedimo Vengrijoje. Minėjime 
dalyvavo daug dvasiškių ir val
stybės pareigūnų. J patį minėji
mą gal nebūtų taip gausiai prisi
rinkę žmonių, jei tame minėjime 
nebūtų dalyvavęs visame pasau
ly išgarsėjęs Vengrijos prima
tas . Anot vieno vengro: "Čia 
kalbės dvasios liūtas, kurs nu
galėjo Vengrijos komunistus". 
Taip, t o dvasinio didvyrio pasi
klausyti ir susirinko tūkstančiai 
žmonių. 

Kardinolas kalbėjo tik minė
jimo tema. Jis priminė, kad 
daug tautų gimė ir mirė prieš 
sulaukiant 1,000 metų sukaktį. 
Bet vengrai, nors ir neskaitlin-t a s apie jo teismą 1948 m., jis , 

atsakė, kad prisipažinimas buvo! S1 fc ***** f* ? J • * • * 

t ams yra vykti per 
neatsisako išduoti tr i jų 
tranzito vizas. 

dienu 

Yra visa eilė ir kitokių pasiū
lymų. Jei būtų reikalinga dar 
laikyti Sehoenau pilį atidarytą, 
tai ją tegu saugo ir tva rko sa
vo žmonėmis ir lėšomi.% Jungti
nių Tautų Pabėgėliams Komisi
ja. Bet kadangi tos komisijos 
pirmininku yra a rabas Agha 
Khan, tai t a s neįmanoma. Lieka 
Raudonasis Kryžius. J o nuomo
nė dar nežinoma. Trečias pa
siūlymas, kad žydus iš Maskvos 

bet pagal komunistų slaptosios 
policijos reikalavimus. Komunis
tų teismų metodai labai ir labai 
skiriasi nuo laisvojo pasaulio 
teismų metodų: "Ko jie nori, tą 
jie išgauna". Taip pa t j is buvo 
paklaustas, a r jo numatyti iš
leisti atsiminimai nesuardys Va
tikano susitarimo su Vengrijos 
komunistine vyriausybe. Kardi
nolas atsakė, kad j is nėra poli-

turi betarpiai išgabenti Izrae-
1 iio lėktuvai. Su ši ta mintimi nie-
; kuomet nesutiks sovietai. 

Tie visi sumanymai nėra ga-
' rantuoti , kad nebus arabų tero-
į ristų auka. Teroristams nesvar-
: bu nei Jungtinių Tautų atsto

vai, nei Raudonojo Kryžiaus re-
: prezentantai, nei patys sovietai. 
! Juk j au yra atvirai padrąsinta 
i patiems rusams, kad j - i jie ir 
i toliau išleis žydus, tai nukentės 

gą sukaktį. Nors kardinolas jau 
81 metų amžiaus, bet jo kalbos 
tonacija pralenkė kitus kalbėto
jus. 

Tame minėjime dalyvavo i r 
Kanados užsienio reikalų minis-
teris M. Sharp. Jis kardinolo at
žvilgiu pasakė: 'Nėra kito a s 
mens, k u r s - t a i p drąsiai a t s to 
vautų žmonių daugumos idea
lus. Sis Katalikų Bažnyčios prin
cas niekuomet nesuklupo ir nie
kuomet nenusilenkė prieš savo 
engėjus." 

Po iškilmių kardinolas, gau
sios dvasiškijos lydimas, atėjo 
iki Toronto arkivyskupo auto
mobilio ir sėdo į jį kar tu su ar 
kivyskupu ir dar dviem dvasiš
kiais. Jie nuvažiavo lydimi mo
tociklais policijos ir dar kelių 
automobilių, miniai keliant o-
vacijas. Iš visų dvasiškių tik 
vienas kardinolas buvo pilnoje 

su su tana j sovietų ambasados visame pa-1 i c u n jg 0 uniformoje: 
ir raudona juosta. Visi Įriti dva-

taip, austrų Teism-; s-;škjaj dėvėjo trumpais kunigų 
gumo ministerio Herr Broda žo- ; drabužiais. Kitą dieną kardino

las išvyko toliau į vakarinę Ka-

i sauiyje. 
Šiaip a 

Amerikiečių tankai inspektuojami kur nors Europoj. 

Ožiais tar iant , Austrija turėjo 
išsitraukti rakštį iš savo svei
kos kulnies. 

Tolimesnę Hovietų Sąjungos 
žydų emigraciją į Izraelį, reikia 
manyti , lems vykstančio Izrae
l i o - a r a b ų kraštų karo įvykių 
eiga. 

nadą ir į JAV. 
Sąryšyje su tūkstantmečio 

minėjimu, vengrai dalino lape
lius, kur buvo atžymėta dabar
tinė Vengrijos teritorija ir jos 

(Nukelta į 5 pusi.) 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a i 

AURELIJA BAJLASAITTENĖ 
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KATALIKŲ MISIJŲ 
SĄJŪDIS 

Austrijos katalikų misijų sąjū
dis MIVA, kuris siekia aprūpinti 
misijas reikiamomis susisiekimo 
priemonėmis, iškilmingai pami 
nėjo savo veiklos 25-sias metines. 
Ta proga Linzo vyskupas dr. Zau 
ner aukojo šv. Mišias ir pašven 
tino misijų kraštam skirtus nau
jus automobilius bei kitas susisie 
kimo priemones. Kalbėdamas ta 
proga, vyskupas Zauner perskaitė 
specialų Popiežiaus Pauliaus VI 
laišką, kuriuomi Šventasis Tėvas 
aukštai Įvertino Austrijos katali-

parūpino misijom 1.600 susisieki 
mo priemonių, kurių tarpe 900 
automobilių už 58-is milijonus 
šilingų. Vien šiemet Austrijos 
automobilistai misijų sąjūdžio 
tikslam paaukojo keturis milijo
nus 100.000 šilingų. Austrijos ka 
talikų misijų sąjūdžio MIVA su
kakties minėjimo iškilmėse daly
vavo įvairių Afrikos kraštų misi
jų delegacijos ir Tanzanijos vys
kupas Msakila. 

— Didžiausios monetos pa
saulyje daromos Ramiojo vande 
nyno pietvakarių dalies saloje. 

— Mes tik gero norime. O gal tikrai būtų biau-
rus vanduo, — teisinosi kareivėlis, t raukdamas už su
rūdijusios grandinės priristą kareivišką skardinę, pil
ną šulinio vandens. Subraškėjo stumiamos lentos, ku
riomis šulinys matomai buvo majoro Šimaičio paliepi
mu uždengtas. Tačiau stipriai užkalti niekas nepasi
rūpino. 

— Reikia vyresnybės potvarkių klausyti. — pr i - ' — Jūs pesimistas, daktare, — šyptelėjo majoras, 
tarė klebonas. — Ar pagalvojate, kokį vandenį manevrų metu mūsų 

— 0 iš kur galima žinoti, kad vanduo už terš tas? kareiviai geria? O ūkininkai? Jų vaikai kartais ir pa-
— gan įžūliai savo draugą norėjo apginti vyresnioji kelių grioviuose atsigeria. 
mergina. 

— Paklauskit štai šito jauno daktaro, — į Liną 
nukreipė žvilgsnį klebonas. — Jo būtų pravar tu klau
syti. 

— Norėčiau, kad galėtumėte per mikroskopą pa
matyti, kas tame vandeny gyvena, — kiek švelniau 
atsakė Linas. 

— Ar viską žmogus žinai, ką valgai i r geri, — 
filosofiškai atkirto antrasis kareivis. — Čia gaivus, 
tyras vanduo. 

— Žmogaus akimis negalima pamatyti bakterijų. 
Linas, ilgiau nelaukdamas, prasiveržė pro eglių Jos per mažos, — kantriai aiškino Linas. Už jų pa

sakas į aikštelę. 
— Ką jūs čia darote? — prišokęs prie kareivio, 

Linas iš jo rankų ištraukė skardinę ir išpylė vande
nį ant žemės. Kareivis pašoko, sugniaužęs kumštis, 
tačiau nedrįso paliesti Lino, kuris buvo už jį dau
giau negu visa galva aukštesnis. 

— Kaip tamsta drįsti? — piktai paraudęs, susi
kompromitavęs prieš merginas, pro dantis iškošė ka-

sigirdo žingsniai. 
— Majoras! — šūktelėjo vienas kareivis. 
Visi šeši nusikaltėliai skubiai pabėgo per krūmus, 

palikę ant žemės kariškas skardines. 
— Koks keistas susirinkimas. — prisiartinęs pa

sakė majoras. — Mes jūsų pasigedome. Kas įvyko? 
Daktaras Svyrius trumpai papasakojo, ką matė . 
— Turiu prisipažinti, kad jaučiuosi kaltas, nes 

kų misijų sąjūdžio MIVA veiklą į Monetų skersmuo esti net 80 
ir teikiamą pagalba misijų kraš- cm. Tai supintos retų tropikų 
tam. Per 25-kerius metus MIVA paukščių plunksnos. 

reivis. Tuo tarpu jis pastebėjo daktarą Svyrių, o už nepasirūpinau tinkamu šulinio uždarymu. Maniau, kad 
jo kleboną. Nuleidęs rankas, jis ramiai stovėjo, žiū-; kelių lentelių ir įspėjimo užteks. Reikia tikėtis, kad 
rėdamas į įsibrovėlius. ; viskas bus gerai. 

— Ar nemoki skai tyt i? — piktai pirštu į iška-! — Bet du kareiviai šitą vandenį gėrė. Būtų s te
bintą popierio lapą parodė daktaras. — šitame šuli- buklas... Ir dar tokią šiltą dieną, — susirūpinęs kal-
nyje vanduo pilnas bakterijų. Galima susirgti. Tokie ; bėjo Linas. — Pats t inkamiausias laikas užkrečiamų 
draudimai ne be reikalo iškabinti. [ ligų pletimuisi. Į 

— Taip, bet ir serga, —užsispyręs ginčijosi Li
nas. — Daug priklauso nuo sąlygų. Palyginti drumz
linas vanduo, kurio skonis gal nėra geras, gali turėt i 
ti nekenksmingų nešvarumų, kurie nesukelia ligų... 
Šitas šulinys knibždėte knibžda mikrobais. 

— Aš jūsų žinojimu neabejoju, daktare, — aiški
nosi majoras. — Tik bijau nemaloniais spėjimais su
gadinti gegužinės nuotaiką. O galėčiau paklausti, kaip 
jūs sužino jot apie šitą vandenį? 

— Labai paprastai: apgynęs savo disertaciją, ku
rioje nagrinėjau bakteriologijos ir medicinos mokslų 
sąlytį, aš universitetui įsipareigojau tęsti savo tyr imus 
toliau. Man buvo reikalingi ta rp kita ko įvairaus van
dens pavyzdžiai. Rinkdamas vandenį į laboratorinius 
buteliukus, atitinkamai pažymėtus, aš vakarais na
muose dariau tyrimus. Prieš keletą dienų, užtikęs š ta i 
šito šulinio vandenį, aš buvau sukrėstas daviniais, 
Todėl, sužinojęs, kad arti bus gegužinė, įspėjau tėve
lį, o per jį tamstą ir kleboną. Užkandęs nutariau 
ateiti pasižiūrėti, kaip užkaltas šulinys. Pastebėjau, 
kad lentos atplėštos ir padariau išvadą, kad kas nors 
bandė iš čia semtis vandens. Norėdamas parodyti tė 
vui ir klebonui, aš juos čia atsivedžiau, ir mes ne
tikėtai užtikome būrelį jaunimo. Atrodo, kad bent du 
kareiviai šito vandens gėrė. 

_ £Bu« daotfMtij 
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BOSTONO ŽINIOS 
MŪSŲ KOLONIJOSE 

Dayton, Ohio 

TRADICINIS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS 

NUSIKALTIMAI BOSTONE 

Paskutinėmis dienomis Bosto 
no miestas dėl vykstančių iiau-J Bostono Lituanistinės makyk-
rių nsikaltimų ir žudynių yra I !v»s tėvų komitetas rengia tradiei-
linksniuojamas visos žinių tar-i nį tos mokyklos vakarą — ban-
nybos per visą Ameriką. 2inių i ketą su programa, 
tarnyba ir miesto vadovai ban-j Banketas vyks lapkričio 3 d. 
do nutylėti tikrąsias priežastis So. Bostono Lietuvių Piliečių 
šių baisių įvykių. Jie suverčia 
kaltę atskiriems individams, pa-
Imkusiams į nusikaltimus. Tik
rosios priežastys yra visai kitos. 

Pirmoji ir didžioji nusikalti
mų priežastis yra neauklėjimas 

Kada iš pat mažens vai-vaikų. 
kui neaiškinama, kas yra gerai 
ir kas bloga, kad negalima dary
ti bloga, kad reikia būti geru 
žmogum, tada vaikas atsiduria 
kitų su blogais polinkiais auklė
jime. Čia yra kaltė tėvų, moky
tojų, dvasiškių ir visos visuome
nės. Kita priežastis — yra libe-

d-jos didžiojoj auditorijoj 
džia 6:30 vai. vak. 

Menine programą atliks Bosto
no Vyrų sekstetas, vedamas 
kornp. Juliaus Gaidelio. Bus ska
ni vakarienė, o po to šokiai. 

Bilietus ir stalus rezervuotis 
pas Ireną Vidugirienę tel. 899 -
6376 ir Romą Stuopienę tel. 
1.-784-5287. 

m 
PIETCS 

PASILINKSMINIMAS 

Šį Lituanistinės Mokyklos tėvų 
k-to tradicija rengti vakarą yra 
jau keliolikos metų. Jūsų kores
pondentas prieš keliolika metų 

Prie šv . Kryžiaus parapijos 
y ra įsisteigęs Lietuvių kultūri
niams reikalams komitetas. Pa
rengimų komisija spalio 27 d. 
lietuvių salėje (922 Valley St.) 
rengia lietuviškus pietus i r vė-

p^ ' H liau pasilinksminimą., kuruosei 
j kviečiama gausiai dalyvauti. Vi

si dalyviai galės pasivaišinti šil
ta is lietuviškais valgiais. Vaka
rienei pasibaigus bus šokiai, 
grojant geram orkestrui. Pra 
džia 7 vai. vak. Daytoao ir apy
linkes lietuviai su save drau
gais prašomi atsilankyti j tą 
parengimą i r bendrai praleisti 
valandėlę malonaus laiko. Visas 
pelnas skiriamas lietuvių kultū
riniams reikalams. 

ralai įstatymų leidėjai, teisėjai; turėjo tą mokyklą lankančius vai-
ir kiti T>areigūnai, kurie stengia
si lengvinti nusikaltėliams įsta
tymus ir jų nebausti. Taip išau
gintas jaunuolis, nematydamas 
didesnės bausmės, eina nusikal
timų keliu. Jis nenori dirbti, var 
toja narkotikus, o neturėdamas 
tam narkotikui įsigyti pinigų, 
eina plėsti. Oficialūs asmenys. 
stengiasi šiuose žudymuose 'pa
neigti rasinį klausimą, tačiau tai 

kus. Tada jis buvo tos mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku. Kai jis 
perėmė komitetą iš buv. komite
to, rado, kad yra skolos apie 
1,000 dol., t. y. neužmokėta mo
kytojams už darbą. Tasda ir kilo 
mintis surengti parengimą, kuris 
padengtų tas skolas. Parengimas 
buvo labai sėkmingas. Skola buvo 
išmokėta. Nuo to laiko tėvų ko
miteto rengiami tos mokyklos 

netiesa. Rasinis klausimas yra I naudai vakarai yra vieni iš gra-
ir gana stiprus. Tą klausimą la- j žiausių tokių parengimų 
bai naudoja raudonieji Ame-įtraukia daug gražios 
rikos griovėjai agitatoriai ir j Tuo pačiu padedama išlaikyti li-
kursto vienus prieš kitus. Ypa- j tuanistinę mokyklą, 
tingai jie kursto juodąją rasę. , , . . . „. 

Taigi asmenys, kurie neturi i, Manome, ^ad_ ir sių metų va-
gero auklėjimo ir yra palinkę; fra*' * • * * V I * * į * &****> 
į nusikaltimus, *ada žino, k a d ; ̂  ^ a i gražus ^ gausus savo 

' dalyviais, o tuo pačiu bus padėta 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Lapkričio 4 <L 3.30 vai. po 
pietų šv. Kryžiaus bažnyčioje 
bus suteiktas sutvirtinimo sak
ramentas, š ias apeigas atliks 
Cincinati arkiv. Joseph L. Ber-

Phfladelphia, Pa. 
DAR TRIS METUS 

Rugsėjo 29 d., prieš vidur
naktį, philadeLphiečius pasiekė 
žinia, kad Detroite posėdžiavusi 
JAV LB taryba , nauju JAV 
krašto valdybos pirmininku iš
rinko mūsų populiarų, energin
gą visuomenininką Juozą Gailą. 
Apie jo galimą kandidatavimą 
šiam aukštam postui Phiiadel-
phijoje ne daug kas žinojo. Pra
ėjusioje Vytauto Volerco vado
vaujamoje J A V LB krašto val
dyboje Juozas Gaila buvo vice
pirmininkas jaunimo reikalams. 
Artimiausias j o uždavinys bus 
naujos JAV L B krašto valdybos 
sudarymas. Philadelphijos ir a-
pylinkių lietuviai, vadovavę J A 
Valstybių LB per praėjusius 
trejus metus, vadovaus jai i r 
per sekančius t re jus metus. 

Konkursas! 
Frank Žogas, pirniininkas 

Midland Taupymo ir Skolinimo 
B-vės, praneša, kad Dlinois 

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

54-tos ir Albany apyl. 5 kamb., 2-jų 
miegamų namas. Nuo sienos iki s. ki
limai. Pilnas rūsys. Gazu apšild. 
iy2 maš. garažas. 

Skambint 925-1844 
7118 S. Fairfield — 2-jų butų, 6 ir 
5 kamb. namas Marąuette pke*. Ga
zu apšild. Moderniškos virtuvės. 
Daug priedų. 2 maš. garažas. Skam
bint 434-5656, po 8 v. v. 776-6411 

nardin, buvęs JAV katalikų vys- j Savings and Loan Lyga kviečia 
kupų konferencijos sekretorius, j moksleivius nuo trečio skyriaus 
Arkivyskupas atnašaus iškilmin j iki aukštesniosios mokyklos da
gas šv. Mišias ir tuo pat laiku 
suteiks sutvirtinimo sakramen
tą. J - s 

lyvauti konkurse: 
Poster Contest. 

Thrift Art 

%S£ Hartford, Conn. 

ir už žmogžudystę jam nė
ra aukščiausios mirties baus
mės, kada kalėjimai bandomi pa
versti poilsio namais, nieko ne
bebijo ir eina savo keliu. Šiomis 
dienomis MassatHusetts seimelis 
priėmė įstatymą, nors dar neži
nia ar gubernatorius įj patvir
tins, nes jis yra už laisvę ir! 
prieš mirties bausmę, grąžinti 
mirties bausmę, bet tik už poli-,' 
cijos pareigūnų, gaisrininkų i r 
kitų valdžios pareigūnų nužudy
mą. Reiškia, ir toliau paliekama 
laisvė žudyti ramius gyventojus 
pačiam nebijant, kad gali ir sa
vo gyvybę prarasti. Tai ir yra 
•visų nusikaltimų priežastis. 

P. 2ičkus 

PARAPIJOS DIENA 

Spalio 8 d. Šv. Petro parapi- j 
ja turėjo savo reunion, kurį mes; 
pavadinome "Parapijos Diena". 
Tai įvyko didelėje ir gražioje 
"Lantaną" salėje, kurią puošia 
dideli kokių 6 pėdų diametro ke
li chandeb'er — žvakidės. Šioje 
dienoje dalyvavo apie 600 — 700 
žmonių, šalia parapijos kelono 
kun. Antano Baltrašiūno ir kun. 
Albino Janiūno, matėsi iŠ Provi-
dence klebonas kun. Vaclovas 
Martinkus, Cambridge klebonas 
kun. Saulėnas ir eilė kitų kuni
gų. Geras būrys seselių. Gi vi
są kitą puošniai atrodančią pub
liką sudarė parapiečiai. 

Vaišės prasidėjo malda, kurią 
sukalbėjo parapijos klebonas 
kun. Bahrašūnas. Programoje 
solistė Zuzana Griška, akompa
nuojant prof. Jeronimui Kačins
kui, padainavo keletą dainų ir 
arijų lietuviškai, angliškai ir ki
tomis kalbomis. Vyko loterija, 
kurią pravedė A. Chaplik. Dr. A. 
Kapochy pristatytas kleb. kun. 
Baltrašūnas paidžiaugė šiuo gra 
žiu susibūrimu ir programa, pa
dėkojo visiems prisidėjusiems 
darbu ar kuo kitu ir net atsi
lankiusiems į šį puikų susibūri
mą. Vėliau vyko šokiai ir para-
piečių pabendravimas. 

Tokie susibūrimai yra naudin
gi parapijai ir jos gyvenimui, o 
taip pat ir visiems parapiečiams. 
šis susibūrimas buvo labai pui-

ir mokyklai. Iki pasimatymo ta
me vakare. Be korespondento, Jus 
visus kviečia ir tėvų komitetas, 

LAISVĖS VARPO VAKARAS 

Lietuvių Radijo valandos Lais
vės Varpas vakaras - koncertas 
yra šį sekmadienį, spalio 21 die
ną Lietuvių piliečių d-jos audito
rijoj So. Bostone. 

Atsilankymas į šį vakarą yra 
ne tik išklausymas meninės prog-

MADTJ PARODA 

Lietuviškai šeštadieninei mo
kyklai paremti L. M. Federaci
jos klubas rengia savų siūtų 
drabužių madų parodą spalio 
21 d. 3 vai. p . p. Eas t Hartforde 
Veteran's Memorial pata'pose. 
Vieta patogi mode l iuo to joms . . ^ , , . a i r r c , v a : . : szskz:tcr:. 
graži aplinka svečiams pasigro- j i r t r e č i o p r i z Q M m ė t o ^ $5 
žėti plačiai aprėpiamu rudenis-; į p f a g į ^ 
ku vaizdu ir erdvus plotas ma- Į 
šinoms pastatyti . Be to, pirmo prizo laimėtojų 

darbai bus pateikti konkuren-

Midland Taupymo įstaiga ski
ria viso $240 taupymo sąskai
toms pirmo, an t ro ir trečio pri
zo laimėtojams iš keturių kate
gorijų: trečio i r ketvirto sky
riaus, penkto i r šešto skyriaus, 
septinto ir aš tunto skyriaus bei 
aukštesniosios mokyklos moks
leivių. 

Pirmo prizo laimėtojai gaus 
$15 taupymo sąskaiton; antro 

Marquette pko apyl. savininkas par
duoda 3-jų miegamų mūr. Georgian 
kampinį namą. Poilsio kamb., centr. 
vėsinimas, gazu apšild. Kilimai ir 
užuolaidos. Garažas. PR 6-3599. 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
namą. Įrengtas rūsys, gazu apšildy
mas, centr. oro vėsinimas. Apyl. 51-os 
ir Oak Park Ave. Skambint 586-0016. 

MISCELLANEOLS HELP WANTED — VYRAI 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, OL, 60632, tel. TA 7-5981 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai. 
Stereo Ir oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. — Tel 776-1486 

Be drabužių modelaivimo išgir
sime 
I. Alio 
nuojant Jurgiui Petkaičiui. Bus 

I dovanų. Galima bus laimėti J . 
ramos, kurią joc vedėjas Petras j Paukštienės paveikslą ir pasi-

cijai j "statė finais" Spring-

Višcinis visada suorganizuoja la 
bai gerą, bet ir pratesimas Lais
vės Varpo amžiaus, kad jis ilgiau 
ir geriau skambėtų. 

d u e į mūsų gražiabalsių fi riediniaras piiza3m. 
>, I. Petkaitienes, akomoa-

Atskiri konkursai bus laiko
mi kiekvienos taupymo bendro
vės ofise ir vietiniai laimėtojai 
bus paskelbti iki 1973 m. lapkri
čio 30 d. 
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ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABY PCBUC 

EKOOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja vlaala Reai 

Efetato reikalata. Be to čia veikla 
Notariataa, daromi Ir Uūdljlmal ver
timai, užpildomi pilietybe* parelakl 
mal ir ;vairfla blankai, 
1259 S. Maplewood — CL 4-7450 

Kur Namus Pirkti 
6 kamb. mūras prie Maria Hlgh. 

naujas gazo šildymas, karpetal visur, 
garažas. Vertas J 2 2,2 00. 

4 bato, gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gazo šildymas, alum. 
langai, karpetal, 8 auto mūro gara
žas. $42,000. 

Moras — vieno buto. Vienas blo
kas nuo parko, gazo šildymas. 
$20,000. 

Dviejn aukStu, 2 bnty apkaltas me
dinis, centrinis alyva .*ildymas, ga
ražas, platus lotas, SS00.00 pajamų 
per mSn- prie mūsų $22,900. 

Taverna, {rengta Ir butas. Mūro 
namas Marąuette Parke, $35,000. 

I>n botai. Uuksus mūras, 2 po 5, 
naljas pažo šildymas, baras, vtrtuvg. 
moderni vonia beism^nte, Karpetal, 
garažas, blokas nuo parko. $41,500. 

Tvirtas apartmentinis mūras arti 
Kedzie. pora blogų nuo parko, nau
jas jrazo šildymas, švariai nudažytas. 
$lfi.000 pajamn. Kaina $69.000. 

Palikimo mūras, atncSa $4,000 pa
jamų. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000. 

Platns vertingas lotas. Marquette 
pke, prie mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washt«naw A v. RE 7-7200 

{vairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAJ IR ALTOMOBIIOAJ 
COSMOS P ARCELS EXFRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

2501 W. 69th S t , Cblcago, IU. 80S2M 
SS&S S. Halsted, Chioago, IU. 60808 

Tel. ffA 5-27S7; 254-S320 
V. Valnnttn— 

Reikalingas amatininkas porčiaus 
apkalimui asfalto plokštėmis. 

Skambint 925-3795 

GENERAL FACT0RY 
No Experienee Necessary 

Will train. 
Apply 

DALTON GORMAN 
653 W. 83rd, Chicago 

HELP WANTED — MOTERYS 

FOR MOTHERLESS HOME 

H0USEKEEPER-C00K 
Live in own room, bath, TV 4 old-
er children, salary open. Referen-
ces. Skokie 

TeL 674-8916 

PROGOS — OPPORTUN IT LES 

Savininkas parduoda taverną, plius 
5 butus. Kampinis namas apylinkė 
Marąuette pko. Skambint 434-5656 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visq 
rosiu grindis 

J. BUBNYS, teL BE 7-5168 

šnekučiuoti prie vaišių. Įėjimas 
2 doL 

Įstojimo laikas iki spalio 
dienos. 

Kaip surast i? Važiuojant Bos
tono link iš 84-to a r 15 to kolio 
exit 91. išsukus j Forbes Street 
(ne j Burns, kaip buvo anks-

RADIO PROGRAMA: čiau klaidingai skelta) sekti 
Seniausia Lietuvių Racuo Progra-j rodykles "Veteran's Memorial 

• » _ * " » » * y W " A . « stoties'; Park", kurios išstatytos prie h...,. _ ,. .. ^ ^ 2 n go. 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekina-! "Stop" ženklų an t Forbes St. , , «„„ , JL .,.„ R „ ^ „ M ^ „ . 0 ^u 0 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po; R ^ e v r o o d Rd ir Sunset Rde l ' B n d S e v n e w ' a r b a 

pietų _ perduodama vėliausių p a - ' ^ ^ . , J* l ^ 3 * J ™ ? 14040 So. Arcber Av&, Chkago-

Moksleiviai a r jų tėvai gali 
įsigyti konkursan įstojimo for
mas, konkurso taisykles bei nu
rodymus kreipdamies į Midland 

J ^ T S u ^ ^ i t l ^ S . I ^ J a s ^ d a m i pasieksite 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės Į dubhouse , kur ir esate kviečia-
pasaka. Šia programą veda Stepo- i mi. R. 
nas J. Minkąs. Biznio reikalais) 
kreiptis į: BaJtte Floriste — gėliq 
bei dovanu krautuvę, SOZ E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 5V6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas. 

je. 

REMKTTE DIENR. "DRAUGĄ^ 

Ar Š l a p i u o j a 
R ū s y s 

SutvarkyVlte drSgių., Slapią, ir 
suplėkus) rūsj, pirm negu turSsite 
rimtus nuostolius. Perma-S«al yra 
paruošus "lengvai suprantama 
knyfrelf: "Do it Yotirself Wator-
proofins Program". Ji gali jums 
sutaupyti Šimtus iloferių. Reika
lauk it« NEMOKAMO vadovėlio, 
kaip "pačiam atlikti ta darbą", 
kad rūsys būtų at?parus vande
niu!: "Basement TVaterproofing 
Ouide". 

PERMA - SKAT, SV«»TEMS, tSC 
Kreipkitės j .V*na RimSa 

Skambinkite (312) H37-32O0 
IS kitų "area" — vietovių 

skambinkit "oollect" 
Arba siuskite kuponą 

Perma - Seal Systetns, I n e 
1»21 Tff. Harlem Ave. Sutte 106 

Mielam klubo nariui 
A, + A. 

KAZIUI TAUJANSKUI 
netikėtai mirus, artimiesiems bei giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. 

Chicagos Britanijos Lietuviu 
Klubas 

2 po 6 kamlj. mūr. Atskiri šildy
mai kiekvienam butui. 30 p. sklypas. 
Geriausia vieta Brighton pke. 

2 p o 4 kamb. med. Skiepas Ir pa
stoge. Atskiri Šildymai. Brighton pke. 

Mūrinis — 5 miegami. Platus skly
pas. Modernus įrengimai, arti mo
kyklų. MartĮuette. Parke. 

Mūrln*» — 2 po 6. Arti mokyklų 
ir bažnyčios. Marąuette Parke. 

Marinis. Dideli Kamb. Namas kaip 
Pilis. 08U1 Ir Callfornla. 

Insurance — Tncome Tas 
Xotary Public 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd SfM 436-7878 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nmain vaidymae — Incone Tas 

Notartatas — Vertimai 
APDBAUDŲ AGENTTRA 

BELL REALTY 
t . B A C E V I Č I U S 

6456 S. Kedzie Ave, FB R-2233 

VTOIUTAS ZŪKRŪSKAS 
SIUNTINIAI i LIETUVĄ 

Oerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
>r. oertifikatal. maistas, akordeonai 
2608 W. 69th St., Cblcago, TJL 8062* 

TELKF. WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A BANTS — 447-8806 

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. 03rd, PR 8-6032 

Nelaukite, užsiregistruokit dabar. 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai. 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių bu
tas Ciceroje. 

Skambint 863-3015 
Išnuom. 4 kamb. butas. $125.00 

mėn. 7309 S. Oakley. Skambint po 
6 v. v. WA 5-9418 

P A B D A V I M U I 

10% — 20<& — 80% pleiau mokSslt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

S20SH VVEST »^tb Street 
Cblcago, r.linoia 

TeL 6 A 4.8654 Ir GR 6-4SS9 

Mūsų korporantui ir draugui 
A. -f A. 

ADOLFUI TRINKAI mirus, 
jo ŽMONAI, DUKRAI, TĖVUI, bei kitiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Korp! Fratemitas Baltiensis Nariai: 

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllilliiiii 
DRAUDIMAI — LXSURANCE 

yamjį, maiinn. sveikatos Ir gyvybes. 

NaroŲ pirkimas bei pardavimas. 
Butu nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 S. Archer Aveaue 
TeL 254-5551 

i i i i iH i i i i t imi i i iH i i f i i i i i i i imnimi i i iH i i i i 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ f l iUIHJV KORTELIU, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

C3HCAGO, ILLINOIS 60829 

M O V I N G 
§ER£XAS perkraosto baldos Ir ki
tas daiktas. Ir is toU miesto leidi-
mai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 6*Tth Plaee — WA 5-8068 

Parduodami Gulbransen Model D 
Theater vargonai. Pilnas pedalų kom
plektas. Puikiam stovy. Nebrangiai. 

925-1844" 

C O N T R A C T O R S 

HEATTNG OONTRACTOR 
Įrengiu mietfte Ir užmiesty naujus 

ir perstatau senus visu rtlSlę namo 
apšildymui pečius, air oenditioning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit są
žiningai Ir garantuotaL 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 S. Western Ave. 
Cblcago, m . B060S 

TeL VI 7-S447 

D fi M E S I O 

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

Apdranstas perkranstymaB 
!va iriij atstamrį 

823 WEST 84th PLAOH 
TeL FRontier 6-1882 

MAŽA LBETTTVlŽIvA DOVANA 
Visuose lietuviškuose namuo

se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę an t rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 doL (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Blinoia 
valstybėje). Užsakymus siųski
t e : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street Chicago, HL 60629. 

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas Iie> 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų ka> 

Tik mažas pageidavimas bū!I 
tų ateičiai — parinkti pranešėją, 
tu r i s mokėtų perskaityti nors 
šaukiamų asmenų pavarcu^, ^as 
Šuo kartu buvo labai nevyku
siai. Taigi lauksime tokio gra
žaus parengimo lt sakančias mė 

Chicago. n t 60fl35 

• Name 
I 
I 

Addreas 
City Stato Zip 

Phone 

Burbai 
Butikai 
N. tepulkauskiene 
Giedraičiai 
Guobužiai 

V. Kuzma 
Pakalniškiai 
Senkevičiai 
B, Šileikiene 
Tautvaišai 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA S-72S2 

DIDPLI3 PASIRINKIMAS {VAIRlAUSąj TELEVBEUOS, RADIO 
IR STEREO APARATV PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

M I S G E L L A N E O T J S 

BERT'S STANDARD SERVICE 
fioad Serrke — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
0645 8. We<rfern — TeL T78-9259 

Savin. Norbertas Laugys 

G e L e s 
BEVEKLY HILU GELIKY6M 
TestijT??ma. banketams, laldotavenu 

Ir kitokiom* progoma 
»44S W. eSrd S&eet. Ohlea«o. m. 

TEL. PR 8-0S33 — PR H-OSS4 

Remkite tuos biznierius, ku- Į nos visiems prieinamos, 
rie skelbiasi dien. "Drauge". 

D T I I E s 1 o t 

Perskaitę "Draugą", duokite 

9 trtflemi pasiskaityti-

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILĮ? 
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo" poslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote 13 šių liudijimų: 

"Kai mano vyras mirė. aš norėjau parduoti automobili. Paskelbiau 
"Drauge) ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.). 

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą į "Draugą", kai aš 
norėjau parduoti seną, didel}, gražų stalą, kurj man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras Ir nupirko. Al tik mokėjau 
$1 96 ir atsiliepė 5" ( M K.). 

Tokie paliudymai 
"Draugo* puslapiuose. 

labai dafni dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 

Paskelbiau naraą pardavimui, ii adresas buvo klaidinga; paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pes 
mane ir ai pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B. B.). 

« I 



KAS MOŠŲ KREPŠINIO RINKTINE VARGINO 
Apmąstymai po krepšinio išvykos Europon (2) 

JURGIS JANUŠATTIS 
Atsimintina, kad Europoje I Ir priešas tai išnaudojęs, mūsiš-

daug kas kitaip, daug kas paki-į kiams gerokai įkrėtė taškų. Sako-
tejo: valgis, gėrimas ir pan. Ke
lionės metu nejučiomis ima ne
galuoti ne tik turistai, bet ir žai
dėjai. Kai kuriuos žaidėjus su
griebia "viduriavimas". Nusilps
ta. Nepadeda ir mediciniška dr. 
A. Ramono teikiama pagalba. Li
ga apima tokį puikų žaidėją, kaip 
Puidoką, Jasevičių. Kiti skun
džias negalavimais. Friburge iš 
rikiuotės, dar žaidynių nepradė
jus, žaidėjų pristatymo metu, aikš
tę apleidžia Puidokas ir į ją ne
besugrįžta. Taigi, beslankiojan
čios ligos gerokai išvargina kai 
kuriuos mūsų rinktinės vyrus, pa
daro fiziniai nepajėgius, nekovin-

ma, kad žaidėjai norėję "pamo
kyti" Palubinską. Jeigu tai tiesa, 
tai negerai. Juk ne vienas žaidė
jas sudaro rinktinę. Gi kiekvieno 
pasiektas laimėjimas užtikrina ir 
pačiai rinktinei pergalę. 

Tad einant į aikštę, mano gal
va, turėtų žaidėjai taip pat už
miršti savąjį aš, o kovoti už rink
tinės garbę. 

Juoda katė retkarčiais perbėg
davo ir vadovų tarpe. Teko ste
bėti, kaip buvo "mokomas" jau
nas, nuoširdus treneris Jonas Va
laitis. Daug šalia sėdėjo patarė
jų. Ar jie buvo reikalingi — kitas 
klausimas. Treneris Jonas Valai-

gus ir atima iš jų bet kokį verž- j tis išaugęs su dauguma tų žaidė-
lumą. Tą matėme mes, žiūrovai, Į jų ir jis toks jautėsi jų tarpe. Ta 
ir tai reikia priskaityti prie ne
sėkmių, vedusių į pralaimėjimus. 
Tuo tarpu mūsų rinktinės "prie
šai" jautėsi sveiki, judrūs ir ko
vingi 

Kelionė labai uolaus ir tiesiog 
atsidavusio prancūzų Rene 
Kapp buvo suplanuota gerai. Ta
čiau, laike dvidešimt trijų dienų, 
įskaitant kelionę per Atlantą, 
mūsų rinktinė turėjo sužaisti net 
šešiolika rungtynių. Atsimintina, 
kad tuo pačiu laiku teko įveikti 
tolimus atstumus, keliaujant iš 
vienos į "kitą vietą. Tekę ke
liauti net ištisą dieną, o ant ry-1 
tojaus mūsiškiai turėjo stoti ko
von su stipriais priešais. Taigi 
pačios kelionės taip pat gerokai 
vargino žaidėjus ir neprisidėjo 
prie teigiamųjų pusių. Gi toks di
delis skaičius rungtynių semte sė
mė mūsų rinktinės jėgas ir jos, at
rodo, tolygiai mažėjo, kelionei 
užsitęsiant. 

Mūsų rinktinei teko kovoti Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Monace, Italijoje, Šveicarijoje. 
Reiškia, visur mums buvo sveti
ma aplinka, svetimos nuotaikos. 
O reikia neužmiršti, kad į sporto 
sales susirinkdavo tūkstantinės 
minios žmonių, sporto entuzias
tų ir palaikydavo tik savus žai
dėjus, jiems keldavo ovacijas ir 
tokį sukeldavo kartais triukšmą, 
kad, rodos, salės sugrius. Tuo tar
pu mes savo žaidėjams tokio en
tuziazmo parodyti negalėjome. 
Savaime aišku, kad tokios nuo
taikos dalinai atėmė mūsų rink
tinės žaidėjams ūpą ir prisidėjo 
prie entuziazmo mažėjimo, kas 
pagaliau ir vedė į, anot bičiulio 

J. Soliūno, pasimetimą. 
Dargi blogiau nutiko, kai pa

sklido gandas, kad mūsų rinkti
nės vyrai ėmė trupučiuką nesu
tarti savo tarpe. Tai buvo jaučia
ma ir stebint iš šalies. Sakysime 
Palubinskas — tikras žvaigždė, 
bet, kaip specai sako, solistas. Jis 
puikiai šaudė į priešo krepšį iš 
įvairiausių pozicijų. Jis bene dau
giausia pelnė rinktinei taškų. Bet 
kiti rinktinės žaidėjai, sako, ne-

BALFO CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
PASKIRSTYMAS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1973 m. spalio mėn. 17 d. 

Balfo 17-sis seimas įvyks prašome skyrius prisiųsti gene-1 N u o fondo įsikūrimo iki 1973 
1973 m. lapkričio 10 d. CIeve-1 raliniam sekretoriui atstovų | m - spalio 1 d. gautas pelnas iš 
land. Ohio. Seimas vyks rem^an-! mandatus iki š. m. spalio 2G d. j neliečiamo pagrindinio kapitalo 
tis Balfo inkorporacijų doku- Balfo centro adresu- 2606 W e s t : v i * paskirstytas: Knygoms leis 
mentais, Balfo įstatais, Supre-: 63rd St., Chicago. Iii. 6C629. j t į $50,100,00, aukštajam litua-
meCourt: Kings County, Rrook- Balfo centro įstaiga privalo; nistikos mokslui $47,967, Mo-; 
lyn, N. Y., Special Term: Part turėti savo narių sąrašus su ad-iky^ų priemonėms ir vadovė-; 
m , Hon. J. Courtney McGroar-! resais. Todėl prašome skyrių , karas $43,950, kultūrinei veiklai 
ty, Justice, sprendimu, ir Dlinois: valdybas iki š. m. spalio 26 d. J remti $13,615, mokyklinei spau-
General Not For Prof it Corpo- \ prisiųsti Ba1fo centrui narių są-! dai ir Jaunimo literatūrai 
ration Act I rašus su pavardėmis ir adresais. į 013,650, Lituanistikos mokyk-

Pranešame, kad Balfo direk-i Sąrašai reikalingi tikslu nusta- i loms remti $21,885, Jaunimo 
torių suvažiavimo, įvykusio š. m. | tyti teisėtą atstovų sk3ičių. Są- veiklai skatinti $16,150, Litera-
rugsėjo 22 d. Detroite, nutari- rašuose turi būti nariai, kurie įtūros premijoms $9,150, Meno 
mu ir pagal birželio 5 d. te^mo l yra sumokėję nario mokestį už i premijoms $1,000, Lietuvių spau 
nutarimą yra šaukiamas Balfo; 1973 metus. 
17-sis seimas 1973 m. lapkričio 

čiau, kada rinktinė išstatoma 
prieš daug stipresnius priešus, ka
da reikia labai greitai orientuo
tis keičiant žaidėjus, sekant priešo 
taktiką, bet kokie savitarpio, kad 
ir menki nesutarimai naudos ne
atneša ir pačiai komandai. 

Treneris ar kaip jį vadina 
<<koučius" aikštėje turi būti kaip 
laive kapitonas. Jo žodis šventas 
visiems žaidėjams ir jokių "ne" 
čia nebegali būti. Tą teko paste
bėti kitose komandose. Tad gal 
per geras buvo treneris žaidėjų 
atžvilgiu ir gal dėl to mūsų rink-

! tinės vyrai buvo daugiau galvoją 
solistai. 

Tai dar viena pamoka — va
dovui turi būti suteikta ir pripa
žinta absoliuti teisė aikštėje tvar
kytis, išvengiant bet kokių pašali
nių įtaigoj imų. 

mėn. 10 d. <3evelande. Se;mas 
įvyks naujuose Lietuvių namuo
se, 877 East 185th St , Cleve-
land. Ohio, 44119. Seimo pradžia 
10 vai. ryte. Seimą globoja Bal
fo Clevelando skyrius, vadovau
jamas Vinco Akelaičio. 

Kiekvienas skyrius išrenka ar i 
paskiria vieną atstovą nuo 25 
narių (pvz. 50 narių — 2 at
stovai, 75 nariai —3 atstovai 

i ir t t . ) . Skyriai, turintieji ma-
1 žiau 25 narius, siunčia vieną 

atstovą (pvz. jeigu skyriuje nė
ra 25 narių, vistiek skyrius siun
čia vieną atstovą, kad ir nuo 7 
narių, koks gali būti mažiausias 
skyrius). Direktoriai dalyvau
ja seime tik kaip skyrių atsto
vai, jei yra savo gyvenamos vie
tovės skyriaus paskirti. 

Skyriaus atstovais gali būti 
tik skyrių nariai, skyriuje re
gistruoti, valdybos priimti ir 
sumokėję nario mokestį 1 ūo\ 
metams. 

Atstovų mandatai turi būti 
prisiųsti generaliniam sekreto
riui 14 dienų prieš seimą. Todėl 

Maria Rudienė, pirm. 
Albinas Dzirvonan, 
gener. sekretorius 

— Amerikoje 1972 m. gais
ruose žuvo 11,900 žmonių. Tai 
50 daugiau negu 1971 m. 

dai remti $6,000, Lietuvių orga
nizacijoms remti $13,163, Sti
pendijos lituanistikos studijoms 
universitetuose $5,375, Mykolo 
Konstantino Čiurlionio filmui 
S2.500. Iš viso $244,505.00. 

LF valdyba 

PA DĖKA 

Ir dar viena mintis patiems 
rinktinės žaidėjams. Kiekvienas 
rinktinės žaidėjas turėjo atsimin
ti, kad jis vyksta su tam tikra mi
sija, kad jis gina rinktinės garbę, 
kad jis reprezentuoja išeivijos lie
tuvius, kad jis per sportą garsina 
ir mūsų pavergtos tėvynės vardą 
—Lietuvą. 

Kada visos, mano reportažuo
se suminėtos, kliūtys sunkino 
siekti laimėjimų ir ištiko daug 
nesėkmių, mūsų rinktinės vyrai, 
atrodo, protarpiais ir buvo užmir
šę savo paskirtį. Ir bičiulio J. So- spalio 15 d. Taip pat surinkta 
liūno kai kurie kandūs reporta- aukų nupirkti 8 greitosios pa
žai, manomai, ir pavaizdavo mū- galbos mašinas, 
sų rinktinės vyrų nuotaikas pa- j 
čioje aikštėje PASISAKĖ PRIEŠ 

O ar rinktinė atliko naudingą' UŽSIENIEČIUS GYDYTOJUS 

KRAUJAS K CHICAGOS { 
IZRAELĮ 

Izraelio Raudonojo Kryžiaus 
atstovybė Chicagoje gavo dau
giau kaip ketvirtadalį milijono 
dolerių aukų, kuries panaudotos 
iš Fenwal laboratorijų įgyti 
kraujo plazmos pokelius, kurių 
j Izraelį nusiųsta net 20,000. 
Dar antra siunta — 450 dvigu
bų tokių kraujo plazmos poke-
lių Ičktuvu į Izraelį nusiųsta 

darbą, pakalbėsime sekantį kar
tą. 

Chicagos žinios 
SINGER KANDIDATUOS Į 

MERUS 

William Singer. 443-čio wardo 
. seniūnas pasiskelbė, kad jis de-

pntare solo Palubinsko^ žaidimui Į m o k r a t ų partijoje sieks kandi
datūros į Chicagos merus, Sin-ir reikalavo pasuočių. Ir vienose 

rungtynėse matome Palubinską 
tik pasuojant, atseit vykdant ko
mandinį žaidimą. Ir kas nutiko. 
Jo talkininkai nesugebėdavo su
gauti sviedinio, gi sugavę metė 
net pro kitą krepšio lentos šoną. 

MTNDSZENTY TORONTE 
(Atkelta iš 3 pusL) 

prarasti plotai kaimynų sąskai-
ton. Vengrija yra praradusi 
72% savo teritorijos. Dabarti
nis jos plotas yra 93.000 kv. 
kilometrų, o vien tik Rumunija 
turi 102,000 kv. km. Vengrijos 
teritorijos. Iš viso Vengrijos te-
ritorijos plotas turėtų būti 325. 
000 kv. km. Nepasakyta, ar tas 
didelis plotas yra Vengrijos et
nografinė teritorija, ar tik ka
daise buvusios didelės Vengrijos 
plotas, kaip ir Lietuva Vytauto 
Didžiojo laikais. 

Dvasinio didvyrio atsilanky
mas į vienokį ar kitokį minėji
mą sutraukia dideles žmonių 
mases, o taip pat žmonėms yra 
proga daugiau sužinoti apie šių 
laikų žmonijos pabaisą — ko
munizmą, kurio kai kas dar ne
pažįsta. 

Chirurgų suvažiavimas Chica- i 
goję, McCormick salėje, sutrau-; 
kė 15,000 dalyvių. Suvažiavime 
dr. R. Warren, iš Bostono, pri
minė, kad vien iš Philipinų at
vykusių gydytojų JAV-se yra , Į 
7,000, kai negrų gydytojų JAV; 
yra tik 6,000. Jau 1970 m. 17^ ! 
JAV gydytojų buvo mokslą bai
gę užsienyje. Dr. Warren kėlė 
mintį, kad reikia sulaikyti už
sieniečių gydytojų kėlimąsi į 
JAV. Jo minčiai negalima pri
tarti, nes JAV-se gydytojų 
trūksta, kartais žmonėms sunku 
juos prisišaukti. Reikia plėsti 

frer buvo vienas iš vadovaujan
čių asmenų, kurie demokratų 
konvencijoje pasistengė nušalin- j JAV medicinos mokyklų tinklą, 
ti rinktą Daley vadovaujamą j nes dabar ir amerikiečiai stu-
Chicagos delegaciją ir pastatyt • dentai, dėl vietų stokos, kai ku-
savo grupę. Nauji rinkimai me- j rie vyksta studijuoti medicinos 
ro bus 1975 m. jį užsienį. 

Laima - Marija Pautienė - Cepaityte 
Didžio skausmo ir liūdesio valandoje, mirus mūsų mylimiausiai 

žmonai, motinai, dukrai, seseriai ir marčiai, reiškiame mūsų nuošir
džią padėką visiems aukojusiems švMišias, maldas, gėles ir Jos var
dui įamžinti 111. Liet. Gydytojų Stipendijų Fondui, Balfui, Lituanis
tinėms mokykloms ir Jaunimo Centro namų statybai. 

Nuoširdi padėka J. E. Vyskupui V. Brizgiui, Lietuvos gener. Kon-
sulei J. Daužvardienei ir Parapijos klebonui kun. A. Zakarauskui 
už atsilankymą koplyčioje ir pareiškusiems mums užuojautą. 

Ypač dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, spau
doje ir laiškais. Lietuvių Radijo Forumui, Marijai ir Antanui Ru
džiams už gražų ir jautrų mūsų a. a. Laimutės paminėjimą. Radijo 
valandėlių vedėjams, Sofija Bartkus ir Margutis. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems taip gausiai atsilankiu
siems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į kapi
nes. 

Dėkojame už sukalbėjimą rožančiaus ir maldų kan. V. Zaka
rauskui, kun. J. Kuzinskui, kun. dr. A. Juškai, kun. J'. Borevičiui, S.J.. 
kun. dr. K. Trimakui ir Chicagos Putnamo seselių rėmėjoms, p. Ru-
daitienei ir jos vadovaujamam rožančiaus būreliui. 

Dėkojame seselėms kazirrrierietSms už prisiminimą mūsų skaus
me ir gausiai atsilankiusioms koplyčioje ir bažnyčioje. 

Mųsų širdinga padėka Seselėms Putname už jų maldas. Taip 
pat Putnamo Seselių Rėmėjoms Chicagoje už užprašytas šv. Mišias 
kritiškoje a. a. Laimutės valandoje. 

Ypatinga mūsų padėka m. Liet. Gyd. Moterų Pagelb. Vieneto 
narėms suorganizavusioms jautrų paskutinį atsisveikinimą su a. a. 
Laimute, kurį pravedė III. Liet. Gyd. Draugijos pirmininkas dr. D. 
Giedraitis. Jautrius atsisveikinimo žodžius tarusiems, m. Liet. Gyd. 
Moterų Pagelb. Vieneto vardu Ir. Pemkienei, Alto pirm. dr. K. Bo
beliui, Akademinės Skautijos atstovei fil. Ramunei Kviklytei, Liet. 
Gyd. Korp Fratemitas Lituania pirmininkui dr. M Vygantui, bend
radarbiams amerikiečiams gydytojams iŠ Elgino dr. W. Sheely, dr. 
Norton Flanagan ir Balfo vardu kalbėjusiam Centro V-bos vicepirm. 
kun. A. Trakiui. Maldą sukalbėjusiam kun. A Keziui, SJ . 

Širdinga padėka Akad. Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis na
riams budėjusiems prie karsto ir dalyvavusiems atsisveikinime ir 
kapinėse su vėliavomis. 

Ypatinga mūsų padėka kun. J. Kuzinskui už gedulingas pamal
das ir prasmingą pamokslą bažnyčioje. 

Mūsų labai didelė padėka operos sol. Danai Stankaitytsi už taip 
jautriai išpildytas giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams dr. A Aleknai, dr. V. Aleknai, Edm. 
Pauliui, V. Norkui, V. Martinaičiui, dr. R. Vaitkui, dr. M. Vygantui, R 
Vaitkui. 

Dar kartą dėkojame kun. J. Kuzinskui už maldas ir giesmes am
žinoje mūsų Laimutės poilsio vietoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui A Petkui už gerą ir nuoširdų 
patarnavimą mūsų sunkioje skausmo valandoje. 

Vyras Algis, vaikučiai Vidas, 
Čepaičių ir Paulių šeimos. 

Linas b- Laimutė, 

A . A. 

INŽ. ADOLFAS TRINKA 
Gyveno 3050 Jaoqueline Drive, Rockford, Illinois. 

Mirė spalio 15 d., 1973, 11 vai. vak., sulaukęs 52 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žagarės mieste. Amerikoje išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Birutė (Vosyliūtė), duktė 

Viktorija, tėvas Stasys, sesuo Regina ir svainis Vladas Andrijauskai, 
dukterėčia Loreta, Lietuvoje brolis Vytautas, teta Jadvyga Pakalnie-
nė. dėdė Antanas Trinka, pusseserė Bronė Kavaliauskienė su vyru 
Pranu. Kanadoje teta Bronė Kerulienė su vyru Vaclovu, pusbrolis 
Bolius Trinka su šeima, Australijoje pusbrolis Adolfas Trinka su šei 
ma, ir kiti giminės, drangai ir pažįstami. 

Priklausė Korp! Fratemitas BaltiensLs. 
Kūnas bus pašarvotas trec., 6 vai. vak., Mažeikos-Evans kop

lyčioje, 6845 S. VVestem Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktad.. spalio 19 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į švč. 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 šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, tėvas, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. TeL R t 7-8600 

Adomas G. 
Oškielūnas 

Gyveno 7015 S. Rockwell Street , Chicago. Illinois. 
Mirė spalio 15 d., 1973, sulaukės 89 m. amž. 
Gimė Lietuvoje Kauno apskrityje, Rimšės parapijoje, Ka-

zimieravo kaime. Amerikoje išgyveno 63 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena (Matiejū-

naitė), sūnus Adam Jr., mart i Sharon, 5 anūkai : Lavvrence, 
James, Matthew, Patricia i r Mary K., pusbrolis Victor Savich 
su žmona Ann i r šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vienas iš pirmųjų švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos komiteto narių. 

Priklausė šv . Vardo dr-jai, Knights of Columbus Card. Mun-
delein Fourth Degree, L. Vyčių 112-tai kuopai, Sv. Kazimiero 
rėmėjų dr-jai — amžinas narys . 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquet te koplyčioje, 2533 W. 
7ls t St. Laidotuvės įvyks ketv., spalio 18 d. iš kopi. 9 vai. ry to 
bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, mart i i r anūkai . 

Laid. direkt. A. Petkus i r Sūnus. Tel. 476-2345. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR Š O N U S -
TRYS MODEBSISKOS KOPLYČIOS 

2533 We$t 7! si Street Tel. 476 • 2345 
1410 S. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

£ U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South Californla Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4635-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTUAMCA A V E TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Ylrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL EEpublic 7-1213 
11028 Sonthwest Highway, Palo* Hffls, III. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFOBNIA AVE. TeL LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STBEET T d . YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th A V E , CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003 

' r - • - - - " •?* ' 



ERArGAS, frėtfadlenk, 1973 m. spalio tten. IT a .} Chicagoje 
ir apylinkėse 

LEMONTO LITUANISTINĖJ 
MOKYKLOJ 

X Marijonu bendradarbių 
Chicagos apskrities žaidimų po
pietė jau čia pat. įvyks sekma
dienį, lapkričio 4 d. Marijonų 
vienuolyno svetainėje, prie 

rė Sv. Kryžiaus ligoninėje Chi 
cagoje. 
pranešime. 

x Kultūrinė popietė kavutė 
"Draugo". Pradžia 2 vai. Įėjimo; žurn. "KARYS" paremti įvyks 
auka 1 dol. Bus daug įvairių 1973 m. spalio 21 d. 4 vai. Jau-
laimėjimų. Laimėjimams korte- | nimo centro mažoje salėje. Kui
lių galima gauti pas skyrių pir-; tūrinė popietė bus su menine 
mininkes. Bus draugiškos vai- programa ir vaišėmis. Kviečia-
šės. Ketvirtai dienai lapkričio |me visą Chicagos lietuvių vi-
ruoškitės atvykti į Marijonų, suomenę dalyvauti kultūrinėje 
bendradarbių rengiamą pobūvį, popietėje. 
ir niekur kitur nepasižadėkite. 

x Prof. Stasvs Dirmantas 
praneša, kad Lietuvių profeso
rių draugija — direktoriatas 
sudaryta iš Chicagoje ir apylin
kėse gyvenančių profesūros na- ; 

rių. 
X Dr. K. Ambrozaitis, Lietu

vių fondo tarybos pirmininkas,. 
su žmona išvyko į tarptautinį 
radiologijos kongresą, kuris 
vyksta Madride. Po to vyks po
ilsiui į Madeiros salą. Grįš už 
dviejų savaičių. 

X Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks spalio 
19 d., 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje, 6820 So. YVashtenavv ave. 
Bus labai naudingų žinių ir pra-
nešibų, liečiančių namų savinin
kus ir kitus. Prašome visus 
gausiai susirinkti. Po susirinki
mo bus vaišės. 

x Sukaktuvinė Vilniaus pa
roda, ruošiama Chicagos iiet. fi
latelistų dr-jos "Lietuva" lap
kričio 3-4 dienomis Jaunimo 
centre, žada būti įdomi ir įvairi. 

X Kun. Vyt. Memenąs su Jo- \ 
'• liet vyskupijos delegacija daly- • 
i vau j a katalikų pasauliečių su- Į 
važiavime spalio 15-19 d. New 
Orleans. La. 

x A. a. inžinierius .A Trinka, 
gyvenantis Rockfordo mieste, | Lemonto l i tuanist inės mokyk- • 
111., po ilgos ir sunkios ligos mi-įios tėvų komi te t a s posėdžiavo; 

i pirmininkės Mildos Povilaitienės '. 
Daugiau žinių mirties j n a muose . A p t a r t i mokyklos fi-1 

nansiniai klausimai, parengimai, \ 
1974 balandžio 20 d. ruošiamas 
mokyklos pavasar io balius ir ki-
ti reikalai. Mokykloje užsiregis
t ravo 102 mokiniai iš 48 šeimų. ; 
Veikia darželis, pradinė mokyk- ] 

la, aukštesnioji mokykla ir spe- i 
ciali klasės lietuviškai mažai j 
mokantiems vaikams. Dirba 15 \ 
mokytojų. Pamokos vyksta kiek 
vieną šeštadienį nuo 9 vai. ry
to iki 12:30 vai. po pietų Le-
monto viešosios mokyklos mo
derniose pata lpose 410 Mc-
Carthy Road, Lemont, Ulinois. 
Po pamokų mokykloje būna lie
tuvių skaučių ir skau tų draugo
vių sueigos. Posėdyje dalyvavo 
tėvų komiteto nar ia i J . J aka i 
tienė, J. Kučiūnienė, A. Šaka
lys, V. Šoliūnas, mokyklos vedė
j a s Vyt. K a m a n t a s , ir LB Le-
monto apylinkės pirmininkas K. 
Laukaitis. K-

INŽ. A. RUDIS APIE 
PREKYBA SU RUSIJA 

0 'n$%& n* ZVAIGŽD UT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-goe Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

x Lietuvaitėms uždaros reko
lekcijos Cenacle vienuolyne į-
vyks lapkričio 9-11 dienomis. 
Jau pats laikas registruotis pas 
Dr. Jonę Meškauskienę tel. PR 
6-9801, arba Ireną Kairytę tel. 
PR 6-1435. 

Lietuviški baravykai 
«**•***< 'Om* 

Piešė Darius Matonis, Marąuette Parko 
lit. m-los III sk. mok. 

AMERIKOS KARALIUS 

O jei a š būčiau Amerikos ka-
I ralius, ta i žiūrėčiau, kad būtų 
; kareiviai pasiruošę karui ir pa-

AŠ NORĖČIAU BCTI 

KAIMAS 

Kaunas yra antras didžiau-
šias miestas Lietuvoje. Jis yra j 
prie Nemuno ir Neries upių. Į- j 
kur tas labai seniai, 1030 metais, j 
Kai Amerikos piligrimai važia-; 
vo į Ameriką, Kaunas jau buvo j 
gražus ir gerai suorganizuotas 
miestas. Jis greitai augo. 

Iš senųjų pastatų Kaune yra 
išlikę Vytauto statyta bažnyčia, 
miesto rotušė, Perkūno namai 
ir pilies griuvėsiai. Dabar Kau
no pilis yra atstatyta ir joje 
yra įrengtas muziejus. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais Kaunas buvo laikomas 
laikinąja sostine, nes Vilnius 
buvo lenkų rankose. Dėl to žmo
nės kreipė daug dėmesio į Kau
ną ir jį labai puošė. Kaune bu
vo įsteigtas Vytauto Didžiojo 
universitetas, Meno mokykla. 
Kunigų seminarija, radiofonas 

IRVEL 

Ir vėl prabėgo vasarėlė, 
Tokia miela, tokia graži. 
Ir vėl darželiuos vysta gėlės, 
Ir krenta lapai pamaži. 
Ir vėlei šaltas vėjas siaučia, 
Sode jis purtina medžius! 
Nėra jau obuolių, nei kriaušių, 
Lapai byra i visus kraštus. 
Taip vėjas juos sugriebęs neša 
Užu sodo ir už tvoros; 
l kelio purvą juos sumetęs. 
Liūdnai—graudingai suvaitos. 
Graudingai, lyg šermenų raudą, 
Prie mirusiojo sukalbės, — 
Lyg tarsi niekam čia neskauda, 
Atgal vėl linksmas nuskubės. 
Medžiuose šėls ir šakas lenks; 
Lapai pulkais j žemę kris. 
Kai pilkuma padangę dengs, 
Paukščių pulkai į pietus skris. 

M. Merkevičius 

Aš norėčiau būti anglų kai-1 ir eilė gimnazijų bei 
bos mokytoja arba tokia raga-:kyklų. Priemiesčiuose buvo fab 
na, kaip programoje "Bevvit- rikų 

Plačiai ska i tomas 
skelbčiau karą Rusijai. Aš išva- ched". Galėčiau pasidaryti ne- Kauno įmonės: Maistas, Pieno 

Gražina Meleckaitė, Illinois u-to 
Chicago Circle Campus meno da
lykų studentė, gražiai piešia ir do
misi fotografijos menu. Jos 8 dar
bai buvo išstatyti neseniai Chicago
je suruoštoje jaunųjų akademikų 
skautų dailininkų parodoje 

dienraštis : duočiau Lietuvą, Latviją ir ki-1 matoma ir išdalinėčiau visokius, centras, Parama, Drobė. 
"Sun - T imes" išspausdino inž. t a s kraštus, nes žinau, kaip j i e i j u o k u s 
A. Rudžio laišką, kur iame jis ] nori būti laisvi. Išlaisvinęs tuos | 

kraštus , paruoščiau jų kariuo 
menę, kad jie patys save apsi- i a r draugus ir pažiūrėti, ką jie Į Jį Lietuvai padovanojo Ameri 
gintų. Padėčiau vėl pasistatyti ; daro, o jie nežinotų, kad aš ten \ kos lietuviai 

x Spaudos metraštis 1969 m. 
šiomis dienomis išspausdintas 

Bus pateikta retai kam matytų; J A V L B Kultūros Fondo rūpes-
dalykų: Vilniuje leistų knygų,; č i u . Sudarė Užsienio lietuvių 

ragina visus amerikiečius pro
testuoti p r i e š p ianus didinti pre
kybą su Rusija, nes tai pradžia 
palaidojimo, kur i pranašavo 
Chruščiovas Amerikai . Dėl tos 
prekybos JAV-se pakilo maisto 
kainos. Toliau — teks iš Rusi
jos įsivežti dalykus, pagamintus 

Man patiktų būti nematoma, < (Karo muziejaus) bokšte bu 
;nes galėčiau nueiti pas drauges j v ° pakabintas Laisvės varpas. 

gražius namus, aplink apsodin- i esu. Nueičiau į mokyklą ir mo-j formos, kaip 
tume medžiais. 

lietuviškų laikraščių bei žurna
lų, Vilniuje kaltų D.L.K. mone
tų, nuotraukų iš Vilniaus lietu
vių gyvenimo, dokumentų, paš
to ženklų ir kt. Įėjimas visiems 
laisvas ir nemokamas. 

x Lietuvos Dukterų draugi
jos baliai visada nuotaikingi. 
Rudens balius spalio 20 d., 7:30 
v. v., Jaunimo centre. Meninė 
programa, vakarienė, dovanų 
paskirstymas, šokiai. Pelnas 
labdarai. Laukiami visi. BU. 
kaina 7.50 dol. Staliukus užsisa
kyti po 5 v. v. pas N. Vengrie
nę tel. 233-4345. (pr.) 

spaudos bibliografijos tarnyba 

Amerikoje a š pradėčiau valy 
ti žemę, vandenį ir orą. Tada I padaryti ir jis nežinotų kaip tai 
pasirūpinčiau gyvuliukais ne t ikj galėjo atsitikti, jei manęs ne

darbo vergų rankomis, ir ta i I Amerikoje, bet ir kituose kraš- : buvo mokykloje. Man patiktų 
bus smūgis laisvajai Amerikos i tuose. Prisodinčiau begales miš- į būti tokia ragana. 
darbininkijai. Lietuviai ypač ge- j 
rai pažįsta, ką reiškia tu rė t i 

jkytojos manytų, kad manęs nė-jberty Bell". Jame buvo išlietas 
ra, o visi užduoti darbai būtų j į rašas: "O, skambink per am-

kų, kur gyvuliukai galėtų ra- į Jeigu aš būčiau mokytoja, aš 
miai gyventi. Pastatyčiau daug būčiau labai gera mokytoja ir 

83 pusi. apimties leidinį paruošė kokius sandėr ius su Rusija, ku- j m u z i e j ų . O taip pat sutvarky- neužduočiau vaikams labai daug 
ri pasižymi savo išdavikiškumu ' 
Rytų Europos pa t i r t i s y ra ame
rikiečiams parag in imas saugotis I pirkiniams. 

Nepriklausomybės laikais 
Kaune gyveno apie 150,000 gy-

kitų mo- | ventojų, o dabar 290,000. Visoje 
Lietuvoje gyvena apie trys mi-

Ypatingai pagarsėjo šios: i į jo n a i . 
Kauno apylinkės yra gražios. 

j Ten yra didelis kalnas, kuris 
Vytauto Didžiojo muziejaus | yra pavadintas Aleksoto vardu. 

Jis jį gavo iš vaidilutės Alekso-
tos. Seniausia Kauno miesto da
lis yra pavadinta Senamiesčiu. 
Čia Maironio namuose y ra į-
steigtas Li teratūros muziejus. 

Kaunas yra ' religinis, švietimo 
ir pramonės centras, geras su
sisiekimo mazgas. Prie Kauno 
yra Kauno marios. Jos yra pa
darytos užtvenkus Nemuną. 
Kauno marių elektrinė duoda 
Kaunui ir visai Lietuvai daug 

Jis buvo panašios 
amerikiečių "Li-

žius vaikams Lietuvos; tas lais
vės nevertas, kas negina jos". 

Kai rasai užėmė Lietuvą, 
Kauną pradėjo rusinti. Jie už
draudė visas V. D. muziejaus 

ir bibliografinę medžiagą surin
ko Jenas Švedas (pirm.), a. a. 
dr. Zenonas Ašoklis ir Jonas 
Valaitis. 

X Austrą Puzinienė, San 
Mateo. Calif., 1967 m. Nevv Yor-
ke mirusio a. a. dailininko Po
vilo Puzino žmona, buvo atvy
kusi į Chicagą. kur lankė lietu
vius kultūrininkus. Buvo ir į 
"Draugą" užsukusi, susipažino 
su laikraščio paruošimo dar
bais. Austrą nuoširdžiai rūpina
si savo velionio vyro kūrinių 

y; Alfa Mykolėnss, Janina ir dokumentacija. Yra latvė, gimu
si Rygoje, bet labai gerai kalba 
lietuviškai. 

komunistų. Laikiiu laimėjimai 
vėliau komunistų gali būti su
naikinti. J i e juk siekia sužlug
dyti paskutinę t ikrosios demo
kratijos tv i r tovę — Ameriką. 

Sigitas Greunvvaldai "Lonely 
Wiliow Farm" savininkai pra
neša, kad visi obuoliai jau par
duoti. Visiems atsilankiusiems 
dėkoja, linki sėkmės ir iki pasi-
matvmo sekančiais metais. 

(sk.) 
X Lietuvos Vyčių Choro kon- : 

certas LAISVĖS LIETUVAI! 

X Kazimieras Pleny-s ilga
metis Marąuette Pk. biznierius 
turįs delikatesų krautuvę, 
2419 W. 69 St., po operacijos 
baigia sveikti namuose. 

čiau kainas, kad žmonėms ne- j pamokų. Aš nerėkčiau ant vai-
reiktų tiek daug pinigų išleisti j kų, nebent jie labai negeri būtų. 

j O jei jie būtų geri, gale mėne-
jsio aš jiems visiems duočiau 
po mažą saldainiuką. 

Daiva Matulaitytė, 
V sk. mokinė 

Bostono liet. mokykla 

Vytenis Kirvelaitis, m a. sk. 
K. Donelaičio l i t m-la 

A U D R A 

Buvo didelė audra. Buvo ura
ganas. Jis buvo tamsiai juodos 
spalvos ir ėjo greitai — apie 
penkias mylias per valandą. Vi
si smarkiai šaukė. Daug radijo 
stočių buvo tai pranašavę, bet 
dabar radijas ir televizija nebe
veikė. Niekas nebežinojo ką da
ryt i . Tada stiprus Viršžmogis 
(Superman^ acėjo. J is tą didelį 
uraganą surišo į mazgą ir įme
tė tą didelį, juodą uraganą at
gal į vandenį. Visi sustojo. Nu
stojo šaukti ir Viršžmogis nusi
ramino. Jam visi buvo dėkingi. 

iškilmes, nugriovė Nežinomojo j elektros. Kauno marios yra 
kareivio kapą, Karo muziejus \ naudingos sportui ir žvejybai, 
buvo pavadintas Istorijos mu- j Pastaba: Rašinėlio medžiaga 
ziejumi, daugelio gatvių vardai | surinkta iš mokslo vadovėlių. 

Vilija Dėdinaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė 

"Plunksna" 

buvo pakeisti į rusiškus. Litai į 
rublius, o an t laiškų reikėjo li
pinti rusiškus pašto ženklus. 
Rusai net Marijampolės vardą 
pakeitė Kapsuku. 

Bet vistiek lietuviai bando iš-1 
laikyti savo kultūrą ir kalbą. 
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x Lietuvių Fondas. Cikag:etis X. ] kongresą E. Šumanas. 

Caiumet uoste, Chicagoj, demons
truoja lietuviai, prie rusų laivo. iT^ 
Demonstracijas suruošė kandidatas įD a b a T * " J u o d a s uraganas ne 

atsiuntė $150, padidindamas savo pra-
dinj įnašą iš $150 iki $300. V;si susi- i 
pratę lietuviai be pažiūrų ir įsitikini
mų skirtumo jungiasi į LF narių oi'es. 
Vienybėje — galybė! LF adresas: 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, IL. S0629, 
tel. 925-6897 (pr.) 

įvyks lapkr. 17 d.. 7:30 vai. I LF narys, (pavardės prašė r.e-keibti; 
vak., Vyčių salėje. 2455 W. 47 
St. Programoje sol. Prudeneija 
Biėkienė, dirigentas Faustas 
Strolia, Po koncerto šokiai gro
jant Neo Lituanų orkestrai. 
Auka 4 dol. Dėl rezervacijų 
skambinti: Julie Zakarka telef. 
H E 4-7785. Kviečiame visus da
lyvauti, (pr.) 

x F . K- Liruanlca ruošia šo
kių vakarą su vakariene spalio 
20 d., 7 vai. vak., Balio Pakšto 
salėje, 3800 So. California Ave. 
Auka S7.50 asmeniui. Bilietai ir 
stalų rezervacijos pas JU074 
Venckauską, Li ths khibe, telef. 
476-9479. (pr.) 

x Atvažiuojate { Chicagą 
lankyti pažįstamų? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti 
peržiūrėjimui. Administracijos 
kambariai vėdinami ir patogūs 
ilgiau apsilankius. Būtinai ap- Laimutė ir Birutė Xa„reck-itės 
, , , .^ ,. . . , , „ J ^ , i dainuoja LB Br ghion Parko vaka-
lankykite hetuviŠKOs spaudos r e spa lį0 6 d . B . S

P a k , t , sa ;<,,e C h > 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rdj ^ o j e . Akompanuoja E. Pakštaitė. 
Street, Chicago, UI. 20628. j Nuotr, P. ilaietos 

begrįžo atgal. Buvo pridaryta 
daug žalos, bet per tris dienas 
viskas sutvarkyta. Paskiau visi 

x Chicagos Medžiotojų-MeŠ- Į linksmai gyveno. 
keriotojų klubo visuotinas na
rių susir inkimas jvyks sekmad., 
spalio 21 d., 2 vai. popiet, Lie
tuvninko svetainėje, 2548 W. 
69 St. Klubo valdyba 

x Lietuvos Karo Mokyklos 
V-tos laidos 50 metų sukaktu
vių minėjimo proga, pagerbiant 
tos laidos žuvusius partizanus, 
išvežtus ir nukankintus Sibire 
bei visus mirusius, šią laidą 
baigia Vladas Dziubinskas su 
žmona J u z e ir Kazimieras Vy
gantas s u žmona Herta šio įvy
kio įamžinimui Lietuvių Jėzuitų 

Vytenis Markevičius, 
VII skyrius 

Dariaus Girėno lit. m-la 

JONI KAS TINGINIUKAS 

Gyveno toks berniukas vardu 
Jonukas. Jis buvo didelis tingi
nys. Nenorėjo rašyti nei skaity
ti. 

Vieną kartą jo mama jam 

9 
Magiška matematika 

GALVOSCKIAI 

I 
Padalykite po lygiai šešiems 

berniukams penkis riestainius, 
nepiaustydami nė vieno riestai
nio į šešias dalis. 

(10 taškų) 
II (mįslė) 

Eina jautis baubdamas, dan
gų ragu rėždamas. 

(10 taškų) 
m 

paslaptį. Gerai įsiskaitykit į 
šios dienos galvosūkį. 

Nenustokit sprendę, jei kar-

PADA\TMAS APIE 
NUOSTABŲ VEIDRODI 

Yra gan senas padavimas 
apie vieną nuostabų veidrodį, 
kuris rodydavęs žmonių atvaiz
dus tekius, kokie jie būdavę iš 
tikrųjų, bet ne tokius, kokiais 
jie manė esą patys , arba jų 
draugai bei priešai. Iš viso pa
saulio žmonės keliavo pasižiūrė
ti to nuostabaus veidrodžio. 

Kartą atėjo prie jo ir vienas 
kuklus maldininkas, kuris visa
da buvo linkęs save-žeminti. Ir, 
va, jis buvo labai nustebintas, 
pažino veidrody tą savo pusę, 
apie kurią iki tol nieko nebuvo 
jautęs. 

ANKSTI KELTIS 

Vaikas nemėgo anksti keltis. 
— Žinai Vaciuk, kaip naudin

ga anksti keltis , —kalbėjo tė-
tais ir vienas kitas nepasiseka I vas sūnui. —. Šiandien vienas 
išspręsti. Nepraleidę nė vieno \ žmogus anksti an t kelio rado 
galvosūkio, visvien surinksite ^ pilną maišą aukso. 
nemažai taškų ir gausite dides
nę premiją. 

GALVOSCKIŲ ATSAKYMAI 

— Tai tas, kuris auksą pa
metė, turėjo dar anksčiau atsi
kelti. Ar taip, t ė t e? 

1. Uždavinys duoda klaidingą: dol. = 100 dol 
j mintį, kad suma kelis kar tus 

Ar galima iš šiaurės ašigalio \ paimtų iš banko pinigų turi bū-
sakė perskaityti knygą. Jis nu- skristi šiaurės, pietų, vakarų ir ti lygi likusių pinigų sumai. 
jo į kambarį, pasiėmė knygą , : ry tų kryptimis' 
bet nenorėjo skaityti. Staiga vi
sos knygos iššoko iš lentynos 

j ir pradėjo lipti, erzinti ir mušti 
Taunimo Centrui , tvirtovei lie-Į Jonuką. Jos klausė Jonuką, ko-
tuviškumui išlaikyti įnešė 500 
dol. Lietuviai 
džiai dėkoja. 

Jėzuitai nuosir-
(pr.) 

"VVATERGATE" SAVO 
MIESTE 

Spaudos suvažiavime Chica-
gojo Knigh t laikraščių tinklo 

i viceprezidentas J. Montgomery 
Curtis rag ino laikraščius ieškoti 
panašių į YVatergate 

1 savo miestuose. 

dėl jis toks tinginys. Jonukas 
negalėjo atsakyti, nes nežinojo 
atsakymo. Kai visos knygos 
sugrįžo j savo vietas, jis pagal
vojo apie atsitikimą. Pasiėmė 
knygą ir pradėjo skaityti. Per 
pusvalandį jis perskaitė visą 
knygą. Jo mama nustebo, bet 
jis labai gerai atpasakojo kny
gos turinį. 

Vita Polikaitytė, 

(5 taškai) 
rv 

Parašykit graiko vardą, ku
ris užmušė Hektorą ir jo kūną, 
pririštą prie vežimo, vilko tris 
kar tus aplink Trojos sienas. 

(5 taškai) 
V 

(Žiūrėkite drambliukų brėži-
nėlį). Parašykite, ar šie trys 
drambliukai vienodi? Jei skiria
si, nurodykite visus skirtumus. 
Kas pastabesnis, gaus daugiau 
taškų, tik nedaugiau dešimties. 

Prieš spręsdami galvosūkius. 

Taip nėra. Jeigd sakysime, 
kiekvieną kartą paimtume po 
10 dol., tai liekanų suma būtų 
40 dol • 30 dol. - 20 dol. + 10 

2. Metai, 12 mėnesių, 4 savai
tės, 7 savaitės dienos. 

3. Akylas ir savo pakaušį 
mato. 

4. Visi langai būtų į 
pusę. 

5. Iovva valstybėje. 

pietų 

skandalų , Los Angeles Ut. m-los mokinė gerai įsiskaitykite, kar ta is vie-
"Saulutė", įnas žodis laiko visą galvosūkio į 


