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SENATAS SVARSTO GAZOLINO 
RACIONALIZAVIMA 

Washingtonas. — Senato ko-j Automobilistai tada busvo su-
mitetas, vdovaujamas sen. Hen- skirstyti į tris kategorijas — A, B, 
ry Jackson (dem., Wash.) priėmė j C. Žemiausioji kategorija, A, lei-
įstatymo projektą, duodantį įga- do per mėnesį nusipirkti 16 galio 

Sutvarkys Lenkijos-
Vatikano santykius 

VATIKANAS. Lenkijos 

liojimus tvarkyti energijos pa
skirstymą. Projektas šiandien bus 
svarstomas Senato pilnaty ir, ma
noma, bus priimtas. Pagal tą pro
jektą Nixonui duodama teisė su
varžyti skysto kuro naudojimą 
mažiau reikalingais atvejais, kaip 
iliuminacijos reklamoms, pramo
goms, dekoracijoms; gali būti ap
ribojamos darbo valandos komer
cinių ir .valstybinių įstaigų, mo
kyklų; sumažinti didžiausią va
žiavimo greitį, daugiau skatinant 
naudotis masinėmis transporto 
priemonėmis. Elektros jėgainės 
įgali būti verčiamos naudoti anglį 
vietoj skysto kuro; sumažinti lėk
tuvų ir traukinių skaičių, pakeisti 
jų tvarkraščius. 

Gazolino racionalizavimas, jei
gu padėtis nepasikeis, numatomas 
kitų metų pradžioje. Kaip "Chi-
cago Tribūne" vakar rašė, svars
toma kiekvienam automobiliui 
vidutiniškai skirti po 10 galionų 
per savaitę. Tai būtų tik dviem 
galionais mažiau, negu dabar 
amerikiečiai sunaudoja. Apskai
čiuojama, kad tada truks per die
ną 700,000 statinių arba 29.4 mil. 
galionų gazolino. Tai sudaro 10 
procentų dabar sunaudojamo ku
ro 

Amerikoj dabar ant kelių yra 
100 milijonų keleivinių automo
bilių. 

Washingtonas. — Gazolinas 
buvo racionalizuojamas U pasau
linio karo metu. Prasidėjo 1942 
gruodžio 1, baigėsi 1945 rugpiū-
čio 15, po Japonijos pasidavimo. 
Racionalizavimas vyko pirmoj 
eilėj ne dėl gazolino trūkumo, bet 
trūkumo kaučuko, iš kurio ga
minamos padangos. Japonai, pra
dėję karą, atkirto Azijoje esančių 
kaučuko plantacijas, Amerika ta
čiau ir čia padarė išradimą, pra
dėjo gaminti sintetinę gumą. J 

nų gazolino. Su tiek kuro galima 
buvo nukeliauti apie 90 mylių. 
B kategorija, smulkaus verslo rei
kalais, gaudavo gazolino tiek, kad 
per mėnesį galėdavo keliauti 470 
mylių. Policininkai, gydytojai, 
kariuomenės darbuotojai buvo C 
kategorijos ir gazolino gaudavo 
kiek reikėjo. 

Niekas neturėjo teisės laikyti į 
daugiau padangų negu penkias, 
naujos padangos negalėjo pirkti 
nekeites senos, reikalingos perdir
bimui. 

Ar ir dabar prasidės II pasauli
nio karo trūkumai? 

užsienio reikalų ministeris Ste-į 
fan 01szowskis apsilankė pas 
Paulių VI. kalbėjosi 50 minučių 
ir rninėjo Varšuvos vyriausybės 
"gerus norus" sutvarkyti san
tykius su Vatikanu. Olszowskis 
jau ir anksčiau yra kalbėjęs a-
pie reikalą atnaujinti diplomati
nius santykius su Vatikanu. 

WASHTNGTONAS. _ Atsto-į 
vų rūmai 361:14 balsais priėmė: 
įstatymo projektą per Alaską. 
iš šiaurės į pietus, tiesti 789; 

mylių naftotiekį. Senatas pro-! 
jektą vakar taip pat patvirtino.; 
Naftotiekis turėtų būti baigtas. 
per porą metų ir jei ne visai, 
tai didele dalimi išspręstų naf 
tos krizę. 

KISSINGERIO DIPLOMATIJA 
PAKENKĖ SOVIETU INTERESAMS 

KATRAS. — Paul Wohl "Mo-
nitor" laikrašty rašo, kad Hen
ry Kissingerio diplomatija ir su
gebėjimas vesti derybas arabų 
pasauly smarkiai pakenkė so
vietų prestižui ir jų interesams. 

Kissingerio laiškas 
ar. Bobeliui 

CHICAGA. — Prieš kiek lai
ko Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
pasiuntė naujam valstybės sek-

Amerika su Egiptu jau turės į 
diplomatinius santykius, kai Ru- j 
sija su Izraeliu — ne, ir santy- į 
kių nebuvimas labai apsunkina j 
sovietams dalyvauti Vid. Rytų j 
derybose. Taika, kurios autorių-1 
mi savrbiausia ir bus Kissinge- j 
ris, leidžia arabams neprašyti j 
daugiau ginklų iš rusų, jie bus Į 

į mažiau nuo jų priklausomi, šia-
| me svarbiame pasaulio regione 
Amerika atgavo iniciatyvą, kuri 
eilę metų buvo sovietų rankose. 

Iš Vid. Rytų karo ir arabų 
boikoto ir atsiradusios įtampos 
tarp Amerikos ir Vakarų Euro-

Ču į VVashingtoną 
neatvyks 

PEKINAS. — Premjeras ču 
En - lajus amerikiečiams laik
raštininkams sakė, kad kvieti
mo į Ameriką dar negali pri
imti. Nevyks tol kol Wasbing-
tone bus Taiwano atstovai. Jis 
tačiau kviečia ir norėtų Pekine 
matyti antrą kartą Nixoną. 

Ču minėjo, kad Mao, susiti
kęs su Kissingeriu, kalbėjo an
gliškai Jųdviejų pasikalbėjimas 
tęsėsi dvi valandas ir 45 minu
tes, ir tai buvo pats ilgiausias 
pokalbis, kada Mao yra turėjęs 
su užsieniečiu. Jiedu diskutavo 
visas abu kraštus liečiančias pro 
blemas. 

retoriui Henry Kissingeriui laiš- į P<* susikrovė kapitalo ir sovie-
' tai. Sovietai jau pramato, kad ką, sveikindamas jį naujose pa

reigose. Sekretorius Kissingeris 
atsiuntė dr. Bobeliui gražų laiš
ką, kuriame sako: 
"Mielas dr. Bobeli. Aš noriu pa
dėkoti už Jūsų nuoširdų svei
kinimą, sąryšy su mano pasky
rimu valstybės sekretoriaus pa-

.procentu automobilių padangų ir į reigoms. Man yra didelė atsa-
šiandien yra gaminama sintetiniu 
būdu. 

Izraelis panaudos 
atominius ginklus 
VVASHTNGTONAS. — "U.S 

News and World Report'* rašo,' 
jog Washingtono sluoksniuose i 
yra susirūpinimo, kad arabų pa
sirengimas karui beveik prilygs
ta Izraeliui, o žmonių skaičiumi 
arabai toli praneša tai Izraelis, 
kad galėtų atsilaikyti, kitame 
Viduriniųjų Rytų kare bus pri
verstas panaudoti atominius 
ginklus. Yra manoma, kad Iz
raelis atominius ginklus jau tu
ri. 

BEIRUTAS. — Izraelis kalti
na Jungtinių Tautų dalinius, 
kad jie laužo paliaubų susitari
mą, užblokuodami Kairo - Suc-
so kelią. JT daliniams Izraelis 
perleido vieną perėjimo punktą, 
bet JT užblokavo plentą kitoj 
vietoj. Tą antrąjį Izraelio ka
riai išardė, jis buvo per toli jų 
okupuotoj teritorijoj. 

BEIRUTAS. — Lapkričio 28 
Alžire numatoma arabų valsty
bių viršūnių konferencija. 

SAIGONAS. — Pietų Viet
namas skundžiasi, kad negali 
atidaryti kelio j Kambodiją. Ke
lią Nr. 14 išvalyti nuo komu
nistų pasiuntė 2,000 karių, bet 
juos atstūmė 4,000 šiaurės viet
namiečių. 

komybė ir taip pat didelė gar
bė, ir aš giliai įvertinu Jūsų 
širdingus paramos žodžius. Jūs 
buvote labai malonus man pa
rašyti". 

Su geriausiais linkėjimais, 
HENRY A. EJ9SB9GER 

su naftos produktais ir natūra
liom dujom jie gali padaryti 
biznį. Amerika, Europa ir Ja
ponija šiandien daug palankiau 
žiūri j tų gamtos turtų pirkimą, 
nei anksčiau. 

Sovietų transliuojamose radi
jo programose j Egiptą ir kitas 
arabų šalis nenorima pripažinti 
Kissingerio laimėjimo, o tik kal
bama, kaip arabų boikotas su-

rikos gyvenimą, kad arabai ne
būtų to pasiekę be sovietų pa
galbos ir kad jie giliai dėkingi 
sovietams. 

700 metų senumo Westminsterio senoji abatija, kur paprastai vainikuo
jami anglų karaliai. Šiandien čia įvyksta karališkosios vestuvės, prince
sės Annos ir kapt. Mark Phillips 

PABALTIJYS JAU VAKARAI 
NE RUSIJA 

Vilniaus moterys rengiasi gražiau neį Maskvoje 

Baltimorės 'The Sun" viena- niūrios darbininkų va'gyklos. 
me straipsny apie sovietų oku- į Vilniuje gi dedama daug pastan-
puotas Pabaltijo valstybes —i gu. kad ir mažiausias restora-
Lietuvą, Latviją ir Estiją, — j nelis turėtų savo specifinį cha-
autorius Michael Parks prade- j rakterj. Panašiai yra Rygoje ir 
da taip: Taline. Visose trijose respubli-

"Kai rusai keliauja į Lietuvį koše, kai žmonės sako "mūsų 
ar kitas dvi Baltijos respubli- kraštas", jie turi galvoje ne 
kas. Latviją ar Estiją, jie daž- Sovietų Sąjungą, o Lietuvą, Lat-

Vestuves stebės 
580 mil. žmonių 

LONDONAS. — Karališkose 
princesės Annos ir kap. Mark 
Phillips vestuvėse, spėjama, bus 
580 mil. dalyvių, tiek bus tele
vizijos žiūrovų. Westmiunsterio 
abatijoj, puošnioj senoj bažny
čioj, bus 1,500 svečių, bet prie 
bažnyčios tvarkai palaikyti su
mobilizuota 4,000 poUcininkų. 
Dar bus 1.500 karių, 8 kariniai 
orkestrai, 9 arklių traukiami ve
žimai, 15 vestuvinių pyragų, 
mylios žmonių, kurie ant šali
gatvių, nežiūrint koks būtų o-
ras, sėdės visą naktį, kad iš ar
čiau galėtų pamatyti visus dig
nitorius. 

Kiek yra žinoma Anna no
rėjo išvengti visos pompos ir 
ceremonijų, bet tradicijos ir ka-

Kissingeris j Japoniją išskri
do tik šiandien, ne vakar. Va
kar turėjo dar vieną, jau ket
virtą, susitikimą su Ču. 

Mirė buvęs Kinijos 
prezidentes 

PEKINAS. — Nepatvirtinto
mis žiniomis, vėžiu mirė Lhi 
Šao-či, buvęs komunistinės Ki
nijos prezidentas, kuris kultūri
nės revoliucijos metu buvo pa
kaltintas ir iš pareigų pašalin
tas. Buvo gimęs prieš 75 metus 
toj pačioj Hunan provincijoj, 
kur ir Mao. Oficialiai kampani
ja prieš jį pradėta 1966, kai ė-
mė siūlyti pramonėje naudoti 
kai kuriuos sovietų darbo meto
dus, pvz. stachanovišką skubi-
nimą. 

Kongresas turės 
savo tardytoją 

WASHTNGTONAS. _ Atsto
vų rūmų Teisinis komitetas 5:4 
balsais, pasidalinęs pagal parti
jas, priėmė įstatymo projektą 
ir pasiūlė pilnaties posėdžiui, 
kad Watergate bylai būtų ski
riamas trijų federalinių teisėjų 
numatytas atskiras tardytojas. 
Respublikonai suabejojo, ar 
toks įstatymas suderinamas su 
Konstitucija 

WASHJNGTONAS. — Teisė
jas John Sirica sakė, kad kitą 

jrališkasis protokolas tam nėra antradienį Baltieji rūmai pri-

Sueso kanalą? ir Egipto - Izraelio paliaubų linija. Dryžuotas ruožas 
j (apačioje) — ginčijamoji sritis, egiptiečiai tvirtina, kad ją Izraelis už-
, ėmė jau po paliaubų. įsigalėjimo, po spalio 22. 

nai juokauja, kad važiuoja į Va
karus". 

"Nors tai nėra tikri Vakarai", 
pasak* vienas elektronikas in
žinierius, lankęsis Vilniuje, "bet 
mums tai yra arčiausia prie jų. 
Viskas čia yra taip skirtinga, 
kad turi būti taip, kaip Vaka
ruose". 

Iš tikrųjų, gyvenimas Paba'-
tijo valstybėse skiriasi nuo Ru
sijos. Net jos didžiausios met
ropolijos — Maskva ir Lenin
gradas — daugeliu atžvilgių daž
nai atrodančios atsilikusios, ly
ginant jas su Vilnium ar kito
mis sostinėmis". Ir Amerikc-3 
turistas, atvažiavęs iš Rusijos, 
jaučiasi atsidūręs erdvėje tarp 
Rytų ir Vakarų. Tos pačios so
vietų vėliavos. Lenino portretai. 
Raudonoji armija, kad žmogus 
nepamirštum, jog esi Sovietų 
Sąjungoje. Bet jaučiamas dide
lis, nors sunkiai apčiuopiama1?, 
skirtumas. Vilniaus žmonės no

viją ir Estiją. Vilniaus. Talino 
ir Rygos miestų s iluetai su jų 
aukštais bažnyčių bokštais, ski
riasi nuo Rusijos miestų siluetų 
su išlikusiomis provoslavų cerk
vėmis. 

Lietuviai, estai ir latviai visi 
labai nori išgirsti turisto nuo
monę apie jų kraštus ir laiko 
komplimentu, kai jiems pasako
ma, jog jie skiriasi nuo Rusijos. 
Rygos mokytojas paaiškino: 
"Mes ir patys manome, kad pas 
mus viskas geriau, kaip ir vi
suomet buvo. Bet malonu suži
noti, kad ir kiti taip apie mus 
galvoja". fE.) 

Buvę belaisviai 
pasveiko 

palankūs. Net ir "mažuose" pus
ryčiuose po sutuoktuvių Buck-
ingamo rūmuose dalyvaus 200 
svečių. 

Astronautų 
iškėlimas vėl 

atidėtas 
CAPE CANAVERAL. — Erd

vių laboratorijos trečioji pamai
na šiandien pakilti dar nega
lės. Paskutiniuoju metu vėl pa
stebėti tam tikri sutrikimai, ir 

statys jam juosteles, dėl kurių 
tiek daug buvo ginčijamasi Bus 
pristatytos septynios juostelės 
ir kitokia medžiaga, dokumen
tai ir juostelės, kurie parodys, 
kad anų dviejų trūkstamų juos
telių tikrai nebuvo. Nbtonas da
vė sutikimą ekspertams ištirti, 
kad juostelėse ir dokumentuose 
nieko nėra išcenzūruota ar pa
keista. 

Prieš Nixono argumentus kal
ba valstybės gynėjo asistentas 
Henry Petersen. Jis sako, kad 
Nixonas jam anksčiau sakę3, 
jog 1973 balandžio 15 pasikal-

trijų astronautų iškėlimas ati- j bėjimas su Dean buvo įrašytas 
dėtas penktadieniui, irgi neduo-j: •^lostelę. 
dant garantijos, kad iki to laiko j 
bus suspėta pataisyti ir kad ne-1 WASHTNGTONAS. — Nixo-
bus pastebėta naujų trūkumų, j ̂  pusryčiavo su respubliko

nų koordinaciniu komitetu. Tai 
buvo pradžia jo susitikinėjimo 
su visais senatoriais ir kongres-

chel Jobert pakritikavo didžią-j m a n a i s į atsakinėjimas į jų 
šias galybes. Ameriką ir Sovietų j klausimus, liečiančius Waterga-
Sąjungą dėl jų perdidelio kiši- te 
mosi j Viduriniuosius Rytus ir 
diktavimą jiems savo valios. 
Kalbėdamas parlamente, jis kri
tikavo ir birželio 22 pasirašytą 

PARYŽIUS. _ Prancūzijos 
užsienio reikalu ministeris Mi-

MASKVA 
da" atsiliepė 
apkaltinti ir 

- Sovietų "Prav-
apie mėginimus 

pašalinti Nbtoną 

YTASHIN'GTONAS. — Penta
gonas skelbia, kad buvę karo 
belaisviai yra pasveikę, susti p-

skuba. moterys atrodančios ge-jrė.ię i r jokių f >zir,iU ar dvasinių 
riau ir madingiau apsirengusios. į sutrikimų neiiko. 80 procentų 
negu Rusijoj. Estai rengiasi pa-i buvusių belaisvių sugrįžo j 
našiai kaip jų giminaičiai suo
miai, skersai Suomijos Įlanka. 
Latviai įr lietuviai — tarytum 
būtų atkelti iš centrinės Euro
pos. 

Ryškų skirtumą tarp Vilniai!s 

ak
tyvią karinę tarnybą. Tik vie
nas pripažintas netinkamas tar
nybai ir du tebegydomi. Pusė 
visų aviacijos vyrų vėl skraido 
lėktuvais. 

WASHINGTONAS. Sen. 
ir didelių miestų sudarąs nuo- Hugh Scott fresp.. Pa.) sako, 
stabus skaičius kavinių, kavinė-] kad jis 1976 metais sieks per-
lių, barų ir įvairios rūšies ma- i rinkimo, tačiau jo didžiausias 
žų restoranėlių. Rusijos restora- noras būti pirmuoju ambasado-
nai, esą. dažniausiai atrodo kaip rium kom Kinijai 

Amerikos - Sovietų Sąjungos-ir paminėjo, kad tai nesveikas 
susitarimą 
ginklų. 

nevartoti atominių 

BUENOS AIRES. — Amoco 

reiškinys Amerikos gyvenime. 
Bet tikroji baimė, manoma, sly
pi, kad po Nixono kitas prezi-

naftos kompanijos vadovas Da-1 d c T l t a s b u t u kietesnis sovietų 
vid Wilkie prieš kurį laiką bu- j atžvilgiu ir užmirštų aUyžimą. 

pagrobtas, dabar paleistas. į vo 
Už jo paleidimą gangsteriai rei-1 
kalavo 1 mil. dolerių, ir nežino
m a ar kas tuos pinigus sumo
kėjo. 

ANKARA — Turkija turi 
vargo su vyriausybės sudary
mu. Prezidento Fahri Koruturk 
paskirtasis ministeris pirminin
kas Bulent Ecevit negali suda
ryti koalicinės vyriausybės. Vil
tis vėl nukrypo į buvusį prem
jerą Suelyman DariireL 

KALENDORIUS 
Lapkričio 14: šv. Jukundas, 

šv. Ve neranda, Ramantas, Sau-
lenė. 

Lapkričio 15: šv. Albertas, 
šv. Kolumbą. Vaidila Norda. 

Saulė teka 6:37, leidžias 4:32. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukę, kiek 

Įsiau. virš 50 alipsnių. 
ve-
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PAS NERIJOS TUNTO SESES 
"Kai nesam auka Tavo Šlovei, 
Priimk ir meile sesių, brolių...", 
jaunatvišku nuoširdumu skam

bėjo aukojimo giesmė, melancho
liškos gitarų muzikos palydima, 
Nerijos jūrų skaučių tunto suei
goje, 5. m. spalio mėn. 28 d. ry
te. 

Ir dėjo sesės savo auką — tink
lus ir gintarą — simbolius mei
lės savai tėvų žemei, gintaro pa
jūriui ir jas jungiančiai jūrinio 
skautavimo idėjai, diegiančiai 
joms savos tautos ir jos tradici
jų išlaikymo minų. 

"Kaip grįžtančius namo 
paukščius, 

Parveski, Viešpatie, ir mus 
Į žemę mūsų tėvų...", 
sesių giesmini jungėsi tėvai ir 

svečiai, viltingai tikėdami šio lū
kesčio išsipildymu, kol dar turi
me vadovių, mokančių jų dukras, 
kad malda ir giesmė taip pat yra 
neišskiriama lietuviškų tradicijų 
ir kasdienio gyvenimo dalis; kol 
dar turame dvasios vadovų, kaip 
s. kun. Algimantas Kezys, besirū
pinančių, kad jaunimas savo pa
maldose turėtų galimybę bend
rauti su Aukščiausiuoju Vadovu 
gimtoje kalboje; kol dar turime 
jaunimo nuoširdžiai šias pamal
das organizuojančio ir jame da
lyvaujančio. 

"Garbė, Tau, Viešpatie..." 

. Pamaldoms pasibaigus, toje 
pačioje Jaunimo Centro mažojo
je salėje, skubiai rikiavosi Nerijos 
sesės, negalėjusios šią vasarą sto
vyklauti. Skambiam jų šūkiui — 
"Laukiam, laukiam, sesių lau
kiam, iš stovyklos grįžtant lau
kiam!" stovyklinėm dainom atsi
liepė smagiai įžygiuojančios tun
to stovyklautojos. 

Dvejose stovyklose šią vasarą 
stovyklavo Nerijos tunto sesės, 
todėl jas grįžtančias pasitiko 
abiejų stovyklų viršininkės: ps. 
Vida Račiūnienė — "Baltijos" ir 
g. v. v. Ramunė Dičienė — 
"Anapus Marių". 

Nuaidėjo stovykliniai šūkiai, 
raportas ir tuntininkės ps. Irenos 
Regienės sveikinimo žodžiai... 
Stovyklų vadovės papuošė tunti
ninke stovykliniais ženklais ir 
suvenyrais, įteikė stovyklines 
knygas. Tunto vadovybės ir se
sių vardai, už gerai pravestas sto
vyklas, abiem viršininkėm buvo 
įtefkta simbolinė padėkos dova
na — LS Seserijos istorinis albu
mas. 

Stovyklautojams įsijungus į sa
vo vienetus — pradėta oficialio
ji dalis, kurią pasigėrėtinu sklan
dumu vedė tunto adjutante ps. 
Živilė Karaliūnaitė. Žuvėdra 

f Bus daugiau) 

VIDURIO RAJONO 
VADOVĖMS 

Mielos Sesės, : 
sveikinu visas grįžusias iš" atos

togų, iš Jubiliejinės stovyklos, iš 
savu vienetų stovyklų, 

jubiliejinė stovykla mums vi
soms paliko vienokį ar kitokį įs
pūdį. Pamatėme mūsų vadoves -
vus, jaunimą. Pastebėjome savo 
trūkumus, išgyvenome nepasise
kimus ir džiaugsmus. 

Be abejo, grįžusios gvildenote 
stovyklos išgyvenimus ir patyri
mus. Tikriausiai apsvarstėte savo 
vienetu trūkumus, pasidžiaugėte 
pasisekimais. 

Lapkričio mėnuo — mūsų skau 
tijos darbo metų pradžia. Visuo
se vienetuose nustatytos veikimo 
gairės, pradėti darbai. 

Linkiu, kad visoms šie metai 
būtų prasmingi, kad būtų įgyven
dinta seseriškumo ir draugišku
mo mintis, kad Seserijos "LIE

TUVA" jūsų visų širdyse ilgai 
liktų gyva. 

J. A. V. Victurio rajono vado
ves — LSS Seserijos vadijos na
res, seses Aldoną Gasnerienę, 
Daivą Gausienę, Nijolę Kersnaus-
kaitę, Joaną Krutulienę, Janiną 
Mikutaitienę, Ritą Penčylienę ir 
Reginą Kučienę sveikinu ir lin
kiu sėkmės atsakingose pareigose 
dirbant lietuviškos skautybės ir 
mūsų sesių gerovei 

Atvyksta Vyriausia Skautininke 
S. m. gruodžio 7 - 9 d-d. Chi-

cagoje lankysis LS Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Lilė Milukienė. 
Numatyta sekanti V. S. apsilan
kymo dienotvarkė. 

Gruodžio 7 d., penkt. 7:30 vai. 
vak. Seserijos ruošiamos dailės pa
rodos atidarymas Jaunimo Cent
re 9:00 vai. vak. Seserijos vadijos 
narių posėdis. 

Gruodžio 8 d., šeštad., 10-12 
vai. ryto — "Skautybė Lietuvai
tei" antros laidos leidimo komisi-
joh posėdis. 2 - 5 vai. p.p. Vidu
rio rajono vadovių posėdis su 
Vyr. Skautininke, Jaunimo Cent
ro kavinėje. 7:30 — 10:00 vai. 
vak. VAKARONĖ, Jaun. Centre. 

Gruodžio 9 d., sekm.,10-12 vai. 
ryto Jaunimo Centro did. salėje 
visų trijų Chicagos skaučių tuntų 
bendros Sv. Mišios ir uždara iškil
minga sueiga. 4 vai. p.p. filmo 
"Dvylika" II-os dalies premjera 
Jaunimo Centre. 

J.A.V. Vidurio rajono vadovių 
posėdis LS Seserijos Vyr. Skauti-
ninkės pageidavimu, jos apsilan
kymo proga, Chicagoje, gruodžio 
8 d., (šešt ) , yra šaukiamas rajo
no tuntininkių, jų vadijų ir kitų 
vadovių posėdis, Jaunimo Centro 
kavinėje. Pradžia 2 vai. p.p. Posė
džiui vadovaus rajono vadeivė. 
Kad posėdis būtų darbingas ir 
lengviau būtų galima jo mintis 
koordinuoti, prašau visų tunti
ninkių iš anksto pagalvoti ir pra
nešti rajono vadeivei kokia tema 
norėsite kalbėti. 

Kviečiu visas viešnias daly
vauti tos pat dienos 7:30 vai. vak. 
įvykstančioje VAKARONĖJE su 
Vyr. Skautininke. 

Sekančią dieną — gruodžio 9 
d. (sekm.) visos dalyvaukime 
Chicagos sesių tuntų bendrose S\\ 
Mišiose ir uždaroje iškilmingoje 
sueigoje. 

Raginu visas atsilankyti ir 
sekm. 4 vai. p.p. Jaunimo Centre 
įvykstančią filmo "Dvylika" II-os 
dalies premjerą. Filme yra įam
žinta viena iš buvusių LS Seseri
jos Vyr. Skautimnkių — v.s. Juo
ze Augaitytė - Vaičiūnienė. 

Vadovių pasikeitimai "Neries" 
tunto, Omahoj. Tun-kei s. Ra
mutei Micutaitei pasitraukus iš 
pareigų, naująja tuntininke pa
skirta s. Irena Lileikienė. 

"Nerijos" jūrų skaučių tunti
ninke ps. Irena Regienė nuo š. m. 
spalio 28 d. pasitraukė Lš pareigų, 
jas perduodama ps. Aldonai Jova
rą u skien ei. 

Naujosioms tuntininkėms lin
kiu sėkmės vadovaujant viene
tams, gi iš pareigų pasitraukusias 
kviečiu jungtis į kitus skautiškus 
darbus. 

Naujų veiklos metų planai. 
Esu tikra, kad visų vienetų vado
vės turi pasidariusios darbo pla
nus naujiesiems veiklos me
tams, ir jau yra įsibėgėjusios jų 
vykdyme. 

Prašau visas vadoves artimiau
siu larku prisiųsti man savo dar
bo planų kopijas. Dėkoju Cleve-

rjžirbos" stovykloje paukštytės atidžiai klausosi vadovių nurodymų. 
Nuotr. A. Kezio 

lando Neringos tunto tuntininkei žinojo. Siek tiek su baime pradėjo 
s. Nijolei Kersnauskaitei už taip jį lankyti. Juos sutiko apšviesti 
išsamų ir tvirkingai paruoštą veik griaučiai, lokio širdis, meškos 
los metų darbo planą, pakvietimą Ikraujas, ir bliūdukas akių (viskas 
dalyvauti sueigoje ir kt. medžią- buvo naudojama iš virtuvės). 
gą. Deja neužilgo mūsų namelis nu-

— — — < griuvo. Bet linksmai dar padai-
Gerasis darbelis. Mūsų veikla j navom, skaniai pasivaišinom ir su 

turėtų klestėti geraisiais darbe- i g e r a nuotaika išsiskirstėm, 
liais, įvairių pobūdžių ir apimties. R i m a R e k I a i t i e n ė 
Kviečiu visas vadoves savo viene
tuose ugdyti gerojo darbelio mintį K E R N A V £ S TUNTAS KVIEČIA 
ir skatinti seses pagal savo suge- : 
bėjimus ir galimybes jais pasi- | Lapkričio 16-tą d., 7:30 v.v. 
reikšti. Gerasis darbelis paremtas i nuoširdžiai kviečiame tėvelius ir 
pinigine auka yra tik tada geras į tunto bičiulius susipažinimo va-
ir turi auklėjamosios reikšmės, | karonei Kernavės tunto būkle, 
kada pačios sesės savo darbu juos j 6519 s. California ("požeminiam 
uždirba. H mamos išprašytas do- Į aukšte", įėjimas 2 pietinės pasta-
leris paaukotas gerajam darbeliui 
neugdo darbštumo ir atsižadėjimo | 
jausmo, o tuo pačiu nesukelia 
ger. darbelio atlikimo jausmo. 

Primenu, kad LS Seserijos So
cialinis skyrius kreipiasi į mus 
prašydamas piniginės aukos mūsų 
vargstančioms sesėms už geležinės 
uždangos paremti. Nepamirškime 
šio prašymo. Soc. Skyr. adresas: 
s. Danguolė Banevičienė, 1378 
Boulevard, W. Hartford, Conn. 
06119. 

DR. VL. B U Į Y S 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2*01 Wet« «3rd Mreet 
Ku.i.p.i..- tt3-čios *»• Caiifornia 

Pirmad.. antrad., ketvirta*!., nu© 
o iki 7:3u vai. vakaro 

sestad. nu» 2 IK.; 3:30 vai. 
Treiiad. ir penktąjį, uždaryta. 

Ofiso w-l«-f. 476-4042 
Kezid. i.-i. U'Albruok 5-304». 

to pusės, an t ros durys nuo gat
vės).Sklandi ir įdomi tunto veikla 
pareikalauja neeilinių pastangų, 
daug šeimyniško susiklausymo ir 
pasiaukojimo, ir — finansinės pa
ramos. Tikimės, 'kad mūsų tėve
liai jungsis skautiškon talkon, 
sutvirtindami ir paskatindami m ū 
su vadovių planus ir užsimoji
mus. Aptarsime Kaziuko Mugės 
reikalus, pabuvosime, pasidalinsi
me jaukaus vakaro nuotaika. 
Lauksime visų! 

Kernavės T u n t o tuntininke 

ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS 

Lapkričio 10 d. Chicagoje, Jau
nimo Cent re įvyko įspūdingas Vi
durio rajono vadovybės ruoštas 
"Skautų Aido'" penkiasdešimties 
metų sukakties minėjimas, ku
riame dalyvavo ir iš Atlanto pa
kraščio atkeliavęs LS Tarybos 
pirm. v.s. A. Saulaitis ir kanadie
tis v.s. C. Senkevičius — abu bu
vę ilgamečiai "S. A ." redaktoriai-
Apie šį įvykį p lač iau skaitysite se
kančioje "Skautybės Kelio" laido
je. 
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Medžiaga pasirodymams. Įvai
rių šventinių sueigų pasirody
mams, ypač mažesniuose viene
tuose, pasigendama medžiagos. 
Norėdama šiame reikale padė
ti, stengsiuos prisiųsti atitinka
mą kiekvienai šventei vaizdelį, ir 
pan., kad vienetai, kurie kartais 
šioje srityje jaučia trūkumą, galė
tų jais pasinaudoti. Bandysiu, 

,kad kiekvienai šventei medžiagą 
I suteiktų vis kita rajone vietovė ar 
i vienetas. Tuo būdu seseriškai pa
sidalinsime savo pasirodymų me
džiagos 'kraičiu" ir suteiksime į-

! vertinimą bei paskatinimą mū-
Į sų kūrybingoms sesėms. Šį kartą 
siunčiu čikagietės sesės Gabijos 
sukurtą Kalėdų vaizdelį. 

Budėkime-

s. fil. Danutė Eidukienė 
J.AV. Vidurio rajono vadeivė 

PAUKŠTYČIU IR VILKU 
KAUKIU BALIUS 

Šią vasarą "Žiežirbos" stovyk
los paukštytės ne tiktai dirbo, žai
dė ir dainavo, bet ir baliavojo. 
Sušauktoms vyriausiom Kernavės 
paukštyčių skilties buvo išduota 
paslaptis, kad trečiadienio vakare 
bus kaukių balius. Jų uždavinys 
toks: turi suplanuoti "baidyklių 
namelį". Šiam kaukių baliui bu
vo pakviesta Aušros Vartų paukš
tytės, Nerijos udrytės ir... visi 
vilkai. 

Jau prieš porą dienų visi jau
nuoliai per lankymą tik apie ba-
Mių tekalbėjo. Č», trečiadienis greit 
atėjo ir mes sparčiai dirbom ga
mindamos kaukes, ruošdamos pa
sirodymą ir svečių priėmimą. 

Kernaviečių cirkas sveikino sve
čius... dvi paukštytės su savo 

! aukštam kepurėm, ūsais ir mikro-
i fonu pristatė sekančius artistus: 
Į liūtus, dramblius ir beždžiones; 
|balerinas, storas ponias; sunkumų 
kilnotojas, net ir varlių trenerius. 

Aušros paukštytės įspūdingai 
atvaizdavo "Saulutė Tekėjo"; Ne-

! rijos nendrytės įdomiai, asmeniš
kai prisistatinėjo, c vilkai t rum-

ipais vaidinimėliais mus visus pra-
I juokino. Po pasirodymų vyko šo-
jikiai ir žaidimai; dainavimas ir 
'vaišės. Šokiai ir žaidimai tokio 
amžiaus jaunuoliam nelabai pra
ėjo. Daugiausia viliojo tai tas 
namelis, apie kurį jau visi 

VIEŠA P A D Ė K A 
Galvą nulenkęs, dėkoju visiems, dalyvavusiems mano pagerbimo va

karienėje lapkričio 4 dieną. Mano mintyse lieka tik sapnas ir liks viskas 
mano širdyje, kol aš gyvensiu. 

Dėkoju Lietuvos geri. kons. J. Daužvardienei, Leonardui Šimučiui, kun. 
P. Cinikui, Martynui Gudeliui ir kitiems. Labiausiai dėkoju Rudžiams ir 
Braziams už tiek daug įdėto darbo, kad padarytų gražų šį vakarą, nes 
vakaras tikrai buvo gražus ir įspūdingas. 

Dan Kuraitis 

Geriausia Šv. Kalėdų dovana — 

ENCYCLOPEDIA L I T U A N I C A 
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS 

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
395 W. Broadway. P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 

Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 
Prašykite kainaraščio. 

50%. 

<F 
SIMPOZIUMO DIENOTVARKES 

SANTRAUKA 
TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 21 D. 

20:00 — 22:00 vai. Susipažinimo pobūvis. 

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 22 D. 
10:30 — 12:30 vai. 
14:00 — 15:30 " 
15:45 — 17:45 " 

19:30 — 21:30 

ALIAS ir Lituanistinio Inst. posėdžiai. 
Simpoziumo atidarymas. 
Tematiniai posėdžiai: 
a. Bio-chemija, b. Istorija c. Fizika. 
matematika. 
Bendrinis posėdis. 

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 23 D. 
8:00 
9:30 

11:45 
13:30 

— 
— 

__ 
— 

9:00 vai 
11:30 

13:00 
15:30 

»r 

99 

tf 

15:45 — 17:45 

20:00 

Pusryčių susirinkimas. 
Tematiniai forumai: 
a. Psichologija, b. Filosofija, c. Chemija. 
Bendri priešpiečiai 
Tematiniai forumai: 
a. Literatūra, b. Biologija, c. Technologija 
(Energijos studijos) — K. Čampė. 
a . Medicina, b. Teologija, c. Kompiuteriai 
ir informacija. 

K O N C E R T A S 

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 24 D. 
9:00 — 11:30 vai. Tematiniai forumai: 

11:45 — 13:00 vai. 
13:30 — 15:30 " 
15:45 — 17:45 ** 

19:30 

a Menotyra, b. Visuomeniniai mokslai. 
c. Gamtos apsauga. 
Bendri priešpiečiai 
a. Kalbotyra, b. Medicina, c. Architektūra. 
a. Kraštotyra, b. Pedagogika, 
c. Architektūra. 

B A N K E T A S 

^ : 

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 25 D. 
11:00 — 12:00 vai. Pamaldos 
14:00 — 15:30 " Bendras uždaromasis posėdis. 

M c K E Y A 
P O A G I E 

Real Estate INSURANCE Management 
Visu rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis \ 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St - HEmlock 44300 

i 

Subscription Rates: $20.00 — Chicago and Cook County. Illinois. 
Elsewhere in U.SA. $18.00, Canada $20.00, Foreign 
Countries — $21.00. 

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

m. 
metams Vi m- 3 mėn. 1 mfin. 
$20.00 

18.00 
20.00 
21.00 
11.00 

$11.00 
10.00 
11.00 
12.00 
6.00 

$6.50 
5.50 
6.50 
7.00 
— 

$3.00 
2.50 
3.00 
3.00 
~ • • 

« Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesimaudo 
tų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susiu* 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 —12:00. 
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PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija Ir moterų URC* 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pnlaski Road (Cravvford 
Medical Building) TeL LL 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, IL, 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skajnbinti 374-8012 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai., p 
vai. vak. fteštad. 12-2 vai. 
trečiad. uždaryta 

P-
6-8 

P- o 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKV 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

POX VALLEY MEDICAi. CEVTER 
860 Summit Street 

Route SS — KlftIn LUinois 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad.. penkt., 1-5 treč. ir Sešt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND C. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-24O0 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4. šeStad. 10—3 vai. 

Ofe. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

CRAWPORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pnlaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURBIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MJ 3-0001. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. teL WAlbrook 5-8048 

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K § A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki g 

vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofa. PO 7-6600 Rez, GA S»7278 
DR. A, JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasrien nuo 1—4 p. p. ir 
6 Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. \iždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 Nortb Milwaukee Avenue 

TeL 783-3310 549-5400 

Vfei telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Conrt, Ocero 

Vai. kasrien 10.12 ir 4-7 Trečiad. ir 
š«>štad. tik susitarus. 

TeL. ofiso ir bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

DR. NINA KRAUCEL 
K.RIAUČEUŪNAITI 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avenue 

Tel. WA 5^ž6"0, neatsiliepus skam
binti 4471-0225. Valandos pagal susi-
tarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
K.CD1KH IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb Western Avenoe 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
3 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

lo v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1168 

Rezid. telef. — -239-2919 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfc VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. Šeštad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St — TeL 737- 5149 
Tikrina akis. Pritaiko akhiiiia ir 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t re t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RE 5-4410 
Rezid. GR 6-0617 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki S v. vak. 
antr. ta pt-nkt. nuo 1-S vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. S9tb S t 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vaL: Pirm., antr.. treč. ir 

penkt. nuo 2 iki * vai. ir nuo 6 flci 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

Ofiso teL H E 4-2123 Namu GI 8-6196 

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

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad.. ketv., ir penktad. 
2-4 ir 6-3. Treč. ir SeStad. uždaryta. 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Alban y Avetrae 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.. 

Tel. Ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet . 

Treč. ir šešta4. pascal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
OfLso tel. 767-2141; namu 636-4859 
Vai.: pu-ni. antr. ketv. 2—5 rr 6—8. 
penktad. 2—5. 6tAt. pagal susitarimą. 
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Jei sovietiniai okupacinės va i 
džios pareigūnai ligi šiol akty 
viai kišosi į lietuvių vestuvių 

Atėjūnų rusų kapai JL 

TARNAUJA LIETUVOS RUSINIMUI 
NĮekas lietuvybės taip labai krikštyjami ir naujagimiai, o 

nestiprina, kaip įvairus lietuvių t a ip pat krikščionišku papročiu 
tautmiai ir religiniai papročiai, laidojami mirusieji, 
amžių bėgyje mūsų tautos kar - Visa tai rodo, kad lietuvių 
tų sukurti, išugdyti, puoselėti, t a u t a dar gyva. kad jos nariai, 
Vestuvių, krikštynų, laidotuvių, komunizmo kepami lyg žuvelės 
mirusiųjų pagerbimo, šeimos ir keptuvėje, visaip ra i tos i norė-
jvairių švenčių papročiai savo darni išvengti tautines ir reJigi-
šaknimis siekia seniausius lie- nes mirties, 
tuviu gyvenimo amžius. Prie- * 
mus krikštą, jie buvo gražiais 
lęrikščioniškais papročiais papil
dyti ir sudarė darnią visumą. 

Dažni gyvenimo pavyzdžiai ir vardynų tvarkymą, tai j mi-
rodo, kad tautos, atsisakiusios rusiųjų laidojimą dažniausiai 
savo gražių papročių, įpročių r anka numodavo. Komunistų 
h* tradicijų, daug greičiau nu- partijai juk terūpi rytojus, jau-
tausta, kaip tos, kurios jų išti- nos sielos. Seniai, mirusieji — 
sus šimtmečius laikosi. Gražus ' 'buržuazinė atgyvena". Partija 
pavyzdys yra žydų tauta, ku- nedaug tesisieloja, kai jie ir į 
riai, kad ir išblaškytai po visą bažnyčią nueina, o mirę yra 
pasaulį, papročių ir apeigų lai- krikščionišku būdu. bet su šio-
kymasis padėjo išlikti žydais kiomis tokiomis laidotuvių iš-
ir a tkur t i savo valstybę beveik kilmėmis laidojami. 
po 2000 metų, nors senoje že- Tačiau pastaruoju metu mas
inėje kaip ir nebebuvo likę žy- kviniai pareigūnai užmetė savo 
dtį- akį ir į šią gyvenimo sritį. 

* Pirmiausia užkliuvo kapinės. 
Tai labai gerai žino Lietuvos D ^ 1 " ™ Lietuvos kapinių bu-

okupantai ir todėl, norėdami V O BaiaV^os nuosavybė ir jų 
mūsų žmones nutautinti i r su- V^igūnų tvarkomos. Vėlyvą 
rusinti, stengiasi išrauti iš mū- m e t u r u d e n J b u v o š v e n č i a m a 

sų tautiečių lietuviškai krikš- V e l i n i u ~ m i r u s " i j u minėjimo 
čioniškas tradicijas, jų vietoje d i e n a - Komunistai ta i praleisda-
primesdami - tarybiškus papro- V O lyg i r n e ^ r d o m i s : * * n e P a " 

togu kovoti su tais, kurie vie-

Narkotikų problema komunistiniuose 
kraštuose 

Komunistinius kraštus kamuo-1 
ja įvairios problemos: aplinkos 

J. VAIČELIŪNAS bes pareigūnai — teisėjai. 
Baudos už nelegalią narkotikų 

tarša, gyvenamų namu ir įvairių pasaulį. Pradžioje pasijutau blo- Į prekybą bei jų vartojimą ko 
- : *" gai, bet vėliau buvo gerai. Aš; munistiniuose kraštuose nevieno-

čius' 
Šiam reikalui buvo išleistas n u ** k i t u b ū d u P a š C T b i a "mi

rusius. Kapinės, kaip ir kita že
mė, buvo nacionalizuotos, t . y. 
iš Bažnyčios kompentencijos iš-

net specialus naujųjų tradicijų 
vadovėlis "Lietuvių šeimos t ra
dicijos", kurio tikslas, kaip ra
šoma -įžangoje, "kad greičiau 
išsivystytų t ikrai liaudiškos ta
rybinės vestuvių, vardo nauja
gimiui suteikimo, gimimo die
nos paminėjimo, laidotuvių ir 
kitos buitinės tradicijos". 

Minėtas vadovėlis pirmoje ei
lėje skir tas metrikacijos biurų 
vedėjams. Daugiausia rašoma 
apie "tarybinius vestuvių pa
pročius", nes jie Lietuvoje bu
vo gražiausiai išbujoję ir, juos 
uždraudus, gavosi didelė tuš tu
ma, kurią Bažnyčios vietoje sten 
giasi užpildyti okupacinė val
džia. Toliau įžangos žodyje ra
šoma, kad naujieji papročiai 
turi atitikti "šiuolaikinius porei
kius ir tarnaut i lietuvių liaudies 
komunistinės pasaulėžiūros stip
rinimo interesams". Dievą čia 
turi atstoti komunistų parti ja, 
dvasininką — okupacinės val
džios pareigūnai, komsorgai, 
metrfeacijos biurų vedėjai, vyk
domųjų komitetų vadovai i r 
pan. Tai teorija. 

prekių trūkumas, jaunimo nusi
kaltimai. Komerciniai ir kultūri
niai kontaktai su užsieniu komu
nistiniams kraštams pagamino 
dar vieną problemą — narkotikų 
vartojimą. 

Kai kuriuose slavų kraštuose ir 
anksčiau žmonės augino aguonas, 
iš kurių buvo gaminamas opiu
mas. Sakoma, kad Čekoslovakijo
je kaimietė motina, norėda
ma, kad maži vaikai jos dirban
čios netrukdytų, pėduodavu
si jiems kramtyti tuščią aguonos 
galvutę. Daug muzulmonų Bal
kanų kraštuose vartoja hašišą, 
gaunamą iš Indijos kanapių. Tas 
paprotys neišnykęs nei dabar, 
nors tuos kraštus valdo komunis
tai. 

Problemų sunkumai 

Komunistiniuose kraštuose kar 
tais vengiama viešai pasisakyti 
dėl narkotikų problemos. Tos 
problemos kartais pakreipiamos į 
kitą pusę, bet visvien jos paaiš
kėja. Tiesa, dabar komunisti
niuose kraštuose narkotikų varto 
jimas yra mažesnis, negu Vaka
ruose, bet ta problema didėja. 
Turimomis žiniomis Lenkijoje 
narkotikų vartojimas plečiasi. 
Skaičius narkotikų vartotojų, ku
rie patenka į ligonines, per me-

taip dariau, nes ir kiti taip darė. 
Tai buvo modernu. Mano moti
na apie tai nežinojo Lr ji mani
mi mažai rūpinosi. Mano tėvai 

dos. Griežčiausi nuostatai narko
tikų pirkliams ir vartotojams yra 
Gruzijoje. Asmuo, kurs vartoja 
narkotikus be gydytojo recepto. 

SUVAŽIUOJA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJAI 

buvo išsiskyrę, nors jie gyveno ta i baudžiamas 1 0 — 1 5 dienų ka
me pačiame apartamentų name". Į Įėjimo. Už pakartotiną nusižen-

Kaikurie jaunuoliai narkotikus į girną baudžiamas 6 — 12 mėne-
vartoja ne tik dėl tokios šeimos; s ių kalėjimo. Kuris nelegaliai ga-
padėties, bet ir 

t . 
dėl 

plėštos. Buvo pradėtos skelbti t u s padvigubėjo <P. C. 1973.VIII, 
kapinių tvarkymo savaitės. Mi
rusiųjų "pagerbimo" reikalus 
perėmė valstybė i r komunistų 
partija. Kaip dabar Sovietai 
tvarko šiuos reikaJus, matyti 
iš korespondencijos iš Kaišia
dorių, paskelbtos "Valstiečių 
laikraštyje" X1.3. 

"Mokyklos, įstaigos, kiti ko
lektyvai, apylinkių vykdomųjų 
komitetų vadovaujami, dalyva
vo talkose, tvarkant kapinių ap
linką, mirusiųjų artimųjų poil
sio vietas, apleistus k a p u s O 
ketvirtadienio vakare įvyko mi
rusiųjų pagerbimo šventė. Po 
darbo žmonės su gėlėmis pa
t raukė j kapines. Centrinėje 
miesto kapinių a7ėjoje su degan
čiais fakelais išsirikiavo moks
leiviai, aidėjo gedulinga muzi
ka" . Kitose vietovėse, kur yraĮ t i r l įų lošimo namų, privilegijuotų 
k a r o metu žuvusiųjų bolševikų j žmonių, bedarbių, nėra morali-

33 p . ) . Jugoslavijoje šiuo atžvil 
giu padėtis dar prastesnė. Cia 
narkotikų vartojimas prasidėjo 
1965 m., o dabar jau skaitoma 
tos srities epidemija. Ne t viduri
nėse mokyklose apie 6 p r o c mo
kinių vartoja narkotikus. Šiuo me 
tu Jugoslavijoje priskaitoma per 
40.000 tikrų narkotikų vartotojų. 
Šiaip gi čia narkotikų vartotojų 
skaičius yra daug didesnis, nes kai 
kurie silpni narkotikai vartoti ne
draudžiama. Bet nuo silpnų nar
kotikų lengva pereiti prie stiprių. 
Į klausimą, kas bus daroma tai 
problemai išspręsti, atsakyta, kad 
toje srityje bus žiūrima, ką darys 
Vakarai. 

Sovietai sako, kad pas juos di
delės narkotikų vartotojų proble
mos nėra, nes čia neturima azar- J kietijos. Jugoslavų spauda rašo: 

Vasarą, kada atvyksta daug tu-

nenormalios 
krašto santvarkos — komunisti
nio režimo. Jie nori turėti lais
vę. Cia Rytų ir Vakarų narkotikų 
vartotojų norai sutinka — jie 
nori laisvės, tik jų laisvės supra
timas yra skirtingas. Jei vakarie
čiai narkotikų vartotojai nori lais 
vės palaidumui, tai rytiečiai — 
laisvės savo tėvynėms, žmonišku
mui. Komunistinis jaunimas se
ka Vakarų pasaulio jaunimą, ne
išskiriant narkotikų vartojime. 
Tam sąlygas sudaro turizmas,pre 
kybiniai ir kultūriniai kontaktai. 
Daugiau ir daugiau turistų lan
kosi komunistiniuose kraštuose. 
Ir tos sąlygos prisideda prie nar
kotikų vartojimo išsiplėtimo. 

Kova prieš narkotikų vartojimą 

Kovai prieš narkotizmą kom. 
kraštai bando sustiprinti kontro
lę muitinėse ir sumažinti narko
tikų įvežimą padidinti baudas už 
neleistiną prekybą narkotikais, su 
stiprinti kontrolę legalaus narko
tikų pardavimo, pasirūpinti nar
kotikus vartojančių asmenų gydy 
mu ir propaganda prieš narkoti
kų vartojimą. 

Sovietai skundžiasi, kad Vaka
rų turistai atsiveža ir narkotikų 
piliulių. Jie jas atsiveža tik sau, 
bet jos patenka ir pas vietos gy
ventojus. Šiaip sovietinė muitų 
kontrolė labai griežta, ir pro ją 
sunku bet ką prašmugeliuoti. 

Jugoslavijoje nelegalus narkoti 
kų įvežimas gana didelis, nes čia 
sunku gerai apsaugoti pasienį. 
Nors policija .per metus konfis
kuoja šimtus kilogramų narkoti
kų, bet nemažai jų praeina ne
pagautų. Daugiausia narkoti
kų stlaiptai įvežama iš Turkijos, 
Irano, Lebano, Prancūzijos ir Vo-

mina narkotikus ar jais prekiau
ja, baudžiamas 3 —10 metų ka
lėjimo. Už pakartotiną nusižen
gimą baudžiamas 10 — 15 metų 
kalėjimo. 

Lenkijoje daugiausia baudžia 
ma už narkotikų vogimą iš vais
tinių ir padirbimą ar pavogimą 

Tautiniam sąmoningumui iš
laikyti ir jaunimą ugdyti lie
tuviškoje aplinkoje plačias ga
limybes teikia gerai veikiančios 
tautinių šokių grupės. Ypatin
gai džiugu pažymėti, kad pas
kutiniaisiais metais tų tautinių 
šokių grupių skaičius ne t ik kad 
nemažėjo, bet žymiai padidėjo 
ir turi tendencijos ateity didėti. 
Tai liudijo ir Ketvirtosios tauti-į 
nių šokių šventės sekėjų skai-į 
čius ir grupių gausa. 

Kaip kiekvienai organizaci
jai , taip ir tautinių šokių gru
pėms reikia gerų, prityrusių tau 
tinių šokių vadovų — mokyto
jų. Dėkui Dievui, išeivijoje mes 
turime tokių puikių tautinių šo
kių žinovų, kaip Matulaitienė, 
Gobienė, Breichmanienė, Sagys, 
kurie geba organizuoti i r pra
vesti ypatingai plataus masto 

narkotikų receptų. Už narkotikų e t i n i ų šokių šventes, suplanuo 
vartojimą bausmės mažos: gau- i J a n t i r J i &*>%• Gi tautinių šo
ną šluoti gatves be atlyginimo ir! k l u S^Pėms vadovauja t a ip pat 
pan. Lenkijoje laisvai vartojamas' Patyrusios mokytojos a r mo-
silpnas narkotikas aerosol 

Net oficialūs narkotikų — 
aguonų augintojai dalį jų nusle
pia nuo valstybinio supirkimo, 
kad galėtų tas aguonas parduoti 
privačiai. Kartais nuslepia iki 50 
procentų visų išaugintų aguonų. 

Gydymas 

Kaikuriuose komunistiniuose 

kytojai. vieni iš 
kiti, jaunesnieji. 

jų turį stažą, 
čia įsigiję. 

Stasys Barzdukas. PLB garbės pir
mininkas. Amerikos ir Kanados tau 
tinių šokių mokytojų suvažiavime 
Chicagoje skaitys paskaitą. 

paramą. Suvažiavime bus ap ta r 
t a ne tik einamieji organizaci
niai reikalai, bet numatomos 
t r y s geros ir tautinių šokių mo
kytojams reikalingos paskaitos. 

PLB garbės pirm. S tasys 
Barzdukas aptars tautinių šokių 
reikšmę lietuvybės išlaikymui Didele dalimi prie jaunųjų 

tautinių šokių ugdymo y r a pri-1 g į į į į ! 
sidėjęs Tautinių šokių institu-, Liudas Sagys 
tas , suruošęs prieš keletą me
t ų Jonyno vasarvietėje tauti
nių šokių mokytojų kursus, ku
rių organizavimu tada uoliai rū
pinosi ir UI bei TV tautinių šo 

kraštuose: Sovietų Sąjungoje. Ru-; k i ų genč ių organizavimo pir-

kapų, gyventojai buvo prievar
tos būdu varomi prie jų. Spe
cialios vėlinių iškilmės prie žu
vusių rusų kapų buvo suruoš
tos Darbėnuose. Salantuose, Pa-

Gyvenimo prakt ika tačiau ro- nevėžyje, Anykščiuose ir kitur. 
do, kad tautinius ir religinius 
papročius išrauti ne taip jau 
lengva. Tiesa, jaunieji iškilmin
gai nueina į metrikacijos biu
rą, k u r juos "iškilmingai'' su
tuokia metrikaciniai pareigū-

Atėjūrių kapai Lietuvoje da
romi "šventomis ir lankytino
mis vietomis'', č ia statomi pa
minklai, ruošiamos iškilmės, 
puoselėjamas "didžiosios rusų 
tau tos" kultas. Žuvusiųjų rusų 

nai, tačiau labai dažnai anks- pretekstu jų giminės ir šiaip jau 
čiau ar vėliau neviešu būdu jie tautiečiai kebasi į Lietuvą, be 
nevengia ir į bažnyčią užsuk- eilės gauna geriausius butus, 
ti, sulenkti kelius prieš Tą, ku- darbus ir čia nuolat apsigyvena, 
ris y ra didesnis už komunistų Taigi ir mirusieji turi tarnau-
partiją, už okupantą, ne t už t i rusinimui bei kolonizacijai. 
patį Leniną. Panašiu būdu yra b. kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

KIAURI STOGAI IR KIAURI VANDENTIEKIAI 
Kolonistas pavergtoje Lietuvoje 

rapinasi. kad visos bulvės ir visi 
grūdai, taip pat mėsa ir pienas bū
tų pristatyti Maskvai, nes raudonie
ji kapitalistai stengiasi išnaudoti 
liaudį ligi paskutinio prakaito lašo. 
Bet tie raudonieji buožės visai ne
sirūpina, kad kolchozininkas geriau 
gyventų. Štai. keletas ištraukų iš 
komunistinėj "Tiesoj" spalio 25 d. 
išspausdinto straipsnio: "Pažadais 
stogų neuždengsi". Straipsnyje 
skundžiamasi: 

"štai Kapsuko miesto Laisvės 
gatvės namo Nr. 28 gyventojai nu
siskundžia, kad jau keletas metu. 
kai pro namo stogą j vidų sunkiasi 
vafiduo. Nuo nuolatinės drėgmės 
krinta tinkas. Į daugkartinius gy
ventoju prašymus namų valdyba 
vis atsakydavo pažadais. Rajono 
vykdomojo komiteto nurodymu šiuo 
metu jau tvarkoma... toji namo da
lis, kuri remonto nereikalinga. Ka
da bus užlopytas kiauras stogas, 
nėra Snios,'1 

"Neturi geriamo vandens Kalva
rijos miesto Kapsuko gatvės namo 
Nr. 17 gyventojai, nors tas namas 
gražus, keturių aukštų, su visais 
patogumais. Kiekvieną kartą, kada 
reikia vandens, gyventojai turi 
leistis į rūsį. Ar tai nedaro gėdos 
namo šeimininkui — Kalvarijos sie
ninių medžiagų gamyklai?" 

"Trečias mėnuo vargsta be van
dens Vilniaus miesto Gorkio gatvės 
namo Nr. 95 3-čio. 4-to ir 5-to butų 
gyventojai. Daugelį kartų jie vars
te namų valdybos Nr. 26 duris, pra
šydami padėti. Tiesa, namų valdy
bos atstovai ne kartą lankėsi vieto
je, klausėsi iš vamzdžių sklindan
čių garsų, žadėjo sutvarkyti. Deja. 
vandens kaip nebuvo, taip ir nėra. 
Ka daryti ?" 

Žodžiu, vanduo per stogus varva, 
vandens perteklius, tačiau kitur 
iš viso vandens negalima gauti. Vi
sa tai tik liudija komunistinę sta
tybą ir kolonistinę, komunistinę 
santvarką, 

nio tuštumo ir netikrumo atei
čiai. Bet gyvenimo praktika rodo, 
kad ir sovietai turi narkotikų var
totojų problemą Sovietijoje nar
kotikus daugiau vartoja privilegi
juota klasė — kompartijos nariai 
bei jų vaikai, turį užtenkamai pi
nigų narkotikams nusipirkti. 

Komunistiniuose kraštuose, 
kaip ir Vakarų pasaulyje, narko
tikus daugumoje pradeda vartoti 
jaunimas iš pairusių šeimų. Vie
nas Čekoslovakijos jaunuolis sa
ko: "Aš pradėjau narkotikus var
toti vidurinėje mokykloje. Netu-

nstų, narkotikų prekyba eina pa-
plūdymiuose. viešbučiuose, šo
kių salėse, baruose. Nakties ir deg 
tinės stiklo priedangoje eina biz
nis! Hašišas, LSD ir kiti narkoti
kai keliauja į Belgradą. Zagrebą, 
Saravjevą." 

Narkotikų pirkliai vartoja pre
kių laivus, modernias jachtasvpri-
vačius automobilius, kartais net 
paštą. Jugoslavijoje už nelegalią 
narkotikų prekybą bausmės nedi
delės: 2.000 dolerių ir keli mėne
siai kalėjimo. Policija ir muitinių 
pareigūnai nėra patenkinti mažo 
mis baudomis už tokius nusikal-

rėjau supratimo apie gyvenimą ir, timus, bet baudas uždeda valsty-

munijoje, Bulgarijoje yra privers 
turus narkotikų vartotojų gydy
mas. Sovietai sako; "narkotikų 
vartotojai, kurie nesutinka sava
noriškai gydytis, yra laužytojai 
darbo disciplinos, viešosios tvar
kos, socialinio gyvenimo tai
syklių". Apie narkotikų vartoto
jus sovietuose viešai skelbiama 
mažiau, negu apie alkoholikus, 
nes pirmųjų daugiau pasitaiko iš 
komunistinio elito. 

Narkotikų vartotojų gydymas 
yra sunkus. Pusė jų po pusmečio 
vėl grįžta prie narkotikų vartoji
mo, nes nebepajėgia atgauti ge
ro vardo. Tai žmonės "su praei
timi'". 

Propaganda ir priemonės 

Komunistiniuose kraštuose 
propagavimas ir auklėjimas prieš; 
narkotikų vartojimą yra silpnas. 
Mokyklose pirmoje eilėje skiepi
jamas komunizmas, o mažiau 
kreipiamas dėmesys į jaunimo 
moralinį auklėjimą. Jugoslavijoje 
yra įsteigta organizacija kovoti 
prieš narkotizmą, bet jos įtaka 
menka. 

Komunistinius kraštus nuo 
narkotizmo kiek gelbsti ta aplin-Į 
kybė,'kad tenai didžiuma žmonių! 
gyvena skurdžiai. Kaip jau buvo 
minėta, narkotikus daugiau var
toja raudonasis elitas ir miestuo-
segyveną žmonės. Tiesa, susidu
ria su narkotikų vartotojais ir kai
m o jaunimas, bet jie, kaip ir jų 
senimas savo vargingą gyvenimą 
greičiau užpila alkoholiu. 

Kaip komunistiniuose kraštuo
se bus išspręsta narkotikų varto-

mininkas dr. Leonas Kriaučeliū-
nas. 

Tara tikslui Tautinių šokių 
insti tutas lapkričio 2 3 - 2 4 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
Chicagoje, šaukia JAV ir Kana
doje gyvenančių ir dirbančių! 
lietuvių tautinių šokių mokyto-; 
jų suvažiavimą. Suvažiavimo 
tikslas — išrinkti naują institu
t o vadovybę, aptar t i tautinių 
šokių puoselėjimo problemas ir 
suplanuoti būsimajai V-j ai tau
tinių šekių šventei repertuarą. 
Kaip žinia, LB Taryba y r a nu
tarusi sekančią tautinių šokių 
šventę ruošti 1976 metais. Taigi 
pats laikas pradėti paruošia
muosius darbus. JAV LB Kraš
to valdyba šį suvažiavimą glo
boja ir yra paskyrusi finansinę 

Liudas Sagys. "Grandinėlės" vado
vas, Amerikos ir Kanados Tautinių 
šokių mokytojų suvažiavime Chica
goje skaitys paskaitą. 

įimo problema — sunku pasaky
ti. Greičiausia, kad Rytai ir toje 
srityje seks Vakarų pasaulį. 

Grandinėlės 
vadovas, gerai pažįstąs tautinių 
šokių sritį, kabės t ema : "Žvilgs 
nis į lietuvių šokį". A. Tamo
šaitis, iš Kanados, plačiau pa
lies tautinių drabužių proble
mas ir savo paskaitą pailiust
ruos skaidrėmis, mokytojus a-
kivaizdžiai supažindindamas su 
tautiniais drabužiais. 

Suvažiavimu susidomėjimas 
didelis. J a u yra užsiregistravu
sių arti penkiasdešimt tautinių 
šokių mokytojų iš įvairių vie
tovių. Manoma, kad t a s skaičius 
žymiai padidės. Suvažiavime da
lyvauja d a u g ir jaunųjų moky
tojų. 

Insti tuto pirmininkui B r u n o 
Shotui ir šiuo ka r tu talkina uo
lusis visuomenininkas, dviejų 
tautinių šokių švenčių pirminin
kas dr. Leonas Kriaučėliūnas. 
Suvažiavimu rūpinasi ir kiti in
stituto nariai . 

Šis suvažiavimas kaip t ik su
tampa ir su tuo laiku vykstan
čiu Antruoju mokslo ir k ū r y 
bos simpoziumu, kuriame nema
ža dalis tautinių šokių mokyto
jų, atspėję nuo savo suvažiavi
mo, žada dalyvauti ir simpoziu
mo paskaitose. 

Jurgis Janušai t is 

PERSALIMA SUKELIA 
89 ĮVAIRŪS VIRUSAI 

Dažniausiai žmonės suserga 
persišaldymu. Medicinos moksli-
n inkai susidomėjo, ar negalima 
padaryti skiepų, nuo šios ligos. 
Anglų tyrinėtojai, ieškodami ap
saugos galimybių, ištyrė, jog pa
prastą persišaldymą sukelia ne t 
89 įvairūs virusai. Taigi šis sudė
tingas uždavinys, atrodo dar ne-

l greit bus išspręstas. 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AURELIJA BALAftAITLENfc 
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— Ne, ponia. Aš t ik tolimas ponios Virkaitienės 

giminaitis, — sumelavo Vytautas . — Ji negrįžta, o 
aš turiu skubėti. Pasakykite jai, kad buvo Vytas. 

Atsisveikinęs Vytautas išėjo į žiemos dieną. 

Grįžusi Gražina nustebo, kad taip greitai Vytau
tas pasistengė ją aplankyti. Atsargiai išklausinėjusi 
kaimynę apie jo reakciją ir supratusi , kad Vy tas ne
prisipažino esąs jos vyras, ji išėjo į namus, sūnum 
nešina 

Gražina buvo sustojusi keliose vietose ieškoti 
tarnybos. Viskas pasirodė ne taip paprasta , kaip ji 
tikėjosi. Laikina ekonominė krizė apkarpė esamus eta
tus. Nei valstybės ižde, nei finansų ministerijoje ta r 
nybų nebuvo. Visur ją pasitiko su šypsena, manda
giai ir maloniai. Tačiau, sužinoję, kad ji ieško darbo, 
bet nėra kokio įtakingo valdininko žmona, skyrių vir-

Kelios savaitės praėjo, bet Gražinai darbo nepa-j aš? K u r mano jausmai? Tu manai, kad aš jį r adau 
vyko gauti. Pavasariui visiškai priartėjus, j i iš pasku- | gatvėje? Aš jį išnešiojau; aš jį pagimdžiau. Jo gyve-
tiniųjų pinigų sumokėjo nuomą. Likusi vos su keliais nimas dabar y ra mano gyvenimas. Atimk jį iš manęs 
litais, ji nutarė rašyti Vytui laišką, prašydama pa-j ir man nebėra tikslo gyventi. — Sunkiai valdydama 
skolos. Daugiau ji neturėjo į ką kreiptis. Į savo laiš- j savo susijaudinimą, atsiliepė Gražina. 
ką negavo kurį laiką atsakymo. Netikėtai vieną vaka
rą j is pats atsidūrė jos bute. 

— Kokia staigmena! — šūktelėjo Gražina, taisy
dama savo netvarkingai sušukuotus plaukus. Paskuti
niuoju metu, paveikta nesėkmės ir vienumos, ji pra
dėjo apsileisti ir mažai dėmesio bekreipė į savo iš
vaizdą. Jos suknelė buvo gerokai susiglamžius, ne 
pirmo švarumo. Jos plaukai, seniai bematę gerą šu
kuoseną, buvo nustoję savo gilaus auksinio blizgesio. 
Kambarys buvo netvarkingas, užverstas senais laik
raščiais, nelaidytais baltiniais ir Juliuko drabužėliais. 
Vyto apsilankymas ją užklupo netikėtai. 

— Gavau tavo laišką, Gražina. Jaučiu, kad esi 
reikalinga pagalbos. Aš ilgai galvojau apie esamą ta
vo padėtį ir turiu tau pasiūlymą. Manau, kad tu. ma
nęs išklausiusi iki galo, su juo sutiksi. Mažasis Ju-
liukas auga be tėvo. Tu jam negalėsi duoti pakanka
mai meilės, nes busi priversta eiti dirbti. Grįši pa
vargusi, išsisėmusi. O berniukui reikalingas tėvas. A-
tiduok tu Juliuką man. Levutė jį prižiūrės, kaip sa
vo vaiką. Aš jam duosiu savo pavardę, viską, kas 

šininkai ir smulkūs referentai t rumpai ir šaltai atsi- j priklauso tikram sūnui. Tuo gal dalinai išpirksiu sa-
sveikindavo. Gražinos nuotaika buvo pašlijusi, t ik ma- j vo gyvenimo kaltes ir atsilyginsiu savo mirusiai mo-
žyčio Juliuko šypsena nušvietė jos niūrias mintis . Bet j tinai, 
ką dabar daryt i? _ Tu nori iš manęs atimti mano sūnų? Bet kur 

Vy tas tylėjo. 
— Žinau, kad aš negaliu grįžti pas tave. Bet ma

no kūdikis tavo namuose galės gyventi, kaip pilnatei
sis t avo šeimos narys? Ne, i r da r kartą ne! Grįžk, 
iš kur atvykęs, ir niekada daugiau manęs neieškok. 
Aš išsiversiu. Padariau klaidą, rašydama tau laišką. 
Tai buvo tik impulso dalykas. Man dar nieko nestin
ga, ir aš jau nuo ryt dienos pradedu dirbti, — me
lavo ji , pagauta įtūžimo. — Tavo motina tave augino 
viena be vyro, ir visą gyvenimą dirbo. O ko tau t r ū 
ko? Lygiai ta ip pat Juliuką auginsiu ir aš. 

Persimetę dar kebais piktokais sakiniais, Virkai-
čiai išsiskyrė. 

Gražina kasdieną praleido ilgas valandas, belsda-
ma į įstaigų duris, bet jai niekur nepavyko užsikabintL 
O artėjo sekančio mėnesio pabaiga, ir ir jau nebeuž
teko pinigų nuomai. Juliuko pienui ir daržovėms d a r 
kelioms savaitėms buvo pinigų. Gražina negalėjo mie
goti naktimis, ir ji pradėjo matyt i Juliuką sulysusi, 
nuskurdusį, išbadėjusį. Karčios ašaros nieko nepadė
jo, o kasdieną įstaigose atsakymas buvo "dabar ne tu
rime laisvos vietos". 

Gyventi ir valgyti reikėjo, bet neliko į ką kreip-
i tis. 
i 
I 

{Boa d*ngian} 
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Mokslo ir kūrybos simpoziume 

ISTORIJA 

Dr. Vincas Maciūnas 

Po gausių pokalbių įvairiose 
sekcijose Antrojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo dienomis, paga
liau renkamės i Forumų, kuria
m e bus bandoma stabtelėti ir į 
prie istorinių šaltinių, atseit ats- i 
įleidžiama ISTORIJA. 

Istorijos forumui vadovaus į 
mums jau gerai pažįstamas isto
rikas prof. Jonas Puzinas. Jis dar 
taip neseniai Chicagoje, minint 
Vilniaus įkūrimo 650 metų su- I 
kaictj, skaitė labai įdomią ir ver
tingą paskaitą apie Vilnių. Foru
m e jis taip p;it nagrinės tema: 
Vilniaus 650 metų sukakti* — 
miesto ar Gedimino sostinės. Tai 
gera proga iš istorinės perspek
tyvos giliau pažinti ir savąjį Vil
nių. 

Antrąjį pranešimą padarys li
teratūros istorikas Vincas Maciū
nas, kalbės apie d r. J. Šaulio ar
chyvą Pensylvanijos universiteto 
bibliotekoje. 

Dr. Vincas Maciūnas gimė 19-
09 m. Papilėje, Šaulių apskr. Uni
versitetą baigė Kaune. Studijas gi 
lino Bonos ir Muencheno uni
versitetuose. 1934 m. Krokuvos. 
Varšuvos ir Vilniaus archyvuose 
ir bibliotekose rinko med/jaga di
sertacijai, už kurią 1939 m. ga-Į 
vo fil. dr. laipsni Kaune. Kauno j 
i r Vilniaus universitetų vyr. ašis j 
tentas, vėliau docentas, humanij 
tarinių mokslų fakult. prodeka-į 
nas ir Vilniaus univ. bibliotekosi 
direktorius. Vienas iš Lietuvis-, 
kosios enciklopedijos redaktorių, j 
Nevilties ir tremties dienomis po- | 
kario metais Pabaltijo universitej 
to Hamburge — Pinneberge as-
so. profesorius, vėliau filologijos 
fakulteto dekanas. Atvykęs į JAV 
nuo 1949 m. dirba Pensylvanijos 
univ. bibliotekoje. Philadelphi-
įoje. 1%9—72 m. Lituanistikos 
instituto pirmininkas. Yra para
šęs mokslinių veikalų ir paskel
bęs lietuviškoje spaudoje vertin
gų straipsniu. 

Prof. dr. Bronis Kasias, diplo
matinės istorijos ir politiniu moks 
]ų profesorius, palies "Pabaltijo 
valstybių santykius iki 1939 m." 
Tema aktuali, mums artima ir 
bus liečiama netolima praeitis. 

Dr. prof. B.J. Kasias šiuo metu 
profesoriauja VVilkes kolegijoje. 
VVilkes - Barre, Pa. Gimė Lietu
voje. Baigė V.D.U. Teisių fakul
tetą. Strasburgo universitete ga
vo Tarptautinės teisės doktoratą. 
Dirbo Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijoje, informacijos sky
riaus, Eltos direktorium ir 1941-
43 m. Kauno universiteto valsty
bės teorijos ir teisės filosofijos 
asistentu. Pokario metais Stras
burgo universitete dėstė kai ku
riuos tarptautinių santykių kur
sus. Dalydavo Nuernbergo tarp
tautiniame tribunole, teisiant t a 
ro nusikaltėlius, atstovaudamas i 
kai kuriuos Prancūzijos laikraš
čius. 

JAV dirbo spaudos darbą Jung 
linėse tautose, vėliau pedagogini 
darbą. Priklauso įvairiom savo 
profesijos amerikiečių organiza
cijom ir iš savo mokslo srities y-
ra parašęs vertingų veikalų ir 
paskelbęs mokslo straipsnių spau 
doje. 

Uoliai bendradarbiauja lietu

viškoje spaudoje. Mokslo ir kul
tūriniais reikalais yra keliavęs 
Anglijoje, Vokietijoje, Šveicarijo
je, Japonijoje, Taiwane. Hong 
Konge. 

Šis istorijos forumas, kaip ma
tome, bus įdomus plačiajai lietu
vių visuomenei, nes prelegentai 
yra tos srities mokslo vyrai. 

Antrasis mokslo ir kūrybos sim 
poziumas, kaip žinia. Įvyksta lap 
kričio mėn. 21—25 d.d. Jaunimo 
centre. Pasidomėkime vertingo
mis paskaitomis. 

Jurgis Janušaitis 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Prof. dr. B. J. Kasias 

IŠGELBĖJO JAUNUOLI 

Šv. Kazimiero seserų veda
moje Loretto ligoninėje sekma
dienį gydytojai darbavosi šešias 
valandas, gelbėdami 17 m. jau
nuolį Ricco Ross, kurio apati
nė kairė veido pusė buvo šūvio 
nunešta. J i s buvo peršautas 
nelaimingame atsitikime, kai 
dvivamzdis šautuvas, kurį jam 
draugas rodė, pripuolamai iššo
vė, nelaimingajam esant tik už 
10 pėdų. Tik per stebuklą jo 
akys išliko nepaliestos. Nelai
mingasis kritiškoj padėty ir gy
dytojai buvo netikri, ar jis iš
gyvens. 

IŠARDĖ KIŠENVAGIŲ 
MOKYKLA 

Kišenvagių mokyklos grupė 
buvo įsibrovusi j pakelto trau
kinėlio vagoną praktikuotis. Pa
sirinko savo auka snūduriuo
jant} žmogų. Jų nelaimei tai 
buvo persirengęs policininkas, 
kuris areštavo du keliolikame-
čius "studentus" ir jų 31 metų 

i "profesorių" Tomą Wilson, gy
venantį 6318 S. Peoria, Chica
goje. Du sulaikytieji jo moki
niai — 15 ir 16 metų. 

R E A L E S T A T K 

Kur Namus Pirkti 
M:iri|in-tt«' l 'arke 7 kamb. 1 K 

aukoto n a m a s »u sarttžu. 3*i p. lotas. 
1' vonios. Gazu SUdyr- t s. $19,4*0. 

Mar<|iK>tte Į.ark. - štai gražus 
beveik: n a u j a s n a m a s . 2 miegami. į-
r e n s t a s be i smentas . Gazu š i ldymas 
contr. o r o vės in imas . Karpetai. 1 Vi 
vonios. Garažas . T.irime rakta. 
$L'6,5f>A. 

Arti m ū s ų v isu — Modernus 12 
m e t u mūras . Į r e n g i ą s beismentas. 
»;• ra5-M.S. Karpetai . $21.700. 

Martjuette P a r k e ' Vį aukšto n a 
mas . V i e n a s m o d e r n u s butas su 3 
mjesr. ir k i ta s aukš ta i t inka vienai 
didelei a r b a dv iem a r t i m o m š e i m o m 
£ryv>-nti. $21.500. 

4 batų , g r ą ž a s t a f i n i . artt v ienuo
lyno, naujas g&zo Mldyioaa, a lum, 
langai , karpetai . S a u t o m Oro gara
žą*. $42.000 

Taverna, Įrengta tr botas . MOro 
n a m a s Marąuet t e P a r k e . JS5.000. 

T r h t a s apar tment in t s mflras art i 
Kedzie . pora bloku n o o parko, n a u 
ja s *azo Ši ldymas. Svariai nudažytas. 
$1«.000 pa jamų. K a i n a $<!9.000. 

P la tus ver t ingas l o t a s . Marąuette 
pke, prie m o k y k l ų . K a i n a $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7061 S. Washteftaw Av. RE 7-7200 

Mylimai motinai 

A. t A. PAULINAI LENKAUSKIENEI mirus, 
jos dukteriai dr. ALICIJAI RUIBIENII ir seimai reiš
kiame gilią užuojautą. 

Severiną ir Ignas Petrauskai 

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

Įvairių prekių pas ir ink imas m o t o 
ciklai , ša ldytuvai , maista-s, doleriniai 
CERTTPrKATAI I R A l l O M O B I L l A J 

OOSMOS PARCELS EXPRESsį 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
2501 W. «9th St., Ohi<-ii:o. III. t;iK',_t; 
:4»3S S. Hals ted . Chi<-.igo. I U. B06O& 

TeL W A 5-2737: 254-SS20 
V. Yalantinas 

V A L 0 M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rūstu grindis 

J. BUBNYS, tel. KE 7-5168 

B E A L E S T A T E 

IIHIMIIIII i lI lI lI lI lI lI lMMIlI lI lI lI lI lHflI lI lI ! 

DRAUDIMAI — INSURANCE 
Namu. mašina, sveikatos Ir gyvybSa. 

Namę pirkimas bei pardavimas. 
Batu nuomavimas. 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 S. Archer Avenue 
Tel. 254-5551 

• i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i iKMii i i i i i i i inmt 
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2 p o 6 kamb. m r r . Atskir i š i ldy
mai k i e k v i e n a m batui. 80 p. sklypas . 
Geriausia vieta Brifrhton pke. 

2 p o 4 kamb. med. S k i e p a s ir pa 
stoge. Atskiri š i ldymai. B r i g h t o n pke. 

Mūr in i - — 5 miegami . P l a t u s sk ly 
pas. Modernus įrengimai, art i m o 
kyklų. Marquette Parke. 

Mar in i s — 2 p o • . Art i m o k y k l ų 
ir bažnyčios . Marquette P a r k e . 

Mfirtala. Kioeii Ramo. N a m a s ka ip 
pilis. 5Stb ir Californla. 

Iaearanoe — l n c o m e T a i 
Notary Publ ic 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu valdymas — Income Tas — 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDĘ AGENTtBA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie A\e., PR 8-2233 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
K a d t o V a l a n d a Jan SO m e t ų t * r n w -
)a Naw Jersey , N e w York Ir Con-
nect icut l i e tuv iams . K a s sefttadlenĮ 
i n o 4 lkl 5 va i . p. p. , ifi WKV1> S t o 
t ies N e w T o r k e ( 1 3 5 0 kil . . A M Ir 
989 neg. P M ) . 
Dtrefct. — Dr. Jokftbas jr. S t o k a * , 

1467 P o r c e Dr. 
M o a s t a m s i d e , N . i. 0 7 0 9 S 

Tel. 2 3 2 - 5 5 6 5 ( c o d e 2 0 1 ) 
K v i e č i a m e ta ip p a t k l a u s y t i s 

Lietuviukų Kul tūr in ių V a l a n d ų a n g 
lų kalba, i š Seton H a l i Un ivers i t e to 
radijo s tot ies . ( N e w Jersey W S O U ) 
(8» .5 meg . P M ) Pirnuui . 8 : 0 5 - 9 : 0 0 
v. v. (Vadovauja prof. J. S t u k a s ) 

HELP WANTED — VYRAI 

E X P Ę R I E N C E D AUTOMATIC 
PIN SETTER 

Exce l l*nt e o m p a n v l.-nefits and 
w o r k i n s eondit ions . 

Brunsuick Western Bowl 
711 \V. l.->tti St., Cli_<>. His. IU. 

TTvL. — 4 8 ! - : « « « 

EXPERIENGED CARVER 
—DAYS— 

Momday through Friday 
Top wages. 

C0R0NA CAFE 
501 Rush St., Cbicago, IU. 

Reikalingas amatininkas sudėti ke
ramikos plyteles. Kreiptis tel. 

925-5795 

Apsimoka skelbtis DRAUGL 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai* 
noe visiems priemamos. 

I 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
Cbicago, BĮ., 60632. tel. YA ~-5980 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N O T A R Y P U B L I C 

INCOME TAS. S E R V I C E 
Tvark inga i patarnauja v i sa i s Rea l 

E s t a t e reikalais . Be t o č i a ve ik ia 
Notar iatas , daromi ir l iudij imai , ver 
t imai , užpi ldomi pil ietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 

4259 S. MapIewood—CL 4-7450 

Screw Mschine Opr. 
FULL TTME — DAYS 

APPLY IN PERSON 
ALVVARD MFG. 

4632 W. Lawrenee Ave. 
or call 286-3334 

Mark Di Matteo for appointmcnt 

RADIO PROGRAMA 

Sfaiiaueis Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žmių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdotės 
pasaka. &ią programą veda Stepo
nas t. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E, Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 84488. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas. 

GENERAL HELP AND 
GLASS CUTTERS 

North Town Glass Co. 
Tel. — H0 5-1400 

S E T l P MAN — KXPEK'I) 
P r e s s b r a k e — p u n c h prese — 

p e r m a n e n t j o b wt ih s h e e t metai d is -
p l a y and c a b i n e t fabricators . 

H e a l t h a n d l i fe msurance , p lūs 
o t h e r c o m p a n y bene l i t s . 

1845 W 

HELP 

. 74th, 

WANTED — 

471-2333 

MOTEKVS 

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

A. f A 
PAULINAI LENKAUSKIENE! mirus, 

jos dukrą dr. RUIBIEKĘ, sūnų dr. LENKAUSKĄ, jų šei
mą ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Nijolė ir Balys Poškai 
Vilhelmina Genienė 

M O V I N G 
AERENAS perkrausto baldus ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraurla. 
2047 W. 67th Plae<* — WA 5-8063 

L. R. K. S. A. Detroito 26S kuopos finansų sekretoriui 
STASIUI GARLIAUSKUI su šeima brangiam tėvui 

A. t A. Mykolui Garliauskui 
Lietuvoje mirus, reiškiame širdingą užuojautą. 

Lidija ir Vladas Mingelos 

BERrS STANDARD SERVICE 
Boad Service — Ma jo r Meehanieal 
Elektroninis motore sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai Gazolinas, padangos ir ki
ti reifcneny*. 
8845 8. Westera — TeL 778-925< 

Bavtau Norbertas Langyi 

B — — a B B a a B e B a B B B B H B B B H B J 

MA2A LIETUVIŠKA DOVANA 

Visuose lietuviškuose namuo
se turė tų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 

MŪMJ kolonijose j 
Brookiyn, N.Y. 

EVANGELIKŲ PARAFUOS 
SUKAKTIS 

Spalio 28 d. New Yorko vie
nintelė lietuvių evangelikų pa
rapija, kuriai vadovauja kun. 
P . Dagys, paminėjo parapijos 
įsteigimo 22 metų sukaktį. Ta 
proga buvo atlaikytos pamaldos 
ir po t o visi buvo pakviesti prie 
kavutės. Nežiūrint, kad tą die
ną buvo daug lietuviškų minėji
mų ir parengimų, j šį minėjimą 
susirinko per 100 žmonių. Ka
vutės metu kun. Dagys pareiš
kė sumanymą dėl sveikatos at
sistatydinti, bot parapieciai pra
šė, kad jis pasiliktų ir tarnau
tų savo parapiečiams ir toliau. 
Atrodo, kad kun. Dagys sutiks 
pasilikti. 

I 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

GfflMi pr»-kiu didf-Hs pas ir ink imas A u 
tomobil iai , šaldytuvai , televizijos, d o . 
ler, certit'ikatai. maifJtas, akordeonai . 
2608 W. «9th Sfc, < h i c a g o . 111. 60629 

TELEF. WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir jdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl judų. Jdedu vandens šil
dytuvus. 

A. B A . \ T S 447-K806 

laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją ra 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyt i 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 Dlinoia 
valstybėje). Užsakymus siųski
t e : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Street. Cbicago, HL 60629. 

cr#j»::»:yj».3»:yjic3K3KaoK»^«xxir]tccxx¥3ic 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

Penktoji laida 
Jei jūsų marti yra lietuvė ar 

kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės 

Visų įprastų lietuviškų valgia 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik $3,00 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

Pers iunt imo i£laidom» p r a š o m a prv 
d6tl 25 et., o I l l inois jcvventojal pri
deda dar 15 et. mokesė tamo. 

Keypunch Operafor 
With minimum of one year exper. 
on IBM-029 Keypunch to work ai-
ternoon shij t. 

Call MR. LAULETTA 
LA 8-2311 

W. G. N. CONTINENTAL 
BROADCASTINGCO. 

2501 W. Bradley Place 
Exceptional — Interesiing 

Position 
Mušt take shorthand. 

Prof i t s h a r i n g and }iospitali2ation. 

Universal Brush Mfg. Co. 
8550 S. Vincennes Ave. 

Dalinamies mielų 

Kaito ir Irenos Miecevičiy 
skausmu, netekus brangiausios motinos, uošves ir mo
čiutes, juos ir visą likusią šeimą nuoširdžiai užjaučia
me. 

Stasys, iurė ir Rimas fciužai 

G e L e s 
BEVERLY HILLS GILINYČIA 
feturBuM, banketam*. taldouiTftaM 

fer titofejor.ifc pmįrotns 
S44S W . SSrd StrMUC, caiksago. m . 

TT-^TJ. VU. S.0SSS — P R S-0SS4 

1»* — 20qf, — 10% puriau moklalt 1 
i* apdrauda nuo mrnlea ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

S308H WEST tSCh Street 
Cbloago. lUinote 

TeL OA 4-8664 Ir G B S-4&8S 

IS MODELINIU NAMŲ BALDAI 
3<T c iki 50rr nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOLTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western — TeL GR S-4421 

HELP WANTED — MOTERYS 

COFNTER WOMEN 
HonsfTfives & < tndonts 

11 a.m. t o 2 p.m. 
Goo<l Pay. S teady W o r k . 

P a y s t o su it. 

1410 Waukegan Rd-
Tel. 729-4724 

A. f A. Jonui Stasiukoniui mimsr 
skausmo kryžkelėje liūdinčią žmoną ONUTC ir likusią 
Šeimą, kartu liūdedami, užjaučiame. 

Jonas ir Juze špačfcauskai 

Stasys, Juzė ir Rimas fciužai 

HKATI><; COVTRACTOR 
įrengiu mi . s t^ ir užmiesty naujus 

ir pfr^f.itau »'ni:s v i su rūsių n a m o 
••MIJji iniii p*Vius. .įir ocunditionm^' 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, s<»-
žiningai ir R-arantuotai. 

M M M / . r K A T ' S R A S 
I M I sr». \Vft*tern Ave. 

Chiosigo. IU. «0601» 
Tel. VI 7-3U7 

Vyriškų ir moteriškų drabužių 
siuvėjas profesionalas 

T0NY PAZNEKAS 
(PHDJUPS CLEAVERS) 

6910 S. YVestem Av.. teL GR S-4310 
Atdara nuo 8:30 v. r. iki 6 v. vak. 

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

BadijaL 
Stereo ir oro vėstatnvaL 
Pardavimas ir taisvmas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th S t — TeL 776-1486 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

St. PrtersbuTg, Florida, Išnuom 
mažas butas, taip pat ir atskiras 
mieg. kamb. su visais patogumai. 
Kreiptis adr.: 5528 — WVh S t , N., 
St. Pet^rslmrs:. Florida 

FACT0RY W0RK 
Female factory help for wiring and 
assembly. Day work — 7:30 A. M. 
to 4 P. M. Apply in person. 
18 N. Ada S t — 1500—15% W. 

WE NEED YOU! 
$130.00 PER WEEK 

Cleaning ladies or porters who 
know how to keep a large retail 
store clean. 

Day Hours 
Terrific Benefits 

Poligraph tęst reo/oired. 
Mušt speak English 

FIRST DEPARTMENT 
STORE 

4810 N. PulaskiRcL 
Tel. — 286-2544 

SECBETARY — STENO 
E x c e l l e n t posit ion r'or exp<-rif'nr"fi 
s^^cretarv' - ,<=tcno. S6t»ty commpn. 
surate w i t h ahi l i ty s a d adaptability 
t o our bus iness . flBBfi nfnl. small of-
fic^, int«>rvifw on!y i n porson. 

CALL, F O R A P P O I X T M E X T 
6 6 4 - 1 5 8 0 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dien. "Drauge". 

HELP WANTED — VYRAI 

B T J T A J — rtnktiniama n u o m i n i n k a m s 
B e s t Agtatcy, 2923 W. «3rd, P R 8-60S3 

Nelauki te , už«rt.reĮristruokit dabar. 
A p t a r n a u j a pietvakarine dal} 9 m e 
tus . Savininkai kreipkitės d81 patar-
riflvlTrifl n e m o k a m a i 

IŠNUOM. apsiautas .1-jų kamb. bu
tas su maistu vyresnio amžiaus as
meniui reikalingam priežiūros. 

Skambinti 925-7126 

MOED MAKERS. Exper . on Plastic and Die Cast Molds 
GENERAE MACHINISTS To vvork in MoJd Shop 

JANTTOR — Will Consider Matnre >Ian 
D a y W o r k — M h o u r s 

C O M P A N T P A I D HOSPITAI . IZATION 

F r i n g e B e n e f i t a — A i r Condition--d 8hop 

TRI-PAR IHE AND MOLD CORPORATION 
221 King St.. Eik Grove ViUage, DI. TeL 439-4533 

D C M E S I O I 
- • i • i • • • -

Skelbkites "Drauge" 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
1240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7253 

DIDELIS PASIRINKIMAS rVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
R STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

. _ . ' _ _ _ : _ _ _ _ . _ _ - - _ . _ _ . i - - - » . - ______ 



Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo užbaigimui 
^ ^ *^^^ •^^^ ^^^P". ^^^p ^ ^ ^ p . *^^n^ ^ 

ANK TA 
1973 M. LAPKRIČIO MĖN. 24 D. 7:30 VALANDĄ VAKARE 

Naujoje, gražioje The Sahre Room salėje, 8900 West 
95th Street, Hickory Hills. Šokiams gros NEO-LITUANŲ 
orkestras 

Stalus rezervuoti ir bilietu reikalais skambinti šiais telefonais: 
476-4217 arba 865-1456. Be to, VAZNELIV "GIFTS INTERNATIO
NAL" parduotuvėje 2501 W. 71st St., teL 471-1424 

Maloniai ir jaukiai praleisite vakarą 
drauge su svečiais mokslininkais. 

BOSTONO 2INIOS 
GRAŽUS LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS BALIUS 

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas surengė jau 
tradicinį mokyklos palaikymui 
vakarą — balių. Atsilankiusiųjų 
skaičius j šį vakarą pralenkė net 
ir didžiausių optimistų viltis. 
Pritrūko stalų. Teko pristatyti 
ar spaustis didesniam skaičiui 
prie t ų pačių. Šokiams buvo pa
likta labai mažai vietos. Publika 
buvo rinktinė. Matėsi ir gana ne
mažai jaunimo. Ponios puikiom-
ilgom, sukniom darė dar iškilmin 
gesnę nuotaiką. Rengėjai sugal
vojo naujovę. Buvo pakabinti 
virš stalų trikampiai su užrašais 
— pavardėmis, kieno vardu tas 
stalas užsakytas. Be jokio vargo 
matei, kur eini. 

Pradžioje buvo lyg ir susipa
žinimas prie stalų ir baro, o vė
liau prasidėjo vakarienė Vakarą 
pradėjo Česlovas Kiliulis. Kun. 
Baltrašūnas sukalbėjo maldą, o 
tada pradėta vaišintis. 

Meninę programą pravedė 
stud. Birutė Vaičjurgytė, kuri 
bostoniškiams gerai pažįstama 
nuo p a t pradžios mokyklos lai
kų, kada ji buvo viena iš gerų
jų eilėraščių deklamuotojų, vė
liau dramos kolektyvo narė, gi 
dabar lietuvių jaunimo veda
mos radijo programos anglų kal
ba kolektyvo narė. Ji truputį su 
humoru prisiminė lituanistinę 
mokyklą, o tada paskaitė porą 
eilėraščių iš Antano Gustaičio 
vėliausios poezijos knygos "Sau
lės šermenys". Birutė buvo ir 
meninė programos pranešėja. 
Šiame vakare pasirodė Bostono 
vyrų sekstetas: broliai Lenger-
taičiai, Bruzgys, Lizdams, Šim
kus i r Eikinas. Seksteto vadovas 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Sekstetas pradėjo Paparčio žie
du, t ada sekė Tu neužmiršk. Ba
tukai, Tik tave. Ramovė nų mar
šas, Mergaitė iš Havajų, Ar tu 
meni, Meilės pasaka. Drugelis, 
Kelionė, Dana. Tai tikrai labai 
gerų ir stiprių balsų sekstetas. 
Tokiomis progomis kaip ši buvu
si, š i s sekstetas yra nepamaino
mas klausytis ir jausti puikią 
ir gyvą nuotaiką. Dideli ir be su
stojimo plojimai vis šaukė seks
tetą į sceną, o jie vis padainuo
davo dar ką nors. Scenos uždan
ga turėjo nusileisti. Tačiau salė
je, o sekančią dieną ir susitin
kant pažįstamus ir kalbantis 
apie seksteto pasirodymą, teko 
girdėti tik pagyrimus. 

Meninei programai pasibai
gus, vyko šokiai ir nuotaikingas 
bendravimas prie stalų. 

Šiuo parengimu tikrai prisi
dėta prie lituanistinės mokyklos 
palaikymo. 

VEDĖ 
VIKTORAS ŽUKAUSKAS 

Viktoras Žukauskas, inž. Ro
mo i r Irenos Žukauskų sūnus, 
vedė mokytoją Riną Giammar-
co. Viktoras priklausė studen
tams neolituanams. skautams. 
Yra atlikęs karinę prievolę, o 
dabar studijuoja Northeastern 
universitete architektūrą ir dir- j 
ba Stone ir VVebster kompani
joje. 

Moterystės sakramentą jie 
priėmė Šv. Marijos bažnyčioje, 
Mass. Vyr pabroliu buvo jo bro
lis Liudas, o broliai — Romual
das ir Tomas taip pat buvo pa
broliais. Gi pamergėmis buvo 
jaunosios seserys. 

Iškilmingos vestuvių vaišės, 
kuriose dalyvavo keli šimtai as
menų, vyko "Concannon's Vil-
lage, Nonvoode. Vestuvių poky
lio metu keletą dainų padainavo 
Bostono vyrų sekstetas, veda
mas komp, Juliaus Gaidelio, š is 

sekstetas iš vakaro atliko meni
nę programą Bostono lituanisti
nės mokyklos baliuje. To sekste
to narys Lengertaitis per vestu
vių vaišes da r padainavo solo 
pora dainų itališkai 

GRĮŽTA KONSERVATYVIEJI 

Bostono ir Cambridge miesto 
tarybos ir mokyklų komiteto rin 
kimuose lapkričio 6 d. buvo pa-

mą at l iks solistai Violeta Či-
žauskaitė, sopranas, ir sol. St. 
Liepas.. Solistė studijavo muzi
ką i r dramą Saint-Mary-of-the 
Woods kolegijoj, Terre Haute. 
Indiana. 

1968 m. rugsėjo 28 d. Violeta 
Čižauskaitė-Balčiūnienė laimėjo 
pirmą vietą "Dirvos" tradicinia
me jaunųjų dainininkų konkur
se Clevelande. 

Violeta Balčiūnienė y r a davu
si eilę koncertų įvairiuose mies
tuose svetimtaučių i r lietuvių 

sisakyta už konservatyviuosius publikai. Ji y ra dainavusi Flo-
kandidatus. Į Bostono miesto 
tarybą (City Council) daugiau
sia balsų gavo per visą Ameriką 
žinoma dėl priešinimosi, kad ne
būtų vežiojami vaikai į ki tas 
mokyklas, buv. Bostono mokyk
lų komiteto pirm. Louis D. 
Hicks, kuri vėliau yra buvusi 
Bostono tarybos narė ir net JAV 
Atstovų rūmų narė. Gi libera
liškasis laikraštis The Boston 
Globė rašo, kad "Cambridge 
City council showing shift to 
right". To miesto meras (mote
ris) yra labai kairiai liberali, o 
praeita miesto t a ryba irgi buvo 
panaši. Dabar dauguma tos ta
rybos narių išrinkta konservaty
vaus sparno. 

Tokie reiškiniai yra geras 
ženklas. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyks lapkričio 25 d. Progra 

rencijoje, Italijoje, Brandeis 
universitete, \valtham, Mass.. 
Clevelande, Columbus, Ohio, Det 
roite, Bostone, New Yorke, Phi-
ladelpbijoje, Waterburyje ir ki
tur. 

Operos sol. Stasys Liepas, 
mūsų lietuviškos operos vetera
nas, nuolatinis Bostono ramovė-
nų metinių koncertų talkininkas. 
J is savo pirmame išėjime šalia 
J. Gaidelio, E. Gailevičiaus ir M. 
Petrausko dainų karine temati
ka duos progos išgirsti ir jo pa
ties savitai interpretuojamus R. 
Šumano "Du Grenadierius". Žo
džiai H. Heines, S t Liepos lietu
viškame vertime. 

Da r įdomesnis bus jo antras 
išėjimas, skirtas dviejų stilingai 
parinktų humoristinių W. A. 
Mozarto arijų atlikimui. 

Solistams akompanuos mūsų 
jaunosios kar tos muzikas dr. 
Vytenis Vasyliūnas. 

Pr ieš koncertą svečias iš Ne-

wark, N. J., Bronius Balčiūnas, 
"Kario" žurnalo karinių apžval
gų redaktorius, skaitys paskai 
tą: "Šiandieninė pažiūra į k r a š t o 
gynybos organizaciją." 

Visi Bostono i r apylinkių lie
tuviai, savanoriai-kūrėjai, r a m o 
venai ir šauliai maloniai kviečia
mi gausiai dalyvauti. 

J. V. Sūduvas 

PARENGIMAI 

— Lapkričio 25 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 56 me tų 
sukakties minėjimas įvyks Lie 
tuvių Piliečių dr-jos audi tor i joj 
So. Bostone. 

— Gruodžio 8 d. Izidoriaus i r 
Vytenio Vasyliūnų — smuiko-
piano — koncertas Jordan Hal i 
mažojoj salėj. 

— Gruodžio 16 d. Įv. Pe t ro p a 

GRIEBIA UŽ FINANCSNES 
SUKTYBES 

William H. Rentchler, kuns 
vadovavo Nixono rinkiminei 
kampani ja i Illinois valstijoje, 
p a t r a u k t a s a tsakomybėn už suk 
tybes banke i r paštu, esą, jis 
pasisavinęs 1,444,050 dol. 

PENSININKAI NORI 
PAPIGINTO MAISTO 

|4(X žmonių, kurie tarėsi su 
|Jewei maisto krautuvių atsto-
Ivais, siekdami gauti 20'T papi-

įstaigoje, ginimo perkant maisto produk-
Chicago je buvo susirinkusių I tus. 

Katalikų labdaros 

rapi jos pobažnytinėje salėje 
v y k s So. Bostono Skaučių Židi
nio pyragų išpardavimas. 

— Vasar io 17 d. 2 vai. Lietu
vos nepriklausomybės ats taty
mo paskelbimo minėjimas Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoj. 
So. Bostone. 

— Kovo 24 d. Minkų radijo 
valandos "Talentų ' popietė ir 
"Miss L i thuan ia of New Eng-
land" pagerb imas . 

Mielai mamytei 

A. t i IRENAI BIGUS mirus, 
liūdinčiam sūnui KAZIMIERUI MIE.CEVIČIUI ir šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

A. 0, V. Dirgėlai 

Mielai kolegei 

DR. ALEI RUIBIENEI 
IR IOS ŠEIMAI, 

brangiai MOTINAI mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi 

Danguole ir Aleksas Viikai 

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei 

A. t A. PAULINAI LENKAUSKIENEI mirus, 
giliame liūdesyje likusią ponų RUIBIŲ šeimą nuošir
džiai užjaučiame. 

Danutė" fr Raimundas Kof zonai 

A. t A. EMILIJA KUOLIENĖ 
DAUPABATTfi 

Gyv. 216 S. Attffttsta Avenae, Baltimore, Maryland 
Mirė 1973 m. lapkričio 13 dieną, sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, dukros Sta

sė Balčiūnienė ir Filomena su šeimomis, anūkai Kazimieras su 
žmona Genute ir Remigijus su žmona Danute, proanūkė, dvi 
seserys ir brolis su šeimomis, kiti giminės bei draugai. 

Kūnas bus pašarvotas lapkričio 15 dieną. Weber koplyčioje, 
5311 Bdmonson Ave., Baltimore je. 

Laidotuvės įvyks lapkr. 17 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j Šv. Alfonso bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Loudon Park 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse ir savo maldose prisiminti mi
rusios sielą. 

Praneša vyras ir dukra 
Laidotuvių direktorius Edward Weber. Tel. (301) 566-7432 

Mylimai mūsų vadovei, sesei VITALIJAI RUIBYTEI, p. p. RUI-
BIAMS ir visiems šeimos artimiesiems, brangiai Močiutei ir Mamai 

A. f A. 
PAULINAI LENKAUSKIENEI 

iš Jūsų šeimos išsiskyrus, tiesiame skautiškos užuojautos ranką ir da
linamės Jūsų liūdesiu ir skausmu. 

KERNAVĖS SKAUČIŲ TUNTAS 

A. t A. FRANCES PAUL 
POVILONIS 

Tamokaitytė 
Gyveno 9532 S. Kolmar Avenue, Oak Lawn, Illinois. 
Mirė lapkr. 12 d., 1973, 11:30 vai. ryto, sulaukus senatvės.. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos parapijoje, 

Uteos kaime. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Velione buvo našle a. a. Joseph. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph, 2 dukterys: Frances 

Paul ir Stella Shirmulis, žentas Albin, 2 anūkai: Ronald ir Bruce, if 
kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai — amžina narė. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks ketv.. lapkr. 15 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto 

bus atlydėta į St. Germaine parapijos bažnyčią, 98 St. ir Kolin Ave., 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sunūs, dukterys, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

• r i 

Mylimai motinai 

A. t A. PAULINAI LENKAUSKIENEI mirus, 
dukrai dr. ALICIJAI RUIBIENEI, sūnui dr. EDMUNDUI 
LENKAUSKUI, jų šeimoms ir giminėms reiškiame gilią 
užuojauta. 

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S IR SŪNUS — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 71 si St. Teief. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Ave.. Cicero T 0 w n h a i I 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. PETER LELEIKA 
Gyveno 2717 W. 71st Street, Chicago, Illinois. 
Mirė lapkr. 12 d., 1973, 5:30 vai. ryto. sulaukęs 83 m. amž 
Gimė Lietuvoje, Radviliškio apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bruno, marti Dana, anū 

kės Loretta ir Christine. Lietuvoje broliai su šeimomis ir kiti 1 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Wes-

tern Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 16 d. iš koplyčios 10:30 

vai. ryto bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i r pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę Sūnus, marti i r anūkės. 
Laid. direkt. Maieika-Evans. TeL RE 7-8600 

Laidotuvių Direktoriai 

ffiŽHIMffiNS 
TEIS MODERNIŠKOS 

JUBOONDrnONED KOPLYOCtf 

T-8SĮML 
• 

a E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a.i 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

33% 330 South Caiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir Lfl 3-9852 

4605-07 Soufj) Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvia Direktorių Asociacijos Nariai 

JOHN C. KILKUS 
Gyyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė lapkričio 12 d., 1973, sulaukęs 46 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucille (Staisiūnaitė) sūnus 

John Paul, 2 broliai Frank J., brolienė Veronica ir AIex, brolienė 
Sylvia, sūnėnai ir dukterėčios su Šeimomis, uošvė Anelė Staisiūnas, 
švogeris Adolph Staisiūnas su žmona Lucille, ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. 

Priklausė Cardinal Mundefein K. of C. Council 3024, Fourth 
Degree, I. C. Men's Club, Dariaus-Girėno A L Post 271, LA.P.A.. 
Lietuvos Vyčių — 36-tai kuopai, St. Jude's League ir 12th Ward De-
mocratic Organization. 

Kūnas bus pašarvotas treč., po 4 vai. popiet Eudeikis-Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. Caiifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 16 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus alydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, broliai ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440 

ANTANAS M. PHILLIPS 
33(17 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL YTrgraia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121S 
11028 Sontbwest Highway, Palos Hills, HL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CllLTFORNLA AVE. TeL LAiayette 3-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LTTUANICA AVE, TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 501* AVIL, CICERO, DUL TeL OLympic 2-1008 

A ^ M A A A & I A K ^ M M M M M 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1973 m. lapkričio » . 14 d. 

X "Pelkių žiburėlio" litera
tūrinė valandėlė, girdima per 
Margučio radiją tarp 8-9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, lapkričio 
15 d. skiriama visiems: ma
žiems ir dideliems. Skaitomų 
lietuvių liaudies vaikiškų dainų 
montažą atliks akt. Stefa No-

X Meras Daley kviečia v i sus ' sevičiūtė. 
į metinę tautų parodą kuri į- j X L.V.S. "Ramovė" Chicagos I 
vyks lapkr. 17-18 Chicago Navy 1 skyrius rengia nepriklausomos 
Pier patalpose. Parodos rengė- į Lietuvos kariuomenės atkūrimo į 
jai prašo visų atsilankančių dė- į 55-kių metų sukakties minėji-
vėti tautinius rūbus. Įė j imas! 1 1 ^ lapkričio 18 d. Jaunimo, 
nemokamas. centre. Iškilmingos pamaldos 

x Lietuvių kunigų susirinki- j 11 vai. tėvų jėzuitų koplyčioje. 
mas lapkr. 12 d. įvyko Jauni-! Pamaldas atnašaus ir dienai 
mo centre. Kun. J. Prunskis j pritaikytą pamokslą pasakys 
painformavo apie lietuvių re i - ' kun . J . Borevičius. SJ. Giedos 
kalus arkivyskupijos senate. į solistės Genovaitė Mažeikienei 
Pasidžiaugta, kad pasiektos l y - Į i r Margari ta Momkienė. Vargo- ' 
gios teisės kunigams. d i rban- į n ais gros muz. Manigirdas Mo- j 
tiems parapijose, painformuc- tekaitis. 
ta apie pastangas parūpinti se- X A. a. kun. Mykolo Urba-
natvėje paramą tiems, kuriems i Savičiaus, MIC, atminimui Ko-
dabar ji nenumatyta. Kun. J > lumbo vyčių vysk. Ketteler sky-
Prunskiui kitam terminui į ku- i r ius , kurio kapelionu j i s buvo, 
nigų senatą mjbekandidatuo- Į įteikė tėvams marijonams gra-
jant, nutarta rinkti kun. dr. F . žų kieliką. 
Gurecką. 

x "Draugo" pirmadienio lai
doje, pranešime apie Balfo sei
mą Cievslande pasakyta, kad 
ki tas seimas bus po šešių mė
nesių Chicagoje. Turi būti: ne 
seimas, bet Balfo direktorių su
važiavimas-. 

x Su muz. Alvydu Vasaičiu, 
prof. VI. Jakubėno kūrinių kon
certo dirigentu, pasikalbėjimas 
bus perduotas ši vakarą per 
Margučio radiją. 

x Paulius Jurkus , rašytojas 
ir dailininkas, ruošia straipsnį 
apie laikraščių iliustravimą; 
bus išspausdinta spaudai ren
giamame žurnalistikos vadovė-
lyje-

X Cicero parapijos salėj bly
nų pusryčiai ruošiami lapkr. 18 
d. šį sekmadienį, parapijos sa- Į Dalia Bobelienė kalba Balfo šuva 
lėje nuo 8 vai. ryto iki 2 vai 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

A . a . Emilija Kudlienė 
Baltimorėje mirė lapkr. 12 d. 
po sunkios ligos. Velionė buvo 
Lietuvos seimo nario Kazimiero 
Kudlos žmona. Kudlai turėjo 
pasistatę vasarnamį Bethany 
Beach. Delaware, o žiemodavo 
Baltimorėje pas dukterį Stasę 
ir Stasį Balčiūnus. Laidojama 
šešt. lapkr. 17 d. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Gintaro muziejus, įruoštas 

buv. grafikų Tiškevičių rūmuo
se, minėjo savo veiklos dešimt
metį, šiuo metu šiame muzieju
je yra 14,800 eksponatų — 
gintaro dirbinių. 

— Lietuviškos sovietinės di
džiosios enciklopedijos leidimo 
klausimas vis dar judinamas. 
Veikia ir speciali redakcija en
ciklopedijai paruošti. Esąs su
darytas 75,000 straipsnių ir 
18,000 nuotraukų vardynas. Ta
čiau galutiniai enciklopedijos iš
leidimo leidimai vis dar guli 
Maskvos cenzūros įstaigose. 

— Buv. Vilniaus katedroje 

Redaguoja 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 

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

Aš GYVENAU LIETUVOS 
PRAEITYJE 

Buvo graži diena. Atsikėliau 
ir pažiūrėjau pro langą. Mačiau, 
kad kariuomenė ėjo gatve. Gal
vojau, bet negalėjau atsimint, 
kodėl jie ėjo. Kažkas sušuko, 
kad kariaujam su lenkais. Ka
ras prasidėjo, nes lenkai norė
jo daugiau gintaro. Jie buvo 
gobšūs, per daug norėjo. Jie 
sakė, kad visur, kur Lietuva 
paliečia Baltijos jūrą, bus Len
kija Lietuviai labai supyko ant 
lenkų, ir taip prasidėjo karas. 

Miestelis netoli mūsų jau bu
vo padegtas, bet mūsų mieste
lis dar nedegė. 

Kai karas pasibaigė, Gedimi
nas visą Lietuvą valdė vienas 

buvo suruoštas iš Maskvos at- ! yūestely b u v o ^ k t z daug kar-
vykusio pianisto - - vargoninin
ko S. Dižuro koncertas. 

VOKIETIJOJ 

dų, peilių, parako ir skydų. Aš 
susirinkau visokių dalykų, ku
rių niekad dar nebuvau matęs. 

Rimas Bildusas. 
K. Donelaičio lit, m-la VI sk. — Hamburge tautos šventė 

ir 650-sios Vilniaus metinės 
paminėtos rugsėjo 8. Iškilmės 
pradėtos ekumeninėmis pamal
domis Kristaus (evangelikų) 
bažnyčioje. Moterys suruošė , 
gausią audinių, mezginių ir dro I vabalas. Jis gyveno kieme po 
žinių parodą. Iškilmingą posėdį akmenuku. Vieną karta, vai-

ŠMTAKOJO KELIONĖ \ 
MOKYKLA 

Kartą gyveno šimtakojis 

atidarė kun. V. Šarka. Sveikini
mo kalbas pasakė Vokietijos 
latvių centrinio komiteto pirmi
ninkas A. Cipulis ir Australijos 

kams einant į mokyklą, jie pa
liko a tdarus lauknešėlius ant 
žemės, šimtakojis pamatė obuo
lį lauknešėlyje ir pradėjo ropo

jau baigiasi grybų sezonas. 

lietuvė E. Bernaitienė. Iš Ber- «• I r o P°J° i r Uindo į lauknešėlį. 

Piešė Vitas Lukošiūnas. Marąuette 
Parko lit m-los IH sk. mok 

BALFO VAJUS 
Balfo vajus prasidėjo, 
Visi žmonts sukrutėjo. 
Net išgirdo ir va.kai. 
Kad čia daros ne juokai. 
Sako, eis aukų rinkėjai, 
Balfo žmonės geradėjaL 
Pagalvot turi ir vaikas, 
šelpt padėti ir jam laikas. 
Balfas šelpia vargo žmogų, 
Kad gyvent jam bfit patogu, 
Sumažina skurdą juoda — 
Balfas neturte paguoda. 
Ar girdėjot? Ir vaikus 
Lanko Balfas palankus, 
Nes salelėj Lietuvoj 
Skurdas rudenį, žiemoj. 
Reikia batų, reik švarkelio. 
Sniego pusnys jiems ant kelio, 
Langeliai name užšalę. 
Lietuva kenčia nedalią. 
Valdo priešas, nėra laisvės, 
Nėra Dievo nė maldos, 
Ir vaikai negali melstis, 
Prašyt Dievą pagalbos. 
Plaka rykštė bolševiko, 
Tuščia, nieko jiems neliko, 
Mūs tėvelių namus dega, 
Kūjį su plaktuku sega. 
Kas turit kokių rūbelių. 
Ar truput} pinigų, 
Prašom ir vaikus į talką 
Duoti Balfui, rjikt aukų. 

Alb. Kašiubienė 

galve. Dvyliktą valandą atėjo le. Ji negalėjo niekaip išsilais-
pas jį po žmonos dvasia ir 

lyno iškviesta pianistė Raminta | Tada grįžo vaikai. Jie pradėjo klausė: "kur mano r anka?" ir 

p. p . Visi kviečiami 
X Lietuvių fotografų paroda 

atidaroma šį šeštadienį 7 v. v. 
Jaunimo centre. 

X Lietuvių Fondas. Nauji LF nariai 
su $100 įnašais: Gediminas ir Jina LeS-
Idai, Canoga. CA., a. a. Kazimiero Stei-
kuno atm. įn., a a. Juozo Vtlučio 
atm. įn. ir kun. Teofilius Paulukaitis, 
Pittsburgh, PA. LF adresas: 2422 W. 
Marquette Rd_ Chicago, 111. 60629. 
teL 925-6897. (pr.) 

žiavime Clevelande 
Nuotr. A_ Guibinsko 

x Filisterių skautų,-čių suei
ga šaukiama šį penktadienį, 
lapkričio 16 d. 8 vai. vak. "Me
nėje". Fil. N. Martinaitytė 
skai tys paskaitą apie Meksiką 
r demonstruos to k raš to vaiz

dus skaidrėse. 

Lampsatytė skambino Bacho, I bėgti į mokyklą, nes jau buvo 
I Mocarto i r Bartoko kūrinius, beveik pavėlavę. Šimtakojis net 
Šlagerių i r liaudies dainų pro- j nepastebėjo, kad jis nešamas į 
gramą atliko Astra (Fabian) ir Į mokyklą. Mokykloje jam pasi-
Alfredas Šalčiai. Patriotinius i d a r ė l i ū d n * ^ t*™**- J l s * r ė P -

• eilėraščius deklamavo R. Nar- į ^ J 0 a n t suolo ir nustebo. Pilna 
kūtė ir M. Normantaite, o v i l - į 1 ^ **&* ~™** > K 5 U t ^ 

', nietis kun. V. Šarka padainavo 
. "Sveikas, Vilniau, mano mies-

Vienas berniukas jį pamatė ir 
sugavo. Jis parodė šimtakojį 

X Irenos Mlekūnlenės akva
relės ir Osvaldo Mickūno skulp
tū ra Čiurlionio galerijoje lapkr. 

X Lietuvos Vyčių Ulinois -
Indiana apskritis renkasi į Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž 
nyčią ateinantį sekmadienį 10 
vai. ry to . prisiminti šv. Mišiose 
visus mirusius Lietuvos Vyčius. 

16-25 d. d. Paroda a t idaroma; x Lietuvių televizijos patal-
lapkr. 16 d., penktad.. 7:30 v. Įpose praėjusį pirmadienį įvyko 
v. Lankymo laikas šeštad. ir i LTV valdybos narių ir talkinm-
sekmadieniais nuo 11 vai. r y t o į k ų susirinkimas. Dalyvavo 
iki 9 vai. vak.; savaitės bėgyje; pirm. Tolius Siutas, iždininkas 

į te!". Programa, kurią praneši-1 mokytojai Mokytoja paaiškino 
'nėjo A. Lingė, baigta tautos N * 6 šimtakojį. Tada ji liepė 
himnu. Vėliau vyko linksmava-! terniukui P * " ^ Šimtakojį * 
karis: vaišės, šokiai ir draugiš- ' P a l e i s t i S k į e m e - T a i P į M * -

iki pokalbiai. Bufete šeimininką- šimtakojo kelionė į mokyklą. 
vo J. Klimaitis ir kt. 

nuo 7 iki 9 vai. vak. (pr.) Jonas Indriūnas. Valerija Vai-
tekūnienė, Stasys Patlaba, Juo
zas Šlajus, Adomas Ūselis i r 
Eleonora Lukienė. Susirinkusie-

x Marąuette Pa rko Litua
nistinės mokyklos tradicinis va
karas — balius ivyks lapkričio į. 
24 <L. 7:30 vai. vakare, p a r a p i - p a P U r ė b a l m u s e n g i m o « * 
jos salėje. Šokiams gros M i k e ! k a l u s - ^ ^ ^ ' k s Jaunimo cen-
Drost orkestras. Rezervaci jom! t r e ^ P 1 ™ 0 2 4 d-
prašom skambinti A. A. Didž-j , X J ū l e b J u r ^ s ***** s u 

baliui 925-8946. (pr.) j d u k r a s e s e l e A l m a ' P ^ c i š k i e -
i te, praleido trijų savaičių atos-

x Pedagogo ir kultūrininko į togas lankydami dukrą Marga-
Broniaus Untulio 90-ties metu ret ir jos vyrą Francis su šei-
(g. 1883-X-4) . sukakties proga ! ma dabar gyvenančius Chatam 
jo buvę mokiniai ir auklėtiniai ; Tovvnship. New Jersey. Fran-
gyv. Chicagoje negalėdami su-; eis buvo savo firmos į ten iš
ruošti viešo pagerbimo ak to Į keltas, kur įsigiję puikų namą. 
nutarė pasiųsti Jubiliatui spe-Į x Aukų po 2 doleriu prisiun-
cialų adresą-raštą kar tu pr idė- į tė : M. A. Pisanka, A. Markevi-
dami kuklią dovaną. Visi buvę |č ius . Vyt. Suopys. Maj. R. Bi-
Broniaus Untuho mokiniai bei ' l iūnas. J. Kapčius, J. Petronis. 

x Pokalbis su kompz. V. 
•lakubėnu, jo kūrinių koncerto 

į išvakarėse įvyks šį penktadienį, 
| lapkričio 16 d. 8:30 v. v. Jau-
'nimo centro kavinėj. Pokalbyje 
su kompozitorium bus aptaria-

: mi koncerto metu atliekami kū
riniai. 

x Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė su įdomia menine 
programa įvyks gruodžio 2 d. 
J. c. didžiojoj salėj. 

Rima Valiulytė, 
Dariaus Girėno l i t m-los 

IV sk. mokinė. 

AUKSINĖ KANKA 

Kartą gyveno Žmogus, kuris 

įkišo po pagalve kruviną nu
kirstą ranką. Po tos nakties t a s 
žmogus prapuolė ir apie jį nie
kas nieko negirdėjo. 

Darios Rauiinaitis. 
Los Angeles lit. mokykla. 

"Saulutė" 

ŽVAKĖ 

Viskas prasidėjo vieną dieną 
tokiam fabrike, nes ten mane 
padarė iš vaško. Aš nebuvau 
vienintelė žvakė, nes čia buvo 
visokių žvakių. Buvo ilgos ir 
s toros ir spalvotos, ne t raudo
nos, bet aš buvau ilga, tiesi i r 
balta. Iki to laiko man nieko į-
domaus neatsitiko, kol mane 
pas ta tė tokioje krautuvėje. Ten 
aš suradau daug draugų. Mes 

vedė merginą, kuri turėjo a u k - j ^ ^ ^ turėjome išsiskirti, 
oino • IHI«II n TJo n n n v > b--»H i i . . . . ..., sinę ranką. Jis norėjo, kad ji 
numirtų. Ir ji mirė. Kai buvo 
kalbamas rožinis už ją, jis bu
vo liūdniausias iš visų ir buvo 
juodžiausiai apsirengęs. Naktį 
jis žmoną iškasė iš žemės ir 
nukirto jos auksinę ranką. Grį
žo namo ir padėjo ranką po pa-

auklėtiniai y ra prašomi pa
skambint Marijai Noreikienei 
šiais tel. WA 5-2787 arba vaka
rais PR 8-2266. (pr.) 

x Pranešama, kad Union 
Pier maisto krautuvė "Nerin
ga" atidaroma ši šeštadienį, 
lapkričio mėn. 17 d., 8 vai. ry
to. Krautuvė bus a tdara ir žie
mos sezone. Krautuvės savinin
kės O. Kartanienė ir St. šuke-

J. Švedas. Pr . Sekmokas. Na
talija Išganaitis. J. Aleksa. J . 
Ba r tkus ; 1 dol. — Anna Gle-
bis. Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

x Jonas Karka. Islington. ' 
Ont., žinomas visuomenės vei
kėjas, prisiuntė piniginę auką 
'Draugui" stiprinti. Dėkojame. 

x i. Steigvilas, Hamilton. 
Ont., parėmė mūsų spaudos 

lienė maloniai kviečia visus šią d a r b u s didesne pinigine auka. 
krautuvę aplankyti. (sk.) į Ačiū. 

X Laima Simanavičiūtė, J A V j * Marųuette Parko Lietinių 
moterų ka ra t i meisterė. M a r - ! ^ m ų savininkų susirinkimas 
gučio rengiamame bankete, lap- D u s penktadienį, lapkričio 16 d., 
kričio 17 d.. Jaunimo centre d e - ; s v a l - v- parapijos salėje, 
monstruos karat i apsigynimo; x Reikalinga rašt inės tarnan-
techniką. Atsilankykite. Vietos to j a . Mutual Federal Sav. & 
rezervuojamos Margutyje. 'Loan B-vė, 2212 W. Cermak 

(pr . ) JRd. Tel. 847-7747. (sk.) 

nes tokia ponia mane nupirko 
ir parsivežė namo. Kurį laiką 
manęs nenaudojo. Tik vieną va
karą mane įkišo į žvakidę ir 
padėjo ant stalo. Pamažu aš 
pradėjau mažėti, kol visai bu
vau mažytis galelis, o tada ma
ne išmetė laukan. Dabar aš esu 
t a rp šiukšlių ir manęs niekas 
nenori. 

Guoda Antanaitytė, 
Marąuette Parko. 6 sk. mok. 

ŽIOGAS IR GRYBELIS 

vint. Gale buvo s u v a l . . . 
Bet tada jie pamatė mane. 

Grybelis pasislėpė žolėse ir žio
gas nušoko. 

GĖLIŲ VAZONAI 

Sevilės karal ius Abbad ei Mo-
ttaddid, miręs 1069 m. vasario 

I mėn. 28 d., gėlių vazonams var-
; tojo kaukoles savo priešų, ku-

Aš nubėgau namo ir paėmiau riuos užmušė savo rankomis, 
pieštuką ir parašiau šitą pasa
ką. 

Elena Muliolytė, 6 skyr. 
— Tūkstančių žodžių nenu

veiksi tiek, kiek vienu geru 
šv. Kazimiero lituanistinė mok. i d a r b u H. Ibsen. 

GALYOStKIAI 

I 

Man patinka žiūrėti į gamtą 

numerius. Už teisingą išspren
dimą 7 taškai 

takų. 

(Žiūrėkite brėžinį), Matote 
, . nupieštas 7 kates. Suraskite ke-

įr svajoti apie tai, kaip gyvu- ,. . , 
,. . . - T A I kas panašias, pazvmedami jų 
iiai sugyvena ir susitaiko. Aš 
truputį išmokau vieną kartą, 
kai aš ėjau pasivaikščioti miš
ke. 

Aš vaikščiojau keletą valan
dų ir pavargau. Aš atsiguliau 
prie medžio ir pažiūrėjau į ma-

;žą pievelę, kuri buvo arti tos 
'vietos, kur gulėjau. Beveik už-
! migau, kai pamačiau žiogą ir 
grybelį. 

— Kas t au yra? — paklausė 
žiogas. 

— Aš šiandien pamačiau ką 
nors labai baisaus. Ta musmi-

i rė ėjo aplink ir gyrėsi, kad ji 
tokia graži. I r iš tikrųjų ji at-

II (mįslė) 
Sidabrinis laukas be 

(5 taškais 
Negalvokit apie sidabrą, čia 

perkelta prasmė, N 

į n 
Kur žemės rutulyje iš ketu

rių pagrindinių pasaulio šalių 
krypčių yra tiktai viena kryp
tis? 

(5 taškai) 

rv 
Kuris iš JAV prezidentų pir-

rodė labai saldi! Musė užlipo ir masis gimė nepriklausomybės 
palaižė ją. Sudiev musei! 

— O, aš esu matęs daug blo
gesnių dalykų net! Žiūrėk į tą 
didelę ponią "prayng mantis". 

'šventės dieną. 1872. VU. 4? 
(5 taškai) 

V 
Žemiau surašyta dešimt įvai-

Himšima. Z) Hong-Kong. 6) 
Houston, 7) HovtTahi, 8) Hull. 
9) Hyderabad, 10) Indianapo-
lis. 

GTLVOSCKIŲ \ T S A K Y M A I 

I Agnės. Alice. Gelia Clara, 
Clare. Diana, Doris, Edith, El-
sie, Emily. Ethel, Gildą, Grace, 
Helen, Hilda, Irene, Laura , Ma-
rie. Maude, Olive, P e a r l Sarah, 
Selma, Viola. 

II Buvęs s tudentas taip gal
vojo. Jei ji bylą laimėtų, t ada 
teismas pripažintų galiojančią 
sutartį ir j am nereiktų mokėti. 
Jei pralaimėtų, taip pat, nerei
kėtų mokėti pagal sutart į , nes 
jis bylą pralaimėjo. 

III Saulės šviesa. 
IV Uralo upės k r a n t a i 
V Minnesotoje. 

'Eglutės" skaitytojos D. Dirkytė, A. Jasaitytė. V. Kučaitė. Antroje ei- i 

Ji visą laiką meldžiasi, bet aš rių pasaulio kraštų miestų. Pa-
girdėjau. kad ji suvalgė savo rašykite, kurioms valstybėms 
vyrą. Žiūrėk į skruzdėles. Jos jie priklauso. Po vieną tašką už 

VfcJAS 
— Pasakyk man, tėveli, ką 

daro vėjas, kai jis nepučia? — 
klausia ketverių metų sūnelis. 

— Ne g rynas žodis, bet fkū-
lėje: V. Kazlauskaitė ir A Kižytė modeliavo PuLnamo seselių rėmėjų Į v t o * l a i k j* Pešasi t ik už spal- kiekvieną miestą. 1) Hanover, I nytaa žodis y ra tikrai galingas. 

i«uruoštoj madį parodoj Jaunimo centre* Suotr. Vyt. Račkausko į S » a Pamačiau mvsg zoro tink-j 2) Havana, 3) Helsingfors, 4) j F r , W. Foerst** 
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