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"LKB Kronika" Nr. 23 

Kacergsskės koplyčios 
uždarymas 

27 

A t i t a i s y m a s 

Vilnių pas KRT jgaiio' inj Rugie
nį, pareilkė, k a i Kačcrg:?'^ė-
neaptaroausiąs. Rugien s, išgir
dęs, kad esant: tokia Kačergiš-
kės koplyčia, labai nustebo. Jis 
tekios visai nežinojo, nes po ka 
ro, kai visos bažnyčios buvo re
gistruojamos, ii nei.u o užre
gistruota ir neturėjo savo ko-

Tikroji uždarymo istorija yra miteto. Tai ir buvo koplyčios už-
šitokia: darymo priežastis. 

Kun. L Savickas, klebonau- Kačerg'.škės apylirkčs tiki 
damas Paringyje, aptarnavo ir tieji daug kartų ras u ir iod^ii 
Kačergiškės kop'yčlą. Po kun. kreipėsi i Vilniaus ir Maskvos 

lLKB Kron:koje" Nr. 21 pa
teko ne visai tikslios žinios apie 
Kačergiškėo koplyčios uždary
mą. 

L. Savicko į mažą Fa.ingio pa
rapiją kurija paskyrė kun. V. 
Jašuką, kuriam, kaip ir prieš 
jį buvusiems Paringyje kuni-

valdžią, bet nieko nepadėjo-, j -
galiotin's Rugienis koplyčioje 
pamaldų laikyti ne'eido. 1S61 
išrinkto bažnytinio komiteto i-

gams pavedė aptarnauti Kačer- galiotinis nepatvirtino, sumokė-
giškės koplyčią. Iš Paringio į tų mokesčių nesugrąžino ir t a s 
Kacergiškę, nor3 ir netoli, bet pačiais metais koplyčią uždarė Į 
kelias buvo blogas, toiėl tokiu Tikroji Kačergiškės koplyčlo? 
keliu kun. V. Jašukas nenorėjo uždarymo priežastis, kaip dau-
važinėti. Kačergiškės apylinkės geliui atrodo, buvo ta, kad į šią 
tikintieji žadėjo kiekvieną sek- netoli Baltarusijos respublikos 
madienį kleboną parsivežti ark- esančią koplyčią, gausiai rinkosi 
liu, tačiau kun. V. Jašukas ne- ne tik lietuviai, bet ir baltaru-
sutiko. Todėl jis, nuvažiavęs į šiai. 

Planas taikai 
atstatyti 

Riadh. — Šešių arabų šalių 
taikos planas Libanui sureda
guotas. Plane numatoma reika
lauti visų svetimų karių pasi
traukimą ir sustiprinimo taikos 
dalinių. Viršūnių konferencijoj 
daiyvavo Egipto prezidentas 
Sadatas, Sirijos Assadas, Liba
no Šarkis, palestiniečių vadas 
Arafatas, Saudi Arabijos kara-
Ihta Khalid ir Kuwaito .šeichas 
Sabah. 

Sadatas konferencija toks op
timistas, kad pasiūlė būsimą a-
rabų 21 šalies viršūnių konfe
renciją šaukti Beirute. Sutarė 
Sadatas su Assadu ir diploma
tinius santykius atnaujinti. 

S O V > T U rakei -
Bareiito jūroje 

VAKARAI SU RUSAIS KALBA 
NE TA KALBA 

Andriejus Aicalrikas ap-> Srv Saj-^-cs 

Paryžius. — Sovietų išvary-i Sovietų politiką lemia apie 10 
tas istorikas disidentas Andrė-į vyrų. Reikėtų tik jiems paeri-
jus Amalrakas neseniai kalbėjo i sinti ekonominėmis sankcijomis, 
amerikiečių - britų laikraštiniu- į ir reikalai tikrai pagerėtų. Va-
kų klube. Jo kelios mintys apie 
Sovietų Sąjungą. 

Vakarai per mažai pažysta so
vietus ir nežino, kaip su jais 
elgtis. Džentelmeniškumas, bū
dinga bendraujant su kitais, 

duo-

Maskva. — Dar šio mėnesio 

karai daro didelę sau i i 
darni labai patogiomis s-.;••& o-
mis kreditą, sau kasdami i ::oe 
Jeigu sulaikytų kreditus ir kai 
kurių išradimų bei žaliavų eks
portą į Rusiją, Sovietijoj kiltų 

rusų atžvilgiu netinka. Su jais i krizė, gyventojai žinotų, kad 
reikia kalbėtis iš stipresnės pu
sės. Jie pripažįsta tik jėgą. Jei-

dėl to kalčiausias anas 
tukas, ir būtų pradėtos 

sovietų ne status quo Europoje, 
bet pasikeitimų, reikalauti libe-

i ralizacijos. Neabejotinai būtų, pabaigoje sovietai pradps rakė- L J ., . _. J . .7 J i kas amerikiečius paremtų, jie 
tų šaudymo bandymus Barento 
jūroje, į šiaurę nuo Norvegijos, 
pranešė Maskva. 

gu kaibėsi taktiškai ir nepagrū-i m ° s . gal būtų ir didelių f r t f f r 
mosi kumščiu, jie tave palaikys j timų. Vakarai stebėtus: -:>iėl 
idiotu, bailiu. Amerikiečiai turi] jie to nepadarė daug anksčiau, 
pakankamai jėgos ir kalbėda- j "Kaip šioks toks istorikas B-
miesi gali ir turi reikalauti išjnau, jog praeity visada išsivys

tę kraštai panašiai labai huma
niškai elgdavosi su nomadais .r 
barbarais. Už savo huma: iš.-rū
mą paskui turėdavo atkentėti 

nebūtų vieni, matydami drąsų I Istorija kartojasi ir šiar.iUec 
žodį, kokio iki šiol Vakarai lau
kia ir nesulaukia. 

Sielojasi dėl Helsinkio 
nutarimų nevykdymo 

Norėtų Ameriką 
nuginkluoti 

Aiškėja kaltininkai 
dėl nelaimės 

r Brov : 
v i V O 

r 
vietoj 

alikš 

Port of Spa'n, Trinidad. Washingtonas. — Prez. For-
policija suėmė du Venecuelos pi-J das nesiims jokių priemonių 
liecius, kurių vienas prisipažino', prieš generolą George Brown, 
kaltas dėl Kubos lėktuvo nukri- \ jį paliks štabų viršininkų tary-

The Wash:ngfton Post rugsė- j Washingtonas. — Virginijos j timo ir 73 keleivių žuvimo. Jiedu bos pirmininku. Brown nesigina, 
jo 30 įdėjo Henry S. Bradsher; policija suėmė 54 pacifistus, ku- i skrido tuo lėktuvu, bet pakelėj,' kad Izraelio armiją pavadi-
straipsnelį "Hill Presses Ford rie buvo atgabenę karstą ir i Barbados aerodrome, išlipo be i no Amerikos našta, bet sakė, 
on Rights" (Kapitolis spaudžia bandė jj pastatyti prie Pentago- | bagažo. 

MIRĖ BUV. „DRAUGO 
IG. SAKALAS 

RED. 

Ch\c B \ Po labai ilgos gės apskr. 

Fordą dėl teisių) - Jame rašoma,! no durų. Jie reikalauja visiško 
kad nusivylęs vyriausybės ne- ; Amerikos nusiginklavimo ir "so

cialinio teisingumo". Tarp suim
tųjų yra ir Daniel Elsbergas. 

Nori JT gen. 
sekretoriaus posto 

veiklumu pildyti prezidento For
do Helsinkyje pasirašytų sutar
čių JAV priklausančią prievolę, 
Kongresas viešai užklausė pre
zidentą, ar jis ketinąs bendra
darbiauti su kongresine komisi
ja, paskirta sekti sovietinio blo
ko pasižadėjimų vykdymą žmo- j l y ^ York. — Savo darbą 
gaus teisių srityje. Prezidentas Į baigiąs Meksikos prezidentas 
tuo tarpu tebedelsia 3kirti Vals-' Luig Echeveria nori pasidaryti 
tybės, Gynybos ir Prekybos de-; jungtinių Tautų generaliniu 
partamentų atstovus j komisiją, i sekretorium. Jo kandidatūra 

jau išstatyta, bet Amerika ir 
Komisijos pirmininkas, kon-

gresmanas Danke B. Fascel (D.. 
Fla) parašė Fordui, kad komi
sija nori žinoti, ar "gali tikėtis 
bendradarbiavimo ir paramos" 
iš vyriausybės pusės. Kai nebu
vo gauta i tai atsakymo, Fascel 
viešai paskelbė savo laišką ko
misijos organizaciniame susi
rinkime. Gerai informuoti šalti
niai praneša, kad Fascelio laiš
kas privertė Valstybės depar-

Vakarai perkalbėjo savo parei
gose pasilikti dabartinj gen. sek
retorių, austrą Kurt Waldheirrą. 

sprogo ir žuvo 73 žmonės. 
Dėl lėktuvo katastrofos Cast-

ro kaltina Ameriką ir jau ofi
cialiai pranešė, jog nutraukia 
susitarimą išduoti oro piratus. 
Gal dabar paaiškės, kad čia CIA 
nieko dėta. 

Kaltinimai Mao našlei 

Pekinas. — Plakatuose aut 
sienų rašoma, kad Mao našlė 
Čiang Cing bandė nužudyti da
bartim pirmininką Hua Kuo 

kad jis yra už Izraelio gynimą. 

Čekoslovakijai -
kaip ir Rusijoj 

ir sunkios ligos spalio 19 d. anks gimnazijoje iki ketvirtos klases. į 
ti ryte mirė buvęs ilgametis Į Ameriką atvyko 1913 m. ir 
'Draugo" ir kitų laikraščių re- apsistojo Clevelande, 1918 m. 
daktorius, didelis visuomeniniu- persikėlė į Cbicagą, kur išgyve-
kas ir spaudos bendradarbis no iki savo mirties, 
a. a Ju'nas vi kalas. Spaud 

Apie Helsinkį. Sutarti? ko» 
kia pasirašyta 35 valstyb';u yra 
nebloga. Ji būtų Vakare tadbnS-
jimu, jeigu būtų buvę numaty
ta ir kaip ją praktiškai p r vers
ti vykdyti. Kol to nėra, rezul
tatais gali džiaugtis ti-: sovietai. 
Tai tikras Vakarų apsigavimas 
ir Maskvos laimėjimas. 

Kas paveldės Brežnevo sostą, 
.Maskvoje bijoma spėlioti. T'kri 

JJ. į pretendentai Sovietijoj papraa-

e-kšMs ber, 

opozicijos nėra. 

VValdheimas sutinka kandida-; apie kai kurių radikalų sušau-
tuoti ant ram terminui. Atrodo. Į dymą kol kas nei paneigtos, nei 
kad prieš Waldheimą didesnės j patvirtintos, tikros padėties nie

kas nežino. 

BANGKOKAS. — Tajo kari
nė junta laiko suėmusi apie 200 
kraštutiniai kairiųjų vadų, in
telektualų ir politikų. 

Padidėjo KGB veikla 

Bonna. Vakarų Europa, 
tamentą pagaliau paruošti vy- j yp ag vakarų Vokietija, susirū-
rlausybei projektą raštu. Tas; p : n o p a d i d ė j u s į a sovietų slapto-
ra r tas dabac esąs svarstomas; . . . . . T^/-IT> -II * • 
id.-1-ao uo. o*. M-* g l o g j^iĮ^jog KGB veikla, sm-
Baituosiuose rūmuose ir laukia-' . . . t _, / v 
ma prezidento Fordo pasisaky-1 
mų. (E.) 

Praha. — Vakarus pasiekiau 
čiomis žiniomis, Čekoslovakijoje 
pastaruoju metu buvo žymiai 
sugriežtintos priemonės, sie
kiant atgrasinti tėvus, vaikus ir 
mokytojus nuo jaunimo kateki-
zacijos. Nors pagal Čekoslova
kijos konstituciją mokyklose y-
ra leidžiamas religijos moky-

. i mas, ateistinė krašto valdžia i-
- feng, todėl u ir kiti racukalai , . , . . . 

masi grubių bauginimo priemo
nių prieš vaikus, jų tėvus, o kar
tais ir mokytojus, kurie pasi
naudoja konstitucijos užtikrinta 
religijos mokymo laisve. 

Bonna. — Vakarų Vokietija 
savo piniginio vieneto, markės, 
vertę pakėlė iki 6 procentų Da
nijai, o kitiems Europos kraš
tams kiek mažiau, du ar tris 
procentus. 

Washaigtonas. — Yra mažai 
vilčių, kad senatorius Hubert 

buvo suimti 

Anksčiau pasklidusios žinios 

tai netenka ir to, ką iki ta al
ko turėjo. Galimas dalykas, kad 
valdžią kada perims ir arnv.ja, 
be dėl to labai džiaugtis neten
ka. Marksizmo kariuomenė ne
išsižadės, prie tos santvarkos į-
pratusi, o aukštieji karininkai 
labai privilegijuoti ir savo sta
tuso nenorės keisti. 

Yra disidentų ir darbininkų 
ir ūkininkų eilėse, tik apie juos 

Spaudoie ora.de ic 
dradarbiaudamas "Šaltinyje". 
Nuo 1918 m. dirbo "Draugo" 
redakcijoje iki išėjimo j pensi
ją 1962 m. Be to, dar yra re
dagavęs "Vytį" ir "Muzikos Ži
nias". Yra rašęs daugybę straips 
nių, korespondencijų, eilėraščių, j mažaį kas žino, ir jie nemoka 
vertimų, ypač pasižymėjęs hu-1 atkreipti pasaulio dėmesio. Jie 
moristiniu skyriumi, kurį ilgus 
metus redagavo "Drauge". 

Veuonis buvo labai veiklus vi
suomenininkas Vyčiuose, šv. 
Vardo draugijoje, Kat. federaci
joje, Vargonininkų sąjungoje ir 
kt. Buvo labai gilus patriotas, 
nuoširdus katalikiškų organiza
cijų veikėjas, parapijų narys. 
Liūdesyje liko žmona Sofija, 
taip pat spaudos bendradarbė, 

A. a. Ignas Sakalas buvo gi- duktė Aldona ir sūnus Ricbar-
męs 1892 lapkričio 7 d. Knizlau- ras su šeima (plačiau duosime 
kio km., Vaitkuškio vis., Ukmer- vėliau). 

tik gali sukelti vietinio pobūdž'O 
riaušes. 

Didesnio pasikeitimo ir rusų 
imperijos subyrėjimo, tautų iš
silaisvinimo galima laukti tik 
dėl išorinių priežasčių, kurių 
Amalrikas nenorėjo minėti (iš 
"La Nation" ir "U.S. Newa"). 

Kalbėtis su žvaigždėm 
— nesąmone 

Bould'r, Colorado. — Colora-

spa'io 23 ir grižta kovo 19. 

Helsinkio aktui 
prižiūrėti 

Washingtonas. — Prezidentas 
Fordas paskutinę valandą prieš 
termino pasibaigimą pasirašė j -
statymą. kuriuo sudaroma 12 
asmenų komisija Helsinkio ak
tui prižiūrėti. Komisija žiūrės, 
kiek susitarimo laikosi ar nesi
laiko sovietai, ir jos buvimas 
Maskvai labai nepatiks. Labiau
siai komisijos norėjo sen. Clif-
ford Case (R., N. J.) ir kongres-
manas Milicent Fenwick (R., 
N v JO. 

San Juan CVp'strano, Cal. — 
Si šeštadieni iš šio miesto i 
skris kregždės. Nuo neatmena- Humphrey tiek ^ t i p r e t ų po 
mų laku jos visada išskrenda į v e z I ° °Fra~rjos. Kad s.ektų aau- d o u n i v e r s i t e t o F i s k e pianetariu-1 maneci, žinomoji rumunų 15 me-

Į gumos vado Senate. Tos parei-' 
gos, greičiausiai, atiteks sen 

Nadia Comaneci 
televizijoje 

New Yorkas. — Nadia Co-

Robertui Byrd (W. Va.). 
E "rĮko' 2s. — Naujoji Tajo 

antikomunistinė vyriausybė pa
stebėjo Vietnamo ir Laoso pa
ramą komunistiniams partlza-

mo vadovas, radijo astronomas | tų amžiaus gimnastė, Montrea 
Gerri Verschnuur sako, kad! lio Olimpiados žvaigždutė, bus 
bandymai susikalbėti su kitų' matoma televizijos programoje. 
planetų protingais rezidentais į CBS tinklas lapkričio 23, tarp 
yra nesąmonė. Artimiausias dan 
gaus kūnas, kur gali būti kas 
nors panašu į žmones, yra už 

nams Tajuje. Santykiai su kai- i 3.000 šviesmečių, tai kas gi gali 
mynais dėl to tik pablogės. 

Stookholmas. — Nobelio pre
miją už chemiją gavo irgi ame
rikietis W2Uam Upscomb iš 

ten nusiųsti pranešimą ir gauti 
atsakymą? Žemės gyventojai 
turi tenkintis ir manyti, kad jie 
vieni šioje planetoje turi sukū
rę civiiizaciją. 

Harvardo universiteto. Tokiu Y J^ 
būdu visos iki šiol paskelbtos! WanhinRtonas. — Jeigu pre-
premijos atiteko Amerikos moks ! zidentinius rinkimus laimėtų 

ajuje iJBčo teismas ir -atsiskaitymas su poliūniais pricJajs 

lininkams. 
Literatūros premija žadama 

paskirti rytoj, ketvirtadienį. 
Taikos premija šiais metais ne-

I bus niekam paskirta. 

Jimmy Carteris, pirmasis sekre
torius, kurį jis pasikviestų į ka
binetą, būtų James Srhlesdnge-
ris toms pačioms, kaip turėjo 
anksčiau, pareigoms, gynybai 
VVJBk News"), 

7 ir 8 vai. vak. (Chicagos lai
ku) duos Rumunijoj susuktą 
filmą, kuriame Nadia bus paro
dyta mokykloje, gimnastikos 
salėje ir "Drakulos pily, Tran
silvanijoj". 

Ir Norvegija išvarė 
š . Korėjos diplomatus 

Oslo. — Norvegija labai pa
našiai padarė kaip ir Danija: 
Šiaurės Korėjos diplomatams 
davė šešių dienų terminą išsi
kraustyti. Jie ir ten užsiiminėjo 
nelegalia cigarečių ir alkoholio 
prekyba. 

Galimas dalykas, jog tą patj 
turės padaryti ir Švedija. Poli
cija Užsienio reikalų ministeri
jai jau įteikė surinktas žinias 
apie Š. Korėjos ambasados 10 
asmenų personalą. įskaitant ir 
ambasadorių Kil Jae - gyong, 
nelegalią prekybą tomis pačio
mis prekėmis. Kil kartu yra am
basadorium ir Norvegijai. 

K.\LENDORIXJS 

Spalio 20: Artemas, Berti!*, WASHTNGTONAS. — Pietų 
Korėjos ambasadorius J J - j H c į S į " į ^ į " 
čoon Hahn Pripažino kad Pie- • Hiliari jonas, UrSu-
tų Korėjos žvalgybos agentūros j Viktmt^ G i l a c d a . 
valdininkai kai kuriuos korėjie
čius penekioja ir šiame krašte, 
Amerikoj. Tik persekiojimai 
yra ne valdžios padiktuoti, bet 

yra tik kai kurių agentų per 
sisten girnas. 

Saulė teka 7:07, leidžias 5:04-
ORAS 

Dalinai apsiniaukę, šalta, i i 
ryto galimas smulkus sniegas, 
apie £0 laipsnių. 

http://ora.de
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NERIJOS TUNTO St TFTGA 

"Nerijos" jurų ^skaučių tuntas 
visas savo; Šventes ir iškilmingas 
sueigas pradeda šv. Mišiomis. 
Šiuo prasmingu papročiu siekiama 
ųevien įik įgyvendinti skautiško
jo, obalsio "Die.ui, Tėvynei, Ar
timui'* vykdymą, bet ir skiepyti, 
iįa.d bendram darbui yra reika
lingas susikaupimas ir bendras 
dalyvavimas maldoje. 

Pirmoji šių naujųjų veiklos me 
tų "Nerijos"" tunto sueiga, š.m. 
spalio 10 d. įvyko, visoms sesėms, 
vadovėms ir tėveliams susirinkus 
bendrai Šv. Mišių aukai. Jauni
mo Centro žemutinėje salėje. Dar
niai skambėjo jaunų sesių šimti
nės giedamos giesmės .ir malda 
prašant Aukščiausiąjį Vadovą pa 
lai mos naujiesiems veiklos me
tams, stiprybės ir ištvermės nau
jajai tunto vadovybei. Šv. Mišias 
atnašavo tunto kapelionas s. 
kun. Algimantas Kezys, S.J. Mišių 
uąaldas skaitė jurų jaunė Alvyde 
Eitutytė. 

Po pamaldų tose pat patalpose 
vyko tunto sueiga. Šiemet negto-
vykiavusios skautės, komanduo
jant gintare!. Irenai . Pranckevi-
čiūtei, išsirikiavo.salėje pasitikti 
i vienetus grįžtančių stovyklavu
sių savo sesių. Koridoriuje nuaidi 
skardus, švilpuko, garsas ir netru
kus, smagią stovyklinę dainą dai
nuodamos .linksmai įžygiuoja 
"Rusnės'' stovyklautojos veda-
rfios viršininkės g.ps. Mildos Kup 
cilc-evičiūtės ir jos pavaduotojos g. 
V.y. Jolaridos Aleksiūnienės. Įne

šama turito vėliava.Perskaitomi sto 
vykios įsakymai, tuntifiinkei j.s. 
Aldonai Jovarauskienei perduo
dama stovyklos knyga ir vimpi-
las. Trumpas stovyklos viršinin
kė! zodiš ir. paskutini kartą su
rukus stovyklini šūkj, stovyklau
tojos Įsijungia į savo vienetus — 
oficialiai pradedami nauji veik
los metai. 

Sklandžiai vystosi įprastinė su
eigom raida — raportai, tuntinin
kės pasveikinimas. { kurį en
tuziastingai atsiliepia jaunosios 
sesės. Perskaitomi LS Seserijos 
vyr. skautininkas, tunto ir laivų 
įsakymai. Trys udrytės pro sukry-
Jftuotų irklų skliautus iš Ven
tės laivo pervedamos { Juodkran
tės faivo sesių pereina į Minijos 
laivą, kuriame susispietusios am
žiumi ir skautišku patyrimu vy
resnės sesės. 

LS Seserijos Vyr. Skautininke 
prisega žymenis ^apdovanoto
sioms tunto vadovėms. Gėlėmis 
apdovanojamos į naujus laivus 
perėjusios sesės. 

Tuntininkė j.s. Aldona Jova-
rausxjene, paskutinį kartą šioje 
savo kadencijoje, vykdo laivų ins
pekciją. Sesės atsisveikina ją lai
vų šūkiais, gėlėmis ir dovanėlė; 
mis, o tuntininkė atsidėkodama 
visoms tunto vadovėms papuo
šia jas savo pačios sukurtais žu
vies "medaliais", kiekvienai pa
spaudžia ranką, dėkoja ui bend
rą darbą. 

v 

Neišvengiamai ateina svarbiau
sioji šios sueigos dalis — tunti-
ninkių pasikeitimas pareigomis. 
Keistas graudumas ir.susikaupi
mo tyla apima visas sueigos 
dalyves, kai LŠ Seserijos Vyr. 
Skautininkei v.s. Ir. Kerelienei 
vadovaujant, vėliavą bučiuoja 
perduodanti tuntininkės pareigas 
J.s. Aldona Jovarauškienė ir Šias 
pareigas perimant! fc.v.v. Jolan
ta Aleksiunlenė. 

Perskaitomas pirmasis naujo
sios tuntininkės įsakymas, skel
biąs naujosios vadijos sąstatą. 
iS'aųjosios flaiyH. vadės perima 

patikėtas parcijįaą. Trumpu 
Jodzlu naujoji tuntininkė kvie
čia vadoves ir ttk-us bendram 

darbui.^ 
Vyriausioji Skautininke pasvei

kina visas apdovanotąsias ir laips 
iiiais pakeltąsias seses, padėkoja 
j.s., Jovarauskienei už našų ilga
metį vadovavimą, o naujajai tun 
tininkei linki sėkmės abiem vado 
yėm įteikdama po dovanėlę.Gra-
žiais žodžiais prabyla į tunto se
ses ir abi vadoves Vidu
rio rajono vadeivė j.v.s. Aldona 
Gasnerienė, taip pat įteikdama 
savo sukurtas dovanėles. 

Oficialioji sueigos dalis baigia
ma vėliavos išnešimu. 

Gintarei Irenai Pranckevičiū-
tei vadovaujant susiburiamą sma
giam lauželiui. Skamba dainos, 
šūkiai, pasirodymai. Gražiausiai 
ir įdomiausiai pasirodė mažosios 
udrytės. Sueigos pabaigai susispie-
čiama bendran ratan, ilgesingai 
dainuojant ''Lietuva Brangi". 

POATOSTOGINĖ 
SKAUTININKIŲ SUEIGA 

Saulėtą rugsėjo 26-tos popietę 
Chicagos skautininkių draugo
vės narės rinkosi .prie Jaunimo 
Centro, pasiruošusios neįprastai 
iškylai. Sekmadienio popietė vi
liojo įvairiomis kultūrinėmis ir 
visuomeninėmis pramogomis, ku
rių kelios vyko čia pat, J a u n i 
mo centro rūmuose. Domino jos 
ir skautininkes, bet nepasJoave-
me pagundoms, sėdome į auto
mobilius ir judėjimo pilnomis 
gatvėmis skubėjome j miesto pie
tinėje dalyje esančias .lietuvių Šv. 
Kazimiero kapines. Mūsų tikslas 
paminėti prieš dešimtmetį iš 
mūsų tarpo išsisikyrusią darbš-
čiąją sesę s. Eleną Strikienę, ap
lankyti jos ir kitti ten besiilsinčių 
skautininkių kapus. 

Daugovės vadovė y.s. Alė Na-
miklenė buvo įdomiai išplanavu
si Šią iŠky!ą,pakviesdama prie 
kiekvienos sesės kapo žodį tarti 
J4 arčiausiai pažinusią skauti
ninke.. .Aplankėme f ii. Oną Ag-
linskienę, s..Mariją Situtytę, ps. 
Gražiną Musteikytę, s. Eleną 
Mackevičienę, s. Eleną Strikienę, 
s. Vainauskienę. v\s. Juoze Vai
čiūnienę, Prie kiekvienos, kapo 
susikaupėme maldoje, padėjome 
gėlių, uždegėm,žvakę, kalbančios 
sesės žodžiais prisiminėm kiekvie
nos iškeliavusios darbus, būdo 
bruožus, jos ryšį su mumis Užplūs 
ta prisiminimai, graudulys suspau 
džia širdis, sunku sulaikyti aša
ras. Pajuntame artimą ryšį su iš
ėjusiomis. Nuvykstame aplanky
ti praėjusi pavasarį čia poilsio atke 
liavusį J.s. kun. joną Raibužį S.J. 
Susikaupiami be žodžių. Sesė By-
laitienė padeda gėlių puokštelę. 
Prie šio kapo. ypatingai jūrų 
skautininkėms. nelengva neparo
dyti susijaudinimo. 

Grfždamos prie automobilių 
akimirkai sustojame prie kai ku
rių, artimųjų ar pažįstamų kapų, 
prisimenam draugus ir gimines. 

Grįžusios Chicagon susiren
kam draugininkės v.s. Alės Na-
mikienės namuoscčia su keptais 
obuoliais, kvepiančia kava ir ki
tais skanėstais pasitinka muš vai
šingasis brolis v.s. Vytautas Na-
mikas. 

Sesei Alei vadovaunat, aptaria
me tolimesnius veiklos užmojus, 
einamuosius reikalus. Prie vaišių 
stalo dalinamės įvairiais vasaros 
įspūdžiais ir skautisos veiklos ak
tualijomis. 

Vakarui artėjant išsiskirstome 
dėkodamos sesei Alei už įdomiai 
išplanuotą iškylą - sueigą ir pa
sižadame metinį bendrą mirusių 
sesių aplankymą pacL -sdi-
cine draugovės veiklos dallrni 

Nerijos tunto sesės iškilmingoje sueigoje. 

JAUN. VADOVŲ SA>KKYT>1-

Lietuvių Skautų-čių Brolija ir 
Seserija ruošia jaunesniųjų va
dovų sąskrydj, kuris įvyks spa
lio 3 0 - 3 1 d. Dainavoje. Į -a-
skrydį kviečiami visi dxauginin-
kai-ės, laivo vadai-ės, jų pava
duotojai, adjutantai ir kiti tun-
tininkų rekomenduojami skau-
tai-ės, nejaunesni 16 metų. Są
skrydį globoja Detroito skautai 
ir skautės. Dėl smulkesiių infor
macijų prašome kreiptis į tun-
tininkus-es. 

Brolijos h" Seserijos 
Vadovų Lavinimo 
Skyriai 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Lietuviškosios Skautijos fon
do pirmininkas v. s. Česlovas 
Kiliulis šj savaitgalį lankysis 
Chicago je. Spalio 22 d. ((penk
tadienį). 7:30 vai. vak.. Jauni
mo Centro 106 kamb. šaukia
mas visų fondu susidomėjusių 
susirinkimas, kuriame v. s. Ki
liulis padarys informacinį, pra
nešimą. Ypatingai visų tuntų 
vadijos ir skautininkai-kės kvie
čiami dalyvauti. 

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA 

ASD Chicagos skyriaus suei
goje, I m. rugsėjo 27 d., buvo 
išrinkta nauja valdyba 1976/77 
veikios metams. Valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai: 
t . n, Asta Ramanauskaitė — 
pirmininkė, t. n. R.ūta Miknaity-
tė — vicepirm., t. n. Shirley Ple-
pytė — sekr. r t. n. Alvyda Bau-
kutė — iždininkė. 

VYR SKAUTININKAS 
HARTFORDE 

. LS Brolijos vyriausias Skau
tininkas s. fil. Sigitas Miknaitis 
spaiio 9 - 1 0 d. dalyvavo Hart
forde įvykusiame Atlanto rajo
no skautų-čių ir vadovų-vių są
skrydyje. Dalyvių registracija 
rodo. kad sąskrydyje dalyvavo 
47 broliai, 55 sesės ir daugiau 
30 vadovų-vių. Sąskrydį orga
nizavo Atlanto rajono vadas s. 
J. Raškys. 

Sąskrydžio metu buvo gražiai 
atžymėta Har t fordo skautijos 
25 metų veiklos sukaktis, 

Vyr. Skautininkas grįžo Chi
cagon su geriausiais įspūdžiais 
apie sąskrydžio eigą, prasmin
gą jaunimo ir vadovų veiklą, o 
taip pat šiltą skautišką priėmi
mą. 

ALGDLVNTO LAIVAS 
1976 RUDENI 

"Pučia vėjas baltą burę. 
Nesą laivą j marias.. ." 

•— Vytė Nemunėlis 

Pasibaigė vasara, lapai pra
dėjo keisti spalvas, paukšteliai 
išskrido j šiltesnius kraštus ir... 
skautai sugužės j sueigas. 

Šių metų Algimanto laivo va
das yra brolis Just inas Kirve-
laitis (atsimenat jį iš 1975 m. 
stovyklos?). Jisai su savo galin
ga vadovybe suskirstė laivą j 
t r is valtis. Kiekviena valtis dar 
gavo po globėją. 

Riais metais mofcn&&r.ė* dvi 
patyrimo programas. fbeŠvieaa 

BOSTONO 2INIOS 
KAI SMUIKAI VERKIA 

Spalio 10 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos auditorijoj so. Bostone įvy
ko Lietuvių radijo valandos 
'Laisvės Varpas" koncertas. Pro
gramą atliko smuikininkai Dana 
Pomerancaitė ir Jurijus Mazurke-
vičius, akompanuojant pianistui 
Sauliui Cibui. 

Programoje: G. P. Teleman 
(1681 — 1767) — Kanoninė so-' 
nata G.— dviem smuikam— Vi
vace, Adagio; Allegro, Adagio, 
Allegro ir L. Spor ,1784 — 1859) 
Duetas. D, opus 39.dv iem smui
kam, Allegro, Adagio( Presto. 
Šiuos kūrinius atliko abu smuiki
ninkai. 

V. Klova (įimęs 1926) Preliu
das ir C. Šaint -Saens (1835 — 
1921)( Introdukcija ir rondo cap-
rieciozo. Atliko smuikininkas Ma
zurkevičius in pianistas Saulius 
Cibas. ; 

Po peraraukos buvo pagrota 
A. Honneger (1892 — 1955) So
natina G — dviem smuikam, Al
legro nontanto, Adantiho, Al
legro moderato. Atliko smuikini-
kai Dana Pomerancaitė ir Juri
jus Marurkevičius. B. Dvarionas 
—(1904-— 1972) Elegija ir H. 

VVieniauski (1835— 1880) Polo
nezas A. Atliko smuik. Pomeran
caitė ir pianistas Saulius Cibas. 
Ir pabaigai — P . Sa rasa te (1844 
— 1908)^ N ava ra — dviem smui
kam. Atliko smuikininkai Pome
rancaitė ir Mazurkevičius bei pia
nistas Gbas . Bisui smuikininkai 
dar. pagrojo Mozarto kūrinį. 

Sis dviejų garsių smuikininkų 
koncertas buvo, sakytume, lyg 
naujovė. Apie abu smuikininkus 
jau buvo rašyta daug lietuvių ir 
nelietuvių spaudoje. Pasisaky
m a i , visur labai geri. Prie šių 
dviejų gerų smuikininkų prisi
dėjo ir mūsų jaunas pianistas, ku
ris neseniai jordan Hali suruo
šė savo pirmąjį piafto rečitalį, Sau
lius Cibas. Ir reikia džiaugtis, kad 
jarri teko būti šių dviejų garsių 

programa turi po atskirą in
struktorių, kuris turi paruošti 
visą programą. Praėjusiais me
ta i s laivo vadas paruošė visas 
programas vienas. 

Svarbiausias, įvykis buvo uni
formų pakeitimas. Dabart inės 
uniformos išvaizda panaši \ skau 
tų uniformas. Jo s y ra smėlio 
spalvos ir turi j ū rų skautiškus 
ženklus. Jos atrodo lygiai taip Į 
pat. kaip budžių — tik neturi 
kepurių. Nemuno ir Šarūno la> Į 
vai turi tas pačias jūreiviškas 
Uniformas. 

Mes dar neplanuojant jokios | 
ypatingos Išvykos. Nesenai, va- į 
saros metu. d a r buvo keletas i 
buriavimo išvykų. Tikiuosi ma- į 
Ionaus h* linksmo skautavimo 
šiais metais. 

vair. VHfns L Dnndzila 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos progimes B WOPA. 
UetovfcĮ kalba: ksftBeo nuo pirma

dienio iki penktadienio 1230 — 
1:00 vai popiet — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryta 

Teleft HEmlock 4-2413 
1480 A. M, 

71S9 So- MAPLEWOOD A VE-
CHICAGO. ILL. 60629 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
O* 80. RĄLSTEO STREET TEL. - CA W73SX 
RADUO IB STEREO APARATŲ PARDAVIMAS Ut TAISYMAS 

DIDELIS PKSOTStJUAS rVAmiAUSTŲ T E L E V m n j ^PALRATTJ 
mtu.'vmrm T-sn j r v m j o s APARATAI 

O RAUGĄ 
f H l rjTHTJANlAN WORLD-WIDE DAILY 

Si » i ' lasą Fmnage paid ai Chics^o, Dlinc-U. P»^>iisbed daily, 
doeept Svndmya Ltg$l boiidays, days after Christmas and Bastei 

Bj OM Lithuanlaa Cathoilc Preaa Society 
&becrtpeoo Rater $28.00 — Chic&go and Cook Courtty, ulinois. 

^.,ewhere in U.S.A. $28.00. Canada $28.00. Foreign 
: v - r y — J2S.0T 

r*<r^ ĮMįtM mažinant, pakvitavimai až gautas prenume-
rscas M M M Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
$*voa ji |o m kęst] atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi-

*Dr*-įc psjBjsjBJBjsjHta inokssas ii anksto = 
Btetams 6 men. 3 mėn. i m&c s 

CU&gp, Cook, HL $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 = 
TmmdnjH $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 g 
2-rur $26.00 $15.00 $10.00 — £ 
. i i . , - - - t $29.00 H7J0O $11.00 — = 
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ien • • Redakcija straipsnius taiso save = 
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= dies ijr. £-2Z M 430, sešta-
HM &30 iki 12:00. 
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'_.• SAU- m to susitarus. Redakcija už skelbi- E 

! 
mų turinį neatsaką Skelbimų kai- ; 
nos prisiunčiamos gavus prašymą. E 
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smuikininkų piano palydovu. 
Po koncerto, vaišių metu, Da

na Pomerancaitė džiaugėsi, kad 
gali su savo vyru dalytis savo ta
lentais su lietuviais. Dar tarė žo
dį ir j'os vyras Mazurkevičius. 

Koncertas tikrai buvo puikus. I 
nes smuikai verkė smuikininkų į 
rankose gražiausiomis melodijo-
-mis. 

VYČIU DIENA 

Lietuvos Vyčių, Naujosios Ąng 
lijos apskr i t i s suruošė šventę 
Maironio parke Shrewsbury. 
Šventėje buvo apdovanotas buvęs 
"South Boston Tr ibūne" redak
torius AUan Doherty specialių at-
žymėjimu už jo pasitarnavimus 
vyčiams ir lietuviams. Šia proga 
jis buvo išvykęs į Airiją ir nega
lėjo dalyvauti. Jo dovaną priėmė 
Amerikos aviacijos atsargos pul
kininkas Edmund Ketvirtis. Ap
dovanojimą įteikė Vyčių apskri
ties buvęs pirm. Albert G. Jaritis. 
Šventėje dalyvavo ir Feliksas Za-
leskas, kuris yra vyčių 17 kuopos 
nariu jau 63 metus. 

Allan Doherty parašytoj padė
koj už apdovanojimą rašo: "Aš tu
rėjau didelį malonumą dirbda
mas su lietuviais Didžiajam Bosto
ne , o ypatingai su Lietuvos Vy
čiais 

Šios šventės programos vedėju 
buvo John Stoškus iš Providence. 
I š r ink ta nauja Vyčių aps. v-ba. 
Pirmininke yra Joan Lafamboi-
se (lietuvaitė ištekėjusi už ne lie
tuvio). Buvo įteiktos vyčių, sti
pendijos — dovanos Donald Pi
ca ri iš Holyoke ir Heide Kniupis 
iš West Roxbury. Ir Čia pavardės 
jau nelietuviškos, nes yra mišrių 
šeimų, tačiau labai aktyvių vyčių j 
vaikai. 

Šventė buvo" sėkminga ir gra
žiai pravesta. 

LANKĖSI K U N . J. TRINKA 

Kun. Joseph C. Trinka, Jono 
Evangel is to parap . Birchwood, 
Wis., klebonas viešėjo Bostone 
nuo rugsėjo 12 iki 30 d. Kaip ir 
visada, jis apsistojo pas savo krikš
to motinos dukrą ir jos vyrą Pe-
ter ir A n n Gili , gyvenančius Mi-
not St., Dorchestery. 

Kun. Tr inka yra gimęs ir už
augęs So. Bostone. Jis buvo įšven-

(Nukel ta į 4 pusi.) 

"*eJL PE 8-3:2$ 

Ori ANNA BALiUNAS 
Ar».v, AL/S^, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
S5S (Tęst 6Srd Street 

DR, K. G. BALUKAS 
Atašerlja i* moterį} Ilgo* 
Ginekologine CnlparjpŲa 

3449 B*. PulaskJ Boad (Cnwford 
Medicai BtuidJng). 1d . I X $-8446 
Priima ligoniu* Dagai misltarlmą 

/e i DcatslIlv-piA. skambinti S74-80J4. 

įstaigos ir finto teL 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 S. 49t* Oonrt, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Hakyroj treA ir ie&t 

DR, YL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoecte MedloaJ Center 
8132 So. R e d s e Avenae 

V a i : plnaad.. antrad. Ir ketnrdul. 
« tkl 7:80 yal. vakaro. 

fieStad. į u o i lkl S vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Beold. teL WAJbrook 5-5048 

TeL Oflso HE 4-5849, rez. 388-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 lkl « v. popiet. 

Antrad.. penktad. 1.8, trec. ir iefttad. 
tik susitarua 

Dr. Ant Rodoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

UOS West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.: &agal susitarimą; pirmad. Ir 
*etv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
10-4: fteftte. 10-1 vaL 

Oft. teL 7S5-4477, Rez. 24&-28S9 
DR. E. DEDKYS 

GYDYTOJA IR CHIRCBG1 
Specialybe — Servą ix 

Boiocfaies ligos 
CRAWFORD 5TEDICAL BUILDINO 

«44i So. Polaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Beadd. teL —. OI 8-6873 

DR. W. M. EIS1N-EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGUNE CHTRURGUA 

6132 So. Kedzle Ave. WA 5-2670 
Vabmdo*! paif&l susitart mą. Jei ne» 
atsili»^A. skainblnO: Hl 3-0001. 

TeL — BE 3-5893 

DR, A, B, GLEVEOKŽS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valanda pagal susitarimą 
Ofiso teL — PB 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČ1US 
J O K I A 

V A I K Ų L I G O S 
2686 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad., 
ano 12 lkl I vai 
vak. Scfttad. nuo 

TeL ofiso Ir boto: OLympic 3-4159 
DR. P . KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave^ Cicero 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet 

TeL BKlianc* 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Į 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-* vai. popiet ir *-* 
vai. vak. Trečiad. Ir Aeštad. uždaryta. DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA LR CHIRURG8 
KfDlKlC IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIAUSTff 
MEDICAi BUHJ>IXG 

7159 South b e s t e n i Avenoe. 
Valančss: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vaL popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168: rezid. 2S*-3tl» 
Ofiso HE 4-1848; Rezid. PR 6-t301 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGA& 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad. ketvirtad U 
penktad I lkl 7 v. p p. Tik soattarua 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITfi 

7051 So. Washtenaw, t«J. 778-6768 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoją 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimas. 
VaL: pirm., antr.. oenkt. 10-6.3A 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

ketvirtad. ir pankt 
ir ano 5 lkl 8 vaL 
1 lkl 4 vaL 

Ofm. PO M H | Bes. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 Weet 63rd Street 
VaJandoa pagal Buaitanmą 

DERMATOLOGIJA ~ 
CffiRURGUA 

l90i So. Ww»cerB .\venoe 
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Rusinimui numegztas 

SOVIETINIU BIBLIOTEKŲ VORATINKLIS 
Visais laikais knygų ir jų rin- politikos propagavime, komunis

tinių — bibliotekų reikšmė bu- tiniame darbo žmonių auklėji-
vo labai didelė. Net ir dabar, kai me", arba: "Masinė bibliotekos 
knygas, laikraščius, žurnalus paskirtis — komunistinis darbo 
bando pakeisti modemiškos žmonių auklėjimas. (46 p.), 
priemonės, — radijas, televizija, Kaimo bibliotekų tikslus va-
įvairūs magnetofoniniai įrašai, dovėlio autorė šitaip nusako:' 
plokštelės, - knygos nėra nusto- "1) propaguoti marksizmą — Įė
jusios savo reikšmės ir jų tiražai, ninizmą, partijos ir vyriausybės 
o taip pat naudojimasis jomis nutarimus; žemės ūkio laimėji-
nėra sumažėjęs. Atvirkščiai, pa- mus, literatūros ir meno pasieki-
saulyje knygų pareikalavimas y- mus, auklėti darbo žmones ko-
ra labai išaugęs, pačių knygų munistine dvasia; 3) aktyviai 
prispausdinta tiek daug, leidžia- dalyvauti apylinkės politiniame, 
ma dar daugiau, kad kyla labai ūkiniame, kultūriniame gyveni-
rimta problema, kur tas knygas me" (54 pusi). Panašiai nusako-
ir spausdinius sutalpinti. Moder- mi ir kitų rūšių bibliotekų tikslai, 
niškos kopijavimo priemonės ir , 
ypač įvairūs mikrofilmai padeda 
net storiausių ir didžiausių kny
gų tekstus sutalpinti į mažyčius 
mikrofilmų rutulėlius ir tuo lai
mėti vietą knygų lentynėse. 

Visame kultūringame pasau
lyje bibliotekos ir kitokie knygų 
bei spaudos rinkiniai turi tar
nauti mokslo, studijų, atskirų 
mokslo ir meno sričių pažinimo 
reikalams. Bibliotekos ir skaityk
los — tai labai rimtos įstaigos, 
ne tuščių pramogų vieta. Jose vi
są laiką viešpatauja rimtis. Nie
kur kultūringame pasaulyje bib
liotekos nenaudojamos kurios 
nors partinės propagandos rei
kalams. Tai žinių aruodai, iš 
kurių sau amžių" bėgyje žmoni
jos sukurtus proto ir išminties 

SOVIETŲ ŠNIPŲ TINKLAS 
Maskva naudoja ii satelitų šnipus 

B. JABLONSKIS 
Spaudos, radijo ir televizijos. na iš komunistinių ambasadų į-

skelbiamos žinios kalba apie ko- vairią paramą ir nurodymus velk-

lobius gali semti kiekvienas, ku 
riam jų reikia. 

Mums yra įdomūs ir knygoje 
pateikti nurodymai — instrukci
jos bibliotekų vedėjams ir tar
nautojams: "Vienas pagrindinių 
bibliotekos, ideologinės įstaigos, 
uždavinių — skaitytojų komu
nistinės pasaulėžiūros formavi
mas. Būtina propaguoti literatū
rą, demaskuojančią buržuazinės 
ideologijos reakcinę esmę, at
skleidžiančią socialistinės sant
varkos pranašumą, tarybinio gy
venimo tikrovę, revoliucines tra
dicijas" (112 pusi.)." Apie bib
liotekos darbo nepartiškumą ir 
kalbos negali būti. Pas mus par
tiškumas — darbo su skaityto
jais siela" (113 pusi.) Kalbant 
apie knygos pasirinkimo laisvę, 
ten pat sakoma: ''Buržuaziniai 
bibliotekininkai stengėsi ir tebe-
sistengia įrodyti, kad bibliotekai 
politika nerūpi, skelbia vadina-

pobūdį turi mąją 'skaitymo laisvę" To nega-

Pusryčia: su prezidentiniu kandidatu Jimmy Carter. Iš kai rės: LB k. v. vicepirm. R. Cescnis, kandidatas J. Carter, 
LB k. v. vicepirm. A. Zerr, buvęs k. v. pirm. J. Gaila, LB tarybos prezidiumo vicepirm. kun. G. Kijauskas ir 
LB tarybos narys dr. P. Vileišis. 

K I N I J O S Ž E M E S Ū K I S 
Sparčiai auganti tavita išsonad&a T.a.sto klausimą 

munistų Šnipų veiklą laisvose 
pasaulio valstybėse. Sovietų KGB 
sudarė ne tik iš savo piliečių, bet 
ir iš satelitų žmonių šnipų jun
ginį. Šiam tikslui naudojamos 
komunistų valstybių ambasa
dos su jų pareigūnais. Jos turi di
delius skaičius įvairių specialy
bių tarnautojų, kurie Sovietų Są
jungos KGB įpareigoti šnipinėti 
politikos, prekybos, technikos ir 
visų pažangiųjų šakų laisvų vals
tybių įvairias paslaptis. 

Sis šnipų junginys gaubia visą 
pasaulį. Jis Sovietų remiamas di
delėmis pinigų sumomis, kurios 

lai. FBI ir CIA veikla prieš Ame
rikos piliečius labai juos erzina. 
Naudodami demokratinės sant-

• 

1972 m. amerikiečiai ir kitų i GEDIMINAS GALVA 
tautų žemes ūkio žinovai dėjo' 

lį būti sovietinėje bibliotekoje, 
nes ji "privalo rekomenduoti 
skaitytojams literatūrą, kuriai 
būdingas komunistinis idėjišku
mas; turi būti vadovaujama skai
tymui. Knygos propagavimas 

Visiškai kitokį 
Sovietų Sąjungos bibliotekos. Jos 
turi tarnauti ''aukštesniems — 
komunistinės propagandos reika
lams". Tuo pačiu bibliotekų tiks
lai yra nuvertinami ir sumenki
nami. 

Kad tai yra tiesa, pripažįsta ir negali būti atskirtas nuo komu-
patys bolševikai. Štai turime nizmo kūrimo praktikos" (114 
prieš akis okup. Li^uvos aukš- pusi.). Kitoje vietoje (158 — 
tojo ir specialiojo vidurinio 159 pusi.) kalbama apie ateizmo 
mokslo ministerijos patvirtintą propagavimą per bibliotekas: 
ir "Mokslo" leidyklos Vilniuje "Neteisingos yra visos religijos 
1975 metais išleistą M. Karpa- dogmos. Reikia kovoti propaguo-
vičienės paruoštą 279 puslapių jant, šviečiant" (159 pusi.). Ga-
veikalą — vadovėlį "Biblioteki- Įima būtų pacituoti dar visą eilę 
ninkystė". panašių propagandinių nurody

ta • , , , i v „. , j mų — jų "deimančiukų". 
Is jo (11 pusi.) sužinome, kad ^ J^ 

1975 metais okup. Lietuvoje bu- * 
vo 6700 įvairių bibliotekų, ture- Nors bibliotekų ir knygų okup. 
jusiu beveik 65 milijonus spaus- Lietuvoje labai daug, tačiau lie-
dinių. Šia proga reikia pažymėti, tuviui iš jų nėra ko džiaugtis, 
kad sovietinės bibliotekos, nore- Visos Lietuvos bibliotekos jau sė
damos dirbtinai išpūsti savo niai "išvalytos". Iš jų išimti ir į 

dideles viltis į "žalią revoliuciją" metus. Žemės, ūkio gamybos di-
— spartų derliaus padidėjimą, 
bado pašalinimą ūkiškai atsili
kusiuose kraštuose. Lyg pašaipai 
nepalankios klimatinės sąlygos su
griovė dėtas viltis. 1973 — 74 m. 
Bangladeše, Indijoje ir kituose 
kraštuose įvyko badmetis. Opti
mistines nuotaikas pakeitė pesi
mistinės. 

varkos laisves, kaltina šias įstai
gas jų teisių piktnaudojimu ir 
veiklos varžymu. Laiškais ir as
meniniais ryšiais įtaigoja libera
lius kongresmanus FBI ir CIA 
veiklą suvaržyti, kad jos netruk
dytų jų pragaištingai veiklai 

Demokrato J.O. Eastlando tei
sinis vidaus reikalų pakomitetis 
su FBI ir CIA pagalba atidengė 
kai kurių šnipų pavardes ir jų 
veiklos uždavinius-Komitetas iš
aiškino, kad dabartinis Čekoslo
vakijos ambasadorius J. Johanes 

sudaro sąlygas ne tik ideologiš- Amerikai >'ra K G B vpatmgas 

knygų skaičių, į jų skaičių įskai- ugnį ar popieriaus fabrikus šu
to ir plakatus, skelbimus, atsi- versti visos nepriklausomos Lie-
šaukimus, smulkiausius pro- tuvos laikais išleistos knygos, 
pagandinius spausdintus. Tokiu žurnalai, laikraščiai, jų komp-
būdu propagandos sumetimais- lektai, net mokslinė literatūra. I 
dirbtiniu būdu pakeliamas kny- bibliotekas jokiu būdu neįsilei-
gų skaičius. Tokių propagandi- džiamos ir dabar laisvajame pa-
nių leidinėlių dažnai biblioteko- šaulyje išleidžiamos knygos. Jei-
se yra kelis ar net keliasdešimt gu jų kur šiek tiek yra — tai jos 
kartų daugiau, kaip naudingų laikomos "spec-fonduose", mū-
leidinių (LE II, 481 pusi.). siškai tariant griežtai, po raktu 

_ . , . . . . . . . ir prieinamos tik komunistams. 
Bibliotekininkus gausioms . . . ,. , 

,. . . . , , . . , ir tai gavus specialius komunistų 
propagandinėms bibliotekoms .. ** _, \ ._,. 

Kom. Kinijoje, nors ten gyven
tojų prieauglis yra spartus ir sie
kia 2 proc. per metus, patenkina
mai išspręstas maisto klausimas. 
Anksčiau kai kuriose srityse siau
tė badas, dabar sugeba išmai
tinti 838 mil. gyventojų. Per pa
staruosius 15 metų žemės ūkis 
padarė didelę pažangą: pagerino 
ūkininkavimą, atliko didelius me-
lioracijus darbus — žemės drė
kinimą, sausinimą, žymiai padi
dino dirbtinių trąšų naudojimą, 
šiek tiek mechanizavo žemės ūkį. 

Per ketvirtį šimtmečio padary- j 
ta didelė pažanga. Daugiausia 
lėmė geriau organizuoti žemdir
biai, kuriems leista turėti ir ma
žus nuosavus sklypelius. Kinų 
nepaprastas darbštumas ir ištver
mingumas buvo laimėjimų pa
grindas. 

Gamybos didinimas 

Kinijos gamyba didėjo 7,5 — 
10 proc. per metus. 1976 — 80 m. 
penkmetyje numatyta pramonės 
gamybą skatinti 15 proc. šuoliu. 
Daugelio pramonės šakų gamy
ba susieta su žemės ūkio pažanga. 
Kai žemės ūkio derlius yra men
kesnis, nepagamina pakankamai 
žaliavų, pramonės gamyba su
mažėja. Štai kodėl žemės ūkis Ki
nijoje laikomas ūkinės pažangos 
pagrindu. 

Per paskutini dvidešimtmetį 
pramonės gamybos metinis prie
auglis siekė 11 — 13 proc per 

ruošia Vilniaus universiteto bib
liotekininkystės ir mokslinės in
formacijos katedros, Kaune — 
vakarinio fakulteto biblioteki
ninkystės katedra, keturios kul
tūros mokyklos ir įvairūs kursai. 
Pačių bibliotekų yra du svarbiau
si tipai: masinės ir mokslinės. 
Masinės bibliotekos yra kaimo, 
miesto, rajoninės, kultūros na
mų, kolchozu, profsąjunginės ir 
kitokios. Dar yra specialios bib
liotekos ar jų skyriai — suaugu
sių, jaunimo, vaikų reikalams. 

partijos vadų leidimus. 
Tiesa, okup. Lietuvoje ir da

bar kartais išleidžiamas nedide
lis skaičius neblogų lietuviškų 
knygų. Deja, jų bibliotekose gali
ma tik labai retai užtikti, nes jų 
tiražai labai maži — dažniausiai 
vos keli šimtai egzempliorių, o 
bibliotekų juk esą net 6700. 

dėjimas nebuvo pastovus ir svy
ravo tarp 1.74 proc. ir 4 proc 

Kinijos statistiniai duomenys 
nėra patikimi. Vakariečių pavir
šutiniški stebėjimo duomenys yra 
žymiai mažesni už Kinijos ofi
cialiuosius, kurie skelbiami tik me
tams praslinkus. 

1949 m. grūdinių kukūrų der
lius siekė 108 mil. m. to, kai 1974 
m. 255 mil. m. to. Pekino žemės 
ūkio ministerijos 1974 m. grūdų 
erlius siekęs 275 mil. m. to. Vaka
riečių duomenimis praėjusio penk 
mečio grūdų derliaus metinis 
prieauglis siekęs 1,21 — 1,74 proc, 
kai oficialiosios statistikos šalti
niai nurodo 3 — 4 proc. metinį 
prieauglį. Galimas dalykas, kad 

• kinai kiek perdeda grūdų derlių, 
I bet vakariečiai jį taip pat suma-
| žiną. Jei grūdų derliaus metinis 
į prieauglis tesiektų 1,5 proc, kraš
te būtų jaučiamas maisto trūku-

! mas. Stebėtojų žiniomis praėju
siais ir ypač šiais metais Kinijo
je maisto tiekimas yra patenkina
mas. Per pastarąjį penkmetį Kini 
joje pastatyta daug grūdų sandė
lių, kuriuose laikomos atsargos. 

rugsėjo mėnesį partijos centro ko 
mitetas, nutarė, kad žemės ūkis 
yra svarbiausias ūkinis veiksnys 
ir pramonės pagrindas. Tais me
tais galutinai panaikinta privati 
žemės nuosavybė, išskyrus skly
pelius, pertvarkyti kolektyviniai 
ūkiai, susirūpinta kelti žemės 
ūkio kultūrą ir skatinti techni
ką. 1966 m. pradėtas žymesnis 
žemės ūkio įsibėgėjimas, padidin
tos žemės ūkio gaminių kainos, 
sumažintos žemdirbių perkamų
jų prekių kainos ir padidinta 
žemdirbių gerovė. Kolektyviniai 
ūkiai ėmė kurti smulkias pramo
nės įmones, kurį metą davusias 
pajamų, bet nepajėgias varžytis 
su didžiosiomis. 

1962 m. pertvarkytas žemės 
ūkis palaipsniui sumechanintas, 
susirūpinta žemės ūkio specialistų 
ruošimu, nors ir šiuo metu jų 
vis tebetrūksta. 

Žemės melioracija 

kai palankius komunizmui žmo
nes įtraukti į šnipinėjimą, bet ir 
papirkti asmenis, kurie dėl savo 
išlaidumo ar moralės trūkumo pa
siryžę už pinigus save ir valstybę 
su jos paslaptimis išduoti. Sovie
tinių šnipų tiek daug papli:ę pa
saulyje, kiek niekad nebuvo is
torijoj. Laikas nuo laiko dalis sa 
telitinių šnipų po kelerių ar ke
liolikos metų pasitraukia iš KGB 
valdžios ir ieško prieglaudos tose 
valstybėse, kuriose jie šnipinėja, 
ar Amerikoje. Pasitaiko, kad ir 
Sovietų Sąjungos piliečiai šnipai 
paseka satelitų šnipų pėdomis. Šie 
dezertyrai atsineša gerą kraitį ži
nių apie KGB šnipus ir jų tinklų 
veiklą, išduoda kitus šnipus, vei
kiančius laisvajame pasaulyje. 

Šnipų sekimas ir aiškinimas 
FBI ir CIA įstaigos nuolat u-

žimtos šnipų sekimu Amerikoje 
ir užsienyje. Be to, jos seka Ame
rikos piliečius ir organizacijas, 
palaikančias su komunistinių į 
valstybių ambasadomis ir jų pa
reigūnais santykius, nes jie gau-

Žemės ūkio pertvarkymas 

Kom. Kinija per pirmuosius 
trejus metus 1949 — 1951 m. per
gyveno nepaprastą sunkmetį. Di
delės pastangos nors ir menkomis 
priemonėmis skatinti žemės ūkio 
gamybą išgelbėjo kinus nuo ba
do. Tiesa, kinai pergyveno kelis 
sunkmečius dėl klimatinių sąly
gų. 1959 — 61 m., 1972 — 73 m. 
ir 1975 -» 76 m. būtų buvę bad
mečiai, jei ne kinų sugebėjimas 
didinti žemės ūkio gamybą. Kai 
daugelio kraštų gyventojai ba
davo, kinai tenkinosi tik diržų 
suveržimu. 

Kinijos žemės ūkyje 1962 m. 
įvyko persilaužimas. Tų metų 

Sausros ir potvyniai anksčiau j panaudota pietinėje ir vidurinėje 
dažnai apkarpė derlių. Dėl gam- j Kinijoje. Šansi srities, į pietvaka-
tos išdaigų kai kuriose didžiojo |rius nuo Pekino. Šioji kalnuo

ta ir labai nederlinga apylinkė 
tapo žemės ūkio pavyzdžiu ir ja 
seka bene trečdalis kolektyvinių 
ūkių. Pastaruoju metu susirūpin
ta ir šiaurrytinėje srityje didin
ti derlių. Ir ten pasiekti ryškūs 
laimėjimai. 

Trąšų vartojimas žymiai padi
dėjo. 1952 m. vartojo tik 134,000 
m. to cheminių trąšų, kai 1974 
m. jau pasiekė 30 mil. m. to , t y. 
pusę būtino trąšų kiekio. 

Kinijos žemės ūkis įstatytas į 
vėžes. Ten yra nesklandumų, 
daug ko trūksta, žemės ūkio me
chanizacija nesparti, bet žemės 
ūkis ir pramonė jau pajėgia ten
kinti pirmykščius gyventojų po
reikius. Jei Kinijos nesudrums po
litiniai neramumai, per atei
nantį šimtmečio ketvirtį kraštas 
gali būti žymiai supramonin
tas, o valstybė tapti Azijos galybe. 

krašto srityse ištikdavo neder
liaus metai. Didelio masto me
lioracijos darbai, žemės sausini
mas, šulinių kasimas, kanalų 
pravedimas, t. y. žemės drėkini
mas, ypač nuo 1970 m. padidino 
derlių ir melioruotose srityse pa
vyko jį išlaikyti pastovų kiek-
vieneriais metais. 

Šios srities pažanga ryški. 1965 
m. Kinijoje buvo 100,000, kai 
1974 m. jau 1,3 mil. drėkinimo 
šulinių. 1965 m. drėkinimui ir 
sausinimui panaudota 8,6 mil. a. 
j . , kai 1974 m. jau 30 mil. a. j . 
Šis techninis pajėgumas 1974 m. 
patarnavo 33 mil. ha , t. y. arti 
trečdalio dirbamos žemės ploto. 
Melioracijos patarnavime dirba 
apie 60 mil. žmonių ir šį skaičių 
numato netrukus padidinti net 
ligi 90 mil. 

Žemės melioracija pirmiausia 

šnipas, nes jo vieta ir parei
gos jam teikia daug progų santy
kiauti su aukš'ais Amerikos pa
reigūnais. Keista, kad toks aukš
tas Čekoslovakijos pareigūnas 
priklauso pavojingai KGB, kuri 
labai žiauriai elgiasi net su savo 
piliečiais. 

Ambasadoriui dar neįteikus sa
vo įgaliojimų, Baltieji rūmai ir 
valstybės skyrius jau žinojo jo 
antraeiles pareigas. Jo sekimas 
prasidėjo, kai tik jis pasirodė A-
merikos žemėje. Jam talkinin
kauja ir kiti keturi jo ambasados 
aukštesni pareigūnai. Išaiškin
ta, kad Čekoslovakijos spaudos 
atstovas irgi yra KGB tarnyboje. 
Jis yra patyręs ir pavojingas, nes 
anksčiau su Čekoslovakijos amba
sadoriumi šnipinėjo Anglijoje. 
Ambasadorius dabar yra Indijoje. 

Čekai nenori šnipinėti 

Maskvai su kitais satelitais pa
vergus Čekoslovakiją, Kremliaus 
diktatoriai sugalvojo jos žmones, 
skiriamus įvairioms aukštoms pa
reigoms į užsienį, panaudoti So
vietų užmačioms. Pavedė KGB 
įjungti į šnipinėjimo tinklą ir 
čekus. Tai rodo, kad čekai nėra 
savanoriai šnipai, bet sovietinės 
priespaudos aukos. Tai liudija jų 
pasitraukimai iš šnipinėjimo ir 
išdavinėjimai KGB šnipų. 

Čekas F. Augustas net 15 me
tų šnipinėjo KGB. Pagaliau jam 
Įgriso ir 1969 m. pasiprašė prie
glaudos Amerikoje. Jis suteikė 
daug įdomių ir svarbių žinių apie 
KGB šnipus. Be to, jis teikdavo 
CIA žinias apie Amerikos žurna
listų veiklą užsieniuose, ypač So
vietų Sąjungoje. 

Kitas aukštas čekas šnipas J. 
Prolikas, pasidavęs Amerikos val
džiai, atgabeno šnipų sąrašą ir 
tą veiklos sritis. Be to, jis patvir-
*mo, kad šnipų tinklui vadovau-
/a, duoda nurodymus ir juos 
kontroliuoja Maskvos KGB. Ji 
pati skirsto juos į tokius pasau
lio centrus, kurie turtingi įvai
riomis paslaptimis. 

(Nukelta į 5 psL). 

TRUMBUKAS 
Iš "lAkšiųjtf antrosios knygos 

ANTANAS GIEDRIUS 

:mogus, 

fonde yra lietuvių ir kiek rusų 
kalba knygų — nei M. Karpavi-
čienė, nei kita sovietinė statisti
ka nemini. Tačiau iš kitų šalti
nių mes žinome, kad rusiš-

* kų knygų daugelyje bibliotekų 
Mums įdomu iš minėto vado- yra daugiau kaip lietuviškų, 

vėlio patirti, kaip ten nusakomi Taigi tūkstančiai sovietinių 
sovietinių bibliotekų tik-iai ir jų bibliotekų ir dešimtys milijonų 
paskirtis. Juos M. Karpavičienė jose laikomų knygų okup. Lietu-
taip aptaria: "tarybinio patrio- vos lietuviui iš tiesų yra labai 
tizrso ir socialistinio internacio- menka paguoda, nes knyga So-
nalizmo ugdymas" (16 pusi.), vietuose, kaip rašo jų pačių vadai 
"Vienas iš svarbiausių komunis- ir bibliotekininkai, turi tarnauti 
tinio auklėjimo uždavinių vyk- išimtinai komunistų partijos, 
dymas — komunistinės pasaulė- "internacionalizmo", iš tiesų ru-
žiūros formavimas" (17 p.) Lei- sifikacijos, reikalui. Taigi gausios 
dinio 42 pusi. pateikiama ištrau- sovietinės Lietuvos bibliotekos 
ka iš 1975.II.3 patvirtintų biblio- yra ne kas kita, kaip Kremliaus 
tekų nuostatų: "Toliau didinti raudono voro sukurtas vora-
bibliotekų vaidmenį Komunistų tinklis lietuvių sieloms nuodyti 
partijos ir Tarybinės vyriausybės 

— 2inau tavo garbingumą, pone Burlc ičiau, — 
ramiai kalbėjo tėVas Benediktas. — šįvakar tavo bau-

Kiek okup. Lietuvos bibliotekų džiauninkų Jono ir Magdutės vestuvės. Tu buvai pa
siruošęs nuskriaust jaunąją, kol tėvai dar neatidavė ją 

b. kv. 

jaunikiui 
— Ne tavo darbas, pane vienuoli, kištis j mano 

dvaro reikalus! — sušuko Burlevičius. 
— Teisybė, — atsakė tėvas Benediktas: dvaro 

reikalai — tavo reikalai. Ale žmonių doros reikalus sau
go Bažnyčia, o aš — kunigas. Bažnyčios tarnas. Pri
simink, pone Burlevičiau: tu jau aštuonias jaunąsias 
nuskriaudei. Ale devintosios ir kitų daugiau nepaliesi. 

— Tfiu! — perpyko Burlevičius. — Tu man ne 
valdovas, aš tau ne mužikas, pane! Tiktai karalius ir 
gubernatorius ant mano galvos!.. 

Ir jisai sukruto eit j duris, ale kai tik jas pra
vėrė, tai Trumbukas ir grybštelėjo jį. Burlevičius rau
donai perpykęs, kumščias sugniaužęs šaukė: 

— Kas čia per velniava, pane! Aš reikalauju tuo
jau mane paleist! 

— O aš klausiu, pone Burlevičiau, ar tu nori sų 
manim geruoju pasikalbėt? — atsakė tėvas Benedik
tas. 

— Ne! — piktai atrėžė Burlevičius. 
— Tai neišeisi. - tarė jam tėvas Benedikta*. — 

trukdyt. Nemanyk, K<LG I.1KL3.1 \*\X — 

baudžiauninkai be širdies ir be sielos. 
— Ha! — pasipūtė Burlevičius. — Tu, pane vie

nuoli, apie mužikus taip kalbi, kaip apie garbingus ba
jorus. Man jie — niekis. Aš šimtus jų turiu ir ką noriu, 
tą su jais darau! 

— Darei, pone Burlevičiau, ale daugiau nedarysi. 
— Tfiu! — širdo Burlevičius. — Nėra tokios ga

lybės, kad man uždraustų: įstatymai mane saugo! 
Tėvas Benediktas prasidarė duris ir pasimojo 

Trumbuką. 
— Trumbuk, ponas Burlevičius šįvakar labai karš

tai nusiteikęs. Veskis jį į girią ir palaikyk per naktį, 
kad atvėstų. Rytą, saulei tekant, paleisk. 

o tavo davė jam žąsies plunksną. 
— Tu mane prievartauji, pane! — dar gynės 

Burlevičius. 
— Kiekvienas teismas — prievarta. — atsakė jam 

tėvas Benediktas. — O jeigu tu manai esąs nekaltas, 
nesirašyk. Tada kitaip atliksi bausmę... 

Burlevičius pasigalvojo ir pasirašė. O tėvas Bene
diktas išdavė jam raštą, kiek. kokių vekselių ir kam 
buvo perduoti. Vekselius padėjo į spintelę ir padėkojo 
ponui Burlevičiui. 

— Dabar jau mane paleisk, pane, — prasės Bur
levičius. 

— Šįvakar —ne, — atsakė tėvas Benediktas. — 
Panakvosi girioje. O po trijų dienų ateisi pas mane iš-

Tuo tarpu Burlevičiaus tiktai palūpis drebėjo iš pažinties. Tada jau paskutinis bus susitarimas. 
pykčio. Ale tėvas Benediktas jam pasakė: Burlevičius iškėlė abi kumščias ir perpykęs puolė 

— Šitas sykis dar ne paskutinis. O jeigu nenori, ant tėvo Benedikto, ale Trumbukas pasigriebė jį ir 
kad Trumbukas tave šen atvestų, tai po trijų dienų išdūmė pro duris. Burlevičius toliau jau nesumatė, ar 
ateik pats. Atėjęs turėsi iš viso gyvenimo atlikt iš- ėjo, ar lėkė, tik vėjas švilpė pro ausis, ir pasijuto gi-
pažintį, pasižadėt neskriausti daugiau baudžiauninkų, 
o nuskriaustuosius apdovanot. 

rioje po egle. 
Dabar žinokis, —pasakė Trumbukas: ar 

— Tu man neįsakysi, pane. ką aš turiu daryt sėskis, ar gulkis. O aš pasaugosiu nuo vilkų. 
savo dvare! — dar spardės Burlevičius. 

— Palauk, — sako tėvas Benediktas. — Kai taip 
smarkauji, tai jau dabar pasižadėsi. 

Jis išėmė iš stalčiaus pluoštą baltų vekselių, 
paklojo ant stalo ir sako Burlevičiui: 

— Pasirašyk kiekvieną po penkis šimtus auksi
nių. 

— Tfiu! — dūko Burlevičius. — Aš jiems mesiu 
tiek pinigų! Supuvusią ropę į dantis! 

Burlevičiaus širdis jau ir be to buvo išsipūtus. 
o kai išgirdo apie vilkus, tai visas sudrebėjo. Paskui 
ėmė švebeldžiuoti: 

— Ar... ar... vii... vii... kai?.. 
— Taip, — sako Trumbukas: — čia yra Ir vilkų. 
— O... o... tu pats, pane, ar ve... ve... velnias, ar 

vai... vaiduoklis?... 
I tą Burlevičiaus žodį kad užkauks keli vilkai pa

sigardžiuodami, tai Burlevičius tiktai apsikabino eglę ir 
Tėvas Benediktas mostelėjo Trumbukui. o tas nu- J bandė lipt, ale nevaliojo. Paskui drebančiu palūpiu sa-

tvėrė Burievičių ir pasodiro į krislą. RurlevičitiF pūkš-! ko: 
Tu esi pasirengęs piktam darbui, o aa norui tavi au-i 0a&4& ir. stenėdamas atsisėdo. Tėvas Benediktas pa-1 IBus fla"frkp\ 
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BOSIMOJI LIETUVIŲ KOLONIJA 
FLORIDOJE 

Paskutinių dvejų metų laiko- gamtoje, 
tarpyje lietuviškoje spaudoje, y- Deltona Corp. yra pažadėjusi, 
pač N e w Yorke. buvo rašoma : kai daugiau lietuvių apsigyvens 
apie Sunny Hills Floridos ši&u- i Sunny Hils . duoti 5 akrus žemės 
rinėje daJyje lietuviams įsikūri- i veltui bažnyčiai ir kultūros 
m o galimybes. Paskutiniu m e t u j centrui. Žinoma, mūsų kultūrinis 
buvo proga plačiau apie tai is- | gyvenimas priklausys nuo m ū s ų 
girst i iš J. Zubavičiaus, A. Sku- j pačių, bet sąlygos pramatomos 
čo, A Pupelio, M. Kielos straips- į labai palankios, š h i o metu skly-1 

'DRAUGUI'' •ALRK *****#*<» t***™** 
darbotvarke 

D E L KCRSC M L M i r e g ^ g A 7 : 3 0 v y J a i m i m o 

J ū s ų spalio 1 d. vedamas i s j centre, 5620 S. Claremon: Ave., j 
"Okupanto propaganda lituanis- j Chicagoje, III., 60636, KatalikiŠ-
t in iuose kursuose Vilniuje" yra į bos veiklos vakaronė. Fi lmų ir 
didelės svarr»3. Redakcijai u ž \ skaidrių vakaras iŠ lietuvių veik-
išspausdinimą reiškiu vieša, pa- i los Amerikoje: Jiluvos koplyčia 
dėką.. J Washingtone, Kankinių koply^ 

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

Minėtu vedamuoju yra lietu
vių visuomenei pate iktas a iškus 
vaizdas, ko okupantas tokiais 
kursa i s siekia ir kaip yra žalo
j a m a s išeivijos l ietuvių jauni-

n i u apie š i o s vietovės ateitį A š į pų kainos dėl ekonominės pade-1 mas- Okupanto pas tangos nu-
norėčiau išreikšti savo ir N e w i t ies Amer ikojegan žemos ir pa- j į 0 ^ ^ ^ ^ . 8 ^ ^ n e p r i k l a u 

Yorko l ietuvių komiteto nuomo- Į sirinkimas pirmiesiems pirkė-
nę dėl Sunny Hi!ls įsikūrimo. • jams nepaprastai geras. Inves-

Neigiami ats'liepimai A. S k u - i tavimas sklypų pirkime be abe-
čo ir A . Pupelio neatitinka t ik- j jonės bus pelningas. Namai pa
rovęs . Be to , pažeidžiamas ir; statomi ir įrengiami 5 - 6 mėn. 
Deltona Corp. vardas. I laikotarpyje. Deltona Corp. ne-

Sunnv Hil l s miesto plane y r a | v a r ž o "* ^ e i d ž i a pasirinkti ir sa-
35.000 ž e m ė s skivpų, I i ežerų, 
424 akrai palikti prekyboms,) G e m u s i a s patikslinimas š io 

projekto — tai nuvykti ir pama 

čia Romoje, Dainava ir Lt. 

Spalio 23 d. Brighton Parko 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos salėje, 2745 W . 44 St., 
Chicago, Hl. 60632 

125 akrai bažnyčioms, 124 ak
rai mokykloms. 30 akrų ligoni
nėms id 8 5 5 akrai parkams ir 
golfui. Mies tas bus išsidėstęs 13 
mylių i lgyje ir 6 mylių ploty. 

Gamtos atžvilgiu Sunny Hi l l s 
klimatą, grožį, švarą ir nebu
vimą vabzdžių gali kritikuoti t ik 
tie, kurie gerai nepažįsta Flori
dos, š iuo reikalu New Yorko ir 
N e w Jersey ir Illinois valstijų 
"Realty Comission's neliko jo 
kios abejonės apie Deltona Corp. 
patikimumą. 

Nuosavybės pirkimas yra g a 
rantuotas, nes sklypų tinkamu
m a s statybai , gatvių suvedimas, 

s o m o s ir laisvos Lie tuvos dabar 
jau yra kreipiamos ir į jauni
mą: per ji siekti e s a m o s padė
ties pripažinimo. 

Ir tikrai tuose kursuose i š čia-i 
nuvykęs jaunimas n e tiek iš
moks lituanistinių da lykų (kas i 
nori, t a s čia pat ta i gal i pada
ry t i ) , o daugiau bus nuteikia-} 
m a s apsiprasti su t ėvynė je e sa -

9s)0v.r. -
10:00 v.r. 

r e g i s t r a c i ja. 
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TELEVIZIJOS 
M i G L • * t s T V 

Spalvoto* Ir Paprastos Radijai. 
Stono ir Oro Vėsintuvai 

Pardavimą* ir Taisymą* 
M I G L I N A S T V 

8 4 6 W. 6Mk S t . tel. T76-14M 
•ooooooooooooooooooooooooor 

•OOOOOOOOC 

B E A L E S T A T E 

Mūrtois 5 kamb. bungaJoW prie 
Tl-os ir Rockwell. Namas geras ir 

j pigus. 
Mūrinį, _ g butai. 26 metų. Na-

i mas pr*e 71-os ir Mozart. 
Brokeris P. 2UMBAK1S 

PB 8-6916 

BUY 0F THE WEEK 

flHi WANTEB — MOTĘKYS 

ĮKALTY OPERATOR 
EXPERIENCEt> 

Salary pius commission. Take over 
foilowing. English speaking. 

KARL'S BEAUTY SHOP 
5822 W. Ctrinak, C kero, EL. 

Phone; S56-0465 

T E L L E R 

REMGHTAS 

.tjyti savo akimis Sunny "Hills. I m u gyvenimu, bus s i lpninamas 
j Skridimas i Sunnv Hills Pana- i ^° r > ' ž t a s « * * * t x a i a i l a * ^ - i 

ma a t v numatomas vien l i e t u - ! G a i l a ' k a d a t s i r a n d a tėvų . dar į 
viams "iš Chicagos ateinančių i v a d m a n i u š v i e s u o l i ų " , k ū n e t o , 
metų pradžioje. Tik sugrįžę M Š 9 ? ^ ^ ^ ^ f ^ S S 
Chicagą galės rimčiau kvietimą 
j Sunny Hills įvertinti. 

Malonu pranešti, kad Marius 
ir Emilija Kielai dešimtį metų 
praleisdavo atostogas Panama 
City pajūryje ir, išgirdę kaimy
nystėje apie Sunny Hills v ieto
vę, nusipirko lietuvių zonoje 
sklypą. Marius Kiela sutiko būti 

kad jų vaikai galėjo tokiuose 
kursuose dalyvauti. Girdi, didelė 
garbė jiems ir t iems va ikams . 
Ir k o k s baisus pas imet imas! 

Siūlyčiau tėvams, kurių jau
nimą norėtų kas nors angažuot i 
[ tok ius kursus, gerai pastudi
juoti minėtą vedamąjį. 

S u gilia pagarba 
Dr. Leonas RriaučeMūnas 

š ios są lygos kultūriniam pasi 
reiškimui 

Chicagos lietuviams informaci _ _ _ 
3<» bei kontakto atstovu Sunny j t u v i ų k o l a n i j a > p r ig įdėt i . 

v a n d e n s / e l e k t r o s , dujų t e l e f o i 1 ^ įsįkuruno reikamose N e w . y i s a s S m m y g g ^ ^ ąg. 
no linijų privedimas prie sklypų Jorko fr ^ . * * * * apylinkių; t o v ė s i n f o r m ^ . i j a s d ė i gMypų 
(po žemei n e tik Deltona Corp. ^ t u v i a m s įs igyti nuosavybes; p a s i r i n k i m 0 ) j ų p r r k i n i o i r skri-
pažadėtas, be t ir apdraustas S u n n - V Hūls- P l a - P a d € d a * h f imo suteiks Marius Kiela, ©557 

Svarbiausia lietuviams, k a d tvarko Deltona Corp. atstovy- ^ T a l m a n A v e c h i c a g o , m . 
Sunnv Hil ls ateitvje bus geriau- j b ė : V*1™™" R e a i t v - $25 Cuf-: g o ^ (312) 434 - 9655 . 

(201) 779 -1095-
New Yorko ir N e w Jersey ko

miteto nariai artimai dirba, su 
Deltona Corp. atstovu, kad lie
tuviai pirkėjai gautų visas pri-

L Darbo prezidiumų suda
rymas. 

2.- 70-metų kongresinio sei
mo atidarymas (invoka-
cija). 

3. Federacijos valdybos pra
nešimai. 

4. Kiti pranešimai: skyrių, 
Vyčių, At-kų, L.K. Mot., 
Susivienijimo, ALTos at
stovo ir t t . 

5. Diskusijos, F. V. praneši
mu priėmimas. 

12:00-1:00 — Pietūs. 
IK>0 v.p.p. — Naujos federa

cijos valdybos rinkimai. 

2:00 v.p.p. — Simpoziumas: 
''Esamos padėties analizė" — dr. 
Ad. Darnusis, dr. J. Sungaila, 
kun. K, PugeviČius, moderatorius 
J. Pabedinskas. 

4:15 v.p.p. — Rezoliucijų siū
lymai ir priėmimai. 

7:00 v.v. — 70 metų Jubilieji
nis banketas. Buv. Fed. pirminin
kų pagerbimas, vakarienė, šokiai. 

SpaHo 24 d. Brighton Parko N e 
kalto Pra<?idėjimo lietuvių para-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NAMU 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai {rengiu vonias 
virtuve* irnaujaa lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Hgmwh, te*. 7*6-0882 po 6 v. v»k. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 

gaiow m S t Nick's oansh. Pvth * _ , , j _ to , . 
basement. .2 car garag*. Low taxes. j Foliab- *** ̂ S^h speakmg pre-
Good area. Priced to sell in the 
3 0 ' B . 

MAKUA N O B E K I E N e 
VfTAOTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIK 
prekecš. Maistas te E2nropo» 
Moa w. «nii s c , cbfcago m. «o«a» it toaa* i 

NAMU £PS:i.DYMAS 
m tr <n-'j«3 c 

Plgtei liraJAa !&.,«: 
k peiiUiba dH 
tadj-taroA. KmUHte 

A. BANYS — teL 447-8806 

SIUNTiNIAI Į LIETUVA 
ir kitus krabus 

VEDZCVSKAS—Ųį& Arctoer A v « , 
Chicago, ŪL 60632, t e K M7-o08« 

Lietuviai kuriasi gražiausioje 
Sunny Hi l i s miesto dalyje t a r p 
dviejų ežerų, š iuo metu jau 150 
sklypų yra lietuvių nuosavybėje. 
N ė r a kito naujo miesto Ameri-

J A C N A M E Č I Ų " K A R A S 

Praeitą savaitgal į v y k s t a n t 
vilegijas ir pagalbą kuriant sėk-1 grumtynėms tarp kel iol ikmečių 

' minga lietuvišką koloniją. Jie ! jaunuolių gaujų, Chicagoje bwvo 
koje , kur dalj miesto lietuviai i kviečia CSiicagos lietuvius, ku- į nužudyti du jaunuoliai , o -v ienas 
gal i užimti gražioje ir sveikoje ric jdomaujasi Sunny Hills lie- Į sunkiai sužeistas. 

pųoie 
t 

iOm v.r. — Iškilmingos šv. Mi-
V y t . Be^eekas šios: atnašauja vysk. V. Brizgys, 

pamokslą sako kun. St. Gaučas, 
Šv. Kazimieto seselių vienuolyno 
kapelionas. 

1 IKK) v.r. — Parapijos salėje 
•Iškilmingas posėdis — sveikini
mai, dr. V. Vyganto paskaita: 
"Žvilgsnis į ateitj". 

iauu 
L. V. R. 

tes minėjimo metu Bostone. Nuotraukoje pirmoj eilėj 
vedėjas Petras Viščinis, pagrindinis kalbėtojas inl Juozas 

IIIItlIlIlIilIimiilIHHHHIItltMIHMiUiliiUi 
STATOME NAUJUS NAMUS 

IR DAROME SENŲ PATISYMUS 
Be to atliekame krautuvių ir ofisų 
planavimą ir jų įrengimus. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION CO. 

TeL 847-75G4. Skambint po 6 v. v. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilttlIlIitlHIIIUII 

.•ith Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota P A U -

I X \ U S L E O N O k n y g a , kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 

I š io krašto negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius j s a u g ų visų 

Kongresinio seimo uždarymas: 
dr. J. Meškauskas. 

Kviečiami visi. 

Federacijos valdvba 

CO6M0S P ABCEL8 EXPWESS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
tSU 8. HjU«ed e*. U M « J lli. MMft 
M*l W. «Mb S U OMuBtfO. n i «•*«*• 

Tclet 925-2781 — i>W5S30 
• . 9i 

ARCBH* AY H O H t OWNERS 
TeL — 422-1111 

PALOS P ARK parduodamas rink-
tinia ^ akro sklypas. Pietryčių 
kampas 90 Aveuue ir 123 Street. 
$20,000.00. Skambint 448-0039 
intHiiHiiiiiitiiimiiiHtinHiliuiiiiuiiiuii 

New o nat For Sale 
np į įN WMX TE9P&CE 

S70C W 159fh Street 
Orland Park, III. 

Baae priee $1«4300^0 with some 
80% finaacinc available. Excelleot 
retonui on fmt tavestmeat. 

For af2p*irttm£ft1 čal! 

3 4 9 - 1 4 0 0 
mt I >HHMnillllllllNttlH!»HtHMtHinmH*' 

VERTINGU NAMU 
6ALERUA 

ferred. CaU 

TEL. — 376-4145 

M O S I P I E K T f 
• • • • • • - - - - - - - • • - - - . - — . 

WA«T£ū 0LD COMiCS 
I pay top prices for old comic book :̂ 
Big Little books, Radio premiums aiid 
oič Basebali cards. Payiog up Jo 
$500.00 for box of old.comic books 
Oate 1930's and *40 s) CaU Mack 
Jtataftfs, 349-2718 after 5 p.m. 

F R A U K Z A P 0 M S 
Chicago, dtnOto 

Tetof. OA 4 -MM 

THE BAITIC NATIONS 
Pr.if. dr. BRONIO l. KASLO 

saujas anglu kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — II D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu pofiūrhj. Veikalas gražiai is-

ir tinka bet kokia proga 

M O V I N G 
AfXfKN.4$ perkraaeto baldu* b- k> 

i tos daiktus. Ir iš toli miesto lekfi 
Į mai ir paltis apd«*wi4a, 

TELEF. — WA 5-8083 

0 0 0 0 < X X X X X X W X K K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir raMrunjamr 

riss ruShi «rb>dr* 
4. BFB.VFS — TeL RE 7-5168 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

VKMnUjifc 9ttUn«B % t,Bin>»iS| • 
metų rausvo mQro rezldenctja lr % 
auto caxa^«a. PUIJCIM vkiana įkasm* 
MarąyeUe Pa>-ke J2»,7i0.00. 

s boti BK>lM«tal j i»«mf asana 
už K.4.4 iiia,. AaairmA pko. Vtri (4,000 
pn.Jam'4. Italr.Soia fio^<y>. 50 

4 - tmut w«Stas «»rte MBu^a BO&k. 
Naujas «a~ru ^Ūdymaa. nauja elekt-au 
t Mito m<lro jrs-rsŽH .̂ S44.S60.M 

Ant EUcteory «taloo pn» ąžuolų 11 
metu t '•• Mtxt^.rvtt rsztdencija lr 8 
auto gar-ižas. Saviomkae U^onla par- I 
<1wv!« už $62.700.0>.. 
t butai. Pirk* j ai tUcraa radiaya. Mar- i 
iu»tte Parke. fŽS.SS').)©. 

17 metą JtrKiUJ 9 aak i ta —aww j 
»r 2 asito mira ys-rsisBB. "Ka«Hajit** -
'Adymas. Marą-aetta Parka. 

Platns totas arti iv. K>r5Ur» tt. 
roninto Pliru» 

VAL0IS SEAL ESTATE 
2825 W. n Street 

TSl 757-7MS ar1« 737̂ «SM 

BNUOMOJAMA — FOR BENT 

I6NUOM. Marquette Pke. 2-jų 
kamb. butas vienam asmen. Skam
bint vakarais GR 6-662S 

D Ė M E S I O ! 

ininiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimtft 

Radijo Valanda jau SS m. tarnauja 
\ « r Jersey, Kew York ir OonnecUcut 

lietuviams: 
Kas Sefttadieiij nuo 4 iki S vaL popiet, 
ii WEVD Stoties New Torke (1330 
kiL, AM ir 97.9 meg. FM). 

Diretat. — Dr. Jokūbas J. Šratas 
14S7 Porce Drive 

Motsntainside. N. J. 07092 
T«L 232-5565 (oode 201) 

Sriečiama taip paf klausytis Lie
tuviukų kultūrinių valandų anglų kal
ba iŠ Seton Hali Universiteto radijo 
aut ies (New Jersey WSOC. s».5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja pro*. J. Štokas) 

mHnuniHinHniiiHiiiHHiiiiiiiiiiiufitnii 

l inksmai nusiteiksite perskaitę1 

si humoristini einu rinkinį 

Alijošius lapai 
Knygos autorius dr. S. Aliūnas 

88 psl. knygoje pateikia 60 links
mų eilėraščių. 

Eiliuotą linksmą jvadą paraše po
etas Ant. Gustaitis. Knygos kaina 
2.25 doL, Lietuvižkoe knycoa klubo 
nariams trečdaliu pigiau. 

Užsakymus siųsti "Draugo"' ad
resu, nimoia valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčių. 

Gaila ir Andrius Keturakis. Nuotr. Pov. Plikšnic į g e r b ū v į 

r i j i si O 

(Atke l ta iš 2 psl.). 

Ž I N I O S 
Knyga gaunama ir Draagc . 

Kaina kietais v irše l ia is $5,95. 
minkštais — $ 3 3 5 . 

M. A. Š I M K U S 
NcrrARY P T B I J C 

PICOMIS T A i 8ERVTCK 
amerikiečiams Įteikti kaip dovaną. 4 S | W q M a n | p W O O < i trt «U-74SO 
Kaina $12-80. 320 pus i Užsakyti 4 Z W S M a p * ™ * * - » • » f r 7 « W 
pasta. 
n u i r f i i * . iiu-

Caįcmgo, 
W*«t 63rd Street 
DL 00828 

Taip pat daromi VBRTTMAJ, 
OIMIN7U Iškvietimai, pfldonl 

PTLIETrBfiS PRASTMAI lr 
kttokl btenkal 

IUiDais gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir persiuntimo išlaidas. 

tintas kunigu ir laikė primicijų 
Mišias Šv. Petro parapijos bažny
čioje So. Bostone. Tais laikais 
kunigus įšventindavo jo gyvena-
moj parapijos bažnyčioje. Iš čia 
kun. Trinka buvo paskirtas j W i s -
consin, kur buvo įvairiose parapi
jose vikaru 17 metų, o dabar yra 
klebonu jau 8 metai. Jo parapija 
ploto atžvilgiu didelė, tačiau pa-
rapiečių skaičius mažas. Jo pa-
rapieciai dauguma ūkininkai. Jis 
neturi nei vikaro. Šalia Šv. Jono 
Evangel i s to p-jos. kun. Trinka 
dar aptarnauja dvi kitas bažny
čias. St. Mary's Exland, \rVis., ir 
St. Ann*s Murry, Wisc., nes ten 
nėra katalikų kunigų. TOŠ baž
nyčios yra apie 20 mylių nuo vie
na kitos. 

Kun. Trinkos abu tėvai yra mi
rę. Tėvas miro dar prieš įšventi
nimą kunigu, o motina prieš aš
tuntuosius metus. Yra likę tik pus
broliai, pusseserės bei kiti toli
mesni gimi.ies. Jo krikšto motina 
buvo Morta Kazakevičienė, Onos 
Gili motina. 

Rugsėjo 2 5 d. Ona Gili suruošė 
kun. Trinkai gražias išleistuvių 

vaišes, kur dalyvavo kun. Trin
kos vaikystės draugo tėvas Felik
sas Zaleskas, nes jo draugas, su 
kuriuo jis tarnaudavo sekmadie
niais šv. Mišioms Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone. Edward Zaleskas, dėl 
dukrytės ligos vaišėse negalėjo 
dalyvauti. Kai jie augo, jų moks
lo ir gyvenimo keliai išsiskyrė. 
Trinka nuėjo į kunigus, o Zales
kas yra prof. Boston State kolegi
joj, šiose po atostogų išleistuvė
se dalyvavo ir kun. Trinkos pus
broliai, pusseserės ir kiti giminės 
bei daug kitų draugų. 

P A R E N G I M U 

Spalio 22 d. penktadieni X. Į 
Anglijos Baltų d-jos koncertas. 

Spalio 23 Kultūrinis subatva-
karis. 

Spalio 30 d. Lietuvių B-nės 
kultūros klubo susirinkimas. 

Spalio 30 d. Balfo banketas 
Brocktone. 

Lapkričio 14 d\ N. Anglijos 
Baltų d-jos koncertas. 

Lapkričio 20 d. Bostono vyrų 
seksteto vakaras. 

Lapkričio 21 d. Lietuvos Ei-
riuomenes atkūrimo minėjimas. 

oooicicrciMX3K«CK3nocscgoarjaoco 

RADIO PROGMMi 

Seniausia Lietuvių Radijo Programa 
Naujojoj Anglijoj iš stoties WLYN 
1380 banga veikia sekmadieniais nuo 
140 iki 1:30 vaL po pietų — per 
duodama vetieusių, pasaulinių žinių 
santrauka ir komentarai, muzika, dai' 
nos. ir Magdutes Pasaka. Sis pro
gramą veda Steponas J. ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j 
Baltie Florists — jtelių M dovaasj 
krautuvę, 582 E. Broa*rw*y. So. Bos
ton. Mass. 02127. Telefonas 260-04*0. 
Ten pat gaunamas dienraštis "Drau
gą*" ir didelis pasirinkimas lietuviš
ku knygų. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
pirkimą* — Pardavimas- — 

Valdymas 
madfanai — Inrome Tas 
Notariata* — Vertimai 

REALTY 
«. B A C I V I f 1 P 8 

6 4 A So. Kedsie Ava. — 778-223* 

VAINA Reti Estate 
pirkti, parduoti ar 

tarpininkaujame 
*r Chicago, EL 

F L 

nuunyu 

T U 

i m i m » • » " " 

Q d r « 8 4 ml^gaas* Oeorgsm. l H 
voatoa. P&tos lotea. Centrall&ia vfat-
aimas Tik |S.?50 imok«tl AūTi. j 
T2-os lr Wkippte. 

9 fcotų mOr. TKimfa gandb*. 1 H-
diMai. Pilnas rO>qra. $26,600. • p y L 
72-os tr Artestan. 

76 tff M a s n . MOr. 1H aukMa. 
S butai. Q«ros pajamos. Tik tž8.S*0. 

BUORAITiS RBLFY CO 
TeL 767-0690 

135^1 * Archer Av„ 
TeL 357-5861 

•W« . . fmt lNM) t l ( t l l l »m, l l t l t l l lH 1 MHMM 
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Paiki dovana — bet kuria 
proza! 

Popular Litfcaanisn 
Recipes 

PATTKSUCVTA IR PAGRAŽINTA 
LAtDA 

Suredagavo 
jroocapma Daužvardienp 

Mom dienom Draugo spaustu7# 
iBešdo įeitąją laidą šios populio 
rioa virimo knjrgos, J. Dauivardis-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
imonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
fuos su BetuviSlru maistu ir viri
mu. Si knyga yra sukėlusi daog 
pasioekfano lietuvių ir kitataučfą 
darbo vietose ū* organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui. 

TJsmsakykite pastų: 

DRAUGAS, Knygų skyrius 
4545 West 63rd Street 

to, mino!* A0629 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto išlaidoms. Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 
• • a # . . t 

paOLuL 

skAitomna lie-

• - i t»«»«Mt 

Perskaitė "Draugą", dygi te ji kitiems 

A V i L i M A 
M O V I N G 

Apdraustas perkrmaatymao 
JvaJrfų atatnrrra 

828 m e n 34-th PL.\CB 
TeL — CTUNtfar 6-1882 

no California ir 62- M 
am langai lr garažas. 

1̂ 4 sukito BiArlidfe. PuoSnus bu
t u sa v luhik\H ir geros pajamos. Ar
ti 90 ir Talman. 

PSMngas inv S l l l l i s s — 3-Jų 
apartmentų medinis ir patalpa Ma
niui. 2emi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Tnonrsrn* —. bMnme Tas 

9 8 1 W. 6Srd Stre*<t — 438 7*7* 

• RF.iyTJl VIZITINIU 
KORTELIŲ? 

-

VUltmių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas 

plačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražia* 
vizitines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarngvi-

fl k i t i ems pasiskaityt i . 
d u o k i t e ' r m x 

Sc 

file:///rVis


BALFO S P A U S 
JONAS JASAITIS 

Ba]_fo darbuotojai Cru^agofe! kai ir paramos prašymai r* 
sirinko sunkiausią, bet sėfcmin-1 kad Balfo teikiama parama {i 

Š A C H M A T A I ' — Bostono M^ropoMtan i Grauslys. Tomas GirT*ru>. Kazys j DRAUGAS, trečiadienis, 1^16 m. spalio m«n. 20 
Chess lygos komandą kapi tonų I Merkis, Ju rg i s Zoza, Bronius 

pasi 
giausią aukų rinkimo būdą. Sky- I yra labai reikalinga 
rių valdybos suorganizuoja aukų pf^ūSskinė Lenkijos 
nnkejus, jie aplanko lietuvius, 

rodo,! 
lems 

kurių adresus turi Balfo skyrių 
valdybos. Spalis skirtas Balfui, ir 
spalio mėnesį kiekvienas lietuvis 
gali tikėtis, kad į jo namo du
ris pasibels aukų rinkėjas su pra
šymų Balfui aukos. 

Aukų rinkėjo dalia labai ne
dėkinga. Kiekvienas jų eidamas 
aukų rinkti įsikala sau į galvą, 
kad aukos prašo ne sau, bet ki
tam lietuviui padėti. Tai tik nu
siraminimas, tinkąs rinkėjo drą
sai pakeltj einant iš namo į na
mą ir lengviau išgyventi viso
kiausius klausinėjimus ir ypač 
priekaištus Balfui. 

Ar Balfas reikalingas. 

JAV lietuviai Balfo organi»-
cija sukūrė pokario benamių šal
pai Vakarų Europoje ir jų atga
benimui į JAV. Benamių daugiau 
neliko, nes nesvarbu kuriame 
krašte gyvena, jie jau laikomi pa
stoviai įsikūrę. Todėl atrodo, kad 
ir Balfo organizacija nustojo 
reikšmės ir prasmės. Tačiau taip 
nėra. Balfo organizacija nei 
reikšmės, nei prasmės nenustojo. 

Atsiradus plyšiams geležinėje 
uždangoje, per Balfą einanti šal
pa pasiekia lietuvius okupuotoje 
Lietuvoje ir tremtyje Rusijos gi
lumoje. Ir ši šalpa reikšminga, 
nes, jeigu ji nebūtų teikšminga. 
okupantas neįpareigotų savo tar
nus rašyti knygas ir straipsnių 
serijas okupuotoje Lietuvoje iš
einančioje spaudoje, niekinant 
Balfo organizaciją ir šmeižiant 
još veikėjus. 

Šalpos organizacijai yra dau
giau atvirų durų prieiti prie ki
tų . valstybių aukštų pareigūnų. 
iies kiekviena kultūringa tauta 
turi šalpos organizacijų ir verti
na jų veiklą Balfo vardu vei
kiant, pirmininkės Marijos Rudie 
n'es didelėmis ir sunkiomis 
pastangomis pavyko tėvą ir sū
nų Bražinskus išgabenti iš 
Turkijos ir surasti sąlygas nuo
latiniam apsigyvenimui Venecue 
loję. Kaip įie sudarytas sąlygas 
išnaudos,, priklausys nuo jų pa
čių, bet -Balfas ir jo pirmininkė 
savo uždavinį pasigėrėtinai atli
ko. , 

Daug kartu minėtą, bet verta 
kartoti, kad Balfo surinktų rūbų 
siuntos keliomis, dešimtimis pakel 
tų kas mėsenį išsiunčiamos Len
kijos valdžioje gyvenantiems lie
tuviams. Iš jų gauti padėkos laiš-

SOVIETC ŠNIPAI 

(Atkelta i i 3 psl.). 

Maskva paruošia šnipus 

Buvęs šnipas Augustas ko
mitetui paliudijo, kad ambasado
rius Johanes jau, nuo 1960 m. 
šnipinėja. Šiam darbui jį paruo
šė Maskvoje. Pirmiausia jis buvo 
paskirtas ambasadoriumi į Lon
doną, kur turėjo užmegzti ryšius 

su Anglijos žurnalistais ir par
lamento nariais. Taip pat ir ki
ti šnipai ruošiami Maskvoje. Jų 
paruošimas trunka net kelerius 
metus. 

Nuo to laiko Johanes ištiki
ma itamauja KGB. Aukštos pa
reigos teikia jam puikią progą 
šnipinėti ir gerai apmokamą bei 
patogų gyvenimą, nes naudojasi 
ambasadoriaus neliečiamybe Nuo 
jo pasisekimo priklauso ir Sovietų 
Šnipinėjimo sėkmė. 

Augustas teigia, kad, kai 
jis suabejoja kurio šnipo ištiki
mybe, jį išduoda KGB. Tokiu ke
liu jis užsitikrina negarbingą, bet 
prabangią ateitį. 

Gera Čekoslovakijos šnipų veik
la ir jų žinios sugundė Sovietus 
juos panaudot: NATO sąjungai 
minuoti. 1961 m. jie buvo į-
t ra ūkti net į Berlyno krizę. Panau 
doti ir planams Vakarų Europai 
užminti. Augustas sakė, kad So
vietai numatė, kad Jų dalys per 
5,ąr 6 dien2$_ pasiektų Anglijąs 
k a n a i ^ . J a i pamėgdžiojimas Hit- Į 
lerio žaibiško Karo metodo. 

valdžia 
neglostė ir dabartinė neglosto 
lietuvių ir jų tautinį pasireiški
mą varžo. Keista, kad lenkai 
švelnesni yra vokiečiams, kurie 
ne kaną juos terliodavo, negu lie
tuviams, kurie dovanojo Lenkijai 
karalius, valstybininkus ir poe
tus. Ateinanti per Balfą parama 
akivaizdžiai rodo, kad. JAV lietu
viai neužmiršta Lenkijos valdžio
je gyvenančiųjų, Ta i parama ne 
vien medžiaginė, bet ir morali
nė, skatinant: tautiškai išlikti 
gyvais. Taigi, neabejotina, kad 
Balfo .organizacija mūsa tautai 
yra svarbi ir reikalinga. 

Šypsniu ir auka 

Kasmetiniu vajumi sutelkia
mos lėšos yra pagrindinės Balfo 
pajamos. Be lėšų Balfo organi
zacija negalėtų veikti, negalėtų 
atlikti tų uždavinių, kuriuos 
dabar vykdo. 

Spalis skelbiamas Balfo lėšų 
telkimo mėnesiu. Daugumas Bal 
fo skyrių spalyje stengiasi praves
ti Balfui lėšoms telkti vajų. Da
lis skyrių vajų praveda kitu jiems 
labiau tinkamu laiku. Džiugu pa 
stebėti, kad tik vienas kitas sky
rius į vajaus pravėdimą neįsijun
gia. 

Kalbant apie vajų, tenka pa
stebėti, kad dar yra lietuvių ko
lonijų, kur nėra susi6rganizavę 
Balfo skyriai. Balfo skyriai turė
tų susiorganizuoti visose lietuvių 
kolonijose ne todėl, kad veiktų 
dėl organizacijos, bet kad padė
tų į vargą patekusiam lietuviui, 
artimui. Tai kilnu ir gražu. Or
ganizuota veikla yra našesnė, ne 
gu neorganizuotai atskirų asme
nų vykdoma. 

Chicagos Balfo apskrityje dau
gumos skyrių aukų rinkėjai lan
kys lietuvius. Jų pasiaukojimas 
didelis, ries aukų rinkimo darbas 

metinis susir inkimai šaukiamas 
spalio 5, 7:45 v. v., Boyiston CC 
patalpose. 

S. Bostono L P D šachmatų ko-
rą vietą, sutarė taipusavio var- komanda dalyvauja MET lygos 
Žybas pradėti no rugsėjo 20 d., varžybose nųo 1949 metų. š ie-
bet po spalio 10 Milane., Itali- met komandoje ža:s Ričardas į 

— Trys dldmeisteriai — Pet-
rosjanas. Talis "r vengras Porti-
šas. kurie tarpzoninėse varžy
bose Šveicarijoj pasidalijo' ant-

joj, kad 
atkris. 

paaiškėtų, kat ras iš jų 

Skrabuiis, Leonas Navickas. Jo
n a s AJeksonis ir kiti . 

— Olandijos š achma tu rink
t inę dabar t reniruoja pasitrau
kęs iŠ Sovietų S - gos d m Vikto
r a s Korčnojus. 

Kazys Merkis 

Mielam tėveliui 

A. f A. 
J U O Z U I BŪTĖNUI m i r u s , 

mūsų mielą bendradarbę, spaustuves tarnautoją 

— Sovietu 3m Vtktoįv.s Korč
nojus, kuris po laimėto Amster
dame turnyro liepos pabaigoje, 
nebegrįžo j Sovietų Sąjungą, su
silaukė visų sovietų didmeiste-
rių (31) pasirašyto pasmerki
mo, paskelbto sovietų spaudoje, 
kaip "išdaviko" ir kitais titu
lais išvadinto "judošiaus". Į tai 
Korčnojus pareiškė, jog j is ge
rai žino, kad tp •pasmerkimo" 
aėra pasirašę t rys dm dm. kurie 
savo akyse nebuvo matę t o pa
smerkimo iki jo paskelbimo. 
Tokie Įvykiai Sov. Sąjungoj ' 

dažnai įvyksta" tvirtino Korč
nojus. Dabar jis Šveicarijoje 
duoda simultanus. Zueriche j 
Korčnojus žridė prie 4C lentų: 
laimėjo 37. nrclaimėjo 2 ir ly-į 
giornis baigė prieš amerikieti 
Arvo Kaernas Prieš galą Korč
nojus buvo labai pavargęs, nes 
prieš tai, tą pačią dieną, davė | 
simultaną Schoepbuehl be: Bern,; 
kur j is įveikė 38. su 7 remizavo 
ir t ik vienam pralaimėjo (Lo-
renz Ryf) . Zueriche Korčnojus j 
pareiškė, kad šiuo metu pašau-į 
ly y ra t rys pasaulio meisteriai: Į 
A. Karpovas — oficialus, Bobby j 
Fišeris — atsisakęs prie žaliojoi 
stalo ir jis pats. kuriam valdžios • 
draudimai sukliudė. '1978 me-
tai suteiks aiškumą, kuris išties i 
yra geriausias pasaulyje", bai- i 
gė Korčnojus 

— Pottavoje, Lietuvos atsto
vė Stasė Ignaitytė laimėjo XX 
jubiliejinį Sovietų Sąjungos pa
prastų šaškių turnyrą. Taigi. 
Stasė Sovietų čempionė! 

yra sunkus ir nedėkingas. Sutiki
me juos su šypsniu ir išleiskime 
įteikę auką. 

A. f A. JUOZUI BUTĖNUI mirus, 
žmoną FILOMENA dukras — ALGĘ ŠLEŽIENĘ, VIDJį 
ŠILIENĘ, sūnų ZENONA, jų šeimas, gimines ir arti
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija, Judita ir Stasys Džiugai 

I Brangiai motinai ir uošvei 
a • i r i r \ m ^ I I n i i r v i f i i r i 
A + A N rNfti M I I v n j i r N r i 

iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
mūsų mieliems draugams ANTANUI ir VIDAI GIL-
VYD2IAMS ir visiems giminėms ir artimiesiems. 

Joną: ir Dalsa Carauska. 
Alvydas ir Živile Jonikai 

A.f A. 
VIDJį ŠILIENC ir šeimą bei visus Velionio artimus 
sius nuoširdžiai užjaučia 

DRAUGO redakcija, 
administracija ir spaustuve 

* i ^ % * , W ^ T*- ..'",a 

f 

Broliui Stasiui, seseriai Juzei, Knizlaukio kaime, Ukmergės ra
jone, ir jų šeimoms Lietuvoje, taipgi visiems draugams ir pažįsta
miems Amerikoj pranešame, kad 

IGNAS SAKALAS (SAKALAUSKAS), 
ilgus metus buvęs dienraščio "Draugas" Chicagoje redaktorius, vie
nas steigėjų ir redaktorius savaitraščio "Santaika" (Cleveland, Ohio, 
1915 metais), taipgi redagavęs "Vytį", 'Muzikos 2inias", savo jau
nystę praleidęs lietuvių katalikų parapijų, draugijų, organizacijų ir 
visuomenės veikime. Popiežiaus Pijaus XII apdovanotas "Pro Eccle-
sia et Pontifice" ordinu. Lietuvos Vyčių organizacijos garbės nario 
titulu ir Lituanistikos Instituto Bibliografijos skyriaus narys, mirė 
1976 m. spalio 19 dieną 

Kūnas bus pašarvotas Lack gedulo įstaigoje, 2424 W. 69 St., 
spalio 20 d. 6 vai. vak. 

Po gedulo pamaidų, penktad., spalio 22 d^ 9:30 vai. ryto švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose, nuosavam sklype, prie paminklo su užrašu iš 
Viešpaties maldos... 'teateinie Tavo karalystė". 

Velionio prašymu, vietoj vystančių gėlių aukoti 'Draugo" senųjų 
komplektų mikrofilmavimui. 

2mona Sofija (Bagdžiunaitė), duktė Aldona ir sūnus Ričardas 
su šeima. 

Brangiam mūsų prieteliui 

A. t A. IGNU! SAKALUI mirus, 
I terj ALDONĄ, sūnų RICHARD su šeima ir kartu liū-

skausmo valandoje užjaučiame žmoną SOFIJĄ, duk-
dime. 

Ona ir Stasys Piežai 

įjJjriLJusLi}LAjLnx JL* l i n u %ij 
^:,ic tuvių Dir< * LC&lUXi(U 

: : 4 SC VšEiTERN fiYENŪE 
t i . o J I J D E R M & K O S 

Ur-OOBiDUlDNjED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

ttpublic 7-8800 REpublic 7-B601 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
S ? y f n u 

Norime pranešti giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 
m. spalio 18 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 78 metu amžiaus, mirė 

A. f A. JUOZAS BUTĖNAS 
Gimė Lietuvoje, Anykščių valsčiuje. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 

Liko giliai nuliūdę žmona Filomena, dukterys A!gė Šležienė ir 
Vida ŠilienC, sūnus Zenonas, marti Margarita, žentai dr. Adolfas sie
las ir Vytenis ŠJias, anūkai Silvija šležaitė, Algirdas ir Darius 
Šilai, pusbrolis Petras Butėnas su šeima Toronte ir žmonos sesuo 
Vanda Urbonienė su šeima Chicagoje. 

Kūnas pašarvotas 
Street. 

Petkaus laidotuvių namuose. 2533 West 71 

i 

Laidotuvės įvyks spalio 21 d., ketvirtadienį, iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas J švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 10:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti a. a. Juozo Butėno laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, marti, Žentai ir anūkai. 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

m M 7lst St. Tel. GRovenhii! 6-2345-6 
1410 St. 50th Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATUTI 

U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

00YYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 • 34 South Califomia Aveoue 
Telefonai LA 3-6440 ii LA 3-9852 

1605-17 South Hermitago Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

* 4 A 4 ' V ^ *•* y t V * * * * . * * * • * * w I K A K U b 

Kasparavičiūtė 

Gimusi Lietuvoje, MaciuČių kaime, Gargždų 
parapijoje. Kretingos apskrityje. 
Gyveno Wawa, Ontario, Kanadoje. 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iŠ mū
sų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seeserj, kurios netekome 1975 m. 
spalio 19 d. 

N:>rs laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

UŽ jos sielą sv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose bažnyčiose. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus pri
minti a. a. Oną Grušienę savo maldose. 

Tebeliūdi: vyras Pranas, duktė Marytė su šeima, sūnūs Jonas, 
Feliksas, ir Vytautas su šeima, brolis Jonas Kasparavičius su seimą 
Kanadoje; sesuo Petronėlė Kasparavičiūtė brolis Pranas Kaspa
ras Ir Feliksas Kasparas su šeima Ckeroje, Ir broUs Stasys Kas
paravičius su šeima Lietuvoje. 

UJDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ueiuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS k LAURYNAS LABANAUSKAS 

J 3307 S0. LITUANICA AVE. Tet YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 2Srd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
M24 W. Ofcb STREET TeL REpubuc 7-1213 
11020 Soothwest fUgbnay, Pakš ruTJs, 10. TeL 074-M10 

• * PETRAS BIELIŪNAS 
TeL LAftyettt 3-3372 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m, eps&o men. 20 d. 

I x Poetė Julija švabaitė Gylie 
nė pakviesta dalyvauti L. K. Mo-' 
terų dr-jos rengiamame vakare, 
kuris įvyks spalio 23 d. Hamil
tone, Kanadoje. 

Ed. Derwinski, va- ^ - ^ ^ į S į ^ į į į į kokia Chicagos policijos sekimo: 

Imieraciios Jonikienė. Meilutė Kusak, Vy- ^ ^ u ž v e s t a d u o m e n u - n n k i " xxiugrdcijos _ __m _ . . . _ " ' . mo bylą apie kuri nors asmeny į 

CHICAGOS 
2INI0S 

POUCIJOS ŠPIONAŽAS 

x Lemonto Utuanistinėje mo- , Teismas iš dalies atidengia po-
ikykloje šiais mokslo r n e t a i s lidjos špionažo paslapty ir suin 

, . . , _, _> , , t Dresuotieji dabar gali susekti, 
X Kcngr. Ed. Denvinski, va- P r a d e J ° mokytojauti Rasa Ardy-

kar pranešė Altos pirm. dr. K. 
Bobelhii. kad JAV 
ir natūralizacijos įstaiga" Pra'no t a u t a s Marchertas, Grasilda Rei 
ir Algirdo Bražinskų klausimą •__*• £ _ * • • Trinkuruene ir Jo- SUKČIAUTOJUS 
išsprendė teigiamai ir perdavė l a n t a Zubtaienė. Taip pat | mo-
Valstybės departamentui su re- kyk l s* ^ ^ ° i r ^ ' e « * - * » mo- Beiežkant apgaulių su meii-
komendacija, kad jiems leistų k i n ? 3 mokytojas Antanas Dun- cniško; pagalbos - Meiicaid -

ZvAfGŽDUTĖ 
įsteigta* Lietuvių Mokytojų š^uagu* Ctticigo* «*yruiue 

rleda*uoĮ-i J. PI***-*, -įeoz^n uųsti: 7045 So. Claremont Avenue Chicago. fllinoi* 606&? 

galutinai pasilikti J. A. Valsty
bėse. Dabar viskas priklauso 
nuo Valstybės departamento. 
Lietuviai prašomi laiškais ir te-

dzila. 

legramomis skubiai kreiptis į 
sekr. 

x Patikslinimas. Nijolės Sa-
I dūnaitės kalba, pasakyta bolše-
| vikų teisme Vilniuje, buvo iš
versta į anglų kalbą ses. O. M3-

H. Kissmgerį, k a i l a i L ė g i § p^a™ C o n r u ( n e 
prašant, kad Bražinskams būtų k u n K P u g e v i f i a u 8 t k a i p k l a i . 
pripažintas politinių pabėgėlių d i n g a į p a s k e l b t a . . D r a u g 0 - . s p a . 
statusas ir leista pasilikti nuo-, i j 0 8 d 
latiniam apsigyvenimui J. A.' 

lėšomis, imta tirti septynių Chi-
cag03 bankų duomenis, kad bū
tų nustatyta, kam buvo daromi 
išmokėjimai. 

SUŽEISTI 4 POLICININKAI 

KAI Aš BUVAU DAR MAŽA 

Kai buvo mano pa.s pirmasis 
gimtadienis, aš gavau didžiulį 
pyragą su viena žvakute vidury. 
Man at..e.ė, padėjo prieš mane ir 
žii^rėjo, ką aš darysiu. O aš žiū
rėjau į tą pyragą ir nežinojau 
ką daryti. Pagaliau nutariau pa
ragauti. Iš pradžių jkišau pirštą. 
Buvo minkšta ir smagu. Ištrau
kiau pirštą ir nulaižiau. Oo, kaip 
saldu ir skanu! Nutariau palai
žyti, bet kad dėjau visą galvą į 

valstybės 
•-- j —» - i_- «T»i | o a u a i . c a »o i ULtid.nl, vė j in i . , \ lic 

GirLas vairuotojas įvažiavo į 
policijos automobilius, sustoju-

laidoje). Knygelės s i u s Lake Shore Dr., Chieagoje, j pyragą, visi giminės pradėjo 
spausdinimu rūpinosi Liet. Ku- Prie LawrenceAve., tirti teu įvy-; j u o k t į S ( bg t m a n nebuvo juokin-
nigų Vienybė. kusios nelaimės. Keturi polici- g a i r ^ pra(jėjau verkti. Mamy-

jninkai sužeis.i, bet nesunkiai. l ė n u n e š ė raane j v o n ! ą i r vi s ą 
X Vaclovas BriLsgis iš Hamil-: Vairuotojas B. Johnson pa t r auk- . i š m a u d ė T a i p a 6 i b a i g ė m ano 

nados LB krašto valdyba įvyks į tono nuoširdžiu laišku padėkojo tas teisman už važiavimą neblai-
spalio 23 d. Toronte. Kanadoje, už korteles ir atsiuntė 7 dolerių viam ir neturint šoferio leidimo. 

auką. Dėkojame. 

Valstybėse. 
X PLB ir JAV LB valdybų 

pirmininkų pasitarimas su Ka-

Bus tariamasi ateinančios Dai
nų šventės ir PLB seimo reika
lais. Ta pačia proga Bendruo
menės vadovai tarsis ir su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba. 

X Televizijos 11 stotis prieš 
kelias dienas kreipėsi į Altą, 
prašydama atsiųsti keletą lietu
vių, kurie galėtų pareikšti savo 
nuomonę, prieš kandidatų į vi
ceprezidentus debatus ir po jų. 
Altos r aprašyti į stotį buvo nu
vykę Cv. rištine Austin, Alek
sandras Pakalniškis. ;r Ale:.-
negi s ir J u m Talandis, ten 
taip pat bu v- R.ckus. Jie turė-
TG ;roe: i » i r 

iaudir.gų pareiškimu. 
- Dr. A. Koru-*-. S: 

>.ttuva. 

Francis-| Kun. 
. , ^ n„_! centro 

TRAUKINIO NELAIMĖ 

pirmasis gimtadienis. 
Kitas nuotykis buvo, kai aš bu

vau dvejų metukų. Mes persikė-
į lėm į naują namą, kur nebuvo 

Nuo bėgių nušoko Amtrako jokios žolės. Tą dieną lijo. Aš 
San Francisco Zephyr traukinys | iabaį norėjau išeiti į lauką. Ma-
netoli Cicero, Chicagos pietva 

Iliustracija- • "Tėvų žemė Lietuva", Gary m-los mokinių laikraštėlio 

pat graži. Viena iš gražiausių greitai atsibodo. Nuėjo i virtuve 
giesmių yra "Marija, Marija", ko nors užkąsti. 

kariuose. Sužeisti 43 žmonės. Ti
riama priežastis. 

ATGIS MIDWAY 

Pora lėktuvų bendrovių pla-
r.uoja išplėsti susisiekimą su 
įvairiais nerolimais miestais, ve
žant keleivius iš Midway aerod
romo. 

150 M. KALĖJIMO 

Iki 150 metų kalėti buvo nu-

mytė mane išleido. Po valandė-
' les mamytė atėjo manęs ieškoti, 
i bet negalėjo pažinti — aš sėdė-
• jau ant cemento visa purvina, 
| juoda kaip smala. Ji greit nubė
go i kambarį, pasiėmė foto apa
ratą ir padarė nuotrauką, kurią 
iki šiol dar turiu. 

Indrė Rudaitytė, VIa sk. 
K Donelaičio lit. m-la 

RUDUO 
Ruduo yra labai gražus metų 

laikas. Visi medžiai apmiršta ir 

Visa, ką Maironis parašė, yra 
tikras auksas. 

Vita Strikaitytė, 
Los Angeles lit. m-lcs 7 sk. 

mokinė. "Saulutės Spindulys" 

BRANGIOJI LOLITA, 

Aš gavau tavo mamytės la'š-
ką. Ji rašė, kad tu norėtum su 
kuo nors susirašinėti. Aš atsipra
šau, kad neparašiau anksčiau, 
bet aš turėjau tiek daug darbo, 
kad neturėjau laiko tau parašyti. 

Kovo mėn. 11 d. aš būsiu try-

siųstas kalėdines 
siuntė 10 dolenų 
ačiū. 

korteli 
auką i-*a oar 

Algimantas Kezys, Jaurumo j nuošalesnę vietą, a*ėmė iš jo 60 skrenda į šiltesnius kraštus. Vo-
direktorius. kalba CikasiS-1 ^ ._ n u š o v ė 2 u d i k ą n u t e W i berytės laksto visur ir ieško 

mas ilgam kalėjimui, teisėjas W.! maisto žiemai. Oras keičiasi 
direktorius, kalba čikagiš 

kiams Jaunimo centro kavinės pra
plėtimo prakasynų metu. 

Nuotr. P. Maletos Olson pažymėjo, kad dabar plė- Į 
jšikai tose valstijose, kur nevyk 

A a. Kpt. Juozas Butėnas 

darosi šaltesnis. Vaikai bėgioja 
lauke. Yra daug darbo: grėbti 

x 
rrurė spa..c .5 : 
War:da U'boriie 
ko;a Drau?us 2r 

x f IJetuvių Fondą vajaus d o m a ^ ^ 3 bausmė, yra linkę| l a P u s i r J1103 sudeginti. Gėlių jau; j 

su še:r~a au-
proga jsirase nauji nanai, ar s a v o a u k ą n u ž u d y t i 
nariai padidino savo įnašus po, _____________ 
$100.00 dol.. sekantieji asme
nys : Apolinaras Bagdonas, 

•' Sol. Praurimėe Ragienės r*-! Andrius Baltrušaitis, Salomėja 
čitalyje, kur.? ;vyks spalio 31 ; ir Vladas Bartuška, Emilija ir 
d., 3 vai. popiet Jau rūmo .eutre, \ Jurgis Genčius, Jurgis Inčiūra. 
Chicagoje. skambės dainos vien-į Marija Jakubaitia, dr. Stasys 
VK graznoje uet 
titaluj bll".r*a: 
ruuos*1 K?, -a 

ivių kalboje. Re- j Jankus, 
gaunami Margi-

5 dol. suaugu-
dol, jaunimui. 

(pr.) 
Kauno Veterinarijom. .Vica-

d^miK^ 10 metų sukakties pa-
rv^^-r-zs rengiamas 4 m. spa-
•B mto. 30 d. 7 v a i vak. Lie
tuviu TautuvU"3se namuose, 
6422 S K ^ y e Ave., Chicagoje. 
Bu? 

x Dėkodami už kalėdines 
korteles, aukų po 5 dolerius at
siuntė : 

Juozas Karklys, St. Joseph, 
Charles 2aliūnas, Los Ange-

dr Antanas ir Ona ' e s ' 
Gražina ir Bronius C l a r a ^čaa. Chester, 

Z. Koronkevičius, Santa Mo-
nica 

Helen Kroptowsky, Tinley Pk. 
Visiems tariame malonų ačiū. 

Čerškus, 
Juodelis, Aleksandra Jurjonas. 
Jada ir Vytautas Girnius. Ele
onora ir Aleksandras Marčiulio
nis, Ema Pušneraitienė. Petras 
Steikūnas, Genrikas Songinas. 
Vilhelmina ir Vladas Sruogis. 
Marcelė Tverijonienė, Unior. 
Pier Lietuvių Dr-^'a. (pr.). 

Sara? 
Alvyd-
šokiai. 
Sa'-
rr.a 

X Sesuo M. CIemencia, Šv. 

i ' r f?" ' 

X "Grafą Lauksemburgą" 
rumpa akademija, meninė > s t a t o "Pirmyn" choras ir kvie-

irią išpildys sol. Stasys j c į a visą lietuviškąją visuomenę, 
akomponuojant mu2. -. pagerbiant mirusį muziką Kazį 
Vasaičiui, vakarienė ir j Steponavičių, pamatyti jo staty- J §eimos vilos Lemonte ad^ninis-
Visuomenė kviečiama! tą j r dabar jo garbei pakarto- tratorė, atsiuntė mums tokio tu-
ialyvauti. Vietas gali- j amą operetę. Diriguos muz.lrinio laišką: "Šv. Šeimos vilos 
sakyti iki š. m. spalio D I _ a p i n a k a g < naujasis "Pir-i'seselės ir gyventojai, norėdami 

pas dr. K. Kamauską,, paremti katalikišką spaudą ir 
myn choro vadovas. Operete1 .. .. . ,. .v, „ ,, 

atsilvginti uz hetuviskas Kale-
statoma Marijos Aukštesniosios d ų korteles, prisiunčia 25 dol. 
mokyklos salėje, lapkričio 14 d. auką. Linkime geriausių pasise-
3 vai. p. p. Bilietai gaunami k i mU įvesdinti naująją spausdi-

nebėra, krūmai ruduoja. Labai ' 
gražu pasivaikščioti lauke, miš
ke, žiūrėti j medžius, paukščius, 
gyvulius ir kitus gražius vaiz
dus. Man labai patinka ruduo. 

Delia Breimerytė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

7 sk. mokinė. 
"Jaunimo Balsai" 

MĖGIAMIAUSUS POfcTAS 

Maironis buvo mano geriausias 
poetas tik dėl vieno dalyko: jis 
parašė eilėraštį "Lietuva bran
gi". Ši daina yra tokia graži, 

ma Mokslo ir pramonės muzie-ika( i būdama jaunesnė ir išgir
tu je šiemet bus švenčiama!du* "Lietuva brangi", visuomet 
gruodžio 2 d. 7:30 vai. vak. Po Į pradėdavau verkti ir gana ilgai 
to kitomis dienomis bus įvairių; verkdavau, 
kitų tautų kalėdinės progra- \ Maironis dar parašė "Kur bė-
m o s < [ga Šešupė", "Miškas ūžia", "Lie

tuvis", "Vasaros naktys", "Vil-

teistas J. A. Munaz, 41 m. Jis pasiruošia žiemai. Lapai gelto- , l l k o s met l»- T u r I U trumpus svie-
uviliojo P. Mobilos 31 m. į n^cja ir raudonuoja. Paukščiai j s m s Pla"kus, mėlynas akis. Megs-

'«« skenda i t t f M i f a . h - 8 - i v « . i t u gyvulius, norėčiau būti veteri
nare ar kas nors panašaus. Aš 
mėgstu daug skaityti. 

Einu į prancūzų mokyklą nuo 
pirmadienio iki penktadienio. Šeš
tadieniais einu į lietuvių mokyk-
ą. Kalbu trimis kalbomis: pran

cūzų, anglų ir lietuvių. Trečia
dieniais imu pianino pamokas. 
Jau šeši metai kaip aš groju pia
ninu. 

Kadangi pirmas laiškas, kurį | 
tau rašau, nekba: žinau ką ra 
syti. Tad lauksiu tavo laiško, *i-
kiu, kad netruks ilgai... 

Tavo pusseserė Regina 
Regina Verbylaitė, 

Montrealio lit. m-los 7 sk. 
mokinė. Kanada. 

"Liepsna" 

NEPAKLUSNI MERGAITĖ 

Onytės mamytė rengėsi eiti į 
krautuvę. 

—Onyte, būk gera, skaityk sa
vo knygą, — pasakė mama. O pro 
duris eidama, dar pridėjo: — Ne
išdykauk! Tuojau pareisiu. 

— Būsiu gera! — atsakė Ony
tė. 

Skaitė, skaitė Onytė knygą, bet 

Peržiūrėjusi visus stalčius, su
rado pyragaičių. Atsidarius š:d 
dytuvą, išsiėmė pieno. Padėjo py
ragaičius ant stalo ir nuėjo ieško
ti stiklinės. Pildama pieną, sudau
žė stiklinę. 

— Oi, ką aš padariau! — su-
.u'ko Onyiė. 

— Onyte! Ką padarei? — pa
klausė mama, eidama pro duris. 

— Man išslydo iš rankos stik
linė. Nenorėjau sudaužyti. Atsi
prašau, — liūdnai atsakė Onytė. 

— Gerai, bet kitą kartą, kai 
pasakysiu neišdykauti, aš norė
čiau, kad neišdykautum! — pa
sakė mama, rinkdama sudaužytos 
stiklinės šukes nuo grindų ir 
šluostydama išlietą pieną nuo 
stalo. 

Regina Krutulytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

GANDRAS 

VtJAS STOVYKLOJE 

Siaučia vėjas, šlapias vėjas — 
Gesta ugnys pu ūme — 
Ir virėjai ir virėjos 
Skundžias vėju ir žeme. 

Mūsų ryžto klauso krosnys — 
Lenktyniaujam su gamta — 
Ūkvedžiai mūs labai dosnūs — 
Kiekviena diena šventa. 

Tai valio, valio, stovykloj 
Ir virtuvė ir vadai — 
Broliai, sesės — rūpestingi, 
Ištesėti p įžadai. 

O. B. Audronė 
~9 

MANO ŠUO 
Mano šuo yra labai išdykęs. 

Kai aš miegu, jis ateina pas ma
ne į lovą. Aš taukiu: "Eik že
myn!" "Jis neina. Tai aš einu 
pasakyti savo mamytei, ir ji šau
kia: "Eik žemyn!" Jis eina. Kai 
aš ir mano brolis žiūrime tele
viziją, j ' s irgi žilri. Mano tėtė 
ateina ir sako, k;d Kudlius žiū
ri televiziją. Kai aš grįžtu iš lie
tuviškos mokyklos ir iš tautinių 
šokių, aš einu išvesti savo šunį. 
Tada mes labai norim valgyti. 
Kai grijžtam namo, aš einu val
gyti ir mano šuo ėda. 

Asta Sukaiiskaitė, 
Toronto "Maironio" lit, m-los 

UI sk. mokinė. 
"Mūsų pasaulis" 

GALVOSŪKIAI 
' I (mjslė) 

Ką visi žmonės šią valandą 
veikia? (10 t.) 

II 
Žemiau parašyta yra 10 žo

džių, bet nepilnai. Duota tik 
dvi raidės PA, o kitas raides 
brūkšnelių vietoje patys įstaty-
site. Visi žodžiai turi būti daik
tavardžiai, vienaskaitos vardi
ninko linksnyje. Už kiekvieną 

Lietuviu kalėdinė progra-

nius prieš aušrą', "Mylėk, lietu
vi, tą brangią žemę", kuri taip 

Gandras turi ilgas kojas ir di 
Į delius sparnus. Jis turi ilgą sna- ž o d į g a u s i t e p o - ^ t a š k 

pą. Jis yra baltas ir juodas, vai- ^ p . 
go varles ... Yuk. 2) P A -

Diana Macytė, 
Gary (Ind.) lit. m-los mokinė 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

3) _ PA 
4) _ PA 
5) PA 
6) PA 

J7) PA 
Viena mokytoja davė savo kla- ĝ  « . 

sės mokiniams klausimu, į ku- QX p . 
riuos jie labai įdomiai atsakė. 

W. 78 PL, Chicago, UI 
tel. 581-3187. Vakarie-

:*>? <aina — 12.50 asmeniui. 
Ber.jria "S «n^rinarijo9 Gydytoju 

I»'-an_-ija I-^i\ijoje. 
fpr). 

Ikos l ie t . Gydytoju 

'Marginiuose". 

X JAUNIME! 

(pr.). nimo darbų techniką. Už linkėji
mus ir auką dėkojame. 

JUMS LIETU-; 
S.JP ir Liet Slidininke klutais.VJU FONDAS skiriamas. Pa
ruošia bendrą slidinėjimo išvy- i bendraukime kartu su L. Fondo 
ką \ Snow Bird, Utah. kuri i-j nariais bankete, estradinėms 
wįkM 1977 m. kovo 19 iki 26 d J 0 ^ 1 0 0 " 1 3 skambant spalio 30 d. 
Greitu laiku slidinėtojams bus J- Centre. Bilietai gaunam, 
[jįlMllHlrtM smulkesnis prane- ** F<>nd» raštinėje 2422 W«* 
_i_M dorintieji prisidėti prie Maj-quette Rd., Chicago. Telef. 
H_i i ykos prašomi praneš i 925-689 < 
,i !r Aiei'ii Pol iu i r ' • »^-14J » 
urha Rimt 
"23-1117. 

Bulotaitei telef. Vitalio Gaidelio 

(pO 

medžir 

(pr.) 
Palm Springs, Kalifornijo-

drožiniai, dukros Teresės Gai 
!delytes grafika ir skulptūra be 

x Dr. P. Daužvardžio, Lietu
vos gen. konsulo 5 metų mir
ties sukakties minėjimas bus 
spalio 24 d, 3 vai. popiet Jau-
i.imo centre. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. 

(pr.) 
lietuvių Fondą* ruošia 

visų savo narių "VARDYNĄ" 
su nuotraukomis. Dar šiais me
tais nauji js'ojantieji į L. Fon
dą bus įrašyti į istorinę knygą 
— Vardyną. Įnašus, nuotrau
kas ir žinias siųsti L. F., 2422 

sūnaus Vitalio Gaidelio, Jr . fo 
|e -! jodamas veltui vieno miega- tografijos bus išstatyta parodo 
mojo, baldais apstatytas butą"' Jaunimo Centro apatinėje salė- \V. Marųuette Rd., ChicagOv 111. 
tam, kas sutiks pagaminti mais- je. Parodos atidarymas penkt. Spalio 30 d. yra rengiamas 2-ro 
tą vietoti sergančiai moteriai. \ spalio 22 d.. 7:30 vai. vak milijono vajaus pokylis, kuria-
ItftMf HftL E. Klo\-a: 584 Cal-',Lankj-mo valandos: šeštad. ir me nauji nariai dalyvaus kaip 
|_ Rr*%. Palm Springs. Ca. |?ekmad. nuo 9 vai. ryto iki P svoriai, eaudami du carhės 

lak.JL įyaJL yak, ipr.)„ įbuMųg, inr.)> į5*-A 

Kokia įdomiausia pamoka? Visi 
atsakė, kad dainavimas, nes visi 
mėgsta dainuoti. Be to, nereikia 
ruošti pamokų. Tik vienas pasi
sakė už gramatika-

Ką darytų, jei neitų į lietu
višką mokyklą? Visi atsakė, kad 
žiūrėtų televiziją ir žaistų su 
draugais. 

Jei būtų prezidentai? Visi da
rytų ką nors gera visiems žmo
nėms ir Lietuvai. 

Jei būtų mokytojai. Neduotų 
daug pamokų. Pertraukas darytų 
pamokų metu, o pamokas — per
traukų metu. Paulius leistų mo
kiniams atsinešti pagalves, kad 
pasimuštų. Dana būtų griežta 
ir visą maistą užrakintų iki per
traukos. 

Detroito "2;burio" lit 
m-la "Skambuis' 

GALVOSŪKIŲ 
ATSAKYMAI 

I. Žmogus. 
II. Papūga, akmuo, raktas, tig
ras, Ignalina, Zarasai, alijošius. 
Nemunas, Alytus. Suvalkai, ko
votojo pavadinimas — Partiza
nas, 
m vi. xi. xrv. xv, xxiv, 
XXDC XXXVII, XLVm, LTV, 
IJOCVTJI, cvi. 
PV. Vienodi: į-y, o-o. Panašūs, 
bet nevienodi: i-į, y. 
V. Molinis paukščiukas buvo 

Piefiė Danielė j naudojamas kaip švilpynė. 

10) PA — 
m 

Raskite didžiausio keturženk
lio skaičiaus ir mažiausio trie-
ženklio skaičiaus sumą. 

(5 taškai) 

rv 
Prancūzija — Vakarų Europos 

valstybė, o kur yra prancūzų 
salos? (5 taškai) 

I 

(Žiūrėkite piešinėlį). Cia vaiz
delis iš vienos lietuvių pasakos. 
Parašykite tos pasakos pavadi
nimą. (5 taškai) 

PRISIMINIMAS 

Man yra svarbu atsiminti vi
sus mirusius partizanus ir gy
vuosius pavergtus lietuvius. 

Dalia Miškinytė. 
Cleveiando Šv. Kazimiero lit. 

ra-los H sk. mokinė. "Pavasa
rio Derliu*". 

http://ULtid.nl

