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Didžiojoj spaudoj

Hipokrifų užmirštos
tautos

Kodėl užmiršta Lietuva ir Rytų Europa?

Chicaga. — “Hipokritikų už
mirštos tautos” — tokiu pava
dinimu vakar dienos “Chicago 
Tribūne” ir sindikatinėj spau
doj buvo jau mums pažįstamo 
kolumnisto Andrew Greeley ko- 

, hmna. Prieš kelias savaites rin- 
■ fiminėj kampanijoj buvo atsi- 
; mintos pavergtos tautos. Susirū- 

,aeĮ pna jų balsais, sudarančiais 7 
Į poeaitus. šiaip tomis tautomis 
j mažai domimasi, ir jos vėl bus 

užmuštos. Iš tikrųjų yra tai jų 
<yv. padimas.

lineliu rūpinasi 3 procentai 
Amerikos žmonių, bet visiems 
kitiems neleidžiama to užmiršti. 
Juodųjų teisėmis rūpinasi 10% 
gyventojų, suprantama, rūpina
mės visi ir negali kitaip būti.Idi ■

uiti

Amerikos lėktuvai
saugiausi

Tik kodėl mes sau leidžiame už
miršti ir ignoruoti priespaudą 
Rytų Europoje?

Atsakymas dažniausiai būna, 
kad Izraelio arba juodukų rei
kalas yra “visai kas kita”, arba 
Čilės reikalas “tai ne Rytų Eu
ropa”. Kas taip teisinasi, yra 
vienašališkas. Izraelis yra ne
priklausoma valstybė, kai tokio
mis nėra nei Lietuva ir Ukraina, 
net Lenkija ir Vengrija. Ameri
kos juodieji turi daugiau politi
nės laisvės ir aukštesnį gyveni
mo standartą negu lenkai, če
kai ar kroatai. Rasistinė proble
ma mūsų vidaus bėdos, grėsmė 
Izraeliui yra speciali problema, 
bet yra ir koncentracijos stovyk 
los .Rytų Europoje. Mėginimas 
vienoj pasaulio daly žmogaus

teises pasverti ir pervertinti, už
mirštant kitą dalį, yra (hipokri- 
tiškas. Laisvė ir vertybė yra ne
dalomos. Reikia jas ginti visur 
arba niekur. Žydai, jeigu jie no
ri laisvės Izraeliui, 'bet ne Len
kijai, yra hipokritiški; juodieji, 
jei siekia lygių teisių Amerikoj, 
bet nenori Lietuvoje, taip pat] 
hipokritiški. Ir liberalai, kurie, 
mato bloga tik Čilėje, bet ne
mato Ulstery, ir katalikai, jei' 
jaudinasi dėl teisių į gyvenimą 
JAV-se, bet tyli, kai tas pats da
roma Indijoj, yra hipokritiški.

Vieną reikalą remti ir jį ginti 
laisvės, vertės ir teisingumo var
dan, o kitą ignoruoti yra dide
lė neteisybė, sako Greeley, ku
rio kolumnas spausdina Univer- 
sal Press Syndikate. -
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Liemeningos pušys Nerijos kopose (J. Jodikaičio nuotrauka)

Irakas nepritaria 
arabų planui

Suimtas Ukrainos 
gydytojas

Valymai Tajuje
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Vieni už Fordę, 
kiti už Carterį

Chicago. — “Chicago Suneri
męs” ir “Chicago Daily News”, 
leidžiami Marshall Fieldo, vakar 
dienos numeriuose abu indorsa- 
vo Jimmy Carterį. Sekmadienio 
laidoje “Chicago Tribūne” in- 
dorsavo Geraldą Fordą.

Amerikos spaudos dauguma 
jau pasisakė, kurį kandidatą re
komenduoja į prezidentus. Di
delė dalis, santykiu 4:1, remia 
Fordą, ne Carterį. Už Carterį tik 
pasisakė toks įtakingas dienraš
tis kaip, “The New York Times”.

Prašo išlaisvinti
Bukovskį

J

| Londonas. — Londone pa- 
' skelbtoj knygoj “Destination Di- 
■ saster” rašoma, kad saugiausia 
hį^oją lėktuvai Amerikoj, ke- 
* tiria ar penkis kartu saugiau 
' nd vidutiniškai visam pasauly, 
i jĮrtrecio karto nei Vakarų Eu- 
' ropoa linijos. Palyginus su ame- 
I' dietiškais, nesaugiausi lėktu- 

ni yra Rytų Europoj, atsitinka 
Mirimių 25 kartus daugiau. Pa-^8-

utpĮ ti nesaugiausia linija esanti ru- 
ifr j miną Tarom Airlines.

•og»l

^•Arizonoj organizuoto 
nusikaltimo daugiausia

reft

60t 
■įgg.
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Arizona. — Arizo- 
pagal gyventojų proporci

ją yra .daugiausia organizuoto 
^Aritimo, daugiau znei bet ku
rioj kitoj valstijoj, sako laikraš- 
^rinkas Bob Greene. Arizona 
M- ilgą neapsaugotą sieną su 
Ufaika, iš kur ateina daug 
Motikų.

Greene buvo suorganizavęs 18 
’finenų, reporterių ir redakto- 

grupę, kuri tyrinėjo orga- 
taotą nusikaltimą, ir vienas 
^reporterių, Don Bolles, buvo 
•Saldytas.

2001 metais gyvensim
Marse?
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Chicaga. — Ronald Kotulak 

wago Tribūne” mokslo sky 
JĮ® redaktorius, sako, kad api< 

metus bus galima koloni 
M Marsą. Abiejų Vikingų su- 

duomenys leidžia daryt’ 
planus. Marso ašigaliai pa- 
ne kua kitu, bet ledais 

ten. ir šiokia tokia at 
^era. Reikėtų tik -pakelti tem 

pradėtų vėl tekėti upės 
•Htinus atrnosferą galima būti 

ir Raitoti apie augalus 
JgjPi sąlygas žmonėms gyven 

i „Li pareikalaus nepaprasti 

I ir mokslo žinių.

— Milicija suėmė 30 
sčdėjūsių prie aukščiau- 

J^taryboa rūmų, protestuo- 
kad negauna leidimo iš-

BOLŠEVIKINES SPAUDOS PYKTIS
Ok. Lietuvos spauda painformuoja savo skaitytojus apie 
išeivių veiklą ir pasiekia priešingų rezultatų negu norėjo

Vi’nius. — Ką lietuviai emi
grantai laisvajam pasauly vei
kia ir kuo rūpinasi, painformuo
ja ok. Lietuvos spauda ir pasie
kia priešingų rezultatų, negu to 
nori tie, kurie tai rašo. Verta 
truputį susipažinti su J. Aničo. 
vieno didžiausio bolševikinio a- 
paštalo, mintimis apie “antita- 
rybiniiikus” spalio 20 dienos 
“Tiesoje”:

“Lietuviškosios buržuazinės i 
emigracijos ultradešinieji sluoks 
niai siekė vispusiškai pasinaudo
ti reakcinių jėgų sukelta kam
panija prieš Helsinkio pasitari
mą. Pirmiausia .įlieti Šviežesnio 
kraujo merdėjančiai “vadavi
mo” politikai. Tuo tikslu buvo 
bandoma susiblokuoti su atitin
kamomis emigrantų grupelėmis. 
Pagrindinis jų rūpestis buvo 
“pamokyti” kapitalistinių šalių, 
ypač JAV, vyriausybes, kaip jos 
turi elgtis Helsinkio pasitarime. 
Reakcininkai siekė, kad vyriau
sybių vadovai Helsinkyje pasi
rašytų tik tokį dokumentą, ku
ris būtų parengtas “šaltojo ka
ro” politikos tradicijų dvasia.

“Kaip visas ankstesnes, taip 
ir šią Helsinkio pasitarimo puo- 
imo kampaniją .buvo siekiama 
panaudoti “veiksnių” pasipini
gavimui. Ur šį sykį buvo naudo
damas “vaduotojų” išbandytas 
netodas: paleidę srautą šmeižto 
r provokacinių prasimanymų 
^pie Tarybą Sąjungą; jos užsie- 
įio politiką, apie Tarybų Lietu- 
/ą, reakcininkai apeliuoja į dez- 
nformacijos priblokštą eilinį e- 
nigrantą. “Vaduotojų” apetitą 
akivaizdžiai liudija kad ir toks 
ų spaudoje paskelbtas reikala- 
nmas: “Visi geros valios lietu
kai (be išimties!) skiria kasmet 
:ėnt vienos dienos uždarbį Lie- 
uvos laisvinimo darbam parem-
i bei finansuoti...”

savyje besivaidijantiems “veiks
niams”, kad bent laikinai nu
stelbs jų vaidus ir padės “susi- 
konsoliduoti”. Apie šias iliuzijas 
akivaizdžiai liudija VLIK-o 1975 
m. balandžio mėn. Chicagoje su
šauktoji “visų veiksnių nepap
rastoji konferencija”. Buto ti
kimasi, kad toje konferencijoje 
ultradešinieji veikėjai “(...) pa
reikš vieni kitiems pasitikėjimą 
ir solidarumą”.

“Buržuazinė emigracijos spau
da plačiai liaupsino grupės lietu
viškųjų “veiksnių” veiklą Hel
sinkyje, kurios kitaip nepava
dinsi, kaip politiniu chuliganiz
mu... Visai natūralu, kad Suo
mijos policija išvaikė šiuos po
litinius chuliganus. ...Jeigu dau
gelio kapitalistinių šalių dešinio
ji spauda stengiasi tyliai boiko
tuoti- Helsinkio pasitarimo re
zultatus, tai lietuviškosios bur
žuazinės emigracijos reakcinė 
spauda išvystė nešvarią kampa
niją... Helsinkio pasitarimo da
lyvės pažymėjo, jog jos laiko 
neliečiamomis visas viena kitos 
sienas... Tai kelia antitarybinin- 
kų įtūžį”.

Kairas. — Arabų šalių vadai, 
viso 21, patvirtino šešių šalių 
Sudarytą Libano taikos planą. 

■ Nesutiko patvirtinti tik Irakas. 
Irakas sako, kad tarp numaty
tų 30,000 taikos dalinio kariui 
bus ir sirai, kurie nėra neutra
lūs. ir. rems tik dešiniuosius. Ira
kas remia palestiniečius ir kai
riuosius muzulmonus ir Libane 
turi 2,000 karių.

Kairo laikraštis “Al Akhbar” 
paragino viršūnių konferenciją 
pasvarstyti ir visiems arabams 
kartu pasigaminti atominę bom
bą bei kitus atominius ginklus. 
Jo žiniomis, Izraelis jau turi 10 
atominių bombų.

Buenos Aires. — Isąbelė Pe- 
ronienė, laikoma namų arešte 
vienoj viloj netoli Čilės sienos, 
teismo įsakymu buvo suimta ir 
išvežta. Kaltinama prezidentavi
mo metu išeikvojusi daug pini
gų. Teisėjas Nino Moritan sura
šė jai ilgą, 45 puslapių, kaltini
mų sąrašą.

Prisiminė,
Persijos didybę

Teheranas. — Irano šachas 
Rėza Pahlevi siekia savo tautą 
“iškelti į pažangiausių tautų” 
eiles, sugražinti seną istorinę 
didybę. Taip jis kalbėjo savo 
laikraštininkams, ryšium su jo 
75 metų amžiaus sukaktim. (

“Ultradešinieji lietuviškosios 
buržuazinės emigracijos veikė
jai tikėjo, jog Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo pasitarimas 
bus tiek stiprus dirgiklis tarpu-

Irano Šacho nutarimas pabėgusį sovietų leitenantą Valentiną Zasimovą iš
duoti rusams'Vakaruose sukėlė didelį pasipiktinimą. Nuotraukoj Irano ša
chas Rehza Palehvi geria šampaną su /neseniai apsilankiusiu Prancūzijos 
prezidentu Valery Glscard d’Estaing

Maskva. — Ukrainos gydyto
jas dr. Michail Kovtunenko bu
vo suimtas ir kaltinamas kyšių 
ėmimu, bet kaltinimai išgalvoti. 
Kaip rašo “Chicago Daily 
News”, Kovtunenko atsisakė 
bendradarbiauti su KGB, atsisa
kė slaptajai milicijai liudyti a- 
pie suimtąjį ukrainiečių poetą 
Mikola Rudenko. Rhidenko yra 
Amnesty International sovietų 
skyriaus vadovu. Kovtunenko 
buvo suimtas rugsėjo 6, bet tik 
dabar sužinota. Jo laukia teis
mas ir bus, greičiausiai, nuteis
tas 8 metams. Tokia pat 8 metų 
bausme buvo nuteistas dr. Mi
chail Štern, irgi apkaltintas ky
šiais po to, kai jo sūnus neatsi
sakė nuo prašymo išvykti į Iz
raelį.

Disidentų sluoksniuose žino
ma, kad KGB tris mėnesius spau 
dė Kovtunenko ir reikalavo ben
dradarbiauti, bet jis atsisakė.

Bangkokas. '— Nuo karinio 
perversmo dienų Tajuje suimta 
apie 4,000 asmenų, daugiausia 
žinomų komunistų ir prokomu- 
nistų. Iš valdžios įstaigų daug 
pašalinta. Tarp jų minimas ir 
užsienio reikalų viceministeris 
Anand Panyarachun, buvęs am
basadorium Washingtone, kuris 
daugiausia pasidarbavo, kad A- 
merikos bazės Tajuje būtų lik
viduotos.

2,000 policijos ir kariuomenės 
vyrų, mortyrų ir helikopterių 
remiami, užatakavo komunistų 
dalinį pietuose ir baigia juos lik
viduoti.

Paryžius. — Dvidešimt penki 
prancūzų intelektualai raštu 
kreipėsi į Prancūzijos preziden
tą Valery Gicard d’Estaing, pra
šydami užtarti ir padėti išlais
vinti sovietų kalinamą už žmo
gaus teises . kovojantį rusų ra
šytoją Vladimirą Bukovskį. Bu- 
kovskis, rašo intelektualai, jau 
praleido daugiau nei vienuoliką 
savo gyvenimo metų kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose. 
Griežtos kalinimo sąlygos pa
kirto jo sveikatą. Laiško auto
riai prašo, kad prezidentas pa
ragintų sovietų vyriausybę iš
laisvinti Bukovskį ir leistų jam 
išvykti į Prancūūziją.

Belmont, Mass. — Komunis
tų organizacijos Amerikoj pra
dėjo naują ofenzyvą. Į kiekvie
ną darbininkų organizuotą vie
netą bandoma infiltruoti kiek 
galima daugiau savo narių ar 
sau palankių ir daryti įtakos, 
rašo “Review of the News”, 
Nr. 36.

Pabėgo 3 bulgarai
jūrininkai

Goos Bay, Ore. — Amerikie
čių pakrančių apsaugos sargy
biniams Amerikos teritoriniuose 
vandenyse sulaikius bulgarų 
žvejų laivą “Ofeliją”,, trys bul
garai jūrininkai, įgulos nariai, 
slaptai pabėgo į krantą, papra
šydami amerikiečių politinės glo 
bos. Policijai jie pareiškė, jog 
yra nusprendę pabėgti dėl to, 
kad jų krašte nėra jokios lais
vės ir kad darbininkai Bulga
rijoje yra verčiami sunkiai dirb
ti už mažą atlyginimą.

Nesutarimai Genevos
konferencijoj

Geneva. — Rodezijos juodieji 
Genevos konferencijoj atmetė 
Amerikos planą palaipsniui, per 
dvejus metus,, valdžią perleisti 
juodiesiems; pareikalavo, kad 
Britanija sumokėtų juodųjų de
legatų konferencijos išlaidas; 
kad Rodezija paleistų visus sur 
imtus juoduosius. Juodųjų rei
kalavimus pirmiausiai atmetė 
Rodezijos premjeras dan Smith, 
sakydamas, jog pereinamuoju 
metu armija ir policija turi pa
silikti baltųjų rankose.

“Vokietija ir Amerika du kartūs kariavo viena prieš kitą. Ateity tos 
dvi šalys kariaus prieš bendrą priešą”, sakė kartą Vakaru Vokietijos 
pirmasis kancleris Konrad Adenaueris. Nuotraukoj iš šių metų NATO 
manevrų, kur kairėje matome amerikietį karį, dešinėje vokietį

Brežnevo kaltinimai
Amerikai

Čilės išeiviai 
gali grįžti

Maskva. — Brežnevas apkal
tino Ameriką dėl nepasisekimo 
ginklavimosi apribojimo dery
bose. Suniekino abu Amerikos 
prezidentinius kandidatus už 
“kietos linijos” su sovietais dek-1 
laravimą, bet ištiesė alyvos ša
kelę Kinijai ir Albanijai. Kalbė
jo Brežnevas partijos centrinio 
komiteto posėdy. Manoma, kad 
posėdžiui pasibaigus bus pa
skelbtas koks nors pasikeitimas 
partijos vadovybėje arba vy
riausybėje. Po centrinio komi
teto susirinkimo paprastai būna 
ir aukščiausios tarybos sesija, 
kurioj patvirtinama, kas komi
teto nutarta.

Santjago. — Čilės išeiviai gali 
grįžti, jei duos pažadą nedaly
vauti priešvalstybinėj veikloj, 
paskelbė vyriausybė. Po Allen- 
des nuvertimo tūkstančiai kai
riųjų paliko šalį ir gyvena Lo
tynų Amerikos kraštuose.

KALENDORIUS
Spalio 27: Florencijus, Kris- 

teta, Vytautas, Hute.
Spalio 28: Simas, Tada, Anas

tazija, Gaudrimas, Agilė.
Saulė teka 7:15, leidžias 4:54.

ORAS

Dalinai saulėta, bet vėsu, apie 
40 laipsnių.
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GLOBOJA CHICAGOS SKATTTINTNKIU-KŲ RAMOVĖ
Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65tih S t., Chicago, Dlinois, 60629

Telefonas 476^7089

ŽENGIANT Į 59-TUOSIUŠ METUS
’ KALBAME LIETUVIŠKAI

Lietuvių Skautų Sąjunga šven- 
čia savo veiklos 59-tuOsius me
tus. Skirkime visą šių metų veik- 

'• Ją ipasiruošdami didžiajam mu- 
-■ su organizacijos^ 60-tųjų Su

kaktuvinių 'Mėtų iškilmingam 
jjaminėjiniui.

Gyvinkime mūsų Veiklą, ruoš
kime seses ir brolius, kad būtume 
pilnai pasiruošę sutikti VLtąją 

r Tautinę Stovyklą, kuri įvyks fiiau- 
. rėš Amerikoje.

i- Organizuokime, kelkime lėšas, 
. kad bent keli reprezentantai iš 
. vieneto galėtų mus atstovauti 

•Australijoje ruošiamoje Vl-tojė! 
t • Tautinėje Stovykloje.

Lietuvių kalbos išlaikymas mū-1 
. sų organizacijoje yra mūsų orga- 

mzącijos raktas j.ateitį. 'Todėl di- 
delį ir nuolatinį dėmesį kreipkime 

. Lietuvių kalbai. Kaip ilgai lietu
vių kalbą bus musų tarpe, taip 
ilgai gyvuos skautųa tremtyje^

Mūšų vadovai tai turi suprasti) 
įsisąmoninti ir už tai kovoti. TO 
reikalauja skautų tėvai, lietuviš
ka visuomenė ir pavergta tėvynė*

Lietuvių įkalbos stiprinimui 
skiriame 1977-tuosius metus:

a. visi vadovai — vadovės kal
ba lietuviškai

b. skatina skanius, skautes kal
bėti lietuviškai sueigoje, iškyloje, 
Stovykloje

C- sesėj brolis, pradedant nuo 
Savęs, gerina lietuvių kalbą, ple
čia jos Žodyną, it ją valdo nito 
įsibrovusių svetimybių.

Tik mūšų orgaiiižaioijos vadovių 
Vadovų pasišventimas it nuolati
nis budėjimas lietuvių kalbos 
atžvilgiu užtikrins lietuvių kalbos 
vartojimą ir lietuviškosios skau- 
t i jos ateiti-

Budžiu!

V. Š. Lilė Milukienė
X$S Tarybos pirmininke

NAUJUSVEIKLOS
METUS PRADĖJUS

Praėjo vasaros stovyklos;
w • gėsi ir saulėtas' skautiškos atosto

gos, o jūrų skautėms buriavimo
- irklavimo diėnOs. Prasideda 

nauji skautiškos veiklos metai —: 
naują džiaugsfriinga darbymetė, 
naujų skautiškų žinių įsigijimo 

' laikas.

« Pasfryžkime" visos Šios veiklos 
• metus išnaudoti savo' skautiškam 

‘ — IfėtuvišlčSrfi augimtd; Sfeirki-
: mės visus darbus ir užsimojimus 

rimtai Ir sąžiningai atlikti. 
•Kiekviena Įgyta patirti ir ugdo 
mus' ne vičn tik mūsų asmeniniam

; lif Lietuvių Skaučių Seserijos Ia- 
’ bui, bet ‘taip pat grūdina mus 

bendrai visos 
kovai tA 
laisvę.

Kiekviena iŠ 
žu&e musų gyvosios tautos ląste
le privalanti nuolat budėti » ko
voti mūsų kalbos, raštijos, 
papročių ir tautinės kultūros iš
laikymą. Atsiremdamos į praeitį 
sunkioje dabartyje turime nepa
laužiamai dirbu savbsidš tautos 
ateities kurinie.

z. Skautiškąjį darbą turime
; neasdshfesnai siėti s& savos tau

tos re&alriSy jos laisvės ir nepfp 
klausomybės siekimais. Nė pasy
viais praeities pririminimais kr 
viltimi, bet ryžtinga darbu pasi- 
tamausnnff savos Skaučių Sese
rijos ateičiai, savos faufyb'ės išlai
kymui ir Lietuvos isTaisviril'mtd 
iš sunkios svetimųjxj- .priespau
dos.

Tad su nauju ryžtu ir šypsena 
lupose žengdamoš t naujus veik
los metus stenkimės kasdien verž
tis aukštyn, kilnyn ir geryn!

jūsų budinti- 
j. v. s. Aldona Gasneriene 

LSS Vidurio Ra jono Vadeivė

bai-

lietuvių išeivijos 
tėvynės Lietuvos

m ūsų esame ma-

Skaučių įžodis Clevelande. I. Nasvytytė,-davusi įžodį, bučiuoja ttiritd vėliavą.
Nuotr. II. Bacevičiaus

kolonijose
Hartford, Conn.

A. DZIKAS KALBĖJO 
TELEVIZIJOJE

E

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

Second Class Postage pafd at Chicago, alinote. Publtebed dally, 
uceept Sundays, Legal holldays, days after Chrtetmas and Easter 

Ęy the LlthnaataM CMttollc Prf Sodety

patirtis pamokė, kad užsibrėžtiems 
tikslams sėkmingiau vykdyti ir 
ateičiai .planuoti yra -reikalingas 
kapitalas; kurio, pajamom iš ban- 
rltų palūkanų ir investaoijų divi- 
tdendų būtų .pastovios ir augan
čios. Dėl to kiekviena ameri-kie- 
čių organizacija stengiasi turėti 

: fondus pajamoms gauti.
LS Fondo kapitalo pajamos bus 

naudojamos pagal LSS Tarybos 
•Pirmijos nutarimus skautų vado-1 
vams -lavinti; skautiškiems lei
diniams parengti/ lavinimo prie
monėms įsigyti ir kitiems susijus 
iriems išliekamoc vertės reika- 
lams.

Jau trisdešimti Metų Lietuvių 
Skautų Sąjunga efektingai- ugdo 
išeivijos lietuviškąjį jaunimą 
Lietuvių Bendruomenės ir kitų 
lietuviškų organizacijų vadovy
bių ir veikėjų eilėse matome- ne- 
ifriažą nuošimtį vidurinės kartos 
žmonių, subrendusių skautų or- 
ganizacijoje. Metams bėgant, Lie
tuvių Skautų Sąjungos jaunųjų 
narių skaičius ne mažėja, o au-

• 'Lietuviškosios Skautybės Fon- 
do valdyba maloniai kreipiasi į 

L Jus, kviesdama prisidėti, didinant 
|'Lš Fondą šavb įnašais ar paliki- 
.ršafe Aukodami LS Fondui, pą- 
dėsime mūsų jamtimui išlikti su- 
sipratusiais iiėtūviais.

Čekiai rašomi:
Lithuanian Scouts Assoc., Ine. — 
LSF siunčiama iždininkui adre- 
su Koštas Nenortas, 44 Alban St., 
Boston, MA. 02124, arba vietovės 
LS Fondo atstovui.

LS Fondo Valdyba

LSS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Praėjusį savaitgalį Chicagoje 
įvyko LSS Tarybos akivaizdinis 
suvažiavimas. Posėdžiuose daly
vavo 25 Tarybos nariai. Suva
žiavimas vyko Jaunime Centre. 
Suvažiavimą globojo ir priėmi
mo vakaronę surengė Vidurio 
rajono vadovybė.

Abi suvažiavimo dienos praė
jo darbingoje nuotaikoje posė
džiaujant (įvairiais LSS rūpimais 
reikalais. Dalyvavo Tarybos na
riai iš JA.V Vidurio, Atlanto ir 
Vakarų rajonų ir Kanados rajo
no. Suvažiavimo posėdžiams va
dovavo Tarybos pirmininkė v. s. 
L Milukienė. Svečių teisėmis po
sėdžių .eigos pasiklausyti dalyva
vo nenustatytas skaičius susido
mėjusių čikagieeių skaaitfafru 
kų.

SUVAŽIAVIMAN 
VYKSTANTIEMS 

ateinantį savaitgalį Daina- 
stovykloje įvykstantį Drau*

I 
vos 
gininkų suvažiavimą Chicagos 
tuntų jaunieji vadovai vyksta 
autobusu. Visi vykstantieji- ren
kasi prie jaunimo Centro pęnk** 
tadienj, spalio 29 d., 6:30-vai; 
vak. Autobusas išvyks 7 vai.

vak. Kelionėje dėvime darbo u- 
nifoiTnomis. Neužmirštame pa
siimti miegmaišių. Turint 'klau
simų — kreipiamasi į savo tun- 
tininkus.
UTUANICOS TUNTO TfiVŲ 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, spalio 31 d., 11 

vai. ryto, Jaunimo Centro 203 
kambaryje įšaukiamas visuotinis 
Lituanieoš tunto tėvų susirin
kimas. Visi skautų tėvai kvie
čiami būtinai dalyvauti.

KAD BURES PLAZDĖTŲ
jūrų skautų veiklai plėtoti y- 

ra būtinai ne vien vandens pa
statai ((laivai), bet jų priežiūra 
ir išlaikymas, kurie pareikalau
ja nemažai lėšų. Kad ateinanti 
buriavimo sezoną galėtų mūsų 
Chiėagos jurskautiskas jauni
mas buriuoti ir irkluoti, ieško
ma galimybių sutelkti reikalin
gų lėšų, šiam tikslui jųr. skau
tai įbudžiai lapkričio 13 d. jau
nimo Centro didžiojoje salėje 
rengia. “Baltijos” vakarą su į- 
domaa programa, vakariene ir 
šokiais. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti ir paremti skautiš
ką veiklą. Dėl informacijų tele- 
fonūokite 476-3875 arba 737 
'-^8.

Spalio 9. per televizijos 
stotį kalbėjo žynius Hartfordo 
visuomenininkas Alfonsas Dzi- 
■kas. šiame pokalbyje dalyvavo 
ne tik lietuvių, bet ir kitų tau
tų atstovai.

Šio susibūrimo pavadinimas 
buvo- “Mayors Forum”, 6 jame 
aptarti svarbūs etninių grupių 
niai šokiai, dainos, paviljonai ir 
kita.

Nuo spalio 11 d. iki spalio 16 
d. ir vyko tautybių festivalis, 
kuriame gražiai pasirodė ir lie
tuviai su tautiniais šokiais. Tau 
tinių šokių jaunesniųjų grupei 
vadovauja lituanistinės mokyk
los vedėja Dalė Dzikienė. Ji ir 
daba vadovavo; muziką tvarkė ' 
Alfonsas Dzikaš.

Ši tautinių šokių grupė dvi 
dienas, pirmadienį ir šeštadienį, 
pašoko po penkis tautinius šo
kius. Lietuviai turėjo ir pavil
joną. Jonas Bernotas _

New Britam, Conn.
LANKĖSI BRAŽINSKAI
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Subscriptlon Ratas: $28.00 — Chicago and Cook County, Dllnote.
Etoewhert ta Ū.SA. $26.00. Cafrnda $28.00. Forefgn
Countries — $29.00. X

Raito išlaidas mažinant, pakvitavimai u2 gButai prenume
ratas nesiunčtamL Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus Ii jo mokesti, atžymima, Iki kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs.

"Draugo** preotriūneraOl moksau B anksto 
metams 6 mėn, 3 mfin. 1 mta. 

im $2&00
$28.00 
$26.00 
$29.00
$l&00

Chicago, Cook, 
Kaaaddfe 
Am
Užsienyje
Savaitinė

$15.00 
$i£oo 
$!5D9 
$17.00
$10.00

l TALKĄ SKAUTŲ AIDUI

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont,

ADV. LAIMA ŠVĖGŽDAITR 
SVARBIOSE PAREIGOSE

LSS Tarybos .posėdyje Toron
te buvo nutarta, kad kiekviena 
skautiška šeima, pavienis skau
tas ar skautė, drauge su nario 
mokesčiu užsisako ir užsimoka 

’ Skautų Aido prenumeratą. 
Akivaizdinio .posėdžio protokolo 
'pąr£g. 17.

: LSS Seserijos VS-kė ir Brolijos 
VS-kąs dąlyvavb diskusijose, kur 
'Buvo i^kbrna priemonių, kaip-ge- 
^riau žr su kontrole Šį reikalą iš- 

Hetuviškojo jaunimo ugdymui f™ Vietovėje, iš keletos pasiu- 
.■leniti.' ūstuviškosio, Skautj^bėsf^^^ę^fatoodė'tobuliausias, 
Fondas įkurtas LSS Tarybos nu-U

t.. tarimu 1975 m. liepos mėn. 30 d. 
? Tai nėra dar vienas naujas fon

das, 'bet modeliniais pagrindais 
perorganizuota lietuvių Skautui 

■ Sąjungos iždo dalis.
Iki šiol LSS padengdavo sava 

išlaidas iš narių mokesčių ir ki
tų atsitiktinų pajamų. Paskuti
niųjų trisdešimties metų veiklos

JUNKIMtS Į LIETUVIŠKOS 
SKAUTYBĖS FONDĄ.

Norėtumėm atkreipti Jūsų dė
mesį, kad Lietuvių Skautų Są
junga jau turi pastovų fondą

3
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$10.00 $4.00 
$10.00 $4.00 
$10.00 X 
$1100 —

_____________________________|
• Redakcija straipsnius taiso savo £ 
nuožiūra. Nesunaudotą tiralpsrią B 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ anks-.E 
to susitarus. Redakcija už skelbk E 
mų turinį neatsako. Skelbimą kai-' 5 
nos prisiunčiamos gavus prašymą. £ 
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• Redakcija dirba kasdien 
K30 —i 4:30, Mtadieniste 
ft30 — 12.00.
• Administracija dirba kas

dien nuo 8:30 iki 430, šešta- i 
dtaniais nuo 830 fld 12:00. I

TeL PR 8-3229

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGOS 

2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto te!. 652-1361

DR. FERD. VYT. KAUNAS
bendroj! medicina

14<>7 S. 49th Cottrt, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 **

Išskyrus treč. ir šešt -

Ontario valdžios laikraštis “To- 
pical”, rugsėjo 24 d. laidoj pa
skelbė apie šešių prityrusių pa
reigūnų paskyrimą, į Ontario 
Žmogaus teisių komisiją. Paskir
tų tarpe yra ir mūsų adv. Laima. 
Švėgždaitė, užimanti supervisorės

būtent
► a. sudaryti, skautiškų šeimų 
sąrašus vietovėje, mažesnėje vie
tovėje sesių ir brolių bendrus. 
Skirti vieną atsakingą vadovą, 
■kuris rūpintųsi Skautų Aido 
prenumeratos užsisakymu ir pla
tinimu vietovėje.

b. kiekviena, vietove tokį iri
mų sąrašą pasiunčia Skautų Ai-,

do administratoriui, kad jis galė
tų tikrinti ir paraginti neužsipre
numeravusius.

c. kiekvienos vietovės, kiekvie
no vieneto vadovo pareiga yra: 
budėti, kad kiekviena skautė ir 
skautas vietovėje, užsimokėjęs-, 
nario mokestį, turėtų Skautų Ai
dą savo namuose.

Spausdinimo kainoms kylant,, 
prašome Jūsų visų talkos —rem
kime ir platinkime Skautų Aidą!-

Ypatingai kviečiu visus LSS va
dovybės vadovus Skautų Aido 
reikalą remti ir kiekvienai progai 
pasitaikius jo- -reikšmę Sąjungai 
priminti.

f Tad visi i talką- Skautų Aiduli

budžiui

V. S. Lilė MUukienė

pareigas.
•Prieš kelerius metus, berods, 

1969 m. Toronto lietuviai sulau
kėme staigmenos: K LB Toronto1 
apyl. v-bos pirpiininke buvo iš
rinktą jaunutė' politinių mokslų 
studentė poetė Laima Švėgždai- 
tė. Toronte buvo įgyvendinta tai, 
kas kitur buvo tik balsiai kalba
ma, gal net raukiama, kad rei
kia įsileisti į valdybas jaunuosius*’. 
Daugelis Bmto skeptiški dėl šio 
išrinkimo, -bet pasirodė, kad tebu
vo tik laikinai, Laimą savo parei
gas atliko taip, kaip atlikdavo 
“seni veiklos vilkaČ’.

Adv Laima Švėgždaitė gimusi 
1947 m. Vokietijoj. Išaugusi ir iš
simokslinusi '(baįgųsi du fakulte
tus) Kanadoje. Ji yra ir poetė; dar 
didesniam mūsų džiaugsmui ku
rianti. Apie Laimos Svėgždaitės 
poetinę kūrybą knygoje “Lithu- 
anians in Canada” rašoma, kad 
ji poezijoj rūpinasi ne tik egzis
tencinėmis gyvenimo problemo
mis bet iY visu gyvenamos p- 
linkumos spalvingumu it pasla 

■ tingomis gamtos vilionėmis. Jos 
l kūrybos kompozicija bepradedan- 
j ti vystytis į griežtesnes formas ir 

kristalizuotis į tarti tikrų kūrybos 
grupių stilingus kompleksus.

Poetinis kūrybingumas daug 
padėjo 'Laimai ir organizacinėj 
veikloj; ypač jai būnant KLB To
ronto apylinkės v-bos pirminin
ką Kai ji tardavo kokį nors žodį, 
tas žodis būdavo neilgas, bet kųri- 
-bingas, dailus. O’drąsos jai .pirmi
ninkauti pilnai pakakdavo. Mat, 
ji buvo daugelį kartų pasirodžiu
si scenoj, skaitydama^ savo poezi
ją ar kitomis progomis. Sėkmės 
naujose pareigose!

Spalio 15 d., vykdami iš New 
Yorko pas savo giminaitę į New 
Britainą, klebonijoje sustojo' 
Algirdas ir Pranas Bražinskai. 
Juos priėmė ir globojo šv. And
riejaus lietuvių parapijos kie- 
bonas kun. Edvardai Gradec- 
kas.

Tučtuojau buvo sušauktas te
lefonais lietuvių susirinkimas, 
kuriame išklausytas labai įdo
mus Algirdo Bražinsko jų žy
gio į laisvę pranešimas. Prane
šėjas kalbėjo labai sklandžiai,! 
nuosekliai, atsimindamas visas 
įvykių datas.

Pabaigoje kun. E. Gradeękas 
pasiūlė, galima sakyt, ir sureda 
gavo prez. Fordui prašymą, kad 
jis suteiktų jiems, Bražins
kams, azylio teises. Gi sekma
dienį surinkta po tuo prašymu 
daug parašų.

Jonas Bernotas

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
GfnekologinP Chirurgija 

6449 So. Pula«4ri Road (Cravvford 
Medical Boilding). Tel. LU 5-6446
Priima- ligoūiiis pagal Susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

TeL ofiso ir buto: OLympic 241$

/ DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 56thi Avė., Cicero 
Kasdien 1-3- vai?'ir vai. Wk.

Lšskyrus trečiadieniu?^
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet

LSS Tarybos Pirmininkė |,

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOŠ 

Marquette Medienl Centctf 
6iS2 Šo; Kedzie Avenue 
pirmad.. ąutrąd. ir ketvirtad.

6 iki 7:Š0’ vai', vakaro, 
šeštad. nuo 1- iki S vai. 

Pagal sūsitarfma 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. teL WAlbrook 5-8048

VaL:

Tel. REIisnce 5-1811 .

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

3925 vVest 5901 Stare*

Va].: pirmad., antrad., ketvirted. fe
penktad. nūo 12-4 vai popiet ir M 
Tai. vak. Treč. ir gečtad. uždazjti

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st~Stret
Vai. pirm. ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad., -penktad. 1-5, treč. ir Sefitad. 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, per&mč

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 Wėst 51št Street 
Tek — GB 6-2400

Vai.: pagal eufiitarlmą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. hr- penkt. 
10-4: fiesta. 10-2 vai.

Paieškojimai
Paieškomas Mikas Bakūnas, Ba- 

kūnienė Ona - Dapkevičiūtė, gim. 
Alytuje. Ieško giminės Lietuvoje. 
Rašyti: Joe Burba, 7140 Sidley Rd. 
Thompson, Ohio 44086.

Ofe. tek 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA m CHIRUBGfi 

Specialybe —- Nervų Ir 
Emocines ligos 

<3RAWFORD MEDICALi BUTLDING 
6449 So. JPulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ LR VAIKŲ LIGOS 

SPECIAIJSTfi 
AEEDICAIi RL1LDTNO 

7156 Seutia Westėnn Avenoe.
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. ’ popiet.
Ofiso tel. EE 7-1168; rerid. 289^2911

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 69811

DR. J. MEŠKAUSKU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialybė vidaus Iigoa- 
2454 Wėst 71st Street ' 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai t 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sositans

O P T I C A L s T U D w 
VTOIZETA KAROSATK&v 

7051 So. Waslitenaw. Tek 
Pritalkoani akintai pagal 

receptus.
Didelis akiniiį renių’pasirlnlaHfi* 

VaL: pirm., antr., penkt. 104:M 
Ketv. 1-8 v. vale šefit 10-4 v^'p- I 

■Trečiadieniais uždaryta-'t.

Paieškomas -'leeys Juškevičius, 
Vasiliauskaitės Pranės sūnus, ki
lęs nuo Seinų, gyvenęs Shenan- 
doah mieste. Ieško pusbrolis. Ra
šyti: Joe Barba, 7140 Sidley Rdd. 
Thompson. Ohio 44086.

Rerid. teL — GI 8-6873

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0004. .

Telef. — 282-4422 T

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU IAGOS — C^SRURGUA 

. Ofisai-.
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. CENTRAL AVĖ 
Valandos pagal susitarimu

P. Alšėnas

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS VALANDOS 

Vtooe progrmos ii WOPĄ, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet — SeStadlenį Ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Taieft flEmtoek 4-241$
14S0 A. M.

715® So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL 60629

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Aldų ligos 
3907 VVeat 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS .. 
(Kalbą lietuviškai)

2618 W. 71st Šk. — Tel. 7$7-flf

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“Confact lenses”

Vai. pagral susitarimu Uždaryta

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiimiiinminiiitiiiiiiii

ST. PETERSBURG BEACH, 
FLORIDA

Jėigu jdomaujatėa įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienėa vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9^4:30

GULF ASSOCIATES 
RE AL ĖST ATE 
«705 Oolf BML,

St. Potersburg Beach, FL. 33706. 
Tel. 813-367-1791 dieną arba 

813-36(Mi744 wlrnm

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiniiiiiiiuiiiuiniiiii

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K d A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad’., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. dettad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. FO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal suritarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJĄ 
5214 No. Western Avenue 
1002 No. VVestem Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-1441 — 561-4605

FRANK'S W ond RADIO, ĮNC
tMB BAWn> 9TREET TEtL — CA MMI
RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

UDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVDU JŲ APARATŲ 
■PALVOTOR TKŪEVlZfJGS APARATAI

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIŲ 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 6-7 vakare.

Ofiso tel. 776-2880, rez. 44$-5#

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS /

Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. RE 5-4410

Rezidencijos telef. GR C-M11 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtai I 

penktad nuo 1 Iki 3 vai. popiet

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCĮ 

Apsimoka skelbtis dlen. DRAUGE* 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dlenraštia. Gi skelbimų kai

nos vištoms

lUiąitiąąTnąa

raUąaug£ 
I įkėlę4 putos Pf 
i Jlsmus pr 
I jg45-1951 i 
j įdėliu mas 
f-oau
I įukė “naci 
| jpJJūninkais’ 
| įptaiš band 

j, Šaudytoji 
Anais m' 

^kleisti są 
^elnėms 
pins tiesą, • 
(jljųjų buvo 
.-patriotai, tol 
įpo naciai i

| jnis išgalėm; 
jai nacių ola 
įvarius kėši 

rįedėjo nes 
□ytuviu rez 
■ūkiškuosius 
grindzio spa 

ijintų lietuv 
aukos, ir ki 
Sąjungininki 
Rankamai 
sios už ir j 

mentus, pri 
jr šmeižtai j | 
pagrindo ir 
gas mūsų ti 
{įvairius pas

Tačiau 
sai neatlyžo, 
jie stengėsi i 
savo kruvini 
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Provokacijos sovietinei b

PROVOKACIJOS VIETINĖS
I Jau daugelį tartų esame laiku “Mit deri Festnahmen der an'de- 
gkėlę aikštėn ir nurodę mūsų ren Komiteemitglieder, die sich 
tautos priešų provatacinius versteckt halten; ist in naehester 
veiksmus prieš lietuvius išeivius. Zeit su rechnen” (Su suėmimu 
1945-1951 m., tai politinių pa- kitų komiteto narių, kurie pasis- 
įegėliu masė dar buvo išvietin- lėpė, reikia skaitytis' artimiausiu 
tųjų asmenų stovyklose, mus ap
šaukė ^naciais”, “vokiškų nacių 
talkininkais”, net “žudikais”, o 
tartais bandydavo prikergti ir žy
dų šaudytojų vardą.
? Anais meteis mums pavyko 
atskleisti sąjungininkų adminis- 
įadnėms ir policinėms įstai
goms tiesą, pareikšti, kad mes iŠ 
jikrųjų buvome ir esame lietuviai 
^patriotai, toli gražu ne bet kurio

laiku). Toliau nurodo, kad VLI- 
Kas gauna svarbias informacijas 
iŠ užsienio, palaiko su ■ juo ryšius 
ir nurodo šalis: Švediją, Šveica
riją, Suomiją ir kt Tiek dėl so
vietinių provokacijų.

O kaip gi reikalai čia vietoje? 
Lietuvos ir lietuvių priešams, 

kokio plauko jie nebūtų ir tam 
betarnautų, be galo svarbu su

stipo naciai' ar jų pakalikai, rišo- griauti lietuviškos veiklos cent
ais išgalėmis kovoję prieš vokiš- rus ir jų didžiausią atramą — 
kų hadų okupacinės valdžios ne-' centrines organizacijas ir' lietu- 

Hvarius kėslus. Čia mums daug —- 
padėjo nesugriaunami faktai: 

•( lietuvių rezistencinė kova prieš 
|i vokiškuosius okupantus, po- 

grindžio spauda, gausios nukan- 
kintų lietuvių nacių stovyklose 
tukos, ir kiti svarūs įrodymai, 
[Sąjungininkų įstaigos buvo pa
trankamai objektyvios: ištyru- 
sios už ir prieš pateiktus argu
mentus, pripažino, kad skundai 
& šmeižtai prieš lietuvius neturi 
pagrindo ir sddarė patogias sąly
gas mūsų tautiečiams emigruoti 
j įvairius pasaulio kraštus.

♦

F Tačiau mūsų tautos .prie
šai neatlyžo. Per ištisus 30 metų 
jie stengėsi ir dabar tebesistengia 

| savo kruvina ranka pasiekti lie- 
tuvius, nors daugelio po tiek me- 

I’ tų jau nebėra gyvųjų tarpe, 
įi Pri^ keletą metų ta pati “juo- 
| Hoji ranka” pasiekė JAV-bių 
H kongi-eso vieną kitą narį ar šiaip 

jau aukštesnį pareigūną, siunti- 
I '‘nėjo skundus Imigracijos ir na- 

turalizacijos įstaigai, bandydami 
I visomis išgalėmis savo bylą “at- 

J| naujinti”, apšaukdami iš naujo 
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viŠkas kolonijas. Didžiausia lie
tuvių kolonija yra Chicagoje. Čia 
ir buvo pradėta sovietinio ir vie
tinio lietuvių tautinės grupės 
griovimo veikla. Pradėta mūsų 
organizacijų skaldymu, bandy
mu tatn tikroje spaudoje ir kitais 
būdais juodinti įtakingesnius 
lietuvių visuomenės vadus ir pat
riotinės spaudos darbuotojus. Ši 
akcija tebevyksta, nors ir rodo 
tai kurių išsisėmimo žymių: la
bai mažai kas tiki juodinimu.

♦
Buvo daromi ir tebedaromi 

bandymai sugriauti Marųuette 
Parko lietuvių koloniją Chica
goje, panaudojant šiam griovi
mo darbui Amerikoje besireiš
kiančius rasinio pobūdžio nera
mumus. Nors lietuviai patys yra 
pajėgūs įstatymišku būdu save 
ginti ir apsiginti, kažkokia neži
noma ranka šios kolonijos šir
dyje įkurdino amerikiečių nacių, 
vokiškų nacių būdu sukurtos or
ganizacijos, , būstinę. Jos nariai 
daugeliu atveju mėgino provo
kuoti lietuvius, tam tikru būdu 
iššaukdami juodosios rasės žmo
nių demonstracijas lietuvių kolo
nijose, neleisdami jiems įstaty
miška tvarka demonstruoti, su
keldami muštynes..

Nors Marąuette Parko ir kiti 
lietuviai jokiu būdu nepritaria 
amerikiečių nacių idėjai, pasta
rosios organizacijos nariai, lietu
vių neprašomi, ima >“ginti” lie
tuvius, iš tiesų juos provokuoda
mi.; Atrodo, kad daromi tam tik
ri bandymai sukurti amer. na- 

1 cių organizacijoje “lietuvių” sek
ciją. Šio spėjimo ryškus įrodymas 

’ —- pereitą savaitę pasirodęs pro- 
vokacinis laikraštėlis darkyta 
lietuvių kalba, stambia antrašte

VOKIETIJA PO RINKIMŲ
Okiniai ir socialiniai rūpesčiai laukia naujos vyriausybes

•Federalinės Vokietijos didžio
sios partijos — krikščionys demo
kratai ir socialdemokratai jau se
niai nepajėgia surinkti daugumos 
balsų Bundestago '(parlamento) 
rinkimuose. Didžiųjų partijų su
daryta sutelktinė vyriausybė ne
buvo sėkminga. Jau septyneri me
tai, kai socialdemokratai susitarę 
su maža liberalų partija, valdo 
kraštą. Jų programos ganėtinai 
skirtingos. -Net dešinieji socialde
mokratai siekia šiokio tokio, di
džiųjų įmonių varžymo, kai li
beralai —- laisvo ūkininkavimo. 
Šios partijos sugebėjo pažalinti vi
daus trintį ir jos sutarė valdyti 
kraštą dar ketverius metus.

Liberalai yra mažas akmenė
lis tarp krikšč. demokratų ir so
cialdemokratų girnų. Spalio 3 d. 
rinkimuose ši partija gavo mažiau 
3 mil., t y. 7,9 proc. visų balsų. 
Kiekvienuose rinkimuose libera
lai gauna vis mažiau balsų. Kai 
partija nesurinks 5 proc. balsų, 
turės užsidaryti, nes pagal vei
kiantį įstatymą mažosios parti
jos, negavusios minėto procen
to rinkėjų pritarimo, negauna at
stovų. Ši priemonė tarnauja su
tramdyti politinį susiskaldymą, 
suvaldyti mažąsias partijas.

■Liberalai yra silpna partija, bet 
ji būtina sudaryti vyriausybei. Be 
jos paramos anksčiau ir dabar 
socialdemokratai nebūtų pajėgę 
sudaryti vyriausybės;, kurios kanc
lerio pavaduotojas ir užsienio rei
kalų ministeris yra liberalas.

Helmutų pralaimėjimas

'Nors tarp krikšč. demokratų 
socialdemokratų nėra ypatin- 
skirtumo užsienio ir ūkio poli-'

GEDIMINAS GALVA

LIETUVIŲ KATALIKU FEDERACIJOS 
JUBILIEJINIS KONGRESAS

tai .“vokiškais naciais”, tai “žydų 
žudikais”. Šie provokaciniai kai- 
tiflimai palietė ir kai kuriuos 
^Lietuvos sukiliminės 1941 m. 
birželio mėnesio vyriausybės va
dovus, atsakingęsnius ano meto 

Administracijos atstovus, net kai 
[kuriuos dvasininkus. Atitinta- 
“inos JAV įstaigos iš naujo ištyrė 
treikalą ir nustatė, tad minė
ti lietuviai yra garbingi žmonės, 
nėra susitepę jokiais nešvariais 
darbais, nukreiptais prieš Lietu
tį lietuvius, kitų tautų ar kitų 

riSių asmenis.
*

Į Neseniai keliais atvejais (žiūr. ^Geležinis, vilkas”. Antgalvio 
FDraugo” redakcinius- rašinius š. kairėje— didelė hitlerinė syasti- 
nhmigsėjo 1 ir 13 d.) esame at
kreipę mūsų skaitytojų dėmesį į 
tfaujas bolševikų pastangas ap
kaltinti mus “bendravimu su vo
kiškais naciais”. Turime galvoje 

k Vilniuje naujai išleistą pamfletą 
“Edąvystės keliu”. Jame KGB 
agentai ir jų rašeivos bando įro- 

f dinėti, kad' Lietuvoje vokiškos o- 
hipacijos metu (1941 - 1944 m.) 
.nebuvę bet kurios patriotinės lie
tuvių rezistencijos prieš nacius

E ir kad, jų žodžiais, “tariamąjį 
r Lietuvos tautinį pogrindį” suor- 
į ganizavęs pats gestapas.
I Kad tai yra šlykštus melas, 

’ atremti nesunku, ypač kai dabar 
I yra visiems prieinami net slap- 
L Sausi vokiečių nacių ir hitlerinės 
L Vyriausybės archyvai. Štai turime 
F po ranką iš US Nailonai Archi- 
l vės gautas kopijas, padarytas iš 
į archyvo skyriaus “Reichsministe- 
[ rium fuer L Besetzten Ostgėbie- 
k le” mikrofilmo T-454. Iš jų ma-

ta, dešinėje — Lietuvos Vyčio 
kryžius ir geležinio vilko ženk
lai. Antrinė antraštė — “Oficia
lus N.S.P.A. organas”. Laikraš
tėlio adresas —•minėta nacių 
būstinė, po kuria užvakar rytą 
kažkas pakišo bombą. Atrodo, 
tad vienus provokatorius sprog
dina kiti. Laikraštėlis buvo pla
tinamas ir prie 'Jaunimo centro.

Kas tą 8 puslapių pamfletėlį 
prirašo? Rašinėliai anonimiški, 
nėra ir redaktoriaus pavardės. 6 
puslapy bandoma įrodinėti, tad 
ėstai, latviai ir lietuviai II pasau
linio karo metu tikrai rėmę vo
kiškus nacius. Pateikiami ir “lie
tuvių SS daliniuose” ženklai. 
Skaitant ir stebint “dokumenti
nę” medžiagą, nejučiomis susi
daro įspūdis, kad šis, pamfletas 
kaip tiktai tam tikru būdu pasi
tarnauja ne lietuviams, bet jų 
priešams bolševikams. Galima jo 

__  pasirodymą rišti net su naujais 
į tome, kaip smarkiai vokiečiai ta-mėginimais iškelti kai kuriems pa-

ir
go . -
tikoj, bet prieš X3 rinkimus siau
tė -aštri propagandinė kova. 
Abi (partijos puolė viena 'kitą, nie
kino priešininkus, bet abu Hel
mutai pralaimėjo. Socialdemokra 
tas kancleris Helmut Schmidtas 
buvo populiaresnis už krikščionių 
demokratų vadovą Helmut Kok
lį, Parėinio srities ministerį pirmi 
įtinką. Schmidtas nuo 1974 m. ge
gužės mėnesio buvo kancleris, kai 
W. Brandtas dėl G. Guillaume 
šnipinėjimo bylos buvo privers
tas pasitraukti > iš kanclerio pa
reigų. Jo įpėdinis, dešinysis so
cialdemokratas, buvo žymiai at
sargesnis rikiuoti ‘‘rytų politiką”, 
bet sulaukė žymių kliūčių vi
daus politikoje. Jis sumaniai kalė 
priešrinkiminę propagandą, bet 
rinkimus įpralaimėjo. Praėjusia- 

. me parlamente drauge su1 libera
lais Bundestage turėjo 46 atsto
vų persvarą. ‘Naujame parlamen
te turės -tik 8 narių daugumą. 
Tokia dauguma parlamente yra 
per menka daryti būtinas refor
mas ir išleisti svarbius įstatymus.

Krikščionys demokratai gavo

244 atstovus; laimėjo 19. naujų, 
bet nesurinko daugumos. Bundes
tage yra 496 nariai. Krikščionims 
demokratams pritrūko bent 9 at
stovų mažiausiai persvarai. Kok
liui pritrūko jėgos tapti daržo 
kancleriu. Šią nesėkmę lėmė H. 
Kohlio menkas pasireiškimas fe- 
dęralinėje valdžioje; nors jis grei
tai iškilo Parėinio srityje ir tapo 
jos mįnisteriū pirmininku. Jei jis 
būtų geresnis kalbėtojas, tūrė
jęs platesnę politinę pdtirtį ir iš
vengęs šalutinės įtakos savo par 
rijoje, šiandieną jis būtų kanc
leris. 'Nors' krikščionys .demokra
tai turi daugiausia atstovų Bun
destage, bet .turės tenkintis tik 
opozicijos vaidmeniu.

Ūkiniai rūpesčiai

'Federalinė Vokietija yra ūkiš
kai stipriausia valstybė .pasauly
je. Infliacija tėatkanda 4 proc. 
nuo pajamų per metus. Nedar
bas tesiekia 3, 9 proc., nors žiemą 
gali padidėti. Tautos pajamų 
padidėjimas sukasi apie 6 proc. 
Ateinančiais metais ūkinė padė
tis kiek pagerės, jei pavyks išspręs
ti pagrindinius ūkio klausimus, 
kurie jau dabar kelia didelį .susi
rūpinimą.

Vokietijoje, yra didėlių ūkinių 
rūpesčių. Nuo 1970 m. užsidarė 
apie 40,000 smulkių' ir vidutinių 
įmonių, kurios nesugebėjo var
žytis su stangiausiomis. Jei bent 
pusė šių įmonių šiandieną veik
tų, ūkinė padėtis būtų žymiai 
geresnė, bedarbių skaičius ma
žesnis.

Vienas svarbiausių? rūpesčių 
šelpti 930,000 bedarbių, kurių 
13,6 proc. jau metus, p 29 proc. 
pusmetį yra -be darbo. Per pr. dve
jus metus vyriausybė turėjo sko
lintis 40. bil. dol. bedarbiams šelp
ti, o ateinančiais metais numato
ma šiam tikslui’ išleisti 20 bil. dol.

Vakarų Vokietijos prezidentas 
Walter Scheel aplankė Reino kraš
tą, kur buvo nuoširdžiai sutiktas. 
Gyventojai jį ten pavaišino gar
siuoju Reino vynu

Vokietijoje gimimų skaičius gar 
na .didelis ir kelia rimtą rūpestį 

( surasti darbo jaunuoliams.

Vokietija beveik neturi savo ža^
1 liavų ir naftos. Jų .pabrangimas 

turėjo įtakos į gamybos kaštus. 
Neturtingųjų kraštų supramo- 

' ninimas pasunkino vokiečiams 
varžybas 'užsienio rinkose. Tik ga
minių kokybė, technologinė pa-j 
žanga, savo *metu gaminių pri-

1 statymas ir prisitaikymas užsako-, 
1 vų reikalavimams leidžia vokie

čiams vyrauti užsienio rinkose ir 
už .prekių išvežimą gauti 25 proc. 
visų tautos pajamų.

Socialinis draudimas

. 1976 — 77 m. federalinio biu
džeto deficitas gali siekti 13 bil. 
dol. Ateinančių metų balandžio 
■mėn. valstybės pensijų fondo ne
priteklius sieks 5 bil. dol. Vis didė
ja išlaidos socialiniams reikalams. 
Valstybinį sveikatos draudimą 
piktnaudoja ligoniai ir gydyto
jai Socialinio draudimo našta 
ėmė slėgti Skandinavijos valsty
bių ir Vokietijos biudžetą. So
cialinių reikalų įstatimdavystę 
■tvarko Aukštieji rūmai, kuriuose 
krikščionys demokratai turi per
svarą.

Fed. Vokietijai yra dvi galimy
bės: pakelti mokesčius ar apkar
pyti socialinį draudimą. Abu at
vejai liečia visus gyventojus, 
ypač (nepasiturinčius. Naują vy
riausybę sudarius, numatoma pa 
didinti mokesčius 11-13 proc.

’ Vokiečių darbininkų profesi 
•nes sąjungos yra gana drausmin
gos ir dalyvauja įmonių vado
vybėje. Federalinė vyriausybė su 
jomis greičiau sutars kaip su so
cialdemokratų jaunuolių •kairiuo
ju sparnu, kuris reikalauja Su
valstybinti Vokietijos bankus ir 
stambiąsias įmones.

Federalinės Vokietijos užsienio 
.politikoje nenumatoma didesnių 
pakitimų, nors Sovietai jau rau
kosi’? dėl atlydžio “rytų politiko
je”.

(Tęsinys)

Rengimo komisijai pirminin
kauja kun. G. Kijauskas. Užsa
kyta drama iš L.K.B. Kronikos, 
Ją .parašys A. Landsbergis, reži
suos J. 'Jurašas. Linkėjo, tad 'Kąt. 
federacija stiprėtų, vadovauda
ma katalikų veiklai.

Liet, -tat moterų c.: v. prane
šimą padarė E. Vilimaitė. Są? 
junga jau aišventusi 60 m. turi 
76 kuopas. Vyksta persitvarky'- 
mas, jungiantis kuopoms. Laikosi 
■lietuviškų tradicijų,. ruošiamos 
kūčios, Motinos dienos minėji- 
mai, 'talkinama kitoms organiza
cijoms, dalyvaujama Alfos veiklo 
je. Kat. susivienijimo veiklą ap
tarė A. Poškienė. Organizacija 
skiria 5 stipendijas inoksleiviams, 
leidžia ‘‘Garsą”.

Dr. K. Bobelis sveikindamas 
pažymėjo, kad Amerikos. Liet. Ta
ryba daugiausia įkurta Amer. 
Liet.. Kat. federacijos pastango
mis. Iš keturių Alfos pirminin
kų trys buvo iš L. Kat. federaci
jos. Priminė Helsinkio konferen
ciją, kurios nesiimąs ginti, bet ji 
neįneŠusi tokios destrukcijos, kaip 
buvo baiminamasi;

Priešpietiniams posėdžiams va
dovavo St. Rauckinas ir kun. St 
•Dabušis. Pradedant .valdybos rin
kimus, pirmininkavimą perėmė 
M. Rudienė.

Mandatų komisija pranešė,^ 
kad seime dalyvauja' 105 atsto
vai.

Į naują federacijos valdybą iš
rinkti: dr. J. Jerome, dr. J. Meš
kauskas, dr. A. Damušis, S. Kup
rys, dr. V. Vygantas, A Pakal
niškis,. Jr., kūn. .V Rimšelis, R. 
Olšaustaitė, .sės. Anna Marija ir 
E. Paurazienė. Balsavo' 102 kongr. 
atstovai.

Simpoziumas veiklos 
klausimais

Posėdžiui pirmininkavęs
Masionis pakvietė simpoziumo 
moderatorių J. Pabedinską ir 
kalbėtojus pasisakyti -apie padėtį.

Dr. J. Songaila (iŠ Kanados) 
nagrinėjo klausimą: dvasiškio ir 
pasauliečio' bendravimas katalikų 
Bažnyčioje. Pasveikinęs Kanados 
lietuvių katalikų centro vardu, 
pažymėjo, kad jų centras įsikū
rė Kat. federacijos paraginimu. 
Priminė Katalikų akcijos sąjūdį. 
Tai pasauliėčio veikėjo iškėlimas 
ir oficialus pripažinimas. Dvasiš
kis neturi imtis darbų, kuriuos 
gali atlikti pasauliečiai. Glaudus 

žikoš kūriniai. Festivalis buvę! '^įij7pXnX'

pradėtas Gioacchmo Rossmi gražų gali atlikti paHta 
opera “Mozė ’, kurioje pagrin-. tikinčiųjų rinkta ’ parapijos taty- 
dinį vaidmenį atliko Maskvos - - . .
Bolšoi teatro solistas — bosas 
Eugenijus Nesterenko. Prahos 
miesto filharmoninis ansamblis 
attiko garsiąją Kristaus kančią 
pagal Matą.

A.

| Perugios mieste įvyko Umbri- 
Jos tarptautinis muzikos festi
valis, kuriame dalyvavo įvai
rių kraštų simfoniniai orkestr- 
rai, muzikiniai ansambliai, cho
rai ir solistai. Svarbią festivalio 
programos dalį užėmė antiki- 

[fiės ir Kasikinės raginės j

ba. £entriniai organai, sudaryti 
iš parapijos atstovų, turi koordi
nuoti veiklą.

Dr. A. Damušis kalbėjo apie 
katalikų federacijos uždavinius 
socialinėje srityje. Čia veikia krikš

čionybė, socializmas, liberalizmas, 
bet krikščionybė yra daug kilnes
nė. Jos uždavinys pribrandinti 
žmogų, kad jis visuotinai priimtų 
aukštus socialinius principus, 
monės pergyvenę totalistinę prie
spaudą, ieško šviesos laisvėje. 
Atsiranda žmonių, dešimtme
čiais augusių marksizmo dvasio
je, kurie iškyla kaip aktyvūs krikš
čioniškosios laisvės žmonės. Ti
kintieji negali tenkintis savo veik
loj vien pietizmu, o turi eiti į So
cialinę veiklą, Problemos neiš- 
sprendžiamos vien marksizmo 

, smerkimu, reikia pozityvių, dar
bų. Federacijos uždavinys, skie
pyti tautoje naujos socialinės 
santvarkos principus. Reikėtų 
grupės, kuri sudarytų planą, kaip 
tas idėjas lietuvių visuomenėje 
skleisti. Tam laimėti žmonių gir
dis, protus —laimėti ateitį.

Reikia stiprinti kultūrinės re
zistencijos pastangas, nepaskęsti 
tik politinėje veikloje. Šiuo metu - 
taikliausiai veikia Liet. Kąt. 
Mokslo akademija, duodama nau
jų leidinių. Taipgi svarbu idea
listinis lietuvių jaunimas išėi- • 
vijoje. Čia mūsų dėmesys turi 
būti sutelktas į atėitininkiją ■— 
jaunučius moksleivius ateitinin
kus ir jaunuosius vyčius. Šiems ga
lėtų būti net. leidžiamas žurna
las anglų kalba. Federacija turė
tų stengtis pagerinti santykius 
tarp asmenų ir organizacijų. 
Mes galime lengvai trintyje susi
naikinti, o -reikia jungtis vienys 
bėn meilėje.

Kun. K. Pugevičius, žvelgdamas 
ateitin, pabrėžė, kad mes turime 
imtis 'nepaprastų priemonių, ku
rių reikalauja nauji laikai. Vei
kiant vieningai savitarpy krikš
čioniškos meilės dvasioje, jungtis 
su kitomis etninėmis grupėmis. 
Ugdydami pašaukimus, eikime 
dvasinio atsinaujinimo keliu. Su
darykime federacijos veiklos pla
ną, arba garbingai likviduokimės. 
Visomis priemonėmis padėkime 
prispaustiems tikintiesiems Lietu
voje. Remdami Lietuvių katalikų 
tarnybą, leiskime jai plačiai išsis
kleisti veikloje. Komentuojant 
simpoziume iškeltas mintis vysk. 
V. Brizgys pasveikino kongresą 
Pasaulio liet, katalikų bendrijos 
ir Relig. šalpos vardu ir priminė; 
kad Vatikane yra kongregacija 
(pasauliečių reikalams. Skatino 
sugyvinti santykius su JAV kata
likų centrais.Siūlė šaukti sritinius 
lietuvių katalikų sambūrius/ / 
dvasinio atgimimo ieškant. Rei
kia katalikams inteligentams iš
eiti į liaudį, kaip tai darė prof. 
Dovydaitis, prof. Eretas, dr. Lei- 
monas. Praeities relikvijų saugo
jimas būtų persiauras. Katalikai 
išeivijoje daug dirba Alfoj, Balfe, 
LB, bet kitur apleidžia savo sąjū
džius.

(Nukelta į 5 psl.).
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TRUMBUKAS
E '‘LukšiŲjŲ” antrosios knygos

ANTANAS GIEDRIUS

Si*|
i

fe sekė ir visomis išgalėmis siekė baltiečiams bylas “už žydų žudy-
mą” ir su liudininkų kvietimu iš 
Izraelio. Laikraštėlis kaip tiktai 
pila alyvą į ugnį, kurią bolševi
kai mėgina iš naujo sukurti lie
tuviams deginti.

____ ____ _ _______ Chicagos lietuviai turi laiky-
_ 'Cituojame vdldško dokumento tiš tvirtai, nepasiduoti nei sovie^ 

originalia kalba: “vom tinėms, nei vietinėms provokaci- 
^ęfreiungskomitte sind bisher joms, sekti ne Lietuvos priešų, 

J (iš Vliko ligi šiol bet mūsų pačių rinktų Lietuvių
Brunius, Gaidziunas, visuomenės vadovų ir patriotinės 

i ^snys» ®i®Hukas, Katilius, Tu- spaudos nurodymus.
| ®enas”. Kiek žemiau sakoma: b. ta.

i sunaikinti Lietuvos patriotinį po- 
pindį. Viename 1944.V.31 ra- 

| purtė jie džiaugiasi, kad jiems 
L pavyko susekti Vyriausiąjį Lietu- 
r--vos išlaisvinime komitetą — 
p —VLIKą įr suimti jo vadovus.

O tą rytą, kai artinos jie į Jurbarką, įstrigo jam 
į galvą tas Bišpilis ir tie jau seniai girdėti žodžiai: bė 
reikalo jis čia nepūpso.

O koks tas reikalas? Vieni sako — milžino ka
pas. Kiti sako — paslėpti turtai, užkeiktas dvaras. Ki
ti bandę ir kasti, turtų ieškoję. Ale kiek dieną nukas- 
davę, tiek naktį vėl prisipildydavę. Paskui ir naktimis 
ėmę kast, ale pasijusdavę, kad jiems kastuvus kas iš 
rankų ištraukdavę ir nusiausdavę į šalį, o iškasta duo
bė vėl prisipildydavus.

Petras prisiminė gražesnį pasakojimą.
Pavasariui išaušus, vieną sekmadienio rytą, sau

lei tekant, išeinanti iš Bišpilio jauna kunigaikštytė ir 
einanti į Imsrę nusipraust. Jai besiprausiant, pasiro
danti mažytė žuvelė. Kunigaikštytė paduodanti tai žu
velei perlą ir liepianti nunešt į Nemuną lašišai. Laši
ša dugnais nerdama nunešanti tą perlą į Nerį ties Vil
nium. Ten kažinkur gyvenąs amžinasis žynys. Jis at
einąs prie Neries kranto ir paimąs iš lašišos perlą. 
Žynys jau daug tų perlų turįs, o ką su jais darysiąs, 
niekas nežiną. Tiktai be reikalo tų perlų jis nerenkąs.

Petras labai norėjo tą kunigaikštytę pamatyt ir 
paklaust, kam ji tuos perlus žyniui siuntinėja*. Ale 
kaip ją pamatys, kad niekas nežino to ryto, kada ji

jau pamatytų. Ale kiti dar pasakojo...
Vėlinių naktį kunigaikštytė išeinanti iš Bišpilio ir 

nueinanti per Imsrę į kapus, kur prieš kelis šimtus 
metų buvę palaidoti Lietuvos kariuomenės kareiviai. 
Nueinanti ir raudojanti kapuose. O taip graudžiai rau- 
dojanti, kad kas esą girdėję, tai širdį skaudėję besi
klausant.

Ta vėlinių naktis Petrui labiausiai įstrigo į gal
vą. Tada ir eisiąs. Eisiąs ir pasaugosiąs.

Petras visą vasarą gulėjo ant arklių tvarto ligi 
pat šalčių. Ir tais metais, sulaukęs Vėlinių išvakarių, 
paslaptom pasiėmė iš klėties bažnytinius drabužius ir 
nusinešė. Betemstant persivilko ir niekam nematant 
išėjo.

Valandą žengęs, perėjo per Imsrę ir pasuko pa
krantėmis į dešinę, į Bišpilį. Tiktai kur jam laukti?..

Jeigu kunigaikštytė eina į kapus, tai tegu pirmiau 
ir nueina.

Taip nutaręs, atsargiai nuėjo už Bišpilio į paimsrį 
ir įsilindo į karklų krūmą. Už Imsrės ant kalniuko jau 
prasideda kapai.

O ta naktis tokia rami ir nešalta. Jis klūpo žolė
tame karklyne ir girdi, kaip jo paties širdies tvaksėji
mas smilkiniuose atsiliepia. Už kelių žingsnių Imsrės 
srovelė per akmenis gurga, lyg kelios burnos patylom 
kalbėtų.

Tada vyrai laikrodžių kišenėje neturėjo: laiką rei
kėjo numanyt ar kokių ženklų žiūrėti, žvaigždės rodė, j 
kad jau netoli vidurnaktis.

Staiga jis išgirdo — lyg rago balsas Bišpilio gi
lumoje. Ir žiūri — išeina tamsiu apsiaustu moteriška, 

eina i Imsrg! Galėtu pasaugot Iš kelinta salite veidas gkaigtus^ kaip saulė® nušyiestąa. Eerė-j

jo per siaurą lankutę ir lyg oru perskrido per Imsrę, 
pakilo į kalniuką ir dingo kapinėse.

Ar eiti jam į kapus? Ne.
Jis pasiliko karklų krūme ir išgirdo, kaip ji pra

dėjo raudoti. Nesuprato jos žodžių, ale girdėjo visą 
jos širdies aimaną. Ta aimana buvo tokia graudi, jog 
ir kiečiausia širdis būtų turėjus pajusti. Ir Petrui kaip 
replėmis sugniaužė širdį../ Žtfj

O paskui ji grįžo. Grįždama pajuto... stab
telėjo ties karklų krūmu ir prašneko:

— Ko slepies, berneli?
Jis išlindo iš krūmo ir nežino ką sakyt.
— Ko atėjai, ko lauki? — paklausė ji.
— Aš norėjau tave pamatyt ir paklaust...
— Ką tu nori žinot, berneli?
— Aš norįu Žinoti Bišpilio paslaptį, — pasisakė

jis.
— Sužinosi, — atsakė ji. —v Ale pirmiau pasisa

kyk,: ar tu nori būti Lietuvos gynėjas?
— Aš nežinau, ar galiu... * 

s — Gali. O per vieną tokį šimtai kitų galės.
— Kaip aš galiu toks pasidaryti? — paklausė jis.
Kunigaikštytė patarė:
— Žiūrėk, kada jaunas mėnuo pasirodys dangu

je. Kitą naktį po to ateik.su kastuvu į Bišpilį ir kask 
šiauriniame gale, kur rasi išbirusių anglių. Kask, kol 
prikasi ąžuolines duris. Prikasęs, duris, tris kartus pa- 
sibelsk kastuvo kotu. Durys atsidarys, ir tu galėsi įeit. 
Kastuvą palik už durų. O turėsi prieiti dar trejas du
ris. Už trečiųjų durų būsi pašvęstas. O eidamas sutiksi 
visokių kliūčių ,ale neišsigąsk. Kiek būsi pasiryžęs, tiek 
tau pasiseks. Ar ateisi?

ateik.su
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Palm Beach, Fla.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA
Spalio 16 J, Juno Beach Me- 

thodistų parapijos salėje, įvyko 
LB Palm Beach apylinkės susi
rinkimas. Atidarė valdybos vii 
oepirm P. Mikšys. Pažymėjo, kad 
ši mūsų apylinkė,' tik prieš pus** 
antrų metų įsisteigus, sparčiai au
ga. Šiuo metu apylinkė jbu turi 
per 60 narių. Pristatė šiuo metų 
įstojusius narius: L. St SlabokuS, 
E. Chmieliauskaitę ir J. O. Stat
kus. Pirmininku A. Šalkauską ir 
sekret J. Jokūbaitienę.

Apylinkės pirm. J. Jakubaus
kas padarė pranešimą. Visus nuo
širdžiai kvietė dalyvauti Vėlinių 
dienos minėjime, kuris įvyks lap
kričio 12 d. 3 vai. p. p;, Rojai 
Palm MemOrial kapinėse. Šiose 
kapinėse be kitų etninių grupių 
ir lietuviai yra įsigvję 100 sklypų 
iš kurių 37 jau parduota Prieš 
apie metus ši žemė buvo pašven
tinta ir visų sutikimų pavadinta 
“Lithuanian Garden”. čia jau 
yra palaidoti keturi lietuviai: 
J. Papievis. A. Petraitis, P. Ži- 
mantravičius ir S. Dundurienė. 
Jie visi yra mirę senatvė, pav., 
Dundurienė už poros mėnesių 
butu sulaukusi 100 mėtų. Kapi
nėse pamaldas atlaikys kult A 
Senkus.

P. Mikšys pranešė, kad Šiais 
metais LB sukanka 25 metai, to* 
dėl ir mūsų apylinkė rengia LB 
veiklos minėjimą, lapkričio 20 d. 
Tą dieną pamaldas atlaikys kun. 
A Senkus 1 vai. p.p. Šv. Jėzaus' 
Širdies bažnyčioje, po pamaldų 
tos pačios parapijos gražioj salėj 
LBFloridos apygardos pirm. K. 
Gimžauskas prašomas skaityti 
paskaitą, liečiančią LB 25 m. ju
biliejų. Kadangi maždaug apie tą 
patį laiką kasmet yra minima 
Kariuomenės šventė, tai ir ji 
trumpai bus paminėta. Meninę 
programą atliks solistė O. Blan- 
dytė <- Jameikienė. Visi nuošir
džiai prašomi su draugais ir pa
žįstamais atsilankyti. -

B. Aušrotas, LB VIII tarybos 
narys, padarė pranešimą apie LB 
aštuntosios tarybos pirmosios .se
sijos suvažiavimą. Visiems padė
kojo už jo išrinkimą į tarybą.

Pirm. Jakubauskas kvietė visus 
su draugais ir pažįstamais, ypač 
atvykstančiais iš gaurės, daly
vauti apylinkės rengiamam Nau
jų 1977 Metų sutikime, kuris 
įvyks puikioje Hilton Inn balių1 
salėje, apie 3 mylios į pietus nuo 
Juno Beach. Pradžia gruodžio 31 
d. 9 vai. vak. Už 12 dol. asme
niui bus duodama karšta vaka
rienė su šampanu, šokiams gros 
populiarusis muz. J. Lekavičiaus 
orkestras. Jau sutiko dalyvauti — 
pas save nerengti LB Auksinio 
apylinkė ir Lakė Worth lietuvių 
klubas. Laukiami visi lietuviai ir 
iš mažesnių, vietovių. Dėl rezer
vacijų prašoma kreiptis į J. Ja
kubauską tek. 305-626-3841, Ju
no Beach, Fla., . V. Balčiūną tel. 
305-^464)288, Pompano Beach, 
Fla. ar A. Pilipavičienę tel.. 305

-626-0128, Jurio Beach, Fla.
L. Slabokienė nuoširdžiai pa

dėkojo apylinkės valdybai h Vi- 
sie'ms šio suširinkirno dalyviams 
už tokią didelę vi<akėriO0ą jtagal-
bą laidojant jos' ihdtirią S. Dun- 
durienę.

Baigus stfcirfriki'mą nariai ir 
svečiėi buvo pabaišinti kav&te ir 
pyragais, pagamintais P. Bariie-' 
nės, A Jak'ūbaukienės, J. Jokū- 
baitiėnėš ir J. Šalkauskienės. J. 
BudtėviČiųs, grįžęs iŠ atostogų, 
padarė pranešimą apie Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių veiklą, apie 
jų vargingas gyVėiiimb sąlygas.- 
Seinų katedroje lietuviai jau esą 
iŠ dalies isšikovoję lietuviškas pa
maldas.

Paaiškėjus, kad šiandien yra 
Jadvygos vardo dietia, buvo pa-, 
sveikinta Jadvyga Jokūbaitienė ir. 
jai Sugiedota Ilgiausių mėtų.

P. Mikšys

LAIŠKAI "DRAUGUI"
LKB KRONIKOS LEIDIMAS
Religinė šalpa Chicagojė per-. 

i| ai išleido antrą tomą LKB Kro
nikos. Rengiamas ir trečias tomas 
•lietuvių kalba. Šie leidėjų užsi
mojimai yra sveikintini ir remti
ni.

Tašau reikalas yra daug pla
tesnės apifhties.

Kronikes yra ėVatbuš doku
mentas, tad jų išleidimu ir pa
skleidimu laisvam pasauly reikia, 
labai susirūpinti. Kad darbas bu
tų sėkmingas, būtina toli numa
tantis planavimas ir darbų koor- j 
dinačija. Planuojant kiekvieną 
darbą, pirmoj eilėj iškyla pajėgoj 
mo klausimas. Malio supratimu 
šiuo metu pirmoj eilėj mums 
•reikia anglų kalba suredaguotos, 
santraukinės, nebrangios kainos 
Kronikos, kurias būtų nesunku 
parduoti ar dovanai atiduoti į- 
staigose, darbovietėse ir ipan. Gal 
tiktų kaip pavyzdys The War A-1 
gainst God in Lithuanią tipo. 
Jis pardavinėjamas po 1 dol. To
kią knygą leistų ir bet kuri ame
rikiečių leidykla,‘jei mes sutartu-’1 
me iš leidyklos paimti 10,000 
egz. (po 1 dol.), tai leidykla iš-;1 
platintų dar 10,000 egz. angliš
kai kalbantiems. Šį platinimo - 
ir net leidimo darbą galėtų pa
imti kuri nors didesnė organiza- : 
-c; ja, pvz. Bendruomenė, ateitinin
kai, skautai ar pan. Kitais metais: 
įvyksta Ateitininkų federacijos 

•kongresas. iBųtų didelis pasitar- ; 
navimąs kenčiančiai tėvynei, jei 

{kongreso progą ateitininkija im
tųsi šio darbo.

Turint «aųtra ūkinį Kronikos 
leidinį anglų kalba, vertimas į 
kitas kalbas jau būtų greitesnis’ 
ir ekonomiškesnis. Leidimas lie
tuvių kalbą reikalingas išsaugoti 
istorijai Vėrtiilgus dokumentus, 
bet svetimomis kalbomis išleis
tos santraukos gal geriau pasiek
tų tikslą. Neužtenka knygą iš
leisti, reikia turėti tinklą ją iš
platinti, ypač tatai svarbu .pla
nuojant Svetima kalba leidinius.

A. Daugintas

dr ~
LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 

Nr. 25 ir 28. Viso 24 kūriniai, kurios primins Lietuvą, 
Lietuvos Kariuomenę ir kitas lietuviškus kūrinius, tai 
būtent:

1. Karo Mokyklos choras: KUR LYGŪS LAUKAI

z 2. Kata Mokyklos Choras: JfiUR LYGŪS JAUKAI

3. MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI

4. VILKO MARSAS.

5; SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

6 J. Petrauskas ir V. Dineika: VAIDYLOS MALDA

7. j. iPfetrauskafl ir V. Dineika: S£NASKANKLININKAS

8. A Dvarionas: TU TIK TU TAIP MQKl MYLĖTI

ir kiti įvairūs kūriniai, visus išminėti, įšvard|nų reįkėtų 
daug vietos, £ie abu .plokštelių dinkiniąi kainuoja tik $12.00, 

prašome paskubėti juos įsigyti, flėš kiekis- ribotas. Adresas:

DRAUGAS, 4545 63rd St., Chicago, UI, 60629

PILIETINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMAS
Šių dienų vidaus ir terptauti- 

nių politinių Įvykiu akyyaiždoje 
ir artėjant svarbiems visuoti
niams rinkimams, lietuviai šia
me ‘krašte negali likti ihdefe- 
rentais, o ^uri išeiti į pčHtirtę Vfe- 
Šumą su aiškiu apši^rendittlū, kuL 
rią kryptimi balsavimo svoris turi, 
būti nukreiptas. Apsisprendžiant, 
reiktų neužmiršti mūsų tautinių, 
reikalų, Amerikos saugumo bei 
garbės ir mūsų nenuilšatmų pa
stangų, siekiant pavergtai tėvy
nei laisvės, kartu ieškant įtakjn*-. 
:gų Amerikos politikoję vadų pa-.
ramos.

Lietuviai tūkstančius mylių 
įbėgę laisvės ieškoti tokiais atve-.. 
jais turi rūpintis, kuria kryptimi., 
artimiausioje ateityje pasuks šioj 
laisvo krašto politika. Tai prildau-j 
sys didele dalimi nuo būsimų 
Amerikos vadų, kurie kaip tik 
■šiuose rinkimuose siekia laįmėjL 
mų. Taigi mes turime įvertinti 
tuos vadus-iš jų darbų, iŠ jų po1 
/litinių -įsitikinimų, o ne iš jų pa
žadų ir abejotinų tendencijų.. 
Džiaugdamiesi šiame < krašte vi
siška laisve, 'turime taip pat di
džiuotis teise, kuri ne tik leidžia, 
bet ir įpareigoja m-us aktyviai da
lyvauti šio -krašto vadų parinki
me, nuo kurio priklausys krašto 
politinis veidas. Ta teise yra 
balsavimo teisė ' laisvuose rinki
muose. Turime pasitikrinti, ar 
mes ta garbinga teise visada pasi-. 
naudojam. Nepaslaptis, kad daug 
kas iŠ mūsų į tai žiūri lengvabū
diškai ir, atėjus balsavimo 1^-: 
kili, nesuranda kėlių migučių 
laiko nueiti į balšaviiho Yietaš ir; 
atiduoti savo* balsą už rūpestingai

pasirinktus kandidatus’.
Pavyzdžiai liudija, kad ne kar

tą lietuvių geriausi draugai, lie
tuviškų interesų gynėjai yra pra
laimėję rinkimus labai nedidele 
balsų stoka, lietuvių didelė dalis 
net lietuvių rajonuose nebalsa- 

. vo. Atėjus reikalui kreiptis į tuos: 

. įtakingus asmenis, ieškant pata- 

. rimų -ir pagalbos, susidaro nema- 
Įonus'ispūdis, kad — lietuviai po- 

: Įitiškai dar nėra subrendę, nes 
nebalsuoja^ nevieningi ir pan.

$iuose rinkimuose turės būti 
. perrinktas dvejiems metams ir lie
tuvių nuoširdus draugas, Pabal
tijo valstybių teisių gynėjas kon- 
gresmanas <Ed. Derwinskis. Būtų 
didelis smūgis Lietuvos laisvinimo, 
darbe, jeigu jis rinkimų nelai
mėtų. Dęnvinskis yra užsienio 
politikos, ypač Rytų Europos rei
kalų žinovas. Jis yra vienas iš 
stipriausių prieškomunistinių 
šulų Amerikos -kongrese, aukštai 
vertinamas savo kolegų ir jo nuo-' 
monė respektuojama. E)erwinskiš 
daug kartų -yra kalbėjęs kongre-’ 
se lietuvių ir kitų pabaltiečių. 
-reikalais hp jo dėka pabaltiečiai į- 
sigy'ja vis daugiau draugų kon
grese ir senate.

Šiuose rinkimuose kandidatuo
ja >į svarbias pozicijas mums gerai 
Žinonį du lietuviai visuomeninin
kai: Kązipiieras Oksas į Cook 
Čounty Recorder (nuosavybės tur
tų registracija) ir Antanas Valu- 
kas į apeliacijos teisėjus. Abi tos 
Institucijos mums yra labai -svar
bios įr ne vienam mūsų tų žmo
nių pagalba gali būtį labai rėika-

JiuoSe Pirkimuose reikėtų pa-

VIENUOLIKOS METę MIRTIES SUKAKTIS

A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Sr.
Mirė 1965 m. spalio 29 d., palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse 1965 m. lapkričio 3 dieną.

A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Jr.
Nors laikas tęsiasi, bet aš niekados negalėsiu užmirštį mylimo 

vyro a. a. Kazimiero, Sr. ir mylimo sūnaus a. a. Kazimiero Jr. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 29 d.,, penktad., 
8 vai. ryto švd. M. Marijos Nekilto Prasidėjimo bažnyčioj, St. Jo- 
seph Indian School koplyčioj, Chūmberlain, Šb. Dakota,-šv. Kazi
miero Seserų vienuolyno koplyčioj ir T. Marijonų viehūolyne, Bur- 
lington, Wisc. ir St Jude koplyčioje, Baltimore, Maryland.

Maloniai prašau gimines, draustis ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir pasimelsti už mano vyto a. a. Kazimiero ir sūnaus a. a. 
Kazimiero Sielas;

Liūdinti žmona fr mMtoa Msrida

F

A. f A.
DR. JULIUI A. RAMONUI 

tragiškai mirus, skausmo prislėgtai žmonai INGRI
DAI, sūnui DALIUI it giminėms reiškiame gilią už
uojautą.

Vladas Ir Eugenija šurkai 
Juozas ir Aldona Ruokiai

COLLISION EKPERTS
STANEVIČIUS

TransmififiloM -i- Dažymas — Motoro 
— Karoserijos <Body) ir Sparnų darbas 

(J^eihder) Pilnma PAtaisymaB 
GAS FOB LĖSS.

2637 W. 47th Si„ tei. 523-1249 
Chicago, IHInois 60632

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
AptoriUM LEONARDAS ŠIMUTIS

Veikalas, kuriame pavaizduota tūksta&Č^i vtfkšją h* veidą 
tekste bei niiiattadjiMe, apnftytl Amerikos Uetuvių ri^esfial savo 
tdvų kraštui Ainėrikos ir tai^tantinhi įvykių fone. Skaitydamas 
rasi save, savo tėvą, dėdfti ksimyiią ar Sttbię kenčiančio 
krollo iar neseni, lietuvio

Knyga gaunama DRAUGE, pas A-fto akyik| valdytas arba 
MZT Centro įstaigoj MM W. tt BL. Chicago, DL 00629. TeL 
TIMOOa Kaina

'rtfcfytf Viėriiilgutną ir politinį su
brendimą — atlikti savo pilieti* 
■neš pareigas balsavimuose. Vieį 
ningas balsavimas parodys, kad 
męs esame’svarbus vienetas Ame
rikos tautybių bendruomenėje it 
mūsų balsas stipresnis- Washing* 
■tone.

Juozas Briedis

iCHICAGOS ĮNA8AS
KULTŪRĄ

Mokslo ir pramonės muziejir- 
je bus atidaryta speciali paroda, 
vaizduojanti Chicagos miesto į- 
našą į susisiekimą, pramonę, 
žemdirbystę, verslą, meną, švie
timą, socialinę gerovę.

iiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiujfifiii

BUIKEMA
CONGRESS 

REPUBLICAN 

Vole Nov. 2nd
Citizens for Buikema

imiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

SEWING MACHINE
Repairs on_ all makes and models. 

Home 
matės.
'phonę

and Commercial. 
Ali work guaranteed. 
sendceL v

22 yra. ©Kperienče
TEL. 086-9360

Free EsU-
* 24 -hr.

MISOELANĖOUŠ

lllllilllllllllillllllliililliilililiiilllllllllllli

STATOME NAUJUS NAMUS 
IR DAROME SENŲ PATISYMUS 

Be -to atliekame krautuvių ir ofisų 
planavimą ir jų įrengimus, 

PETRAUSKAS 
CONSTRUČTI0N CO.

TeL 847-7564. Skambint po 6 V. V.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

►ooooooooooooo^ooooo-ę>oo4>oooo.
Įvairią prekių paslrinldmaB ne

brangiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI j LIETUVA
8333 S. Halsted St. Chicago IU. 60608 
2501 W. 09th St, ChicagO, UX. 60629 

Telef. 925-2737 — 254-8320
V. Valautinds 

<xxx>o<xxxxxxx>oooooooQO<>p<>b;

M O V I N G 
&ERENAS perkrausto baldus Ir ti
kus daiktus. Ir iš toli nuėsto leidi
mai ir palna apdrauda.^,

TELEF. — WA &3063

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname h* vašknojame 

visų rūšių grindis.
J. BUBNYS — TėL RE 7-5168 

oooooooooooOoooooooodoc^oo-

oooooooooooooooooooooooooo .
NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMAzKAINA

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
žHgmas, tet 776-0882 po 6 v. vak. 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC;

Įf ARpĄ NOREIEIENB 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageldautomoa geto® ritter 

prekės. Maistas is Ekiropds .sandeliu. 
2008 W. ODth St,, Ohlcago HL 60629 

TEL. — WA S-2787

NAMŲ AMILDYMAS
. .Taitou sentM ir audedu naujuia po* 
fitns. Pigiai ArokM> taipgi alrdtoON 
iv perdirba dėl dujg. įdedu .vantato 
fifldytovufl. Krripito —’

A. BANYS — teL 447-8806

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraštus

NEDZĖNSKAS--466S Afcber 
Chicago, HE 80S8Ž, tetef.

CLASSIFIED GU1DE i
"b Ę Ą L E S. T A^t’-Ęj I^UOMOJAMA^Ftm

Gražiam Miami Beach rajone, j Vor rtnt 
netoli jhros, savininkas parduo
da 12 unit aipartMi. fnąin^., Gerės' 
pajamos ir. gyvenimas kurorte, 
įmokėti $40.000. Jj-O, B0x 
14464 N. Palm Beach 33408.

Tėl.: 305 -r- 626-2W

VERTINGU NAMU 
GALERIJA

VienlntelS stlllbga 6 NsiulMuių 
metų, rąusvo mūro rezidendla ir

• l

auto garažas. Puikus vidau® planas 
MarąUetto Parke <29,760.00.

a buto modernią! įrengtas namas 
už Kedziė, tolimai piso. Vi» S4.W 
pajamų. Katnuoja >30,000/00.

4 buto mūras prie Maria Higb. 
NaujaG gazu AUdymaa, nauja elektnL
1 auto mūro gaj^Lžą^L $44,900.00 .

Ant HicĘ»ry kalno prie ^toolp 11 
metą 7 kambariu .rezidenciją, Įr., 2, 
aūto garažas. Savininkas ilg-onls par
duoda už- $52,700.00.'

affiriniš - medinis pajaąią namas.
2 butai. tikras radinys. MAr-
quefte Parke. $29,00(1.00. i

17 meto dideMs 2 aukšto uifitoa’ 
ir 2 . auto mūro garažas. “Radiaat?, 
šildymas. Marquertte Parka 
$3g,(H»0.eD.

PiatoB lotos arti fiy. Kryštous tt- 
gontoto Pigua

VALDfS REAL ESTATE
282S W. n Street

M. 7S7-7» ffte 7S74SM

MarąUette Parke <29.760.00.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų piitimaa PardavimiM) 

ValdymM
Dmudlmal Income IM 

NotarfaUi — Vertimai 

BELL REALTY 
X B AOiiti fcitrs

Šo. Kedde į-

VAINA RmI Estato
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mtinyti namus, tarpininkaujame 
Mirtmi BėacĖ, FL !r Oiicago, ŽL.‘ 

711 85fh SL, Miami Beach, FĖ

i » a . i t i

iiiiiiuiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiniuiuuHiHmnii
Erdvus -4 miegamu G«orgian.

vonios. Flatus lotas. Centralinls Vėsi
nimas. Tik $.8,'7A0 Įmokėti. ApyL 
i2-čs Ir VThtpplę.

2 buto mūr. Naujas garsižaa. 2 Ž1-- 
dinlaj. Pilnas rūsys. $26,500. ApyL 
72-Oš ir Arteslan.

70 ir Thlman. Mūr. 1:% aukšto.
8 hutai Geros pajamos. Tik $26,550.

BUDRAITIS REALU CO.
42Ž W. 63 Street

TeL 767-0600
ISS^h & Archer Ay., Lemont,IL

TeL 257-5861

nillllllllllllHlllllllllfUIICiliilIlIlIlilIilIlIli

Erdvus mūr. 3-Jų mieg. bimgalow. 
Į vakarus nuo Caiifornia ir 62*08. 
Nauji ailuminum langai ir garažas.

1% aukšto mūrinis. Puošnus bū
tos savininkui ir geros pajamos. Arv. 
ti 59 ir Talman.

Feningas investavimas — 3?jų 
apartamentų medinis ir patalpa biz* 
niuL žemi toksaL Brighton Pke.

SIMAITIS REALTY
InsuniM Income Tu

®51 W. 68rd Street — 436 7878^

M. A. i I M K U S
JĮOTĄĮįy PUBUO .

INČOME TAI SEIRVtOEI 
42S9 S. Maplewood, tėL S54-74IM) 

■Taip pat daromi VBRTIMAL 
GIMINIU tfltvlptlmail. pūdomi 

PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokį

4

NOBIPIBKTl

WANTED OLD COMICS
Į .pay top prices for old comic bpoks:, 
Big Littie books, Radio premiums ąnd' 
old Baseball cards. Paying up to 
$500.60 for box bf old comic books 
(latB 1930’s aūd *40*8). CaH Mack 
Jakaitis, 340-3718 after 5 pūnL

(

«v. •— English basemM |
partment. Stove, reft^erator, J; 
electric. Vic. 73rd & 
Catt aftob 6 58648a

P j M B g j 0

TELĖVIZIJO; 
MIRĖ INAS R 

gpatootoo Ir Purentos tejL 
Stereo ir Oro j
PardaviinM fe i

M 1 G L.I N A S tl j 
2846 W. 6Mh SU M. tfeįį

»o<x><x><^>o<>o<><>oqoo<>o«oo^7 
nmiiininiiiiiiiiiiuihiiHiimiUNii^ 

“LIETUVOS ATSIMMIIĮIiĮ
★

Badija TdlaMĮ jau tt -m-
Neto Jeroey, 24eto Yefž Ir cS 
tot įtotomkMt Km mkkmiZJ 
iti.I vuL popiet lįjr..TO fi! 
New Torto f ĮSU !<. IK RB 
mbp. FM).;

Dteeti. -- Dfc JoHhi 4. fed

StoL flt-RMR (oodi M) | 

KTiettm Mp ret ktaft,
MatoriKsą kalMŪĮaių valtada ūi 
kalba, U totoe to Wrįaa 
dMo stoiljBs: (Now Jtosto ffi 
SO megl FK) Pirin^L, fisS i 
*• «ak. fVadoėMOe pntf. I, fefi 
uiiMsiiimtuHiiiiiiammiiiiuiiiiiiuta

SELP WAHTMD — VSJ

MAN WANTtl
For Ėacking lig-ht merchandt3&.8« 
Jcnowledgė bt- necėį
Steady work. Good-pay aud-oteli 
nefits.

WATRA Chiireh
TeL — 247-2421 

2846-50 W. (MąiAStt

Ask for Johii

VYRAI m MOTERIS

Reikalinga Šeima, vyru k • 
torte, (galėtų būti ir Via til 
ras), kurie norėtų apkrigyvotil 
ūkio, kur vyksta nauja 
žemės pertvarkymas. Buh 
kad vyras turėtų gabumus 
bėti prie pagerinimu ūkio ir į 
linkės. Gerai porai ar vyni i 
proga patogiai gyventi ir psfl 
kitę: DRAUGAS. Adv. Na ■ 
4545 W. 63r<j Strtot, 
60629.

LEATHEB TA1L08 
PATTERN MAiia Į 

Also Erpertenced
EEA'HBEiž SEWIN6 | 

MAOHINE OPEBATO8 
. (Mušt speftk Bngtto) 
cau for Appt 8s:4Mi į 

Tttfeg. th.ru Sun. 11 X M. to « “ ’

KAVINE! 
reikafingi 

Padavėjai ir padrij 
Reikalinga kalbėt angliški. 8^ 
tis amo 2 iki 4 vai. popiet.

WIMPY MUS
32 W. Monroe St Booa

Wanteb —

EIPER’D SECRETlRI^
NEEDĖD. Shorthtod neeetfj 

For irformation call 751415*:

AMWCAN MEDKU1 
58$ -No. Stete ; 
tihtesgo, BBrtbliNj 

-------------- , JTgg

VYRAI IR MOTERYS

MARSHALL FIELD & COMPANY 
OAKBROOK, IULINOIS

Now accepting applications for full and tin1

TAILORS ĄND COOKS
Enjoy Our Iiberal mtrchanifisa disrount*

PERSONNEL OFFICE BUDGET TW08 
Monday thni Friday 9:30 AM to 5:30

KONC
Diforii
J'

Kongrc 
jos yaldy 
Amerikos 
krikščioni 
tuviū tai 
tikimo j

Lietuv

F«fera< 
liefth^ų 
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Šančiai ta
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risas kata 
remti. Liet 
oąiinfbrm 
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Įfflš Ameri 
arijose, j 
možutj šia 
gaiš darba 
gai-finansi 

jĮįietuvi' 
f-- < 

ręderaci 
daugiau dė 
tatalikų ja 
jąsšireniian 
gife 
bff-Pag

. Federac 
r teigdama! 
F skatina kat 

biau Jiingt 
■ parapijose, 
g palengvinu 
Išvadai.

•Pai

Federacij 
h valdybą 

kad 
te būtų įk 

parapija

Dide 
atšaki

Kadangi 
^Iikiška 

propor< 
Ja mažiau 
yacijos kc 

kata 
^atskirus 

savo

Studiją 
L ^eracijc 
j surūc 
’\^akę.D 

uždarv

Aridv. Ji 
j bėatifi

FBrsbtitę iuI>ifatfgųw, duokite
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JUBILIEJINIS KONGRESAS
(Atkelta* iš 3< psl.)i

Diskusijose pokalbį dar papil
yje P. Nįrutisj S. Petersonienė, 
y. Naudžius ir 1čt.

Simpoziumo vadovas J, Pabe
dinskas baigdamas pabrėžė vieny
bės reikalą.

Vakare Įvyko Jubiliejinis ban- 
kuriame buvo atžymėti bu- ■ 

yę.Fed. pirmininkai. Sekmadienį 
buvo Sv. Mišios Nekalto Prasidė
jimo parap. bažnyčioje. Jas atna
šavo vysk. V. Brizgys, .pamokslą 
pasakė kun. K. Pūgcvičius, pabrėž
damas kataliko pasauliečio vaid
menį organizuotos lietuvių išeivi
jos visuomenėje.

r Sekmadienį dr. V. Vygantas iš- 
kilmingame posėdyje skaitė pas- 
kaitą “Žvilgsnis į ateitį”.

Juozas Prunskis

i Jurgio Matulaičio7 beatifikacijos 
Bylą, kaip moralinę paramą už 
tikėjimą, kovojančiai Lietuvių tau- 

(tai.
Vyskupo Brizgio jubiliejus

Federacijos valdyba yra kvie
čiama imtis iniciatyvos suruošti 
pagerbimą vyskupo Vincento, 
Amerikos lietuvių katalikų vys
kupo, jo penkiasdešimties metų: 
kunigystės- sukaktuvių proga atei
nančiais metais.

Mūsų kolonijose
Waukegan, IUinois

PAPILDYTA BALFO
SkKR. VALDYBA

talpose. (Nariai, norintieji daly
vauti N. Metų sutikime, prašo
mi kreiptis į draugijos pirm. A. 
iKaraltį. Taip pat nutarta daryti 
1977 m. liepos 19 d. 'Petrausko 
salėje šokių vakarą. Dėl 16 d. 
vasario' minėjimo, dėl tam tikrų 
aplinkybių, liko klausimas neiš
spręstas.

Valdybos narei L. Pačkaus- ( 
kienei atsisakius, jos pareigas 
perėmė Pr. Sideravičius, o rei
kalų vedėju įėjo kandidatas H. 
BurieviČius.

Rugsėjo 24 d. korespondenci
joje buvo minėta nuosavybę įsi
gijo Baltrfimoniai, 6 turėjo būti 
Bataočiai.

Susirinkime dalyvavo 40 na
rių. Po susirinkimo buvo kavu
tė su ponių suneštais užkan
džiais. Nariai praleido keletą 
valandų linksmai ir draugiškai 
bediskutuodami: įvairiomis t&np- 
mis. A. Kl.

BOSTONO ŽINIOS DRAUGAS, dfcmfe, 1976 ffl. gptlltf fnėn. 27 d. S
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t nierchaAdl*. a«
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irch Gondth
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■ Mr. Joha
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ymaa. Būtų K* 
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treet Chioagal
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KONGRESO NUTARIMAI

F Iiiformavinias pasaulio apie 
į /J iėetaVią tautos kovą 

už tikėjimą
f Kongresas įpareigoja federaci

jos yaldybą ir. toliau informuoti 
.Imerikos katalikų hierarchiją ir 
Jjiksčionišką visuomenę apie Lie- 
tuvių tautos žūtbūtinę kovą už 

į tikimo laisvę:

' Tuietuvių jaunimo relig&iis 
Lįst'. auklėjimas

Federacijos kongresas kviečia 
lieftnnskų parapijų vadovybes 
kreipti daugiau dėmesio į Iietu- 

ivįįo jaunimo- religinį lietuvrŠ- 
ką auklėjimą.

Katalikų visuomenininkų 
vienybės teiksiąs

. Federacijos valdyba yra kvie- 
£ama daryti žygių, kad lietuvių 

|katalikų visuomenėje būtų at
statyta taika, pagrįsta Kristaus 
principais. To reikalauja mūsų 
EtaUmybė persekiojamai ken- 
ėiančiai tautai.

Lietuvių Katalikų tarnyba

į Federacijos . kongresas 'kviečia 
asas katalikiškas .organizacijas 
remti. Lietuvių Katalikų tarny- 
Dątihrormųoti Ją, naudotis jos pa- 
tarnavimu, ypač ryšium su reika
lais Amėikos įstaigose ar organi 
zadjose, paieškoti būdų ir .prie- 1 

[ŽonĄ Rai Jlgi šiol naudin- 
I gaiš dirbins - .pasirodžiusiai įstai- 
F {ai-fmansuoti.
JL- 'Betariu katalikų jaunimo 
K organizacijos

Federacijos kongresas nutaria 1 
jaiigiąii dėmesio kreipti Lietuvių į 
iatafių Jauiiimb organizacijoms, ■ 
jas-remiant dvasiškai ir medžia-

'' Pagalba kunigams

L Federacijos kongresas, atsi-11 
teigdamas į kunigų trūkumą, Į | 

r iątina katalikus pasauliečius la
biau jungtis į katalikišką veiklą 
parapijose, kad tuo būdu būtų 
palengvinta kunigams atsidėti 
^lovadai.

'Parapijų tarybos

Federacijos kongresas įpareigo- 
h valdybą daryti visų galimų 
^gjų, kad lietuviškose parapi- 
jo5e būtų įkurtos parapiečių rink
lu parapijų tarybos.

Didesnė pasauliečių 
. atsakomybės sąmonė 

Kadangi parapijose .lietuviška 
^ulikiska veikla mažėja ir lietu- 

proporcingai parapijose uži- 
mažiau reikšmingą vietą, fe- 

^racijos kongresas .kviečia lietu- 
katalikiškas organizacijas 

J Jįskirus asmenis įsisąmoninti 
javo atsakomybę uz Iietu- 

^4 -katalikišką veiklą savo apy-

Studijų savaitės reikalas 
federacijos valdyba yra skati- 

suruošti federacijos studi- 
Įkaitę -Dainavoje išsamesniam 

uždavinių ir problemų iš-

Mdv- Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos reikalu 

J^eracljos kongresas prašo 
parašytį raštą Šv. Sostui, 

-pjf greitinti arkivyskupo

Keliolika metų šio skyriaus 
valdybos pirm, buvo velionis 
kun. Z. xRamanauskas. Tačiau 
jam 1975 metų pabaigoje mirus, 

i LB Waukegeno apylinkės valdy
ba šiais metais Balfo skyr. pirmi
ninku pakvietė Šv. Baltramie
jaus parapijos keboną kun. J. 
Kuzinską, kuris sutiko tas parei
gas priimti.

Dabar skyriaus valdybą suda
ro: kun. J. Kuzinskas — pirm. 
Kazys Kazlauskas — ižd. ir Vla
das Petrauskas — sekr.

Nuo spalio pradžios šio sky
riaus yra vykdomas šių metų ru
dens aukų rinkimo vajus. Aukoto
jų patogumui spalio 16 ir 17 die
nomis aukos buvo priimamos 
prie Šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčios .Jeigu kam nors dar 
nebuvo progos savo auką atiduo
ti prie bažnyčios, tad prašoma ją 
įteikti bent kuriam valdybos na
riui. O tie, kuriems būtų sunkumų 
atiką atnešti, tai prašoma 
paskambinti telefonu No. 473- 
4136 ir vienas iš valdybos narių 
atvyks į jūsų namus paimti au
kos.

Jeigu kas norėtų rašyti čekį, tai 
prašoma rašyti vardu: United
Lithuaiuan Relief Fund of Ame- 
irica, Ine. ir atsiųsti skyriaus sek- 
retoriui, 1122 Victoria St., North 
Chicago, III. 60064. vp.

Union Pier, Mich.

I

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Union Pier lietuvių* draugi

jos narių susirinkimas įvyko 
spalio 16 d. Karaičių patalpose. 
Susirinkime buvo aptarta būsi
mų metų veikla. Nutarta daryti 
N. Metų sutikimą Karaičių pa-

CHICAGOS ŽINIOS
ĮĖJIMAS INVALIDAMS

Field gamtos istorijos muzie
jus Chicagoje, vakarinėje rūmų 
dalyje, įrengė specialų įėjimą in
validams, kur jiems nereikia lip
ti laiptais. Ten jiems padaryta 
ir automobiliams statyti vieta.

DIDŽIOJI PARODA — MUGĖ

Apie 100,000 žmonių per dvi 
dienas aplanko metinę parodą 
— mugę Chicagoje, ruošiamą 
Navy Pier. Joje dalyvauja apie, 
50 etninių grupių, jų tarpe ir 
lietuviai, šiemet ši paroda bus 
spalio 30 ir 31 d.

LITUANISTINES MOKYKLOS 
VAKARAS

Rugsėjo 16 d. įvyko lituanisti
nės mokyklos tradicinis vakaras. 
Meninę programą atliko Bbstond 
vyrų sekstetas, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio. Šiais me
tais žmonių buvo kiek mažiau; 
■nei praeityje- Tačiau " nuotaika 
visų buvo gera.

Komitetui šiais metais vado
vauja Norma Šnipieflė.

* a. a. MAKAIČH0 vardo 
turnyras ,

Algis- Makaitis, teisiftirikas, ka
rininkas ir Bostono lietuvių šach 
matų klubo narys staigiai mirė 
praeitais metais.

Boylston Chess Club atmini
mui Algio MakaiČio spalio 31 d. 
rengia vienos dienos Šachmatų 
turnyrą, kurį pavadino <cAlgis 
Makaitis'Memorial Tornado’’.

Starto mokestis 7 dol., regist
racija spalio 31 d., 9-10 vai. ry
to.., Daugiau informacijų galinta

gauti pas Kazį Merkį telefonu 
(61?) 268-0853. Pageidautina^ 
kad Šiame turnyre dalyvautų 
•kuo daugiau lietuviui

•PARENGIMAI
Sandaros banketas ir našlių 

karalienės rinkimas lapkričio 7 d.
i Pianisto Vytauto Smetonos 

koncertas lapkričio 14 d-
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo minėjimas lapkričio 21 d.
Vasyliūnų koncertas sausio 9 d.
Bostono vyrų šęksteto vakaraš; 

vasario 5 et.

IŠ MOTERŲ KLUBO
Lietuvių MoteTų Klubų Federa 

cijos Bostono klubas turėjo meti
nį susirinkimą, išrinko naują vai, 
dybą -ir paskyrė Bostono lituanis- Į 
tinei mokyklai 25 dol.
ATIDARĖ NAUJA KRAUTUVĘ

Aleksandra ir Paul Moriartyl 
atidarė natūralinio maisto ir vi-' 
taminų krautuvę —- Health 
World. Joje bus pardavinėjama

organinės prigimties ir gamybos st, DoTchcster, keletas namų Auo 
maistas bei Vitaminai. buv. dantų gydytojos G. Stapu-

Krautuvės adresas: 748 Adams lionienės kabineto.
buv. dantų gydytojos G. Stapu-

P A DĖKA
Iškeliavus Ariižirtybėn l$7ė m. rugsėjo 26 d. misų brangiam vy

rui, tėveliui it seneliui

A. f A. JONUI ADOMONIUI, SR.
Nuoširdžiai dėkojame ž^rbidmam Šv. Petro bažnyčios klebonui 

kun. Antanui Baltrushuhur už gedulo §V. Mišių auką, gilios mintis 
pamokslą ir palydėjimą į kapus.

DScojąmė mūsų mielam J. Sondai -už jautrius paskutinio atsi
sveikinimo žodžius kapuose.

Reiškiame padScą visiems už šv. Mišių aukas, maldas, gėles; 
Užuojautas spaudoje, asmeniškai ir raštu.

širdingas ačiū visiems už gausų atsilankymą iš tolimų ir aplin
kinių vietų į koplyčią, dalyvavimą gedulingose šv. Mišiose ir pa
lydėjimą į Beaehwood kapines — Čape Cod.

Lieka dSdngfe hnnna Vefoiiikaį sūnus Jodas, dtricnl Severiną- ir 
jų šeimos.
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Kazio Barausko
Iš “Draugo” Rimties Valandėlės 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A- a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis Šimtus pamokslų po
puliariam “Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun P. Padabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua 
liuosius. V. Bagdanavičius, laido 
jaut velionį, sake, kad “jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su 
eikaupęs".

Knygos išleidimas sutampa su jc> 
70 m gimimo ir 45 m. kunigystės 
aiTka.kt.iml.

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge” 
<545 W. 63 St., Chicago, Dl. 60629 
(Persiuntimas 25 centai, ir IUinois 
gyventojai prideda 20 centų mo 
kesčių)
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HELEN A. MURAUSKAS
Gyveno 4412 Hažnes Street, San Diego, Caiifomia. Anksčiau 

daugelį metų gyveno Chicago, Iii., Brighton Parko apyl. ir turėjo 
biznį.

Mirė spalio 22 d., 1976, 10:55 vai. ryto, sulaukus 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus dr. Edward B. Muraskas, 

marti Ruth, anūkai Stephen, Er-ik, Jonathan ir Andrea, sesuo Mary 
Vaidžūnas, gyv. San Diego, ir kiti giminės, draugai ir pažųstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad., spalio 29 d., 3 vai. popiet Ma- 
žeikos-Evans koplyčioje, 6345 S. Westem Avė.

(Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 30 d. iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėta į St. Germaine parapijos bažnyčią, Oak Lawn, III., 
kurioje įvyks gedudingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoj gėlių prašoma aukoti St. Dominic’s Mission Society. 1909 
S. Ashland Avė., Chicago, III. 60608.

Nuoširdžiai kvečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir sesuo.
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs K Tel. 737-8600

Brangiam tėvui

A. t A. JUOZUI BŪTĖNUI minis, 
dukras MGC SLIBZIEN5 ir VIDĄ ŠILUMĄ ir j» šbi- 
mas nuoširdžiai užjaučiame.

Aleksandra ir Eugenijus Likanderial 
Janina Ir Antanas Mačiuliai

VASAITIS - BUTKUS

Mūsų brangiam draugui

CONSTANCE SIVAK
Gyveno 1903 S. Ruble Street, Chicago, IUinois.
Mirė spalio 25 d., 1976, sulaukus 58 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jofiri, 3 dukterys: Margaret 

Warren, žentas Richard, Bemice Rimkus, žentas Ronald, ir Lor- 
raine White, žentas Lavvrence, 3 anūkai: Deborah, Denise ir John, 
brolis John Petkus su žmona Dorothy, mirusio brolio a. a. Fraiūc 
Petkaus našlė Susan, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted Štreet. 
"" Laidotuvės įvyks ketv., spalio 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Diėvo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks' 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, Žentai if anūkai.

laidotuvių direktorius P. J. Ridikas — Tel. 927-1911

A. t A. DR. JULIUI ALGIRDUI RAMONUI
tragiškai žuvus,

zmonę Ingridą ir sūnų Dalį Julijų nuo
širdžiai užjausdami IbęĮndirari liūdesiu 
jungiasi

Chicagos Skaučiu-tu Tuntai: 

aušra —
LtfBOGl— KERUA

A. t A. Dr. JULIUI A. RAMONUI mirus, 
jo žmonai INGRIDAI ir sūnui DALIUI reiškiame gi
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana Ir Jonas Kaurtai 
Jonas Kaunas, Sr. 
Krikšto sūnus Algis Kaunas

Ai A.

DR. ALGIRDUI RAMONUI 
tragiškai žuvus, jo žmonai, mielai INGRIDAI, sūnui 
DALIUI ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Ellfa Ir Haris Benderiai 
Viktorija ir Fellx Gabriai 
Gerda ir Vaclovas Natkevičiai 
Regina, Vladas ir Loreta Andrijauskai 
Stasys Trinka

MAZEKAsEUfflK
Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN flVENUE
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR<X)NDITIONED foPLYOlOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8608 REpublic 7-8601

feRfelR

PETKUS >
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst SI. . Tel. GRoventiilI 6-2345-6 
1416 Sol 50Hi Avėk, Cicero TOuvnhalI 3-2)08-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330*34 Soufh Califorria Avėnue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 07 Soufh Hermilage Avenue
Telefonas — Y Arda 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai

ANTANAS M. PHILLIPS į

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS <
3367 SO. UTUANICA AVĖ. TeL Y Arda 74«1 '

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) Ir SOMOS 
2314 W, 28rd PLACE TeL VIrginia 7-6672
2424 W. «3th STREET TeL REpubUc 7-1213
11020 Sonthwest Hl^nvay, Palos Hills> DL TeL 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 SO. CAUFORNU AVĖ. TeL LAfayette 3-3573

POVILAS J. RIDIKAS

3254 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011

JURGIS F. RUDMIN

3210 SO. UTUANICA AVĘ T< YArds 7-U28-3I

I4M SO. 5Oth Alfe, CICERO, ILL. TeL OLYmplc 2-1003

X



DRAUGAS, trefladiento, 1076 n. spalio mėn. 27 d. IT AR

x “Draugo*’ romano konkur
so komisija šiemet sudaryta iŠ 
Philadelphi jo je ir apylinkėse gy
venančių rašytojų ir kritikų. Ko- 
miBijon sutiko įeiti: Rima Česo- 
nienė, dr. K. Ostrauskas, dr. B. 
Vaškelis, Vyt. Volertas. Penktas 
narys bus paskelbtas vėliau. 
Jiems rankraščiai bus pasiųsti 
tuoj po lapkričio 1 dienos.

X Sės. N. Agnesina, pavaduo
dama Ąv. Kazimiero seserų vie
nuolijos vyriausiąją vadovę sės. 
Lorenzą, kaip delegatė dalyva
vo Amerikos Vyskupų konferen
cijos sukviestame suvažiavime 
— Catholic Action, kuris vyko I 
Detroite spalio 21-23 dienomis, 
su ja kartu buvo taip pat ir sės. 
Linda Suczak.

x Romano mašinraštis, pasi
rašytas Dagio slapyvardžiu, yra 
naujas kūrinys, prisiųstas jau 
“Draugo” romano konkursui. 
Paskutinė data rankraščiams 
įteikti yra lapkričio 1 d. (pašto 
anspaudas).

X Dalia Kaunaitė šen. Frank 
Savicko ir aid. Ken Jakšy rū
pesčiu gavo studijoms stipendi
ją iš Illinois valstijos. Stipendi
jos gavimu ir įteikimu rūpinosi 
Liths Soccer ratelis, nes D. Kau- 
naitės gabumai moksle šio ra
telio vadovams buvo gerai žino
mi.

X Prof. inž. Anfonso Turskio 
10 metų mirties sukakties at
minimui jo žmona Ona ir dukra 
Snieguolė Jurskytė, prisiminda
mos velionio meilę lietuviškam 
jaunimui, pasiuntė per Balfo 
centrą Vasario' 16 gimnazijai 
paremti didesnę auką.

X Kunigunda Ona Orentienė,1 
gyv. CMcagoje, Marąuette par
ke, prieš kiek laiko buvo nuvy
kusi pas seserį Antaniną Jony- 
nienę į Chesterton, Ind. Ten ne
laimingai paslydo ir susilaužė 
stuburo kaulą. Dabar jau trečią 
savaitę gydoma Šv. Kryžiaus li
goninėje. Ten ji turės, pabūti dar 
kelias savaites. Artimieji ir kai
mynai jai linki sveikatos.

X L. Vyčių Senjorų kuopos 
susirinkimas įvyks šį sekmadie-
nį, spalio 31 d., 1 vai. popiet Vy- j
Čių salėje. Bus renkama valdy
ba.. Visi nariai prašomi šiame 
susirinkime dalyvauti, (pr.).

X LIETUVIŲ FONDO vajaus 
proga pulk. Antanas Rėklaitis 
įamžino sekančius savo artimuo
sius: Simonas ir Teofilija Rėk
laitis $200, Vaclovas Rėklaitis 
$200, pik. Vladas ir Viktorija 
Rėklaitis $200, Kazys Rėklaitis 
$200, Anelė Rėklaitytė * Ratais- j 
kienė $200, Ona Rėklaitytė $200, 
Juzė Rėklaitytė $200 ir savo 
įnašus padidino Adolfas Ir dr. 
Ona Baliūnai $100, Janina Ivins- 
kytė-Bumelienė $200, Anelė Sa
dauskienė - Ambrazijienė $100, 
Petronėlė Seniūnas $100, Anelė 
Keblerienė $100, Algirdas ir 
Viktorija Karaitis $100, Grasili- 
ja Meiluvienė $100, Amelija Ba- 
leišienė $100, Audronė PavilČius 
$100, Juozas Steponaitis $100.

(pr.)

X Dėmesio studentai, kurie 
važiuoja į Bostoną šiaurės Ame
rikos L.S.S. suvažiavimui yrą 
organizuojama grupė keliauti į 
Bostoną traukiniu. Išvažiuoja 
trečiadienį popiet. Grįžta pirma
dienį. Registracija pas Mildą 
Kupcikevičiūtę tel. 476-3875.

(sk.)

X Rekolekcijos moterims 
įvyks lapkr. 5—9 d. Cenacle 
vienuolyne. Vadovaus kun. J. 
Vaišnys. Užsirašyti: J. Meš
kauskienė, PR 6-9801, E. Dau
girdienė, LU 5-9500 (dieną), D. 
Augienė PR 8-8534 (vakare).

j X Akt, Ona Ir rašyt. Andrius
Mironai, gyveną Califomijoj^ 
vykdami į Kanadą buvo sustoję 
Chicagoje pas dr. O. Mironaitę 
ir ta proga aplankė pažįstamus 
ir ‘Draugą”. Spalio 31 d. Hamil
tono Aukuro teatralai stato A. 
Norimo Mirono dviejų veiksmų 
komediją “Klevų alėja”. Kartu 
statoma ir R. Spalio komedija 
“Batai”. Gruodžio 3 d. Mironai 
išvyksta į Lietuvių dienas Aus
tralijoje, kur abu skaitys iš A. 
Norimo kūrybos.

X Elena Juciūtė, So; Boston, “Paskutinis pasimatymas’
Mass^ buv. Sibiro kalinė, atsi
minimų knygos autorė, mums 
rašo: “Aš ir kiti “Draugo” skai
tytojai sielojamės, kad pasibai
gė atkarpoje spausdintas Auš
ros romanas... Kam ta Aušra iš
važiavo? Ar negalėjo dar pabūti 
Vilniuje ir daugiau parašyti?”

X Lietuvių fotografų foto dar- 
|bų paroda, atidaroma lapkričio 
19 d. Jaunimo centre. Ruošia 
Liet, foto archyvas. Tą dieną 
Jaunimo centro kavinėje bus va
karonė su žymaus fotografo Al
girdo Grigaičio paskaita ir 
skaidrių demonstravimu, tema 
“Foto eksperimentai ir abstrak
tai^

X Kristina N. Lauraitis, Va- 
lencia, Calif., atsiuntė malonų 
laišką: ir 15 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame.

. X Jurgis Genčius, nuoširdus 
skaitytojas ir rėmėjas, gavęs ka
lėdines korteles, įteikė 10 dol. 
auką. Labai ačiū.

X Jonas Šepetys, Detroit, 
Mich., dėkodamas už korteles, 
aukojo 10 dolerių. Dėkojame.

X A. a. Elena Valius-Rekash, 
sulaukusi 63 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė spalio 16 d. ir 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Liūdesyje liko duktė 
ir sūnus su šeimomis, brolis Al
fonsas su šeima ir kiti giminės. 
Velionė buvo duktė mirusių Ro- 
selando gyventojų Bronislavos 
ir Ignaco Valių, kurių gailestin- 

.’ga širdimi ir dosnia ranka nau
dojosi daugelis lietuvių pabėgė
lių, gyvenusių Vokietijos stovyk
lose. Taip pat jie yra sudarę 
daug sutarčių^ lietuviams iš Vo
kietijos atvykti į Ameriką. Juos 
daugelis nuoširdžiai dar ir dabar 
prisimena.

X Kun., A. Tamošaitis, SJ.
Jaunimo centro vakaronėje šį .ketina pradėti dirbti su naujo- Anie žmonės vadindavosi knyg- 
pėnktadienį, 8 v. v. kalbės apie mis jėgomis. Visuotiniame na- nėšiai.
savo kelionę dviračiu po J. A. rių susirinkime buvo perrinktai Per antrą pasaulinį karą ko- 

į Valstybes. Visi kviečiami atsi- vadovybė, kuri taip pasiskirstė munistai užėmė Lietuvą. Lietu- 
pareigomis; pirm. Albertas ke-Įviams tad labai nepatiko ir daug 
meraitis, sekr. Jonas Rutkaus- į išbėgo iš Lietuvos. Kiti lietuviai 
kas ir ižd. Evaldas Kimlėris. ’ pasislėpė miškuose. Jie buvo 
Kontrolieriais išrinkti Albertas
Šivokas ir Pranas Bišovas.

— Vaikų vasaros stovykla 
buyo suruošta Nordrhein Vest
falijoj, Queidersvache, netoli 
Siegeno. Stovyklai vadovavo 
Vokietijos LB valdybos įgalio
tinis prie Nordrhein - Vestfali
jos krašto vyriausybės M. Kiu- 
žauskas. Jam talkino LB veikė
ja Irma Mauzienė, abiturientė 
Živilė VilČinskaitė ir stud. Man
fredas šiušelis. Kiekvieną rytą 
vyko sporto mankšta, dainavi
mas ir lietuvių kalbos pamoka. 
Stovyklos vadovai išleido biule
tenį su stovyklos aprašymais. 
10 jaunuolių užsirašė dalyvauti 
korespondentiniuose lietuvių 
kalbos kursuose.

— Lebenstedto lietuviai pa
minėjo tautos šventę rugsėjo 4 
d. šv. Mykolo bažnyčioje, kun. 
dek. V. šarka aukojo šv. Mi
šias. Parapijos salėje apibūdin
ta šios dienos prasmė, sugiedo
tas tautos himnas, o vėliau pa
silinksminta.

IR TOLI
OKUP. LIETUVOJE ‘

i
— Rašyt. Juozo Grušo penkių 

dramų rinkinys, antrašte “Švit
rigaila”, išleistas Vagos leidyk
los Vilniuje, 471 psl. Atspaus
dintos šios dramos: Švitrigaila, 

(Ugnis, Smalkės, Pijus nebuvo 
protingas ir Cirkas.

— A. Tūlio, Amerikos liet, 
rašytojo, apsakymų rinkinys 

j” iš
leistas Vilniuje. 199 psl.

— Lenkų madų paroda buvo 
suruošta Vilniuje, modelių na
muose. Daugybę pavyzdinių 
drabužių į Vilnių atgabeno Len
kijos tekstilės fabrikai ir siu
vyklos. Iš šių pavyzdžių bus at
rinkti modeliai, pagal kuriuos 
vėliau būsiąs vykdomas masinis 
lenkų drabužių eksportas į So
vietų Sąjungą.

J. A. VALSTYBĖSE
—- Jonas Jurgis Starkus Dūke 

nuiversitete Durham, N. C., ap
gynė daktaratą jūrinės .fiziolo
gijos srityje. Dabar jis dirba 
Rochesterio universitete tęsda
mas toliau savo tyrinėjimus. At
vykęs į Rochesterį jis įsijungė į 
lietuvišką veiklą sporto srityje. 
Jonas Jurgis Starkus yra dr. 
Jurgio ir Petronėlės Starkų iš 
Chicagos sūnus.

Teisininkas Stasys Balčiūnas kalba 
Palm Beach (Fla.) lietuviams Tau- 

i tos Šventės minėjime.
Nuotr. J. Daugėlos

X Marąuette Parko lietuvių] 
namų savininkų banketas įvyks 
šeštadienį, spalio 30 d., 6 vai. v. 
parap. salėje.

X Sunny Hills, Florida, reika
lu pasikalbėjimas Jaunimo cent
ro kavinėje spalio 28 d., ketv., 
neįvyks dėl susidėjusių aplinky
bių. Dėl informacijos skambinki
te 434-9655

Piešė Janė Kapočiūtė, Marąuette Parko lit. mokyklos mokinė.

4K Žvai gžd utė
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

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

LIETUVOS BERŽAI •

Seniai, kai dar Lietuvoje ne
buvo daug medžių, gyveno po
nas. Jis buvo labai gerai. Jam. 
labai patiko beržai. Jis vietoj gė
lių darželio turėjo beržų daržą.! 
Jis turėjo ne tik daržą, bet turė
jo pilna beržų ir aplinkui visą 
namą. Jis visą laiką augino dau
giau ir daugiau beržų.

Vieną dieną jis skaitė laikraš
tį. Beveik pradėjo verkti iš 
džiaugsmo, nes buvo parduoda
ma daug žemės. Jeigu jis nupirk 
tų jis galėtų pasodinti ber
žų. Tada jis nupirko ir pasodino 
jų. Paskui, kai jie užaugo, tai 
jų sėklos visur išbėgiojo. Todėl 
dabar Lietuvoje yra labai daug 
beržų.

MANO LAIMINGIAUSIA 
DIENA

vome, nes mano volkswagenas 
sugedo. Kai nuvažiavom, ten bu
vo daug žmonių. Prieš Pupsiu! 
lipant į raketą, padaviau jam 
penkių svarų kaulą, kad turėtų 
ką nors graužti. Pagaliau vos 
galėjai matyti raketą. Vieną 
dieną, kai aš miegojau, aš kažką 
išgirdau. Nubėgau į salioną ir 
ten gulėjo Pupsis. Jis sakė, kad 
įkrito per kaminą, nes jam mė
nulyje pasidarė labai liūdna.

Edmundas žygas, 
Marąuette Parko lit. mo
kyklos 6 skyr. mokinys.

BAISIOJI NAKTIS

MANO DIENA PRIE JtBOg

Didelės bangos 

Prie kranto taškosi, 

Jų putos dangstos, 
Baltos kaip debesėliai.

Ir kriauklė ant smėlio 

Taip gražiai šviečia, 
Kad ją paimčiau — 

Iš tolo kviečia. '

Mano laimingiausia diena bu
vo tada, kai mano tėtė man pa
statė namą kieme. Mano namas 

j turi du langus ir duris. Aš ten 
turiu daug žaislų. Aš žaidžiu su 
savo sesute Nida.

Aušra Lėlytė, 
Rochesterio lit. m-los

IH sk. mokinė 
“Plunksna”

Indrė čuplinskaitė, 
Toronto “Maironio” lit. m-los 
m sk. mokinė. Kanada 

“Mūsų pasaulis”

LIETUVOS DIDVYRIAI

NEAIŠKUS KLAUSIMAS

Mokinys: — Nežinau,’ kaip atsa
kyti šį klausimą.
Mokytoja: — Kas ten parašyta? 
Mokinys: — Klausiama: “Kas 
buvo tavo mama prieš jai ište
kant?” Bet juk aš neturėjau

i mamos, kai ji buvo neištekėjusi. 
“Skambutis”

RUDUO

Šiais metais, kaip ir kitais me
tais, mes važiuojam grybauti. 
Mes pravažiuojam miestelį ir 

Jau nuo senų laikų Lietuvoje’ išsukąm į keliuką, kuris veda į 
buvo daug didvyrių. Senovės miškelį. Aš ir Jonukas tuoj su- 
didvyriai buvo kunigaikščiai. Jie randam daugybę kelmučių ir 
savo gyvybės nesigailėdami ko juos pradedam plauti. Jonuko 
vojo, gynė Lietuvą nuo kryžiuo- dėdė norėjo važiuoti kitur gry
čių ir kitų priešų.

Kai Rusija užėmė-Lietuvą, už- 
vnviETlini .draudė spausdinti knygas Uetu-
VO K IETĮ JOJ 'viŠkomis raidėmis. Žmonės slap-

—- Hanau LB apyL valdyba tai nešdavo knygas iš Prūsijos.

(Atpasakojimas)

bauti. Nevažiavom, nes po dvie
jų valandų mes turėjom septy
nis maišus ir dvi dideles, dėžes 
grybų.

Andrius Dasys,
Montrealio lit. m-los 6 sk. mo
kinys. Kanada

“Liepsna”

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDĖJAMS

partizanai. Partizanai kovojo 
prieš komunistus. Tai buvo Lie
tuvos didvyriai.

Rima Kulikauskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

“Saulutės Spindulys”

(sk.)

. >C V. Mykolaičio-Putino, B. 
Būivydąitės, J. Švabaitės ir kitų 
poetų kūrinius išgirsime atlie
kant dainos formoje sol. Prau- 
rimės Ragienės rečitalyje spalio 
31 d. 3 v. p. p. Jaunimo centre. 
Bilietus prašome įsigyti Margi
niuose. . (pr.)

X Prof. dr. Kazys Alminas iš 
Loup City, Nebraska specialiai; 
atvyksta į Čikagą, į Kauno Ve-1 
terinarijos Akademijos 40 metų 
sukakties paminėjimą. Akade
mijos metu padarys trumpą pra
nešimą apie Veterinarijos Aka- 
^ęihijop reikšmę Nepriklau- 
'nids Lietuvos žemės ūkiui. Po 
minėjimo bus mėninė dalis, ku
rią išpildys buvęs Veterinarijos — Žurnalas “Das Zeichen” 
Akademijos auklėtinis sol. Sta- ištisą puslapį paskyrė aprašy- 
šys Baras. Po to vakarienė irmui kančių, kurias patyrė į Si- 
šoldai. Minėjimas įvyksta spaliobirą buvusi išvežta Ona Pruns- 
mėn. 30 d. 7 vai. vak. Lietuviųkienė. Įdėta ir jos nuotrauka, 
Tautiniuose Namuose. Visuomė-drauge su Sibire turėtu, ir į JAV- 
nė kviečiama dalyvauti. Vietas bes atsivežtu Marijos paveikslu, 
užsisakyti pas dr. 'K. Karnaus- Straipsnį parašęs kun. Ansga- 
ką, telef. 581-3187. Įėjimas vie-rio Faller. Tas pats straipsnis 
nam asmeniui 12,50 dol. Rengia su tuo pačiu paveikslu italų kal- 
Veterinarijos Gydytojų Draugi- ha išspausdintas Romos žurnale 
ja fieiyijoje. ‘Ttegina Degli Apostoli”a ar. X,

Piešė Linda Mikučauskauė, k. Do
nelaičio lit. mokyklos vaikų darželio 
auklėtinė.

KAIP AŠ PADĖJAU TĖTEI

Vieną kaitą" mes su mašina 
įklimpom į purvą. Aš išėjau iš 
mašinos pagelbėti savo tėtei. Jis 
dar kartą norėjo išvažiuoti, bet 
negalėjo. Aš su broliu nuėjom 
paieškoti šakų ir akmenukų. Po 
kiek laiko grįžom, pade jom ša
kas po ratais ir pabėrėm akme
nukus. Tada sulipom į mašiną ir 
tęsėm savo atostogas toliau.

Edvardas Dirkis,
Dariaus Girėno lit- m-los 8 sk. 

mokinys

Iš tolimesnių vietų man rašo, 
kad “Draugą” gauna labai pavė
luotai ir nespėja taip greit iš
spręsti galvosūkių. Prašo prail
ginti galvosūkių atsiuntimo ter
miną. Su sekančiu numeriu pra
dėsime dviejų savaičių terminą. 
Galvosūkių atsakymai bus skel
biami po dviejų savaičių. Aš ma
nau, kad dabar visiems bus pa?1 
kankamai laiko.

Redaktorius

• Gulėjau lovoj sustingusi iš 
baimės. Mama su tėveliu buvo 
išėję į kaimynų vestuves, o bro
lis buvo pas draugus. Buvo vie- 
nuolikta valanda vakaro. Aš 
drebėjau palindusi po antklode, 
viena tuščiame name...

Pirmiausia man pasirodė vai
duoklė kieme. Ji buvo balta ir 
šokinėjo tarp medeEų. Tai pa
mačius, man per nugarą šiur
puliai nuėjo. Vienai būti namuo
se vakare yra labai nejauku. 
Staiga pamačiau ant sienos ra
ganos išvaizdą. Surikau garsiai 
iš išgąsčio. Mano balsas nuai
dėjo per visą namą. “Kad tik 
mama ir tėvelis sugrįžtų grei
čiau!” — galvojau sau. Mane 
miegas viliojo, akys norėjo už
simerkti, bet aš buvau užsispy
rusi užmigti. Juk nežinai, kas 
galėtų atsitikti, kai smagia* 
snaudi, o baidyklės aplinkui lak? 
to... Staiga išgirdau, kad apa
čioje išoninės durys sugirgždėjo. 
“Plėšikas koks? Nori ką . nors 
pavogti?” — praskriejo mintis

Gąsdinančios mintys veržėsi j 
galvą, norėjau sužinoti, kas de
dasi apačioje! Patylomis iš’ipau 
iš lovos, užsivilkau chalatą, iri 
ant pirštų galų atsargiai paleng- j 

va nuėjau žemyn. Mačiau, kad 
rūsyje šviesa dega ir patylomis 
kažkas šnibžda. Pasiekiau rūsio 
duris ir jas tyliai atidariau. Stai
ga mano šliurė nuslydo nuo ko
jos žemyn, bamtelėdama ant 
kiekvieno laipto. Aš laikiau kva
pą, nežinodama ką daryti. Tik 
sLaiga tėvelio balsas prabilo: 
“Na, tai tu dar nemiegi!” 

Aldona Gedrimaitė, 
Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos f 
skyr. mokinė. Kanada 
“Mokyklos atgarsiai”.

Saulutė šviečia taip aukštai, 

Paukščiukai čiulba taip gražai 

Vaikučiai žaidžia prie bangų, 

Mamytės žiūri— ar saugu.,, ’

Rita Čekanausluitį

Los Angeles’ lit m-los moti 

“Saulutės Spindohf

VYRESNIO ŽODIS
)

Prieš porą metų aš nieko ba- 
li*o neturėjau su. lietuviška l®. 
iruomene ir niekada negale 
iau, kad man ši kalba bus iš 
kalinga. Prieš kiek laiko aš ji 
tingiau j lietuvišką medžioja 

klubą, tautinių šokių grupę r 
dalyvavau lietuvių jaunimo & 
vykioje. Visur aš pasijutau 
timu, nes negalėjau susikalbėt 
’ietuviekai. Už tai dabar mi 
užėjo noras šią kalbą išmokti

Richard,
Toronto “Maironio" lt 
m-los specialios klasės 
mokinys. Kanada, “B,, 
su pasaulis”.

ESU ATEITININKĖ

Lankau lituanistinę mokyki 
kiekvieną šeštadienio rytą V» 
arą važiuoju į ateitininkų st& 
yklas Dainavoje. Esu ateh- 
iinkė ir padedu globoti .b 
tuosius jaunučius. -Moku kali 
curia galiu naudotis, kai nori 
tad kiti draugai nesuprastą

Rita Kazlauskaitė,
Clevelando Šv. Kazimiero t 

m-los 9 sk. motei

LENGVAS DARBAS

Viršininkas, radęs vaiką k 
arbo, paklausė:
— Ar prižiūrėtojas nešąli; 

ką šiandien po pietų,turi ė 
ryti?

— Taip, pone Viršininkė, - 
atsakė vaikas. — Jis liepėjas 
jį pažadinti, kada aš jus pag
ysiu ateinant.

GALVOSŪKIAI

GALVOSŪKIŲ 
ATSAKYMAI

I Eina senyn.
H 1) Papartis. 2) Aparatas. 
Apaštalas. 4) Apavas. 5) Lūpa.
6) Pamatas. 7) Atkarpa. 8) At
lapas. 9) Atsipalaidavimas. 10) 
Komparas.

Gali būti ir kiti žodžiai.
m 9999 + 100=10099.
IV Prancūzų salos yra Grenlan
dijos jūroje, netoli Grenlandijos 
krantų.
V Vaizdelis iš lietuvių pasakos 
“Eglė žalčių karalienė”

MANO ŠUO SKRENDA 
Į MĖNULI

Vieną dieną mano šuo Pupsis 
sugalvojo skristi į mėnulį. Man 
tai labai nepatiko, nes pradėjo 
pirkti visokius dalykus už ma
no pinigus!

Jis man vos leido įeiti į namą, 
nes, kaip jis sakė, jam reikėjo 
gerai išsimiegoti. Pagaliau rei-

3)

I (mįslė)
Dvi seselės per kalnelį nesusi

eina. (10 taškų).
n

Mokytojas pamokų metu pa-1 
ėmė iš mergaitės raštelį, kurį ji 
rašė nesiklausydama mokytojo 
aiškinimo. Jis niekaip negalėjo 
suprasti, kas ten parašyta. Pa
dėkite jam. Štai sakinys: “Ke- 
sya laksiš, o žu ikaų kisval.”

(5 taškai)

Ją?
2) Kuriais metais, mėnesį^ 
ną?
3) Gyventojų skaičius?
4) Žemės plotas kvadratinės’ 
myliomis?
5) Sostinės pavadinimas? 
o) Kokie kiti žymesni miestai?

Už visus teisingus atsakys® 
gausite 10 taškų. Už neteis# 
atsakymą bus atskaičiuotas i* 
rias taškas.

IV
Greta teka ir meiliai W 

dvi upės — Tigras ir ...
Daugtaškio vietoje parašyk 

upės vardą. (5 taškai)

ir netilo*5(Žiūrėkite brėžinį). čia mato- Yra JAV miestų ir 
te nupieštą vieną JAV valstybę, vardais vadinamųgerai įasiiiueguu. iraganau rei- te nupieštą vieną jav vaistyuę. vtuuaio j

kėio išvažiuoti į “Cape God”. Pirmiausia parašykite jos vardą Vieną iš jų čia 
- “ThePearCity'M^^i 

rąjį to miesto lardą- P
Užtruko mums tris dienas nu- ir atsakykite į šiuos klausimus: 
važiuoti Vieną dieną nevalia- 1), Kelinta iš eilės įsijungė j Uni-


