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Brežnevas ramina 
į, Jugoslaviją
Apkaltino Vakarus "pasakomis'* apie Maskvos ketinimus Jugoslaviją jėga susigrąžinti

Belgradas. — Sovietų bosas 
Leonidas Brežnevas, atvykęs į 
Jugoslaviją, apkaltino vakarus 
"pasakomis” apie Maskvos ke
tinimus jėga susigrąžinti Jugos
laviją į savo orbitą, tokiu būdu 
sugadinti gerus abiejų šalių 
santykius. Jo žodis per iškil
mingus pietus buvo atsakymas 
į Amerikos prezidentinių kandi
datų pasisakymus rinkiminės 
kampanijos metu. Kaip žinome, 
Carteris buvo minėjęs, jog jis, 
būdamas prezidentu, kariuome
nės nesiųstų Jugoslavijos ginti, . A.____ ______ _ , ________ __
jei ji būtų rusų užpulta. Fordas iki šiol yra apdovanoti tik sep- 
sakė dipComatiškiau — tokio tyni asmenys ir tik du iš jų yra 

užsieniečiai.pareiškimo nereikėjo duoti, tai 
daugiau ar. mažiau paskatini
mas sovietams susigundyti į- 
vykdyti savo ketinimus.

Brežnevas minėjo apie Mask
vos nepaprastai taikingus no
rus su visais palaikyti ryšius 
tik kaip lygus su lygiu, paneigė 
Vakarų kaltinimus apie mėgi
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nimus kištis į kitų kraštų vidaus 
reikalus.

Tito savo kalboje irgi minėjo 
principus; kuriais pagrįsti Ju
goslavijos - Sovietų Sąjungos 
santykiai — pripažinimas viena 
kitos nepriklausomybės, lygy
bės, nesikišti vienai į kitos rei
kalus ir respektuoti skirtumus. 
Apdovanojo Brežnevą Laisvės 
ordinu, aukščiausiu kariniu me
daliu. Medalį įteikė ryšium su 
Brežnevo kitą mėnesį 70 metų 
sukaktimi už jo “nuopelnus ko
voje prieš fašizmą”, šiuo ordinu

.kilmingai pažadama. Todėl ir 
manoma, kad senų “draugų” 
pasikalbėjimas, likus jiems vie
niems, bus atviresnis ir be šyps
nių.

Nėra abejonės, jog Brežnevui 
ši kelionė yra viena iš sunkiau

sių. Ji buvo reikalinga pirmoj 
i eilėj užsieniui nuraminti, kai va
dinamoji detantė baigia garuoti. 
Nelengva jam bus įtikinti Titą 
geromis sovietų intencijomis. Į- 
tiikinti reikės ir tuos, kurie gali 

i užimti aukščiausius postus po 
į Tito — Edvardą Kardelj ir Vla- 
! dimirą Bakaric -— politikus ve
teranus, ir kelis jaunesnės kar
tos. Bandys pakartoti 1955 me-

Nesigilinant, iš pirmo žvilgs- tų Chruščiovo tvirtinimą, jog 
nio Brežnevo ir Tito susitikimas Kremlius Belgradui turi tik ge- 
buvo panašus į senų draugų su-' rų intencijų. Tada Nikita buvo 
sitikimą. Praktiškai taip nėra-.1 atvykęs pas Titą ir atsiprašė už 
Už besišypsančių veidų slypi Stalino padarytas nuoskaudas, 
slaptos intencijos ir nežino ji- Jugoslavijos išvarymą iš Kome- 
mas. Užsieniečių nuomonė nepa- kono (ūkinės sąjungos). Ar jam 
sikeičia nei dabar, kad Titui nu-' pasiseks? Skeptikai abejoja, 
ėjus nuo scenos, Maskva gali. Skepticizmo kitus išmokė patys 
rasti visokių pretekstų įsikišti, rusai, sakydami, kad nereikia 
neišskiriant nei karinių. Nesvar-i pasitikėti jokiais garbės žo- 
bu, kas šiandien kalbama ar iš* I džiaut.

Mikronezija, Pietų Pacifikas. Vandenyno bangų išgraužta uola, grybo pa
vidalo formacija •

JOKIO KINŲ- SOVIETŲ 
PAGERĖJIMO

"Sov. Sąjunga paprasta kolonialine imperija^ 
sake vicepremjeras Ii Hsien-nien

Pekinas. — Kinija kategoriš
kai paneigė bet kokius spėlioji-| 
mus apie ‘galimą santykių'1 su 
sovietais pagerėjimą. Busimasis 
ministeris pirmininkas, dar tik 
vicepremjeru vadinamą*^ Li 
Hsien - nien, kalbėdamas per iš
kilmingus pietus Centrinės Af
rikos Respublikos prezidento 
Ahmed Bokassa garbei, pasakė: 
“Rusai sukuria klaidingas iliu
zijas apie (sovietų - kinų) san
tykių gerėjimą”. Visą tai pava
dino sapnu. Kinija laikysis Mao 
nurodyto kurso.

Neminėdamas Sovietų Sąjun
gos vardo, Li pavadino ją “po
pieriniu tigru”, kurios krimina
liniai nusikaltimai Afrikoj buvo 
priežastimi pasaulio pasipiktini
mo. Po tokių pareiškimų sovie
tų diplomatai, dalyvavę banke
te, protesto ženklan išėjo iš sa
lės. Išėjo ir jų sąjungininkai.

Kai sovietai minėjo 59-sias 
metines nuo bolševikų revoliu
cijos, kinai pasiuntė sveikinimą. 
Taip darydavo kasmet. Sveikini
mas atrodė lyg ir šiltesnis nei 
anksčiau. Pastebėta buvo, kad 
sveikino tik vyriausybės vardu

vyriausybei, ne partijos partijai, 
Tačiau kitą dieną po aveikini- 
mo Naujosios Kinijos žinių a- 
gentūra suniekino Maskvos tei- 

j°g komunistinis blokas 
yra savanoriška suvereninių val
stybių sąjunga. Agentūra pri
dėjo; beveik vienas milijonas 
sovietų karių laikoma Europos 
rytinėse valstybėse, tai kalbėti 
apie tų valstybių suverenumą 
yra melagystė. “Sovietų Sąjun
ga yra paprasta kolonialinė im
perija”.

Šiltai sutiko 
sirų kariuomenę

Beirutas. —- Sirijos karinių 
dalinių įžengimas į Beihitą civi- 
bų gyventojų buvo šiltai sutik-

Montrealis. — Kanados “Que- 
becois”, separatistai, laimėjo pir 
madienio rinkimus į šios pro- 
vincijos legislatūrą. Liberalas, 
provincijos ministeris pirminin
kas Robėrt Bourassa ir jo par
tijai pralaimėjo. Nepilnais duo
menimis separatistai laimėjo 70: 
atstovų iš bendro skaičiaus 110, 
kai 1973 teturėjo tik 6. Bouras- 
aa turėjo anksčiau 102, dabar 
beturi 27. Jis ir pats nebuvo 
išrinktas savo apygardoje. U- 
nion Nationale, kuri 1973 gavo 
vos 1 atstovą, dabar turės 11.

Kvebekiečių vadas Levesąue 
suformuos savo provincijos val
džią, kuri sieks prancūziškai 
kalbantį Quebeką atskirti nuo 
Kanados. Galvoja po poros me
tų pravesti referendumą ir at
siklausti gyventojų, ar jie nori 
atsiskirti ir sudaryti atskirą val
stybę Jeigu tai būtų daroma 
šiandien, spėjama, tik 20 pro
centų gyventojų pasisakytų už 
nepriklausomą Quebeką. Provin
cijoj 80 proc. gyventojų gimtoji 
kalba yra prancūzų kalba.

/

Vatikano atstovas 
lanke Bulgariją

Sofija. — Bažnyčios Viešųjų 
reikalų tarybos sekretorius ar-

Leonidas Brežnevas maršalo uni
formoje. Vietos medaliams daugiau 
nebeliko

Washingtonas. — Netikėta 
naujiena — trečiame ketvirty 
paštas sutaupė 15 milijonų dole
rių. Pašto viršininkas Benjamin 
Bailar mano, kad 1977 nereikės 
kelti pašto tarifo, ir šių fiskali
nių metų nuostoliai bus ne tokie 
dideli, sieks tik apie 500 mil. 
dolerių. Praėjusių metų, pasi
baigusių birželio 30, nuostoliai 
buvo 1.2 bil. dolerių.

Carterio viltys

Plains, Ga. — Jimmy Carte
ris numatė pirmą pareigūną p re
zidentu r on, spaudos sekretorių. 
Juo bus Jody Powell, 32 metų, 
buvęs tose pačiose pareigose 
Carteriui esant Georgijos gu
bernatoriui ir dabar rinkiminės 
kampanijos metu.

Spaudos konferencijoj sakė 
Carteris, kad jis tikisi bedarbių 
per ketverius metus sumažinti 

iikl 4.5 procento. Kai procentas 
'bus sumažėjęs iki 5.5, bus gali
ma planuoti ir kaip sumažinti 
infliaciją. Jis darbdavių ir dar- 

' bininkų prašys savanoriškai su- 
I sitarti ir nekelti nei atlyginimo, 
nei kainų. Priverstinas užšaldy
mas būtų įvestas tik esant dide

liai bėdai, kraštutiniu atveju. Su 
Artihuru Būras, Federalinių re
zervų pirmininku, mano, bus ga-| 
Įima sutarti. Būras yra kriti
kavęs Carterį už jo ekonominius 
sumanymus. Neprašys Būras' 
atsistatydinimo.

Springfieldas, UI. — Ulinojaus 
aukščiausiasis teismas išaiškino, 
jog valstija turi teisę sulaikyti 
ir bausti tuos, kurie iš kitos vale 
tijos, pvz. Indianos į Ulinojų įsi- 
veš be Illinojaus mokesčių dau
giau negu 2,000 cigarečių.

Indija pinigų: neprašo, 
jai siūloma

New Delhi. — William Sax- 
be, pasitraukiąs iš ambasado
riaus posto, apkaltino Pasauli
nio banko prezidentą Robert 
McNamarą, sovietus ir Valsty
bės departamentą. McNamara 
bando įpiršti Indijai pinigų prieš 
jos valią. Indija yra išdidi tau
ta, ir toks siūlymas yra jai už- 

I gavimas. Nežiūrint, kad Indija 
buvo pareiškusi nenorinti Ame
rikos pagalbos, Fordo administ
racija šiems fiskaliniams me
tams paskyrė 70 mil. dolerių, 
“jeigu ji prašys padėti, padė
kime, bet nereikia pinigų kišti 
pro gerklę”.

Nuo Indijos nepriklausomy
bės pradžios Amerika yra da
vusi apie 10 bil. dolerių. Pagal
bą suspendavo tik prasidėjus 
Indijos - Pakistano karui.

Pasijuokė ir iš Rusijos eko
nominės pagalbos projekto, ku
ris praktiškai tarnauja tik Mask 
vos propagandai.

Amerikos ambasada Indijai 
nereikalingai perkrauta perso
nalu. 230 asmenų tikrai nerei
kia. Yra 30 valdininkų ir 200 
jiems pagelbininkų, tai bereika
lingas pinigų švaistymasis.

Šį šeštadienį Saxbe grįžta į 
Washingtoną.

kivyskupas Casaroli, Bulgarijos 
■Užsienio'reikalų ministro Mlade- 
Uovo kvietimu, lankėsi Sofijoje. 
Casaroli vizitas Bulgarijoje už
truko savaitę laiko. Sofijoje su 
Bulgarijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu jis tarėsi Apaštalų Sos
tą ir Bulgariją dominančiais 
Mausimais, svarstė Vatikano ir 
Bulgarijos tarpusavio santykių 
problemas. Arkivyskupas aplan
kė tris aname krašte veikian
čia? katalikų vyskupijas. Grįžęs 
Pažymėjo, jog tai pirmas poka
rio laikotarpyje Apaštalų Sosto 
atstovo vizitas Bulgarijoje, tu
rįs ne tik bažnytinį, bet ir poli
tinį pobūdį. Vizitas patvirtina 
aWejų pusių norą atvirai aptar
ti aktualius klausimus.

Trys kandidatai 
j JT postą

New Yorkas. — Į Jungtinių 
Tautų generalinio sekretoriaus 
postą yra trys kandidatai: da
bartinis gen. sekretorius aust
ras Kurt Waldheimas, dabarti
nis Meksikos prezidentas, kurio 
kadencija baigiasi gruodžio 1, 
Luis Echeverria ir šios JT sesi
jos pirmininkas, Šri Lanka 
(Ceylono) ambasadorius, Shir- 
ley Amerasinghe.

Vienam kolchozui 
30 agitatorių

Spalio 19 rusų kalba išleidžia
mas dienraštis “Sovietskaja Lit- 
va” įdėjo vedamuoju A. Jonai
čio Aleksandrija vardu kolcho
zo, Skuodo rajono. KP . sekreto
riaus straipsnį — “Dirbti be at
siliekančių jų”. Iškėlęs melžėjos 
Janinos Paulauskaitės pastan
gas primelžti, iš karvės po 3400 
kilogramų pieno, primena ki
toms, kad visos melžėjos turi 
pasitempti: a. vidutinės pasi
stengti neatsilikti nuo Janinos, 
b. atsilikusios pasiektų viduti- 
niausias. šiem ir kitiem darbam 
paspartinti, kolchoze'veikia net 
30 agitatorių propagandistų. Jie 
yra įpareigoti stebėti darbinin
kų darbą ir nuolatos raginti pa
kelti darbo produkciją.

Kolchoze įsteigtas patyrusių 
propagandistų kampelis, kur jie 
susirenka, visapusiai nagrinėja 
darbą, jo metodus, darbininkų 
savybes, kaip iš jų būtų išspaus
ta maksimalinė (stachanovietiš- 
ka) produkcija. Pagrindinis ir 
nuolatinis reikalavimas — pasi
tempti ir pasitempti, ypatingai, 
jei 'kituose kolchozuose pasitai
ko didesnis’ darbo produktyvu
mas. Reikalauja iš darbe prasi- 
kišusiųjų, kad jie ne tik žodžiu, 
bet ir darbu prisidėtų atsitiku
siems juos pavyti. Ir tpdėl rū
pinamasi, kad darbe prasikišan- 
tieji būtų visų attinkamai ger
biami ir visokeriopai apdovano
jami. .(E.)

Reikia sumoderninti 
karo laivynu

Williamsburg, Va. — Vakarų 
Europos sąjungininkai turi su
moderninti karo laivyną, pasa
kė admirolas I. C. Kidd Šiaurės 
Atlanto organizacijos susirinki
me. Kidd yra vyr. NATO laivy
no vadas šiaurės Atlante. Susi
rinkime dalyvavo 200 delegatų 
iš 14 pakto narių.

Admirolas minėjo,, kad rusai 
gali iš bet kurio vandenyno ra
ketomis pasiekti visus taikinius, 
o pas mus bandoma pasitikėti 
tik Amerikos karo laivynu, ne
norima nieko veikti, atsisakoma 
moderninti, ir tai esanti Euro
pos sąjungininkų klaida.

Ginkluoti ūkininkai 
užėmė ūkius

Meksikos Miestas. — Gink
luoti Meksikos ūkininkai užėmė 
12 ūkių Sonora valstijoj ir apie 
200 Sinaloe; Dar kiti žada tą 
patį padaryti kitose vietose. Rei
kalauja, kad didėti ūkiai būtų 
jiems padalinti.

Fraser, Mich. — Apie 275 a- 
merikiečiaį kariai, laikomi din
gę be žinios, šiais metais buvo 
pastebėti Saigono gatvėse, sa
kė Nelson Amsditi, buvęs vete
ranų posto vadas. Jis tas žinias 
gavęs iš vieno Amerikos inžinie
riaus, rašo “Chicago Tribūne”.

Los Angeles. — Įstatymas, 
draudžiąs važiuoti greičiau nei 
55 mylias per valandą, policijai 
yra didelė našta. Sunku sukont
roliuoti, ir policija atitraukiama 
nuo kitų, svarbesnių, pareigų, 
sako Ed Davis, Los Angeles po
licijos vadas ir tarptautinės po
licijos valdininkų tarybos pre
zidentas.

Tokijo. — Sovietų laivas Tai- 
gonos išsivežė 25 dėžes su MIG 
- 25 išmontuotomis dalimis. Lėk
tuvas, buvęs didėle paslaptimi, 
daugiau nėra jokia paslaptis.

tas. Palestiniečiai, anksčiau ne
gu perleido savo užimtai pozici
jas, buvo bepradedą šaudyti, bet 
nutilo. 99 procentai miesto sirų 
kontrolėje. Kontroliuoja radijo, 
televizijos, telefonų stotis, ban
kus, valdžios pastatus. Aerodro
mas buvo uždarytas penkis mė
nesius, greit bus atidarytas.

Sirų ir šudaniecių kariuome
nės daliniai slenka Chouf Šalnų 
link, kur įsitvirtinę muzulmonai 
su savo vadu Kamai Jumbliatt. 
Dar nežinoma nieko, kiek pasi
sekė girama įeiti į muzulmonų 
laikomus Tripolį ir Sidoną, šiau
rėj nuo Beiruto.

Beirutas dabar vėl sevtimos 
kariuomenės okupuotas. 1958 
Libano sostinę trumpam laikui 
buvo okupavę Amerikos mari
nai, kai kitaip nebuvo galima 
sustabdyti civilinio karo.

Vetavo Vietnamo 
priėmimą į JT 

New Yorkas. — Amerika vėl 
vetavo Vietnamo priėmimą į J. 
Tautas. Ambasadorius William 
Scranton sakė, kad Amerika ga
lėtų pakeisti savo poziciją, jei 
Vietnamas parodytų truputį ge
ros valios ir. pasakytų, kur yra 
800 dingusių be žinios karių.

Europos lietuvių kasmet ruo
šiama Studijų savaitė 1977 pra
sidės (liepos 31 prie pat Londo
no, Anglijoje. Bus skaitoma 12 
paskaitų, diskusijos, turistinės 
kelionės po Angliją ir kt Suin
teresuotieji šia išvyka plates
nių informacijų gali gauti Stu
dijų savaitei ruošti komitete: 
Lithuanian House, 1 Landbroke 
Gardens, London W11 2PT, Eng- 
land. (E.)

Pekinas. —- Pirmadienio, že
mės drebėjimas Pekine didelių 
nuostolių nepadarė. Buvo tai 
aštuntas šiais metais drębėji- 

I mas.

KALENDORIUS

Lapkričio 17: švč. M. Marijos 
Aušros Vartuose; Grigalius, 
Elžbieta, Getautas, Gilvinė.

Lapkričio 18: -Odonas, Salo
mėja, Lizdeika, Ledrūna.

Saulė teka 6:41, leidžias 4:30.

ORAS

Daugiausia saulėta ir šučiau, 
.apie 50 laipsnių.
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ls brolijos. Vadovams

Nuotr. J. Tamulaicio

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKI'Ų-KŲ RA3IOA E
Redaguoja skto. Irena Bęgienė, 2652 W. |55tli St., Chicago, niinois, 60629

Telefonas 47$70S9

Su metų pabaiga artinasi* ir 
piniginė LSB atskaitomybė — 
metinė vienetų registfacija.

L Šu šiuo bendraraščiu siun
čiu dvi registracijos formas: tun- 
to-vietininkijos registraciją (ža- 
Ha) ir draugovių registraciją (gel
toną). ' ( _

Kiekvienos formos reikia pa- 
rnošti dvi kopijas, kurių viena, 
originalas štt registracijos mokes- 
čiu grąžinama LSB iždininkui, o 
antra kopija (originalo “zeroY” 
ar pan.), siunčiama atitinkamo 
rajbito LSB Vadeivai Paliktinas 
taip pat nuorašas tunto-vietiniri- 
kijos bylai.

Ši registracija ir mokestis yra 
už 1976 metus. Su LSB iždininku 
vienetai atsiskaito iki š.m. gruo
džio 31 dienos.

2. įprasta tvarką teberenkamas 
ir kalėdinis Gerojo Darbelio mo
kestis, naudojamas Brolijos sun
kiau finansiškai besiverčiantiems 
vienetams pądėti. GD mokesčio 
dydis nėra nustatytas: kiekvienas 
Brolijos narys šiani tikslui au
koja kiek išgali.- Stifinktos įplau
kos taip pat siunčiamos LSB iž- 
dininląii.

3^ LSS Taryba 1974 m. yrą 
nutarusi, jog oficialų sąjungos 
žurnalą Skautų-Aidą privalo pre- 
fiuineruoti kiekviena skautiška 
&ima. Šia proga kreipiamės į vie
netų vadovus, prašydami: ren
kant registracijos, mokestį, kartu 
dėti, pastangas įrakinant skautus, 
krĄjįanti^ į skautų tėvus,, ski
riant tunte šidrti tikslui specia
lų asmenį ir pan.), kad kuo dau
giau asmenų užsisakytų Sk. Aidą.

Siunčiamas Sk. Aido jūsų apy
linkės prenumeratorių sąrašas. 
Juo vadovąudariiiėsi, paraginkite 
rieptenurnėruojančius brolius, kad 
Jie šią pareigą atliktų 1977 me
tams. Ypač visi vadovai privalo 
Sk. Aidą pfenūmerūoti ir skaity
ti. Savos spaudos iŠlaikyon’as ya 
viena mūsų skautiško darbo prie
volių.

Budžiui
pp$. A. Pocius

LSB iždininkas

PAPILDYTA LSB VADI]A

LSB Katalikų dvasios vadovu 
buvo pakviestas ir sutiko šias 
pareigas eiti s. - kurt Algimantas 
Kezys, S.J. Jis pristatytas Katali
kų bažnytinei vyresnybei tvirtin
ti

LSB vadijon taip pat pakviesti:' 
Jūrų skautų skyriaus vedėju — 
j.ps. Leopoldas Kupcikevičius. 
Tautinės stovyklos Australijoje 
(TSA) vajaus vedėju —fil. dr. 
Algis Paulius. Skautų skyriaus 
pavaduotoju — ps. Raimundas 
Strikas. Sk. Vyčių skyriaus pava
duotoju — s. Antanas Paužuolis.

LliVANlCOS TUNTO 
SUEIGA

ŲEtuanicos Unito iškilminga 
sueiga įvyks . sekmadienį, lap
kričio 21 d., Jaunimo centro di
džiojoje salėje.

Visi broliai (pilnose uniformo
se) renkasi 9:15 vaL ryto. Suei
ga bus pradėta Šv. Mišiomis 
9:30 vaL r. Po pamaldų — su
eiga. Maloniai kviečiami sueigo
je dalyvauti visi bet kada buvę 
Lituanicos tunto nariai, skautų 
tžvai, rėmėjai ir bičiuliai.

RUOŠIASI PARODAI

Chicagos skautĮninkių 'draugo
vės valdyba, lapkričio 14-tos d. 
posėdyje aptarė visus pasiruošia- 
m uosi u s darbus gruodžio 3-12 d. 
Įvyksiančiai s. Birutes Kidolienės 
siuvinėtų paveikslų parodai.

Paroda vyks Jaunimo centro

Chicagos skautai vyčiai su LSS pirmūnu v. s. Petru J urgėlą.

DRAUGAI
THB LITHUAN1AN WORUKWD)E DAJLY

Second CIom Postage poJd at Chicago. Illinol*. Pubbsftec 
nceept Sundays. Legal holidays. days after ChrUtmas and Barter

By the LlthucBlan C&tholic Preas Sodety

Sutecriptian Rates: $28.00 — Chlcago and Cook County. flllnob 
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Countriee — $29.00.

Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumo 
ratas nesiunčiaml. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus M jo mokesti, atžymima, iki kada skaitytojas yra alsi- 
mokėjęs. . ■

! mutiriėje salėje^ Atidarymas — 
lapkr. 3 d- 7:30 vai. vak. 
SKAUTŲ AKYČIŲ DĖMESIUI

Chicagos skautų vyčių draugo
ves sueiga įvyks ketvirtadienį,
lapkričio 18 d., 7:30 vai. vak. 
Visų narių dalyvavimas privalo

mas.
Draiiglninlcas

NAŪJA AUŠROS V Artu 
TUNTO VADOVYBĖ

Lapkričio 14 d. Jaunimo cent
re įvykusioje Aušros Vartų suei
goje pasikeitė tunto vadovybė. Iš 
pareigii pasitraukus tuntininkei 
ps. fil. Irenai Žukauskienei, nau
jąja tunto vadove paskirta v.sL 
Dalė Gotceitienė.

LAUKIAME VIEŠNIOS 
IŠ NEW YORKO

'Noriu pristatyti Chicagos 
sęms skautininkėms laukiamą 
draugovės viešnią s. Birutę Kido- 
lienę iš New Yorko.

Susipažinome su Birute Seseri
jos vadovių suvažiavime 1967 m. 
St. CatherinjBS, Kanadoje. Nuo 
posėdžių atliekamu laiku tuntų 
vadoves dalinosi Kaziuko.mugių 
rankdarbiams informacija. Mes 
čikagiėtės rodėm savo medžio dar
bus, o iš Birutes gavome siuvinė
jimo siūlų pavyzdžius, bei krau
tuvių adresus.

Toliau skautiškoje kelionėje 
susitikome 'Penktojoj Tautinėj 
stovykloje, gaudavau jos redaguo-

KANADOS ŽINIOS

se-

8. Birutė Kidolienė, veikli New 
Yorko skautininkė, “Skautų Pasto
gės’’ “Darbininke’’ redakforė. Jos 

t siuvinėtų paveikslų paroda įvyks. 
; Chicagoje Jaunimo centre gruodžio 
. $12 d.

jamą Atlanto rajono ’*Tau Vado
ve” biuleteni, o 1970 m. LSS kny-1 
gų lentyna praturtėjo nauja, Bi
rutės paruošta, “Skautiški žaidi
mai” knyga- Praeitoje Seserijos 
vadovybės kadencijoje š. B. Kido- 
liene buvo Gabijos redaktorė ir 
jau devyni metai Darbininke re
daguoja “Skautų Pastogės” 
irių. Tiek karti? girdėjusi 
Chicagos skautų Kaziuko 
ges, sesė Birutė savo sūnaus 
derito aplankymą Chicagoje su
jungė su mūsų mugėje dalyvavi
mu. Tada juokais paklausiau: 
“ką gi darai “laisvalaikiu”? Ži- 
nojau, kad Birutė ir Vytautas Ki- 
doliai turi didelę šeimą, Birutė 
dirba spaustuvėje ir kaip tik tuo 
metu ji rinko v. S. P- Jurgėlos 
^‘Lietuviškoji Skautija”. 
laivais iki u ji siuvinėja!

Skautininkių draugovės sesės, 
besvarstydamos metų veiklos 
planą, nutarė s. Birutę pakviesti 
j Chicagą, kad visos jos darbu ga
lėtų pasidžiaugti. Musų vieš
nia’ atvažiuoja-sti dideliu kraičiu 
— 38 siūvinėtefc “needlepoint” 

, pavei kslais.
f Š. m. gruodžio 3 d. (penktadie- 

:nį), 7:30 v. v. Jaunimo cehtre ruo
šiame parodos atidarymą. Paro
da vyki — gruodžio 3—12 die
nomis.

RkMiitininkia onragovAs 
dr&UfibiiAkė

Hamilton, Ontario
ABITURIENTŲ 
PRISTATYMAS

■Kiekvienų metų rudeni 
Šaipos fondo valdyba pradeda pi
niginį vajų, kurio užbaigimą su
jungė su abiturientų pristatymu 
ir koncertu. Šiemet jis įvyko (lapk
ričio 6 d.2 dalyvaujant hamilto- 
niečiams ir iš toliau ątvykūsiems 
svečiams, kaip pvz. iš Galifomi- 
jos rašytojui A. Mironui su ■po
nia, B. Mickūnienei iš Bostono, 
H.P. Kačinskams iš Chicagos ir 
t.t

■Programą pradėjo Hamiltono I 
Š. fondo pirm. J. Pleirys, pasvei
kindamas subrinkusius švedus ar 
■dėkodamas už paramą Šalpai ir 
•vdjų, kurio vaisiai yra febai gra
žūs. Tiesa, kiekvienas vajus turi- 
įvairių priekaStų. Rinkėjams, 
vaikščiojant iš namo į namą, 
tenka -išgirsti įvairių nuomonių, 
įvairių pasisakymų kam 'rei
kalingos aukos, kam reikalingas 
šelpimas. -Be abejo, tai nedi
delis hamiltoniečių nuošimtis, 
kurie bet- kokį lietuvišką -darbą 
laiko Sizifo darbu5. Piim. J. Plei
rys -pareiškė,, ikad jš surinktų šaL 
pai pinigų, dalis eina 16 Vasario 
gimnazijai,, siuntiniams Lenkijos 
•lietuviams, seneliams Vokietijoje. 
Taip pat, reikia atsiminti, kad ir 
mes prieš 30 m. buvome šelpia
mi Amerikos iiėtuvių ir šis dar
bas yra vienas iš pagrindinių 
kriksČįoniskos meilės dėsnių. 
Baigdamas, pirm. f. Pleirys dėko
jo visiems rinkėjams, 'kurie savo 
laisvą laiką skyrė lankydami iia- 
miltoniečiuš, visam komitetui ūž 
damų darbą ir visiems vakaro 
svečiams, parėmusiems gražias 
pastangas.

Po Įžanginio žodžio pirm. J. 
Pleirys pristatė 1976 m. abituri
entus: 'Loreta 'Dirsytė 'baigė Flo
ridoje 'Rosąriąn akademijoje' '12 
klasių. Priklausė ^kautų ir ateitį- , 
ninku opg. Baigė Hamiltono -vysk. ' 
M. Valančiaus šešt mokykloje 
8 kl. Loreta dainuoja Aido cho- 
re, šiais metais lanko -Hamiltono , 
CoMegi-ate institute, ir žada stu-

vietos

1

Chicago, Cook, 
Kaaadoje 
Kta 
ufdeM 
Savaitinis

m. $15.00 110.00

sdcy- 
apie 
mu- 
stu-

Taigi,

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS PRANEŠA

Greitai peržengsime Fondo 
metų veiklos slenkstį, todėl 
vertinga .peržvelgti nueitą kelią. 
Be didelių aukų ir palikimų, 
Fondas veik visas pajamas uždir
bo pats pardavinėdamas kalėdi
nius atvirukus. Per šį laiką ture- i 
jome 122,000.00 dol. pajamų, 
■kiek mažiau klaidų, įvairių pa
skolų išduota 121 asmeniui, 12 
negrąžinamų stipendijų lituanis
tiką studijuojantiems ir 3 para
mos lituanistinėms mokykloms, 
įvairių jaunuomenės premijų 
(literatūros, radijo, meno) įteikta [ 
13 asmenų. Lituanistiką studijuo

jantiems studentams visada duo
dame pirmenybę.

Pradėtą darbą tęsiame toliau, 
pirmoje eilėje visais būdais padė
dami januomenei. Kviečiame ir j 
toliau pirkti ir platinti mūsų at- I 
virukus, kuriuos Šiemet sukūrė 
dail. V. K. Jonynais ir fil. Rin. Zp- 
tovienė (dovanai).

Dėkojame už dėmesį ir paramą 
Fondui. Mes džiaugiamės, kad 
musų darbus vertinate.

Fondo Valdybos Pinnininkafl

i 25
yra

dijuoti farihaeifą. Diana Gedmi
naitė 'baigė St Mary .gimnazijoje 
1>2 klasių, priklauso skautėms, 
dainuoja mergaičių chore -Aidas, 
•baigė 10 . klasių šeštadieninės

* mokyklos. Mokosi Mohatvk ko
legijoje ir ruošiasi būti medical 
sekretore; Loreta Kalvaitytė bai
gė Aldershot gimnazijoje 12 kl.. 
Lankė vysk. M- Valančiaus mo
kyklą, priklauso skautėms, šoka

■ Gyvatare, priklauso dramos te
atrui 'Aukuras, dainuoja Aide. 
Lanko 13 klasę ir žada būti sek- 

’ retore.
Ričardas 'Kalvaitis baigė Al

dershot gimnaziją, lankė šešta- 
’ dieninę' mokyklą. Priklausė -skau- 
j tams, Gyvatarui. Šiuo metu ak- 
į tynriai dalyvauja dramos teatre, 

'Aukuras, žaidžia krepšinį sporto 
p -klube Kovė. 'Numato studijuoti 

mediciną.
’ Teresė iKochankaitė baigė Ka- 
1 tedros mergaičių gimnazijoje 12 
’ kl. ir 10 sk. vysk. M. Valančiaus 
’ mokykloje. Priklauso skautėm^,
* šoką tautinius šokius, kuri laiką 
dainavo Aide. Šiuo metu lanko

' 13 klasę Katedros gimnazijoje.' 
Dar peapsjspreųdus'kd studijuoti.

Janiną ’Kesiimąitė, i^ąi-gė Ka- 
tedips gunnažijoje 12 klasių, pri- 

į klauik> šįorto klubui Kovas. Šiuo
1 metų lanko įgaįĮestingųjų seserų- 
, mokyklą šv. Juozapo ligoninėje.

Margarita Masytė baigė Notre 
Dame akademijoje 12 klasių ir 
gavo Gavemor’ Gąneral atžymė
simą už. ..gerą baigimą. Šoka tau
tinius šokius Gyva tarė. Lanko 
.Notre Dame 13 klasę ir baigusi 
žadą studijuoti chemijos inžine
riją.

Danguolė-Laugalytė baigė Pres- 
tpn -gimnaziją, dainuoja mergai
čių chore Aidas. Nuo 'Hamilto
no gyvena.30 mylių, tačiau,-važi
nėją į šeštadieninę mokyklą ir 
Aido choro repętįcįjąs;

Dalia -Pajarskaitė baigė Kated
ros mergaičių -gimnaziją, vysk. 
M. Valančiaus' šeštad. mokyklos 
10 klasių. Lankė neakivaizdinius 
lituanistinius kuisus Chicagoje, 
kuriuos ir baigė. Taip pat baigė
2 metų lituanistinį seminarą To- 
jronte. Šiuo metu D. Pajarskaitė 
mokytojauja vysk. M. Valančiaus 
mokykloje. Priklauso ateitininkų 
Organizacijai ir eina Hamiltono 
moksleivių ąt-kų kp. pirmininkės 
pareigas, kartu vadovaudama 
jaunučiams ateitininkams. Da
lia 8 m. lankė -piano -pamokas, 
dainuoją mergaičių chore Aidas. 
■Lanko 13 klasę ir žadą studijuo
ti gamtos mokslus. Dana Ston
kutė baigė Katedros mergaičių 
gimnazijoge '12 klasę -trečia mo
kine. Prik-lauso skautėms, šoka 
tautiniiis šokius, baigė 10 sk. 
vysk. M. Valančiaus -mokykloje. 
(Lanko 13 klasę ir baigusi numato

studijuoti inžineriją.
Edvardas Zu-bas baigė Scot 

Park gimnazijoje 12 kl. Priklau
so skautams, sporto klubui 
Kovui, kur žaidžia krepšinį ir tink
linį. Baigė vysk. M. Valančiaus 
10 sk. Šiuo -metu lanko 13Jdasę ir 
dar neapsiprendęs ką studijuoti. 
Abiturientus scenoje sveikino -pa
rapijos vardu kun. L. Januška, 
linkėdamas užbaigus* mokslus ne 
tik jungtis į lietuvišką darbą, 
bet taip -pat ir į Kanados, nes 
Jaunimas -gali daug padėti tokia 
veikla mūsų tėvų kraštui. K.L.B. 
Hamiltono apyf. valdybos pirm. 
K. Deksnys linkėjo jaunimui sėk
mės moksle, kartu dėkodamas 
Šalpos fondui už kilhų darbą. 
Su kun. L. Januška pirm. K. 
Deksnys abiturientams įteikė 
“Liihuanians in Canadą” kny
gas.

Meninėje -programoje pasirodė 
mergaičių choras Aidas ir solistai 
V. Verikaitis ir R. Strimaitis. 
Vakaras buvo baigtas jaunimo, ir 
senimo bendru (pasilinksminimu, 
grojant -J. Vaičiaus orkestrui.

16 VASARIO MINĖJIMAS .

'Lietuvos nepriklausomybės- at
kūrimo minėjimas bus vasario 13 
d. Scot Park gimnazijos audito- 
joje. Paskaitą skaitys PLJ S-gos 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė, o 
meninę programą atliks Gyvata
ras, Aidas ir- solistai V. Verikaitis 
ir R. Strimaitis.

GYVATARAS ŠOKA

Kelionės išlaidoms į Austra
liją surinkti Gyvataras šoko 
Hamiltono -Eastgąte apsipirkimo 
centre “maratoninį šokį” — net 
15 vai. Buvo surinkta beveik 3 
tūkst. dol., tačiau kelionei dar 
trūksta -gražios sumos. Gyvataras 
Australijoje atstovaus ne tik 'Ha
miltono ąr Kanados lietuvius, bet 
ir visą šiaurės Amerikos konti
nentą, tad malonu būtų, kad visi 
lietuviai prisidėtų prie gyvata- 
riečių išvykos.- Aukas .galima siųs 
ti K.L.B. -pirm. -K. Deksniui, 36 
Carripk St. Hamilton, Ont. Ca- 
nada, įrašant ant čekio Gyvatą- 
ras. Iš anksto visiems ačiūl.

K. Baronas

SOPHIE BARČUS
RADIJO SERUOS VALANDOS 

Visos progrmos B VVOPA, 
[dėtuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet — šeštadienį ir 
sekmadienj nuo &30 Ud 9:30 vai 
ryto.

Telef: HEmJock 4-2413
1490 A. M.

7189 Są MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO. ILL 60629

828.00 $15.00 $10.00 $4.00 S 
$26.00 $15.00 $10.00 - S

—.4 
kdja diitxa kasdien ■ • Redakcija straipsnius taiso savo s 
4:30, Mtadieniais I nuažjOra. Nesunaudotų stralpsiių 3 

| msaugOb Juo# grąžina tik g 
B to ausitarus. Redakcija už S
B mq turini neatsako. Skelbimų kai? S 
| mb prisiuočiamoB gavus |

• Redakcija dilba kasdien 
830 r- < 
feso-* um
• Administracija dirba kas* 

«en nuo &30 iki 430, šešta- 
fleniato ddo &30 iki 12^0.

I-L seniau 
JlJlsa ir vi< 
Mmem 

Daugi' 
|1atviU 

sėli) 
įįvijuočių 
^tmečius 
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gHŠąlančis 
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TeL ofiso ir buto: OLympic isaa nė vien

DR* P. KISIELIUS^/
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

1443 So. 50th Avė., Cfcei0.
Kasdien 1-3 vai tr 6-8 vaL tm£

išskyrus trečkidlenlus
Šeštadieniais 12 iki 4 vai popM.

$29.00
81840

$17X0 
SIMO

111.00

5 - -
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TbL PB $8229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NO SIES IR 

GERKLES LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal Riimtarimą

Įstaigos ir boto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUKAI
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Ccurt, Odm 

Kasdien 10-12 ir 44 
Išskyrus treč. ir šešt.

. DR. K. G> DALUKAS 
Akušerija t? moterį; Ugoa 
GinekoloęlDB Chirurgija 

6449 So. PulasSd Road (Orawford 
Medical Building). Tel. LU $6446
Priima ligonius pagal susitarimo i 

Jei peatoiUepia, skambinu 874-8004

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąaette Medlcal Cente* 
6132 So. Kedzie Avenue 
plnnad., antrad. Ir ketvfrtad.
6 iki 7:80 vai. vakaro. 

Sefitad. nuo 1 iki g vaL 
Pagal sufidtarimą' 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048

VaL:

Tel. BEEance $1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
(Lietuvis gydytojas) > 

3925 West 59th Street;
pirmad., antrad., ketvirtad. iVai.: __ _____

penktad. nuo 12-4 vai. popiet .Ir 
v&L vak. ' ’ - -Treč. ir šegtad. xždarjtt

Iki. Ofiso HĖ 4*5849, rez. 388-2283
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 Wėst 71st Stret

Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad. 1-6, treč. ir SeStad. 
tik MąįfetT"*

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTfi ' .
MEDICAL BUTLDING > J 

7156 Soutb Western Arenas
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryt* 

ik! 1'vaJ. popiet • 
Ofiso teL RE 7-liaS; rezid. 2SD-91I

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perfimg

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street
$2400

VaL: pagal ousitarimą: pirmad., ,,__ _ ■■ -k - «-jy- U
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt 
1'0-4: Šėlta. 10-3 vai

Ofa. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

fipecialybfi — Nervg tr 
. EmodnSa ligos 

ORAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. PuĮaskj Road 

Valandos pagal onsitarimą

Rezid. tel. — GI $6878
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė. WA $2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne> 
atsiliepia, ~ sEambinti: MI 2-0001.

Ofs. HE 4-1818; Ros. PB MM
DR. J; MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street i 

(71-os ir OampbeH Avė. kangBtf).
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtsd. Į 
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susltaia

OPTICAL 8TUD1®1 
VIOLETA KAROSAITE 

7051 So. Washtenaw. TeL HMM 
Pritaikomi akiniai pagal gydjUA 

receptus.
Didelis akinių rimų paslrinkigiM 

VaL: pirm., antr., penkt. lMįĮI 
Ketv. 1-8 v. vak. šeši 10-4 

Trežladlenlaia uidaryta. ■ ■ .

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKlit
AKIŲ LIGOS — nwTwnnčuA j

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. CENTRAI AVĖ 
Valandos pagal susitariiną; -

TeL — BE $5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECK&
OPTOMETRISTAS ' 
‘(Kalba lietuvilkai) Z

2618 W. 71st St — Tel 7$?4W
Tikrina akla Pritaiko akinki* k 

“Coutact ienses” 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta k*4

| i&ti
1 Neprikišu: 
teaugėsi til 
•p šį trump 
fe pasiekė 
Ignriaoumu 
eti laisvės

Šiandien Ii 
ši su estais, 
Hgti. Rusj 
geidė įsitvii 
į todėl krašt 
fe* betas. P 
3 surašyme 
tedro 2,354 
900 arba 38,1 
tnh'bės.

J Nors okups 
fttrių tauta 1 
M&žusi ir
MrrBnasi kra* 
Įfdonizaci jai. 
M priešinasi 
IjfemunistaL 
| Ypač latviai 
fe Nors lab 

dar sud 
Įprentojų, bet

- fedziama lat 
I Šiais latvių 1 
Į dygy tik 899

^parašytos - 
Jilartotinos la 
hai, o iš jų 
^bos. Rusų 
fenetama visu 
ydose, įstaigos

Ofiso teL — PR $2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

3 0 K B A
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad-, ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vąL Ir .nuo I iki S vaL 
vak. SeStad- nuo 1 iki 4 vai.

Ofa. PO 7-6009. Bes. QA $7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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LATVIŲ LAISVES DIENA ŠVENČIANT Kanadoje vėl atgyja komunistai
i Lapkričio 18 dieną broliška 
įlatriu tauta mini savo nepri- 
jįlriisomybes paskelbimo 58 me- 

tq sukakti. Tą dieną 1918 m. 
lįjtvių tautinė taryba iškilmin

gai’paskelbė Latvijos neprilclau- 
$omybę. Taryba savo pirminin- 
foiį (prezidentu) išsirinko Janį

■ Čakstę, o ministeriu pirmininku 
'Karolį Ulmanį, kuriam 1940 m.

buvo lemta būti ir 
Į Latvijos prezidentu.
j Latvių tauta, su 

nuo seniausių laikų 
kalba ir vienas kraujas, Jau gal 

Į ®;.metų gyvena Baltijos pajū-
i ryja Daugiau kaip prieš 700 me- 

į tų latvių gentis — kuisius, žem- 
i ’gfliušj sėlius, latgalius pavergė 
I ' kalavijuočių ordinas. Ištisus 
[ [ Smtmečius latviai nešė vokiečių 
į riterių, baronų, dvarininkų ver

giją vėliau kai kuriose latvių že- 
I mėse yra šeimininkavę švedai ir 
| leiudlt Dar vėliau Latviją su jos

■ leužšalančiais uostais — Ryga, 
4- * I liepoja, Ventpiliu pavergė Rusi-

užkariautojai ban- 
fė asimiliuoti latvių tautą, ta- 
fiau nė vienam to nepavyko pa- 

Į siekti.
I Nepriklausomybe kraštas

džiaugėsi tik 22 metus, tačiau 
'I per Šį trumpą laiką latviai labai 

&g pasiekė ir kietu darbu bei 
i Rimanuniu įrodė, kad latviai 
S verti laisvės ir savo valstybės.

1 Šiandien latviai, kaip ir lietu- 
I viai su estais, sovietinių rusų pa- 

- ^usa^ galutinai apsis-
id. 'idnjuĮ pįendė įsitvirtinti latvių žemėje 
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veržlūs, energingi ir, kai reikia, 
vieningi.

paskutiniu

kuria mus
riša viena

bai kietas. Paskutinio gyvento
jų .surašymo duomenimis iš 
bendro 2,354,000 gyventojų 16, 
000 arba 38,8 proc. buvo slavų 
tautybės.

Nors okupacija ir labai kieta, 
latvių tauta tebėra sveika, nėra 
^atūžusi ir visomis išgalėmis 
priffiinasi krašto rusifikacijai bei 
kolonizacijai. Rusams energin
gai priešinasi net latvių tautybės 
komunistai.

Ypač latviai almami kultūriš- 
kaLNors latviai Latvijoje šiuo 
metu dar sudaro 56 proc. visų 

j gyventojų, bet tik 48 proc. knygų 
Įį isladžiama latvių kalba. Iš 1973 
I metais latvių kalba išleistų 1185 
į knygų tik 899 buvo latvių auto- 
Į rių-parašjlbs — nauji veikalai ar 
Lpakartotinos laidos. 286 yra ver
iamai, o iš jų 205 versti iš rusų 
įkalbos. Rusų kalba vis labiau 
I primetama visur Latvijoje — mo- 
Į pBoše, įstaigose, įmonėse.

’ *
Šiuo metu laisvajame pasauly

je gyvena vienas dešimtadalis 
latvių tautos. Daugiausia latvių 
yra JAV-bėse, Kanadoje, Švedijo
je, Vokietijoje, Australijoje. Šie 
ilstančiai kietų latvių — didelė 
tautos jėga. Latviai yra 'sukūrę 
politines, kultūrines, švietimo 

■^ organizacijas. Iš jų tarpo yra 
, profesorių, 

I specialistų, rašytojų, kultūrinin-

* J
Iš latvių organizacijų ypač mi- ■ 

nėrini “Dauguvos vanagai”. • 
1975 m. narių skaičius pasiekė ; 
9,637. Šios organizacijos kultu- ■ 
ros sektoriuje veikia 17 chorų, 18 
teatro trupių, 46 bibliotekos su 
32,084 knygomis, 43 sporto ko
mandos, 15 tautinių šokių gru
pių, 48 įvairios kitos sekcijos. Pe
reitais metais buvo suruošta 113 
paskaitų, 83 koncertai, 61 teat
ro vaidinimas, 677 kitokį subu
vimai, kuriuos visus aplankė 90,- 
000 žmonių.

Š. m. rugsėjo. 24-26 dienomis 
Stuttgarte, Vak. Vokietijoje, bu
vo suruošta viso pasaulio latvių 
dainų šventė.

*

Išeiviai latviai daug dėmesio 
skiria latvių knygai. Tai kultūri
nė kovos priemonė, nemažiau 
svarbi kaip politinė kovos pusė. 
Išeivijoje latviai kasmet išleidžia 
daugiau ir geresnių knygų, kaip 
mes lietuviai. •

1959 m. Australijos ir N. Ze
landijos latvių kultūros fon- 

; das A Zarinšo iniciatyva pradė- 
l jo spausdinti žymaus latvių dra- 
i maturgo Mautino Ziverto sce

nos veikalus-. Iš 50 veikalų buvo 
spaudai parinkta 30. Veikalai 
buvo spausdinami serijomis ir 
neseniai buvo išleista paskutinė' 
■jos knyga. Iš viso išleisti trys sto
ri tomai po 10 veikalų kiekvie
name. Visas darbas atliktas be 
jokių pašalpų iš išeivių organi
zacijų. Tiesa, Australijos latvių 
fondas šiam reikalui iš pradžių 
buvo paskyręs pradžiai 50 dole
rių, bet, knygas išleidus, ši suma 
jam buvo grąžinta. Pažymėtina, 
kad visą leidimo darbą atliko tik 
du 1 žmonės: rašytojas Mintautas 
Eglitis, dirbęs raidžių rinkėju, ir 
Aleksandras 
ganizacinius

Zarinš, tvarkęs or- 
reikalus.

*

Kanadoje, JAV-bėse 
daug gerų latvių
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I Greit besikeičiančiuose pasau
lio įtylduose laisvajame pašauly- 
j^gyyenanti tautos dalis yra pa- 
ffifyjisi atsakomybę dirbti poli- 
^4 darbą, kas Latvijoje nėra 

MOHĄlJ1 hanoma.
T Laisvės kovai vesti latviai yra 
[Neigę Latvijos laisvės fondą, II- 
[Nn Spilners vadovaujamą. Šis 

fondas turi parūpinti lėšas, rei- 
pfcgas laisvės kovai vesti, poli- 
Priaųi darbui finansuoti. Už 
fcdo veiklą atsakinga Fondo 
Įferbą, sudaryta iš viso pasau- 
[gdatvių organizacijų narių. Po- 

lėje darbo srityje latviai yra

Švedijoje, 
išleidžiama 
knygų. Ypač pažymėtinas žymios 
latvių rašytojos Zentos Maurinės 
raštų leidimas. Kaip žinia, šios 
pasaulinio, garso rašytojos vei
kalai išleisti daugeliu pasaulio 
kalbų.

Toronte veikiąs Zentos Mauri
nės fondas surinko 12,000 dol. 
aukų, iš kurių 8000 išmokėjo ra
šytojai. Fondo planuose numa
tyta paskelbti novelių konkursą, 
premijuoti latvių daugiavaikes 
šeimas išeivijoje.

Švedijoje, kur gyvena keli tūks
tančiai latvių, latviai susilaukia 
paramos iš Švedijos iždo. Taip š. 
m. rugpjūčio 31 d. Švedijos vals
tybinis kultūros organas įteikė 
vyriausybei eilę pasiūlymų pa
remti tautines mažumas. Tarp 
kitų projektų yra pageidavimas 
1977-8 metų biudžeto ribose pa-j 
skirti mažumų kalbų literatūros 
veikalų leidimui 500,000 kronų. I 
Manoma, kad už šią sumą būtų 
galima išleisti 20-25 knygas ma-/ 
žumų kalbomis. Dalis šios sumos 
teks ir latviams.

Pabaigai “Latvijos” laikrašty
je paskelbtas anekdotas, neseniai 
atkeliavęs iš Rygos. I Rygą pasi
svečiuoti pas .pažįstamą atvažiavo 
iš provincijos svečias. Rygietis 
veda jį parodyti miestą. Prie vie
nos statybos jis pasididžiuo
damas sako svečiui: “Žiūrėk, 
kaip greitai statomas miestas — 
bus žmonėms kur gyventi!” Ta
čiau svečias jam liūdnai at
sako: “Bet juk traukiniai į Rygą 
su rusais kolonistais ateina daug 
greičiau”...

b. kv.

NAUJA BAZILIKA
dalyvaujant Šventojo Tėvo

— popiežiškajam lega-

I į ^^entinta Guadalupės. Sven» 
; ^siajai Mergelei Marijai —

įr j ™ Meksikoje buvo iškilmingai

4 Amerikos Globėjai
I •m^10ta bazilika. Naujoji ba- 

lASJ^C J pastatyta Dievo Moti-
C & Z8'-aPsireiškimo vietoje, Tepe- 

r^K I tabJ^1110 J* "ali su-
daugiau kaip 10,000

Einant Vietnamo karui, Kana
dos komunistai, talkininkaujant 
visokioms padugnėms, demoris- 
stravo prieš Ameriką, kad ji nusto
tų kovojusi prieš komunistus. 
Kai Amerika savo kariuomenę iš 
P. Vietnamo ištraukė ir tą kraš
tą atidavė komunistams, Kana
dos komunistai aprimo, bet neil
gam. -Dabar jie vėl šėlsta ir dau
giau persimeta į darbininkų pu
sę, išvystyti veiklai prieš krašto 
•vyriausybę.

Kanadoje veikia Canadian La- 
bour of Congress — CLC, kuris 
kontruoliuoja keletą darbininkų 
unijų ir iš tų unijų narių įna
šų gauna algas. Tų unijų na
riai. negali atsakyti į klausimą, 
kam reikalingas tas CLC, nes uni
jos turi savo centrus. Tą CLC val
do komunistai. Jie fabrikuose ne
dirba, o tik išveda unijų narius 
į . visokius anarchinius streikus. 
Vienas tokių streikų buvo įvyk
dytas 19.76 m. spalio 14 d. Tas .vie
nos dienos streikas buvo kova 
prieš krašto vyriausybę, kad ta 
vykdo antiinfliaciją. Antiinfliaci- 
ja nėra labai griežta, bet ji kiek 
pristabdė kainų kilimą. *

CLC savo žinioje turi apie 2 
mil. unijų narių — darbininkų 
iš apie 10 mil. Kanados dirban
čiųjų. CLC spalio 1'4 d. visoje 

' Kanadoje norėjo išvesti į. streiką 
apie milijoną darbininkų, bet į tą 
streiką išėjo tik 340,000. CLC no- 

! ri diktuoti krašto vyriausybei, ku
rią išsirinko krašto gyventojai. 
Bet tas CLC vykdytas streikas ne
pavyko: Toronte demonstravo tik 
8,000 darbininkų. Gal ir dėl to 
tą naktį Toronte buvo išsprogdin
tas požeminis susisiekimas, sude
ginti 6 vagonai. Kas taip padarė, 
dar neišaiškinta, bet daugumas 
gyventojų spėja, kad tai streiki
ninkų — komunistų darbas. Po
žeminis tarnauja susisiekimui, o 
ne vyriausybei.

Kai CLC vykdė minėtą strei
ką, atsirado ir prieš protestuojan
čių. Jie priminė, kad streikinin
kai daro nesąmones, nes gauna 
po 5 — 7 dolerius per valandą ir

J. VAI ČE LIŪNAS

dar nori daugiau, kai 80 proc. 
Kanados dirbančiųjų turi pasi
tenkinti mažesniais uždarbiais. 
Atleidus antiinfliacinius varžtus, 
kainos vėl pašoktų ir į didesnį 
skurdą įstumtų daugumą darbi
ninkų.

Kai kurie fabrikai Jau žada už
sidaryti, -jei darbininkai reikalau
ja didesnių atlyginimų. Tada at
sirastų dešimtys tūkstančių nau
jų bedarbių. Žinoma, prokomu
nistinis CLC bedarbių reikalais 
nesirūpina. Jam svarbu, kad 'kraš
te būtų didesnis chaosas ii kad 
tuo galėtų pasinaudoti komunis
tai. Kai kas CLC -palygina su 1917 
m. Rusijoje susidariusiu darbi
ninkų — karių komitetu, kuris 
Rusijoje pastatė komunistinę vy
riausybę. Kai komunistinė vyriau
sybė paėmė valstybės vadžias į sa
vo rankas, buvo likviduotas ir tas 
darbininkų — karių komitetas.

CLC vadovauja J. Morris. Jo 
tautietis David Lewis -to streiko 
dieną nuskubėjo į Sudburį, kur jis 
kalbėjo streikuojantiems darbinin
kams. Jis buvo naujųjų demo
kratų — NDP (prokomunistų) 
partijos vadas. Bet jį iš parla
mento išmetė viena šeimininkė. 
■Jis turėjo pasitraukti ir H NDP 
partijos vado, posto. Dabar jis va
žinėja po Kubą ir metasi į komu
nistinį veikimą. CLC priklausan
čių unijų nariai mėnesinį mokes
tį moka ne tik savo unijos skyriui, 
centrui, CLC, bet ir NDP partijai. 
■Jai moka' ipo 10 centų per mėnesį 
arba 1,20 dol. per inėtus. -Jei CLC 
priklauso per 2 mil. darbininkų 
tai ir NDP iš 'tų darbininkų 
per metus gauna per 2,400,000 
dolerių. Taigi kai kurie darbi
ninkai duoda pinigus tiems, kurie 
■krašte- kelia anarchiją.

Kanados komunistai veikia ir 
kitoje srityje. Spalio 18 d. Toronto 
rotušės aikštėje jie surengė de
monstracijas prieš, atominius 
ginklus. Jie demonstruoja krašte, 
kur atominiai ginklai negamina
mi, o nevyksta demonstruoti į

Maskvą, kuri tik paskutinėmis die
nomis požemy išsprogdino net du 
atominius užtaisus po 150 kiloto- 
nų.

Toje demonstracijoje dalyvavo 
ir rabinas Abraham Feinberg, at
vykęs iš Reno, Nevados, JAV, 
tarsi jo veiklai Amerikos plotai 
būtų per maži. Tie,kurie Rusijoje 
sukūrė bolševikinį rojų, dabar iŠ 
to rojaus patys bėga, o čia ruo
šia demonstracijas prieš laisvojo 
pasaulio apsiginklavimą. Tokios 
demonstracijos turi komunisti
nius tikslus. Nenuostabu, kad 
Maskva taip gaudo dolerius, kad 
laisvajame pasaulyje galėtų išvys
tyti sau naudingas demonstraci
jas.

Kad 'Kanadoje yra per daug 
laisvės, tai pastebėjo ir vienas ko
munistas, atvykęs iš Sovietų Są
jungos. Jis sako, kad čia žmonės 
perdaug laisvai kalba, demonst
ruoja prieš vyriausybę, o vyriau
sybė jų nešaudo. Sovietų Sąjun
goje esanti geresnė tvarka. -Jis yra 
inžinierius, atvykęs į Kanadą tar
nybos reikalais. Jis gaunąs per mė
nesį 600 rublių ir jam valdžia pa
dėjo pasistatyti 12,000’ rublių .ver
tės namą. Jo brolis taip pat yra 
inžinierius. Jis nėra komunistas, 
todėl per mėnesį gauna 130 
rublių ir neturi namo. 'Jis pripa
žįstąs, kad Kanados ekonominis 
gyvenimas yra 3 kartus aukštes
nis, negu Sovietų Sąjungos. Ir 
sovietinis komunistas pasakė, kad, 
Kanadoje perdaug laisvės, tik jis 
•nepasakė, kad čia perdaug laisvės 
turi komunistai ir kad vyriausybė 
į komunistų destruktyvius verks
mus žiūri pro pirštus.

MAŽAI RAŠYDAVO

Rene Dekartas (1596—1650) 
rašydavo mažai. Paklaustas bi
čiulio, kodėl tiek mažai terašo, 
atsakydavo:

— Todėl, kad geriau išmokti 
tai, kas naudinga gyvenime, 
negu gaišti laiką ir užrašinėti tą 
truputį, ką žinai

žmonių, o kolonų apsuptame 
šventoriuje pamaldas gali sekti 
keli tūkstančiai tikinčiųjų. Apie 
vienerius metus užsitęsusius 

Į naujos bazilikos statybos dar
bus finansavo Meksikos tikin
tieji ir krašto vyriausybė.

— Didžiųjų valstybių atsako! 
mybė yra tarnauti, o ne viešpa
tauti pasauliui.

X'

Amerikos. Lietuvių Tarybos suvažiavimo lapkričio 13 d. Sheraton Td- 
wer viešbutyje prezidiumas. Iš kairės: dr. J. Meškauskas, pirm, dr K. 
Bobelis (kalba), inž. E. Biartkus, dr. J. Genys,- dr. J; Valaitis, P. Dar
gia, kun. A. Trakia, dr. V. Dargia. Nuotr. V. Noreikos

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Dalis delegatų ir svečių Amerikos Lietuvių Tarybos metiniam suvažiavime Chicagoje lapkričio 13 d. Prie
ky sėdi iš kairės: dr. V. Šimaitis, dr. J. Valaitis, P. Dargia, dr. K. Bobelis, vysk. V. Brizgys, dr. J. Meškaus
kas, NN, T. Blinstrubas ir kt. Nuotr. V. Noreikos

Iždininkas J. Skorubskas pra
nešė, kad per metus pajamų 'bu
vo 53,187 dol. Daugiausia aukų 
gauta iš Chicagos skyriaus — 
7,000 dol. toliau — Detroito, 
Los Angeles, Glevelando, Miami 
ir kt. Išlaidų 43,905 
Dabar ižde yra apie 41,000

Visi suvažiavimo dalyviai 
ivo pavaišinti pietumis.

Popietinėje sesijoje atsistojimu 
pagerbti mirusieji ir žuvusieji dar 
buotojai ir kovotojai dėl' Lietu
vos laisvės. Posėdžiui pirminin
kavo P. Dargis.

Kiti pranešimai

Dr. J. Genys, Alfos atstovas 
Washingtone, papasakojo apie 
Pabaltijo valstybių komiteto veik 
lą. Kas savaitę buvo daromi po
sėdžiai, lankomi kongreso nariai 
•siekiant pravesti rezoliucijas. Bu
vo pareikštas protestas National 
Geographical žurnalui, kad nu
stojo atžymėti Lietuvos ipavergi- 
mo faktą. Buvo vizituojamas 
Valstybės departamentas, 'kontak 
tuojami Baltieji rūmai, Carteris 
padarė net 3 Lietuvai naudingus 
pareiškimus. JAV etninių grupių i 
konfederacijos pirmininku ir tei
sių komiteto pirmininku išrink
ti dr. J. Genys dr dr. K. Šidlaus
kas. Dr. J. Genys, kaip antri
ninkas, dalyvavo .respublikonų 
platformos konvencijoje..

V. Abraitis iždo globėjų vardu 
pranešė, kad finansinė atskaito
mybė vedama tvarkingai. Dabar 
Liet. Amerikos Tarybos iždas ge
resnis negu pernai. Dėkojo už .ge
rą reikalų vedimą* sekr. kun. A. 
Stasiui, ižd. J. Skorubskui ir reik, 
ved. I. Blinstrubienei.

Suvažiavimo dalyviai dar pasi
sakė dėl pranešimų ir veiklos. 
Tarp jų buvo V. Kažėmėkaitis, 
E. Mikužiūtė, inž. E. Bartkus, 
dr. V. Dargis, -kun. A -Stasys, 
inž.,D. Adomaitis ir kt.

Alfos sudarančių organ. 
pirmininkų žodis

Amerikos Lietuvių Tar. suda
rančių organ. pirmininkų punkte 
Pov. Dargis pažymėjo, kad SLA 
yra subordinuota Altos veiklai. 
Dr. J. Meškauskas, Kat. Fed. pir
mininkas, pasidžiaugė' nuveiktais 
darbais. 'Federacija ir ateityje Al
tą rems. T. Blinstrubas kalbėjo 
Tautinės sąjungos vardu, Eug.

dol. 
dol. 
bu-

Smilgys Lietuvos Atgimimo są
jūdžio vardu, Vyt. Jucius Kat. 
Susivienijimo vardu, M. Rraneyi- 
čius — socialdemokratų vardui' 
A. Čaplikas tautinės sandaros var 
du, V. Šimkus — Vilniaus kraš
to 'liet, s-gos vardu, A Pakalniš
kis— Liet, .vyčių vardu, J, Ta- 
■landis — Amer. Liet, respubli
konų federacijos vardu, E. Vili
maitė — Liet. Kat mot.- giedri- 
nin’kių vardu, Liet studentų s-gos 
vardu D. Barškėtytė.

Sveikinimai raštu

Dr. J. Valaičiui perėmus pir
mininkavimą, kun. A. Stašys per
skaitė sveikinimus. Raštu sveiki
no: S t. Bačkis, gen. kons. J. Dąuž- 
vardienė, gen. kons. Žmuįdžiiias, 
gen. kon. -A Simutis, krikšč. dem. 
A. Viliūšis, Ramovės—-K. Dab.u- 
levičius, Krivūlės ■— V. Pocius; 
skautų ak. — V. Statkus, socia
listų — M. Pranevičius, evangėl.
— kun. St. Nęimanas, šaulių^— 
•K. Milkovaitis, rel. šalpos rėmė
jų — kun. K. Kuzminskas, Balio
— M. Rudienė, PLB — J. Šla
jus, JAV gyd. dr-jos — dr. J. Bal
čiūnas, “Draugo” — P. Garšva,
L. Žum. — - kun. J. Vaišnys, 
prof. B r. Kazlas, A. Rūkštelė, 
Liet. 'Fondo — dr. G. Balukas, 
latvių — V. Viksnįnš, estų; i-- 
Toomsalu, L. Valstiečių- — Gt. 
Lazauskas, L. .Vyčių — A Miner, 
Taut. s-gos — E. Čekienė, studen
tų — V. Zagarskas, Atgimimo rį-
M. Blynas, Vilniaus 'krašto — 
Dailidka, 
Kamm.

Skyrių 
Čaplikas 
(Chicagosj, St. Paulauskas (Ci
cero) , A. Rukšėnas (Clevelah- 
do), E. Paurazienė (Detroito), 
J. Valeika '(Lake apskr.), dr. V. 
•Balčiūnas (Kenoshos), B. Dūda 
(Los Angeles) , Ed. Yankus (Mia- 
mi), V. Kažėmėkaitis (Racine, 
Wisc.), J. Jurkus (Rochestei,
N. Y.), K. Rutkauskas (Rockfof- 
do), V. Juciūs (Pittsburgo).

Skyriai praveda Vasario 16 ir 
baisiųjų birželio dienų minėjimus, 
Pavergtų Tautų eisenas, išgau
na proklamacijas, rengė konkur
sus tarp moksleivių, **Ką man 
reiškia Vasario 16 d.”, Clevelan- 
de. Rašomi raštai, siunčiamos 
telegramos valdžios žmonėms, 

(Nukelta į 5 psL).

Z
•Kat. moterų — D.

pranešimus padare: A 
(Bostono), Kr. Austin

Lietuvių-lenkų byla
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Ta prasme rašiau vienoje savo korespondencijo
je. “Gleichšaltuotos” vokiečių spaudos reakcija buvo 
labai greita. Buvau tuoj iškoneveiktas už tokios min
ties kėlimą, vokiečių-lenkų sutarčiai veikiant. “Gaze- 
ta Polska” redakcija buvo paraginta sutramdyti savo 
korespondentą. O lietuvių vyriausybiniai sluoksniai tą 
sumanymą įvertino teigiamai. Gali būti, kad ir pasektų 
mano patarimą, “Der Boese Ratschlaeger” patarimą, 
kaip mane pravardžiavo vokiečių spauda, tačiau tuo 
tarpu nesusigalvojo tai padaryti.

Hitlerininkų laimėjimas 1935 metų rudens rinki
muose į Klaipėdos seimelį sukomplikavo padėtį. Iš vokiš
ko “Einheitsliste” į seimelį buvo išrinkti net 24 atsto
vai. Lietuvių frakcija teturėjo tik penkis atstovus. 
Rinkimų metu automobiliu su Prestonu apvažinėjau 
rinkiminius būstus išsaiškinti žmonių nuotaikas. Lie
tuvių nesutikome, užtat visur buvo pilna agresyviai 
besielgiančių hitlerininkų. Sauso 13 d. lietuvių valdy-l 
mo Klaipėdoje trylikos. metų sukakčiai rašiau, kad 
nelaimingo trylikos (skaičiaus) šešėlis užgožė to kraš
to likimą ir nelengva bus Lietuvai jo nusikratyti. Apie 
Lietuvai degančią Klaipėdos problemą galėjau daug 
pasakyti, nes ten turėjau savo informatorių, puikų 
santykių žinovą R. Valsonoką, išsamaus veikalo “Klai-

Harrp & JjnuMnįP^a problemą'’ autorių

Pirmasis mano misijos etapas užtruko dvejus me- 1 
tus, nuo 1933 m. rudens iki beveik 1935 metų pabaigos. ( 
Tame laikotarpyje, be Prystoro ir Muehlsteino, Lie- 1 
tuvą aplankė būrelis lenkų iš Lenkijos. Buvo net at- 1 
vykusi svetingai gastrolei garsi operos dainininką Ewa 1 
Bandurska-Turska (klaida, turi būti: Bandrowska - s 
Turska — vert.). Tačiau iš anonsuotų jos pasirodymų 
Kauno operoje nieko neišėjo. Nežiūrint į šovinistinio 1 
lietuvių jaunimo grasinimus nutraukti įžanginį Band- 1 
rowskos koncertą, dainininkės pasisekimas buvo taip 1 
didelis, kad lietuvių vyriausybės organai jos dalyva- i 
vimą operoje atšaukė. Iš vienos pusės bijojo, kad su- j 
agituotas jaunimas neatsisakys nuo didesnio masto ’ 
skandalo, o iš kitos pusės triumfalinis lenkų daininin- < 
kės pasirodymas buvo gyvas įrodymas tikrovės, jog, : 
kai ateityje mūras skiriantis Lietuvą nuo Lenkijos su- : 
byrės, lenkų artistai Kaune bus mielai matomu

Tuo pat metu aplankė Lietuvą trys mano univer- : 
sitetinių laikų draugai: advokatas Feliksas 'Ma- ] 
jorowiczius Varšuvos žemės kredito draugijos hipote- i 
kų reikalais, Stanislaw Paprockis Tautybių reikalų iii- 1 
stituto direktorius, ir istorikas Henryk Paszkiewiczius. : 
Norėjo aplankyti savo protėvių kraštą ir užmegzti ry- ; 
sius su lietuviais istorikais.

1934 metų vasarą, įimtų ir atsakingų lietuvių gru
pė iškėlė sumanymą suorganizuoti lietuvių-lenkų pre- 
kokybinę bendrovę, lokalizuojant ją Gdanske. Norėta 
kaip nors sureguliuoti prekybos apyvartą tarp abiejų 
kraštų. Neturint ryšių, ji vyko aplinkiniais keliais ar
ba per žaliąją sieną. Lietuva kasmet mokėjo 8 milijo
nus litų, už aplinkinius kelius prekių, importuotų iš Len
kijos. Buvo tai savanoriška duoklė, mokama už atsi- 

i tvėrimu auo Leųkijos. Nuvąziąvau į Varšuvą. Ma&iaiųi

kad tokios bendrovės atsiradimas sudarysiąs rimtą 
etapą pakelyje į suartėjimą. Tik vėliau gavau įsitikinti, 
kad maršalas apie tą projektą niekad nebuvo girdėjęs. 
Dėl neišaiškintų priežasčių Schaetzelis, su kuriuo apie 
tai kalbėjau, nęi maršalui, nei Beckui apie tai neuž
siminė.

Ilgą laiką vis galvojau rasti iš to sustingimo ko
kią nors išeitį, tinkančią abiems šalims, kuri paskubin
tų santykių normalizaciją. Per vieną pasikalbėjimą su 
Lozoraičiu iškėliau pasiūlymą sudaryti Kaune ir Var
šuvoje normalizavimo pasitarimams nuolatines dele
gacijas, suteikiant joms diplomatines privilegijas. Bu
vau įsitikinęs, kad, jei abi šalys su tuo sutiks, delega
cijų statusas po kurio laiko susiformuos, o normali
zacija faktiškai jau pradės veikti. Paskui beliktų vien 
faktinę padėtį formalizuoti.

Atrodė, kad tas projektas Lozoraičiui patiko. Pa
žinojo maršalo pažiūras ir žinojo, kad jose nieko ne
pavyks pakeisti. Tačiau kalbėjo apie būtinumą iš Var
šuvos pusės dar kokio nors mosto susitaikymui, kuris 
lietuvių vyriausybei palengvintų duoti nuolatinių dele-. 
gacijų projektui sutikimą. Tokį mostą pareikšti taip 
pat ragino ir britų “charge d’affaires” Prestonas.

Beckas nuolatinių delegacijų sumanymo neatmetė, 
bet jo ir nepriėmė. Pirmiausia norėjo sužinoti,, ką gi 
pagaliau pasakys Kaunas. Vėl pakartojo, kad pats vi
suomet yra pasirengęs, jei tik to lietuviai panorės, kiek
vienu momentu sėsti į lėktuvą ir nuskristi į Kauną, 
ten pradėti oficialius pasikalbėjimus normalizacijos 
reikalu. 1935 meįų pavasarį, man atrodė, kad labiau 
negu iki tol yra linkęs padaryti kokį geros valios mos
tą.

£Bni
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Gary lietuvių parapijos jubiliejaus bankete pagerbiami parapijos kūrėjai. Už jų -— iš šios parapijos kilu* 
sios seselės ir Tadas Margis, MIC.

GARY LIETUVIU PARAPIJOS JUBILIEJUS
. Gary miestas buvo įkurtas 

1906 m. Prieš tai šioje vietoje, 
25 mylios į rytus nuo Chikagos, 
prie Michigano ežero buvo įtik 
gražios smėlio kopos. Amerikos 
•plieno bendrovė 1906 m. nupir
ko šias kopas — 6000 akrų — ir 
pastatė ant jų antrus pasaulyje 
sąvo didumų plieno fabrikus. 
Bendrovė netoli plieno fabrikų 
pradėjo kurti ir miestą, kuri pa
vadino pirmojo ..plieno fabrikų 
prezidento — Elbert Gary — 
vardu. Elbert Gary iš profesijos 
buvo teisininkas ir,, prieš tapda
mas nauju plieno fabrikų prezi
dentu, buvo kaimyninio mieste-; 
lio teisėjas. Prie pUeno fabrikų 
Statybos dirbo ir dešimt lietuvių. 
Šiuo metu Gary mieštas turi 180 
tūkstančių gyventojų.

Gary lietuvių Šv. Kazimiero 
j^arapija buvo įkurtą 1916 m. 
vysk. H. Alerdingui paskyrus pir
muoju šios parapijos klebonu 
kuh.'- Kazimierą AmltrOząįtį. Šiais 
metais parapija švenčia savo, veik
los 60 metų sukutį. Per tuos 60 
metų parapijoje-įfiibo devyni kle- 
Honai: kun. K. Ambrozaitis, kųn. 
Prahąš Rusis, kuris pastatė .pirmą
jį^, bažnyčią, kun. P.. Daniūnas, 
kun. Juozas Martišfūnas —■. Mąr- 
tis, iįuris pastatė atnrąją bažny
čią, vienuolyną ir įsteigė {mokyk
lą, kun. J. Vinčius, kun. Simonas 
■Draugelis, kun. Ignas Vičiūras, 
knn. Jonas Daniels ir kun. Ignas 
Urbonas, kuris šioje parapijoje 
dirba jau 22 metai.

. Parapijos 60 metų jubiliejus

Spalio 17 d. parapija iškilmin
gai minėjo savo 60 metų sukaktį 
pamaldomis bažnyčioje ir ban
ketų salėje. Jubiliejines Mišias 
koncelebrąvo Gary vysk. . Andrie
jus Grutka, vysk. Vincentas Briz- 
gys, kun. Ign. Urbonas ir kum R. 
•Kunįsch iŠ Calumet kolegijos. 
Ceremonijų'vedėjas buvo kum J. 
Morales, vyskupijos kancleris. Pa
mokslą angliškai pasakė vysk. 
Ą. Grutka, q lietuviškai — vysk. 
V. Brizgys. Vy9k. Grutka suteikė 
ir Sutvirtinimo sakramentą gru
pei .jaunų parapiėčių. Gražiai gie
dojo parapijos choras, vad. B. 
BalrtruŠaitienei, ir Solo — Stasys 
Raudonis. Bažnyčia buvo pilnutė
le žmonių — vyresniųjų ir jauni
mo. Pamaldos 'baigtos tradicine 
lietuvių giesmė *Marija, Marija**, 
ktirią su choni giedojo visa baž
nyčia.

Basiketas ir vyskupų žodžiai

Ttiojau po pamaldų salėje vy
ko banketas, kurį atidarė kleb. 
kiin. Urbonas, pakviesdamas 
banketo vedėju Julių Gudyną, 
Vytauto posto iegijonierių vadą. 
Sugiėdami Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Himnams- vadovavo sol. 
Jūratė Tautvilaitė/Pirmąsis svei- 
kįnhno grąžų žodį tarė Gary vys
kupas Grutka, pasidžiaugdamas 
parapijos jubiliejum ir priminda
mas Bažnyčios persekiojimus už 
geležinės uždangos. Po jo lietu
viškai vysk. V. Brizgys pasveiki
no lietuvius, sukūrusius ir išlai- 
kusins šią parąpoįą. Parapijos y- 
ra išeivijos jėga, nes kur neįsikū
rė parapiją, ten lietuviai dingo 
tarp svetimųjų ir apie juos nieko 
negirdime-

Po to buvo pagerbimas iŠ šios 
parapijos kilusių kunigų,', vienuo-

lių ir šešėlių. Ši nįažą parapiją 
davė trįs kunigus — Igną ir My
kolą Vičiūrus ir Joną Danięįs - 
D.anilevioių; du.’ brolius marijo
nus — br. Vincentą Žvingilą ir 
jbr. Tadą 'Margį .'ir 10 seselių — 
ĮDeotilą, Evelyną, Agnitą, Da- 
mierią, Ireną) Rosatindą, Stefa
niją,. Janiną, Mariciją ir Marioitą. 
Be jų, i parapijos jubiliejų atsi
lankė ir šios parapijos mokykloje 
dirbusios seselės karimięrietės: 
In£anta> ’loy0®, Theophania, 
Grace. Ann ir Lorąm.

Julius Gūdynąs, šu šiais 
•kunigais ir seselėmis kartų lan
kęs Šios parapijos. nLOkįklą, iįios 
pristatydamas, pąšidallno ir gra
žiais jaunystės prisiminimais ’iš tų 
laikų. Taip pat buvo gražiai pa- 
•gėrbti šios parapijos' kūrėjai ir il- 
gamečiai parapiėčiaį. Jų buvo 25. 
Kun- Urbonas pėrąkajįtę jų pavar
des, o Marytė Ruzgienėj talki
nama tautiniais rūbais,, pasipuor 
namą mergaičių (Kristiną Tava- 
rąitė ir prisegė .kiekvienam 
ir kiekvienai jų po gėlę.

Menine

Meninę.1 progranią^ atliko para
pijos, jaunimas? /Dvi ; studentės 
— Jūratė Tautvilaitė ir Lindai 
•Rųzgaitė, gitaromis pritariant, gra 
žiai padainavo ketūriąs';. dainas. 
Juraitė Tautvilaitė solo \-£- 
“Tūnij tum, ttwnM ir šu Linda 
Rųzgaitė dųetti: M$fnglė song’\ 
Greitai greitai, ir Vasaros naktys.

Lituanistinės ’ mokyklos vyres
niųjų .grupę smagiai ir meniš
kai pašoko tautinius. Šokius: audi- 
jėlę, vestuvių polką ir’ šustą. Šo
kiams vadovavo ir. juos paruošė 
mokyt. K. Pečfcaitienė, ąkordeo- 
nų grojo Jonas Vaičeliūnas.

/Parapijos komiteto vardu, žodį 
•tarė Edvardas Kaminskas. Kun- 
■Jonas -Plankis, kun. Urbono ir 
šios parapijos draugas, pasveiki
no parapiją trumpu humoristiniu 
žodžiu; Kun. Urbonas padėkojo 
abiems vyskupams, kunigams, se
selėms, meno programos .atlikė
jams, rengimo komitetui, šios pa
rapijos kūrėjams ir visiems para> 
pieČiams, kurie šiai parapijai pri
klauso, jai dirba ir ją išlaiko. Kun. 
Ignas Vičiūras banketą baigė gra
žia padėkos malda.

Parapija oazė

Parapijos’-jubiliejaus proga bu
vo kun. Urbono paruošta ir 
“Draugo’’ spaustuvėje išspausdin
ta trumpa parapijos istorija. Joje 
•tarp kitko pažymėta, kad parapi
ja 'per tuos 60 metų buvo Gary 
lietuviams religinė, tautinė ir kul
tūrinė oaze šioje didelės indust
rijos aplinkoje. Tai tiesa. Parapi
joje visada buvo gyva organiza
cijų veikla. Jų buvo gana daug: 
■Liętųvoš Vyčiaį, du Susivięniji- 
mąų Ėietuvįų ..politikos klubas, 
•Liet, kąt; moterų sąjunga, Lietu
vių orgąnizascijų lyga, Vytauto 
posto legĮonieriąi, du Lietuvių 
miesto klubai, Aitą ir daugelis ki- ] 
tų įvairiais vardais (“rožių) or-1 
ganižacijų, klubų ir grynai religi
nių draugijų. x Šiuo metų jų dąr| 
yra dvyliką. Veiklesniųjų veikė- Į 
jų vardai dar yra. dažnai minimi: 
Jokimas At^kalnis (40 metų 
spaudos pjatįntpįas)r ĄnMnas 
Valėnąs, Simonas jrOna įrazaųj. 
kai, Jonas ir Sofija -Kaminskai, 
varg. Šlapelis, Antanas Kariaus-

kas, Antaniną Nainienė, Julius 
Gtidyrias su vi saiki zlegionieri aisx 
broliai 'Petraičiai, Teresė Bartos- 
Brazauskaite ir kiti.

Po antrojo pas. karo 1949 m. 
iš Vokietijos atvyko apie 30 šei
mų. Tarp, jų -4- Adomaičių, 
Barų, Matusevičių, PečkaiČių, 
Urbonų, Tautvilų, TavarųA 'Ruz
gų, SJčeirių, Janušaičių ir kitos 
šeimos, kurios sustiprino lietuvių 
įkultūrinę veiklą parapij’oje ir Ga-,

I rįl mieste. Tarp j^ buvo & du mū
sų Žymūs operos sofistai : Sofija 
Adomaitienė, ir Stasys Baras. S. 
Adomaitienė talkino Jyairioms

Ii meninėms programoms ir atsto- 
Į'vavo liętųviams . iarptautiniame 
į institute, o St. Baras dažnai savo 
[ gražiu tenoru ^lugino (ir virk
dė) visiis bažnyčioje ir salėję. Jo 
nas ir Katrina pėękaičiąi jau . 10 
metų yra mokytojai htuaništinėje 
molkykldje. K. pečkaitienė tik. ar- 
yyku§ 1950 ;m. vadovavo tautinių 
spiriu , grupeį o dįbąr jau 10 me
tų vądoyauja tąn-tĮnių šokių klaT 
~sėj 1 it mokykloje ir su sąvo šokė
jų grupe reprėžejntuoją lietuvius 
viĖspje. apylinkėje. Utuanistmė rnb^ 
kykla ve/ikia< jau 17 metų. Užsi
darius. parapijos mokyklai, seselė 
Jąriina Golųbickąhė vadovauja 
religijos kĮąseį jau 10 mėtų.

Parapija savo'60 metų sukaktį 
atšventė sų didėliu džiaugsmų, 
nors ir jausdama baimės žymių 
dėl jos ateities. ‘Bet šiuo metu ji 
dar yrą gyva ir judri- Visos 4-rios 
kartos —- senieji Čia gimę, naujie
ji it jaunamas joje dalyvauja ir 
įdirba visi vieningai.- Reikia tikė
ti, kad sena bažnytėlė, pasipuo
šusi lietuviškais ženklais iš lauko 
■ir vidaus, .dar ilgai,primins lietu
viškus, pėdsakus Michigano pa- ’ 
krąntęsę. J

Parapietis

BOSTONO ŽINIOS
VYRESNIŲJŲ PRISIMINIMAS

Boštorie 4-tb televizijos tinklo 
Žinių komentatorius praeitą ša- 
fVaitę prisiminė vyresnio amžiaus] 
jžmones. Esą, tragiška, kada žmo-l 
! gus, išauginęs vaikus, dirbęs: visą 
lamžių yra atleidžiamas aš darbo 
{■ir nebeturi vietos tne$ pas savo 
vaik-its. Nūo čia .prasidedąs tų vy
resniųjų.-gyvenime vargas. /Ni^“ 
kas vyresnio amžiaus žmogau ne
benorįs priimti į darbą,. Žmogūš 
{pajėgus dirbti,. turįs didelį darbo 
stažą, bet ęsą^ išmestas už. norma
laus’ gyvenimo ribų. Tie, kurie 
jau esą sumažinto^ pensijps. pėn'- 

hsinįnkų amžiuje, neturį kito pa- 
įsirinkimo, kaip pradėti imti suma
žintą (pensiją <80 proc. ar kiek dau
giau. Taip, toks žmogus pąsijun- 
tąs niękam nebereikalingas ir naš
ta, atrodą, visięins, nąšją. Lygiai 
esą ir sųsųląųkūsiais ^Š mėtų am^ 
žiaųs. Daugelis jų esą.dar pajėgūs, 
su darbo stažu ir turį norą dirbti* 
bet jiems darbo nebesą. O tokio 
amžiaus žmonėms darbų „esą, tik 
jų niekas nenorįs. Net ir pačiose 
šeimose, vyresnio amžiaus. žųio-. 
nėms esą nebereikalingi, lyg jie 
tikrai būtų nąsta; -Jiems nebesą 
pagarbos ir jų niekas nenorį. 
Visai kitaip esą kituose kraštuose, 
ypač Japonijoj vyresnio amžiaus 
Žmogus esąs autoritetas. Jį visi 
gerbia, su juo skaitosi, o šeimose 
jie sudarą pasididžiavimą;

'Komentatorius pasakė tiesą. 
Amerikoje vyresnio amžiaus žmo
nes tikrai nereikalingi. Net ir vai
kai, labai dažnu atveju* stengia
si atsikratyti -tėvais,, juos pasiųs* 
darni į senelių namus ir kartą i 
mėnesį, o. kąrtąis ir, rečiau juos 
aplankydami. Senelių namai yrą 

. labai reikalingi, kąda nėra kam 
vyresniąisiąis rūpintis, o jie patys 
jau nieko nepajėgią,.tada yra ge-

rai ir senelių namai. Tačiau ga
ną dažnai ]‘ie pasiunčiami, kada 
jie niekam dar sięra našta. O tu- 
•rėtų būti pri^ifigąi. Vyresni pri
valo pagarbos, vaikų rūpesčio, 
n^s jįęjns atidavė gražiausius sa- 

, vq gyveninio lįėtus. Gi visuome- 
i nė ir vyriausybę, lygiai ikaip/ ir 
;v^u-kai, privalo^ęškoti. būdų, <kad 
■jų gyvenimo ruduo būtų švieses- 
iniš ir linksmesnis.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
‘X*? MINĖJIMAS

Lietuvos.kariuomenės atkūrimo 
' 58 metų ■ sukalk ties m inė jimas 
.frjykS;?į Sekmadienį lapkričio 21 
dieną.

10 vai. ryto Sv. 'Petro lietuvių 
parapijos bažnvčioj*e So. Bosto
ne pamaldos už kritusius dėl Lie-« 
tuvoš laisvės.
, 3 vai., p. ik iskilmingas aktas su 

; menine da&ti, kurią atliks akto
re Aleksandra Gustaitienė, Lietu
vių ''Piliečių d-Jo salėje.

Po iškilmingosios dalies pobū
vis su šokia is ir muzika.

BOSTONO CENTRINĖJE 
BIBLIOTEKOJE

Bostono Centrinėje Biblioteko
je Copley Sąuare bus lietuvių ren
giniai;

lapkričio 16 d. 8 vai. vakaro 
Kultūrinė vakaronė: dr. Jurgio 
Gimbuto ir dr. Stasio Goštauto 
paskaitoj pailiustruotos skaidrė
mis.

Lapkričio 17 d. 8 vai. Kelionė 
į Lietuvą — Romo Bričkaus skaid
rės

Lapkričio 18 d. 2 vai. po pietų 
Algirdo Bųdredkio ir Mykolo 
■Drangos paskaitas, pailiustruotos 
skaidrėmis.

Lapkričio 19 d. 1:15 vai. po pie
tų lietuviškų filmų seansas.

Lapkričio 29 d. 8 vai. vakaro

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Nr. £5 ir 28. Viso 24 kūriniai, kurios primins Lietuvą, 
Lietuvos Kariuomenę ir kitus lietuviškus kūrinius, tai 
būtent:

Karo Mokyklos ehora< KUR LYGŪS LAUKAI
MARI MAR5 KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO vilko MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

Jt Petrauskas ir V. Dineika: VATPYLOS MĄF.pĄ 
SENAS KANKLININKAS

Karo Muziejuje — Vėliavos nuleidlmaa I-H dalis

A Dvarionas: TU TIK TU TAIP MOKI MYLtTI

Stepo Graužinio ir Antano Dvariono Įvairūs įdainavimai.

visus suminėti reikėtų daug viotos. fiių ųhojų albumų ilk 
£12.50 su persiuntimu, i

Užsakymus siųskite šiuo sdrėaų:

DRAUGAS, 4545 W. Mrd tt« Chleago, III. G0829

% &

lietuviškų filmų seansas.
Šie parengimai vyksta (rūsy- 

je) naujose .patalpose. O taip pat 
yra lietuviškų knygų h- kitų da
lykų paroda senojo pastato vitri
nose. \ - - -----------,--
lankyti į Šiuos renginius.

KITI PARENGIMAI

rų federacijos Bostono klubo va
karonė k|m.t Kezį°t
meniškų nuotraukų paroda bei 
skaidrės.

Gniodžib 19 d, Žalgirio ir Bab
Visuomenė kviečiama airi- j rijos tuntų skautų ir skaučių bei 

jų tėveliii bendros Kūčios, Lie
tuvių Piliečių d-žjąs salėje.

Sausio ’9 d. 3 vai Izidoriaus b 
Gruodžio 11 d. Lietuvių Mote- dr. Vytenio Vasyliunų mėtinis]

IŠNUOMOJAMA - MIK KĖNI

Ižnuom. Marųuette Parke viengun
giui ar viengungei 2 gražūs, kamb. 
(butelis) su visais patogumais ir 
atskirų įėjimų. Nuoma neaukštą^
Skambint RE 7-9303 arba 537-7949 i

Išnuom. nedidelis butas 2-iųe aukš
te Marąuette Pke. su apšįldymų, 
elektra, šaldytuvu ir gazo pečium, 
vienam ar dviem suaugusiems; 
Skambint 737-5802

NORI PIRKTI

WANTED OLD COMICS
I pay top prices for old comįc books: 
Big Little books, Radio premiums and 
old Baseball cards. , Paying up to 
$500.00 for boa of old comic books 
(late 1930*3 and ’4Q’s). Coli Mack 
Jerkaitis, 340*2718 after 5 pjn.

MISCELLANEOUS

marua noreikiene
VYTAUTAS ŽUKAUSKAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
lubai pageldaatamoa geroe rūšiet 

prekše. Mamas ts Europos sandėlių. 
2603 W. 6Mb St.. Ohlcago Ilk 60629 

TEL. — WA 5-2787

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname h» vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168l.

<XXXXXXXXXMXXXXXXXX>OOOOOOQ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZJNNSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632, telef. 927-5980

■ocoooooooooooooooooocooooc
NAMU REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Taisau ir. naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, teL 776-0682 po 6 ir. vak.
»ooooooooooooooooooooooo<xx

tooooooooooooooooeooooooooo 
įvairių prekių pasirinkimai ne

brangiai iš mūsų sandelio.
OOSMOS PARCELS EYPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
SSSS S. Halsted St. Chicago 11L 00008
2501 W. «»th St., Chicago. Udx 00620 

Telef. 925-2737 — 254-3320
V. Valanti nM 

oooooooooooooooooooooooood

lllIlIlIlIlIlIlIlUllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIHIII

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

MIGLINAS TV
W. 69th St, teL 776-14362346

imiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiii

llililiiiiiiiiiiliiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NAMŲ APŠILDYMAS

Taisau senus ir sudedu naujus pe
čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu dėl dvJu. įdedu vandens 
šildytuvus. Kreiptis

A. BANYS — tęL 4474806 
llllllllllllilIlIlIlIUIIIIIIIIHIIIĮIIIIllllllllllU

-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TELEF. WĄ 5-8063 
ooooooooooooo^ooooooooęooo

R E A L E S TA T K

M. A. ŠIMKUS
NOTARY PUBJ JC 

LNCOME TAi HEJtVICM 
4259 S., Maplevood, teL 254-7450

Ta-tp pat bijomi VERTLMaI, 
GJMINTU Ubltvtotimai. ' sūdomi 

PrUETY B£3 FRAAYMA' ir 
kitokį blankai

SU SAVAIS APLINKUI
IVa aukšto DiūftĮA 2 auto mūr. ga

ražas. Originali 26 metų statyba.
Erdvūs 2 butai. ■ Senutė nepajėgia, 
turi parduot. Marąuotte Pke. Pijęial 
Š3Si(MM^.......... J • •» !

Gjęažus ir (virtos 7 kamb. mūras ir 
mūr. garažas. Arti mokyklų Mar- 
ąuette Pke. Po Nauju metų vyras 
keliamas kitur. Reikia pirkėjo su 
?5,0 o 0.00 savų plnlpų. '*

Vienintele stilinga 6 kambarių > 
metų rausvo mūro rezidencija h* 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marųuette Parke.. $29,750.00.

Ant Hickory kalno prie ąžuolų U I 
metų 7 • kambarių rezidencija fa* 2 
auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už $52,700.00.

Mūrinis - medinis pajamų namas. 
2 būtai. Pirkėjui tikras radinys. Mar- 
ųuette Parke. $29 900.00. ' 
’ 17 metų didelis 2 aukštų niūras 
ir 2 auto mūro garažas. "Radiant** 
Šildymas. Marųuette Parka. 
$38,00Q.Q0. <

Platus lotas arti Šv. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. .

VALGIS REAL ESTATC
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas —• 

Valdymas
Draudimai —- Ineome Tax 

Notarbtea -i Vertinai 

BELL REALTY 
t. .B A O B VI ČI U S

MM 80. Kedsde Are. — T78-22SS

VAINA RmI Estete
Geras investavimas — 6 hutų apt 

Netoli jūros, tik $25,000 jmokėt Kai
na $92,000.

6 kamb. namas prie jūros ant 85- 
tos gatvės. $38,000.

7U 85th St, Miami Beach, FL 
tek (305) 864-3586

Erdvus mūr. 3-jų taieg. bunga)ow. 
Į vakarus nuo Califomia ir 62-oe. 
Nauji aluminum langai ir garavau. :

1% aukšto mūrinis. Puošnus bu
tas savininkui fa* geros pajamos. Ar
ti 56 ir Talman.

Pelningas investavimas 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa fafah 
niui. Žemi taksai. Brighton Pke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance w Ineooie Tm

2951 W. 6Srd 8treet — 436 7878

ĮSIGYKITE d ą ba b
iitrfiliHfNifliiiiitiMmHiiinHiliiiiiiiiitim

LAI LIETUVOS VtaJTAVA 
PLBVCSUOJA ANT JŪSŲ 

STAtė

koncertas Joidan f/įfl 
salei,

Vasarh5<Lįįst<^i j 
teto vakaras Liet; PfUįŽ^I 
salėje.

lOk

HELP WANTĖD

~VzuloiT
FULL OR PART Tūį

Mea’3 dothĮng, 8^. 
ifust speak Englūh.

Tet^fi734t«

jjetut 
rius ii 
par. k

G

! Chit 
ristiki 
nimo 
metais 
darbo 
ta kiel 
uiojo i 
nbs Hį 

j^tadi 
ryto, t 
phrban 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiliiiiiiiniiuiiiini^ sirekla 
. STATOME NAŲJtiĘ 

IR DAROME ^ENŲ PATISYIRI 
Be. to atliekame kwu«^ ir į 
planavimą ir jų imginni, 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTON CO.

TeL 847-7504. Skambint po 6 v, i
IHilinillllMlllIfllMIHNIlHIHM^

FanĮųodainas kaiHrus 
paltas su minko kalnwwf 
rankovėmis,.Beveik- nevartot^j 
labai gerą kainą. Tcirautu' (į 
776-2344
____________I

D £M ESĮūT*

Šalies : 
mus h

Džiai 
sfęjų 13 
tą. Vie 
tėviška 
po Vis s 
(M. Ūri 
denyno 
kytojau 

ši humoristini eilių Aliai 1 °
—t •j . |ąucagc

Alijošiau lapai fe.“
Knygos autorius dr. S. Afii mas Če 

88 psL knygoje pateikia 60 4 
mų eilėraščių.

Eiliuotą linksmą jvadą panki 
etas Ant Gustaitis, ^oygoąį 
2.25 doL Lietuviškos knygos p 
nariams trečdaliu pigiau.

Užsakymus siųsti MDraiĮ^j 
rara. Rlinois valstijos gyvaij 
prideda 5% mokesčių.

Vilija J 
Linas F 
Be.abej 
riuos n 
dingo “ 
buvo C 
tykios 
jai ir ti 
viską di 
tiekiami 
giami n 
nas blai 

AIDAS TARP Į pažinti,
tesniosic 

’ jo, ir bE 
i tuviškas 
miai tai 
Itnanigt 
mos liet

Betgi 
keikia d< 
M lanka 
juos mol 
8a ir pi 
hi. Ties

DANGORAIŽIU

Tremtimų, tik atvyMjP 
meriką, gyveoimo 
kuris atitiks daugumai priri 
nirimą

Pirmieji įspūdžiai svetini 
krašte^ sutiktos čki proiM 
įsikūrimo ■minusi, nupiri 
jami lietuvės ūkšlto Ifipį 
kuri atvykus su trink 
stengiami eja mikurtž jbti ūz mo 
sau ateitį, j|r«

ril Veju 70
Realūs vaizdai, kariRį

Mdengia

kalba, Lengvas stilius neturi j 
kių varginančių puofeoH 
gą paverčia lyg paties sw 
tojo autobiografija.

Gaunama “DraatT. 
$6.00.

u ■: J Jii OUnote 8UCA mėtojai prtf 
turi prUM C< dka ,

kas j 
mokės 

Įiidas pa 

vti. Ler 
įversti. 
Wa tik 
tosios 

visuo 
N^ikanč

THE MLTIC
Prof. dr. BROMO 1

A. VILIMAS 
MOVI NG 

Apdraustas per kraustymai!
Įvairių atstumų

TELEF.: 376-1882 arba 
376-5996

“Drauge" kiekvienas gali įaL 
gyti mažą lietuvišką vėliavą 
kuri nuolat papuoš Jūsų namus. 
6ios šilkinės vėliavėlės yra 
gražios ir yra šu mediniais į- 
statomais koteliais. Kaina tik 
$1.00 su persiuntimu. Užsakys 
mus siųskite: Draugas, 4545 W« 
63rd Street, Chkago, IU. 60629. 

tHiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHininiHNiniiH

Biznieriams apsimoka skalbtu 

“Drauge“. Pasinaudokite.

Perskaitę “Draugą”, duokit*

1 kitiems paalakaStyti.

0

naujas, anglą .kalboje veikli* 
rį sudaro tiys dalys, 
teikia BalĮjoiS VUitĮR 
bei politinę struktūrą 
saugumo aieKite srttfnfrt ff 
rijoje, trečioji — fi & 
koa analbę tautiniu ir 
nių požiūriu. . Veiksiu g- 
leistos ir tinka bet ko 
amerikieČiaios jteikti W 
Kaina 3» P*
paštu. '
DRAUGAS 4545

CMMg<^

Eterių > pertfio®9



POVANDENINIAI KABELIAI DR AAUGAS,treč!a<Henfe, 1976 m. lapkričio m. T7 ff.

4 lietuvių senosios išeivijos parodos uždaryme kalba “Draugo” redakto- 
K iius ir eksponatų savininkas' -Bronius • Kviklys, • šalia, sėdi Apreiškimo 

psr. klebonas kun. P. Raugalas. Nuotr. Vyt. Maželio

t CHICAGOS AUKŠT, LIT. MOKYKLA
LAUKIA TAVĘS

Chicagos Aukštesnioji litua- ; 
listikos mokykla, veikianti Jau- - 
Aimo centre, su šiais mokslo 
netais įžengė į 27-tuosius savo . 
iįrbo mėtės Darbas joje vyks- ( 

į nuo pir- ( 
po Darbo die- ( 

uos Ūgi pirmojo birželio men. 
šsiadienio. Pradėdama 9 vai. , 
lytoj baigiama 1:45 vai. popiet. 1 
Dirbama sunkiai, bet tyliai, ne- ' 

h-nreklamųojant, mažai kam iš , 
i šilies žinant; mokyklos džiaugs- 

į : M ir vargus.

P Į Džiaugiamės išleidę 25 baigu- 
; laidas, lygiai 800 absolven- 
1 tį Vieni iš jų gražiai veikia Jie- 

S '.ttnškame gyvenime, pasklidę 
i pi tisą Ameriką: prie Atlanto 
gj (M.Dranga), prie Ramiojo van- 
Ij fenyno (R. Raslavičiutė) mo- 

tjfeįjaują lit. mokyklose, dau- 
'gbė mokytojauja -toje pačioje 

" Chicagojė, b 7 šiuo meta dirba
I šioje mokykloje, kurią kadaise 

.įteigė: Gintaras Aukštuolis, Ri
te] tas Černius, Giedrė Cepaitytė, 
41 Vilija Kerelytė, Nijolė Pupienė, 

linas Rimkus ir Dovas Šaulys. 
M.Bįgbejo, yra ir: tokių, apie ku
lį riuos- mažai begirdime, kurie 
L j dingo “be likusio ženklo”; kad 
į; teyo Chicagos Aukšt, lit. mo- 

į įklos mokiniais, kad mokyto- 
‘Ig ir tėvai skiepijo jiems lietu- 

H liškątivasią. Juk retai kur pa- 
.4 tiekiami visu šimtu procentų tei 
7 pami rezultatai. Betgi kiekvie- 
4 į tas blaiviai galvojąs turės pri

pažinti, kad be Chicagos aukš- 
tesniosios Kt. mokyklos (be abe
jo: ir be kitų Kt. mokyklų) lie
tuviškasis gyvenimas būtų žy- 
:fiiai tamsesnis. Ne be reikalo 
.Knanistinės mokyklos vadina
mos: lietuvybės švyturiais.

Betgi kiekvienam švyturiui 
įlfida dėgalo. Reikia mokinių, 
n lankančių. Reikia mokytojų, 
jo® mokančių; Reikia lėšų. Štai 
na ir prasideda mokyklos var
gai Tiesa, tėvai sumoka mokes- 

H už mokslą. Bet tas mokestis 
i tedengia vos 60 ar geriausiu at- 
I tejtt >70 procentų visų išlaidų. 

$ai kas pasakys, kodėl nepakel- 
į » mokesčio tiek, kad visas iš- 
, hidas padengtų... Lengva pasa- 
į lyti Lengva visą naštą tėvams 
j auverett Bet ar’lietuviškoji mo- 
I b’kla tik tėvų, o ne visos lietu- 

ėškosios visuomenės reikalas? 
Ar visuomenei, savo dosnumu 
telaikančiai didžiuosius užmo-

X

įĮ) darbo metus. Darbas j<
Įj d kiekvieną šeštadienį 
H mojo šeštadienio po Di

S

I Dfrl™-------------
įiil ^Kamuojant,

■
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gų. Mokykla laukia plačiosios 
visuomenės.

Chicagos Aukšt. lįt. mokykla 
tokį vakarą ruošia lapkričio 20 
d. Jaimimp centre. Tai jos tra
dicinis Vakaras, jau dvidešimt 
trečias. Programą atliks visi 
mokiniai: šoks tautinius šo
kius, paruoštus mokyt G. Ce- 
paitytės ir N. Pupienės, dainuos 
damas, paruoštas mokyt F. 
Strolios, suvaidins suhumoris- 
tintą “Meškiuką Rudnosiuką”, 
paruoštą mokyt. D. Eidukienės 
ir mokyt. R. Jautokienės. Vai
dinimo paruošimą prižiūri akt. 
S. Kelečienė. dabartinė Tėvų 
komiteto pirm.

Tėvai, nerasdami į šį vakarą 
kvietimo, jau manys, kad jie pa
miršti. Ne. Jų pareiga dalyvau
ti, nes čia yra jų vaikų mokyk
la. Jų vaikai atliks programą. 
Argi juos atvežtų tėvai progra
mai atlikti, o patys namie sėdė
tų ar į kitus parengimus eitų? 
Būtų negražu... Reikia, atvykti, 
'atvykti su būriu draugų, reikia 
užpildyti salę, reikia paremti sa
vąją mokyklą.

Juozas Masilionis

T

TEISMAS GAIL. SESERIMS

Apylinkės teismas įsakė at
vykti dvylikai streikuojančių 
Cook apskr. ligoninės gail. sese
rų vadovių nuspręsti, kada tu
rės vykti jų byla dėl nepaklau- 
symo teisino.

KALĖJIMAS UŽ VEDYBAS

Ispanų kilmės Edv. Machado, 
45 m., gyvenąs 1638 W. Edge- 
water, Chicagoje, nubaustas 
pusę metų kalėti už tai, kad su
darinėdavo netikras moterystes, 
norėdamas nelegaliai atvyku- 
siems gauti teisę pasilikti šia
me krašte. -

I
F k kaip įdėt. Enciklopedijos 

<į (leidimą, lietuvių fondo išug- 
Ajmą, ir mažuosius, kaip įvąi- 

fiteuaių organizacijų veiklą, ne
it j teturi rūpėti paremti Hetuvišką- 
I Ik mokyklą? Manau, kad dėl to 
j1 tereikėtų nė pradėti ginčytis.

j Miršta žmogus. Jo garbei au- 
.1 ėojama šiam ar tam. Gražu. O 
H todėl nėpaaukoti mokyklai? 
Si kalėdinių sveikinimų au- 
/l tejam šiam ar tam. O kodėl ne- 
/I Ptaukoti mokyklai? Rengia pa- 

tengimą ši organizacija ir ana. 
| ®nam. nors nei tai, nei anai or

ai ftįfeadjai nepriklausom. O ko- 
E Benueiti į lietuviškos mo- 

' įklos vakarą, nors tavo vaikai 
r į ki nelanko? Mokykla, skaityto- 

laukia nė ko kito, o tik. v—j ilgy av LLH. |

S tavo šeimos, tavo drau-|

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

palaikomi Ą-šiai su .kongreso 
žmonėmis, su kitomis lietuvių 
arganizaėįjomt^

Taryba ir valdyba
I naują Amerikos Lietuvių ta-! 

rybą .paskirti: socialdemokratų -I 
'.St Briedis, M. Gudelis, M. Pra
nevičius,- Ą. Pužauskas, J. Valai-' 

|;tis, į valdybą — J. Skorubskas 
pir dr. J. Valaitis, A.LjR.K. Mot. 
s^gos ?— M. Srupšienė ir J. Rots- 
'ko; j valdybą E.- Vilimaitė, Vil
niaus krašto lietuvių — J. Le
kas. ir -A. Stankus, i valdybą — 
J. Pakalka; Arner. 'Liet Kat fe
deracijos — S. Kuprys, .inž. V. 
gaudžius, prof. dr, J. Stųkąs, E. 
jPąųrązienė, adv P.. Žumbakis, į 
valdybą — dr. K. Bobelis ir kun. 
A. Stasys. Am. Liet. Taut. s-gos: 
Y- Ąbraitis, E. Bartkus, G, iBie- 
žienė, Pr. Kašiuba. A. Laikūnas, 
į .valdybą — T. Blinstrobas ir 
P. Bučas. Respublikonų — K. 
Oksas, į valdybą —- J. Talandis 
ir d-r. -J. Genys. Am. Liet, Taut 
sandaros: ‘A. Dęvenienė, Gr. La
zauskas, dr. V. Dargis, A. An
driulionis,, J. Kapačinskas, į val
dybą T. Kųziėnė, dr. K Šidlaus
kas. SLA: E. Mikužiu t ė, A. Čap
likas, į valdybą P. Dargis. 
LRKSA — prel. J. Baltusevičius, 
V. Jucius, į valdybą dr. V. Si
maitis. L. Vyčių: A. M. Kassel, 
I. Šankus, į valdybą A. 'Pakal
niškis. S.AL: Studentų — V- Za- 
karskaš, į Valdybą O. Barškėtytė. 
Liet Atg. sąjūdžio — K. Dirkis, 
V. Jokūbą®, į valdybą Ėiig. 
Sriii'lgyt

Sumąnyniai, rezoliucijos

Sumanymuose buvo siūloma 
sudaryti jaunimui stipendijų .po
litinėms studijoms, suorganizuo
ti bendrą veiksnių komisiją tirti 
Lietuvos karą nusikaltėliamsir 
ĘryŠkinti lietuvių vykdytą žydų 
gelbėjimą^ politinei veiklai, aukas 
skirti Altai. Dr. 'K. Bobelis' pra
nešė',' kad' 'įiriimti į Altą •Ameri- 
kos lietuvių1 demokratų fed'eraęi- 
|ja. J, Talandis painformūvo apie 
specialios komisijos pravestus ty
rimus ir siūlymą Altai nupirkti 
inamus, kurie dabar yra nuomo
jami. Prašyta daryt pastangų, 
kad būtų’ numažinti muitai siun
tiniams. Priminta, kad čia susi
duriama su kietu Maskvos už
sispyrimu.

Edo .globėjais .paskirti inž. J. 
■Naudžius .(ikat. feder.), St. Brie
dis (socialistų), V. Ąbraitis (tąu- 
tin.), A. Čaplikas (taųt. sant.).

Rezoliucijos kom. pirm'. Teo
doras Blinstrubas pranešė, kad 
sudarytos rezoliucijos: sveikini

mai diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos nariams; pagrindinių 
veiklos sričių pasidalinimas, dėko 

’jama už sveikinimus ir aukas;

A. * A.
JUOZĄSJURAŠKA

Gyveno 2415 W.’Marąuette Road, Chicago, Dlinois.
Mirė lapkr. 15 d., 1976, 2 vai. popiet, sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje,. Šilalės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio sūnus Stanley Juraška, 

brolio duktė Bernice Sams.
Laidotuvėmis rūpinasi Pranas ir Ona Paulauskai.
Kūnas bus pašarvotas ketv., 1 vai. popiet Lack-Lackawięz 

koplyčioje. 2424 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks penkta d., lapkr. 19 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vėlionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai.
Tdirėkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

A. + A.
JONUI ASTRAUSKUI Lietuvoje mirus, 

jo broliui aUTINUI ASTRAUSKUI IR ŠEIMAI roil- 
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

E.lrV.Točllauskai 
S. Bukai

A. ir D. čerekai 
A. ir E. Leskevlčiai

S

' sveikinamas Vlikas; dėkojama 
spaudai, radijui, TV; kviečiamos 
centrinės organizacijos šalia 
esančių 12 jungtis į Altą; verti
nama ir dėkojama Alto pirm. dr.

i K. Bobeliui ir informacijos yedė- 
I jui; aukas Lietuvos laisvinimo po- 
i litinei veiklai prašoma skirti Al- 
I tai; sveikinamas prez. Garter ir 
| prašoma ginti Lietuvos reikalus; 
i dėkojama kongresui už rezoliu
cijas Pabaltijo kraštų laisvės, rei
kalu; priimtas žodis- į pavergtos 
Lietuvos žmones.

Registracijos komisiją' sudarė I. 
Blinštrubiėnė, M. Banienė, O. 
Barškėtytė, E. Smilgys. Dalyvių 
buvo užsiregistravusių Į55.

j -naują Amen Liet. Tarybos 
valdybą išrinkti: Amen Liet. R. 
Kat tarybos —dr. K. Bobelis, 
kun. A. Stasys, Am. L. Socialis
tų s-gos — J. Skoruhskas, dr, .J. 
Valaitis, Am. Liet taųt s-gos — 
T.‘ Blinstrubas, P. Bučas, Sandai 
ros — dr. K. Šidlauskas, T. Ku- 
zieriė, SLA —P. Dargis, LRKSA 
— dr. VI. Šimaitis, Kat mot — 
Em. Vilimaitė, Vyčių —A. Pa
kalniškis, Studentų — O. Barškė
tytė, LAS , —Ę. Smilgys, Vil
niau^ liet —J. Pakalką, res 
publ. fė’der. — J. Talandis.

Suvažiavimas praėjo darnia ir 
vieninga dvasia.

J. Prunskis

Povandeninis telefono zkabelis 
“Tasmanas? sujungs Naująją Ze 
landiją ir 'Australiją. Anglų spau
dą praneša, kad pagal sutartį 
darbai' kainuos apie & milijonus 
svarų sterlingų. Bendras kabelio, 
ilgis 1200 jūrės mylių; Telefono, 
ryšys turės 480 kanąlų.

-‘Tasmand” kabelis1 bus .pirma
sis jš 7 kabeliu, kurie numatyti' 
.pagaminti per dVėjųš metus. Iš 
jų — trys didėlio pralaidumo.

, Vienas jų, — 242 jjjrąs myliif 
ilgio, bus' nutiestas tarp Paler
mo (Siciliją) ir Romos. Kitas — 
65 jūros mylių, povandeninis ka
belis sįijungs ĄrigjįJ'ą ir Ėelg'iją. 
l’5r jūros myjių įjpyandemms te-į 
l'efono kabelis guls vandenyno 
dugne tarp 'Ispanijos ir Majorkos 
salos.

Firma ‘‘Stahdard telėfon'ės arid 
cables” sudarė sUtartf '(kontrak
tą) ūž 40 milijonų svarų ster
lingų' nutiesti telefono kabelį 
“Kolumbas’’ tarp Vakarų Euro
pos ir Pietų Amerikos. Kabelio 
ilgis — 1240 jūros mylių, abi
pusis telefono ryšys vyks 1840 ka
nalų taip Kanarų salų ir Venecu- 
elps. Tai bus pirmoji tiesioginė 
linija tarp Venecuelos ir Vakarų 
Europos, kurios dabar palaiko, ry 
šius per dirbtinius žemės paly
dovus. “Kolumbo” kabelis tūrė
tų būti nutiestas 1977 m. rugsė
jo mėnesį. Kabeli pradėti eks-

ploatuoti. planuojama .1977 m. 
rugsėjo 12 d.; t.y. tą- dieną, kai 
Kolumbas atrado Ameriką, jm

. DINGO 18 TONŲ KAVOS?

. J Hodgins priemiestį giun-

cianu 13 tonų kavos pasiekė 
Sum’mit priemiestį ir dingė: Tai 
tiesiog kalnas, kavos, mažmenų 
pardavimo kaįoį vertas 50,000 

dol. •

I

A. f A. BARBARA SHAULĘTIS
Gyveno Redondo Beach, Califoraia. Anksčiau gyv. Chicagoje, 

Brighton Parko apyt
Mirė lapkr. 13 d., 1976, sulaukus 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Velionė buvo našlė a. a. Povilo.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers duktė Barbara Babiar su duk

ra Joaii Tubutis, brolio vaikai Ėlvįra Baniulis ir Erank Ashmont Jr. 
su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč., 3 vai. popiet Lack-Lackawfcz kop
lyčioje, 2424 W. 69 Štreet.

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 18 d. iš koplyčios 9:15 vai; ryto bus 
atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo' parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėta { Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Prašome nesiųsti gelių.

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

Nuliūdę: Dukterėčios, sūnėnas ir kiti giminės.

Laid. dirėkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

A. f A.

A. t A. Albert B.
Gyveno 6842 S. Rockwell Street, Chicago, Dlinois.
Staigiai mirė lapkr. 15 d., 1976, 10:40 vai. ryto, sulaukęs 

60 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Dlinois.
Pasiliko, dideliame nuliūdime žmona Bernice (Sirvidąitė), 

brolis Edward, brolienė 'Alvina,. sūnėnai ir dukterėčios su šei
momis, pusbroliai ir pusseserės su šeimomis, švogeris Charles 
su žmona Christine Serwedes, kiti giminės, draugai ir. pažįstami.

Priklausė Dotn Varnas Am. Legion Post No. 986.
.Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 

Western Ąvenue.
* Laidotuvės įvyks penktad., lapkr. 19 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vęlionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuviu kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, brolis ir kiti giminės.
Laid. dirėkt. Evans ir Sūnūs. Tei. 737-8600

ŽHKsEfflNS
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN AVENUE 
TKYS MODERNIŠKOS 

AmjnoNiHTinNEn KOPLYČIOS

MAfllNOMB VUKTA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

v

I
P E T K U S

MARQUETTE FUNERAL KOME
TĖVAS IR SŪNUS

1 TRYS MODEBNISKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
' 1410 Sc> 50th Avi., Cicero T0wnhall 3-2108-9

AIKSTS ADTOMOBILIAJIS STATYTI

C*

EUDEIKIS
[ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1

i DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID '
Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 4330 - 34 South Gąlifornla Ąveniie 1

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 i

, 4605 • 07 South Hermitage Avenue 1
Telefonas — YArds 7-1741-2 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI i 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai '

Mielai motinai, senelei ir prosenelei Lietuvoje mirus, 
mūsų mielus

Konstanciją Buinevičienę ir jos sūnus 
Algimanfę ir Zenon? su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir draugė liūdime.
Dr. Aleksandras ir HJeopatra Shimkai 

ir Linas

SO. Stth Avė, CICERO, OL.

A. t A. Pulk. S. KRUVELIUI mirus,
ŽMONAI ir DUKRAI reiškiame gilią užuojautą

A. Ramanauskas, dukros 
Nijalč Ir Dalč Ir p-lės ♦ 
E. V, Mackevičiūtės

ANTANAS M. PHILLIPS 
TUMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

HOT SO. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (lACKAWICZ) Ir SUNOS
2314 W. 23fd PL&ČE TfeL VIrginia 7-6672
2424 W. ath STREET TeL REpublic 7-1213
11020 Southwest Highway, Palos Hllls, m. Tel. 3744413

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAI ayette MS71

POVILAS J. RIDIKAS
2254 SO. HALSTED STREET Tel YArds 7-13U

JURGIS F. RUDMIN
1213 SO. UTUANICA AVB Td. YArds 7-1138-33

VASAITIS - BUTKUS

Tel. OLYmpie 2-1M



DRAAUGAS, trečiadienis, 1976 m. lapkričio m. 17 d.

X Kun. Robertas Markūnas, 
SCJ, ir kun. Vilimas Pitcavage, 
SCJ, gauna kunigystės šventi
mus lapkr. 20 šv. širdies semi
narijoje Hales Comers, Wis. 
Abu kunigai yra Jėzaus Širdies 
kongregacijos vienuoliai.

X A. a. Antanas Bieliauskas, 
sulaukęs daugiau kaip 80 metų'

pavykusį koncertą. Salė 
pilna klausytojų. Kon- 
rengė LB apylinkės val-

Advento susitelkimas vy-

X Solistai D. Stankaitytė, 
St. Baras, J. Vaznelis ir muz. 
A. Vasaitis, grįžo iš Clevelando, 
kur praėjusį šeštadienį turėjo 
labai 
buvo 
certą 
dyba.

X
rams ruošiamas gruodžio 16, 17 
ir 18 dienomis tėvų marijonų 
koplyčioje prie “Draugo”. Kon
ferencijas pasakys kun. V. Bag- 
danavičius.

x Cicero Balfo skyriaus va
jaus užbaigimas ir susirinkimas 

amžiaus, lapkričio 15 d, mirė- j sekmadienį, lapkr. 21 d., po Su
ok-. Lietuvoje, Liudvinavo para- m°s» parapijos salėje.
pi joje, Marijampolės apskr. Bu- j- ‘ ’ •
vo apie 11 metų ištremtas į Si- j08. Avulis, K. Leknickas, St. 
birą ir grįžęs su palaužta svei- Balčiūnas, Frances Kentutis, M. 
Irote I _ 1 - a r.i _

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. —

kata. Cincinnati, Ohio, gyvena! 
jo vyriausias sūnus, Xavieruni- 
versiteto profesorius dr. Vytau
tas Bieliauskas su šeima. Chi
cagoje gyvena ir St. Luke-Pres- 
byterian ligoninėje dirba jo anū
kas Linas Bieliauskas. Palaido
tas Liudvinave lapkričio 17 d.

X Vilniaus Krašto lietuvių 
s-gos Chicagos skyriaus eili- 

' nis narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 21 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Jaunimo centre, kamb. 

\ 106. Kun. dr. V. Rimšelis kal
bės apie Punsko lietuvių kovas 
dėl pamaldų gimtąja kalba.

X Marųuette Parko Lietuvių! 
Namų savininkų susirinkimas 
įvyks lapkričio 19 d., penktadie
nį, 8 vai. vakare parapijos sa-

i.
X Milda Jakštienė, gyv. Chi

cagoje, aplankė “Draugą” ir ta 
proga įsigijo didelį -kiekį knygų.

X Poetė Gražina Babrauskie- 
oė, Cicero, UI.,' atsiuntė malonų 
laišką, sveikinimus ir auką'. Dė
kojame.

X Dėkodami už kalendorius, 
po 5 dol. aukojo:

Vyt. P. Stuogis^Cleveland, 
Aldona Svalbonas, Richmond

HįU,
Vyt. Kaveckas, Chicago,7 
Filomena černiuvienė, Chica

go,
Stasys Eičinas, Chicago, 
Pranas Stankus, Hartford. 
Visiems tariame ačiū.

X Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” kvįečia jus dalyvauti 
tradiciniame baliuje gruodžio 
11 d., 7:30 v. v. Šaulių Namuo
se, 2417 W. 43rd St. Linksma 
meninė programa, šiltą vakarie
nė, šampanas ir šokiai. Vietas 
prašome rezervuoti pas Ziną 
Pocienę . tel. 960-0291. Auka 
10 dpL (pr.).

X Lietuviai Televizijoje ren
gia rudens balių lapkr. 27 d. 
Jaunimo centre. L. T. valdyba 
kviečia iš anksto užsisakyti 
stalus skambinant 778-2100 ar 
HE 4-4510 arba įsigyti bilietus 
pas valdybos narius. (pr.)

X Linksma vakaris įvyks lap
kričio 25 du ketv., 8 v. v. Jau
nimo centro kavinėje. Šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Ruošia PJj.J.S. -Ryšių centras.

(pr.).

X Vytautas Valantinas, Cos- , 
mos Parcel Express savininkas, 
praneša, kad dabar siunčia 
maisto siuntinius į Lietuvą iš 1 
Danijos ir vietinių Amerikos 
produktų. 2501 W. 69 St., tel. : 
925-2737 ir 3333 So. Halsted St., 
teL 254-3320. (sk.).

Plienaitienė; 2 dol. — St. Dim- 
gaila. Labai ačiū.

X J. Juškevičienė, Baltimore, 
MD, savo laiške, “Draugui” pa
dėkojo už gerą dienraščio turinį, 
palinkėjo sėkmės ir atsiuntė au
ką: Dėkui.

X SoL Daiva Mongirdaitė at
vyksta j Chicagą. Rečitalis ren
giamas lapkričio 21 d., 3 v. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai Margi
niuose. Rengia ir visus kviečia 
Jaunimo centras. (pi*.)

X V LTS ŠVENTĖS LEIDI- 
NYS-PROGRAMA, didelio for
mato, gausiai įliustruotas, gau 
namas: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St, Chicago, UI. 60629. 
Kaina su persiuntimu $2.50. 
Paskubėkite įsigyti šį istorinį 
leidinį, nes gautas nedidelis j
skaičius. lak.) j Jurgutis.

X Tomas Kazunas yra pa
skirtas vadovu Open Court lei
dyklos leidžiamo žurnalo “The 
Cricket”, kuris skirtas vaikams1 
iki 12 metų amžiaus ir turi dau
giau kaip du šimtus tūkstančių 
tiražo. Tomas Kazunas yra jau
nas žurnalistas, baigęs Bradley' 
universitetą šiais metais. Uni
versitete jis įsteigė Bradley uni
versiteto literatūrinį 
“Bradley Review”. 
“The Cricket” žurnalo 
yra Antano Kazuno 
Hills, HL, sūnus ir anūkas gerai i 
žinomų B. Vinauskienės ir J. | 
Kazunų, kurie ilgai gyveno Chi
cagoje.

X A. a. Juzės Bulkaitienės 
trejų metų mirties sukaktį mi
nint, šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujomos lapkr. 21 d.,
sekmad., 12 vai. T. Jėzuitų ko
plyčioje. Draugai ir pažįstami 
prašomi prisiminti ją savo mal
dose. (pr.).

X Visi Chicagos • Aukšt lit. 
mokyklos mokiniai atlieka tra
dicinio vakaro programą: vieni 
šoka taut. šokius, antri dainuo
ja, tteti — vaidina. Tėvų parei
ga ne tik atvežti mokinius pro
gramai atlikti, bet ir patiems 
jos su draugais ir pažįstamais 
pasižiūrėti ir pasivaišinti. Va
karas bus lapkričio 20 d. Jauni
mo centre. Dėl rezervacijų 
skambinti D. Viktorienei tel. 
778-4561 ar E. Lapėnienei tel. 
687-9226. (pr.).

X Gražiom atostogom Flori
doje nuomojamas didelis butas 
(2 miegamieji, 2 vonios kamb.) 
ant pliažo, taip pat su basei
nu ir teniso aikštelėm. Vietovė: 
Sanibel Island prie Fort Myers, I 
Florida. Nuoma 300 dol. savai-1 
,tei iki gruodžio 15 d., po to 325 
doL savaitei. Kalėdų šventei 
prašau užsakyti minimum dviem 
savaitėm. Kreiptis į p. Banaitį, 
Evanston, ni., tet (312) 328- 
1186 po 7 v. v. arba į Mr. Wit- 
ter, Clevelande, Ohio, tel. (216) 
831-1070. (pr.).

X Studentų chorų pirmoji 
repeticija ir registracija bus 
šiandien, trečiadienį, g v 
Jaunimo centre. Norintieji cho
re dalyvauti kviečiami ateiti. 
Chorui vadovaus muz. Aloyzas

CHICAGOS 
ŽINIOS

CHICAGOS BIUDŽETAS

Meras Daley pasiūlė 1977 m. 
.Chicagos biudžetą 1,215,076,342 
dol., kuris yra 2.9% didesnis 
už pereitų metų. Nuosavybės 
mokesčius dar truputį sumaži
na. Bus bonaiš užtraukta 50.5 
mil. dol. paskolos organizuoti 
viešiesiems darbams. Už 6.5 
mil. dol. bus policijai nupirkta 
helikopterių, laivų ir kitų naujų 
įtaisų. Uė 6.5 mil. dol. bus 
įvesta kompiuterinė ugniagesių

■ sistema. 30 mil. bus panaudota 
nutiesti 18 mylių naujų kanali
zacijos vamzdžių. Bus kiek pa
keltas mokestis už vandenį.

KALĖJIMAN IKI 500 M.
Trys vyrai pirmadienį nu

teisti kalėti nuo 250 iki 500 me
tų už nužudymą H. Carter, 19 
m., ir L. Scott, 16:. m., ir už su
žeidimą Leo Carter, 17 m. Nu
teistieji M. Baptist, 21 m^ W. 
Lindsay, 19 m. ir L. Lawrence, 
19 m., rasti kalti už tokį žiau
rų elgesį su asmenimis, kurie 

[teisme liudijo apie jų anksty

vesnes piktadarybes.

NUTRENKĖ ELEKTRA

Dvylikos metų berniuką A. 
Waligosą nutrenkė, elektra; kai 
jis bežaisdamas palietė nuo 

'stulpo nukarusį elektros laidą. 
Nelaimė įvyko Harvey prie
miestyje.

NEDARBO MOKESTIS
Dabar Ulinois darbdaviai nuo 

kiekvieno tarnautojo turi mo
kėti 197 dol. į bedarbių šalpos 
fondą. Nuo Naujų metų - tas 
mokestis, pakils iki 205.40 dol.

CENTRAS VAIKAMS
Chicagoje, 180 N. Michigan,

■ steigiamas vaikams naujas 
centras, kuris padės susitvar
kyti tiems mažiesiems, -kurių 
tėvai mirė, palikdami juos naš
laičiais. Centrui vadovaus Chi-

I cagos Psichoanalizėj institu
tas.

žvaigždute
S * įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam

vted&gūojs J. Plačaa Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, fflinoig

*

V

žurnalą 
Naujas 

vadovas 
iš Palos

PRIEŠ VANDALIZMĄ

Cook apskritis paskelbė nau
ją nuostatą prieš vandalizmą. 
Pagal jį už vaikų vandalizmą 
atsakingi tėvai ir jie turi atly
ginti nuostolius. Vandalizmu 
nusikaltęs gali būti baudžiamas 
iki 1000 dol. ir atiduodamas 
policijos priežiūrom

IŠ ART!
IR TOLI

Mo-
28 d., 

po pietų

J. A. VALSTYBĖSE
— Muzikos daktarė A. 

liuškevičiūtė lapkričio 
sekmadienį, < 3 vai.
atliks vargonų rečitalį Eliza- 
betho Šv. Petro ir Povilo lietu
vių bažnyčioj. Programoj daly
vauja 1 solistai: ■ Irena Stankū
naitė, Ona Zubavičienė, Liudas 
Stukas. Smuiku groja Julius 
Veblaitis. Taip pat dalyvauja 
ir tos parapijos choras, vado
vaujamas Vinco Mamaičio.

— Vitalis ir Marija Žukaus
kai, New York, N. Y., buvo 'iš
vykę dviejų savaičių atostogų į 
Romą, Italijoj.

KANADOJE
— “Klevy alėja” fe, “iMai” 

buvo dvi komedijos (A. Nori
mo ir R. Spalio),, pastatytos XI. 
7 d. Toronte, Št. ;Lawf.enče cen- 
ter scenoje, daugiakultūrinio 
teatro festivalįo programoje. E. 
Kudabienė surežisavo A. Nori
mo komediją labai vykusiai. 
Vaidino jaunieji aktoriai, bet

I jų tarimas labai pritiko moder
niam veikalui. A. Ulbinas reži
savo R. Spalio “Batas” ir vai
dino daugumas patyrusių ak
torių. Vaidintojai apdovanoti 
gėlėmis. Spektaklis bus pakar
totas Hamiltone lapkr. 28 d. 

jLietuyių Jaunimo centre.

FLORIDOJE

Vasaros atostogų metu aš bu
vau Floridoje. Ten buvo basei
nas. Aš maudžiaus jūroje, žai
džiau smėlyje ir rinkau kiaute
lius. Mės aplankėm Disney 
World. Ten buvo gražu ir links
ma.

Regina Plonytė,
Marąūette Parko lit. m-los m 

sk. mokinė

BLYNŲ BALIUS

Vieno šeštadienio vakarą ma
no šeima nuvažiavo į blynų ba
lių. Ten dideli ir maži vaikai šo
ko tautinius šokius. Buvo labai 
smagu. Ten mes dainavome 
daug dainų. Visi atrodė labai 
gražiai apsirengę tautiniais dra
bužiais.

šią

Audronė Koklytė,
Los Angeles lit m-los mokinė 

“Saulutės Spindulys”

KAIP PRALEIDO 
ATOSTOGAS MANO 

SKYRIAUS DRAUGAI
Mano skyriau^ draugai

vasarą daug kur buvo ir daug 
ką matė. Rūta atostogavo 
Union Pier. Iš ten ji važiuoda
vo į ūkius ir skynė raudonus 
įbuolius, agurkus, slyvas ir mė
lynes. Judita, važiavo į Aukš
tutinį Michiganą ir Stovyklavo 
prie ežero. Lina, Lionė ir And
rius praleido atostogas Michi- 
gano valstybėje. Jie visi daug 
maudėsi ir žaidė. Renata buvo 
nuvažiavusi į Kanadą. Ji buvo 
užsikėlusi į aukščiausią bokštą 
pasaulyje, kuris yrą Toronto, 
mieste. Ji fhip pat aplankė 
Niagaros krioklį. Tomas, Lau
rą, Aras ir Gintas dalyvavo šo
kių šventėje. Jiems šventė la
bai patiko. Elytė buvo Flori
doje. Ji aplankė Walt Disney 
Pasaulį. Liuda ir Romas liko 
namie. Romas daug maudėsi, 
o Linda žaidę su šuniuku ir 
draugėmis. Natalija, Rūta ir 
Gintas buvo Wisconsino val
stybėje. Natalija ir Rūta jojo 
arkliais, o Gintas skynė mėly
nes. Tomas buvo stovykloje ir 
turėjo, eiti net visą mylią iki 
ežero maudytis. Marija buvo 
Cape Code. Ten jos senelis tu
ri mažą namuką ir didelį kie-| 
mą. Lora buvo New Yorke 
pas savo dėdę. O dabar visi su
grįžo į namus ir į mokyklas.

Renata Variakojytė, 
Kri Donelaičio lit. m-la, VI sk.

SENKUS IR VAGIS

Iš Floridos atskrido mano se
nelis mūsų aplankyti. Mama 
jam paruošė lovą mūsų žaidimo 
kambaryje, kuris yra pusiau 
rūsys. Vieną rytą, mums atsi
kėlus, senelis mums papasakojo 
šį įvykį.

Naktį visiems įmigus ir namo 
garsams nutilus, senelį prižadi
no keistas garsas, jam visai 
nepažįstamas. Jis pabudęs dar 
pagulėjo lovoje, klausydamas 
ir mėgindamas atpažinti garsą. 
Garsas vėl pasikartojo. Po to 
pasikartojimo jis nusprendė, 
kad vagys bando įsilaužti į na
mą, lipdami vandens nubėgimo 
vamzdžiais. Senelis tyliai išlipo 
iš lovos, pasiėmė šautuvą ir 
nuėjo prie lango. Norėjo pama
tyti tuos vagis. Nematė jokio 
vagies. Vėl įlipo į lovą. Garsas 
vėl panikartojo. Jis lipdamas iš 
lovos netyčia užkliudė šautuvą 
ir parvirto. Taip jis prikėlė ma
mą. Mama išsigandus nubėgo 
pažiūrėti, kas atsitiko. Senelis 
mamai pasakė, kad tylėtų, , nes 
vagys nori įsilaužti į namą. 
Mama nusijuokė ir pasakė, kad 
pelės laksto po mūsų šildymo 
sistemos vamzdžius. Išgirdę tą 
pasakojimą, visi linksmai nusi- 
juokėm.

Daiva Grigaitytė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinė.

VĖJAS

būčiau aš vėjas, dažnaiJei 
nulėkčiau į. Lietuvą ir į kitas 
Europos šalis. Aplankyčiau gi
rias, pievas, jūras, kalnus, kai
mus ir sodybas. Aš neščiau lie
tų, sniegą ir 
obelų žiedus, 
vasaros dieną 
džių šakeles.

Mirga Banliaitj’tė, 
Clevelando šv. Kazimiero lit.

m-los 9 sk. mokinė. 
“Pavasario derlius”

šalną, barstyčiau 
vėsinčiau karštą 
ir kutenčiau me-

ARKLYS
Šią vasarą aš jojau ant ark

liuko. Jis buvo juodas ir turėjo 
baltą tašką kaktoje. Jis man 
labai patiko. Aš norėčiau jį 
turėti. Aš jį prižiūrėčiau labai į 
gerai. Jam paduočiau valgyti ir 
gerti ir jį šukuočiau ir valy-1 
čiau. ,

Darius šilas,
Brighton Parko lit mokyklos

UI sk. mokinyB

Pieše Vitas Lukošiūnas, Marquette Parko lit m-los 6 sk. mok.

VĖŽLYS
Vieną kartą vėžlys vaikščiojo 

aplink prūdą ir tuo laiku at
skrido dvi antys. Jos nusileido 
į‘tą prūdą ir gaudė visokias 
kirmėles ir žuvytes. Pasisotinę 
antys nutarė skristi į kitą prū
dą. Vėžlys, tai išgirdęs, pano-' viešbutį. Mums buvo linksma 
ro skristi su jomis kartų. Ari- t atostogauti. Aš ėjau maudytis 
tys nustebo ir paklausė, kaip jis > į Ten buvo labai šilta. Aš 
galės skristi, jei neturi sparnų. Uų tėveliu žaidžiau tenisą. Mes 
Ir vėžlys tada susirūpino. An-'tęh išbuvome dvylika dienų. Po 
tra antis sugalvojo, kaip vėžlį to lėktuvu grįžome namo, 
paskraidyti. Ji pasiūlė paimti 
pagalį, jos abi sukąs tą pagalį 
su snapais abiejuose galuose, o 
vėžlys savo dantimis įsikąs per 
vidurį ir taip jos jį nusineš kar
tu skrisdamos. Vėžliui tas pa
tiko ir taip jie padarė.

Linas MaJeiška,

KELIONĖ Į ŠILTUOSIUS
KRAŠTUS

Antrą dieną, kai pasibaigė 
pamokos lietuviškoje mokyklo
je, mes skridome lėktuvu į Nas- 
sau, Bahamas. Kai atskridome, 
iš aerodromo nuvažiavome į

i

Jonas Geležiūnas,
Toronto “Maironio” lit. m-los

5 sk. mokinys. “Mūsų pasaulis”.

FILMAS
“NEPRIKLAUSOMOJE

LIETUVOJE”

j IV sk. K, Donelaičio lit. m-U. i šventę.
Filme aš mačiau tautos 

Tautinių šokių grupės

MEDINE TADRE
Tyla visada medinėj taurėj, 
Birželio naktį svaigią išgersiu, 
Liko kažin kas kvepiančioj šieno kaugėj. 
Svirtys nusvyra, šuliniai gęsta.

Vienas tik vėjas mano šešėlį 
Per rugių lauką tolyn palydi 
Ir per pavargusį vakaro mėlį 
Vingiuoja mano ir vėjo brydė.

Jolanda Jialet^
Red. Jau praeitais metais pastebėjote Tėvynės žvaigždutėje JoIrįS 

eilėraščių. Sveikiname su pasisekimu, kaip konkurso laimėtoją 
me iškilt į pirmaeilių poetų eiles.

(

Mf 
įūdi1 
ji &

u
Iliustracija “Skambutis” Detroito “Žiburio” lit. m-los laikraštėli!

šoko gražius tautinius šokius, garsai ne visuomet reiškia tj 
Labai spalvingai atrodė tauti
niai drabužiai. Taip pat mačiau, 
kaip skautai stovyklavo.

Buvo parodyta. Gražioji Lie
tuvos Nida. Gražus baltas smė
lis ir daug žmėnių tenai, kurie 
praleido smagiai savo atosto
gas. Mačiau gražius^ Lietuvos 
laukus, pievas, miškus ir sody
bas.

Iš to filmo susidariau sau 
vaizdą, kad visi lietuviai seni ir 
jauni atrodė laimingi, kadangi 
Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė.

Dalia Juodagalvytė, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

lit. m-los 8 sk. mokinė.
“Mokyklos atgarsiai”

pačią šaknį; palyginkite poro
mis sumaišytus nebendraki* 
nius žodžius: lapė ~ lapų 
liepa — liepė, kuris — kurti 
laikas — laikau. (10 t).

GALVOSŪKIŲ NR. 4 
ATSAKYMAI

GALVOSŪKIAI NR. 6

I (mįslė)
i Vienas broliukas tarp dviejų 
'sesyčių gyvena. (10 t.).

n.
I (Žiūrėkite brėžinį), 
kiauto jas paklydo miške, 
beranda savo palapinės. Yra 
penki takai, nežino kuriuo eiti. 
Padėkite jam, atliksite gerą 
darbelį ir 5 taškus gausite.

m .
Mokiniai, eidami į mokyklą, 

pastebėjo vieno automobilio lei
dimo lentelėje užrašą “Peach 
Statė”. Kurioje JAV valstybėje 
buvo registruotas šis automo
bilis? (5 t.).

IV.
Gamtos mokslų mokytoja pa

rašė lentoje šiuos žodžius: soot, 
lime, coal, cokė, charcoal. 
Prašė mokinių paaiškinti, ku- j 
ris savo išvaizda skirtingas. 
Išverskite šiuos žodžius lietu-1 
viškai ir atsakykite į mokyto
jos klausimą (5 t.).

V.
Paaiškinkite, kodėl vienodi Ikos kilmės.

Stovy- 
Ne-

L Akys. ;• -

H. P asilinksiminime buvo pes- 
kios mergaitės, skirtingų sptl 
vų suknelėm apsirengusia 
Stasė lenktyniavo su mergaite 
žaliai apsirengusia prieš gelto
nąją. Taigi ji nedėvėjo nėvie- 
nos iš tų spalvų suknelių. Bi
rutė dėvėjo mėlynavo Elei 
raudona suknele. Taigi Stasė 
turėjo dėvėti rudą suknelę. Ma
rytė nenešiojo rudos suknela 
Birutė ir Elena buvo mėlyna 
ir raudonai apsirengusios. Ta 
Marytė buvo žaliai apsirengt 
Penktoji mergaitė, kurios w 
das turėjo būti Julė, buvo a? 
sirengusi geltona suknele. Ber
niuko mėgiamiausioji mergai
tė buvo Stasė.

IH. Gediminas, Irena, m, 1 
Algirdas, Stiklas, Titanike 
išdykėlis, Kęstutis, aviža. Sptf‘ 
to terminas ‘'Gimnastika”.

IV. Ruduo, savo nematot 
šluota nušluoja nuo medžių1* 
pus. Ta šluota susideda iŠ 
čio, lietaus ir vėjo.

V. Eros.

APIE UGNIAGESIVS

Teisingumo ' departamente5 
patvarkė, kad federalinis tei* 
mas Chicagoje priverstų mie* 
tą taip samdyti naujus ugn13* 
gesius, kad pusė jų būtų iš 
žumų: negrų, Lotynų Amer*
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