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Susirinkimas sovietams 
Xr. 282 

pkaltinti 
Krikščionių ir žydų bendruomenių vadai svarsto, 

kaip priversti Maskvą laikytis Helsinkio susitarimo 

Chksaga. — Chkagos univer- į versti sovietus laikytis įsiparei- tus. Pradžioj joje buvo susispie-
sitete vyksta simpoziumas apiejgojimų ir gerbti religinius įsi- tę daugiausia žydai, vėliau įsi-
tikėjimo persekiojimą Sovietų į tikinimus; į jungė ir krikščionys, organizuo-
Sąjungoje. Jį suorganizavo krikš 2. Raginti bažnyčias i r sina- jami kata ikų vienuolės Ann Gil 

| gogas užmegsti ryšius su ana
pus geležinės uždangos tikin
čiaisiais broliais; 

3. Įpareigoti Pasaulinę Baž
nyčių tarybą ir Vatikaną būsi
moje 1977 metų rugsėjo mėnesį 
Belgrade Helsinkio s'gnatarų 

čionių ir žydų "sąžinės koalici
ja". Diskutuojamas klausimas, 
kaip priversti sovietus laikytis 
Helsinkio susitarimo. Jėzuitas 
kongresmanas Robert Drinan 
(D., Mass.), kalbėdamas 250 re
liginių bendruomenių vadams, 
pasakė: "Mums nereikia apsi
gaudinėti, nes Pabaltijo valsty
bės Helsinky buvo parduotos, 
de jure pripažinta jų okupacija 
Kitaip Sovietų Sąįrnga nedr's-
tų visi-Ikai ignoruoti Helsinkio 
aktą. Reikia labai didžio spau
dimo, kad ji būtų priversta lai
kytis žmogaus teisių". 

Simpoziumas turėjo būti baig
tas vakar. Buvo ž'noma, kad y-
ra paruoštos kelies rezoliucijos, 
kurios turėjo būti priimtos. Jose | 
išdėstyta: 

1. Įtikinti būsimąj" preziden 
tą Jimmy Carterį, kad reikia į Portilio. Portillo iš pirmos die-

len. Jį ypač atkreipė dėmesį, kad 
Sovietijoj persekiojami ne vien 
žydai, bet dar daugiau baptistai 
ir Lietuvos katalikai. 

Vakar dienos posėdy buvo nu
matyta, kad kalbės Illinojaus 
senatorius Charles Percy, Sar-

konferencijoje stipriai atkreipti gent Shriver, Pasaulio Bažny-
visų dėmesį į sovietų nesilaiky- čių tarybos pirm. dr. Cyntžiia 
mą duoto žodžio. VVedel, Lietuvių katalikų tar-

"Sąžinės koalicija" susidarė nybos direk'orius kun. Kazimie-
Chicagoje prieš ketverius mc- ^as Pugevičius ir kiti. 

Naujas Meksikos 
prezidentas 

Me sikos Miestas. — šiandien 
I Meksika gauna naują preziden
tą, pareigas perima Jose Lopez 

Ok. Lietuvai 
miestai ir žmones 

Vilniuje leidžiamas "Resos" 
dienraštis 1976 spalio 31 laido
je paduoda naujų įJĘėų apie Lie
tuvos gyventojus ir miestus, 

panaudoti maksimumą pastan- į uos susidurs su ekonominiais į Duomenis pateikia Valerija Gri
gų, diplomatinių ir ekonominių' sunkumais, kai peša piniginis j gaitė, Statistikos biuro sveika-

BANDYMAS ISPANIJOS 
NEĮJUNGTI1 NATO 

Sovietai bijo Atlanto pakto sustiprėjimo ~ 
Maskva, — Sovietai ir jų są- jos nebus galima sustabdyti, 

jungininkai, Varšuvos pakto na- Įdomu, kad Pekinas jau še
riai, sugalvojo formulę neleisti i nokai siekia iš rusų išgauti pa-
Ispanijai įsijungti į NATO. Siu-į žadą, kad nei viena šalis nebus 
lo jie, kad NATO ir Varšuvos j pirmoji, pavartojusi atominius 
paktas, kalbėdamas apie ginklų j ginklus, ir čia sovietai siūlymą 
apribojimą, susilaikytų nuo nau
jų narių priėmimo. 

Kitas siūlymas, nukreiptas 
prieš NATO, yra raginimas įsi
pareigoti, kad nei viena 35 šalių, 
He'sinkio akto signatarų, nebus 
pirmoji, kuri panaudos atomi-

įgnoruoja. 
Sovietų sugestijos Atlanto 

pakto nariams nieko naujo, jie 
to tikėjosi. Ką Maskva galėtų j 
savo sąjungininkų eiles įjungti, 
jei NATO priimtų Ispaniją? Gal 

rių sluoksniuose diskutuojamas 
ir toks atvejis: o kas tada, jei 
sovietų ir jų sąjungininkų puo
limo Europoje neįmanoma ki-
ta ;p su'aikyti? Varšuvos pakto 
a^nklų ir kareivių persvara prieš 
Vakarų Europą yra labai didelė, 
r paprastais ginklais jų invazi-

tų, kaip nepasikeistų ir tų dvie
jų sąjungininkų dabar esanti ne
priklausomybė nuo Maskvos. 
Tas klausimas bus svarstomas 
NATO užsienio reikalų ministe-
rių konferencijoje gruodžio mė
nesi 

& > # & • ' 

priemonių, spaudimo, norint pri-

Ar suderinama 
su Konstitucija 

Wrish:nj^onas. — Aukščiau
sias.s teismas praėjusią vasarą 
buvo išaiškinęs, jog valstijų į-
;:a tymai, reikalaują už tam tik
rus nusikaltimus priverstinės 
mirties bausmės yra ne konsti
tuciniai. Dabar tą klausimą per
svarsto 19 naujo, a r reika'avi-
mas mirties bausmės už vieną 
nusikaltimą, policininko nušovi
mą, tikrai suderinamas su kon
stitucija. 

Respublikomi 
gubernatoriy 
suvažiavimas 

Washingtonas. — Respubliko
nų gubernatorių suvažiavime 
buvo pasakyta, kad partija gali 
likti mažumos partija, jeigu jie 
neišplėš jos bazės. Suvažiavime 
buvo balsų, kad respublikonų 
pirmininku tiktų būti John Con-
nally, buvęs demokratas, Nixo-
no laikais perėjęs pas respubli
konus, arba naujas Ulinojaus 
gubernatorius James Thompson. 

Europos žydu 
suvažiavimas Madride 

vienetas, trumpu laiku buvo nu
vertintas 50 proc.. o infliacija 
pasiekė 20 proc. 

Mėgsta azartinius 
lošimus 

Ann Arbor, Mich. — Michi-
gano universiteto Socialinių ty
rimų instituto duomenimis, 1974 
du iš trijų amerikiečių nors sy
kį, dalyvavo azartiniuose loši
muose. Iš viso per tuos metus 
lošimams išleido 22.4 bil. dole
rių.. 17 bil. dolerių iš:eista-lega
liems žaidimams, o 5 bil. nele
galiems. 

Užteršimas — 
didele problema 

New Yorkas. — Harris biuro 
surinktomis žiniomis, du trečda-

tos apsaugos skyriaus viršinin
kė, šių metų pradžioje Lietuvo
je buvo 3 mU. 215 tūkst. gyven
tojų. (1940, prieš sovietinę o-
kupaciją. buvo 3 mil. 215 tūkst. 
gyventojų. Reiškia, per 35 me
tus tepriaugo vos 100 tūkstan-

Kaunas. — valstybes taupomųjų kasų 
nepriklausomybes laikais. 

isvės alėjoje, Btatyti 

Kodėl atstatydino 
CIA direktorius 

Washingtonas. — vVashingto-

Kubiečiai Carteriui 
sudarys vargo 

Washingtonas. — Kubiečiai 
pabėgėliai Jimmy Carteriui gali 

Ūkininkai užeme 
dvarus 

Meksikos Miestas. — Meksi
kos ūkininkai tebelaiko okupavę 
650,000 akrų žemės Duran-
go valstijoje. Iš to ploto 120,000 
akru priklauso dviem amerikie
čiams savininkams. Kai kurie tų 

Mirė prel. M. Urbonas 

DuBois, P a — Lapkričio 17 
d. slaugymo namuose po sun
kios ligos mirė ilgametis šv. 
Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas prel. dr. Mykolas Urbo
nas. Palaidotas lapkričio 20 d. 
Laidotuvėse dalyvavo vietos or
dinaras vysk. Alf red M. Watson 

čių gyventojų ir tik dėl to, kad ne spekuliuojama, kodėl CiA di-
sovietai j Lietuvą atgabeno įvai- retkorius George Bush atsista-1 sudaryti nemaža rūpesčių, jei 
rių tautybių, daugiausia rusų ir 
ukrainiečių — kolonistų. E.) 

Didžiausiais Lietuvos 
tais laikomi: Vilnius — 447 
tūkst., Kaunas — 352 tūkst., 
Šiauliai — 112 tūkst., Panevė
žys — 94 tūkst., Alytus — 48 
tūkst., Kapsukas (Marijampolė) 
— 35 tūkst. Bendra tendencija 
yra, kad visuose miestuose, be 
paminėtų, dar Utenoje, Jurbar
ke, Telšiuose, Mažeikiuose, Kė
dainiuose. Jonavoje, Ukmergėje 
ir kt. gyventojų skaičius auga 
ir auga. Tai Lietuvos pramoni-
nimo pasekmė. Dabar miestuo
se ja-u gyvena 57.4 proc. visų 

tydino. Yra žinoma, kad prieš j jis norės pradėti dia ogą su Fi-
savo pareiškimą pasitraukti iš,del Castro, sako "U.S. News". 
tų pareigų jis buvo susitikęs su į Kubos ekstremistai, gyveną A-

l Jimmy Carteriu, jį painformavo Į merikoje, gali griebtis smurto 
kas reikia, bet atsisakė suteikti priemonių ir trukdys, gal mt 

Į informacijų ir jo bendradarbiam, į mėgins ką nors iš administraci-
sakydamas, jog kol jie nėra per- Į jos žmonių nužudyti, 
ėję visų apklausinėjimų grandi
nės, kol nėra ištirtas jų visiškas 
lojalumas, jis jų informuoti ne
gali. Po tokio susikirtimo jam 
nieko daugiau neliko, kaip tik 
nuo sausio 20 atsistatydinti. 

liai amerikiečių pripažįsta, kad į krašto gyventojų, o kaimuose 
oro ir vandens užteršimas yra I tik 42.6 proc. Miestuose gyven-
labai didelė problema, ir su ja tojų skaičius auga dėJ imigrad-
reikia kovoti. Prieš metus taip jos iš kaimų į miestus ir itrigra-
manė tik 50 proc gyventojų, cijos į pramonę iš Rusijos. Di-
Visi sut inka kad reikia apdėti 
didesniais mokesčiais firmas ir 

Filmas apie Irano 
didybę 

Reikės ekonomines 
viršūnių, konferencijos 

Plains, Ga. — Jimmy Carte-
ris anksčiau fcuvo sakes, kad 

fabrikus, kurie teršia vandenį 
arba atmosferą. 

N. Zelandija 
Australijos pavyzdžiu 

dėsnis ir natūralus prieauglis. 
Per paskutinį penkmetį mies

tuose 1000 gyventojų tenka 17 
naujagimių, o kaimuose — 14-
Spėjama, kad 2000 metais mies
tuose gyvens 75-76 proc. gy
ventojų. (E.) 

Londonas. — Britų filmų kom
panija Paradin Films ir Irano 
bankas Meili susitarė už 2.5 mil. 
dolerių sukurti filmą apie Vidu-
riniuosius Rytus, svarbiausia a-
pie Persijos imperiją nuo se
niausių laikų iki dabartinių die
nų. Filmą paskui bandys par
duoti Amerikos, Europos ir ki-

pirmaisiais prezidentavimo me- j t o m g televizijos stotims, 
tais jis niekur j užsienį neke
liaus. Dabar persvarsto ir ma- Maskva — Sovietų TU-104 

lėktuvas, kildamas iš Maskvos 
no. kad ekononune viršumų kon-į g i r m e t e j e v o a e r o d r o t n o s u d u ž o , 
ferencija su Europos ir Japoni- j i r ^ ^ v i s i 7 2 keleiviai. Oras 
jos valstybių vadais bus būtina į tuo metu buvo labai blogas, snie-
ir ji nebūtinai turi įvykti Ame
rikos žemėje. 

Werington. — Naujosios Ze-
'andi-os ministeris pirmininkas 
Robert Muldcon sekdamas ar
timiausio kaimyno. A stralijos. 
pavyzdžiu, savo krašto dole 
taip pat nuvertino, t 'k r.e tlej 
daug — 7 procentus. Australija 
nuvertino 17.5 proc. 

Madridas. — Kitą savaitgap 
Madride posėdžiaus Pasau'nr.o 
žydų kongreso Europos £ek iįa. 
Karalius Juan Carlcs suvaž:avi-
mui leidimą davė. Bus tai pir
mas tokio masto susirinkimas 
aųo 1492 metų, kai žydai iš I s - | 
partijos buvo išvaryti, T žiaugiasi, . Washin$rtottas. — Sen. George 
daugiausia Ispanijos 12 .00 žy- ; ^:;Govern parašė ra i tus Vas-
dų rer.druomenė, kad beveik po tybčs ir Gynybos departamsn-
psnkių šimtų metų ispanai pa- tams, ragindamas pr imt i Viet-
keitė savo nusis'atvmą žydų at- namą ' Jungtines Tautas ir ne- j 
žvilgiu ir nelaiko jų žemesniais vartoti veto. 
piliečiais. 

Suvažiavime dalyvaus apie 70; Lima. — Stiprus žemės dre- j 
- 80 de'egatų. įskaitant R. Vo-' bėjimaa supurtė pietinę Peru ir 
ktetijos, Vengrijos ir Rumuni- šiaurinę Čilę. Apie nuostolius; 
j<-*fc v -~.i I da r nepranešta^ I 

1 i . » i w -

atplaukia' Čikagos upė ir jos pakeliami tiltai. 

go audra. Lėktuvas skrido į Le
ningradą. Užsieniečių keleivių, 
atrodo, nebuvo. Oficialios sovie
tų įstaigos apie nelaimę nieko 
nenori kalbėti. 

Washin£tonas. — Amerikos 
prekybinis deficitas už spalio 
mėnesj buvo €95 9 mil. dolerių. 
Metų gale defirtas. manoma, 
sieks 5.5 bil. dolerių. 

Jeruzalė. — Izrae'is pasiūlė 
Libanui susitarti dėl saugumo 
abiejų valstybių pasieny. Libano 
prezidentas Elias Šarkis, krikš
čionis., susitiko su Amerikos 
diplomatu George Lane ir prašė, 
kad Amerika įtikintų Izraeli, jog 
įsileidimas į pietinį Libaną ara
bų taikos dalinių nesudarys ;o-
kio pavojaus Izrac'.iui. Izraelis 
bijo. kad arabų karių saugojami 
palestiniečiai gali atnaujinti pu o- *' 

liūnus. 

plotų savininkai paskelbė bado j ir būrys kunigų, nes velionis bu-
streiką tol, kol valdžia nesiims! 
priemonių ūkius sugrąžinti tei
sėtiems valdytojams. 

Kiek anksčiau vyriausybė bu
vo paėmusi iš savininkų 250.000 
akrų ir leidusi juose įsikurti 8, 
837 ūkio darbininkams, sukurti 
kolektyvini bandomąjį ūkį. 

Kur dėti vyne? 
Paryžius. — Rudens lietus 

grąžino prancūzų gatmovaiz-
džiui pirmykštį, grožį. Nuo vasa
ros sausros nukentėjo 72 iš 95 
metropolijos departamentų. Dau 
giausia nuostolių turėjo gyvulių 
augintojai: saulė išdžiovino pie
vas, ir ūkininkai negalėjo žie
mai prišienauti reikalingo pa
šaro. 

Nauja problema iškilo pran
cūzų vynuogių augintojams: bu
vo daug saulės, tai derlius per 
daug geras, nėra kur dėti vyno, 
nėra nei tiek statinių jam lai
kyti. Yra neparduoto vyno dar 
iš praėjusių metų. Jo kaina krin
ta. Vyno prekiautojai problemą 
apsunkino gan dideliu importu 
iš Italijos. Italų lira krito, vyno 
kaina ten daug pigesnė nei 
prancūzų. Iškilo sumanymas su
naikinti 100,000 hektarų vynuo
gynų ir jų vieton sėti kukurū
zus ir soją, kuriuos prancūzai 
importuoja 

Brežnevas staiga pavirto taikos ba
landžiu ir ištiesė alyvos šakelę Ki
nijai, buvo nuskridęs j Jugoslaviją 
ir Rumuniją, kalba su Amerika 
apie ginklų apribojimą. Kas už to 

^ — klausia vokiečių laikraš-
lUninkai. 

vo seniausias iš lietuvių i r tos 
vyskupijos kunigų. 

Velionis buvo gimęs 1886 m, 
rugsėjo 26 d. Panemunėje, Lie
tuvoje. Atvykęs Amerikon kurį 
laiką dirbo įvairius darbus, o 
paskui studijavo šv. Vincento 
kunigų seminarijoje Cincinnati, 

i O. Kunigu įšventintas 19L5 ra. 
gruodžio 18 d. ir tuoj paskir
tas Šv. Juozapo parapijos klebo
nu DoBois, kur pastatė bažny
čią, vėliau atidarė pradžios ir 
net aukštesniąją mokyklą. 

Velionis buvo spaudos žmo
gus, leidęs ir redagavęs žurna
lą "Meilę", vėliau "Tikybinę Pa
žangą" ir ilgą laiką Kunigų Vie
nybės biuletenį "Forumą". Ta'p 
pat yra rašęs religinių eilėraš
čių ir išleidęs rinkinį lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kurį laiką btt-
vo savo apylinkės kunigų deka-

I nas. Nuo 1968 m. buvo klebonas 
ameritas — pensininkas. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 1; Eligijus, Na ta l i j a 
Butigeidis, Giedrūnė. 

Gruodžio 2: Evazijus, Aureli
ja, Skirmuntas, Svirgailė. 

Saulė teka 6:57, leidžias 4:21. 

Dalinai apsiniaukę, šilčiau, a-
pie 25 laipsniai. 



ISKJUIYBES 
DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. gruodžio mėn. 1 d. »rkufetentta ręsti tun-ą ]iMmn'«-' 

kos skautiškos ideologijos keliu. 
Pnreigas. perdavusią ir jas per

ėmusia vadoves sveikino: Vidurki 
rajono va,!.:- v.s. Z. Jaunius, ' Ker 
navės tunto at>:ovė s. Dalia 
Liubinskienė, "Nerijos" tunto var 
du — j.s. Irena Rcgienė ir " U -
tuanicos" tunto — •*. Amanas 
Pa už uoli s. 

Pareigas perėmusi tuntininkė 
v.sl. Dalia Gotceitienė supažin
dino tuntą su įvairiais pertvarky
mais ir nauja vadija. Sueiga už
baigta "'Aušros Vartų" skaučių, 
tunto vakarine giesme "'Laužų 
liepsnelės". 

Danutė Vakarė 

GLOBOJA CH1CAGOS S K A m M N K U ' - K V RAMOVE 
B e d a g a o j a sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65th SU, Chicago, Illinois. 60629 
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ŠIMTAMETĖS LINKĖJIMAI 
SKAUTAMS 

1876 m. Šiauliuose gimusiai 
Celinai Petkevičiūtei-Mošinskie-
nei š.m. gruodžio 9 d., sukaks 
100 metų amžiaus. Garbingoji 
sukaktuvininkė yra daug nusipel 
niusi lietuviškajai skautijai. 

Į aktingą skautų veiklos rėmi
mo darbą Celina Mošinskienė 
įsijungė, kai 1922 m. lapkričio 22 
d. Lietuvos skautų asociacijos še
fas dr. J. Alekna pakvietė ją lai
kinojo Vyriausiojo Skautų Stabo 
ūkio skyriaus vedėja. Tokiu bū
du Celina tapo pirmąja moteri
mi Lietuvos Skautų .Asociacijos 
vyriausiame štabe. 

Celina Mošinskienė su dideliu 
nuoširdumu jsijungė į skautišką
jį darbą ir jį-pamilo. Ypač daug 
paramos teikė jurų skautams. 
Nuo 1923 m., būdama Lietuvos 
Moterų Sąjungos Tautiniam Lai
vynui Remti pirmininke, ji pa
rūpino Lietuvos . jūrų skautams 
10,000 litų "Budžiu;" įsigyti. Pa
rėmė jachtos ""Baltoji Lelija" ir 
Kauno jūrų skautams bar«casc 
''Vadas*' įsigijimą. 

Džiugu, kad šimtąjį gimtadie
nį sulaukusi Celina Mošinskienė 
yra guvi ir viskuo susidomėjusi. 

"Kas mane sutiks, nieko nepa
žįstu..." Arba kaip jauna sesė Jo
nė Karužaitė, vykdama į Vasario 
16 gimnaziją, paklausė savo tė
velius "kas mane sutiks?" Ir kaip 
jai buvo linksma anoje 'Atlanto 
pusėje nusileidus pamatyti aero
drome jaunuolį su žalia lietuvių 
skautų bliuskute ir lelijėlės ženk
lu. Sako "neklausiau nei vardo, 
tik tiesiai priėjau'". Taip buvo kas 
mane gražiai sutiko Detroite ar 
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SKILTININKi; KURSAI 
STOVYKLOJE 

Atlanto rajono skiltininkų-kių 
ir paskiltininkių lavinimo kursai 
įvyko rudenį — š.m. lapkričio 
5-7 d. BSA stovyklavietėje prie 

Jaunosios tunto sesės atsisveikina buvusią tuntininkę ps. B . I. Žukauskienę 
ir priima naująją v. s i . D. Gotceūenę su gėlių žiedais "Aušros Vartų" skau
čių tunio iškilmingos sueigos metu lapkrčio 14 d. Nuocr. D. Vakarės 

Los Angeles, taip ir mes čia Cbi- i Boston, Mass. 
cagoie tą patį darome. V ė s i o s r u d e n s d i e n o s n e a t b a i -

Tai ir yra ta ypatingoji lietu
viškoji skautybė. Kas kitas švęs
damas jubiliejų sulaukia daugiau 
narių už mus, kai virš tūkstančio 
suvažiuojam į Tautinę ar Jubilie 
jinę stovyklą? Kas gali nutraukti 
tas pažintis, kurias mūsų jauni
mas susidaro taip gausiuose vyr. 
skaučių ir skautų vyčių suvažia
vimuose? 

Tose ypatingose sąlygose — 
skautiškoje veikloje vienas kitą 
sutinkam, ir atrodo, kad susipa
žinti net nereikia... 

Tokios mintys pasitaikė šiuo 
metu, kai Chicagos skautininkių 
draugovė laukia viešnios iš New 
Yorko. 

AN 

"AUŠROS VARTŲ" T U N T O 
SUEIGOJE 

Chicagos "Aušros Vartų" skau
čių tunto iškilminga tuntininkių 
pasikeitimo sueiga įvyko š.m. 
lapkričio 14 d. Jaunimo centre. 
I Šią sueigą susirinko didelis bū-

! būrys skautiško jaunimo, vado-
' vių. tėvų ir vvečių. Sueiga pradėta 
'->.. MišiomK kurias atnašavo 
1 Jaunimo centro dir. s. kun. A. 
! Kezys. SJ. Didelį įspūdi padarė 
[dalyvavusiems svečiams įžygiuo-
; jančios -m vėliavomis ir daina 
gausios "Aušros Vartų" tunto 
draugovės ir tunto vadija. 

Pirmąją sueigos dalį pravedė 
tuntininkę ps. fil. Irena Žukaus
kienė. Užbaigusi savo kadencijos 

prieš perduodama 

vyga Tobeliene. 

Kiek galėdama J; stebi mūsų He-
tttviffcošios skautybes ve'klą. 

Murn> ge' ' .štamo skau
tininko PalČiausko išklausta, ko
kie jos linkėjimai dabarties X:--:-
vių skautams ir skautėms, sukak
tuvininkė pareiškė: 

— Išlikti gerais lietuviais, iš
mokti gerai lietuviškai ir ' 
stengtis lietuviškai kalbėti. 

Garbingajai sukaktuvininkei 

Pirrrci; TO;-.: i Lietuvos Skautų 
Asociacijos Štabe -1 Mošinskienė 
(kairėje) gruodžio S d. švęs savo šin> [ laikotarpi, 
tąji gimtadienį. Dešinėje viešnia Jad- . t u n t ą n a u j a i t u n t jn inke i v.sl. Da

linkime sveikatos 
giedrių dienų! 

ir dar daug 

KAIP ATPAŽINSIME? 

Tariamės susėdusios Jaunimo 
centro kavinėje: "Aš nuvažiuo
siu pasitikti į O'Harc. bet kaip 
ją atpažinsiu?", rūpinasi sesė Al-

TJraugo" 
pamoko 

dona. "Išsi kirpk iš 
•nuotrauką ir atpažinsi 
« 

liai Gotceitienei, ji įspūdingai 
pravedė skaučių Įžodį, kurio me
tų į skaučių gretas įstojo dvi se
sės: Rasa Gaižutytė ir Violeta 
Sturomaitė. Prityrusių skaučių pa 
kartotiną įžodį davė: Lidija Jo-
nušaiytė ir Ingrida Kasiulytė. 
D d e i a m e skautininkų rate, va
dovaujant Y.S. A N'amikienei, 
skautininkių įžodį davė: į ps. 
laip*-r.į — v.sl. V. Eidukaitė ir 

H. Sugintaitė. Pakeltos į s. 
laipsnį — ps. M. Burbienė ir ps. 
L Laučienė. Už sąžiningai tunte 
eitas pareigas ir atliktus darbus, 
nusipelniusios vadovės buvo ap-
;.<•*' " atitinkamais ^'>.:Tr•):-
B >:>: ps. R. Jautoki^nė Ordiną už 
nuopelnus, s*. A. Izokaitienė bu
vo apdovanota Vė'iavos žyme
niu. Tunto ber bės — B. 
Sasnauskienė ir V. BichneviSe-
nė. - i eilės šei-

dė nei kuršininkų, nei jų vadovų 
bei instruktorių susirinkti iš pla
tokai išsklaidyto Atlanto rajono 
— Mass.. Conn., NY, NJ, Pa. 

Buvo dvi draugovės. Skaučių 
dr-vės draugininke buvo s. L 
Kiliulienė. adj. — ps. V. Valan-
čiūnienė, skautų dr-vės draugi
ninku — v.s. Č. Kiliulis, adj. — 
ps. V. Dilba. Bendrojo ūkio ve
dėjas — s. R. Jakubauskas su vi
rėjais — Ed. Grigaičiu, B. Gri
gaičiu ir Ed. Lescord. Abiem 
draugovėm (tarpais drauge, tar
pais atskirai) instruktoriais buvo: 
jvs. M. Manomaitis, v.s. P. Molis, 
v.s. A. Saulaitis, j.s. G. Čepas, 
s. K. Matonis, s. J. Raškys, ps. 
R. Pakalnis, v.sl. L. Šimkutė, v.sl. 
E. Meilus, si. L Dambrauskaitė. 

Šeštadienį (X. 6) vakare šv. 
Mišias atnašavo ir gražiu žo
džiu apie kursus ir lietuvių skau-
tybę atsiliepė kun. A. Miciūnas, 
MIC, iš Worcesterio, Mass. 

Kursų dalyvių buvo iš Bostono 
—i Danutė Auštraitė, Ondinė 
Lizdenytė. Vilija Rostenytė, Arū 
nas Kleinas, Rimas Nenortas, To
mas Stuopys, Paulius Vaškelis; 
Elizabetho — Petras Audėnas, 
Linas Bružėnas, Juozas Didžba-
lis. Linas Eitmanas; Hartfordo 
— Andrius Banevičius. Linas Ba
nevičius, Linas Bernotas, Rimas 
Kopeskas. New Yorko — Lina 
Alksninytė, Audronė Cesnavičiū-
tė, Rita Dragūnevičiūtė, Viktori
ja Reventaitė. Stasys Birutis. Rai
mundas Cesnavičius. Viktoras Lo-
ra. Juozas Vilgalys: VVoresterio 
— Ellen Nalivaikaitė, Joana Juo 
daitytė, Vida Juodaitytė. Dana 
Molytė, Aida Steinytė, Leonas Na 
livaika. Tomas Naras, Juozas Pri-
dotkas. 

Abi draugovės veikė skiltimis, 
įvairiais tarpais įvykdavo dr-vių 
vadijų posėdžiai, atitinkamiems 
skiltininkams-ėms dalyvaujant. 

Sesės nakvojo kiek apšildo
moje salėje (kuri vasaros stovyk
lų metu yra ir valgykla), o bro
liai skiltimis įsirengę gyveno (Ir 
nakvojo) lauke. 

Dalis užsiėmimų būdavo lau
ke, kiti salėje ar. atskirai dr-
vėms užsiimant, sesės rinkdavosi 
stovyklos štabo pastate, o bro
liai tada. didžiojoje salėje. 

Darbo visiems buvo ligi ausų. 
Dienotvarkė buvo labai smulkiai 
išdirbta ir ji turėjo būti sparčiai 
vykdoma. Kursų laikas — nuo 
penktadienio 8 vai. vak. ligi 
sekmadienio 5 vdL vak. — buvo 

Skautybė* Kelio" r e d a k t o r t . i * ? * * " £ J ^ T ^ Z ' >̂ darbo laikas. Kanais vaIgy-
MAr jūs žinot, kad toks siuvinė-
jimas yra aristokratiškas užsiė
mimas?" nukrypstu nuo temos, 
"ir Catherine of Aragon taip siu
vinėdavo, o dabar Grace Kelly, 
Gloria Vanderbilt ir kitos gar
sios damos tuo užsiima, na, o 
Windsoro kunigaikštis yra išsiu-
vinėjęs vaizdus tų vietų, kuriose 
yra gyvenęs..." "Gerai, gerai, 
grįžkime prie reikalo kaip Biru
tę pasitikti ir jos paveikslus į Jau
nimo centrą atgabenti", nutrau
kia mano aiškinimus. Aptarusios 
visas pareigas, grįžtame namo, o 
per mintis nubėga kelį skautiš
kų nuotykių prisiminimai... 

9r;eš kelis metus kalėdinių ireiKias KUX;US, wa r^jesm; įgafcį tis-draugovė-draugoves 
šiaudinukų dėz? apkabinusi la- gintaro papuoiaUi, o sese! D t - skfttfų laužai, skilties Iskylcvs, lie-
bai nedrąsiai ėjau II MktdV» liai palinkėta &vermingai ir ne- tuvybė skiltyje, skilaninso role 

nu. 

lią dalį sekė tuntminkių p< 
timo apeigo-. 
s lautd ar vadovei suvi'zė akis 
ašara. "Auir>s Varų" i 
tunte esančios d'-vės ir • • 
čių būreliai su didž 
mu ir seseriška meiie >. 
no 2-jus raet 
vuUą ps. f'!, r- ' - '/. 
nę ir priėmė na tun
tininkę v.sl. Dalią G 
Jos abi b u v , ap^'/ mar-

me valgykloje, kartais pagal 
gautą maisto davinį patys virda-

Lauke Buvo įvairu ir rdo-
bet nebadavome. 

O visokhj užsiėmimų — tai 
rybė, tik spėk suktis. Pašne-

i užrašais ir be jų, fvai-
rūs. disku«':f»s kartais labai įdo
mios. Visos temo< pagrindinai su
kosi ijMe skiltį ir draugovę, apie 
lai, kas skiltininkams-ėms svar-
• 

' ••'-.••<ėsių bei užsiėmimų te
mo.: -ir,iškošies skautybės ide 

a, skilčių dvasia, skilčių sis-

charakterio ugdyme, skilties kny
gos — uniforma — lazdos, skil
ties būklas-irštva, skilties prob
lemos it kt. Be to buvo parodė
lės — specialybių ir vėliau įvai
rių nikių demonstracijos. Dainos 
ir giesmės. Žaidimai viduje ir 
lauke. Skautiškoji rikiuotė, vėlia
vų pakėlimai ir nuleidimai. Su
eigos ir t.t. Rodyta kelios skilti-
ninkų reikalams tinkajnos filmos 
su paaiškinimais. Buvo bendras 
laužas. Prieš pat kursų užbaigi
mą buvo ir egzaminai, kuriuos 
laikant teko ribotu laiku surašy
ti ar sužymėti trumpus atsakymus 
į įvairius kursuose tartus klausi
mus. 

Atlanto rajono vyrai didžiuo
jasi, kad pirmą kartą rajono gy
venime pasitaikė, jog vyriškių bu 
vo daugiau kaip moteriškių, ku
rios ligi šiol visokiuose rajono 
įvykiuose skaičiumi būdavo visuo
met gausesnės. 

Gerai, kad tokie rūpestingai 
paruošti ir uoliai pravesti kur
sai įvyko tik skiltininkams-ėms 
bei paskiltininkams-ėms, be jokių 
kitų prisimaisėlių. nebuvo ir ma
mučių su tėčiais, kurie kartais tik 
maišosi be naudos. 

B.J. 

SKAUTININKES KVIEČIA 
I 

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti Birutės Kidolienės iš Nevv 
Yorko siuvinėtų paveikslų paro
doje Jaunimo centre. Paroda 
vyks š.m. gruodžio 3, 4, 5 ir 10, 
11, 12 d. Atidarymas — gruo
džio 3 d.,- penktadienį, 7:30 v.v. 

Chicagos skautininkių draugovė 

TĖVU DĖMESIUI 

Jaunesniųjų skautų (vilkiukų 
ir bebrų) čiuožimo iškyla įvyks: 
sekmadienį, gruodžio 12 d. 

Čiuožimo laikas: 10:00 iki 12 
vai. ryto. 

Apsirengimas: čiuožimui, deng-
toj salėje. 

Pasiimti: pačiūžas ir tėvą, jei 
tėvas negali, tai mamą* Vyresnių 
brolių ar seserų prašome nevežti. 

Pačiūžų išnuomavimas:. 75 
centai čiuožykloje. Jei kas turi 
savo senas pačiūžas ir norėtų ati
duoti, tai atsiveskite. 

Kaina: jaunesniam skautui 
1.50 dol., visai šeimai 3 dol. taip
gi 1.75 dol. nuo kiekvieno as
mens už "dcluxe hamburger*' su 
gėrimu. Maistas bus paruoštas 
valgykloje laike čiuožimo. 

Vieta: \Viilow Ice Chalet . 
8300 S. VVVf Rd., kampas Ger-
m»n Church Rd. (įvažiavimas) 
ir Wolf Rd.. Wil low Springs, III. 

Jei jaunesnysis skautas nemoka 
čiuožti ir tėvas ar mama negali 
važiuoti, paskambinkite draugi
ninkui, mes surasim būdą jam 
padėti. Tėvai au vaikais važiuo

ja tiesiai į čiuožyklą. Kelios tė
vų ir vadovu mašinos paims skau
tus ir tėvus, kurie neturi priemo
nių nuvažiuoti į čiuožyklą, 9:00 
vai. ryto nuo Jaunimo centro. 

Lituanikos Tunto 
Jaunesniųjų skautų vadovai 

1 
Pulto Uiaid** mažujant, p«jt-» ic*vimai u2 gBsita» į>renum^ K 

rmtas aesiunei&mi. Ant DRAUGO prie Kiekvieno sioutytojo «Ues<. ... 
gmrus ii jo mokeetį, •uJynani*, Ud kad* skaitytoja* yra uža- H 

••*•* !_._.= 
n — i i « » l i M o k a u « snksto | 

«D« i.-r» 6 men. 3 mea. 1 mfen. S 
QL 528 00 $15.00 $10-00 $4.0C - 3 

$28.00 $15.00 $10.00 $4.00 j | 
$26.00 $15.00 $10.00 — I 
$29.00 $17.00 $11.00 — | 
$18.00 $10.00 - — ' 5 

C«cago. Cooa, 
4aaad02» 
ĖĖm 
L*žaiiSiT7e 
Savmtua* 

• Redakcija dirba kasd.es 
&30 — 4:30, Mtadieni&ls 
&30 — 12.-0C. 

• Administracija dirba Jtx> 
« e n nuo 8:30 iki 4^0, U&t* 

&30 Iki 1240. 

I S P A N I J O J E ATIDENGTAS 
POŽEMINIS EŽERAS 

Ispanijos Geologinio inst i tuto 
specialistai La Mancha srityje 
atidengė požemini ežerą, su apie 
10 milijardų kubinių metrų van
dens, š i s rx>žeminis ežeras y ra 
400,000 h a ploto ir y ra didžiau
sias iki šiol ras tas požeminis §r 
žeras Ispanijoje. 

Ispanijos vyriausybė y r a nu
tarusi šj ežerą panaudoti ken
čiančios nuo sausros La Mancha 
srities drėkinimui, (t.) 

• Redakcija straipsnius taiso savo ja 
nuožiūra. Nesunaudotų straips»ių S 
nesaugo, ?uo» grąžina tik is anies- s 
to susitarus. Redakcija už skelbi- s 
mų tunnj neatsaką Skelbimų kai- s 
aoa pnsiunciamoi gavus prašymą. £ 
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TeL P R 8-3229 

DR. ANNA BAUUNAS 
A K I Ų , A U S Ų , NOSIES IR 

G E R K I - S S LIGOS 
2858 We*t 63rd Street 

Valandos p e g a l susitarimą 

Įstaigos Ir buto teL 652-1381 

DR, FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

14©7 S. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 I 

Išskyrus treč. ir šešt. 

DR. K. G. BALUKAS 
Aknžerljs tp moten; birt* 
Gtnekot<»?lnS Cblrnr^ija 

6449 S o . Pulask i Road (Crawford 
Medical Bo i ld ing ) . Tel, LL' 5-6446 
Prltma ]'xonixai pa*a! susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Antanas Rukšlele 
dškoja 

Už mano 70 m. amžiaus sukaktu
vinės parodos puikų suorganizavimą, 
jos pristatymą meną mylinčiai visuo
menei, o per tai ir nepaprastą paro
dos pasisekimą, išreiškiu savo gilią 
padėką viso to reikšmingo darbo vyk
dytojai — Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Čikagos skyriaus Valdybai — 
pirm. A. Pužauskui, Z. Juškevičienei, 
mano kūrinių parodos ruošimo Čika
goje sumanytojai bei pradininkei ir^ 
programos vykdytojai, J. Vllučiui, J. 
Kapačinskui: L. 2. S-gos Centro val
dybos nariui J. Janulaičiui, daug šir
dies ir kolegiškumo parodžiusiam pa
rodą. garsinant bei ją pristatant mūsų 
visuomenei: parodos metu mano asme
nį ir kūrybą apibūdinusiems ir ta pro
ga mane sveikinusiems — dail. M. Ši-
leikiui, Romovės Centro Valdybos pir
mininkui pik. K. Dabulevičiui, Lietu
vių Saulių Sąjungos Tremtyje pirmi
ninkui K. Milkovaičiui, Vyriausiam 
skautininkui dail. V. Vijeikiui, Tauti
nės Sąjungos atstovui P. Bučiui, Vil
niečių ir L^.svosios Lietuvos vardu 
.— V, §imkui. Amerikos Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos vardu — dail. V. Vai
tiekūnui; raštu bei telegramomis svei
kinusiems — prof. muz. J. Žilevičiui, 
buv. LŠST pirmininkui V. Tamošiū
nui, dail. A. Rakštelei pagerbti St. 
Petersburge ruošimo komitetui, dail. 
J. Juodžiui, A. ir A. Smigelskiams, P. 
ir O. Vaičaičiams, M. Biržiškaitei-2y-
mantienei ir iš okupuotos Lietuvos 
atsiuntusiems sveikinimus. 

Mano gili padėka laikraščių bei žur
nalų redaktoriams, dosniai skirusiems 
vietos mano sukaktį apvaikščiojant — 
Darbininko, Dirvos, Draugo. Laisvo
sios Lietuvos, Lietuvių Dienų, Nau
jienų. 

Nuoširdus ačiū Tautinių namų va
dovybei už puikią salę, visas paslau
gas ir širdingumą. 

Didžiai dėkingas vaizdines spaudos 
atstovams — V. Noreikai ir V. A. Rač
kauskui, puikių vaišių ruošėjams — 
J. Kapačinskienei. dail. J. ir S. Pautie-
niams, B. Pužauskienei, Z. Juškevičie
nei. 

Mano išskirtina padėka meną my
linčiai visuomenei už nepaprastą dė
mesį mano kūrybai ir mano asmeniui. 

Antanas Rakštelė 

TeL ofiso ir boto: OLympic '.J-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-S vai. Ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J, KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

8923 West 59th Street 
Vai.: ptrroad., antrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 va!, popiet V" 6-8 
vaL vak. TreČ. ir šeštad. \zdaryta. 

"DR^RENAICURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KfDrKIT; ER VAIKU LIGOS 

SPKClALiSTC 
MEDICAL. BIILDINO 

7156 South WesterD Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

fkl 1 vai. popiet 
Antrad., penktad. 1-6, treč. L' seš'tad. Ofiso tel. HE 7-1168: rezid. 239-291S 
tik «u«itarua 

DR. V L BLAŽYS 
P L A U Č I Ų DR VTDAU3 LIGOS 

Martjuette Medical Center 
61*2 So. Ked/ie Avenoe 

Vai: plnnad., antrad. ir ketvlrtad. 
6 Iki 7:S0 vai. vakaro. 

fieštad. nu* 1 Iki 8 vai. 
Pagal susitarimą 

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

TeL Offeo H E 4-5*49, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 W e s t 71st Stret 
Vai. pirm. ketv. 1 lkl 8 v. popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSrog 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t S W Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal •usltar'mą: plrmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad, Ir penkt 
lfl-4: šešta. 10-8 rai 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 24€-2839 

DR. L DECKYS 
GYDVTO.IA LR CHTRUKG8 

Specialybę — Nervg b* • 
Eniociiifis ligos 

CRAWFORD MEDICAL BrtLDDfG 
6449 5o. Pulasfei Rvoad 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. teL — GI 8-R873 

DR. W. M, EISIN-EISiN&S 

Ofs . H E 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos! . 
2454 West 71st Street ., 

(71-09 tr Campbell AVP. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai. Ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susiiarua 

O P T I C A L S T U D I O 
VTOI.ETA KAROSĄ rTfi 

7051 So. WashtenavF. Tel. 778-6766 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., penkt 19-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak, gest 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uidaryta. 

A A C Š E R I J A IR i i ; 7 K 7 : V LIGCS 
GI>^EKOLOGINB CHIRURGIJA 

6132 S o . Kedzie Ave. WA 5-26^0 
V îanoVM patml <ni«itAr1ma. ^ei ne
atsiliepia, skambinti. M.I 2-0001. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIE LIGOS — CHLRERGUA 

Ofisai: 
111 S O. WABASH AVE. 

4200 NO. CEVTRAL, AVE 
Valandos pagal susitarimą 

TeL — B E 3-5393 

DR. A. B, GLEYECKAS 
G Y D Y T O J A S m CHIRURGAS 

Specia lybė Ak l i ligog 
3907 W e s t 103r,i <rrw»t 
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VILKAS SAUGOS RAUDONKEPURAITE 
Vakarų Europos kraštų politi-! kelią", tačiau nuo 1971 m- abu-

nia: apžvalgirunkai pastebi, kad 
nė vienas lapkritis nuo 1917 me
tų spalio revoliucijos pradžios 
nėra turėjęs tiek daug politinių 
"brolišku" bucinių iš rusų puses, 
kaip šiemetinis. Mongolijos Ce-
denbalas, Vengrijos Husakas, 
Lenkijos Gierekas buvo iškviesti 
į Kremlių. Čekoslovakijos minis-
teris pirmininkas Strougal buvo 
Brežnevo, skrendančio į Belgra
dą, pagautas pakeliui. Rumuni
jos Ceausesku nuvyko Maskvon 
ir tarėsi su L. Brežnevu. Bet 
didžiausią dėmesį L. Brežnevas 
paskyrė senam atskalūnui — Ju 
goslavijos Titui, pas kurį viešėjo 
3 dienas. 

Su visais šių komunistinių va
dais daug kartų bučiavosi, ilgai 
kratė jų rankas ir linkėjo visoke
riopos laimės. Iš kitos pusės, ko
munistinių ir satelitinių valsty
bių vadų kinkos drebėjo, nes jie 
gerai žinojo, kad Brežnevas ne 
be reikalo juos pas save kviečiasi 
ar pas juos į svečius vyksta. Kaip 
anksčiau sovietinių rusų pa
vergtieji nujautė, kad kažkas su 
jais bloga atsitiks Helsinkyje, 

du kraštai vėl ėmė artėti, ypač j 
prekybos srityje. Vis dėlto rusai j 
Jugoslavijoj liko nemėgiami. Net j 
paskutinių poros metų bėgyje Ju
goslavija nuteisė mažiausiai 60 
maskvinio tipo komunistų. 

Sovietai visomis išgalėmis 
stengėsi Jugoslavijos meilę įsigy
ti, pirkdami jos gaminius. Nu
matoma, kad 1980 metais prekių 
apyvarta pasieks 14 bil. dolerių. 
Tada Jugoslavija bus ūkiškai 
nuo Rusijos daugiau priklauso
ma, kaip dabar Rytų Vokietija. 
Jau 1975 m. Jugoslavijos viešbu
čiai užregistravo pusę milijono 
rusų turistų. Tolimųjų Rytų ir 
Angolos krizės metu Jugoslavija 
leido Sovietų lėktuvams skristi 
per jos teritoriją ir iš dalies karo 
laivams naudotis Jugoslavijos 
uostais (ne daugiau kaip 5 lai-
\ a i iš karto). 

Eilė priežasčių vėl stumia Ju
goslaviją į Sovietų glėbį. Pir
miausia, sunkiai sprendžiamas 
Jugoslavijos federacijos klausi-

Sovietų politikos dviprasmiškumas 
Maskva švelniai kalba, bet kumštimis grūmoja 

GEDIMINAS GALVA 

mas. Didžiausi 
kroatai visomis išgalėmis 

separatistai — 
siekia 

taip dabar "pusiau laisvieji" bu- Į iš Jugoslavijos tautų federacijos 
vo neramus, nes nežinojo, kas 
gali su jais atsitikti. Juk ateinan
čiais, 1977, metais Belgrade turi 
jvykti nauja "Europos saugu
m o ' ' konferencija. Helsinkio nu
tarimai ga-li kur nors kitur pasi
kartoti. 

* 
Komunistinius Europos kraš

tas, įskaitant Sovietų Sąjungą, 
šiuo metu spaudžia nemaži rū
pesčiai, bėdos: dažnai pasikarto-
jąs nederlius, nuolatinė maisto 
produktų stoka, energijos trūku-
•mas, pragyvenimo pabrangimas, 
didelis įsiskolinimas Vakaru 

išeiti. Nestiprią tautų jungtį dar 
laiko maršalas Tito — pats kro
atas. Bet jam jau 84 metai. Kas 
po jo įvyks? Jugoslavija gali 
lengvai subyrėti, nes maršalas, 
kaip ir kiekvienas kitas diktato
rius, neturi sau lygaus įpėdinio. 
O kas tada. Ar rusai neateis Ju
goslavijai padėti, "gelbėdami so
cializmą"? 

Išėjus iš Sovietų bloko, Jugos
lavijai nepavyko arčiau susirišti 
su Vakarais. Jugoslavija Europo
je, jeigu ją pultų rusai, rodosi, 

Sovietų komunistinė santvar
ka pasižymi nepaprastu dvipras
miškumu. Konstitucijoje užtik
rinta laisvė reiškia jos persekioji
mą. Sovietinė demokratija yra tik 
vienos partijos diktatūra. Prole
tarinis internacionalizmas — ru
sų viešpatavimas. Kitų tautų iš-
silaisvinimas-patekimas Sovietų 
priespaudon. Taikos sambūvis -
laiko laimėjimas apsiginkluoti ir 
karinės jėgos panaudojimas vesti 
vis nuožmesnei užsienio politikai. 

Didžiausias dviprasmiškumas 
yra kalbos apie gyventojų gerovę, 
ūkinę ir kultūrinę pažangą, kai 
per 59 komunistų valdymo me
tus vis buvo gyventojų diržai ver
žiami ir net šiuo metu sunkiąja 
pramone ypač apsiginklavimu 
tebesirūpinama. Apsiginklavimo 
sriryje pasiekė nepaprasto laimė
jimo, nes jau 1972 m. tapo atvi
ru JAV varžovu. Ypač nuo to me
to Sovietai yra gana veiklūs už
sienio politikoje. Jie sugebėjo įsi
tvirtinti pietrytinėje Azijoje, kai 
kuriuose Afrikos kraštuose, o 
kubiečius panaudoti savo tiks
lams. Helsinkyje pripažintos Ry
tų ir Vidurio Europos sienos, ku
rias Sovietai pravedė šiame po
karyje. Helsinkio nutarimai ne
padidino Vakarų Europos sau
gumo ir nepateisino vakariečių 
vilčių glaudžiau ūkio ir kultū
ros srityje bendrauti su Sonetų į-
takos sritimi. 

PIRMOJI LENKU TAUTOS ŠVENTI KAUNE 
1938. V. 3 

nėmis valstybėmis. Apie Kiniją tik 
atsargiai prasitarė, kad dar neži
noma jos politinė linkmė. Ypa
tingą dėmesį jis kreipė \ Artimuo
siuose Rytuose "JAV ir kitų Šiau
rės Atlanto santarvės valstybių 
mėginimą smogti antiimperialis-
tinės revoliucijos jėgomis, sustip
rinti ir išsaugoti savo pozicijas". 
Čia jis turėjo galvoje Libano ko
vas ir arabų nesutarimą. 

Jis džiaugėsi "Angolos patriotų 
pergale prieš užsienio imperialis
tus ir atžagareiviškas vidaus jė
gas. Šiai kovai pritarė pažangios 
Afrikos šalys, socialistinės valsty
bės, jų tarpe Sovietai ir Kuba. 
Angolos pergalė tapo įkvepian
čia paskata kovoti prieš imperi
alizmo tvirtoves Rodezijoje ir Pie
tų Afrikoje. Mūsų ryšiai sėkmin
gai vystomi su jauna Mozambi
ko respublika". 

Santykiai su vakariečiais 
Sovietų užsienio politika Pietų 

.Azijoje, Pietų Afrikoje ir Arti
muose Rytuose yra nedviprasmiš
ka: tinkamomis sąlygomis ten 
stiprinti savo įtaką. Visai kitokie 

šiuo metu Sovietų kariuomenė 
laikoma Čekoslovakijoje. 

Lenkijos suvienytos darbininkų 
partijos vadovas E. Gierekas vy
ko į Maskvą maldauti ūkinės pa
ramos išspręsti neatidėliotiniems 
klausimams. įsiskolinusi Lenkija 
reikalinga užsienio ūkinės pagal
bos tenkinti gyvenotojų porei
kiams ir išvengti darbininkų po
litinio pobūdžio streikų. 

Net N'icolaeCeaucescu, griežto
sios komunistinės santvarkos įgy
vendintojas Rumunijoje, kėlęs 
Besarabijos klausimą, siekęs sa-
vaimingesnės užsienio politikos, 
vyko į Maskvą tartis ūkiniais rei
kalais. 

Ūkiniai negalavimai atvijo i 
Maskvą ir Mongolijos vairuotoją 
J. Cedenbalą sūdanti glaudesnio 
bendradarbiavimo sutarčiai. 

Maskva stengiasi ypač pasta
ruoju metu vairuoti komunisti
nes valstybes, ūkinėmis priemo
nėmis jas palenkti norima politi
ne kryptimi. Politinis biuras sau
goja, kad neatsirastų didesnių I yra Sovietų santykiai su vakarie-
plvšių tarp Sovietų ir komunis- čiais, nors L. Brežnevas pareiškė: 
tinių kraštų, nepasireikštų poli- "Mes plečiame lygiateisiškus šau
tinio savaimingumo. Tais sume- tarpiškai naudingus santykius su 
timais ir buvo dar imi dažni pasi- kapitalistinėmis valstybėmis". 

Politinis veiklumas 

Šį rudenį Sovietai pasižymėjo 
nepaprastu politiniu judrumu. 

tarimai su kitais komunistiniais 
vadovais Maskvoje ar Krime. 

Užsienio poliiik<* gairės 
Spalio pabaigoje ir lapkričio 

pirmoje pusėje daug kartų ryškin 
tos Sovietų užsienio politikos gai
rės. L. Brežnevas X.2o komunistų 

Sovietai tuo pačiu metu siekė ke- partijos centro komiteto pilnaty-
lių tikslų: stiprinti santykius su 
komunistiniais satelitais, vis 

kraštams, nepakankamas pra
monės Kilimas, pačių komunistu į mimas iš rusų pusės būtų^ pra-

neturėtų gynėjų. Net NATO 
karinė sąjunga jai nepadėtų, I l a b i a u įsigalėti, giliau šaknis į 
nors jai pačiai Jugoslavijos užė- leisti į jų įtakon patekusius kraš 

nevieningumas, o;ogos žinios is 
komunistinės Kinijos, darbinin
kų, ir valstiečių nepasitenki
nimas — vis tai negerovės, ku
rios neramina nei Kremliaus, nei 
satelitinių valstybių vadų, kurie 
bijo, kad nepasikartotų spalio re
voliucija, šiuo atveju darbininkų 
sukelta jau prieš juos pačius. 

Stebėtojai skelbia, kad po visų 
"broliškų" pasibučiavimų kie
čiausias išlikęs Rumunijon N. 
Ceausescu. Pokalbių 9u Brežne-
vu metu išryškėję, kad Rumu
nija jokiu būdu nesanti linkusi 
tapti Sovietams palankiu sateli
tu. Visagalis Rumunijos komu
nistų partijos vadės pasiūlęs 
Brežnevui bendradarbiauti "pro
letarinio internacionalizmo" pa-

gaištingas. O kaip su Amerika? 
Amerikos strateginiuose pla

nuose taip pat nėra įrašytas Ju
goslavijos gynimas. Jeigu rusai 
pultų Jugoslaviją. .Amerika ra
miai leistų ją Sovietams ar Var
šuvos paktos kraštų kariuome
nei užimti. Tai labai aiškiai iš
reiškė ir naujai išrinktasis JAV 
prezidentas J. Carter rinkiminių 
debatų metu. Kas lieka Jugoslavi
jai? Šnekėtis su Sovietais. Tiesa, į laisvesniu oru 
maršalas Tito po Gar te ri o pareiš
kimo padarė pareiškimą, kad JJ -
goslavija pati įstengtų prieš bet! 
kurį priešą apsiginti. Kas gi yra 
jos priešas? Jis gali būti tik 
Sovietų Sąjunga. Bet ar ilgai gali 
maža valstybė didelei valstybei' 
priešintis? 

je gana atsargiai ir išsamiai ap- šalinti nesklandumams 

tus Afrikoje ir Azijoje, o vaka 
riečiams įtaigoti sovietinę taiką ir 
taikos sambūvį. 

Į Maskvą vyko Čekoslovakijos 
delegacija, vadovaujama Gusta
vo Husako. padėkoti L. Brežne
vui už "Čekoslovakijos išvadavi
mą iš mūsų šalies fašistinių gro
bikų" ir apdovanoti KIm. Gott-
valdo didvyrio ordinu. Ar gali 
būti didesnis pasityčiojimas iš če
kų ir slovakų, kurie bandė kiek 

Juk ir 

tarė Sovietų užsienio politiką. 
Partijos dienraštis "Pravda" ir 
daugelis kitų laikraščių stengėsi 
ryškinti, kad generalinis sekreto
rius veda lenininiu taku, siekia 
taikos, atitolina branduolinio ka
ro grėsmę. L. Brežnevas kalbėjo 
apie politinius santykius su sate
litinėmis valstybėmis, išsilaisvi
nusiomis šalimis i! kolonijinės 
priklausomybės, bet bendravimą 
su kapitalistinėmis valstybėmis. 

Jo žodžiais tarus, komunistinių 
kraštų sandrauga stiprėjanti, ple
čiamas ūkinis jų bendravimas. 
Vietnamas. Laosas tapo .soeialisti 

J. VAIŠNORA, MIC 

Perskaitęs "Drauge" šių metų 
spalio 14 ir 18 d. numeriuose 
straipsnius "Paskutinės Lenkijos 
dienos" ir "Atsisveikinimas su 
Kaunu", noriu papasakoti, kaip 
Lenkijos pasiuntinybė rengė tau
tos šventę gegužės 3 d. 

Po 1938. III. 19 ult imatumo 
tuoj pat užmegsti diplomatinius 
santykius ir, Lietuvai jį priėmus, 
lenkai stengėsi kuo greičiau at
vykti į Kauną. Jau kovo 29 d. at
važiavo paskirtas Lenkijos ne
paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris Franciszek Char-
wat su visu pasiuntinybės perso
nalu ir apsistojo Metropolio vieš
butyje Kaune. 

Artėjo lenkų taut inė šventė — 
gegužės trečioji, vad. Konstituci
jos šventė. Prieš savaitę atvyks
ta pas mane pasiuntinybės sek
retorius, pasveikina lenkiškai ir, 
man ta kalba nekalbant, prancū
ziškai išdėsto reikalą. Pasiunti
nybė nori turėti tautos šventės 
pamaldas. O pamaldų tvarka bū
sianti tokia: giedotos Mišios su 
pamokslu. Pasiuntinybė turinti 
savo kunigą. Į pamaldas atvyks ir 
pasiuntinys, kurį bažnyčios rek
torius sutiks, apsirengęs liturgi
niais drabužiais, prie bažnyčios 
durų, įves į bažnyčią ir pasodins 
prie altoriaus (už grotelių) spe
cialioje kėdėje. Kitiems pasiunti
nybės nariams turi būti paskir
tos vietos pirmoje suolų eilėje. 

Išklausęs viso to pranešimo, 
lyg ir diktato, paaiškinau, kad 
Šv. Gertrūdos bažnytėlė nėra len-

Santykių aptarime su JAV, Fe
deralinė Vokietija ir Japonija gir 
dėti visai kita gaida: taikos sieki
mas ir taikos sambūvis. Jei su 
šiais kraštais yra ne visai sklan
dus santykiai, kalti vakariečiai. 
JAV neatsakė į Sovietų praėjusį!, . 
kovo mėn. darvtus siūlymus pa- l į į į * * Kauno marijonų baz-

-p i • ! nyeia. Joje sekmadieniais ir sven 
temis Kauno lenkai turi savo len-

grindu, lygiam su lygiais. 
Tačiau didžiausią pasaulio dė-į Taigi Vakarų apleistai Jugosla-

mesį atkreipė L. Brežnevo vizi- vijai išeičių nedaug. Viena jų — 
tas Jugoslavijoje. Tiesa, 84 metų; nesipykti su Sovietais. Istorija to* 
maršalas Tito nebeįstengė nu
vykti į aerodromą ir ten sutikti 
69 metų Brežnevą. Už tai jis, 
kaip valstybės galva, buvo pa
sveikintas 21 patrankos šūvių 
salve, išrikiuotomis kareivių gar
bės kuopomis ir, žinoma, abipu
siais abiejų vadų bučiniais. Mar
šalas Tito apdovanojo maršalą 
L. Brežnevą aukščiausiu savo 
šalies "Laisvės ordinu" — tiks
liau jo didžiąja žvaigžde, kurią 
Jugoslavijoje, be paties Tito, tik 
keturi jo generolai nešioja. Iš 
užsieniečių šiuo ordinu buvo ap
dovanotas vienintelis Sovietų 
maršalas Žukovas — "Jugosla
vijos išvaduotojas", savo vizito 
Jugoslavijoje metu 1957 metais. 
Deja, šis aukštas ordinas Žuko
vui kažkodėl laimės neatnešė, 
nes tuojau po jo gavimo buvo iš 
pareigų atleistas. Bet tai dar ne
reiškia, kad taip atsitiks su Brež
nevu. 

Brežnevas buvo pakviestas 
"Tautų draugystės" parke prie
šais komunistų partijos Belgrade 
rūmus pasodinti rusišką beržą. 

Sovietų — Jugoslavijos san
tykiai visą laiką buvo blogi. Jau 
nuo 1948 m. Tito ėmė neklausy
ti savo mokytojo Stalino ir ne
paklusti jo direktyvoms. Jugosla
vijos komunistu part;ja buvo iš
mesta iŠ Kominformo. 1955-6 
m. Chruščiovas pripažino komu-

kia. Jugoslaviška Raudonkepu
raitė pamažu įsileidžia sovietiš
ką vilką ir prašosi jo globojama. 
Yra tikra, kad, kol maršalas T -
to bus gyvas, Sovietai fnpoilsri-
jos nepuls. Bet kai Tito mirs (o 
tai gali netrukus atsitikti), gali 
pasikartoti vilko ir Ra J J O ^ < " ? U -
raitės istorija. Bet jos pasakoti 
nereikia — visi žinome. Dar yra 
kita išeitis — pačių jugoslavų II 
pasauliniame kare išmėgintas 
partizaninis karas. Jam Jugosla
vija ne nuo šiandien ruošiasi. 
Ne be reikalo paskutiniai parti
zaninio pobūdžio Jugoslavijos 
kariuomenės ir civilinės gvardi
jos manevrai sutapo su Brežne
vo vizitu. Sovietai lengvai par-

nesklandumų esą santykiuose ir 
su kitais vakariečiais, bet juos ga
lima pašalinti. 

I.. Brežnevas pasigyrė: 'Nuo
sekliai mes vykdome ir tuos Hel
sinkyje priimto "baigiamojo ak 
t o " nuotatus, kurie liečia kulcū-
rinių ir kitokių ryšių plėtimą 
tarp tautų. Tokie ryšiai gali būti 
palaikomi tik gerbiant suverenu
mą ir nesikišimą į kitų valstybių 
vidaus reikalus. O pažeisti šiuos 
pradus, veikti prieš tarybinės 
liaudies, mūsų socialistinės sant
varkos reikalus - niekam neleisi
me". 

Sovietai gana atvirai kalba a-
pie savo tikslus, bet dviprasmiš
kai aptaria taikos sambūvį su va
kariečiais, nes šiuo" būdu siekia
ma juos nusilpninti. Revoliucijos 
59-jų metų sukakties paminėjime 
F. Kulakovas XI.5 Kremlius su
važiavimų rūmuose glausčiau ir 
sklandžiau perteikė partijos ge 
neralinio sekretoriaus 
minti*; "Sovietai kovoja -prieš im 
perializmą,' remia tautų išsilais-

kiškas pamaldas. Jie yra aptar
naujami marijonų kunigų, mo
kančių lenkų kalbą. Pamaldų 
tvarka yra nustatyta Kauno ar
kivyskupijos kurijos. Kadangi da
bar norima turėti specialias pa
maldas Lenkijos tautos šventės 
proga, tai aš turiu atsiklausti ku
rijos ir pamaldos bus tokios, ko
kias nustatys ir leis Kauno kuri
ja-

Kai Kauno arkivyskupijos kuri
jai buvo pranešta, kad Lenkijos 
pasiuntinybė norinti specialių 
šventės pr«>ga pamaldų ir kokią j 

jus pasiuntiniui Chanvatui su 
visu pasiuntinybės personalu, nu 
rodžiau jam vietą (atskirą klaup-
ką) prieš suolus bažnyčios vidu
je, o kitus susodinau pirmuose 
suoluose. Pamaldas atlaikė kuru 
P. Andziulis. Mišių metu vargo
nininkas P. Steponavičius stip
riu balsu giedojo lotyniškai gie
damas M'šių dalis. Kun. Andziu
lis lenkiškame pamoksle kalbėjo 
apie tėvynės meilę, kaip krikš
čionišką dorybę. Nė žodžiu ne
užsiminė apie Lenkijos tautos 
šventę ir jos reikšmę. Pasibaigus 
pamaldoms, vargonininkas išei
nančius iš bažnyčios palydėjo 
kažkokiu triukšmingu maršu. 
Nebuvo nei kada, nei kaip pradė
ti giedoti lenkų himną. Po kelių 
dienų gavau iš pasiuntinybės sek 
retoriaus vizitinę kortelę ir. ro
dos, 50 litų už pamaldas. 

Šiandien gal būtų keistas toks 
Kauno kurijos pamaldų tvarkos 
nustatymas. Bet tada, vos porai 
savaičių po ultimatumo, kada 
Lenkijos pasiuntinybė buvo ne
prašytas, o primestas svečias, ka
da viešoji opinija buvo dar įkai
tusi, lenkų demonstracija net ir 
pamaldų metu, atrodė, neįmano
ma ir nereikalinga. 

Leo Mitkievvicz savo "Kauno 
itsiminimuose" (60-61 p.) pasa
koja, kaip pasiuntinybė po pa
maldų toliau tęsė tautos šventę. 
Chatvvatas Metropolio salėje su
rengė visam pasiuntinybės perso
nalui iškilmingus pietus. Jų me
tu Charvvatas pasakė patriotinę 
kalbą ir, ją baigdamas, paprašė 
visus pakelti tostą ''kad mes, 
Lenkijos respublikos pasiuntiny
bė Lietuvoje kuo greičiau taptu
me Kauno vaivadija..." 

L. Mitkievvicz rašo, kad tiek 
jam, tiek kitiems pasiuntinybės 
nariams visiškai nelauktas 
Charvvato išsišokimas buvo ne
suprantamas. Esą, niekas nei iš 
ten dalyvavusių, nei protingai 
galvojančių Lenkijoje neturi tos 
minties. Be to, esą, tai buvę vi
siškai priešinga instrukcijoms, 
kurias Charvvatas gavo iš Lenki
jos valdžios. Padėtis susidariusi 
labai nemaloni dar ir dėl to, kad 
Charvvato kalbos klausėsi prie 

tvarką toms pamaldoms siūlo, j stalų patarnaujantis personalas, 
atsakyta, kad pamaldas atlaiko suprantąs lenkiškai. L. Mitke-
ne pasiuntinybes pasirinktas ku- wicz mano, kad tai buvusi žalin-
nigas, o vienas iš marijonų. Nei ga lietuviam provokacija. Tuo 
pamaldų metu, nei po pamaldų savo išsišokimu Charvvatas užsi-
jokių lenkiškų giedojimų, juo la-į kirtęs 'sau kelius į artimesnį ir 
biau lenkų himno. Pasiuntinys nuoširdesnį santykiavimą su Lie-
Charuatas sutinkamas be jokie 
ceremonialo, jam duoti išskirti
nę vietą ne prie altoriaus, bet 

minėtas bažnyčioje išskirtinėje vietoje. 
Pasiuntinybė daugiau dėl pa

maldų tvarkos į mane nesikrei-
/inimą ir siekia taikos sambūvio pė, matyt, t ikėdama, kad jos pa-

Dvleru 
Br^žn"" 

margiu po. :n-s • '.'OS to ir Sovietų S,: -f/s L 

atitolinti karo grėsmę". Ši dvi 
prasmiška Sovietų užsienio poli
tika reiškia: jei numatai galimy
bę - kovok, bet taikiai gyvenk su 

I priešu ir lauk jo nusilpimo. 

geidavimams kurija pritarsianti. 
Rodos, 10 vai. prigužėjo pilna 

bažnytėlė Kauno lenkų. Dauge
liui vietos viduje nebuvo, tad 
minia stovėjo šventoriuje. Atė-

tuvos valdžia ir pakenkęs Len
kijos interesams. Matyt, Char
vvatas, nepaisant gautųjų instruk 
cijų neerzinti lietuvių, neiškentė 
nepasakęs, ką jis (o gal ne 
tik jis?) savo širdyje jautė ir 
galvojo. 

Po pirmųjų tautos šven'ės pa
maldų Kaune sekančiais 1939 m. 
ta proga šventės pamaldos buvo 
surengtos kitoje Kauno bažny
čioje. 

Lietuvių-lenkų byla 
J . DAESAUSKAS 

r.izuot: POW sukilimą Lietuvoje. 1919 m. atvykęs su ' P.O.W. — Polska Organizacja Wojskowa — Len-
rr.a ;. T. Kasprzyckiu j Ivu: ą rėva derėt is su uetuviais kų karinė organizacija, konspiratyvi lenkų organizaci-
is tik"~;;ų rūpi"r>s; suorganizuoti Lietuvoje POW pa-. j a , susiorganizavusi I-jo pasaulinio karo metu, buvo 
jėgas. xad perversmu užgrobtų valdžią Lietuvoje, j užsibrėžusi įjungti į Lenkiją visas prieš I-jį (1972 m.) 
Kaune agitavo ir anglų (karinį) a ts tovą paremti len-, padalinimą "Žečpospolitai" priklausiusias žemes, ko
kų teritorines aspiracijas. Konspiratorius. lankstus po- vojant ginklu, rengiant diversiją, šnipinėjant. P.O.W. 
litikas, buvo ypač griežtai nusistatęs prieš nepriklau- faktiškai buvo vadovaujama Lenkijos generalinio šta-
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Stanislaw Szeptycki. ukrainiečių unitų metropoli

to brolis, generolas, legionų komendantas, nuo 1918 
blokštų Jugoslavijos kariuomenę, į **- generalinio š tabo šefas, 1923 m. karo ministeris. 

' Pilsudskio į sakymu leido Želigovskiui "sukilti ir už
imti Vilniaus kraš tą . 

bet kažin ar lengvai nugalėtų 
partizaniniu būdu besiprieši
nančią visą tautą? 

Tuo tarpu -Sovietams nepri 
klausomos Jugoslavijos dar reikia. 
1977 Belgrade turi įvykti Euro
pos saugumo konferencijos naujas 
aktas, kuriame Titui Sovietai pa
skyrė lygiai tokią pačią rolę, kurią 
Helsinkyje atliko Suomijos prezi
dentas Kekkonen. Tito turės kon
ferenciją taip pravesti, kad So
vietams būtų suteiktos plačios ga
limybės kaltinti vakariečius dėl 
"Hekinkio susitarimo nesilaikv-

Melchior "VVankovvicz, žymus lenkų rašytojas, žur
nalistas. "Gazeta VVilenska". "Echo Grodzienskie" stei-

somą Lietuvos valstybę. Nuo 1931 m. Lenkijos Nau
josios istorijos tyrinėjimo instituto pirmininkas. Jo ži
nomiausias veikalas, nepripažįstantis lietuviams tei
sių j savistovumą, y ra "Litvva i Bialorus" (1912 m . ) . 

Z. Wenda (pasitikęs Šaulį, vykusį pasimatyti su 

bo H-jo i žvalgybos ir kontržvalgybos) skyriaus. 

T.K. lenkų politikos klausimais yra paskelbęs dau
gybę knygų bei straipsnių. Apie lietuvių-lenkų 
santykius jis vis nesiliauja rašęs. Iš tokios rūšies jo 
vėliausių rašinių čia galima paminėti: Londono lenkų 

Pilsudskiu), pulkininkas. J. Pilsudskio adjutantas i r ; sava i t raš ty "Wiadomosci" 1974 m. rašinyje "Atra-
patikėtinis (apie jį Lenkijoje buvo kalbama, kad jis dimas Sugintuose" rašo apie Pilsudskio motinos pa-
nušovęs generolą \V1. Zagorskį, Pilsudskio konkuren
t ą legionuose. Zagorskio nužudymas buvo suorgani 

gėjas. "Straž kresovva" didelis veikėjas. Knygutėje : zuotas fanatikų grupės "iš meilės Pilsudskiui". Zagors-
"Kokiu tikslu lenkų kareivis ateina į Lietuvą ir Gūdi 
ją" 1919 m. ragino į Lietuvą iš Lenkijos atkelti kolo
nistus. Vaikystėje gyveno šeimos ūkyje prie Nevėžio 
netoli Kauno ( tame pat ūkyje jo sesuo šeimininkavo 
ir nepriklausomos Lietuvos laikais). Spaudoje via pul
davo lietuvius. 

laikų ekshumaciją ir pervežimą į Vilnių, į Rasų kapi
nes ir džiaugiasi, kad Lietuvos lenkiškas jaunimas, pa
kelyje prisijungęs lydėti karstą iki demarkacijos lini
jos, pamatęs iki šiol j am nematytos lenkų kariuome
nės dalinius. Pilsudskio ats iųstus garbės sargybai prie 
kars to, esą. "puolęs prie sienos visai apkvaišęs iš lai-

Tos kelios pilsudskinės Lenkijos veikėjų charak-1 m ė s pamatyt i tą kariuomenę...", atseit , taip buvo iš-
teristikos, ypač mažiau pažįstantiems lietuvių-lenkų Rįji£cS Lenkijos ir lenkiškumo. "Wiadomosci" (1975 m.) 
santykių raidą, gal duos šiokį tokį supratimą apie tai, rašinyje "Ciocia otwiera wrota do Litwy — Z gavvęd 

kio dingimas Lenkijoje net ir antipilsudskininkų nie
kad nebuvo išaiškintas). 

kokie lenkų žmonės reiškėsi T.K. aprašytoje lietuvių-
lenkų santykių raidoje. 

nistinės Jugoslavijos ' ' sk i r t ina r m t la imėt i *-eikia pulti 

Leon Wasilewski, istorikas, publicistas, politikas. 
1918 m. lenkų ry tų politikos teoret ikas ir vykdytojas, 
PPS veikėjas, ir teoretikas. "Peoviakas". Pirmuose 

mo". Medžią gt jau baigiama j Lenkijos kabinetuose užsienio reikalų ministeris. Pil- konspiracinė organizacija "Zet" — raidės "Z" pava-
rinkti. Einama principu — no-įsudskio pasiųstas lenkų delegacijoje dalyvauti Versa- dinimas ir reiškė sutrumpinimą žodžio "Zvviązek" (Są-

T.K. rašinio pradžioje minima jaunųjų lenkų 

o polakach Kovviensczyznie" — "Teta atidaro vartus 
į Lietuvą. Iš pašnekesių apie lenkus Kaunijoje" rašo 
ne vien tik apie savo ryšius su žmonos teta Z. Jesai-
tiene, bet ir gana daug apie lenkus, lenkiškumą ir 
ypač apie dvarininkų lenkiškumą Lietuvoje. 

b. kv . : tto konferencijoje Valhipn ten buvu*h« lietuviu veikė- "in*r»). " Z e l v a i " . Vnn<* dar -ĮTS 
j jus jungtis gne lenku. Puaudskis jam pavedė auorga-. susirisg } savita, broliją. 

gyvi. 5io1 vra ^Bug dav.giau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
KRISTAUS KARALIAUS 

MINĖJIMAS 

Bos:ono ateitininkai lapkričio 
20 d. surengė Kristaus Karaliaus 
minėjimą 10:15 vai. buvo laiko
mos šv. Mišios šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, jas atnaša
vo klebonas A. Bakrušiūnas. Pa
moksle jis labai gražiai kalbėjo 
apie Kristų karalių ir žmogų, 
kuris yra los karalijos karys. Čia 
kartu buvo minima ir Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo 58-ji sukak
tis. Klebonas palygino karius, ku
rie dirba Kristaus karalystėje ir 
tuos, kurie gina žmonių laisvę 
net ir savo gyvybes paaukodami. 

Po šv. Mišių pobažnytinėje 
salėje kalbėjo apie Kristų kara
lių prel. Vytautas Balčiūnas iš 
Putnam. Gyventi Kristaus kara
lystėje reiškia, reikia priimti 
visa, ką Kristus mokė ir kuo gyve
no. Kristaus sekėjai negali būti tik 
daliniai, reikią priimti viską ir tuo 
gyventi, kas Kristaus moksle yra. 
Tas mokslas yra paremtas meile 
ir gėriu. 

Po šios paskaitos buvo dar ir 
užkandžiai. 

50 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Katalikų bažnyčios Lietuvos 
provincijos įkūrimo 50 m e t ų su
kaktis bus minima Bostone gruo
džio 5 d. sekmadienį 10:15 vai . ry
to Šv. Petre parapijos bažnyčioje 
So. Bosione bus atnašaujamos 
šv. Mišios. Jas atnašaus vyskupas 
Vincentas Brizgys. Per Mišias 
giedos solistas Benediktas Povila-
vičius. 4 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėje vyks toli
mesnis minėjimas. Čia kalbės 
vysk. Brizgys, o meninę programą 
atliks solistė Gina Čapkauskienė 
iš Kanados. Jai akompanuos bos-
toniškis Saulius Cibas. Visi kvie
čiami atsilankyti į pamaldas ir 
į minėjimą salėje. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 58 metų sukakties minėji
mas Bostone įvyko lapkričio 21 d. 

10:15 vai. ryto šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje buvo atna
šaujamos šv. Mišios, o organiza
cijos dalyvavo su voliavomls. 

3 vai. po pietų Lietuvių Pil ie
čiu dr-jos salėje vyko tolimesnė 
minėjimo programa, kurią pradė
jo "Ramovėnų" Bostono skyr. 
pirm. Povilas Janavičius, o pro
gramai vadovavo J. Vizbaras. Bu
vo įneštos vėliavos, kurių įne
šimui vadovavo Amerikos legio
no Stepono Dariaus posto nariai. 
Sugiedota Amerikos ir Lietu
vos himnai. Maldą sukalbėjo kle
bonas Baltrušūnas. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvę ir ko
voję už Lietuvos laisvę. Taip pat 
pagerbti savanoriai — kūrėjai, 
kuriems buvo prisegta 'po -gėlytę: 
A. Bartašiūnas, P. Janavičius, 
St. Griežė-"Jurgelevičius, F. Kon-
tautas, K Merkis, J. Liutkonis ir 
J. Valickas, o taip pat paminėtas 
ir rašytojas Stasys Santvaras, ku
ris šiame minėjime nedalyvavo. 
Tada buvo pakviestas tarti žodį 
Algirdas Bražinskas, kuris su tėvu 
čia dalyvavo. Jis kalbėjo apie jų 
vargus nuo pabėgimo dienos iki 
dabar, kurie dar nepasibaigę. 

Svečias kalbėtojas buvo Anta
nas Rugys iš N. J. Jis istoriniais 
daviniais paremdamas savo kalbą 
ėjo nuo Lietuvos virš šimto me
tų vergijos carų Rusijos okupa 
cijoj, per kaimo "daraktorių*' 
mokyklas, su aušrininkais Basa
navičium ir Kudirka, per 1863 
metų sukilimą, apie I-jį pasauli
nį karą, Lietuvos dūmą Rusijoj, 
apie vasario 16-sios aktą, apie 
Lietuvos kariuomenės pergales 
kovose ir aukas, apie partizanus ir 
jų aukas, užkliuvo ne t už Altos ir 
Bendruomenės skilimo. 

Meninėj daly aktorė Aleksand
ra Gustaitienė labai jautriai ir la
bai gyvai paskaitė ištraukas iš 
Kralikausko romano "Vaišvilkas". 
Po jos Ivaška parodė jo susuktą 
filmą iš paskutinės Šokių šventės 
Chieagoje, kur dalyvavo ir First 
Lady Betty Ford. T o filmo rody

mas užtruko apie 45 min. Iš jo ma-
į tesi, kad šventė tikrai buvo didin-
' ga. Vėliau vyko vaišės ir šokiai. 

MOCJL.U KALĖDOMS 
KOLUMBIJOJ 

Algis ir Raminta Mocksi 
taip pat jų maža< sftrlelte gruo
džio 3 d. išskrenda į Kolumbiją, 
kur praleis Kalėdų šventes. Ko
lumbijoj gyvena Ramintos tėve
liai, broliai Lr seserys. Algis Moc
kus yra Amerikos federalinės 
valdžios tarnautojas. 

SUSIPAŽINIMAS S U 
BRAŽINSKAIS 

Lapkričio 20 d. Kultūrinis su-
barvakaris buvo skirtas susipaži
nimui su Bražinskais. Prisirinko 
pilnutėlė Tautinės S-gos n a m ų 
salė. Pirm. Ed. Cibas trumpai 
pristatė abu Bražinskus o tada pa 
kvietė Algirdą Bražinską kalbėti. 
Algirdas gražiai papasakojo jų ke 
lionės visą odisėją. Pirmiausia jis 
pasveikino susirinkusius, o ta ip 
pat Tautinę sąjunga, kuri juos pa
kvietusi į šį subatvakarį. Dėkojo 
visiems lietuviams, kurie juos rė
mė Turkijoj ir vėliau per tuos 
šešis sunkius ir baisius gyvenimo 
metus. Kai jie atsiradę Turkijoj, 

° | s i l rkU 

tao Tautinę s a j u n ^ ir nusirinku
sius. Buvo renkami parašai po 
peticija, kad jiems bū:ų leista pa-

Kai xas ir po /akelį įaejo 
j jų kišenes. Buvo ; ' nau
jai atsilankę svečiai į subatvaka
rį, o tada laisvi pašnekesiai. 

Sakantis subatvakaris bus gruo
džio 12 d., sekmadienį, 5 vai. po 
pietų. Čia kalbės rašytojas re
daktorius Paulius Jurkus iš New 
Yorko ir bus pristatyta jo nesenai 
išleista nauja knyga. 

BRAŽINSKAI TELEVIZIJOJ 

Lapkričio 22 d. Bostone televi
zijos 5-tas kanalas ( N B C ) vakaro 
žiniose parodė senatorių Edvvard 
Brooke su Pranu ir Algirdu Bra
žinskais. Kartu buvo ir Algirdo 
žmona Bernadeta. Senatorius 
Brook pasakė, jog jis asmeniškai 
kreipėsi į prezidentą Fordą Bra
žinskų reikalu. Jie nesą hijakers, 
kurie siekią kitų tikslų. Čia dar 
žodį pasakė ir jaunasis Algirdas 
Bražinskas. Reikia stebėtis jo geru 
mokėjimu anglų kalbos. Tą ži-

gyventojai juos sutikę šiltai, n e s j n u t ę sekančią dieną paminėjo ir 
kas esąs rusų priešas, tai esąs j*u| didysis laikraštis T h e Boston 
draugas. Apie Rusijos didelį spau-i Globė. 

CL A S S I F I ED G U I D E 
ttl S€ ELI_\_N JtJO L S & K A L ~FJQ — 

D E M £ S I O 
DE LUXE BUILDING 

Excellent. retums on this briek 
flat ia a fine est. area. CalI 

ŪELP VFANTE& — MuTKKV^ 
4 M I M M < M M M I * M 

Du studentai at l ieka gre i ta i i details. 
ir tvarkingai v isokius n a m ų da- j jjoLftOUSE REALTORS 
žymo darbus. T o m a s , 325-6489 . i _ , _ _ „ . : . „ , -

* ' 9158 S. Harlem Ave. — 430-1000 

į REIKALINGA MOTERIS nartų 
valymo . darbui vieną cfrėft^j 

*° r fvaitėj . Hulsįde. rajone, 4-

MARIJA VOREIKIENfc 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
prekes. Maišia* iš Europos sandeliu. 

l-abai pageidaujamos gero*, rūšiea 
iiJOS \V. «»th St-, Chicago, IU, 60t>29. 

TEL. — WA ~~ .2C87. 

SU SAVAIS APLINKUI 

dimą juos išgauti. Turkija to ne
padariusi. Prašė visus lietuvius 
rašyti laiškus prezidentui, valsty
bės sekretoriui, senatoriams ir 
kongresmanams, kad jiem būtų 
leista pasilikti pastoviam apsigy
venimui Amerikoje. Ta ip pat 

(Nukelta į 5 psL) . 

PAIEŠKOJIMAS 
fe&koraa MAY BUTKEVIC-JAVORS-

KO, apie 80 m amž., ir ROMAN JA-
IVORSKY. gyv. Mi!waukee. Wis. Ieš-

_ į to iš Lietuvos Zofija Matusevič, duk-
prašė ir materialinės paramos. V ė • te Simano, apie 80 m. amž. Prašomi 
liau atsakinėjo i klausimus. į atsiliepti arba apie juos turintieji ži

nių pranešti adr.: S. Stakėnas, 3645 
Pranas Bražinskas tik Dasveiki- W. «4th Plsce, Chkago, m. 60629. 

- * ~ ri!?0L :N-" MASTiENti mirus. 
jos sūnų VIKTORE su šeima užjaučiame ir kartu 
liūdime 

xn:&ną 
S 3 frJlajt -. 

H3niiIt^»Ti. f^nt_. ftin5*j1fi 

^iMBR'uNu 
Lituanistui 

A. t A. LEONAROl 
mirus, jo žmonai ELENAI, vaikams — sūnui ANTA
NUI ir dukrai MARYTEI, reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime. 

- o-: •- ^ 5 ^ ; Ba'c'ūna; 
T\ — m i i » n Q $ « l » ! Justmetis Ba!c?ūn3» 

A . •(• A . 

• • V I • •» W W I VI 

io žmoną ELENJį, dukrą MARYTC, sūnų ANTANE ir 
artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Teodora ir Alsias Koie a c-a -KoiaiaviČiai 

Kalbininkui lituanistui 
A. + A. 

LEONARDUI DAMBRIGNUI mirus, 
įo žmonai ELENAI, dukrai MARYTEI ir sūnui ANTA
NUI nuoširdžią užuojautą reiškia 

M. A. Š I M K U S 
NOTABY P C B U C 

orcoacE T A X S E R V T C E 
4259 S. Mapfewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINTTJ iškvietimai, pUdoml 

PII.IKTYBfiS PRASTMAJ Jr 
kitokį blankai 

oooooooooooooooooooooooooc 
NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas, {rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 7764)882 po 6 v . vak. 
• O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, g i skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 
i i i i i i i i i imiiniiii i i i i i i i i i i i!uitftii itiHH ,"i 

TRANSLATORS AND 
TRANSLATOR/REVISER 

Canada, a Crown Corporation responsible for Canada's hnernational tele-
jns, is looking for a TRANSLATER-REVISER, a TRANSLATOR (ENG

U S I TO FRENCH) and a TJtANSLATOR (FRENCH TO ENGLISH). The candtdates 
wili report to the Manager, Linguisocs Services Division of the Public Retations de-
partment. 

The <andidate(s) will hoM the foDowing responabillties as part of a six-member team 
of professionate. 

THE TRANSLAT0R-REY1SER: THE TRANSLATORS: 
• Provides efficient high quality translation, 

adaptation and revision servicee to all the Cor-
poration's Departments; 

• Directs and coordinates translators' activities 
according to prioritles, working meoHods, 
agreed deadlines and performance standards; 

• Revises all texts tranlated in both official lan-
guages; 

4 batu mūras . I auto mūro gara
žas, la serų rankų,' priešais parka. 
Naujas c&zu Šildymas ir elektra. 
$8.500 pajamų. Vertas »*0,v0»>. 

I f į aukotu maras. 3 auto aifir. ga
ražas. Originali 26 metų gera statyba. 
Erdvus 2 butai. Senute nepajėgia, 

{turi parduot. Marquette Pke. Pigiai 

Grąžas ir tvirtas 7 kamb. mflras ta
rnu r. garažas. Arti mokyk h) Mar-
qu«tte Pke. P o Naujų ru*iu vyraa 
keliamas kitur. Reikia pirk?jo su 
$6.O«o.i)0 savų pinigų. 

Vienintelg .stilinga S kamharta > 
metų rausvo muro rezidencija ir t 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marquette Parke.. $29.750.00. 

Ant Hickory kaino prio s inoia 11 
metų 7 kambariu rezitloncija ir 2 

| auto garažas. Savininkas ligonis par
duoda už $52.700.00. 

Marinis - medinis pajamų namas. 
2 butai. Pirk€jui tikras radinys. Mar-
ąuette Parke. $29 900.00. 

17 metu didelis 2 ankštą maras 
lr 2 auto mūro garažas. "Radiant" 
šildymas. Marąuette Parke. 
$38.000.00. 

Platu- lotas arti ftv. Kryžiaus l igo
nines. Pljrua 

VAL0IS REAL EST&TE 
3625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8534 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
BUTTJ NUOMAVIMAS 

Naras pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie ATO. — 778-2233 
| o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

VAINA Reai Estaie 
Geras investavimas — 8 butą apt 

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

6 kamb. namas prie juros ant 85-
tos gatves. $38.000. 

711 85th S t , Mianri Seach, FL 
te t (305) 

. — — 
i&snjoišosAAA FOR KENT 

I&NUDM. 5 kambarių butas nub 
gruodžio 1-osdieaoa. 

TeL 925-9347 
, 1 ; 

Išnuom. Marąuette parke naujesn. 
name šviesus, šiltas 2 mieg. ir aj>-
šild. pojsčium butas pirmam aukšte. 
TeL 434-7702. 

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. bu
tas 65-os ir Homan Ave. apyl . 
Skambinti 925-9347. 

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. bu
tas suaugusiems be jokių g y v u 
liukų. Skambint 434-8966. 

D Ė M E S I O ! 
> » » > • » » • • » * • • > « » • » • • • ] 
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10% — 20% — SO pigiau mokėsite 
a i apdraurtą nuo ugnies ir automo
bilio pae 
F R A N K Z A P O L I S 

S208H West 9Uh Street 
Chicago, IOlnob 
Telef. GA 4-S«J54 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooo 

VALOME 
KILIMUS IR BAIDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

vfon risią grisd» 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinates translation and revision of text? 
in foreign ianpuases. 
Closely cooperates with the Division's Termin-
otogy Group: frequently interfaces with it ancl 
provides any useful information which may 
be reauired by the group; 
Cooperates at the linguistic level in carrying 
out public relations projects; 
Maintains elose relations svkh the Corpora-
tion's departments and linguistic circles. 

Translate in one or the other official Ian-
guage, according to their specialization texts 
submitted by the Translator-Reviser, 

Adapt m English or in French advertising or 
official texts; 

Handle initial revision of texts; 

Provide linguistic information to all the Cor-
poration's departments; 

Participate through research and reading in the 
expansion of the Division's terminological and 
library index systems. 

Erdvai mOr. t-įą raJeg. bungalow. 
{ vakarus nuo Cartfornia ir 62-os 
Nauji aiuminum langai ū* garažas. 

1% aukšto muruus. Puošnus bu
tas savunnkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

PehnngM investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis lr patalpa biz 
ntui. 2emi taksai. Brighton Pke. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Inraraace — Incoiae Ta* 

» 5 1 W. «Sr4 Street — 436 7878 

QUAUFICATI0NS: 
• B.A. in translation, in French or English stu-

dies or comparative literature studies. 
• About five (5) years experience in geneml 

translation and revision in both official lan-
guages. 

• About five (5) years eocperience in technical 
translation and revision in both Offtcial lan-
•uages. 

• Writing ability in both languages. 
• Member of a recognized profe«5sional asso-

ciation. 
• K5owledge of Spaniih would be an asset 

B.A^ degree in 
related courses. 

translation. or linguistic? or 

About five (5) years experience in general 
translation and revision in the target language. 

About three (3) years experience in technical 
translation in the target language. 

F -

»»-r 

— _ 

• . - ^ • -
-+>.-

r 

-1-^tgr_ 

D A B A B 
„ . ^ , ^ z y m k 

Member 
atkm. 

of a recognized professional associ-

• Knowledge of Spanish would be an asset. 

A residence Of five (5) years or a Canadian citizenship 
is necessary m be eligible for the positions. 

Piease send your eurricuium vitae with the mention 
•TranidatOT*" or -Translator-Reviser*'. 

CRNDIDATES MtIST BE BILINGŪAL FOR 
F0LL0WING P0STTI0N: 

FINANCIAL PLANNING 
IMMEDIATE OPENING FOR A SECTlON HEAD, OPERATING BUDGETS. 

Candidates for this position «ill have experience in the development and implementa-
tion of policies and procedures for preparation of operating budgets and forecasts. 
Knowledge of. and practical esperience Trith, coTrrputertzed finandal systems i9 es-
sential. A high degree of mirjative and the ibttity to communicate weH both orally 
and m trriting are r»qurred. 

The position "Brtfi be of interese to those įurrentry eammg m the $20,000 range 

Pfease send your eurricuium vitae with the reference 
""Financial Planning". 

Katia Van Duyse , 

Re«niiting Officer, 

Teteglobe Canada 
$S0 Sherbrooke Stre«t West 

Montrea?. Ou^h^r, Canada 

-OCK>C>OOCKX>COXX>OX>0000<>000000 
įvairiu preklv j^^arhikima*. ee-

brangtai iš mnaą sandeuo. 
COSMOS PABCELB EXPKfcSS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
S3:« S. Halsted 6t. Chicago 10. 
2501 W. «tth St. Cblcajco, UJU 60«2t 

TeW. 925-7J37 — 2 5 « 3 2 0 
T. ValantinM 

oooocooooooooooooooooooooc 
OOOOOOCK>CK>CK>CK>0©OOOOOC>C>000 

M O V t N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda, 

TELEF. — WA Mm 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

iiiiiiMniHiiHiiiiiUiiHTnmimimiHiiinn 
NAMU APŽBLDT1IAS 

Taisau senas ir sadedu saajas p»-
čius. Pigiai tš\alau taipgi aljrriniaa 
ir perdirbu drt <1*IJU. J tiedu vandens 
Šildytuvus. KreipUs 

A. BANYS — t e t 447>oS06 
>?nn»uiinii»iiiiuH»i;n»ninH»mMmtt 
HUilHNIlNIlIlinMItlUlUUHIlUlIUIIIIIIM 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėshtavai 
Pardavimas ir Taisymą* 
M I G L I N A Š T V 

2346 W. 69th 6 C tel TT«-14» 
MmnitintHmiHiimiiiiurHiiiiHnumnii 
ĮiiiHiiiiHtimuiiiiiiiniiHiiimmiiinitfin 

STATOME NAUJUS NAMUS 
IR DAROME SENC PATISYMUS 

į Be to atliekame krautuvių ir oflsij 
I planavimą ir jų įrengimus. 

PETRAUSKAS 
CONSTRUCTION CO. 

TeL S47-7364. Skambint po 6 v. r. 

jiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimniHiirtt 

3 0 P U i F S 1 ! 

RADIJO JETMOS VALANDOS 
M »rogrmoa Ii W0PA, 

«p̂ -̂ -i4 į̂ba: leasdien nuo pirma
dienio UD penktadioik) 12:30 — 
l.-OC vat popiet. — sestadian} Ir 
•ekmadienį nuo 8:30 iki &30 nL 
ryta 

Tetefc REmleck 4-24U 
1409 A . M. 

7 1 « Sa MAPLEWO0D AVE. 
CHICAGO. TLL. 60629 

fi3A^4 

X X amžiaua madona (paveikslą*) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi

valyje I x » Asgeles, C^. ir Orand 
National Award Amerikos dailinin
kų orofesint"'e sąjungoje New Yor-
kex Tai puošni dali. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir ta"lpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd S U Chicago, H* 606^3. Už
sakant pridėti 50 oaatų už persiun
timą. tCinojaus gyventojai moka 
S proc mokesčių, 

SniNTKIAI I UETTJVį 
lr kitus kraJhit 

NEDZINNSKAS, 4065 Arehev Ave. 
Chicago, IU. 60«S2, tetef. 9K-'m* 

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

Apdraustas perkraustymaa 
Įvairirj atstanm 

TELCF.t 87rV18ft 
t70-599« 
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C H I C A G O S 
(.INA L I E T U M I S 

Ž I N I O S 
B R A N G S NUOMOS 

feios savaites pradžioje su
šaukta larptikybinė konferenci 
ja Chicagos universitete, kur cagoje gali paki l t i 5—15 
dalyvauja katalikai, protestan- ' didėjančios išlaidos. 

Didesnių p a s t a t ų vedėjai skel
bia, k a d 1977 m. nuomos Chi-

nes 

t " * , ia». 

St. Petersburgo Balfo 143 skyriaus rudens vajaus ir parengimų darbuotojai: 
Sėdi iš k.: dail. A. Rūkštelė, K. Kleiva. S. Stuikienė, J. Valauskienė, A. 
Stuikys ir vicepirmininkė A. Miliauskienė: siovi — iždininkė O. Gaivydienė, 
R. Plepienė, skyr. sekretorė V. Kleivienė, E. Bakutienė, O. Kindurienė, S. 
Bakutis, A. Navickienė. M. Juodienė, skyr. pirmininkas J. Valauskas S. Ste-
ponkienė, A. Bacevičius, E. Bacevičienė, okteto vedėja E. Rūkštelienė. teat
ro steigėjas dail. Juodis, A. Plepys. 

tai. žydai. Iš viso apie 250 iš 
35 valstijų. Svarstoma, kaip 
išvystyti tarptautinį spaudimą, 
kad Sovietų sąjunga laikytųsi 
Helsinkio įsipareigojimų ir ne-

P A K E I T I M A S MOKESČIUOS 

Cook apskr . t a ryba nuspren
dė n a m ų ir apar tament in ių pa 

31 ra., i r du broliukus. 9 ir 16 
m. Kaltinamojo žmona Regina, 
23 m., sako, kad jis paskutiniu 
metu keistai elgėsi. 

NUTRENK*: ELEKTRA 

Jaunuolius K. Gunderson, 15 : 
m., ir R. Lega l 16 m., nutren- j 
kė Carpentersvillėje elektra, j 
kai jie bandė pastatyt i televi- { 
zijos anteną, kuri prisilietė' 

DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. gruodžiu nien. 1 d. 

i 6 bu- e l e k t r o s l a i d *-

GREITOJI PAGALBA 

BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

laužytų žmogaus teisių. Sąjū- tų, m o k e s č i a m s įkainavimą da-
dis, pirma pradėjęs kovoti dėl ryti n e 22f r r inkos kainos, o 
žydų teisių, dabar savo siekius; if%. 
praplėtė, paremdamas lietuviui S U S T O J O ANT BĖGIU 
katalikų baptistų ir kitų iaisvės 
siekimus. 

KATALIKŲ TELEVIZIJA 

Chicagos miesto 36 greitosios 
j pagalbos automobiliai, veikią 
i prie ugniagesių, nuo sausio 1 d. 

M. Zuberio automobilis sus to - ' ^ lapkričio 1 d. pa tarnavo 
jo a n t bėgių prie Caldwell ir 36.849 kar tų , čia dirba 200 
Central , Chicagoje. Traukinys specialiai paruoštų žmonių -
t r enkė į automobilį. Nors Zu-

BEVERLY HILLS H H N Y C M 
2443 W E S T 63rd S T R E E T PR S-0833; P R 8-2424 

THE DAISY SHOPPE GĖUNYČIA 
9918 Soothvvest Hwy„ Oak Lawn, 111., 499^1318; 499-1319 

GENE and BARBARA DRISH 

"Flowers are always in good taste" 

^ t • 

? S 5 ^ - i » * r ^ ..r-rr*.' 

Chicagos katalikų televizijai 
įrengti arkivyskupija y ra pa-!beris sėdėjo v iduj , nebuvo su-
skyrusi 3 mil. dol.. o pirmų me-1 žeis tas . Mašinis tas nelaimę 
tų veikimui finansuoti — buvo pas tebė jęs ir t raukinį 
800.000 dol. Kylant lėšų sunku- j s tabdė. 

N E L A I M E 

SENATORIUS BROOKE 
UŽSTOJA BRAŽINSKUS 

Senatorius Brook iš Massachu-
setts kreipėsi į prezidentą Fordą, 
statė departamentą ir imigraci- į lietuvių kultūrai reprezentuoti ir 
'os departamentą, prašydamas, 
kad būtų rastas būdas netaikyti 
lėktuvo pagrobimo įstatymo Bra
žinskams. Jis. pabrėžė, kad lėktu
vas buvo pagrobtas ne teroristi
niais sumetimais, bet siekiant 
laisvės. Brook pareiškė: ' 'Tėvas 
ir sūnus bėgdami siekė laisvės. 
Jie buvo kankinami ir kaip lie
tuviai kentėjo Sovietų Sajungo-
j e " ; 

Brook pastebėjo, kad už lėktu
vo patarnautojos nužudymą Bra
žinskai atsėdėjo savo bausmę 
Turkijoje. "Aš smerkiu tragišką 
mirtį, bet pats lėktuvo nukreipi
mas turėjo tikslą siekiant lais 
vės". Jaunas Bražinskas kalbėjo 
taip: "Lietuviai yra vergai. Rusai 
užėmė mūsų kraštą, kad vykdy
tų genocidą. Jis buvo išsiųstas į 
Sibirą būdamas mažas vaikas už 
jo tėvo politinį nusistatymą ir 
veiklą. Aš niekad nemačiau lais
vės, tik tris mėnesius Amerikoje 
as ją pamačiau'". 

Bostono plačiai skaitomas laik
raštis "The Boston Herald Ameri
can" 23.XI.76 išspausdino straips
nį apie Brook kreipimąsi į aukš
tesnius valstybės organus. Duo
ta trumpa istorija Branzinskų: 
jie 1970 metais pirmieji orlaiviu 
pasiekė Turkiją prašydami egzi-
lio, ten išsėdėjo savo kaltę, ir 
šiais metais rugpjūčio mėnesį f-
Žengė nelegaliai į JAV. "Jeigu 
juos dabar atiduotų rusams, jie 
būtų sušaudyti'* — pasakė sena
torius Brook. 

Naujosios Anglijos lietuviai 
turi draugą senatoriaus Brook 
asmenyje. Jis yra vienintelis neg
ras, dirbąs politikoje, ir jis yra; 
mūsų draugas. 

SKAUČIŲ ŽIDINIO 
SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 22 d. Paulinos Kal-
vaitienės bute įvyko skaučių ži
dinio susirinkimas. Atvyko gražus 
būrys židiniečių. Susirinkimą pra
vedė Giedrė Budreckienė. Buvo 
tartasi kaip papuošti eglutę City 
Hali — miesto rotušės salėje 
lapkr. 30 d. Eglutė stovės salėje j 
per visą gruodžio mėnesį. Iš pra- j 
nešimo paaiškėjo, kad židinie-j 
tės atsiliepė į Moterų klubo pra- Į 
šyrrtą ir buvo nusiuntusios savo 
nares į Tarptautinio Instituto 
ruoštą mugę, kuri įvyko Hynes . 
auditorijoje. Mugei talkininkavo j 
G. Budreckienė, J. Aukštykalnie-
nė ir V. Čepienė. 

Po oficialiosios dalies sekė Ele
nos Vasyliūnienės paskaita tema 
"Žmogaus temperamentai". Pre
legentė išnagrinėjo temperamen
tus, ir davė jų praktinį pritaiky-
m į Paskaita sukėlė diskusijų. Po 
pastettos narės buvo skaniai pa
vaidintos nuoširdžios šeiminin
kės p. Kalvaitienės ir pašnekesys 
tęsėsi toliau. 

LIETUVIU STALAS 
TARPTAUTINIO I N S T I T U T O 

MUGĖJE 

Lapkričio mėnesi, kaip Ir kiek
vienais metais Tarptautinis la

mams, atleista 13 tarnautojų, 
; ruošė įvairių tautų m u - j ^ televizija ir toliau veiks, 

gę, kurioje dalyvavo Lietuvių Į 
Moterų Federacija. Federacijai VETERANŲ LIGONINĖJE 
turi energingą pirmininkę Alek-! G a i s r a s j ė g a i n ė j e n u t r a u k ė 

sandrą Monarty kun sumose | ffld Q r e a t ^ ^ l a i v y n o ka l t inamas , k a d Padėkos dieną 
1 centre. Iš Downey veteranų Ii- * 

goninės buvo perkelti į k i tas li
gonines apie 800 pacientų. 

Eleva tor ių taisytojas W. 
iBardle t t , gyvenąs 839 N. Har -

nušovęs savo švogeri C. White, 

kainavo klubui pinigų, nes nie
ko nebuvo parduodama. Pasko
lintus eksponatus ponia Moriarty, 
padedant vicepirmininkei Ginei-
tienei, surinko iš privačių namų 
ir suvežė į Hynes Auditoriją, bei 
juos išdėstė. Mugė vyko lapkri
čio 17 — 21 d. Didžiausioji da
lis eksponatų priklausė E. Karo-
siėnei ir P. Valiukonienei. Kny
gas skolino 'Keleivio" redakcija. 
Išstatyta buvo kalėdinė eglutė, 
papuošta šiaudinukais, darytais 
ponios Ulpienės, lietuviškos lė
lės tautiniais drabužiais, medi
niai drožiniai, rankomis austos 
drobės ir juostos bei pagalvės, ve
lykiniai margučiai, gintarai ir 
gintaro išdirbiniai, paveikslai, 
įvairūs žurnalai ir knygos, Liet. 
enciklopedija. 

Lietuvišką stalą matė tūkstan
čiai žmonių. Didžiausias susido-

paramedikų. 

BOB HOPE 

Aktorius Bob Hope gruodžio 
18 d. 8 v. v. Auditorium teatre, 
Chicagoje, atl iks programą šv. 
Ignaco paruošiamosios kolegi
jos naudai . Tikimasi turė t i 
250,000 dol. pelno. Kolegija 
y r a 107 m. senumo, ją lanko 
du mero sūnūs. Mokykla ve
dama jėzuitų. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažjstaiaiems, kad mūsų 
mylimas vyras ir tėvas - kalbininkas 

A. t A. Leonardas Dambriūnas, 
gyvenęs Brentvrood, Maryland, mirė 1976 m. lapkričio 24 d., 
sulaukęs 70 metų amžiaus. 

Buvo gimęs Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Pagirių kaime. 
Amerikoje išgyveno 27 metus. 

Velionio laidotuvės įvyko praėjusį pirmadienį, lapkričio 29 
d. Palaidotas Cedar Hill kapinėse, Brentwood. Maryland. 

liūdinti žmona Elena, duktė Marytė ir sūnus Antaną* 

V* 
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mėjimas buvo Velykų margu
čiais, Kalėdų puošmenomis. Dau
guma žiūrovų norėjo vis ranko
je palaikyti šiaudinuką ar kiau
šinį. Jaunimas domėjosi knygo
mis, ypač viena, amerikiečio au
toriaus, vaikiška knyga, parašy
ta abiem kalbom. Parodą pradė
jo ponios Karosienė, Vakauzienė, 
kurios buvo pirmąją dieną ir da
lį antros dienos. Vėliau ateidavo 
pagelbininkų ir iš kitų organi
zacijų bei jaunimo. Stalas buvo 
nufotografuotas ir buvo rodytas 
per televiziją. 

Šeštadieni šoko Ivaškienės tau
tinių šokių grupė. Ji buvo paro
dyta irgi televizijoje. Lietuvių 
stalas susilaukė daug pagyrimų. 

A 
VLADAS BRAZAUSKAS 

Gyveno Plano. Hlinoi*. 
Mirė iapkr . 29 d.. 1976, 4 vai. ryto, sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Girkalnių parapijoje 
Amer ikoje išgyveno 65 m. 
Pasi iko dideliame nuliūdime 2 <>ūnūs kun. Vladas Brazauskas, 

MIC, Švč. Marijos parapijos klebonas, Plano, Illinois, ir Juozas Brant, 
m a r t i Ber tha , duktė Helen Scott, žentas George, 4 anūkai. 12 proanū-
kų. ir ki t i giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Richard Larson koplyčioje. Plano, I1L 
Trečiadienį, gruod. 1 d.. 10 vai . ryto bus atlydėtas į Svč. Marijos 

parapi jos bažnyčią. Plano, kurioje jvyks gedulingos pamaldos. Po 
maldų vel ionis bus išlydėtas lėktuvu j Norwood, Mass., kur bus -pašar
v o t a s ke tv . , gruod. 2 d. Kraw koplyčioje, 1248 Washington Street, 
Norwood . Lankymo valandos nuo 2 iki 4 v. popiet ir nuo 7 iki 9 v. 
V a k - į 

Laidotuves įvyks penktad., gruod> 3 d. Iš. koplyčios bu&. nu Iv • 
dė t a s į Šv. Jurgio bažnyčią, kurioje 9 vai . ry to bus gedulingos pa- Wį 
maldos u ž velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Highland ka- • 
pines , Norvvoode. fc 

• „ * 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTEHN AVENUE 

T B Y S MODERNIŠKOS 
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A. f A. 
LEONARDUI DAMBRlONUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, dukrai MARYTEI ir sūnui 
ANTANUI reiškiame užuojautą. 

L ir i. Babriai 
J. Davalga 
0. ir A. Kinduriai 
A. Ragelis 
C h r Sf="-J<aJ 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 

--*. 

E U D E I K I S 
J u V f D A S U i t A i M į w 

A. f A. 
i AhikiCi/irun 
_ M i I n y u L i l L i i i i i i U i . 

| jos dukrai PRANUTEI ir visai seimai reiškiame 
I gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

PAULINA 

< w i i a j «e,er :a: 

Gyveno 16834 S. Greenwood Avenue, South Holland Illinois. 
Mirė lapkr. 29 d^ 1976, 11:45 vai. ryto, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs John Machulis. marti 

Jeanette ir Anthony Machulis, marti Helen. 7 anūkai, 3 proanūkai ir 
kiti. 

Priklausė S.L.A. 134-tai kuopai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evan* koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuves fvyks ketv., gruodžio 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta l šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, Tel. 737-8600 

3-0440 ir LA 3-985! 
i h U 3 a 

Te.ciori 
•4tCK 

YArds 7-17' 

r\~f A V^ JVTŲ JU'lAVLjlV i. V/lVAiTUL 

Uefuvlį Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

M 

a 
G>-\enimo išvargintas šių metų lapkričio 2© V. Vokietijoje 

«amz mieste mirė atsargos majoras JUOZAS KRISCICNAS. 
Liernvio Bendrnomenės East St. I»uis. IllmoLs, apylinkės 

lietnviai reiškia širdingą ainio jau ta veUonies broliams; Felik
su? s,u šeima, gyv. O'Felkm, Illinois; .Antanui «ni šeima. gyv. 
Bostone; Andriui, gyv. Australijoje, seseriai Salomėjai Nedie-
nei ir jos vyrui, gyv. Chicagoje ir vfaiernš mirusio riminėms, 
d rangams bei pažystamiems, 

LIET. BENDR. EAST. ST. LOtflS 
APYLINKES VALDYBA 

Klubo narei 

JANINAI SKAMAI, 
jos mylimai motinai a. a. L. ROJCEVIČIENEI mirus, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Panevėžiete Klubo 
Valdyba ir Nariai 

4f ^m SO. UTUANICA AVE. Tel. Y A r * 7-MM 

STEPONAS C. LACK 
2314 W. 2Srd PLACE 
USA W. • * STKEET 
11021 Southwest Hl^nray, P a t o Hm*, IIL 

(UCKAVVICZ) ir SONOS 
TeL \lrgjnia 7-6671 
TeL REpuMIc 7-L2U 

TeL I74441I 

PETRAS BIELIONAS 

0 4 8 S0. CALIF0RNIA AVE. TeL LAfayettt MS71 
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DRAUGAS, trečia&eniA, 1976 m. gruodžio mėn. 1 d. 

X Prof. dr . kun. Autąsias 
Liuima, S. J., Lietuvių kata l i 
kų mokslo akademijos pirmi
ninkas, dalyvavęs akademijos 
suvažiavime Detroite, a tvyko į 
Chicagą ir sustojo pas lietuvius 
jėzuitus. Cbicagoje išbus t ik
tai 2—3 dienas. Iš čia v y k s i 
New Yorką, Putnamą. P o to 
tuojau grįš į Romą, prie savo 
darbų. 

X Poezijos antologijos "Že
mė" 25 metų išleidimo sukak
ties minėjimas Cbicagoje įvyks 
penktadienį (gruodžio 3 d.) 7 

vai. 30 min. kultūrinės vaka ro 
nės metu Jaunimo centro kavi
nėje. Poetų žemininkų kūrybą 
skaitys aktoriai Stasė Kielaitė 
ir Jonas Kelečius. Visi kvie
čiami. 

X Religinės muzikos koncertą 
š. m. gruodžio 12 d. 7 vai. vak. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje atl iks šios 
parapijos mišrus, moterų i r vy
rų chorai ir solistai — M. Mom-
kienė, G. Mažeikienė, V. Mom-
kus. P . Matiukas ir A. Kamins
kas. Diriguoja A Linas. 

X Sesuo Anne Cecilia, M. M., 
Brockton. Mass., mums ats iun
tė malonų laišką, kuriuo išreiš
kė pasitenkinimą kalėdinėmis 
kortelėmis ir pridėjo auką. Dė
kui. 

X Liudas Kairys, Chicago, 
m., nuoširdus visuomenininkas, 
aktyvus "Draugo" ruoštos pa
rodos talkininkas ir žymus ko
lekcionierius, buvo užsukęs i 
"Draugą", atnaujino prenume
ratą, įsigijo lie.uviškų knygų ir 
paliko 7 dol. auką. Nuoširdžia 
dėkojame. 

X "Už gražius kalėdinius at
virukus" — rašo mums Povilac 

Mikšys iš Palm Beach, Fla. 
siųsdamas auką. Ačiū. 

x Dėkodami už kalendorių ir 
korteles, aukų po 5 dol. at
siuntė : 

E. Lapas, Melrose Pk,, 
Jonas Jonynas, Berlin, 
L. Pakalenka, Eugene, 
Bronė Peters. Cave Creek, 
Che-ter Karalis, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
x Noriu pirkti ilgus mote

riškus tautinius rūbus. Skam
binti po 3:30 vai. popiet, tel. 
598-6985. (sk . ) . 

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotoju klubo susi
rinkimas įvyks sekmad., gruo
džio 5 . 4 , 2 vai. popiet Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 St. 

Klnbo valdyba 
(p r . ) . 

X Kristijono Donelaičio litu
anistiniu mokyklų Mokytojų 
Taryba ir Tėvų Komitetas ruo
šia "Lietuvių Li tera tūros Skai
tymais vadovėlio pristatymą. 
Pris tatymas įvyks š. m. gruo
džio 4 d. 10:30 vai. ry to McKay 

X "Lituanistinio mokyklą ke
liai ir jų problemos". Tekia te
ma sekmadienio popietė ruošia
ma gruodžio 12 d. 3 :30 vai. po 
pietų, Liet. taut in iuose namuo
se. Svarstybose dalyvaus rašyt. 
D. Bindokienė, mokyt . R. Čer
nius ir V. Darnusis. Ruošia 
Liet, moterų federacija ir Liet. 
t au t . namai. 

X Tadas Mečkauskas , Lan-
sing, ni., E lena Jokubkienė, L. 
Paulėnienė, S. Pautienienė, O. 

IŠ ARTI 
TOLI Ik 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Pianistė Julija Rajauskai-

tė - Petrauskienė nuo lapkričio 
mėnesio pakviesta dėstyti for
tepijoną Princetono universiteto 
Westminster Choir kolegijoje. 
Jos viešas koncertas bus gruo
džio 5 d. 2 vai. p. p . Grassman 
Hali, Alexian Brothers ligoninė-

Vaškelytė lankėsi "Drauge" i r J e į l i z a b e t h , N. J . Koncertą 
domėjosi Hetuvių spaudos pa- r e n g a Alexian Brothers savo 
žanga. Taip pa t įsigijo knygų iį&0rxirtė3 naudai, 
ir plokštelių. _ D r Petras Vileišis, JAV 

X "Nors "Draugo" prenume: L B tarybos policinės komisijos 
ra tą pabrango, bet ją vėl atnau- •• pirmininkas, Lietuvos klausimu 
jinu, nes labai mėgs tu jį skai- suįdomina amerikiečių spaudos 
tytL Visa bėda, kad paštas jį įr televizijos darbuotojus. Spa-
blogai pr is ta to — visa savaitė ]į0 5 d. »Waterbury American" 
negauname" — rašo Antanina! paminėjo dr. Vileišio dalyvavi-
Juknevičienė iš Brocktono, 
Mass., s iųsdama 
mokestį ir auką. 

prenumeratos 
Dėkojame. 

mą J A V LB delegacijos sudėty
je Pit tsburghe susitinkant su 
prezidentiniu kandidatu J . Car-

X "Seniau laikraščius ir kitas teriu. Laikraštis spalio 8 d. lai-
paš to s iuntas gaudavome labai' doje citavo dr. Vileišio siūlymą 
tvarkingai, dabar "Draugas" ir 
ki ta spauda pasiekia mus labai 
pavėluotai Gal p a š t a s ne į tą 
pusę juos nuveža?" — rašo 
mums skaitytojas A. Adomaitis 
iš New Castle, Pa., siųsdamas 
auką. Ačiū. 

X Izidorius ir Elena Vasyliū-
nai, Somerville, Mass., yra nuo
latiniai "Draugo" bendradar
biai ir rėmėjai. I r dabar , artė
jančių švenčių proga, jiedu a t 
siuntė 10 dolerių auką. Dėko
j i m e . 

X Marija Ročkuvienė, Chica
go, 111., žinoma skaučių organi
zacijos darbuotoja i r visuome
nės veikėja, palinkėjo "Draugui" 
linksmų švenčių ir atsiuntė au
ką. Dėkojame. 

X H. M Vyj^antienė, Chica
go, UI., maloniu laišku padė
kojo už gau tas sveikinimo kor
teles ir atsiuntė auką. Ačiū. 

. ŽVAIGŽDUTĖ 
įtteigttu Lietuvių Mokytojų 8ejungc« Chicago* •kyrlau* 

Redaguoji J. Ptacaa Medžiagą aiųau. 7045 So. Claremont Avenue Chicago. Hlinoi» 60636 

' 

VILNIAUS ĮKŪRIMAS 

Vieną dieną Gediminas ejo 

nai (liepa — liepė), ne dėl bend-
rašaknių žodžių. Žodžiai yra 
ben irašakniai, kai juos sieja ir 
reikšmė, ir v.enodi ar panašūs 
žaknies garsai : grižti—grąžinti, 
siųsti—siuntė ir k t . 

J. Narūne 

dr. H . Kissingeriui pasitraukti 
sąryšy su prez. Fordo pareiški
mu debatų metu. Tą pačią die
ną New Yorko televizijos sto
tis (5 kanalas) parodė dr . Vi
leišį darant šį pareiškimą. Nau
josios Ang'ijos televizijos stotis 
(3 kana'as) lapkričio 15 d. t rans 
liavo su dr. Vileišiu pokalbi prie 
Waterbury teismo rūmų, kur jis 
pareiškęs, jog, kalbant apie na
cių nusikaltimus, y ra būtina ne
pamiršti ir komunizmo žiauru
mų i r juos taip pat teisman pa
traukti , šiuo metu dr. Vileišis 
deda pastangas prie judriausio 
Conn. valstybės kelio (Intersta
te 84) pastatyti skelbiminę len
tą, reikalaujančią laisvės Pabal
tijo valstybėms. Lentos atiden
gimas numatytas sausio vidu
ryj 2 

_ Eilė amerildetiškųjn laik
raščių citavo LB darbuotojų kri
t iškus pasisakymus sąryšy su 
prez. Fordo pareiškimu, kad So-

: vietų Sąjunga nedominuojanti 
' Rytų Europoj Pareiškimus pa
dariusių tarpe buvo JAV LB 
Pietryčių apygardos pirm. Kęs-

| tutis česonis ("Baltimore News 
-American' ' spalio 8 d . ) , LB 
krašto valdybos vieepirm. Aušra 

ą M. Zerr ("Phv'adelphia Inąuirer" 
spalio 7 d . ) , PLB valdybos vice-

IĮ pirm, Edvardas Skališius (Wau-
keegano "The News - Sun" spa
lio 9 d . ) , JAV LB politinės ko
misijos pirm. dr. Pet ras Vileišis 
("VVaterbury American" spa
lio 8 d . ) . JAV L B kraš to val-

medžioti. Kai pabaigė, jis pavar
go. Sakė pastatyti palapines. 
Kai jis užmigo, sapnavo geležini 
vilką. Vilkas stovėjo ant kalno. 
Kai j is atsikėlė, jie klausė pono: PRO MANO LANGĄ 
"Ką tas sapnas reiškia?" Ponas ; pTO g ^ o langą aš matau kai-
sakė: "Pas ta tyk pilį ant kalno m y n o fcemą. T a s kiemas labai 
ir pas ta tyk miestą. I r miestas gražus. J is yra prisodintas visc-
buvo Vilnius. kių gėlių ir krūmų. Prie vieno 

Edis Glavinskas, t r u m o jis pas ta tė paukščių le-
Brighton Parko mokyklos m s y kią . Kiekvieną dieną paukš-

sk. mokinys j gįaj susirenka prie lesyklos ir 
smagiai lesa grūdus. O tada 
linksmai čirškia. 

Darius Garbenis, 
Marąuette Pa rko lit. m-los 6 sk. 

ČIUOŽIMAS ANT LEDO 
Man patinka čiuožti. Bent vie

ną sekmadieni į mėnesį aš va
žiuoju čiuožti su šeima. Mes šil
tai apsirengiame. Čluožiame nuo 
5:15 iki 7:45, tai yra dvi valan
das ir trisdešimt minučių. Mes 
Čruožiame kar tu , o kar ta is — 
atskirai . Kai t k atvažiuojame, 
mes galime čiuožti tik vieną va
landą, t ada jie ledą nuvalo. Man 
yra labai smagu čiuožti su tė
veliais. Kar ta is mano tėvelis pa
kviečia draugus. 

Rita Čekanauskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

("Saulutės Spindulys") 

LIETUVA 
Lietuva! 
Nors toli 
to esi — 

pemk — tu, 
Šventa! 
Žemė — mano tėvų! 
Nors tavęs 
niekados 
nemačiau. 
Bet tu man 
artima 
vis labiau, vis labiau! 

J Mokykloje labai daug dirbu, 
! nes artėja mūsų egzaminai. Visi 
mokytojai mums duoda daug 
namų darbų. Bet nėra taip blo
gai. Kalėdos jau greitai a t e ina 
Tik kokios dvi savaitės liko, aš 
'ar nė vienos dovanos nenupir

kau. Šiais metais Kalėdas švęsi
me pas mus . Ateis visos mano 
pusseserės, mes būsim septyni vai
kai čia. 

Namuose visi sveiki, tik Vyte
nis truputį sirguliavo. Mano ge
riausia draugė neseniai gavo nau 
ją spalvuotą televizijos aparatą. 
Aš dabar pradėsiu ją J ~ s " : ~ " dažniau 

Piešė Rima Poiikaitytė, K. Donelaičio lit. m-los I sk. mokinė 

Jai pagailo vaiko. Tuojau pas jį lankyti. Tavęs pasilgau, priimki 
; XXX... bučkių. 
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CN bokštas Toronte, Kanadoje 

M. Babidttenfc, L.D.K. Birutės dr-
jos pirm., kalba dr-įos atsikūrimo 25 
metų sukakties minėjimo metu. 

Nootr. P. Maletos 

x BB. L i e t Gyd. Dr-jos Pa
geltomis Moterų Vienetas malo-

mano žuvį. Mamytė sakė, gal ry 
dyba telegrama reagavo į prez. p ^ I n a Balsytė, Toronto Maironio L ^ K i t ą d i e n ą y ė l p a k I a u s i a U ) 
Fordo pareiškimą, pažymėdama, irt. m-k* v sk. mokinė. Į k u r m^ų ^ M a m y t ė sa_ 
kad "Lietuva, Latvija i r Estija M C S Ų ^ R Y ^ J C N BOKŠTĄ kė, kad jos "negyvos. Aš nebu-

^z^ii^^*** s s iškylv 
komunizmo visapusiškos domi- CN bokštą. Tas bokštas y ra di-
nacijos Rytų Europoje". (džiausiąs pasaulyje. Jo a u k s j s 

J 4 . y r a 1.815 pėdų arba 553 metra i . 
— Y r a stiklinis elevatorius, kai ke

rnok. 

MAINE 
Kartą aš su savo šeima atos

togavau Maine. Ten buvo taip 
smagu ir gražu, kad atrodė, lyg 
ta i buvo tik sapnas. Mes ėjom 
maudytis ir žaidėm smėlyje. 
Kartais mes eidavom žuvauti ir 
pagaudavom daug žuvų. 

Važiuodami ten, mes perva
žiavome Virginijos kalnus ir 
matėme gana daug ežerų. Grįž
dami namo, sustojom savo dė
dės ir tetos ūkyje. Jie tu r i daug 
bulių. Ten buvo labai smagu. 

Rima Apanavičiūtė, 
Šv. Kazimiero lit. m-los 6 sk. 

mokinė. Clevelandas. 
' ("Pavasario derlius") 

MES MEŠKERIOJOM 

Tikras įvykis 
Vieną dieną aš ir mano bro

lis ėjom žuvauti. Mes turėjom 
truputį bėdų su tėtės žuvavimo 
įrankiu, bet mano mamytė ati
darė dėžę. Tada mes ėjom prie 
mūsų upelio. Sumerkėm meške
res į vandenį. Pirmiausia mano , . _. 
brolis pagavo žuvį. Aš laukiau, sį ir avino akis Ragana pati ne
laukiau, bet nepagavau. Tada * n o į 0 ' k * JI P a d a r e ' todel l s m e " 
mano meškerė pradėjo lenktis. t e l s l u k s I e s - v._ . 
Ir aš iškaukiau žuvį iš upelio. *> t 0 ** l?° l «uką paziure-
Aš buvau labai laimingas, kai t j- ką ji dabar gali padaryti. J» 
grįžom namo. ė i ° a P I i n k u i v a l a n d ą . l a l k ° I r . £ 

Aš paklausiau mamvtės, a r M " P f 1 8 * ™ a * 3 ? 5 t f>r: tnr1-:m-p A M i- . v. ,. ' j 4. dviem oėdu aukščio. Jis sake, kad teritorijoje, o pi įmes galėsime šiandien valgyti, u v ' e ' 4 . p c u ; _ T . ; Z .'. m io / ACJV^^ T: 

\L I jo vardas Arūnas. Ji prašė j | va- je (Afrikoje). J. 

nuėjo. 
— Juozuk, aš tave nereikalin

gai nubaudžiau. Gali klausti me
ne, ko tik nežinai, dabar aš tau 
atsakysiu. 

Juozukas valandėlę pamąstė ir 
tarė: 

— Mama, ar katė gali toli 
į nuspiauti? 

RAGANA, KURI DAVĖ VISKĄ 
KLAIDINGAI 

Vieną dieną ragana norėjo pa
daryti arklį, kuris šoka. Ji įdė
jo per daug druskos ir neišėjo ark
lys, kuris šoka, bet kiškis, kuris 
turėjo varlės kojas, kiaulės no-

niai kviečia visus draugus, gy- \ kalendorius, aukų po 7 dol. at 
dytojus ir pažįstamus dalyvauti : s iuntė: 

X Anelė Prunskytė, Chicago, 1 1 ^ j viršų, viskas matyt i . Pir-
Hl., dėkodama už kalendorių,' mą 1 ^ ^ yra truputį baisu, 
įteikė "Draugui" auką. Ačiū. Pi rmas sustojimas yra 1,136 

x Dėkodami už korteles ir T^dų a r b a 3 4 6 m e t r ų aukštyje. 
Ten yra du maži teatrai , ku r ro-

KaJėdu eglutėje, kuri įvyks 
gruodžio 5 d.. 2 vai. popiet Lie-

mokyklos patalpose, kampas | ̂ " ^ H Tautiniuose namuose. Dėl 
69-tos ir Fairfield gatvių. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti , o 
ypatingai mecenatai kviečiami 
dalyvauti. Meninę programą 
atliks Kr. Donelaičio aukš tes - :

 d o m a g Lietuvoje paruoštas fil-
niosios mokyklos mokiniai. Vi- m a s a p i e ^ m ^ fr U u _ 
si aukštesniosios mokyklos mo- tl__t, - , • fc . . . . . ^ . 
,.:„,--; «-*—^ a-i L ~. .... Um* ^ V ^ e n t ę Vilnuje. Taip 

ni -

rezervacijų skambint i. Vienu-
žienei tel. 695-6413. (pr.). 

X Gruodžio 12 d., sekmadienį, 
6 v. v. Jaunimo centre bus ro-

kiniai privalo dalyvauti su tau- V^\^"TCAOZI dekumenti 
timais rūbais. (p r . ) . 

Jul ius Balutis, Cicero, 
Vincas Bitinas. Floridoje, 
Antanas Končius, Chicago, 
Marija Mecevičienė, Oak 

Lawn, 
Mr. Mason, Haddon H t s . 
Visiems tariame malonų ačiū. 

x Po 5 dol. aukojo: 
Elena Antanaitienė, Hamilton, 
Elzė Gudaitienė, Chicago, 
V. Petravičius, Hartford. 
A. Milčienė, Manchester filmas "Šimtamečių Godos" ir 

populiarus komodinis filma^ 
"Kol nevėlu" (1957 m.). Bilie
tai gaunami prie įėjimo. Kai
na &2 00. Studentams ir pen- . . . . - • 
sininkams _ tik $1.50. Infor- P * ™ P ° b u V > ' ^ 

do skaidres. Yra res toranas ir 
kelios krautuvėlės. Yra stebėji
mo p la t fo rma kur gali eiti į lau
ką, bet negali nušokti žemyn, 
nes yra geležiniai grotai, ka ip 
kalėjime. 

Ant ras sustojimas yra da r 
aukščiau L465 pėdų arba 447 
metrų aukštyje. Matyti visas 
Torontas, žmonės atrodo kaip 
vabalai. Tai yra aukščiausia 
stebėjimo platforma pasaulyje. 
Nusileisti į apačią t runka apie 

Andrius Skučas, 
Roches-terio lit. m-los 2 sk. 

("Plunksna") 

SVARBUS KLAUSIMAS 
Vieną dieną Juozukas tiek 

daug motiną klausinėjo, jog toji 
pritrūko kantrybės. 

— Juozuk, jei nenustosi ma
nęs trukdyti savo klausimais, tai 
eisi gulti be vakarienės. 

Bet neilgai reikėjo laukti, ir Juo
zukas vėl paklausė. Motina jį už 
tai paguldė be vakarienės. 

Vėliau motina pagalvojo, kad 
jis klausdamas gali viską išmokti. 

Rima Jurkutė, 
Montrealio lit. m-los 9 sk. 

Kanada 
("Liepsna") 

GALVOSŪKIAI Nr. 8 

I (mįslė) 
Daili daili kamarėlė, pilna kul 

tu vėlių, o po slenksčiu raudonas 
šunelis loja. 

(įcr tašRu) 
u 

(Žiūrėkite piešinį) Aplink liū
to narvą yra raidės. Iš tų raidžių 
sudarykite gyvulių-žvėrių vardus. 
Gal ima naudoti tik tas raides, ku
rios čia surašytos, nepridedant 
naujų ir nekartojant. 

(Po 1 taflcą) 
m 

Laba; didelio gėlo vandens eže
ro š a u r i n ė dalis yra Tanganikis 

o pietinė — Ugando-
s pavadintas vie-

landėlę palaukti, kol ji ką nors nos Anglijos karalienės vardu. Pa-
atneš. Ragana bėgo namo labai rašykite to ežero vardą, 
greitai. Kai ji sugrįžo, išėmė puo- (5 taškai) 
dą iš kišenės. Ji įkišo Arūną i Į r y 
puodą ir iškepė jį. -Kai iškepė, j į p a a i š kink i te , kodėl rašome 
suvalgė. Daugiau nebebuvo Aru- skirtingai* 
n o - '1: 'f L M nakvojau "Vilniaus" vieš 

Loreta Macyte, fcutyj^ 
Hamiltono Vysk. Valančiaus, 2 . Aš nakvojau Vilniaus vieš-

lit. m-los 4 sk. mokinė, būtyje. 
Kanada 

("Mokyklos atgarsiai") 

MIELA ALDONA, 
Labas! Kaip Tau? Man labai 

gerai. Šiandien pradėjo snigti, 
taip gražu! Visur balta. Oras pa
sidarė daug šaltesnis, vėjuota. 

(5 taškai) 
V 

Sudarykite žodžių laiptelius su 
raide " I " . Visi žodžiai praside
da raide I, ir kiekvienas sekan
tis žodis turi vieną raidę dau
giau, kaip prieš-einantis. Už kiek-

Reikėjo man eiti pirktis naujus vieną žodį gausite po vieną taš-
botus, kepurę, pirštines. I ką. 

Visiems tariame malonų ačiū. 4 ° * * • * 3™ labai baisu. 

X Kviečiame Lietuviu visuo-
mftne dalyvauti 25 metų jubilie-į 

kuris įvyks 

V sk. 
Ina Balsytė, j 

Maironio m-la Toronte 
Kanada 

X Romas Paulė<nas, nau ja ; 
brokeris padeda nupirkti, par
duoti stakus. opiions. bonus ir 
fondus. Reikalui esant k r e ip tb 
R ^ m a n & Re„shaw. (312, ^ ^ I * * , - ^ 

X Chicagos Lietuvių Chorą, M ' A ? ™ * 1 * **"*, f " Jaunimo Centro didžiojoje salė- I Nosis. 
"Pirmyn" kviečia jus dalyvauti {W'h je. Pro-rama, vakarienė ir III Georgia valdybėje, 
tradiciniame baliuje gruodžio x K o r P ! Neo-Lthuania, Chi- šokiai prie Neo-Lithuanų or- IV Soot — suodžiai 
11 d., 7:30 v. v. Saulių Namuo- cagoje, ruošia Naujųjų Meti: kestro muzikos. Įėjimo auka kalkės. Coal — akmeninės ang-
se, 2417 W. 43rd St. Linksma sutikimą L Taut. namų salėje — 10 dol. Dėl rezervacijų pra- lys. Coke — koksas. Charcoal 
meninė programa, šilta vakar i t - Pradžia 9 vai. vak. Kar.Šta va- šom skambinti 239-2179 arba — medžio anglys. Iš jų išsiski-
nė. šampanas ir šokiai. Vieta.5 karienė. š amparas ir gėrimai 238-6378. r i a V m e "~ k a l k ė s s&vo h&lt& 

prašome rezervuoti pas Zina Gros orkest ras "Vytis". Rezer- Akademinis Sporto Klubas p-palva. 
Pocienę tel. 96O-029L Anki vuoti tel. 778-7707 a r 9*>S-<VW5. Utnanica V. V'enodai tariamos žodžio šak-
10 doL (&*•/• 1 i p r . ) . j jtpr.}. j n v * P ^ i bū^ vtenoooa aLgiu«ti-

Liem — 

n6RAlHEBDLIYSSELLQ/VS^/M 
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