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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 

Sasnava 

LTSR Vidaus reikalų ministrui 

šitas šmeižtas yra išgalvotas pa- Nemažas jų būrys aktyviai daly-
*.ies A. Vaikšnoro, man rodos, vauja procesijoje ir kt. rel'ginėse 
kad atsakingas tarybinis darbuo- apeigose, 
tojas neturi teisės slėpti šmeiži- * 
kus. 

Prašau 
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pil. Valaitytės Bronislavos, 
Jeronimo, gyv. Sasnavoje, 
Kapsuko rajonas, 

P A R E I Š K I M A S 

išreikalauti, kad Vei-
T Vykd. komiteto pir 

mininkas A. Vaikšnoras praneš 

1977 balandžio 3 ir 10 dieno-
sieįų D2DT Vykd. komiteto pir- m i s A r m i n u vidurinės mokyklos 

ne? mokytojai Jūratė Pėveraitienė ir 

Sasnava, 1977.III.I2 

tų šmeižikės pavardę ir adresą. Kazimiera Kačergiūtė, nepaisyda-
„ _. , . . mos tikinčiųjų pasipiktinimo, vie-
B. Valaitvte . . T^.., ,,. % . * _ - • • - • 

' sai Didvydzių bažnyčioje uzsi ra
šinėjo esančius mokinius. Armi-

* nų pradinėje mokykloje ypač ne-
I šį pareiškimą B. Valaitytė turi ramybės dėl bažnyčią lan 

1976 gruodžio 17 Lazdijuose gavo iš Vidaus reikalų ministeri- kančių mokinių sena ateiste mo-
mane sulaikė milicija ir smulkiai jos skyriaus viršininko pavaduo- kytoja Aldona Matijošaitienė, ku 
iškrėtė. Savo 1977.1.27 raštu Nr. tojo Z. Kalino 1977.111.29 raštu ri ir pati seka mokinius, ir kitus 
2-13-V-18 LTSR VRM kadrų sky Nr. 2(13-N-7) tokį atsakymą: mokytojus organizuoja panašiai 
rius man pranešė, kad kratos pa- "Pranešama, kad minimos Jūsų daryti, 
reikalavo šalia manęs sėdėjusi pareiškime pilietės pavardė nenu-
moteris, kuri pasiskundė Veisėjų statyta". Perloja, 
m. DŽDT Vykdomojo komiteto 

A r m m a i ' Perlojos klebonijos stovėjo 
1977 balandžio 18 vakarą prie 

šio? 
1977 kovo 21 Arminų vidun- parapijos klebono Kazimiero Ži-

nėje mokykloje Vilkaviškio švie- lio automašina. Apie 21 vai. bu-
timo skyriaus- atstovės užsipuolė vo išmuštas mašinos langas ir 
VI kl. mokinį Ričardą Radzevi- padaryta krata. Patikrintas port 
čių, kodėl tas patarnaująs šv. felis. Visi daiktai ir knygos pa-
Mišiose. Mokinukas sakė, kad ir liktos. 

1977 vasario 1 pasiunčiau pir- toliau lankysiąs bažnyčią, o pa- Vasario 22 kun. K. Žilys buvoj 
mininkui A. Vaikšnorui pareiški- tarnauti Mišiose jam esanti gar- tardomas Vilniaus KGB būstinė- bus jūros. Neabejojama, kas la
mą, prašydama nurodyti šmei- bė. Viena mokytojų žadėjo atei- je. Tardymas sukosi apie Vladą biausiai bus liečiama: Izraelis ir 
žikės pavardę ir adresą, kad ga- ti į bažnyčią ir nuvaryti berniu- Lapienj. Saugumiečiai apgailes-
lė-.iau ją perduoti teismui, bet jis ką nuo altoriaus. tavo, kad nepadarė pas kun. K 
iki šiol man nieko neatsakė. Arminų mokyklos mokiniai Žilį kratos, kai pas jį buvo už-
Nors nesinori tikėti, kad visas pradeda drąsiau eiti į bažnyčią, važiavęs VI. Lapienis. 

pirmininkui Vaikšnorui, esą jai 
dingęs rankinukas su pinigais ir 
vagyste įtarianti mane. Tai buvo 
piktas melas ir šmeižtas, nes tą 
dieną šalia manęs autobuse sė
dėjusi moteris su jokiu nusiskun
dimu niekur nesikreipė. 

Šiauliai nepriklausomybes laikais. Danijos konsulatas Pagyžių gatvėje 

PRASIDĖJO J. TAUTU 32-JI SESIJA 
Nieko daugiau kaip vaidinimas 

New Yorkas. — Vakar prasi
dėjo Jungtinių Tautų 32-ji sesi
ja. Ko galima laukti iš Šio vi
suotinio 147 valstybių susirinki
mo? "Chicago Sun-Times" sako, 
kad būkime užtikrinti, jog JT 
nebus išmintingesnės UPZU jų na
riai, nors laikraštis mano, kad 
komedijų šiais metais gal bus 
mažiau, negu jų būdavo. Geros 
žinios, kad nuosaikieji arabai tu
ri stipresnį balsą ir stengiasi iš
vengti Vid. Rytų karo. Apie žmo
gaus teises dabar^nors bus kal
bama, kai iki šiol ir to nebūva 
Trečiojo pasaulio diplomatai jau 
pradeda kalbėt: ramesne kalba. 

Kalbų, surmnymų, rezoliucijų 

Lijo San Francisco 
mieste 

Kaltas apsileidimas 

Fort Mitchell, Kentucky. — 

Pranašauja šaltą žiema 

VVashingtonas. — Ateinanti 
Gubernatorius Julian Carroll žiema vėl būsianti šaltesnė ne-

San Francisco. — Pirmadienį p r a n e š e specialios komisijos pa- g" normaliai, tik ne taip labai, 
San Francisco mieste buvo dide- j darytas išvadas apie vasarą bu- k2»P buvo praėjusioji, tvirtina 
lis džiaugsmas, kai gerokai pali-1 ^ Beverly Hills Supper klube 
jo ir lietus nutraukė ilgiausią is-Į g a i s r o . p r i e ž a s t i S ) k a f ž u v o 1 6 4 

žmonės. Buvo daug nusižengimų: 
perpildytas klubas, buvęs apie 
1360 žmonių, kai leidžiama mak-

torijoj žinomą sausrą. Žmonės į 
gatvėje lietuj lyjant šoko ir dai-1 

navo. 
simum 536; per maža išėjimų ir 
tie patys buvo užrakinti; nebu
vo priešgaisrinių purkštuvų; sie
nos nėra nedegamos; netinkamas 
rūmų architektūrinis išplanavi
mas. 

valdiniai ir privatūs oro biurai 
Šalčiausia vieta turėtų būti Ame
rikos žemyno šiaurės rytų kam
pas. 

Seattle. —Radioaktyvūs de
besys, atsiradę po Kinijos atomi
nės bombos išsprogdinimo, šian
dien turi pasiekti Washingtono 
valstiją, o rytoj paslinkti toliau 
į rytus Amerikos ir Kanados pa
sieniu. 

pietinės Afrikos: problemos. "Mo-
nitor" mano. kad Andrew Young, 
Amerikos ambasadorius, į Tre
čiąjį pasaulį žiūrės neįprastai šil
tai. Tie laikai, kai ambasadoriai 
John Scali ir Daniel Patrick ata
kavo daugumos tironiją, bus pra
ėję. 

Visuotiniam susirinkimui nu
matyti 126 .klausimai. Žymią vie
tą užims Egipto siūlymas svars
tyti Izraelio sodybų įkūrimą kai
riajam Jordano krante, palesti
niečių įkurdinimą jų pačių že
mėje; Pietvakariu Afrikos —Na-
mibijos nepriklausomybės reika
lavimus ir kt Visu aštrumu gali 

vėl iškilti Kipro klausimas. So
vietai ir šioj sesijoj daug kalbės 
apie nusiginklavimą, bet patys 
ginkluosis didžiausiu tempu. Va
karų Vokietija dar pernai iškėlė 
tarptautinį terorizmą ir nurodė 
būdus su juo kovoti, svarbiausia, 
kad jokia šalis nepriimtų žmonių 
grobikų su įkaitais ar be jų. Siū
lymas geras, bet jo svarstymas 
neišėjo iš komitetų praėjusioj se
sijoj, vargu bus geriau ir šiais 
metais, teigiama diplomatiniuo
se sluoksniuose, o tuo tarpu V. 
Vokietija ir toliau kenčia nuo 
tokių teroristų. 

Naujais nariais bus priimti 
Djibouti ir Vietnamas. Vietna
mo reikalas pernai nepraėjo dėl 
Amerikos pasipriešinimo. Šiemet 
tokios opozicijos nebus. 

Pilnaties prezidentu išrinktas 
Jugoslavijos atstovas Lazar Moj-
ov. 

JT uždanga pakilo. J. Tautos 
yra nieko daugiau kaip vaidini
mas, sako laikraštininkai. Rei
kia tik, kad vietoj kalbų ir 
triukšmo liktų kas nors ir pozi
tyvaus. 

Ekonomiškiausi 
automobiliai 

Washingtonas. —Aplinkos ap
saugos agentūros žiniomis, eko
nomiškiausias savo klasėje 1978 
automobilis yra Volksvvagen Ra-
bbit diesel. Vidutiniškai su vie
nu galionu nuvažiuoja 45 my
lias. Kiti po jo, kurie kiek ma
žiau ekonomiški, yra Peugeot ir 
naujasis Oldsmobile diesel. 

Bandė užmušti 
kun. Juskevičuj 

Vilnius. — Žiniomis iš ok. Lie
tuvos, naktį į rugpiūčio 19 norė-
j jo nužudyti Plutiškių kleboną 
!kun. Kazimierą Juškevičių. I kle-
jboniją įsibrovė du vyrai ir pra
dėjo smaugti kunigą. Jis gynėsi, 
išsirito iš lovos, bet gavęs porą 

•smarkių smūgių į galvą, neteko 
j sąmonės. Rytą jis buvo rastas 
| visas kraujuotas, bet gyvas, tik 
! dar neatgavęs sąmonės. 

Sakoma, kad plėšikai stropiai 
ieškomi, nes tai atsitiko labai 
nepatogiu laiku, kai Lietuvoje 
viešėjo trys Vakarų Vokietijos 
vyskupai. 

Prieš rasine kvotę 

Washingtonas. — Carterio ad
ministracija paprašė Californi-
jos valstijos teismą persvarstyti 
Bakke skundą dėl rasinės kvotos. 
Bakke nebuvo priimtas į Davis 
Medicinos mokyklą, nors ir turė
jo geresnius pažymius, bet buvo 
priimti studentai kitos rasės, tu
rėję blogesnius atestatus. Tą patį 
reikalą spalio 12 svarstys ir 
Aukščiausiasis teismas. 

Jungtinių Tautų būstinė 

£,.-,.;::,-;»,•«*. ; •-v-vmmam^-

Išsaugokime kiekvieną surinktą grūdg 
Gerą spartą ir kokybe 
visiems darbams 
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Antarkukos turtai 

New Yorkas. —13 šalių, tarp 
jų ir Amerika, 1959 sudarę An-
tarktikos tarybą, diskutuoja, 
kaip naudotis ir dalintis gali
mais Antarktikos turtais. Spėja
ma, kad Pietų ašigaly gali būti 
naftos, nemažiau kaip Alaskoje, 
o aplinkiniuose vandenyse yra 
daug žuvų ir vėžių. 

Juodųjų nusivylimas 
VVashingtonas. — Juodieji 

amerikiečiai vis daugiau nusivi
lia Carteriu ir žada jo neremti. 
Priežastis — daugiausia bedar
bių juodųjų, ypač paauglių. 16-
20 metų amžiaus jaunuolių juo
dųjų 40 proc neturi darbo. 

New Yorkas. — New Yorko 
demokratai antruose balsavimuo
se 'avo kandidatu į miesto merus 
p'.rinko kongresmaną Ed Koch, 
lug^lėjusį valstijos sekretorių 

Mario Cuomo. Lapkričio 8 jiedu 
vėl susitiks, kai Cuomo bus ofi- j 
cialus liberalų partijos kandi
datas. 

Lisabona. — Portugalijos la
kūnai baigė keturių dienų strei- K o n t r a s t a i 
ką. Labiausiai nukentėjo turistai,' Marshal! mieste. Oklahomoj, sandėliuose grūdams jau nėra vįetos, dar 1676 metų 
MCi.e'*? r rizti narna • Wn»"k»1 kviečius priversti supilti g£fė~ 

Bangkokas. —Daugiau negu 
100 vietnamiečių pabėgėlių iš
plaukė į Ameriką. Tai buvo pir
masis transportas iš 15,000 ga
vusių teisę įsikurti šiame krašte. 

- » » W M •*».•»•. ^ ~ » 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvoje 
Nesvarbu, ką sako TSRS ar LTSR konstitucijos apie tikėjimo laisvę — Lietuvos tikintie
ji jos neturi 

ASTtUt VOMAtAS 

Nepagarba duonai 

y 
=**', Vm. 31) ir 
iu* nesu^artotas. 

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeninės 

grupės pareiškimas Belgrado ko
misijai, tikrinančiai kaip vykdomi 
1975 metais pasirašyti tarptauti
niai susitarimai. 

(Tęsinys iŠ va kar dienos) 
Tokie visų mokyklų tikslai. 

Tai gal tikinčiųjų vaikus bei jau
nimą religijos galima mokyti pri
vačiai? 

1918 metų sausio 23 dienos 
Lenino dekretas "Dėl bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybės ir mo
kyklos nuo bažnyčios" leidžia 
mokyti ir mokytis religijos priva
čiai (9 str.), o Lietuvos TSR 
Baudžiamojo kodekso 43 str. tai 
draudžiama. Šio (143-čio) straips
nio pažeidimu suprantamas: 
"Nepilnamečių religinio mo
kymo organizavimas ir sistemin
gas vykdymas, pažeidžiant įsta
tymų nustatytas taisykles. įstaty
mų nustatytų taisyklių pažeidi
mu 

ma (pvz., religinių organizacijų 
ir kulto tarnų organizavimas bet 
kokių mokyklų, ratelių, grupių, 
sistemingas vaikų susirinkimų re
liginio mokymo klausimais ren
gimas, religinio mokymo užsiė
mimai, kuriuos vykdo tėvai ne 
tik su savo vaikais, bet ir su ki
tais tikinčiųjų vaikais) išskyrus 
religinį vaikų mokymą, kuriuo 
užsiima tėvai" ("LTSR Baudžia
mojo kodekso komentaras", Vil
nius, 1974 226 psl.). 

Tą pačią mintį išreiškia ir re
liginių susivienijimų nuostatų 17 
-as ir 18-as straipsniai. Taigi, 
Lenino dekretai su dabartiniais 
valstybės įstatymais nesiderina. 

Religinių kultų atlikimo laisvė 
"Visuotinė žmogaus teisių dek

laracija" 18-ame straipsnyje skel
bia: "Kiekvienas žmogus turi tri
se į minties, sąžinės ir religijos 
laisvę; šita teisė apima laisvę 
keisti savo religiją bei įsitikini
mus ir laisvę išpažinti savo reli
giją bei Įsitikinimus tiek pavie-

jant pamaldose ir atliekant reli
gines apeigas", (mūsų pabrauk
ta). Taigi, tie įstatymai neside
rina ir su tarptautinėmis konven
cijomis. 

Religinių kultų atlikimo lais
vę užtikrina TSRS ir LTSR Kons
titucijos, tačiau Lietuvos tikin
tieji jos neturi. A. Vešeikovas at
virai pripažįsta, kad religiniai su
sivienijimai "pagal tarybinę tei
sę turi greižtai ribotas funkci
jas" (31 psl.). J. Aničas ir J. Ri-
maitis pakartoja tą patį: "Religi
nės bendruomenės sudaromos tik 
kultų atlikimui" (38 psl.). 

(Bus daugiau) 

reikia suprasti nepilnamečių' niu, tiek kartu su kitais, vieša; 

JreHgfaii mokymą bet kokia tor-Jar privačiai mokant, dalyvau- \1Z laipsniai. 

KALEVDORITS 

Rugsėjo 21: Matas ap., Ifige
nija, Kontautas, Viskintė. 

Rugsėjo 22: Tomas iš Villano-
os. Emeritą, Tarvinas, Virma. 

Saulė teka 6:35, leidžias 6:5Z 

ORAS: 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTINLNKIL-U. &AMOV& 
Sedagaoja sktn. Irena Kepenė, 2652 W. 65th S t , Chicago. Illinois. 60629 

Telef6nas 476-7089 
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VYRIAUSIA SKAUTININKE RAŠO 
MIELOS SESĖS, 

Sveikinu visas seses, užbaigu
sias vasaros stovyklas ir atostogas. 
Naujų jėgų pasisėmusioms bei 
atsinaujinusioms praktiška
me skautavime linkiu su nauja e-
nergija įsijungti j kasdieninį skau 
tiška darbą. 

Šiais metais įvykusioje Gilwe!-
lio mokykloje (miško ženklo kur 
suose), Camp Wonocksett, N e w 
Hempshire, pirmą kartą dalyva
vo lietuvės sesės; LSS Tarybos 

• pirmininkė v.s. L. Milukienė, LS 
Seserijos vyriausia skautininke 
s-s. I Kerelienė, Detroito "'Gabi
jos'" skaučių tuntininkė s. fiL L. 
Rugienienė, Elizabeth "Palan
gos" viet., v.s. Gilanda Matonie-
nė ir t.n. v.s. S. Gedgaudienė. Se
sės ir LS Brolijos vadovai sudarė 
dvi mišrias skiltis. "Bebrų" ir "La
pinų' . Buvo trys lietuviai instruk
toriai, v . s . Č. Kiliulis, s. R. Zinas 
ir R Jakubauskas. Abi skil 
t)? labai gražiai reprezentavo lie
tuvius ir mūsų broliai buvo tokie 
pat ištvermingi, kaip ir sesės. Vi
si dalyviai atliko praktinę dalį ir 
Įteikė savo pasižadėjimus, kaip 
išmoktas skautavimo žinias pri
taikyti lietuviškame skautavime. 
Miško ženklo kursai yra skautiš
kas patyrimas, kuris turi būti 
kiekvieno vadovo pergyventas ir 

Sesės vadovės yra prašomos iki 
rugsėjo mėnesio pabaigos atsiųs
ti pristatymus ir pakėlimus lapk
ričio 1 d. proga. 

Primenu, kad Seserijos loteri
ja baigiasi spalio 2 d. Vienetai 
yra prašomi pasis teengt i ir išpla 
tinti prisiųstus loterijos bilietus 
ir šakneles su pinigais grąžinti v.s. 
R. Kučienei iki rugsėjo 30 d. N u o 
kiekvienos sesės pastangų priklau 
so šios loterijos pasisekimas. 

Seserijos konkursas, kurio tiks
las palengvinti sesių kelionę į VI 
Tautinę Stovyklą Australijoje, jau 
užsibaigė. Su dideliu džiaugsmu 
ir pasididžiavimu pristatau jums 
konkurso laimėtojas: 

I-ąją, 1000 dol. — vyr. skautė 
si. Paliulytė Ramutė, Waterbu-
rio "Neries" tuntas 

II-ąją, 750 dol. — si. Rugie
ni ūtė Daiva, Detroito "Gabijos" 
tuntas. 

III-ąją, 500 dol. —Gečytė Gin
tarė, Philadelphiios '"Žemaitės" 
draugovė. 

vėl susimokėti 

J Ū R Ų SKAUČIŲ DĖMESIUI 

S Seserijos t iekimo skyrius 
praneša, kad jau gaut i jūr. 

į skaut i šk i ženklai. Kaina po 3.00 
dol. Gaunami kreipiantis į Tie
k i m o skyriaus vedėją s. J. Kru-

{tųlienę, 7355 S o . Richmond, 
Chicago. 111. 60629. 

VISI KVIEČIAMI 
D A L Y V A U T I 

Lie tuv i ško jaunimo rudeninė 
i š v y k a — gegužinė, rengiama Į 
v i s o s e i l ė s l ietuviškų organiza
cijų, į v y k s sekmadienL spalio 
mėn . 2 d., Cicero žvejotojų — 
mešker iotojų klubo ūkyje, neto
li Ant ioch, UI, netol i 1 7 3 ir 45 
ke l io sankryžos. Gegužinės pel
n a s bus paskirs tytas jaunimo 
organizacijoms ir l ituanisti
n ė m s mokykloms paremti. Nu
m a t y t a įdomi programa vi
s i e m s — jauniems, va ikams ir 
v y r e s n i e m s . Vis i kviečiami da
lyvaut i . Rengėjų tarpe y r a LSS 
Brol i ja , A S S skyr ius , Aušros 
V a r t ų tuntas i r Ner i jos jūrų 
skauč ių tuntas. Vienas i š šio 
į v y k i o iniciatorius yra A S S fiL. 
dr. A l g i s Paulius. 

THE LITHLA-MAN fl'OBIJMYIDE DAILY 
Second elass postage paid at Chicago. TU. Publiahed daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Litbuanian Catholic Press Society. 

Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $28.00 
Foreign countries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DKAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada 
yra užsimokėjęs. 

Pirmosios pagalbos kursuose Lituanicos tunto skautai mokosi kaip su
teikti pagalbą nelaimės atveju Nuotr. Ramučio Račiūno 

— Jūratės" dr-vės draug.; (pat suteikdamos naudingų patą-
s i Vi l i ja Vakarytė — "Ne- rimų planuojantiems panašią ke 

ringos" dr-vės draug.; 
ps. Vida Ekiukaitė — "Žemai
tės dr-vės draug.; 

si. Maira Barkauskaitė — 
"Šatrijos" dr-vės draug.; 

V I E Š N I A IŠ BOSTONO 

Šią savai tę p a s savo dukrą 
g intare valt . Virginiją Markevi 
č iū tę v ieš i jos mama, j . ps . Ge
n u t ė Treinienė. Sesė Genė yra, 
buvus i veikli "Neri jos" tunto 
vadovė , prieš m e t u s i švykusi j 
Bostoną , kur jau spėjo įsijung
t i į v i e t o s skautišką ir lietuviš-

v. si. D a n a Brazdžiūnaitė — 
"Žibučių," dr-vės draug.; 

v, sL Dana Plepytė — "Sau
lučių" dr-vės draug.; 

ps. R e g i n a Smolinskienė — 
"Gražinos" būrelio vadovė; 

si. Michalina Bikulčienė — 
"Mirgos" būrelio vadovė; 

v. ai. Marta Sedaitienė — 
"Partizanės Vaidilutės" būrelio 
vad; 

Laikas vei susimoKeti nario k ą ^ ^ g ^ Genutė lanko 
m o k ė s i ir Skautų Aido prenume- [ draugus , g imines ir pažįsta 
ratą. Tegul nelieka nei vienos m u s ^ d e - j a d ė I l a i k o „ t o t u m o 
skautiškos šeimos, kurios nelan- • n e t u r ė s gal imybės su v i sa i s pa-
kn "Skautu Aidas" . I _i *_*: «• :_4.i_^: _:^x_:~ KO Skautų Aidas' 

Laukiame stovyklinių nuotrau-

pe. L id i ja Jadviršytė — 
"Laumių" būrelio vad.; 

ps. Jūratė Narrikaitė 
temų" būrelio vadovė; 

pa. Giedrė- Mereckienė — J. 
Daužvardienės" būr. vad. ; 

a Mėta Burbienė — "šatri-
s imaty t i . Norintieji s u viešnia j ^ * dr-vės globėja; 

iionę. 

Kaip ir visados Kalifornijoj, o-
ras buvo nepaprastai palankus ir 
sekmadienį visi ilgai prabuvo 
prie jūros gražiausiame Pacifiko 
paplūdimy, kuriame kadaise bu
vo susuktos kelios filmos. Čia bu
vo tęsiamos tinklinio rungtynės, 
kopiama po uolas ir kalnus, o 
drąsesni bandė ir maudytis, nors 
vanduo buvo gan šaltas. 

kų ir aprašymų į "Gabiją". N u o 
prilaikytas tolimesniame vadovą- Jūsų atsųstos medžiagos priklau-
vime. Raginu visas seses ir atei- so jūsų vieneto reprezentacija 
tvje šiuose kursuose kuo gausiau skautiškoje spaudoje. Aprašymus 
dalyvauti ir įgytomis žiniomis, } r nuotraukas prašau siųsti "Ga-

" redaktorei s. Irenai Šerelie-

sus i s i ek t i 
0489. 

telefonuokite 476-

praturtinti m ū s ų hetuvisicą skan-
tavimą. 

Šią vasarą turėjau progos ap
lankyti sekančias stovyklas: Chi
cagos ''Aušros Vartų". "Kerna
vės" ir "Nerijos'" skaučių tuntų 
seses, stovyklaujančias Rakė; Ka
nados seses stovyklaujančias Ro
muvoje ir Atlanto rajono seses 
— 'Puntuko" stovykloje. 

Dalyvavau Rakė vykusioje Se
serijos "Gintaro" vadovių mokyk
loje, vadovaujamoje s. Vandos 
Aleknienės. 

"Gintaro" mokykloje dalyva
vo 29 sesės iš Įvairių vietovių. 
Visr.se stovyklose jautėsi darbin
ga, skautiška dvasia, kuri tiesi3 
kelią į ateitį ir išlikimą lietuve 
skaute. 

Drauge su LSS Tarybos Pir
mininke ir kitais Pirmijos na
riais bei At lanto rajono vado
vais apžiūrėjome Treasure Val-
ley stovyklavietę Atlanto rajone, 
kuri tiktų VI Tautinei stovyklai. 
Amerikoje. Šiuo metu vyks LSS 
Tarybos balsavimas, kuris nu
lems ar stovykla vyks Vidurio 
rajone Rakė ar Atlanto rajone 
Treasure Valley. 

Darbo dienos savaitgalyje te
ko dalyvauti "Minčių Juostos" 
vyr. skaučių, skautų vyčių, gin-
tarių ir jūrų budžių sąskrydy
je Dainavoje. Dalyvaujant sim
poziume, iš dalyvių pasisakymų 
išryškėjo, kad šio amžiaus jau
nimas savo skautiškose progra
mose pageidauja daugiau intelek 
maliniai ugdančių programos 
punktų. Mūsų vyr. skaučių prog
rama yra gairės, pagal kurias va
dovės turi pačios susistatyti me
tinį veiklos planą, atkreipiant į 
tai didelį dėmesį. Šio amžiaus 
jaunimas nepasitenkina tik va
dovavimu jaunesnioms už save, 
bet ieško kelių ir savo pasitobuli
nimui. 

Sąskrydį ruošė ir pravedė Det
roito vyr. skautės ir skautai vy
čiai, vadovaujant ps. fil. I. Sven-
rickaitei. 

Sis sąskrydis, kaip ir kiti penki 
ankstyvesnieji praėjo gražioje 
daro:rigoje skautiškoje nuotaiko-
J * 

1 bijos' 
nei. 

"Gabijos" prenumeratos mo
kestis yra 3,00 dol. metams. Ragi
name vienetus ir pavienes seses 
ją užsiprenumeruoti. 

Budėkime! 
v.s. Irena Kerelienė 

LS Seserijos Vyr. Skautininke 

A U Š R O S V A R T Ų T U N T O 
K O N K U R S A S 

"Aušros Vartų" tuntas skel
bia konkursą savo tunto skau
tėms, norinčioms ir gal inč ioms 
vykt i į VI Tautinę s tovykloje , 
įvykstančią Austral i joje 1978. 
I. 2 — 14 d. 

Šiame konkurse gal i daly
vauti skautės nuo 14 m e t ų a m 
žiaus. 

Konkursą la imėjus ioms pir
m o m s tr ims skautėms tuntas 
sumokės pusę (t. y. $600.00) 

i kelionės kainos. Ki tomis išlai
domis bei dokumentais pasirū
pina tėveliai ir pačios sesės . 

Konkursas remsis teoretiš
kom bei praktiškom skaut iš 
kom žiniom egzaminų formoje. 
Konkurso data bus paskelbta 
greitu laiku. 

Registruot is skubiai pas s . 
Reginą Vaitkevičienę, tel. 863-
8096. 

Budžiu! 

ps. Dalė Gotceitienė 

K E R N A V I E C I Ų DĖMESIUI 

"Kernavės" skaučių uždara 
tunto sueiga į vyks spal io 2 d., 
10 vai. ryto Jaunimo Centro že
mutinėje salėje. Da lyvav imas 
v i soms būtinai privalomas. 
Draugininkės pasirūpina ant
klodėmis, kad būtų ga l ima se 
s e s susodinti ant grindų. V i s o s 
dėvime pi lnomis tvarkingomis 
uniformomis. 

Prieš sueigą v i sos skautės 
skat inamos dalyvauti šv . Mišio 
se , kurios yra a tnašaujamos 
9:30 vai. ry to Jaunimo centro 
patalpose. 

"Kernavės" tunto tuntininkė 

"Aušros Vaitų" tunto 
vadovybe 1977-78 metams 

ps . Dalė Gotceitienė — tunti
n inkė! 

s. Regina Vai tkev ič ienė — 
tunt . pavaduotoja; 

v. s. kun. A n s a s Trakia — 
Evange l ikų dvasios v a d o v a s ; 

s. kun. Jonas Borevičius . S. 
J. — Tunto kapel ionas; 

v . si . Indrė Ramanauskaitė 
— adjutante; 

s . fil. Ilona Laučienė — iždi-
ninkėų 

v. si. Regina Krištopaitienė 
— t i ek imo skyr. ved.; 

ps . Zina Pocienė — renginių 
| v a d o v ė ; 

v. s. Adelė Izokait ienė — 
paukštyč ių skyr. ved.; 

v . s. Alė Namikienė — "Ga
bi jos dr-vės draug.; 

ps. fil. Laima Rupinskienė — 
"Aušr inės" draugovės draug.; 

psl. N i d a Misiulytė — "Biru
t e s " dr-vės draug.; 

T. si . Birutė Tamulynai tė — 

a Albina Ramanauskienė — 
Stovyklos administratorė; 

ps. R i t a Fabijonienė — Ar
chyvo vedė ja ; 

Albinas Sasnauskas — tun
to tėvūnas. 

LOS ANGELES FSS IŠVYKA 

Los Angeles FSS skyrius, su
maniai vadovaujamas fiL Ed
mundo Kulikausko, suorganiza
vo Darbo dienos savaitgalį trijų 
dienų išvyką į garsųjį Big Sur. 
Dalyvavo būrys filisterių su šei
momis iš Los Angeles ir San 

i Francisco apylinkių. 

Vietovė buvo ne tik graži, bet 
ir palanki įvairiems užsiėmi
mams. Suvažiavę tuoj pradėjo 
pasivaikščiojimus į miškus bei 
kopimą į kalnus. Šeštadienį visi 
susirinko į susipažinimo laužą, 
kurį nuotaikingai pravedė fil. 
Laimis Venckus įtraukdamas įvai
raus amžio dalyvius. Tą patį va
karą filisterė? Ina Sekienė ir Ri
ma Baipšienė pravedė pašnekesį 
apie jų keliones į Lietuvą. Jos pa
sidalino savo įspūdžiais, iškelda-
mos daug įdomių klausimų; taip 

Prie išvykos organizavimo pri
sidėjo fil. Birutė Viskantienė, ku
ri tarp kitų dalykų suplanavo 
bendrą atsisveikinimo vakarienę. 
Paskutiniame lauže dar geriau ir 
darniau skambėjo bendros dai
nos. Sunku buvo atsisveikinti ir 
paskutinį vakarą dar ilgai visi 

"Su j šnekučiavosi bei diskutavo ir for
malizavo planus sekančiai išvy
kai. Pirmadienį daug kas bendrai 
pusryčiavo ir susirinko prie basei 
no paskutinį kartą šimtamečių 
raudonmedžių prieglobstyje. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 m§n. 3 mėn 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje $3000 $17.00 $12.0< 
Kitur J.A.V. 28.00 16.00 II.d 
Užsienyje 31.00 19 00 13.(X' 
Savaitinis _ 20.00 13.00 7.(X 

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

* Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudorų straipsniu 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks 

I to susitarus. Redakcija už skelbi 
[i mų turinj neatsako. Skelbimų kai 

,ij oos prisiunčiamos gavus prašymą 

i 

Te*. PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir motenj ti«o« 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medlca) Boilding). Tel. LL 5-6446 

Tel. ofiso ir bato; OLympie 2-4151 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave-, Cicero 
Kasdien 1-S vai. Ir 6-8 vai. vau. 

Išskyrus trečiadienio*. 
Šeštadieniais 12 iki 4 va!. pop*-L 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytojas* 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad-, ke*virtaO_ '.r 
p^nktad. nuo 11-4 vai. popifct b- %-% 

Priima ligonius pagal susitarimą, i vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Geras organizavimas ir graži 
vieta suteikė dalyviams malonų 
ir nuotaikingą savaitgalį lietuvis 
koje bei skautiškoje nuotaikoje. 

— Amerikoj iš anglių s k y s t o 
ir kieto kuro pavidalu energi
jos užteks d a r 130 metų. 

Dr. Jonas G, BYLA-BYLAITIS 
GALVOS D* STUBURO LIGOS 

2858 W. Ord SL 
Chicago, 10. W62> 

TeL 47t3406 
Valandos pagal susitarimą 

lel oeatsill. pia. skambinti 3*4-8004 
DR. VL BLAŽYS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
Martiiiette Medical Onter 

6132 So. kedzie Avenne 
VaL: pirmad., antrad ir ketvlrtad 

6 iki 7:30 vai. vakaro 
SeStad nuo i ik) 3 vai. 

Pafral susitarimą 
Ofiso tclct. \VA 5-2A70 

Rezid. tel. \VAIbroo4i 5-3048 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
& A S S O C I A T E S 

Of. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S I , Chicago, Dl. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vaL vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VAL.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
I :e0-&:oo vaL popiet, treč ir 6e4t. 
tik susitarus. 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

27§9 West Slst Street 
TeL — OB 6-2400 

Vai.: pa^al susitarimą: pirmad. ti 
ketv. 1-4 ir 7-9: ar.trad. U penkt 
10-4: SeStad. 10-8 vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKJV 'R VAIKV fJGOS 

SPMnAIJS-TH 
MF.DICAL BUU.OINO 

71 .Vi South \Vestern Avenoe. 
: Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid 23»-2»lt 
Ofs. HE 4-1818: Rez. I»R 6480) 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Are. kampas* 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvtrad. »• 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

1 9 7 7 - 1 9 7 8 METŲ EKSKURSIJOS ! LIETUVA 
AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU 

9727 Si. Wtstem Aw., Chicago, Illinois 60643 
T o L — ( 3 1 2 ) 238-9787 

N A U J I SKRIDIMAI (CHARTERS) I VILNIŲ SU P A N A M E R I C A N 

LĖKTUVAIS 18 N E W YORKO: 

Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. — $669.00; kovo mėn. $691.00 ir 
$ 7 4 C 0 6 ; balandžio mėn. -746.00. 

Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUOD2IO mėn. 20 dieną — 2 savaič ių (Mask
va, Vilnius, R y g a ) S1138.00. 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 
J«i neatsako skambint 636-4549 

B R . L OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Spectalvhe — Servų tt 

CRAWFORO MKniCAt. Rri l .DI>G 
M49 So. Pnl.-v-kt RoaO 

valandos pagal susitarimą 

Rezid. teL — GI 8-0873 

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

I Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinu: \U 2-OOOt. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-585*3 
Specialybė Akių ligos 

3907 Wesi lOSrd vtreet 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2226 

0R. JANINA JAKSEYIčIUS 
j o s a A 

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

Pirmad,, artrad., ketvirtad. U penkt 
nao 12 iki 2 vai ir auo 5 liu 8 n l 
vak. AeAtad. nuo t iki 4 vai. 

OfS PO 74006, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 We*t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLFTA RAUOSAITE 

7051 So. Wasbtenaw. TeL 778-««S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoje 

receptus. 
Didelis akinių remg pasirinktina* 

Vai.: pirm., antr.. penkt ! 0-5:80 
Ketv. 1-8 v. vak. Seflt 10-4 w. p.- • 

Trečiadieniais uždaryta. 

T e k t — 202-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKI t UGOS — CHIRl R G U a 

Oftsal: 
111 Xo. WARASH AVE. 

4200 .NO. CEVTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRAU K PLECKAS 
(Kalba lietuviikai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akK ITitaikn ikhilo* Ir 
'*C«»nla«1 lt^i»ee; 

2618 W. 7lsl St. — Tel. 737 -41 #* 
Vai pagal susitarimą Uždaryta »»•»• 

DR. LEONAS SEIBUTtŠ 
INKSTŲ, P0SLCS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stree* 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

vadovaujama Kelionė į Sv. 2emę ir Graikiją — lapkričio mėn. 11 dieną 
operos solisto Algirdo Brazio; kaina $1174.00. 

1 sava i te Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. — $564.00. 

Prie v isų aukščiau minėtų grupių gal ima jungtis iš Chicagos ir v i sų kitų 
Amerikos ir Kanados miestų su papildomu mokesčiu. 

(Prices ars baaed on double oceupancy and are aubject to change and/or 
government approval). 

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos J Los Angeles — kelione 
I vieną galą $88.00 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
9 1 4 No- Western Avenoe 
1062 No. Western Avenoe 
Tel. atsakoma 12 valandų 

483-444) — 561-4605 

įstaigos ir boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1M? S. €Mk C«wta. Cicero 
10-13 ir 4-7 
trae. sin 

DR. L i. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
<Ktm teM. RE S-4410 

Rezkk>nciJoii telet. GR S-OSU 
V»l. ptrmad.. antrad.. ketvtrta^. h 

pe&ktad ouo 1 lk( > vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Oftsas Ir m 2A52 W. &Pti> St 

TeL PltaAprcf (UI22S 
Ofl»o vai.: pirm., antr.. tre*. ti 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir 6 S v. vak 
*eSt. 2-4 p. p Ir kitu laiku 

Oflao U-l RK 1-212S. w m « Gt ft-SISe 

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

2454 West 7Ut Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr penktad 
2-6 Ir 6-7 — !# anksto aasttarua 

Tel. ofHo PB 64446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJA? IR CHTHURGAt 

3107 We«t 71sl Street 
Valandos. i-< vai popiet 

Treč !r SoAtad pagal •uultanmą 

Ofiso teL $36-3166; namo 63«-4tM 

DR. PETRAS ŽU0BI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 a NarracsosJSt A m 
Vai pirm. antr., ketv. tr p * * * : M 

pagal 

h 
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Rusinimo baruose 

MUMS M U S ŽUMIAUSICTUVOJE AR KOM. KINIJA „VADUOS" 
Nerusiškos mokyklos Sovietų metais tokių mokytojų kaip ir ne-

Sąjungoje vis labiau spaudžia- buvo. Taigi senieji mokyto-
mos, pajungiamos rusų, vis ma- Jai buvo pakeisti kitais. Jų tarpe 
žiau paliekant galimybės moky- dar buvo šiaip jau neblogų žmo- i 
ti gimtosios kalbos. Rusų kalbos nių. Po to mokytojų sudėtis bu-
dalykai kasmet stiprinami. Įve- vo dar kelis kartus keista jų ko-
damos "užklasinės rusų kalbos munisnių įsitikinimų linkme 
pamokos". Kai kurie mokykliniai Mokytojams šiuo metu yra lei-
parengimai pravedami rusų kai- džiami du periodiniai leidniai. 
ha. Vienas jų "Tarybinė mokykla", 

Nepriklausoma Lietuva buvo žurnalas, įsteigtas 1945 metais, 
įsivedusi trylikos metų pradžios Išeina kas mėnesį , po 48 pus- j -Feng ir Teng Hsiao-ping 
ir vidurinio mokymo sistemą, ląpiųs.. Žurnalas dvikalbis—Tįei-! Vance taip pat užsuko ir į Tokio 
Tuo tarpu "mokslu pažengusio- džiamas lietuvių ir rusų kalbo- Į Japonijoje.Tikima, kad C.Vance 

TAIVANA 
Kinijos respublika Taivane gali būti "išvaduota", kai JAV ir kom. Kinija užmegs diplo
matinius santykius 

Rugpiūčio pabaigoje (nuo 8-
-22 — 8-27) JAV užsienio reik. 
ministeris Cyrus Vance lankėsi 
kom. Kinijoje. Po vizito naujiems 
Kinijos valdovams Hua Kuo -

je" Sovietų Sąjungoje tebuvo ir mis. Paskutinių šių metų nume- j supažindino JAV Tolimųjų Rytų 
dabar tėra dešimties metų moky- rių bendradarbių tarpe randame i sąjungininką apie savo patirtus 
mo sistema. Bet ir pats mokymas tokias pavardes: Apolinara Ko-
perkrautas "politinio švietimo" tova, P. Ivanovas, P. Sverškova, 
(politgatovkos). ateistinio auklė- M. Butrimovič, I. Gemburo, O. 
jimo (šis dalykas čia dėstomas Granova, E. Špakovskaja ir pa-
kaip mūsų laikais tikyba) pamo- našias. 
komis. Mokinys neturi laiko ra- Antrasis leidinys —nuo 1953 
miai išeiti dėstomus tikrai reika- m. pradžios du kartus per savai-
lingus mokslo dalykus, jis nepa- te leidžiamas laikraštis "Tarybi-
ruoŠiamas universitetui ar kitai nis mokytojas", 4 puslapių. Abu-
auHtajai mokyklai. du leidiniai yra okupantų prižiū-

* rimi, patikimų komunistų re-
Reikia pasakyti tiesą, kad kai daguojami, nuolat skleidžia so-

kurie okupuotosios Lietuvos švie- vietinę propagandą, rusiną lietu-
tfmo darbuotojai energingai ko- vius mokytojus, moksleivius ir 
vojo dėl vienuolikos metų moky- mokyklas. Be jų. dar gausiai bru-
mo sistemos. Jie daugelį kartų karna rusų kalba kitur Sovietuo-
varstė Maskvos įstaigų duris, kad se, leidžiama pedagoginė spau-
Lietuvai išimties keliu būtų pa- da 
likta vietoje trylikos bent jau vie- * 
nuolikos metų mokymo sistema. Rodos, to turėtų pakakti. Bet, 

Apie anuometini okupuotos štai, rugpiūčio 31 dienos "Tary-
Lietuvos Švietimo ministerį Me- binio mokytojo" numeryje pa-
čį Gedvilą buvo pasakojamas toks skelbtas pranešimas —"Naujas 
anekdotas. Šis žinomas rusofilas pedagoginis žurnalas". Rašiny-
Lietuvos mokyklų reikalais je džiaugiamasi, kad "respubliki-
daugelį kartų nesėkmingai važi- nė pedagoginė periodika pasipil-
nėjęs į Maskvą, lankydamas sa- dė nauju leidinu — Lietuvos T 
vo viršininkus rusus ir prašyda- SR Švietimo ministerijos moksli
ntas Lietuvai "malonės". Įkyrėję niu žurnalu "Ruskij jazyk v ško-
Sovietų biurokratams tas jo lan- le'\ Jis skirtas lietuvių (lenkų) 
džiojimas ir vienas jų pasakęs: dėstomos kalbos vidurinių 
"Jums, lietuviams, kurie taip bendrojo lavinimo mokyklų, 
biauriai pirmomis karo dienomis technikumų rusų kalbos ir lite-
pasielgėte su Sovietais, laikas iš- ratūros mokytojams dėstytojams, 
mokti rusų kalbą". M. Gedvilas metodininkams, kitiems liaudies 
nebeištvėręs ir pasakęs: "O jums, švietimo darbuotojams". Toliau 
rusai komunistai, laikas išmokti pranešime rašoma: "Žurnalo 
Karolio Markso kalbą". Marksas, puslapiuose bus skelbiama me-
kaip žinoma, buvo žydas ir medžiaga, orientuojanti rusų kal-
vokiškai kalbėjo. bos ir literatūros mokytojus vyk-

Sunku dabar atsekti, ar pana- dy ti uždavinius, kuriuos kelia 
šus įvykis buvo ar nebuvo, bet naujos mokymo programos. 
yra faktas, kad lietuviai, trokš- Numatyta plačiai nušviesti 
darni mokslo, norėjo ir geresnio moksleivių komunistinį auklėji-
savo gimtosios kalbos mokymo, mą rusų kalbos ir literatūros pa-
Kadangi dešimties metų moky- mokose, gvildenti mokslines — 
mas nedavė galimybės reikiamai 
išmokti gimtosios kalbos, buvo 
išsiderėti išimties keliu "vienuo
likti mokslo metai". Jų dėka Lie 
tuvos moksleiviai geriau paruo 
šiamį.... universitetams. kaip_Ru-
sijos ir kitų sovietinių respublikų. 

Lietuvos žmonės ne nuo šian
dien trokšta mokslo. Okupan
tams išplėšus iš žmonių jų pa 
grindinį pragyvenimo šaltinį — 
žemę, namus ir kitą nuosavybę, 
mokslas liko beveik vienintele 
gėrybe, kurios "nei vagys neišva 
gia"... Nenuostabu tad, kad lie
tuviai ėmė uoliau leisti savo vai 
kus mokytis. 1956 mokslo me
tais mokėsi 848.000 moksleivių 
bei studentu, o 1974-5 m. metais 

BR. AUŠROTAS 

paskutinį partijos kongresą vie
nas atsakingas valdžios pareigū
nas viešai pareiškė: "mes esame 
pasiryžę išvaduoti Taivaną". 

Senatorių nuomonės 

faktus ir įspūdžius Pekine.O JAV 
užs. reik. ministerio pavaduoto
jas Rihard Holbrook iš 
nuskrido į Taivaną. 

Taivano sostinėje Taipei JAV 
pareigūnas taip pat supažindi
no laisvuosius kiniečius su JAV 
dialogo pasėkomis kom. Kinijoje. 
kaip rašo "The Review of the 
NtmiT DC.7 laidoje. 'Taivano pa
reigūnai įspėję JAV, kad pastaro
ji per daug nesiartintų prie Peki
no, kad tuo nesukeltų karo Azi
joje ar kitose pasaulio dalyse". 
Nors kom. Kinijoje ir pūstelėjo 
"vėjas iš dešinės", kai Teng buvo 
paskirtas naujuoju viepirminin-
ku, bet, kaip toje patarlėje sako
ma, "viena kregždė dar nereiš
kia pilno pavasario..." Taigi tas 
pat liečia ir kom. Kinijos politi
nį kursą. 

Nieko nelaimėjo 

Sprendžiant iš šykščių oficia
lių pranešimų apie C. Vance at
siektus "laimėjimus" Pekine ga
lima spėlioti, kad JAV valstybės 
sekretorius ne per daug ką išlošė, 
apsilankydamas stiprėjančioje A-
zijos komunizmo tvirtovėje. 

Žurnalistai, lydėję C. Vance i 
Pekiną, pastebėjo, kad "valstybės 
sekretorius nesąs toks dramatiš
kas aktorius, koks yra buvęs jo 
pirmatakas H. Kissingeris. Esą G 
Vance daugiau žadėjo ir tikėjosi 
miveikti nuvykęs į Pekiną, negu 
faktinai jam pavyko to pasiekti. 
Ir dėl šios jam tik vienam žino
mos nesėkmės jis gali būti dau
giau nusivylęs, ne tik jis vienas, 
bet ir jo viršininkas Jimmy Car-
teris. Taip komentavo "News-
week" savo VIII. 29 laidoje. 

Galima su tikrumu prileisti, 
kad C. Vance didžiausi anesėk-
mė Pekine yra buvusi ta. kad 
jam nepavykę iš komunistų iš
gauti jokio pažado, kad pastarie-

išvaduoti" 

Lyg pritardami komunistinės 
Kinijos šeimininkams, senatorius 
Edward Kennedy ir buvęs res
publikonų mažumos lyderis 

Pekino Hugh Scott siūlo J. Carteriui, 
kad dar šiais metais būtų sunor-
muoti diplomatiniai santykiai su 
kom. Kinija. Tačiau Pekinas spi
riasi, tvirtindamas, kad tik tuo
met būsią sutvarkyti diplomatiš
ki santykiai, kai JAV visiškai ati
trauks tebesančius dar Taivane 
1.165 karius ir panaikins 1954 m. 
savitarpio pagalbos nutartį, kurią 
"JAV užtikrina Taivano vyriau
sybę, kad pastarajai padės gintis 
nuo užpuolimo.'* Iš kitos pusės 
Pekinas teigia, kad Taivanas yra 
Kinijos provincija ir jie šeimyniš
kai tvarkysis šiuo reikalu. 

Abejotina ar šiame "šeimyniš
kame" reikale viskas susitvarkys 
taikingai. Iš Tsinkian karo avia
cijos bazės neseniai į laisvę MIG-
-19 lėktuvu pasprukęs kom. Ki
nijos eskadrilės vadas Fan tvirti
na, kad "Kinijoje per partaruo-
sius 27 metus komunistų kariai 
visiems kalė į gaką, kad jie jėga 
išvaduos Taivaną. Tik viena bė-

niečius, kad kiekvieneriais me
tais komunistų žemyno, karo lai
vyno ir karo aviacijos jėgos 
mankštinasi išsikelti į Taivaną. 
Taip pat ir nardlaivių eskadros, 
šiuo metu priskaičiuojančios a-
pie 65 vienetus, yra sutelktos Tai
vano sąsmaukoje. Iš jo pateiktų 
žinių laisvasis pasaulis gali ne
sunkiai susivokti, kuriuo keliu 
ketina žygiuoti naujieji Kinijos 
valdovai. 

dyti dėmesį mokyklų reikalams. 
Ir šių metų aplinkraštyje rašo
ma: 'Bendruomenės mėnesio 
proga skatiname LB apylinkių 

LIETUVIU BENDRUOMENES 
MĖNESIO APMASTYMAS 

BALYS RAUGAS 
Taip jau dalykai susiklostė,' rūpinamasi, kad lituanistinis 

kad pagal įvairius tarporganiza- • švietimas turėtų kiek galint ge-
cinius pasitarimus ir JAV LB ta- į resnes sąlygas. Todėl LB vado-
rybos nutarimus rugsėjo mėnuo vybė vis primena apylinkėms ro-
tapo tradiciniu JAV Lietuvių 
Bendruomenės mėnesiu. 

Su rugsėju baigiasi vasar os po
ilsiavimas, atgyja organizacinė 
veikla, atsiveria mokyklų durys, I vadovybes kontaktuoti mokyklų 
visoje bendruomenėje prasideda; vedėjus ir tėvų komitetus. Pasi-
rūpesčiai, kurių didžiausias —;teiraukite apie ateinančių moks-
veiklai finansuoti lėšos. Taigi lo metų planus, mokytojų sur'ė-

j JAV LB krašto valdyba kasmet tį, mokyklų patalpas, turimas 
j MO mėne~.io proga krc'piasi į LB|mokslo pr emones ir, kur galina. 
I apylinkes, prašydama parinkti I pagelbėkite". "Seimas, kurios turi 
aukų Lietuvių Bendruomenės va;kų, paraginkite leisti į iitu-

! darbams paremti. Sio mėnesio; anistinę mokyklą". 
Fan asmeniškai tiki, kad kai sukos skiriamos lituanistinio I Lituanist nis švietimas šiuo 

JAV ir kom. Kinija sunormuos ] švietimo bei kultūros pastan- į metu vyksta trisdešimtmetyje 
savo diplomatinius reikalus, ta- j goms finansuoti. lituanistinių mokyklų. Didžiau-
da komunistai pasistengs "vaduo! Netenka aiškinti, kad lietuvių šias mokyklų tinklas yra LB Vi-
ti" Taivaną. "Pekinas paskelbs bendruomeninio solidarumo įna-1 dūrio Vak. apygardoje. Chica-
pasauliui, kad tai kiniečių vidaus šų dalies, gaunamos iš LB a?y-: gos apylinkėse veikia vienuolika 
— šeimos reikalas. Na, ir ką JAV j linkių, tikrai neužtenka plačiom ' lituanistinių mokyklų: pradedant 
tokiu atveju galės veikti? Grei-: ir šakotom bendruomeninės veik-, Kriaučeliūnų vardo vaikų darže-
ciausia.kad JAV vyriausybė tepa-j los sritim finansuoti. Litua- j Uu ir baigiant pedagoginiu litu-
sitenkintų "griežtu" protestu,ku-' nistinio švietimo vadovėliai, skai- anistikos institutu. 
r; greičiausia pasmerktų net to- {tiniai, mokslo premonės, skiria-
kia Sovietų Sąjunga", rašo apie j mos premijos ir kiti reikalai ver
šiuos reikalus "Human Events" 
savo rugsėjo 10 d. laidoje. 

Kasmet vasaros metu orga
nizuojama mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitė, kurioje vis tebe

is tiesų tegalima apgailestau
ti, kad šio krašto vyriausybė dėl 
savo pačios neapdairumo pateko 
į tokį akligatvį. 

da, kad Pekino kariškosios jėgos, 
jų daliai esant pririštai prie So
vietų Sibiro pasienio, šiuo metu 
gal esančios kiek per silpnos pra
dėti nežinomą ir rizikingą už
mojį", teigia lakūnas Fan. 

Kom. Kinijos kariai 
Jis taip pat informavo taiva-

SLOVfcNAI PAS ŠV. TĖVĄ 
Bendrojoj popiežiaus audien-

čia sukaupti stambius piniginius 
išteklius, kad LB planuojama j dalyvauja apie du šimtai stovyk-
veikla sektųsi. Kas seka valdybos lautojų. Ten mokytojai pagilina 
pranešimus, švietimo tarybos ir, savo žinias, pasidalina patirtimi 
Kultūros apyskaitas, tas žino, Į iš darbo lituanistinėse mokyklo-
kad tų tarybų veiklos biudžetai se. 

Šis trumputis žvilgsnis į litua-
nistiaio Švietimo pastangas įtiki
nančiai nusako, kaip rimtai esa-

vadovybė 
švietimą. 

cijoj dalyvavo didelis būrys in
validų, ligonių ir senelių iš Liu-
blijanos miesto, Slovėnijoje. 

yra dideli, bet viskas atliekama 
vadovaujantis didžiausiu taupu 
mu ir vykdomi tik būtiniausi už 
daviniai. Nežiūrint, kad paskuti-' mosiose sąlygose LB 
niame dešimtmetyje mūsų litu-į žvelg'a į lituanistinį 

Prie to tenka pridurti, kad LB 
vadovybė be visuomenės para
mos bei pritarimo nepadarys tiek, 
kiek galima padaryti. Bendruo
menės mėnesio proga visiems 

teorines mokomo dalyko proble
mas, nagrinėti metodikos klausi
mus, susijusius su rusų kalbos ir 
literatūros mokymu specifinėms 
lietuviu ir lenkų dėstomų kalbu. . 
mokyklų, sąlygomis... .Žurnalas J į - * ? " ^ " S 5 , 
žada tapt? rimtu mokytojo pagel-1 l ^ J ^ į ^ į ^ f ^ ^ i " 
bininku". Išeisiąs 6 kartus me
tus. Pirmasis numeris jau pasiro
dęs. 

Ligi šiol Lietuvoje gyvenan
tieji kolonistai rusai savo peda
goginiams reikalams naudojo
si maskviniais pedagoginiais žur
nalais, kurie buvo brukami ir 
lietuviams mokytojam. Dabar at
rodo, kad tokių rusų mokytojų 
tiek daug prisiveisė, kad buvo 

jų skaičius siekė 1.124,000 Iš šio komunistu partijos nuspręsta 
skaičiaus aukštųjų mokyklų stu- leisti specialų žurnalą, skirtą lie-
dentų buvo 61,000. tuvių rusinimo lenkinimo (slavi-

Okup. Lietuvoje mokslas yra nimo) reikalams, 
nemokamas, o mokytis pradžios Visa tai rodo, kad kai kurių 
ir vidurinėse mokyklose privalo- Lietuvos komunistų, čia atva-
ma. Tačiau patekti į aukštąsias Žiuojančių, o taip pat į okupuotą 
mokyklas nelengva. Oficialiai į I.ieuivą nuvažiuojančių ir keletą 
jas įstojimą nulemia konkursiniai dienų Lietuvoje pabuvusių mū-
egzaminai. geras mokymasis, ga- siškių kalbos apie tariamą "Lie-
bumai. Tačiau tik oficialiai, tuvių kultūros ir kalbos klestėji-
Praktiškai, priimant studentus į mą tarybinėmis sąlvgomis" ne
aukštąsias mokyklas. atidžiai turi jokio palindo. Šia proga pa
renkamos apie juos žinios. įžval- žymėtina, kad šiuo metu Lietu-
giai žiūrima į jų religinius ir ki- voje vis didėjančiu tiražu leidžia-
tokius įsitkinmus, priklausymą ma ru«ų kalba knygos, o taip pat 
komjaunimui ir kitoms komunis- Iaikrašč:ai bei žurnalai — So
tinėms organizacijoms: reikalą vietskaja Litva. Komunistai, Tary-
nulemia komjaunimo vadovų a- binė moteris, keletas rajoninų ir 
testacijos, komunistų vadų reko- kitų laikraščių. 
mendacijos. o kartais kyšiai. Taigi ir viso kalbos apie savi-

* tos lietuv'ško? kultūros kūrimą 

jos respublikos Taivane. Nors ko 
munistinės valdžios priekyje sto
vi gana santūrus Teng, bet per 

anistinį švietimą ir kultūrines 
pastangas pradėjo gausiai remti 
Lietuvių Fondas, bet ta parama 

Juos atlydėjo slovėnų katalikų1 dar nepatenkina būtiniausių rei-
jaunimo grupė. Liublijanos mie- j kalų: Lietuvių Bendruomenės va-
ste jau eilė metų veikia jaunų \ dovybė vis dar verčiama tiesti | reiktų labiau parodyti dėmesį li-
kataJikų — studentų, darbinin- rankas į visuomenę ir prašyti j tuanistiniam švietimui. 
kų, tarnautojų sąjūdis, kurio Lietuvių Bendruomenės mėnesio Į LB tarybos sesija, įvykusi bir-
nariai savo laisvalaikius skiria proga aukos. iželio 18-19 d., JAV LB veiklos 
ligonių, invalidų slaugymui, se-j B e to> rugsėjis kviečia mus pa- Danams įvykdyti P a t i n o 
nelių lankymui ir bendravimui m ą s t v t i i r k i t a i s m ū s u bendruo-Įk , a 5 t o valdybos sąmatą 108,950 
su jais. Jiem organizuoja sa-; meninio gyvenimo reikalais, t u - ! d o L s u r r ' a i S l imponuojanti su-
vaitgalių ekskursijas, kurios! r ; n t galvoje, kad Lietuvių Bendruo; ™a r o d o I A V L B įarbu į į ir 

dažnai pasidaro dvasinio susi- menės idėjai skirta rūpintis mūsų 
kaupimo dienomis, trumpomis išeivijos ateitimi, kad lietuvis iš-
rekolekcijomis. Grupė leidžia i eivijoje nemirtų, kad jis visada 
mėnesinį leidinį "Prijatel" — i liktų gyvas Lietuvai. 
"Bičiulis", kuriame jaunieji są-į 
judžio nariai pasidalina savo 
patirtimi. Šis artimo meilės są- j 

Lituanistinis švietimas ir 
tautinė kultūra 

jūdis sparčiai plečiasi ir kituo
se Jugoslavijos miestuose. 

Neapsirinkame teigdami, kad 
Lietuvių Bendruomenės didž'au-
sias ir prasmingiausias darbas 
vra lituanistinis švietimas. (*".ia 

— Kas yra kraujas žmogaus'yra mūsų tautinio išlikimo v 
kūne, tas yra kalba tautos gy- pavergtos Lietuvos atžvilgiu. Jei-
venime. Ištekink iš kūno krau- gu laisvė ten ilgiau neišauš, čia 
ją, ir žmogus miršta. Atimk išaugusios lietuviškoje dvasioie 
iš tautos kalbą, ir tautos nėra. ' naujosios mūsų kartos ties pagal-

Arkivysk. J. Matulaitis | bos ranką pavergtiesiems. Taigi 

ugi. Rugsėjis yra mūsų bendruo
meninės vilties sėjos metas. Savo 
auka palaistykime šią vilties sė
ją, kad mūsų išeivijos medis il
gai ir gaiviai žaliuotų. 

Kalbant apie lituanistinio švie
timo reikalus, negalima užmirš
ti ir mūsų tautinės kultūros ap
raiškų. Visiems mums rūpi tau
tinės kultūro, ygdymas, kad mū
sų kultūrinės pastangos būtų pa-

ji tis I stebėtos tarptautiniuose horizon
tuose. 

LB rūpesčiai visuotiniai 
Lietuvių Bendruomenės mėne-

(Nukelta i 4 pusi) 

"Taip žinau", padaręs rimtą miną, pasakė dr. gaivios bangos. J03 bėgo į krantus ir, palikusios an t 

MOTERIS SU BALTU 
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Pacientė po konvulsijų vėl užmigo. Mes sugrįžo
me atgal į dr. Hoffmanno kabinetą. 

Žvaigždė viena po kitos ritosi nuo dangau? ir už
leido vietą ugningiems aušros spinduliams. Atsivėrė 
neišmatuojama dangaus beribė, šilti vasaros spindu
liai bučiavo ir kėlė iš miego gamtą. Pabudo medžiai 
Virpėjo -sidabrinės rasos papuošti jų lapeliai. Arkstyvi 
paukščiai paliko savo lizdus. Jie. įsikabinę savo plony
tėmis kojytėmis į medžių šakeles, ulbėjo ry* metine 
giesmę. Dr. Hoffmannas priėjo prie lango ir Į >1 *čiai jj 
atidarė. Zvimbdama pro jį įskrido marga bitelė. 

"Gamtos grožis yra kaip meniški paveikslai", pa
sakė dr. Hoffmannas, "vieni žmonės juose mu- > daug 
ko, o kiti nieko". 

24 valandų įtemptas darbas išsėmė mūsų jėgas. 
Nuovargis užvaldė visą kūną. Sunku buvo iš- iaikyti 
akių vokus neužmerkus. Jie vis nenoromis nuk* sdavo. 

Bokšto laikrodis mušė 8 valandą ryto. Nauja in-
ternų ir rezidentų pamaina pakeitė mus. 

Prieškonvulsinių vaistų dėka ponios Sim* kon-
nor-Šiuo metu mokykloje dirba yra bereikšmės. Atvirkščiai, So-, , .. 

31.000 mokytoių - nemažas vietai, minėdmu «.vn ^ U n W ™ ' ^ ™ bu™ ""kontroliuotas. Kūdikts vyste* 
skaičius. Jų reikšmė, pamosiant 60 metu sukaktį, visomis išgalė- P " ^ ****** a>>iejų padet.s pasibaigė 
jaunus žmones gvvenimui. be mis stengiasi atlikti "pavėluotai Vieną r>lą per viatawną_ ponia bims paklausė 
galo didelė. Pagal Sovietų siste- darbą" - galimai greičiau sūru- i ^ Hoffnuraą: Daktare/-Jfc tunte nepaprastai retą 

•nepa- sinti savo pavergtas 122 tautas. d o v a n * * * * » h š o m u gyvybes. Tai yra "kažkas , kuo 

Hoffmannas. "Ir aš jums tą paslaptį atidergsiu. Die
vas davė man smegenis, dvi akis, dvi ausis ir ilgoką 
nosį. Pridėjo dar humaniškumą ir sąžiningumą. To
mis man jo duotomis dovanomis aš ir gydau ligonius'. 

"Daktare", šypsodama pasakė ponia Sims, "tai dar 
jūs pasakėte vieną perlą iš jūsų gausaus humoro re
pertuaro". 

Užtekėjo šilta vasaros saulutė. Pirmieji jos spin
duliai krito ant deimantinių rasos lašelių. Mėlyname 
danguje pragydo ankstyvi paukšteliai. Pražydo saulės 
išbučiuotos baltos ir raudonos rožės. Ligoninėj atgijo 
judėjimas. Stipresni ligoniai kėlėsi iš lovų. Gailestingos 
sesutės Išnešiojo vaistus. Sanitarai stūmė ant gumi
nių ratelių ligoniams pusryčius. Kvepėjo kiaušinienė 
su lašiniais ir kava. 

Mieste užvirė gyvenimas. Monotonškai ūžė auto
mobilių motorai. Kaukė gaisrininkų ir greitosios pa-
gelbos sirenos. Šaligatviais, vienas kitą lenkdami, j 
darbus skubėjo žmonės. 

Linksma, kaip vėversėlis su kūdikiu rankose, iš
ėjo ponia Sims iš St. Francis ligoninės. Jos žalsvose 
akyse buvo galima išskaityti begalinę laimę. 

"Džiaugiuosi, kad Viešpats išklausė mano mal
das ir atidėjo pakvietimą pas save", pasakė ponia Sims. 
"Aš jaučiuosi, lyg būčiau iš naujo atgimusi". Ir jos 
skruostais riedėjo šiltos džiaugsmo ašaros. 

0 2 K« 
Karas yra žiaurus. Jame Žūsta tūkstančiai 
jaunų vyrų. Palieka tūkstančiai našlių ir 
našlaičių ir tūkstančiai jaunų invalidų. 

mą, mokytojai turi būti 
laužiami komunistai". Pokario b.Uv. Kūrėjas jus apdovanojo.Ar jūs žinote, kas * - "kaž

k a s ' VTB.?" 

Aušo gražus vasaros rytas. Aplinkui tylu, ramu. 
Tingiai kėlėsi saulė iš naktinio poilsio ir pamažu iš
sklaidė migla užgulusį Atlanto vandynyną. Liūdna 
pilkšva vandens spalva staiga pasikeitė į linksmą —Į nekaltų žmonių žudymus 
skaidriai mėlyna. Dvelkė švelnus pietų vėjelis. Sujudo! (Boa daugiau) 

gelsvo smėlio baltas puteles, sugrįždavo atgal. Saulėa 
spindulių išblizgintose bangose žaidė žuvytės. Jas vi
liojo stovinčių ant kranto žvejų blizgančios meškerės. 
Pabudo iš miego pilkšvai sidabrinės žuvėdros ir klegė
damos nuskrido okeano link. Melsvame vandenyje at* 
sispindi jų gracingi siluetai. Išalkę per naktį cypė liz
delyje maži žvirbliai ir ragino tėvus ieškoti jiems 
maisto. Ore šmėkštelėjo burkuojančių karvelių porelė. 

Pajūrio takeliu, išdidžiai iškėlusi galvą, krypuo
dama į šonus, žygiuoja ruda antis. Ją seka, grandinėle 
susirikiavę, šeši mažyčiai, šviesiai rausvi pūkuoti an
čiukai. Arti kranto tyliai plaukioja didelis ančių būrys. 
Jos kartas nuo karto pakreipia savo pilkus snapus į 
kranto pusę ir keistai sukvaksi. 

Už aukštos tinklinės vielų tvoros, didžiulėj golfo 
aikštėj, juda ankstyvi golfo mėgėjai. Užsimovę raudo
nas kepure-.?, jie velka paskui save ant ratukų šviesiai 
geltonus maišus su golfo lazdomis. 2aliame pievos fone 
jie atrodo, kaip scenoj artistai. 

Brooklyno Veteranų ligoninės daržininkas pato
giai sėdėjo ant žolės piovimo mašinos ir važinėjo po 
perlais nusagstytą pievą. Aštrių mašinos peilių pa
liesti, krito rasoti žalsvi kaspinai. Jie skleidė maloni] 
šviežios žolės aromatą. 

Ligoninėj atgijo judėjimas. Gailestingoji sesutė 
triūsėsi fi05 palatoj. Joje bus paguldytas iš Walter 
Reed ligoninės atkeltas jaunas. 19 metų amžiaus, 
Vietnamo karo veteranas. Kare jis neteko abiejų ranką 
ir kairės kojos. \Valter Reed ligoninės gydytojas tele
fonu pranešė mums, kad šiam "Purple heart" ordenu 
apdovanotam, sunkiai nukentėjusiam kariui reikalin
ga ne tik gera priežiūra, bet ypatingai reikalinga mo
ralinė parama. Jis yra nepaprastoj depresijoj Ir nusi
vylus gyvenimu. Be to, jis jaučia didelį kartumą vi
siems tiems, kurie, jo manymu, įsivėlė į nereikalingu* 

file:///Valter
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BOSTONO ŽINIOS 
JIS IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Inž. Aleksandras Lapšys 

į na vėl paliko universitetą ir grį-
120 į Telšius, kur gyveno jos tėvai. 
Į O kai rusai vėl artėjo prie Lietu-

Inž. Aleksandras Lapšys po ii-! vos, kartu su tėvais ir broliu trau 

O A C H A U STOVYKLOJE DABAR 
D a c h a u lageris, kur kalėjo L. Beeidami užtinkame ir įrašą: 

Prapuolenis, kur sunkiai kančiai j'"Už laisvę, teisingumą* ir garbę 
buvo nublokšti trys l ietuviai ku- jie mirė". 

gos ir sunKios 
3 d. 

ligos aure rugsėjo kėši Vakarus. Cia šeima buvo 
suskaldyta, brolis pateko į apsu-

Lapšys buvo gimęs 1905 m. va-ipimą, o tėvas buvo pagautas ir 
sario 20 d. Kukų icaime, Žeirne-į pristatytas prie karinių jtvinini-
lio valsč.. Šiauliųapskr. Nekur į 'mų darbams, iš kur vėliau ir į 
laiką iapšių šeima gyveno Rygo-! belaisvę pateko. Jau gyvendama 
je, o vėliau vėl grįžo i Lietuvą į su motina Hanau stovykloje susi-
savo u**. 

Aleksandras Lapšys elektros in-
laukė ir tėvp. Iš ten visų kelias į 
JAV. Čia apsigyveno Brocktone. 

žinerijos mokslus baigė Lietuvos. Brocktone mirė jos tėvas. Pati A l 
universitete Kaune. Praktiką at-1 dona negyveno Brocktone, o Bos-
liko prie Šventosios uosto projek-į tone, nes čia dirbo ligoninėse ty-
tavimo. Kaip Lietuvos kariuome- rimų laboratorijose. Paskutiniuo-

trys 
nigai, dabar paverstas muz ie 
jumi, viso pasaulio turistų lanko-. 
ma vieta. V i e n a m e paminkle čia 
dabar yra vokiškas įrašas, nuro-
dąs dabartinę šios vietos paskir
ti?: "Mirusiems pagerbti, gyvie
siems priminti . . ." 

Čia naciai yra nužudę 31,951 
žmogų, o iš viso per tą lagerį per
ėjo 206 ,206 žmonės, gal n e t ir 
daugiau lenkų, žydų ir visokių ki
tų. 

D a c h a u lageris netoli M i u n 
cheno. Keliautojams paslaugi A. 
Grin ienė nuvedė jį pamatyti. 

nės stipendininkas —karininko 
laipsnyje dirbo Karo butų valdy
boje, vėliau Lietuvos elektros jė
gainių įstaigoje ir vėliausiai prie 
Birštono hidroelektrinės stoties 
projektavimo. 

Karo eigoje Lapšys su šeima 
pasitraukė į Vakarus. Karui pa
sibaigus, gyveno Erfurte, Hanau 
ir kitose D P stovyklose. 1949 m. 
atvyko į JAV. Čia dirbo savo spe
cialybėje prie kraš'o apsaugos de
partamento projektų — Dew 
Line, Mid - Canada Line ir kitų. 

Lapšys priklausė Lietuvos inži
nierių ir architektų sąjungai, A-
merican Lighting Institute, N e w 

ju laiku dirbo Harvardo universi
teto medicinos mokyklos vėžio 
tyrimų laboratorijoje. 

Aldona Labuckaitė buvo akty
vi skautė ir vadovė. Buvo labai 
mėgiama vyresniųjų skaučių, c 
taip pat ir jaunos atžalos, kuriai 
ji vadovavo. Tačiau mirtis yra 

B tolo sutinka aukšti sargybų 
bokštai, spygliuotų vie lų tvoros. 
Apvesta gil iu grioviu, kad ban
dąs pabėgti kalinys iš )o neissi-
kapstytų. Didžiulė pabertais ak
menėl iais išgrįsta gatvė ir aikštė. 
D a u g u m a s iš 15 barakų nugriau
ti, bet v ienas atstatytas turistams 
pamatyti . N y k u s ir tuščias, su 

negailestinga. Ji mitrauxe įos dar : , : , • , i v : 
, ft. tf. ._, ' daugybe su.<altų narų kaliniams bų ir gyvybės siūlą 

Aldona buvo pašarvota Caspe-
ro laidotuvių koplyčioje. Atsis
veikinimas su velione įvyko ruŽ~ 
sėjo 9 d. vakare. Kun. klebonas A. 
Baltrušūnas sukalbėjo rožančių 
skautų vardu atsisveikinimo jaut
rų žodį tarė inž. Kostas Nenorta, 

England Engineering Acc , buvo'prabėgdamas jos gyvenimą nuo 
registruotas profesionalas inžinie- mokyklos šuoli iki paskutinių die 
rius. Priklausė ir veikė Lietuvių 
bendruomenėje, Lietuvių Pilie
čių d-joj. Buvo šviesus lietuvis ir 
rėmė Lietuvos bylą ir Hermiu vi
sokeriopą politinę ir kultūrinę 
veiklą. 

nų. 
Prie karsto stovėjo vyresniųjų 

skautų —skaučių garbės sargyba. 

miegoti . Gale yra stalai su lentų 
suolais, spintelės pasidėti daik
tams. 

Maldai už tūkstančius čia žu
vusių kalinių pastatytos koply
čios: žydų, p;o;-:-s:antų, katalikų. 
Protestantiškoji koplyčia deko
ruota ornamentais , sudarytais iš 
.a izdo nukankintų kūnų- Prie 
katalikų koplyčios yra Kristaus 

jie 

Buvusiųjų lagerio sandėlių, ki
tų įstaigų rūmai paversti dabar 
parodų rūmais. Prie įėjimo kelio
mis kalbomis įrašas: "Kad nieka
da daugiau taip nebūtų..." 

įėjus i lagerio parodą — di
džiulis sąrašas visoj Vokietijoj 
nacių įrengtų lagerių, jų žemė
lapis. Sąrašas autorių, kurių kny
gas naciai sudegino. Lentelė n u 
rodo, kiek kurios tautos dvasi
ninkų kalinta Dachau lagery. Lie
tuvių —trys. Daugybė nuotraukų 
kal inamųjų su lagerio įnamių dra
bužiais, išmargintais juostomis 
Vaizdai bado ir darbo išsekintų 
kalinių. Vaizdas už rankų pa
kabintų: kankinamųjų. Kalinių 
mušimo rimbas. Eilė dokumen-

kali-

C L A S S l F I E D G U I D E 
MlST!Fa.I,AttBOES 

tų rodančių, kaip medikai 
nius panaudojo tyrimams: malia
rija užkrečiant, su piėdėmis į 
vandenį įmetant, chemikalus į-
švirkščiant. Gąsdinantieji milži
niški paveikslai šimtais į krūvą 
sumestų išsekusių .<alinių lavonų. 
Atžymėta, kad Dachau lagerį 
1945 m. balandžio 29 d. užėmę 
vakariečių daliniai išlaisvino dar 
3 2 3 3 5 č ia kalinamus. 

< imnHHilttliiMlIli 
Stovyklos muziejuje rodomas 

lagerio filmas. Pradedama n u o Į*., 
vaizdo kalbančio Hitlerio, G e o - MABHA KC 
belso, tol iau perteikiama 
kalinamųjų kruvina Kančia. 

niiiimiimiMiiiiMiiimiiiiiimiiiHiiiimi 
SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

h kitus kiažtus 
NEDZINSKAS, 4065 An&er Ave. 
Oūcago, DL 60682, tetei. 927-50*0 
ilUUIUUUUUUIUiUUUUlUiUillUUIUiliU 

uminammauuiMhintumrjuiumut 
THE SECRET LIFE OF THE 

P0UTICAL REFUGEE 
Edmond Naroaohe-Narusevičlas 

Tai vieno žmogaus išgyvenimas 
pasirinkęs negrįžti ; pavergtą tė
vynę. , 

K B A L 
į _ . , _ . 

dav^į. ;:^Ssjįj£įį# 

fcsIU8 WANTED ttŪTEBrS 

NAMUS PARDUODU 
ĮKAINUOJU R TURIU 

GERUS PlEHJtJUS 

; tuojAu. 
Pirks namą be paskoios. Reikia 

vienos ar dviejų šeimų 

Brokeris P, žumbakis 
TEL — PR S-SS16 

ALTERATtON W0MEN 
Meeded at Once 

Escellent openings for esperienced: 
READY TO WEAR SEWERS 

FuU time — perrrumegt posiuoos-

Call PersonneI BepU 

6 7 6 - 3 4 5 0 
SAKS FrFTH AVE. 

Ofd Orchard, Skokie, III. 

Dėmesio, mvestofojai 
Ckeroje parduodamas švaros 19 

Vantaae Press teMyMs. vienetu kanmmis manas — 16 butų 
pc 4 kamb. ir 3 butai po 3 kame. 
220 V, elektra. Naujesnis gazo boile
ris bei stogas. Išlaidos $11,676.00. 
Grynų pajamų $23,474. De! smulkes
niu, infanaacijų ir susitarimo apžiū- , 
rėti kreipkitės • Jerry Zenkua. 

Išleido 
Kieti viršeliai. Gaunama Drauge. 
Kaina su psrstantimu fSJtSu 

• I * • 11 s i w9 Ms W»l I f H i f NfflHfflfMI Hw1I IBPIw " 

HHUttlilI 

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

Apdraustas p e r k m g t y i m s 
į vairro atstumų 

I v i — 376-1882 ar t» 
376-5696 

UVE-IM H0USEKEEPER 
Mon. through Tnur. geaerai house-
work. Own room, bath, T. V., very 
good pay, some Englisn, wonderful 
home, Glencoe. 

Csli after 6 P. M. 
835-2688 

VYRAI m MOTERYS 

C O M P I T E E PROGRAMMER 
CO-BOL. 

>H.<? 

v i sa ' VYTAUTAS 2UKAU8KA8 
SiUMTINIAl 1 LIETUVI 

raujo Karmeliciu v ienuolyną 
Laha; _ 

asLJ ile:a: iš filmo išgąsdintas — - o n * ^ Maistas t» f.nmpa* 
Kur seselės meldžiasi u i kanki - jka ip žmonės galėjo būti tokie 

Aldona Labuckaitė palaidota nius, kad daugiau niekur ta; ne- ' kauras kitų žmonių atžvilgiu 
iš šv. Petro Lietuvių parapijos 'nepasikartotų. įėjus į ju koplyčia1 Sir-dy kyla klausimas, kada pana-
bažnyčios po §v. Mišių pervežusi girdėti sklandus, skambus seseKuįšus muziejus bus sudarytas pa 

r t u — « * »-sM3 

Su velioniu atsisveikinimas bu- j ja j Brocktoną, kur ir jos tėvelis | giedojimas — buvo atnaŠau-
vo Casparo laidotuvių koplyčio
je rugsėjo 6 d. vakare. Palaidotas 

J. Prunskis 

ilsisi amžinai. į jamos šv. Mišios. 
Nuliūdime paliko motina Sofi-1 T ._ , . . . _ , . , 

>.. « » • i_ i- \r L iuamaus ias įspūdis — krema-
rugsejo ( d. po šv. Mišių iš Sv. h ą Brocktone ir brolj Vytautą o-!^ . «,. .' K , 
T> . i- - •• i t - i, - t - • i . . t o n u m a s . Cza itaisvtas kambarr-s 
Petro lietuvių oarapijos bažnvcios kunuotoie Lietuvoje, kuris yra 1 , , . . . , . . ' , . . . _ J 

c T> . . ; . • v , .. '.... , , . . , , . * jdu-omis troSKint; kalimus. P'a-
So. Bostone, \aujos ios Kalvarijos pereies Sibiro kankiniu kelius. ] „ . ' . , , . . . ,. . _, 

T ^r-_x . 'i • •• : . z i^<? Klaikias savo žiotis stūkso 
Tegu viešpats suteikia jiem vi- . . , , 

&
 v . r ' .<rematonumo krosnys, kuriose 

buvo sudeg int i tūkstančiai kali-į Ieškoma U U D M K A MBKULSKY 

kapinėse. 
Nuliūdime paliko žmona Juo

ze - Lapšiene - Jatulyrę ir sūnų 
inž. Algi bei kitus gimines. 

vaizduoti 
mams? 

komunistų žiauru-

P a i e š k o j i m a s 

SUSILAUKĖ DAR M E N O 
VAIKAIČIO 

nių. Tebėra kiek Tfi (BBknfc&kO, kuri save vadina 

Poetas, Petras Pilka : 
? narai, ant kuriu dėdavo lavo- i * M t t » e l ^ ' t 6 - Administravo Ray's 

w v a • -A !"« ^ įstumdavo sudeginti, o v ir- ! 2 ^ J ^ v " * m ^ l ™ ? 
Manta Mockiene susilaukė d a r i . . , , . , , , . * . < N e w York. žinantieji ją malonėki 

M O V I N G 
AERSNAS periamorto baldos ir lo
tus daiktus. Ir * toH miesto tefdl-
msl Ir pfms spdrsnda. 

TEL. — WA 

m M S M f f t T V M I I M M ^ V I U R be esperienced in 
V U K I I U I I I KCALlUf ld 'RPQ2 BAT, knowledg:e helpful. Fnll 

TW. 749-2000 
Pensminkuj reikalingas miegamas 

kamo. JU atskiru (ėjimu. Marauette 
Parke, Skamhira^ nuo 3 iki Ii v. r. 

lai. 77»-lt28 

3Ur. fcngalow — 3 dideli mieg*- | 
nu, .•jaitnBOT (židinys), vaigomasis. 
i^š vonios, ig>>nigtag rūsys sa baru 

ir židiniu. Garažas. 54 x 125 p. skly
pas. Į vakarus nuo Kedzie. Gražus 
namas, gera vieta. 

fts3c proga — geležies Afirtmuų 
krautuve uWdware) au namu. Bet 
kaa ^VMHM jorduofeL T nS—i peiaa^as 

i l U i i r i S R E l t f T 
c 

Utsnrasoe — taoome Tfes 
««51 W. esrd Stoee* — 43S-7878 

time, 5 day we«is compaay beneftts 
iacludlng profit sharing and paid 
group Insurance. Call our personnel 
department. Sor iB.teiview appoinu 
ment, 

5 9 5 - 1 2 d t 
H O i X £ B & COMPANT 

SO© S l~PBEME ORfVE. 
B L \ » L > M U . I U U V u l s 

Equal Opportunit}' Employer M./F 
Data Processing 

B A L SHOP NEEDS 
1 ACCTING SVOTEMS ANAI .YST 
2 PROGR,VMMI:R AVALYSTTS 
1 BOfi/VS OOMPITER O P E R 

Competiuve salary Inciedible orga-
rdzation. Call Jerry Taylor 778-4000 
«Xt 268 b«twedn 9-11 .vm. on 3/26/77. 

LAG INDUSTRIES 
2900 W. &Oth 8C, Cnicagc 

BELP W ANTEa* — \ 1 1 l U 

Poetas Petras Pilka mirė rugsė-iv ieno vaikaičio. Raminta ir A l g i s ! £ ? . K r o s" 1 1* tebėra kabliai, ant • praneSti Šiuo adr.: DRAUGAS. 
A j t:. _.- irv™ — k , »» w Kūnų pakardavo mirčiai SKirtuo-; Adv. No. 4182, 4545 W. 63rd St., jo 4 d. Jis buvo ginies 1908 m. j Mockai, gyv. Hanovery, Mass., 

rugp. 1 d. Galų vienkiemyje, Bal- į susilaukė anuo sūnaus, kuris ne-
nikų valsč., Ukmergės apskr. • šios Andriaus vardą. Mockienė ? 

Gimnaziją baigė U k m e r g e j gyv. So. Bostone, o Ramintos tė-
1930 m. ir tada studijavo Vytaa-|ve&ri Kazimiera ir Kęstutis Kalė
to Didžiojo universitete Kaune j <įos gy\'. Kolumbijoje, 
humanitarinių mokslų fakultete T H - m f i f t r a m n 
litetratūrą iki « « " - « ^ - ' T A U T O S Š V E N T Ė IR 

sius, kurių g>"vybė dar n e b u v o už 

1934 m. Dirbo 
Aukštojoje karo mokykloje ir vė
liau valstybinėje leidykloje kaip 
jos sekretorius. 

Išvietintųjų gyvenimo dienas 

DR. J BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 25 d., šį sekmadieni, 
2 vai. p.p. So Bostono Lietuvių 

T a m e skyriuje yra lenta, pri
tvirtinta atminimui keturių britų 
moterų karininkių, kurios buvo 
sudegintos. Keturių krematoriu
mo krosnių jau nebepakako* N e 
toliese pastatytos kitos keturios. 

Chicago. BĮ. 6062* 

Platinkite "Draiiga 

Psrdsodama* med. t — g i kur, 1 
Knegamas2&. Patogua porai arba 

I vienam asmeniui 30 x 125 p. akly-
\ paa. Namas £aie sklypo. dldeUs 

kienaa :& priekio. Arti S3 ir Pu- \ 
f lasK, ;':i-i .;:.: tik nuo pirmad. iki 

>ooooooooooooooooooooooooo< j ketv. tarp S ir 10 vaL vak. teL 

MAMŲ APSITVARKYME ***"' 
RuoSiatte ką perstatyti, 

atnaujinti. Garažą, Viduje ar ii iaukc 
namo. Rūpinatės? visuomet Sa Jumc 
su patyrimu, JŽ prieinant kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. v. vakare 

Teiefons 47S-39S8 
X>OOOOOOOCOOO«XhX>0«OOOCOO-

ESPERIEN'CED AlT^HATIC 
B & S S13TERS & OPERATOES 
Good working conditions and bėne-
fita. 

CTUSTOMCEAFT OOMPANY 
5206 W. 26Ui s t - 656-2661 

M. A. Š I M K U S 
SOTARY FCBIJC 

DiC03f£ f AX 8EBVICE 
4259 So. Maplerrood, teL 254-7450 

Taip pat iaroml VERTMAI. 
OiMINIŲ iškvieUraai. pUdoml 
PIXJETTBfi8 PRASTMAI Ir 

kitokį bla.c 'tai. 

leido Austrijoje ir vėliau Vokieti- • Piliečių d-jos salėje bus minima 
joj. 1949 m. atvyko i JAV :r aps i -Tautos šventė ir dr. Jonas Basa-' 
gyveno Bostone. Čia dirbo įvai- navičius. Prelegentas dr. Vincas 
rius darbus, o nuo 1953 Lietuvių 1 Maciūnas iŠ Philadelphijos, o ma-
Enciklopedijoje. ninę programą atliks solistė Dai-

S va Mongirdaitė -Richardson. 
Visi kviečiami { ŠĮ minėjimą. 

PARENGIMAI 

Petras Pilka bendradarbiavo ir 
spaudoje: Kultūroje, Lietuvos Ži
niose ir kitur. Pirmieji jo poezijos 
kariniai buvo atspausdinti 1932 
m. Jis išleido eilėraščių rinki
nius: Penki fragmentai, Dienų 
griuvimas, Parduotas vardas, Ža
lioji primador.', Žvaig?dzrq ieš
kojimas ir jaunimui Žvirbliai In
kilėliuose. Visus savo rinkinius 
leido labai mažu tiražu — apie | L i e t u v i u P i L ^ o s % l e ' € *» E o s 

Spalio 9 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių PiL d-jos 3-čio 
aukšto salėje Laisvės Vajpo ru
dens koncertas. 

Spalio 30 d. 3 vai. p.p. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertjsį 

100 egzemphorių. 

Petras Pilka gyvendamas Bos
tone buvo tylus ir mažai kur ro
dydavosi. Gal tai buvo j» nepagy
domos ligos padarinys Tačiau ir 
savo liga jis nešė ir kentė tyliai 
ir kantriai. 

tone 

SACHAROS DYKUMA 
PLEČIASI 

Sachara — didžiausia dyku-
ma pasauly — plečiasi. Moksli-

A. t A. KALTE* J. MELKUS 
Gyveno 3248 South Green S t , Chicago, Dlinois. 

Mirė rūgs* 20 d., 1977 m.. 2:00 vai. ryto, 3ulaukes 84 m. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

C0 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime taotia Marijona, 2 dukte

rys: Agnės Rainės, žentas Albsrt ir Adele Sokal, žentas Stan
ley, posūnis Anthony Ambut, marti Josephine, 5 anūkai, 6 
proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo dr-jai, 8v, Kazimiero Seserų, remejų 
dr-jai — amžinas narys ir Sv„ Pranciškaus Tretininkų dr-jaL 

Kūnas bus pašarvotas treč.. 12 vai. popiet Jurgio Rudmino 
koplyčioje, 3319 S. lituanica Ave, Lakiotuvės įvyks ketv. rug
sėjo 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus| atlydėtas i Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje Jvyks ged. pamakk* uq vefconk) sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 5v. Kazimiero liet. kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimnss, draaugus ir pažįstamus 
dalyvauti gaose laidotuvėse. 

Nhibūde: ŽmMH. daktsrys, psslais, tantaMnarti, anūkai ir 

Laid. oirekt. Jurgis F . Rudnaaaa. teL 927-1138. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisan senoj tr «Jd*<da nanjen pe> 

Aon. PtetM į S r a l m taipgi 
Ir perdirba OH da|S> įdeda 
iOčytvT-i*. Rreiocia 

4 . B A N T S — teL 447-88M 

M. L S. 
MARQrETTi: PftiCKB B5 

PIETV ' A l U M B O a i 

Turime &acx? aaotraukos. 

Budraitis Sealty Co. 
DRAUDIMAI {VAIRIŲ RCSIC 

BUTC ?-TOMAVIMA8 
Parmkaune nuomi itin Iras • 

IMS W. 63td S t , teL 191 

SENERAL MAINTEMANCE 
MAH 

Some esperience in welding, eleet-
rical and maebinery work. Apply in 
Person. 

DIVISION LEAD 
T742 W. 61st Place 

Sununit, UI. — 458-4528 
a a JbajUAi oppoiiuaity «xtuM>y«r 

PSOGOi oppoRTrvmr* 
Parduodama maisto krautuvė geroj 
vietoj. Savininkas apleidžia šį kraš
tą, turi parduot. Joks rimtas pasiū
lymas nebus atmestas. Kreiptis į 

j Sam teL 233-5747 
< 

MARQUETTE PAKKE \ Į S I G Y K I T E D A B A B 

12 meta mAras, 3 miegamieji, 1 fc MfHnmHIHIHHHIHIHHIKinHBIHIIIHM 
gražsa: :ra»>šus rūsys, garu 

įvairia 
braajria< Ii atOaa s n d S B o . 
00SM08 9ASCELS 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
mss B. Hafaaed S t , C M S a J * OL S S M 

SSSI W. W S t , Cbiaaso . DO. 
Tak4. tSft.S7S7 -

T . V« 

ttniittiimir 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Sterao ir Oro Vėsmtnvsi 
M I G L I N A S I T 
Pardavimas ir Taisymas 

VOEJOS, 
šildymas, sav. apiejdiza miestą ( # 196) 

8 kambarių mūras. !V£ vonios, ga
rą šildymas, 2-jų mašinų garažas, 
sav. yra įsipareigojęs su kitu inves-
tavinm. (#196) 

•UTŲ NUOMAVIMAS 
pirkluma — Pardavimas 

Valdymas 
- m o s m s T a s 

Notadataa — Vertimai 

BELL 
J. 

REALTY 
B A C E V I C I U S 

Ave. — 

Palaidotas rugsėjo 6 d. Wood r i n k « nustatyta, kad nuo 1925 
Lane kapinėse, Everett. Mass. Xu- m e t « J 0 6 P*01*8 padidėjo 35O.00O 

H E L P i H V l E P - B A t l — F E M A L K 

kv. km Jų apakaačiavimais 
X X a. pabaigoje Sacharos plotas 

' padidės dar 2 0 % . 
Tyrinėtojų atlikti tyrimai pa-

Labnrantė Aldona Labuckaitė; rodė, kad tokio intensyvaus dy-
mire rugsėjo 5 d. dar pačiame gy- kūmos didėjimo priežastis vra 

liūdime paliko žmona Emilija.; 

dukrą Luaną žr dukraitę Lisą. 

Laborantė Aldona Labuckaitė ĮRANKIŲ IR FORMŲ DARBININKAI 
JOAJD atteaifami! 

W. m* 8t, M. Tf+UM 
mMimmtMHMttMMMMMMMMNMaa 

9i apdi»o4i aai 
hfllo pa* 

Nao4attam •i 

venimo viduryje. Aldona Labuc
kaitė baigė Telšių gimnazija bū
dama tik 17-kos metų. Tada me
tus studijavo mediciną V D U Kau

ne klimato pasikeitimas, o žmo
nių veikla — neteisingai naudo
jami prie dykumos esantys plo
tai. Pasak tyrinėtojų, dėl 

n e Kai rusai okupavo Lietuvą, j žmogaus kaltės žemės planetoje 
Aldona studijas nutraukė ir grį- atsirado 13 milijonų kv. km >1y 
žo \ TelJius. Rusus išvijus jj vėl j kūmų. , to 
gr«žo 1 universitetą tęsti studijų. 
Tačiau ir Šiuokat, vokiečiams I 
spaudžiant universitetą ir lietu-i •— Manau, jog patriotizmas 
vius, o ypatingai jaunimą gau- ; paoaius J iabdArį —• pi pras$» 
daat darbams į Vokietiją, Aldcr deda aajaie. Henry Jame* 

Prityrimas reikalingas taisyme ir prižiūrėjime "prugressive 
dies'V Sugebėjimas dirbti smulkiais Hpskaahavimaa būtiaaa. 

Puikus pradinis atlyginimas ir daup pnedo. 

Krsiptls s s s m u a k s i . Apply m Persas 

EKCO 
HOUSEWARES COMPANY 

1949 fk V*** Awt, Wtąįk IH. 

FRAKK Z A P 0 L I I 
A*--H^ :\tm 9j*h SI 

<hioa«o. l U a a a 
Tei. — GA 4-S4S4 

KAMAI PERKAMI GERAI 

Psfld dovaas — bet karia 
P*wga! 

Popuiar Lllhudnian 
Recipes 
Samdagavs 

Joampina DaaivardieaS 
PATIKSLINTA £R PAGRAŽINTA 

LAIDA 

Mom dienom Draugo spaustuve* 
Išlaido septintą laidą iios poplia« 
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
ne vėl patikslino ir pagražino šią 
laida naujais paruosimaia 

sklypą Gazu 
Pka- $25.750.90 

ant plataus 
iikrymas. Marquette 

M imtiĮ tvarkiugafi maro 
*p*e. $22X300 metimų pai&mų, nauj83 
ftoass, ^azu ttdvmaa ir elektra Mar-
sa*Rtte Fke. Pirujungaro ptrKėjui kai-
a» — tai Uk atradimą* 

j Tai geriausia dovana naujom 
imonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistą ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir org&mza-
ajosa. 

Knyga yra %o& 
sa apaivottiTni* i*> 
bal paJ'i*»̂ ,. vartojun-^i. 

gražiai Jrista ir 

salsvų plytų, tS ma-1 tT*daakykit* paAtii* 

J X : 

įiMtiiiiiiiiiiiiiiiin 

VALO 
KIUMUS IR 9AL0US 

iifco garažas {rengtas, bê  euc tr^ j 
aa« butas, ąražiam Seisraontfu c«ufr' 
Jt»tų pnedų. Greit gabma «jžnnti —I 
vertas $60.060 į 

Į 

Biznio prekybai, restoranui ar ofi
sai, dideis patogus narna* ant pla ! 
tata sklypo Marauette Pk«. $42,900 į 

O R A r o AS, Knvrn *kyi*m 
i M l M#*t S3rd St^»t 
Csieago. U»ino» mtSB 

Kama $4. <>» P^d^m^o V> -^nrim 
pastn UlaidomA Di'n'i& gyvento
jai pridėkite «1 centu *nak«*čaama 

h •TBjrre ^ K i i «i«i 

u *• OąuMl O M p o r l ~ a » y rriaHis«at Of 4 y ) J - Biznieriams ajsrtinnk*. iksiV 
diearastyjs 

Gražu* platus najypas <r garažą* 
V&reuef Wce. v>rUnpas pirkėv-u. 

^ i ; U'ast Tlaj Saeat 

1 Tii r*>.tzap arka ~\7*tt4 

. » t » M I » M I 

I apsimoka skelbtis doen. DRAUGE. 
I nes jis pia^iausial akaitomas ba* 
t tartų dlenrastJa. gi akelumų kaS-

yra visaama prismamos. 

RKMKiTB -DRAOG4*. 

file:///aujosios
file:///11lU


PROGRAMOJE: Antras Kaimas. 
Tautiniai šokiai, Vaiva. Loterija, 
Vaišes ir 2aidlmi. 

I I I 

Pelnas skiriamas litua.:i2stin:ins 
mokykloms ii jaunimo organiza
cijoms. 

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 
įvyks spalio rcšn 1 d., sekmadienį, 12-f j vaL - Cicero Žuvautoje - Medžioto jy klubo ūkyje. 
Rengia LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS: Antras Kaimas. Ateitininkai, Ciceio Žuvautojų-Medžiotoyi klubas. Dzūku 
diaugija, Fratemitas Lituanika, Jūros Šaulių K., 111. Liet. Gyd. ir Dan. Gyd. dtaugija ii Pagelbinis Moterų vienetas. 
Lietuvos Vyčiai, Neo-Lituanai, Chicagos liet. Opera ir Skautai 

m Visi kviečiami dalyvcuti 
š v e n t ė j e ! 

§ i o j e | 

IŠ Chioajco* važiuoti j šomi-ę TRJ-3TATE 
ToIlway iki 17S ir paMikti i vakarus, r n -
važiavus 45 yra dvi mylios Iki DEEP 
l- \KK K.- ui. Čia pasukti į šiaurę. Pra
važiavus -.-.ntra okj pasukti žv> rinki keliu
ku l ru-jv kur tuoj pat randasi uiaši-
ūum> pastatyti vieta. 

J? 

SEMOS, ATSILIKUSIOS NUO SENELIŲ 
Pavergtoje Lietuvoje nagrinė-1 ne kaimai ar vienkiemiai, o kolcho 

jamos įvairios problemas, nagri- i zų ribos siekia beveik valsčiaus 
nėjama ir ka'mo šeimos proble
ma. E. Stankūnienė (\L G. 1976. 

ribas. Ar gali kolchozininkė savo 
kūdikį nešti į darbą, kad ir vasa-

Nr. 4, 15 p.) nagrinėja Lietuvos j ros metu už 5 — 6 km., kai anks-
kaimo šeimų problemas. Pripa- čiau kaimo moteris kartais kūdikį 
žįsta, kad Lietuvos kaime šeimos 
labai sumenkė:o. Esą prieš 30 — 
40 metų Lietuvos kaime buvo 
šeimų, kurios išaugindavo per 
10 vaikų. Šiand'en tokių šeimų 
sunku rasti. Ta šeimos problema 
sprendžiama komunistinėje dva-
s:oJe, todėl ir problemos nagrinė
jimas, nepilnas, 
sistemoje viską 
negalima, nes tenka kalbėt: ben
drybėmis ir nenusikalsti partijai 

E. Stankūnienė Lietuvos kai
mo šeimų problemų nagrinėji-

nusinešdavo į darbovietę, esan
čią už 500 — 600 metrų arba ga
lėdavo nuo lauko darbų savo kū-
d kj aplankyti namie. 

Komunistai kovoja prieš religi
ją ir siūlo ateizmą, kuris leidžia 
ir laisvą meilę. To pasėkoje ir kol
chozuose suyra šeimos. Suirusios 

Komunistinėje į šeimos negali būti gausios. Tai 
pasakyti komunizmo nuopelnas. Anksčiau 

kaimo gyventojus sudarė ūkinin
kai, kurie turėjo ekonominį pa
grindą išauginti didesnes šeimas. 
§randien Lietuvoje ūkin'nkų ne-

diktatoriai savo šeimos silpnybes 
labai slepia. 

Ir dabar kaime yra moterų, 
kurios nori turėti gausesnes šei
mas, bet š'ų moterų idealios šei
mos supratimas buvo daugiau su- JT~* 
sietas su tradicijomis, papročiais,' 
religija. Fizinį darbą dirbantieji 

KUR DINGO GINTARO 
SVEtAINfc 

j Paskutinis pėdsakas yra, kad mas, nori pradėti šio lobio ieško- te Bavarija, bet Šteinas mano, 
jos buvo dar 1944 metais Karą- ti. Tačiau yra sunkumų, nes po 

Vienas lobių ieškotojas Vokie- * " • * * Vokietis Georg Štei- karo dalis tos druskos kasyklos 
tijoje tvirtina, kad turįs doku nas, buvęs tada nacių karinin- buvo sunaikinta, užgriauta ang-

surasti is caro pilių prie 
Leningrado vokiečių per II-jį 

turi didesnes šeimas, negu proti- _,., 
K '1 t L ' v e z t a s ^ t e n 1^*2 m. spalio me-

ir 
didėjant moterų užimtinumui. | 
gausių šeimų gali dar sumažė 

nį darbą d'rbantieji. 
mo gyventojų 

k. i šio karo grobis paslėptas 
pr e Goettingeno. 

iios carų svetainės brangeny
bės (apie 2000 dailės kūrinių) 
vis dar tebeieškomos, bet vis 
dar nesurastas tebėra ir kitas 
karo grobis, kurį Napoleonas 

'Gintaro svetai- I m. spalio 19 d. su tariamom gin- , 1812 metais pagrobė Maskvoje. 

mentus, pagal kuriuos būsią ga- k a s ' k a r i a v ^ Rusijoje, papasa- j lams susprogdinus ten paslėptą 
kojo dabar Sunday Times laik-! karo municiją. šteinas taip pat 
raščiui. kad jis 1945 m. sausio ; buvo sužinojęs, kad vienas stip-

Pasaulinį karą brangenybes, ižZ!mėn" skaitf* telex-kodo telegra-jiiai apsaugotas traukinys 1944 

,nesį. čia kalbama apie ••gintaro išsimokslinimui , r l 

vai-ti, o šeimos, kuriose tėra 1 - 2 
kai, tautai prieauglio neduoda. 
Komunistinėje sistemoje žmonių 
naikinimas yra labai didelis. I 
kalėjimus galima patekti už ma
žiausią smulkmeną, nes labai 
lengva areštus pateisinti: liaudies 
priešas, įžeidė valstybę, nesocia
lus, ėjo į bažnyčią ir 11. 

Dabar Lietuvoje mažos šeimos, 
me visai nepaliečia religinio mo-1 bė ra. Y ra tik kolchozininkai, ku- nes nėra tinkamų gyvenamų pa 
mento. Ir j gerai žino, kad pra-j r j e ekonominiu atžvilgiu vos ve- talpų. Ar įmanoma viename 

» getuoja. Ar pusbadžiu gyveną kol- kambaryje išauginti gausią še-
ehozininkai gali išauginti gausius m ą ? Tos šeimos tėvas dirba se-
šeimas? Vienas kolchozininkas, zoninį darbą. Kai baigiasi darbas, 
kuris turėjo didesnę šeimą, labai baigiasi ir uždarbis. Komunisti-
uoliai dirbo, kad galėtų išlaikyti n ėj e sistemoje bedarbio pašalpų 
savo šerną! Bet jo šeima vis bu- nėra, nes pas juos 'nėra bedar-
davo pusalkanė. Tam kolchozi-
ninkui buvo suteiktas darbo did
vyrio vardas ir įteiktas atitinka
mas pažymėjimas. Jis, priimda
mas tą pažymėjimą, pasakė: "Ge
riau vietoje to pažymėjimo mano 

j šeima: būtų davę kiek miltų''. 

šimtmečio pradžioje Lietuvos kai
me šeimos dau2iaus:a būdavo 
kuriamos ne meilės, bet piršlybų 
pagrindu. Ir tokios šeimos buvo 
tv'rtos, nes jos laikėsi religijos nuo
statų ir vykdė šeimos pare!gas. 
Žinoma, tada nebuvo kolchozų. 
Komun-'stai religiją paneigė, o 
viską pagrindė Lenino mokslu. 
Leninas nesilaikė šeimos nuosta
tų, nesilaiko tų nuostatų ir jo 
mokslo sekėjai. Iš kur dabart'nia-

mos nuorašą: 
nės operacija užbaigta. Turtai j t aro svetainės 
paslėpti į U. Sch. W. V." Pasi- į nuvažiavo į Vokietiją. Nors ke-
rašyta — Ringei, šiaurės - rytų lionės maršrutas buvęs nurody-
SS grupė, Koezugsberg, Preus-i _ 
sen. 

į svetainę", kurios 50 kv. metrų 
sienos buvo išklotos gintarais 
įrėmintais veidrodžiais. Tai bu
vo dar Prūsų karaliaus Friedri-
cho dovana, 1719 metais pado
vanota carui Petrui I-jam. Hit- į paslėptas druskos kasykloje Vi-4 i 
leris stengėsi iš visų užgrobtų! ttenkind, netoli Goettingeno 

brangenybėmis Jis taip pat priklausė Rusijos 
carams ir sudarė aukso, sidab
ro, ir kt. dalykų, ( t ) . 

Pagal šteiną, visas turtas yra 

kraštų meno kūrinius, brange
nybes išgabenti į Vokietiją. 

Niekas nežino, kur dingo 
"gintaro svetainės" brangeny
bės po TJ-jo Pasaulinio karo. 

miesto. Tas lobis gulįs 700 met
rų gilumoje, sudėtas į 10 medi
nių dėžių ir dabar vandens ap-
semptas. t 

Šteinas, vienos firmos remia

me Lietuvos kaime bus gausios į Tas darbo didvyris buvo areš-
seimos. j tuotas ir išsiųstas į Sibirą už vals-

Nagrinėjime nekreipiama dė- j tvkės įže?dimą, o jo šeima pateko 
mesio, kad dabar Lietuvoje yra į d a r didesnį skurdą. Tai rodo, 

' : kad komunistinė vyriausybė ci
niškai juokias: iš gausių šeimų. LB MČNUO 

(Atkelta Iš 3 pusi.) 

sio p*oga lietuvių įseivnos ateiti
mi besirūpinant, mintis pagauna 
daugybę veikimų, nuo kurių ta 
ateitis priklauso. Jei ankstesniuo
se dežimtmečiuose Hetyvybėsj^i žmonių 
tvirtovėmis buvo laikomos lietu 

b ų". Neturintieji kad ir laikinai 
darbo turi gyventi iš santaupų. 
O jei tų santaupų nėra? 

Kolchozininkas per dieną už
dirba 3 rublius. Ar jis su tokiu 
uždarbiu gali išauginti gausią 
šeimą? Komunistinėje s'stemoje 
gausių šeimų problemos nagri
nėjimas yra tik teoretinė fikci'3, 
kuri praktiškos naudos neduoda,' 
nes tai nepriklauso nuo dalyko 
nagrinėtojo ar nagrinėtojas nega
li įsakyti valdžia', kad ji gausias 
šeimas remtų ekonomiškai. Va
karų pasauly'e valdžia per mėne-

še;mų problemas? Kokia nauda į S; kiekvienam vaikui moka po 25 
daugiavaikes motinas apdovano- j dolerius neskaitant kitokios pa
ti blėkelėmis, ka' joms reikalin-

Kokia nau^a komunistinėje siste
moje teoretiškai nagrinėti gausių 

lipino. Kai jo sūnus Jokūbas ka-
i> metu pateko į vokiečių nelais-
"c, Stalinas jo atsisakė. N. Chruš
čiovas taip pat gausios šeimos ne
išaugino. Ar Brežnevas turi su
gulovių — nežinia. Ta : paaiškės 
po jo mirties. Gyvi komunistų 

ga ekonominė parama. Komunis-
skurdo nežiūri, o 

duoda blėkeles, kurias privalai 
vių parapijos, tai šiandien pade-į p r i i m t L Tokias blėkeles Sovietu 
tis yra kitokia: tik nedidelė da-' Sąjungoje gamina 99 fabrikai, 
lis iš buvusių apie 100 lietuvių | k a s r a e t pagamndami 46 mil. vie-
parapiįų vadovų suprato Lietuvių ^ ^ ("Drg." 1974. XI. 30, Nr. 
Bendruomenės lietuviams iš- j ^o lOpsl.). 
eiviams išlikimo tiesą Komunistinio pasaulio vadai 

Nėra abejones, kad, tai supras- a i p p a t n e J a v ė pavyzdžio šeimos 
damas ir nebijodamas tiesai, gyvenime: Leninas turėjo kelias 
žvelgti į akis. prel. Jonas Bal- I p l o v ė s ir mirė kaip venerikas, 
kūnas JAV LB 2o-čio proga pa-1 c u l i n a s t a ? p p a t t u r ė j o s u g u i 0 . 
sakė: "Mano viltvs j JAV lietu- ^ i r s a v o § e i m o s r e i k a I a i s n e s i . 
vių bendruomenės organizaciją 
arba, kaip mes čia sakome, į Lie
tuvių Bendruomenę labai pasitei
sina Bendruomenės organų suda
rymo pradžioje parapijos jau bu
vo pradėjusios sjlpnėti, kai kurios 
net turėio užsidarinėti". "Tai ver
tė mus ieškoti išeities Amerikos 
Lietuvai gelbėti"". Toliau prel. J 
Balkūnas skelb;a: "Tą išeitį mes 
radome JAV L.Bendruomenės 
organizaijoje". Nors LB organi-
zainis tinklas ir apima beveik 
visus JAV lietuvių telkinius, bet 
visgi reikėtų suintensyvinti LB 
apylinkių organizavimą — kur 
/ra bent 10 lietuviu, jie turėtų 
susiiungti j LB anvlinkę, — ne-
riurimkim, kol kiekvienas lietu
vis taps aktyviu LB nariu". 
Vadovaujantis LOKo pirminin

ko prel. J. Balkūno žodžiais, ne
sunku priminti bendrinį įparei
gojimą su viltimi, kad į LB apy
linkių veiklą įsijungs daugiau 
žmonių lietuvybės labu:. Ten, kur 
veiks LB apylinkė, atiis ir pa
rama bendriesiems LB uždavi-
n;sms vvkdyti. Tiesa, ttrime 68 
LB aoylinkes bet ių dalis tik at
skirais atvejais tekrusteh bend-
nes'ems reikalams. Jas išjudinti 
1 aktyvų darbą nėra tik JAV LB 
krašto valdybos pareiga. Apygar
dų pirmininkai 

šalpos šeimai. Komunistiniuose 
kraštuose tok ų dalykų nėra, to
dėl ten ir gausi šeima yra rete-
nvbė. 

h h 

PETRONĖLĖ JUZĖNAS 
Gyveno 7216 S. Albany Avenue. Chic&go. Illinois. 
Mirė rugsėjo 19 d., 1977, 10 vai. ryto, sulaukęs 3enatvčs. 
Gimė Mari-ampoiės apskrityje, Daukšių parapijoje ir kaime. 
Amerikoje iigyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Pearl Jasis, žentas Pe-

ter, 4 anūkai; Pearl, Lmeue, Peter ir Byron, brolis George Gla
veckas su imona Petronėle, gyv. Sun City, California, brolio 
sūnus Grožvydas Lazauskas su seimą ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas paiarvotas Lackawicz-Lack koplyčioje, 2424 West 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks ketv., rugsėjo 22 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, teL 737-1213 

— Patriotizmas politiniame 
gyvenime yra tai. kas tikėjimas 
religiniame gyvenime. 

Lord Acton 

Gėlės visoms progoms 
•EVERLY HILLS GCLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0633 ir PR 84834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gene Drtshlu krautuvė. 

THE DAISY STORE 
9818 Southwest Hwy, Oak Uwn 

TeL 498-1318 

A. f A. 
A L E K S A N D R U I L A P S I U I 

Bostone mirus, jo sung, musy miel; ben
dradarbį Algį nuoširdžN užjaučiame ir 
karfy liūdime. 

• 

Algis Zaparaekas, 
Uetuvtftk? MeiodJft Radijo Valandėlės 
Detroite, VedtjM ir Bendradarbiai 

sa rr.or.fr. 2;esr.:e-
ii H i lietuviai tą ap^.:ruc!'; s:ia<tv-
v*'r.:rr.n Harb.i turer; atliko. Ta: 
vienas didfi^ų LB rug^ėio mėne
sio uždavinių. 

Mielai motinai ir močiutei 

A. t A ALEKSANDRAI BARTASEV1CIENEI 
Lietuvoje mira*, giliame skausme pasilikusią jos dukrą NA
TALIJĄ SANTARIENĘ su vyru. anūkę DALIĄ N1CHOL-
SON su seimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Oo»lr getras BMdai 
Alf ow*s BWrr» 
Bronislovas BlėJrva i. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
MARIJA ELVIKIENĖ 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūaų tarpo my'amą žmoną ir motiną, kurios netekome 1975 m., 
rugsėjo 22 d. 

Nors La.-..- tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailf-stingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sieU 3v. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 22 d. 7 
vai. ryto šv. Ar.rano parapijos bažnyčioje. Cicero, ir Tėvų Mari
jonų koplyčioje Chicagoje bei Šv. Kotrynos sienietes bažnyčioje. 
Dundee. DL 

Maloniai kviečiame visus - gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Marijos Elvikienės sielą. 

NoMdf vyras, sfiaos, dnkvry*. 

i en t s s ir asfikai 

užuojauta kompozitoriui 
iUI LAPiNSKU! ir šeimai, 

j amžinybę mylimi Wą. 
Korp! Giedra 

r 
GAUTA NAUJA PLOKSTELfi 

LAŠA LAIKO LAŠAI.. . Diriguoja komp. Julius Gaidelis 
(Brocktono įisrus choras) stereo 

Malda oi f vyne. Tėviškės laukai. 2o!elė žydėjo. Ant 
kabio kle\elis, Aago potinan, Piove lankoj sieną Ir 
Idtos. 

Gaunama 'Drauge9 

Kaina su persiuntimu 56-50 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS ir GERALOAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 34 South California Avonuo 
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 985'/ 

itftt 0? South Hormltago Avoauo 
Telefonai - Y Aid* 7 174 I-V 

Mažeikai Evans 
• H — m m 

Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SCXJTH WESTTON A / E . 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

K V S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKA EOPLYCIOS 

2533 West 7lstSt. — Tel. GRovehilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave.v Cicero _ T0wnhall 3-2108-9 

A O U I t AUTOMOBOJAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI } 
Uotu? i | UMotvf lo Direktorių Asociacijos f artai. 

ANTANAS M. PHIUIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

O*? SO. U 1 T A M C A AVI . TM. Y Arda 7-S401 

STEPONAS 6. LACR (LACKAWICZ) Ir S0N0S 
JS14 W. 2Srd P1JICE TeL Vlrrfnla 7 4 6 7 t 
t424 W. « t k 8TREEI TH. REpabOe 7-12U 
11029 So«t»wMt Blctawa7, Palo* HDk, OJL TeL 974-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 

IM. LAI»y#tto s-am 4M8 m. OALIFOBNU AVK. 

P0VIUS L RIDIKAS 
« W <40 HAL8TBD STRRET fei VAr4* 7-l9l» 

JURGIS F. RUOMIR 

SS U* SO L I T I AV1CA AYH. TM. V 

VASA1TIS - SUTKUS 

1440 NO 50U %\X, CICERO, HA. t * 

http://rr.or.fr


v J 

DRAUGAS, trerttdifoii, 1377 m. rugsėjo mėn, 21 

X B a š y t č . Grincevičius kal
bės apie literatūros kritiką Pr. 
Naujokaičio 
istorijos visų 
me spalio 15 d. 7 vaL vak. Jau
nimo centro kavinėje. Knygos 
sutiktuves ruošia LB Kultūros 
taryba. Įėjimas laisvas. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MOKESČIAI UŽ NAMUS 

Cook apskr. taryba nuspren
dė sumažinti mokesčius už na
mus, tačiau tarybos pirm. Dun-

Liet. Literatūros i ne netikras, ar iš tikrųjų mo-
4 tomų pristaty-1 kesčiai sumažės. 

SCHLAFLY KANDIDATUOS 

X A. &. Balys Lapinskas, 75 
metų amžiaus, po ilgokos ir 
sunkios ligos mirė rugsėjo 19 d. 
Bostone, Mass. Veilonis paliko 
liūdinčią žmoną ir sūnų komp 
Darių Lapinską su šeima. D. 
Lapinskas vakar išskrido į Bos
toną dalyvauti savo mirusio tė
velio laidotuvėse. 

X I n l Linas Mažeika, kuri-
dirba didelėj chemijos firmoj, 
iš Caracas, Venecuelos, buvo še
šioms savaitėms savo firmos 
reikalais atvykęs į Ameriką, 
kur aplankė keletą didžiųjų 
miestų. Pastaruoju metu lan
kosi Chicagoje ir yra apsistojęs 
savo tetos Aldonos Veselkienė; 
šeimoje. Vakar iš Vokietijos 
grįžo jo jaunesn's brolis Darius, 
kuris Vasario 16 gimnazijoje 
tobulinosi lietuvių kalboje. Abu 

ChttiėįlĮB 
ir apylinkėse 

TBUŲ SUKAKČIŲ 
MINĖJIMAS 

Jono ir Vandos Prunskių na
muose rugsėjo 17 d. mažo gimi
nių ir artimų draugų būrelio bu
vo pagerbtos Onos Prunskienės 
buvusios Sibiro tremtinės, 90 

amžiaus, kun. Juozo Pruns-

• ^ 

ŽVAIGŽDUTĖ 
i* 11 "3 

Redaguoja J. Pb&i*. Medflagą sitjsti: 7045 So. Claremont 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Avenue, Chicago, ĮIHaoJi 

m 

Plačiai žinoma radijo kalbėto
ja, rašytoja Phyllis Schlafly pa
reiškė, kad ji rimtai planuojanti 
kandidatuoti į JAV senatą, ti
kėdamasi pirminiuose rinkimuo
se respublikonų partijoje laimė
ti prieš Percy. 

UNIVERSITETAS m 
MAŽUMOS 

kio 45 metų kunigystės ir 
metų amžiaus sukaktys. 

70 

Ona Prunskienė - Gineitytė 
gimė gražioje Tauragnų apy'in 
kėje. Ji buvo vyriausia 
ie. Rusai ją išvežė į S birą, kur 
žuvo visi jos trys broliai: Pra
nas, buvęs Utenos pradžios mo
kyklų ilgametis inspektorius ir 

DUONA VERKIA 
TINGINIO VALGOMA 

Chicagoje, Klevyno gatvėje' 

MANO MĖGIAMIAUSIAS 
ŽAIDIMAS 

M . žiedas, žiedas, nes daug 
gvveno Marv, ,;:, .arikė Mar- ^ " ^ susirenka ir labai sma-
<iuette Parko mokyklą. Mokyk- « " ^ aeč*> * * * * • *** k a t " 

™ loję ji buvo labai gera mokinė, ** ****?^. „ - ._ ... T , seimo- . . . . . . _. . . „ . Kristina Motiejūnaitė, I sk. 
bet namie labai tingėjo. Kai su- »**«» - lu^jaudnc. 
grįždavo, Marytė vis sakydavo 
mamai, kad pavargusi, kai ma
ma paprašydavo ką nors pada
ryti. Marytė meluodavo, nes jos 

rogutėmis ant 
sniego daryti 

gimnazijos mokytojas, Juozas, 
. . . , r . „.««..„' mėgiamiausios pramogos televi-

nepriklausomybės kovų savano- fe b Illinois universiteto Circle, J _ k a r i n i n k a 8 i v ė l I a u b u v o rijoje prasidėdavo, kai tik grįž-
Į ^ j g j ' Chicagoje nori gauti ^ ^ ^ u n i v m ^ e c h e _ 
496,000 doL, pasiryžęs juos p a - ' ^ K a r o l i g ^ ^ ^ , r ^ į 

aavo namo. 

naudoti moterų ir mažumų skai
čiaus padidinimui universiteti
nėse studijose, sudarant pagal
bą moksle silpnesniems studen
tams. 

MAŽĖJA MOSTYS 

Septinti metai iš eilės Chica
goje mažėja mirštančių procen
tas: 1973 m. buvo 9.4 mirčių 
tūkstančiui gyventojų, o 1976 
m. — 8.9. Gydytojai aiškina, 

broliai turėjo progą čia susi- į k a x j d a k a r žmonės geriau nuvo-
tikti. Inž. L, Mažeika rugsėjo i k i a k ą valgyti, supranta mankš-

d. jau išvyko atgal j y e n e - į t o g r e i k ž m ę t kovoja prieš perdi-
Į delį kraujospūdį, ligoninėse gau
na geresnį gydymą, rūpinasi 

Matytės mama sunkiai dirbo 
čiaus viršaitis. Jos jauniausia -lr visus darbus atlikdavo pati. 
sesuo Marija Zulienė, Belgijoje vieną kartą vakarienei mama 
baigusi agronomiją, išvežta 1941 išvirė burokų sriubos ir kotletų nuoti 
metais į Sibirą ir vėliau slapta evi ryja i s . Marytė sakė: "Ma 

. . . žaisti su 
sniego ir iš 
žmogų. 

Vincas Taraška, I sk. 
. . . šukuoti lėlės plaukus. 

.Rama Bublytė, n sk. 
. . . žaisti sviediniu, nes gali 

žaisti du. Ir mano mamai pa
tinka. 

Diana Staniškytė, II sk. 
. . dainuoti, nes aš moku dai-

STOVYKLAVIMAS 

Aš maudžiaus ir stovyklavau. 
Stovykloje mačiau paukštį, šu
nį ir karvę. Aš norėjau močiu
tės. Mano brol'ukas buvo blo
gas. Vasarą aš žaidžiu krep
šinį. 

Darius Remesat 

Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" lit. m-los II sk. mok. 

Kanada. "Kova". 

LANKAU 
Labas, drugeliai ir gėlės, 
Žavintys spalvų gražumu. 
Rytą anksti atsikėlęs, 
Į šeštadieninę einu. 
Labas, paukšte iai ir caule. 
Čiulbantys tvane spindulių, 
Gatvėmis drąsiai keliauju, 
Linksmas lietaviškon einu. 
Labas, jums, medžiai ir žole, 
Gundantys unksmės vėsumu, 
Prisčsiu grįždama namolei, 
Dabar į mokykla einu. 

St. RadžiSnas 
Omaha 

i 

21 
cuelą. Šia proga svečias, lydi
mas A. Veseikienės, aplankė į 
'Draugo" redakciją ir susipaži
no su spaudos darbais. 

x Salomėja EndriJonienė, ku
ri priklauso chirurginės medici-j Federalinis statistikos biuras 
nos gailestingųjų seserų vyriau- S i ą g a Vaitę Chicagos srity tiria. 
riai tarybai, išvyko į šios srities feįek žmonių yra įskiepyta nuo 
gail. seserų tarptautinį kongre-; tymų, influenzos, poli jo, difte-
są, vykstantį Austrijoje ir Švei- „ t o , kokliušo, tetano, rubelos. 

neturtingųjų sveikatingumu. 

U R S SKIEPIJIMĄ 

grjžusi į Vilnių, išaiškinta ir ^ tu žinai, man nepatinka", 
mirė kalėjime. Ona Prunskienė Marytės mama tik pasakė: 
?u savo vyru ir jo broliu kun. "Duona verkia tinginio valgo-
Petru Prunskių buvo 1941 me- j ^ " 
tais išvežta į Sibirą. Sibire jos j 
vyras ir kun. Petras Prunskisį Marytė nuėjo gulti be pietų, 
buvo nukankinti, o Ona Pruns- • Ji tą naktį sapnavo, kad buvo 
kienė slapta grįžo į Lietuvą ir i skanaus maisto ant stalo. Kiek-

; vieną kartą, kai ji bandė ką 
S nors paimti, tas maistas pra-
| nykdavo. Sapne buvo moteris. 

Kai Marytė griebdavo maisto, 
vis sakydavo: "Duona verkia 
tinginio valgoma". Marytė atsi-

farrvr 

carijoje. Šia proga ji dar aplan
kys Vokietiją ir kitus kraštus. 
Namo žada grįžti spalio pra
džioje. 

X Vilniaus krašto lietuviu ša

lna šilgalytė, II sk. 
. . . a d a t ų žaidimas (pinball). 

Loreta Gincaitė. TU sk. 
Visi Clevelando šv. Kazimiero 

lit. m-los mokiniai. "Rytmečio 
žiedai'*. 

PER ILGAI 

Vieną naktį aš norėjau žiūrė
ti filmą. Tai žiūrėjau. Buvo la
bai įdomi ir ilga. Jau buvo 
dvylikta valanda, bet aš maniau, 
kad buvo dešimta. Aš ir dar 
vieną filmą žiūrėjau ir, kai ta 
pasibaigė, ėjau miegoti. Tokia 

fei.^2 
Piešė Antanas Vaičiulis, Marąuette Parko lit. m-los mokinys 

kėlė rėkdama Nubėgusi pas pavargusį buvau, kad savo laifc 
mamą pasisakė, kaip ji m e l u o - ' ^ ^ n e u ž s u k a u k a d m a n e p a_ 
davo, ir papasakojo savo sapną J ž a d i n t ų . m t ą ^ a t s i k ė l i a u 

džių" pagauti pirmiau, negu 
anas atbėgs į tuščiąją vietą, 
tai jis atsisėda savo vieton, o 
"puodžius" vėl dega puodą. 

HERKUS MANTAS — 
PASKUTINIS MCSŲ 

SUKILĖLIS 
Pietus 

per vėlu Nuo seniausių laikų lietu-

UŽ 40 MIL. DOL. 

Chicagos miesto susisiekimo gyveno netikra pavarde, kol I 
vadovybė tikisi poros savaičių sūnaus kun. Juozo Prunskio 

Dabar, kiekvieną kartą, kai Ma- ^ d v v l i k t o s valandos 
ryte tinginiauja, mama jai pri- p r a l e į < į a u . Jau buvo 
mena: "Duona verkia tinginio, d u o n o s < p i e n o i r m ė s o s

r
 t a i ^ e - viams giminingi prūsai gyveno 

valgoma", o Marytė greitai b ė - , r a i n u s i p i r k t i . K t ą k a r t ą atsi-
Ona Prunskiene, sulaukusi 90 metų &a P n e d a r D O- - i minsiu laikrodi užsukt', nes a i 

Gina Rugienhitė, j r e „ o r i u badaUtj. 
Detroito "Žiburio" lit. n>!os 

kad jis yra Notangos kunigaikš
tis, kad kryžiuočiai yra jo že
mės priešai. 

Kai ordinas pralaimėjo svar
bų mūšį kovoje su žemaičiais 
prie Durbės ežero, tai po šio 
pralaimėjimo sukilo prieš kry
žiuočius visos pavergtos lietu
viškos giminės — prūsai ir ki
tos. Prūsai išsirinko savo vadu 
narsųjį Herkų Mantą, kuris bu
vo pabėgęs iš Magdeburgo. 

prie Baltijos jūros, tarp Nemu- . ^ m JQ v a d o v a u : j a m a suki
nu ir Vyslos. Trylikto šimtme- ^ k a r i u o m e n ė s u m u š ė kry-

bėgyje gauti 40 mil. dol. federa-
jungos Chicagos skyriaus narių. i i n £ s paramos ir tą sumą panau-
susirinkimas 
9 dieną Jaunimo centre 

X Juozas Bulevičlus atliks, 
ekskunigio rolę Algirdo Lands
bergio dramoje "Šventasis nar
vas". Jis yra dalyvavęs kaip 
efektingas aktorius daugely 
amerikiečių teatrų, įvairiose te 

dideliu rūpesčiu gavo progą at
vykti į Ameriką. Dabar Ona 

VU sk. mokinė. "Skambutis* Audronė Avižienytė., 
Marąuette Pa-ko lit. m-'os 

6 sk. mokinė. 

eisiekimo vagonų ir autobusų. 

PAGYDYTA 

Linda Madden, 17 m. mergai
tė, atskraidinta iš Colorado 
valstijos į Chicagą eksperimen
tiniam gydymui labai retos 

šaukiamas spalio doti nupirkimui 100 greito su- Prunskienė, sulaukusi 90 metų, 
gyvena pas dukras Chicagoje ir 
yra geros sveikatos. 

Jonas Prunskis priminė susi
rinkusiems, kad kun. Juozas 
buvo ne tik jo vyresnis brolis, 
bet ir pradžios mokykloje mo
kytojas bei globėjas. Kun. Juo
zas Prunskis yra baigęs Ro
kiškio gimnaziją. Vėliau dve
jus metus mokytojavo Dūlių 
pradžios mokyklose. 1932 me
tais jis baigė Kauno kunigų se
minariją ir 1932 m. birželio 5 d. 

r Antalieptėje atlaikė pirmąsias 
šv. Mišias. Šiais metais jam 

levizijos programose, taip pat smegenų ligos, grįžta į namus 
eu dideliu pasisekimu vaidino Pasveikusi. Tokia liga suserga 
A. Škėmos veikale •'Vienas ^ , « k vienas i š milijono. 

PUODĄ DEGA 

(2aidimas) 

Reikia sustatyti kėdes 

kiti" ir Algirdo Landsbergio 
"Penkių stulpų turgaus aikštė
je" angliškoje versijoje. Vei
kalą matysim spalio mėn. 1 d. 
Maria High School salėje, (pr.). 

X Jaunimo šokiai bus Jauni
mo centre šį šeštadienį, rugsėjo 
24 d., 7:30 vaL vak. Gros nau
jai įsikūręs "Sacramento Ave." 
orkestras, vadovaujamas Petro 
Aglinsko. Įėjimas 2 dol. (pr.). 

X "šventasis narvas'* yra 
naujausia Algirdo Landsbergio 
drama, parašyta IX ateitininke 
kongresui ir suvaidinta šio kon
greso metu Clevelande. Ji b i s 
rakartotinai vaidinama spalio 
mėn. 1 d. Maria High School 
salėje. Pagrindinę režimo kan
kinamo kunigo rolę atliks Ju
lius Balutis, kurį čikagiškir.i 
pažjsta iš jo ankstyvesnės tea -
rinės veiklos (pr.). 

x Korp! Giedra, sekmadieni, 
rugsėjo 25 d. švenčia auksinį 
jubiliejų. Narės, išbuvusios 
"Giedroje" 50 m. bus pagerb
tos ypatingomis ceremonijomis. 
Visa dienos programa — šv. 
Mišios, paroda, iškilmingas po
sėdis - akademija, meninė pro 
gramą, banketas ir šokiai vyks 5 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bei 5 
Jaunimo centro patalpose. = 

(pr.). | 

x DĖMESIO! Visi bilietai f | 
Korp! Giedros 50 meta jobilie- | 
jans banketą išparduoti. Pro- s 
gramą prasidės punktualiai 5 
5 vai. {pr.j. j -

DCMŲ DETEKTORIAI 

Kovodama prieš gaisrų ne
laimes, Chicagos miesto taryba) 
įsakė 235,000 butuose įrengti 

NORIU BŪTI 

dūmų detektorius, kurie per -r . " . , -'-.. . , , . sukanka 45 metai kunigystės ir spėtų apie prasidedanti gaisrą. ^ ^ ^ ^ j ^ o „ ^ 

amžiaus" Lietuvoje ir "Drau
go" redaktorius Chicagoje. 

Onai Prunskienei ir kun. J. 
Prunskiui buvo palinkėta svei
kiausių ir ilgiausių metų. Kun. 
Prunskis susirinkusiems papa-

x i. Vencius, S t Petersburg, 
Floridoje, mums rašo: "Gerai 
suprasdamas įvairius sunkumus, 
kuriuos lietuviškoji spauda tu
ri šiandien pakelti, siunčiu 6 do
lerių auką". Labai ačiū. 

X Piūties diena — padėkos 
šventė bus švenčiama lietuvių 
evangelikų liuteronų "Tėviškės" 
parapijos bažnyčioje spalio 2 
dieną. Bus piūties stalas su J. 
Bendiko padovanotu jautuku. 

Aš noriu būti daktaru, nes 
jie gauna daug pinigų, 
būriu daktaras, mokėsiu vais
tus taip įšvirkšti, kad neskau
dės. 

Parašė ir nupiešė 

Jonas Varfakojis, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

n sk. mokinys. 

AUSTRALIJA 

Aš buvau išvažiavęs į Austra

is tikrų įų norėjo užkariauti 
prūsus. Tie karai užtruko apie 
50 metų, kol prūsai buvo nuka-
riauti. Tačiau prūsai, kad i r j 

trim pavergti, bet kryžiuočių skriau-
ePėm, kad jų atramos būtų su- džiami; norėjo iš jų išsivaduoti. '• 
glaustos (viena šalia kit03). Kė- Vienas žymiausių prūsų sukilė-
džių turi būti viena mažiau.' lių vadų buvo Herkus Mantas, 
negu žaidėjų. Visi sėdi, tik vie- Herkus Mantas buvo Notan- j 
nas žaidėjas vaikščioja aplin- gos kunigaikštis. Kai kryžiuo-
kui ir suduoda kuriam nors sė- Čiai nukariavo prūsus, jauną 
dinčiam per kelį, sakydamas:! Mantą jie kaip įkaitą išvežė į 
"Puodą degu!" Tasai atsistoja Magdeburgą. Jis ilgai gyveno 

Kai"aš "" ***** ^ ^ a b u ' kiekvienas pas kryžiuočius Magdeburge; 
priešingon pusėn, aplink eiles ten jis buvo apkrikštytas, išmo-
iki tuščios vietos. Kuris grei-|ko vokiečių karo technikos i r 
čiau atbėgs, tas atsisės, o ku- Uusipažino su visais jų planais, 
ris pavėluos, tas vėl vaikščios Tur būt kryžiuočiai manė, kad 
aplinkui, žaidėjai gali kokią jis yra jau jų pusėje (kad j i s 

čio pradžioje Kulmo žemėse ap- m^Bm p r i e B ^ J O S pajūrio 
sigyvenę kryžiuočiai pradėjo D a b a r k r y ž i u o č i a m s jaU D U V O 
karus prieš prūsų kiT i * neva ^ ^ U o g a l D a u ? ^ ^ ^ 
norėdami juos apkrikštyti, bet ^ n e l a i s v ę ^ r p j ų buvo ir 

rako jo savo įspūdžius iš savo Ii ją. kur yra kengūros. Ten gy-
kelionės po Europą. Dalyvis 

MAŽIEJI BROLIAI 

Chicagoje Mažieji vargšų bro-
Jiai, toki vardą turį vienuoliai, 

X Wisconsino Lietuvių dienai rūpestingai maitina, rengia, pa
ruošti komitetas. įvertindama* stoge aprūpina vargšus ir sene-
"Draugo" pastangas garsinti šį liūs. Norėdami sudaryti ypa-
parengimą. paskyrė ir per ko-: tingą džiaugsmą jie 8 nelaimin-
miteto vicepirmininką — ižd:- giesiems parūpino skridimą į 
ninką Motiejų Tamulėną atsiur- Paryžių ir Nicą atostogų ten jų 
tė 20 dolerių auką dienraščiui vienuolyno turimuose prieglau-
8tiprinti. Nuoširdžiai dėkojame, dos namuose. 

vena mano teta. Ten yra daug 
žuvų, gyvulių ir vandens. Ten 
yra didelės bangos. Kai aš ten 
buvau, buvo geras oras. A š 
buvau nuvažiavęs daug kartų 
meškerioti. Aš buvau zoologi
jos sode. kur kengūros laksto 
laisvos. Man patiko Australija. 

Darius Dirmantas, 
Danaus - Girėno lit. m-los 

3 skyriaus mokinys. 

KARSTA DIENA 

nors dainelę dainuoti 
Paliestasis, užuot bėgęs prie-

yra jiems draugiškas), bet Her-

Manto jaunystės draugas iš 
Magdeburgo, kuri jis norėjo iš
gelbėti nuo mirties. Tačiau 
traukiant burtus, net tris kar
tus buvo ištraukta, kad jis turi 
mirti, sudeginant jį dievų gar
bei ant laužo. 

Laimėjimų padrąsinti prūsai 
puolė Karaliaučiaus ir kitas kry
žiuočių pilis. Rašoma, kad su
kilėliams prūsams padėjo Lietu
vos karalius Mindaugas, o jam 
žuvus, kunigaikštis Trainiota. 

Dešimtį metų truko prūsų at
kaklios kovos už laisvę. Ordi
nas šaukėsi Vakarų Europos 
pagalbos prieš netikėlius. Vis 
daugiau riterių atvykdavo iš 
Vakarų Europos šalių kryiiuo-

šingon pusėn, gaii vytis "puo-į širdyje jis pasiliko tikras pra
džių". Jei jam pasiseka "puo-'sas — jis negalėjo pamiršti, 

kus Mantas neišsidavė, nes savo Į čiams padėti (jie tikėjosi gauti 
visuotinus atlaidus), o prūsams 
dabar reikėjo kariauti prieš vi-

S.MIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIM millHHHIIHItlIlthlllIMlHHmmtlHHIHIIIf; 

o- s FR. HIERONYMUS PETRAUSKIS, O.F.M., anksčiau | 
gyvenęs Jaffa, P. 0. B. 8423 (St. Antoay's Church), | |mų būreliai ir vakarienė 
Israel, praneša dabartini jo naują adresą: 

Rev. Fr. Hieronymus Petrauskis, 0. F. M. 
JERUSALEM, 

P.O. B. 186, 
I S R A E L 

Laba=; rytas! Vėl labai gra 
ži, sauiėta diena. Po būrelių už
siėmimų įr pietų kai kurie vai
kai išvyko jodinėti arkliais. 
Kiti ėjo maudytis. Vėl užsiėmi-

Kaip 
HI gardu! Po vakarienės ėjom vėl 
i | maudytis, nes buvo labai karš-
5 Į ta. Atsivėsinę, išklausėm labai 
s grRžr, --, Mišių, kurių tema 

buvo "Dievo šviesa — Artimo 
meilė". 

I 
Hk3tttltMtMUimaMtfMMtHMfMUMMtlMttlll.5 !HriHMMtHlMIHIMHl1mTtnHfnHIVnKllnHir: 

Pan-a Kymantaitė, 
•^unigaikš&ų aeSėiyjc .1 rteše Ltenua Narouua, Da. .aua Jurėne Ut. m-los mokinys 

są Vakarų Ehiropą. 
Pagaliau prūsai nusilpo. Man

tas su sukilėlių likučiais pasi
traukė j miškus, č ia 1273 me
tais jis buvo kryžiuočių užpul
tas, paimtas į nelaisvę, pririš
tas prie medžio ir nužudytas. Ir 
taip nelaimingai baigėsi prūsų 
sukilėliai. 

Apie Herkų Mantą ir jo ko
vas su kryžiuočiais žinome iš 
vokiečių kronikininkų; nors jie 
buvo mūsų mirtini priešai, bet 
Herkų Mantą jie vadina kilniu. 
Jo žygius ir kovas yra aprašę 
istorikai. Rašytojai yra parašę 
apie jj romanus. Vienas iš vė
liausių veikalų yra Juozo Grušo 
parašyta tragedija "Herkus 
Mantas", už kurią jis yra gavęs 
valstybinę premiją". 

Rita Bareikaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 

'Saulutė". 

DIDELIS ŠUO 

— Pirkč:au jūsų šur.elį. bet 
man atrodo, kad jo per trum
pos kojos. 

— Ką jūs i*ia kalbate. Sūne
lio kojos jujt aieiua «>mg 
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