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E vyskupu sinodo 

Milijonai S. Sąjungoje laukia 
religinės laisvės 

Jam laikas pasauliui išgirsti šių savo brolių, patekusių dvasines mirties pavojun, pa
galbos šauksmą 

Vatikanas. — Pasaulio vysku
pų sinodo darbai visu intensyvu
mu vyksta vienuolikoje grupių 
pagal mokamas kalbas. Lietuvos 
episkopato atstovas, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupas koadjuto
rius Liudas Pavilonis dalyvauja 
vokiškai kalbančiųjų grupėje. Ją 
sudaro 18 sinodo narių. Grupei 
vadovauja Paderbomo vyskupas 
Degenhardt. Atskirų grupių nu
tarimai bus diskutuojami ir su
bendrinami generalinėje asamb
lėjoje. 

Sinodo sekretoriatas skelbia, 
kad ligi šiol 185 sinodo nariai 
yra padarę pranešimus žodžiu 
arba raštu. Visų šių pranešimų 
tekstai buvo išdalinti spaudos 
atstovam. Kai kurie kiti prane
šimai nėra viešai skelbiami, jų 
autoriai norėjo būti nežinomi. 

Mus labiausiai domina tie pra
nešimai, kuriuoce atsispindi Lie
tuvoje esanti sunki religinio mo
kymo bei auklėjimo padėtis. Raš
tu įteiktuose pranešimuose žmo
gaus teisių apsaugojimo proble
mą iškėlė Amerikos, Rytų Vokie

tijos, Mozambiko vyskupų atsto
vai. Plačiausiai apie žmogaus tei
sių pažeidimus, religinio moky
mo bei auklėjimo suvaržymus ir 
religinės laisvės slopinimą komu
nistų valdomuose kraštuose, įsak
miai paminėdamas ir Lietuvą, 

į savo rašytame pranešime kalba 
Į ukrainiečių vyskupų atstovas, 

Winnipego, Kanadoje, arkivysku
pas metropolitas Maksimas Her-
maniuk. 

"Mūsų laikais religiniam mo
kymui bei auklėjimui neužtenka 
visiem žinomų trijų tradicinių 
priemonių: Dievo žodžio skelbi
mo, liturgijos atlikimo ir artimo 
meilės liudijimo. Didžiausias ne 
tik krikščionybės, bet kiekvienos 

j religijos priešas šiuolaikiniame 
pasaulyje yra žmogaus teisių, 
ypač religinės laisvės paneigimas. 
Paneigus religinę laisvę, savaime 
neįmanomas ir Dievo žodžio 
skelbimas, tinkamas liturgijos at
likimas ir artimo meilės liudiji
mas. Užgniaužus religinę laisvę, 
ateistinis marksizmas religiją 
žmonėm pristato kaip liaudies 
coiumą. 

"Dėl to šiuolaikiniuose kate
kizmuose veiklus žmogaus teisių, 
ypač jo religinės laisvės gynimas, 
turėtų būti iškeliamas ne vien 
kaip socialinio teisingumo ar po
litinės laisvės dorybės, bet pirmo
je eilėje kaip konkretus būdas iš
reikšti Dievo ir artimo meilę. 

"Tokio artimo meilės paliudiji
mo iš Bažnyčios laisvajame pa
saulyje šiandien laukia milijonai 
vaikų ir jaunimo Sovietų Sąjun
goje ir jos valdomuose kraštuose. 
Pavyzdžiui, Ukrainoje vaikai ir 
jaunuoliai, nors yra pakrikštyti 
ir auga tikinčiose šeimore, mo
kyklose prievarta mokomi ateiz
mo. Ateizmui skiepyti vaikų ir 
jaunimo širdyse panaudojamos 
visos socialinės komunikacijom 
bei propagandos priemonės: spau
da, radijas, televizija. Tokio 
konkretausartimo meilės paliudi
jimo iš mūsų laukia milijonai 
suaugusių žmonių, kurie dėl Kris
taus ir Bažnyčios kenčia kon
centracijos stovyklose ir kankina
mi specialiose (psichiatrinėse li
goninėse". 

(Bos daugiau) 

SKANDINAVIJOS BLOKAS 
J. TAUTOSE 

•lenas stiprus balsas veiksmingesnis negu penki silpni 

(Tęsinys iš va kar dienos) 

Danija yra vienintelė Skandi
navuos bloko valstybė, priklau
santi Europos Bendrajai rinkai. 
Užmojis prieš 7 metus sukurti 
Nordek, Šiaurės Europos Bendrą
ją rinką, nepavyko. 

Tik taktiniai nesutarimai 

Tačiau v.'sų penkių kraštų at
stovai sutiko, kad pasitaikantie
ji nesutarimai dažniausiai liesda
vo tik taktiką, o ne reikalo esmę. 
Bet ir retai pasireiškia pagrindi-
nesnio pobūdžio skirtumai kilda
vę tik iš tų Skandinavijos šalių 
savotiškų savitarpio santykių. 
Pavyzdžiui, Danija, Norvegija (ir 
Islandija) priklauso Šiaurės At
lan to paktui, jos pusėje, daugu
ma gynybos ir nusiginklavimo 
klausimų eina išvien su Amerika, 
tuo tarpu Švedija yra neutralu 

Prieš kiek metų Švedija rėmė 
Palestinos Išlaisvinimo organiza-
c'jos (PLO) teisę kalbėti Jungti
nėse Tautose, ir tai kėlė susirūpi
nimo ir nepasitenkinimo kituose 
Skandinavijos kraštuose Tačiau 
dažniausiai skandinavų vaizdas 
yra broliškos vienybės. Šis vaiz
das ir teikia jiems jų didėjantį 
svorį tokiuose dalykuose, kaip 
žmogaus teisių, dialogo tarp Va
karų ir naujų, besivystančių 
valstybių ir ypač taikos palaiky
mo. 

Taikos palaikymas 

Taikos palaikymas yr i mėgia
miausia šiauriečių veikla. Jie yra 
siuntę savo karius į Jungtiniu 
Tautų dalinius taikai paiaik 
nesantaikos draskomose pasaulio 
srityse, pvz. Vidur jiiuose Rytuo

se ir Kipre. Neseniai Skandinavi
jos Taryba pareiškė generaliniam 
sekretoriui Waldheimui, jog ji pa-
s'ruošusi siūlyti karių ir jeigu 
bus reikalinga taikai palaikyti 
Pietvakarinėje Afrikoje (Nabijo-
je). 

Skandinavijos Tarybos balsas 
yra pastoviai ir įtakingai girdi
mas ir žmogaus teisių srityje. 
Šiuo metu Taryba, su Norvegi
ja priešaky, vadovauja sumany
mui pakelti Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisiją į aukš
tesnę kategoriją, skiriant jai Vy
riausiąjį įgaliotinį. Taryba taip 
pat vieningai rėmė Jungtinių 
Tautų atsišaukimą ekonominės 
pagalbos VietnamuL Nemažiau 
vieningai ji priešinosi prieš Pietų 
Afrikos griežtą rasių segregaciją 
ir visokią, bet kur vykdomą, rasi
nę diskriminaciją. 

Algard, norvegų atstovas, pri
pažino, kad siekiant tokių bendrų 
tikslų, "tautinė tapatybė gali iš
nykti". Tačiau jis su savo kolego
mis, kaip Tomas Karlsson, Islan
dijos delegacijos vadovo pavaduo
tojas, sutiko, kad šių penkių Šiau
rės tautų, kurių gyventojų skai
čius yra tik 22 milijonai, bendra
darbiavimo nauda toli gražu per
sveria bet kokius pasitaikančius 
nesklandumus. Šios penkios skan
dinavų tautos informuojasi, nau
dojasi viena kitų mokslinių tyri-
nėj'mų duomenimis ir aplamai 
viena kitų patirtimi bei patari
mu. J. Tautų organizacijoje. k\i-
riai šiandien labiau būdingas ski-

Sovietai nerimsta 
del Bražinskų 

Maskva. — Associated Press 
agentūra pateikė tokią žinią: 344 
lėktuvų patarnautojos (stuvarde-
sės) pasirašė laišką prezidentui 
Carteriui, prašydamos išduoti 
du lietuvius, kurie prieš septyne
rius metus nukreipė sovietų lėk
tuvą į Turkiją. 

Kreipimasis buvo paskaitytai 
spaudos konferencijoj, prašant 
sugrąžinti Praną Bražinską ir jo 
sūnų Algirdą. Jie, sakomą, nušo
vė jauną patarnautoją ir sužeidė 
tris keleivius lėktuvo pagrobimo 
į Turkiją metu. 

Tie du vyrai 1970 spalio 15 
privertė lėktuvą nusileisti Trab-
zone, Turkijoj, bet turkai rado, 
kad jų išduoti negalima, teismas 
pripažino, jog jie taip padarė 
politiniais motyvais. 

Abu dabar gyvena Amerikoj, 
tėvas New Yorke, sūnus Worces-
tery, Mass. 

Kairas. — Egipto ir Sudano 
parlamentai pradėjo bendrą se
siją. Tos dvi šalys eventualiai 
gali sutarti ir sudaryti jungtinę 
valstybę. 

TARDOMA TITO 2M0NA 

Miško ramybė 

Lietuviškoji knyga 
Venecijos, parodoj 

Venecija, Italija. — Tarptau
tini knygų ca'oda, kurioje ypač 
norima paradyti Rytų Eu
ropos, disidentu ir iš rytų kilu
sių tautų knygos ir spauda, vyks 
nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 
17 d. 

"Draugas" yra gavęs parodos 
rengimo pirmir.nko Carlo Ripa-
dimeana teleg-.nmą, kuria kvie
čiamas parode1;" dalyvauti su sa
vo leidžiamu dienraščiu, žurna
lais ir knygomis. Italijoje šia pa
roda snsidomėj -̂ .as yra gana di
delis. Reikia n anyti, kad ten 
bus išstatyta bent itališka ''L.K. 
B. Kronikų" laida. 

Palaidotas Schleyer 

Stuttgart. -
dytas pram m 
-Martin Schley.^ 
dotuvėse daly.. 
Walter Sehee!. • 
Schmidt ir ki*i 
Prieš laidotuves 
nimų kancleriui 

Demonstraci; 
tiją buvo ir Ist": 
bomba susprogs 
čių firmą. 

Teroristų nužu-
ninkas Hanns-
• palaidotas. Lai
vo prezidentas 
ancleris Helmut 
kabineto nariai, 
vėl buvo grasi-

prieš V. Vokie-
T bule, o padėta 
no vieną vokie-

New Yorkas —Vakar Ame
rikos biržai b u o juoda diena, 
kai Dow Jone- industrials krito 
žemiau 800 r. <tų, pirmą kar
tą po dvejų metų. 

I i mas negu sanwi.<a. sicanair.avų 
rti bendradarbiavimas. v.en;n-

M \ 

gumas. yra nedainuojama nau
da. 

Maskvos gatvėje. Sovietų piliečiai skaito išstatytą "Pravdoa" 
su kooftitucgot tokacu 

lumerj 

Britu išradimai 
padėjo vokiečiams 

New Yorkas. — "Time" ma
gazino žiniomis, britai techniš
kai daug padėjo vokiečiams su
sidoroti su teroristais. Britai davė 
labai jautrius klausymo apa
ratus, įgalinčius sužinoti, kurioj 
lėktuvo daly laikėsi oro piratai, 
ir specialias granatas, kurios ke
liolikai sekundžių dezorientuoja 
teroristus, ir jie negali nieko veik
ti. Išrad:mus kancleriui Schmid-
tui pasiūlė premjeras James Cal-
laghan. 

Žurnalas dar sako, kad Dubai, 
kur pagrobtas lėktuvas buvo nu
kreiptas, buvo leidęs gelbėjimo 
komandai pulti teroristus bet su 
sąlyga, kad operacijoj dalyvaus 
ir Jungtinio Arabų Emirato kari
nis dalinys. Nuo to plano teko 
atsisakyti, kai teroristai privertė 
lėktuvą pakilti ir nuskraidino į 
Mogadishu. 

Bonna. — Vakarų Vokietija 
vedė derybas su Somalija prieš 
įkaitų išlaisvinimą. Derėjosi vals
tybės sekretorius Hans-Jurgen 
Wischnewski. Yra žinoma, kad 
Somalijos prezidentas Moha-
mmed Siad Barre nestatė jokių 
sąlygų ir nereikalavo iš vokiečių 
satisfakcijos. 

Bonna. — V. Vokietija i 13 
šalių pasiuntė savo patrulius ir 
tikrina keleivius lėktuvų, kurie 
kyla į V. Vokietijos aerodromus, 
vietinėmis kontrolėmis nepa
sitiki. 

Mogadishu. — Somalijos Už
sienio reikalų ministerijos prane
šimu, keturi oro piratai turėjo 
tris Irano pasus ir vieną Olandi
jos. 

Washingtonas. — Sen. Abra-
ham Ribicoff (D.,Conn.) pasiū
lė į tatymo projektą nutraukti 
orinį susisiekimą su tomis šali
mis, kurios padeda teroristams. 
Tos šalys: Sov. Sąjunga, Kin ja, 
Š. Korija, Kuba, Libija, Alžirija, 
Sirija, P. Jemenas, Irakas, Liba
nas, Tanzanija, Kongo ir Zairas. 
Dar yra šalių, kur lėktuvų sau
gumas, jų tikrinimas labai men
kas, tai Prancūzija ir Ispanija 
bei Romos u Atcnij aerodromai. 

Belgradas. — Buvo didelis ne
tikėtumas, sužinojus, kad Ti to 
žmona Jovanka, 52 metų, Dedin-
je rūmuose laikoma namų areš
te ir tardoma už neleistiną įtai-
gojimą dėl politinių ir karinių 
paskyrimų. Ją klausinėja partijos 
aukštieji vadai. 

Jugoslavai pastebėjo, kad Jo
vanka yra Ti to nemalonėj ir nuo 
birželio mėnesio niekur su vyru 
nevažinėja, kai jis paskutiniuoju 
metu daug ką vizitavo: Sov. Są
jungą, Š. Korėją, Kiniją, Prancū
ziją, Portugaliją, Alžirą. Tito, sa
koma, buvo labai piktas, sužino
jęs, kad žmona be jo žinios, pa
sinaudodama savo padėtimi, liep
davo ką skirti, labiausiai serbus, 
į aukštas vietas. 

Uostu streikas 
nepasibaigė 

New Yorkas. —Rytinio pa
kraščio uostų darbininkų strei
kas tęsiasi trečią savaitę. Pirma
dienį buvo vilčių susitarti, bet 
derybos nutrūko. Vien tik New 
Yorko grupė išsiskyrė iš kitų 
uostų ir atskirai tariasi dėl strei
ko nutraukimą 

Mogadishu. — Somaliečiai su
kilėliai teigia, kad Etiopijos ka
riuomenės dalinių sudėty jau vei
kia 2,000 kubiečių. 

Tito, leidęs komidjai ištardyti 
ir savo žmoną, nori parodyti, 
kad nei vienas, net šeimos na
rys, negali būti aukščiau įstaty
mų. 

Šauks Kinijos 
liaudies kongrese 

Tokijo. — Kinija pavasari 
šauks Kinijos liaudies kongresą. 
Sakoma, kad svarbiausia, kas tu
rės būti padaryta, tai patvirtini
mas ir suteikimas visų teisių da
bartiniam partijos pirmininkui 
Hua Kuo-fengui galutinai apsi
valyti nuo visų "nuodingų*' ra
dikalų liekanų. 

Nebus geru santykiu 
9,000 metu 

Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Teng Hs'ao-ping vienai eu
ropiečių svečių grupei pakartoda
mas, kad su Sov. Sąjunga gerų 
santykių nebus, paminėjo dar 
1960 dešimtmety Jugoslavijos Ti 
to pasisiūlymą tarpininkauti tarp 
Pekino ir Maskvos. Kai Mao jam 
atsakė, kad gerų santykių su ru
sais nebus 10,000 metų, Tito net 
bandė protestuoti dėl tokio tvir
tinimo. Tada Mao nusileido: 
"Gerai, tegul būna 9,00C metų". 

p*w»: >'\T. «JMJ»»'---*A ' . >p..vyMi«»y.'i . . » * ' i . . ' . . , .^ i . , . . . , .^ , i n m , n it yj^į^fę^m 

Lietuvos pasiuntinybės Berlyne rūmų griuvėsiai tuoj po U pasaulinio 
karo. Rūmai yra Vakarų Berlyno pusėjo. bet jų likimas ne visiems aiš
kus. Yra tik žinoma, kad savo laiku Vykdomoji taryba rūpinosi jų ap
sauga 

Ar Amerika padėjo 
išvaduoti įkaitus? 

Washingtonas. — Baltųjų rū
mų spaudos sekretorius Jody Po-
well atsisakė pa.cakyti, kuo ir 
kaip padėjo ir prisidėjo Amerika 
prie 86 įkaitų Išvadavimo Moga
dishu aerodrome. 

France parduotas 

Paryžius. — Didžiausias pa
sauly liuksusinis laivas France 
parduotas Saudi Arabijai už 20 
milijonų dolerių. Laivas, 66.348 
tonų, bus paverstas plaukiojan
čiu viešbučiu. Jo vardas nebus 
keičiamas. 

New YoTkas. — Vakar apie 
30 portorikiečių buvo okupavę 
Laisvės calelę Xew Yorke ir de
monstravo, kaip jie sako, reika
laudami paleisti politinius kali
nius, iš tikrųjų portorikiečius te
roristus, nuteistus už bombų dė
j i m e 

Amerikos laivynas 
reikalingas 

Singapūras. — Singapūro mi-
nisteris pirmininkas Lee Kuan 
Yew sako, kad Amerikos karo 
laivyno buvimas Indijos vande
nyne yra būtinas, kai tenai at
sirado sovietų laivai, kitaip ne
būtų jėgų pusiausvyros. 

Madridas. — Pirmą kartą Is
panijos istorijoj komunistai suor
ganizavo bulių kautynes. Iki šiol 
tas tautinis ispanų žaidimas ko
munistų buvo laikomas "išsigi
musio kapitalizmo simboliu". 

KALENDORIUS 

Spalio 26: Evaristas, Sabina, 
Liubartas, Mingailė. 

Spalo 27: G<!udijonas, Kriste-
ta, Vytautas, Ilutė. 

Saulė teka 7:14, leidžias 5:55. 
OKAS 

Daugiausa saulėta ir šilčiau, 
apie 70 laipsniu, 
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TAUTINIAI PAPROČIAI PRAKTIKOJE 
Plati lietuviškojo -skautamoks- j Tuo pačiu ir jaunieji būtų supa-

lio programa, siekiant skiepyti! žindinami su mums svarbiais ir 
jaunimui tautinę savigarbą ir są- j skautybei daug nusipelniusiais 

asmenimis, bei eiliniais broliais 
— sesėmis. Juk ne vienas jaunas-
a se?ė ir brolis, su kuriais gal dar 
neseniai sueigauta, iškylauta ir 

tradicijomis | stovyklauta, negrįžtamai iškelia
vę iš mūsų tarpo ilsisi taip netoli 
nuo mūšy esančiose kapinėse. 
Trumpas prisiminimas, malda, 
gėlytės padėjimas ir žvakutės už 

moningumą, bei tautinio išsilai
kymo išeivijoje svarbą, supažin
dina jaunimą su įvairiais lietuviš
kos kultūros aspektais, istoriniais 
įvykiais 
ir kr. 

šventėmis, 

Jaunimas ypatingai domisi tau
tosaka, tautodaile ir įvairiomis 

-tradicijomis, jas vertina ir bran-! 

Melbourno Dž iugo tuntas , susir inkęs tautos šven tė s iš 
šventoriuje rugsėjo 11 d. Tuntininkas ps. N. Ramanau 
vyk ios virš ininkas ir jos rengimo pirmininkas s. H. Antanaitis II-oje eil. antras iš kairės 

Nuotr. Vyt. Vaitkaus 

Imingom pamaldom, Lietuvių šv. Jono bažnyčios 
as II-oje eilėje, antras iš dešinės. VE Tautines sto-

KERNAVES TUNTO 
ATSTOVES 

Aštuonios kernavietės repre
zentuos t u n t ą VI-je Tautinėje 
stovykloje Australijoje. Pen
kioms iš j ų : Violetai Dirvony-
tei, Gilei Liubinskaitei i r Jovi-

ir sudėtinga čhj uniformos, kurias galite 
įteikti sesei Regienei, 2652 W. 
65 Street, Chicagoje. 

t vpae Kai su jomis susiduria * . • , . . 
' - y . T . ' . , žadintų beblestar 
etikoje. įvertinant tai, dauge- . . . , . 

. 'prak 
lio vienetų yra ruošiamos bend
ros Kūčios arba bent kalėdinės su
eigos, įvedant į jas kalėdinius 

- papročius, vaišinantis Kūčių val-
. giais. Kai kur ruošiami ir tradici

niai Velykų pusryčiai ir kt. O 
• apie vis labiau gyvenimo prakti-

kon įvedamus lietuviškus merg-
. vakarius ir vestminius papročius, 
.svajoja veik kiekviena į jaunamar
tes besirengianti sesė. Praktikoje 
išgyventi papročiai palieka ne
užmirštami ir brangūs, todėl, 
mūsų kilniuose siekimuose dieg
ti lietuviškumo tęstinumą, turė-
tume kuo daugiau jų įjungti sa
vo veiklos apimtis. 

degimas ant brangaus kapo, pa- j tai , Gintare i ir Dainei Kerely-
''ėstantjĮ mirusiojo pri- I tems, atsiliepusioms bei pareiš-

DVTJEJTJ JŪRŲ SUSITIKIMAS 

siminimą, paakintų dvasinį ben- Į kusioms norą laikyti skautiš-
dravimą su mirusiais, kuris per | kos pa t i r t ies egzaminus kelio-
šimtmečius buvo gyvas mūsų | nės stipendijoms įsigyti, "Ker
tamoje. Lietuvoje, kad ir d rau- į navės " t u n t a s paskyrė 1,500 

sumą. 

v 

džiami bausmėmis Vėlinių ap-
vaikščiojimai, šie papročiai ir da
bar yra tęsiami. Laisvėje gyven 
lami mes tuo labiau turė tume šį 
gražų paprotį puoselėti ir jį įgy
vendinti praktikoje, savo organi
zacinės veiklos ribose. Jei kitos or
ganizacijos tą vykdo, tai mes, bū
dami jauni auklėjimo ir lietuviš
kumo puoselėtojai, privalėtume 
nedelsdami patys Vėlinių šven
tes savo veikloje įgyvendinti, jas 

dol. 

VYRIAUSIA SKAUTININKE 
DETROITE 

t 

Praėjusį savaitgalį Detroito 
"Gabijos" skaučių tuntą aplan
kė L S Seserijos Vyriausia Skau 
t in inkė v. s. I rena Kerelienė ir 
Vidurio rajono vadeivė j . v. s. 
Aldona Gasnerienė. Šeštadienį 
viešnios tu rė jo malonų susitiki-

padaryta sunki 
operacija. 

Prieš kelias dienas po opera 
cijos ir ilgoko buvimo ligoni- j 
nėję į namus grįžo ir šeimos: 
priežiūroje sveiksta nenuilstan- j 
t i s skautybės darbuotojas v. s. 
Vaclovas Tallat- Kelpša. 

Chicagos skautija abiems Jutlandijos pusiasalio šiaurė-
broliams linki greito sveikatos 3 e ties Greneno kaimu plyti bu- į 
a ts ta tymo ir grįžimo į mūsų <**& nerija. Jos smaigalio 
tarpą "ir skautiška veiklą. Į kryptis priklauso nuo jūrų sro-

|vių ir bangų krypties. Kartais 
J nerijos smaigalys krypsta į 
j šiaurės rytus, kartais — į rytus, 

Pradėjome naujus veiklos o retkarčiais net į pietus, 
metus. Visi privalome atlikti i 
vienetų registraciją, o tai reiš
kia, kad nedelsiant privalome . . .. , . .» . v , _ . , . . *,. ar t i pamatyti, kaip maišosi Ka-susimoketi nario mokesti. Šią / . i. ' \ , . . . . . j i j • • tegato ir Skagerako vandenys, pareigą atlikime nedelsdami ir : ° , . „ , . . . . •--»-, .?! L , - , . , kaip kovoja Baltijos i r Siaurės 
tuo palengvinki-ne savo vado- ._ ^ , J ,„ . 
vo-ės pareigas. Nario mokesčio J u r 0 s b a n S o s ' £ £ * " • * 
nesusimokėję nesiskaito LSS K*tsgatef

 t i e s ^ f * ? ^ 
nariais. Ta ip pat nedelskime i r - * " 8 . & a h m a s t e b e t l ****"» 

. 
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P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Del jvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo š. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 

metams 6 mėn. 3 mėn. 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
Šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama i& anksto 

VISŲ DĖMESIUI 

Ši smėlinga nerija labai mėg
stama turistų. Cia galima iš 

organizuoti arba bent organizuo-1 mą i r posėdį su vietos vadovė-
tai dalyvauti visuomenės rengia-

Viena iš gražiųjų tautinių re-jrnuose šios šventės minėjimuose, 
iginių papročių buvo Vėlinių Gražią pradžią Chicagoje t am da-

Būtu laikas ir švente. Butu laikas ir ją 
vinti praktikoje, ypač. kai jau ne
mažas, skaičius mūsų narių, rė
mėjų ir artimųjų ilsisi kapuose. 
Ar jie neverti nors karto metuos-
se mūsų aplankymo . kapuose iri 

ve Chicagos skautintnkių d rau
govė ruošdama iškylą į kapines 
prisiminimui ir sent imental iam 
pabendravimui su i Amžinybę iš
keliavusiomis skautininkėmis. Ir 
kiti vienetai pasekime jų pavyz-

pmiminimo Sv. Mišių aukoje?! džiu. 

mis. o sekmadienį dalyvavo 
ir "Gabi jos" tun to postovykl 
linėje sueigoje. Pažymėtina, 
kad Detroito sesės labai j s u namus 
r imta i žvelgia į skautybę ir 
stengiasi j o s principus įgyven
dinti savo kasdieniškame gyve
nime. Džiugu, kad "Gabijos" 
sesės, a ts tovaudamos savo tun
tui, įvairiose stovyklose laimi 
pirmąsias vietas. I r šiemet det-
roi t ietės buvo pirmųjų, vietų 

i laimėtojomis liepos mėn. Rako j 
stovyklavietėje vykusioje jau
nesniųjų vadovų-vių "Aido"' 

su "Skautų Aid / ' prenumera
tos atnaujinimu Visos LS Še
šeri j s vadovės taip pat priva 
lo pasirūpinti, kad 
leidžiama "Gabi V lankytų jū 

UNIFORMŲ KETKALU 

Baltijos jūros vandenis. Jie 
šviesesni ir daug gėlesni už 
Šiaurės jūros vandenis, todėl 

Seserijos * e ^ a paviršiumi Kai pučia sti
prūs šiaurės vėjai, iš Siaurės 
jūros Danijos sąsiauriais plūsta 
sūrūs vandenys į Baltiją, jm. 

TeL PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 Weat 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir boto; OLyrapic 2-415*. 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 S o . 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vai vaa 

JSskyrus trečiadieniui*. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet. 

DR. K. S. BALUKAS 
IknSerUa tr motertj Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

8449 80. PalasU Boad (Cr»wford 
Medleal Bofidmg). TeL LU 54H46' J e a k t a d " ^ ' 
Priima ligonius pag-ai susitarimą vai. vak 

TeL REliaoc* 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 West 59tfa S t r m .:, 

M neatsiliepta, skambinti S?4-8004. 

DR. YL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medlcal O n t e r 
61SS So. Kedzle Avenoe 

Vai plrmad., antrad Ir ketvirtad-
6 lkl 7:50 vai. vakaro. 

lestad. nuo 1 lkl S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso tėtei. WA 5-2670 
Reztd. teL WAlbrook S-S04S 

antrad.. ketvlrtad. ir 
12-4 vai. popiet ir S-8 

Trei. ir ge&tad. uždaryta 

Rudeniui atejus daugumas 
brolių ir sesių pasijunta išaugę 
savo uniformas, skuba įsigyti j 
naujas. Prašome nenaudojamų 
uniformų ne iš les t i ar ir neati
duoti jų jvair: ms su skautybę 
nieko bendro neturinčioms or
ganizacijoms. ^Yra buvę atve
jų, kai juodųjų rajone teko pa-

Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

chicago, ra. nca 
TeL47«-M0l 

balandos pagal r įtarimų 

stovykloje, o taip pat i r Kana
dos "Romuvos" s t o w k l o j e J 3 t e b ė t i tx* ^ ^ gyventojų vai 
Viešnios grįžo parsiveždamos k u s apsirengusius iš labdarin 
labai gerą įspūdį apie D e t r o i t o ' ^ &*&* gautomis mūsų uni 
seses ir vadoves bei gražią M J S ^ S l Z ^ ^ S ^ ^ Š " I 
veiklą. 

i 

Aušros Vartų tunto skautės iškilmingoje sueigoje Nuotr. L i n o Mei laus 

SUEIGA SU REDAKTORĖMIS 
Praėjusi sekmadieni "Aušros 

Vartų*' tunto "Gabijos" draugo
vės draugininke suplanavo "neti
kėtumų'" sueiga savo vadovauja
moms, sesėm. Pagal Jaunimo cen
tre gautus nurodymus sesės turė
jo susirasti joms nepažįstamą 
adresą, kur turėjo įvyk1' sueiga. 
Pati vadovė, v. s. Alė Namikienė 
pasikvietusi kelias viešnias irgi 
skubėjo to pat adreso link. tikė
dama -pirmoji atvykti ir pasitikti 
atvykstančias seses. Deja, mergai
tės buvo greitesnės ir atvykusi \ a-
dovė su viešniomis jau rado visas 
patogiai įsitaisiusias svetingų v. 
s. Sofijos Jei i onienės namų salio-
nėlyje. 

Sueigos pradžioje aptarti eina
mieji reikalai ir informacija įvai
riais reikalai*. Vėliau namų šei
mininkė ir dvi kviestos viešnios 
buvo supažindintos su sesėmis. 
Draugininke viešnias pristatė tik 
pirmaisiais v a r d a i ir paminėda
ma, kad jos dirba LS sąjungoje 
svarini darbą, o koki; sesėms teko 
pač iom £už:r.ot! S ėoodatmų 

usinų. L pridžių . 1 - . viešnioms .< 
y.-^i virži::., lyz r.ežir.ojc r.uo .<c 
pradėti, ką klaust:. Draugir.ir.- į į 

biausiai pasireiškė vyr. skautės 
Danutė Račiūnaitė. Audra Ku-
biliūtė, Birutė Tamulynai tė . Ne
trukus sesėms paaiškėjo, kad vieš
nios tai s. Birutė Kidolienė "Skau
tų Pastogės" Darbininko savait
raštyje redaktorė ir j . s. Irena Re-
gienė ' Skautybės Kelio'" Draugo 
dienraštyje redaktorė, o namų 
šeimininkė v. s. Sofija Jelionienė 
— "Skautų Aido" redaktorė, o 
sueiga vykstanti šio žurnalo "re
dakcijoje". Iššifravus viešnių ir 
malonios šeimininkės tapatybę , 
draugininke v. s. Alė Namikienė, 
buvusi ankstyvesnė "Skautų Ai
do" redaktorė, pabrėžė skautiš
kos spaudos svarbą. Jos skaitymo, 
joje bedradarbiavimo ir rėmimo 
reikalingumą. Visos redaktorės 
kiekviena atskirai papasakojo apie 
savo redaguojamo skyriaus ir žur
nalo darbą, sunkumus, reikalavi
mus ir jų istoriją. . . 

Sueigai baigiantis, namų šei
mininkė visas pavaišino kava ir 
skanėstais. Visos dalyvė* skirstėsi 
rvit^rU into« neeilini" gueigft, o 

' lutes: dėkingo: drausi -
-.Akc: ikiti^jinciai i^vovsdovau-

: r . i ; sx:g£.it Bt A, 

±.~. jsidz§5bo.' La- ' lyvautL 
SiC2'. iiek^ 

dontefcs l ictuvu-; 
, . J . 

. « — - " ne da 

DIDfiJA SKAUTIŠKA ŠEIMA 

Mus pasiekė džiugi žinia, 
kad tą pačią dieną dvi seserys 
skaut in inkės New Yorke susi
laukė kūdikių: New Yorko 
skaučių tunto tuntininkė s. 
Giedrė Stankūnienė — sūnelio 
ir L S S Tarybos Pirm sekreto
rė s. Aldona Pinch — dukre
lės. Sveikinam mamytes ir 
džiaugiamės naujais būsimais 
LS Seserijos ir L S Brolijos na
r ia is . 

SVEČIAI IŠ N E W YORKO 

Praėjus į savaitgalį Chicago
je lankėsi "Skautų Pastoges" 
r edak to rė s. Birutė Kidolienė ir 
s. V y t a u t a s Kidolas iš Nevv 
Yorko. Svečiai buvo susitikę su 
Chicagos skautiškos spaudos 
a t s tova is i r redaktorėmis, da
lyvavo akademikų baliuje, ap
lankė Jaunimo centrą. Sesė Bi
r u t ė Kidolienė t a i p pat dalyva 
vo i r "Aušros Var tų" tunto 
"Gabijos" draugovės sueigoje. 

JUKŲ BUDŽIŲ VAKARAS 

Metinis Prez. Antano Smeto
nos jūrų budžių įgulos "Balti
jos" vaka ra s rengiamas š. m. 
lapkričio 26 d., Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Pasižymėki 
te šį įvykį savo veiklos kalen
doriuose. 

L I G O N I N Ė J E 

U g a n e t i s Chicagot jūrų 
s iaaSų vadovas j . s. Jonas Jo-
va rauskas "ė! turėjo skabiai 
£u!tt 'JLrpr.rrjtt., k o r ; a » buvo 

A d v o k a t a i 

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

mas uniformas perleiskime ki-jof. ^ 77*5162: rez. 737-5047 
t iems savo tunto broliams ir se 2 6 4 9 w ^ ^ cfto^ m 
sems, o tai galima padaryti tie-; DaAo vai nuo d fld 5 vaL vak. 
sioginiai arba įteikiant jas tun- | Trečiadieniais uždaryta 
tininkams ar šio skyriaus re
daktorei. Ypatingai reikalingos 
žieminės ir vasarinės jūrų skau 

seStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės —XL 2 d. 
VėHnės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės "r- didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta j tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, MbagaM sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlimų dieną, per 8 
dienas, bus atra Paujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. • ~ *-. . . 

Kviečiame ,sus įsijungti J šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
įnirusiųjų vardus oiųsidte: ,'.• .. j . •. . 

Marian 1 atbers, 6SM So. KUbourn Ava, CUcago, OL M S 

Sia proga prašao prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: ' 

i 
l Mano vardas 

Adresas 

r pavardė 

I 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS Bi CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

V Al*: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00-6:00 Tai popiet, tr«o Ir šast 
tik aasitaroa. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pergm* 

OR. EOMUND L CIARA 
C PTOMETRIST A S 

7709 Weat S l s t Street 
TeL - O R 6-2400 

Vai.: p&gai susitarime plrmad. Ir 
a«tv. 1-4 Ir 7-9: antrad tr penkt 
'0-4: lefttad 10-t vai 

Ote. teL 73S-44T7; Rez. 946-2839 
0R. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
t r SpectalyM — 

EsnoctB&i 
Nerrp 

mm 
CllAVrFORD MFJT»IOAX BrTIjDENG 

«44» So. Pula»kl Road 
valandos pagal susitarimą 
Redd, teL — GI 84873 

OR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfDIRIV m VAIKŲ IJGOS 

SPECIALISTS 
MF.DICAL BCILX)LXG 

71S0 South Westem Aretme. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ryta 

lkl 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E 7-11«8; reald. 239-M1* 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 94991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus l igos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir OampbeB Are. vnmp—» 
Vai.: ptrmad.. antrad.. ketvlrad. Ir 
ponktad. 3 lkl 7 v. p. p. Tik susitara* 

O P T I C A L S T T J D I O 
• VIOLETA KAROSATTC 

1051 So. Wasntenaw. TeL 77S-47CS 
Pritaikomi akiniai pagal ardytoji 

receptus 
Didelis akinių rėmų paalrinktmaa 

Vai.: pirm., antr.. penkt i0-5:*0 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. 10-4 v p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
OR. ROMAS PETKUS 

AKTr; UGOS — CHIRCRGUA 
Ofisai: 

111 So. WABASH AVK. 
4200 NO. CENTRAL ATE. . 

Valandos pagal susHaiimą. 

OR. FRANK PLECKAS 
(Kalba JjetnviSkai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akte. Pritaiko •lla#M % 
"Coatact tenaea* 

2618 W. 71at S t . — Tel . 7 3 7 - 5 1 * 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS Vai. pagal susi-artm* Uždarvta t»ae 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. , ~ " — 
i l A 80, Eediie Ave. WA 5-2670 OR. LEONAS SEIBUTIS 

Valandos pa«al Į * - • » INKSTŲ, PŪSLfiS IR 
ad s ooei PROSTATO CHIRURGIJA 

.— Į 29S6 W. 93rd S t*« i 
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 

Ir ketv. nuo 5-7 vakare 
Ofiso teL 776-2889, reaid. 4484545 

DR. L B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-58V3 
SpedalyM Akių ligos 

1997 West 19Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

rldedu auką beedr. Sv. Mifrorns $L 
! •_?» > , a_T .^_»_ - , • ' —* . Į 

Oflao teL "~ PB 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

I O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

1656 West 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nno 12 iki t vai. ir nuo S iki g vai 
vak. aestHd, nuo 1 iki 4 v»0. 

09l PO 74M9, Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M l Weat 98rd 8treet 
Vataadoa pagal auaitartmą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Strael 
Oftao telef. R E 5-4410 

Resldencijoa teieL OB «-4M1f 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. K. A. JUČAS 
DBRMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
n 4 No. Wegtora Avenae 
1992 No. Western Avenae 
TeL atsakoma 12 valandų, 

ištaigos tr bato teL 652-1381 
DR. FERD, VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 B. 9B0i Oootk, Cicere 

2 0 - U k 4 - 7 
trs4. tr asM 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Oftaaa Iv rea. MS9 W. &Pth 84, 

Tel. PRoopeot S-122S 
Ofiso vai.: pirm., antr., tre& k 

penkt. nuo 2-4 vaL Ir • - • • . vak 
Sefit 2-4 p. p. Ir kitu laiku 

Oftao tel H E 4-212S, marmi 61 S-S1M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

M54 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad.. ketv. Ir penkta*. 
2-5 ir 6-7 — i i anksto soattarna. 

~ TeL ofiso PR 6-9449 
DR. F. C. WIRSKUNAS 

GYDYTOJAS Dx CHIRURGAB 
3107 Weat 71st Street 

« vai. poptat-
pa«al sosrt&rlma. 

Valandos: 1. 
Treft. Ir aeatad. 

O O M teL 186^166; 

DR. PETRAS iUOBA 

GYDYTOJAS TJl CHIRURGAI 

VaL pirm. antr . ketr. t r psamtT J-T 

http://trs4.tr


Setiaai mietlai, haAvoa -

LIETUVIAI TIKTAI ĮNAMIAI 
I ietuvos ir kitų Pabaltijo kraš

tų rusinimas nė ra naujas šių die
nų Rusijos bolševikų išradimas. 
Imame i rankas ir skaitome iš
traukas iš Sovietų Mokslo akade
mijos Istorijos instituto išleistos 
prof. L L Polisino parašytos so
cialines — politinės Rusijos isto
rijos nuo XV ligi XVII a. Ten ši
taip rašoma: 

"1590 metais Borisas Goduno-
vas pradėjo Antrąjį Livonijos ka
rą dėl Pabaltijo prieš Švediją 
(1590-1595 m . ) , būtiną norma
liam Rusijos išsiplėtojimuL 1591 
metai buvo antrieji karo metai. 
Rusų tauta dideliu pasiaukojimu 
ir stipriai įtempus jėgas apgynė 
amžinai buvusias rusų žemes Pa-
baltyje (iskonno rusiskije zemli 
v Pribaltike, 220 psl . ) . Borisas 
Godunovas užbaigė tai, apie ką 
svajojo Jonas Žiaurusis (Ivan 
Groznij). Jis suardė Pabaltijo 
blokadą ir priėjo prie Baltijos jū
ros. 1591 m. Borisas Godunovas 
sprendė sunkius uždavinius Pa
baltijo klausimais..." 

Taigi, pagal Rusijos Mokslų a-
kademijos ir istorijos profesorių, 
Pabaltijis buvęs "amžinai (iskon
no) rusiška žemė! 

Borisų godunovų bei ivanų 
žiauriųjų ir šiandien netrūksta 
Pabaltijo kraštuose. Gal ime net 
drąsiai tvirtinti, kad jų yra žy
miai daugiau. Jų tikslai liko tie 
patys, nors priemonės keičiasi pa
gal reikalą ar gyvenąjį metą. 

• 

Bandoma įrodinėti, kad Leni
nas buvo numatęs rusų kalbos 
visuotinumą visoje jo kuriamo
joje Sovietų imperijoje. Bet yra ir 
priešingų nuomonių, ypač iš kai 
kurių marksistų teoretikų ir tau
tinės komunistų krypties pusės. 
Ir vieni ir kiti Lenino raštuose 
suranda savo teigimams pateisi
nimo, paramos. 

Lenino raštai ap ima keliasde
šimt tomų. Leninas rašė iįvairiais 
laikotarpiais, keliasdešimt metų. 
Kai komunistų vadams atsiranda 
reikalas gauti jiems reikalingą 
Lenino interpretaciją, komuniz
mo kūrėjas " rašo" ir šiuo metu 
jiems palankia prasme. Taigi 
nenuostabu, kad to paties Leni
no nuomonės daug kur skiriasi 
ir net prieštarauja. Štai keletas 
ištraukų. 

"Absoliučiai jokių privilegijų 
nė vienai nacijai, n ė vienai kal
bai" (Raštai, 20 t , 6 pusi . ) : "Už 
valstybinę (rusų) kalbą pasisaky
ti gėdinga. T a i policiškumas 
(43 t 342 pusi . ) . 

Tačiau tokios ar panašios fra
zės Lenino raštuose yra retokos. 
Dažniau vyrauja tokie ar į juos 
panašūs išsireiškimai: "Turge
nevo, Tolstojaus, Dobroliubovo, 
Čemyševskio kalba — didi ir ga
linga... Ir mes, suprantame, esa
me už tai, kad kiekvienas Rusi
jos gyventojas galėtų išmokti ru
sų kalbos" (20 t., 55 pusi.) . 
"Propaguoti mažoms nacijoms 
rusų kalbą — čia n ė kiek nėra 
policiškumo" (43 t., 342 pusi.). 
"Ekonominės apyvartos reikmės 
visada privers vienoje valstybėje 
gyvenančias tautybes mokytis 
daugumos kalbos. Kuo demokra
tiškesnė bus Rusijos santvarka, 
tuo... atkakliau ekonominės apy
vartos reikmės spirs įvairias tau
tybes mokytis kalbos, labiausiai 
patogios bendriems santykiams" 
(19 t^ 327 pus i . ) . 

* 

Šiandieniniai Sovietų valdovai 
žinoma, iš Lenino raštų ima ir 
vykdo jiems palankius "priesa
kus". Ir pastaruoju metu, prii
mant naująją konstituciją, pasi
pylė eilė rašinių temomis. "Ką 
mums davė, duoda ir duos rusų 
kalba", "Ką prarastumėm, ne
mokėdami rusų kalbos", "Rusų 
kalbos būt inumas tarpnacionali
niam bendravimui", "Lenino 
kalba yra rusų ka lba" ir pan. 

Vladas Blaževičius rašinyje 
"Dėl rusų kalbos mokėjimo" 
("Komunistas" 1977 m. Nr. 8, 
59-61 p ) džiaugiasi, kad "Lietu
vos miestuose jau gyvena 14,5 
proc rusų tautybės žmonių" ir 

apgailestauja, kad kaimuose tesą 
tik 2,6 proc rusų. Miestuose e-
sančios "geresnės sąlygos išmokti 
rusų kalbą", nes 50 procentų vi
sų o k u p , Lietuvos miestų gyven
tojų jau moką rusiškai kalbėti, 
kai kaimuose šis procentas sie
kiąs tik 20 proc. 

Toliau jis teigia: "Šiuolaikinė
mis sąlygomis yra ypač reikalin
gas dvikalbiškumas, kuris pa
lengvintų tautų abipusį suprati
mą" (61 pusL). 

* 

Kaip vykdoma okupuotosios 
Lietuvos rusifikacija, kuriant 
naujus miestus ir statant bei ple
čiant pramonės įmones, Lietuvos 
ūkiui nereikalingas ar mažai rei
kalingas, nes jau daugelį kartų 
rašėme Paskutiniu metu šioje 
vietoje mes sustojome spalio 17d. 
kalbėdami apie naujai statomą 

Ar JAV kaltintina dėl karo Afrikos rage 
Yra žinoma taisyklė, kad "nė

ra gaisro be dūmų". Atrodytų, 
kad Ši taisyklė taip pat taikytina 
ir besiplečiančiam karui tarp So-
malijos ir Etijopijos. 

įtaka Somalij o j 

Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad, kaip rašo "News-
week" IX. 26. laidoje, "JAV bu
vusi gerokai sukrėsta š. m. balan
dy, kai Etiopija išvarė Amerikos 
karišką misiją iš Adis Ababos. O 
vieton JAV naujieji prokomunis-
tiški Etijopijos valdovai kreipėsi 
į Sovietus, prašydami visokerio
pos pagalbos. Esą JAV preziden
tas J. Carteris savo artimiesiems 
patarėjams užsiminęs, kad "reikia 
pamėginti somaliečius patraukti 
i mūsų pusę". Žinoma, preziden-

Ždiažiama ugnimi hei nesulaikoma 

BR. AUŠROTAS 

lJ° atominės energijos gamyklą ir i to patarimas dažnai yra lygus 
gyvenvietę — Sniečkaus miestą. 
Bet štai šiuo reikalu vėl atsirado 
naujos medžiagos — atėjo nau
jas "Švyturio" žurnalo Nr. 16. 
Ten paskelbtas L Gruzinsko ir 
Liudo Ruiko iliustruotas repor
tažas "Užsukime į Ignalinos ato
minės elektrinės energetiku mies
tą" (4-5 pusi.). Taigi ir "užsuki
me!" Cituojame. 

* 

"Niekados nepamirš tos gied
rios pavasario dienos buvęs vi-
tebskietis, ką tik atitarnavęs Ta
rybinėje armijoje, ekskavatoriaus 
mašinistas Aleksejus Sidorovas. 
Internacionaliniame statybinin
kų kolektyve jis surado profesinį 
pašaukimą. Netrukus atšoko 
linksmas vestuves su lietuvaite 
nuo Rimšės Onute Rubinaite. 

įsakymui. Naujam suartėjimui su 
Somalija buvęs parinktas tarpi
ninkas, gydytojas ir diplomatas 

vimų šiaurės Kenijoje 
Džibučio uosto. 

ir nuo 

Somalijos iniciatyva. 

Suprantama, kad tokie rimti 
reikalai, kaip ginklų tiekimas ir 
teritoriniai klausimai yra butini 
du kartus pasitikrinu. Taigi So
malijos diktatorius įsakė savo 
žentui dr. Abdullahi Ahmad 
Adou, ambasadoriui VVashingto-
ne, patikrinti, ar d r. K Cahill at
vežtoji žinia yra tikrai tokia, kaip 
ji yra buvusi S. Barre perduota. 

Teigiama, kad ambasadorius 
A A Adou buvo du kartus susi
tikęs su J. Carteriu. ir po šių su
sitikimų su JAV prezidentu žen
tas pranešęs savo uošviui (Siad 
Barre), kad į Moeadesh atvežto
ji žinia esanti autentiška. 

Netrukus po minėtų Somali
jos pareigūno ir JAV prezidento 

dr. Kevin Cahill. Nustatyta, kad j pasikalbėjimų taip pat ir valsty-
pastarasis jau ilgoką laiką yra So- į bes sekretorius Cyrus Vance So
malijos prezidento Siad Barre as- malijai pasiūlęs ginklų paramą, o 
meniškas gvdytoias ir draugas. Į J. Carteris viešai pareiškęs, kad 
Taip pat teigiama, kad K. Cahill į "jis visomis taikingomis priemo-
nesas naujokas ir diplomatiniuose 
dirvonuose. Po pasitarimų su 
Valstybės d-to pareigūnu Mat-
thew Nimetz (sekretoriaus C 
Vance visokių bėdų ir problemų 
išlygintoias") dr. K Cahill nuvy
ko į Mogadeshą. 

Žinoma, dr. K Cahill tuoj su
sitiko "ligonį" — prezidentą 
Siad Barre ir jam perdavė įdomią 
žinią — pranešimą: "iŠ pačių 
JAV aukštybių, kad Amerika ne-

, . . i santi priešinga partizanu karui 
Laimingi abudu naujakuriai — i n „ „ i . . . . . 
4 u u , v ; „ ; :_ r\_...„.- :v?.:i_- ,'Ugaden provincijoje ir esanti pa

sirengusi palankiai persvarstyti 
Somalijos gynybai reikalingų 
ginklų teikimą". Už šią paslau-

Aleksiejui ir Onutei iškilmių me
tu buvo įteiktas pirmasis dviejų 
kambarių buto orderis. Jų atžala 
— Mažasis Andriukas jau bando 
žengti pirmuosius žingsnelius 
ties žalia naujojo kvartalo veja. 
Kaimynystėje apsigyveno Pavelas 
ir Zoja Bezjazykovai, Petras An
tanavičius, Helmutas Tanas... 
Liudmila Sizonenka. Aštuonias
dešimt penkios naujakurių šei
mos pakėlė tradicinę šampano 
taurę." 

Bet "užsukime" dar kartą į 
Sniečkaus miestą, pasikalbėkime, 
reportažo autorių žodžiais, su at
sakingais Sniečkaus miesto ir ra
jono pareigūnais — Valentinu 
Nemytovu, Ivanu Soldatovu. 
Nemytovas: "Pažvelkite į au
gantį miestą. Dar tokio ežerų 
krašte nebuvo. Tai broliško dau
gelio tautų bendro darbo kūri
nys. Internacionalizmo, pertvar
kančio gyvenimą ir žmonių są
monę kūrinys. Leninizmo nacio
nalinės politikos kūrinys. Staty
boje dirba žmonės iš visų plačio
sios tėvynės kampelių, daugiau 
kaip 40 tautų atstovai. Ar ne 
simboliška, kad atominio am-

nėmis stengsis paveikti Sovietus 
ir kitus kraštus, kad jie per daug 
nejsiveltų tokiose svarbiose vals
tybėse, kaip Somalija". 

Šitų su JAV ir Britanija ryšių 
pasėkoje Soma-ijos prezidentas 
Siad Barre nuvyko į Saudi Arabi
ją ir kitus jiems palankius arabų 
kraštus, kur buvo pažadėta viso
kia parama. Grižes po šių dip-
lomaitiškų išvykų, Siad Barre 
buvo tikras, kad "netrukus gink
lai pradės atplaukti į Mogadesh". 
Na, ir šių vilčių įtakoje Soma
lija pradėjo savo liepos — rugpiū-
čio ofenzyvą Ogaden provincijo
je. Somaliečių puolimai buvo to

gą būsimasis ginklų tiekėjas iš Į kie sėkmingi kad jie greit išgąs-
somaliečių reikalavęs, kad jie at- dino JAV liberalus (greičiausiai 
sisakytų nuo teritoriniu reikalą- i prosovietiškus Kissingerio detenti-

ninkus) Valstybės d-te. Kai kilo 
rimtas klausimas, ar kariauti so
maliečių pusėje ar nusilenkti pro-
bolševikiškai pažiūrai, tai šį kar
tą laimėjo bailiai. Prieš tris sa
vaites JAV Valstybės d-to parei
gūnas Hodding Carteris pranešė, 
"kad JAV vyriausybė neteiks gink
lų Somalijai, vengdama karo iš
siplėtimo toje srityje". 

Nusiplauna rankas 

Tačiau, kas gi kitas, kad ne pats 
JAV prezidentas nusiuntė į Soma
lijos prezidentūrą žinią, kad JAV 
rems jų teisėtus reikalavimus Oga
den provincijoje? Na, ir ne be r>a-
grindo, kai JAV ambasadorius 
prie JT savo kolegoms afrikie
čiams surengė priėmimą, tai šia 
proga Somalijos ambasadorius 
prie J T Abdirizak Haii Hussen 
priėjęs prie JAV sekretoriaus pa
vaduotojo Afrikos reikalams Ri-
chard Moose pareiškė, kad "Wa-
shingtonas yra nepatikimas. Jis 
apgavo Somalija. Tuo metu, kai 
somaliečiai žūtbūtinėje kovoje rei
kalavo ginklų ir jūs turėjote pro
gą įsistiprinti Afrikos Rage, jūs ne
išnaudojote šios progos". 

Šiuo atveju Valstybės departa
mente atsitiko ta:, kas dažnai nu
tinka: dešinioji nežino, ką daro 
kairioji... Ir ne be reikalo ra^o 
konservatyvioji JAV spauda, kad 
'Valstybės d-te prisirinko daug 
nepat'kimų pareigūnų". Bet uv 

jAUiMO BEKuiSiJOS! I W 4 
J. K O N O U S 

Kasmet keliasdešimt tūkstan
čių moksleivių bei studentų 
mokslo metams pasibaigus aplei
džia Amerikos kontinentą ir pa
sklinda po platųjį pasaulį pra
plėsti akiratį bei pamatyti nau
jus horizontus. Tokios jaunų žmo
nių grupinės kelionės ypač išpo
puliarėjo per paskutinį dešimt
metį. Šių ekskursijų tikslas yra 
sudaryti gimnazijų ir kolegijų 
jaunimui galimybių prieina
momis sąlygomis aplankyti ir su
sipažinti ne tik su vakarų Euro
pos kultūros židiniais, bet taip 
pat ir tolimesnius kraštus išvys
ti, kaip Afriką, Indiją, Australi
ją ir t.t. Kadangi šias eilutes ra
šančiam jau yra tekę keletą kar
tų su moksleivių grupėmis keliau
ti, tad ir norėtųsi lietuvišką vi
suomenę supažindinti su tų eks
kursijų pobūdžiu bei apimtim, 
nes kol kas lietuvių kilmės jau
nimo tose kelionėse teko sutikti 
tik vieną kitą, o susipažinti ver
tėtų. 

Organizuotų kelionių tikslas 
yra suteikti jaunuoliams malo
numo pakeliauti savo bendraam
žių tarpe, vyresniųjų, dažniausia 
mokytojų, globoje bei priežiūro
je, o taip pat aplankyti vietas ir 

Vienu lėktuvu paprastai iš Ame
rikos pakyla bent keturios ar pen
kios tokios grupės kartu, ir viso 
apie 250-280 asmenų. Tur in t gal
voj Europą, ten nuskridus, kiek
viena grupė pasuka savu iš anks
to išdirbtu maršrutu. Tenka pa
stebėti, jog ekskursijų būna įvai
raus pobūdžio ir ilgumo, o nuo 
to priklauso ir kelionės kaina. 
Trumpiausios būna aštuonių die
nų, kitos penkiolikos, dvidešimt 
aštuonių ir net trisdešimt pen
kių dienų. Vienos iš jų koncent
ruojasi vienu kuriuo kraštu ir jo 
kalba, kitos — šios yra populia
riausios — supažindina bent su 
keturiais, penkiais, skirtingais 
kraštais, jų kultūra ir papročiais. 
Vieną iš tokių norėčiau trumpai 
paminėti — ji pavadinta "Vaka
rų kultūros palikimas" ir apima 
Italiją, Šveicariją, Prancūziją, 
Belgiją, Olandiją ir Angliją. 

Ekskursija tęsiasi dvidešimt aš
tuonias dienas. Atskridus į Ro
mą čia praleidžiama penkias die
nas, lankant istorines vietas ir 
meno paminklus, kaip Vatikano 
muziejų ir Sistinos koplyčią. Dvi 
dienas prieš pietus yra numaty
tos paskaitos su diskusijomis ry
šium su Roma ir Italija apskri-

susipažmti su tuo, apie ką kal
bėta mokyklos suole ar skaityta 
dėstomo dalyko apimtyje. Tačiau 
perskaitytos ar nugirstos mokyk- cijoje praleidžiama 
los suole mintys ir faktai dažna i ' dienos, su.ipažįstant 
su laiko slinktim išblėsta. Kas 
aplankyta ir susipažinta, papras
tai išlieka visam gyvenimui. 

tai žiauriai nukenčia JAV auto-: Y ? a č t o k i o s kelionės jaunuoliai, 
ir orumas visame pašau-L< a iP, l r t u r i s t a i aplamai, parsive

ža eibes nuotraukų ir kitokių su-ritetas 
lyje. 

venyrų. 
Organizacijų, kurios rupmasi 

Vakarų Vokietijos vyras i tokių ekskursijų sudarymu bei jų 
Frenk, 28 m., dirbąs pas ame-Į pravedimu visoje Amerikoje, yra 
rikiečius, juokais pasisveikino 
hitleriškai iškeldamas ranką, 

1 keletą. Vienos iš jų yra didesnės 
apimties, kitos mažesnės. Iš jų pa-

bet nepaisant, kad j is sakėsi tai 
padaręs juokais, buvo nubaus
tas 340 dol. bausme. 

£ *et£>o»jt*roč. V i 

Atominės energijos miesto statybai Rimšės apylinkėse, prie Visagino ežero atvežta daugybe darbininkų-kių 
iš visos Rusijos bei Sovietų Sąjungos vietų. Jie atsiusti Ša Lie tom fcoknisacijaJ plėsti, kaip nuolatiniai 

I gyventojai. Cia matome geriausią "internacionalinių" dažytojų brigada. J<>s narių pavardės: Elena Bžo-
j žovska, Galina šumejeva. Galina Vasilevska, Nina 5i manavič, Dana Srcan. Liuba Klimenka, Liudmila Pett-

ziaus miesto statyba vyksta prie. nikova. Larisa Bogdanovič, Valentina šiaučiukėnien- Vaier.tma Gotovskaja, Valentina Bogolnikova ir Vasi-
Visagino — kaimynystėje vietų, j lijus Bogomomikovas. (Iš '-švyturio" Nr. 16, 1977 m., 5 pusi.) 
kurios susietos su 'tautų draugys 

minėtinos *'Experiment tn In
ternational Living", "The Ame
rican Leadership Study Groups", 
"Facets", "Foreign Study 
League" ir "American Institute 
for Foreign Study". Yra ir dau
giau ar mažiau žinomų. Man 
yra tekę keletą metų bendradar
biaut sa Foreign Study League, 
priklausiusiai Readers Digest. 
Foreign Study League paskuti
niais merais susijungė su Ame
rican Institute for Foreign Stu
dy, tad šios organizacijos patir
tim čia ir vadovaujuosi. 

Asmenys, kurie dirba ekskur
sijų sudaryme ir joms vadovau
ja, yra gerai pasiruošę, turi ge
rai išvystytą organizaciją Ame
rikoje ir tuose kraštuose, po ku
riuos keliaujama. Tiesioginį 
moksleivių paruošimą kelionei, 
o taip pat ir palydėjimą tvarko 
parinkti mokytojai — globėjai. 
Vieną studijinę grupę paprastai 
sudaro apie 35-40 moksleivių, 
jiems vadovauja 6-8 mokytojai, 
iš kurių vienas yra direktorius, 
kiti jo padėjėjai. Direktorius pa
prastai turi kelerių metų ipatirtį. 

tai. Iš Romos ekskursiniu auto
busu išvykstama į Florenciją, pa
keliui aplankant Asyžių. Floren-

pusantros 
su vietos 

kul'.ūros paminklais. Iš Florenci
jos išvykstama į Šveicarijos Al
pes prie Lichtenšteino. Cia taip 
pat bus praleidžiama keletą die
nų ilsintis ir iškylaujant po kal
nus ir aplankant įdomesnes Švei
carijos vietoves, o taip <pat ir čia 
porą priešpiečių bus pralei
džiama paskaitoms bei diskusi
joms. Iš Čia išvykstama į Paryžių, 
o ten penkių dienų tikrai nėra 
perdaug, nes, kaip prancūzai ne 
be pagrindo giriasi, juk čia vi
sos Europos civilizacijos lopšys. 
Louvras, Versalis ir kiti muzie
jai užims likusį laiką nuo pa
skaitų. 

IŠ Paryžiaus per Belgiją su 
:rumpu suio j imu Briuselyje ke
liaujama Olandijos lygumomis į 
.Amsterdamą, kur taip pat bus 
praleista keletą dienų, susipa
žįstant su olandų kultūros įna
šu, kaip garsiuoju Rijksmuseum 
- Rembrandtu ir kitais tapybos 
genijais. Cia irgi porą priešpie
čių praleidžiama paskaitom bei 
disku ijom. Per Gentą ir Antver
peną, pasiekus Lamanšą, persi-

j keliama prie Doverio paskuti
niam sustojimui Ix>ndone, kur 
bus praleista penketą dienų, lan
kant a:ylinkes ir Londono įžy
mybes, įskai 'ant. kaip ir kitur, 
porą paskai'ų. IŠ Londono j a i 
pakylama namolei. 

Ta i toks būtų bendrais bruo
žais planas vienos iš daugelio 
studijinių ekrkursijų. Reikėtų pa
stebėti, kad, be organizuotos 
programos dalies, yra taip pat 

* Nukelta i ft tmsl « 

tės' hidroelektinės vardu, kadaise 
poetiškai apdainuotos Lenino Į 
premijos laureato Eduardo Mie
želaičio". 

O L Soldatovas aišlina, kad 
naujojo Sniečkaus miesto projek
tą sukūrė V. Akutinas, reikalin
gas medžiagas teikia Leningra
das, Novosibirskas, Sverdlovskas, 
Maskva. Kiemuose jau krykštau
ja iš įvairių Rusijos vietų atkeltų 
naujakurių vaikai, kuriamos 
mišrios šeimos kurių tėvai ir 
vaikai, savaime suprantama, kal
ba rusiškai. Reportažas baigia
mas žodžiais: "Būk pasveikintas, 
jaunas mieste. Tavo gražiausia 
puošmena, broliška tautų drau
gystė, taikaus ir kūrybinio darbo 
žiedai". 

Tokiu tai būdu Lietuvoje dygs
ta ir auga nauji miestai, kuriuo
se praktiškai nebebus lietuvių. O 
jeigu jų kiek ir atsirastų, tai gy
vens jie nuo amžių savojoje že
mėje ne kaip šeimininkai, bet 
kaip kolonistų — atėjūnų visokių 
nemytovu, soldatovu ir į juos pa
našių bernai, geriausiu atveju — 
kaip įnamiai b. kv. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 
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Karuža tingiai pasivartė i r girdėjo beldimą į kai
mynines duris ir tuos pačius žodžius, tačiau jiems at
sakymo jau nebegirdėjo. Tas šaukiantis balsas vis to
lo ir silpnėjo koridoriais, lyg a idas jų beldime, *yg nu
silpęs ir nebepajėgdamas miegančių prišaukti. 

— Jau skambino, — pagaliau nedrąsiai priininė 
Dočkus. 

sant, ir valandėlę mąstė jo paskaitytas tai dienai giles-1 j a s reikia pirmiausia išstudijuoti ir kad prie jų reikės 
nes mintis. Po t o jis dėjosi liturginius rūbus i r išėjo 
Mišioms, dviejų brolių asistuojamas. 

Po Mišių ir po šventos Komunijos vėliau ėjo visi 
pusryčių, o iš ten skirstėsi visi savo dienos parei-

nuolat sugrįžti. Tai buvo "Naujasis Tes tamentas" i r 
"Vienuolinio Gyvenimo Instrukci jos". 

Toliau jis pasakė, kad jų gimnazija yra sust ip
rinto mokslo įstaiga, kur lotynų kalba yra pradeda-

gom8. Karuža gyveno šventės nuotaikomis, o kitiems j m a jau pirmoje klasėje, graikų kalba — trečioje ir d a r 
tokia šventė buvo jau visas jų gyvenimas. Į pilnas filosofijos mokslo k u r s a s išeinamas septintoje 

Jų gyvenimas, kaip laukų vėversėlio. Jis daug kar- i r aštuntoje klasėje. Dėlto j i s tur i papildomai dar pasi-
tų yra matęs tėviškės laukuose ir vis negalėdavęs at- m ° k y t i lotynų ir graikų kalbų, kad galėtų pajėgti t o -
sigėrėti ta nuostabia vėversio rytmetine malda. Tik j I 5 a u mokytis jų gimnazijoje ir ją baigti. Dėlto j au šian-
prašvitus, jam grįžtant iš naktigonės, iš kažkur pakii- d i e n a . turėtų ka r tu su Dočkum prisijungti prie jų g ru -

Karuža šoko ir lovos susigėdęs ir dėjo didelį kry
žiaus ženklą ant savęs. Tuojau ėmėsi praustis, kad 
nepavėluotų. J is miegojo giliai, kaip tėviškėn sugrįžęs. 
Stebėjosi sau, kaip jis galėjo neišgirsti devynių var- pėta mįslė. J is y ra kitu laiku stebėjęs jį iš arčiau. Jis 

davo vėversėlis. Tokią spalvingą melodiją čiurenda
mas, j i s vis kildavo ir kildavo aukštyn į padanges — 
į padanges nebeužmatomas, giesmėje apsvaigęs, savą
jį lizdą toli palikęs, dangaus gelmes pasiekdavo... 

Juk tai poezija atbundančioje gamtoje. J i s ban
dydavo atspėti vėversėlio jausmus. Jis liko jam neats-

pės lotynų ir graikų kalbų pamokoms. Išleisdamas pr i 
minė, kad parašytų laišką savo namiškiams, nes gal 
ten jie rūpinasi. 

Karuža suprato , kad jau jį laiko savu ir j o atei t į 
planuoja. J is pasi juto labai laimingas. J a u jo gyveni
mo kryptis pasidarė aiški ir j a m a t rodė didinga. Vie
nuolija iš savo išteklių juos ruošia ir d a r o viską .kad 

pelio dūžių, taip garsiai ir" r o m a n i š k a i skambančių | yra ar t imas žvirblių giminaitis. Iš jų i š s i s k i n a l ^ J i s 

rezonuojančiais koridoriais. Save ramino, kad dar veikė kepurėle ir elegantišku elgesiu. Tuo tarpu jų kosmo-
jo kelionės nuovargis. į politas žvirblis, vos tik pabudęs iš miego, ir toliau per 

Jam toks pažadinimas patiko. Kaip angelas, -ašau- visas dienas vien tik maisto reikalais gyvena, beveik 
kė žodžiai: "Garbinkime Viešpatį", o Dočkus a tsakė: i akiplėšiškai ieškodamas sau geresnio. 

ryžosi visomis savo jėgomis siekti tų dvasinių ir inte
lektualinių aukštybių. 

Būdamas laimingas, j i s greitai prisi taikė pr ie vie
nuolinio gyvenimo ir jį pamėgo. Tik vieną ka r t ą m a -
gistrėlis jam padarė pastabą, kad priprastų kalbėti 

Dėkokime Dievui" Buvo dar ankstyvas rytas. Kokia j Tik apsitvarkius, nežymiai betetelėjes. pas Karužą; p u s b a l g i u ; j 0 b a l s a s ^ ^r nuskambėdavo koridoriais 
butų įė- įėjo magistrėlis ir droviai nusišypsojo. Paklausęs, kaip k a i ; i s p rašn«»kdavo. V būtų buvusi gėda, jei j is būtų vienas. Beldėjas 

i:a: :aw a: tarpe i sekasi, nusivedė j j j savo kambarį. jęs žiūrėti, kodėl jis neatsako 
garbina Viešpatį... 

Xe*rukus s;:ska*r:biro v i r 
šlamėjo ž;r.gsn:a: ryt^ maldoms. Trumpai - •-*o mal- ( jo pasi»od:rrs jis draugiškai kalbėjosi. Padavė jam į vį^įmoij^ 
d&a kalbėjo vaūovaujASii nia^atrfeao, vyre&iiK»..iffl n©», dvi &&UJ&B i u ^ S * 6 ' ^ * ? <w»t«4 u&v*^, *r į^auz**. kad 

jis prašnekdavo. Vėliau jis pa t s stebėjosi, kodėl 
žmonės taip šūkauja kalbėdami. Jis jau pradeda jsižiū-

pe:is. ;r ;s 
rr.alcoms. T r u m p a 

| J o kambarys, kaip ir jų. Tik vietoje antros lovos, r ė t i > k a d kolektyvinis gyvenimas tik t a d a gali būt i pa
pusiu stovėjo kabinet Prie togus ir malonus, jei visi jo gyventojai e l g t ų s ka ip 
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DRAUGAS, trečiadienis, l&TT m. spalio mėn. 26 d. 

BOSTONO 
2INIOS 
JURGĖLOS KNYGOS 

SUTIKTUVĖS 

Spalio 30 d. 3 vai. p.p. So. Bos
tone, Lie'uvių Piliečių dr-jos sa
lėje (368 W . Broachvay), į\*yks 
dr. Kosto Jurgėlos knygos "Lithu-
ania: the Outpost of Freedorrf 
pristatymas. 

Su knyga ir Jos paskirtimi su
pažindins Mykolas Dranga. Kal
bės ir šios knygos autorius dr. K. 
Jurgėla. 

Meninę dalį atliks solistas Be
nediktas Povilavičius, akompa
nuos kompoz. J. Gaidelis. 

Po meninės dalies šaulės pa
vaišins kavute, kurios metu bus 
galima įsigyti knygą papiginta 
kaina. Norintieji galės gauti au
toriaus autografą. 

Maloniai kviečiami dalyvauti 
visi, ypač tie, kurie negalėjo da
lyvauti demonstracijose Washing-
tone ar finansiškai jas paremti. 
Savo dalyvavimu bent šį kartą 
pademonstruokime, kad esame so
lidarūs ir vieningi kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. 

Bostono šauliai nori, kad šis 
vakaras būtų visiems malonus ir 
prieinamas, todėl į šį vakarą įė
jimas nemokamas. Be abejo, Šau
liai bus dėkingi visiems, kurie 
laisva auka prisidės prie nemažų 
išlaidų padengimo. 

šaulių J. Vanagaičio kuopos 
valdyba 

VYČIU IŠVYKA 

Lietuvos Vyčių Naujosios Ang
lijos apskritis suruošė savo kul
tūrinę išvyką į Maironio parką, 
prie VVcrcesterio. Buvo atvykę 
vyčiai ir jų svečiai iš Kairių vie
tovių: Bostono, Worcesterio, Pro-
videnee, VVaterbury ir kitur. Da
lyvavo ir dvasios vadas Lawrence 
lietuvių Šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas Albinas Janiūnas. 
Ta ip pat daug kitų kunigų. 

Nors diena buvo lietinga, bet 
tas neatbaidė vyčių ir jų svečių 
rinktis ,nes jie turėjo tikslą: pini
gai jaunimo scholarship - stipen
dijom. Jie kiekvienais metais pa
skiria tam reikalui. Šiais buvo du 
tokie laimingieji: Kathryn Norin 
kevičiūtė. Jono ir Onos Norinke-
vičių duktė iš Dorchesterio. Ji 
studijuoja Lovelio universitete 
gailestingųjų seserų kursą, ir kitas 
jaunas vyras iš Rhode Island. 
(Pavardės nepadžymėjom). Do
vanų dalinime pirmą premiją, te
levizijos aparatą, laimėjo bosto-
niškio "Dzūkų karaliaus" Felikso 
Zalesko vaikaitis Jonukas, kuris 
yra tik kelių mėnesių amžiaus. 
Senelis jam buvo ir tą laimingą 
bilietą nupirkęs. Jonuko tėvelis y-
ra profesorius Bostone. 

Vyčiai taip pat turėjo suorga-

\ hiMi tlOM 
Indianapolis, Ind. 

APIE LIETUVIŲ VEIKLA 

Vietos laikraštis "The India
napolis Nevvs" rugsėjo 16 d. lai
doje davė platų straipsnį (autorė 
Kathleen Van Nuys) apie šios 
vietovės lietuvius. Straipsnyje ra
šoma, kad čia yra susikūrusi A-
merikos Lietuvių Bendruomenė, 
kuriai priklauso 28 šeimos, kad 
ši grupė dalyvauja spalio 7-9 
dienomis vykstančiam Tarptauti
niam festivaly su savo gaminiais 
ir papuošalais. Festivaly lietuvių 
pasirodymui vadovauja Mrs. 
Larry Hylton (Tekoriūtė) ir Mrs. 
Robert Goodin (Tekoriūtė). Jų 
motina Sofija Tekorienė, kurios 
vyras Jurgis jau yra miręs, išau
gino keturių vaikų šeimą, šiame 
mieste gyvendami nuo 1950 m. 
Primename, kad bendruomenės 
pirmininkas yra Rimas Guzulai-
tis, Carter ligoninės poilsio sky
riaus vadovas, vicepirm. yra Jim 
Murphy, kurio žmona yra lietu
vė Roma. Bendruomenei priklau
so lietuviai iš Indianapolio, 
Noblesville, Martinsville ir Bloo-
mingtono. 

Straipsnyje smulkiai aprašomi 
kalėdiniai papročiai, kūčių vaka
rienė su visais bemėsiniais patie
kalais. Ir tai smulkiai išaiškina S. 
Tekorienė ir pas ją gyvenanti M. 
Daukšienė, kuri, nors būdama 
90 m. amžiaus, sugeba pagamin
ti sližikus ir kitus kūčių valgius. 
Lietuviai kartais turi pamaldas 
St. Mary bažnyčioje, bet jas laiko 
latvis prel. Adolfs Grosbergs. 

Autorė pamini ne tik bendruo
menės valdybos narius, bet ir ki
tus veikėjus, kaip Ed. Peters. ku
rio žmona yra lietuvė, FeL Chip-
lis, S. Tekorienės sūnus Robertą 
ir Tomą, Stasį Makutėną, Helen 
Mikolaitis, dr. Rolandą Ginčaus-
ką. dirbantį universiteto ligoni
nėje ir kt. 

Taip pat plačiai aprašo Sovietų 
įvykdytą okupaciją Lietuvoje, pa
bėgėlių vargus, Vokietijos stovyk
las, atvykimą į Ameriką ir sunkų 
pradinį kūrimąsi. Straipsnis įdo
mus ir išsamus, plačiai šio mies
to gyventojams parodas lietuvių 
gyvenimą, papročius ir veiklą. 

C L A S S I F IED G U IDE 
» » » • » • • • » • *-•-»-» > t > » 

MISCELLANEOU8 
r » n m 

Sofija Tekorienė įteikia savo dukrai L. Hylton lietuvišką rankšluostį 
su įaustu Lietuvos himnu, šia nuotrauka buvo iliustruotas straipsnis 
apie Indianapolio lietuvius 

Po to, Šv. Andriejaus parapi
jos choras gražiai padainavo še
šias dainas: vieną moterys, dvi 
vyrai ir tris mišrus choras. Dir i 
gavo muz. Robertas Kelly. 

Svečių šiame parengime buvo 
daug, net 250, iš Nevv Britaino. 
Hartfordo, Waterburio, Nevv H a -
veno ir iš kitur. Tai labai pasise
kęs parengimas. Pasirodo, kad 
žmonės tautinius šokius labai 
mėgsta. 

MEDINIAI VAMZDŽIAI 
PATVARESNI 

Mokslinio tyr imo specialistai 
plieninius vamzdžius siūlo pa
keist i mediniais. Pasirodo, kad 
sintetinėmis medžiagomis per
sunk ta mediena daugeliu atvejų 
pranašesnė už metaią. J i nede
ga , nebijo drėgrr. =. puvimo, 
kinvarpų, a t spar i cheminėms 
medžiagoms, todėl tinka naudoti 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiii 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W. 69th S t , teL 776-1486 
llllllllllilimilllllIlUIIIHIMIiUllIUIIIIIHIII 

<fiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiin 

SIUNTINIUI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve, 
Chicago, m. 60682, tefef. 927-5980 
iiuiimiiiiiiiiiniiiiiiutiiiimiiuifiiiiiinH 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiHiiiit 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
senų namų pataisymas. 

PETRAUSKAS 
OONSTRTJCTION COMPANY 

TeL — 847 7564 
Skambint po 6 vaL vakaro 

liiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiit 

B E A L E S T A T E 

LB New Britaino apylinkės vai n e t ten> M j " f ^ *?*** 
dvbą šiais metais sudaro Juozas korozija. P a s a k specialistų, 
Liudžius, pirm.. Romas Butrimas, k a d faneriniai vanadžiai atlai-
vicepirm., Aldona P lečka i t i enė , I k o ***»* atmosfera slėgimą. 
sekr., Algirdas Dūda, ižd. kiti va i - į Montuojant 5 r- v.^zd; 
dvbos nariai: Elžbieta Liudžiu-

»!*!•• ' -.jicSiitffliiiiMiiii!:!;:. 
VIZITINIŲ KORTELIŲ REIKALU 

Vietinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panšiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mo. 

Savininkas parduoda 4^2 kamb. 
mūr. "raised ranch" namą. Centr. 
oro vėsinimas. Keramikos vonia. 
Garažas. Agentai prašomi nesi
kreipti. 59-ta ir Kolmar apyl. — 

Tei. 735-5641 

lllllllIlHMlIiiillimillllllItlIflItlIHIlIintlt 

NERINGA RESTAURANT 
Very clean and popular restaurant 
located in southwest side of Chica-
co. Includes restaurant, 3 bedr. 
brick hoaaae with full basement. 
Gali today for list of eąuipment. 

$59,900.00 

SIRJ.ES — 4 4 8 4 6 6 6 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimtmuuin 

PUIKIAME MLAMI BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmenta namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
VirS 25% ant investmento. Įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Box 14494, N. 
Palm Beach, Florida 33408, UAA. 

WANTED - VYRAI 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
Opening in Chicago for 2 techs in 
field service. We offer an escellent 
benefit package and pay schedule. 
If you ha ve an eleetronie edueation 
and wish to join a company on the 
movė call us at — 

622-7112 
TELEATJTOGBAPH CORP. 

Eąaa.1 Opportunjtj- Employer 3 L / P . 

Labai erdvas 2-$q ankstą marinis 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 maS. garažas. Marquette 
Pke. 

Geras 
3 botai ir 
skubėkite. 

biznis. Brignton Pke. Pa-

• • 

vienė, Juozas Leiberis ir Vincas 
Vilčinskas. 

Rev. komisiją sudaro: Juozas 
Petuška, Jonas Plečkaitis, ir Bro
nius Kūkalis. 

Linkėtina valdybai geros sėk
mės. 

PATIKSLINIMAS 

lengvai pakel iamas ' iena ranka. 
Tiesiant vamzdynus, nereikia 
jų sutvirt inti , pakanka sukli
juot i , jm. 

Anksčiau išspausdinta kores
pondencija patikslintina ta pras
me: Lituanistinė mokykla moks-

Be to, primena, kad Sofijos Teko-j lą pradėjo rugsėjo 17 d., ne spa-
rienės namuose matė ant stalo lio 17, mokykloje dirba Irena Ja-

linskaitė. 
Jonas Bernotas 

padėta naujausią "Draugo" nu
merį, lietuviškų knygų, lietuviš
kų maldaknygių. 

Indianapolio lietuvių kolonija 
maža, bet veikli, susipratusi, su- - Tėra t ik vienas žingsnis iš] įfrįgSS+VZJ!g^J$iJ2& 
geba jungti net mišrias šeimas i oidingumo į juokingumą, 
lietuvišką veiklą.— Napoleon Bonapa r t e 

oooooooooooooooooooooooooc 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Radi jo Valanda Jar $S m. tarnaoja 
N e n Jersey, New Y< - k i r OonnecOcat 

Uetcrtv-ast 

Kas SeStadietr} nuo * Iki 6 vai. popiet 
1» WKVT> Stoties N«w Torke 1110 
k O . AM t r »T.» m « FM) . 

Dtrekt. — Dr. - - ioao J. Štokas 
14S7 Fow*> Drtre 

Hoaataln.«Mlf v . i . 070*3 
TeL 232J1503 oode) 901). 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiHii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senus i r sodedu n a a u i s pe-
S n s . Pigiai išvalau ta ipgi alyvinius ir 
perdirba del duja. Jdedn vandene U -
•iytavus. Kreiptis — 

A. BANYS — TeL 447-8806 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimminiiiiinnfl 

10% _ 20% — $0% pigiau mokėsit 
už apdrauda noo ugnies ir automo
bilio pa-

FRANK Z A P 0 L I S 
3208*2 Wfst 93th Street 

Chicago. Illinois 
TeL — GA 4-S654 

nMHiiiiimuimimiimimiiiiHiiiiiHinin 
ĮTairių prekių pasirinkinias nebraa-

giai iš mūsn sandelio. 
COSMOS PARCELE ESFRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3S33 S. Hždsted St., Chicago, m , ««W8 

2501 W. «»th St., Chieago. m . «0«S» 
Tetef.: »2S-2737 — 2S4-SS20 

IIHIIIIHIIIIIIIIIIHIIIII! 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome Tas 

2951 W 6 S r d Street — 496-7878 

M. L S. 

Kviečiame taip 
tuvtSkij kultūrini-; 
b a 18 Seton Hali 

t k lausyta Lte-
andų anglų kal-

niverttfteto radijo 

(Vadovauja prof. i. Štokas) 

* o o o o o o o o < x x x y > o o o o o o o « o o < x 

N e w Britain, Conn. \f 
GRAŽIAI PASISEKĖ 

TAUTINIU ŠOKIU VAKARAS 

Spalio 8 d. New Britaino LB 
apylinkė surengė tautinių šokių 

1 AUTOMOBILIU TAISYMAS 
mzavę ir parodėlę, xuno e buvo „ ,. I . I . . . ,. vakarą. Dalyvavo ii Philadelpni-gintaras, lietuvių tautiniai audi-Į . . _. . . .•_._/x_i. : ._ x. «A..X 
niai ir kita. Buvo suvažiavę per 
porą šimtų dalyvių. 

BALFO PINIGINIS VAJUS 
TEBEVYKDOMAS 

Balto skyrius Bostone vykdo pi
nigini vajų, kuris tęsis nuo spalio 
1 iki gruodžio 31 dienos. Sky
riaus valdyba prašo visus lietu
vius prisidėti savo pinigine auka 
mūsų brolių ir sesių šalpai, kurie 
yra patekę į vargą. O tokių yra 
daug. Pinigus siųsti ar įteikti sky
riaus iždininkui šv. Petro parapi-

I jos tautinių šokių grupė "Auš-
' rinė? \ kurios vadovė Marytė Ra-
ikienė — Plečkaitytė. Grupę suda
ro 24 berniukai ir mergaitės, ku
rie pašoko 9 šokius. Grupę bend
ruomenė pavaišino užkandžiais, 
o po šokių — šilta vakarienė. 

ir 3-čk) aukštų salėse. Aktyvios 
parapietės renka įvairias dovanas 
tam bazarui ir prašo visus, 
kas tik turi lietuvių audinių, rank 
darbių ar kitų tam bazarui tin
kamų daiktų, juos paaukoti ir pri

jos klebonui Antanui Baltrušū-j statyti į kleboniją. 
nui šiuo adresu: St. Peters Parish, 
50 Orton-Marotta Way, So. Bos
ton, Mass 02127 

IŠVYKO 

— Visuomenininke Elena Va-
syliūnienė išskrido pas sūnų į Vo
kietiją, kuris kaip fizikas dirba 
Planko institute. 

— Antanas Stapulionis ir dan
tų gydytoja Genė Stapulionie 
nė , praleidę vasarą Cape Code, iš
vyko atga! j Floridą. 

PARAPIJOS BAZARAS 

Padangos . Priekinių ra tu reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai i r kiti pa
taisymai . F IRESTONE TIRE& Wheel 
a l ignment and balancing. Brakes. 
Shock abeorbers. Mufflers and papeš. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
a n d Fi l ters . 

FTETVAKABICOSE 

Budraitis Really Co. 
DRAUDIMAI {VAISIŲ B C t I C 

B U T T NUOMAVIMAS 
Parinksime mK"nin1nl"iifi 

424S W . 6Srd St» M . 7CT4M*. 

S P O T 
V V E L D E R 

Free hand spot weiding on sheet 
metai eabinetry. Modern plant, 
exceiient working conditions. 
7:00 to 3:30 PM, 5 day week. 
Many company benef its uiclud-
ing life insuranoe. pension plan, 

paid holidays and vacations. 

Appty in person betweea 

9 A M & 1 P M o r GaQ 

6 7 5 - 8 2 9 3 

PEERLESS 
WISTRU*#EIIT CO, 

3910 W. Devon Ave. 
Li»co4flwood, III. 

Aa Eouai opportnnlty 
. 

WAMTBD — 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — TeL GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai . r y t o iki 8:00 vaL %-akaro. 
Šeštadieniais nuo 7 :00 vaL ryto &i 4 vai. popie t 
Šventadieniais uždaryta . — Sav. MIKAS CBSAS 

Sv. Petro lietuvių parapijos So 
Bostone bazaras įvyks lapkričio1 riejimas Lietuvių Piliečių 
!<* 4 Lietuva; E&ečūį d-io& U-rft: Aoiitonio; So ^osua^ 

Parapija turi daug išlaidų. Re
montavo bažnyčią ir salę, dabar 
remontuos koplyčią. Tam viskam 
reikia pinigų. 

PARENGIMAI 

— Spalio 29 d. Brocktono Balfo 
skyriaus vakarienė. 

— Lapkričio 5 d. Bostono litu
anistinės mokyklos tėvų komiteto 
rengiamas tradicinis balius su 
programa Chateau de Ville res
torane Rando'phe. Programą at-
lil-c Elena Blaidytė Z Chicago* 

•*- Lapkričio 27 d. Lietuvos ka
riuomenės atldlf:!tt6 sukakties mi 

d-iosl 

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiinmiinfiniiniiinmiirniiniiiiKiitiiiiiimffiffinmifniiitiii 
G Y V E N K I T E Š I L T A I 

imuiiiimiiiii 

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

Apdranstes perfcraastymM 
{vairia atstumu 

TeL — S70-1882 
376-5996 

imi»nniinimmimminmw 
iniiiiuiiiMiiiiHfMiHiiiHumniiiHiniinH 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Pbumame ir vaškuojame 
visa rnšiu grindis. 

J . BUBNYS — Tei. R E 7-5168 
tiiiimmiiiiiimiiMii 

PACKAGE E X P R E S S AOENOT 
MARHA NOREIKIENfi 

SIUHTIHIAI Į LIETUY4 
Liatmi paceklanjamos geros rnMel 

prekes. >lnMa= i i F^tropos aBadSUa. 
2608 W. 69 St.. Chicago. m . M62* 

TFX. — WA S-27ST 

IMKITE BE BAIMES 
TvlfUu 2—JTJĮ dūla mOfo BIHMBI 2 

atskiri Šildymai, ahnnimim langai 
Didelis garažas. Labai gera vieta. 
tUįHįk 

DideB* mūro bungalow ant plataus 
sklypą Gazu Sūdymas. Marąuette 
Ffce. $25,750.00. 

10 bota tvarkingas m&ro nanas, 
apie $22,000 metinių pajamą, nanjas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų butų, gelsva plyta, 18 Me
tų attideram M I I M ft ekstra didelis 
Tnūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beLanonte, daug 
kitų priėdę. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

DIZBJU prekybai, restoranel ar ell-
sni, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marąnette Pke. $42,900. 

Grąžos platai sklypas ir garažas 
Maitmette Pke. Vertingas pirkėja. 

Valdis Rea) Estete 
2625 W « i 7 l f t S t m i 

TaL 737-1290 tr 737-8584 

H 0 U S E K E E M R 
Pleasant energetic woman wanted 
to live in beautiful home with 
yotmg North Shore family. Cbild 
care, housekeeping duties — ligbt 
cooking. own room, bath, T. Vrf 
Mušt speak some English. 5 days. 

Pbone — 32S-S962 
Reikalinga moteris prižiūrėti \y2 

metų mergaite 3 dienas savaitėj, 
ne savaitgaliais, Newton apylinkė
je, nuo lapkr. 7 d. Rekomendacijos 
reikalingos. Skambint 929-0798 

l&CTTO§fOJAMA — I U B 
' - - • • - - - • • - i - - •• -

BENT 

uiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiuinti 
M O V 1 N G 

SERfiNAS perkrausto baldos b? 
kitus daiktus. I r i a toH miesto lei
dimai fa* pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8068 
HtnmmiiiiiiiiHuit 

ie% — »% — ••% 
a* apdimaas 
Ml*r, 

žLącTK igru, ; ^ t g ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - — ^ ^ 
'Mf!>V'><:''AT 

I-»H^kit/> sntntH Seminfara langus b- įsigykite gerfaBsaf* SjnBiiJiMą 
karstu vandeniu Hefctrn) "INTERTHEMT* nnSUdyma 

J] galite {jungti het kmriem kambaryje. Vanduo yt» Isensetį^t^j 
uždarytas ir niekad nerefldn papildyti Termostate? ^ra įM*»* Tr!iai 
veikia. Pasiruoškite iš anksto visoJdeme Mtiketomacs, 

K O S T A S B U T K U S 
Skambint 778-2781 — sUlkMI MifUAsj tarp * r. Ir 8 r. v. 

Kalbed uetoviftai tarp 8 ir 10 v. T. 

FRARK Z A P 0 L I S 
»tt W«st M«h m 

CMoasjo, mtaoti 
TK. — QA 4-MM 

Remkit tnog bizrueriaa, korto 

skelbiasi "Dranfie". 

M. A. i I M K U S 
>'OTART P T B i a C 

n f C O H E TAX SEKTIOB 
4269 So. Muplevood. tei. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMESTIV !.«kvieti?na<. pilAoml 

PlLIETTBfiS PRAŠYMAI ta
ki tok e blankai. 

Pompano Beach, Floridoje, atos-
togautojams išnuomojami miegami 
kambanaa. Skambint 906 - 94S-97S*. 

Ižnuom. 4 kamb. butas 
Brigbton Parke 

53S-715S 
ISNUOM. kambariai fcortstams 

^ . Petersburg, ^ o r i d o ^ . susitarti 
Ohicagoje teL 778-2509 

Į S I O T K I T C D A B A B 

— bet 

PojHilar Lithuanian 
Recipes 

apstosoka skelbtis diea. DRAUGE. 
ass jis plaoiaasisi 
tuvių dienraštis, gi 
io* y^a visiems prtelaamds. 

^i;»«!WWir:;Lspraw/,r " I B K 
MARQTJETTE PARKE 

12 metų milras. 3 miegamieji, VĄ 
vonios. graSai įruoštas rūsys, gasu 
Sldvmas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BT7TTJ NTJOMAVTMAS 
Namų pirkim:i.>. — Pardavimns 

Vald>Tn»w 
Drsjadhsai — Income Tax 

>'o1»riata« — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

S455 So EedUe A^e —• T?9-aS8 

PATTKSUNTA IR PAGRAJSNTA 
LAIDA 

• 
Kam dienon Draugo spaust rr*A 

MlsMo septintą laidą Stos poplis-
rios virimo knygos). J. Dauzrardte 
nė fel patikslino kr pagražino iią 
laida naujais parnoaimais. 

Tai gertsusia dovana 
fanonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu Ir 
virimu. Al knyga yra- sukerosi ls» 
bei daug Įsjidaaslniri lietuvis b? la-
tataaenj dsrbo vietose b* organiaa-
djose. 

Knyga ym labai grsfial trUta b 
su spalvotomis mustrseiksms. La
bai patogi varto JnwL 

Ukrtsskyltte pasta* 
IVBATJSAA. Knyga; skyriai 

4Mt W«*jt«»vd Strsst 
fIBnuti 

'*/~V 

jį tHflAfRa pisttfttJfyiL 

SMt t pyOb *f.ce»QB 30 eentse 
niirî Bt ibiam 

H Įrlistils 30 

'atlUMU....... • • . . • . • • • . , „ . . l u , . M > W | , | l l l | | | | B M „ „ l u > a . MVU>" "UUUiL ' Vjf<rir>-i *f *~*-*"v i m'X! 
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A. A. STEPONAS KĘSGAILĄ • KENSTAVIČIUS 
Gerą lietuvį, kietą žemaitį prisiminus 

Rugsėjo 29 d. Montrealyje, Ka
nadoje, mirė a. a. Steponas Kęs
gailą —Kenstavičius. Prie velio
nio gyvenimo ir darbų reikia kiek 
sustoti, nes Steponas nebuvo eili
nis darbininkas. 

Dviguba pavardė nėra pripuo
lama. Sią pavardę tokia forma 
randame jau Vytauto Didžiojo 
laikų dokumentuose ir vėlesniuo
se aktuose. Rašoma: Kesgaylo, 
Kenzegall, Kesgall, Kynsgail ir 
pan. Kęsgailų giminės tėviškė 
yra Deltuvos kunigaikštija. XV 
a. Kęsgailos buvo vieni didžiau
sių Lietuvos didikų ir valstybės 
gyvenime lošė didelį vaidmenį. 
Ilgą laiką Kęsgailos buvo Žemai
tijos seniūnai, sumaniai adminis
travo šią sritį, turėjo nemaža 
crvarų ir kitų turtų ne tiktai Že
maičiuose, bet ir kitose Lietuvos 
dalyse. Kęsgailos buvo stiprūs Lie
tuvos nepriklausomybės rėmėjai, 
energingi Žemaitijos reikalų gy
nėjai. 

Tačiau mūsų laikų Kęsgailų 
palikuonys, įsitraukę į aktyvų lie
tuvišką darbą, savo giminės 
herbu (senoviškas skydas su vir
šuje iškeltu nuogu kardu, šar
vuotos rankos laikomu) nesipuo
šė sakydami, kad "tai yra gyve
nimo dulkių apnešta smulkme
na", savo kilme nesididžiuodavo. 
ir mes, daug kartų su jais bend
raudami, dažniausia nė nežinojo
me apie jų giminės praeitį. Di
diko "plunksnomis" nesididžia-
vo ir a. a. Steponas. Apie jų kil
mę iš Lietuvos didikų tada aš, il
gą laiką bendraudamas, nė neži
nojau. Sužinojau tik ''Mūsų Lie
tuvą" rašydamas, Žemaičių že
mės ir žmonių praeitį studijuo
damas. 

Jis gimė 1910.XII.8 Dapšių k , 
Židikų Valsčiuje, Mažeikių aps
krityje, kur tėvai turėjo 60 ha 
ūkį. Buvo" penktas vaikas šeimo
je. Kęsgailų namuose veikė ne
legali lietuviška mokykla, kurioje 
jis buvo paruoštas gimnazijai. 
1919 m. pradėjo mokytis Mažeikių 
vidurinėje mokykloje. Priklausė 
skautams, vėliau suorganizavo 
jaunųjų šaulių būrį ir buvo jų 
vadu. Redagavo moksleivių šau
lių laikraštėlį "Tėvynės sūnus". 
Pasižymėjo iškalbingumu ir va
dovavimo gabumais. 

Baigęs Mažeikių gimnaziją, 
persikėlė Kaunan, kur studijavo 
teisę ir tarnavo Kauno miesto sa
vivaldybės autobusų įstaigoje, iš 
pradžių kaip kontrolierius, vė
liau kasininkas. Lygiagrečiai gy
vai reiškėsi studentiškoje veiklo
je, vadovavo "Saraogitia" (Že
maitija) korporacijai buvo vie
nas jos steigėjų ir pirmininkas, 
Vilniaus Vadavimo sąjungos na
rys. Aktyvus priešlenkiškuose mi
tinguose, energingas kovotojas už 
Vilnių. Vėliau įsijungė į Liet. 
tautininkų sąjungą. 1935 m. vedė 
Kauno m. savivaldybės ta rnau
toją Joganą Steponavičiūtę. 

Raudonajai armijai 1939 m. ru
denį užėmus Vilniaus kraštą, Ste
ponas, kartu su studentu R., kilu
siu iš Švenčionėlių apylinkės, bu
vo slaptai per Sovietų saugomą 
sieną pasiųstas į Pabradę ten, bol
ševikų užnugary, suorganizuoti 
iš vietmių gyventojų civilinę 
valdžią, kuri. raudoniesiems atsi
traukus, būtų pasiruošusi (perim
ti įstaigas. Šį uždavinį abudu sėk
mingai atliko. 

Sovietams Lietuvą okupavus, 
Steponas atleistas iš tarnybos vie
nas iš pirmųjų. Šiaip netaip įsi
darbino tabelininku vienoje Že
maitijos ge'ež. stotyje, vengdamas 
viešai reikštis. 

Pras ;dėjus karui, 1941 m. bir
želio mėnesį, vienminčių pade
damas, suorganizavo Dapšių par
tizanų būrį, apsiginklavo iš priešo 
atimtais ginklais ir apsaugojo nuo 
susprogdinimo svarbius Varduvos 
ir Ventos upių geležinkelio tiltus, 
o taip pat Ventos stotį. 

N u o 1941 m. rudens ligi 
1944. VII. 21 Steponas buvo kau-
no miesto burmistras. Neleng
vas buvo darbas vokiškų nacių 

MOSU KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

750 H E T Ų - S f R A K T I S j DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. spalio mėn. 26 d. 6 

viškos duonos, Igno Simonaičio ir 
n .zoi "•tos Simonaitienė> 'amvbos. 

L.A.P. KLUBO LIETUVIU 
DIENOS 

Spalio 1 ir 2 dienomis Hart
fordo L. A. P. klubas surengė 
puikias Lietuv ų dienas. Tas die
nas galima vadinti meno, dailės, 
dainos, šokio ir džiaugsmo dienos. 

Lietuvių dienų atidarymas pra
sidėjo šeštadienį 12 vai. JAV him 
ną pianu paskambino muz. Jur
gis Petkaitis, paskui susirinkusieji 
sugiedojo Lietuvos himną. 

Po to šias Lietuvių dienas ati
darė iš New Britaino pakviestas 
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jonas Rikteraitis. I sejcmaaienj Lietuvių dienų 
Jis kalbėjo lietuviškai ir anglis-: banketas pras'dėjo 3 vai. p. p., 
kai. Po jo Alfonsas Dzikas nubrė-' Kalbėio dr. Va?devutis Mantau-

Šį stalą globojo Lituanist'nė mo-j 
kyk!a. 

Nusileidę į pirmąjį aukštą, vie-! 

noie sa'ėje radome menininko! 
Simo Augaieio vario dirbinių — 
paveikslų galeriją. Tai iš vario; 
savot šku būdu padirbti paveiks-1 
!aL 

Antroje žemutinėje salėje An-! 
tano Petrikonio paveikslų pilna1 

salė.Viso 43 paveikslai. 
Šeštadienio vakare skirstant do

vanas, 
Krause, 
ckus. 

laimėjo: S. Pekack, 
Bertas, Tonkūnas ir Lu-

Sekmadienį Lietuvių 

reikšmės žė dienų planą čia, ddžiojoje sa-jtas. Jis nušvietė, kokios 
lėje, kur ir kieno yra meno ekspo-' turi lietuvių visuomenei L A. P. 

A. a. St. Kęsgaila-Kenstavičius 

okupacijos metu šiame poste lai
kytis. Darė viską, kad galėtų lie
tuviams padėti. Sovietams pradė
jus Kauną supti, kartu su žmona 
Jogana pa:itraukė Vokietijon. Įsi
darbino Lietuvių globos įstaigo
je prie Rytų ministerijos. Iš Ber
lyno pasitraukė 1945 m. balan
džio mėnesį pripuolamai rastu 
dviračiu, nes traukiniai nebeva-
žinėjo, Berlyną baigė apsupti rau
donarmiečiai. 

Karui pasibaigus, apsigyveno 
Anglų zonoje, kiek vėliau pate
ko į Uchtės stovyklą, iš kur 1947 
m. su žmona emigravo Anglijon, 
o 1948 m. atvyko Kanadon. Apsi
gyveno Montrealio mieste. Tame 
pačiame metalo fabrike išdirbo 27 
metus. 1975.XII.8 pasitraukė pen
sijon. Čia jį ištiko širdies prie
puolis. 

Gyvendamas Montrealyje a. 
a. Steponas aktyviai veikė Liet. 
Bendruomenėje, Aušros Vartų 
parapijoje (vienas jos steigėjų), 
šaulių^ kuopoje, Zuvautojų — 
medžiotojų draugijoje, "Lito" ban 
kelyje. Priklausė Montrealio dra
mos teatrui, iškilus reikalui ir 
vaidindavo, mielai dalyvaudavo 
vakaronėse, parengimuose, pagal 
išgales rėmė lietuvišką veiklą ir 
aukomis. 1949 m. įste:gė LTS 
skyrių. 

Velionis reiškėsi ir spaudoje. 
Lietuvoje bendradarbiavo "Jauno
joje Kartoje", Kanadoje — "Ne
priklausomoje Lietuvoje", "Tė
viškės Žiburiuose". Išėjęs pensijon 
paruošė pensininkų klubo įstatus 
ir buvo vienas iš jų susibūrimo 
iniciatorių. 

Kaip kanadiškiai lietuviai a. a. 
Velionį mylėjo, galima matyti iš 
fakto, kad vietoje gėlių (šeimai 
pageidaujant) Kanados lietuvių 
fondui buvo suaukota daugiau 
kaip 1000 dolerių, o Aušros Var
tų parapijoje už jo sielą buvo už
prašyta apie 40 šv. Mišių. 

A. a. Stepono palaikai buvo 
pergabenti lėktuvu į Toronto — 
Missisaugos lietuvių kapines ir 
ten spalio 3 d. palaidoti. I Toron
tą karstą atlydėjo artimieji. Lie
tuvių kapinėse karstą nešė buvę 

natai, ir apatiniuose kambariuo
se, kur ir kieno yra dailės paveiks
lai. 

Taigi stipriausias iš visų čia 
menininkas pasirodė Antanas 
Kuprys su savo nepaprasta ke
ramika: vazos, Vilniaus pilis su 
dviem vėliavom, puodukai,. 
drambliukas ir kita. Aplinkui 
tuos jo puikius eksponatus puo-, 
še Anelės Kuprienės apdėstytos! 
gėlytės. 

Antra iš eilės didelė meninin
kė — tai Aldona Saimininkienė. 
Tai šiaudel'ų menas. Iš paprasto 
ūkininko rugio šiaudo ji išdirba, 
mirkydama, net virdama, laidy-
rama (prosydama) puikią savo 
medžiagą: koplytėlėms, vytims,: 
kryžiams ir kam kitam. Net ame
rikiečiai yra susidomėję jos šiuo 
menu. Aldona Saimininkienė 
kviečiama į amerikiečių šeimas 
ir jau ji su savo menu kelia koją 
į amerikiečių mokyklą. 

Toliau stalas Moterų Federa
cijos, kurios pirmininkė yra Ada 
Ustianauskienė, o šalia jos, kuri 
čia buvo, tai Bronė Žilienė. Jos 
pasižymi ne tik savo tautinių dar
bų rinkimu, bet net surengė ir 
dovanų dalinimą. Visos L.M. 
F. Hartfordo klubo narės paauko-
io ir taip grąžai parėmė L. A. P. j 
klubą. Prie to daug dar prisidėjo 
Jadvyga Dapkienė, Antanina 
Guntulienė ir Danutė Drauge-; 
lienė. 

Kitame Šone salės —tai ginta
rų stalas, išstatytas Albinos Bel-
zarienės ir Aušros Sarpalienės. 
Išdirbin'ai atvežti iš okupuotos 
Lietuvos. Tikrai buvo daug gražių 
daiktų. 

Kiek į dešinę, Amerikos Lietu
vių legiono "Ladies Auxiliary" 
stalas su visokiais rankų darbais, 
ž'noma gražiais tautiniais. 

Toliau buvo Danutės Grajaus-
kienės knygų (pardavimui) sta
las. Buvo ir pyragaičių ir lietu- i 

klubas ir kas būtų jo netekus 
Todėl ragino visus lietuvius klu
bą šelpti, remti ir stoti į jį nar'ais. 

Po banketo buvo koncertas. 
Programą atliko iš Waterburio 

Daugiau negu dešimt tūkstan
čių tikinčiųjų iš visos Italijos 
ir įvairių užsienio kraštų Asy
žiuje dalyvavo švento Pranciš
kaus Asyžiečio mirties 750—jų 
metinių užbaigimo iškilmėse. 
Šia proga šv. Pranciškaus ba
zilikoje įvykusiom pamaldom 
vadovavo Milano arkivyskupas 
kardinolas Colombo. Pamaldo
se, tarp kitų, dalyvavo ir I tali
jos ministras pirmininkas An-
dreotti ir kai kurie kiti žymūs 
krašto politiniai veikėjai. 

Gertrūda Kulvinskaitė. Dainavo 
labai puikiai. Pasak muz. Eleono
ros Minukienės, šis klubas dar 
tokios dainin :nkės nėra girdėjęs. 
Jai akompanavo Allen Deferare. 

Paskui pasirodė Dalės Dzikie-
nės paruoštos tautinių šokių gru
pės. Jaunieii pašoko Kalvelį ir Ke
purinę. Birželio grupė pašoko 
suktinį, audėjėlę, blezdingėlę, jon
kelį. Pašoko gražia1'. 

Visos L. A. P. klubo rengtos pra
mogos praėjo pasigėrėtinai. 

Jonas Bernotas 

A. t A. Dr. SOFUAI RiMKEViČIENEI 
apleidusiai šios žemes kelionę, jos liūdinčiam 
vyrui ir . JONUI RIMKEVIČIUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Alfonsas ir Aidcna Rimai 
su šeima 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St.. Chicago. 111. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 
< • — J ••» ^ = <» 

Š. m. rugsėjo mėn. 27 d. Lietuvoje, Kaune, ilgus 
metus iškentėjęs Sibiro tremtį, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė 

A , f A, 
Pulk. Ltn. PRANAS GREBLIAUSKAS 

Palaidotas š. m. rugsėjo mėn. 29 d. Sanav:s Ka
pinėse, Fredoje. 

GIMINES 

EU D EIKŠ S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

DR. JONĄ R I M K E V I Č I Ų , 
jo žmonai dr. SOFIJAI mirus, gilaus skausmo valan
doje užjaučiame ir kartu liūdime. 

Alma ir Česlovas Geležiūnai 
Aldona ir Bronius Underiai 

(Atkelta iŠ 3 psl.) 

nemaža laiko skiriama laisvalai
kiui, pirkimams bei asmeniniam 
pabendravimui. Tačiau yra to
kia taisyklė, kad svetimam mies
te niekas po vieną nevaikšto, o 
grupelėmis nemažiau kaip t rys , LB pirmininkai — B. Sakalas, dr 
ar keturi. Ekskursijų kainas ban
doma išlaikyti kiek įmanoma 
prieinamesnėmis, kad kuo dides
nis skaičius jaunimo galėtų pa
sinaudoti galimybe pakeliauti, 
susipažinti ' ir pamatyti naujus 
horizontus. UŽ kai kurias prog
ramai saokyklose galima gaut: 
of:daI:ui urskaitus. Je:gu ka ; 
bįtų iuinter«suoU4 : : norėtų ?.a- j 
tesrJų trJcTTAd]ų, miejai suteik-
čitu {teL'JJįJJlvOMftBi,'' -^4 

P. Lukoševičius, A. Rinkūnas, dr. 
S. Čepas, E. Čuplinskas, dabar
tinis pirm. J. R. Simanavičius. 
Pastarasis su velioniu atsisveiki
no KLB krašto valdybos vardu. 

Su a. a. Stepono mirtimi lietu
viai ir ypač žemaičiai neteko ge-

BEVERLY RTLLS GfiLINYCIA 
Telef.: FB 8-9833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DABY STORE 
9918 Sootiroest Hwr, Oak Lawi 

TeL 499-1318 
— Gėles visoms progoms — 

P A D 
Po trumpos ir sunkios ligos atsiskyrė iš mūsų tarpo mūsų 

mielas draugas 

A. t A. Jonas Česunskas 
Mirė 1977 r- rugsėjo 11 d., palaidotas rugsėjo 14 d. šv. 

Kazimiero kapinėje. 

Širdingai dek jame jo draugams, kurie jj lankė ligoje. 

Ypatingai dėkojame visiems, kurie atsilankė koplyčioje ir 
užprašė šv. Mišias už velionio sielą. 

Nuoširdi padėka kun. Pučenskiui. kun. Augliui už maldas 
koplyčioje, kun. kan. Zakarauskui už šv. Mišias, pritaikintą pa
mokslą ir palydėjimą i amžino poilsio vietą. 

Esame dėkingi Vaclovui Momkui už solo pamaldų metu. 
Taip pat grabnešiams bei koplyčios direkt. James Lack už nuo
širdų ir malonų patarnavimą. 

Teresė ir Povilas Urbonai 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš YVOP A. 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1 :Oo vai. popiet. — šeštadienį ir 

sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 
Telef.: HEmlock 4-2423 

1490 A. K. 
71S9 S. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ELL. 60629 

— — 
Namų, sklypų įsigijimo bei kitais 

investavimo reikalais 
PIETVAKARIŲ FLORIDOJE 
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i L A I S V Ė T A I P PAT j 
Į Į P A R E I G O J A Į 

Ar mes atliekarr- laisves pareigą savo tautai? I 
Bent vienu tž ilgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent t 

ugdydami lietuviška knygą. : 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, J 
mes galime per L^'uvižkos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- £ 
VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- s 
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. j 

Rašykite pn* irmos progos: : 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 

4545 West 68rd Street 
Ctcago, niinois 60629 

pridėdami $5.00 stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerel- j 
kes, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. : 

Klubas siunčia 
leidžiamas knygas 

savo nariams informacijas Apie naujai iš-

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN ME. 

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

K U S 
MARQL>fcTTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenJiilI 6-2345-6 
1410 So, 50th Ave. Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AUKŠTO AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletinrig Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LTTUANTCA AVE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS ~ 
2814 W. 28rd PLACE Tet. Ylrcinia 7-6671 
2424 W. 69th STREET Tel. REpnblic 7-121S 
11029 Sonthvrest Highway, Palos ITilK DU TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Trl LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSS4 SO. RALSTED STREET tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 SO. UTUANIGA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

>MII)f l l l lUHIIIII IHH!l!! ! ! ! !nini! l ! | | | | | t !UIHIIUIIIII ! ! l l l f l l ! I ! l l ! I I I !(t l l l t l l l l l ! l l l l l l l t l lM" 

Perskaitė "Draugą", duokite j i Kiliems |u4oso 
VASAITIS - BUTKUS 

50th Ave-, CICERO, rLL TeL OLympfe 2-1008 
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Į X Lietuviu fondo Valdybos 
i posėdis DUS šį ketvirtadienį, 
į spalio 27 d., 7:30 vaL vak. savo-
ije būstinėje, Posėdyje bus 
I svarstomi Krukonio fondo rei-
ikaiai, vajaus pokylis, metinis 
narių suvažiavimas ir kiti svar
būs klausimai. 

X Dr. Jono Basanavičiaus x Ses. Susan Klein. Šv. Ka-
50 metų mirties sukakties mi- Į zimiero seserų vienuolijos narė, 
nėjimo proga Liet. filatelistų 
draugija "Lietuva" ruošia spe
cialią parodą, kuri įvyks lapkri
čio 5—6 dienomis Jaunimo cen
tro apatinėje salėje. Be vertin
gų filatelinių eksponatų, pirmo
je eilėje bus pateikta įdomi ir 
reta mūsų tautos atgimimo 
patriarchą liečianti gausi iliu
stracinė ir raštiška medžiaga, 
imta iš red. Br. Kviklio ar-
chvvo. 

spalio 14 d. turėjo specialų at
sisveikinimą su pamaldomis vie
nuolyno koplyčioje, Chicagoje. 
Ji išvyksta darbuotis į Argenti
ną, kur jau daugelį metų misi
jose dirba Sv. Kazimiero sese
rys tarp lietuvių ir vietinių. 
Ten jos turi tris vienuolynus, 
vadovauja trims mokykloms ir 
ruošia kandidates ir naujokes 
vienuoliniam gyvenimui. 

x Kun. dr. Kęstutis Trima-

Chicagoje 
' ir apylinkėse 

PALIKIMAS" CHICAGOJE 

Bedagno ja I. 

KNYGŲ SKAITYMO 
KGVKl'BšAS 

tuvių dramos sambūriui vado
vaujanti 15 m. Ji su savo ak
toriais — 10 žmonių atskrido 
į Chicagą. Veikalą režisorė su
trumpino, nes būtų užėmęs 4 

x Kunigai Antanas ir Augus- kas, "Ateities" žurnalo vyr. re
tinas Sabai, gyveną šiuo metu i daktorius, kalbės "Lietuvos 
Kanadoje, prisidėjo kaip leidėjai j Aidų" radijo programoje tema 
prie a. a. Antano Giedriaus-Gie-; "Mirties angoje" šį šeštadieni 
draičio "Mūsų Jurbark.\s" mo- j tarp 8—10 vaL vak. 
nografijos leidimo. Taip pat x Ses. Marilyn K a n r i c t a l ^ . ^ ^ ^ „_ ^ ^ ^ 
kaip rėmėjai įsirašė Elytė ir Šv. Kazimiero seserų vienuoli- b i a u p r i t a i k v t a s 3 0 e n a i # 
Zigmas R a t i l a i iš S t Peters-! jos 70 metu gyvavimo progai ^ ^ įpert ingai pasiruo-
burg Beach. Fla. Monografija,; yra parašiusi puikų straipsni ; f e ^ j ^ j į ^ / ^ į į . 
kuri bus gausiai iliustruok, i "The Chicago Catholic" ir "The ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"Draugo" spaustuvėje rankama Catholic Standard and Times" 
ir taisomos jos korektūros, savaitraščiams. Straipsnyje ryš- j Ypatingai stiprus premi juota-
Autoriui mirus, korektūras tai- kiai parodyta vienuolijos veikla; sis aktorius Saulius Matas — 
so velionio brolis, vienas iš pa- tarp lietuvių imigrantų ir kitų! sūnaus Eugenijaus Vaičio vand-
grindinių knygos redaktorių, tautinių grupių Amerikoje ir i meny. Vincas Dovydaitis — tė- j 
Dzidorius Giedraitis, gyv. So. misijose, taip pat ir dabartiniai į vo vaidmeny įtikinančiai per'cei-
Bostone, Mass. j darbai ligoninėse, mokyklose,; kė sunkiai sergantį ligonį. Ri-

x Rago slapyvardžiu pasira-! prieglaudose ir kt. i mantas Žukas pataikūno vaid-
šęs autorius prisiuntė kūrinį į x Be "Draugo" mano, pensi- meny tarpais buvo komiškas 
"Draugo" romano konkursui ninkės, dienos ir vakarai būtų savo žodžiais palikimo sieki-
Šių metų tūkstantinės mecena-, labai nuobodūs ir beprasmiški, mais. Viltis Jatulienė, šeiminin-
tai yra Ada ir Andrius Skučai — rašo mums Ona Kavėnienė kė ligonio sodyboje, gerai jautė 
iŠ Floridos. Paskutinė data ro- iš New Yorko apylinkių, siųsda- j savo vaidmenį. Rasa Zelenytė 
manams prisiųsti yra lapkričio; ma prenumeratos mokestį ir au- į — slaugė — ir Inga Tumienė — 
1 d. (pašto antspaudas). ką. Ačiū. į ligonio Martyno dukters vaid-

X Kun. Viktoras Rimšelis,! x Lemonto Maironio litua- j meny derinosi į visą dramos 
šiomis dienomis vizituojąs Ar- nistinės mokyklos tėvų komite- į eigą. 
gentinos marijonų vienuolynus, tą 1977-78 mokslo metais suda- pa statyme jautėsi aktorių 
prisiuntė sveikinimus iš tolimo ro P ™ i n k ė Rasa R II te fc režisorės D. Mac 
Pietų Amerikos krašto "Drau-Inė (2540 Jonquil Lane, Wood-
go" redakcijai ir visiems arti- i ridgre. Dl 60515. tel. 963-5827), 
miesiems. šią savaitę j is jau j vicepirm. Romas Krištopaitis, 
turėtų grįžti j Brooklyną, N. Y., j sekr. Ona Antanaitienė, ižd. 
kur žada pravesti metines re- j Rasa Bialik (Augiūtė), posėdžių 

Jaunimo centre spalio 23 d. 
buvo suvaidintas B. Pūkelevi-
čiūtės "Palikimas". Šis veika
las 1976 m. buvo premijuotas 
Los Angeles dramos sambūrio 
paskelbtame konkurse. IV Te- j 
atro festivaly Toronte Los An-; 
gėles sambūris suvaidinęs "Pa-j Konkurso terminas baigėsi 
likimą" laimėjo I premiją už; spalio 15 d. Kas nesuspėjo at-
pastatymą, I prem. už daiL A. siųsti iki to termino, gali dar 
Žaliūno dekoracijas ir I premi- siųsti iki lapkričio 1 dienos. Po 
ja už geriausią aktorių — S. lapkričio 1 dienos gauti laiškai 
Matą. nebus užskaitomi konkursui. 

Dabar šį dramos veikalą į bet kaip medžiaga Tėvynės 
Chicagą atvežė režisorė Dalila Žvaigždutei Tad dar turite iai-
Mackialienė, Los Angeles lie- ko keletą dienų. Svarbu, kad 

mu. ŽVAIGŽDUTE 
kMMfihl4 J* įsteigtosLietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 

"045 So. Cbiemont 

pašto antspaudas būtų XI. 1, 
bet ne vėliau. 

Lapkričio mėnesį bus tikrina
mi visų darbai. Kai pasibaigs 
terminas — duomenys bus pa
skelbti Tėvynės Žvaigždutėje. 

Redaktorius 

EGLIŲ ŠAKOS LINKO 

Buvo šalta žiemos diena. Eg
lių šakos linko nuo sniego. Grįžę 
iš mokyklos vaikai išbėgo į lau
ką žaisti žaidimus. Nors sau
lė švietė, bet ledas netirpo, že
mės niekur nesimatė, viskas 
buvo arGiiigta. Paukščiukai 
tupėjo ant tvoros laukdami kol 
kas pabers duonos trupinėlių. 
Vakare pradėjo pūsti žvarbus 
vėjas. Vaikų juokas nutilo ir 
visi nubėgo į savo šiltus na
mus. 

Dalia Kašubaitė, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Avenae, Chkago, maria 60696 

SKAMBUTIS Mano grupė išvažiavo iš ryto. 
Mes visi gavom po vieną arklį. 
Mano buvo labai greitas. Visi ! jau laisva vaikystė baigės, 
jodinėjom valandą laiko. Kai j Mes mokykloje visi — 
grįžom atgal į barakus, mes | Už langų skrajoja snaiges 
užsidėjom maudymosi kostiu
mus ir ėjom maudytis. 

Jūra Liutkutė, 
Marąuette Parko kt. m-los 

6 skyr. mokinė. 

Ir žemelė jau šviesi. 

TRIMITAS NAKTĮ 

Kartą keliaujantis pardavėjas 
paskambino skambutį prie vie
nų durų. Išeina namo savinin
kas. Pardavėjas siūlo pirkti 

Clevelando Šv. Kazimiero lit. laikrodi. 
mokyklos 6 skyr. mokinė, — Gaila, — pasakė savinin

kas, — man iš viso nereikia 
jokio laikrodžio. Niekada aš jo 
nesu turėjęs. 

— Kaip jūs sužinote laiką? 
— nustebęs toliau klausia par
davėjas. 

— Mano žmona kiekvieną 

Dar šviesesnės mokslo žinios 
Lieka protuose visų — 
Bus nauda, tiesas pažinus, 
Ir gyvenime šviesu. 

Vincas Jonikas 

tų iš džiaugsmo, jeigu jis ten 
galėtų grįžti. 

Augis Gedgaudas, 
Los Angeles lit. m-los 7 sk. 

mokinys. "Saulutė". 

KAI NENORI EITI 
MOKYKLON 

Penkerių metų berniukas, pir
mą dieną sugrįžęs iš mokyklos, 
skundėsi: 

— Mamut, aš nebeisiu ten. 
rytą septintą valandą prike'ia Nemoku skaityti, nemoku rašy-
mane- iš" miego ir paruošia ka- ti ir jie man neleidžia kal
vos puoduką. bėti. 

— Jūs turite gerą žmoną, — 
įsiterpia pardavėjas. 

— Taip, — jis atsako. — Aš
tuntą valandą sužinome laiką 

PAŠTO VALDYTOJAS 

Grafas Lamoral von Taxis 
(1621-1676) tapo vyriausiu paš-

1 iš radijo. Tada mano žmona j to viršininku Vokietijos imperi-
I paruošia pusryčius. joje. kai jis buvo 7 metų am-
I — Kaip sužinote, kada laikas žiaus. 
< eiti į darbą, — klausia parda-

kiaiienės bei jos pradėjėjos 
Emos Dovydaitienės tvirta ran
ka. 

Piešė Lina Didžbalytė, Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. mokinė 

MAXO LIETUVA 

Man Lietuva yra kraštas, kur 

ŠUNIUKAS IR LAIŠKAS 

GARSO PINIGAI 

— A š apleidžiu namus tuoj' Seniau žmonių sukvietimui 
po pusryčių. Į darbovietę I buvo vartojamos metalinės 
punktualiai nuvykstu 9 valan- i plokštės, į kurias mušdavo sun-
dą Kai suskamba skambutis \ kiu daiktu. Tas plokštes gon-
poilsiui, žinau, kad jau 11 va-

Veikak- nedaug akcijos, o 
kolekcijas pranciškonų vienuo-, sekr. Vytautas Kamantas ir na-i dialogai ir monologai stato di-į rjetuvos istoriją ir* geografiją, 

Berniukas gavo laišką iš mo- landa. Kai dar kartą suskam-
čiutės. Šuniukas pagriebė laiš b*» yra pietūs, tada pirma va-

iyne. 
x Vakaronė sn komp. Bru-

tėvai gimė. Aš esu girdėjęs apie ^ fr ^ w ^ Q berniukas, landa. 

rvs Al eis Kazlauskas. Kontro-; dėsnius reikalavimus aktoriams, Į ^ - ; _ „ „ i, f l;n*h„vrt ir kain dal - * • _ « • • n 
,;_ r T T . . . ,,__, k_ . ,.- ,:_^.-.: _.. t_. — t**1 z m a u - k a i ? e u v o ' KSUP "** laišką!*' Šuniukas bijo n* loja. mėjo pardavėjas _ Panašiai ir 

paskui jį. Šis sako: 'Duok man1 Taip, suprantu, — pažy-

!lės komisiia sudaro Vytautas bet jie nuoširdžiai stengėsi n e - i ^ , . v _ T i e t u v m - į . maįdaue i a i S K ą : J S U I U U K a s 01J° ff 10Ja. ~~ ̂ ."T VT „ T 
-i Ardickas. S e v e r u i Krutuli* ir W v a našta nakelti. ! 5 * S . J f f ^ S l * "***?? Mama išėjo iš namo pažiūrėti, PO pietų, - tobau aiškino savn Ardickas. Severinas Krutulis ir 

; Vytautas Šoliūnas. 

X Lietuvių Fondo 2-rojo mi

no Markaiėiu jvyks šį penkta
dienį, spalio 23 d. Jaunimo cen
tro kavinėje. Kompozitorius 
kalbės apie savo kūrybą ir ją * * • • vajaus proga po 100 dol. I varžybos dėl ūkio palikimo, I j ^ b u v a u Washingtone jau-
pailiustruos magnetofoniniais aukojo Lietuvių TV rėmėjai jaunuolių meilė ir tėvų - vaikų n i m o demonstracijoje, einant į 

žiuojasi šeimos trikampiai ir pažįstamas draugas. 

įrašais. ! Eleonora Lukienė ir Jonas In 
I driūnas. Įnašus padidinti ir 

x Lietuvių Fondo 2-rojo mi-i n a u j a į s n a r i a i g j s i r a š y H g a ] i m a 

fijooo vajaus proga aukojo šie k r e i p i a n t i 8 j L . F . ^ ^ ^ 2422 

lengvą naštą pakelti. . įva izduoju, k a i p jį a t r o d o . k M ^ d a r o s L &w> ^ ^ m n k a s > Visuomet grįžtu namo 
Veikalas ne banalus. Čia kry- j Bet man Lietuva buvo kaip ne- m a i l a i ž k ą g i paskaitė jam ir 2e»tą valandą, kada prasideda 

šuniukui tą laišką. j ""^l0 žinios. Kai radijo signa-
Viva Bartkutė, ' a s suskamba, yra septinta va-

Dariaus - Girėno lit. m-los l a n d a - Tada valgome vakarie-
rv sk. mokinė. ne- Einame miegoti po dešim-

tos valandos žinių. 
PAKELIUI f FLORIDA 

kirtingų kartų psichologija.. I U S U ambasadą pajutau, kad tą 
Veikalas turi gilesnę prasmę I nepažįstamą draugą sutikau ir 

— moralines problemas, religi- j jis šaukė, kad nori laisvės. Kad! 
asmenys: 1000 dol. dr. Antanas; w " ^ o i * t e R i CMc^o" HL i n e S i r P a t r i o t m e s užuominas, i jis nebenori bijoti eiti į mišias! 

gaiš vadindavo. 
Javos saloje žalvariniai gon

gai buvo vartojami kaip pini
g a i 

GALVOSŪKIAI NR. S 

I (mįslė) 
Ne žmogaus padarytas — 

gardumas neapsakytas. (10 t . ) . 
n. 

šio galvosūkio pavadinimas 
yra "Trimitas naktį". Perskai
tykite šį straipsnelį, išspausdin
tą šiame numery ir sužinosite; 

ir Elena Razmai; po 200 dol. 
— dr. Kazimieras ir Aldona 
Rimkai. Julius ir Stasė Balučiai; 
po 100 dol. — dr. Kazys ir Ge- 1*5** $ šeštadienį, spalio 29 d. ir jo vadovei. 

- Bet, pavyzdžiui. 
Pereitą vasarą mūsų šeima nakties metu ir nori sužinoti 

varžybas dėl ekonominio laimi-! ar sakyti, kas jam atrodo tei- į važiavo į Floridą. Labiausiai laiką, kaip tada? — viltingai 
( p r ) ' !kio. Chicagos lietuviai dėkingi j singa; kad jo broliai ir seserys man patiko, pakeliui matyta, paklausė pardavėjas. 

I Ateities vakarą, kuris Los Angeles dramos sambūriui | nebūtų ištremti į Sibirą, nes jie Tennessee valstija. _ A š tariu trimitą, — šypte-

Dabundilk ą reikia daryti- ( 1 5 taškų). 

nutė Šukiai, dr. Edmundas ir 
dr. Marija Ringai, Milton Blu-
menthal ir inž. Vandelinas ir dr. 
Alina Domanskiai. (pr.). 

X Ieškome lietuviškai kalban
čio "retail sales" pardavėjo dirb
ti pilną laiką kilimų krautuvėje. 
Patyrimas pageidaujamas bet 
nebūtinas, Brighton Parke. 
Skambint 423-1616. (sk.). 

X Komp. Bruno Mnrkaičio 
karinių koncertas "Pilnatis" 
įvyks spalio 30 d., sekmadienį, Į metu buvusį šerifo pavaduotojo 

7:30 vai. vak. Jaunimo centro Įspūdį stiprino gerai parinkti 
didžiojoje salėje, dėl bilietų į garsiniai efektai, o plojimų gar-
skambir.ti: Mildai Tamulionie- 1 sai liudijo apie pasitenkinimą 
nei 246-5390. ( p r . ) . įvykusiu pastatymu. S. Pr. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KALĖJIMO VIRŠININKAS i MOTERYS PRIEŠ CHICAGĄ 
Nauju Cook kalėjimo viršinin-Į Moterų lygių teisių konstitu-

ku šerifas R. J. Elrod paskyrė cinės pataisos siekiančios gru-
Pilypą Hardiman. paskutiniu' Pės ėmė skelbti boikotą mies-

norėjo emigruoti 
laisvą kraštą. 

Taip aš vaikščiojau su nepa
žįstamu draugu ir girdėjau, 
kaip jis šaukė, kad jis tik lais
vės nori; šaukė, kaip jo tėvai, 

(pabėgti) į Tik kalnai, miškais apaugę. Įėjęs atsakė namų savininkas. matyti nuo kelio. O tie kalnai! 
Tokie aukšti ir jų gražumas yra - — Trimitas? — net sušuko 
nuostabus. Mes užsikėlėme į iš nustebimo pardavėjas, — bet 
pačią viršūnę aukščiausio kai- gi trimitas negali laiko pasa-
no. Ten buvo toks parkas, ku- kyti. 
ris vadinosi "Rock Gardens 

3 vaL popiet Jaunimo centre. 
Bilietai Marginiuose ir Vazne-
ko prekybos namuose. (pr.). 

padėjėją. 

APEPLfcŠfc MIRUSIA 

Širdies smūgio ištikta Floren-
ce Dorsey. 57 m., buvo nuga-

X Rekolekcijos moterims š 
m. įvyks lapkričio 4-6 d. Cen-

, , ~.. . T benta i Cook anskr. ligonine 
acie vienuolyne Chicagoie. Jas , * . . , . , , v

v 
praves kun. A. Saulaitis. SJ. 

tams tų valstijų, kurios nepri
taria šiam reikalavimui. Chica
gą dėl to jau neteko apie 15 
mil. dolerių pajamų, nes to mo
terų sąjūdžio šalininkai atsisa
ko čia šaukti suvažiavimus. 

LAVONĖLIS DĖŽĖJ 

Viktoras Palonas, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 11 sk. mokinys. 

bet atgaivinti nebepavyko. Jos 

U t o į y 5 7 ' d r V " j i r t " M e š k a i ^ ū ^ ^^"t*™0,™**' chlrd^MiUer ~k"onėfis' ""rastas 
kienė. 66*23 S. Francisco, tel. 

M t S C SODYBOJ 

Aguona 

Aguona labai graži gėlė. Ji 
yra daržovė ir gėlė. Galima ją 
uždėti ant pyragų. Jei perdaug 

Devynerių melų negriuko Ri-! valgai aguonų, tai užmiegi. 

776-980L (pr.) 

beirtas pas laidotuvių direkto- ? ^ ^ 

S J**iL y ^ « 46th S t . Chicagoje. Jis bu-
jvo išrengtas. Policija ieško žu-kad nuo jos piršto jau buvo nu

mautas vedybų žiedas. Į ,-. 

AUTOMOBILIŲ GAUJA LIGONINIŲ IŠLAIDOS 
Pašaukta tvarkyti susišau- Cook apskrities ligoninių ir 

džiusių bendrininkų, policija kitų sveikatos institucijų 1978 
Romane aprašoma Dzūkijo* i L a k e a p s kri ty rado 40 akerių m. suplanuotas biudžetas siekia 

Knyga *M Į farma. kur buvo slepiami vogti 187,478.562 dol. Tai rekordi-
automobiliaį, daugiausia juos nis biudžetas. 11.7 ̂ c didesnis 
išardant ir parduodant dalimis, j už 1977 m. biudžetą. Pagal šį 
Rasta 40 gazolino tankų, sunk- biudžetą Cook apskrities ligoni-
vežimis. kitų dalių. Gauja vo- nė gautų 130,470.533 dol., ka-
gė automobilius iš Chicagos ir Įėjimo ligoninė, vadinama Cer-
kitur, padarydama per milijoną mak Hospital, gautų 2,174,568 
dolerių auogtoi;^. jdol 

VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprai 

partizanų veikla 
pusi., kietais viršeliais Jtrnuk 
ta i U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00 

Užsakymus siųsti Draugo' 
adresu tllinois valstijos gyven 
tojai prideda 57/ mokesčių. 

AAdrytė Giedraitytė 

Murkia 

Mano kačiukas Murkis yra la-
I bai meilus. Jis geras ir mėgsta 
j žaisti su manim. Dieną Mur-
i kis žaidžia kieme. 

Rima KKorytė 

Paukščiukas 

Čia yra paukščiukas, 
Bet jis dar mažiukas. 
Kai jis bus didesnis. 
Jo dainelė bus gražesnė. 

Nida Gedgaudaitė 
Visi Los Angeles lit. m-los 

, mok;r..„., •Saukite'*. 

broliai ir seserys mirė už kusve. B u v o ^ ^ ^ ^ visą' ~ f ° ^ P ' ^ ~ . ^ d a m a -
i Taip susipažinau su savo Lietu- . aukščiausioie%ieto^ ** & t 8 a k ė n a m ų 8 a v m m k a 8 -
va: tėvų gimtuoju kraštu, ma- ^ J į m , ! S f T f ^ T - I ^ fr nutraukiame jų pasi-\ *. galėjai matyti net septymas' t,o1KA-„„„ TV»U«- ~~~;~I ;S no tėvyne, mano tauta — mano ° \J7t~-i av. * • K. \. kalbėpmą. Dabar nonme is-

J £ L * nori ^ S S i ^ ! ^ d u o ^ r T S S ' « « " " T ^ l T ^ 
• 1X4. . „ . ««*"** iw » « " . atsakymą, kaip trimitas gali 
*Š^:^***^1«*'.\nakties metu pasakyti laiką. 

Teisingą atsakymą atsiuntęs, 
gaus 15 taškų. 

SLVURtS PAŠVAISTĖ 

Bernardas Brazdžionis rašo 
šiame eilėraštyje, kad Lietuva 
yra graži, kaip šiaurės pašvais
tė ir kaip gėlė ryto. Jis kalba 
apie Lietuvos vargus ir apie vi-

kur galėjai stovėti ir žiūrėti 
žemyn. Ten buvo toks nuosta
bus grožis, kad niekados nepa
miršiu! 

Gailė Darni Jonaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

V ki. mokinė. 

JAUNUČIŲ STOVYKLOJE 

Šią vasarą aš važiavau į Dai
navą — Jaunučių stovyklą. Ten' sus, kurie mirė per karus. Poe 
buvo labai smagu. Man ypatin- j tas dar rašo, kad jis norėtų 
gai patiko viena diena. Tą die- j grįžti j savo tėvynę Lietuvą, nes 
ną vaikai arkliais jodinėjo.! ji labai graži ir žalia. Jis verk-
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'/ 

<•>!#•• Mu 
y 

PMii iadrl AatHaityta, V U. 

(Žiūrėkite piešinį). Ar pasi
seks meškai pripūsti balioną? 
(5 taškai). 

IV. 
Grupė mergaičių išėjo valgyti 

pietų. Visos pasirinko tą patį 
maistą ir vienodo didumo porci
jas. Pavalgiusios sumokėjo iš 
viso 56 dol. 29 et. Kiek mergai
čių valgė pietus ir po kiek kiek-
viena mokėjo už pietus? (15 t ) . 

V. 
Kaip vadinasi trečias didžiau

sias kraštas, buvęs anglų Com-
monwealth narys, užimąs šiau
rinę Siaurės Amerikos dali? 
(5 taškai). 

GALVOSŪKIŲ NR. 1 
ATSAKYMAI 

1, Plienas. 
3. Islandijoje — Didysis Gei

zeris. 
4. Akys kaktoje, kad gyven

tum šviesoje. 
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