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SADATAS TIKRAI VYKS | IZRAELI 
Ekspertai jo kelionę sveikina, bet žinoma, 

kad bais ir didele opozicija 
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Kairas. — Egipto prezidento 
Anwar Sadato pareiškimas, kad 
jis sutiktų apsilankyti ir Izraely, 
Jeruzalėj kalbą pasakyti Knesse-
tui (parlamentui) , buvo drama
tinis posūkis Vid. Rytuose. Į jo 
kalbą panašiai atsakė Izraelio 
premjeras Menachem Begin. Jis, 
jei reikėtų, lankytųsi Kaire, o ae
rodrome asmeniškai pasitiktų Sa-
datą, priimtų jį kaip didelį sve
čią. 

Po tų pareiškimų jau matyti, 
kad tai nebuvo tik tušti žodžiai, 
tokiems istoriniams vizitams rim-

kytųsi didžiausio priešo žemėje. 
Begin apie savo planus priimti 
Sadatą vakar kalbėjo Knessete ir 
Amerikos ambasadoriaus prašė 
tarpininkavimo su Egiptu. 

Washingtone Valstybės depar
tamente buvo paminėta, kad 

j Amerika tarp jų tarpininkaus. 
Sadatas vėliau minėjo, kad lau
kia oficialaus kvietimo iš Begino. 
Vizitas gali būti už kelių savai
čių. Apie savo sumanymus Sada
tas nėra kalbėjęs su jokiu ara
bų vadu, nesiteiravo, ar jie pri
tars, ar ne. ".Aišku, bus tokių, 
kurie už tai mane pasmerks". 

Ekspertų manymu, Sadatas 
ryžtasi drąsiam žygiui, matyda-

Į mas didelį nepasitenkinimą savo 
valstybės viduje. Taip ilgai neaiš
ki padėtis, nei taika, nei karas, 
negali tęstis, reikia imtis naujos 
iniciatyvos. 

Anwar Sadat 

tai ruošiamasi. Tai bus pirmas 
kartas nuo Izraelio valstybės pra
džios, 1948, kad atabų vadas lan-

Amerika patenkinta 

sovietų išvarymu 

Washingtonas. — Valstybės 
departamente su pasitenkinimu 
buvo priimta žinia apie sovietų 
išvarymą iš Somalijos. "Dabar 
Somalija galės turėti nepriklau
somą politiką", buvp pareikšta, 
bet pridėta, kad tai nereiškia,! 
jog Amerika tuoj pat pradės jai 
teikti ginklus. 

Šveicarų reikalavimai 
Belgrado konferencijai 

Užtikrinti, kad niekas del įsitikinimų nebus suimtas, 
baudžiamas ar HiRkTiTninnnjarnfis 

Yukon, Kanados šiaurės vakarai, kur gamta žmogaus dar nesugadinta 

Gerins sntykius 
su kaimynais 

Bangkokas. — Tajas planuoja 
pakviesti Vietnamo delegaciją ir 
pagerinti abiejų saitų santykius. 
Naujasis premjeras gen. Chama-
nan siųs oficialius atstovus į 
Kambodiją ir Laosą, leis tų kraš
tų prekes pervežti per savo teri
toriją, bandys pašalinti įtampą 
ir pasikartojančius susišaudy
mus. 

Chamanan ministeriu pirmi
ninku buvo paskirtas prieš porą 
dienų po spalio 20 karinio per
versmo. 

"Dievas ir Tėvyne" Nr# 2 

Kovoje už tiesą 
Kun. Antano Yliaus kančių kelias 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

1955 vasario 16 kun. A. Ylių 
išleido i laisvę, tiksliau, leido ap
sigyventi už lagerio vartų Vor
kutoje. Jo bausmė turėjo baigtis 
tik spalio 22, tačiau buvo už
skaitytos "užskaitos" už ypatin
gai sunkų darbą Archangelsko 
miškuose 

Nauji šėtono gundymai 

Kadangi "laisvieji" tada va
žiuoti į Lietuvą dar neturėjo tei
sės, kun. A. Ylius naktį dirbo 
duonos kepykloje, o vėliau lent
pjūvės sargu, o dieną kartu su ki
tais kunigais (kiekvienas sa
vo tonoje) atlikdavo savo ku
nigiškas pareigas, apaštalavo. 
Vėliau paaiškėjo, kad čekistai, 
norėdami rasti būdų "prieiti" 
prie kun. A. Yliaus, "įtaisė" jam 
draugą, neva poetą Petrą Novic-
ka, savo agentą, kuris niekur jo 
nepalikdavo — padėjo čekistams 
pažinti savo auką. Per tuos 17 mė
nesių, kuriuos kun. A. Ylius buvo 
priverstas praleisti Vorkutoje, jį 
mėgino užverbuoti net 4 kartus. 
Panagrinėjus verbuotojų pokal-
b'us su kun. A Ylium, matyti, 
kad tai buvo planingas vis naujų 
ir naujų verbavimo — naujų psi
chologinio priėjimo metodų tai
kymas tikslu palaužti kunigo va
lią. Pilnai aprašyti pokalbius už
imtų daug puslapių, todėl pasi
tenkinsime tik kai kuriais epizo
dais. 

Pirmą kartą naktį čekistas prie
kaištauja lentpjūvės sargui; 

— Maldos namų tai nėra, o 
tu, susikvietęs žmones, meldiesi. 

— Tik'nčiųjų pareiga visur 
melstis. O kai dėl maldos namų, 
tai duokite leidimą ir bus mal
dos namai, — atsako kun. A 
Ylius. 

— Duosime, tik tam reikia at
likti kai kuriuos formalumus. 
Pirmiausia, pats turėtum mums 
padėti. 

— Argi aš nepadedu? Kiekvie
ną naktį saugau liaudies nuosa
vybę. 

— To per maža. Reikia padė
ti išaiškinti liaudies priešus. 

— Tam esate jūs. 
— Matau, kad šį karta nesu

sikalbėsime. Gerai pagalvok Juk 
esi kunigas ir turėtum pasirūpin
ti, kad būtų maldos namai. 

Po kurio laiko vėl naktį pri
sistatė jau keturi aukšti kari-
ningai. Siūlė "užimti žymiai 
aukštesnę tarnybą", ilgai "aiški
n o " gyvenimo prasmės, valsty
bės, teisingumo, sąžinės ir pan. 
klausimus, bendrai paėmus, mė-
g'no kun. A. Ylių sužavėti savo 
"idėjomis". 

Pagaliau čekistai pabandė 
kun. A. Ylių palaužti ir iš jėgos 
pozicijų. Sustabdo jį gatvėje, pa
sisodina į "Volgą" ir nuveža pas 
Komi ASSR Saugumo irr'nistrą. 
Prabangiuose rūmuose, ištakin
game kabinete, Čekijai kun. A. 
Ylių mandagiai priima, visur pa

tarnauja. Vienas mandagusis 
"kambarinis", padėjęs nusivilkti 
šinrasiū'e, kabindamas ią, iš
kratė kišenes. Kun. A. Ylius su
prato, kad ieško Vorkutoje ėju
sio pogrindinio laikraštuko "Lais

vės varpas", kurį prieš keletą va
landų jam buvo padavęs Petrasj 
Novickas, kaip vėliau paaiškėjo 
čekistų agentas. Laimei, laikraštu
kas jau buvo paslėptas, kišenė? 
tą kartą buvo tuščios, todėl mi
nistras tegalėjo gąsdinti tik dė! 
nelegaliai atliekamų relig'nių pa
tarnavimų — o juk buvo užpla
nuota "sučiupti" su pogrindinėj 
spauda. Pagaliau ministras au 
toritetingai pareiškia: 

—Kiek mes su tavimi galime} 
terliotis? Mes atskleidėme tau 
daug savo žinių, paslapčių, o tu 
mums nieko. Už tai mes tau su-} 
darome naują bylą. 

— Jokių žinių aš iš jūsų ne-j 
prašiau ir jūsų paslapčių nežinau 
ir nenoriu žinoti. Aš jums dar) 
nieko nežadėjau, sielos neparda 
viau ir, žinoma, neparduosiu, o) 
jūs jau naują bylą sudarote. Tai 
kiek bylų sudarytumėte, jei bū-l 
eiau bent ką pažadėjęs? Jei ir su-l 
tikčiau būti jūsų šnipu, vis tiek| 
nieko jūs iš manęs neišgautumė 
te, jums net pažadų netesėčiau 
Nenoriu daugiau nė susitikti su] 
jumis. Nusibodo. 

— Jeigu šitaip su mumis kal
bi, tai Vorkutoje ir supūsi, — 
atsakė ministras. 

Atrodo, kad po tokio pokalbic 
verbuotojai turėtų palikti savo au
ką. Tač au po ilgesnio laiko tar
po tie patys Vorkutos čekistą' 
dar kartą kun. A Yliaus teiravo
si, gal jis iau apsigalvojęs. Be 
to, kažkodėl klausinėjo, ką ji' 
veiktų tėvynėje, jei sugrįžtų, a-

nesiruošia ten keršyti, "suvedinė 
ti sąskaitas". Po šio paskutini' 
Vorkutoje pokalbio buvo leist? 
kun. A. Yliui grįžti tėvynėn: ma
tyti, tikėjosi, kad Lietuvos čekis
tams geriau seksis kun. A Yliau' 
sielos medžioklėje. 

'B"< d iu j iau) 

Sustiprinta 
lėktuvu apsauga 

WashingtonasJ'— Amerika lei
do vokiečių Lufthjrnsob lėktuvams 
naudoti visas priemones, rei
kalingas apsisaugoti nuo galimų 
teroristų atakų prieš lėktuvus. 
Pakrančių apsauf>s laivai budės j 
tose vietose, kur iyla ar leidžias 
vokiečių lėktuvai iš New Yorko, 
Bostono ar Philadelphijos, kad 
atviruose vandenyse nepasimai
šytų teroristų laivai su priešlėk
tuvinėm raketomį Teroristai bu-į 
vo pažadėję, pfetftsUnt lapkričio! 
15, sunaikinti tris Lufthansos lėk
tuvus, bus kerštas už tris, taria
mai nužudytus jų draugus V. Vo
kietijos kalėjime. 

Panaš 'ai sustiprinta apsauga 
vokiečių lėktuvų ir Chieagos O' -
Hare aerodromo perimetre. Lėk-
'uvai turės teisę nurileisti ir pa
kilti "kirtingomis nuo įprastinių 
kryptimis, galės daug greičiau 
pakilti ir nusileisti. 

Pranašauja šiltesn 
žiemę 

Washircgtonas. — Amerikos 
klimatologinė tarnyba, mano. 
kad ši žiema nebus tokia šalta, 
kaip praėjusi. 

Susidaužė galvos, 
ne automobiliai 

Guetersloh, V. Vokietija. — 
Kad priekiu dažnai susidaužo au
tomobiliai, ne naujiena. Buvo 
naujiena, kai du automobilistai 
susidaužė galvomis. Buvo didelis 
rūkas, ir vienas vairuotojas, kad 
geriau matytų, plentu važiavo 
iškišęs galvą. Pasitaikė, kad ly
giai taip darė ir iš priekio va
žiavęs. Siaurame plente abu smar
kiai susidaužė galvomis ir dabar 
gydomi toj pačioj ligoninėj. Au-
automobiliai liko nepaliesti. 

Prasideda karštlige 
į Yukonę, Alaska^ 

Vancouveris. — Šiandien da
rosi panašu, kaip buvo prieš 80 
metų: bėgimas į šiaurę. Praėju
sio šimtmečio pabaigoje buvo už
ėjusi aukso karštligė, dešimtys 
tūkstančių žmonių keliavo į Yu-
koną, Alaską ieškoti aukso, šian
dien pradeda darbininkai traukti 
naujo vamzdžių tinklo statyti 
natūralioms dujoms iš Prudhome. 
Linija numatyta tiesti šalia Alas-
ko: kelio per Yt_«koną, British 
Columblją iki Calgary, Albertoj. 
Iš ten šakosis į Californiją ir 
Chicagą. Projektas kainuos kelis 
ar keliolika bilijonų dolerių. 

Pradeda registruotis pirmoj ei
lėj kelių tiesėjai, paskui vamz
džių specialistai, plieno suvirin
tojai, traktorių ir sunkvežimių 
vairuotojai, mechanikai ir tie, ku
rie nori pagyventi žmogaus ne-
sugadintoj gamtoj, pakvėpuoti 
grynu oru. Paskui juos trauks jų 
šeimos, krautuvininkai, links
mintojai. Suidarys nauja tauto
saka ir legendos, kaip susidarė 
apie aukso ieškotojus, rašo "Mo-
nitor". 

Šachas Amerikoj 

YVashingtonas. — Irano ša
chas Rėza Pahlevi lankosi Ame
rikoj. Jo apsauga didelė, žinant, 
kad jis turi čia daug priešų. Va
kar ir šiandien jis kalbėjosi su 
prezidentu Carteriu. 

Londonas. — Karalienės Elž
bietos II dukrai Annai vakar gi
mė sūnus, pirmas vaikaitis. Pa
gal britų tradiciją sosto paveldė
jimo eilėj jis bus penktas. 

VVashingtonas. — Amerika 
Kinijai pasiuntė 591,000 bušelių 
sojos pupelių. Tai pirmas toks 
pardavimas nuo 1974. 

Šveicarijoje veikianti Tarptau
tinė krikščionių akcija už religi
nę laisvę įteikė Belgrado konfe
rencijai peticiją, kurioje reika
laujama, kad konferencijos daly
viai sudarytų specialią komisiją 
tikėjimo ir sąžinės laisvės apsau
gojimui Helsinkio konferencijos 
Baigiamąjį aktą pasirašiusiose 
valstybėse. 

Peticiją parėmė 130 Šveicarijos 
parlamento narių. Reikalaujama: 

1. Kad visuose Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijoje dalyvaujančiuore 
kraštuose visiem piliečiam būtų 
pilnai užtikrinta teisė remtis kon
ferencijoje priimtais nutarimais, 
be grėsmės būti už tai suimtiems, 
baudžiamiem, ar diskriminuoja-
miem. 

2 . Kad būtų išlaisvinti ir įtei
sinti visi sąžinės kaliniai, kurie 
buvo suimti per pastaruosius dve

jus metus, tai yra po Helsinkio 
konferencijos užbaigimo; 

3. Kad būtų amnestuoti visi 
belaisviai, kurie dabar yra kali
nami dėl savo religinių įsitikini
mų, nesuderinamai su Helsinkio 
konferencijos Baigiamojo akto 
nutarimais. 

Tarptautinės krikščionių akci
jos už religinę laisvę peticijoje 
yra nurodomi konkretūs faktai, 
liečiantys tikinčiųjų persekiojimą 
komunistų valdomuose kraštuo
se ir reikalaujama, kad tikėjimo 
laisvės suvaržymai būtų panai
kinti; kad tikintiesiem būtų duo
ta teisė ir galimybė nevaržomai 
išreikš'i savo religinius įsitikini
mus, o Bažnyčiai būtų garantuo
ta teisė pasinaudoti visomis so
cialinės komunikacijos priemo
nėmis, rūpintis žmonių pagal
ba ir nevaržomai veikti kitose 
religinio gyvenimo srityse, ypač 
religiniai auklėti jaunimą. 

Vladimir Bukovski. disidentas, da
bar keliaująs po Amer.ką su pa
skaitom apie kalėjimus, koncentra
cijos stovyklas ir psichiatrines li
gonines 

PLO priima 
Amerikos planus 

Tunisas. — Palestinos išlais-
Į vinimo organizacija ( P L O ) pri-
, ima Amerikos — so.ietų planą, 
i jį laiko tinkama baze deryboms 
j pradėti. Said Kamei, PLO dele

gacijos vadas arabii užsienio rei
kalų m.'nisterių konferencijoje, 
minėjo, kad tas planas leidžia ir 
jiems dalyvauti. 

Egipto prezidentas Sadatas pa
siūlė, kad Genevos konferencijoj 
palestiniečiams atstovauti reikia 
pakviesi palestiniečių kilmės 
Amerikos profesorių. 

Tunisas. — Arabų užsienio rei
kalų ministeriai sutarė kitų metų 
vasario vidury sušaukti viršūnių 
konferenciją. 

Didžiosios spaudos puslapiuose 

„Rusai važiuokite namo rr 
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Bostonas. — "Russians. go ho-
me" — tokia antrašte parašė 
"Monitor" vedamąjį (XI. 15). Jau 
daug metų Vakarai buvo susirū
pinę didėjančia sovietų įtaka stra
tegiškai svarbioj vietoj — Afri
kos Rage. Dabar, sudėjus visas 
kombinacijas, sovietai patyrė vie
ną iš pačių didžiausių diploma
tinių pralaimėjimų: Somalija ru
sams įsakė kuo greičiausiai išsi
nešdinti, uždaro sovietų povan
deninių laivų bazes Indijos van
denyne, o su Kuba net ir diplo-
rmtinius santykius nutraukia. 
Nuo 1972, kai tą patį padarė 
Egiptas, sovietai nebuvo patyrę 
didesnio smūgio. Svarbiausia, 
kad čia nieku nėra prisidėjusi 
Amerika. Ta i yra pavyzdys, kaip 
rusai nenusimano ir sugadina sa
vo reikalus. 

Daugiau negu dešimt mo'ų jų 
5,000 ar daugiau patarėjų stipri
no, ginklavo Somalija, naudojosi 
jų uostais ir norėjo savo įtaką 
išplėsti visoj rytų Afrikoj. Tik no-
laiku padidėjo jų apetitas, kai 
pamatė, kad naujoji Etiopijos vy
riausybė išvarė amerikiečius ir į 
tą tuštumą patys pradėjo verž

tis. Jie svajojo sudaryti "socialis
tinę federaciją" iš Somalijos, 
Etiopijos, Sudano, Djibouti ir 
Pietų Jemeno. Tik nežinojo, kad 
arabų nacionalizmas yra stipres
nis už tai, kas vadinama "socia
lizmo" solidarumu. 

Laikraštis nepataria Amerikai 
skubėti į Somalija. Amerika pa
sitikėjimą- ten yra menkas. So
malija kreipiasi ginklų į Iraną, 
arabų šalis ir Prancūziją. Rusai, 
įsivėlę į Etiopiją, gali ir ten su
silaukti panašaus likimo kaip ir 
čia, o gal ir blogiau. Etiopija 
draskoma ir vidaus neramumų, 
su ja gali visko atsitikti 

KALEN~DORH7S 

Lapkričio 16: Edmundas, Gert
rūda, Aiškutis, Tyda. 

Lapkričio 17: Aušros Vartų Ma
rijos; Alfiejus, Ežbieta, Getautas, 
Gilvinė. 

Saulė teka 6:39, leidžias 4:30. 

ORAS 

Dalinai saulėta, vėsiau, ga
limas lietus, apie 50 laipsnių. 
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KILNIOS VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO PASTANGOS 

Šiomis dienomis daugumą skau
tiškų namų pasieks nedidelis 
Vydūno Jaunimo Fondo siunti
nėlis. Tai tradicinės kalėdinių 
sveikinimų atvirutės. Šį siunti
nei} sudaro 12 meniškų atviru
čių, kurias dovanai Fondui su
kūrė dailininkės: Z. Sodeikienė, i 

te visiems giedant "Lietuva bran
gi" ir tradicinė "Ateina naktis". 

valt. Vilius Dundzila 

GERAS DARBELIS — 
PASITARNAVIMAS 

VISUOMENEI 

Daugiau negu pusmetis, vaka 
rinė Claremont gatvės pusė j pie-

Y v . i : Šimkiene" ir EL I t u s n u o J a u n i m , ° c e n t r o b u v 0 už~ 
Zotovienė. Gautos pajamos už at- i v e r s t a 1 $ K : r s t a i s k r u m a i s i r i v a i r i o " 
virutes įgadina Fondą atlikti ne- 1 mis šiukšlėmis, kas ne tik maži-

tovių ženkleliais. 
Iškilmingai daliai pasibaigus, 

sesės pririnkusios malkų sukūrė I 
lauželį ir netrukus vėsus rudens 
oras pakvipo čirškinami) dešre-, 
lių, maltinių ir kepamų bana-1 
nu kvapais. Sesės vaišino.i, iki 
atėjo lakas užgesinus ir sutvarkius 
laužavietę keliauti namo. Visos! 
džiaugėsi, galėjusios pabuvoti | 
ir pasidžiaugti atvira gam- j 
ta, maloniu vėlyvo rudens oru. Į 
Dėkingos savo vadovėms ir tėve- j 
liams —budėtojams i. b. Kaziui1 

Jakštui :r buv. tunto tėvūnui A. 
Skirpstūnui už įdomią sueigą pa-
ežeryje, sugrįžo į Jaunimo cent
rą, kur jau jų laukė tėveliai. 

PASIKEITIMAI SESERIJOS 
VADIJOJE . . 

Daugiau kaip penkerius metus Nerijos tunto Ventės laivo udrytems 
, vadovavusi g. v. v. Rasa Jovarauskaitė-Narbutienė. perduodama parei-
LS Seserijos Vyriausia brauti- į g a s pasfeutinj kartą žvelgia i laivo įsakymų knygą Nuotr. Lino Meilaus 

ninkė v. s. Irena Kerei ienė pra
neša, kad joms pačioms prašant, "" ~~~ 
iš pareigų atleidžiamos sekan
čios vadijos narės: s. Danutė S e - n i n k i l * draugove. Kviečiamos da 
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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. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakeiti dienraščio kainą. 

Nuo S. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kanadoje 33 00 
Kitur J.A.V. 31.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

6 mėn. 
$19.00 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

3 mėti. 
$15.00 

15.00 
13.00 
15.00 
9.00 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

maškienė — skautininkių skv- lvvauti ne vien tik skautininkės, 
eilini Jaunimo šalpos darbą, kurį' n o galimybę automobilius pasta- , n a u s v e d ė j a u ,- s p 5 B r o n ė Stra- j b e t v i s o s draug ninkės ir laivų va 
paryškina žemiau pridėtas Fon- j *& * * jr sudarė labai negražų' 
do Valdybos pirmininko laiškas. 

Gerbiamieji Fondo Bičiuliai 

25 metų sėkmingo darbo lietu
viško jaunimo tarpe yra mums 
didelis malonumas, o kartu reikš
mingas Fondo pasisekimas ir pa
sididžiavimas. Negaudami jokių 
stambiu aukų, palikimų ar in-

ir netvarkingą aplinkos vaizdą 
Praėjusį sekmadienį į Jaunimo! 
centrą atvykusieji buvo maloniai 
nustebinti šios vietos pasikeitu-
sia išvaizda bei susidariusia ga
limybe ten vėl pasistatyti auto
mobilius. 

Šį aplinkos aptvarkymą ir visuo
menei bei vietos gyventojams pa-

vestacijų, įstengėme paskolinti I sitarnavimą atliko Lituanicos 
studijuojančiam lietuviškam jau-j tunto Vinco Krėvės draugovės 
nimui 6L763 doL Lituanistikai į skautai ir vadovai. Dvidešimt pen-

vinskienė —jurų skaučių sky-! dės> nežiūrint amžiaus ar vyres-
riaus vedėja. įniŠkumo laipsnio. 

paskyrėme 8,029.79 dol. ir daug; 
kitokių paskolų ir paskatinimo 
premijų. Rėmėme visus, kas tik
rai buvo reikalingas. Be mūsų 
pagalbos čekio, ' daugelis liktų 
mokslus nebaigęs ar nepradėjęs 
lituanistinių studijų. 

ki skautai ir trys vadovai, apsirū
pinę grėbliais, kastuvais ir kitais 
šiam darbui reikalingais įrankiais, 
savo gerąjį darbelį pradėjo 9 vai. 
ryto. 

Prityrusiems vadovams v. s. 
Jonui Paroniui, Ginčiui Matu-

Esame dėkingi gerb. kalėdinių į čiui ir Algiui Graužiniui vado-
atvlrukų pirkėjams ir aukoto- vaujant. "Lokių", "Arų", "La-
jams, kurie sudarė galimybes kūnų" ir "Arklių" skiltys spar-
mums dirbti. Linkime jums ma- |č iai ėmėsi darbo. Per valandą ne 
lonių Kalėdų švenčių ir pras-i t'k krūvos iškirstu krūmų b'.ivo 
mingrj Naujųjų 1978 Metų. nuvilktos, išrankiotos gausios j skautininkės žodis, seserijos viene- i iantį Balt i jos^kaxą, kurį rengia 

Nuo šių veiklos met'i pra
džios Seserijos skautininkių sky
riui vadovauti pakviesta ps Regi
na Smolinskienė, o jūrų skaučių 
skyriui — j . ps. Vida Račiūnienė. 

Nuoširdi padėka už jų nuošir
dų darbą vadovaujant aukščiau 
minėtiems skyriams reiškiama se
sėms Siemaškienei ir Stravinskie
nei. Naujosoms vadovėms — 
Smolinskienei ir Račiūnienei lin
kima ištvermės ir našaus darbo 
jų naujose pareigose. 

SESIŲ SKAUTININKIŲ 
DĖMESIUI 

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 20 d. 11 vai. ryto Jaunimo 
centre šaukiama visų Chicagoje 
ir apylinkėse gyvenančių skauti
ninkių sueiga. Dienotvarkėje nu 

SUDARYTA STOVYKLOS 

VADOVYBĖ >•:• 

LS Brolijos Vyriausias Skauti
ninkas s. fil. S gitas Miknaitis jau 
sudarė pagrindirvų vadovų šta
bą ateinančią vasarą JAV įvyks-

DRAUGININKŲ DĖMESIUI 

Jaunimo centro vadovybė ir ten j 
veikiančios lituanistinės mokyk- į 
los prašo sueigoms vadovaujan- j 
čius draugihinkus-kes, o ta 'p pat | 
budėtojus kreipti ypatingą dėmė
si į jų sueigoms" naudojamų pa
talpų tvarkingą palikimą. Nusis
kundžiama paliekama netvarka, 
nešvara ir turto žalojimu. Patal
pos turi būti paliktos švarios, len- į 
tos nuvalytos, staliukai ir kėdės 

tančios Taut . stovyklos Brolijos i tvarkingai sustatyti. Ant sienų 
pastovyklei. Štabą sudarantieji va- pakabinti mokinių darbai nelie-
dovai jau ruošia planus, kad sto
vykla būtų visapusiškai sėkmin-

čiami ir nežalojami, paliktos kny
gos ir sąsiuviniai neplėšomi ir ne 

ga. Artimu laiku bus paskelbtos terliojami, mokytojų stalų stal-
vadovų ir jų talkininkų pavar
dės ir apsiimtos pareigos. 

PAKVIESTI CLEVELANDO 

J. RUDU AI 

Visi Clevelando jūrų 
yra pakviesti atvykti į š. 

budžiai 
m. lap

kričio 26 d., 7:30 Vai. vak. Jauni-
matytas LŠ Seserijos vyriausios į mo centro didžiojoje salėje įvyks-

1977 m. Su dėkingumu į šiukšlės ir net užpiltos ir išlygin
tos gatvėje buvu~ios duobės. 

Kalėdos. 

Vytautas P. Miliūnas 

Fondo valdybos pirmininkas 
Vinco Krėvės draugovė gražiu 

pavyzdingai atliktu savanorišku 

t^rns vadovaujančių sesių įver-1 Ch'cagos Prezidento A. Smetonos 
tinimas, seseriškas pabendravi
mas sukaktuvinių metų dvasio
je. Taip pat visos dalyvės pasira-

! "darbu vra pavvzdvs kitiems, s ie-!^" s , s v e į n i m o a į r e i*> k u r * b f 
LITUANICOS DARBO SUEIGA į kiantiems būti naudingais ir arti- ! l l e i k t a s Š e š t o s i o s Tautinės Stovyk-

i mui tarnaujančiais skautais.Jau-
Lituanicos tuntas kasmet sušau- j „jmo c e n t ro lankytojai ir vadovy-

kia po kelias išk'lmingas tunto j įįį tikrai vertina' šį visuomeninį 
sueigas, kuriose dalyvauja kvies- \ <rerąji darbelį. 
ti svečiai, vadovai ir skautų tė- Į 
vėliai. Tos sueigos ruošiamos įvai- SESIŲ IŽODIS GAMTOJE 
riomis progomis. Jose skautai tu - ! 
ri galimybę pažinti tunto vado-Į Praėjusį iekmadienį Nerijos 
vybę, kitų draugovių jaunesnius į tunto Juodkrantės laivo sesės išky-
ir vyresnius brolius. | feVo Chicagos pietvakarinėse mis-

- - ' .' . ' . j . . ' • . • ••• •/ kij'saugonėie'tJrfe Bullf'rog eže-Nesemai prasidėjusių naujos ... ° 
skautiškos veiklos metų pirmoji 
Lituanicos tunto sueiga vvko S. r ; k>' i a b u v o P™oY:ta trumpo-
m. spalio 30 d., Jaunimo Cen t ro ! m i s iškilmėmis. Išsirikiavus prie 
didžoioje salėje. Sueiga pradėta j ežerėlio pakrantėje buvo perskai-
5v. Mišiomis. kurias atnašavo! tt* įsakymai, kuriais jūrų skau-
tunto kapelionas v. s. kun. Anta
nas Saulaitis. S. J. Pamokslo me
tu kunigas ypatingai vaizdžiai 
pabrėžė gerojo darbelio prasmę 
ir reikalingumą. Aukojimo metu 
visų tunto skyrių atstovai an t 

los Australijoje iškilmių metu 
Sueigą šaukia Chicagos skauti-

j . budžių jgula. Vakaras ruošia
mas vietinės jūrų skautijos veik
lai paremti. Visi broliai ir sesės, 
o taip pat jūrines skautijos draur 
gai ir rėmė; n yra kviečiami atsi
lankyti ir paremti jūrų budžių 
pastangas. 

tės į/rdį duoti buvo lei> i ketu
rioms jūrų jaunėms. Vadovau 
jam 
pre 
šutė 
tės. 
Aleksiūnaitė. 

Ežero vand Sftyfe suvilgytais 
galais kaklaraiščius įžodį davu-

Po pamaldų didžiojoje salėje | s;oms užrišo t. & Trena Regienė. 
įvyko tunto sueiga. Buvo prisi- į Naujais j . skautiškais ženkleliais 
rninta praėjusios vasaros stovykla, sesės papuošė Juodkrantės laivo 

altoriaus padėjo simbolines skau
tiškas aukas. 

laivūnei valt. Bilitavičiūtei, 
tunto vėliavą Įžod* davė *e-
Jūratė ir Audronė Avi/ieny-
Alvydė Eitutyts ir Renata 

čįuose palikti daiktai nejudinami. 
Panaudojus staliukus darbeliams 
ar vaišėms, neužmiršti jų nuva-
yti. Draugininką1 prašomi atkreip
ti savo vadovaujamų brolių — 
sesių dėmesį svetimo turto pagar
bai. 

— Kas netenka tur to , neten
k a daug; kas netenka draugo, 
netenka daugiau; bet k a s ne
tenka savo drąsos, netenka 
visko. Cervantes 

— Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išmintis. 

Lietuvių patarlė 

Qr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS R STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd Sc 
Chicago, 10. 88621 

TeL 478440* 
Valandos pagal r įsitarimt 

TeL Pr 8-S229 

OR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

0R. K. G. BALUKAS 
%ka5erlja ir moterų lifpcm 
Ginekologine Cntrursrija 

6448 So. Pol&sld Road (Crawford 
Medkal Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ilsroniua pag-al sualt&rtmą 

Jei neataiUepU, abamblntl S74-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
8132 8 a Redzie Avenoc 

Vai ptrmad., antrad. ir ketvirtaa. 
6 lkl 7:50 vaL vararo 

Sedtad. nuo 1 iki s r&l 
Pagal •usttarlma. 

Ofiso telef. WA 5-2«70 
Rezid. teL VVAlbrook 5-3048 

TeL ofiso ir bato: OLympfe 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. .r t>-& vai. vax 

Išskyrus treSiadlemua 
Šeštadieniais 12 Iki 4 va! popiet. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr.,^ ketv. Ir penkt 
1 :00-5:00 Tai popiet, trec Ir šeėt 
tik susitarus. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND E. CIARA 

CPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai. pasai susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad ir penkt 
10-4: SeStad. 10-S vai. 

TeL REliance 5-1811 > 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
392S West 59th Streev 

Vai.: pirmad . antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 8-$ 
vai. vak. TreC. ir Seštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CRTRURGfi 
s rorKir ; I R VAIKC I J G O S 

sPEtTiAusri 
M F J J I C A I J BUILDING 

71S6 South Westera Avenoe. 
• Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ryto 
j iki 1 vai. popiet 

Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 2SS-atlt 

Ofa HE 4-1818; Rez. PR 6-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Are. t m n j m į 
Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrad. ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

v.idė g. v v. Iren.i Jakštienė. Ge
rojo darbelio ir Tėvynės ilgesio 

sušuktas jos šūkis. Savo kalboje 
tuntininkas s. Juozas Šalčiūnas iš
ryškino, kad šioji sueiga ne para- mazgelius užrišo jaunosios vado 
dinė. bet darbo sueiga ir paragi- vės sesutės Bilitavičiūtės, o būvu 
no. kad draugoves per savo vado-i si jų vadovė g.v.v. Rūta Kara-
vus jam inspekcijos metu pareikš-. liūnaitė apdovanojo gėlėmis. 
tų savo pageidavimus, nepasiten-i Sveikindama įžodi davusias, o 
kinimus. pasiūlymus. Nežinau, ką 
kitos draugoves pareiškė, bet jū-

Lituanicos tunto Dariaus-Girėno draugovės TO skautai atžygiuoja 
į tunto darbo sueigą .Nuotr. Lino Meilaus 

A d v o k a t a i 

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

Of. teL 776-51«2; rez. 787-5047 
2649 W. 63rd St., Chicago, m. 

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

Seštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame {vairius teisinius 

patarimus. 

OfA, teL 73S-44T7; Bes. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — N e m j tr 

Emocine* Ugos 
CRAWFORD MF.DIOAL BtTTLDINO 

S44t So. PalaskJ Road 
valandos pagal susitarimą 

r 

taip pat ir ' įsas Juodkrantės lai- j 
vo seses, tunto tautinio lavinimo j 
vadovė j . s. Irena Regienė primi- \ 
nė. kad šiais, šešiasdešimtais1 

LS Sąjungos sukaktuviniais me
tais džiaugėmės naujomis mūsų; 
šeimos narėmis, nuo kuriu susi-! 

jų skautų pasitenkinimą tunto 
veikla išreiškė jų širdingas su
kis: "Šaukštas, peilis, finka — 
mums labai patinka!" 

Buvo perskaityti įsakymai, iš 
kurių sužinojome, kas pa^žvmėjo! P r a t ] m o '" t a u t m , ° * l™n.ngu-
darbštumu. kas pakelti vyresnis-!1"0 P f * » » » « P° kitų šešias-
kumo laipsniais, išlaikė patyrimo įde$imt m e t l ! dfr ^g t o k , n s S l ' -
egzaminu^ ar įgijo specialybes. ??* , k u r I 0 ^ lietuviškos skauty-

[bes keliu eiti pasižadės naujos nn-
Sueigot linksmoji dalis buvojrės. Reikšdama /feį kad sesių 

lauželis, kariame p«sidBrajjto|3rdyse lietuvybė klestės ir skao-
fia/?af. tyUe gJrVŲ 

J, .4 
pasiroayr.-.ais 

nuota lietuviukų liaudies izžzų jžcdį davucias ir vadove: apdo-
Suci£«. buvo U^i^. yr.<ir;r.c ra^ivaaojo suvę&yriciais Lxajv« vie^1-* 

^ i 

"w 

HUMAN 
RIGHTS 

for 
SADŪNA1TĖ 
* LITHUANIA 

Pabaltiečių 2ygyje ui 2mogaus Tf<;cs, Washingtone, daugelis dalyvių nešė tokius 
p!akatus. P'akatai arA storo popieriaus 61 c. per 91 cm. Tokį plakatą galima įsigyt 
iiunčias: bert kokią auką Lietuvių Ka^.ikų Religinei Šalpai. 251 Kishlard Boulevard, 
Srooklyr. N. Y. 11207. Aukos sura^o^is nuo J-A-V. na>kiBsčių.. 

Rerid. teL — GI 8-0873 
OR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSE3UJA TR MOTERŲ LJGOS 
GINEKOLOGINfi CHTRURGLJA 

| «1» So. Kedzie A v©. WA 5-2670 
j Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti: BO 2-0001. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

1807 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P U C A L S T U D I O 
VIOLFTA KAROSAlTft' 

7051 So. \Vashtenaw — Tel. 77S-S7CS 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimą* 

VaJ.: pirm., antr., penkt l»-6:S0 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 10-% v. p. » 

Trečiadiemaia uždaryta. 

Ofiso teL — PR 8-2230 
DR. JANINA JAKiEVIčIUS 

t O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

1856 West 63rd Street 
Ptrmad., antrad.. ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vri. 

Otn PO 74000, Rez. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKn. LIGOS — CHTKCRGUA 
Ofisai: 

111 Vo- WABASH AV^. 
4200 >"0. CE^iTRAl, ATE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKA$ 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRIST.*^! ' 

Ttkrma akis. Pritaiko aktasos tr 
"Contact lemer* 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susl'artmą Uždaryta trae 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Streei 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketr, nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, resid. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O Y D Y T O J A 8 

Adresas 4255 W. ttrd Street 
OfLso telef. RE 5-4410 

ReaMenciim teleC. GR S-SS1T 
Ofiso vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
0 1 4 No. Western Avestas 
1002 No. Westani A venas 
Tel. atsakoma 12 valandų 

481-4441 — 561-4605 • 

^ 

įstaigos tr bste teL 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1487 B. 4*tfc Otmth, Cicero 

10-12 ta- 4-7 
fcr^ tr ftotf 

DR. YYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų l%os 
Ofisą* tr re*. 2«52 W. 5Stb 84. 

TeL PRospect 8-193S 
Ofiao vai.: pirm., antr.. tre& k 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 8-8 • . 
Se*t. 2-4 p. p ir kitu laiku m 

Oftao tel. R E 4-S12S. namg Gt S-41S* 

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

2454 West 71«t Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr paaktad 
2-6 fa- 6-7 — UI ankotft mmltaraa. 

TeL ofiso PB 64446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandas: 1-6 vai. popiet. 
Tre£. ir AeAtad. pagal aualtarimą. 

Ofiso teL 586-8166: asma 686-4811 

DR. PETRAS t U O t A 
GYDYTOJAS IR ČHIRUBGAS 

6234 So. Narragaasett Ayeaoa 
Vai. pirm., antr. Ir penlrt.: 2-7 

Šeštadieniais pagal sositadWI| 

file:///Vashtenaw


NE VESKSMO, BEI UTVIŲ GARBES DIENA 
Ne tiktai sovietiniai rusai, bet 

ir pavergtieji "min ime" Spalio 
revoliucijos 60 metų sukaktį, kri
tiškai vertindami įvykių eigą ir 
jos "pasiekimus". Tačiau iš es
mės minėtą revoliuciją nes laiko
me Rusijos ir visos žmonijos di
džiąja nelaime. Bet ir šioje nelai
mėje kai kam nusišypsojo laimė: 
keturios Pabaltijo tautos — suo
miai estai, latviai ir lietuviai, o 
taip pat lenkai gavo galimybę su
kurti nepriklausomas valstybes. 

Nėra abejonės, kad, jeigu Ru
sijoje nebūtų kilusi revoliucija, 
vis tiek, kas butų laimėję I pa
saulinį karą — rusai a r vokiečiai, 
Pabaltijo tautos savo nepriklau
somų valstybių 1918-1940 metų 
bėgyje nebūtų turėjusios. 

Buvo pasinaudota gera proga. 
Kai baltieji ir raudonieji rusai sa
vo tarpe kariavo, pabaltiečiai ir 
lenkai, sukūrę savo ginkluotas 
pajėgas, patys energingai gynė 
savo laisvės reikalus, vykusiai iš
naudodami vokiečių — rusų prie
šingumus. 1918 m. vasario 16 
nepriklausoma valstybe pasiskel
bė Lietuva, aštuonioms dienoms 
praslinkus (1918,11.24) tą patį 
padarė Estija, o 1918 m. lapkri-
čic 18 d. — latviai 

Tiesą pasakius, šie trys maži 
kūdikėliai gimė didžiosioms vals
tybėms nelauktai. Nei carinė, ke-
renskinė ar raudonoji Rusija, nei 
kaizerinė ar demokratinė Vokie
tija nenorėjo, kad minėtos šalys 
būtų nepriklausomos. Maža to, 
Estija, Latvija ir ypač Lietuva ta
da kaip ir neturėjo draugų užsie
nyje. Karą belaiminti Prancūzija 
tada palaikė Lenkiją ir buvo paža
dėjusi jai atiduoti Lietuvą. Pana
šiai kurį laiką elgėsi Anglija, o 
JAV-bių politikai kaip rodo I pa
saulinio karo meto dokumentai, 
mieliau norėjo Lietuvą matyti 
carinės ar baltosios Rusijos dali
mi, kaip nepriklausoma valstybe. 
Štai kodėl Amerika Lietuvą de ju
re pripažino tik 1922.VL28, t y . 
tada, kai Lietuva buvo pati sau 
laisvę iškovojusi, kai ją buvo pri
pažinusios daugelis kitų šalių ir 
kai Lietuvos žmonės buvo įrodę, 
kad jie sugeba nepriklausomai 
gyventi ir kurti. Bet ir tai toks 
pripažinimas iš JAV-bių pusės 
nebūtų įvykęs, jeigu nebūtų savo 
krašto valdžios paspaudę Ameri
kos lietuviai ir jų organizacijos. 
Pažymėtina, kad jų peticija Lie
tuvos de jure pripažinimo klau
simu buvo paremta milijonu JAV 
piliečių parašų. 

Pirmoji iš didžiųjų valstybių 
Lietuvą, Latviją, Estiją nepriklau
somomis valstybėmis pripažino 
Vokietija. Bet i r ji tai padarė ne 
iš ypatingos meilės pabaltie-
čiams, taip sakant, "ne dėl gra
žių mūsų akių", bet grynai sava
naudiškais sumetimais, kad šie 
kraštai netektų Sovietų Rusijai, 
kad geriau jie virstų tarpinėmis 
(buferinėmis - Bufferstaat) vals
tybėmis, kaip didelės Sovietų Ru
sijos dalimi 

• 

Estija, Latvija, Lietuva galėjo 
tapti nepriklausomomis ir todėl, 
kad jos, nors ir nepadariusios ka
rinių sutarčių, vienu metu su tuo 
pačiu priešu (Sovietų Rusija, gen. 
Bermonto gaujomis) kariavo, iš 
dalies karo veiksmus derino, kad 
buvo didelė rakštis sovietinės 
spalio revoliucijos vadams. 

Nors ir labai sunkūs karo 
veiksmai prieš milžinišką priešą 
buvo Estijai, Latvijai ir Lietuvai, 
visos trys jaunutės valstybės į-
stengė ir mūšio lauke savo suve
renumą apginti. Sovietų Sąjun
ga buvo priversta sudaryti su Pa
baltijo valstybėmis atskiras tai
kos sutartis ir jas pripažinti ne
priklausomomis. Ji tai padarė 
1920.II.2 su Estija, 1920.VII.12 
su Lietuva ir 1920. VITU1 su Lat
vija. 

Taigi visos try» Pabaltijo valsty

bės nepriklausomybę beveik vie
nu metu išsikovojo. Nepriklauso
mą gyvenimą kiekviena atskirai 
tvarkė, reikiamos federacijos ne
sukūrė, i r todėl nereikia stebėtis, 
kad Sovietų Sąjunga 1940 m. bir
želio mėnesį netvirtai surištos 
Pabaltijo šluotos raželį kiekvie
ną atskirai sulaužė. Kodėl taip 
įvyko? Tokius priežasties ieškoji
mus mes keliame dabar, kai mi
nime (lapkričio 18 d.) Latvijos 
nepriklausomybės dieną. 

Į šį klausimą vykusiai atsakė 
latvių prof. Adgar Andersonas, 
daugelio studijų autorius savo 
paskaitoje 1974. V. 15 Chicagoje. 
Baltiškų studijų konferencijos 
metu. Jis tada (žr. "Draugą" 1974. 
VII. 13), aiškindamas, kodėl Es
tija, Latvija ir Lietuva nesudarė 
vieningos sąjungos ir tuo pačiu 
prarado nepriklausomybę, sakė: 
"Estai ir iš dalies latviai nenorė
jo būti įvelti į Lenkijos — Lietu
vos ar Vokietijos ginčus dėl Vil
niaus ar Klaipėdos. Iš kitos pu
sės, Lietuva kuri laiką buvo už-i 
liūliuota klaidingo saugumo 
jausmo, remdamasi įsivaizduota 
sąjunga su Vokietija ir Sovietu 
nusiteikimu prieš Lenkiją. Išdi
dus pabaltietiškas nacionaliz
mas ir didžiavimasis nepažeista 
nepriklausomybe buvo taip pat 
milžiniška kliūtis, siekiant pras
mingo bendradarbiavimo tarp 
Pabaltijo valstybių. Nė viena iš 
jų nenorėjo paaukoti nė dalies į 
savo sunkiai išsikovoto suverenu, 
mo ir interesų savo kaimyno sąs-
kaiton ir bendriems Pabaltijo in-! 
teresams. Jie buvo visiškai sveti-' 
mi vieni kitiems ir neturėjo arti
mų kultūrinių kontaktų. Per eilę 
metų Pabaltijo valstybės kenkė 
sau pačioms tarpusaviais pavy-
dais, mažais erzinimais vienas ki- į 
to ir beveik net sąmoningų kliu- i 
čių darymu vieni kitų keliuose, 
kuo džiaugėsi vokiečių, rusų, len
kų diplomatai ir liūdėjo Ameri
kos, britų ir prancūzų stebėtojai. 
Reikalų maišytojai vokiečiai, 
lenkai i r sovietai dėjo visas pas
tangas kurti nesusipratimus tarp 
Pabaltijo valdžių.'' 

Mes, lietuviai, be abejo, džiau
gėmės ir tebesidžiaugiame, kad 
1918 - 1940 metų bėgyje buvo 
nepriklausoma Latvija, gera 
nepriklausomos Lietuvos kaimy
nė, su kuria ginčų ir nesusiprati
mų mes kaip ir neturėjome. Kar
tu tenka apgailestauti, kad rei
kiama Pabaltijos kraštų vienybė 
anuo metu nebuvo sukurta. 

Latvijos nepriklausomybę mes 
prisimename ir todėl, kad be jos 
negali būti nepriklausomos Lie
tuvos. Prisimename, kad nekarto-
tumėm gausių praeities klaidų ir 
iš jų mokytumės. Lietuvių lat
vių (žinoma, ir estų) pergyventos 
nelaimės ir vargai nesibaigė ir 
greitai nesibaigs. Drauge patirtos 
didžiulės kraujo aukos ir kitos 
kietos negerovės turi išmokyti 
mus visus pažinti kietą gyveni
mo realybę: turime tuos pačius 
priešus ir labai mažai gerų drau
gų. Nei Helsinkio, nei Belgrado, 
nei kurios kitos konferencijos, 
nei Jungtinės Tautos ar Ameri
kos bei kitų kraštų valstybinin
kai mums laisvės ant lėkštės ar ki
ta forma neįteiks. Tik bendromis 
jėgomis, vispusišku sutarimu, 
vieni kitiems tarpusavio pagalbą 
teikdami, visur padėdami, įsteng
sime atgauti laisvę. 

Tiek mūsų Vasario 16-oji, lat
vių Lapkričio 18-ji ir estų Vasa
rio 24-toji yra visų trijų pavergtų
jų tautų ne verksmo dienos, bet 
džiaugsmo šventės ir garbės die
nos. Jos pasikartos, jei visi sutar
tinai veiksime, bendro tikslo siek
sime, vieni už kitus aukosimės. 
Giliai tikime, kad ateities Latvija 
bus tikrai serą ir nuoširdi Lietu
vos kaimynė. Dievs sveti Latvi-
jų! 

b. kv. 

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ ATEITIS 
Illinois universiteto Chicagos Circle padaliny 

KRISTAUS u m m t 

Praėjusios vasaros pabaigoj 
mūsų spaudoj pasirodė eilė aliar
muojančių rašinių, kad Chicagos 
Circle universiteto vadovybė gra
sina nutraukti lietuviškųjų studi
jų (tiksliau lietuvių kalbos) mo
kymą dėl per mažo įsiregistravu
sių studentų skaičiaus. 

Lietuviškųjų studijų įvedimu ši
tame universitete pradėjau rūpin
tis jau 1966 meais, kada tam dar 
nebuvo ten tinkamos dirvos. Te
ko laukti, kol universitetas apsi
tvarkė ir pradėjo savo svetimų 
kalbų programas plėsti tiek hori
zontaliai, tiek vertikaliai. 

Lietuvių Fondui sutikus pa
dengti dalį lietuviškosios progra
mos išlaidų, profesoriams a. a. A. 
Saliui ir A Klimui paruošus teik
tinų kursų apimtį ir lygį, 1972 
metų rudenį jauna lingviste dr. 
Janina Rėklaitienė pradėjo dar
bą su 84 studentais trijų lygių 
kursuose. 

Pirmuosius dvejus metus lietu
viškosios studijos buvo priskirtos 
slavų kalbų departamentui, ku
rio viršininku buvo ir tebėra ser
bas dr. Morosovicz, jautrus lietu
vių aspiracijoms. 

Po dvejų metų. įsteigus ling
vistikos departamentą, buvo pa
siūlyta dr. Rėklaitienei lietuviš
kąsias studijas perkelti į naująjį 
lingvistikos skyrių, kurio galva dr. 
Schiller išskėstomis rankomis pri
ėmė šią programą, jei ne dėl ko 
kito, tai dėl gana aukšto studen
tu skaičiaus. įjungus lietu
viškąsias studijas, jo skyrius iš kar
te pradėio darbą su daug dides
niu studentų skaičium, negu jis 
tikėjosi. 

Studentų skaičius, ypač pradi
niuose kursuose, yra tas rodiklis, 
nagai kurį universitetas spren
džia studiių pasisekimą (aiš
ku, ne kokybine prasme). 

Tačiau laikui bėgant ir stu
dentų skaičiui lietuviškoje prog
ramoje mažėjant, o universite
tui vis plečiant egzotiškų kalbų 
kaip svahili. japonų ir k t , studi
jas ir priglaudžiant jas po ling
vistikos departamento sparnu, dr. 
Schiller beveik visai nustojo do
mėtis mūsiškąja programa. 

Šioj vietoj tiktų padaryti t rum
pą ekskursiją į šalį Ir nusakyti, 
kas buvo sutarta su universitetu. 

Savo lietuviškųjų studijų min
tį šiame universitete galėjau re
alizuoti pasinaudodamas Lietu
vių Fondo ir Švietimo Tarybos in
stitucijų reputacija. Tačiau pasi
rašius susitarimą, universiteto 
žmonės pareiškė, kad toliau nei 
vienai iš šių institucijų nereikės 
rūpintis šiomis studijomis, kad, 
turėdami lietuvę profesorę, turė
sime jos asmenyje lietuvių visuo
menės atstovę, kuri reprezentuos 

LEONAS RASLAVICIUS 

mus ir perteiks universitetui mū
sų rūpesčius ir norus, liečiančius 
lietuviškąsias studiias. Iš kitos pu
ses, universitetas informuos lietu 
viską ją visuomenę per mūsų pro
fesorę. 

Deja, šitas patvarkymas nebu
vo nei tikslus, nei praktiškas, ir 
štai dėl ko: 

1. Studentai keičiasi kiekvieną 
ketvirtį. Nėra jokios garan*"ios, 
kad studentas, įsirašęs į pradinį 
kursą 101 ir nors sėkmingai jį 
baigęs, tęs mokslą 102 kurse. Dar 
sunkiau su literatūros 200 seri
jos kursais ir lingvistikos 300 se
rijos kursais. 

2. Tokiai pradėčiai esant, rei
kia nuolatinio pačių studiių ir 
kiekvieną ketvirtį siūlom'.; kursų 
išankstinio skelbimo — reklama
vimo. 

3. T a "reklama" turėjo būt: ke
leriopa. Apie lietuviškąsias studi
jas, jų apimtį ir naudą studen
tams turėjo būti rašoma mūsų 
lietuviškojoje spaudoie, universi
teto laikraštėlyje, kalbama per 
lietuviškas radijo valandėles ir 
laikas nuo laiko diskutuojama 
lietuvių studentų sueigose. 

4. Kas turėjo sukti šitą infor
macijos mašiną? Pagal susitari
mą su universitetu išeitų, kad 
mūsų representantė —profesorė. 
Tačiau jai buvo sunku, nes rei
kėjo pasiruošti paskaitoms, pa
ruošti testus ir egzaminus ir ne
užteko laiko rūpintis nuolatine 
studentų srove. 

5. Mano prašymu kun. J. 
Prunskis paskelbė keletą repor
tažų ir intervievv lietuviškoj spau
doj, bet universiteto laikraštėly
je rašyti gali studentai ir profeso
riai, o ne pašaliečiai. 

Ta ip reikalams susiklosčius, 

studentų skaičius lietuviškoje 
programoje pradėjo mažėti, kol 
š.m. pavasarį pasiekė katastrofiš
kai žemą skaičių. 

Ketvirtais ir penktais šių stu-' 
dijų gyvavimo metais literatūros 
ir lingvistikos kursai visai nebu
vo rašomi į katalogą, o teikiami 
kursai ribojosi tik 101, 102, 103 
ir 104, 105 ir 106 t.y. 3-mis pra
diniais ir 3-mis viduriniais kalbos 
kursa :s. 

Atrodo. kad šių metų pavasarį 
dr. J. Rėklaitienei buvo pasakyta, 
kad, jeigu studentų skaičius nepa
kils, lietuviškosios studijos bus 
nutrauktos. 

Todėl ir buvo paleisti SOS sig
nalai per mūsų spaudą ir vėl 
apie 300 laiškų išsrųsta lietuvių 
studentų tėvams, kad jie para
ginti! savo vaikus Įsirašyti į vie
ną ar kitą lietuvių kalbos kursą. 

Kai kurie tėvai sakosi jo
kio laiško negavę. 

Buvo atliktas didelis darbas. 
Siunčiant tuos laiškus ir išren
kant lietuviškai skambančias pa
vardes iš ap'e 20.000 studentu są
rašo. 

Toks pat laiškų siuntinėjimo 
darbas buvo atliktas prieš 6 me
tus, kai buvo deramasi su uni
versitetu dėl šių studijų įvedimo. 
Tada iš apie 350 laišku virš 120 
atsakymų grįžo j universitetą su 
pareišk-'mais, kad jie yra suinte
resuoti imti vieną ar kitą lietu
viškųjų studiių programos kursą. 
Sį kartą srrįžo, deja, tik apie 10 
proc. su pozityviais atsakymais. 
Koks didelis pasikeitimas per 6 
merus! 

Tačiau la :škai ir aliarmuojan
tys straipsniai turėto įtakos ir į 
pradinį 101 kursą įsirašė 22. o į 
vidurinį 104 — 8 studentai. Tai
gi rudens ketvirtį skaitomi 2 lie
tuvių kalbos kursai, kurių klauso 
30 studentu. 

Omahoj, Nebr.. Strazdų išleistuvių svečių dalis. Iš k, (sėdi): Stasys 
Ljpčius, Albina Lipčiene, kum. Juozas Matutis, Marta Strazdienė, Zig
mas Strazdas, Ona Jusinienė; stovi: Alg. Dragunevičius, "Tevynč3 Gar
iu" lietuvių radijo vai. vedėjas, ir Zita Dapkienė, lietuvių radijo vai. pra
nešėja ir šio banketo vedėja Nuotr. A. Dziko 

Kai Kristus pats kalbėjo apie 
savo karalystę, kai Bažnyčia vi-
sa's lakais tai kartojo, kai pop. 
Pijus XI įvedė Kristaus Karaliaus 
šventę, tai tas karalystės žodis 
pavartotas ne mūsų kasdieninio 
žodyno prasme. Toks žodis buvo 
pavartotas tik todėl, kad žmonė» 
savo protuose turi daugiau sąvo
ki;, negu žodžių kasdieniniame 
žodyne. 

Kristus įsakmiai atsakė Pilotui, 
kad jo karalystė nėra žmon'ų ka
ralystė kasdieninio žodyno pras
me (Jon. 18,36). Kristus praeity
je, šiandien ir ateityje yra valdo
vas ta prasme, ko jis atėjo, kam 

Spaudos aliarmuojančių ž'nių 
paskatintas susisiekiau su dr. Ri-
chard M. Johnson, vicekancleriu 
akademiniams reikalams. Po 
dviejų telefoninių pasikalbėjimų 
gavau iš jo raštą, kuriuo jis atsa
ko į mano pagrind'nj klausimą 
— kokia yra lietuviški:jų studijų 
ateitis šiame universitete. 

Štai dalis jos laiško: 

"Humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas Hadley praneša, kad 
yra padidėjęs susidomėjimas lie
tuvių kalbos programa, kaip at
rodo sprendžiant iš padidėjusio 
studentų skaičiaus pradiniame 
kurse. Šitas reiškinys mus drąsi
na ir teikia vilčių, kad tai nau
jos linkmės pradžia. 

Šuo remiantis fakultetas nu
sprendė tęsti programą dar ma
žiausiai dvejus metus po šių me
tų, kad galėtų įsitikinti, ar pakan
kamas įsiregistravusių skaičius 
gali būti išlaikytas ir net pakel
tas. Antraisia's šio pratęsimo me
tais programa bus rūpestingai 
įvertinta pirmiau, negu nutari
mas, liečiąs programos ateitį, bos 
padarytas". 

Vicekanclerio Johnson para
gintas susisiekiau su dekanu E. 
Hadley, kuris pareiškė, kad hu
manitarinių mokslu fakultetas 
yra suinteresuotas, kad lietuviš
kųjų studijų programa būtų tęsia
ma. Jis pažadėjo visokeriopą pa
ramą iŠ savo pusės šių studiių pro
pagavimui ILLIXI universiteto 
laikraštėlyje. 

Plačiau išsikalbėti š'ų studijų 
reikalais jo siūlymu sutarėm su
sitikti asmeniškai. 

Švietimo Tarybos pirmininkas 
Bromus Juodelis savo gre:ta laiš
kų rašymo akciia bent laikinai 
pagerino padėti, betgi rudens ket
virtis tau baigiasi, o koks skai
čius klausytojų bus žiemos ket-
v'rtj? 

Norėtųsi, kad Chicagos lietu
viai naudotųsi šiomis studijomis, 
kurios buvo daugelio asmenų ko
ordinuotų pastangų dėka įvestos 
ir "išmokėtos". Tolimesnis šių stu
dijų tęsimas mūsų fondams nie
ko nekaštuoja, t k parūpinkime 
norinčių mokytis tėvų kalbos. 

?. i 

už žmones mirė, kam yra su mu
mis. Mūsų santykiai su Kristumi 
nėra panašūs į pavaldinių santy
kius su diktator'um ar monarchu, 
nei j santykius elgetos su turtuo
liu. Kristus atėjo ir dabar su mu
mis yra žmones gelbėti, mokyti, 
padėti suprasti ir laimėti gyveni
mą. Mūsų tikėjimas į Kristų ir gy
venimas su juo yra betidrav'mo 
gyvenimas. 

Vienpusiško bendravimo nėra. 
Jeigu su Kristum bendrautum tik 
ta prasme, kad tik prašytum, 
maldautum, tai būtume tik elge
tos, o ne bendrautojai. Kristus 
iki šiol rodė ir rodo žmogui mei
lę. Meilė turi būti mūsų atsakas. 
Kristus atnešė žmonėms išgany
mą ir dabar tai vykdo. Mūsų at
sakas turi būti dėkingumas ir 
pastangos tuo naudotis. Mes kal
bame Kristui, išsakydami savo 
reikalus. Klausykime ir to, ką 
Kristus turi mums pasakyti. Mū
sų t'kėjimas į Kristų ir su juo 
bendravimo supratimas tenebū
na tik teoretinis, abstraktus, 
o realus, praktiškas, nuolatinis. 
Kas tiek susikoncetruotų, nepai
sant į kokią sritį — mokslo šaką, 
profesiją, menus ar gal tik į me
džiaginių gėrybių gamybą ar tel
kimą, kad nerastų laiko gyvai 
ir realiai bendrauti su Dievu, to 
gyvenimas būtų labai siauras, ne 
vieno gal visai beprasmis. Ar sun 
ku suprasti, kuris yra išmintinges 
n»s: ar turtuolis per rūpesčus sa
vo turtu nerandąs laiko bendrau
ti su Dievu, ar mažiau turintis, 
bet mokąs ir randąs laiko bend
rauti su Dievu. Šio antrojo ir kas
dieninis gyvenimas yra nepalv-
ginamai šviesesn's, o ką jau kal
bėti apie gyvenimo pabaigą. 

Visais laikais buvo mokslinin
kų, rašytojų, menininkų, profe
sionalu, kurie savo srityje davė 
daugiau už daugelį kitų ių srit'es 
asmenų ir, bendraudami su Die
vu, suprato ir jautė pilno gyve
nimo džiaugsmą. Visokių sričių, 
visokio išsilavinimo ar moks'o 
laipsn'o asmenys, nebendrairą 
<ryvai su Dįevu, nei supranta, nei 
išgyvena savo gyvenimo tikros 
prasmės ir džiaugsmo. Pavyzdžiui, 
nebedraująs su Dievu negali šu
oras:!, kaip kliauzūros atsis
kyrėlis ne tik ne ;auč'a v'enumos 
nuobodulio, bet jaučiasi gyvenas 
pilnesniu gyvenimu už besiblaš
kančius žemėje, o nemokančius 
ir nebandančius bendrauti su 
Dievu. 

Gyvenimo ir santykių su Die
vu pilnumui neužtenka nors ir 
tvirčiausio tikėjimo Dievo buvi
mu ir kitomis tikėjimo tiesomis. 
Reikia gyvo ir dažno bendravi
mo su Dievu. Tik tuo kel'u ir ta 
prasme mumvse realizuojasi ta 
Kristaus karalystė, apie kurią jis 
sakė, kad ji yra mumyse (Luk.17, 
21). 

Vyskupas Vincente Brizgys 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
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MOKESČIAI U 2 GAZOLINĄ 

Chicagos Regionalinio susisie
kimo yadyba tiktai aae gruodžio 

1 d. galėsianti įvesti po 5 e t 
mokesčių nuo gazolino galiono 
miesto susisiekimo reikalams. 

Kartą savaitėje jie eidavo toliau pasivaikščiot i 
J ie kartais lankydavo įdomiąsias Kauno vietas. K a u n o 
bažnyčias ir vienuolynus arba išeidavo toli į gražiąją 
gamtą. Jau matė Karmelitų gražią bažnyčią ir jų di
delį vienuolyną, dabar kariuomenės ligoninę. Aplankė 
senąjį benediktinių vienuolyną ir jų bažnyčią Ner ies 
atkalnėje. Pagaliau nuvyko į Pažaislį, apie kurį Ka ruža 
buvo tiek daug skaitės. Gražiame pušyne ant Nemu
no kranto stovėjo nuostabaus grožio bažnyčia ir d ide
lis, senas vienuolynas. 

Seminarijoje Karuža rado vienodesnę bendruome
nę — visi studijuojantieji, visi pakeliui į kunigystę . 
Profesoriai, ypač lektorius ir inspektorius, yra laba i 
pedagogiški Inspektoriaus Karuža j a u prisibijo. J i s jį 
greitai suprato ir nujautė, kad inspektrorius jam gal i 
būti pavojingas. Nors jis toks švelnus ir geras ir s a v o 
kilme nuo Kelmės, bet labai tikslus, smulkmeniškas i r 
savo konferencijose nuolat moko gražaus elgesio. 
Atrodo, jis daug išreikalauja. 

Rektorius atrodo labiau "suprantant is" žmogus, 
tačiau ir jis labai stengiasi, kad j a m nebūtų gėdos i r 
atsakomybės už tą mokyklą baigusius. Aną dieną įdo
miai kalbėjo, atsinešęs neseniai išleistą romaną "Al to
rių šešėlyje". Ragino visus perskaityti tą romaną i r 
gerai palyginti save. Jei t ik užtiks ką nors panašaus 
savyje, tai ganau nsgaiftti čia laiko ir laiku pasitraukti. 

Turi visi gerai žiūrėti, kad a t r a n k a būtų geriausia ir 
geriausiai paruoš ta . 

Naujoji seminarijos vadovybė kritiškiau žiūrėjo 
į poetus ir tuos su li teratūriniais polinkiais. Ar tik jie 
nė ra jausmų žmonės, kuriems kar ta i s gali būti persun
kus kunigo pareigų kelias? Tie laikai jau praėjo, kai jų 
užtarė jas i r geriausias pavyzdys buvo pats rektorius 
didysis dainius Maironis, daug metų vadovavęs tai se
minarijai, o prieš jį buvo ki tas rektorius poetas Anta
nas Baranauskas . 

Inspektorius vis primindavo t rumpą žmogaus gy
venimą ir liepdavo j au dabar priprast i skaityti dienas 
i r valandas, kiek t u esi pilnai Dievo tarnyboje ir kiek 
j a m padarei. Savo žodžiams paremti jis turėjo surinkęs 
daug įdomių pavyzdių iš gyvenimo, net vyskupą A. 
Baranauką primindavo. Jis buvęs didelių gabumų ir 
viskuo domėjęsis. Susirašinėjo su pasaulio mokslininkais 
kalbiniais klausimais, daręs matemat ikos atradimus ir 
tik vėlai susigriebęs, knd reikėtų Išversti į lietuvių kal
bą visą šventąjį Raštą. Dirbęs daug, net vėliau sirg
d a m a s ir an t kelių klūpodamas, vis rašęs ir vertęs, kad 
iki mir t ies užbaigtų, tačiau nesuskubo... 

Kalėdų atostogoms sugrįžo Karuža namo. Namiš
kiai sutiko jį su pagarba — jo kunigiški rūbai darė 
j iems įspūdi Visi buvo labai laimingi. Vėl Kūčių vaka
rienę jie valgys visi kartu. 

Kitą dieną jo brolis kinkė arklį į elegantiškus šla-
jukus ir važiavo su juo į Kelmę. Keliai jau sniego 
sumušt i . Slajukai slydo taip tyliai ir greitai baltais 
laukais . 2 i rgas neraginamas lėkė. džiaugsmu prunkš
damas , juos greitai nešdamas, skambučiams žvangant. 
O r a s t eks ska idrus — tik kvėpuok visa krūtine. Kel
i a t e pušynas a t rodė kaip užbur ta pilis. Minkšto snie

go pluta dengė pušis. Buvo nuostabi ramybė, be vėjo. 
Karuža nori laiku atvykti į kleoboniją. Jie gal jo 

ten ir nebepažįsta. Dalyvaus ryto pamaldose. Pasisiūlys 
jiems padėti per šventes. Jis nori būti taktiškas ir 
mandagus. Brolis turi motinos nurodymus ką nupirk
t i 

Klebonijoje buvo sutiktas labai maloniai Kapelio
nas jį gerai prisiminė, daug klausinėjo ir juokėsi. Ka
ruža nesitikėjo, kad j is galėtų būti t oks draugiškas. 
Klebonas džiaugėsi, kad jie turės naują talkininką. 
Prie užkandžių kapelionas pats atpasakojo klebonui 
naujojo klieriko praeitį. Jie abu buvo j a m tokie pap
rasti ir savi. 

Išleidžiant klebonas rodė raštinėje pakabintą jo 
kurso baigimo fotografiją vinjetę. Aiškino, kurie iš jo 
kurso šiuo metu yra plačiau žinomi. J ie visi t en yra 
baigę tą pačią Karužos seminariją. 

Karuža grįžo labai laimingas. Jis jautėsi ten buvęs 
priimtas, kaip lygus, kaip bendrabrolis, kai tuo tarpu 
ten seminarijoje jis y ra vienas iš jaunesniųjų, kurie 
dar turi daug metų augti makme pas Dievą ir pas se
minarijos vadovybę. Brolis pasiūlė pavežioti j j kitą 
dieną keliais per miškus, per jo mėgiamas vietas, ku
rios žiemos metu kitokiu grožiu vilioja. 

Netrukus priartėjo ir Kūčių vakaras, seniai lauk
tas. Jis turi jaukia3 tradicijas, kurios palieka tiek 
daug jautrių atsiminimų. Kūčios pasidarė šeimos vie
nybės, tarpusavės meilės, šilto artimumo laiku. Anks
čiau visuomet motulė vadovaudavo Kūčių vakaro mal
doms, o visa šeima tik sekdavo tos taip nuoširdžiai sa
komus maldos žodžius. Iš jos gilaus tikėjimo i r susi
telkimo galėjai jusli, kad tikrai Kristus šią naktį už
gims kaip žmogus, mūsų žemiškasis brolis ir gelbėto
jas. 

'Bus <feoitail 
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BOSTONO ŽINIOS 
VAKARAS 

SU ELENA BLANDYTE 
Tradic inis B o s t o n o l i tuanis

t i n ė s mokyklos tėvu k o m i t e t o 
reng iamas vakaras b u v o lapkri 
č io 5 d. 

Š ia i s meta i s i i s skvrės i daug 
k u o nuo seniau buvus iu vakarų. 
Vakaro tradic i ia prasidėjo , k a 
da visi nauiie i i a te iv ia i b u v o 
neturtingi , berods 1952 meta i s . 
P o v i l o Žičkaus v a d o v a u j a m a s 

ke iktą mergą. Tai gana i l gas 
kūrinys , bet ji puikiausiai per
davė visa atmintinai . Taip ro
dos ir matei tą dailų ii karžygį 
Šviedrį ir t ą "mergą", kuri ji 
gelbėjo ir į s imvlėjo . Po to vė l 
sekė dainos: Krinta lapai — J. 
Dambrausko. Lapų lopšinė — 

I V. Kairiūkščio , Elegija — J. 
! Massenet ir bisui — Gyvenimas 
pagunda — Gudauskienės. 

Sol i s tė E l e n a Blandytė, k a i p 

lapkričio 26 d. B u s minimas O. 
V. Milašius. 

Kariuomenės atkūrimo minė
j imas lapkričio 27 d. L .P. dr-
jos salėje So. Bostone. 

Moterų Federacijos klubo ka 
ledinė vakaronė gruodžio 18 d. 

PASIKALBĖJIMAS S U 
R I M U STRIMAIČIU 

Po "Laisvės Varpo" ruošto kon 
certo So Bostono Piliečių klubo 
salėje užkalbinau solistą Rimą 
Strimaitį. 

Į klausimą, iš ko dainininkas 
pelni duoną, paprastai atsakė — 
turiu savo biznį ir iš jo išlaikau 
save ir savo šeimą. — Kokiu bū-

CHICACrOS S i S I B A 
Istorikų draugija Chicagoje, 

s a v o būstinėje Clark ir North 
| A v e , suruošė Chicagos rašyto
jų kūrinių parodą, kuri t ę s i s iki 
gruodžio 31 d. Išstatyt i raštai j ™ 
Sandburgo, Shervvood Anderso-! 1 : ' .:^i»H"iHiminiiiiiiiiiiimmnii 

no, T. Dreiserio romanai, žur 

C L A S S I F I E D G U IDE 
MISCELLANEOU8 E A L E I T i f l IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

nal i s tų G. Ade, P. F. Duune ir 
B e n Hecht darbai. 

t ėvų komite tas perėmė t o k o - 1 i r visada, s a v o dainas ir dailųjį j du tamsia pradėjai dainuoti? 
mi te to kasą su m a ž d a u g apie 
S i .000 skolos — b u v o nemokė
ta mokyto iams t ie vejk ašarų 
at lvginimai . P irm. Žičkus su 
ižd Jonu Venckum lankė t ėvus 
ir prašė, kad jie sus imokėtų po 
t u o s kel is dolerius mokykla i . 
At s i rado šeimų, kur ios ją neįsi
leido, ar buvo net ir tokių, ku
rios juos varė lauk. Pasak ius , 
kad jo sūnus lanko tą mokyklą , 

žodį perdavė labai puikiai, s u 
dideliu įs ijautimu ir išgyveni
mu. Tarp B landytė s ir publi
kos, jai at l iekant programą, v i 
sada ats iranda š i l tas ryšys . 
Scenos žmogui yra didelė D ievo 
dovana, kada atliekama progra 
ma. a t l i ekamu kūriniu gyvena. 
Tada ir publika tą junta ir t u o 
gyvena. E l e n a Blandytė ir dai 
noj, ir dail iajam žody tą D ievo 

t ė v a s atsakė, p a t s s ū n u s panoro dovaną turi. Smarkūs publikos 
ją lankyti , tad tegul p a t s ir už
s imoka. 

Kai nebuvo sur inkta pakan
kamai net skoloms apmokėt i , o 
re ikėjo mokėt i ir už e inamus 
metus , buvo ieškoma i še i t i e s pi 
n igų rinkimui. Tada ir ki lo min 
t i s surengti vakarą. Da l į ma i s 
t o tam vakarui suaukojo moki
nių tėvai , o vaikų m o t i n o s ga
mino, kad t ik maž iau išlaidų. 

paklausiau. Atsakymas vėl buvo 
paprastas ir nuoširdus. Prieš ko
kius 20 metų išgirdęs Mario Lan-
za dainuojant plokštelėse vieną 
dainą ir pabandęs, nusprendė, 
kad jis ją ga!i padainuoti. Tos 
dainos pavadinimas — "Būk ma
no meile". Vėliau Rimas nuėjo į 
Toronto konservatoriją ir bandė 
laikyti egzaminus. Dainavimo 
mokytojas, išgirdęs Rimą, pasakė: 
jūs turite tikrojo tenoro tembrą, 

plojimai tą patvirtina. Kartą i Rimas į s tojo į Toronto konservą 
ją girdėjęs, mielai nori girdėti i toriją, gavo joje stipendiją, ir mo-
ir dažniau. , kėši pas italą mokytoją. Rimas 

Šokiams grojo geras orkest- gavo itališkos mokyklos pastaty-
ras. O šokt i norinčių buvo t ik j mą, ką iš karto suprato viena 
rai daug. Žodžiu, š i s vakaras j Bostono dainininkė, nes per pert-
su puikia programa buvo pui- j rauką ji pasakė, kad gali girdėti 

itališką balso skambesį. Toronto 
konservatorijoje Rimas dainavo 
prancūziškai, jis labai gerai šią 
kalbą moka. Konservatorijos jis 
nebaigė — jam trūko ne pilnų 
metų. Dainavo daugiausiai kana 
diečiams. Mūsų čikagiškė opera 
reikalinga tenoro. Jos pakviestas 
dainavo Romeo ir Julijos operoj. 
Šią operą Rimas išmoko pirma 

kus ir v i s i ems , kurie į jį a t s i 
lankė, paliko puikų įspūdį. 

T ė v ų komitetas išleido labai 
originaliai dail . Juozo Breddo 

T a s vakaras p a v y k o š imtapro- I ir j o žmonos Ingos Daukantai-
centiniai . Gautu pelnu buvo iš- j tės pieštą programos knygelę, 
mokėta skolos ir pavasar į nau-1 Tiesa, men inės programos dal i s 
j a m komitetui buvo perduota dėl t echniškų kliūčių buvo pa-
dar ir pinigų. T a s v a k a r a s buvo keista . Knygelėje yra įrašyti ir 
Lietuvių Pi l iečių dr- jos audito- I mokyklos mokytoja i . Direkto-
rijoj So. Bostone . N u o tada • rius — A n t a n a s Gustaitis, m o - j prancūziškai, todėl, kai atvyko į 
kiekvienais m e t a i s v r a rengia- > kyto ja i : J. Banait ienė, L. Senu- j Chicagą, jam užteko poros repe-
m a s toks vakaras t o j e pačioje i t ienė, R. Spakevičienė, V. Senu- ticijų. Buvo gerai sutiktas. "Duo-
salėje. o salė v i sada b ū n a pi lna ; ta ir I Veit ienė. nos neuždirbsi dainuodamas lie-
publikos T o k s vakaras yra ne tik m o - j tuvių parengimuose, kurie patys 

į k y k l o s parėmimui, bet ir pač ių sunkiai verčiasi, bet kultūrinės 
N u o ano p irmojo v a k a r o p r a : ^ ^ pabendravimui. Kada v i s i j šviesos savo tautiečiams ir vidi-

ė j o apie 24-25 metai . V i s i moki- ; y r a ^ s i ė m ę darbais per dienų j nio malonumo sau pačiam tikrai 
n ių tėvai dabar g y y e n a pas i tu- : ' d i e n a s ? t o k į a atgaiva ir t ėvams ' atsieksi". 

reikalinga. Šiuo parengimu rū- j Į klausimą, ką labiau daininin-
pinosi v i sas tėvų komitetas P a - j iKas m ė g s t a , operą ar koncertą, 
dėka j iems v is iems. P. Žičkus R i m a s a t S akė, kad operą, nes o 

IŠVYKO Į HAVAJUS 

dinti , ką jis įrodė koncerto metu. 
Iš tolimesnio pasikalbėjimo pa

aiškėjo, kad jo manymu svar
biausias dalykas dainininkui yra 
darbas. "Dirbi, dirbi ir gauni re
zultatus", su šypsena užbaigė Ri
mas. Kadaise linkėjau laimės Li
lijai Šukytei, šį kartą palinkėjau 
pasisekimo ir ištvermės Rimui 
Strimaičiui. 

Elena Vasyliūnienė 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
s e n a narni; pata isymus. 

P E T R A U S K A S 
OONSTRUCTION COMPANY 

TeL — 847 7564 
Skambint po 6 vai. vakaro 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlllliiiiUHtilllllllItlIlIlli 

S O P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadienį ir 

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

1490 A. M. 
7159 S. MAPLEWOOD A VE. 

CHICAGO, ELL 60629 

TELEVIZIJOS 
M I G L ! 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 SL, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUnilUUlIlUIHHHMIH 
iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso rūsio grindis. -

J. B U B N Y S — TeL B E 7-5168 
iiniiiiimininiiiiiinmiminimuiuiiniii 

PACRAGK EXJ?RESS AGEJiOT 
M A K U A NOBEEKIENfi 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamo* geros rašte* 

prekes. Maistas & Europos sandelio. 
2608 W. 68 St., Ctaicago. tlL 6062» 

TEL. — WA 6-2781 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% West 95th Street 

Ohicago. Illinois 
TeL — GA 4-8654 

uiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiimiiiHiiiii! 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve, 
Ohicago, DL 606S2, telef. 927-5989 
IIUIIUIIIIIIIIIIIUIIIIHlllllllllllllllUlUIIIU 

S 

MARQUETTE PARKE 
5 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 buzai. Ga
zu šildymas. Žemiau $40,000. Arti 
71-os ir Califoroia. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Incame Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
S. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

n n c i a i ir nebereikia- i šmaldos . 
Todėl šit; metų komi te tas , ku
r iam vadovauja pirm. V. Čepie
nė, sekr. I. Kalva i t ienė , ižd. R. 
Simonait ienė. narės — J. Gra-
žulienė ir A. Moriarty , nutarė 
surengt i i šk i lmingą vakarą 
Chateau de Vi l le restorane, 
Randolphe. T a s p a s t a t a s va
žiuojant 28 kel iu m a t o m a s iš 
to lo pro s t ik l ines s i e n a s su sa
v o mi lž in iškomis kr i s ta l inėmis 
žvakidėmis- l ius tromis . 

Chateau de Vi l le I I aukš to 

Bos ton i šk ia i Antanas ir A n i 
ce ta Januškos , dr. Jonas ir B r o 
nė Kuodžiai ir S tasys ir Marija 
Lūš ia i i švyko ekskursijon j H a 
vajus . Jie dar aplankys San 
Francisco. L a s Vegas . 

T A R P T A U T I N I O INSTITUTO 
Š V E N T E 

Tarptaut in i s Institutas ruo-

FELLKSAS BREIMERLS 

"Skambantis Laikas" 
E i l ė r a š č i a i 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m. 
Viršelis dail. A Korsakaitės-Sut-
kuvienės. Kaina su persiuntimu 
$3.30. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4o45 W. 63rd St„ 
CMeago. IU. 60629 

sa lė pris irinko ne t ik mokin ių; 
tėvų, be t ir svečių . A t v y k o net § į a s a V o tautybių šventę lapkri-
ir i š g a n a to l imų v i e t ų : pvz. išigk> 18-20 dienomis.John B. H y -
Vv'aterbury, Conn.. dr. P e t r a s n es auditorijoj . Meninėj progra j 
Vi le iš is , inž. Ga ižut i s ir D a n a \ m o j d a l v v a u s ir Onos Ivaškie- Į 
Venclauskai tė , i š Hartfordo. ' n ė s vadovaujamas tautinių šo-
Worchester io , Brocktono . Pro- kių sambūris . Kitais metais l ie į 
v idence ir kitur. V a k a r ą prade-; tuv ia i turėdavo ir savo stalą.. 
j o komis i jos p irm. V . Čepienė. 
Klebonas kun. A n t a n a s Baltru-
šūnas pa la imino va lg ius . Meni-

pera yra klasikinis pasirodymas, 
spalvingas. I klausimą, kuriuos 
kompozitorius mėgsta, atsakė, 
kad Donnizetti , Rossini, Verdi. 
Operai reikia daug darbo, sakė 
Rimas, reikia taip dirbti, kad dai
navimas taptų savaimingu, iš 
diafragmos išeinančiu balsu. Į-
domi yra jo pažiūra i dramą ir 
komediją: dramą reikia jausti, 
komediją galima vaidinti. 

Solistas turi įgimtą gabumą 
jausti frazę ir ją savaime inter
pretuoti,., i r . turi .sŲgphėjjjgaą.vaj-., 

tr 

V L A D A S V A I L I O N I S 

LIKIMO AUDROSE" 

ilIlUSilHHUIHilIlUllllimilllllllllllllllllll 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senos tr audedo naa»a» pe
čius. Pigiai i£valan taipgi alyvinius tr 
perdirbu del duja. {deda vandens 411-
•lytavus. Kreiptis — 

A BANTS — TeL 447-8806 
iiitiiiiiKiiiiiuiiiiiiiiiiiiminiiiHiiiiunin 

O A K FOREST 
29 Apartments 

Near R. L R. R. 15 yra. old Income 
producer. Owner seliing Depreci-
ation gone. $319,000. 

Call Tim ai 4824729 

iiiiiiiiiiKiiiifiiinniiiHinnmmiimfliini 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL —WA 5-8068 
mniHiiiiiiiimimimiiimiimimiiuiinit 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIHimiNIIIIHIIIM 

Įvairių prekių pasirinkimas nebran-
iriai iš mūsų sandSUo. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
S333 S. Haloted S*.. ChJcago, IU. COOOS 

2501 W. 69ta SU, Cblcago. IIL 60629 
Telef.: 925-2737 — 254-3320 

IHIIIIIllIlIlIlIlIlIlIUIIIIIilUIIIIIIUIIHIIinil 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikia. K n y g a 344 
pusL, kietais viršeliais. Įtrauk- [ 
t a į U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siųsti "Draugo' 
adresu. Dlinois valst i jos gyven 
tojai prideda 5% mokesčių. 

Iš*"̂ *-, - - ^̂ PĘfc 

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiuiuiniimi 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas p n l m i i i n t j i i s n 

įvairių ats tumų 

TeL — 376-1882 

HUIIIilllHlllllllllllIliHNI 

nę programą at l iko v i e š n i a iš 

Š ia i s meta i s jo ten nebus. 

PARENGIMAI 

Dai l Česlovo Januso d a r b ^ 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

M. A. š I M K U S 
NOTARY FTJBIdC 

TACOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, teL 254-7480 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMESriŲ iškvietimai pildomi 
PILIETYBes PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai, 

Labai erdvos 2-ją aukštą mūrinis 
2 po 6 kamb. Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 maš. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras namas, dar geresne* paja
mos. 3 butai ir biznis. Brighton 
Fke. Paskubėkite. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Taz 

2951 W. 63rd Street — 436-7878 

M. L* y 
MABQUETTE P A R K E I B 

P I E T V A K A B I U O S E 

Turime namų mtotaraukaft 

Budraitis Resrlty Co. 
DBAUDDIAI ĮVAIRIŲ RŪSITJ 

BTJTŲ NUOMAVOfAS 

Parinksime iraomininkus. 

4243 W. 63rd S t „ teL 767-0600 

Isnusm. 4 kamb. apstatytas butas 
1 ar 2 asmenims. Arti 33-čios ir Li-
tuanica. Skambint tarp 9 v. r. ir 3 
vai. popiet tel. 775-2808, kalbėt ang
liškai. 

IŠNUOM. C I C E R O J E naujas 4 
k a m b . b u t a s p i r m a m aukšte . 
Centr š i ldymas . Suaugus iems 
a r b a pensininkains . Teirautis 
tetef . — 6 5 2 - 5 1 2 1 , 

L A G R A N G E P A R K 
St. Louise De Marillac 

1 Bedroom — $220 up 
2 Bedroom — $240 up 

APARTMENTS INCLUDE: 
Air Conditioning, Free Heat, Sauna 
Bath, Olympic size pool. 

Suitable for Adults — No Pets. 

THE HOWARO MANAGEMENT CO. 
16SS-'; Forest Road, La Grange Pk. 

TEL. 354-3542 

PROGOS — OPPORTTNITIES 

BANO.UET H.Ai.L COCKTAIL 
LOUNGE 

Custom built 8 year old brick, 6000 
sąuare ft. seats 225. (Hariem — Hig-
gins Area). Owner Retirimj to Flo
rida, Price inemdes Building, Eąuip-
ment, Business and Bookings. 

Call 775-3427 — By Owner. 

WELL ESTABLISHED 
Piumbing Sfaop & Bklg. 

With 6 rm. modern apt. above shop. 
2 truck brick garage. Logan Sąuare 
Area, Mušt be seen to appreciate. 

Owner Retiring — Call 342-1240 

HELP WANTED — MOTERYS 

Chicagos so l i s tė ir dai l io jo žo-; paroda lapkričio 19-20 dieno-
džio aktorė E l e n a Blandytė . į m i s 666 N . Main St., Brocktone. 
Akompanuojant k o m p . Juliui 
Gaideliui ji p a d a i n a v o : Tau, 
m a m a — V. Laurušo , Vai pūtė, 
pūtė — St. Š imkaus , Tik tau 
— R. Fa lvo . D a i l i a j a m žodžiui 
j i parinko V i n c o K r ė v ė s "Už-

Reng ia L B apylinkės valdyba. 
Jeron imo Kačinsko kūrinių 

koncertas lapkričio 20 d. 3 vai . 
p. p. L. P. dr-jos salėj So. Bos 
tone . 

Kul tūros klubo susirinkimas 

Padangos . Priekinių rattį regul iavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Dusl intu
v a i Išmetamiej i vamzdžiai ir k i t i pa
taisymai . FIRESTONE TIRES. Wheel 
a l ignment and baiaacing. Brakes . 
Saock absorbers. Muffiers and pipea. 
Tune-Upe. Lubrication. Change of oal 
and Fi l ters . 

: ' . i i i i i ; H i i i i i i i i i ! i i i i n i i i i i i i i i i i i i i 

1MEBSPACE CONSTRUCnON COMPANY 

•TBOtfPE UOKOS IE GOU0(Wlf£ MHOS. 
HTUEKnK TCS9S URMO REMONTO DARBOS 

m TAIP PAT MaafflE. 
Afflutafme avCode BobtkA** pataisymus. ^ -

Taisome cefitritno apšildymo pečius, įdedara naujus. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wcst 59th Street — TeL GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vai. vakaro . 
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vai. popiet . 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MTKAs Č E S A S 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKU OKUPACIJOJE 

Si knyga tik dabar gauta. KJ©. 
tais viršfeliais, 116 pusi. Išleista 
Melboume, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 
4545 West 6Srd S t , Cuirago. IIL taus sklypo Marquette Pke 
60629 

STENO — GENERAL OFFICE 
3o. seeks intellig«it. energetic steno-
to handle various office duties. Mušt 
bave good shorthand, typmg and B-
gure skili. Fili train for other duties 
as needed. Modern offices. 5 day 
week. Fringe benefrts. 

MR. WEINGART — 6««.7117 

W O M E N FOK G E N T . WORK 
tS NSVERY 

A s k f o r An na 638-4320 

\VEBER UTHOGKAPHTNO CO. 
SS05 West HarrisoB Street 

i i i iniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i imiiiiii i i i inimiiiniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i irniiiii i i 

G Y V E N K I T E Š I L T A I 

fidda. 

EucTotc*1. imu CO^TBOI C fXCJ - ' f CH*M8£* 

HtATtO W»Tą CiRCU!>T£S VP !«T0 THB Rlflff-
•••li.'iJi»iiii;.iiiBiifii:r'1 ^ ~ - —qfTfr~ 

- uem wms p ^ T ^ g g - g ^ - - - - - - . ^ ^ ^ ^ ^ y 
MESursTAT 

aria W3i*rtfc i &m H * » | ĖĖkų WL 4Si-lHe 

Įsidėkite antrus Seminhm langus h- islgTkIt*. eeriansia nešiojama 
karšta vaadenhi eiektrni « lNnaCTHEaar' apšildviną, 

Jį galite įjungti bet kuriam kambaryje. Vanduo yra heriaelttkai 
uždarytas ir niekad nereikia papildyti Termosfc^ vra įdėtos. TyHal 
%eikia. Pssiroosliite % •nYfta visc^desa zet&ėtzrzzs*. 

MUiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiniiiniiiHiin 
ANDRIUS NORIMAS 

"SAiNTAKA" 
15-ka novelių. Iš jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis daiL Giedros Tre
čiokaitės. Kaina BU persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

6Srd Street 

VIENOK MAROIIETTE 
PARKAS GRAŽUS 

Uoksai 17 metų Tam*". 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltis j gražųjį Marąuette Pk%. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Mūras. 2-hi aufcXBj> 9 kambarių. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
būti atnaujintas. Marųuette Pke. Kai
na $25,000. 

Šviesos, svaras 2-jų butų m Eras 
pietų Brighton Pke. Alunun langai. 
Atskiri gazo šildymai. Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis mūro bungakw ant plataus 
sklypą Gazu Šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00. 

10 botų .tvarkingas ntro namas 
apie $22.000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gelsvų plytų, 18 me
tų modernus namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismante, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

Biznio prekybai, romanui ar ofi* 
fuL didelis patogus namas ant pla-

mMįk 
Grąžas platus sklypas ir garažas 

Marųuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 Wwt 7 (st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

VYRAI IB MOCERYS 

EXPERI£NCED C00KS 
NEEDED EMMEDIATEL.Y 

Ejccellent benefits and oonditions. 
Apply in person. 

POFPEN FRESH P « S 
423 N. Hariem. Oak Park M»l» 

— S O E K S i n i i i m 
. J D U ISANTJĘD — VYRAI 

SHEET METAL M A* 
With heatmg and air conditioning 
service baekground. Esperienced 
coly. North Side location-

Call 743-4455 

DRAUGAS, 4545 W 
Clucago, IIL 60629 
iiiiiuiiiHiiiiiiiiiMiiiuiiiiinuiiiiiiHiiimi 
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K O S T A S B U T K U S 
Skambint T78-2781 — KalbMf aaglUkal tarp g v. r. Ir 8 v. v. 

KaiMtl Bokivttkal tarp 8 tr i* < 

Remkite tnos bteruerim, ku

rie skelbiasi dienr. "T>mnge". 

* n i i t t u r n » » > • > •»»•• n 

D B M E S l O 

L I A U D I E S M E N A S 
" D R A U G E " 

"Drango" aduunistraeijoje 
gahma pasiriakti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip p&* ^etr> 
viskų iėJių ir vediavėBi}. 

A p d M s f j t f k i I "Drauge' ad-

Apel=cka tkslbtla dien. DEJLUGE,; TSS^Ą t a : V3 zsji£r^rxfi we.vo 

BOOFERS — SBINOLEBS 
ALSO FLAT ROOFERS 

EJxperienced Only 

Top wages. Open shop. 

— 784-U00 

D t K E S l O 

v. 

ces jis pla&auaiai akartomaa lie-Į 
tuTru dirmAti*, gi skelbimų kai-i 
-rm prs rlsieins prieinamot 

draa^azoa. 
"Dra»fo" 4MS W 

• l!I i^;::;;-; r —• i-mrr ^^^aSi^^^^^*— SSrd St. Ctksfio. U< S3S5S. 

tmiHHHMiMiumnfimniiNttmumniini 
ĮSIGYKITE UETŪYISOS 

VĖLIAVĖLES 
Visuose KetovUknosa namuo

s e turė tų būti l ietuviška vėlia
v a . Nėra v ie tos dažnai didesnei 
vėl iavai iškabinti , l e t gal ima 
la ikyt i m a ž ą vė l iavukę a n t rašo
m o j o s ta lo . Gal ima ir ne t pada
r y t i gražią kombinaci ją s n 
A m e r i k o s yėl iavuke. Dienraščio 
" D r a u g o " administraci ja gali 
pr i s ta tyt i tok ias mažas , graž ias 
vs l iavukes , k a d L i e t u v o s vėlia-
y a plevėsuotų J ū s ų namnosa, 

Tokios vėl iavos kainnoja p o 
fUSO. (reikia pridėti 8 centus 
2 0 k e s c m ^ 5̂ 1 cezit a i oe?-
**rrt*Tą. įsi. gjr»2S2,t* E-inoJi 
-rslsfcybė'te> t75sak^*=cs <£q&£-
t s TMULUGAS*1, tf45 W . 6Srd 
Street , Cbicago , IIL 60628 

•^3 
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KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

KONCERTAS BŪSIMOJO 
SBENTOJO GARBEI 

1977 m. lapkričio 6 d., sekma
dienį, gražiai praėjo arkiv. Jurgio 
Matulaičio 50 metų mirties sukak
ties minėjimas Prisikėlimo para
pijos salėje, kurį suruošė Nek. Pr. 
M. seselės ir jų rėmėjai. 

Minėjimo atidaromąjį žodį ta
rė Liucija Kunnapuu, rėmėjų pir
mininkė. Invokacinę ir prieš val
gį maldas paprašytas sukalbėjo 
parapijos kleb. kun. A. Simana
vičius, OFM. 

Lengvo turinio gražiai pa
ruoštą žodį, pavadintą "Jurgis 
Matulaitis Vaižganto prisimini
muose" gražia dikcija perskaitė 
viešnia iš Putnamo seselė Ona 
Mikailaitė. Prelegentė pradžio
je savojo žodžio pastebėjo, kad 
salėj gali būti tokių asmenų, ku
rie nepriklausomoj Lietuvoj as
meniškai yra matę ir pažinę tuo
du dideliu vyru — arkiv. Jurgį 
Matulaitį ir kanauninką, žymų 
rašytoją Tumą - Vaižgantą, o ji 
pati Lietuvą tepažįstanti tik iš raš
tų. 

Meninėj daly solistė Roma 
Mastienė neapvylė torontiečių 
auditorijos, padainuodama G. 
Gudauskienės "Viešpaties pasau
lį" (žodž. B. Brazdžionio), 'Pie
menėlį" (žodž. F. Kiršos), A. Be-
lazaro "Alyvas" (žodž. S. Ne
ries), J. Gaižausko ' Ramunėlę" 
(žodž. V. Bložės), B. Budriūno 
"Dainos gimimą" (žodž. H . Ra
dausko) A. Dirvianskaitės "Sap
n u s " (žodž. Tyrų Dukters), St. 
Gailevičiaus "Oi laukiau, lau
kiau". -

Taip pat Griego "Kelionę į tė
viškę", "Gulbę" ir "Myliu tave", 
G. Donizetti 'Čigonę" ir G. Bizet 
— "Rečitatyvą ir ariją iš op. 
"Carmen 
ti, solistė da 
mielas ir gražus". 

Spaudos vakarą atidarant To
ronte trumpai kalbtjo Montrea-
lio lietuvių grožio karalaitė Del-
kutė, buvęs Nepr. Lietuvos redak
torius L. Norvaiša - Girinis, ku-

nepajuto, kokioje perspektyvoje 
jaunimo klausimas nagrinėjamas. 

K. Sušinskas pateikė Dovydai
čio biog-afinius bruožu?, kurie 
tačiau neatspindėjo jo dvasine 
šviesa, nors prelegentas kalbėjo 
netrumpai. 

R. Vaškevičiūtė paskaitė dido-
ris dabar yra to laikraščio leidė-; ką žiupsnį savo įvaizdžių, kurie 
jų v-bos vicpeirm. Programos pra-Į įsirėžė jos sąmonėje giliu brūkš-
nešėja — akt. V. Kuprevičiūtė. 

Užbaigus meninę programą, 
dar kalbėjo dabartinis "Nepr. 
Lietuvos" leidėjų v-bos pirm. Jo
nas Petrulis, išvardindamas šio 
vakaro garbės svečius ir pakvies
damas į sceną pirmąjį to laik-

niu, ją paskatinusiu tvirčiau at
siremti į ateitininkiškus idealus. 
Perskaičius Dovydaičio monogra
fiją, jai aplamai atsivėrė plačios 
idealinės gelmės. 

Dainuotojų trijulei tenka palin
kėti, kad ir ateityje neatitrūktų 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 16 d. 

raščio redaktorių V. Dagilį ir da 
bartinį redaktorių Pr. Paukštaitį. j linksmina, bet ir taurina. Gal tik 
Abu jie buvo papuošti gėlėmis. - reikėtų kiek daugiau išmokti liau 
Pr. Paukštaitis savo rožę pado- j dies dainų. 
vanojo Julijai Skrebutienei, kaip Aplamai teko nugirsti, kad šis 
daug pasidarbavusiai šį spaudos j minėjimas lyg ir nepasiekęs savo 

suruošiant. Ruošėjais dar j tikslo: nei Dovydaičio monogra-

Vilniaus dienos ir dr. J. Basanavičiaus 50 m. mirties sukakties minėji-
nuo dainos. Daina žmogų ne tik me Hamiltcne, Ont., spalio 22 d. Iš kaires: K. Deksnienė. ap. pirm. K. 

Deksnys, prel. J. Tadarausksuš, paskaitininkas prof. A. Musteikis 
Nuotr. J. Miltenio 

vakarą 
išvardinti J.R. Simanavičius, St. 
Jokūbaitis ir Jonas Karka, J. Straz
dui padėkota kaip Lietuvių namų 
v-bos pirmininkui, parengimo pa
talpų administratoriui. 

Spaudos vakare buvo per 350 
dalyvių iš Toronto, Montrealio, 
Hamiltono, St. Catharines ir ki
tur. Daugiausia svečių buvo iš 
Montrealio, nes tą dieną Toron
te vyko ir Šaulių rinktinės posėdis. 

Po programos — buvo pasivai
šinta ir pasišokta. 

Pranys Alšėnas 

POPIETĖ DOVYDAIČIO 
DVASIOS ŠVIESOJE 

Spalio 23 dieną Toronto lietu-

fija tinkamai pristatyta, nei 
dvasinės gelmės atskleistos. 

10 

Po to buvo pasivaišinta puikia 
vakriene su vynu ir p.p. Mangli-
cų pravestu dovanų dalinimu. 

Torntiečių seselių vadovė sese
lė Loreta tarė padėkos žodį. Bu
vo dalinamos gražiai paruoštos 
spausdintos programos. 

Pranys Alšėnas 

"NEPR. LIETUVOS" 
SPAUDOS VAKARAS 

Lapkričio 5 d. 7 vai. vak. To
ronto Lietuvių namų didžiojoj 
(Mindaugo) salėj įvyko Montre-
alyje leidžiamo lietuviško savait
raščio Nepr. Lietuva spaudos va
karas, kuriame pasigėrėtinai pui
kią programą atliko solistė Gina 
Capskauskienė ir Montrealio Auš
ros Vartų parapijos oktetas, a-
kompanuojant M. Roch. 

Meninės programos išpildyto-
jai — gerai nuteikė torontiečius, 
kurie itin šiltai priėmė daininin
kus. 

Okteto vadovė yra Montrealio 
lietuviškosios parapijos choro di
rigentė M. Roch. Ji — prancūzų 
kilmės muzikė, bet daugelį metų 
bevedanti lietuvių chorą, o dabar 
— ir oktetą ir tam darbui — ski
rianti daugelį metų. Ji — labai 
nuoširdi lietuviškosios dainos i r 
giesmės puoselėtoja. M. Roch 
kalba angliškai, prancūziškai ir 
— šiek tiek — lietuviškai. Sakosi 
žinanti, jog — pagal lietuviškąjį 
stilių — ji esanti ne Roch, bet 
Rochienė. Su lietuviškais daini
ninkais — ji yra išpildžiusi prog
ramas ir prancūzų parengimuose. 
Ji parapiniame chore lietuviškai 
dainuojančias, esą, turinti po po
rą prancūzaičių ir italių. 

Gi ji pati mėgstanti pasipuošti 
lietuviškais tautiniais drabužiais, 
kuriuos jai padovanojo dėkinga 
Montrelaoi lietuviškoji visuome
nė. 

Ryšium su čia trumpai apra
šyta popiete dar verta painfor
muoti, jog totontiečiai rengia ir 
kitą Dovydaičiui siurpryzą: Ana
pilio šventovės keturių langų 
gretoje šalia arkiv. T Matulio
nio, arkiv. M. Reinio ir vysk. V. 
Borisevičiaus įrėminti ir jo vitra
žą. 

Kas yra perskaitęs dr. J. Gir
niaus kruopščiai, išsamiai ir ob
jektyviai parašytą monografiją 
"Pranas Dovydaitis", tas be jo
kios abejonės apsidžiaugs šia To-į 
ronto anapiliečių pastanga iam-. 

viai turėjo retą progą praleisti a- žinti šio didžio lietuvių tautos ir I 
pie porą valandų prof. Pr. Do- katalikų Bažnyčios šulo veidą: 
vydaičio prisiminimui. 2inodami laikų glūdumose. 
Dovydaičio asmens didį įnašą į j K a s gj j | t j k r u j ų y r a Dovydai-; 
lietuvių tautos ir katalikų Bažny-1 t j s ? kacĮ j a m n o r į m a suteikti šią; 
čios kultūra, šitos popietėsdaug nekasdieninę garbę? Tur būt. 
kas laukė. Tenka tad pasidžiaug-. daugumas jį pažįsta tik kaip a- į 
ti ateitininkų sendraugių inicia-• teitinin-kų organizacijos steigėją,! 
tyva tokį renginį torontiečiams i t^įtį _ kaip žymų mokslininką -. 
pateikti. Juoba, kad šitokie kul- į enciklopedistą, treti — kaip kul-1 
tūriniai reiškiniai, kaip nusipc:- tūrininką, visuomenininką ir net 

netur- į 
Lt., | 

rodų, vaidybos spektaklių, radijo Q penkti, kurių yra daugiausia, 

ir jis galėjo pasitraukti is savo 
mylimo krašto ir išvengti sovie
tinio kūjo smūgių, kaip išvengė
me ne vienas ir iš mūsų. Bet, ma
tyt, Dievas panorėjo jį pastatyti 
mums pavyzdžiu. 

Aš nežinau, kokiu titulu nori
ma Dovydaičio vitražą įrėminti 
Anapilio šventovės lange, bet 
manau, kad ne kitaip, kaip pa
sauliečio lietuvio kankinio, mū ų 
tautą auklėjusio, 3wetusio, kultū
rinusio ir Evangelijos tiesą teigu
sio. 

Šitos kelios mintys yra tik ma
ža dalelė trupinio, k u na aš sa
vais žodžiais atskleidžiu anapi-
liečiams ir skaitytojams, perskai

tęs dr. J. Girniaus knygą, "Pra
nas Dovydaitis". Linkėčiau kiek
vienam lietuviui ją pasiskaityti. 

Tarp kita ko, Anapilio švento
vėje nemaža vitražinių kūrinių 
jau yra įrėminta: Lietuviškasis 
Rūpintojėlis, Šv. Kazimieras ir vi
sa eilė darbų Švento Rašto temo
mis. Be to, keletas vitražų dar 
bus lietuviškosios buities te
momis. 

A. Kalnius 

— Nėra širdgėlos, kur viršy
tų savo gimtojo krašto nete
kimą. Euripides 

A. t A. JADVYGAI LUKOŠIUMI mirus, 
dukrai DALIAI, broliui MARIJUI KATILIŠKIUI, jų 
šeimoms bei kitiems giminėms reiškiu giliausią 
užuojautą. 

Marytė černiūte 

" i " ""i1 1 ~»^*~ turiniai reis;-.:iuai, *S«F i ' « » ^ - tunmnka, .visuomenininką ir 
Plojimams apramm- n i u s i u a s m e n ų paminėjimai, kny-1 politiką, ketvirti — kaip ne 
ir pridėjo "Kampelis gų> muzikos plokštelių, meno pa-. t i n g ų s t udentų globėją ir 

ir pan. nagrinėjimai, 
ir pageidavimai yra 

programų 
aptarimai 
gana reti. 

Tiesa, šių metų veiklos laiko
tarpis, prasidėjo, sakyčiau, šių 
idėjų šviesoje: X. I. 2. dienomis 
skautai surengė turiningą R. Ka
lantos ir J. Lukšos - Daumanto 
minėjimą, spalio 23 Lietuvos At
gimimo sąjūdis surengė prof. A. 
Voldemaro akademiją jo 35 me
tų mirčiai paminėti, o š.m. lapk
ričio 26 d. N. Pr. M. seserys ir jų 
rėmėjų būrelis ruošia arkiv. J. 
Matulaičio 50 metų mirties su
kaktį. Taigi Torontas sujudo. 
(Gaila, kad pastarasis minėjimas 

mosFeroje, taps tai nevienam 
kliūtimi atsilankyti). 

Dovydaičio popietės progra
moje dalyvavo d r. J. Girnius su 
paskaita "Dabartinė mūsų jauni
mo situacija dovydaitinėje per
spektyvoje", K. Sušinskas ir R. 
Vaškevičiūtė —su savo įspū
džiais, patirtais jų perskaitytoje 
knygoje "Pranas Dovydaitis", ir 
V. Kazlauskaitės. L. Rimkaus bei 
V. Underio dainos trijulė, meni
nėje dalyje padainavusi eilę es
tradinių dainų. Gražia lietuvių 
kalba programai vadovavo R. Sa-
kalaitė — Jonaitienė. Salėje ga
lėjo būti apie 150-170 dalyvių. 
Turint galvoje, kad tą dieną bu
vo net trys renginiai, tai toks da
lyvių skaičius buvo pakankamas. 

Dr. J. Girniaus paskaita buvo 
gerokai suglausta, ir klausytojai 

apie Dovydaitį iki šiol nieko nė 
ra girdėję — net jo vardo. Tai y-
ra jaunoji ir vidurinioji kartos, iš
skyrus ateitininkus. Bent šitoks 
man susidarė įspūdis, pasikalbė
jus su minėtų kartų žmonėmis. 
O iš jį žinančių mažiausia užsi
menama, kad Dovydaitis pir
miausia buvo pavyzdingas lietu
vis patriotas ir uolus krikščionis. 
O tai juk ir yra mums visiems 
svarbiausa, nes tai nurodo, 
jog pirmoj eilėj jis priklauso lie
tuvių tautai ir Bažnyčiai, o tik 
paskui atatinkamoms organiza
cijoms. Juk- šią tįrtftinę ir religi
nę pirmenybę iš pat jaunų dienų 

Mielą 

ELENA L A P Ė N I E N E , 
liūdinčią mirusio TĖVELIO, nuoširdžiai užjaučia 

Dariaus-Girėno Lituanistines 
Mokyklos Mokytojai ir Tėvu Komitetas 

yjąk^^ikanižių a*-*ak-ąrienės.4*.-- . ^ -pasmr*kcrs«w- gpvtnima trks-
lu ir jam jis paaukojo visa, ka." 
žmogui šioje žemėje yra gra
žiausia ir brangiausia: laiką, 
jėgas, darbą, turtą, mokslinę 
garbę, kurios jis lengvai galėjo 
nusipelnyti netgi pasauliniu 
mastu, ir didžia dalimi savo šei
mos laimę. Ir kam visa tai? Ogi 
kad mūsų tėvynė taptų dora, kul
tūringa, išsimokslinusi, religin
ga ir graži, kad jos jaunimas pra
žystų margaspalviais žiedais, ku
riais džiaugtųsi Lietuva ir kaimy
nės tautos gėrėtųsi. Taigi jis sten
gėsi išugdyti ąžuolinę Lietuvą, 
mintančią Dievo žodžiu, kuriuo 
jis ir pats mito visą savo gyveni
mą. Jis už šiuos idealus ir mirė 
pasauliečio kankinio mirtimi 
(Besielio komunistinio teismo 
sprendimu sušaudytas Sverdlovs-
ke 1942 m. lapkričio 4 d . ) . O juk 

Buv. Am. Liet. Mokytojų S-gos Chicagos skyr. 
valdybos narei 

A. t A. JADVYGAI lUKOŠIŪNiENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą DALIĄ su -šeima, vi
sus gimines ir artimuosius. 

. Amerikos Lietuviu Mokytoji; Sąjungos 
Chicagos Skyrius 

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 454S W. 63rd St., Chicago, UI. 60629. Kai-
na su persiuntimu — $4.25 

==35-' -«5r 

Long Beach Lietuvių Klubo nariui ir lietuvių Fondo 
Įgaliotiniui, mielam lietuviui 

A* + A. 
DANIUI-D0MUI MEUSiUI mirus, 

jo žmoną 0NUTC liūdesiu prislėgtą nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Magdalena ir Stasys Jasučiai 
Birutė ir Algis Prasauskai 

BEVERXY HTLLS Gft^TNYCIA 
Tetef.: PR 8-©8S3 b PR S-08S4 
Taip pat naujoji Barboros ir 

O n e Drishrų krautuvė 
THE DABY STORE 

9918 Soūtbwest Bwy, Oak Lawa 
TeL 489-1313 

— Gėlės ~r&CTza prcccms — 
• • • • 

V 

A. f A. MARIJA BARTKONAS 
Gyveno 4358 S. Washtenaw Avenue, Chicago Illinois. 
Mirė lapkr. 14 d., 1977. 7:30 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčios vyras Juozas Sudeikis ir 
jo dukterys Vaclovą. Marytė su vyru, Danutė ir Rūta. giminaite Seselė 
M. Melanija, kazimierietė, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė katalikiškoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje 4348 S. Calitornia 

Ave. 
LaMotuves įvyks ketv., lapkr. 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto tx» 

atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečianie viscc: gimir.<x>, draugus ir paSįptarcus da-

Ni£C4* (V.r.ivfc. 
Liid. direkt PeCic Sie/fl-M, TeL Uk i-557i 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Lietuvos Kariuomenę ir kitus Hettrviskns kūrinius, ta i 
Nr. 25 ir 28. Viso 24 kuriniai, kurios primins Lietuvą, 
būtent: 

Karo Mokyklos choras KUR LYGŪS LAUKAI 
KARS MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLE 

J. Petrauskai Ir V. Dineika VADDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo Muziejuje — Vėliavos nuleidimas I-II d&Uj 
Stepo Graužinio ir Antano Dvariono Įvairūs įdainavimal. 

visus sumine;, reikėtų daug vietos. 6ių fcbejų albumų tik 
(12.50 su persi untimu. 

Užsakymus s.i-;skite šiuo adresu: 

DRAUGAS, A545 W. 63'4 S!.; Chicago, III. 60629 

Uoliai BALF'o Lemonto Apylinkes skyriaus auko
tojai 
L t A. JADVYGAI LUKOSIŪNiENEI mirus, 
dukrą DALIĄ, žentą LIUDĄ ir gimines, skausmo, 
liūdesio dienose, nuoširdžiai reiškiame gilią užuo
jautą ir liūdime. 

BALF'o Lemonto Apylinkės 
Skyriaus Valdyba 

EUDEIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN A V E 

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

MARQL>ETTE FUNERAL H O M E 
T Ė V A S IR S ū N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VYest 71 St. Tel. GRovenhil! 6-2345-6 
1410 So, 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SSOT SO. LITTJANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 W. 2Srd PI,ACE Tet. VTrrfnia 7-6671 
2424 W. 691* STREET TeL REpablic 7-12LS 
11029 Soathwe*t Hi«hwty. Palm n'.IK. III1. TeL 974-4416 

PETRAS BIELIŪNAS 

4M8 90. CALIFORNIA AVE. Tel LAf&jette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 

SS54 SO. HALSTED STREET ret, VArdji 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

S319 SO. UTTANICA AVK TeL YArd» 7-11SM9 

YASAITIS-BUTKUS 

1440 SO. 50*h Ave* CICERO. HJL TeL OLympte 2-100S 
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DRAUGAS, GrėBMČSeaSa, 197? m. IttpfcriSo mėc 18 & 

X Kun. Kazimieras Pugevi-
čms, Vyriausio Lietuvos Išlais-
\inimo komiteto pasiustas, da
lyvavo kaip informatorius Ame
rikos ir Vatikano delegacijoms 
Belgrado konferencijoje. I š Bel
grado jau išvyko ir kurį laiką 
buvo sustojęs Romoje pasitarti 
su Vatikano pareigūnais ir lie
tuvių atstovais. Aplankęs W6-
rishofeną, jis tuoj grįš atgal į 
New Yorką. Iš ten kun. K. Pu-
gevičius prisiuntė sveikinimą 
"Draugo" redakcijai. 

X Minint 30 meta sukaki) 
nuo Balio Sruogos mirties,; 
į penktadieni (lapkričio 18 d.) I 
rašytojui skirtos Jaunimo cen
tro kultūrinės vakaronės pro
gramoje matysime ir girdė
sime: Algimantą DikinL Kazį 
Bradūną, Aušrą Jurašienę, Dai
vą Markelytę, Rimvydą ŠilbaJo
rį ir ištrauką iš Sruogos dramos 
"Apyaušrio dalios". Vakaronės 
pradžia 7:30 vai vak. 

x ALIAS moterų pagegni
nis vienetas kviečia narių susi
rinkimą gruodžio 4 d. 3 vai. p. 
p. Juzėnų namuose (12642 S. į 

w^^w *̂ *o • 

I g k . ^Al G ZD UTE 
•HHHftkL #» Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Clevelande viešėjo iš Chicagos nuvykęs Laimos Lapinskienės lėlių 
teatras. Nuotraukoj matyti A. Alaknaitė, L. Lapinskienė, jos sūnus 
Aras, A. Viktorą 

X Sofija Jelionienė, "Skautų, x Romas U b u s žinomas či-
Aido" redaktorė, atnaujindama kagiškis, atvykęs į "Draugą" 
prenumeratą, atsiuntė auką 
dienraščiui stiprinti. Ačiū. 

x G. širmenienė, nuoširdi 
"Draugo" skaitytoja Penn Yan, 
N. Y., siųsdama prenumeratos 

nusipirko lietuviškų drožinių už 
didesnę sumą. 

x Marija Skodzienė, žinoma 
čikagiskė, atnaujindama prenu
meratą paliko "Draugui" auką. 

mokestį, atsiuntė ir 10 dolerių! Dėkojame, 
jauką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Stasys Lūšys, dr. Kazys 
Šidlauskas ir Kazys Kleiva at-

! stovaus Lietuvių krikščionių 
i demokratų sąjungą Vyriausio 
j Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
: seime St. Petersburg, FL, š. m. 
gruodžio 3—4 dienomis. 

X Kun. Juozas Domeika sun-
73 Court, Palos Heights, BĮ.), i 
t* i •* i •«. , r T i TT I kiai susirgo ir yra gvdomas Sv. 
Paskaitą skaitys Violeta Karo-; , ,? . \ . r : 

, . . i«.gonineje, Tuscon, Ari-

N 
saite. Bus supažindinta su nau
jąja valdyba. Narės ir viešnios 
kviečiamos susirinkime daly
vauti. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

x Lietuvių foto paroda už
daroma lapkričio 20 d., o ne j 
gruodžio 20 d., kaip per klaidą 
vakar "Drauge" buvo paskelbta. 

x Reikalinga moteris prie Ii-
gonk, Ateiti keliom valandom Į U ' Į į P ^ k y s kun. St. Gau-

oas. Kviečiame visus pamaldo
se dalyvauti. 

X Marųuette Parko Lietuvių 

Juozapo 
zonoje. 

X Kristau* Valdovo šventę 
minės Chicagos ateitininkai sen
draugiai šį sekmadienį, lapkri
čio 20 d., 3 vai. po pietų tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Sv. Mišias 
atnašaus vysk. V. Brizgys, kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC, kun. J. 
Borevičius, SJ. Šventės tema 

ar gyventi drauge. Marąuette 
Parko rajone. Skambint telef. i 
445-9044. (sk.) . 

x gv. Kryžiaus ligoninės biu
letenis "Scope 
Olgos Cibienės eilėraštį "Oh 
Deathf" Olga Cibas yra re
gistruota gaiL sesuo ir dirba li
goninėje. 

x Loretta Yokabaskas, nuo
širdi "Draugo" skaitytoja Sims-
bury, Conn., atsiuntė malonų 
laišką, kuriame pareiškė savo 
nuomonę įvairiais aktualiais 
reikalais ir suteikė naudingų 
patarimų, kuriais pasinaudosi
me. Dėkojame. 

x Aukų* po penkis dolerius 
atsiuntė: 

Lt. Col. Roman Biliūnas, 
Fairborn, 

Jonas Mikeliūnas, E. Chicago. 
Abiem rėmėjam nuoširdžiai 

dėkojame. 

namų savininkų organizacijos 
i š ^ a u ^ T o ^ s ^ n k i m a s &** Penktadieni, 

eilėraštį "Oh ^pknčio 18 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje. 

x 'Tabako smala ir kopūsto 
galva" — tokia tema bus Alvu-
ao paskaita "Margučio" radijo 
valandos metu šį ketvirtadienį. 
7 vai. ryto. 

x Po du doleriu aukojo: B. 
Mažutis, J. Venckus, Ant. Bu
lota, Frances Kondrat. V. Ge-
nvs. Ačiū. 

X Emilija Gačienė iš New 
Yorko mums rašo: "Nors nere
tai "Draugas" mus pasiekia 
kiek pavėlavęs, vis tiek jis su
teikia daug džiaugsmo, nes la
bai gerai informuoja apie lietu
vių gj'venimą visame pasaulyje, 
okupuotąją Lietuvą įskaitant, 
ko neįstengia padaryti kiti laik
raščiai". Kartu pridėjo auką. 
Ačiū. 

x Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė: 

Jonas Kasčiukaa, Chicaga, '' 
Genė Oksienė, Grand Rapids, 
Kazys Stašaitis, Detroit. < - . 
Visiems tariame ačiū. 
x lietuvių moterų dailmnv 

kių paroda atidaroma šį penk
tadienį 7 vaL vak. Paveiks-
ai bus išstatyti ligi gruodžio 

4 d. 

Bougoojsi. 

MANO PIRMOJI KOMUNIJA 
Praeitą sekmadieni buvo ma

no Pirmoji komunija. Aš buvau 
pasipuošusi gražia balta sukne
le, kurią man mamytė nupirko. 
Veliumas buvo ant mano gal
vos. Taip pat buvo pasipuošu
sios ir kito*, mergaitės. Mes 
visos pirmą kartą priėmėme 
Dievulį į savo širdelę. Visos 
pasižadėjome būti geros ir klau
syti tėvelių. Po pietų pas mus 
buvo daug svečių, ir aš gavau 
dovanų pinigais ir rf»ttr»qfr 
Buvau labai laiminga. 

Rata Jonauskaitė, 
Dariaus - Girėno mokyklos 

< - IV skyriaus mokinė. 

UETtTOS MIŠKAS 

UIS Sa. Claranont A vena©. CSucago, Illinois 60636 

CHICAGOS 
tlNIOS 

BUKOVSKIS APIE 
PRIESPAUDĄ RUStfOJ 

Iš savo tėvynės ištremtas 
Vladimir Bukovsky, 34 m., pir
madienį Chicagoje papasakojo, 
kad jis jau 1960 m., lankyda
mas Maskvos mokyklą nr. 59, 
redagavo satyros žurnalą "Kan* 

Pavasari Lietuvos miškai tik 
pradeda žaliuoti. Paukščiukai t ėve l i l*-
čiulba. I r yra labai smagu. 
Tada vasara ateina. Viskas ža
lia. Visi žvėreliai linksmi Va
sara prabėga, ruduo ateina. Ta
da lapai įvairių spalvų pasidaro, 
šie krenta ant žemės. Žiemos 
vėjai pučia, žiema atėjo. Visur 
šalta ir balta Ir vėl pavasaris 
ateina. • * 

Viva Bartkutė, 
Dariaus - Girėno HL mokyklos 

', ... 4-ak. mokinė. 
VĖJAS SMARKIAI Vltl\ 

Žiemą visur pilna sniego. Vė
jas smarkiai pučia.. Medžių ša
kos nulinkę. Kartais, dieną švie
čia saulė. ;Tyoros apkio|os snie
gu. Visur dau|f ledo. -Paukš
čiai lesa trupinius.. 

T u r a s Boblys, 
Sv. Kazimiero Bt. mokyklos 
Clevelande 6. skyr. mokinys. 

tai sustoti, ir visokių nelaimių, 
gali atsitikti 

Tomukas vistiek kiekvieną 
dieną eidavo prie geležinkelio 
bėgių. Kai traukinys atva
žiuodavo, jis mojuodavo žmo
nėms. Tomui labai patikdavo 
padėti centą ant bėgio. Kai I 
traukinys pervažiuodavo tą cen-
tą, jis pasidarydavo kaip po-i 
pierius. Tada jis patenkintas; 
apsisukdavo ir bėgdavo namo. 

Vieną dieną traukinys buvo! 
toli, ir berniukas sugalvojo eitiJ 

pea* bėgius. Tomas bėgo, ir jam 
koja įkliuvo tarp bėgių. Jis la- j 
bai pradėjo šaukti ir verkt i j 
Konduktorius pamatė Tomą ir 
sustabdė traukinį. Kondukto
rius labai jį išbarė. Nuo to lai
ko Tomas pasižadėjo klausyti 

Jonas Kalvaitis, 
Marąuette Parko lit. m-los j 

8 sk. mokinys. 

I M O K Y K L A 
Baigės dienos vasarėlės, 
| mokyklą tekini 
Skuba, bėga lietuviukai, 
Su knygelėm rūšini 
Pirmokėliai lyg ir bijo, 
Jiems neaišku, kas ten bus? 
Juos kiti vaikai ramina, 
Kad tikrai jie nepražus! 
Kai paklaus, sakyk — lietuvis! 
Mano kraštas — Lietuva, 
Ten tėvijai gimė, augo, 
Ta šalis ir man sava! 
Jau Dalyt? raides žmo, 
Moka žodį parašyt, 
O jei ką blogai padaro, 
Žmo. reik atsiprašyt. 
Pilis — kalnas Gedimino. 
Vilnius — sostinė sena, 
Ten Kaune prie Nemunėlio 
Tėviškėlė vargana. 
Tat, vaikučiai, į mokyklą! 
Nepraleiskite progos. 
Jei kuris dar abejaja, 
Tesigydo nuo slogos! 

Alb. Kašhibienė 

^ČTUVor 

Lietuvos miškas • • . Piešė Vytas Braidys, Dariaus Girėno lit. 

SVAJONĖS 
"Jei aš turėčiau milijoną 

dolerių.. ." 
. . . nusipirkčiau sportinę ma

šiną, deimantų, aukso kasyklą 
ir labai didelių namų visose 
valstybėse. 

Liana Baužaitė 
. . . nusipirkčiau vieną arklį, 

naują namą ir televiziją. 
Imsrė Sabaliūnaitė 

. . . važiuočiau per visą pašau-
iį, nupirkčiau namų modelius, 
gėlių savo mamai, tėtei naują 
mašiną. Viską, kas būtų likę, 
atiduočiau savo sesei ir bro
liams. 

Andrius Gražulis 
. . . važiuočiau į Dainavą, nu
pirkčiau saldainių, didelį namą, 

i kur būtų daug mašinų, turėčiau 
. daug tarnų. 

Zita Viskautaitė 
. . . nuskrisčiau į Alaską, Hong 

Kongą, į Europą, tada namo 
Jei galėčiau, nupirkčiau mašiną. 

Rimas Gilvydis 
. . . nupirkčiau daug lėlių, 

deimantų, o mamai ir tėtei di
delį namą. 

Audronė .Mingėiaitė 
. . . nupirkčiau Corvette, nu

važiuočiau į Floridą ir nakvo-
čiau porą dienų. Nupirkčiau 
didelį namą. 

Algis Bodis 
. . . nusipirkčiau bilietą, skris

čiau į Lietuvą. Gyvenčiau ten, 
kur mano dėdė gyvena. Ten 
gaučiau darbą ir būčiau moky-

1 loja. 
Vilija Idzelyte 

Visi Detroito "Žiburio" li
tuanistinės mokyklos trečio sky-

IR TOKIUS ŽODŽIUS 
ŽMONĖS VARTOJA 

Abejutas — kas vis abejoja. 
Badkentis — bado kentimas, 

nevalgymas. 
Daiktais — vietomis. Daiktais 

lyja, daiktais ne. 
ftidinti _ varyti, vyti Pvz, 

kaip įsiuto, visus ii tro
bos išeidino. 

Lietuviai — paremkime kįnys" t ^ j^ r į buvo išmestas iš Gabartai — grotftiiai vartai. 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumą, mokyk'os. Kovodamas už žmo-
šį didingą ir svarbų įvykį pra- g ^ t e i s e S t turėjo 14 m. pra
šome paremti savo aukomis. 
Visos aukos nurašomos nuo 
taksų. Čekius rašyti Third Li-
thuanian Symposium on Arts 
and Science, Inc., ir siųsti Fi-

X Lietuvių rašytojų draugi-1 nansų Kom. Pirm. Modestui Ja-
jos pirmininkas kunigas poetas | kaičiui, 11816 Hillcrest Dr., Le-
Leonardas Andriekus įteiks į mont Di 60439. (pr.). 

leisti arešte, psichiatrinėj ligo
ninėj, vergų darbo stovyklose, 
kalėjimuose. Už pranešimą va
karų pasauliui apie psichiatrių 
n ės ligoninės baisumus buvo 
nuteistas 12 m. kalėti. Paga-

Pvz., Vėjas daužosi kaip 
tas žvėris į gabartų gro
tas. 

LAPKBKSO MĖJnSSf 

1879. XI. 6 gimė kalbininkas 
Kazys Būga, 

1945. XL 13 mirė vadovėuų au
torius Jonas Murka. 

LRD-jos premiją rašytojui Ic-
chakui Merui literatūros - mu
zikos vakare, kuris įvyks 3-čiojo 
mokslo simpoziumo proga, lap
kričio 25 d. Jaunimo centre. Į 
šį neeilinį vakarą bilietai gauna
mi Marginiuose. (pr . ) . 

liau 1976 m. jis buvo iškeistas 
j Čilės komunistų vadą L C o r - | l g 7 7 į ^ ^ ^ ^ 
valan. Jis papasakojo, kaip psi
chiatrinėj ligoninėj buvo che-

X JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos valdyba gruod. 3 d., 
šeštad., Jaunimo centre ruošia j mikalais, elektros smūgiais ver-
LB 25-rių metų jubiliejinį mi- čiamas prisitaikyti prie režimo. 

Matjošaitis 

nėjimą-vakarą. Bus akademinė Chemikalai pakeldavo tempera-
dalis. meninė programa, kurią t ū r J* i k i 1 0 4 ^ P 8 ^ *>**** 
atliks Antanas Gustaitis iŠ Bos- j Bukovsky, darbininkų unijos 

x Baltijos vakaras rengia- tono ir Antras Kaimas. Po to i AFL-CIO pakviestas, lanko 
mas prezidento A- Smetonos j . j vakarienė ir šokiai, grojant Į J v a i r i u s b e s t u s i r skelbia^ apie 
budžių įgulos įvyks šeštadienį, j nuotaikingam Neo-Lituanų or 
lapkričio 26 d 
Jaunimo centro 
je. Bus įdomi skautiškai-jūrei- • binant pirm. Kaziui Laukai- į S e n u psichologiją. 

komunizmo priespaudą. Vėliau 

nus Stasys 
Esmaitia 

3851. XL 23 gimė Jonas Basa
navičius. 

1902. XX 26 mirė vysk-poetas 
Antanas Baranauskas 

PRIE GELEŽINKELIO 
Vieną kartą gyveno bernhi-

m-los 4 sk. mokinys | r ] a u f l m0kiniaL "Skambutis" 

piOMLiUSU KEUONfi 

Mano įdomiausia kelionė buvo 
į Coloradą. Turėjome važiuoti 
per įvairias valstijas, pravažia
vome daug kiomių vietų. Man 
labai patiko tokioje mažoje vie
toje. Ten buvo daug ežerėlių. 
Kai mes ten atvykome, tie eže
rėliai buvo naujai pripildyti žu
vų. Kai kas ėjo žuvauti ir la
bai daug žuvų pagavo. Suaugu
sieji galėjo paimti tik 8 žuvis, 
o vaikai daugiau. Mums labai 
patinka žuvauti, bet tą savaitę 
baisiai nesisekė. Aš su savo tė
veliu pagavau tik apie tris žu
vis, o visi kiti apie 20! Kiti 
žmonės atidavė mums savo žu
vis, nes jie turėjo pakankamai. 

Toje vietoje yra labai gilus 
ežeras, pasidaręs iš ugniagal-
nio. Mes tenai matėm labai di
delių Žuvų, bet nė vienos nepa-
gavome. 

Kai atvykome į Coloradą, 
daug kartų jodinėjome arkliais. 
Stovyklavome palapinėje ir vie
ną kartą viskas sušlapo, nes nak
tį labai ilgai Ujo. 

Paskui dar nuvažiavome į 
Yellowstone parką. Ten labai 

Mes stovyklavome tris savaites. Pavadinimas bažnyčios tarnaur 
Viskas buvo taip gražu, kad no- tojo, kuris prižiūri bažnyčios 
rėjau dar ilgiau pasilikti. 

Rūta Tamulionytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los į pamaldas. 

nuosavybę ir kartais paskambi
na varpais, kviesdamas žmones 

V kl. mokinė. 
* 

GALVOSŪKIŲ NR. 4 
ATSAKYMAI 

L Troba (namas). 
U. Toks žodis yra sexton. 

P7. Į pasaulio dalių Europos 
Azijos ploto sudėtį įeina ir 

joms priklausančių salų plotas. 
Eurazijos žemyno plotu laiko
mas plotas be salų. 

V. Pusė cento. 

GALVOSŪKIAI NR. 
., 7:30 vai. vak. I kestrui. Stalus ir pavienius b i - j ^ k s į Cambridge universitetą į kas, vardu Tomas. Tomui labai I gražu, bet ir labai daug žmo-
o didžiojoje salė-; lietus galima užsisakyti skam-! studijuoti biologiją, ypač sme- patiko eiti prie getežinkelio bė-jnių. Matėm daug žvėrių: meš-

viška programa, karšta vaka
rienė ir Neptūno baras. Šokiams 
gros Vyties orkestras. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti 
Rezervacijoms telef. 737-5408. 

(pr . ) . 

čiui t e i 823-5326. pas valdy
bos iždininką Kazį Barzdų ką, 
Lietuvių Fondo raštinėje ir 
pas visų apylinkių valdybų pir
mininkus ir valdybų narius. 

(pr.). 

PRANO ČEPĖNO 
" N A C J m H l K i ; LTETUVOS ISTORLJOS" p i r m a s t o m a s _ 

lietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knvgu parduotu
vėse. 

Baigiamam ruošti spaudai antrame tome — mūsų tautos isto
rija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos nepriklausomybės metai. 

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui 
ir graži dovana švenčių bei kitomis progomis. Kietuose virseluiose, 
560 psl., kaina $1500. Užsisakyti leidėjo adresu: 

J. Lrbelis, 1649 So. Broednuy, Melsoae Park. iii. 60160 

VfcSlAU POUCININKAMS 
Meras Bilandic ne tik pake

lia policininkų atlyginimą, bet 
dar patvarkė, kad ateityje mie
sto perkami policijos automobi
liai turėtų vėsinimo įrengimus. 

ISPANUOS SOPRANAS 

Victoria de los Angeles, Is
panijos sopranas, pirmadienį 
S vai. vak. dainuos Auditorium 
teatre. Chicagoje. 

VALYS SRUTAS 
Susitarta su Milwaukee mie

stu, kad jie per 12 metų panau
dos 100 mil. doL suorganizuoti 
tinkamą valymą srutų, leidžia
mų į Michigano ežerą. 

gių. Tėveliai jam pasakė 
— Tomuk, neik prie trauki

nio, nes traukinys negali grei-

kų, briedžių, anteiopių. Matė
me karšto vandens šaltinius. 
Jie gražūs, tik dvokia siera. 

L (mįslė) 
Augęs miške, gimęs miške, 

išėjo ant lauko — sukasi. (10 
taškų). 

n. 
(Žiūrėkite piešinį). Matote 

dvi kates. Jei sutrumpinsit ka-

klausimais i r atsakymais. 
9. Vartojamas virimui. 
10. Rankom plojimas vadina

mas. . . 
Už kiekvieną gerą atsakymą 

gausite po 1 tašką. 

UX 
Iš aštuonių pagaliukų a r deg-

tės pavadinimą, gausite "kat". takų sudėkite figūrą, kurioje 
Prie kat pridėjus daugiau rai- būtų du kvadratai ir keturi tri-
džių. gausite naujų žodžių, ku- kampiai 
rie nieko bendro su kate neturi.. laužyti. 
Pamėginkit. 

1. Pirmųjų krikščionių slėpi
mosi vietos nuo persekiojimų. 

2. Vienos krikščionių religijos 
t'kintysis. 

3. Knyga, kurioje surašytos 
kainos ir pirkinių pavadinimai. 

4. Tam tikra liga. 
5. Nelaimingas atsitikimas. 
6. Bažnyčia vyskupo sostinėje. 
7. Tam tikra rūšis. 

Pagaliukų 
(10 taškų). 

IV. 

negalima 

Vienas žmogus, prieš eidamas 
miegoti. 8 vai. vakare nustatė 
savo laikrodį žadintuvą, kad 
skambutis jį prikeltų sekančio 
ryto 10 valandą. Kiek valandų 
jis miegojo? (10 taškų). 

Pate Kaaii Oatramkai, Dariaus Girėno Ui at-loa i ak. mok. 

V. 
Parašykite jūros pavadini

mą, kuri skiria Angliją nuo Eu« 
Khkšcionių reagine knyga su ropos žemyno. (5 taikai) . 
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