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Pasmerkta be kaltės
Nijolės Sadūnaites suėmimo aplinkybes

Neatsakinejo nei į vieną tardytojo klausimą

(karvių tešmuo, diafragma, plau
čiai). Rudenį kelis mėnesius duo
da kopūstų sriubą, o kai kopūs
tų atsargos pasibaigia, pradeda 
kelis mėnesius virti kitą, bet vis 
tą pačią sriubą.

1975 spalio 10 Nijolė susirgo. 
Turėjo aukštą temperatūrą, la
bai kosėjo, svaigo galva, buvo 
bendras organizmo nusilpimas. 
Tiktai gruodžio mėn. ją paguldė 
Č lagerio ligoninę. Ligos diagno
zės nenustatė ir dar nepasveiku- 
sią išrašė iš l'goninės. Sirgdama 
turėjo siūti pirštines. 1975 vasa
rio mėn.,Nijolė vėl buvo pagul

dyta į ligoninę. Ligos diagnozės
ir vėl nenustatė, o kovo 3 ne- 
pasveikusią išrašė iš ligoninės.

1976 gruodžio 21 Nijolė vėl 
sirgo. Turėjo aukštą temperatū
rą ir dešimt dienų išgulėjo lovo
je, bet į ligoninę nebuvo pagul
dyta.
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(Tęsinys iš vakar dienos)
Nuo 1974 rugpiūčio 27 iki 

1975 birželio 20 Nijolė' praleido 
Valstybinio saugumo komiteto 
izobatoriuje, vėliau įvairiose ka
liniams skirtose kamerose. Nijolę 
tardė keli tardytojai. Pradžioje 
tardymui .vadovavo ypatingai 
svarbių bylų vyr. tardytojas Pet- 
ruŠkevičius. Nė į vieną tardyto
jų klausimą Nijolė neatsakinėjo, 
tuo protestuodama prieš š:ą by
la. Todėl po mėnesio tardymo 
vadovavimas buvo perduotas tar- 
djtojui Pilelių i. Bet ir tada Nijo
lė neatsakinėdavo į pateikiamus 
klausimus.

Tardytojai grasino, kad jei ne
atsakinės į klausimus, tai ją pa- 
talp’nsią į psichiatrinę ligoninę, 
kur būsią daug blogiau, negu la- 
geryje, arba uždarysią į šaltą, 
drėgną ir tamsų karcerį.

* 1975 sausio ir vasario mėne
siais Nijolė sirgo bronchitu ir 
įngipfl, temperatūra buvo aukš
tą, labai kosėjo, bet medicininė 
pagalba jai nebuvo suteikta.

Ilgos ir varginančios kelionės 
| Mordoviją metu, jai teko daug 
patirti pažeminimų ir pasityčioji
mų. Atvykusi į lagerį ir, praėjusi 
jįėdicininį pasitikrinimą, Nijolė 
Sužinojo, kad praėjus vienuolikai 
mėnesių nuo suėmimo ji neteko 
net penkiolikos kg svorio. Mais
tas lageryje yra labai vienodas 
Įr blogos kokybės: kruopų košė 
be nebalti, žuvis, mėsos atliekos

“Dievas ir Tėvynė” Nr. 2

Kovoje už tiesą
Rm Antano Yliaus kančių kelias
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tL 1° veiksmų aprašymas;
w ‘ y *dministracinio teismo nutarimo 

H Nuorašą, lapelį, kuriame užrašy- 
kad jis neturi teisės gyventi 

KMttuvoje. kitus prisiregistravimo 
i^kjimentus, pasą, Religinių kui
lį: įgaliotiniui parašyto rašto 

Danguolės Repšienės 
^tlpsnį ir Vidaus reikalų minis-

(Tęsinys iš vakar dienos)
Dar kartą rafyk.

— Ir parašysiu.
— Dėl to šį kartą mes jūsų 

^audžiamą pinigine bauda, o 
tk įspėjame. Žiūrėk, kad prisire- 
ĮgistruotumeL

Gavęs nutarimo, kuriuo jam 
pareikštas įspėjimas, nuorašą, 
hm. A Ylius išėjo iš teismo sa-

Neilgai trukus po šito admi- 
ristrącinio teismo ~ išsiimtus 
Maltinį pareiškimą, įvykiai pra- 
&|o vystytis žaibišku greičiu — 
Jun. A. Ylius gauna iškvietimą 
I Šiaulių rajono ir miesto proku- 

|Ulurą.

įvažiuodamas kun, A. Ylius 
pasiiina šiuos dokumentus: “La 

1 Chlesa in Lituania” — J. Rimai- 
J So propogantinę brošiūrą anglų 
J |Wba, skirtą užsieniui, kurios 13-

Nijolė Sadūnaitė

Žiemos pabaigoje N. Sadūnai- 
tė rašė: “Darbe sekasi —visada 
išpildau pirštinių siuvimo nor
mą. Dabar bus kiek sunkiau — 
nusilpau. Bet tai niekis, čia pat 
pavasaris. Atsibus žolelės,' o su 
jomis atsiras ir daūgiau jėgų, nes 
mes su apetitu valgome pienes, 
balandas, gėlių žiedus. Tai vi ta
ni nai ir kalorijos”.

Anglijos laikraščiai rašė, kad 
Nijolei iš Anglijos buvo išsiųsta 
virš trijų Šimtų laiškų, kurie grį
žo atgal. Ne visi laiškai lagerį 
pasiekią ir iš Lietuvos. Cenzoriai 
iš laiškų išima religinius paveiks
lėlius, šv. Kalėdų Velykų pasvei
kinimus, netgi paprastus gražes
nius atvirukus. Taip pat ne visi 
Nijolės Tašyti laiškai pasiekia 
adresatus. 1977 sausio ir vasario 
mėnesiais saugumo cenzoriai su
laikė du Nijolės laiškus.

Nuo 1977 metų kovo 13 iki 
gegužės 13 Nijolė buvo Mordp- 
vijoš ASSR Saransko tardomaja
me izoliatoriuje. Kelionėje į Sa- 
ranską susirgo brpnch'tu. Gydy
tojai pripažino ch*nnišką bron
chitą. Nuolat laikosi* aukšta tem
peratūra.

Iš Saransko grįžo su paaštrė
jusiu bronchitu — vėl aukšta 
temperatūra, visiškas jėgų išse
kimas. Kadangi ligonis nebuvo 
reikiamai gydomas, gavosi bron- 
choekstazas. Dabar Sadūnaitę ža
da guldyti į ligoninę. s Tuo tar
pu nežmoniškas lagerio maistas 
ir kitos sąlygos baigia išsekinti 
Nijolės jėgas. Jos sveikata vis 
blogėja.

terijos pranešimą apie tai, kad 
jo pareiškimas dėl gyvenimo Lie 
tuvoje tiriamas.

Tiksliai nustatytu laiku jį pri
ima Šiaulių miesto ir rajono pro
kuroras Leonavičius. Priešais jį sė
dėjo kitas asmuo — žinoma, sau
gumietis (vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvo Vilniaus saugumo ko
miteto darbuotojas Jankauskas).

Prasidėjo toks pokalbis:
— Tai mūsų bendradarbis.
— Ačiū. Malonu matyti.
— Iš Vilniaus prokuratūros ga

vau įsakymą pasimatyti ir pasi
kalbėti su jumis dėl jūsų reika
lavimų.

— Pats mus šantažuoji, — 
įsiterpia “bendradarbis”.

— Aš nė nemaniau jūsų šan
tažuoti. Suraizgytos aplinkybės 
mane privedė .prie to, kad man 
kito kelio nebeliko. Štai, žiūrėki
te, lapelis, kuriame parašyta, 
kad aš neturiu teisės gyventi 
Lietuvoje. Bet kur galiu gyven
ti, nenurodyta. Tai kur man dė
tis? Kas mane priims? Aš jau ne
darbingas, išėjęs iš darbo metų. 
Kam aš toks reikalingas? O štai 
administracinio teismo nutari
mas įspėti už gyvenimą be re
gistracijos. Patys neregistruoja nei 
Šiupyliuose, nei Gruzdžiuose, ir 
patys grasina baudomis.

i
— Čia tik įspėjimas, —- pasa

kė “bendradarbis”, peržvelgęs tą 
nutarimą.

— Taip, šiandien tik įspėji
mas, o ryt jau bus ir baudimas, 
nes, kol nėra iš Vilniaus atsaky
mo, manęs niekas niekur nere
gistruoja. Iš Vilniaus atsakymo 
dar nėra, o mane jau terorizuo
ja. Tai kas ir ką, -sakykite, šan
tažuoja? -Laikraščiuose, brošiū
rose, mokyklose, ,per radiją, per 
televiziją, knygose, -filme nuolat 
vaizduojamas, (banditu, žudiku. 
O ką aš banditiško padariau? 
Ką nužudžiau? Teismas neįrodė, 
todėl kokią teisę turi ateistai va
dinti mane žudiku?

— Čia prasilenkta su įstaty
mais.

— Ar aš prasilenkiau? Tai kas 
•ką šantažuoja? Štai brošiūra, 
skirta net užsieniui. Ir joje nu
pieštas kaip banditas. Prašau, 
paskaitykite.

Kun. A. Ylius atvertė 13 
lapį. Prokuroras įsiterpia:

—Aš nemoku angliškai.
— Bet aš moku. Galiu jums 

išversti.
Tačiau prokuroras -Leonavi

čius, matyti, norėdamas nukreip
ti kalbą, sako:

— Bet apie prisiregistravimą 
pareiškime nieko nemini.

— Prisiregistravimą aš laikau 
perdaug mažu dalyku, kad būtų 
reikėję tai minėti respublikos 
prokurorui.

— Reikėjo tuojau kreiptis į 
mus, mes būtumę padėję reikalą 
sutvarkyti.

(Bus daugiau)

pus-

Paverknių piliakalnis (Alytaus aps.)

AMERIKA DALYVAUS KAIRO 
KONFERENCIJOJE

Washingtonas. — Amerika 
dalyvaus Sadato kviečiamoj kon
ferencijoj, pasiųs atstovus į Kai
rą. Sutikimą anksčiau yra davęs 
Izraelis, bet Jordanija ir Sirija at
sisako, nors kritiką Sadato adre
su ir sumažino.. Konferencija ga
li prasidėti dar šį šeštadienį. Jos 
tikslas pasirengti Genevos konfe
rencijai.

Kalbėdamas Knėssete, Begin 
vėl atmetė reikalavimus pasi
traukti iš okupuotų žemių ir 
įsteigti Palestinos valstybę.

Jordanijos karalius Husseinas,

Vietnamas nesusitarė 
su Kinija /

Pekinas. —Vietnamo delega
cija, kuri lankėsi Kinijoje, spėja
ma, negalėjo pasiekti su Pekinu 
susitarimo, jai baigus vizitą ne
buvo paskelbta jokio biuletenio.

Bandymai sunaikinti 
satelitus

Stockholmas. —Sovietai vyk
do bandymus sunaikinti padan
gių satelitus, sakoma Švedijos Gy
nybos ministerijoj. Naudoja pa
slaptingus spindulius. Praėju
siais metais penkis kartus tokie 
spinduliai pastebėti Švedijos erd
vėje.

Sportas apsaugo 
nuo širdies ligi;

Miami Beach. —Širdies ligų 
specialistų suvažiavime buvo pra
nešta, jog Harvardo universiteto 
surinktomis žiniomis, sportinin
kai ir tie, kurie daug gimnasti
kuojąs!, daug rečiau suserga šir
dies ligomis, maždaug 50 proc. 
mažiau už n'esportuojanČius.

Kairas. — I Egipto sostinę at
vyko Somalijos prezidentas Siad 
■Barre. Ieškos paramos prieš Etio
piją.

Amsterdamas. - Olandija, no
rėdama sudemokratinti ir supras
tinti kariuomenę, panaikino vi
sus paradus ir ceremonijas.

Chicaga. —Nepatvirtintomis 
žiniomis, kaip rašoma viename 
laiške iš ok. Lietuvos, Nijolė Sa- 
dūnaitė iš Sibiro parvažiavusi į 
Kauną. 

kalbėdamas per televiziją, ape
liavo į arabus, prašydamas at
statyti vienybę, negilinti prara
jos. Sirijos prezidentas Assadas 
pasiūlė baigti ginčą su Iraku, su
stiprinti opoziciją Egiptui, bet 
čia pat pridėjo:' “Su Sadatu mes 
nesame išsiskyrę, tik nerandam 
bendros kalbos kai kuriais klau
simais”.

Valstybės departamentas jau 
netiki, kad dar šiais metais gali
ma būtų atnaujinti, taikos kon
ferenciją Genevoje.

Suėmė streikuo janSus 
darbininkus

Berlynas. - -Vakarus tik dabar 
pasiekė žinia apie spalio mėne
sio pradžioje viename Rytų Vo
kietijos fabrike įvykusį darbinin
kų streiką. Vakarų Berlyno dien
raštis “Tagesšpiegel” praneša, 
-kad streiką paskelbė' Fritz He- 
ckert fabriko darbininkai Karolio 
-Markso ’ mieste (buvusiame 
Chemnitze). Dienraščio žinio
mis, Rytų Vokietijos policija, at
vykusi į. fabriką, suėmė apie pen
kiasdešimt streikuojančių darbi
ninkų, kurie ir dabar dar laiko
mi kalėjime.-

Darbininkai paskelbę streiką, 
protestuodami prieš Rytų Vokie
tijos valdžios kainų -politiką.

Maskva. — Akademikas Sa- 
charov užsienio koresponden
tams pranešė, kad jis nebegali 
susisiekti telefonu su Italijoje da
bar viešinčia savo žmona.
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Liepoja. Prekyboa gatvėje ^Prieškarinė nuotrauka)

Sunaikino dvi 
partizanę stovyklas

Salisbury. — Rodezija sako, 
kad sunaikino dvi juodųjų nacio
nalistų stovyklas Mozambike. Bu
vo užmušta ne mažiau kaip 
1,200 partizanų, sunaikinti gink
lų sandėliai. Puolimas iš oro ir 
artilerijos ugnimi tęsėsi penkias 
dienas.

Kitaip apie puolimus atsiliepė 
Mozambikas. Sakoma, kad žuvo 
tik 80 žmonių, ir tai buvo ne 
partizanai, bet daugiausia mote
rys ir vaikai.

Tokijo, -r Ministeris'pirminin- 
kas Takeo Fukuda drastiškai re
organizavo -ministerių kabinetą 
ir jam pavedė perrašyti ekonomi
nę programą, išvengti ekonomi
nio karo su Amerika ir kitais 
partneriais.

STUDENTU RIAUŠES LIEPOJOJE
Liepoja. ,—Tik dabar pasiekė 

žinios iš Ok. Latvijos, kad rug- 
piūčio 11 Ljepojuje turėjo įvykti 
“Liepojos Gintaro —77” festi
valis, bet dvi dienas prieš jį ati
darant, buvo uždraustas dėl to, 
kad estradoje “Pūsk, /vėjelį”,. po 
atviru dangum, kur vyko , -kon
kursas ir turėjo įvykti festivalis, 
kilo riaušės/ /Kilo po to, kai estų 
“rock” grupei nebuvo leista pasi
rodyti'. Auditorija, daugiausia 
jauni žmonės, dėl valdžios kiši
mosi į koncerto reikalus -labai su
pyko ir sunaikino viską, ką pa
siekė. Liudininkų pasakojimais, 
buvo sugriauta estrada, scenos 
įrengimai. To neužteko: jau
nimas savo nepasitenkinimą oku
pantų cenzūra išliejo gatvėse. 
Pradėjo daužyti vitrinas, su ru-

Nr.280

Jugoslavija apie 
Bulgarijos kalėjimus

Belgradas. —Belgrado dien
raštis “Vecemje Novosti” pa
skelbė žinią, kad Bulgarijoje yra 
koncentracijos stovyklų ir specia
lūs kalėjimai politiniam belais
viam, kuriuose dabartiniu metu 
yra kalinami tūkstančiai žmonių. 
Jugoslavijos dienraštis drauge su 
šia žinia atspausdino ir Bulgari
jos žemėlapį su atžymėtomis vie
tovėmis guriose yra įsteigti kon
centracijos lageriai ir kalėjimai.

Žinias apie Bulgarijos kon
centracijos stovyklas ir kalėjimus 
Jugoslavijos dienraščiui suteikė 
makedoniečiai-pabėgėliai, slap
tai pasiekę Jugoslaviją. Jie pažy
mėjo: Bulgarijoje yra ypač per
sekiojamos tautinės mažumos — 
makedoniečiai ,turkai, armėnai, 
graikai. Daugumas politinių be- 

Jaisvių Bulgarijoje siunčiami į la
gerius ir kalėjimus be teismo ir 
kalinami neribotą laiką .

Tai bene, pirmas atvejis, kad 
Jugoslavijos dienraštis mini ki
tame komunistų valdomame 
krašte esančias koncentracijos 
stovyklas politiniam belaisviam.

Gierekas lankysis 
pas popiežių

Roma. — I Romą atvyko Len
kijos komunistų partijos vadas 
Edward Gierek. Numatytas ap
silankymas ir pas popiežių. Iki 
šiol popiežiaus nėra lankęs joks 
lenkų komunistų vadas.

Popiežių Paulių VI oficialiai 
aplankė Jugoslavijos respublikos 
vykdomosios tarybos, vicepirmi
ninkas, sekretorius užsienio rei
kalam Miloš Minič su žmona ir 
artimiausiais bendradarbiais.

Paryžius. - Prancūzų ..gene
rolas. Georgės Buis patvirtino 
Amerikos spaudos žinias, kad Iz
raelis tikrai turi atominių bom
bų.

siŠkais užrašais iškabas, automo
bilius ir dainuodami, šaukdami 
“Laisvės laisvėsl” žygiavo gat
vėmis.

Milicija susitvarkyti su jais ne
įstengė, ir buvo iššaukti kariuo- 
•menės daliniai, buvo panaudo
tos varideiis'čiūrkšlės.- Buvo suim
tų, bet tikro skaičiaus niekas, ne
žino.

Festivalis, turėjęs įvykti po 
dviejų dienų, aiškų, buvo atšauk
tas.

Ta proga laisvojo pasaulio 
spauda priminė panašų atsitiki
mą 1976 gruodžio 3 Tartu, Es
tijoje. Studentai buvo supykę, 
kad buvo atšaukta programa, 
parengta Žemės ūkio akademijos 
studentų, ir sukėlė riaušes. Apie 
tai paskui rašė ir vietinis parti
jos laikraštis “Ėdasi” (1976JOL 
7), bet centriniai respublikos 
laikraščiai nemįnėjo nei vienu 
žodžiu. Labai panašiai nieko -ne
minėjo apie Liepojos riaušes ir 
centrinė Latvijos spauda.

KALENDORHJS

Lapkričio 30: Andriejus, Justi
na, Saugardas, Linksmuolė.

Gruodžio 1: Eligijus, Natalija, 
Butigeidis, Giedrūnė.

Saulė teka 6:56, leidžias 4:18.
ORAS

Daugiausia apsiniaukus, Šil
čiau, galimas lietus, apie 38 
laipsniai.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 30 d.

. - <ILQBOJA.^CIMCAGOS SKAUTININKIŲ-Ų RAMOVE
Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65th ŠL, Chicago, Illinois, 60629 

Telefonas 476-7089

' TfiVŲ PAREIGOS SKAUTYBEI
f. .? Wgiamį ; lietūVi^ko’s .'skauty-l miančių ir piniginėmis aukomis, 

bes reikšmę mūsų išeivijos‘jau- Tėvų ir rėmėjų talka ir paramą 
> irimui į šalia kitų veiksnių įrodo-
- ir tai, kad per arti trisdešimt emi- 

gracijos metų skdutų-čių gretos
. he tik neišseko bet tolydžio au- 
: ga. Skautiškos programos nuo
lat peržiūrimos, papildomos ir pri- 

r taikomos šių dienų ir mūsų iš-
- eiviškojo gyvenimo reikalavi

mams. Nuolat ruošiami įvairūs 
suvažiavimai, kursai, konkursai. 
Knygų lentynoje didėja” skautiš-

■ lcų! leidihių rinkinys. Šuruošia-
• moSj didingos Tautinės ir, jubilie- 

Jinės’Stovyklos, neskaitant jau tra
dicinių kasmetinių vienetų va- 
šai'os stovyklų. O vadovų eiles

' ųųoląt papildo gerą patyrimą
• turi, išeivijos škautavimo išaugin

ti ya^ovai-yės* l

Skautybė atlieka didžiulį lie
tuviško auklėjimo . ir kultūrinių 
išraiškų puoselėjimo-darbą. Visa 
tai atliekama be jokių subsidijų, 

. be niekieno ‘ paga'lbėK, ideališkai 
« nusiteikusių ir nepailstančių va- 
. dovų-vių. Net ir Šešų sutelki

mas vienetų vėifcl6s išlaidoms 
padengti dažniadslžii-gula ant tų 
pačių vadovų pečių, kurie kas 
savaitę praveda-: sueigas, ruošia iš- 

. kyląs, dienas ir ilgūs/Vakarus pra- 
. - lėiŪžia- rūsiuose fuČŠdami Kaziu

ko mugėms darbūs, <rMso to dar-, 
bo apvamikhvimūff norėtai savo

• jatdStogas paaukoji didžiulę atsa- 
•' komybę nėšančiaitf. štčvjddoš va-

■ dbvaviind' darinfi.“ Visa tai daro- 
. ma be jokio atb^gihimo, nėretai, 
; • dar ir -savo dolerį' paaukojant,

• jrien iš idealizmo'- ir 'meilės lietu-
• viškaih jaunimui .bei pastangų
- mūsų visų pirminei ,'pareigai — 
^Išlaikyti jaunime lietuvybę ir tau- 
i tirų? sąmoningumą.

\ ' .‘.Džiugu, kad iki šiol tęvai- paro- 
"dė jieabejotįrią šio. idealistinio 
darbo" įvertinimą ijr kąėvd- teio 
,yąms-vėms moralinę, o vienetų 
veiklai reikalingą medžiaginę pa
ramą. Turime nemažą skaičių 
nuoširdžių tėvų komitetų dar
buotoj U ir įvairių darbų talki-

yra didžiulės reikšmės ir yra di
džiai vertinama lietuviškosios 
skautybes vadovų ir narių. Daž
nai įvairiomis progomis tėvai ir 
rėmėjai mūsų skautiškosios vado
vybės yra apdovanojami ordenais, 
tųomi išreiškiant jų nuoširdžių 
nuopelnų skautijai įverįnimą.
- Metams slenkant gyvenimo ap
linkybės ir mirties neišvengiamy
be iš skautiškųjų - darbų rikiuo
tės išvedė ne vieną vadovą-vę, ne- 
’ajjlenkė ir jų ' talkininkų tėvų. 
Gyvenimo reikalavimai ir mūsų 
šakota veikla nuolat šaukiasi vis 
daugiau naujų talkininkų. Deja, 
pastaruoju laiku vis dažniau pra
deda pasigirsti vienetų vadovų 
nusiskundimai, kad seniesiems tal
kininkams išęinątit labai sunku 
ar tiesiog nebeįmanoma surasti 
naujų, kad, ypatingai, jaunieji 
tėvai nebejaučia reikalo įsiparei
goti darbui tėvų komitetuose, 
talkai stovyklavietėse ir kitiems 
darbams. Nebemato reikalo atsi
lankyti į vienetų ruošiamus va
karus ir kitus renginius, nebejau
čia pareigos įteikti nors nedide
lę piniginę auką savo vaikų 
skautiškai veiklai paremti. Nė- 
paslaptis ir tai, kad į vadovų šau
kiamus tėvu susirinkimus ateina 
tik' nedidelis tėvų skaičiusi Argi 
ne. keista,’ kad tje patys tėvai, ku
rie4 mato prasmę savo vaikų skau- 
ta\rime ^nebejaučia noro jo pa-1 
remti nedideliais-savo įsipareigo
jimais: talkinant -vadovams-vėms, 
bei jų vaikų .vienetams.

Sėkmingai veiklai tęsti ir pras
mingoms jos- išvadoms yra būti
nas vadovų-vių ir skautų tėvų 
bendradarbiavimas. Šiomis eilutė
mis siekiama atkreipti tėvų dė
mesį ir pakviesti.juos veiksmin
giau įsijungti talkon jų vaikų tfa- 
Hovams-vėms,' o ' tuo pačiu savo 
vaikams ir jų lietuviškumui iš
laikyti ir Ugdyti siekiančiai Lietu
vy Skautų Sąjungai. Kiekvie
nas, kaip ta darbšti skruzdėlytė, 
atnėškinje savo talkos; šapelį Įie-

ninkų, o kai kuriais atvejais, me- tuviškosĮos. skautybes sknizdėly- 
daiibo ivėrtinimą ir teikė vado- --- ' • • ' r* '

kelio kairės pusės užsiusime ,LSS 
ženklelį, kuris jau yra gaminamas. 
Jo kaina 1.00 dol. Jei jis bus pa
darytas laiku —visoms išsiunti- 
nėsiu; kitu atveju — išdalinsiu 
lėktuve;
... Stovyklų j e laikomės nustatytos 
stovyklos tvarkos. Iš stovyklos ne- 
išvykstame be pastovyklės virši
ninkės žinios. Kelionėje paklūs
tame kelionės vadovės nurody- 
,mams. Esame mandagios ir tvar
kingos visur ir. visuomet.

Būtų, gražu, kad kiekviena pa- 
siimtumėm dovanėlių savo glo
bėjams Australijoje. Būsime jų 
svečiais kelias dienas tik už “ačiū”. 
Taip pat įsidekime smulkių do
vanėlių pasikeisti.paskutinio va
karo ir laužo metu su savo atras
tais naujais draugais, broliais ir 
sesėmis iš Australijos.

Iš stovyklos važiuojant į bend
ras ekskursijas, vilkėsime darbinė
mis uniformomis.

Kelionėje yra reikalinga, kad va 
žiuojančįos būtų suskirstytos į ma
žesnes grupes ir viena sesė būtų 
atsakinga tos grupės vadovė. 
Grupines sąrašas bus nusiųstas 
vadovėms.

Iki malonaus pasimatymo ke
lionėje! v. s. Irena Kerelienė 

Seserijos Vyriausia Skautininke

NEUŽMIRŠKIME JŲ

Baigiantis 1977-siems metams, 
reiškiu padėką visoms sesėms ir 
LS Seserijos vienetams, atsiliepu
siems į Socialinių skyriaus atsi
šaukimus ir. nuoširdžiai aukoju
siems mūsų vargstančias seses 
paremti. Tikiuosi, kad ir ateinan
čiais metais šį mūsų bendrą ir kil
nų tikslą paremsite savo pinigi
nėmis aukomis. Seserijos vadovy 
bės ir savo vardu už Socialinio 
skyriaus rėmimą padėką reiškiu 
ištrauka' įš vienos mūsų sušelp
tųjų sesių laiško: “Dėkoju jums 
-visoms iš širdies, kad jūs, mielo
sios, manęs nęąpleidžiate. Kar
tais išsenka dėkojimo žodžiai, 
( o ar yra tokių?), kuriuos aš 
jums jaučiu. Galėčiau puslapius 
prirašyti, o tai vis nebūtų tas. .pat 
kaip priglausti jus prie krūtinės ir 
visas išbučiuoti. Daugelis netiki 
ir stebisi —kokia tvirta tą mūsų 
draugystė...”.

Tad, mielos sesės, neapviĮkite 
ir nepamirškite jų ir toliau. Ypa
tingai prisiminkime Kalėdų šven
čių mėtų vykdydamos Gerąjį dar
belį.

. LS Seserijos Socialinio sky
riaus adresas: 516 Charlton Avė:,1 
Wįllow Springs, Iii., 60480.

Budėkime 1
j. ps. Vena Lauraitienė gausus ir jos gaunamos LSS Sese- 

LS Seserijos Soc. skyriaus vedėja rijos ir Brolijos tiekimų skyriuo-

VAKARAS

Prezidento Antano Smetonos 
jūrų budžių įgulos lapkričio 26-1 
tosios dienos vakare ruoštasis 
“Baltijos” vakaras buvo’ nuotai
kingas ir praėjo jaukioje šeimy
niškoje nuotaikoje.

Lapkričio 26-oji buvo šalčiau
sia šio rudens diena. Nepaisyda
mi žemos oro temperatūros ir 
sniegu padengtų kelių, kurie ne

“Šiuo keliu į mūsų laivą ateis naujos jūrų jaunių kandidatės”, sesėms 
Audronei Avižienytei ir Alvydei Eitutytei aiškina j. jaunių vadovė g. v. v. 
Rūta Karaliūnaitė Nuotr.. Lino Meilaus

vieną pramogų mėgėją suviliojo 
liktis namuose, į “Baltijos” vaka
rą atvyko daugiau šimto suaugu
siųjų .ir kėlios dešimtys jaunuo
lių, daugiausia jūr-skautiškos 
.šeimos narių. Jūriniais motyvais 
dekoruota didžioji jaunimo cent
ro salė ir šventiškai nusiteikę pa
žįstami veidai leido r kiekvienam 
dalyviui jaustis lyg malonioje di- 

į dėlės šeimos.šventėje.
Vakarą pradėjo ir pravedė-v. s.. 

Vladas Vijeikis savo sąmojum iš
viliodamas nevien . šypsenas, bet 
neretai ir skardų dalyvių juoką. 
Savo humoristinę šiam vakarui 
skirtą kūrybą skaitė “literatas” j. 

’ips. Leopoldas 'Kupcikevičius ir v. 
š. Vladas Vijeikis. Muzikinėje 
programos dalyje j. b. v. v. Petras 
Aglinskas koncertine gitara -pa
skambino keturis savo mokyto
jo, konservatorijos profesoriaus, 
■kūrinius.

Pavaišinti skoningai paruošta 
karšta vakariene svečiai iki gero
kai po vidurnakčio bendravo ir 
linksminosi grojant “Vyčio” or
kestrui. Papildyti jachtos “Balti
ja” išsekusį; fondą buvo pravesti 
vertingų dovanų JaimėjimaL

Visi ^atsilankiusieji ?buvp paten
kinti maloniai-.praleistu vakaru. 
■Patenkinti 'buvo ir rengėjai, nofs 
rengdami-vakarą -tikėjosi didesnio, 
.svečių.būrio negausesnės pinigi-j 
nės. paramos: .jūrų skautų veik-: 
lai. Gailą, kad ne visi jųrų. skautų 

’itovai Jaučia pareigą atsilankyti į 
renginius skirtus jų „vaikų veik
lai remti. ’ ,

KALĖDOMS ARTĖJANT

Kalėdų ■ šventės artėja sparčiu 
žingsniu. Ir vėl visi ieškosime do
vanų savo šeimų nariams, drau
gams ir artimiesiems. Skaūtui-tei 
geriausia dovana yra skautišką 
knyga, kurių pasirinkimas gana

kūną 3425 W. 71st Street, Chica
go, III. arba vakarais kreipiantis 
tel. (312) 471 —0581.

AUŠROS VARTŲ 
TUNTO SUEIGA

Aušros Vartų skaučių 
sueiga įvyks sekmadienį, 
džio 4 d., Jaunimo centro žemu
tinėje salėje.' Sueiga bus pradėta 
šventomis Mišiomis, po kurių 
vyks iškilmingoji dalis ir smagus ‘ 
skautiškas lauželis. Visos sesės I 
pilnomis ir tvarkingomis unifor
momis renkasi’ prieš šalę 10:30 
vai. ryto.1 Visos bet kada tuntui 
priklausiusios sesės prašomos da
lyvauti —būsite laukiamos vieš
nios. Tėveliai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti Šv. Mišiose ir sueigoje. į

SKAUTININKŲ SUEIGA
Visi Chicagoje ir apylinkėse gy 

venantieji skautininkai ir skauti- 
ninkės kviečiami dalyvauti skau- 
tininkų-kių Ramovės sueigoje 
Jaunimo centre š. m. gruodžio 11 
d. (sekm.), 12 vai. ryto. Numa
tyta įdomi dienotvarkė ir malo
nus pabendravimas po ilgesnio 
nesiniatymo.

(Nukelta į 5 pusi.)

tunto 
gruo-

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL
Chicago, IU. 60622

TeL 4764409
Valandos pagal risitarimą
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A d v o* k a t a I
C MARLES P. K AL 

& ASSOCIAT ES
Of. teL 776-5162; ręz. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Chicago, DL

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

šeštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus.

|

gruodžio I dienos DRAUGO kaina bus tokia-'

THC L1THUANIAN WOKLIKWIDE DAILf

Second einas postage palu at Chicago, DL Pubilshed daily 
coccept Stindaya I>egal Holidays, days after Chnstmaa 

and Easter by the Lithuanian Cathollc Prees Society.

Nuo i. m

S’

PRANEŠIMAS
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruoi&i 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime, ir dienrafdo 
išvaizdoje. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą;

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 

šeštadieninis su priedu 25 centai.

metams 6 mėn. 3 mėn.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
Kanadoje ...... ............. 33.00 19.00 15.00
Kitur J.A.V. .. ............. 31.00 18.00 13<
Užsienyje .... ...... 34.00 20,00 15.00
Savaitinis ...... 25.00 15.00 9.00;

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

Alinimui iniuunniimiuiiiEi'umnnniwuuaniirannDi3wmHuiaininoiDMBaaBiunBBMHMMMamMĮ

TeL Pr 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR.K.G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų Mat* 
Ginekologini Chirurgija 
So. Pulasld Road (Crawford6449

Medfcal Building). TeL LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004. 
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette .Medlcal Oentes 
6132 So. Kedzie Avenoe 
pirmad., antrad. ir ketvlrtad 
6 iki 7:30 vaL vakaro. 

Seštad. nuo 1 iki «3 vai.
Pagal susitarimą.

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VAL.: pirm., antr.. ketv. Ir pėnkt. 
1:00 - 5:00 vaL popiet, treč ir Se6t ; 
tik susitarua

VaL:

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
CPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — GB 6-2400

VaL: pagal susitarimu: pirmad. ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
10-4: šeštad. 10-8 vai.

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-415J

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė* Cicero *

Kasdien 1-8. vai. Ir• 6-8 vai. nx 
lžakyrua trečladlenkia.. .."yJ

Šeštadieniais 11 Iki 4 vai; popiet

Koris). 
kaip ši 

-.jeniomi 
■Indu 
?'įlinmk(
^5 taute 

Sgnipozr 
įjĮausyto 

iseivij 
J Jslmiam 
i į turin

TeL RĘliancė 5-18U

DR. WALTER J. KIRSTUI 
(Lietuvis gydytojas} - 

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad,;- antrad., ketvirud. | 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 14 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS : 
GYDYTOJA IR CHIRŪRSg 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ IJGO8 

SPEOIAUSTC 
MEDIC&Ii BUILDING . 

7156 Sontb Western Arenoe.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai m 

Iki 1 vai. popiet.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid.

Į Ofs. HE 4-1818; Eez. PB 6491

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-09 ir Campbel] Ava kampu) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrad. & 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik aufrttans
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OPTICAL studių 
VIOLETA KAROSA1TS ' 

[ 7051 So. Washtenaw — TJeL 7784M 
jPritaikomi akiniai pagal gydytu 

receptus.
Didelis akinių ramų pąslrtnUmu 

i Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10 
Ketr. 1-8 v. vak. šešt i’0-4 v. a > 

■ Trečiadieniais uždaryta. ;.,•

Telet — 282-4422 T

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ EIGOS — CHIRCBOUA- 

Ofisai:
111 No. WARAfin AVĖ. 

4200 NO. OENTRAL AVĖ 
Valandos pagal susitarimu

| pranešiu 
f vakare, 
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ij^poz 
gtaus, , 
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Ofe. teL 735-4477; Bes. 246-2839
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybė — Nervų ir 

£modn€s ligos 
«CRAWFORD MEDIOAL BUILDING 

6449 So. Pnlaski Road 
valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK PLEČIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTA3 • • ' 

: -Tikrina akis; - Pritaiko dkhtfaa V 
“Contact lenatfM 

2618 W. 71st St — TeL 73741# 
pasai ausi’arlmą. Uždaryta w

se, - Seserijos skautiškųjų leidi
nių skyrių tvarkanti s. A. Rama
nauskienė ragina nevėluoti su už
sakymais. Norint knygas gauti 
laiku nedelsdami kreipkitės tel. 
(312) KE 4. -8428 arba '7143:So. 
Troy Street, Chicago; III. 60629.

Siunčiant švenčių" sveikinimus 
naudokime Vydūno Jaunimo Fon
do atvirutes, už kurias gautos pa
jamos yra skiriamos lituanistikos 

j ir ikitoms Stipendijoms.- Atvirutės 
gaunamos kreipiantis į Vyt. Mi-

>1lt IIIIIIIIIIIIIIIHIItlIllIlItlHllllilttllftlII

nan.

HUMAN
RIGHTS

for
SADUNAITE

& LITHUANIA

Tuntininkas s? Juozas šalčiūnae ir vadovai s. Juozas Liubinskas ir 
s. Antanas Paužuolis inspektuoja vilkiukų, draugovę Lituanicos tunto 
darbo sueigoje . ’ Nuotr. Lino Meilaus

S0 PRIE BARDUS
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.; HEmlock 4-2423 

1490,A. M. 
7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.

’ CHICAGO, HJL 60629

t ; ReaM. teL — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISIN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

SESERIJOS VIENETŲ
' DĖMESIUI

Jau beliko vos ęięnuo iki mūsų 
kelionės | VI Tąųtinę stovyklą 
Australijoje.’ Tikiu,sesės stro- 

• piai ruošiasi ldųžų pasirody
mams, talentų vakarui (tos, ku- 

E ’ *1105 .patėškė norą^ajjfvauti), ku
ria Šūkius, susitvarkę uniformas 
pagal nurodymus, pirmame mano 

* - aplinkraštyje.
į ” Nepamirškime pasiimti liėt- 

pikrskalo nuo uodų, šiltą 
<t megztuką, Šiltą pjžamą stovyk- 

Jąi Trrsako, vakare, gerokai atvės
ta. Skautė turi būti pasiruošusi 

J 'Viskam! Primenu, kad uniformi- 
į ‘ ‘ nę suknelę ir kepuraitę įsidedame 
B • J skridimo krepšį ir persivelkame 
| 'inSfoimėmis prieš išlipant Syd- 

»■ nėjuję, Australijoje.
. Pageidaujama/ kad yajfcųoįaz.-

čios sesės atsivežtų savo tunto 
(vietininkijos) vėliavą, kuri bus 
naudojama per paradą; taip pat 
jei turime — vienetų gairelės. 
Vėliavos bus laikomos kambary
je po užraktu. Prašau tuntinin-.. 
kėš įgalioti sesę, .kuri bus atsakin
ga už jūsų tunto vėliavą ir man 
pranešti.

Švarkus prie suknelių teko už
sakyti vienoje vietoje, kad būtų 
vienodi? Juos jau turime. Prašau 
visas'sdses juos išsisakyti. Tai yrą 
tamsiai mėlyni “wind-brakers” su 
pamušalu. Švarko kaina — 12 dol. 
Prašau užpildyti pridėtą atkarpė
lę, įrašant nešiojamą rūbo nume
ri ir man kaip galima greičiau 
kartu su čekių grąžinti, kad spė- 
tumėte gauti ’fki JęeĮionės pra
džios. Kiti vienetai tai jau yra pa- 
dorg ger gavo yodoves* Az: Švar-

Pabaltiečių Žygyje už Žmogaus Teises. Washingtone, daugelis dalyvių nešė tokius 
plakatus. Plakatai ant storo popieriaus, 61 c. per 91 cm. Tokį plakatą galima įsigyt 
siunčiant bent kokų auka Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, 351 Highland Boulevard. 
tbryjHyr, M. Y. 11207. Aukc-s nurašomos nuo JA.V. mokesčių.

DR. As B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Aklų ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitailmą

Ofiso teL — PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

3656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vaL 
vak. šefitad. nuo 1 Dd 4 v»X

OfB PO 7-6000, Eez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA
n.4 No. Western Avenue 
1002 No. West®rn Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

įstaigos ir buto teL 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

RTCNDRO.TT MEDTCTNA
1407 So. 49th Court, Cicero, III

Kasdien 10-12 ir 4-7 
išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. LEONAS SEIBUTli
INKSTŲ, PŪSLĖS IR d 

PROSTATO CHIRURGIJA-’ 
2656 W. 63rd Street > 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-55#

DR. J. J. SIMONAITIS
GTDYTOJA8

Adracas 4256 W. 63r d StreA
Ofiso telef. RE 5-4410 ...

Rezidencijos telef. GR 8-M11 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtai 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ8 
Bendra praktika ir moterų ligo* 
Ofisas ir rex 2653 W. 5»th «• 

TeL PRospeci 8-1233
Ofiso vai-: pirm., antr., tni f 

penkt nuo 2-4 vai. ir 8-8 T. 
šešt. 2-4 p. p. Ir kitu laiku voMIS*

Ofiso teL HE 4-2133, namų OI

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 7Įsi Street
Vai.: pirm., antrad^ ketv. ir pMJlętAA 
2-5 Ir 6-7 — Ū anksto Msritaraa

TeL ofiso PB 6-6446

DR; F. C. WINSKUNJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Węst 71st Street 
Valandos: 1-f vai. P0*’1’*.

Trefi. Ir šeštai pagal susitaria*
Ofiso teL 586-3166; nam® 6S64850

DR. PETRAS ŽLIOBA 
gydytojas ir CHIRURGAS 

6234 So. Namgansett

Vai pirm., antr. b
Šeštadieniais pag£



j Trečiasis Mokslo ir kūrybos 
j ijįjjjporiumas, suruoštas Chica- 

užtrukęs beveik penketą 
ų (lapkričio 23-27), pasibai- 

[jyįereitą sekmadienį. Jis suirau- 
1300 lankytojų, 115 moksli
au įr kultūrininkų —paskai- 

į»- Apie šį plačios apimties 
girną dar nekartą kalbėsi- 

rašysime. Dabar norime duo- 
jj tiktai keletą išvadų.

rengėjai savo žodyje pa- 
10^ "‘simpoziumo mokslo 
Jjograma apėmė įvairias mokslo 

jr kūrybos šakas, nuo archeolo- 
gijos iki teologijos, nuo Įdėtų ma- ja literatūros istorikui (dr. Vin- 

faktų iki lakių daili- cui Maciūnui), o taip pat paskir
to ir muziko vizijų” (Dr. R. ta 3000 dolerių kūrybinė stipen- 

feįbfljoris). Buvo skaityta dau- dija lietuviui muzikui operai pa- 
&!att kaip šimtas paskaitų įvairio- rašyti (komp. Dariui Lapinskui).

pis temomis, kuriose vienu ar ki- faktai rodo, kad pas mus
H fe būdų atsispindėjo lietuvio jau pradeda atsirasti aukštesnių 
H pofelininko — kūrėjo veidas, sa- tikslų supratimas, pradeda atsi- 

i wsios tautos veidas, net ir eili- rasti ir lėšų kūrybiniams dar- 
jis simpoziumo paskaitų sekėjas bams paremti. O tai daugiausia 

1^. klausytojas galėjo patirti, kiek Lietuvių fondo nuopelnas, fondo, 
&ug išeivijos lietuvių dalyvauja kurį mes išugdėme jau ligi pu- 

'jooksliniame gyvenime, kiek santro milijono ir kurio veiklą 
. 3sug turime gerų mokslininkų bei ' galią mūsų gyvoji lietuvybė 

profesorių, vis labiau jaučia.
dėstytojų^ 

Pridėkime 
įvairių sri-

lietuvė motina Bronė Dalnaus- 
kienė, globodama kaip septintąjį 
savo vaiką, įrodo, kad lietuvių 
tauta ir jos išeivija nediskrimi
nuoja mūsų šalies tautinių ma
žumų, domisi jų žmonėmis, kūrė
jais, pasiekimais ir kad ateities 
nepriklausoma Lietuva bus tikra 
jų motina. Meras tai gražiai iš
reiškė žodžiais: "Kelmė mano 
Lietuva ir mano Jeruzalė”.

*

Reikia džiaugtis, kad taip pat 
bene pirmą kartą mūsų istorijoje 
buvo paskirta lituanistinė premi-

60 metų bolševizmui ir jo ateitis
D9 nereikalingų vakariefiviraol^ vadai — nusikaltėliai, pasidžiaugė
savo jėga

Šios planetos istorijoje 60 me
tų nėra ilgas laikotarpis. Ta
čiau, mums, gyvenantiems XX-jo 
a, antroje pusėje, išbandžiusiems 
komunizmo rojų, liaudiškai ta
riant "ant savo locno kailio”, šią 
pabaisą mes vaizduojamės kaip 
sovietinių vergų kalėjimą, iš ku
rio tik retam, pavyksta išsprūsti 
į laisvę. Tokie pokario laimin
gieji ir iš mūsų tautiečių 
suskaitomi piištų pagalba.

BR. AUŠROTAS

tarpo

Smokslo daktarų,
’ gukštijjų mokyklų

((mokslinių tyrinėtojų.
Bar, kad beveik visi

čių mokslininkai savo paskaitas
įskaitė sklandžia lietuvių kalba, tuvybę daugelyje savo 

į 'daugeliu atvejų net ir lietuviškus ateitimi abejojančių širdyse ir 
H terminus naudojo. Visiems jiems parodė, kad kiekvienas lietuvis 
1 tupčjo ne 531/0 vardas, kiek gali drąsiai didžiuotis savo tauty- 
■ lietuvių tautos garbė.

Galima drąsiai sakyti, kad m 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
dienos Chicagoie duvo lietuvių 
garbės dienos. Jos sutvirtino lie- 

tautos

be ir sakyti: "Aš esu lietuvis!” 
p Tačiau negalime teigti, kad vi-
| Simpoziumo mokslinę dalį or- si Chicagos lietuviai tinkamai 
kanizavo ir paskaitų temas pa- suprato simpoziumo, lietuvių 
įtake, mokslininkus atrinko trys kultūros, premijų svarbą ir'reikš- 
oagrindinės mūsų mokslinės or- mę. Negalime sakyti, kad visiems 

p? pribarijos? Lituanistikos institu- be išimties lietuviams rūpi gyvo
ji tas, Liet inžinierių ir architektų sios lietuvybės reikalai ir jos iš- 

1 sąjunga ir Amerikos lietuvių gy- laikymas, 
įdytojų draugija. JAV-bių Lietu- ~

K

t

8

■)
*

Štai jau trys mėnesiai praėjo, 
kai aš mokytojauju Vasario 16 
gimnazijoj, Vokietijoj. Prisimenu, 
kaip netikėtai pradėjau čia dirb
ti. Ką tik įsigijusi magistro laips
nį, aš sužinojau, kad reikalinga 
mokytoja anglų kalbai dėstyti. 
Iš pradžių nebuvau pasiryžusi 
taip radikaliai pakeisti saVo ap
linką, bet tėvai padrąsino. Štai ir 
prasidėjo naujas, nuotykių pil
nas gyvenimas.

Atvykusi negalėjau atsistebėti, 
kad mūsų gimnazijai priklauso 
ir pilis. Kaip kiekviena save ger
bianti pilis, ji turi bokštą, kuris 
dominuoja visą kaimą, paslaptin
gus kampelius ir savo legendas. 
Nors labai didžiavausi mūsų 
Schlossu, tai įspūdžio kitiems ne
darė. Po kelių dienų gyvenimo 
Vokietijoj pastebėjau, kad kur be
pasisuksi, ten ant kalnelio pama
tysi pilį!

Dažnai "Draugo” skaitytojai 
girdi apie šios mokyklos bėdas: 
trūksta vadovėlių, gamtos moks
lo ir sporto priemonių, berniukų., 
bendrabučio vedėjo... Dėl įvairu- miškai, į rytus — romantiškos 
mo aš suminėsiu, teigiamus as
pektus. Mokykla yra maža, iš vi
so turi 70 mokinių, kurie sudaro 
tarptautinę bendruomenę. Čia 
sutiksi jaunuolių iš Vokietijos; 
JAV-bių, Kanados, Lietuvos ir 
yra net viena graži mergaitė iš 
Venecuelos. Mokytojų daugį to-i 
dėl atskiros klasės nėra didelės. 
Mokytoja gali prisėsti prie moki
nio ir kartu su juo ištaisyti raši
nius, suteikdama asmenišką pa
galbą ir patarimus. To galėtų 
mums pavydėti visos valstybinės 
gimnazijos mokytojos, turinčios 
po 30 — 40 mokinių kiekvienoj 
klasėj. ~

Štai kitas palyginimas: mano 
lankytoj gimnazijoj Illinois buvo 
mokomos trys svetimos kalbos. 
Šioje 15 kart mažesnėje mokyklo
je dėstomos lietuvių, vokiečių, 
anglų, prancūzų, rusų ir lotynų: 
kalbos. Kalbų mokymasis nėra 
vien tik teorinis dalykas, o kasdie-

ninls reikalavimas. Vieniems mo
kiniams artimiausia anglų kal
ba, kitiems lietuvių, dar kitiems 
vokiečių, bet juk visi turi susikal
bėti su visais. Krautuvėse mes už“ 
šiemečiai išbandėm savo naujai 
išmoktus vokiškus išsireiškimus. 
Prancūzija irgi visai netoli, tik 
valanda kelio, o ten jau kita kal
ba.

Antras šk$ mokyklos pirmu
mas, yra galimybė susipažinti su 
Europos kultūra, ir tai ne kaip 
turistui, bet kaip laikinam gy
ventojui. Jeigu mokinys turi ini
ciatyvos ir- (kas sunkiau) pinigų, 
jis gali padaryti daug trumpų iš
kylų. Nors mūsų Huttenfeld 
miestelis yrą tipiškas provincijos 
kaimas, didieji Vokiečių kultūros 
ir . .prekybos centrai automobiliu 
ir traukiniu visai netoli: maždaug 
pusvalandžio kelias į Heidelber
gą, Wormsą, Frankfurtą ar Mann 
heimą. Toliau į šiaurę yra sosti
nė Bonna ir dar toliau uostamies
tis Hamburgas. Į vakarus — Ba
varijos sostinė Munchenas, į pie
tus — pasakiški Schwarzwaldo

liaus vadai beveik niekuo nesis
kirs nuo senųjų. IŠ komunizmo 
pirmųjų, kurie nors kiek abejo
jo komunizmo pranašumu, jau 
seniai buvo išjungti iš politinio 
gyvenimo, dar net nepasiekę 
universiteto suolo. Reikia prileis
ti kad “ir netolimoje ateityje so
vietinė sistema mažai keisis”, sa
ko prof. R. Pipes.

tvirtovėje stengiamasi nusigink
luoti.

Šiame parade (XL 17) pasirodė 
ne tik mirtį nešančios raketos, bet 
ir persenęs politinis biuras, kuris 
nemažiau atsakingas už savo žmo
nių dvasinį luošinimą per pasta
ruosius dešimtmečius. Persenu
sio politinio biuro priekyje tebe
stovi 70-tIs L Brežnevas, kurio 
padėjėjai tik keleliais metais jau
nesni už savo prezidentą. Stebint 
šiuos žmones, nuo kurių pri
klauso kai kurių tautų išlikimas, 
ne vienas klausė, kuriuo keliu 
suks Sovietų Rusija po šio minė
jimo.

Specialistų nuomonės

Mėgindami atsakyti į šį sun
kų, beveik neįmanomą klausi
mą, "Nęwsweek” (XI. 14) redak
toriai atsiklausė kėlių įžymių 
krėmlinologų nuomonės, ką jie 

mano apie būsimus vadus, disiden
tus ir kita. Jų tarpe Penn univer
siteto prof. Vemon Aspaturian, 
Glasgowo universiteto prof. Alėc 
Nove "Le Monde” laikraščio ko
respondentas Washingtone Mi- 
chel Tatu ir kitus šios srities žy
mūnus.

Jų nuomonės beveik visų skir
tingos, tačiau, jas apibendrinus, 
galima teigti, kad "Sov. S-ga dar 
vis galvojanti apie savo saugumą 
ir pusėtinai prisibįjanti priešin
gai nusiteikusios kom. . Kinijos 
stiprėjimo. Sovietų vadovai .vis 
dar prisimena prieš 20 metų vy
kusią Vengrijos revoliuciją ir ne 
taip jau senus įvykius Čekoslova
kijoje. Šie atsiminimai verčia val
dančiuosius stiprinti vidaus sau
gumą. Harvardo prof. R. Pipes 
mano, kad “dabartinė Sovietų 
vyrįausybė neturinti tautos įgalio
jimo valdyti kraštą ir vieną die
ną turės nusilenkti liaudies spren
dimui. Kai ateis ta diena, režimas 
kovos beatodairiškai, nepasiduo
damas spaudimui suteikti daugiau 
žmoniškų laisvių. Todėl laukti
ną/ kad ir toliau bus stiprinama 
kova prieš nesutinkančius su esą-: 
ma sistema”,.tęsia prof. R. Pipes.

Sovietplogąi galvoją, kad .ne
trukus dalį politinio biuro, senių 
pakeis jaunesni, kuriem trūksta 
gyvenimiško patyrimo. Žinoma, 
jie bus geriau išsimokslinę ir ne
bus tokie akli ideologai, bet prak
tiški bolševikai. Jie jausis sauges
nį viduje ir tarptautiniuose fo
rumuose. Jeigu Jie nuspręs, kad 
vakariečiai yra persilpni ir neryž
tingi, tada naujieji valdovai gali 
mėginti Vakarus pralenkti. Vaka
rų pasaulio politikai niekada ne
turi užmiršti, kad ir naujieji Krem-

Blogiausia — nuolaidžiavimas
Atsiklaustųjų nuomone, kad 

nors ir yra Sovietų viduje smilks
tančio pasipriešinimo, bet sunku 
tikėti, kad jis virstų dūmais ir 
liepsna, kuri nušviestų horizon
tus. Svarbiausia, kad Vakarų dva
sinė jėga nesusilpnėtų, kad ne
pradėtų Maskvai nuolaidžiauti. 
Bet kokios nuolaidos tesustiprins 
komunizmą. Dar svarbiau būtų 
ne tik rūpintis ką darys Sovie
tai, bet tvirtai žinoti, ką mes Va
karuose turime išlaikyti ir apgin
ti, nes tai, kas yra vykdoma lais
vajame pasaulyje, turi žymios įta
kos į Sovietų režimą ir į jo santy
kius su liaudimi.

Prof. Aspaturian tiki, kad "įtam 
pos sumažėjimas, prekybos santy
kių išplėtimas gali sumažinti 
kontrolę krašto viduje, o to pasė
koje inteligentija galinti pasekti 
Europos komunistus”.

Kuris iš šių specialistų teisus? 
Manau, kad tik ateitis tegalės duo
ti atsakymą,, kuris net gali ne
tilpti “kremlmologų” teorijose.

Alkana meška

Kadangi sovietinis komuniz
mas yra ta pabaisa — alkana 
meška, vedžiojama ant amerikie
tiškos grandinės, kuria per 30 
metų buvo vis gąsdinamas lais
vasis pasaulis, tad mažieji turėjo 
pildyti tramdytojo pageidavimus. 
Ir pagaliau šis žvėris prisiaugno 
kandžių piktų meškėnų, kaip 
Kuba, Kombodija, Vietnamas ir 
kiti, kurie veikdami sutartinai, 
lyg viena laisvųjų medžioklėn 
išsirengusi šeima, suteikė nema
ža baimės net ir meškos tramdy
tojui. O tas tramdytojas —JAV, 
anot tik neseniai (XI. 16 - 18) 
Washingtone apsilankiusio Persi
jos šacho Mohammed Rėza Pah- 
levi nuomonės, “pasaulis nustojo, 
pasitikėti Amerika dėl to, ką matė Į 
kas atsitiko Vietname, Koinbodi- 
joje, Laose ir Indijos — Pakistano 
karo metu. Prie šio viso chaoso 
ir nepasitikėjimo dar prisideda 
visiškas JT nuosmukis ir šia orga
nizacija nepasitikėjimas”. Atrodo, 
kad taiklesnių žodžių ir teisin-; 
gesnės nuomonės apie susiskal
džiusią JAV niekas dar nepareiš
kė.

Žinoma, šią sunkiai pateisina
mą JAV inpotenciją labai puikiai 
moka studijuoti JAV priešas Nr. 
1, kuris be jokios atodairos, švęs
damas savo 60 metų Jubiliejų, 
lipa Amerikai ant kulnų ir ant 
nuospauduotų kojų pirštų. Ir 
kaip neminti, kai prekijai taip pi
giai parduoda kviečius ir kukurū
zus, kad tik priešai nebadautų 
kad kuo skaudžiau mums įgeltų. 
K esmės imant, JAV ligi dabar 
dar vis tebeneša laisvės švyturį, 
kad ir kiek prigesusį.

Nauji gįmklcu
Grįždami prie komunizmo 60- 

čio paminėjimo prisiminkime, kad 
naujieji Sovietų ginklai (žnoma, 
tik menkutė dalelė) nemažai nu
stebino ir įbaimino ginklų para
dą stebėjusius vakariečius, karo' 
attaches. Ginklavimosi lenktynė
se. kurios turinčios nulemti bol
ševizmo įsigalėjimą šioje plane
toje, Kremliaus valdovai nori lik
ti pirmoje vietoje. Tuo tarpu šioje

Moselio apylinkės ir Liuksenbur- 
^as.

Mokytojai padeda mokiniams 
ruošti išvykas. Pvz. kun. Dėdinas 
besidominčius menu nuvežė į 
■Frankfurto meno institutą. Kun. 
Skėrys vadovavo iškylai į istorinį 
Rothenburg bei der Taube mies
tą. Vaigelis parūpino autobusą va
žiuoti į Heidelbergo pilis apžiūrė
ti, kai ten vyko feierverkas. Da
bar organizuojama iškyla į Stras- 
burgą. Aš vadovavau mokinių 
išvykai į bavarų Žymiausią šven
tę Oktoberfėst, kuri paliko mums 
neužmirštamų įspūdžių. Ten 
mus taip šiltai priėmė A. Grinie
nė, K. Aušiejus, O, Barasienė ir 
kiti Miuncheno lietuviai, kad mo
kiniai negalėjo atsistebėti savo 
tautiečių vaišingumu. Su jais 
mes sudarėm stalą vienoj milži
niškoj festivalio salėj ir stengė
mės nukonkuruoti vokiečius savo 
dainom ir linksmumu.

•Noriu kai ką pasiūlyti mokinių 
tėvams. Geriausia dovana, kurią 
galite padaryti savo vaikui, yra 
dviratis. Koks gali būti geresnis 
būdas susipažinti su Vokietijos 
kraštu?- Kiekvieną saulėtą savait
galio dieną aš stebiu mokinių 
varžybas: kuris suspės pirmasis pa 
siskdinti kun. Dėdino dviračius. 
Aš pati šokų ant dviračio, kai 
oras ir laikas leidžia. Kartais ma
no kelias veda į ramias girias ar
ba į Odenwaldo kalnelius. Ten 
važiuoju riūd vieno patrauklaus 
miestelio J kitą, grožėdamasi ru
dens spalvų žaismu. Pageltę la
pai nukloja takelius, stori violeti
niai kopūstai guli soduose, pilko 
dangaus fone boluoją vynuogy
nų terasos, kurių gintarinė spal
va atsispindės vyno stikluose.

(Nukelta į 5 puaL)

BADAUJA STUDENTAI

Chicagoje 10 Irano studentų 
pirmadienį pradėjo bado strei
ką, reikalaudami, kad Irane 
būtų paleisti areštuoti studentai 
ir ištirta, kiek ten pagerbia
mos žmogaus teisės.

įįtofu draugija. JAV-bių Lietu- Tuo metu, kai dešimtys ir 
irią bendruomenės vadovybe sim- šimtai mūsų tautiečių lėktuvais, 
Ipoaumą globojo, teikė finansinę traukiniais, automobiliais š’mtus 

ir kitokią pagalbą, tačiau nesiki-
|jo.t jo vadovų darbą.
į Buvo sudarytos plačios ga-

limybės suartėti lietuviškajai vi- 
suomenei su savo mokslo žmo
nėmis, pasiklausyti gerų paskaitų 

fe pranešimų, dalyvauti literatū- 
■ ros vakare, diskusijose ir eilėje 
į kitu darbų.
| Nelengvas buvo uždavinys at-

ir tūkstančius mylių skubėjo i 
simpoziumą, dalis, tegu ir nedi
delė, eiga kiškių, gyvendami Jau
nimo centro artimoje kaimynys
tėje, j paskaitas neatsilankė. Ži
noma, tuo jie simpoziumo idėjos 
nenustelbė ir nieko nenuskriau
dė, bet negerai, kad save nu
skriaudė. Rodos, kad buvo jau
čiama lyg ir tam tikra opozicija 

įkviesti į lietuviškąją Chicagą lie- prieš simpoziumo ruošėjus ir net 
■tuvius mokslininkus iš tolimiau- prieš literatus. Buvo ir "organi- 
I siu JAV-bių ir Kanados vietų, zuotų” mėginimų griauti simpo- 

Buvo mokslininkų, literatų ir sve- ziumo darbą., Tie, kurie patys 
iš Vakarų Europos kraštų, nieko nekuria, o tiktai griauna, 

R okupuotos Lietuvos, iŠ Pietų A- buvo labai nepatenkinti, kad ki- 
merikos, Australijos, Izraelio, ti kuria ir palaiko gyvąją lietu- 
Reikia pagirti Chicagos lietuvių vybę. Ir jų laikraštis boikotavo 

ir H visuomenę, tiek senimą, tiek jau- simpoziumą, nieko apie ji nera- 
llifimą už gerą svečių priėmimą, šydamas, tikrai kritikuodamas, 
kaušų paskaitų lankymą, nuošir- užgauliodamas, niekindamas kū- 
: 3žias aukas. Reikia tik stebėtis, rėjus. Tačiau simpoziumo galia 

flha, rodos, pakankamai erdvūs ir apimtis buvo tokia didelė, kad 
Jaunimo centro rūmai buvo kiek- visos jų pastangos tebuvo kurtus 
įvieną 'dieną pripildyti lankytojų, botago pliaukštelėjimas jų pačių 

kad paskaitų metu netrūko klau- baloje, o po savimi paleista vie- 
|įW|ų» kad jų auditorijos buvo name laikraštyje menkutė dvo- 

: peroiTdytos. kiančio skysčio srovelė, Tumo -
j Gerą žodį reikia tarti ir lietu- Vaižganto žodžius parafrazuo- 

itius pensininkus, kurie, lankyda- jant. dar nėra tikroji srovė.
jai simpoziumo paskaitas ir pa- Panašių nelogiškų, netaiklių ir 

T®gimus, gal didesne dalimi, su- nesėkmingų puolimų prieš mūsų 
ĖzĮHo reikalingu išlaidų dalį. Jų gyvosios lietuvybės apraiškas bu- 

prisiminus nedideles paja- vo, yra ir bus. Kaip žinome, vėl 
; W ir vis brangstančias pragyve- iš naujo puolamos lietuviškosios 

išlaidas, ypač yra didelė ir vienuolijos, mūsų visuomenės 
'įminga, dažnais atvejais pri- vadovai, spaudos darbuotojai, ra- 
ijteoanti Kristaus minimą "naš- 

j Gal būt, plačiajai visuomenei 
, |W.iaiisia simpoziumo dalis bu-

literatūros ir muzikos vakaras, 
’^oštas lapkričio 25 dieną. Pa- 

fe kad jo metu buvo
.^Lietuvių rašytojų draugi- 
r 1976 metų literatūros premi-

Snome, jury komi- 
Į jįlPrendimu buvo paskirta ra- 
I Iccbokui Merui už jo pa- 

"Ateities” leidyklos iš- 
romaną “Striptizą”, aukš- 

i lygio veikalą.
r®mijos paskyrimas ir jteiki- 

^^RĮjetuvofe gimusiam žydų 
asmeniui kuri, jo pa-

I B^ft®Hais, pagimdė motina 
žvdė (1941 m. iiužudy- 

į £ ^vv^uobėse. palai-
\ 0 išsaugojo nuo priešo a-
^^^kikuodama ąavo gyvybe,

>
m 
ah

r

£

r’
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šytojai. Teko nugirsti, kad neto
limoje ateityje puolėjų "sunkio
sios patrankos” būsiančios at
kreiptos i Lietuvių fondą. Naujo
sios akcijos tikslas — sunaikinti 
arba bent padaryti neveiksmingą 
mūsų kultūrinio darbo finansavi
mo tvirtovę. Pusantro miliiono 
dolerių fondo kapitalas yra ne to
kia jau menka suma, kad priešas 
j ją neatkreiptų savo dėmesio. 
Esą, jau galandami iešmai ir ku
riama ugnis fondo vadovams 
"čirškinti”. Tačiau tos ir kito
kios mūsų priešų pastangos geros 
valios lietuviu negąsdina. Vinco 
Kudirkos žodžiais —- "Išlaikysi
me”. Kad tai yra tiesa, kad gy
voji lietuvybė išlaikys, gražiai j- 
rodė tik ką praėjęs simpoziumas. 
"Draugas” džiaugiasi jo pastan
gas rėmęs ir prie jo pasisekimo 
prisidėjęs. b. ku.

TARP GYVENIMO IR MIRTIES
ZENONAS STABAKAUnS
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Kaip yra žinoma, Kristaus pasirinktieji apašta
lai beveik visi buvo vedę, nes to laiko žydų papročiai 
buvę apvesdinti jaunus. Kristus, dėl to .jų nepaniekino 
ir pasirinko juos pilnai subrendusio 'amžiaus. Tačiau, 
kai jie pradėjo Kristų sekti, jie paliko savo šeimas ir 
buvo pilnai jam atsidavę.

Įdomu, kad jis pasirinko šv. Petrą ypatingoms, 
vadovaujančioms pareigoms, tačiau iš Evangelijų ži
nome, kad jo mylimiausias apaštalas yra buvęs šv. 
Jonas. Ir vėliau gyvenime galime pastebėti, kad Dievas 
iškelia į Bažnyčios vadovaujančias vietas tikinčiuo
sius su tam tikrom ypatybėm ir ypatingais gabumais, 
nors jie patys nebūtinai jam yra mieli. Kaip' žinoma, 
daug' apreiškimų, vizijų ir kitokio Dievo artumo ir jo 

(ypatingų malonių yra patyrę šiaip nereikšmingieji, ta
čiau Dievo rasti vertais tų nepaprastų malonių.

— Tik Dievas žino, kokią vietą jūs kiekvienas tu
rėsite jo mistiniame kūne, kiek su juo euartėsite, kiek 
jam naudingi būsite, —- užbaigė dvasios vadas, įdė
miai į visus žiūrėdamas.

Į Kristaus Valdovo šventės iškilmes seminarijoje 
atsilankė ir vyskupas T. Matulionis. Nors jau jis yra 
ilgesnį laiką tėvynėje, išvaduotas ir sugrąžintas iš 
bolševikų Rusijos darbo lagerių, tačiau jis vis7 
kaip brangus svečias, kaip simbolis kenčiančios dalies 
Kristaus mistinio kūno. Dar, rodos, tebeskamba tos 
ilgesio pilnos dainos, grįžtančius kalinius sutinkant:

Vasario 16 gimnazijos mokinių būrelis Octoberfest šventėje. IŽ kairės: 
Vida Dumčiūtė, Karina Pana vaite, Arūnas Keblys, Rytas Kleiza, Rasa 
Kaminskaite ir Daiva Krivaitė

“Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus:
Ten atgims krūtinė —
Atgaivins jausmus...”

Jis atrodė jau atsigavęs. Numetęs kalinio rudinę, 
dabar atrodė tiesesnis ir aukšto ūgio vyras. Tačiau jo 
veide dar buvo matyti skaudūs išgyvenimai. Jis visas 
atrodė labai nuolankus ir geras. Jis pasakė šventės kal
bą ~ kitokią, negu anksčiau buvo įprasta girdėti šia 
proga. Jo žodžiai nebuvo dinamiški, nei intelektuališ- 
ki — jis' kalbėjo iš širdies. Nieko nepalietė iš savo 
skaudžios praeities ~ atrodė, savo budeliams pilnai 
atleidęs, apie juos nieko blogo nenori paminėti. Jo žo
džių visi atidžiai išklausė, kaip žmogaus sugrįžusio 
iš kito pasaulio, kančioje ir persekiojime aiškiau vis
ką supratusio.

. Jis kalbėjo, kad žmogus yra' Dievo atžvilgiu, 
bendrai paėmus, labai savanaudis, nedėkingas, tiesiog 
arogantiškas. Tokią padėtį galima pastebėti visais se
niausiais laikais ir dabar. Bendrai, žmogus jaučia ir 
yra linkęs pripažinti, kad yra visko sutvėrėjas ir 
aukščiausias > visų valdovas, tačiau jam paklusti nela
bai yra linkęs.. Jis griebia viską, kas jam daro kokį 
malonumą, atrodo jam patrauklu ar naudinga, nesi
skaitydamas su tvarka, paskirtimi, teisingumu, ir ga
lutinoje pasėkoje tik sau pakenkdamas. Jam atrodo, 
kad Dievas jį suvaržo, trukdo jo pilnai laimei, kai tuo 
tarpu Dievas tik nori jį apsaugoti ir daryti jį tikrai 
laimingu, žmogus nuolat maištauja prieš Dievą ir sau 
pačiam kenkia.

— Su tuo bent jau teoriškai visi sutinkame, ta
čiau ar mes visi esame gerai tam įsisąmoninę? Jei 
taig būtumei or ne uoliau imtume skelbti Dievą ir jo

valią žmonėms? Tiesa, kartais mūsų nuoširdžios pa
stangos neša tik kartų- nusivylimą, nes mes esame 
nekantrūs ir norime tuojau matyti geras pasėkas. Die
vo kalendorius ir laiko skaičiavimas yrą labai skirtin
gas, negu mūsų, laikinai sū^bumų šioje žemėje. Mu
sų darbas yra tik padaryti pradžią gerojo raugo, 
kaip Kristus yra taikliai pasakęs palyginimu su mo
teriškės darbu, sudarant duonos kepimui raugo. Argi 
daug konkrečiai yra padarę Kristaus paruoštieji apaš
talai? Kai kurie iš jų atrodė ypatingai veikę nesėk- 
mingai Tačiau jie visi buvo labai reikšmingi, atnešant: 
pasauliui “naują raugą”. Jie beveik visi kankinio mir
timi paliudijo Dievą ir jo valią žmonėms. Dievas žmo
gų ne tik myli, bet ir gerbia, duodamas jam pilną 
laisvę jo sprendimuose ir pasirinkime. Kristus ver
kė, žiūrėdamas į Jeruzalę, kad ji akmenimis užmuši- 
nėja pranašus, jiems Dievo siunčiamus. Dievas ir to
liau leis persekioti jo parinktus skelbėjus, tačiau ste
buklo keliu savo valios žmonėms neužmes ir jų laisvos 
valios nepaveiks. Labai dažnai žmogus nori iš Dievo 
išsiderėti lengvatų, patį Dievą, priimti, jei Dievas ir jo 
valia bus tokia, kaip jis nori. Turime Dievą ir jo valią 
skelbti teisingai, nors jis kai kuriems pasirodys ne
priimtinas, ir jį liudyti aiškiai ir drąsiai visur ir vi
suomet, nors asmeniškai tektų ir labai nukentėti, — 
užbaigė vyskupas su žvilgančia ašara akyse.

Karužai ir gal visiems jo atsilankymas ir jo žo
džiai padarė didelį įspūdį. Jis kiekvieną pasakytą min- 
tį mąstė daug plačiau. Viduje augo tvirtas pasiryži
mas būti aiškiu Dievo šaukliu —ne bendrybėmis kal
bėti, bet pasakyti aiškiai ir visiems suprantamai, kaip 
pirštu parodant, kas gera ir kas bloga. Žmonės yra 
linkę net apsigaudinėti ir dalykus sujaukti. Skriausti 
net vienas kitą, kol aiškiai kas pasako
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LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAI
Pastabos ir nuomones minėjimo reikalu

AJ. AUDRONIS

•Kiekvieneriais-metai^ lapkričio. jos, kitaip sakant, kad būtų 
pabaigoje laisvojo pasaulio di- j muštas Lietuvos valdovas Svitri-

HELF WANTKD

erdvus 2-jų aukStų mūrinis 
kamb. Geros pajamos. Nauji 
2 maš. garažas. Marąuette
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desn lietuvių naujokynai pager
bia ir pamini lietuvos kariuome
nę. Minėjimai vyksta lapkričio 
mėnesį, nes 1918 m. lapkričio 23 
d. buvo išleistas Krašto apsaugos 
miriisterio pirmasis kariuomenės 
atkūrimo įsakymas.

Ši diena Lietuvoje buvo Taiko
ma kariuomenės- švente ir buvo 
•kasmet švenčiama. Praradus lais
vę, ją Ihisvojo pasaulio lietuviai 
padare Lietuvos kariuomenės mi
nėjimo ir savanorių pagerbimd 
Hiena, kurioje prisimenama 1918 
-1920 metų kautynės, vaduojant 
'Lietuvos žemes. Tai labai gražus 
ir kilnus paprotys, tačiau jis ne
išbaigtas. Į tokius minėjimus a- 

5tetria tik bpvę kariai, ir tai ne vi
si, jų žmonos, retkarčiais ateina 
ir koks nors jų vaikas; na, ir keli 
pašalaičiai. Ar nėra galimybės 
ruošti minėjiinūs, kad jais domė
tųsi jaunimas ir viduramžiai, o 
ne tik senimas?

Pirmiausia reikia nusistaty
ti, kad minėjimai ruošiami ne 
vien 1918-1940 metų Lietuvos 
kariuomenei, bet ir istorinės Lie
tuvos kariuomenei, kuri savo 
praeitį skaičiuoja ne šimtais,vbet 
jau geru tūkstančiu metų. Nuta
rę tai, jau.galime -daug ką keisti, 
nes apie .1918- 920 metų laisvės 
kautynes jau net nenori klausyti, 
nes tas pats ir tas pats. Reikia pa- 

- keisti ne tik paskaitininkus, 
bet ir paskaitų temas. Bandykime 
paskaitininkus imti iš vidurinės 
-kartos arba net iš jaunimo, pa
liekant patiems pasirinkti temas. 
Be to, reikėtų pabandyti tokius 
minėjimus- duoti ruošti Pasaulio 
jaunimo sąjungai, žinoma, pa
skaitininkams parūpinant me
džiagos. Temos turėtų,-būti kas- 
paet kitos — iš senovės karali
jos laikotarpio. Joms galėtų labai 
pasitarnauti didieji, mūšiai, ku
rie lėmė Lietuvos ateitį, kaip 
1236 metų Saulės mūšis, 1260 m. 
•Durbės n^ūšis; 1345 m. kryžiuo
čių pralaimėjimas, kuris turėjo į- 
takos ir Adomui Mickevičiui pa
rašyti Konradą Valenrodą. To
liau minėtini 1370 rh. mūšis prie 
Rudavos. 16 kilometrų nuo Kara
liaučiaus, 1410 Žalgirio mūšis, 
1427 m. Vytauto karo žygis į ry
žtus r (Rusiją). Tai buvo triumfo 

. žygis — rusų kniaziai, totorių 
: ęhanai, vietininkai, didžiūnai, 
venas po kito su dovanomis sku
bėjo pareikšti Vytautui savo iš- 
tildmybę. Net ir Maskvos krašto 
jvaldovė Sofija Vytautaitė su sos
to .įpėdiniu, pasiėmusi dovanų, 
prie Smolensko stskubėjo pasitik
ti ir nusilenkti savo tėvui, kartu 
prašyt, kad nežygiuotų į Maskvą. 
Vytautas tada pasiekė ir prijungė 
prie Lietuvos Kalugą, Tūlą ir Ri- 
;ząnią. Negalimą užmiršti 1435 

Jųū vieno didžiausio ir reikšmin- 
jgiąųsio Lietuvoje mūšio prie 
Šventosios upės, kur yra dabarti- 
nis Pabaiskas. Ten buvo išspręs
tas Lietuvos likimas net daugiau 

~ kaip 300 metų. Jame dalyvavo 
įįnkų 18,000 kariuomenė, kad tik 
Lietuva neatsiskirtų nuo Lenki-

gaila. Tam mūšiui Švitrigaila 
buvo surinkęs stiprią kariuome
nę. Deja, Jis padarė neleistiną klai 
dą: me, laiku norėjo pakeisti mū- 
'šio vietą, manydamas, kad prie
šas to nepastebės. Įvyko tiesiog 
tragedija —? priešas pas_tebėjo ir 
smogė. Ten'Švitrigailos ir sąjungi
ninkų jėgos buvo sutriuškintos. 
Su lenkais ėjo Žygimanto sūnus 
Mykolas, jis ir vadovavo priešo 
jėgoms.

1506 m. Lietuvos didikui My
kolui Glinskiui Lietuvos kariuo
menei vadovaujant,1 prie Klecko 
miesto, totoriai buvo meistriškai 
sumušti. 1506 m. prie Oršos Lie
tuvos didikas Kostas Ostrogiškis 
su 30,000 Lietuvos kariuomenės 
sumalė maskolių 80,000 kariuo
menę. Tai buvo, pats garsiaus as 
to šimtmečio mūšis, nuskambė
jęs visame pasaulyje. Neužmirš
tamai 1564-ir 1568 metų garsūs 
Ūlos mūšiai, kurių paskutinysis 
užčiaupė burnas lenkams, nes jie 
nuščiuvo ir turėjo neribotam lai
kui atidėti Liublino diktato ko
mediją, lenkų ^vadinamą Liubli
no unija.

Yra dar visa eilė mūšių, ku
riuos didingai' laimėjo Lietuvos 
kariuomenė, vadovaujama karo 
genijų Katkaus — Chodkevičiaus, 
Kristupo Radvilos, Kazio Sapiegos, 
Jonušo Radvilos, Leono Sapiegos 
'ir kitų.

Visa tai galima būtų nagrinė-į 
ti kariuomenės minėjimuose, pa
skaitininkui pasiimant tik vieną 
kurį nors mūšį ir jį per 20-30 
minučių išnagrinėjant, neužmirš 
tant, kodėl tas mūšis įvyko ir ko
kios buvo jo pasėkos.

iKariuomenės minėjimai, turi 
būt visada įdomūs, skirtingi ir 
žmones patraukti. Nereikėtų j 
vengti ir rūpestingo panagrinėji- 
mo, kodėl nebuvo ginklais pasi
priešinta agresoriams kaip 1938 
m. lenkams, 1939 m. vokiečiams 
ir 1939-1940 m. rusams. Dar la
bai įdomus nagrinėjimas būtų, 
ar mes negalėjome apginti Lietu
vos laisvės. Žinoma, be jokių as
meniškų užgauliojimų ir puoli
mų vyriausybės ir atskirų asme
nų. Šitoks rimtas nagrinėjimas, 

1 kaip naujas ir įdomus dalykas, 
. gal sutrauktų daugiau žmonių.

Kariuomenės minėjimai atei- 
į čiai labai-svarbus. Į tuos minėji

mus yra labai svarbu. įtraukti 
j jaunimą ir viduramžius. z

Spalio 10-14 d. įvykiai Vilniu
je, parodo, kad visuotinės audros 
galimybė yra labai reali, kai ten 
gyvenantieji nori išsivaduoti is 

i prievartos ir atątatyti valstybės 
ir tautos nepriklausomybę. Išei- 

i vija tik turi suprasti' ir būti pasi
ruošusi.

__ Tik avantiūroje kai ku
riems žmonėms pavyksta pažin
ti save — surasti save.

Andrė Gide
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INNĖRSPACE CONSTRUCTION COMPANY
11700 S. Wesfem Avė., Chicago, III.

KITUOJAME LANGUS IR IZOLIUOJAME NAMUS. 

ATLIEKAME VISUS NAMO REMONTO DARBUS 

IR TAIP PAT DAŽOME.

Atliekame "Gode Violątion" pataisymus.

Taisome' centrinio apšildymo pečius, jdedam naujus. 
Joks, darbas nei per mažas nei per didelis. > r 

nemokami

Ofiso tel. 238-5555
arba kreipkitės j Antaną (Tony) Butky tel. 434-1094

...

... ..................
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Gruodžio 5 d. Chicagos Marijos aukšt. mokyklos tėvų klubas ruošia Las 
Vagas naktį. Nuotraukoje komiteto1 rengimo nariai. Sėdi: Bernie Kut, 
Al Kabat, Pat Salmon, Ray (yConnor, kun. Jo»hn Malin, Walter Gale, 
Rfenry Pajor. Stovi: Al Galan, Joseph Muskus, Jim Nolan, Mike Ring, 
John McHale. Henry Augustyn ir Joseph J. Rolinek

Išnuom. kambarys su virtuve, 
atskiru įėjimu, vyresnio amž. 
moteriai ar vyrui. Informuotis 
telef. 776-3727.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI

Jaunimui reikia savaitgali
nių religinių susikaupimų, vado-| 
vaujamų keletos asmenų (kunigo, 
seselės vienuolės, pasauliečio}, 
pokalbių forma, neatitraukiant 
jų iš parapijos. Vyresniesiems pa
rapijose reikalingos rekolekcijos. 
Galima taip pat ruošti ir specia-l 
įiuose uždarų rekolėkcijų namuo
se. Sustiprirtti religinį auklėjimą. 
Šalia asmeninio atsinaujinimo 
reikia susirūpinti ir visų gyveni
mo sričių atnaujinimu Kristaus 
dvasioje.
2. Religijos persekiojimas Lietu
voje yra daug didesnis ir gilesnis, 
negu mums žinoma. Blogiausia, 
kad sistemingai diegiamas ateiz
mas vaikams iš pat mažens per 
mokyklas, vaikų ir jaunimo orga
nizacijas bei įvairius parengimus. 
LKB Kronikos yra didėlė priėmo- i 
nė pasauliui įrodyti, kas daroma > 
Lietuvoje, dėlto reikia jas skaity-! 
ti ir platinti, remti jų spausdini
mą, aukas siunčiant Lithuanian. 
Catholic Religious Aid vardu, 
kun. K. Pugevičiausx.ądresu: 351, 
Highland Blvd., Brooklyn, N.YJ 
T1207

3. Suvažiavimas atkreipia dė
mesį į naują Lietuvos Vyčių ąk-i 
ciją parapijoje: ieškoti lietuvių’ 
kilmės žmonių (antros, trečios ge-i 
neracijos), juos sudominti lietu-i 
vių parapija, traukti į chorus, į 
įvairią parapijinę veiklą.

4. Suvažiavimas kviečia kuni
gus ir tikinčiuosius paremti para
šų rinkimo akciją' parapijose dėl 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos, melsti, kad beatifikacijos 
byla .būtų greičiau baigta, parem
ti šią bylą aukomis. Šalia arkiv. 
J. Matulaičio, suvažiavimas iškė
lė reikalą susirūpinti beatifikaci
ja trijų kankinių —\arkiv/T^įfi- 
lio Matulionio, arkiv. Mečislovo 
Reinio, prof. Prano Dovydaičio ir 
taip pat prof. Stasio Šalkauskio 
ir nutarė prąšyti mūsų’vyskupus,-

1.

.kad skirtų tam reikalui kunigą1 
jx)stunatorių.

5. Suvažiavimas prisiminė ne
sutarimo reiškinius išeivijoje. Ku 
nįgo vaidmuo tokiais atvejais 
žmones taikyti, nešti Kristaus ra
mybę. Suvažiavimas apgailestau- 

’ ja; kad atsiranda kunigų, kurie 
' prasilenkia su savo pašaukimo 
! paskirtim, prisideda prie puolan

čių lietuvių vienuolijas, jų spau- 
1 dą, ardo lietuvių vieningą darbą. 

. 6. Suvažiavimas reiškia susirū-
, pinimą moraliniu nejautrumu, į- 
i takojąmu amerikinės spaudos ir te- 
• levizijos. Viešasis padorumas yra 
i pažeidinėjamas. Šiuo atžvilgiu 

girtinos reakcijos, tačiau smerkti
na tokią akciją, kuri, gindama 
viešą padorumą, vartoja 

! nes priemones ir būdą.
neeti-

Suvažiavimas sveikina 
vyskupą Kazimierą Salatką. Pa
siųstas laiškas su suvažiavimo da
lyvių pąrąšąis vyskupui Vincen
tui Brizgiui, linkint kuo greičiau
siai pasveikti. Išreikšta padėka 
arkivysk. J. Bemardin, JAV vys
kupų konferencijos pirmininkui, 
kad š.m. gegužės 3 d. JAV vysku
pai aiškiai pasisakė už žmogaus 
teisių gynimą.

arki-

— Kai žmonės laisvi daryti, 
kas patinka, jie paprastai vie
kas kitą pamėgdžioja.

Eric Hoffer

ATEITININKU KELIU
ŽMONES —• LAIKAI — DARBAI 

(1911'*• 1927 • 1977)

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 
Kaina su persiuntimu $2.30. 
kymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 68rd
Chicago, m. 60629

pusi. 
Užaa-

st,
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DĖMESIO! KALĖDINĖ DOVANA
1 RADVILA PERKŪNAS’ - LA GJOCONDA - TOSCA I 
| TURANDOT - AIDA - LA JUIVE - A^DRĖA CHENIER I 

CARMEN - MANON - LESCAUT r PAGĮJACCI 
STASYS BARAS, tenoras

Stuttgart’o Simfoninis orkestras
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS

E, Tai viena populiariausių plokštelių, Raina su persiunti- s 
E mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL,_ C?iiC8&>, BL 60629
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 We$t 59th Street — TeL GR G-7777
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vaL vakaro, 

šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vai popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti par 
taisymai. FIRESTONE TIKĖS. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and Filters.

Išduoto, 4 kamb. butas Brighton 
Pke. 47 ir California apyL Suau
gusiems arba pensininkams Be gy- ' 
vuliukų. Skambint LA 3-9164 arba 
667-0784 vakarais.

Willow Springs 
St. James of the Sag

W I L L O W T R A I L S
APARTMENTS

Live-in Idng-size 1 & 3 Bdrm. Apts. 
Forest Preserve & Nature Trails Out> 
side your door!

Beautiful views, ąuick access to 
Stevenson & Tri Statė.

Applįances, air cond., carpeting, 
disposals, swimming pool, playground 
and extra walk-in storage space. 

1 Bedroom From $220.00 
3 Bedroom From $325.00

8000 ARCHER ROAD 
(South Side, lBIk. Vest of 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 p.m.

Sunday 11 to 6 p.m.
CALL: 839-5585

Išnuom. 2 butai Marąuette Pke. su
augusiems, nebrangiai. 1-me aukš
te. 5 apšild. kamb. Angliškam beis- 
mente 4 ar 5 apstatyti, apšild. 
kamb. Apsauga nuo potvynio.

476-2478

MI8CELLA NB O US

nyvnvmvyo ♦ e» ♦ ♦ ♦«“♦♦♦ 
PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandėliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, I1L 60629 

TEL. — WA 5-2787

niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiii

VALO M E
KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame 

visų rūsių grindis.
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
iiiiiiiiimiliiiiiiiillllllllilllilllilllilllllllil

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniii
Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS EXPEESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
3333 S. Halsted St., Chicago, HL 60608

2501 W. 69th St., Chicago, Iii 60620 
Telef.: 925-2787 — 254-8820 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10% = 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo usnies is automo
bilio pas

fRANK ZAPOLIS 
'8208)6 ’West 95th Street 

' Chicago, Ulinois ■ 
TeL —. GA 4=8654

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiniiiiiiiniiB

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4965 Archer Ava, 
Chicago, Et 60682, felet 927-5980 
lllllllllilllllllllllilllllllllllllllimillllllllll 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus Ir sudedu nauiua' pe= 

čins. Pigiai išvalau taipgi alyvinius tr 
perdirbu dėl duji?. Įdedu vandens Šil
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimmiiiiiiiniiiiiiiiin 
iiiiiuĮiiįiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiuuiiniiiiiH

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdranstaa perkr&nntjTnia 
įvairių atstumu

Tek 376-1882 arta 
876^096

iiuiiiiiiiuiiminiiiĮiiiiiiniininniaiaBV

M. A, ŠIMKUS
NOTAKY PUBLIC 

INOOME TAi SERVICE 
4259 So. Maptavood, teL 254-7450

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ lAkviotlmal, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai.

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocks. Sinkos j 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 ik! 8 vėl rytai erta ęo’S 
vaL vak.

Lahąl 
2 po 6 
kilimai, 
Pke.

Geras 
mos.' 3 
Pke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS
Insuranėe -š*

biznis. Brighton

REALTY
Income Tax

2951 W. 63rd St, 436-7878

W0MEN FOR ASSEMBLY tfoig’
We are looking for skiljfa Wonien 

tor fitting jewehy assembly. Very 
oice atmosphere. Good pajr 
ginneis. Promotions fater. Mušt 
speak English.

Call MR. UEN0 or MKS 0KI
TEL. 7X4380

SAKATA PEARL COMPANY
55 East Washington St Poknj 429

Jo a' 
lenta
Litua 
liūs 
•jafl-,
I Pn

JUNO BEAUK, FLORIDA

Prie Atlanto 8 butų (5 apstatyti) 
3-jų metų tvirtos statybos, ispantĮ 
stiliaus pastatas. Parduodamas tie
sioginiai su 25% jmokėjimu.

Skambint 1 — 305 — 626-0365

MARQUĘTTE PARKE
5 kamb. mūrinis, Gazu šildymas. 

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

Mūrinis — taverna ir'2 butai Ga
zu šildymas. Žemiau $40,000. Arti 
71-os ir Calitoniia.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

VaMymas
praudlmai — Income Tąx 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

645S So. Kedzie Avė. 778-2233

M. L. S.
MARĄUETTE PARKE IB

PIETVAKARIUOSE 

Turime namų nuotrauląs 

Budraitis Realty Co.
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus 

4243 W. 63rd St, teL 767-0600

VIENOK MAROUETTE 
PARKAS GRAŽUS

Liuksus 17 metų *Tanch”. 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltis J gražųjį Marąuette Pką. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms.

Mūras. 2-jų aukštų, 6 kambarių. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
būti atnaujintas. Marąuette Pke. Kai
na $25,000.

šviesus, švarus 2-jų butų mūras 
pietų Brighton Pke. Alumin. langai. 
Atskiri gezo šildymai. Dvigubas . ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000.

Didelis mūro bunga!ow ant plataus 
sklypo. Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00.

10 butų ,tvarfdngas mūro namas 
apie $22,000 metinių pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar- 
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas.

Dviejų butų,- gelsvų plytų, 18 me
tų modernus namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
cios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti 
vertas $60,000.

Mznlo (nekybak restoramd ar oH>> 
suL didelis patogus namas, ant. pla
taus sklypo Marąuette Pke. 42,900.

Gražus platus sklypas Ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Esfate
2625 West 71 st Street

Tel. 737-7200 ar 737-0534

ĮSIGYKITE dabar

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

ANDRIUS NORIMAS 

“SANTAKA”
★

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

DRAUGAS, 4545 W* 63rd Street 
Chicago, HL 60620
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitHiiniiiiimiimiiHiu

Blmteriąnai ajedmcika skelta 
tfu dienraštvie “Draiure".

EXPER'D WAITRESSES
*

For day and evening ahifLBccelL 
benefita & conditions. Apply '

GREEN OAKS RESTArP*-.NI 
9511 S. Cicero, Oak Lawų HL 

TeL 422-1418

ROOFERS
ASPHALT-WOOB

shinglers. Work all tfinter, ooby- 
shinglers. Work all pinte*, no lay- 
offs due tp lack of work. Work in 
NW suburbs, top pay. Call

TEL—541-2306

Jimi 
|visą

VYRAI IR MOTERYS

HKT.P VFANTED — VIRAI

PART TIME CLEBK FOR 
BOŪDIN BAKEBT

at 01d Orchard Shopping Cente
1 Hours 10 AM to 3 PM

TEL. - 677-0093

įrtaif 
į Ksini 
Iprar 
rausia 
Pe da 

-apsti

EKPERIENGEO MM
For Shipping and Recavfeg

Erperiertced. 5 day week. Mušt 
ha ve good references. Sieady em- 
ployment

W0LK CAMERA COMPANY 
133 Nl Wabash, Chicago, HL

MONEY IS MY BUSIHESS
Business loaus. Venture capital 
Busineas Assistance Financial Com- 
pany.

Mr. Michaels—364-4810
iifiifiiiuiiHiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiunmmi

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame 

senų namu pataisymus.
PETRAUSKAS 

OONSTRUCHON COMPANY 
Tel. — 8477564 

Skambint po 6 vaL vakaro 
HiiiiiiitfiuiiiiiiiiniuiiiuHiiinniiHHUVi

tatisti 
. itiklėji 
santi 
rajturj 

s 
fevai.

įėra.

riškam 
fetuvy

iifiiinnmiiimiiimiiiiiininniniiinnffl

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus te 
kitus daiktus. Ir IŠ toM miesto lei
dimai Ir pilna apdrauda. ’

TEL. — WA 5-8068 
niiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiuiiinniHv

Seki 
»al/ry

Judžių 
ualom; 
muoti. 
į NA1

iiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnmoMiflinH

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos Ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
MIGIINA S T V 
Pardavimas Ir Taisymas 

2346 W. 69th St, tei. 776-1400 
<iiiiiiiiiimii!iiiiiiuuimtiutuiiu!iiuuwi

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruodė -■

IMpL teh. Pranas Bita 

Testamentai s» legallškomis 
formomis bei afidavihils 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laidai 
čia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalinguipas ir ją galią 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-aa 
veikiančius įsthtyhius, bot ir Vo
kietijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Ganomos ^RAtMBF* 

$&99; ba ta formų — $A« Rfe- 
30 esntą paiytmtabo Klodama 

SUjmola- gyventojai prašok priSStg 
dar 5 proe. niokteauna

Mtetų 
*«nty 
® išsj 
^‘jų

%

Sutik 
įvairi

Wdės
K «■

FMe;
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BOSTONO ŽINIOS J. KAČINSKO KŪRINIŲ 
KONCERTAS

Lapkričio 20 d. Lietuvių Pilie
čių d-jos auditorijoj So Bostone 
įvyko muziko Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas. Programos at
likime dalyvavo tik du lietuviai, 
tai solistė Birutė O. Aleksaitė ir 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas. O visi kiti —amerikiečiai 
Berklee muzikos kolegijos profe
soriai, studentai ir keli talkinin
kai.

Pirmuoju programos punktu 
buvo saksafonų kvartetas Nr. 2.1 
— Fantazija — Allegro, Adagio 
Presto ir Finale — Andante con 
molto espressivo. Tai soprano, al
to, tėnofo ir baritono saksofonai. 
Introduction ir Toccata atliko 
solo smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas. Tris liaudies dainas: Kad 
jau saulutė, Vai lazdynai ir Kaip 
aš buvau atliko solistė Birutė O. 
Aleksaitė su penkiais instrumen
talistais: du smuikai, viola, cello, 
clarnetas ir piano. Smuikininkė 
Dorothy Balęs, akompanuojant 
Lily Owyang,atliko sonatą smui- 

| kui ir pianui. Berklee muzikos ko
legijos choras per 40 asmenų stu 
dentų-čių, diriguojant Brian O,- 
Connell, padainavo lietuviškai: 
Beržas, Jau saulutė ir Esi, Dan
gau. Ir pabaigai tas pat choras su 
orkestru, diriguojant B. O’Con- 
nell. atliko Te Lucis Ante.

Eiliniam klausytojui geriausią 
įspūdį paliko choras. Jauni ir 
gražūs balsai, o svarbiausia, kad 
amerikiečiai dainavo lietuviškai. 
Kai kurie jų išmokę net atminti
nai. Kai po koncerto vieną' stu
dentę, kuri dainavo atmintinai, 
paklausiau, kaip ji taip gerai iš
moko. ji atsakė, kad darbu vis
kas pasiekiama ir galima.Kai kur 
dainuojant girdėjosi jų tarime ir 
mūsų jaunimo tartis. Bet čia yra 
laibai maža smulkmena. Choras 
buvo puikus.

Apie kitus dalykus ne muzikui 
ir konsėvatyviam klausytojui Ka
činsko kūryba yra gana moder
ni, o modernistui — gal konser
vatyvi. Tačiau koncertas buvo 
tikrai geras.Salė buvo pilna pub
likos ir visi po koncerto buvo pa
tenkinti. O rengimo pirmininkas 
A. Matjoška sakė, jog tai Jeroni
mo Kačinsko 70 metų amžiaus 
sukaktuvinis koncertas. Ir žino 
ma. prof. J. Kačinskas t’krai įdė- 
io daug darbo tuos kūrinius rašy
damas ir juos parengdamas kon
certui.

MINĖJO KRISTAUS 
KARALIAUS ŠVENTĘ

Lapkričio 20 d: Bostono ateiti
ninkai minėjo Kristaus Karaliaus - 
Tvenlę/Per‘ TO^valaridos’ šv.' Mi
šias giedojo solistas Benediktas 
Pov’Iavičius: O tolimesnis minė
jimas vyko pobažnytinėiė salėje. 
Apie Kristų Karalių kalbėjo sve
čias iš Putnam, Conn. prel. Vy
tautas Balčiūnas.

Jis sakė, jau pačioje maldoje j 
Tėve Mūsų kalbame: Teateinie 
Tavo karalystė. Toliau prelatas 
Balčiūnas evangelijos pavyz
džiais ir žmonių pavyzdžiais kal
bėjo apie tikėjimą ir Dievą Kris
tų, kad visi gyvename jo Karalys
tėje. Prelatas pabėrė daug gražių 
tikėjimo minčių. Minėjimas ne
buvo gausus. Ateitininkai susirin 
kųsiem paruošė ir užkandžius su 
kavute.

MTUVIŠKO auklėjimo 
KLAUSIMAS

lapkričio 19 d. Kultūrinis su- 
lįvalcaris buvo skirtas lietuviš- 
< auklėjimo klausimam. Prele- 
Jįtais buvo dr. Juozas Girnius, 
’iJdianistinės mokyklos direkto- 

poetas Antanas Gustaitis ir 
|Į1. Julius Špakevičius.

prieš pakviesdamas kalbėtojus, 
Efltvakarių pirm, inž. Edmun- 

Cibas trumpai supažindino su 
Klegentų biografijomis.

‘pirmuoju kalbėjo dr. Juozas
- fįįrnius. Jis labai giliai pažvelgė 

j visą lietuvių emigrantų —išei
gą auklėjimo problemą. Lietu
kas auklėjimas esąs sunkiame 
jįlyje. Gal dėl ištižimo, o gal dėl 

^įgsusivokimo lietuviai labai grei
ti tampą amerikiečiais. Ameri- 
ja l?e prievartos esanti “melting 

.sulydinimo katilas. O juk 
tikėtų pažiūrėti iš ko kilai, o ne 
jurirkuo nori būti. Galima būti 

i £ amerikiečiu ir lietuviu. Tačiau 
puo atveju nukentėsianti lietu- 
Jvybė. Aplinka, draugai, mokykla 
g na tie veiksniai, kurie atitraukia 
jįuo lietuvybės. Kalbama apie 
Jbrtas. Mes savo viduriniąja kar- 
,tįjau pralaimėjom, jos jau nėra, 
j fra tik išimtys. Bet tos išimtys 
Ijirtais yra laba! šviesios. Yra dar 

Bnusiniai lietuviai. I suvažiavimus, 
j pramogas susirenkama ir gana 

, pušiai, bet tikrame lietuviška
me darbe yra maža. Ir su jauni
mo stovyklomis nėra gerai. Ten 
!arp savęs kalbama angliškai. 
Viena šeima, gyvenusi toliau 
puo lietuviško centro, bet savo 
vaikus- auklėjusi lfętuviškoj dva
sioj. Tėvas vežęs sūnų į stovyklą 
įsakęs jam, čia tu, vaikeli, sus- 

I tilši su,lietuviais ir kalbėsi tik Įie-
• hiviŠkai. Stovykloje po valandė

lės kitos vaikas pribėgęs prie tė
ra ir sakąs kad ne čia jis pate- 

. fe, čia visi vaikai kalba tik ang
liškai, o ne lietuviškai.

| j Prelegentas davė daug faktų ir 
Jtfatistikos apie lietuvių jaunimo 
HukĮejimd nu lietuvėj imą. Kalba 
esanti įrankis į tautos lobius, jos 
hilturą. Ją galima lavinti ir pla
tinti savo žinojimą tik skaitant 
Tėvai.laukią stebuklų iš lituanis
tinių mokyklų, o ten stebuklo 
nėra. Tėvai esą pagrindas lietu- 
vžkam. žodžiui, lietuvių kultūrai, 
būtybei.' Mokykla esanti tik

5 J

; kalbėjo Lituanistinės 
, direktorius Antanas 
Bostono lituanistinė 

pradėjusi darbą 1947 
pradėję atvykti nauji

SK A UT AI
- (Ątkeltą iš 2 psE)

\ J. BUDŽ3U DĖMESIUI
Sekmadienį, gruodžio 4 d., 

val.Jryto, Jaunimo centre įvyks
10

praplėtimui to^.žinojimo. Būtina 
su vaikais namuose kalbėti lietu
viškai. To nedarant, nereikia no
rėti, kad jie būtų lietuviukai.

Žinoma, laikui bėgant gal dar 
dalis ir viduriniosios kartos bus 
atkovota. Tačiau lietuviško auk
lėjimo perspektyva liūdna. O 
mišrios vedybos yra lyg lietuvy
bės laidotuvės.

Ir taip labai giliai, labai 
kruopščiai dr. Girnius nagrinėjo 
lietuvybės ir jos auklėjimo prob
lemą.

Sekantis 
jpokyklos. 
Gustaitis, 
mokykla j 
m., -kada
ateiviai. Bet tai nebuvusi mokyk
la, o tik pamokos. 194.9 m. mo
kytojas Vladas Kulbokas įsteigęs 
jau oficialią šeštadieninę litua
nistinę mokyklą. Joje mokinių 
aukščiausias skaičius buvęs 182; 
g dabar jau mažėja. Šiais metais 
į 1-mą skyrių buvę atvesti tik 4 
mokiniai. V’sada, tik atvesti į šią 
mokyklą vaikai gražiai kalba lie
tuviškai. Kai auga ir lanko ame
rikoniškas mokyklas, tai po ko
kių 5-7 metų tie patys vaikai pra
deda šlubuoti su lietuvių kalba. 
Svarbiausia bėda mokyklom yra 
su vadovėliais. Turimi esą pase
nę, o juose rodomas gyvenimas 
Čia augantiem vaikam nepažįsta
mas ir nesdprantamas. Reikia ge
rų ir suprantamų vadovėlių. Mū
sų švietimo valdyboje esą pilna 
direktorių ir kitokių aukštais ti- 
tulaiš pareigūnų, bet jie neįeina į 
mokyklų padėtį. Rašą gerus raš
tus, bet kurie ’ netinką šių dienų 
gyvenimui. Tegu jie paieško bū
dų, kaip surankioti vaikus į litu
anistines mokyklas. Būtinas rei
kalas turėti vadovėlius lietuviš
kai nemokantiem. Šiais metais jų 
atėję į Bostono lituanistinę mo
kyklą net 13, o jiems vadovėlių 
nėra. Gi ateityje tokie vadovėliai 1 
dar labiau bus reikalingi.

Kaip dr. Girnius, taip ir rašy
tojas Gustaitis sielojosi ir nuro
dinėjo tas blogybes, kurios nulįe- 
tuvina lietuvių vaikus.
\ Dail. Julius Špakevičius kalbėjo 
kaip ,tėvas, kurio vaikai lanko li
tuanistinę mokyklą. Jis irgi labai 
stipriai pabrėžė, kad lietuvybės 
pagrindu yra Šeima, kurioje su 
meile ir didele kantrybe, bei ge
rais pavyzdžiais re:kia sėti vai
kuose lietuvišką sėklą ,lietuvišką 
žodį. Žinoma, išsikraustymas į 
tolimesnes vietas nuo lietuviškų 
ceritrų silpnina lietuvybę. Be to, 

$ut amerikiečiais, jų 
profesinėmis organizacijomis ati
ma daug laiko ir nuo to nukenčia— -7~, j-------------- —------- , ma uaug iaiKO ir nuo 10 nuxencia

A. Smetonos įgulos jaunųjų jj lietuvybė. Vaikų ne tik mūsų mo-
lindau sueiga. Dalyvavimas pri
valomas. Visi ateiname unifor
muoti.

NAUJAS TUNTININKAS 
DETROITE

Detroito "Baltijos” tuntas jau 
*uris laikas be tuntininko. Šiam 
ra'kalui išspręsti lapkričio 20 d. 
Detroite lankėsi Vidurio rajono 
j'a^įva s. 'Liudas Ramanauskas. 
Drtrpitp skautininkų Ramovės 
Bnniuinko s. Edvardo Sventicko 
jauktame posėdyje, kuriame -da- 
fe’o vietos skautininkai ir “Bal- 

tunto draugovių .tėvų ko- 
pirmininkai, buvo ap- 

Į^styta esama padėtis ir ieškota 
J išsprendimo. Po ilgesnių dis- 
pijy tiuitinĮnko pareigas perim- 
fJutiko fil. s. Jonas Ašminas. Da- 
Itaų dabar turimųjų s. Asmi- 
J įsipareigojimų perimti sutiko 
įj. Jurgis Jurgutis. Naujasis 
įninkąs ąpsįimtas -pareigas 
^s vykdyti artimu laiku. 
J “NERIJOS” TUNTO

TĖVU DĖMESIUI j
jūrų skaučių tunto I 

jr tėvų pasitarimas I 
Rimais reikalais įvyks Į 

gruodžio 4 d. '10 vai. Į 
* jaunimu centro naujojo pa- Į 

aukšte. Visi tėvai ir I 
^q'6čianij būtinai daly- I 

'į. ^^nkhnas įvyks tuo pat I 
k i’i* jūrų skaučių suei* Į

į jokio susitrukdymo ne- I
Z*

kykloje, bet pas amerikiečius skai 
čius mažėja, todėl ir mažiau atei
na.

Po trijų prelegentų kalbos atsi- 
. rado daug klausimų ir pasisaky

mų. Kad lietuviai esą 'per dideli 
pesimistai, kad labai kritikuoja 
Amerikos prezidentą ir vyriausy
bę ir pan. Vaikų akivaizdoje tokia 
kritika nepatinkanti vaikam, nes 
jie marią, kad tai čia jų kraštas.

Pirmininkas Cibas turėjo nu
traukti diskusijas, nes po trijų kai 
bėtojų jau ir taip ilgai užsitęsė. 
Bet jis žadėjo surengti dar vieną 
subatvakarį tiem klausimam na
grinėti. Tokios diskusijos ir tokie 
pasisakymai lietuvybei yra labai 
svarbūs, nes prelegentų mintys 
buvo tuo klausimu labai gilios. 
Tik deja, pakvietimuose buvo pa
rašyta: Ypatingai laukiami atsi
lankant visi mokyklinio amžiaus 
vaikų tėvai. O iŠ jų buvo atsilan
kę tik du, p kiti tai “senoji gvar
dija*’. Labai gaila.

BEVERLY HtLLS GELlNYCIA 
Telęf.t PR 8-0833 Ir PR 8-0834
Taip pat naujoji Barboros ir

Gene Drishių krautuvė
THE D AKY STORE

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn
Tel 499-1318

— Gėlės visoms progoms —

Mūsų sąjungos narei

A. t A. Magdalenai Mikučauskienei mirus, 
jos sūnų ALFREDĄ su šeima, brolį, mūsų s-gos narį, 
JONĄ KREIVĖNĄ ir kitus gimines bei artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kaitų liūdime.

lietuvių Pešslalskų
Sąjuzgoc Chlcagoje Valdyte b Nariai

ŠACHMATAI
— Žymusis mūsų šachmatų 

meisteris dr. V. V. Paleiaųskas 
iš Champaign, III,, kuris run-

VASARIO 10 GIMNAZIJOJ

(Atkelta iŠ 3 psl.)

Kiekvienam dviratininkui pasi
taiko nuotykių. Neseniai, .važiuo
jant pro vynuogynus, staiga pasi
girdo iŠ .visų pusių smarkūs šū
viai. Tuo laiku Vokietijoje drums
tė ramybę teroristai, ir aŠ galvo
jau, kad netikėtai pakliuvau į jų 
veiksmų sritį. Maniau, pražuvus 
ir sprukau kuo greičiausiai. Vėliau 
sužinojau, kad, kai-vynuogės pri
noksta, ūkininkai įsitaiso sprog
menis, .kurie, vėjui smarkiau pa
pūtus, atsidaro su triukšmu. Taip, 
gąsdina varnas ir kiškius, nors 
prisipažinsiu, kad mane labiau
siai išgąsdino.

Noriu nuoširdžiai padėkoti vi
siems tautiečiams, kurie savo au
komis prisidėjo šiemet prie gim
nazijos išlaikymo. Pinigai bus ge
rai sunaudoti, —juk berniukams 
tikrai reikia naujų lovų. Dar ga
lima pasvajoti, kad .kada nors at
siras galimybė asfaltu iškloti krep
šinio aikštę, kad galėtume jo
je ir tenisą žaisti. Das waere ja 
prima! Vida Sidrytė

giasi dabar dviejose Pasaulio i DRAUGAS, trečiadienis, 1077 m. lapkričio mėn. 30 d. 
korespondenciriių šachmatų pir
menybių baigmės (asmeninėse 
ir komandinėse, JAV komandos / 
gretose), pranešė mums, kad 
jis tikrai dalyvaus kitų metų !
Pasaulio lietuvių žaidynėse To
ronte. Į tas žaidynes iš Aus
tralijos atvyks 5 vyrai, įskaitant 
didmeisterį Romaną Arlauską. r 
Stambii skaičių dalyvių gali 
sudaryti kanadiškiai, turėdami 
savo eilėse buv. Kanados ir On- 
tario meisterį Povilą Vaitonį, 
Montrealio meisterį Igną Žalį, 
1976 m. ŠA lietuvių p-bių laimė
toją R. Vaičaitį, Londono — 
Čižį, Stonkų ir daug kitų. Jei 
pajudės mūsų šachmatų tvirto
vė Chicaga su Tautvaišu, Jan
kausku, Zujum, Jasaičiu, Ramu, 
Fabijonu ir kt., neatsiliks nei 
N. Yorko, nei Bostono bei kitų 
vietovių mūsų vyrai su savo 
jauniais. Tai galime tikėtis ge
ro pusšimčio dalyvių. USCF 
Ratings sąrašuose aptinkame 
per 100 lietuviškom pavardėm 
įvardintų šachmatininkų, atseit 
dalyvaujančių šachmatų turny
ruose. Reikia raginti mūsų i 
sporto klubus steigti šachmatų! 
sekcijas. Jei bus šachmatų sek
cija, nesunku bus patraukti ir 
kitus toje vietovėje besireiš- 
kiačius šachmatininkus. Pra- j

Mielam kolegai miškininkui

A. t A. MAMERTUI STROPUI mirus, 
jo. žmonai ONAI, dukrai ŽIBUTEI, sūnums ALGIRDUI 
ir KĘSTUČIUI gilią užuojautą reiškia, kartu liūdedami

Vincas žemaitis, fonas Žebrauskas 
Julius Plaušinaitis, Jonas Kriščiūnas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1977 
m. lapkričio 28 d., 1:18 vai. popiet staiga mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvelis, sulaukęs 62 m. amžiaus,

A. t A. VLADAS ILGINIS
Gyveno 4508 W. 102 Street, Oak Lawn, III.

Gimė Lietuvoje, Kulių valsčiuje, Kretingos apskrity.

Amerikoje išgyveno 28 nt

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Stroputė), sū
nus Kastytis, marti Carolyn ir trys anūkai, dukros: Danguolė, 
Nijolė ir Daiva, sūnus Rimantas (Lietuvoje), marti Natalija ir 
trys anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje buvęs mokytojas ir atsargos leitenantais. Prik
lausė Brighton Parko apyl. Lietuvių Bendruomenei.

Kūnas bus pašarvotas trečiad., lapkričio 30 d., 5 vaL popiet 
Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Califomia Avenue.

Laidotuvės įvyks penktad., gruodžio 2 d., iš'koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sieląz Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sose laidotuvėse/

Vietoje gėlių prašome aukoti Jaunimo Centrui.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukros ir anūkai.

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. LA 3-0440

KAZYS ČESNAUSKAS
Gyveno 12116 S. 93rd Avęnue, Palos Park, IUinois.
Mirė lapkr. 28 d., 1977, 12:30 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungės vaisi. Amerikoje išgyveno 27 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, duktė Regina Lei- 

pienė, žentas Jurgis, 3 sūnūs Kazys, Vincas, marti Rosemary, ir 
Henrikas, 6 anūkai: Nijolė, Rimas, Rūta, Rita, Steven ir Cindy, 
Lietuvoje 3 broliai: Stasys, Antanas ir Justinas, ir 2 seserys Emi
lija ir Petronėlė su šeimomis, bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 West 
71 Street.

Laidotuvės įvyks ketv., gruodžio 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visus: giminu draugus ir pa^stamųs 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Ž^ona, duktė, sūnūs, žentas it* esūkeL
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 47W3-15

5
I džiai reikia tik vieno, kuria pa- > mūsų šachmatininkus mėgėjus.

Kazys Merkissiimtų suburti ir kitus vietos

I

Nuoširdžiam kolegai miškininkui

A. t A. MAMERTUI STROPUI mirus,
jo žmonai ONAI, sūnums KĘSTUČIUI ir ALGIRDUI ir 
dukrelei ŽIBUTEI KIŠONIENEI su šeimomis gilią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi

Kolegos miškininkai
J. Skeivys ir T. Kazlauskai 
su šeimomis

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiniiiiiiHiiiiiiu

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys, 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje.
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00 

Gaunama _
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629
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EUDEIKIS |
LflIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ t

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

4330-34 So. Californla Avenue C
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 < 

4605-07 South Hermitage Avenue 4
X Telefonas — YArds 7-1741-2 f

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6545 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

P E T K S j
i MARQUETTE FUNERAL HOME |

T Ė V A S I R S ū N U S I

|> TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į
| 2533 West 71 St Tel. GRovenhilI 6-2345-6 < 

g 1410 So. 50th Avė., Cicero TOvnhali 3-21084 j 

£ AffidTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3397 SO. UTUANIOA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tet. VIrginia 7-6671
2424 W. 69th STREET Te!. REpublic 7-1218
11029 Southwest ffighvvay, Palos Hllls, HH, TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

4348 80. CALIF0RN1A AVĖ. Sol LAfayette 3-8572

POVILAS L RIDIKAS

8354 SO. HALSTED STREET x tel. V Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

3319 80. UTUAN10A AVĖ. Tei, Y Arda 7-1138-39

VASAITIS- BUTKUS

1440 80. SOth Ava, CICERO, ILL. TbL OLymplc 2-1003
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X Antanas Skirtus, “Lietu
vių Dienų" redaktorius • ir leidė
jas, yra iš Los Angeles, Calif., 
į Chicagą atvykęs. Lanko savo 
pažįstamus, buvo ir į “Draugą” 
užsukęs. Tariasi su bendradar
biais. Iš Chicagos šį penkta
dienį skrenda į St Petersburgą, 
Floridon, kur VLIKo seime ats
tovaus Vienybės sąjūdį.

X Cicero ateitininkų advento 
susikaupimo diena įvyks Šį šeš
tadienį. Kun. K. 'Trimakas 7 v. 
atnašaus šv. Mišias (jos galios 
kaip sekmadienio mišios). Kuo
pos jaunimas skaitys maldas ir 
giedos, pritars gitara J. Tautvi- 
laitė, čeli R. Markelytė ir flei
ta F. Radvilaitė. J. Tautvilaitė 
taip pat giedos solo. Po pamal
dų parapijos salėje bus vaka
rienė. Visi kviečiami dalyvauti 
’ x Už a. a. Kazimiero Iva
nausko sielą, minint jo 7 metų 
mirties sukaktį, šv. Mišias at
našavo kun. Zenonas Gelažius 
lapkričio 29 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje. Pamal
dose dalyvavo žmona Pranutė, 
giminės ir artimieji. A. a. Ka-i 
zįmieras Ivanauskas ilgus metus1 
gyveno Chicago je ir vertėsi pre
kyba. Buvo didelis patriotas,! 
uolus katalikas, dalyvavo kata
likiškųjų organizacijų veikloje 
ir savo aukomis rėmė parapijas, 
vienuolynus, spaudą, lietuviškus 
užmojus. Daug padėjo lietu
viams po antrojo karo sudary
damas įvažiavimo dokumentus, 
ieškodamas jiems butų ir darbo.
Į X Rūta Kulikauskienė (Kvi
klytė), drauge su savo dukrele 
Rima, buvo į Chicagą atvyku
sios, lankė savo gimines, pažįsta
mus, dalyvavo simpoziumo pas
kaitose, po kurių vėl išvyko į 
Los Angeles, Californijon.

X A. a. pneL Mykolo Krupavi
čiaus septynerių metų mirties 
minėjimą puošia Krikščionių 
demokratų Cicero skyrius, 
gruodžio 4‘! dieną Pamaldos 
įvyks 10:30 vai. r. šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Su
mą laikys ir pamokslą pasakys 
kun. J. Prunskis. Po pamaldų 
visi renkasi į parapijos salę, 
1500 So. 49’ Ct Čia paskaitą 
skaitys Algirdas Kasulaitis. 
Meninę dalį atliks sol. Praurimė 
Ragienė, muz. Aloyzas Jurgutis, 
Petras Dūda gros smuiku. 
Kviečiami visi minėjime daly
vauti. Po minėjimo vaišės.

X A. a. Alfonsas Vambutas 
vakar palaidotas Our Lady of 
Sorrov kapinėse. Velionis mi
rė sulaukęs 74 m. amžiaus. Pa
liko žmoną, sūnų, dukteris ir 
artimuosius. Velionis rašė į 
laikraščius, bandė beletristiką, 
o už knygą vaikams “Trys sa
kalai“, buvo laimėjęs Lietuvių 
mokytojų sąjungos premiją.

X JAV LB Vidurio Vakarų

ir apylinkėse

JAI PASAULIS NEBUS 
PLATUS

Asta Vaičaitytė, Gražinos ir 
Jaunimo centro ūkio reikalų 
tvarkytojo Antano Vaičaičių 
vyresnioji dukra, šiomis dieno
mis įsijungia į darbą kelionių 
biure ir planuos ekskursijas į 
įvairias pasaulio dalis.

Asta gimė 1957 m. Brighton 
Parke. Baigė Marąuette Parko 
liet parapijinę mokyklą su litu
anistikos kursu, taip pat baigė 
Chicagos aukšt. lit mokyklą. 
Per 15 m. šoko baletą J. Puo
džiūno studijoje, buvo ir tebėra 
aktyvi skautė, o lapkričio 12 d. 
iškilmėse priimta senjore į korp! 
Neo Lithuania. Taip pat nese
niai debiutavo kaip modeliuoto
ja madų parodoje Jaunimo cen
tre. Studijavo Dlinois un-to 
Girele Campus ir kitur, baigė

STO^'YKLOJE

Aš buvau stovykloje. Buvo 
labai smagu. Aš žaidžiau su 
draugėmis Aida ir Silvija. Kiek
vieną rytą eidavome pakelti 
vėliavą. Paskui eidavome val
gyti. Toliau, mes kalbėdavome, 
ką mes darysime rytoj.

Loreta Cičinskaitė,
Montrealio lit. m-los 3 sk. 
mokinė. Kanada. “Liepsna”.

NEPATINKA DIKTANTAI

Man patinka piešti Lietuvos 
karalius ir lėktuvus. Patinka 
man slidinėti ir rogėm leistis, 
bet nenoriu gauti sniego gniūž
te į galvą. Visi nori diktantus 
rašyti, bet aš nenoriu.

Petras Trumpickas, 
Hamiltono “Vysk. M. Valan
čiaus” lit. nl-los IV sk. mokinys.

Kanada. “Kova”.

- X šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjai jau yra suaukoję beveik 
milijoną dolerių įvairiems ligo
ninės pagerinimams. Rėmėjai 
turi apįe 500 narių. Minėjimas 
numatomas ateinančių metų 
pradžioje.

X Edmundas J. Milius, ML 
Prospect. UI., aukojo 10 dole
rių. Dėkojame.

apygarda šį šeštadienį, gruo
džio 3 d., Jaunimo centre rengia 
LB susiorganizavimo 25-rių me
tų sukakties ■ minėjimą. Minėji
mas bus sU menine programa 
šeštadienio vakare ir pamaldo
mis sekmadieni Marąuette Par
ko parapijos bažnyčioje. Rengi
mo rūpesčius neša apygardos 
pirmininkas Kazys Laukaitis ir 
iždininkas Kazys Barzdukas su 
valdyba ir kitais talkininkais.

X Beverly Shores Lietuvių 
klubo narių susirinkimas, kuris 
bus metinis, įvyks šį šeštadienį, 
gruodžio 3 d., 7 vaL vak. Stan
kūnų restorane. Šio susirinki
mo globėjai bus inž. Kazimie
ras ir Elena Pociai. Kaip pa
prastai} metiniame susirinkime 
dalyvauja daug narių, nes bus 
renkama nauja valdyba, apta
riami kitų metų veiklos planai. 
Klubui šiuo metu priklauso per 
80 narių.
? X Dr. - J. Songaila, P LB sei
mui rengti komiteto pirminin
kas, iš Kanados buvo atvykęs 
į Chicagą, dalyvavo Moskslo ir 
kūrybos simpoziume ir bankete. 
Be to, turėjo pasitarimus su 
PLB valdybos nariais apie artė
jantį seimą, kuris įvyks ateihan- 

i čiais metais Kanadoje.

Intemational Travel Training 
Center mokyklą, o ateityje kal- 

' bų studijas tęs R. J. Daley ko- 
gtfjoje-
Gruidžio 4 d. Asta išvyksta 

! su pirma ekskursija į P. Ame
rikos šalis, taip pat į Karibus. 
Sugrįžus atgal į Chicagą ši jau
na lietuvaitė įstaigoje bus pa
siekiama telefonu 425-6680. 
Tėvų, mokyklų bei jaunimo 
organizacijų gražiai išaugintai 
lietuvaitei Astai Vaičaitytei lin
kime geriausio pasisekimo atei
tyje. E.

Asta Vaičaityte

Mano namas Piešė Audrė Rauckinaitė, Marąuette Parko lit 
m-los 2 Bk. mok.

čią, Jeigu visi kartu būtų sė
dėję, tai Šv. Mišios būtų buvę 
daug įspūdingesnės.

Aš manau, kad šv. Mišios ga
na gerai pasisekė. Jeigu vyks 
kas mėnesį, tikriausiai bus per 
sunku kai kuriems atvažiuoti. 
Tėveliams reikės atvažiuoti 
10:30 vai., o jaunimui 1 vaL 
Tiems, kurie toliau gyvena, yra 
beveik nįmanoma atvažiuoti.

Būtų geriau, kad jaunimo šv. 
Mišios įvyktų kas antrą mėne
sį, tada būtų lengviau visiems 
atvažiuoti.

Rasa Veselkaitė,
Detroito “Žiburio” lit. m-los 

VIU sk. mokinė.

DAUG LAIKO POILSIUI

AITVARAS RUDENS LAPAI

RUDENS SNAIGE

Krenta snaiges tokios tyroa, 
Ir su vėju sukasi linksmai
Iš padangių žemę puošti leidžia^ 
O ant žemės tik vandens klanai.

Vai nesužėrėsi tu prieš B&uhitę. 
Ir nedžiuginsi akies deimanto

krisi; 
Dar aki mirką viena, kita — 
Ir pavirsi purvinu lašu.

M. MafceMčiJ
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x Jaunimo Centro metinė 
vakarienė bus sekmadienį, gruo
džio 4 d, 5 vai. popiet Progra
moje: Humoro vakaras, daly
vaujant aktoriams j. Balučiui, 
R. Stakauskui ir J. Valentinui. 
Bilietus užsakyti galimą Jauni
mo centre, teL 778-7500. (pr.).

X Už a. a. Vytauto Nako 
sielą, minint jo:30-ties metų gi
mimo sukaktį, Šv. Mišios bus 
atnašaujamos sekmadienį, gruo
džio 4 d., 10 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Pamaldų me
tu giedos Dalia Kučėnienė, 
smuikuos Povilas Matiukas, 
vargonais palydės M. Motekai- 
tis. Prisiminsime jį malda, 

(pr.).
. X Lietuvių paštininkų pamal

dos įvyksta gruodžio 4 d., 12:30 
vai., sekmadienį, Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias atnašaus 
kun. J. Juozevičius. Po pamal
dų K. K. Repšių namuose po
būvis. (pr.). ’l

X Jonas A. Steponaitis iš 
Detroito, lankėsi Chičagoje. Ta 
proga buvo užsukęs į “Draugo” 
administraciją ir įsigijo kai ku
rių lietuviškų knygų.

X Viktoras Streitas, Chicago, 
UI., pratęsdamas prenumeratą, 
paliko 7 dol. auką. Dėkojame.

. X Dėkodami už korteles, po
5 dolerius aukojo: 

P. Vaitekūnas, Mt Brydges, 
G. Juškėnas, Cleveland, 
L. Biknevičius, Chicago, 
P. Janušonis, Dousman, 

• V. V, Petrauskas, Clarks
Summit

Visiems dėkojame.
X Elena Jankauskas, Chica

go, UI., maloniu laiškeliu išreiš
kė padėką už dailias kalėdines 
korteles ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū.

X Stasys Liepas, žinomas so
listas, maloniu laiškeliu padė
kojo “Draugui” už gerą dienraš
tį ir jo kultūrinį priedą, palin
kėjo sėkmės ir atsiuntė 10 do
lerių auką. Labai ačiū.

X “Suktinio” tautinių šokių 
grupės vadovybė per Daną 
Bazienę padėkojo “Draugui" už 
gerą informaciją ir atsiuntė au
ką. Dėkojame.

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (pr.).

CHICAGOS ŽINIOS

Vieną naktį stovykloje visi 
ėjome aitvaro ieškoti. Buvo la
bai tamsu ir tylu. Mes truputį 
bijojome. Mes girdėjome daug 
keistų garsų. Kas nors vis mus 
gąsdino. Ėjom vis toliau ir to
liau į mišką. Tada kažkas su
rado aitvarą medyje. Visi ga
vo saldainių. Mums buvo la
bai sunku užmigti tą naktį, nes 
vis galvojom apie aitvarą.

Lina Baipšytė, 1
Los Angeles lit. m-los V sk. 

mokinė. “Saulutė”;

PIRMAS SNIEGAS

Aš labai laukiu pirmo sniego 
ir noriu, kad prisnigtų daug. 
Tada broliukas, sesutė ir aš ei
name į lauką, darome sniego 
kamuolius ir mėtome vienas į 
kitą. Mes linksmai praleidžia
me laiką.

Edis Stanulis, 
Toronto „Maironio” lit. m-los

4 sk. mokinys. Kanada. 
“Mūsų pasaulis”.

MANO KAMBARYS
Mano kambarys yra nedide

lis. Jame stovi dvi lovos, vie
nas naktinis staliukas, ant ku
rio stovi mano laikrodis ir di
delis globas. Yra dvi rūbų 
spintos, knygų lentynos ir rašo
mas stalas.

Kambarys yra nudažytas 
šviesiai mėlyna spalva. Jame 
yra du langai. Ant sienų aš tu- j 
riu pasikabinęs Lietuvos že- i 
mėlapį, išaustą Vytį, kryžių, i 
kalendorių ir įvairių sporto vė-! 
liavėlių.

Algirdas Kasulaitis, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit.

mok. 5 sk. mokinys.

Kai vieną dieną atsikėliau, 
i buvo šalta. Tada atsiminiau, 
kad buvo pirma diena rudens. 

; Aš pažiūrėjau pro langą ir ma
čiau medžius. Nustebau, visi 
lapai buvo geltoni, raudoni ar
ba margi. . Staiga pakilo vėjas 

. ir lapai pradėjo visur skristi. 
Buvo gražu, atrodė, kad lapais 
lyja. Aš žinojau, kad neilgai 
bus taip gražu. Sniegas ap- 

1 dengs lapus. Kai ateis pavasa
ris, jau lapų po sniegu nebe
bus.

Vida Skirpstūnaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los

8 sk. mokinė.

JAUNIMO ŠV. MIŠIOS

Lapkričio mėnesį įvyko pir
mos jaunimo Šv. Mišios. Tose 
Mišiose mes visi stengėmės da
lyvauti, kad kaip jaunimo vie
netas galėtumėm prisiartinti 
prie Dievo. Kai kurie skaitė iš 
Šv. Rašto, pasidalindami su 
draugais, Dievo žodį. Auka 
irgi buvo renkama. Jaunimas 
neturi daug pinigų, tai pripildė 
mintimis ir širdimi. Geriausias 
susijungimas buvo, kada gie
dojome giesmes.

Tik gaila buvo, kad visi buvo 
taip išsiskirstę po visą bažny-

Mano vasaros atostogos ne
buvo labai įdomios. Aš su sa
vo sesute Dalia išvažiavome į 
Union Pier vienai savaitei. Oras 
buvo gražus. Buvo šilta ir sau
lėta beveik kiekvieną dieną. 
Mes eidavome maudytis į eže
rą. Daug kartų aš taip norėjau 
maudytis, bet vanduo buvo per 
šaltas. Žmonių buvo vandenyje, 
bet labai nedaug. Kartais van
duo buvo labai šiltas.

Visą kitą laiką praleidau na
muose. Aš nueidavau pas drau
gę ir ten pabūdavau.

, Turėjau daug laiko pailsėti 
namuose, nes nereikėjo tada 
lankyti mokyklos.

Laima Černiauskaitė,
Marąuette Parko lit. m-los

8 sk. mokinė.

Padėkos dienai.
Piešė Vitas Račiūnas, Dariaus 
rėno lit m-los 4 sk. mokinys

Gi-

I (mįslė). t

Kas pasidaro nedaromas. (K 
taškų).

11 ■ i?
(Žiūrėkite piešinį). Nim 

vokite mėlynai taškais pahujį 
tas vietas ir raudonai — kn 
Žiūkais pažymėtas vietas, h 
rašykite piešinio pavadinim 
(5 taškai).

m.
Šiame numeryje rasite i 

spausdintą straipsnelį ‘Tiinį 
kas”. Jis neįprastas —»da; 
brūkšnių. Brūkšnių vietoje re 
kės įrašyti žodžius, tinkanti 
tai vietai, žodžiai surašyti aį 
kirai, tik ne pagal eilę, švari 
perrašytą straipsnelį atsiųsto 
redaktoriui. Už teisingai atlū 
tą darbą gausite (10 taškų),

IV.
Kurioje knygoje parašyti į 

kad Abelis užmušė . savo bnj 
Kainą? (5 taškai). f

V.
Yra vienas garsus vyra 

vardu Walter. Jo pavarde p1 
pavadintas vienas labai aukštai 
pastatas JAV-bėse ir vieooi t 
kompanijos automobilis. Ja
nas būdamas pradėjo diitį Į 
kaip garvežių valytojas d I 
5 centus valandai. Vėliau ; 
kaip didžiulės automobilių^ 
myklos galva prezidentas 
Gal ne vienas iš jūsų tėvelių w 
žinėja tos rūšies automobffiaš 
Parašykite to vyro pavardę. (5 
taškai). 1

KO TRŪKSTA

— Norėčiau gauti ko nors, 
ko neturiu kasdien, •— sako 
svečias restorano padavėjui.

— Gal smegenų, pone? — 
pasiūlo padavėjas.
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JŪRATĖ IR KASTYTIS
3 veiksmų opera

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
ros choras, solistai ir orkestras 
Dirigentas Aleksandras Kučiū- 
naa.
Graži Kalėdinė . .dovana. Albu
mas — 3 plokštelės. Kaina su 
persiuntimu $15.55.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 West GSrd St, Chicago, 
10. 60629

ATPIGS TELEFONAI

Dlinois Komercijos komisija 
praneša, kad nuo gruodžio kas 
mėnuo Dlinois Bell telefonų nau
dotojai mokės 70 ct. mažiau.

PILOTAI PRIEŠ URANUĮJ

Lėktuvų pilotų sąjunga, tu
rinti 32,000 narių, kreipėsi į 
Chicagos miesto tarybą, ragin
dama nutraukti uranijaus ga
benimą per O’Hare aerodromą. 
Yra pavojus, kad gali užpulti 
teroristai ar lėktuvas gali būti 
pagrobtas.

UŽDARYS STADIONĄ

Chicagos parkų distriktas 
skelbia, kad Soldier Field stadio
nas jau yra tiek sunykęs, kad 
netrukus numatoma jį uždaryti. 
Parkų tarybos pirmininkas P. 
L. O’Malley skelbia, kad tas

stadionas yra jau 53 m. senumo, 
jo remontai pareikalautų apie 
50 miL dolerių ir neapsimoką 
jo atnaujinti. Naujo stadiono 
pastatymas kainuotų 65 mil. 
dol.

KAMBARIO TEMPERATŪRA

Dr. Barclay rašo, kad svei
kiausia kambario temperatūra 
yra apie 65 laipsniai. Juo aukš
tesnė temperatūra, juo sauses
nis kambario oras, o tai pasun
kina bronchų ir kitų kvėpavimo 
takų problemas.

PAŠTAS ŠVENTĖSE
Chicagos paštas numato, kad 

švenčių laikotarpy teks persiųsti 
134 milijonai kortelių, laiškų, 
siuntinių. Ragina, viską siųsti 
anksti. Paštas šventėms sam
dys 1,200 laikinių tarnautojų.

KĖGLIAVAU
Aš važiavau į kiną ir tada 

ėjau kėgliuoti. Filmas buvo 
įdomus ir juokingas, o aš kėg- 
liavau su savo draugu. Buvo 
smagu. Mano draugas buvo ne
pratęs, tai nepataikė į kėglius. 
Man geriausiai sekasi, kai ne
pasilenkiu ir nebandau iš visos 
jėgos.

Kitą dieną ' mes važiavome 
nusipirkti sviedinį ir tada vėl 
kėgliavome. Pirmą žaidimą aš 
laimėjau. Tą dieną man sekėsi 
gerai: penkis kartus numušiau 

| visus kėglius dr laimėjau 127 
taškus. Tai buvo aukščiausias 
taškų skaičius ir aš buvau lai
mingas.

Andrius Plienas,
Kr. Donelaičio lit. m-los 

V sk. mokinys.

RAINIUKAS
Katinėlis —- ■ ■ minkštaCf 

kaip ■ , ■ — balu.
-------- aukštyn pakelta, —n 
atsargiai: ---- — jo šveisk*
bet aštrūs------ ■—■—'•&
čios, ilgi —----, jis pavoja
--------- ir-------- . -a-*:

Tik meilinasi, tik apie * 
sukas lipšnusis -------: —*
sumerkia, — . braukia
--------  traukia: kur miau, to 
miau. Bet tegu tik pamėgini 
--------- Skrebytė krepštelėc 
---------!--------  
pastato, jo didelės P 
rai matą Rėkliukai, Raim* 
kai, kokie smailūs tavo — 
kokie aštrūs tavo ----- $
-------- blogai!

ŽODŽIAI
Ausytės, pelytėms, Rainiui 

dainelę, nagai, pūkas, kojtt 
dantukai, kaktelė, Rainhū^ 
akutės, uodegėlė, kamputy, p6, 
lytė, auseles, pelytės, Rai^ 
kas, kojelės, žvirbliui, Mf11’ 
uodegėlę, ūseliai, pelei akeles-
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ATSAKYMAI

L Vėjinis malii^H
n. Katakombos, 

katalogas, kataras, 
katedra, kategorija 
mas, katilas, katutif .^

III. Žiūrėkite br^ u.
IV. Žadintuvas jgjg** 

10 valandą vakare, r
jo dvi valandas.

V. Siaurės jūra


