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Castro nenori kovoti 
prieš Smitho valdžią 

Addis Ababa. — Kubos dikta
torius Fidel Castro, Etiopijoje su
sitikęs juoduos'us Rodezijos va
dus, neprižadėjo įsivelti į jų veda
mą karą prieš baltąją Rodezijos 
vyriausybę. Ca:trui patiktų pa
skelbti revoliucinį karą Rodezi-
jai, tačiau yra rimtų priežasčių, 
kodėl jis negali to padaryt'.. Kai 
kurie politikai Afrikoje jau gar
siai pasisako prieš tolimosios Ku
bos kišimąsi į Afrikos reika'us. 
Nigerijos vyriausybė vadovauja 
tokiai Afrikos vaktybiu pažiūrai. 
Šituo keliu eidamas, Castro galė
tų prarasti savo įtaką 3-čiajame 
pasaulyje, nesusirišusių šalių tar
pe. 

Kita priežastis, avantiūros Af
rikoje Kubai daug kainuoja ir 
ji neturi tiek kareivių, kad galėtų 
įsikišti į visus Afrikos civiliniu" 
karus. Jau ir taip Afrikoje Kuba 
išlaiko apie 40,000 kareivių ir pa
tarėjų. 

Daugiau skirta 

užsienio paramai 
Washingtonas. — Kongresas 

ir Baltieji Rūmai baigia pravesti 
naują užsienio paramos įstaty
mą, kuris 1979 metais numato 
skirti užsienio šalims apie 7.1 bil. 
dolerių. Ši suma dar turi praeiti 
per senatą. 

Daugiausia ginčų sukėlė, klau
simas, kaip tą paramą išdalinti. 
Atsilikusios šalys, susijungusios 
vadinamam Trečiojo pasaulio blo
ke, reikalavo, kad būtų įsteigtas 
bendras pramonės ir naftos vals
tybių fondas, kuris nustatytų kai
nas neturtingųjų valstybių gami
namoms prekėms ar žaliavoms, 
kad tos kainos būtų pastovios ir 
tokiu būdu neturtingosios vals
tybės gautų daugiau pajamų. 

Amerika neremia tokių planų, 
nes tokiu atveju Amerikos lėšos 
plauktu ne vargingiausiems pa
saulio žmonėms, bet tik valsty
bėms su tam tikrom žaliavom. 
Pagaliau Amerika pati gali skirs
tyti savo pinigus dvišaliais susi
tarimais su paramos reikalingom 
valstybėm, be jokių tarpininkau
jančių agentūrų. 

Atstovų Rūmai bandė paramą 
užsieniui apdėti įvairiom sąly
gom, kaip žmogaus teisių ger
bimas ar tam tikrų žemės ūkio 
produktų negaminimas, kad ne
būtų kenkiama Amerikos ūki
ninkams. Tačiau tos sąlygos ir 
suvaržymai buvo atmesti. Lėšos 
bus skirstomos per Pasaulinį Ban
ką, kuris pagal savp nuostatus 
negali priimti lėšų, apdėtų kokio
mis sąlygomis ir suvaržymais. 

Naujas frontas Afrikoje galėtų 
dar daugiau įtempti padėtį tarp 
Kubos i Amerikcs. Be to, patys 
kubiečiai vis šalčiau žiūri į Cast
ro žygiu: Afrikoje. Kubiečia' ten 
sužeidžiami ar žuvę palaidojami 
toli nuo tėvynės. Vis - daugiau 
Kubo: gyventojų klausia, kcdėl 
ICuba turi eikvoti mažas savo jė
gas Afrikoje, kada namie daug 
ko trūksta ir gyvenimas, ypač 
šiemet, kada cukraus kanos pa
saulyje nukrito, yra gan sunkus. 
Pavergti kubiečiai jaučia dauge
l/o prekių trūkumą, nes jo; siun
čiamos į tolimąją Afriką ten ko
vojančiai Kubos kariuomenei. 

Nikaragvoj baigiasi 
kovos 

Managavau — Nikaragvos ka
riuomenė jau išvadavo iš sukilė
lių 4 miestus, valdžos žiniomis, 
juose vyksta "valymo veiksmai". 
Sukilėliai dar priešinasi Esteli 
mieste, kuris yra visai tuščias, jo 
gyventojai pabėgę į kalnus. 

Valstybės departamentas pa-
į siuntė savo ambasadorių Pana

moje į aštuonias P etų Amerikos 

Ši žinia įdomi JAV vy.iausybei, 
nes Gvatemalos ginklai yra gauti 
iš Amerikos ir ji neturi teisės tų 
ginklų dalinti. 

Neabejojama, kad šį kartą ge
nerolo Somozos jėgos sukilimą 
numalšins, tačiau ilgainiui opo
zicijos jėgos po šio kruvino karo 
gali dar didėti. Nors daug sukilė
lių žuvo, dar daugiau pasitraukė 

respublikas raginti jas padėti su- i į neprieinamus kalnus. Sukilimas 

S..» um 
Juodosios rasės darbininkų gyvenamoji kolonija Sowete, prie Johannesburgo, Pietų Afrikoje 

Pabėgo latvis 
JT vertėjas 

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas patvirt'no, kad Ame
rikos spaudoj pasirodžiusi žinia 
apie sovietų tarnautojo Jungti
nėse Tautose pabėgimą yra tei-
inga. Imants Lišinskis, jo žmona 

Rasma ir duktė Levą visi gavo 
JAV politinę globą. 

"Washington Post" paskelbė 
apie pabėgimą antradienį. Li
šinskis buvo JT įstaigoje vertė
jas, ten dirbo ir jo žmona. Ne\v 
Yorke šeima gyveno apie dvejus 
metus. Kai šią vasarą Lišinskius 
aplankė jų duktė Levą, visa šei
ma :ėdo į automobilį, nuvažiavo 
į Washingtoną ir užėjo į valsty
bės departamentą, kur paprašė 
oolitinio prieglobsčio. Jų prašy
mas buvo tucj patenkintas. 

"Washington Post", žinionrs 
iš latvių šaltinių, paskelbė, kad 
Lišinskis buvo ne tik vertėjas, bet 
tarnavo ir sovietų žvalgyboje 
KGB, kur turėjo majoro laipsnį. 
Lišinskis yra gimęs Latvijoje. 

Is Solženicyno 
neims mokesčių 

Ciurichas. — Šveicarijos vyriau
sybė nutarė pirmadienį neberei-
kalauti iš ruso rašytojo Aleksan
dro Solženicino pajamų mokes
čių, apie 2.5 mil. dol. už pajamas, 
gautas už parašytą knygą "Gu
lago archipelagas". 

Šveicarai teisininkai nurodė vy
riausybei, kad rašytojas nemažą 
dalį savo pajamų už tą knygą 
skyrė sovietų politinių kalinių 
šeimoms sušelpti. 

IZRAELIS REMIA PREMJERĄ 
Washingtonas. — Pirmadie- <, sienio reikalų ministeris Kamei 

nio vakare prezidentas Carterisrir pasitraukė iš pareigų. Jis bū-
painformavo jungtinę kongreso • siąs paskirtas ambasadoriumi, 
sesiją ir, televizijos bangomis, vi
są tautą apie Camp Davide pa- i 
siektus susitarimus. Prezidento 
žodž'ais, derybos su Egipto prezi
dentu Sadatu ir Izraelio prem
jeru Beginu pralenkė visas viltis 
ir po 2,000 metų nesugyvenimo 
ir karu Egiptas ir Izraelis gali 
laimėti taiką. Prezidentas neslė
pė, kad derybos buvo sunkios ir 
dar daug teks atlikt- darbų, kol 

i taika ateis. 
Valstybės sekretorius Vance va-

j kar išvyko į Viduriniuosius Ry-
; tus, kur jis kalbėsis su Jordano ir 
j Saudi Arabijos karaliais apie pasi

rašytas taikos gaires. Vakarinio 
' Jordano upės kranto likimas ne-
' gali būti nustatytas be karaliaus 
Husseino pritarimo. 

Izraelyje daugumas žmonių 
yra patenkinti pasiektu susitari
mu. Jam pritaria ir opozic:jos 
partija, kurios vadas Sbimon Pe
rės pareiškė: "Šiandien Izraelio 
didelė diena". 

Prezidentas Sadatas savo pa
reiškime egiptiečiams pabrėžė, 
kad jis laimingas, nes ateityje jam 
nereikės siųsti Egipto vaikų į ka
rą. Ji siekęs apsaugoti egiptiečius 

: nuo naujo kraujo praliejimo. 
Jam pavykę tai pasiekti. 

Valstybės departamentas ati
dengė, kad Izraeliui pažadėjus 

Radikalios arabų valstybės at
meta Camp David nutarimus. Li
bijos radijas skelbia apie demons-! 
tracijas arabų sostinėse. Sirija pa-1 

vadino susitarimus "vienašališka, 
taikos sutartimi", kuri duodanti! 
naudos tik žydams. Libijos de- ''• 
monstracijose buvo reikalaujama 
mirties "išdavikui Sadatui". 

Šiandien Damaske turi prasi
dėti radikaliųjų * arabų konfe
rencija, kurioje dalyvaus: Sirija, 
Libija, Irakas, Alžyras, Pietų Je
menas ir Palestinos Laisvinimo 
Organizacijos atstovai. Radikalai 
planuoja kovoti prieš Camp 
David susitarimus. 

Karingąsias arabų valsybes 
remia Maskva. Tass apkaltino 
prezidentą Sadatą, kad jis išdavė 
arabų interesus. Camp David 
derybų dalyviai kiekvienas sie-
kęs tik savo interesų. Pasirašyti į 
susitarimai buvę tik Vidurinių- Į 
jų Rytų liaudies apgavimas ir j 
taikos išdavimas 

JAV kongresas labai šiltai suti 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Irane po gamtos 

j ne'aimės kiek aprimo politinės 
demonstracijos. Vyriausybė še
šiems mėnesiams įvedė dvylikoje 
miestų karinę padėtį ir 9 vai. va
kare mie:tų gatvėse gyvenimas 
apmiršta. Daug bankų, parduotu
vių ir kino teatrų nukentėjo nuo 
gaisrų. 

Irano šachas turėjo pradėti 
rugsėjo 11 d. kelionę po užsienio 

1 stabdyti civilinį Nikaragvos Ka 
rą. Amerikos Valstybių Organi
zacija nutarė šaukti plenumo po
sėdį. Trys šios organizacijos ste
bėtojai jau atvyko į Costą Ricą 
tyrinėti kaltinimų, kad sukilė
liai ateina iš kaimyninių respub
likų, kur jie turi savo slėptuves. 

Korespondentai Nikaragvos — 
Ccsta Ricos pasienyje patys ste-

atidengė masinį gyventojų nepa
sitenkinimą diktatūriniu Somo
zos režimu. 

Rusų laikrodžiai 
per Virgin salas 

Wa:h* agtonas. — Jungtinis 
Baltų komitetas paskelbė, kad 
Sovietų Sąjunga nelegaliai eks-

bėjo sieną laisvai pereinančius su- I pcrtuoja į Ameriką savo gamy-
kilėlius. Nikaragvos kovos lėktų- , D0S laikrodžius. Jie ateina per Vir 
vai jau puolė sukilėlių slėptuves gįn salas ir jokie ženklai nerodo 
kaimyninėje Costa Ricoje. 

Amerikos Valstybių o-ganiza-
cijo: rūpestis daugiausia liečia ci
vilinio Nikaragvos karo išsiplė-

fakto, kad laikrodžiai gaminami 
Sovietų Sąjungoje, gal, net poli
tinių kalinių rankomis. 

Laikrodžiai turi prancūziškai 
timą į kaimynines valstybes. Ve- a r angliškai skambančius pavadi-
necuela rugsėjo 15 d. pasirašė sa
vitarpio pagalbos sutartį su Costa sostines, tačiau jos buvo atidėtos,, R . c a . r N i k a s v a l d ž i a j a u 

nes, kaip skelbė Teherano radi- ' 4 k a d V e n e c u e l o . l e k t u . 
vai pridengia sukiiel.ų pasitrau-jas, "aukščiau:ieji šalies intere

sai" reikalavo, kad šachas neiš
važiuotų iš valstybės ribų. Mies
tuose atšaukti įvairūs sportiniai 
renginiai, atidėti įstojamieji eg
zaminai į mokslo įstaigas. 

Vakar Prancūzijos ži-
niu agentūra paskelbė, kad Irane j J į į 
nuo žemes drebėjimo žuvusių 
skaičius peržengs 15,000, kai bus 
sužinota, kiek žmonių žuvo ma
žuose kaimeliuose, šiaurės rytų 
Irane. 

Imperatorienė Farah, šacho 
žmona, aplankė sugriautą Tabas 
miestą, guodė žuvusių šeimas, 
kalbėjosi su nukentėjusiais. Kai 
kur korespondentai išgirdo šū
kius: "Eik atkasti žuvusių!" 

Irano valdžia pasiuntė į nu
kentėjusias gyvenvietes 56 tonas 

kimą į Costa Ricą. Hondūras ir 
Gvatemala, taip pat valdomos 
kariškių, jau pasiūlė diktatoriui 
Somozai savo pagalbą. Kalbama, 
kad Guatemala jau pasiuntė sa
vo ginklų ir šovinių Somozos 

nimus, be to, jie gan poetas ko
kybės. Neturėdama tam tikrų 
prekybos privileg'jų, Sovietų Są
junga turėtų mokėti įvežimo 
muitus, tačiau to nedaro, pasi
naudodama aplinkiniais keliais. 

Brazilai gaus 
naują prezidentą 

Rio de Janeiro. — Brazilija, jau 
14 metų valdoma kariuomenės 
tarybos, spalio mėn 
šiasi rinkti naują 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

ko prezidentą Carterį. Jau du kon- j javų, ryžių, cukraus, aliejaus, 

Paprastai brazilų rinkimų kole- . 
gija gaudavo iš karinės tarybos 
kandidato pavardę ir ją patvir
tindavo. Šiais metais kolegija 

— Sovietų Sąjungoje pasibai
gė rašytojo Leo Tolstojaus gimi
mo 150 m. sukakties minėjimai. 
Nors Tolstojus mirė 7 metais 
prieš "didžiąją spalio revoliuci
ją", jis minėj:muose buvo garbi-

, namas beveik komunistu. Di-
15 d. ruo- ! džiausiąs rašytojo nuopelnas — 
prezidentą, jį mėgęs skaityti Leninas. 

pasiūlė prezidentą I Kariuomenė pristatė 2,400 fį^\turkz pasį r;nkimą: du generol 
latu gauti Nobelio pinių, ll,o00 anulodzių, l,/00 greso nariai 

i Carterį kandid 
1 Taikos premiją. 

Sirijos radijas paskelbė, kad 
vienintelis Camp David laimėto-

us. 

— Tailandijos vyriausybė pa
skelbė amnestiją teisiamiems 18 
studentų, kurie buvo kaltinami 
subversyvine veikla ir karaliaus 
šeimos įžeidimu. Amnestija pa
lies ne tik suimtuosius, bet ir be
sislapstančius studentus, kurių 
dalis miškuose net sudarė kovos 
ir sabotažo grupes, kurias remia 
komunistų partija. 

Kalendorius 
Rugsėjo 20 d.: Eustakijus, Pi

lypą, Stegutas, Jolita. 
Rugsėjo 21 d.: Matas Ap., Ifi

genija, Kantolas, Viskintė. 
Saulė teka 6:35 vai., leidžiasi 

6:52 v. v. 
Oras 

Gali lyti, karšta, tvanku, tem
peratūra apie 85 1. 

Amerikiečiai bijo 
infliacijos 

Washingtonas. — Darbo depar 
tamento statistika parodė, kad 
amerikiečiai šiuo metu daugiau
sia susirūpinę nesiliaujančia in
fliacija ir dolerio vertės smuki-
kimu. Panašūs opinijos tyri
nėjimai būdavo ir anksčiau. 
Dar 1971 m. amerikiečiai rūpi
nosi savo gyvenimo lygiu, ta
čiau visi reiškė viltį, kad ateitis 
bus šviesi ir reikalai pagerės. Šie
met pirmą kartą buvo pastebėta, 
kad klausinėjami nebereiškė vil
ties, bet, priešingai, pasisakė bi
ją, kad ateityje reikalai gali dar 
pablogėti. 

Darbo sekretorius Ray Mar-
shall pareiškė, kad Amerikos vie
šoji opinija susirūpinusi ekono
miniais reikalais ir jau ketveri 
metai klausiama, kada vyriausy
bei pavyks sustabdyti kainų ki
limą, nes didžiausioji pastarųjų 
metų baimė yra infliacija. 

palikti Sinajaus esančius karinius jas buvo Izraelio premjeras Begi-
aerodromus, Amerika pažadėjo | nas, kuris iki šiol yra laimėjęs po 

, Izraelyje, Negevo dykumoje, pa- kiekvieno susitikimo su Sadatu 
1 statyti du naujus aerodromus, 
1 kurie gali kainuoti iki 500 mil. 

dol .Susitarimuose, kaip pabrėžė 
valstybės departamentas, nėra jo
kių slaptų skyrių. 

Egipto prezidentas pripažino, 
kad susitarimui nepritarė jo už-

V — Kinija nusove 
prez. Kennedį? 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
propaganda yra koncentruojama 
prieš komunistinę Kiniją, kuri 
kaltinama įvairiais prasižengi
mais. Pirmą kartą pasirodė visai 
naujas kaltinimas. Sovietų spau
da skelbia Julian Semionov raši
nį, kuriame jis įrodinėja, kad 
JAV prezidentas JF Kennedy bu
vo nušautas Kinijos agentų. Bu
vęs slaptas Kinijos ir Amerikos 
gangsterių, Mafijos planas. Kai 
Kennedis buvo nušautas, kinai 
įsakę Dalias naktinio klubo savi
ninkui Jack Ruby "likviduoti Os-
waldą", ką Ruby už dviejų die
nų po prezidento mirties ir pada
rė. 

Šita Kennedžio nušovimo teo
rija tuo įdomi, kad iki šiol sovie
tinė propaganda vis kaltindavo 
dėl to atentato "dešinįjį sparną". 

Atvyksta Gromyko 
Providence. — Kalbėdamas 

Brown universitete, JAV delega
cijos derybų su sovietais apie 
strateginių ginklų apribojimą, 
vadovas Paul Warnke pasakė, 
kad SALT derybose gan lengva 
buvo susitarti dėl principinių 
klausimų, tač:au daugiau laiko 
užima, kai prieinama prie kon
krečių ginklų ir jų rūšių. De
rybos su sovietais gali užtrukti sa
vaites ar mėnesius. 

VVamke pranešė, kad šią sa
vaitę Amerikon atskrenda sovie
tų užsienio reikalų ministeris 
Andrejus Gromyko, kuris pradės 
pasitarimus su valstybės sekreto
riumi Gyrus Vance šį penktadie
nį. 

virimo krosnių ir daug geriamo 
vandens. Irano gydytojai įspėjo, 
kad gali kilti epidemijų. Žuvusie
ji laidojami skubiai iškastose 
bendrose duobėse. 

—Japonijoje apie 7,000 radi
kalų demonstravo prie naujojo 
Tokijo aerodromo. 

— Briuselyje posėdžiavo Ben
drosios Europos Rinkos finansų 
ministeriai. Skelbiama, kad pa
žengta bendros valiutos įvedimo 
klausimuose. 

Dabartinis, pasitraukiąs prezi
dentas Ernesto Geisel pasirinko 
savo įpėdiniu generolą Joao Bap
tistą de Oliveira Figueiredo, ku
ris laikomas daugiau konservaty
viu karininku, kalbąs apie per
davimą valdžios į civilių rankas 
kada nors tolimoje ateityje. 

Kitas kandidatas, irgi karinės 
tarybos patvirtintas, —gen. Eu-
ler Bentes Monteiro laikomas di
desniu liberalu, kuris kalba apie j j r Ceko:lovakija, o Kinija balsa-
demokratinę sistemą ir civilių vy vime nedalyvavo. 

Vakarų specialistų nuomo
ne, sovietai išėmė iš apyvartos 
savo išgarsintą keleivinį "Tupo-
lev _ 14" lėktuvą po to, kai vie
nas jų neseniai nukrito ir sudu-

j žo didelėje Ramenskoje aviacijos 
' bazėje. Amerikos žvalgybos sate
litai nufotografavę avarijos vietą 
ir lėktuvo likučius. 

— Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba nusprendė pratęsti 
taikos kariuomenės laikymą Li
bane. Pirmą sykį ta kariuomenė 
buvo į Libaną atsiųsta kovo 19 d., 
po Izraelio invazijos Libane. Tuo 
metu už kariuomenės pasiuntimą 
nebalsavo tik Sovietų Sąjunga 

—Italijos policija, suėmusi 
Raudonosios Brigados vadą Mi
lane, jo bute rado ne tik daug 
ginklų ir amunicijos, bet ir svar
bius sąrašus. Manoma, kad ne
trukus policija galės suimti visus 
buv. premjero Moro žudikus, nes 
•Corrado Alunni bute rasti doku-

riausybę Brazilijoje jau ateinan
čiais metais. Generolas Euler ge
riau mėgiamas civilių, net ir aiš
kiai opozicinių grupių. 

Dviejų kandidatų buvimas Bra 
zilijoje sukėlė politinius deba 

—Indonezijos vyriausybė įsakė 
visiems savo valdininkams ir kari
ninkams nesilankyti naktiniuo
se klubuose, pirtyse ar azartinių 
lošimų namuose. Pradėdama tau
pumo ir suvaržymo programą, vy-
riausvbė uždraudė savo valdinin-tus. Stebėtojai pripažįsta, kad ka

riuomenės valdoma Brazilija per į kams keliauti į užsienius, priim-
14 metų padarė nemažą pažan- Į ti dovanas. 
gą įvairiose gyvenimo srityse. Į — Amerika ir Vak. Vokietija 
Laukiama, kad ta pažanga įtikins Bonoje susitarė atidaryti vokie-
kariuomenę, kad atėjo laikas per
duoti valstybės vairą į demokra
tines rankas. 

čių aviacijos bendrovei "Luft
hansa" dar keturis pietinus Ame
rikos miestus. Pagal šį susitari-

vokiečių bendrovė gerokai 
skridimų į Vokietiją 

Zambijos prezidentas Kaunda lai- savaičių ir buvęs prezidentas da 
komas labai 'lanksčiu" politiku. Jis 
prekiauja su Rodezija. tačiau tei-

— Lapkričio 11d. buvęs prezi
dentas Nixonas pasakys kalbą 
Amerikos Legiono suvažiavime. 
Legionas jį pakvietė prieš porą 'iš Maskvos, kad šiuo metu didžiau

sias rusų sportas ir malonumas 

mą 
sumažins 
kainas. 

— "The Christian Science Mo-
nitor" korespondentas pranešė 

džia jos teroristams veikti Zambijos 
teritorijoje. Neseniai sovietu teroris
tams atsiųsta raketa numušė Rodezi-

mentai atidengia daug teroristų Į jos keleivini lėktuvą. Raketa buvo 
paslapčių. Į iššauta Zambijos teritorijoje. 

vęs teigiamą atsakymą. Klausi-' yra grybavimas. Reporteris Willis 
mas, kodėl veteranai pasirinko, stebisi, kad ru:ai, net mažame-
Nixoną, Gulfort Miss., Amerikos 
Legiono komanderis H. Pucheu 
paaiškino: "jis yra didelis vetera-

j nų draugas". 

čiai vaikai, atskiria gerus grybus 
nuo nuodingų. Žiniomis iš oku
puotos Lietuvos, šiemet yra geri 
grybingi metai, 
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Telefonas 476-7089 

PRASIDĖJO LSS 1978 M. 
KORESPONDENCLNIS SUVAŽIAVIMAS 

b) Vyriausių Skautininke ir 
Skautininkės Pava-

LSS 1978-jųjų metų Korespon-;cijos lapus su 14 dol. registraci-
dencinis Suvažiavimas prasidėjo niu mokesčiu siunčia prezidiumo 
rugsėjo mėn. 15 d. Suvažiavimui pirmininkui. Čekius rašyti Lithu-
vadovauja Los Angeles, Califor- anian Scout Association vardu. 
rrijoje, sudarytas Suvažiavimo T. , . • , , t • . , . i Vyriausios r, v i . u • t- . . i Is nuolatinių telefoninių krei- v.VIIdU5lu:> 
Preadiumas Prezidiumo pirmi- . « s k a u t v b ė s k e l i o>, r e J vaduotoją; 
nmku išrinktas v-s. fil V alenti- d a k t Q s u s J d a r o d k a d c ) Seserijos Garbės Gynėją. 
nas Varnas, 230/ Lvnc Ave., Los , . . . . . . r cu , , , , , R m i ; ; n c c n o ; o a A i r ,., rvr»Ao- i oi o daugelis turinčių teisę nei regist- <-. bkautų brolijos bueiga— Angeles, Calif., 90027, tel. 213- .r , „ - . N , T c c ^ . . 0 fifi? 9fill racijos lapų, nei smulkesnes įn- a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 

„ " . ' . . . . . . . formacijos apie įvykstantį šuva-: kandidatus; 
Provizoriniai nustatvtos tokios v. . • v • *= I *_v « - - «i .- • i • \T 

1ft_0 c _ . • , ziavimą nėra gavę. 1 aip pat suzi- b) v vnausią Skautininką ir Vy-
1978 m. Suvažiavimo datos: i J c -• • -J-

nota, kad Suvažiavimo prezidiu
mas nenumato asmeniškai jų 
siuntinėti, todėl visi turintieji D . Akademinio Skautų Sąjū-
teisę balsuoti LSS nariai yra ra- įi\0 Sueiga 
ginami nedelsiant šiuo reikalu. a ) 4 L$S Tarybos narius ir 3 
kreiptis į LSS Brolijos ir LSS Se- kandidatus; serijos vadijas, tuntų vadovybes. u\ Vadiios Pirmininką ir Pir-na registruotis ir pasL«akvti są- , J . - , , . D ' • i ; ; a a i J ° 5 r i rmimni tą ir r-ir 
skautminkų-kių Ramoves ir. mininko Pavaduotoją; 
draugoves. Registravimosi laikas c ) ^S$ Garbės Gynėją. 
trumpas, todėl neatidėliojant pa- £ Rajonų Vadovų Sueigos — 
sirūpinkit, kad galėtumėt daly- a ) Rajono Vadą. 
vauti šiame svarbiame LSS įvy- 6. LSS Suvažiavimas renka tie-

Jaunesniosios skautės žygiuoja Vl-toje Tautinėje stovykloje 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

šių nuostatų 9 str. reikalavi
mus, dalyvauje sueigoje tos ša
kos, kurioje jų paskiausiai duo- nizuoja chorams ar solistams, su-

DĖMESIO KERNAVIETĖS! 

Pirmoji šių veiklos metų tunto 
sueiga įvyks 1978 m. rugsėjo mėn. 
24 d. '10 v. ryto Jaunimo Centro 
mažoje salėje. Renkamės 9:30 v. 
pilnoje vasarinėje uniformoje (iki 
kelių kojinės). Visoms seiėms da
lyvavimas būtinas! 

Kernavės tunto tuntininkė 

BOSTONO LIETUVIŲ 
ETNOGRAFINIO ANSAMBLIO 

KONCERTAS 

Šį savaitgalį Chicagoje viešės 
įdomi svečių grupė— tai Bostono 
Lietuvių etnografinis ansam-
ansamblis. Bostoniškiai teigia, kad 
"š:s sambūris kol kas tėra vienin
telis toks JAV-se lietuvių savi
veiklininku vienetas, pasišovęs pa
teikti klausytojams ir žiūrovams 
tokią tikrą liaudies "žaliavą", ku
rią vėliau kompozitoriai harmo-

I 

tas įžodis šią teisę jiems suteikia. 

12. LSS Tarybos Pirmi jai pa
skelbus LSS Suvažiavimo kvieti
mą, Sąjungos nariai, norintieji 

teikdami jai apdailintą muzikos 
meno formą. Tai daina ir melo
dija, kokia ji gimė ir išaugo liau-

I 
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Second dass postage paid at Chicago, 01. Published daily 
ezoept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 

Ūlinois and Canada. Ebewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
counthes $34.00. ~ 

Paito iSlaidai mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad-
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama U anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JA.V 31.00 
Kanadoje (U. S.) 3300 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
2O.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 
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— Su-1978 m. rugpiūčio 15 d. 
važiavimo pradžia, 

rugsėjo 15 d. — Sąrašai Suva
žiavimo prezidiumui pripažinti 
mandatus. 

rugsėjo 29 d. —paskutinė die-

Suv-me dalyvauti, 
riausio Skautininko Pavaduotoją; | LSS Suvažiavimo Prezidiume: 

c) Brolijos Garbės Gynėją. 

Bilietus galima gauti prie įėjimo 
dies'dainininkų "širdyse ir^skam- j a r b a Vaznelių Gifts International 

, ^ lūpose" [prekyboje. 
Bostone ši grupė yra ypatin-' R y š i u m s u koncertu, penkta-

Igai populiari jaunimo tarpe. Dėl- dien»> 7 : 3 0 v- v- Jaunimo centro 
a) siunčia aiškiai užpildytą re-j to raginame tėvus bei organizaci-; k a v i n e J e iyyk s * d o m i s a v i t a v a k a " 

gistracijos lapą su žiniomis: 

jungos klausimais. 
spalio 7 d. — Prezidiumas 

skelbia užsiregistravusiųjų sąrašą, 
spalio 28 d. — Skelbiami pa

taisymai ar pasiūlytųjų kandida
tų sąrašas. 

lapkričio 24 d. — Balsuojama. 
gruodžio 1 d. — Skelbiami rin

kimų ir pasisakymų rezultatai. 
gruodžio 15 d. — Kviečiamas Bendrai visų informacijai šio-

naujosios LSS tarybos posėdis pir- je "Skautybės Kelio" laidoje tai 

kyje. Vienetų vadovai raginami sj0giniu, lygiu ir slaptu balsavi-
nedelsiant pasirūpinti savų vie- m u f 
netų narių informacija šiuo rei
kalu. //. LSS SUVAŽIAVIMO 

DALYVIAI 

7. LSS Suvažiavimo dalyviais 

1. — vyr. laipsnis, vardas, pa
vardė, adresas, amžius; 

2. —pažymi, kurios šakos su
eigoje dalyvauja ir pagal kokią 
teisę; 

b) paaiškina kada ir kam yra 
sumokėjęs Sąjungos nario 
tį ir; 

c) pasiunčiu registracijos mo
kestį šių nuostatų 10 str. tvar
ka. 

jų vadovus paskatinti jaunimą 
dalyvauti šiame koncerte. Jau
nimui papigintus bilietus galima 
gauti per šeštadienines mokyklas 
ir organizacijų vadovus. 

Ansamblis pasirodys du kartus: 
šeštadienį, rugsėjo 23 d. 7:30 v. v. 

im yra: sekmadienį, rugsėjo mėn. 24 d., 
mokės-,y p p Abudu spektakliai įvyks 

aunimo centro didžiojoje salėje. 

rone. .s 
Kviečiame visus šiuose paren

gimuose kaip galima skaitlingiau 
dalyvauti. 

Akad. Skautų sąjūdis 

— Pajėgumas yra gimęs gi

lioje ilgos kančios tylumoje, ne 

vidur džiaugsmo. 

Felicia Hemans 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR, FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Court, Cicero, IlL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir seštad 

mininkui-ei rinkti. piname LSS suvažiavimo 
Suvažiavimo dalyviai registrą- tus. 

n u o s t a . ' g a l i būti įžodį davę Sąjungos na
ria i : 

13. LSS Suvažiavimo bei Sueigų 
dalyvių mandatams nustatyti: 

a) Su-o Prezidiumo Mandatų 
Komisija biuletenyje skelbia už-

i siregistravusių sąrašus, pažymė-
a) ne jaunesni, kaip 18 m e t ų ^ a m a , kuriose sueigose užsiregis-

j amžiaus registravimosi metu ir • travusis prašo teisės dalyvauti; 
'išbuvę Sąjungos nariais bent du; fe) ^ ^ ^ , a i k e š i o 
, ( 2 ) paskutinius metus pnes S u - ^ ^ p a s k e l b i m 0 ) ^ T a r y b o s 

važiavimą; i Pirmija, Seserijos, Brolijos, ASS 
b) užsimokėję LSS Tarybos nu - ; ^ R a j o n ų V a d i j o s ^ . - ^ ų 

(Statytus nario mokesčius uz ^ - | p r a d i n į d a l v v i u s ą r a š ą i r a t k r e i i 
j sus 3 šios kadencijos metus, a r j p i a M a n d a t ' ų Komisijos dėmesį į 
j atitinkamai nuo įstojimo i LSS; | ^ k o k i u s ^ n e t i k s i u m u s ; 

c) užsimokėję LSS Tarybos Pir- j 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RAMO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 930 •. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAFLETVOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

mijos nustatytą Suvažiavimo re-
jgistracijos mokestį. 

8. LSS Suvažiavimo dalyviai 
I nario mokesčius sumoka 

c)Suv-mo Prezidiumas, Man
datų Komisijai rekomenduojant, 
pradinį užsiregistravusiųjų sąra 
šą patikslina ir teisėtų 

a) atskirų šakų pareigūnai ir j žiavimo dalyvių galutinį sąrašą 
skelbia sekančiame biuletenyje. inariai — per savo šakos vadijos 

j atstovus, arba per apjungiančius 
; vienetus; 

vas nuleidžiant 

b) Saiuneos Vadovybės nariai Skautų vadovų saliutas VI Tautinėje stovykloje, paskutuų kartą vėlia- I , / 7 2 " _ , •.- - _ . , 
Nuotr V. Bacevičiaus : žal« mokesčius sumokėti ir per 

j LSS Tarybos Pirmiją; 
c) ypatingu atveju, negalėję 

sumokėti nario mokesčių nusta
tytu laiku, juos gali sumokėti 
LSS Suv-mo Prezidiumui. 

9. Nario mokesčio nemoka Ge
ležinio Vilko ordinu apdovano-1 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijo) U Stoties WNSR, 
va_ I 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis 1 Baltic FIo-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekolosrinč Chirurgija. 

6449 So. Pnlasld Rd. (Crawford| 
Medical Building) Tel. L L 5-6446' 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Piiima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avcnuc. 

pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki S vai. 

Pagal susitarime. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbro»k 5-3048 

Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

Tel KEUance 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
S925 VVest 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeStad. uždarj"ta. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 
NUOSTATAI 

LSS Vadovybės 

b) išrenka LSS Vadovybę; 

a išklauso 
pranešimų 

ĮVADAS 

A. Šie nuostatai. LSS Nuostatų 
komisijai rekomenduojant, yra - j „ į c ^ * ^ s u v a ž i a v i m o ! tieji. N'uo nario mokesčio mokė 
naujai patikslinti, papildyti ir pa- L , • p a s i s a k v m a i s i r o r g a n i . I jimo LSS Tarybos Pirmijos gali 
keisti, vadovaujantis praėjusių ^ ^ k l a u s i m a i s p r i i m a s i a h - ! b ū t i atleisti pensininkai ar is vi-
LSS suvažiavimų patirtimi ir m u g n a u j a i L S S vadovybei. i so neuždirbą vadovai-ės. o isim-
Sąjungos vadovų pageidavimais. į tinais atvejais nuo mokesčio mo-

Nuostatais suteikiama teisė su- 3- L S S Suvažiavimą, ir kartu k ė j ; m 0 g a i 5 yggį taip pat atleisti 
važiavime dalyvauti ir LSS vado- Skaučių Seserijos, Skautų Broli-i i r k i t i ; Seserijos, Brolijos, ASS ar 
vybę rinkti kiekvienam įžodį da- i o s ' Akademinio Skautų Sąju- j r a j o n u Vadijoms atit inkamai pa-
vusiam LSS nariui, s u l a u k u s i a m : ^ 0 i r ^ J 0 ^ v a d o v ^ ******> siūlius. 

kviečia LSS Tarybos Pirmija. 
4. LSS Tarybos Pirmija: 
a) nustato Suvažiavimo darbo

tvarkę; 
b) kviečia Suvažiavimo Prezi-

14. Pradinį dalyvių sąrašą su
darant, kiekvienam asmeniui yra 
priskiriamas registracijos eilės nr., j riits — g«ią bei dovamj krautuvę, 
kurį dalyvis, susirašinėdamas su į 502 E- Broadway, So. Boston, Mass. 
Suv-mo Prezidiumu ir balsuo- H*2127' T e l ^ O O M JV?*0 J * į 2 

gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
damas rašo po savo pavarde. j ̂  $4^ pasirinkinią Uetuviiku kny-

(Nukelta J 5 paaL) «* 

18 metų registravimosi metu ir 
išbuvusiam LSS nariu bent du 
paskutinius metus prieš balsavi
mą. 

B. LSS Taryba. Sąjungos narių 
rinkiminių teisių praplėtimo įve-1 diumą; 
dimu, jaunesniesiems suvažiavi- c) nustato registracijos mokes
nio dalyviams išreiškia pilną pa- ; tį; 
sitikėjimą ir viliasi, jog gausės- d) paskiria datas Suvažiavimui 
nis jaunimo įsijungimas į akty- pradėti, dalyviams registruoti, 
vią skautišką veiklą vaizdžiai pri- kandidatams siūlyti, kandidatų 
sidėjo prie lietuviškos skautijos sąrašams skelbti ir balsavimams 

atlikti; 
e) nutaria kitus LSS Tarybos 

busimos gerovės pakėlimo. 
Suprantama — naujųjų bal

suotojų laukia didelė atsakomy- į Pavestus, I Suvažiavimo Pre-
bė sudaryti naują LSS vadovybę, 
i ją rūpestingai parenkant pa
čius tinkamiausius kandidatus. 
prieš tai atidžiai susipažinus su 
jų skautiškomis kvalifikacijomis. 

/. LSS SUVAŽIAVIMAS 

1. LSS Statuto 67 —69 str. 
str. nustatytas LSS Suvažiavimas 
korespondenciniu būdu įvyksta 
trečiaisiais LSS Vadovybės ka
dencijos metais. 

2. LSS Suvažiavimas: 

zidiumo parašytus ar kitų LSS 
Vadovybių iškeltus klausimus. 

5. LSS Vadovybę renka: 
A. Suvažiavimas — 
a) 6 1.SS Tarybos narius ir 3 

kandidatus; 
b) 3 LSS Garbės Teismo na

rius ir 2 kandidatus: 
c) 3 LSS Kontrolės komisijos 

narius ir 2 kandidatus. 
B. Skaučių Seserijos Sueiga — 
a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 

kandidatus; 

10. Registracijos mokestis at
siunčiamas Suvažiavimo Prezidiu
mui kartu su registracijos lapu. 

LSS Europos, Australijos ir Pie
tų Amerikos Rajonų dalyviai re
gistracijos mokestį sumoka savo 
rajonų vadijoms. 

11. Suvažiavimo narių, pripa
žintų teisėtais Suvažiavimo daly
viais, balsavimo teisės yra šios: 

a) Suvažiavime ir dalyvio gy
venamojo rajono sueigoje daly
vauja visi asmenys, sumokėję Są
jungos nario ir Suv-mo registra
cijos mokesčius, pagal šių nuos
tatų 8, 9 ir 10 straipsnius; 

b) dalyvio teisė dalyvauti ša
kos sueigoje: 

1 _ dalyvis, priklausąs vie
nai LSS šakai, dalyvauja ir bal
suoja tos šakos sueigoje; 

2 —dalyvis, įsijungęs daugiau 
nosru vienos šakos veikloje, turi 
teisę dalyvauti ir balsuoti tik vie
nos šakos sueigoje, kurią pats pa
sirenka; 

3 — dalyviai, registruoti pagal 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšjrs 

I-ji dalis. Kfcygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tau ta . Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata , Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siust i : DRAUGAS. 4545 W. 6\5rd Str., Chicago, D. 60629. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West Tlst Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv ir peakt j 
1:00 - 5:00 vai. popi«t, treč. tr Sežt ' 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 
10-4; šeStad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IR VAIKV LIGOS 

SPKCIAL.ISTC 
MEDICAL Bl l L D l \ r . 

3200 W. Slst Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nopiet. 
Ofs, t e l 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 
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fa. įnoiat Eretai 

ATSKLEIDŽIA ŠVEICARAMS SOVIETŲ PAVOJŲ 
Mums labai džiugu, kad mie- und Erfahrung). Qabartinė So-

las prof. dr. Eretas, kurio 82 me- vietų Sąjunga — senų carinės 
tų sukaktį Lm. spalio 18 d. šve- Rusijos — panslavizmo, pravos-
sime, tebėra ne tiktai gyvas, bet lavijos, "Trečiosios Romos", 
ir darbingas, įžvalgus, sugeba panrusizmo ir panašių idėjų te
seku paskutinius politinius įvy- sėja. 
kius ir daryti iš jų logiškas išva- Toliau autorius iškelia faktus 
dos. Pastaraisiais keleriais metais ir nurodo, kokiais būdais sovieti-
jis vis parašo ir savo lėšomis iš- niai rusai jungė prie savo impe-
leidžia po mokslinę studiją, lie- rijos įvairius kraštus ir kaip cha-
čiančią dažniausiai Lietuvos, pa- rakteringus pavyzdžius nurodo 
baltiečių problemas ar kitus ak- paties Ereto pergyventą Lietu-
tualius klausimus. vos, Latvijos, Estijos okupaciją. 

Šiemet jis panašaus pobū- Pažeidę begalę kanų žmogaus 
džio studiją paraše patiems savo teises, sukti Sovietų politikai Hel-
tautiečiams —šveicarams (Jo- sinkyje, pagal autorių, išgavę jų 
seph Ehret, Blick in die Zeit, Ba- jėga prisjungtų kraštų pripažini-
sel, 1978, 52 pusi.). J. Ereto iš- mą, kurį pasekusios 35 valstybės, 
šūkis be galo konservatyviems jų tarpe ir Vatikanas (dažu noch 
šveicarams nepaprastas — studi- der Heilige Stuhl, 32 pusi.), 
jos autorius siūlo Šveicarijai at- Bet ir šioje vietoje Sovietai ne
likti labai "drastišką" žygi — linkę sustoti. Jie veržiasi prie pa-
atsisakyti šimtmečius puoselė- šaulio užvaldymo (zur globale 
jamos neutralumo politikos. Tam Herrschaft), nori pirmiausia u-
esą labai rimtų priežasčių. žimti laisvąją Europos dalį ir 

plačiai atsiremti į Atlantą. 

Ar yra jėgų, kurios galėtų So
vietų veržimąsi sustabdyti? I šį 
klausimą autorius bando atsaky
ti studijos pabaigoje Taip, esą 
įmanoma. Pirmiausia reikią su
kurti pačiai Europai —įsteigti 
Jungtines Europos valstybes, rei
kia visomis išgalėmis ryžtis ginti 
šį kontinentą, nes "Europa — 
mūsų didžioji tėvynė". Reikia 
bendrauti su Kinija, nes ji taip 
pat didelė pasaulio galybė. Ge
rai, kad per NATO ir kitais bū
dais bendrai veikiama su JAV-
-bėmis. 

Reikią remti Kinijos pastangas, 

Kinijos užsienio politika 
Tebesiekiama revoliucijos ypač atsilikusiuose kraštuose 

Pirmoje studijos dalyje auto
rius logiškai aptaria po II pasau
linio karo pasikeitusią tarptauti
nę padėtį. I pasaulinis karas, pa
sak J. Ereto, turėjęs tik vieną ge
rą pusę — Versalio taiką. Ta
čiau pats taikos paktas buvo blo
gas ir iššaukė H pasaulinį karą. 

II pasaulinis karas išauginęs 
dumviratą — dvi pasaulines ga
lybes — JAV-bes ir Sovietų Są
jungą ir sukėlęs jų varžybas. Pa
saulis buvo padalintas į jų įtakos 
zonas. Tačiau vėliau, lyg ir ne
lauktai, iškilusi trečioji galybė — 
komunistinė (liaudies) Kinija, 
kurios reikšmė nuolat auga. Tai
gi jau trys didvalstybės. 

Pirmąją j ų - J A V - b e s dr. Ere- nes Kinija yra didžiausias Rusi-
tas vadina galybę be patyrimo 
(Macht ohne Erfahrung). Jis nu
rodo, kad '1976 m. šis kraštas 
šventė ūktai 200 metų nepriklau
somybės sukaktį. Praeityje jis ne
buvo įsijungęs į pasaulio reikalų 
tvarkymo problemas ir yra pada
ręs daug politinių klaidų, iš ku 

jos priešas. Pagaliau reikią tvir
tai susijungti visoms pajėgoms, 
kurioms gresia Sovietų pavojus, 
o jis gresia visam pasauliui. 

Paskutinėje studijos dalyje (46 
— 52 pusi.) J. Eretas klausia: 
"Und vrir ScJmeizer"? (o mes, 

rių ypač mini 1823 metų Monroe šveicarai), ką turime daryti, ir 
doktriną. Amerika nesiveržusi į nurodo, kad amžinas Šveicarijos 
kitų kraštų kontrolę ir 1867 m. neutralumas šių dienų pasaulio 
Alaską nusipirkusi nemažai da- politiniame žaidime yra didžiulė 
Kai senato narių prieštaraujant, klaida, nes Šveicarija yra per ma-
nors tos teritorijos kaina buvusi žas kraštas, kad galėtų vesti 
nepaprastai žema — tik 7,2 mil. savo atskirą politiką. Pagaliau, 
dolerių. I pasaulinio karo metu sako jis, "Šveicarija yra Europoj, 
ji stojusi prieš kaizerinę Vokieti- ji gyvena iš Europos ir todėl tu
ją, tačiau po laimėjimo tuojau iš rf Europai gyventi" (47 pusi.). 
Europos pasitraukusi. JAV atsisa- Pirmiausia Šveicarija neturinti 
kiusios ratifikuoti Versalio taikos atsiriboti nuo pasaulio ir tuojau 
sutartį ir neįstojusios į jų pačių įstoti į Jungtinių Tautų orga-
prezidento W. VVilsono sukurtą nizaciją: išspręsti vidaus klausi-
Tautų Sąjungą. 1945 metais Jai- m u S , duoti moterims balsavimo 
tos konferencija praradusi Rytų teises. Pagaliau Šveicarija turinti 
ir Vidurio Europos kraštus Lėni- pakeisti savo konstituciją ir atsi-
no imperijai. Peršasi išvada, kad sakyti tradicinio neutralumo, 
JAV-bės vis dar nėra pasiruošu- nes "mes neprivalome pražūti 
šios vadovauti pasaulio kraš- dėl klaidos, mes negalime vieni 
tams, nors ekonominės ir karinės vesti privilegijuoto gyvenimo, 
galios netrūksta. neturime raudonojo potvynio 

* bangose paskęsti, nes Europos 
Kinijos liaudies respubliką J. likimas —mūsų pačių likimas". 

Eretas vadina "&fanrung ohne Kodėl tarp turi Šveicarai dary-
Macht" (patyrimas be galios), ti? J. Eretas iškelia daugybę duo-
Tai didesnis už visą Europą kraš- menų, kurie rodo, kaip šiuo me
tas. 800 milijonų gyventojų. XXI tu Maskvos agentai labai stipriai 
amžiaus pradžioje Kinijoje būsią seka Šveicarijos karines pajėgas, 
1200 mil. gyventojų, taigi kas jų ekonominį gyvenimą, sudari-
ketvirtas pasaulio gyventojas' bū- nėja okupacijos atveju suimtinų 
siąs kinietis. šveicarų veikėjų sąrašus, paga-

Kinija — seno valstybingumo Hau nurodo, kad MGB yra suda-
kraštas, nes jos istorija siekia rfusi "geltonąsias kartotekas" as-
4000 metų prieš Kristų. menų, kurie turėtų užimti svar-

šiuo metu Kiniją valdo komu- bius administracinius postus. So-
nistinis režimas, tačiau kinai iš vietams Šveicariją užimti ir val-
esmės nesą nei komunistai, nei dyti nebūtų sunku, nes šveicari-
ateistai. šiandieną kinai vėl at- ja yra laisvas turizmo kraštas ir 
bunda. Jie ieško ryšių su JAV-bė- gausybė agentų į šį kraštą lais-
mis, Vakarų Vokietija, Prancūzi- vai įvažiuoja, veikia sudaro su-
ja, Japonija ir net komunistine gabentų tinklą ir vėl pranyksta... 
Joguslavija. Ieško naujų sąjungi- Šveicarija yra laisvas kraštas ir 
ninku, kurių dėka jie galėtų apsi- tokiu nori likti. Šiais laikais karo 
ginti nuo savo amžino priešo — atveju rusai nepaisytų Šveicarijos 
Maksvos. Nors Kinija nėra nei neutralumo, kaip jo nepai-
milHariškai, nei ekonomiškai sė 1799 m. į Šveicariją įsiveržęs 
stipri, vis dėlto tai daug žadan- rusų generolas Suvorovas. Paga-
tis ir labai svarbus kraštas. liau gera pamoka esanti ir Lietu-

* vos 1940 metų neutralumas. Tai-
Sovietų Sąjunga, pasak Ereto, gi neutralumo reikią atsisakyti ir 

yra didvalstybė, kuri šiuo metu įsijungti į bendrą Europos gyni-
turi ir jėgą ir patyrimą (Macht mo sistemą. b. kv. 

Kinija, amžius buvęs Azijos li
gonis, ypač sukruto per pasta
ruosius dvejus metus. Po Mao 
mirties įvyko ryškūs pakitimai 
vidaus politikoje. Jo skelbtoje pa
saulėžiūroje įspraustas naujas tu
rinys. Ūkyje ir švietime siekiama 
praktiškųjų tikslų. Skurstantiems 
krašto gyventojams sudaromos 
bent kiek geresnės sąlygos, padi
dintas uždarbis. I aukštąsias mo
kyklas atrenkami gabesni jau
nuoliai. 

Užsienio politikos linkmė ta 
pati: telkiamos jėgos pasaulio re
voliucijai įgyvendinti. Klasių ko
va vedama prieš kom. Kinijos 
priešus. Pirmasis priešas yra So
vietai, vedą socialini imperializ
mą. Vietnamas šiais metais taip 
pat pateko Kinijos nemalonėn. 

Antrasis priešas yra JAV. Su 
jomis palaikomi ryšiai tik svar-
biauriam priešui atsispirti. 

Kinijos užsienio politikos tak
tiką pasiskolinta iš Lenino: nau
dotis ir mažiausiu plyšeliu prie
šų stovykloje. Tokių plyšelių ieš
koma visur — Azijoje ir Europo
je. 

Antrasis pasaulis yra tik prie
monė kovoti prieš didžiausią 
priešą. 

Trečiasis pasaulis laikomas Ki
nijos bičiuliu. Kom. Kinija taria
si priklausanti "trečiajam pasau
liui", bet siekianti iki 2,000 m. iš
kilti ir tapti jo vadu. Ar tik jo 
vieno? 

Kinuos veiklumas 
Mao, kaip ir Stalinas, pirmiau

sia siekė sutvirtinti padėtį kraš
te. Jo svarbiausias tikslas išlaiky
ti revoliucinį tęstinumą ir lygu
mą. Šių tikslų siekimas daug kur 
užkliuvo. Vidaus politiniai reika
lai, svarbiausi Mao supratimu, su
kėlė trintį. Revoliucijų priedan
goje daryti valymui krašte. Ūkis 
apleistas. Užsienio politikoje bu
vo didelis sustingimas. 

Šių metų pradžioje Kinija su-

GEDIMINAS GALVA 

kruto politinėje ir ypač diploma
tinėje srityje.Pirmuos!us žygius 
padarė Teng Hsiao - pingas, mi-
nisterio pirmininko pavaduoto
jas, savo įtaka antrasis asmuo Ki
nijoje. Jis lankėsi Burmoje, nors 
ten Pekino remiami komunistai 
kovoja prieš krašto Ne Vin vy
riausybę. 

Kinijos delegacija kovo mėn. 
lankėsi Indijoje bent dalinai su
švelninti santykius. Dėl buvusio 
kinų užpuolimo, kinų tiesiamo 
kelio Indijos pasienyje ir kitų prie 
žasčių Indijos - Kinijos santykiai 
mažai ką pagerėjo, bet indų . ru
sų bendravimas atvėso. Balan
džio mėn. įvykęs perversmas Ka
bule ir Afganistano suartėjimas 
su Sovietais vertė susirūpinti Vi
durio Azijos kraštus savo saugu
mu. 

Kinijos antrasis ministerio pir
mininko pavaduotojas Li Hsien 
—nien praėjusio kovo mėn vi

duryje lankėsi Maniloje ne tiek 
tartis dėl Filipinų užimtos sale
lės Spratly, kiek su pietryčių Azi
jos valstybėmis sudaryti vienin
gą frontą kovoti prieš du gali
mus užpuolikus — JAV ir Sovie
tus. 

Kelionė i Europą 
Mao, partijos pirmininkas, vedė 

ryškią užsisklendimo politiką ir 
nesilankė užsienyje, išskyrus 
Maskvą romantiškojo bendravi
mo metu. Jo įpėdinis Hua Kuo-
fengas savo rankose sutelkė visą 
valdžią. Jis yra partijos , ministe-
rių tarybos ir krašto apsaugos ko
misijos pirmininkas. Tai naujas 
Kinijos imperatorius, žymiai 
lankstesnis už Mao. 

Jis pradėjo ieškoti plyšelių di
džiausio priešo—Sovietų stovyk
loje. Gegužės mėn. pradžioje Hua 
lankėsi Šiaurės Korėjoje. Ten jis 
pritarė korėjiečių sujungimui. 

PASIKALBĖJIMAS DĖL PLB SEIMO DARBŲ BG0S 
'Tėviškės Žiburių" rugpjūčio per jų organizacijų atstovus, ie.-

Užsienio turistai Šveicarijoje 

Prezidentas Kim Il-sungas prita
rė Kinijos užsienio politikai, bet 
vengė pulti į Pekino glėbį. 

Hua didžiausias mostas — ieš
kojimas plyšelių Europoje. Jis ke
liavo į tuos kraštus, kuriuos ne
seniai Kinijos spauda vertino ne
palankiai. Rumuniją vadino ne
patikima šalimi, nes ji glaudžiai 
bendrauja su Sovietais nors kar
tais papurkštaudama. 

Jugoslavija esanti atskalū
niška, pažeidusi socializmą, su-
buržuazėjusi. Ji net nepriklausan 
ti socialistinei stovyklai. 

Praėjusį rugpiūčio mėn. Hua 
lankėsi abiejuose kraštuose, ilgai 
viešėjo, dalyvavo iškilmėse, šo
ko tų šalių tautinius šokius ir sa
kė kalbas peikdamas socialinį im
perializmą, taigi Sovietus karo 
kurstymu kaltindamas. Keliau
damas Jugoslavijos Makedonijoje 
priminė seną politinį ginčą, nes 
dalis makedoniečių žemių pri
klauso Bulgarijai ir Graikijai. 

Šios Hua kelionės Maskvoje su
kėlė nerimą ir pyktį. Sovietų 
spauda pertempė stygą. Tai rodo, 
kad Kinijos šūvis buvo taiklus. 

Buvę draugai — priešai 

Albanija buvo vienintelis kraš 
tas Europoje, glaudžiai bendra
vęs su Kinija. Lūžis įvyko 1977 
m. antroje pusėje, kai Tiranos 
vyriausybė pakaltino Pekiną, kad 
jis persekioja tikruosius komunis 
tus, mažuosius vidaus priešus, pa 
miršęs didžiųjų valstybių impe
rialistinę grėsmę. 1977.XI.26 Al
banijos ministeris pirm. Me-
humet Šehu skelbė, kad Kinija 
daranti didelę klaidą, Sovietus 
laikydama didesniu priešu už 
JAV. Albanams užkliuvo ir kinų 
vidinis nesutarimas,kai opozicijos 
keturi vadovai buvo suimti ir iš 
esmės pakeista partijos veiklos 
taktika. 

Pekinas 1978.VII. 13 nutraukė 
ūkinę ir karinę paramą Albani
jai. 

Seniai brendęs Kinijos ir Viet
namo nesutarimas sulaukė grei
to lūžio. 1977 m. lapkričio mėn. 
Vietnamo komunistų partijos sek 
retorius Le Duan lankėsi Pekine 
padėkoti Kinijai už suteiktą pa
galbą. Šių metų pradžioje Hano
jus jau atvirai kaltino Kiniją už 
rėmimą Kambodijos vesti karą 
prieš Vietnamą. Praėjusį kovo 
mėn. Vietname panaikinus pri
vačius įmonininkus, kinai ėmė 
bėgti. 1978 VII.3 Kinija nutraukė 
ūkinę paramą Vietnamui. šiuo 
metu kraštų santykiai yra ypa
tingai įtempti. 

24 d. numeryje Antanas Rinku- gu to organizacijų atstovai pi. 
nas vertina PLB dienas Toronte Į geidautų. Tų atstovų skaičių ta-
ir, jo paties žodžiais tariant, iš- [ ryboje būtų galima nustatyti pro-
kelia keletą "jautrių momentų 
seime". Visi torontiečiai lietuviai, 
o ypač PLB dienų organizatoriai 
—vykdytojai su pagrindu gali di

džiuotis gerai atlikę milžinišką 
darbą. Jų rūpestis, įdėtas darbas 
ir nemigo naktys atnešė neįtikė-
tikėtinai gerus rezultatus, nors 
pačių rengėjų gal ir šimtu pro
centų nepatenkino, gal jie tikė
josi ir daugiau. Jų tarpe, matyt, 

porcingai pagal atstovaujamų or
ganizacijų narių skaičių ir ne or
ganizacijoms priklausančių narių 
apylinkėse proporciją. Per organi
zacijas LB-nėn įstojusieji nebega
lėtų dalyvauti tiesioginiuose ta
rybos rinkimuose. Paprastesnis ke
lias vienybę pasiekti būtų nor
maliai įsijungti į LB-nę ir, pozity
viai dirbant, mėginti per sekan
čius rinkimus tarybon pravesti sau 

yra ir Antanas Rinkūnas. Ir po di- patinkančius asmenis. O po rinki-
džiosios šventės ateina "mėlyna- mų paklusti daugumos valiai. 
sis pirmadienis" — vėl tenka grįž
ti kasdienybėn. Gal ir dėl to ma
no bičiulis Antanas, kuris labai 
daug darbo ir širdies įdėjo į šven
tės surengimą, toj pošventinėj 
nuotaikoje gal perjautriai pažiū-

Jeigu atskilusiųjų klausimas 
būtų svarstomas PLB seime, tai 
tas ne tik atimtų daug brangaus 
laiko, bet taip pat susilauktų daug 
pagrįstų priekaištų iš kitų kraš
tų atstovų, kam keliami para-

rėjo į praėjusį PLB seimą. Pir- P™ai ginčai. Juk tokių užmeti-
miausia, jis ten pasigedo vieny
bės, nes: 

a) seimo daugumą sudarančio
ji grupė nenorėjo kalbėtis su at
skilusios bendruomenės vadų de
legacija (iš JAV), 

b) seimui pristatytas naujasis 

mų Kanados LB-nė jau yra seniai 
padariusi, kai bendram posėdy
je buvo keliamas JAV LB-nės ir 
ALTos klausimas. Kalbant apie 
ALTos ir LB-nės santykius, ma
lonu nugirsti, kad abiejų institu
cijų atstovai sutarė bendradar-

PLB pirmininkas be išrinktos vai-į biauti keliais abiem šalim nau-
dybos posėdžio patvirtinimo, i dingais klausimais. JAV LB-nes 

c) seime nepriimta rezoliucija. I krašto valdyba tą susitarimą jau 
kad "Pasaulio Lietuvis" būtų re- i patvirtino. Laukiame ir tikime, 
daguojamas kitaip manančių to- kad greitu laiku tai padarys ir AL 
lerancijos dvasioje. I Tos valdyba. To susitarimo ne-

Nejaugi kolega Antanas mano,'; kantriai laukia JAV visa lietuvių 
kad JAV LB-nės kivirčus bei spe- į išeivija. 
cifinius nesutarimus turėjo PLB 
seimas spręsti? Tiesa, kad viso 

Dėl per greito naujojo PLB pir
mininko "išrinkimo" esu jau pa-

pasaulio lietuviai priklauso Lie- j sisakęs. Ir šiandien tebegalvoju. 
tuvių Bendruomenei, bet irgi tie-1 kad tai buvo tik mažas nesusi-
sa, kad kiekvienas kraštas pri- Į pratimas, o ne pikta valia ir no-
klausymo būdą sprendžia savisto- į ras iš šono kieno nors valią pri-
viai. Yra ir priklausymo dvilypu-j mesti. Juoba, kad naujasis PLB 
mų, kaip Didžiojoje Britanijoje, i pirmininkas šį mažą nesusiprati-
Tačiau ten tas dvylipumas padą- mą dar seimo metu labai gražiai 
rytas su PLB pritarimu, gal net 
jos iniciatyva. (Tas, kaip atsime
ni, įvyko mudviem dalyvaujant 
PLB valdyboje). Visai skirtinga 
padėtis yra JAV-se. Čia atskilusi 
LB-nės dalis iki šiol skelbėsi, kad 
tik ji yra teisėta. Ji išsirinko savo 
"valdžią", net LB-nės vardą pasi
savino. Ji ginčija tikrosios LB-nės 
teisėtumą, net amerikiečių teis
man juos traukė. 

Malonu, kad atskilusieji paga
liau pasigenda vienybės ir kad 
PLB dienosna atvyko. Tačiau jų 
pasveikinimas per VLIKo pirmi
ninką buvo gal greičiau pasi-
skardenimas, o ne susitaikymo ir 
vienybės nuoširdus ieškojimas. 
Jeigu iš tikrųjų tos vienybės ir 
taikos jie panoro, tai tam kelias 
yra per JAV LB-nės tarybą. Tegu 
kreipiasi į jos prezidiuną, kad pa
starasis tą klausimą įtrauktų se-
kančion tarybos sesijon. JAV LB 
nėję atskilusiems taryba galėtų 
sudaryti specialias sąlygas ir juos 
į JAV LB-nę priimti in corpore 

likvidavo. 
"Pasaulio Lietuvis" yra LB-

nės oficiozas. Sunku man įsivaiz
duoti, kaip jo redaktorius ar ben
dradarbiai gali tylomis praeiti pro 
nuolatinius ir dažniausiai visai be 
pagrindo sugalvotus užgaulioji
mus, kurie-mrolat "puošia" vieno 
Chicagos lietuvių dienraščio pus
lapius. 

Kas liečia lėšų rinkimą, tai ma
tyti, kad JAV LB-nės veikla darosi 
vis populiaresnė, anot A.R. auko
tojo širdžiai malonesnė, nes jos 
kason net ir Vasario 16-tos proga 
vis daugiau pinigų suplaukia. To
kios inercijos dėka JAV LB-nė ir 
šioj srityje pasidarys be konku
rentų, ypač tuomet, jei kai ku
rie Altos valdybos nariai "užblo
kuos" susitarimą su LB-ne dirbti 
bendrą politinį darbą. 

Iš antrų lūpų girdėjau, kad 
A. R. užsimintų praėjusio jauni
mo kongreso metu 40.000 dol. li
kutį naujoji PLB valdyba ketina 

(Nukelta į 5 pusL) 

7000 MYLIŲ PER Š. AMERIKA 
/ . KUČINSKAS 
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Dėl kokių nors priežasčių, uolai vėl iškilus 

į žemės paviršių, ją nuvalius, buvo atrasta anų laikų 
mažesnės augalijos liekanos. Tačiau didesnių objektų, 
kaip medžiai, gyvulių kaulai bei dantys, konservavi
mas vyko kitokiu procesu. Jie tiesiog suakmenėjo. 
Kaip žinome, visi audiniai sudaryti iš mažyčių celių, 
kurias draugėn sujungia jų sienelės, sudarytos iš la
bai stiprios medžiagos. Celės savo viduje turi kana
lus, įvairius vamzdelius bei tuštumas. Kai organizmas 

ar gyvulių kaulus į pelkės dugną, nešė su savimi iri šakų; dauguma ir be žievės. Nedaug jų atrasta augan-
kalnų nuosėdas ir visą pelkės dugną padengė storu jų čioj pozicijoj. Tas rodo, kad jie buvo nešami vandens 
sluogsniu. Pelkės vanduo išstūmė palaidą deguonį ir Į srovės tam tikrą atstumą, kol galutinai buvo palaidoti 

NEBUVO VIENIŠAS 
...Mano kelio aukštumos ir pa

kilimai — tai geriausieji mano 
kūrybos metai. Miela man juos 

prisiminti. Miela jausti, kad esi 
davęs lietuvių literatūrai ir savo 
skaitytojams vieną kitą priimtą 
ir jų pamėgtą kūrinį. Putinas 

yra dar jaunas ir gyvas, tos tuštumos yra užpildytos 
skysta mase, kuri vėliau, augalui augant, ima kietėti 
ir pavirsta į medieną, bet celių kanalai bei vamzde
liai pasilieka nieku neužpildyti. Organizmui mirus, 
minkšti audiniai, kaip gyvulių raumenys ar gležnų 
augalų stiebeliai, labai greitai sudūlėja, t.y. išsiskirsto 
į savo sudėtines dalis ir beveik niekad nesuakmenėja. 
Kietesni audiniai, kaip medžio kamienas, gyvulių kau
lai, lėčiau dūlėja. Be abejo dūlėjimo greitis labai daug 
priklauso nuo įvairių sąlygų, o ypatingai nuo deguo-
nio kiekio. Jeigu deguonio mažai ar jo visai nėra, tada 
dūlėjimo procesas vyksta labai lėtai arba visiškai jis 
sustoja, ne be deguonio bakterijos negali veistis ir at
likti savo ardomojo darbo. 

Siaurinė Arizona prieš 200 milijonų metų buvo 
pelkėta žemuma. Ją plovė įvairios upės, kurios savo 
vagą, dėl įvairių priežasčių, dažnai keisdavo. Esant 
pakankamai drėgmės, čia augo dideli miškai. Užaugę 
medžiai virsdavo žemyn, upės srovė juos nešė ir guldė 
pelkės dugne. Ta pati upės srovė, kuri sunešė medžius 

tuo būdu sustabdė dūlėjimo procesą Tas pats upės van
duo graužė uolas ir prisisotinęs silikatais bei įvairiom 
druskom, pamažu pradėjo siurbtis į rastų ar gyvulių 
kaulų vidų, užpildydamas silikatais visus esamus 
tarpus. Jie ten pradėjo kristalizuotis į kvarco minera
lus. Kristalai vis augo ir augo ir užpildė visas celių tuš
tumas, tačiau medžio ar kaulo struktūros visai nepa
keitė. Betgi kai kurie atrasti pavyzdžiai parodo, 
kad visgi retkarčiais ir celių sienelės buvo suardytos. 
Toks medis jau neturi savo originalios struktūros. To
kių sugadintos struktūros pavuzdžių. šiam parke at
rasta nemaža. Dauguma rastų betgi yra visiškai suak
menėję, jų visas turinys užpidlyta silsi katais ir turi 
gražią savo originalią struktūrą. Yra taip pat nemaža 
pavyzdžių, kur akmenėjimo procesas sustojo pilnai 
dar medžiui nesuakmenėjus. Tada kvarco kristalų au
gimas nebuvo apribotas erdvės ir atsiradusiam medžio 
plyšy ar tuštumoj jie vis didėjo ir didėjo, kol susidarė i 
nemaži įvariaspalviai kristalai, kaip amethystai, roži
nės spalvos kvarcas, aprūkęs kvarcas ir brangakme-
nai. 

Prisotintas silikatais vanduo, kuris vykdė akme
nėjimo procesą, turėjo savyje dar ir kitokių medžiagų, 
todėl medžiai dar ir nusidažė įvairiom spalvom, pav 
geležis nudažė raudonai, geltonai ir rudai, varis — 
mėlynai, gi vario, magnezijaus ir anglies mišinys mė
lynai, žaliai ir net juodai. Kai kurie medžiai nusidažė 
net vaivorykštes spalvomis. 

Suakmenėję medžiai ir kaulai yra labai sunkūs, 
daug kartų sunkesni nei savo natūraliam pavidale. 
Kubinė pėda tokio medžio sveria 168 svarus. 

Suakmenėjusių medžių būta gana aukštų. Jie sie
kę net iki 200 pėdų, o jų diametras drūtgaly buvęs iki 
10 pėdų. Išlikę medžiai daugumoje yra sulaužyti, be 

pelkėj, šie visi medžiai daugiausia buvę spygliuočiai. 
Pirmas žinias apie suakmenėjusius medžius pa

skelbė Amerikos armijos kapitonas L. Sitgreaves 1851 
metais. Jis tuos plotus apkeliavo ir juos aprašė. Tik 
nuo tada pradėta jais daugiau domėtis ir net du jų pa
vyzdžiai buvo atgabenta į Washingtoną. 

1883 metais pravedus geležinkelį per centrinĮ Ari
zoną, daugiau turistų pradėjo ten keliauti ir susidomė
jimas suakmenėjusiais medžiais padidėjo. Net specia
lios brošiūros apie juos buvo išleistos. Turizmui padidė
jus, suakmenėjusių medžių kiekis pradėjo mažėti. Y-
pač daug jų sunaikino brangakmenių iečkotojai. Jie 
dinamitu sprogdino didžiausius medžio gabalus ir ieš
kojo juose kvarco kristalų. Net speciali dirbtuvė buvo 
Įsteigta rastų trupinimui. 

Tie visi įvykiai pagaliau įtikino Arizonos gyven
tojus, kad šie medžiai turi būti apsaugoti nuo sunaiki
nimo, nes kitaip nė pėdsakų jų nebeliks. Amerikos ge
ologai apžiūrėjo tuos plotus ir jau 1906 m. rekomen
davo įsteigti tautinį parką. Vėliau jis buvo dar padi
dintas ir 1962 m. paskelbta kaip Petrified Forests Na
tional Park. Tas ygis buvo labai protingas, nes pri
stabdė parką nuo sunaikinimo. Tačiau dar ir dabar ne
maža rūpesčio kelia neatsakingi turistai. Dabar jau nie
kas suakmenėjusių medžių negabena traukiniais ir jų 
neskaldo brangakmenių ieškotojai, bet vis vien apie 25 
tūkstančius svarų medžio gabalų kas met slaptai išga
bena turistai. Nors šitai griežtai baudžiama ir visur 
matosi perspėjimai, bet dauguma turistų to nepaiso ir 
dauglį mažesnių medžio galbalų visvien pasisavina. 
Tiesa, tų medžių parke yra daugybė, bet kasmet jų 
skaičius vis mažėja. Kartais net patys gražiausi gaba
lėliai pradingsta. Taigi kitas turistas jų jau nepamatys. 

(Bus daugiau) 
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M ŪSŲ KOLONIJ 0SE 
Lemont, III, LEMONTO POUCUOC 

PAREIGŪNAI YRA STROPŪS 
AMERIKIEČIŲ PARADE 

DALYVAVO BASLIAI 

monto miestelio gegužinę liepos 
4 dieną buvo pasistačiusi staliu
ką su informacijomis apie Le
monto LB. Daug žmonių labai 
domėjosi Maironio lituanistine 
mokykla ir Lemonto jaunimo 
veikla. 

Mūsų miestelio policijos du 
pareigūnai pasižymėjo stro-

Jau 29 metai, kai Lemonto pumų. 
gyventojai švenčia taip vadina- Corporal John Bluis, tarny-
mą "Keepataw Days". Ją šven- bos metu, jau temstant, paste-
čia kiekvienais metais šeštadic- bėjo Lemonte važiuojančią be 
nj, sekmadienį ir pirmadienį, šviesų mašiną, su Californijos 
rugsėjo 2, 3, 4 dienomis. Šventė valstijos lentele. Jis ją sustab-
pradedama visokiomis pramo-! dęs pasikalbėjimui. Besikalbant 
gomis: žydimais, karuselėmis ir'policijos pareigūnas p a s t e b ė j o j e . f . 
t t , o baigiama Darbo dienos kad vairuotojas panašus j vyrą , ; b u s p l a t i n a m i ^tadieniais Mai-
paradu. Tą dieną visos orgaru- kuris prieš vieną dieną, ginklu r o n i o i i t u a n i s t i n ė s mokyklos pa-
zacijos su vėliavomis ir orkest- grasindamas, buvo užpuolęs vie- į talpom Kazys Balčiūnas pra-
rais, prekybininkai, bankininkai ną Lemonto gyventoją, norėda- | n e š ė a p i e a r tėj a n t į Balfo seimą 
ir kt. su papuoštais įvairaus dy- mas apiplėšti. Dar policijos pa- j i r r a g i n 0 jaunimą jungtis į Balfo 
dido platformomis - vežimais reigūnas smulkiai apžiūrėjęs veiklą, 
paraduoja. Visas tas paradas mašinos vidų. Čia atradęs pis- į 
trunka apie dvi valandas. O jį toletą. Vairuotojas buvęs tuoj LEM.ON1 ) LB GEGUŽINĖ 

Spaudos vajus šiais metais tę
sis iki gruodžio 31 dienos. Lemon
te vajų sutiko tvarkyti ir pra
vesti Vitenis Milūnas su Agnės 
Katiliškytės ir Vilijos Kerelytės 

stebėti susirenka masė stebėto- suimtas ir perduotas teismui, 
jų, atvažiuoja net ir iš kaimyni- į Kitas policijos pareigūnas 
nių mesteliu. 

Kunigui. Pamokslą sakė kun. Aij-
gustinas Simanavičius. Rugsėjo 
iškilmingai buvo atšvęsta Marijds 
ir tautinė šventė. Kun. Leonardaįs 
Andriekus pasakė proginį pamoks
lą 

Posėdžiuose buvo pateiktos ke
turios pagrindinės temos. Kuri 
Juozas Bacevičius skaitė —"Pranį. 
ciškoniškoji malda", "Brolių ne-
turtas',—kun. Bernardinas Grauą-
lys "Apaštalavimas", kun. Paim
lius Baltakis ir "Brolių bendruoį-
menė" — kun. Placidas Barius. 

Tokios rūšies pranciškonų su
važiavimai yra šaukiami bent kas 
treji metai. Jais pasiruošiama pro
vincijos kapituloms ir nustatomop 
veiklos gairės. 

S.G. i 

C L A S S I F IED GU I DE 

P A I E Š K O J I M A S 

B E A L E 8 T Ą T E 

S-jų miegama n a m a s — S a k r a i 
i e m ė s . i y 2 von ios , d ide l i s 2-jų m a s . 
garažas . V i e t a daržui . Labai pr i 
vač io j v i e to j Union P i e r , Michiga-
ne. S54.900.00. S k a m b i n k i t e te l . 
616—469-2448 arba r a š y k i t e Wtt-
l iam Grody, B o s 196 , Union P i e r , 
M k H g a n 4 8 1 2 9 

Brighton P k e . sav in inkas parduoda 
2-jų butų p o 5 k a m b . medinį n a 
mą. Skambint 254-3252 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas Baltic Resort Lodge 

HoceL SS apstatyti kambariai (įskai
tant užpakaly namą savininkui), 6 v o 
nios kamb., 10 šaldytuvų, 2 virimui 
krosny®. Ant 2-jų sklypų arti paplū-

Ieskomas JONAS ŽEMAITIS, g y t . ( f a n i o V e i k i a m s u a m e t u s o^^^ 

H E L P WANTED — VYRAI 

Kalifornijoje. Prašo atsiliepti jb 
i* Į J ^ - Į Į)mgs^^ash%s^^^a s ^#^st%a^«, ^F%* «^»%»^Bk^» v ,«V9 

brolis: Juozas **"**&• ***£ j delikatesų parduotuve, restoranu, po-
adr.: DRAUGAS. Adv. No. 8082 , ' 

Šiais metais Lemonto apylin
kės lietuvių gegužinė įvyko rug-

officer Charles Hillgoth, tamy-Įsėjo 10 dieną Vitalio ir Modesto 
Jiems labai patinka tokios *** metu< pastebėjęs per mie-; U m b r a s ų ū k y j e . Nors buvo ne-

stelio centrą pravažiuojančią. paprastai karšta diena, didelis bū-
mašiną, kurios vairuotojas la- i ryS žmonių susirinko pabendrau-
bai panašus j federalinės vai- ti su draugais ir pažįstamais ir su-
džios paieškomą nusikaltėlį iš tikti naujų draugų. Virtuvėje 

triūsė Antanas Goode su Milda 
Nenorėdamas čia miestelio j Povilaitiene, Dana Milūniene, 

centre sukelti triukšmą, be to ' Modesta Umbrasiene ir dar ki-
tarp namų nusikaltėlis galėtų j tais padėjėjais. Maistas buvo tik

slais metais tos Lemonto p a s i s l ėpt į i r pabėgti, jis leido į r a i P u i k u s i r ištroškusiems buvo 
miestelio šventės užbaigimo pa- j a m išvažiuoti toliau už mieste-1 galima atsigaivinti 
radę dalyvavo ir iš Chicagos at- U o M c C a r t h y R& K a i poli- ' 
vykę V. D. rinktinės šauliai su c i j o s pareigūnui atrodė, kad jau 
vėliavomis. Jie uniformuoti, e s a n t i g e r a pozicija, mašiną su- • 
tvarkingi eisenoje, nešė Ameri- l a i k e __ ^ ^ ^ ^ Pasirodė, n ė J° m u s ų jaunimas Saulius So-
kos, Lietuvos ir saulių V. D. k a d policijos pareigūnas neapsi. 
rinktinės vėliavas. Prie kiekvie- rika Nusikaltėlis buvo suim 

4545 W. 
60829 

63rd S t , Chicago, U i 

perkombinuoti į butus, su krautuve, 
:, restoranu, po-
Viskas tik už 

pramogos. Visi džiaugiasi ir es
ti labai patenkinti. Užbaigę 
šventę, dalindamies jspūdžiais 
vėl planuoja ir ruošiasi ateinan- , ,. . Z_ - m . . , - Milwaukee, Wisc 
cm metų šventei. Taip ir skirs
tėsi, vieni išleidę dolerius — ki 
ti uždirbę. 

PADĖKA 

ilSiO »vflTrn»ig 
$55,000.00. 

etc. 

VVarehouse Opportunity 
Fast growing safety products manu-
facturer has the challenging ware-
house position for a dependable & 
self-starting individual. Varied re-
sponsibiliues includee shipping, re-
ceiving, stocking, issuing & keeping 
records of all materials. We offer 
permanent full time employment. 
Start Work Immediately! You'll earn 

a good starting salary, plūs the fol-
lowing benefits: 

* Paid Holidays 
* Profit Sharing 
* Paid Vacations 
* Paid Life & Health Ins. 
* Free Vlskm Care Program 
* Free Coffee 

Salary review every 6 montns. Call 
384-1100, or apply in person: FEN-
DALL COMPAN% 2222 W. Diversey, 
Srd floor, Chicago, DL 

V Y R A I I B M O T E E T 8 

WELD£RS WA*TED 
for pressure vessel welding of 
steel to A S M E code. Mušt f i t and 
weld, us ing st iek and mig proceaa-
es. Forty-hour we«k: 6:30 a.m. 
to 3-00 p.m. 

H. A. PHILLIPS & €0. 
1501 E . Mam S t , S t . O a r l e s , DL 

Call for appomtmeait 377-0050 

H E L P W A N T E D 
W O M A N JOR M A N F O R 
ACCOUNTEVG CLER& 

T Y P I S T POSITION 
Muflt be mature. Saktry opea and 
benefita. in old line manufaoturina* 
00. Near Domėn and Armitase Are. 
TeL 278-3580 — A s k for R o g e r 

Dubois Realty 
Tel. 219—872-6467 

'Lemonto 
karčiamėlėje", kurioje dirbo Ro
mas Krištopaitis ir Algis Jasaitis. 
Sodą atskiroje palapinėje pardavi
nėjo mūsų jaunimas Saulius šo-
liūnas, Antanas Goode ir Rimas 

j Milūnas. Vilija Kerelytė parda-
į vinėjo mūsų apylinkės narių iš-

tome, valgio ir gėrimų jtikrai ne
trūko. 

nos Žygiavo po tris šaulius. Jų tas i r pe r d u o tas ieškantiems fe 

džiojo rinktines pirmininkes pa-1 A b u S e T^monto policijos pa-1 
vaduotojas šaulys Pranas T b m - " , ^ ^ ^ l a b a i stropų parei-i 
kus. MiesteUo gyventojai - žiū- ^tlikimą miesteUo tarybos' Kf.P k a S m 8 t J 1 U " U S " f 
rovai buvo labai patenkinti ne- Srfu nutarimu naeerb« ata t r a u k e t u r t m 8 a s į imes šulmys, 
matvtais svečiais ir nenagailėio I ^ U n u t a ^ m u ' JS™, J** \ kurį tvarkė Rasa Sarauskienė su 

tinkamais atzymėjimais. O gy-; s ū n a u s p o v i l o ^ ^ 

Širdingai dėkoju ponioms už atsi
lankymą l mano marteles Danutes 
"Baby shower*\ 

Ypatinga padėka p. G. Poniškienei 
už padėjimą suruošti jos gražiame 
name 5į pobūvi. Dr. B. Zelbienei ųž 
vaisinimą ponias spalvotais gėrimais. 
P. E. Mikalauskienei, p. A, Navie-
kienei. p. 
tortus, p, 
loterijos pravedimą ir visoms po-' 
nioms už gražias dovanas: J. Aidu-
kienei. M. Boza, V. Buteikienei, I. 
Binderienei, V. Gasiunienei, O. Čei
kauskienei, O. Galvydienei, E. Gru
šienei, O. Jakubauskienei, M. Juodie-
nei, G. Jezukaitienei, Jurgelienei, A. 
Kamienei, E. Krasauskienei, A. Krau-

" deralinės valdžios pareigūnams, j k e p t U S ^ ^ "2ZI t ^ i ^ " m"* S" MaCionienei ' J ' M o c k ū n i e-
nei, A. Mazel. E. Mikalauskienei, A. 
Navickienei, E. Norvilienei, V. Pal-
čiauskienei, O. Petrikienei, R. Plepie-
nei, M. Staupienei, M. Sabalienei, E. 
Sadauskienei, S. Stanelienei, N. Stun-
dis, S. Urbšartienei, V. Vaicaitiene|, 
N. Winters, E Vizbarienei. S. VaSke-
lienei, E. Vaškelienei, O. VaSkelienei, 
A. Flcher. 

plojimų. Stebėtojų tarpe buvo ir v e n tojai labai džiaugiasi ir pa-
apie 25 iš Chicagos atvykę šau- tenkinti, kad policijos pareigu 
liai, bet civiliniais rūbais, su n a i stropūs ir drąsūs, 
jais ir pats šaulių rinktinės 
pirm. Vladas Išgranaitis ir mo-j 
terų saulių vadovė Stasė Cece-^ 
vičienė 

Daugeliui gal 

Audrins Laukaitis 

BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Lemonto LB valdyba posedžia 
kils mintis, I v o ^g^ io 7 dieną Mėtos ir Ro-

kaip gi tie šauliai galėjo da- m o B u r b l^ namuose. Ruošiamės 
lyvauti kartu su amerikiečiais?j Lemonto LB rudens baliui, ku-
Norečiau apie tai kiek ir paaiš-!' 
kiati. 

galba. Praėjo tik kelios valandos 
ir visos dovanos jau buvo ištrauk
tos patenkintų svečių. Vitalis Um
brasas pravedė tinklinio žaidynes, 
į kurias įsijungė Lemonto mergai
čių komanda, vyresniųjų ko
manda, kuri vėl aplošė jaunimą, 
ir komanda iš Aragonne labora
torijos. Sportininkai smarkiai žai
dė, o žiūrovai taip pat narsiai įsi
jungė į žaidimus, balsiai parem 

84-ta ir Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
m a Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tulky (5200 j vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
l y į vonios, {rengtas rūsys, 2 mas. ga-

j ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia-
E. VaSkelienei už skanius vimas. $71,500.00. 
O. Galvydienei už sumanų Į 4 ^ & Artedan. 2-jų butų medi

nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 ir RockweU 2*Ą aukSto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu Šildymas. $30,900.00. 

304a ir Aftany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17.280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

Čikagiečiai, o taip pat ir j bus galima rezervuoti staliukus 
lemontiškiai manau jau kiek ir Šokiams gros nuotaikingas Mar-

Hall salėje, Willow Springs. Į j a m i savo mėgiamiausias koman-
Šeimininkę jau turime ir greitai d a s Modestas Jakaitis parūpino 

garsiakalbius, tai per visą dieną 
klausėmės nuotaikingos lietuviš-

pažjsta Juozą Kulį. tai judrus kausko orkestras. Rasa Šoliūnaitė į j ^ m u z jk o s . Svečiai išbuvo iki 
Cook apskr. įstaigos aukštas jau ruošia smagią programą su 
pareigas turįs, čia gimęs, labai; Lemonto jaunimu. Daugiau ži-
nuoširdus lietuvis, daug pade- j nių apie balių perduosim vėliau. 
das Lietuvos ir lietuvių reika-' Iždininkas Vytenis Milūnas 
tuose. Jam kilo mintis, kad pranešė, kad iždas yra geras ir 
ir lietuviai šauliai galėtų Le- į visos sąskaitos sumokėtos. Tiki-
monte kartu su amerikiečiais i mės padaryti pelno iš gegužinės 
žygiuoti parade ir tuo pagar-1 ir taip pat surinkti aukų per 
sintų Lietuvos vardą ir lietu-i Bendruomenės mėnesį. Primena-
vftis. Juozas Kulys, tarpinin-1m e visiems, kad šiais metais Ben-
kaujant čia Lemonte gyvenan-' druomenės mėnesio aukos bus ski-
tiems šauliams Antanui ir Al-: riamos švietimo reikalams. Cia 
donai Laurinaičiams, susisiekė I m u m s P roSa P a d e t i iituamsti-
su saulių rinktinės pirmininku: n i a m s reikalams ir taip pat pa-
VTadu Išganaičiu, kuris, su- j remti lietuviško jaunimo ateitį. 

vakaro ir atrodo, kad gegužinė 
puikiai pasisekė. Buvo atsilankę 
net seni lemontiškiai — Ona Si-
lėnienė su savo dukrom Aldona 
ir Rasa. Šilėnų šeima ilgai gyve
no Lemonte, o dabar jau daugiau 
kaip 10 metų gyvena Pennsylva-
nijoje. Buvo tikrai linksma, kad 
turėjo progą vėl susitikti savo se
nus draugus. 

Agnė Katiliškutė 

Kennebunkporte , M e . 
L I E T U V I Ų P R A N C I Š K O N Ų 

S U V A Ž I A V I M A S 

Jums visada lieku dėkinga 

Irena RaUnakienl 
St. Petersburg Beach, Florida 

iimmiiiiimmmiimimmmiiiiiiiiimii 
PACKAGE E X P R E S S AGE2iC% 

MABIJA \ O R E f f i T E N f i 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageldMjamoa geroa roiteti 

prekes. Maistas tf Earopoa smadeHa. 
2608 W. « • St. Chicago . m 00«2t. 

TEL. — W A &-27S7 
imimHimiimimniiimumiuiiitititnnn 
illIlIlllIllIlIllHllllllimiflflIliiiiititiiiiiiil; 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vės intuvai 
Pardavimas ir Ta i symas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 
UIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllll 

i rical Society. Nedaug žmonių tai lyvauti u- savo pavaduotoją sau- ' . , / 5 . . . « . / . 
i- »~. n. 1 1 • J žmo, bet Lemonto miestelis tū
lį Praną Tomkų paskyrė vado- n 

gana daug lietuviškų eksponatų. vu. Tokiu būdu rinktinės šau-
UaJ labai graSai r ep rezen tavo^^ ; ; ; ; , 
Lietuvą ir lietuvius. d i r b t i n ė K a , ė d ų eg]utk k u r i a p a . 

Sauliai Antanas ir Aldona i aukojo Lemonto LB valdyba. Pa-
Laurinaičiai, sužinoję, kad rink-! puošalus padarė ir paaukojo Mėta 
tinės šauliai dalyvaus Lemonte j Burbienė. Burbienė taip pat pa
ruošiamoje šventėje, sugalvojo aukojo dvi tautiniais rūbais ap-

Jti galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreipeis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

B E Ą L E S T A T £ 
* * * * * * * * ^tm^tmmmmmISMS—^ mm**mm* 

UCKSHKl 6 BVTŲ 
RIDGEMONT SQUAKE 

APABT9IENTINIAI NAMAI 
Liuksus 8 butų namai m boto 

savininkui 
"Face brlck" tvirtas mūras. Pil

nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai {rengti su "ap-
pliances" iškaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai {rengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos fld sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galinis gauti paskatą. 

Atdara kiekvieną dieną 
N v. r. Od 7 v. v. 

H E L P W A N T E D V Y R A I 
_ _ , , Į - Į i n . i - • — • • • m -

P L A S T I C F 0 R E M A I 
Injection and eompression mold-

mg experienoed. F o r n ight shi f t . 

DIE SCTTER AND 
MAIMTEMANCE HELP 

Desired for day shift only. W e of
fer good insnraace program. 

Apply m Peršasi: 

KRONE MAMUFACTURIR6 
C0MPARY 

3670 N. Mllwaukee Ave., 
Chicago, Itllnots 

AA Equ»l Opportunity Employer 

lOoth Street & >la jor A ve. 
(2 blokai j vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

U S K O NTOMOT1 

REIKALINGAS MIEGAMAS 
KAMBARYS PENSININKUI 

Marąuette Parke. Skambint 4M-7174 
9 v . r. iki 12 v, dienos. Klauskite 
Walter. 

Reikalingas 

KEPĖJAS 
BOUDIN BAKERY 

SCHAUMBURO, ILLINOIS 
Naktinei pamainai. 

Išmokysime. Geriausias atlygi
nimas. 

TeL —884-T797 

pratęs parade dalyvavimo reikš- , P o s ė ^ ' J e ^ a v o Mėta Bur^ 
j . L J J bienė. kuri dirba Lemonto Histo-

mę. nusprendė tame parade da- ,%!_:_•. „ m M , ;„ Rugsėjo 5-8 Kennebunkport, 
Maine, įvyko lietuvių prancilko-

kuriame yra nų visuotinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo provincijos vadovy
bė, vienuolynų vyresnieji, para
pijų klebonai, įstaigų vedėjai ir 
rinktieji atstovai. 

Suvažiavimas buvo sauktas 
maldai ir studijoms. Kasdien vy
ko iškilmingos koncelebruotos ŠV. 
Mišios su pritaikytais pamokslais. 
Pirmą dieną Mišiose buvo pami
nėta pranciškonų šv. Kazimiero 
provincijos 30 metų sukaktis Ken
nebunkporte. Pritaikytą pamoks
lą pasakė provincijolas kun. Jurgis 
Gailiušis, OFM. 

Antros dienos Mišios ir maldos 
buvo skirtos Kristui, Vyriausiam 

tr 
180.000 

ap i« 200 mr*6ių. 
$85.000. 

Sauliams ir savo šeimos bičiu
liams savo sodyboje suruošti 
pasivaisinimą - gegužinę. O tam 
btivo atrasta ir priežastis: 
ketveri metai, kaip Antanas ir 
Aldona iš Chicagos atsikėlę į 
Lemontą ir Aldonos mamytė 
Marcelė Knataitienė šventė savo 
82 gimtadienį. Suprašytų sve-
čių buvo gal šimtinė. Visi jie 
šeimininkų maloniai buvo pri
imti ir pavaidinti. 

rengtas lėles ir kelias tautinių 
šokių šventės knygas. Tarp ekspo
natu taip pat yra trys lininės 
staltiesės, paaukotos Baniutės 
Kronienės, ir margučių, kuriuos 
padarė ir paaukojo Goceitienė ir 
Trrosė Kybartienė. Ieškome kuo 
daugiau eksponatų, ypač tauti
niu rūbų. Kviečiame visus, tu
rint progą, atsilankyti šiame mu
ziejuje. 

Taip pat savo tarpe turėjome 
Mildą Shreckengost, kuri atsto-

Pasitaikęs labai gražus oras,Vauja lietuviams Lemonto Round 
Table organizacijoje. Round Ta-
ble turi teisę priklausyti visos Le
monto organizacijos, skautai, Jay-
cees ir t. t. Shreckengost per Le-

teikė didelį malonumą, sekma
dienio popietę praleisti gryna 
me ore ir pabendrauti Laurinai 
Čių globoje. 

ifwmtntiniinnimiHtnnitnnntifininm 
I vairiq prekių partrtnkimaa aebnui-

<tel Ii masę — " m * 
OOSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

SSSS S. Halst«d SL, CtUcm«o. m . SO60S 
2501 w. ettii st.. cbfaacn, m. t o m 

Telef.: t2S-2T37 — 2M-SS20 
V y t a o t m Valentinas 

ininHtnnniiHimiiimiiiiiiuminiiiHiiia 
iiiiiHuiuiutiniuiiiitiiiifiiiiiinniiifiiiiii J l a , " į """. 

V A L O M E • > 
KILIMUS IR BALDUS 
PlMawme Ir vaJkno j a m e 

visa rMha grindis. 
i. B U B N Y S — TeL B E 7-516$ 
iimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiuiiiiiiitiiiuiiiiiii 
iiiiuniniinniiiiiiiiiiiiiiiimiiHiniiiiiiiia 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

! kitus daiktus. Ir t i toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 

M - W A 5 -8063 
IIIIIIIIIIHllllllllItlIllIlIlIlIlIlIltUIIIIMlUlf 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiinmiiiiiimii 

VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

KAS V E R T I N G A 
2-įų aukštų mOro namas for 2 au

to garsias. Apie $8000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Modemus 15 metų maro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukfta kokybe. $50.000.00. 

Galius platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkeiui 

Valdis Reai Estate 
2625 Utet 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

T O O L A N D D I E M A K E R 8 

T O O L R E P A I R M E N 

JR. D I E B I A K E B S 
Good company benefits. Eatcellent 
startine rate. Plenty of overtlme. 

STK TOOL COMPANY 
5580 North Lynch Aveaioe 

Tel. — 631-5687 

MACHINE — JOB SBOP 
Drill PretM Operatore for productlon 
macbinlns of alumlnom casting. In-

i »pector for Qua!ity Control on pro-
g a m i n t u s p n e i 1930 m. : Komodas.! duction line. 

N O B I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 

s t a l u s , kedro skrynias, kėdes, t. L . į C E R C M A N U F A C T U R I N G 0 0 . 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas' 
kainas . 312-891-3334 

Namas — SvafoaS: t butai. 4 TO. 
nios, centrallnla Saldymas, atomini 
•l«ptuv§. S auto s a r a i a s S baUoo-
nal. Patlo. Marąuette Parko centre. 

Mftr. tran*rakrw. S miegami. 
$14 .000 . 

Qra-

IANUOMOJAMA — t<X)R KEN1 

I S N U O M . 4 kamb. butas Marąuette 
P k e . art i susisiekimo ir bažnyčių. 
Suaugus iems . Skambint po 6 v. v. 
L L 5-9358 

MlSCa3LXA>T»US 

555 Ezchange Court 

Wheeliitg, fll. TeL 587-1400 

MECHANICAL DBAFTSMAN 
Electronic ezp. belpful. 

Orow w/amal n«w company. 
Company benefits. 

Call — 647-0250 
A—-JER fcN'G., INC. 

5679 Howard S t , Mles, DJ. 

Dldeis UTertia. asM 
t butai po • kamb. 

PA I E Š K 0 J I M AS 
Ieškomi JUOZAS. MYKOLAS, ALEK
SAS Ir ANTANAS BLIUJAI, iki 1954 
m. gyvenę Monsvillyje. IeSko gimines 
iŠ Lietuvos. Ieškomieji ar apie juos 
Žinantieji prašomi kreiptis Šiuo adr: 
J. ŽUktenC, 4M8 S NarragassMtt 
Ava, Cfaleago, DL 

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

2951 W. 63rd S t . 436-7878 

VlztDim} korteHų naudojimas yri 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka fa visu luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalai*. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

MARQCJETTE PARK 
4 boto taurinis. Gazu šildymas Ga
ražas. Numažinta karna — $54,900. 

19 m e t o m Arinis. 5!4 kamb. ( 3 
mieg ) Gazu-oru š i ldymas . A r t i St. 
Louis ir 77 St. P a d a r y k i t e pasiū
lymą 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Tma 

'iiiMHMmiiiniiiiimiinimnmmrnHinn 
M. A. i I M K U S 

SOTAKY P U B U C 
IX COME T A I 8E21VICE 

OS» So. Mapteimd, teL B4-74H 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ttkrletlmai. pildomi 
PILIETYB£S PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai 
tntiiiiiniiiuiiiiiinnimiiiimiOTiuiiiiiiiii 
muniiiiiiimitiiHiHiiiiiiiHimttnniiiiNii 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitn kraJfus 

NEDZINSKAS, 4965 Arober A ve. 
Cbksago, m . 9M82, telef. 9T7.5989 
lllllillflllillillllinilllllllllllliiHtiiniiiiiiii 

tiiimmumiiiumiimimumiimiHHinir 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
HiimmiititiimmiiiHiiHnmtiitiutiiiiiii 

WOOD WORKING FACTORY 
I S LOOKTNO FOR 

Exp. Machinisl 
with ąual i ty work for cabinets . 

Mušt read blue prints. 

S e e Mr. Young — TeL 228-1768 

H E L P WA?TEED _ M O T E B T 8 

— V( 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

(M&ft S. Kedzie A ve. — 77H-22SS 

to% — so* — so% p*«i 
a i apdrauda ano afntss Ir 
biuo pas sava 

FRANK Z A P 0 L I S 
S90MH WeM SMb 

Chlragn, IlltooU 
1*M r.Ą I - M M 

L T . A S S E M B L Y 
Full or part time PC board e t c 

Grow w/small new company. 
Call 947-0250 

A—IER E N O . , D f C . 
5 6 7 9 H o w a r d S t , N i o s 

tXP. SANDUIKN 8IRL 
Mušt be neat a n d f a s t worker . 

Good working conditlons. App ly in 
Person. 

BIG TOP RESTATJRAKT 
474S W. Grand, 657-8790 

S T 0 C K L A D Y 
FULL TTME 

Experienced preferred 

L E V I N E S D R E S S S H D P 
S 0 9 2 O a k t o n S t . Skokie 

TeL — 676-1800 

. ! Platinkite a D r a u g ę w . 

Perskaitę "Drsug;", duokite kitiems pasiskaityt 

file:///OREffiTENfi


Mūsų kolonijose 
Hot Springs, Ark, 

TRUMPAI 

Hot Springs, Ark., LB apyl. valdyba. Iš k.: 
S. Ingaunis, L. 

— Rugsėjo 10 dieną radijo va
landėlė "Leiskit į Tėvynę" — 
Ldthuanian Boadcasting Spa nu
skambėjo 45-tąjį kartą Hot 
Springs radijo bangomis. Prog
ramos metu buvo paminėta mū
sų Tautos šventė — rugsėjo 8-
toji. Pradedant Vytautu Di
džiuoju, stabtelta prie Lietuvos 
himno kūrėjo dr. Vinco Kudir- bene, A. Bertulis, pirm 
kos, lietuvių tautinės sąmonės Trūksta J. žemaičio, 
žadintojo. Prisimintas mūsų 
tautos didysis kovotojas, idea
listas, valstybininkas, amžinos 
atminties prelatas Mykolas Kru
pavičius. Klausytojai turėjo pro
gos išgirsti jo balsą — kalbos 
dalį, pasakytos prieš 10 metų 
Chicagoje, kurią į magnetinę 
juostą tada įrašė Kostas Mar
cinkus. Žodinę programos dalį 
lydėjo patriotinės dainos ir mar
š a i 

Lirčė Gudelienė, dr. V. Saka-
Tamošaitienė ir M. Dimšienė. 

Nuotr. P. Maletos 

SKAUTYBĖS KELIAS 

Sekanti transliacija bus rug
sėjo 24 d., kaip ir visada per 
KBHS stotį, banga 590 AM, tik 
skirtingu laiku — 2:10 po pietų. 
Tas pakeitimas tik laikinas, 
ryšium su futbolo rungtynių 
sezonu. 

— Rugsėjo 3 d. mirė Hot 
Springs gyventojas Jurgis End-
rulaitis, 63 m. amžiaus. Laidoji
mui išvežtas į Chicagą. Liūdesy 
liko žmona Marija ir jaunametis 
sūnus Jonas Hot Springs'e, du!kandidatus; 

LIETUVIU SKAUTU 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 

NUOSTATAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

///. SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS 

15. LSS Suvažiavimui ir Suei
goms vadovauja penkių —sep
tynių asmenų Suvažiavimo Pre
zidiumas. 

16. Suvažiavimo Prezidiumas: 
a) skelbia LSS Vadovybės pra
nešimus; 

b) registruoja Suvažiavimo da
lyvius ir nustato jų mandatų 
teises; 

c) priima Suv-mo dalyvių pa
sisakymus bei siūlymus; 

d) registruoja rinkti siūlomus 

sūnūs Chicagoje ir duktė 
Francisco, Calif. 

San 

—.Hot Springse turime ir be
simokančio jaunimo, kurie pra
dėjo naujuosius mokslo metus 
įvairiose mokyklose. Jonas End-
rulaitis lanko Southwest Junior 
High, Robertas Sakalas Lake 
Hamilton Midle School. Edis 
Janonis studijuoja Arkansas 
universitete, Fayetteville, Ark., 
Rasa Jučaitė tęsia studijas Con-
way, Ark. universitete. Rasa 
Šmaižytė pradėjo studijas Gar-

e) skelbia kandidatų sąrašus; 
f) skelbia galutinį pasiūlytų 

rinkti kandidatų sąrašą; 
g) praveda pateiktų pasiūly

mų ir LSS vadovybės rinkimų 
balsavimus; 

h) skelbia balsavimų duome-
menis; 
i) atlieka kitus Suvažiavimui 
įvykti reikalingus veiksmus; 

j) paruošia Suv-mo apyskaitas, 
sutvarko bylas ir atitinkamai 
perduoda; 

k) kviečia pirmąjį naujosios 
Tarybos narių posėdį Tarybos 

mo Komisijos: 
a) Mandatų Komisija — tik 

rinti Suvažiavimo dalyvių man
datams ir sudaryti Suvažiavimo 
dalyvių sąrašams; 

b) Nutarimų Komisija — su
rinkti Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymams ir paruošti Suv-mo siū
lymų projektus Suv-mo balsavi
mui; 

c) Balsų Skaičiavimo Komisi
ja — suskaičiuoti Suv-mo balsa
vimų balsams, suvesti balsavi
mų duomenims ir surašyti balsų 
skaičiavimo aktams. 

19. Komisijų pirmininkus ir 
narius kviečia Suvažiavimo Pre
zidiumas. Kiekviena komisija yra 
3 — 5 narių. 

20. Komisijų veikimą koordi
nuoja Suvažiavimo Prezidiumas. 

V. SUVAŽIAVIMO SIŪLYMAI 
LSS TARYBAI 

land County Community kolegi- • Pirmininkui rinkti; 
joj ir Vida Šmaižytė Draughonsj 1) kviečia pirmuosius posėdžius 
kolegijoj, Memphis, Tenn. Ar- Į naujojo LSS Garbės Teismo ir 
kansas valstijoje asmenys turį i naujosios LSS Kontrolės Komisi-
60 m. amžiaus, gali studijuoti, i jos narių jų Pirmininkams rink-
nemokėdami mokslapinigių, te-1 ti 
kainuoja knygos ir mokslo prie
monės. 

— Svečiai. Hot Springs sve
čiavosi Jadvyga ir Stasys Igna-
tavičiai, Lilija ir Aleksas Ka
ziai iš Clevelando. Sveikatai pa
taisyti ir mineralinėse voniose 
pasimaudyti buvo atvykę J. ir 
G. Patamsiai iš Addison, EI. 
Birch Motely, pas Aukštuolius 
buvo sustoję ir čia atostogas 
praleido Vincas Jankaitis ir Va
lerijonas Untulis. Visi lankyto
jai gėrisi gražiomis Hot Springs 
apylinkėmis, grynu oru, o mi
neralinį vandenį, kurį mes visi 
čia geriame, vežasi galionais į 
savo namus. 

Salomėja Smaižienė 

17. Suvažiavimo Prezidiumo 
būstinė yra Prezidiumo Pirmi
ninko gyvenamoje vietoje ir jo ad
resas yra oficialus Prezidiumo ad
resas. 

Atskiriems reikalams Suv-mo 
Prezidiumas gali nurodyti ir ki
tus adresus. 

IV. SUVAŽIAVIMO KOMISIJOS 

18. Sudaromos šios Suvažiavi-

D t L PLB SEIMO 

(Atkelta iš 3 psl.) 

paskirti sekančiam jaunimo kon
gresui. Tikime, kad jaunimo va
dovybė tuos pinigus tinkamai pa
naudos kongreso reikalams. Su 
A. R. sutinku, kad PLB konstitu
cijos klausimas. deja, nebu
vo gerai sutvarkytas. Girdė
jau, kad tą klausimą nau
joji PLB valdyba pateiks 
raštu spręsti seimo nariams. 
Tad Antano Rinkūno "Tėviškės 
Žiburiuose" iškelti aktualūs reika
lai konstitucijos klausimais turės 
būti rimtai apsvarstyti. Prieš bal
savimus, tikime, susilauksime ir 
daugiau gerai išgalvotų pasisaky
mų iš kitų seimo narių. 

A. R. cituoja vieno iŠ užjūrio 
atstovo suabejojimą, ar iš viso 

verta į tokius seimus važiuoti. Man, 
priešingai, šis seimas ir ypatin
gai visos PLB dienos padarė neiš
dildomai gerą įspūdį, o toleranci
ja rezoliucijose mažai ką reiškia, 

jeigu jos nėra širdyje ir veiksmuo
se kitaip galvojančio lietuvio at
žvilgiu. Toronto seime visiems at
stovams, manau, buvo leista pa
sisakyti. Sprendimus darė atstovų 
dauguma tuo ar kitu klausimu. 
Man neatrodė, kad ta pati daugu
ma visais klausimais mums, ma
žumai, diktavo. 

Ne tik seimas bei didieji Toron
to renginiai mus džiugina. Ma
lonu taip pat girdėti, kad naujoji 
PLB valdyba ir ypač jos pirmi
ninkas inž. Vytautas Kamantas 
energingai mezga ryšius ir ieško 
kuo platesnės bazės PLB veiklai. 
Padėkime jiems, nes kai kurie iš 
mūsų net ir ant savo kailio paty
rėme, koks tai sunkus, atsakingas 
ir nedėkingas darbas. 

Antanas Butkus 

21. Suvažiavimas priima Suv-
mo dalyvių siūlymus organizaci
niais klausimais ir juos perduo
da naujajai LSS Tarybai. 

Suvažiavimui referendumo 
prasme nutarti klausimus patei- i 
kia LSS Tarybos Pirmija ir tie • 
klausimai tokie - perduodami bal-i 
suoti. 

22. Kitais klausimais Suv-mo1 

siūlymus gali patiekti kiekvienas 
suv-mo dalyvis. 

23. Nutarimų Komisijos pa
ruošti ir Suv-mo Prezidiumo per
žiūrėti siūlymų projektai patei
kiami Suvažiavimo dalyviams 

24. LSS Taryba LSS Suvažiavi
mo priimtus siūlymus svarsto pir
muosiuose LSS Tarybos posėdžiuo 
se. 

VI. LSS VADOVYBES 
NARIŲ RINKIMAI 

25. Kandidatais į renkamuosius 
LSS Vadovybės narius gali būti 
siūlomi: 

a) šio Suvažiavimo dalyviai 
(LSS nariai); 
b) bent 21 metų amžiaus ir 

c) turį bent paskautininko-ės 
laipsnį. 

26. Kandidatų kiekvienas Suv-
mo dalyvis gali siūlyti tiek, kiek 
jis turi teisės balsuoti. 

Kandidatų rinkti į LSS Gar
bės Teismo ir LSS Kontrolės Ko
misijos narius kiekvienas Suv-mo į 
dalyvis gali siūlyti 5 iš vienos vie
tovės ar vieno rajono, bet bal
suoti jis gali tik už tris. 

27. Siūlydamas kandidatą Suv-
mo dalyvis privalo: 

a) užtikrinti prezidiumą,, kad 
kandidato sutikimas yra tikrai 
gautas; 

b) parašyti, kokiom pareigom 
siūlomas; 

c) nurodyti jo vyresniškumo 
laipsnį, vardą, pavardę, adresą, 
amžių. 

28. Esant mažiau pasiūlytų 
kandidatų, negu atitinkamoms 
pareigoms turi būti išrinkta, LSS 

Suv-mo Prezidiumas tą raštu 
praneša LSS Tarybos Pirminin
kui, Seserijos Vyriausiai Skauti-
ninkei, Brolijos Vyriausiam Skau
tininkui, ASS Vadijos Pirminin
kui ir LSS Rajonų Vadams, kvies
damas pasirūpinti, kad būtų kan
didatų pasiūlyta pakankamai 
prieš skelbiant galutinį pasiūly
tųjų rinkti kandidatų sąrašą. 

29. Pageidaujama, kad pasiūly
tųjų sąraše kandidatas paskelb
tas tuoj pat atsiųstų Suv-mo Pre
zidiumui savo trumpą biografiją, 
nurodydamas skautišką patyri
mą; kvalifikuojantį pasirinktom 
pareigom. 

Jei tas pats asmuo siūlomas ke
lioms pareigoms, Prezidiumas, at
siklausęs pasiūlytojo, galutinia
me kandidatų sąraše jį įrašo pa
gal jo paties pasirinkimą. 

30. Galutiniai kandidatų sąra
šai skelbiami atskirai nuo balsa
vimo ir taip, kad Suv-mo daly
viai juos žinotų bent dvi savaites 
prieš balsavimo pradžią. 

VII. BALSAVIMAI 

31. Suv-mo siūlymai suv-mo 
dalyvių balsuojami raštu, atvi
ru balsavimu. LSS Vadovybės na
rių rinkimai vykdomi raštu, bal
suojant slaptu balsavimu. 

32. Prezidiumas balsavimo me
džiagą visiems dalyviams išsiun
čia tuo pačiu laiku. 

Atviram balsavimui siunčiama 
medžiaga susideda iš balsavimo 
lapo ir išorinio voko balso grąži
nimui, Slaptam balsavimui siun-i 
čiama medžiaga susideda iš bal
savimo lapų, slapto balsavimo 
vokelio ir išorinio voko balso 
grąžinimui. 

Išorinis vokas yra aiškiai pa
ženklintas Balsų Skaičiavimo Ko
misijos dėmesiui taip, kad jo ne
būtų įmanoma sumaišyti su ki
tais tuo pačiu adresu siunčiamais 
laiškais. 

33. Siūlymą balsuodamas Suv-1 

mo dalyvis ant Suv-mo Prezidiu- J 
mo nustatytos lapo formos para
šo savo sprendimus ir pasirašo. 

Balsavimo lapas balsuotojo pa
siunčiamas paštu voke Suv-mo 
Prezidiumo nurodytu adresu. 

34. Vadovybės narius renkant 
balsuojama naudojant tik Suv-mo 
Prezidiumo prisiųstus slapto bal
savimo lapus. Jei kuris Suv-mo 
dalyvis atsisakytų pasinaudotiv 

jam suteikta slapto balsavimo tei-1 
se, jo balsas praranda galią. Toks į 
balsavimo lapas skaitomas suža- į 
lotu ir yra atmetams. 

35. Suv-mo dalyvis slapto balsa
vimo lape pats atitinkamai pažy
mi jo renkamų kandidatų pa
vardes, lapą įdeda į slapto balsa
vimo vokelį, jį užlipina ir įdeda į 
išorinį voką, kurio atitinkamoje 
vietoje užrašo ir, užlipdo ati
tinkamą ženklą, pats perduoda 
vietos pašto įstaigai. 

36. Jei kurioms pareigoms iš vi
so pasiūlyta tiek kandidatų, kiek 
reikia išrinkti, tai tuo atveju Suv-
mo dalyvis už kandidatą balsuo
ja: už, prieš ar susilaiko. 

37. Už kandidatus į Vyriausią 
Skautininką ir Pavaduotoją, už 
Vyriausią Skautininką ir Pavaduo
toją bei ASS Vadijos Pirmininką 
ir Pavaduotoją balsuojama drau
ge. 
VIII. BALSŲ SKAIČIAVIMAS 

38. Prezidiumas priima tik 
paštu gautus balsavimo vokus ir 
juos atidaro tik balsų skaičiavi
mo posėdyje. 

39. Balsai skaičiuojami viešai, 
iš anksto paskelbtame posėdyje. 
Kiek sąlygos leidžia, skaičiavimo 
patalpose gali būti dar ir kitų as
menų, be balsų skaičiavimo ko
misijos narių. 

(Bos daugiau) 
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l PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
- I i l e l d o -

A N T R A L A I D A 

- PreL J 

I 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. rugsėjo 18 d. sulaukęs G8 metų amžiaus, eismo nelaimėje 
žuvo 

A.f A. 
JUOZAS ŠUTAS 

Velionis gyv. Detroit, Michigan. 

Amerikoje pragyveno 29 metus. 
Liūdesyje pasiliko duktė Lina Kale ir 2 anūkai, 3 seserys 

Ona Žemaitiene, Vera Barsčiauskienė Amerikoje ir Paulina 
Markelienė; 3 broliai Antanas ir Stasys Australijoje, Jonas 
Lietuvoje, ir jų šeimos. 

Kūnas bus atvežtas į Waukegan, Illinois, ir pašarvotas 
Petroshiaus koplyčioje, 315 — 10 Street, North Cbicago, m. 

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 
Nuliūdę: Duktė su šeima, seserys ir broliai sa šeimomis 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
ANTANUI KAZIUI ir jo seimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Salomėja ir Vytautas Janulaičiai 

A.fA. 
Kazimierai Dūdienei-Federavičienei 

mirus, jos sūnui PETRUI ir jo ŠEIMAI reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Gražina ir Viktoras Stanuliai 

Mylimai Motinai Lietuvoje minis, 
ANTANUI KAZIUI ir jo šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Elena ir Vytautas Jasineviciai 

Mylimam vyrui ir tėvui 

k t A. ELEUTERIJUI BACINSKUI mirus, 
velionio žmcnai dantų gyd. ČESEI BAČINSKIENEi 
sūnums DONATUI ir KAZIMIERUI ir visiems gimi
nėms jų liūdesyje gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Dantų Gydytoju Sąjunga Chicagoje 

i 
E Naujasis Testamentas yra pratiSko formato, įrištas kietais virse-
s liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida į 

• parduodama prieinama kaina. 
Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Kaina-$5.W 
s Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui, g 
E (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
S Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus: 

i D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

I Chieago, Illinois 60629 
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E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Ca l i forn ia A v e n u e 
Tele fonai LA 3-044O ir LA 3 -9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. , C h i e a g o 
1410 So . 50th Av., C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZj ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrRinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Jei . LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. III- Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis. 1978 m. rugsėjo mėn. 20 d. X Dr. Augusta šaulytė, dak
tarų Augustos ir Vacio Šaulių 

; duktė, baigusi medicinos moks-X Irsule Skrebutenas, Mar-', . & , . . _». . . . . . ^ , . . . . lus. buvo nuvykusi j Philadel-
quette Parko gyventoja ir jvai- r ^ l i g o n m ė s e 
nų kilnių darbų rėmėja, sugn- Q> ^ ^ i r k t i . 
zo is ilgesnių atostogų, a p l a n - ! ^ m e d i c i n J a u n o j i d a k t a . 
kmsi savo gimines ir pažįsta 

X PLB valdyba rugsėjo 12 d 
išsiuntė visų kraštų Lietuvių' 
Bendruomenių valdyboms savo 
pirmąjį bendralaiškį. kuriame' 

mus. Su ja kartu buvo ir jos 
draugė Elena suopis, atvykusi 
iš Havajų. 

X Terros prekyboj jokių pa
sikeitimų nėra. Apie tai žinios, 
pasirodžiusios laikraščiuose, bu
vo netikslios ir klaidinančios. 
Savininkai V. ir U. Civinskai pristatoma naujoji PLB valdy-, 

ba, jos būstinės adresas. PLB P° ^esn ių atostogų vel grįžę 
Garbės teismas ir PLB Kontro-' \. " " " ^ P?"3**8 **?? t o" 

liau. 

savųjų tarpo, bet tai į preky 
bps tvarkymą jokios įtakos ne-

lės komisija. Bendralaiškvje j — ; HfpMhis prekybai, į dar-
trumpai suminėti atlikti darbai b * * t r a u k t a d a u ^ a u z m o n i u . * 
ir netolimos ateities planai. 
Kraštų LB valdvbos prašomos 

tun. 
x Albertas ir Ona Misiūnai 

i žinomi detroitiškiai, mums at-
! siuntė malonų laišką, kuriame 

X F . Pilaitienė. Marijonų j B r e i g k ė ^ a p g a i l e s tavimą, 
bendradarbių apskrities valdy
bos vicepirmininkė. Cicero uoli 

informuoti PLB valdybą, kurij 
padės visiems kraštams pagal iš
gales. 

kad negalėjo dalyvauti "Drau
go" bankete. Tačiau šia proga 

lietuvių visuomenės veikėja ir ^ a p s i s p r e n d e p a r e m t i dien-
lietuviškų organizacijų rėmėja, 
dar tebeserga savo namuose gy
dytojo ir šeimos priežiūroje. 
Linkėjimai greitai pasveikti. 

rė buvo apsistojusi pas Stefą ir 
D. Kisielius Upper Darby. Pa. 

x Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubo narių po-
atostoginis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. (ne 3 vai.) Tautiniuose 
namuose. Programoje valdy
bos pranešimai, LMKF centro 
valdybos pranešimai ir su jais 
susijusių reikalų aptarimas. Sta
sė Semėnienė papasakos savo 
įspūdžius iš kelionės po Egip
tą, pailiustruodamas skaidrė
mis. Turėsime progą pamatyti 
Kairo žmones ir prieš 3000 me
tų gyvenusių faraonų, karalie
nių laidojimo vietoves ir pira
mides. Valdyba kviečia nares ir 
viešnias. dalyvauti. 

X Dr. Alfonsas Vtteita, Star-
rucce. Pa., mus maloniai pasvei-

2»SH*. ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja i. PlaSaa Medžiagą siųsti: S206 W. 65tti Place, Chicago, H. 60629 

PASLAPTIS 

Nuoširdžiai 

Kartą gyveno senas žmogus. 
Jo vardas buvo Petras. Jis dir
bo pieninėje ir kas rytą išvežio
davo pieną žmonėms. 

Kasdien, šeštą valandą ryto, 
ateidavo į darbą, kur jam jau 
būdavo pakinkytas arklys — 
Bėris ir paruoštas vežimas su 
pienu. Ir taip kas rytą jis pra
dėdavo savo kelionę. 

Petras gyrėsi, kad jam visai 
nereikia nei vadelių laikyti. Jis 
tik švelniai pašaukia Bėrį ir tas 

stovėjo neparuoštas, nes nebu
vo Bėrio. Atėjęs darbdavys 
Petrui pasakė, kad Bėrio jau 
nėra, jis tą naktį mirė. Norė
damas nuraminti Petrą, nes ži
nojo, jog jis buvo prisirišęs 

raštį pinigine auka 
dėkojame. 

X Ona Kazragienė, O. Banie
nė, M. šrupšienė, mūsų senosios 

X Amerikos lietuvių Tary-. kartos uolios veikėjos ir kilnių 
bos valdyba turėjo posėdį rug- darbų rėmėjos, gyvenančios 
sėjo 13 d. ir aptarė suvažiavi- Marąuette Parke, šiomis dieno- j m ė J a s - I r d a b a r • * * 1 * 1 dlde3-
mo, kuris įvyks spalio 21 d. Liet. mis yra sunegalavusios ir net j n ę a u ^ - Labai ačiū. 
Tautiniuose namuose, ir kitus stipriau sergančios. Pasigenda- Į X Aukų po 5 dolerius at-
aktualesnius reikalus. Į posė- me jų visų lietuviškoje veikloje! siuntė: 

sustoja. Bėris sustodavo prie 
kino atsiųsdamas metinį prenu-' pįrmo namo, palaukdavo minu-
meratos mokestį ir 10 dolerių j te, kol Petras nulipdavo nuo 
auką. Dėkojame. Į sėdynės ir padėdavo butelį pie-

X Dr. Janevičius, Kankakee, | no prie namo priekinių durų. 
111., yra ne tiktai nuoširdus Paskui toliau važiuodavo. Bėris 
"Draugo" skaitytojas, bet ir rė- žinojo kelią ir sustojimus. Iš

vežiojęs pieną grįždavo, kad 
ryto metą vėl pradėtų iš naujo 

dj buvo atvykęs ir dr. K Bo- ir linkime stiprybės ir greito 
belis, ALT pirmininkas, iš Flo- pasveikimo. 
n d o s - X Patikslmimas. "Draugo" 

X Ohicago Tribūne" dienraš-; rugsėjo 18 d. laidoje, 5 psl., po, 
čio sekmadienio priede straips- nuotrauka paraštėje turėjo būti Į 
nyje apie Upton Sinclair prisi- [ Pranas Jurkus, vadovavęs pro-! 
minta ir jo knyga "Džiunglės", gramai. Už korektūros klai ' 
kurioje jis rašo apie lietuvius, dą atsiprašome. 
Knyga buvo išversta į 17 kai- x Helen M. Muskus, Cbicago, j 
bų. Iš viso rašytojas 
apie 100 knygų. 

Ben Paulionis, Clevelandas, 

prie to arklio, sakė: kad jam 
jau laikas buvęs, nes senas. Gal 
ir gerai taip, nereikėjo vargti. 
Petras nėjo nė pažiūrėti, apsi
sukęs išėjo. Ėjo nusiminęs, gal
vą nuleidęs, nematė net atva
žiuojančios mašinos, suspiegė 
mašinos stabdžiai ir sukrito 
Petras, Važiuotojas išsigandęs 
klausė: "Kodėl jis nežiūri, kur 
eina?" Atvykęs gydytojas tik 
pakratė galvą: "Šis žmogus jau 
dešimt metų, kaip aklas". 

Visi nustebo, ypač Petro darb
davys, kuris buvo žmonių būry
je. Jis to nežinojo. Ir taip du 
draugai išlaikė paslaptį ligi ga
lo. Drauge pieną vežiojo, kar-

Per trisdešimt metų taip buvo tu paseno, kartu ir iš pasaulio 
diena iš dienos. Petras ir Be- į atsiskyrė... 
ris aprūpino miestelio gyvento- Į Vida Stankutė, 

Juozas Leščinskas, Detroitas,! f13 kiekvieną rytą šviežiu pienu, j Hamiltono "Vysk. V Valan-
Vieną rytą, Petras atėjęs įičiaus" lit m-los X sk mokinė. L. Pilipavičius, Torontas, 

P. Petkevičius, Cicero, 
Valentinas Laurušonis, Ci

cero. 
Visiems tariame nuoširdų 

ačiū. 
X Lietuvos Vyčių senjorų 

darbą, neberado Bėrio. Vežimas; Kanada. ' .ova' 

DAUG DRAUGŲ 

Atostogas praleidau labai 
tengvai. Visą vasarą buvau 

parašė m . , atnaujino" prenumeratą^ir • ^ O P 0 6 m e t i n i s susirinkimasI Wildwoode su šeima. Aš ten 
bus šį penktadienį, rugsėjo 22į tunu daug draugų. Kiekvieną 
d., 5:30 vai. vak. Vyčių salėje, i dieną mes vis ką nors kitą veik-
Visi nariai prašomi dalyvauti. ' davome. Dviračiais važiuodavo-

X Ieškau pirkti moteriškus i **' e i d a ™ m e P ^ » . « * * 
davome lauke. Kartais norėda-

; paliko 13 dolerių auką savo 
X Pasaulio Lietuvių Bendruo-! dienraščiui stiprinti. Labai ačiū. 

menės valdybos raštinė nuo mg- j x Ona Paurazienė, uoli Mo- j 
sėjo 20 d. atidaryta Jaunimo j terų sąjungos apskrities pirmi-1 
centre Chicagoje ir PLB vai- n i n k ė i r ^tų organizacijų vei-! t a ū t i n i u s drabužius 12—14 nu-
dybos oficialus adresas y r a : Į k ė j a , neseniai grįžo iš ligoninės 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė; i r d a b a r b a i g i a sveikti namuo-
arba Lithuanian World Commu-
nity, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, UI. 60636, U.S.A (tel. 
312 — 778-2200). 

X V. Žygas iš Cicero jau 
daug metų talkiną rėmėjoms 
ruošiant madų parodą. Jis ir 
šiais metais vėl rūpinasi apšvie
timu. Madų paroda įvyks spa
lio 1 d. Bilietai gaunami J. Vaz-
nelio prekyboje. (pr.). 

meno. Mėlynos spalvos. Skam 
binti po 4 vai. vak. 523-5669. 

(Sk.) se. Taip pat ir jos sesuo Elz
bieta Paurazienė, ilgametė lie
tuvių visuomenės veikėja Det
roite, turėjo operaciją, bet šiuo 
metu jau stiprėja savo namuo
se. Linkėjimai mūsų visuome-
nininkėms greitai visiškai pa
sveikti. 

X švč. M. M. Gimimo parapi
jos draugijų pirmininkų ir ats
tovų susirinkimas aptarti ru
dens festivalio ruošimą bus', postas Nr. 986 
penktadienį, rugsėjo 22 d., 7:30 
vai. vak. klebonijoje. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

DON VARNO POSTE 

Už a. a. prof. dr. 
savanorio 

Vlado 

vau skaityti knygą, ar televizi
ją žiūrėti. Buvo lietingų dienų, 
bet ir tada mes surasdavome 
ką veikti. 

Vienai savaitei mano dėdė, 
teta, pusbrolis ir pusseserė at
važiavo į Wildwoodą. 

Kai jiems buvo laikas grįžti 
namo, aš važiuodavau su jais. 
Tą savaitę mes važiavome į 
Poconos. Mes žaidėme kiekvie
ną žaidimą, kurį mes žinojome. 
Vieną dieną iškylavome. Mes 
ėjome tris mylias. Grįžę namo 
nuėjom miegoti. Kitą rytą vėl moterų vienetas Įvesdins naujus lgr^me . W i l d w o o d ą T e n 4 

Don Varno Amerikos legiono 
pagelbinis 

X Įdomią vakaronės progra
mą, pe/iktadienį, rugsėjo 22 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje, išpildys Bostono Lie-
tuvių Etnografinio ansamblio ^ i k o s savanorio - kūrėjo; D a b a r t i n i s k a m a n d e r i s Bronius . - _ f a . —J^Z 77. 

• sielą metinės mirties sukakties i ... 7 . , , s . . Vinco Krėves lit- m-los mokinė 

valdybos narius šeštadienį, rug- •., . . . 
sėjo 23 d., 8 vai. vak P o e L * * ™ l k l m a n ° a t o e t o g U ** 
salele (6816 So. Western Ave.). ^ ^ ^ ^ ^ 

narys Perkūnas Krukonis, pri
statydamas žiūrovams savo su- * V. Bagdanavičras 

>n_' atnašaus šv. Mišias šeštadienį, 
tažą "Manoji Lietuva". Visą *?&**> 23 d., 9 vai. ryto Mari-
ansambjį čikagiškiai turės pro
gą pamatyti šeštadienį, rugsėjo 
23 d. 7:30 vai. vak. ir sekma
dienį, rugsėjo 24 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Rengia Akademinio skau
tų sąjūdžio Chicagos skyrius. 

(pr.). 
X Terros prekyboj, 3235-37 

West 63 St., Chicago, UI.. 60629 
(tel. 434-4660) aukso dirbinių ir 
brangenybių kainos nepasikeitu
sios. Aukso, deimantų ir kt. 
brangiųjų akmenų drastiškas 
kainų iškilimas čia dar neturi 
mūsų kainoms įtakos. Norin
tiems apsirūpinti aukso grandi
nėlėmis, apyrankėmis, žiedais ir 
kt. papuošalais dabar geriausia 
proga. (sk.). 

X 10 dienų kelionė į Acapul-
co tiktai 299 doL (lėktuvas ir 
viešbutis, dviese kambary) — 
1978 m. gruodžio 8 d. Vienai 
savaitei tiktai 279 dol. Dėl in
formacijų skambint { American 

jonų koplyčioje prie "Draugo". 
(pr.). 

x Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos 15-kos metų sėkmin
gos veiklos sukaktį minint, Chi
cagos LSST dalinių ir lietuviš
kų patrijotinių organizacijų ats
tovai su vėliavomis š. m. rug
sėjo mėn. 24 d., sekmadienį. 11 
vai. ryto, kviečiami dalyvauti 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje pamal
dose ir po pamaldų, mirusių 
šaulių ir karių pagerbimo apei
gose, prie Lietuvos Laisvės ko
vų paminklo. (pr.). 

X Už a. a, Genovaitės Mieže
lienės sielą, vieneriems metams 
po jos mirties suėjus, šv. Mišios 
bus atnašaujamos š. m. rugsė
jo 24 d. 8:30 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioj. Chicagoje. Ma
loniai prašome gimines, drau
gus ir pažįstamus prisiminti ve
lionę savo maldose. (pr.). 

X ftv. Mišios už a. a M. Jau-
tokienę, užprašytos LDK. Bi 

Travel Service Bureau telefonu mtės D r . j o 8 o ^ ^ s k y r i a u s , 
2S8-9787 arba rašyti adr. 9727 
S. Western Ave., Chkago, m. 

Mikėnas praneša, kad šių metų 
valdybą sudaro William J. Pet
rulis, kamanderis, Julius Leva-
nas. vice-kamanderis, Anthony 
Pargauskas, vicekamanderis, 
Edward Pocius, adjutantas, Jo-
seph Stanaitis, iždininkas. Kiti 
valdybos nariai yra Adam An-
derson, kun. Anthony Švedas, 
Charles Petrila, Joseph Rama
nauskas, James C. Radcliff, 
Frank Zogas ir dr. John J. Si
monaitis. Įvesdinimo apeigas 
atliks Adam Anderson ir An
thony Pargauskas . 

Moterų vieneto 1978-79 m. 
valdybą sudaro pirm. Rita Rad
cliff, 1 vicepirm. Mary Jurgel, 
2 vicepirm. Albina Martinkus, 
sekretorė Jean Pargauskas, ižd. 
Valerija Stanaitis, istorikė Fran-
ces Urnezus, kapelione Joanne 
Sobeckis, maršalka Josephine 
Wasilauskas, vėliavų nešėjos 
Violet Jocius ir Stella Wabol. 
įvesdinimo pareigas atliks Ann 
Shulmistras. Valerija Stanaitis 
ir Jean Pargauskas. 

Po įvesdinimo apeigų bus vai
šės. Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. A. M. 

Philadelphia, Pa. "Malūnas". 

oras, daug maudėmės ir žaidė
me ten esančiais visokiais žaidi
mais. 

Iš mūsų "Lodge" galėjome 
keltu nusileisti į kalnų papėdę, 
kur buvo kita "Lodge", prie 
gražios upės. Ten buvo daug 
takų, kuriais galima buvo vaikš
čioti arba jodinėti arkliais. 

Man labai patiko West Vir
ginijos kalnai, jos graži gamta 
ir grynas oras. Aš norėčiau ten 
dar kada nors sugrįžti. 

Vilija Ramūnaitė, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

m-los 10 sk. mokinė. 

LIETUVOS LAUKAI 

Grynu oru kvepia 
Lietuvos laukai, 
Ten kur Nemunėlis teka, 
Tik tenai, tik tenai. 

Kur Nemunėlis teka, 
Grynu oru kvepia 
Žaliuojantys medžiai, 
Ten Lietuvos laukai . . . 

Daiva Koperskytė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinė. 
Kanada. "Kova". 

KAIP DEBESĖLIS 
Aš ėjau kaip debesėlis, 
per laukus ir miškus. 
Staiga pamačiau 
lauką geltonų gėlių. 
Kaip žvaigždės danguje 
jos šoko su vėjeliu . . . 
Kaip bangos jūroje . . . 
Kaip geltona saulė 
prieš akis. 
Grožis netikėtas — 
Sapnas. 
Kvapas — saldžiausias 

medus 
ir 
ėjau nustebusi per laukus, 
kol užmyniau ant geltonos 
b i t ė s . . . 

Rima Jankutė, 
Detroito "Žiburio" aukštesnio

sios lit. m-los DC sk. mokinė. 
"Kibirkštis". 

LITUANISTINES MOKYKLOS 

MANO KELIONĖ 
I WEST VIRGINIJA 

Šią vasarą dalį savo atostogų 
mes praleidom West Virginijoj, 
"Pipestem Lodge". Ta "Lodge" 
yra aukštai kalnuose ir labai 
gražioj gamtoj. Iš ryto, valgy
dami pusryčius, pro didelį res
torano langą mes galėjome 
matyti žalias kalnų viršūnes, 
kuriose suposi melsvi debesys. 
Vakare stebėjome labai gražius 
saulėlydžius. 

Ten susitikau keletą savo am
žiaus mergaičių. Buvo karštas 

VASAROS 
ATOSTOGŲ METU 

Vasaros atostogų metu aš 
daugiau kalbėsiu lietuviškai na
mie su tėveliais, draugais ir 
broliukais. Aš stengsiuosi pasi
klausyti lietuviško radijo ir 
žiūrėsiu lietuviškos televizijos. 
Taip pat bandysiu daugiau lie
tuviškai skaityti. 

Mikas Grina, 
Melrose Parko lit mokyklos 

6 skyr. mokinys. 

60643. (sk.) 
Taupymo bendrovei reika-
tarnantoja dirbti pilną lai

ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į Mutual FederaI Sa
vinies teL 847-7747. ( ak ) . 

bus atlaikytos rugsėjo mėn. 24 
d., 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po šv. Mišių bus 
pusryčiai ir susirinkimas Jauni
mo centro naujam pastate. Šv. 
Mišiose, pusryčiuose ir susirin
kime narės prašomos skaitlin
gai dalyvauti. (pr.). 

— Pasaulio didiesiems žmo
nėms dažnai prikišama, kad jie 
galėję padaryti labai daug gera, 
bet nepadarę. Jie galėtų atsaky
ti: pagalvokite apie blogi, kurį 
mes galėjome padaryti, bet nepa
darėme. Piešė Lyana Ancevičiūtė, K. Donelaičio lit. m-k* mokinė, 9 metų 

Eidamas į lituanistines mo
kyklas, lietuvių jaunimas paro
do visam pasauliui, kad Lietuvos 
kultūra ir meilė t am kraštui 
yra gyva net svetur ir ji visuo
met bus gyva Lituanistinių 
mokyklų lankymas taip pat gali 
teikti viltį gyvenantiems Lie
tuvoje, kad mes nepasiduodame 
šio krašto papročiams, bet esa
me tvirti lietuviai. Savo veikla 
ir lietuviškos kultūros parody
mu įrodome amerikiečiams, 
kad lietuvių tauta yra gyva. 

Viso to nebūtų be lituanisti
nių mokyklų, kuriose mes iš
mokstame apie Lietuvos kultū
rą ir praeitį. Mes taip pat mo
komės istorijos, geografijos, 
literatūros, kalbos, dainų ir tau
tinių šokių. Priprantame daly
vauti choruose ir šokių ansamb
liuose, o vėliau — koncertuose-
šventėse, kur svetimtaučiai 
supažindinami su lietuvių kul
tūra. Būdami tvirti lietuviai, 
mes skelbsime pasauliui apie 
skriaudą Lietuvai. Geriausia 
vieta įprasti būti geru lietuviu 
yra šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos. 

Erikas VasOIanskas, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VI kl. mokinys. 

SAPNAS 

Diena buvo Salta. Aš iiėjau 
su draugais į mišką. Mes ten 
sukūrėme laužą, bet mums 
reikėjo daugiau medžių laužui. 
Aš pasisiūliau nueiti į mišką ir 
jų paieškoti. Miškas buvo di
delis ir tamsus. Aš ėjau iš vie
no tako į kitą ir trečią. Kada 
nutariau, kad jau medžių už

tenka, pasijutau, kad nežinau 
kelio atgal. Beieškodamas ta
ko, vidury miško pastebėjau 
namo griuvėsius. Kai prisiar
tinau, mane nustebino senos 
moters balsas. Senutė aiškino, 
kad ir ji labai seniai viena 
gyvena miške ir džiaugėsi, kad 
aš ją aplankiau. Iš jos kalbos 
supratau, kad ji norėtų, kad aš 
ilgiau pas ją pasilikčiau. Bet 
ji buvo tokia sena ir baisi, kad 
aš išsigandęs pradėjau bėgti. 
Man rodos, kad aš per tą tam
sų mišką labai ilgai bėgau. 
Apsidžiaugiau, nes pamačiau 
draugų laužą. Aš pradėjau bėg
ti dar greičiau ir nepastebėjau 
didelės duobės, į kurią įkritau. 
Tik staiga pajutau, kad jau čia 
ne miškas, o mano miegamasis 
kambarys. Tai visa buvo t ik 
baisus sapnas. 

Robertas Blmstrabas, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys. 

Piešė Kęstutis Brakauskaa, Da
riaus Girėno lit. m-los mokinys 

RIESTAINIS 

Mažas berniukas įėjo į kepy
klą ir paklausė pardavėjos: 

— Panele, kiek kainuoja ries
tainio skylė? 

— Nė kiek, — atsakė parda
vėja. 

— Tad, praiau man duoti 
vieną riestainį su didele skyle. 
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