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Tarybinėje mokykloj 
(Tęsinys) 

Kybartai. Lietuvių kalbos mo
kytoja Sukackienė liepė Vila kl. 
mokiniams išmokti po ateistinį 
eilėraštį arba paskaityti ką nors 
ateistine tema. Dauguma moki
nių nepasiruošė. Tuomet moky
toja pagąsdino, kad kitą kartą 
surašysianti dvejetus. Kelios mer
gaitės pasipriešino, tvirtindamos, 
jog esančios tikinčios ir prieš sa
vo įsitikinimus ateistinių eilėraš
čių nedeklamuosiančios. Viena 
iš mergaičių atsinešė paskaityti 
B. Brazdžionio eilėraštį "Garbės 
h imnas" , bet mokytoja neleido, 
sakydama, jog čia esąs ne eilė
raštis, bet religinė giesmė. Mo-1 
kyt. Sukackienė vertė tikinčias 
mokines išmokti ką nors iš jos 
atneštų "Zuikių pasakų''. 

Leipalingis. Vid. mokyklos 
biologijos mokytojas Vytautas 
Česnulis — karščiausias ateizmo 
apaštalas. Savo pamokas jis daž
nai paverčia ateizmo paskaito
mis, išjuokiančiomis tikinčiuo
sius ir religiją. Vienas vienuolik
tokas charakterizavo V. Česnulio 
propagandą, kaip "tipišką Lietu
vos ateistams savo neišmintimi, 
cinizmu ir nenusimanymu religi-
joje . 

tiką, kas neįstos — gaus "vilko" 
charakteristiką... Kurie įstos į 
komjaunimą, tie važiuos į Zara
sus, o neįstojusieji liks namuose". 

Mokytoja Smaidžiūnienė tikin
tiems vaikams duoda rašyti ateis
tinius rašinėlius, kas aiškiai dis
kriminuoja religingus mokslei
vius. 

•1977 m. gruodžio mėn. mokyk
loje buvo surengta ateistinė po
pietė, kurioje buvo deklamuoja
mi eilėraščiai ir sekamos pasa
kos, išjuokiančios kunigus ir ti
kėjimą. 

Vakarų Vokietijoje plečiasi Hitlerio "patarimu" nusinuodijusio žinomo 
maršalo Erwino Rommelio, daugelio mūšių laimėtojo, kultas. Jo vardu 
pavadinamos gatvės, aikštės, salės. Velionis feldmaršalas laikomas ge
riausiu Vokietijos kariu 

Prienai. 1978 m. balandžio 17 
d. į Prienų raj. Vykdomąjį komi
tetą buvo pakviesti Pakuonio, 
Skriaudžių ir Užuguosčio parapi
jų klebonai. Rajono pirmininko 
pavad. Morkvėnas priekaištavo | 
klebonams, kad šie per Velykas 
leidę vaikams dalyvauti religinė
se apeigose. Pakuonio klebonas 
kun. Tėvelis atsikirto, kad kuni
gas nesąs milicininkas ir vaikų 
nuo altoriaus nevaikysiąs. Kiti 
kunigai aiškino: "Pasirašėte gra
žią Konstituciją, tai būkite malo
nūs jos laikytis". 

JAV MOKSLININKAI ATMETA 
MASKVOS KVIETIMUS 

Stebuliai (Lazdijų raj.). Aš
tuonmetėje mokykloje mokslei
viai yra prievartaujami rašytis į 
pionierius ir komjaunimą. Privers
ti įsirašyti į pionierius mokslei
viai verčiami nešioti raudoną pio
nieriaus kaklaraištį. Nekartą mo
kytojai išgirsta tokį atsakymą: 
"Geriau už 75 kap. nusipirksiu 
saldainių, negu pionieriaus kak-
laraikštį". 

1978 m. balandžio 4 d. VII 
kl. moksleiviai buvo verčiami ra
šytis į komjaunimą. Visi moki
niai buvo palikti po pamokų ir 
po du kviečiami į mokytojų kam
barį. Mokytoja Eugenija Smai
džiūnienė šitaip įrodinėjo kom
jaunimo naudą: "Kas įstos į ko 
jaunimą, gaus gerą charakteris-

Užuguostis (Prienų raj.). Per 
š.m. Velykas bažnyčioje buvo 
gausu ne tik suaugusių tikinčių
jų, bet ir moksleivių. Nuo pat 
pamaldų pradžios bažnyčioje bu
vo šnipų ir vietinės valdžios ats
tovų. Šie, atėję į zakristiją, norė
jo surašyti pamaldose dalyvau
jančius vaikus ir priekaištavo 
klebonui, kam jis organizuojąs 
moksleivius aktyviam dalyvavi
mui pamaldose. Klebonas kun. 
Zenonas Navickas paaiškino, 
kad jis po protokolu nepasirašy
siąs, o vaikus organizuosiąs ir 

I toliau. "Aš prie komunistų vai
kų nelendu, todėl savo vaikus 
auklėkite, kaip patinka, o iš ti
kinčiųjų tėvų reikalavau ir reika
lausiu, kad vaikai eitų į bažny
čią", — užtikrino klebonas. 

(Bus daugiau) 

VLIKo ir PLB 
pasitarimai 

VLIKo ir PLB Valdybos 1978 
metais rugsėjo 30 d. susirinko 
Clevelande apžvelgti okupuotos 
Lietuvos dabartinės padėties, 
pasiinformuoti apie paskirai 
vykdomus Lietuvos laisvinimo 
darbus, aptart i mūsų tautos 
laisvei ir Lietuvos Nepriklauso
mybei laisvųjų lietuvių pašven
čiamų pastangų ir jų darnos. 
VLIKo Valdybai atstovavo pir
mininkas dr. K. Valiūnas, vice
pirmininkai B. Bieliukas, dr. B. 
Nemickas ir sekr. J. Valaitis, 
P L B Valdybai — pirm. V. Ka-
mantas . vykd. vicepirm. V. 
Kleiza, prot. sekr. A. Juodval
kis, sekr. D. Kojelytė ir PLB 
Valdybos ryšininkas su VUKu 
K. Jankūnas. 

Pirmininkams išdėsčius savo 
organizacijų numatomus užda
vinius ir atliekamus darbus, 
svars tyta tokio turinio darbo
tva rkė : White Plains konferen
cijos nutarimų numatyti darbai, 
PLB Seimo nutarimai ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruoša. 

Apžvelgus White Plains kon
ferencijos numatytus uždavi
nius, nusistatyta juos vykdyti 
bendrai susitarus arba apie at
skirai atliekamus darbus vienas 
kitą painformavus. 

V-jo P L B Seimo politinio po
būdžio įsipareigojimai numaty
ta vykdyti bendromis pastan
gomis, ypač derinant Lietuvos 
laisvinimo veiklą ir jos atstova-

jvimą už Lietuvos ribų. 
VLIKas pasižadėjo moraliai 

Įremti Pasaulio Lietuvių Jauni-
imo Kongresą, kuriam finansinį 
! užnugarį sudaro Pasaulio I ie-
Į tuvių Bendruomenė. 

Pasi tar imas vyko nuoširdaus 
į atvirumo, pasitikėjimo, darbo 
•darnos ir viltingos jo kloties 
I dvasioje. 

Maskva. — Akademikas And
rėj Sacharovas keliskart ragino 
amerikietį Nobelio premijos lau

reatą Linus Pauling užstoti tris žy
mius rusus mokslininkus, įkalin
tus už tariamą antisovietinę veik
lą: Juri Orlovą, Sergejų Kavalio-
vą ir Aleksandrą Bolonkiną. Sa
charovas prašė, kad prof. Pauling 
atkreiptų sovietų vyriausybės do
mesį į sunkią minėtų trijų moks
lininkų padėtį ir paragintų val
džią juos išlaisvinti. Kaip žino
ma, Sergejus Kovaliovas buvo nu
teistas Vilniuje taip pat ir už lie
tuvių katalikų teisių gynimą. 

Amerikietis Pauling svečiavosi 
Maskvoje ir Taškente, kur daly
vavo bioorganinės chemijos ir 
molekulinės biologijos seminare. 
Abejojama, ar jis išgirdo Sacha
rovo prašymą, nes Tiesoje Pau-
Įlingas pasigyrė turėjęs didelį ma
lonumą padaryti pranešimą 
Maskvos universiteto auditorijai 
ir buvęs laimingas gavęs aukš
čiausią Sovietų Sąjungos akade
mijos apdovanojimą — Lomono
sovo aukso medalį. Paulingas pri
dėjo: "Šiomis dienomis sustiprėjo 
mano optimizmas ir tikėjimas 
taikia žmonijos ateitimi". 

Nežiūrint Paulingo pareiškimų, 
vis daugiau amerikiečių moksli
ninkų, protestuodami prieš sovie
tų režimo elgesį su -ovietų moks
lo žmonėmis, boikotuoja Mask
vos rengiamus mokslinius suva
žiavimus. Prieš keletą savaičių 
Maskvoje įvyko tarptautinis ge
netikų kongresas. Iš 66 amerikie
čių, pakviestų kongrese kalbėti, 
neatvyko net 42. Amerikos aka
demikai šitokį protestą surengė 
spontaniškai, niekieno neragina-

Libano sostinėj 
aidi šūviai 

Beirutas. — Libano karo veiks
mai kiek aprimo, tačiau sirų šau
liai neišleidžia apsuptų krikščio
nių. Kai tik kas bando perva
žiuoti Karantinos tiltą, iš Sirijos 
kariuomenės pozicijų pasipila 
šūviai. Ir paliaubų metu žuvo 
7 asmenys, 20 buvo sužeistų. 

Libano prezidentas Šarkis bu
vo nuskridęs į Saudi Arabiją pa
sitarti su princu Fahdu, kaip iš
laikyti karo paliaubas ir sustab
dyti kraujo praliejimą. 

Vatikanas paskelbė 
rinkimų tvarkę 

Roma. — Kardinolų kolegija 
paskelbė naujo popiežiaus rinki
mų tvarką. Šeštadienį kardino
lai šv. Petro Bazilikoje laikys 
bendras Mišias, kuriose prašys 
Šventosios Dvasios pagalbos po
piežiaus rinkimuose. Po pietų, 
4:30 vai. kardinolai procesija įžy
giuos į Sistinos koplyčią, ir jos 
durys užsidarys. Sekmadienio ry
tą prasidės balsavimai. Tą die
ną numatomi, jei bus reikalas, 
keturi balsavimai, du iš ryto, 

mi , nespaudžiami. Į du — po pietų. 
Nuteisus Ščaranskį, 26 ameri- § i k a r t a- rinkimuose dalyvaus 

;- omoriViPtic kardinolas Tohn 

Sovietų darbininkai 
steigia laisvas unijas 

kiečiai Nobelio premijos laurea
tai pasirašė Maskvos Mokslų Aka-
demijon pasiųstą protesto tele
gramą, kurioje pabrėžė, kad Šča-
ranskio nuteisimas yra pagrindi
nių žmogaus ir mokslo laisvių 
laužymas. Amerikos 27 universi
tetų kompiuterių departamentų 
vedėjai irgi pasiuntė' protestus 
Maskvai. Susirūpinusių moksli
ninkų komitetas (Committee of 
Concemed Scientists) renka uni
versitetų rektorių parašus protes
to raštui. 

New Yorko universiteto Cou-
rant matematikos institutas pra
nešė sovietų valdžiai, kad trys 
anksčiau kviesti sovietų matema-į Washingtonas. — Šių metų 
tikai, kurie turėjo semestrui įsi-Į JAV rinkimai į kongresą ir gu 
jungti' į instituto dėstytojų šta- '1 •-*"—- 1"';°;- -"•« U O M ari 
bą, šiuo metu nelaukiami, kol 
bus laužomos sovietų mokslinin-

ir amerikietis kardinolas John 
Wright, kuris popiežiaus Jono 
Pauliaus rinkimų metu buvo li
goninėje, kur jam padaryta akies 
operacija. 

Kandidatų iš kardinolų kolegi
jos yra 112, iš jų tik 26 kardi
nolai yra italai, tačiau, stebėtojų 
manymu, daug vilčių, kad ir šį 
kartą popiežiumi bus išrinktas 
italas, kaip per paskutinius ketu
ris šimtmečius. 

Nevv Yorkas. — Amnesty In
ternational neseniai paskelbė ra
portą apie Sovietų Sąjungos dar
bininkų bandymus sukurti lais
vas darbo unijas, profsąjungas. 
"Sovietų Sąjungos Darbininkų 
Laisvųjų Darbo unijų" organiza
toriai, iš viso 21 darbininkas, bu
vo valdžios "sutvarkyti ' ' . Vienas 
svarbiausių organizatorių, Vladi
miras Klebanovas buvo suimtas 
jau penkiskart nuo 1973 m., 
kada jis pradėjo steigti laisvas 
unijas. Prieš tai Klebanovas 16 
metų buvo vienos anglių kasyk
los Ukrainoje formanas. Jis 1968 
m. buvo pašalintas iš darbo už 
tai, kad atsisakė siųsti darbinin
kus į labai pavojingą kasyklų da
lį ir neversdavo darbininkų dirb
ti viršvalandžius be atlyginimo. 

Kai Klebanovas pradėjo rašyti 
valdžiai skundus, nurodydamas 
nesaugių kasyklų apsileidimą ir 
motyvuodamas dideliais žuvusių 
darbininkų skaičiais, jis buvo už
darytas į psichiatrinę ligoninę iki 

1973 m. 
Kiti "laisvųjų unijų" steigėjai 

irgi buvo nubausti . Dešimt bu
vo suimti, keturi — uždaryti į 
proto ligų ligonines, o septyni 
dingo be žinios. 

Amnesty International rapor
tas nurodo, kad sovietų darbinin
kai dažnai siunčia skundus į tarp
tautines organizacijas —Jungti
nėms Tautoms ir Tarptautinei 
Darbo organizacijai Ženevoje, 
tačiau tie skundai ten- sėdinčių 
komunistų būna padedami į stal
čių. Sovietų valdžia skundus pa

sirašiusius tuoj atleidžia iš dar
bų, o paskui areštuoja už "pa
razitizmą". Nežiūrint valdžios 
persekiojimų, Sovietų Sąjungos 
"laisvųjų unijų" vadų jau yra 
apie 200, rašo Amnesty Interna
tional raportas. Kada kapitalisti
nėje Amerikoje jau nuo Wag-
nerio Akto, priimto 1935 m., dar
bininkai turi teisę organizuoti ir 
stoti į darbininkų unijas, Sovie
tų Sąjungoje darbininkai tokių 
teisių dar neturi. Jiems atstovau
ja režimo sukurtos "iškabos", 
kurių priekyje pastatyti žmonės 
neatstovauja darbininkams, bet 
režimo potvarkiams, kuriais darbo 
žmonės išnaudojami. Vakaruose 
dažnai lankosi marionetės, besi
vadinančios unijų vadais. Su jais 
vakarų darbo unijų vadai turėtų 
nebendrauti, nes jie darbo žmo
nių interesų išdavikai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Daugiau žmonių 
gali balsuoti Prasidės derybos 

kų teisės ir laisvės 
Kai kurie Amerikos mokslinin

kai įrodinėja, kad panašūs ame
rikiečių protestai nepasiekia tiks
lo, nes sovietų mokslininkai nėra 
kalti dėl režimo metodų. Kiti 
aiškina, kad laisvieji mokslinin
kai turėtų atsisakyti bendrauti su 
diktatūrinio režimo tarnais. Ne
retai sovietų valdžia tiesiog ne
duoda savo mokslininkams, kvie
čiamiems į užsienius, vizų. Rug
pjūčio mėn. Maskva neišleido sa
vo matematiko, kuris buvo kvies
tas į Helsinky ruošta tarptauti
nį mokslininkų suvažiavimą. Ja
me užsienio matematikai visvien 
surengė ceremonijas ir įteikė "už 
akių" medalį sovietų mate
matikui. 

Kambodija laukia 
Vietnamo puolimo 
Bangkokas. — Kambodijos 

valstybinis radijas paskelbė sek
madienį, kad visos karinės jėgos: 
karo laivynas, aviacija ir sausu
mos armija yra pasirengusios gin
ti savo žemę. Pareiškime sako
ma, kad Vietnamas rengiasi ofen
zyvai prieš Kambodija, kai tik 
praeis lietingas oras. 

Kambodijos radijas ragino ir 
civilius žvalgyti priešo kėslus ir 
ruoštis ginti savo teritoriją. 

Tailandijos stebėtojai mano, 
kad, pasibaigus lietui. Vietnamas 
pasius į Kambodija iš kambodie-
čių sudarytus dalinius, kurie ban
dys nuversti premjero Pol Poto 
režimą. 

Sirija atmeta 
taikę su Izraeliu 

Neiv Yorkas. — Sirijos užsie-1 
nio reikalų viceministeris pirma-; 
dienį pasakė kalbą Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjo
je. Jis griežtai atmetė Egipto-Iz-
raelio susitarimus Camp Davide, 
sakydamas, kad jie "tušti ir. be
reikšmiai". Izraelis esąs kaltas 
dėl kovų Libane, nes jis remia ne
legalius elementus, kurie puola 
taikai išlaikyti atsiųstą Sirijos 
kariuomenę. 

Sirijos ministras toliau apkal
tino Izraelį, kad tas siekia iš
plėsti savo teritoriją Viduriniuo
se Rytuose ir todėl išnaudoja 
Libano padėtį savo tikslams. De
rybos tarp Izraelio ir Egipto 
esančios tik agresoriaus apdova
nojimas už jo agresiją. 

— Prancūzijos policijos susi
šaudyme su nusikaltėliais žuvo 
du seniai policijos paieškomi 
gangsteriai. 

Pradėjo tyrinėti 
Turino drobulę 

Turinas. — Pirmadienį naktį, 
po dviejų dienų seminaro, 25 
mokslininkai p'adėjo tyrinėti 
Kristaus drobulę, kuri yra lininė, 
14 pėdų 3 inčų ilgumo ir 3 pė
dų, septynių inčų pločio. Moks
lininkai buvo išrinkti iš 250 
ekspertų, kurie domisi šia nepap
rasta drobule, kurioje, lyg foto 
negatyve, įžiūrimas barzdoto, su
žeisto vyriškio atvaizdas. Drobu
lė per paskutine; 43 dienas buvo 
išstatyta Turino San Giovanni 
katedroje. Katalikai tiki, kad šio
je drobulėje po nukryžiavimo 
buvo suvyniotas Kristaus kūnas. 

j — • 

bernatūras kvies savo balsus ati
duoti 155.5 milijonus amerikie
čių. Nuo 1976 m. balsuotojų 
skaičius paaugo 5.4 milijonais. 
Visi rinkimai pareikalaus apie 
200 mil. dol. išlaidų. Kandida
tai ne tik prašo aukų iš savo 
rėmėjų ir iš partijų iždo, bet ir 
patys planuoja išleisti daug sa
vo pinigų. 

Skelbiama, kad daugiausia lė
šų surinko Šiaurinės Karolinos 
senatorius Jesse Helms, — apie 
5 mi!. dol. Kandidatų tarpe yra 
ir milijonierių, kaip Texas res
publikonų kandidatas Bill Cle-
mens, siekiąs gubernatoriaus vie
tos, Minnesotos demokratas Bob 
Short, siekiąs senato vietos, iri 
Floridos respublikonas Jack 
Eckerd, norįs tapti gubernato
rium. 

Balsuotojų susidomėjimas rin
kimais vargu bus didesnis, kaip 
p-aeityje. Paskutiniuose naciona
liniuose rinkimuose dalyvavo 
54.4 nuošimčiai balsuotojų, ka
da Australijoje rinkimuose pa
prastai dalyvauja apie 95 nuo
šimčius turinčių teisę balsuoti, 
V. Vokietijoje —91 proc, Pran
cūzijoje — 88 proc, Britanijoje 
ir Japonijoje apie 73 proc. Ka
nadoje 71 proc. 

Washingtonas. — Ketvirtadie
nį Washingtone turi prasidėti 
Egipto ir Izraelio delegacijų de
rybos. Jų atidaryme pažadėjo da
lyvauti ir prezidentas Carteris. 
Izraelio delegacijai vadovaus už- lyvavo politinio biuro nariai Mi-

— Izraelyje streikuoja paštas, 
kurio tarnautojams į paramą atė
jo radijo ir televizijos technikai, 
paskelbdami "simpatijos strei 
ką". Paštininkai reikalauja pakel
ti algas 40 nuošimčių. 

— Italijos komunistų partija 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
pasmerkiama Raudonosios Bri
gados veikla. Romoje, Milane ir 
kituose miestuose įvyko komunis
tų organizuotos demonstracijos 
prieš terorizmą. Komunistų par
tija skelbia, kad teroristai bando 
suardyti parlamentinę daugumą, 
kurioje dalyvauja ir komunistai. 

— Italijos komunistų partijos 
vadas Enrico Berlinguer pirma
dienį pradėjo vizitą Maskvoje ir 
susitiko su Leonidu Brežnevu. 
Pasitarime kartu su Brežnevu da-

sienio reikalų ministras Dayanas 
ir gynybos ministras Weizmanas. 
Aštuonių asmenų Egipto delega
cijai vadovauja gynybos minist
ras gen. Kamai Hassan Ali. 

Izraelio Weizman pabrėžė iš-
vykdams į Washingtoną, kad de-

chail Suslov ir Boris Ponomarev. 
Tass agentūra praneša, kad pa
sikalbėjimai vykę draugiškoje at
mosferoje 

— Amerikietis evangelistas Bil-
ly Graham pirmą kartą pamoks
lavo katalikų bažnyčioje. Pozna-

vvKaams i vvaju»'6L"'"!i — - - - v. , 
rybose teks nuspręsti daug smulk- nes Domininkonų bažnyčia buvo menų. Abi pusės esančios labai 
patyrusios karo klausimuose, ta
čiau pirmą kartą bus svarstoma 
taika. 

J. Gliaudą — laureatas 
Pirmąjį Dzūkų draugijos pa

skelbtą konkursą laimėjo žino
m a s rašy to jas Jurg is Gliaudą 
savo romanu "Perlojos respub
lika". Konkurso komisiją suda
rė Dalia Kučėnienė, kun. dr. Ig
n a s Urbonas, Česlovas Grince-
vičius ir Dzūkų draugijos a ts to
v a s Tėv. Jonas Borevičius, S.J. 
Premijos dydis — $1500.00. Ka
d a ir k u r premija bus įteikta, 
b u s paskelbta vėliau. Komisijos 
sprendimas buvo vienbalsis. 

Tyrinėjimuose bus bandoma 
nustatyti drobulės amžių. Bus 
naudojami rentgeno spinduliai 
ir rentgeno "flourescence" meto
dai. Turino arkivyskupas Anas-
tasio Ballestrero davė mokslinin
kams leidimą drobulę ir jos ats
kirus siūlus tyrinėti mikroskopu 
ir kitais būdais. Uždrausta tik 
naudoti tokius chemikalus, kurie 
sunaikintų pačią drobę. Manoma, 
kad mokslininkai tyrinėjimų re
zultatus ir išvadas paskelbs po 
kelių mėnesių. 

pilnutėlė, dalyvavo apie 3,000 
lenkų katalikų ir baptistų, ku
rių Lenkijoje esą apie 6,000. Do
mininkonų bažnyčia yra netoli 
Poznanės universiteto, dalyvavo 
daug jaunimo. 

— Pirmadienį Turkijoje polici
ja rado nužudytus šešis komu
nistus, septintas rastas sužeistas, 
mirė vėliau. Turkijoje vyksta 
slapta kova tarp dešiniųjų ir re-
voliucijonierių. Tarp nužudyto-
jų trys buvo Turkijos darbo par
tijos nariai, vienas revoliucinės 
organizacijos mokytojas ir du kai
rieji studentai. 

— Vietname traukiniai vėl pra
dėjo vaikščioti tarp Hanojaus ir 
Ho Ch Minh miesto, buvusio 
Saigono. Geležinkelio linija bu
vo atstatyta po potvynių. 

— Japonijos vyriausybė įsakė 
visoms policijos agentūroms pra
dėti aršų karą prieš Japonijos 
gangsterių organizaciją, kurioj 
gali būti arti 11,000 aktyvių na
rių. 

KALENDORIUS 
Spalio 11 d.: Germanas, Zi

naida, Bernaustas, Daugvydė. 
Spalio 12 d.: Serafinas, Dom-

nina. Gantas, Deimena. 
Saulė teka 6:57, leidžias 618. 

ORAS 
Debesuota su pragiedrėjimais, 

gali trumpai lyti, temperatūra 
apie 65 1. 
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IŠKILIAUSIAS 1978 M ĮVYKIS 
Didysis skautiškos veiklos 60-, (taip bent teko spręsti iš visada 

-čiui paminėti renginys — VI į įkaitusių kavos virdulių, kada 
Taut. stovykla — jau praeityje. į ten beužeidavai). Ka ir bekalbėti 
Ji prasidėjo rugpiūčio 13 ir bai
gėsi rugp. 26 d. Paskutinį-į va
karą buvo nuleista stovyklos gai
rė ir 2 savaites ten plevėsavu
sios mūsų trispalvė ir vėliavos tų 
kraštų, iš kurių čia buvo šuva-i minti! 
žiavę stovyklautojai, t.y. iš JAV,' tinėse 

— neužteko 24 valandų paroje 
planuoti viską iki detalių, per
planuoti ir daugelį įvairių smul
kių reikalų atsiminti, na, ir dar 
tokį didžiulį būrį sudraus-

Taigi vyriausiose būs-
dirbta šūkiu: "Darbo 

suspėti Kanados, Australijos, Ang'.ijcs ir I daug, laiko maža, bet 
Brazilijos. į reikia". 

Čia reikia paminėti, kai T S y- Į Na, ir prisivaikščiota tais ak
rą ruošiamos kas 10 m. Jubilieji-! menuotais keliais, kalneliais pri-
nės stovyklos yra ruošiamos kas • važinėta mašinom. (Jomis gali-
5-ri metai. Pirmosios 2 TS įvyko j ma buvo važinėti tik turint spe-
Neprikl. Lietuvoje, o šios ketu-j dalius leidimus), ir statomos jos 
rios pastarosios —jau išeivijoje. { buvo tik mašinų aikštėse). 
Šie sukaktuviniai metai ypatingi: B r o I i . ; o s stovyklai vadova-
tuo, kad 7 mėnesių laikotarpyje I B r 0 Į j | o s V S v.s. S. Miknaitis. 
buvo suruoštos ne: 2 didžiules į S t o v v k l ą s u d a r e 6 pastovyklės: 
Taut. stovyklos: pagrindinė - į j a u i ; s k a u t ų ATŽALYNAS, skau 
sausio mėn. Australijoje, prie' 

j liaudies dainas, B. Nagienė, pa-
I ruošusi liaudies papročių insce-
! nizaciją, buvo rodomi Lietuvos 
Į vaizdai ekrane. 

Religinio auklėjimą srityje dar-
Į bavosi keletas kunigų (dau-
i gumas iš jų — skautai), tai: A. 

Saulaitis, tėv. Aug. Simanavi-
'• čius, tėv. P. Baltakis, kun. Žilins

kas, kun. Kulbis, seselė Igne Ma-
rijošiūtė. Įspūdingos buvo sekma
dienio šv. Mišios su nešamomis 
aukomis: stovyklos, Australijos 
TS gaire ir ąžuolo lapų vainiku 
su degančiomis Šešiomis žvakė
mis. Jaudino momentas, kai visi 
Mišių dalyviai, skautiškai susiė
mę rankomis, kalbėjo Tėve mūsų. 
Mišios vyko amfiteatro stiliaus 
laužavietėj, ir visa ta gal poros 
tūkstančių minia sudarė glaudų, 
vieningą, skautišką būrį. Atrodė, 
kad šių Mišių metu gražiosios 
gamtos Kūrėjas Viešpats buvo 
čia kartu, mūsų tarpe. 

Stovykliniai įsirengimai išra
dingi — tam gi mes skautai! Se
sių stovykloje dominavo varstyti 
audiniai, smilgomis kaišytos ža
vios juostos, rištų mazgų orna
mentika, smiltelių, samanų, kan
korėžių papuošimai. 

Brolių įsirengimai traukė akį 
įmantriai išsirangiusiais stuob
riais, didžiuliais meniškais ženk
lais, virviniais tiltais. Jūrų skau
tai pasistatė savo denį - laivą — 
Nojaus arką. 

UNB 

Šeštosios Tautinės stovyklos maitintojai — stovyklos ūkio skyriaus 
viršininkas v. S. Petras Molis (deš.) ir stovyklos virtuvės šafas Howard 
Beaudette Nuotr. V. Bacevičiaus 
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Pašto iSlaktas —*"—». pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 
Kitur JA.V. 35.00 18.00 
Kanadoje UJSA. 37.00 19.00 
Užsienyje 37.00 20.00 
Savaitims 25.00 15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

Meibourno, sutraukusi apie 400 
skautų (šimtinė nuvyko švęsti 
tą didįjį įvykį iš Siaurės Ameri
kos; kiti — iš Anglijos, Brazili
jos, N . Zelandijos). 

tų, j . skautų BALTIJA, skautų 
vyčių, prityrusių skautų, skauti
ninkų ir Ą2UOLO mokykla, ku
ri, sakykime, yra lyg skautiškas 
universitetas. 

* • - . * , . . . . . . _ * , t Seserijos stovvklai vadovavo 
Šioji Š. Amerikoje ruoštoj, J b j ^ y s y A T_ Keielienė s u , 

įtraukė tiilfsranTTn<» iiB»'in;.-i! i . sutraukė tūkstantinę lietuviškoj savo štabu. Seserijos pastovyk-
skautisKo jaunimo. Vieta p i bu- l ė s t u r ė j o l y r i § k u s p a v a d 
vo parinkta rytiniam pakrašty,j ^ A a n ? i „ _ P APAR 

jaun. skaučių 
inimus: 

PAPARTEUS, Treasure Valley, Paxton. Mass. 11 kauBų _ M A N O Ž E M £ , Prityr. 
amerikiečių skautų stovyk.avie-l , < a u č i u _ D A I N T j S A J J S , vyr. 
tej, kunos plotas — apie 2000 ak- $ k a u č i ų _ § I A U R £ S PAŠVAIS-
rų. Didžiulis spygliuočių ir lapuo- j ^ - s k a u » { ų _ G I X T A R O 
čių miškas, stovyklavietes ribose, ^ ^ j r ž i d i n i e č i ų . G I J A ; t a u . 
esantis ežerėlis — P ^ ™** Uda i l ė s , darbeS* ! • • § i i i **• 
maudymuisi, buriavimui, irklavi- n o s i D A I L £ S R A T U . Be šiųskau-
mui. Pastovyklės gan toli viena ; t a m o k s l i o s m d i j a s č i a ė j Q kelioli-
nuo kitos, nes misKo platumos, ; k a G i n t a r o mokyklos sesių, 
erdvės ir tyro oro čia aibės. Vie- į 
ta kalnuota, vietomis ir akme- j Bendrijos stovyklai^ vadovavo 
nuota;, tad stovyklautojams teko i v.s. Alf. Samusis iš New Yorko. 
nemažai prisivaikščioti. Nevie
nas jau per pirmąją savaitę "nu 
vaikščiojo" savo batus. Tačiau Į 

Eita programa, paskaitos, 
užsiėmimai 

viską prašoko g ra l i gamta, pusi-1 Reikėtų supažindinti su sto-
mis kvepiantis oras, ribuliuojan- vykioje vykusia programa, užsi-
tis ežerėlio paviršius (lietuviškai ėmimais. 
šiuo laikotarpiu jis buvo vadina
mas Galvės ežeru). Nuostabiai 
geras oras beveik iki pat stovyk
los pabaigos, sotus maistas, na, 
ir, žinoma, svarbiausi stovyklos 
komponentai — smagi nuotaika 
ir įvairios skautiškos išmonės, su
teikė kiekvienam stovyklautojui 

skautiško patyrimo ir. daugiau 
reikia 

Stovykloje diena prasidėdavo 
7:15 ryto. Kaip žinote, skautas to
bulinasi dvasiniai, grūdina savo 
kūną, tai viskam buvo skirta tam 
tikri dienos laikotarpiai, neap
lenkiant ir pabendravimų, pasi
linksminimų, vakaronių, skautiš
kų išmonių. Be to reikėjo dar ir 
įsirengti, pasigaminti reikalin-

Stovyklos įstaigos, aprūpinimo 
punktai, parodos. 

Šiame naujai įsikūrusiame pa
lapinių mieste jau pirmą savaitę 
veikė daugelis įstaigų (jei taip 
galima būtų jas pavadinti). Skau
tiško gyvenimo dinamika bu
vo jaučiama kiekviename stovyk
los kampelyje. 

Stovyklos pašte jau pirmąją 
dieną buvo priimta 1500 laiškų. 
Kiekvieną rytą ir popietį jie buvo 
"special handling" būdu išveža
mi į miesto paštą (iš viso apie 
800- 900 laiškų į dieną). Pašte 
uoliai — iki 12-1 vai. nakties -
darbavosi du skautininkai: V. 
Bacevičius iš Clevelando ir St. 
Ilgūnas iš Rochesterio, manda
giai patarnaudami, nevėluodami, 
nors ir nepriklausydami unijai 1 
Jie vis ragindavo skautukus kuo 
dažniau rašyti į namus, savo 

Į skautininko laipsnį: 
ps. Jonas Lileikis, Omaha, 

Neb. 
ps. Romas Rupinskas, LSB VS 

pavaduotojas. 
ps. Raimundas Strikas, LSB va-

dijos narys. 
I paskautininko laipsnį: 

v.sl. Jurgis Jurgutis, Detroit, 
Mich. 

Apdovanotas Padėkos ordinu: 
v.s. Česlovas Anužis, Detroit, 

Mich. 
Sveikinu mielus brolius ir lin

kiu nepailstamai dirbti lietu
viško skautavimo naudai. 

Budėkime! 
v. s. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

ATTJKTME SKAUTIŠKA 
PAREIGĄ 

LSS 1978 m. Korespondenci-
nis suvažiavimas jau prasidėjo. 
Registracija dalyvavimui LSS va
dovybės organų rinkimuose pra
tęsta iki spalio mėnesio 13-tos die 
nos. Visi turintieji teisę balsuoti, 
jei dar dėl kurių nors priežasčių 
iki šio laiko neužsiregistravo, yra 
raginami nedelsiant užpildyti ir 
pasiųsti Suvažiavimo Prezidiu
mui registracijos lapus. Visi vie
netų vadovai yra raginami at
kreipti dėmesį, kad visi, o ypa
tingai jaunieji pilnateisiai LSS 
nariai užregistruotų ir dalyvau
tų šiame ypatingos svarbos įvy
kyje. Pagal nuostatus, šiame Su-

j važiavime dalyvauti ir balsuoti 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI LS 

SESERIJOJE 

Į vyresnės skautininkės laips-

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- i 
nių nesaugo. Juos grąžina tai i* : 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Sltel- : 
bimų kainos prisiunčiamos gavus 

_ prašymą. 
"itlIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllilIlHllllllllllllllllllllIli 

= • Administracija dirba kas-
= dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta-
E dieniais nuo &30 iki 12:00. 
= • Redakcija dirba kasdien 
= 8:30 — 4:00, šeštadieniais 
= 8:30 — 12:00. 

draugams į visas pasaulio šalis. 
Vokai buvo antspaudojami spe- j turi teisę visi aštuoniolikos metų 
cialiu amerikietiško pašto ant- Į sukakę LSS nariai. Jei kas nors, 
spaudu, kar tu pridėdami ir lietu
viškąjį šios TS antspaudą. Tie 
vokai liks visiems brangiu filate-
Iiniu suvenyru. 

(Bus daugiau) 

L.S.B. VYRIAUSIO 
SKAUTININKO PRANEŠIMAS 

LSB vadi jai pristačius, žemiau 
tikėtis, įžiebė 'karštesnę! giausius' "stovyklavimo laiko-, išvardinti vadovai LSS Tarybos 

meilę viskam, kas lietuviška ir j tarpiui rakandus, reikmenis. O 
lietuviškai skautiška. Tai toks 
būtų įvadas į šią TS, jei, sa
kysime, mielą skaitytoją įvestu-
me pro didžiuosius stovyklos var
tus, kuriuos dieną naktį "stro
piai saugojo Chicagos Miško bro
liai ir šios sargybos viršininkas s. 
J. Salčiūnas. 

Šis tas iš statistikos 

Savaitgalį dalyvių skaičius sto
vykloje siekė daugiau kaip 1000. 
(Palyginimui — II TS 1938 m. 
buvo 4000 stovyklautojų). Regu
liariai stovyklavo apie 900. Sesių 
buvo 500, brolių - netoli 400. 
Taigi vis moterys Šiuo metu vi
sur pirmauja: ir stovyklos virši
ninkė buvo moteris — LSS Tary
bos pirmininkė v.s. L. Milukienė. 
TS sudarė 3 atskiros stovyklos: 
Brolijas (tas vardas įrašytas ir 
stovyklos vartuose); Seserijos, ku
ri buvo pavadinta SUTARTI
NĖS vardu, ir Bendrijos, kurią 
sudarė įvairaus amžiaus vadovai, 
trumpesniam pastovyklavimui 
atvykę skautininkai ir akademi
kai skautai. Skaičiumi ši stovyk
la buvo mažiausia ir įvairavo da
lyviais. 

TS palapinių statistika — 333 
palapinės (neskaitant s a v a v a 
lio svečiams pastatytųjų) ir ke-
liadešimt pastogių bei keliu di
delių medinių pastatų, kuriuose 
buvo įsikūrę stovykla štabai. Juo
se gyvenimas virė kone visą parą 

kur dar vartų statymas, pasto
vyklės papuošimai? Medžiaga 
tam turi būti surandama čia pat, 
miške, tad dėl daugelio visų šių 
užsiėmimų diena stovyklautojui 
virsta tik akimirksniu. Laužai, 
vakaronės, nusitęsdavo į vėlyvą 
vakarą, mėnesienai sidabruojant 
Galvės ežero bangeles, kur pasi
girsdavo laivo irklų teliūškuoja
mas vanduo. 

Buvo nemaža kviestinių sve
čių, paskaitininkų, skaičiusių įdo
mias, naudingas paskaitas. Tai 
dail. A. Tamošaitis, kalbėjęs a-
pie liaudies meną, taut. dra
bužius. Zita Krukonienė — apie 

Pirmi jos posėdyje 1978 m. rug 
piūčio 16 d., buvo pakelti į aukš
tesnius laipsnius ar apdovanoti 
ordinais. 

Į vyresnio skautininko laipsnį: 
s. Romas Fabijonas, LSB vadi-

jos narys. 
s. Leopoldas Heiningas, Det

roit, Mich. 
s. Antanas Paužuolis, Chicago, 

m. 
s. Juozas Raikys, LSB vadijos 

narys. 
s. Juozas Salčiūnas, Chicago, 

111. 
j.s. Vvtautas Vaitkus, Mel-

boume, Australij'a. 

ypatingai pavieniai skautininkai 
-kės, nebūtų gavęs registracijos 
lapų, kreipkitės į LSS Seserijos ir 
Brolijos vadijas, vietos vienetų va
dovybes, skautininkų-kių ramo
ves ir draugoves. 

SESĖS SKAUTININKĖS 

Chicagos skautininkių draugo
vės sueiga įvyksta sekmadienį, 
spalio 15 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Pasida
linsime mintimis, pagyvensime 
šeštosios Tautinės stovyklos nuo
taikomis. Visos sesės kviečiamos 
dalyvauti. Kviečiami ir lietuviš
kąją skautybę besidomintys sve
čiai ir viešnios. 

nį: 
s. Vanda Aleknienė, Chicago, 

111. 
I paskautininkės laipsnį: 
v.sl. Ona Balsienė, Toronto, 

Canada 
g.v.v. Elena Namikienė, To

ronto, Canada 
v.sl. Elena Jonaitienė, Sydney, 

Australija 
Apdovanota padėkos ordenu: 
s. Albina Ramanauskienė, Chi 

cago, 111. 

CHICAGOS SKAUTŲ 
SUEIGOS 

Nerijos tunto sueiga įvyks sek
madienį, spalio 22 d., Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. 

Lituanicos tunto sueiga įvyks 
sekmadienį, spalio 29 d., Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Su
eiga bus pradėta Šv. Mišiomis, 
9:30 vai. ryto, toje pat salėje. 

iiiiitiiimiimiMimiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiim 
S 0 P H I E B A R Č U S 
R.VOIO 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 9:30 v. ryto. 

Telef. 4S4-2413 
1490 A. M. 

7159 a MAPLETVOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 60829 

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiii 

Aušros Vartų tunto sueiga į-
vyks sekmadienį, spalio mėn. 29 
d., Jaunimo centro žemutinėje 
salėje. 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTU 
TĖVU DMESIUI 

Lituanicos tunto jaunesniųjų 
skautų skyrius ruošia labai įdo

mią dviejų dienų iškylą į VViscon-
sin Delis. Dalyvauti kviečiami 
visi vilkiukai ir bebrai. Paskutinė 
diena registracijai yra spalių 15-
-ta. Registruojamasi pas skauti
ninką Kazį Miecevičių, tel. RE 
7-5408. Visi tėvai raginami leisti 
savo vaikus dalyvauti. 

(Registracija prie išvykstančio 
autobuso nebus pri imama). 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija ir motero ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cra\vford 
Medical Building) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pasai susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenne. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA .',-2670. 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Va!.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujo] Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutžs pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny-
m 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUMD 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; šegtad. 10-3 vai. 

TeL ofiso ir bato: 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. 

TeL BEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59tfa Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CTORURGfi 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ilgos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

MRRIIA AUKŠTJUTE 

I Š E I V E S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu
vos išvykimai Ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevicius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAU6AS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, III. 60629 

y 

Šeštosios Tautinės stovyklos pažte interesantų netruko. Dešinėje pafito 
viršininkas v. s Vladas Bacevičius. Seses ir brolius aptarnauja s. Ilgū-
nts Nuotr. V. Bacevičiaus i | 

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red. P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimą $13.27 
ANGLŲ NOVELfi. Anglu rašytojų novelių antalogija. Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46 
LIETUVOS POLICIJA įstatymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar su per
siuntimu $6.09 

Užsakymas shjstt: 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St.. Chicago, III. 60621 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K d A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 iki g vai. 
vak. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIV TR VA1KC LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BtrULDINfi 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. noDiet. 
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. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHIRURGI4A 
Ofisai: 

111 XO. WABASR AVE. 
4200 NO. CENTRAL AFE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkal/ 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contac* lenses'* 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei. 

Ofs. PO 7-6000 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Weet 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Am, Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7114 W. 127 St., Palos Heigjhts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES m 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

įstaigos Ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 So.49th Oovrt, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Išskyrus tre* Ir šeštad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rendencijos telef. GR S-OSll 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. H E 1-2123. Narna CI 8-«l»5 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir pe&ktal 

2-5 Ir 6-7 — 15 anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
3167 We«t 71st Street 

Valandos: l-« vai. popiet 
Treč. ir seStad pagal susitarimą. 

OfS. teL 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS aiOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

/ 



Šmeižtai prieš L. Kairį — 

SKRIAUDA TURI BŪTI ATLYGINTA 
Chicagos ir viso pasaulio lie- nių pareigūnų, kai L. Kairys po-

tuvius tebejaudina nesenos pra- kario metais įstojo į Amerikos ka-
cities nešvankus užpuolis prieš riuomenės sargybų kuopas ir ten 
mūsų tautietį Liudą Kairį. Ka- buvo žinomas kaip geras sargybi-

1949 m. atvyko į Chicagą. 

Š.m. rugsėjo 30 d., šeštadienį, 
apie 2 vai. po pietų, L. Kairys 

dangi ne visi skaitytojai gerai ži- nis 
no, kaip tai įvyko, mes trumpai 
pateiksime įvykio eigą. 

Pradedant 1976 metų rugsėjo 
mėnesiu, du Chicagos žumalis- grįžo, iš darbo. Jis rado savo bu
tai— Charles Nicodemus ir Wil- tą apstotą spaudos, televizijos, 
liam Clements paskelbė keletą radijo reporterių, kurių galėjo 
rašinių "Chicago Daily News" būti apie 40 asmenų. Pora jų pa-
dienraštyje apie tariamus "karo rodė jam naujausią (X.l) "Chi-
nusikaltėlius", kurie gyvena JAV eago Sun Times" numerį, kurio-
-bėse, tikslu "demaskuoti", kad je pirmajame puslapyje buvo di-
JAV-bių teismo organai imtųsi džiauriomis raidėmis per visas 
prieš juos griežtų priemonių. Kai 
šis dienraštis sustojo ėjęs, jie sa
vo akcijai susirado kitą — "Chi
cago Sun - Times" dienraštį. 

TIKRI LIETUVOS ISTORIJOS ĮVYKIAI 
Generolas Želigovskis, užgrobęs Vilnių, kėsinosi užimti ir Kauną 

STEPONAS VARANKA 

Jau pirmomis šios akcijos die
nomis, mums buvo aišku, kad 
šmeižto akcijai prieš kai kuriuos 
lietuvius vesti tiedu žurnalistai 
naudoja Sovietų Sąjungos įstaigų 
teikiamą medžiagą. Nors vienas 
čikagiškis "mėnraštis" minėtus 
"žurnalistus" bandė ginti, kal
tindamas "Draugą", ar jis tu
ri šiuo reikalu įrodymų, bet 1978. 
V. pati vilniškė "Tiesa" pri
sipažino tokios medžiagos atsiun
tusi. Tą dieną ji paskelbė ilgą 
"dokumentinį" rašinį, parašytą 
tikro ar išgalvoto asmens — a-
gento Vytauto Žeimanto — "Ka
rinių nusikaltėlių gynėjai", su 
antrine antrašte "Kodėl Čikagos 
katalikų laikraštis užsipuolė 'Či-
kago deily nius". Ji, žinoma, bu
vo skirta "Draugui". Tokią me
džiagą iš Sovietijos gavę vėliau 
prisipažino ir minėti žurnalistai. 
Jie tvirtino, paskelbsią daugiau kaltinamais dalykais, jų tarpe lie 
duomenų apie lietuvius "karo tuvių bažnyčios lankymu, leidimu 
nusikaltėlius". Kas gi turėjo būti vaikų į lietuviškas mokyklas, ve-
sekantis lietuvis? Tai buvo čika- žimu į Rako stovyklą, bendravi-

skiltis atspausdinta antraštė: 
"How Nazi guard lied his way 
to Chicago." Rašinys tęsėsi per 
visus 4 puslapius ir vėliau dar 
buvo tęsiamas spalio 1,2,3 dieno
mis. Kitos antraštės: "Nazi guard 
traced to Chicago"; "He was 
one of Adolf Hitler's SS men"; 
"How Nazi lied his way into 
U.S.", j r panašios. 

Rašinio autoriai, kaip jau mi
nėta, panaudojo bolševikų at
siųstus klastotus dokumentus, 
anketas, kurie buvo "Sun Times" 
dienraštyje atspausdinti. Tačiau 
klastotė yra tokia nevykusi, kad 
ir be ekspertų, neturint origina
lų, matosi anketų "sukarpymas, 
sudurstymas". Sakysime krinta 
tuojau į akis, kad tariamas "SS 

vyras" nufotografuotas su karo be
laisvio numeriu, nors visiems la
bai aišku, kad essesininkai belais
vių numerių nenešiojo. Klastotos 
ir kitos "dokumentų" vietos. 

* 

Ir rašinių tekstas taip paruoš
tas, kad Kairys kaltinamas ne-

giškis Liudas Kairys. 
L. Kairys — Brighton Parko 

kolonijos Chicagoje gyventojas. 
Jis turi ten dviejų butų namelį, 
minėtų "žurnalistų" surinktais ir 
matyt tiksliais duomenimis, 30, 
000 dolerių vertės (su dar 7000 
doleriu neišmokėtos skolos). 

L. Kairys — II pasaulinio ka
ro vyras. Daug kentėjęs, vėtytas šingą reakciją, kaip kad jos tikė-
ir mėtytas, taurus lietuvis. Jiedu josi rašinius rašę asmenys 
su žmona Nijole (Okaite) augi- ir "Sun - Times" dienraštis. L. 
na ir moko dvi dukras. Kairių 4 
asmenų šeima —veiklūs lietu
viai. Jau daugelis metų dirba Lie
tuvių Bendruomenės organizaci
joje, lituanistinių mokyklų, skau
tų tėvų komitetuose, veža 
dukras į susirinkimus, suei
gas, lietuviškus parengimus ir 
patys ten aktyviai dalyvauja, au-

mu su lietuvių visuomenės žmo
nėmis ir pan. Bandoma sukurti 
įspūdį, kad L. Karirys yra "pavo
jingas asmuo", nes jis — ir jo 
šeima — aktyvūs lietuviškosios 
visuomenės nariai. 

Reikia pasidžiaugti, kad pa
skelbimas minėto šlykštais raši
nio apie Liudą Kairį sukėlė prie-

Kairys susilaukė daug užuojau
tos pareiškimų, kuriuos raštu ar 
kitu būdu atsiuntė jam Chica
gos universitetų profesoriai, stu
dentai, kaimynai daugybė jam 
nežinomų asmenų. Kairio darbo
vietės vadovai ir eilė kitų darbi
ninkų išreiškė dienraščio vado
vams savo protestus. Ir daugybė 

koja ir aukojasi. Liudas turi di- kitų žmonių pasiuntė protesto 
džiulius lituanistinius rinkinius, laiškus, deja, visi jie buvo atmes-
gerą biblioteką. Kairių šeima — ti, tik vienas išspausdintas. Tai 
sveika lietuviška šeima, ku- tokia nekaltą žmogų apšmeižu-
riomis remiasi lietuviškoji išeivi- sio laikraščio "demokratiška" re-
in akcija. 

* * 

L. Kairio praeitis tokia, kaip Mums nuostabu, kad čikagiš-
daugclio lietuvių II pas. karo vy- kiams gerai žinomas ir lietuvių 
rų. Karo pradžioje jis tarnavo ne- plačiai skaitomas, gerai infor-
priklausomos Lietuvos kariuome- muotas dienraštis, šiuo atveju 
nėję, 1940 m. jo dalinys buvo į- nusileido ligi lietuviškų "Naujie-
jungtas į taip vadinamąjį "lietu- nų" lygio, skleisdamas nepagrįs-

Anksčiau buvo tik spėliojama, 
kad Želigovskis, užėmęs Vilnių, 
norėjo veržtis giliau į Lietuvos te
ritoriją. Dabar yra prieinami ar
chyvuose dokumentai, kurie aiš
kiai rodo, kad buvo paruoštas 
planas užimti Kauną. Apie tai ra
šo Piotr Lossovvski dezertacinėje 
savo knygoje "Stosunki Polsko-
Litewskie w Latach 1918 —1920", 
išleistoje Lenkijoje 1966 m. "Kziąž-
ka i Wiedza" leidyklos Varšuvo
je. 

Gen. Želigovskiui klastingai 
užgrobus Vilnių ir dalį Vilnijos, 
kad suklaidinti užsienio stebėto
jus ir Lenkijos gyventojus, su 
Varšuvos Pilsudskio vyriausy
bės pritarimu ir pagalba sukūrė 
naują "valstybę" "Litwa Srodko-
wa" — Vidurinę Lietuvą. 

KOVQ§ prieš Želigovskį ir lenkus 
Toks Želigovskio elgesys su 

Lietuva, privertė ją pereiti į kare 
stovį su Lenkija. Užėmęs Vilnių, 
generolas išsiuntė į Kauną tele
gramą dėl derybų. Negavęs atsa
kymo, nutarė 1920. 10. 16 d. pa 
naudoti karinę jėga priversti jo 
reikalavimus priimti. 

Užėmę Vilnių, lenkų kariniai 
daliniai slinko gilyn į Lietuvor 
teritoriją. Fronto linija išsitiesė 
iki 100 km. Savaitės bėgyje len
kai užėmė kairiame Neries kran
te Lentvarį, Trakus ir Rikantur 
Dešiniame šone — Riešę ir Ne
menčinę. 

Tuo laiku Lietuvos štabas į kau
tynes įjungė 3-čią diviziją, kuri 
spalio 18 d. pietiniame Neries 
upės krante užėmė kovos pozici
jas ir perėjo į puolimą atsiimt1 

Rikantus, Trakus ir Vilnių. Po 
sunkių kautynių lietuviai buvo 
priversti pasitraukti, palikdami 
mažą skaičių karių nelaisvėje. 

Nuo to laiko "Litwa Srodkovva'' 
daliniai vėl perėmė iniciatyvą į sa 
vo rankas. Spalio 19 d. Vilniaus 
13-tas lenkų ulonų pulkas vado
vaujamas j . pulk. Mscislavv But-
kiewicz perėjo Želigovvskio žinion, 
prie jo dar prisijungė vienas ulo
nų dalinys iš Gardino. Gen. Že
ligovskis panaudojo tuos raite
lius lietuvių fronto užnugaryje. 

Pirmieji mūšiai su lenkų 
ulonais užnugaryje įvyko naktj 
iš spalio 20 į 21 prie Pililiškių 
kaimo. Tie daliniai lietuviams 
padarė nemažai žalos. Juodelių 
kaime paėmė į nelaisvę 1-os lie
tuvių divizijos štabą su gen. Na
stopka, kuris sykiu buvo viso Vil
niaus fronto vadas. Ten buvo 
viso Vilniaus fronto vadas. Ten 
buvo paimtas į nelaisvę ir majo
ras Kopčiukas, kuris vėliau liko 
Lenkijoje. Į nelaisvę pakliuvo 8 
štabo karininkai, 80 karių ir šta
bo archyvas. 

Tas smūgis lietuviams sudarė 
sunkias sąlygas. Lietuvių dali

nis Aleksander Prystor, vėlesny
sis Lenkijos premjeras, telefona-
gramoje skundėsi majorui K Swi-
talskiui, kad padėtis demoralizuo
janti. Kyšiai, suktybės ir intrigos 
nieko gero nežada. Marian Kos-
cialkovvski, 2-jo skyriaus Vilniuje 
viršininkas, vėlesnysis Lenkijos 
ministeris, savo pranešime tiesio
giniam viršininkui rašė: "Žmo
nės yra nusivylę, nėra jokios tvar
kos, kariuomenė plėšikauja ir va
gia. Provincijoje yra anarchija. 
Padėtis yra labai kritiška". Tuo 
laiku Vilniuje ėjęs "Czenvony 
Sztandar" laikraštis rašė: "Po 
trumpų dienų džiaugsmo atėjo 
pilkos kasdieninės dienos, ypač po 
nesėkmių lietuvių fronte ir dar 
didesnių tarptautiniame forume. 
Trūkumas darbo, pinigų, prekių 
ir neviltis atšaldo ir didžiausią 
entuziazmą". 

Lietuvių karių atsišaukimai 
To "faktow dokonannych" ge

nerolų avantiūra privedė kraštą 

niai buvo priversti trauktis visa
me fronte. Želigovskio daliniai 
priartėjo prie Vievio, Širvintų ir 
giedraičių. 

"Tymczsowa Komisija Rza-
dząca" — Laikinoji valdančioji 
komisija 1920. 10. 25 d. vėl iš
siuntė į Kauną telegramą, siūly
dama pradėti derybas ir baigti 
kovas, statant sąlygą, kad lietu
vių kariniai daliniai būtų ati
traukti prie 1920 m. demarkaci
nės linijos. 

Pulk. Butkiewicz, apakintas sa
vo pirmu pasisekimu, vėl pasiūlė 
savo dalinio žygių į lietuvių 
fronto užnugarį- Jis spalio 26 die
ną prie Giedraičių perėjo į lietu
vių dalinių užnugarį ir ten už
ėmė keletą vietovių prie Ukmer
gės. 

Šį sykį išėjo kitaip. Lietuviai 
buvo pasiruošę. Pirmos div. pės-
ininkai ties Giedraičiais Želi
govskio dalinius smarkiai sumų-, . , . , » . . ! i-, r 
y
J . ». , , v. . n . j ipne didžiausio chaoso. Žehgovs-

le. Lapkričio 1 d. uzeme Gied- f\ . . ... ... f. . 
... v ^ i .i • u kio kanai pradėjo masiškai beg..! 

raičius. Ten lenkai buvo panau-' v loję ir aviaciją. Sakoma, buvo 
užmuštų 11 žmonių ir 13 suža
lota. Tuo reikalu buvo įteiktas 
Tautų Sąjungai skundas. Angli-
"os spaudimo dėka lenkai buvo 
priversti susilaikyti nuo bombar
davimo. 

Tęsiantis kovoms, Želigovskis 

iš kariuomenės. Prie to prisidėjo 
lietuvių karių atsišaukimai, ku
riuose buvo raginama neklausy
ti "sukilėlio" generolo, kuris duo
tą priesaiką būti ištikimu kariu 
savo tėvynei ir viršininkams su
laužė, paniekino ir sukilo prieš 
savo tėvynę ir vyriausybę. Toks 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 15-kos metų veiklos sukaktį 
švenčiant Chicagoje prie Lietuvos Laisvės Kovų paminklo, pagerbiant 
Lietuvos karius buvo padėtas gyvų gėlių, jūrų šaulių ženklo, vainikas. 
Nuotraukoje asistavusios vainiką padedant kuopos vadoves G. Kuzmie-
nė, A. Aniuhene, kuopos pirm. B. Vengianskas ir Vytauto Didi. šaulių 
rinktinės pirm. V. Išganaitis Nuotr. P. Malėtos 

Ar reikia viską užmiršti? 
Ne vienas lietuvis sako: reikia 

viską užmiršti ir neerzinti len
kų. Jie gali būti ateityje mums 
reikalingi ir panašiai. Kodėl už
miršti visą blogį, ką lenkai pada
rė Lietuvai, o neužmiršti rusų, 

veržė pro lietuvių linijas ir I vokiečių ir žydų. Tie visi pra-
:si gilyn į Lietuvą. Lapkričio | eities įvykiai tai a 

govvskio štabas pradėjo pasirengi
mus žygiui užimti Kauną. Lap
kričio 17 d. lenkų kariuomenė 
pradėjo 30 kilometrų ruože Šir
vintai — Giedraičiai puolimą. 
Vakare tą pačią dieną pulk. But-
kievvicz raiteliai, 11 eskadronų, 
prasi 
veržėsi 
20 d. lietuvių aviacija prie Pa- j „ja, tai savaime užmiršime ir Lie-
girio puolė lenkų brigadą, padą- į t u v ą . Tautos istorija — džiaugs-
rydama jai nuostolių. Vienas m a S j skausmas, kraujas, ašaros, 
lėktuvas buvo numuštas. Lenkų ugnįSj kovos ir viskas, ką mūsų 
daliniai prisiartino prie Kėdai- Į bočiai, seneliai, tėvai ir mes išgy-
nių ir sunaikino geležinkelių be- | venome. Jeigu mes tą viską užmir-
gius Kauno — Šiaulių ruože. į |įme, tai istorija bus labai neįdo

mi ir nereikšminga. 
Sunkiausiame mūsų atsikurian-

apdulkėjusi isto-

Pulk. Butkievriez, iš savo į vssr™^;;:,;-^^ 

viškąjį teritorinį korpą". Prasidė
jus karo veiksmams, pateko, į vo
kiečių nelaisvę ir buvo kalina
mas vienoje didelėje Vokietijos 
belaisviu stovykloje. 

tus, pramanytas, klastotas žinias 
apie taurų lietuvį, jų nepatikri
nęs, pasiremdamas tiktai Sovie
tų agentų medžiaga, tuo pada
rydamas ne tiktai Kairiui, bet ir 

Belaisvėje vargo labai kietas visiems lietuviams be galo skau-
dienas. Dirbo kurį laiką pas ūki- džią skriaudą, 
ninką. pabėgo į vokiečių okupuo
tą Lietuvą, bet vėl buvo sugau
tas j nelaisvę grąžintas. Po to 

Mes nežinome, kaip pats nu
skriaustas L. Kairys ir jo šeima 

. . reaguos į šią planingą šmeižto jjungtas į darbo komandas: kasė a k d j ą R e a b e J G j j i s ^ ^ 
duobos, statė stulpus, taisė tiltus p a n a u d o t i š i a m e k r a š t e v i s a s 
ir atliko kitus panašius darbus, g a l i m a s t e i s i n e s prjemones prieš 
kuriuos jam įsake dirbti. g a p | m e į ž u s i u s "žurnalistus" ir 

L. Kairys niekuomet nebuvo jų dienraštį, kad moralinė ir iš 
vokiečiu ar SS karys. Ir ne jis jos išplaukianti medžiaginė 
saugojo kokias nors koncentraci- skriauda būtų atlyginta. Tuo tar-
jos stovyklas. Nebuvo jis SS sar- pu visų lietuvių, nežiūrint kur 
gas, kaip skelbė klastotais doku- jie begyventų, pareiga siųsti 
"žurnalistai". L. Kairys vokiečių "Chicago Sun - Time" dienraš-
šautuvo nenešiojo ir nieko ne- čiui protesto laiškus ir reikalauti 
saugojo, nes pats buvo kitų sau- reikiamu būdu atsiteisti už dide-

bė 1893 — 1900 m. gimusiems 
nobilizaciją. Generolo "valdžia" 

pašauktiesiems neturėjo nei apran 
gos, nei maisto, nei ginklų. Nors 
'^nkijos vyriausybė oficialiai bu
vo užsigynusi to klastingo Želi
govskio smurto, bet slaptai viso
keriopai jį rėmė. Gen Želigovskio 
irmijos karininkas leitenantas 
jrodzkis, kuris perėjo pas lietu
vius, pranešė, kad Varšuvos pa
galba yra teikiama per Vilnių. 
Naktį, kada santarvės karininkai 
ouvo vaišinami George viešbu
tyje Vilniuje, transportai buvo iš
braunami Lydoje ir pristatomi 
įvairiomis priemonėmis Želigovs
kio daliniams. Lenkams į Vilnių 
buvo atsiųsta "16 W " žvalgybi
nė eskadrilė iš 6 lėktuvų. Be to 
Želigovskiui į pagalbą iš Varšu
vos buvo siunčiami įvairūs spe
cialūs daliniai. Spalio 17 d. gele
žinkelio kuopos leitenentas Boles
lave Polkowski Lydoje buvo pa
kviestas vieno vyresnio karininko 
iš Varšuvos ir ja mbuvo pasaky
ta, kad jis "sukiltų" su visa savo 
kuopa ir išvyktų greitai į Vil
nių. 

Nepadėjo ir Varšuvos parama 
Nežiūrint didelės Varšuvos ma

terialinės ir moralinės paramos 
"Litvva Srodkowa" vyriausybei, 
ji vos laikėsi. Pilsudskio patikėti- | 

Į Varšuvai pasidarė aišku, kad dirb- Į lietuvių daliniai artinasi prie Kė 
tinė valstybė "Litvva Srodkovva" | dainių, įsakė savo daliniams 
negalės ilgiau išsilaikyti. Nežiū
rint to, "sukilėlis" generolas sva
jojo užimti Kauną ir net visą 
Lietuvą. 

Planas Kaunui užimti 
Vilniuje tarp keletos lenkų po

litinių partijų buvo viena TKP 
ZK —Tymczasovvy Komitet Po-
lytyczny Ziemi Kovvienskiej — 
Laikinasis politinis komitetas Kau
no žemių, kuriame buvo susi
spietę Lietuvos lenkų dvarinin
kai, vadovaujami Ignaco Soko-
lowskio. Jie reikalavo užimti vi
są Lietuvą. Ta organizacija rei
kalavo, kad Vidurinės Lietuvos 
vyriausybė pareikalautų iš Lie
tuvos vyriausybės paleisti suim
tuosius lenkų POW —Polska Or
ganizacija Wojskowa — Lenkų 
karinės organizacijos narius, ku
rie norėjo Lietuvoje padaryti per
versmą. Be to, jie reikalavo, kad 
Lietuva panaikintų Šaulių s-gą. 

Lietuvai sudavė labai skaudų 
niekšingą smūgį. Tokia žaizda 
palieka žymę visam laikui. 

Ne tik gen. Želigovskis, bet ir 
gen. W. Sikorskis, tuo laiku buvęs 
pulk., paskirtas prie Tautų Są
jungos kontroiūs komisijos, kuri 
su juo važinėja po kraštą, savo 
raporte 1920. 10. 13 d. viršinin
kams rašė: "Po Vilniaus užėmi-

; mo Tautų Sąjungos komisijos 
nariai buvo labai pasipiktinę ir 
nepatenkinti Lenkijos klastingu 

trauktis atgal. Zeligowskio sva
jonė nuėjo niekais. Kauno nepa
vyko užgrobti. Po pradinių len
kų kariuomenės laimėjimų jų 
puolimas įklimpo. Lietuvių dali
niai perėjo į puolimą. Tada len
kų pulk. Leon Babicki kreipėsi į 
vyr. lenkų štabą, kad jam būtų 
leista panaudoti 18-tą pėstinin
kų brigadą iš 3-čios lenkų armi
jos. Pilnai brigados panaudoti 
nebuvo duotas. Želigovvskiui ir • - . . . . 
jo štabui pasidarė aišku, kad su i e l š e s i u - Lenkijai palankiausi ko-
karine jėga jis nieko nelaimės. Li- i m i s i J o s a t s t o v a l " • * k a d ™ * " 
ko tik diplomatinis kelias paliau-! Jai u ž sulaužymą sutarties ir VII-
boms sudaryti, kurioms apsiėmė , n i a u s užgrobimą teks smarkiai nu-
tarpininkauti tarptautinė Tautu j k e n t ė t i - Buvo siūlyta net panau-

i doti Tautų Sąjungos įstatų lo
ji straipsnį. 

(Bus daugiau) 

Sąjunga. 
1920. 11. 27 d. Tautų Sąjun-' 

gos kontrolės komisija su lenkų 
vyriausybės atstovais Michal 
Kassakowski ir kitais nuvyko į 
Kauną ir ten derybose su lietu
vių atstovais Ignu Jonynu ir pulk. 
Konstantynu Kleščinskiu pasira-

Kad tie raikalavimai būtų|šė paliaubų sutartį 1920. 11. 29 
įvykdyti, turėjo būti panaudota 
karinė jėga. Ulonų brigados va
das pulk. Butkievvicz sutiko pa
ruošti planą Kaunui užimti ir jį 
įvykdyti. Jo paruoštas planas bu
vo įteiktas gen. Želigowskiui, ku
ris planą peržiūrėjęs jį patvirtino. 

Lapkričio antroje pusėje Želi-

d. Paliaubų sutartyje buvo tik 
trys punktai. 

Prieš prasidedant deryboms, 

SUAUGUSIŲ MOKSLUI 
Suaugusieji, nebaigę pradžios 

mokyklos, gali išlaikyti vadina
mą General Education Develop-
ment egzaminus ir gauti pažy
mėjimą. Egzaminams galima 
pasiruošti lankant specialius 
kursus Clearing Branch Libra-

lenkų saugumas Vilniu;e suėmė i ry patalpose. 5643 W. 63rd St_, 
daug lietuvių veikėjų, kuriuos j Chicagoje. Pamokos antradie-
laikė įkaitais, iškeisti už suimtuo- Į niais ir ketvirtadieniais nuo 7 
sius kenkų POW organizacijos, iki 9 vai. vak. Pradedamos spa-
narius Lietuvoje. Įlio 10 d. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

Į gaus dienomis keli šaltkalviai pardavinėdavo visokius j Surasti pavogti daiktai buvo grąžinti nukentėju-
I senus geležinius daiktus ir pritaikindavo senoms spy- j šiems, o Skystenis, užbaigus kvotas, buvo patalpintas 
' noms pamestus raktus, tai kilo įtarimas, kad tą spyną \ į Šiaulių kalėjimą Šiaulių I apylinkės tardytojo žinio-
galėjo parduoti ar taisyti kuris nors iš tų prekybininkų, j je. Po kurio laiko, Šiaulių apygardos teismas Skystenį 

už papildytas iš Gurvičiaus ir Karių Ekonominės b-vių 

STASYS TRINKA 
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gomas. O tai labai didelis skirtu
mas. Tiesa, šautuvą jis gavo ir jį 
nešiojo. Gavo iš JAV-bių kari-

lę nuoskaudą, kurią jis L. Kai
riui, jo šeimai ir visiems lietu
viams padarė. 

b. kv. 

Tais pačiais metais Šiaulių mieste, Tilžės gatvėje 
nakties metu, nulaužus nuo durų kabančią spyną, iš 
laikrodininko Gurvičiaus krautuvės buvo pavogta lai
krodžių, žiedų ir kitokių prekių, kurių vertė siekė 6.000 
litų. 

Sekančiais metais Panevėžio mieste iš Kurkulio 
manufaktūros krautvės nakties metu, nulaužus ka
bančią spyną, buvo pavogta įvairių medžiagų ir kailių 
10.000 litų vertės. 

Sekančiais metais Šiaulių mieste, Tilžės gatvėje, 
Velykų naktį, nulaužus kabančią spyną, buvo apvogta 
Karių ekonominė b-vė, iš kurios pavogta medžioklinių 
šautuvų, revolverių, šovinių ir kitokių prekių vertės 
3.000 litų. Krautuvės vedėjas, pasibaigus šventėms, 
rytą, atėjęs prie krautuves norėjo atrakinti kabančią 
spyną, su kuria buvo užrakinęs krautuvės duris, bet 
jų atrakinti negalėjo, nes jos buvo užrakintos su kita 
— svetima spyna, apie ką pranešė policijai. Pakvietus 
šaltkalvį, spyna buvo atrakinta i r rasta, kad piktada
rys, nulaužęs kabančią spyną ir apvogęs krautuvę, ją 
užrakino su savo spyna, kad niekas nepastebėtų įvyk
dytos vagystės. 

Apžiūrėjus spyną buvo rasta, kad ji yra sena, kaž
kokio šaltkalvio taisyta ir jos viena pusė sušveicuota 
su žalvariu. Kadangi Šiaulių miesto turgavietėje tur-

Kad tai būtų galima patikrinti, drauge su vienu J ^ ^ ų vagystes, nubaudė 3 metams kalėjimo. Už 
mūsų ištaigos valdininku nuėjome į turgavietę ir pra-' 
dėjome senų geležų pardavėjams rodyti rastą nusikal
timo vietoje spyną ir teirautis, ar ji yra jiems pažįsta
ma. Vienas iš jų parodytą spyną atpažino ir pasakė, 
kad jis ją prieš keletą dienų, drauge su ratams sujung
ti šeredešninku, pardavęs Skysteniui, kuris netoli jo 
prekiavo senomis knygomis. Skystenis prisipažino, 
kad nupirkęs rodomą spyną, bet kad būtų pirkęs šere-
dešninką, užsigynė. (Vėliau paaiškėjo, kad jis, su še-
redešninko pagalba, nulaužė nuo Karių ekonominės 
b-vės krautuvės durų kabančią spyną.) Jį sulaikėme ir 
atsivedame į mūsų raštinę ištyrimui. Kadangi buvo įta
rimas, kad jis galėjo apvogti karių ekonominę b-vę, 
tai jo bute buvo padaryta krata. Jo bute buvo rastas 
vogtų daiktų sandėlis, būtent,: iš Gurvičiaus krautu
vės pavogti laikrodžiai, žiedai ir kitokie daiktai, iš 
Kurklio krautuvės pavogtos manufaktūros prekės ir 
kailiai ir, iš Ekonominės karių b-vės pavogti medžiok
liniai šautuvai, šoviniai, revolveriai ir šoviniai. Jo bute 
buvo rastas tikras ginklų arsenalas ir, jei jis būtų 
rastas namuose ir būtų sugalvojęs pasipriešinti polici
jai, tai daug kas iš policijos tarnautojų galėjo nukentė
ti. 

Klausinėjamas jis save kaltu paminėtose vagys 
tėse prisipažino ir papasakojo, jog, prieš eidamas pa 

papildytą Panevėžio mieste iš Kurklio krautuvės vagys
tę jis buvo teisiamas atskirai Panevėžio apygardos 
teismo ir atlikimui bausmės perkeltas į Panevėžio ka
lėjimą. 

Praslinkus maždaug 3 metams. Šiauliuose, Stoties 
gatvėje, netoli geležinkelio stoties tos gatvės gyvento
jai pastebėjo, kad jų kaimynystėje esančiame name, 
kuriame gyveno senesnio amžiaus namų savininkė 
(pavardės neatsimenu), niekas keletą dienų neatidaro 

namo langinių. Pradarę langines, pamatė ant grindų 
i gulinčias be gyvybės žymių namo savininkę ir tar-
\ naitę. Pranešė policijai. Apžiūrint su gydytoju nužu

dytų lavonus buvo rasta, kad namų savininkė ir t a r 
naitė buvo nužudytos keliais pistoleto šūviais į galvas 
ir krūtines. Gydytojas, apžiūrėjęs lavonus ir padaręs 
skrodimą, nustatė, kad nužudymas buvo padarytas 
prieš tris dienas. 

Apžiūrint kambarį, kuriame buvo nužudytos na
mų savininkė ir tarnaitė, iššautų iš revolverio šovinių 
tūtelių nerasta. Iš to buvo išku, kad piktadarys po 
nužudymo, kad nebūtų kaltės įrodymo, surinkęs tūte
les pasišalino. Baigus apžiūrėti nusikaltimo vietą, mūsų 
skyriaus vedėjas Drelingas pasakė, kad šios žmogžu
dystės buvo papildytos kokio nors vagies recividisto 

v I 
ir labai šalto kraujo žmogaus. Be to. pridūrė sakyda-

pildyti kokią nors vagystę, jis visuomet eidavo į baž-lmas: "Jei Skystenis būtų laisvas ir nesėdėtų kalėjime, 
nyčią pasimelsti, kad gerasis Dievulis jam padėtų lai- j sakyčiau, kad tai yra jo darbas. Bet kadangi jis yra 
mingai nusikaltimą padaryti ir kad jie galėtų tapti tur
tingu. 

laikomas kalėjime, tai įtarimas atpuola." 
(Bus daugiau) 

r^>-d 
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BOSTONO ŽINIOS 
VAKARAS SU POETAIS 

§1 SEKMADIENĮ 

Laisvės Varpas sudarė Bosto
no i: apylinkių lietuviams sąly
gas susitikti ir praleisti vakarą su 
mūsų iškiliais poetais: Bemardu 
Brazdžioniu, Antanu Gustaičiu 
ir Stasiu Santvarų. Tai bus šį 
sekmadienį, spalio 15 d. 3 v. p.p. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje, trečiame aukšte. Mi
nėti poetai, kaip jau buvo rašy
ta, skaitys savo naujausią kūry
bą, o vėliau susitiks su vakaro 
dalyviais prie vaišių stalo. Reta 
mūsų kolonija tokį literatūros 
vakarą įstengia suorganizuoti. 
Paprastai pasitenkinama vieno; tuvių piliečių d-jos Šurum burum. 

das šiuo atsitikimu iš p. Višči 
nių laimėjo net 600 dol. Tai la
bai teisingai visuomeninių pini
gų nukreipimas ten, kur jie nau
dojami lietuvių visuomeniniams 
bei kultūriniams reikalams. Tek
tų džiaugtis, jeigu šiuo pavyz
džiu pasektų ir kiti. 

PARENGIMAI 

Spalio 14 d. Baltuonio skulp
tūros parodos atidarymas So. Bos
tono Liet. piliečių d-jos skautų 
būkle. 

Spalio 15 d. Laisvės Varpo kon
certas, Liet. piliečių d-jos salėje, 

Spalio 22 d. So. Bostono Lie-

kalėdinis 

Paieškojimai 
BULATAVŲ SEIMĄ, kilusi iš Sta

naičių kaimo, Vilkaviškio apskr. 
D2ERMEIKAITE Anelė, Pijaus duk

tė, gimusi 1929 m. Vilkaviškio aps.. 
Gražiškių valsčiuje. Duoniškių kaime. 

JANCIAI Antanas ir Juozas iš Sa
kių apskr., Pirmėnų valsčiaus. Lekec-
kų kaimo. Atvykę į JAV prieš 2-jį 
karą. 

PAPARTIS Algis, g:męs Vilniuje 
1924-1926 m., gyvenęs Frankfurt ana 
Main ir Schweinfurto ar Bambergo 
stovyklose ir, gal būt. tarnavęs JAV 
daliniuose Vokietijoje. Jo žmona buvo 
Emma Koliacaitė. Turėjo dukrą Ritą 

ženkliukas Mari^> g imus'3 194" m- Wuerzburge 

C L A S S I F I E D G U I D E 
> O K 1 F I i; K T 1 K E A L t S T A r t K K A L E S T A T E 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t.. 

Oriental'" kilimą, už prieinamas 
mainas. 312-891-3334 

Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. į 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. . 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak., I 
sekm. ir šest. visą dieną tel. 778-8039. 

bus iSeistas šių metų Kalėdoms 

rašytojo pasikvietimu, o čia iš 
karto trys, ir tai patys iškiliausi, 
pasižymėję savo brandumu. 

Lietuvos okupantas skelbia, 
kad lietuvių išeivija yra nudžiū
vusi Šaka. Rengiamas literatūros 
vakaras yra vienas iš daugelio 
įrodymų, kad mes ne nudžiūvusi 
šaka, o gyva ir kūrybinga tau
tos dalis, savo darbais stiprinan
ti mūsų tautinės kultūros pag
rindus. Gausus visuomenės įsi
jungimas į šį literatūros vakarą 
atskleis mūsų domėjimąsi savo 
kūrėjais, jų darbais ir parodys 
mūsų domėjimosi laipsnį. 

Ne kiekvienas gali būti kūrė-

Spalio 28 d. lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto renginys. 

Spalio 28-29 d. Bostono uni
versitete Baltijos tautų festivalis. 

Spalio 19 d. Jordan Hali ma
žojoj salėj Vasyliūnų koncertas. 

Lapkričio 4-5 d. dail. Adomo 
Galdiko paroda Tautinės s-gos 
namuose, So. Bostone. 

Lapkričio 12 d. Baltų d-jos 
rengiamas Danos Stankaitytės 
koncertas. 

Lapkričio 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties mi
nėjimas So. Bostone. 

Lapkričio 19 d. Violetos Bal-

VYTENIS VASYLIONAS 
KONCERTUOJA EUROPOJE 

Dr. Vytenis Vasyliūnas, važi
nėdamas su paskaitomis kaip fi
zikas, duoda vargonų koncertus 

įvairiose Europoi vietovėse. Prog
ramą, kurią jis paruošė Europos 

lietuviams studijų savaitei, jis 
kartoja svetimtaučiams. Jis kon
certavo prie Austrijos sienos gra
žioje St. Jakob Stadtpfarkirche 
Burghausene, 9.IX St. Marien 
bažnyčioje Hamburge, rug-ėjo 
17 d. St. Elizabeth bažnyčioje, 
Bremene ir rugsėjo 30 d. jis gro
jo St. Miohael bažnyčioje Salz-
gitter-Lebenstelt. Jo programon 
yra įtrauktas ir lietuvis kompo
zitorius — Julius Gaidelis. 

STANKEVIČIAI Andrius ir Juozas, 
' Monikos ir Antano sūnūs, iš Butrimo-
• nių valsčiaus, Paliepių kaimo (Salos). 
j Alytaus apskr. Atvykę iš Lietuvos 
• prieš I-jį karą, anksčiau gyvenę In-
į dianos valstijoje. 

WEINSCHREIDER Walter. gyvenęs 
j 18 ir So. Halsted gt. Palikimo reika-
! lais. 

Ieškomieji arba apie juos ką nors 
žinantieji labai maloniai prašomi at
siliepti. Būsime dėkingi. 

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSLXATAS 

6147 South Artesian Ave. 
Chicago. 111. 60629 

TeL 737-8334 
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M AKI J A .N Oi; EIKI E N F. 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

i-abai p a g e i d a u j a m o s g e r o s rusu* 
prekes . Mai s ta s i i Kuropoa MandčUų. 
i«OS \V. 6 9 St.. C h t c a g o . 11L 0062* . 

T E L . — W A S-27S7 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIilIlI 
lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

M O V I N G 
S.BRENAS perkrausto baldus ir 

! kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
', dimai ir pilna apdrauda. 

I e i . _ \ \ A 5-8063 
niimmiuiinniunniimmimiiiniininii 
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimnihiimiii 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 

64-ra Ir Tabnan. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir TuBsy (5200 į Takams) 
- Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 

1»4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia-

; vimas. $71,500.00. 
40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi-

i nis. Reikia savininko. Tik $22,00000. 

Dr. Albertas Gerutis 

P C T H I P 1/ I I U I f J BUBNYS — TeL RE 7-5168 
L I K A o l\ I rl A J: KIOIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIII 

ju, bet kiekvienas gali bent mo- j čmnieriės koncertas 
rališkai prisidėti prie sudarymo Gruodiio 3 4 L i e t u v i ų E n c i k . 
nuotaikos, k u n butų aicstmu ku- , d i f ų b a i ^ u v ė s . 
rejams net sunKiausiorrus są:ygo- i 
mis atsidėti kūrybai. Vakaras ^ į B r o c k t C M l , ^ ^ S S 
poetais yra lyg visuomenes su-1 "--»"-*^*v*-» * -
siartinimas su kūrėjais. Garbė vi 

ŠACHMATAI 
— So. Bostono LPD šachma 

tų komandos kapitonas Bronius dykla 1978 m. Cleveland, Obio 
Bostono 318 pusi., kaina su persiunti 

Tai monografija apie vieną 
iš Nepriklausomos Lietuvos kū- j 
rėjų, žymų valstybininką, isto- Į 
riką ir kankinį. \ 

Išleido Vilties Draugijos Lei-1 

Skrabulis dalyvavo 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stog r sienas. 

Mes dabar turime tokį įinj izo-
, "I liacijai, kuris gali visą ta >ulaikyti, 

MET lygos suvažiavime ir jkele mu S10.73. Illinois gyventojai j s u pilna 
Lietuvių komandą į 1978—79 1 dar prideda 50 et. taksų. 
MET lygos pirmenybes. Į ko- \ . 

-70 r užsakymus siųsti Draugas , 
4545 W. 63rd St., Chicago, DL 
60629. 

40 ir Roekweil 2y2 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta ir Albany. 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. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreipus j 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
-Namas — S\aJone: 3 butai. 4 vo-

izoliacija galima kuro su- i nlOB- centr«Jinia Saldymą*, atomine 
slBptuve, 3 auto garažas. 

IJ l 'KSKKI 6 BUTC 
RIDGEMONT SOl'AKE 

APABTMENTIN1AI NAMAI 

Liuksus 6 butų namai su butu 
savininkui 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

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

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 19 v. r. iki 7 v. v. 

105th Street & Major Ave. 
(2 blokai į vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

• i 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

mandą įkelti: Ričardas Grauš-1 
lys, Aleksis Klinovas, Kazys 
Merkis, Tomas Girnius, Jurgis 
Zoza, Bronius Skrabulis ir jau-

, . IRENĄ SIRUTAVICIŪTĘ 
suomenei, kuri nuoširdžiai domi-į p A GERBE BENDRADARBIAI 
si savo kūrėjais ir sudaro saly- Į 
gas, kad jie nesunyktų, bet galėtų j Irena Sirutavičiūtė dirba 25 • nuolis Ramūnas Ivaška. Šis į 
pilnai pasireikšti. Laimingi kū- J metus John Hancock apdraudos sezonas bus trisdešimtasis, kaip iiminiiraiiimiliiiiiiiiimiiiiiiiiiimmm 
rėjai, kurie gali džiaugtis tokia , bendrovėje. Ta proga įstaigos | Lietuvių komanda dalyvauja i DAUGYBĖ LIETUY 

MET lygos varžybose. visuomene. 
Chicagoje jau tapo tradicija 

kiekvieną pavasarį organizuoti 
poezijos dienas. Šiemet jau penk
tą kartą iš eilės tokios poezijos 

bendradarbiai iškilmingai at-
švenčia dirbančiojo buvimą. Ir 
Irenai buvo suruoštas priėmimas 
Jayson restorane. Jos artimesni 
bendradarbiai šventė jos su-

K. Merkis 

vOS MIEŠTI 
: LIŲ aprašoma dr. 1. Vaišnoro*. Mir 

knygoje: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii "Marijos g a r b i n i m a s 
Dr. Jur . Martynas Anysas 

dienos vyko. Jose viena diena Į kaktuves čia pat, įstaigoje, tik ki-
buvo skirta Antanui Gustaičiui.j tą dieną. Dar jai bus suruoštas! 
Bostone ligi šiol nieko panašaus Į priėmimas jai įstojant į ketvir-
nebuvo. Jei rengiamas vakaras Į tadalio šimtmečio klubą. Prieš 
su poetais susilauks reikalingo; porą metų į šį klubą buvo pri-
visuomenės susidomėjimo, tai 
bus graži pradžia veiklos nauja 
kryptimi. Ką, manome, Laisvės Į gerbiama ir mylima savo 
Varpo vadovybė, o gal ir kitos; radarbių 
organizacijos turės mintyje ren 
giant parengimus ateityje. 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
imta Elena Santvarienė, poeto I Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Stasio Santvaro žmona. Irena yra j Juozas Jakštas . Išleido Kuitū-

Lietuvoje' 

bend-

NAUJA VYČIŲ VALDYBA 

Naujosios Anglijos Lietuvos Vy
čių apskrit is spalio 1 d. sušaukė 
savo metinį susirinkimą Lavvren 

DR. STASYS JASAITIS 
SKAITYS PASKAITĄ 

Moterų federacijos valdyba spa
lio 14 d. 3 vai. p.p. Tautinin
kų namuose So. Bostone šaukia 
narių susirinkimą, kuriuo metu 

ce, Mass. Be įvairių kitų dieno-! ™dicmos^ dr. S. Jasaitis skaitys 
tvarkęs punktų, ten buvo išrink-! f a s k . a i t ą .IS s a v o s n t , e s - V l S l £ a 
.„ . • „ i -.; , „ u i . i kviečiami, vyrai ir moterys. Dr. ta ir nauja apskrities valdyba: _ _ . . ' ' . _. * _, 

1 S. Jasaitis yra gerai žinomas Bos
tono visuomenei, jis yra puikus 

įdomus kalbėtojas. 
Po paskaitos bus kavutė. 

rai Remti Draugija Chicagoje 
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti Draugas 
4545 W. 63rd St. Chicago, 111. 
60629 
iimiiiiimiiiiiiimimiiiHiiiiiiiimiiiiiiiii 

Knyga yra uk teologinė, JI dėl |dc 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo> 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar \ne 
tovėmis Knyga didelio formato, 4K 
psl. — kaina $3.00 Gahma ją įsigyt-
•*Drauge" 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIi 

naudojimą sumažinti iki 5GC£. 
kad jau laikas tei-Ar negalvojate, 

giamai veikti? 
D61 nemokamo apskaičiavimo 

skambinkite 

2 balko
nai. P a t i o . Marąuet te P a r k o centre. 

Gra-Mūr. bungak>w. S m i e g a m i 
i.at už la ikytas $14,000. 

V a m u Ir 
biznis. J89.000. utveroo* sTCUinča 

EXPANSi0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

• \RQUETTE PARK 
4 butu mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų marinis. 5 Vi kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Loma ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namo. pirkimą* — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

NoUriatat — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

H155 S. Kedzie Ave. — 77H-22SS 

Mūr. 
apie 200 svečių. 
$85.000. 

Didele taverna., »al8 
2 butai po 6 kamb. 

f f a r a r i^mmtr 'xamt 

IEŠKO PIRKTI 

Ieškau pirkti seno modelio 
mobilį geram stovy. 

Skambint 776-9199 

auto-

M I S C E L L A N E O U S 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome 1 ax 

2951 W. 63id St., 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

IŠNUOM. kambarys su baldais, 
vyrui. Vonia, atskiras įėjimas. 
Skambint po 6 v. v. tel. 476-6810 

Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-ju. aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 

Vyras priims tvarkingą dirbantį 
vyrą gyventi kartu 6 kamb. bute, 
naudotis visais patogumais ir da
lintis išlaidomis. Sąlygas susitar
sime. Skambinti 925-7750. 

valdyba 
dvasios vadu ir toliau perrinktas Į 
kleb. kun. Albinas Janiūnas, pi r-Į 
mininku — Albert Jaritis, I-mas" d i a 2 n o s t a s i r 

vicepirm. Ruth Kreicch, Il-ras-vi-
cepir., Frank Degutis, Il-čias vi- \ SOLISTĖ O N U T Ė ALEKSAITĖ 
cepirm. Charles Ginaitis, patikę- į NETEKO MOTINOS 
tiniais —Benedict Coach ir Le- i _ .. . _ . . , , . . , 
ona Barauskas, kasininkas J. We- ,. Jįį** Onute Aleksaite atvyko 
, . i A D J i \ JAv p n e s penkerius metus iš 
laska, sekr. Ann Bender, korės- * -
pondentas - Adele Martus, ritu-! Suvalkv trikampio, Lenkijos Jai 
alo pirm. John Stoškus, lietuvis- | f t v y k t i i \ k r a s t a P a ? e j 0 J a k u " 
kiem reikalam ats. Susan Bumi- j hx* x™*- ^ ^ atvy;<dama tu-

1 rejo bakalauro laipsni is Varsu-1a, kultūros reik. Nele Ruggles, 
visuomenės reikalam Lioginas 
Švelnis ir stipendijų pirm. kun. i 
Antanas Jurgelaitis. 

Festivalis - šventė įvyks spalio 
22 d. Maironio parke, Shrewsbu-
ry prie Worcesterio. Į šią šventę 
kviečiami visi ir ne vyčiai. 

GRA2US PAVYZDYS 

Sandaros 24 d. kuopai Brock-

vos 
; | N. 

konservatorijos. Ji įstojo 
Anglijos konservatoriją. 

kur įgijo magistro laipsnį iš dai
navimo. Penkių metų laikotarpy
je Onutė išmoko anglų kalbą, 
gavo leidimą pasilikti šiame 
krašte, gavo magistro laipsnį ir 
apsigyveno savarankiškai. 

Besiruošiant rugsėjo 8 d. šven
tei Onutė gavo žinią, kad mirė 

Aloyzo Barono vaikams 
knygute 

D I E N A P R I E ! 
E 2 E R O 

yra pati geriausia dovana. Šioje 
puikiai Nijolės Vedegytės Palubins-
kjenės spalvotais piešiniais ilius-
trnotoje knygoje "Melyaų karve
lių" autorius paliečia šiuolaikinio' 
miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
sų recenzentų buvo labai šiltai su 
tflrta. (rista i kietus viršelius. Tin-, 
na vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją j 
nupirkite savo pažįstamam vaiku 
dovanų. Kaina 3 dol Gaunama 
"Drauge". 

O N A 
Vytautas F. BELIAIŪS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago. m. 60629 

tO% — 2 0 % — SO% P<giau mokėsit*-
a i a p d r a u d a n u o u g n i e s Ir aut<inn>-
hilio p a a mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S S 0 8 H W e M 95th Street 

O i l c s c o , I l l inois 
Tetef. GA 4-8S&4 

IšNXTOM. 4 kamb. butas Gage 
Parke. Šilima ir šiltas vanduo. Tik 
suaugusiems. Jokių gyvuliukų. Skam-

Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-jbint po 5 v. v. tel. 476-7304. 
sauga nuo potvynio. Alum. langai. Į 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų.. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
L I M A S 2625 VVest 71 st Street 
V I N G Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
oos yr* vtatemu prieinamo* 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

tone padalinus iš kasos savo na- į j o s mamytė. Tai sunkiai pakelia 
riams po 300 dol., kai kurie na
riai gautus čekius persiuntė Lie
tuviu fondui. Tokiais pasirodė 
Laisvės Varpo radijo valandų ve
dėjas Petras Viščinis ir jo žmo
na, kurie buvo priešingi pinigų 
pasidalinimui. Tam padalinimui 
buvo ir daugiau priešingu, bet 
bent tuo tarpu nežinoma, kaip 
jie tuos gautus čekius sunaudo
jo — pasilaikė savo reikalam ar 
persiuntė kuriai nors kitai lietu
vių visuomeninei ar kultūrinei 
organizacijai. Taigi Lietuvų fon-

n 

mas momentas. Onutė, sukau
pusi visas jėgas, paruošė progra
mos dalį, kurią atliko So. Bosto
no piliečių klubo salėje minėji
mo metu. Ji atliko šešias dai-1 j 
nas, iš kurių įsidėmėtinos dvi 
arijos: K.V. Banaičio arija iš ope
ros "Jūratė ir Kastytis" ir Verdi 
Aidos ariją iš operos "Aida". 
Onutės balsas praplito, įgavo gi
lumos ir išraiškos. Jos akompani-
jatorium buvo komp. Jeronimas 
Kačinskas. 

Solistė ruošiasi savo rečitaliui. 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

• 
COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 

2423 VVest 59th Street Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 

y Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 vai. popiet. 
1 Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 

U ai 

'iiimiiiiiimiiiiimiimuiimimiiiiiiimiii 

A. V I 
M O 

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
lUIlIlIlIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, telef. «W7-5980 į 
IMIllHIHIll l lHimil l l l l l lI l i lI lHIlIUIIlIlHlt' 

•iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiii 
M. A. Š I M K U S 

SOTARY PCBI.IC 
O'COHE TAX SKRVICE 

425S SO. Maplewood, tel. 254-7450 
T a i p pat d a r o m i V E R T I M A I 
GIMINIŲ i š k v i e t i m a i , pi ldomi 

P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I ir 
k i t o k i e b l a n k a i 

imiiiHiHiimiiiiiiiHiiiimiuiMiiiiiiiiiiiii 
imimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

S4ereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 VV 69th St., telef. 776-1486 
iiiiiiiiimminHiiiiiimiiiiiiiimiiiHniniž 
iHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmimiii 

i \ ai r i II p r e k i ų pas ir inkimą* netyra n-
ITlai iH mūsų Mindrllo. 

COSMOS PARCEUS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

3333 S. Hal«to<1 St., Ctttcaff^ UI. MMtOM 
2501 W. 6» tb St., Cbfcago , 111. 0OO2* 

Telet.: 923-2737 — 254-3320 
Vytautas V&l&ntinas 

i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i . i l i n u 

Remkit t uos biznierius, kurk-

skelbiMi "Orauge 1 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraityie "Drauge" 

HELP WANTED VYRAI 

RADIO 
TECHNICIANS 

Excellent Working Conditions. 
Full Company Benefits. Top 
Wages. 

Call Fo r Appointment. 

541-3700 

Platinkite "Draugę". 
H E L P W A N T E D — M A L Ė & F E M A L E 

E N G I N E E R MANAGER 
N'ew Facility for Diesel Injecrion Lines — NEEDS GERMAN 

SPEAKING Manufacturing Mechanical Engineer, with 1 to 5 years 
experience in Tubalar Fabrication, Dimensional Control Assembly 
and Tooling. 

Responsibilities include all Technical Matters for Manufactur-
ing. Cold Heading experience a plūs. Mušt have organizational and 
supervisory ability with a "CAN DO attitude". 

Call or send resume with a salary history to: 

C H I C A G O PPL INC. 
1461 Mark St., Eik Grove Village, IU. 60007 

Phone — 860-2990 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 
-•lllllllllllllllllllllllllllllllill3!:ii)illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllMlltllK 

| N C O P E R A T O R 
E lst and 2nd Shiits 
= We prefer some experience with Metai VVorking Machines or 5 
Ei Plant Environment. Will train responsible individual with stable s 
S work record. Union Shop, offering $6.10 per hour, plūs incentives 5 
% and gof>d benefits. For Interview Call: NANCY STEPHEN 
I W I L T 0 N TOOL 
1 Sniller Park. Ulinois — Tel. 678-1654 
E An £qual Opportunity Employer M/F 
TiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiH 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



DANUTES STANKAITYTĖS REČITALIUI ARTĖJANT 
Prisimena pokario metai Vo

kietijoje, jaunų Frankfurto uni
versiteto studenčių būrelis. Mer
gaitės, kaip ir visas jaunimas, 
mėgo dainuoti, išklydusios į 
Hanau stovyklos pievas, salėse 
arba studentų stovyklose kal
nuose ar paežerėje. Vienoj to
kioj stovykloj po meninės pro
gramos, kurią atliko, palyginti, 
nebloga solistė, kai kurie iš sve
čių pareiškė, kad tos Frankfur
to mergaitės labai gerai dainuo- j 
ja, o ypač Danutės balsas esąs 
geresnis ir už jau solistės var
dus turinčių dainininkių. 

Tada visa tai buvo priimta, 
kaip malonus, bet nereikšmin
gas komplimentas. Iš Vokieti
jos išklydom po visus pasaulio 
kraštus, bet viena tų linksmų- i oneroje, kur ji atliko 
jų dainininkių atsirado Chicago- : vaidmenį 
je. Čia Danutė Stankaitytė, ne- j 
paisant, kad turėjo pelnytis ! b u s teiP P a t ***** d o v a n a m u * 
duoną, pradėjo mokytis daina- i s u ^ d a i n a mėgstančiai vi-
vimo, labai greitai paUudyda- suomenei visame pasaulyje. Ligi 
ma, kad anas komplimentas ' Pamatymo koncerte. ^ ^ 
dar Vokietijoje nebuvęs tuščias, 
bet buvo tikra, visus mus pra-i 
džiuginusi tiesa. r v n T T V M r 

Chicagoje sol. Danutė Stan- F L O R I D O J E 
kaitytė pradėjo dainuoti nedi
deliuose parengimuose, bene pir- P a l m B e a c i l , F lE , 
mą kartą pasirodė Chicagoje 
ateitininkų ruoštame parengime 
prieš dvidešimt penkerius me
tus ir buvo šiltai sutikta. Po to 
ji dainavo įvairių koncertų, pa
rengimų metu, lietuvių operoje, 
atlikdama pirmaeiles roles. Ap-

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

KONCERTAS 

A ] § K A S DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. spalio mėn. 11 d. 

Stankaitytė "Gražinos" 
Gražinos 

j imą šiemet rengia veteranų s-ga 
Ramovė ir Hamiltono šauliai 
lapkričio 25 d. 

— Du artimiausi parengimai 
Po sėkmingo koncerto Detroi-1v e r t i hamiltoniečių dėmesio: špa

te rugsėjo 30 d. solistai G. Čap- ' I i o 2 8 d- a k t - V- žukauskas at-
kauskienė ir R. Strimaitis sekan- ' I i k s d a l t programos katalikių mo- , . c c 
čią dieną turėjo dainuoti Hamil- i «rų pasilinksminime ir lapkričio' tUvlų t a r n a v o v o k"*ių SS dah-
tone. Deja, išėjus jiems į sceną,!4 <*- Šalpos fondo vajaus užbai-
solistė atsiprašė beveik 300 susi-1 S i m o Pr°ga A i d o koncertas ir abi

turientų pristatymas. 
K. Baronas 

REIKIA KELTI BYLĄ 
Be abejonės, jog tie, kam šis 

reikalas priklausytų, jau svarsto, 
ar neiškelti bylos "Sun-Times" 
dienraščiui už spalio 1 d. laido
je paskelbtą straipsnį, kuriame 
teigiama, jog keli tūkstančiai lie-

rinkusių klausytojų, kad ji gal 
galėsianti padėti keliose arijose 
R. Strimaičiui, kadangi trumpo
je kelionėje iš Forao miesto į Chicagos Lyric operoje šį 
Kanados plieno širdį, ji persišal- j sezoną statoma La Fanciulla 
dė. Tad viso koncerto naštą ant 'del West (Puccini), Cavaleria 
savo pečių pakėlė sol. R .Stri-1 Rusticana (Mascagni), Salome 
maitis, pradėdamas su G. Čap- j (R. Strauss), Don Pasąuale 
kauskiene ariją iš La Traviatos (Donizetti), Madam Butterfly 
ir atlikdamas beveik valandos | (Puccini), Paradise Lošt (Pen-
koncerte Tosti, Bražinsko, Dva- j dereckio) ir VVerther (Masse-
riono ir kt. kompozitorių kuri-į net). Operos sezonas baigiasi 
nius, užbaigdamas arija iš Rigo- j gruodžio 16 d. 
letto. 

Tiesa, antroji koncerto dalis i 
buvo pradėta taip pat duetu iš 
Romeo ir Julija G. Gounod, ta- į 
čiau solistės balse jautėsi aiškūs j 
ligos simptomai, tad nuo pilnos; 
programos galutinai buvo atsisa-j 
kyta. Gaila, nes šio koncerto Ha-j 
miltonas laukė su nekantrumu. 

niuose, eidami įvairias pareigas 
prievartos darbų ir žmonių nai
kinimo stovyklose. 

Mums reikia faktų, t.y. mini
mų kelių tūkstančių pavardžių ir 
vardų, o ne "istorikų" spėlioji
mų, kuriais metama dėmė visai 
lietuvių tautai, o ypač netiesio
giai tremtiniams, juos įtariant, 
jog jų tarpe pilna tariamų karo 
nusikaltėlių. Minėtame straipsny
je specialiai pabrėžta, jog iš 3 
mil. gyventojų net keli tūkstan
čiai tarnavo SS daliniuose. Visi 
žino, kad tai netiesa. 

K. Radvila 

A. t A. ANTANAS MASKALIŪNAS 
SAVANORIS-KORfiJAS 

Gyveno 5044 S. Rockwell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 8 d., 1978, 8:15 vai. vak., sulaukęs 78 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Paulina, sūnus Leonas, 

marti Nijolė, anūkas Linas, sesuo Aleksandra Laguckienė, josi 
dukterys su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas^trečiad., 2 vai. popiet, Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2544 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketv. spalio 12 d. iš koplyčios 9 vai. ry- , 
to bus atlydėtas į švč . M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,] 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamj 
dų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: žmojia, sūnus, marti, anūkas , sesuo ir kiti gimi
nes. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

BALFO GEGUŽINĖ 

guzinę. 
V.B. 

Palm Beach Balfo skyriaus 
valdyba rengia gegužinę spalio 
22 d. 1 vai. p.p. (o ne spalio 
2 d.) Singer Island, prie Ocean 

. Blvd., ties Edward Ln., prie Co-
važinėjo su koncertais visas lie-! i o n a d e s viešbučio, ten kur LB 
tuvių kolonijas ne tik Ameriko-! a p y l įnkė ir šiais metais rengė ge-
je ir Kanadoje, bet ir kituose 
kontinentuose, susilaukdama 
gražaus įvertinimo. 

Mes, čikagiečiai, dažnai ją 
matydami ir girdėdami, kartais 
nebeskiriame solistei reikiamo 
dėmesio, nes mums atrodo, kad 
taip ir turi būti. Tačiau solis
tė, be talento, turi nemaža ruoš
tis ir ji tai daro su atsakomy
be menui. 

Dar velionis prof. V. Jakubė-
nas kartą apie solistę rašė: 
"Danutė Stankaitytė priklausė 
prie pirmos eilės asmenybių mū
sų tarpe. Ji turi didelį, šviesų 
soprano balsą, dramatinio, iš 
dalies mišraus charakterio. In
tonacija yra švari, galinti nuga
lėti net gana naujoviškus kūri
nius, solistė yra taip pat tiksli 
ritminėje srityje, šis aukštas 
lygis neatėjo savaime". Profe
sorius iškėlęs solistės ryžtingą 
ir metodišką pasiruošimą taip 
pat primena: "Negavusi iš ma
žens muzikinio pagrindo, bet 
apdovanota gera klausa ir tvir
tu įgimtu muzikalumu, Danutė 
Stankaitytė palaipsniui įsigijo 
muzikinę orientaciją, kurios ga
lėtų pavydėti ne vienas konser
vatoriją ar muzikos mokyklą 
baigęs dainininkas. -Iš Kauno 
operos solistų toli gražu ne vi
si jai galėtų prilygti šioje sri
tyje, ypač žinojimu ne tik sa
vo partijos, bet ir fortepiono ar 
orkestro akompanimento". 

Daugybė sol. D. Stankaitytės 
koncertų ir jos atliktų partijų 
operose buvo įvertinti gausiais 
ir palankiais straipsniais mūsų 
spaudoje, tačiau apie jos pasi
rodymus rašė ir svetimieji. Ją 
vertino "The Boston Globė", 
"The Christian Science Moni^ 
tor", "The Globė and Mail", 
'Teoria Journal Star", "Daily 
Nevrs", The Advertaiser", "The 
Age'' ir kt. Visi šie vertinimai 
sukelia džiaugsmo ne tik pačiai 
solistei, bet ir mums, lietuviams, 
kuriems D. Stankaitytė dau
giausia ir dainavo. 

Jos rečitalis įvyksta spalio 
22 d. Jaunimo centre, ir mūsų 
pareiga atvykti pasiklausyti so
listės, kurios balsu ne kartą 
įvairiomis progomis gėrėjomės. 
Pelnas skiriamas solistės plokš
telės išleidimui. Ir net keista, 
kad viena mūsų iškiliųjų solis
čių tokios plokštelės ligi šiol 
nebuvo išleidusi. Ir kol sol. D. 
Stankaitytė tebėra aktyvi sce
noje, tos plokštelės išleidimas 

AREŠTAVO DĖL BOMBŲ 

Areštuoti keturi vyrai Chica
goje. Jie samdė bombų eks
pertą, kad subombarduotų 
maisto krautuvę ir jie tada 
gautų apdraudą. Tačiau tas 
ekspertas buvo žvalgybininkas 
ir jie buvo suimti. 

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGA 

PAGERBIMAS 

Prel. dr. J. Tadarausko 40 m. 
kunigystei ir 30 m. darbo Ha-j 
miltono Aušros Vartų parapijoje! 
sukakties iškilmių rengimo ko-' 
mitetas praneša, kad visi kvieti- į 
mai į pokylį yra išplatinti. Ta- i 
čiau Hamiltono ir ap. lietuviai 
prel. J. Tadarauską galės pagerb-! 
ti 4 vai. p.p. AV šventovėje, kur; 
šv. Mišias atnašaus jubiliatas, i 
o pamokslą pasakys vysk. V.; 
Brizgys. 

TRUMPA/ 
— Gydytojo egzaminus išlai-j 

kė dr. Alg. Saunoris. Iki ateinan
čių metų birželio mėn. jis dirbs 
dar Toronto ligoninėje ir po to 
savo kabinetą numato atidaryti 
Hamiltone. 

— Kariuomenės šventės minė-

A. -j- A . Antanui Maskaiiūmui mirus, 
jo žmonai Paulinai, sūnui inž. Leonui, Skautų Akademi
kų sąjūdžio filisteriui, marčiai Nijolei, anūkui Linui ir ki
tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Vytautas ir Vanda šliupai 
Riyadh, Saudi Arabia 

Kęstutis Šliupas 
Cleveland, Ohio 

A.f A. 
AGOTA RAZGAITIS 

BACEVIČIŪTĖ 

Pagal piratą vyra Valaitis 

Gyveno 5802 W. Barry Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirg spalio 9 d., 1978, 12:50 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 68 metus 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, sūnus Juozapas 

Valaitis, marti Elena, duktė Antanina Stankus (našlė a. a. Jono), 
marti Stella (mirusio sūnaus a. a. Antano našlė), 2 podukros Juoza-
pina Bitaut, žentas Vladas ir Genovaitė Baker, žentas Vilimas, 12 
anūkų, 7 proanūkai, Lietuvoje sesuo Marijona, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai — amžina narė. 
Kūnas bus pašarvotas treč., 4 vai. popiet Koop koplyčioje, 5844 

Milwaukee Ave. 
Laidotuvės įvyks ketv., spalio 12 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėti į St. Ferdinand parapijos bažnyčią, Mason ir Barry 
Ave. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. m 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, podukros, marti, žentai, anūkai 

ir proanūkai. 

Laid. 
763-5111. 

direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 974-4410 arba 
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i LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis f 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- j 
I liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu į 
Į $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

I Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.. | 
f Chicago, 111. 60629 
=.MiiMiimim;;iiiiiĮiMU!iiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMi!iiiiii: 

Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn. 
išleis LKB Kronikos 1 tomą anglę ir po to 1 tomą is
panų kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
bų kraštuose. Kitais metais bus leidžiami sekantys 
Kronikos tomai. 

Mieli lietuviai! Įsigykite LKB Kronikos 4 tomą, 
o neturintieji ir pirmuosius. Gavusieji nepamirškite 
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame. 

Prisidėkite prie lietuvių tautos rezistencinės kovos, 
padėdami išleisti Kronikos knygas anglų ir ispanų kal
bomis ir kartu Įsijungdami j Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 doL, amžinieji 
nariai — 100 doL ir mecenatai — 1000 doL Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo fe-
deraiinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažiau 
kaip 100 dol.. bus Įrašomi leidžiamose knygose. 

LAUKIAME AUKŲ ! ATKREIPKITE DIMES! 
Į MŪSŲ PRAŠYMUS I, 

Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos knygas užsisa
kyti bei čekius rašyti šiuo vardu ir adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 So. T aiman Ave., Chicago, 
Illinois G0629, USA. Kur veikia Sąjungos skyriai, ankas 
galima įteikti jų vaidyboms. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba 

A. t A. JULIA BAKSINSKIS 
Gyveno 6447 S. Fairfield Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 9 d., 1978, 9 vai. ryto, sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, marti Gwen, 3 

anūkės Barbara, Cynthia Cholewczynski su vyru Michael ir 
Laura Pawlowski su vyru Daniel, proanūkė Kimberly Pawlows-
ki ir k i t i giminės, draugai i r pažįstami. 

K ū n a s bus pašarvotas treč, , 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., spalio 13 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nul iūdę: Sunos, marti, anūkės ir proanūkė. 

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

A. t i KONSTANCIJA YUŠKA 
Gyveno Marąuette Parko apyl., Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 10 d., 1978, 5 vai. ryto, sulaukus 91 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 71 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter. duktė Connie 
Lauren. žentas John, 2 anūkai John Lauren su žmona Marie ir 
Richard Lauren su žmona Mary, Švogerka Elzbieta Serapinas, 
švogens Frank Puleikis, kiti giminės, draugai i r pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketv., spalio 12 d. iš koplyčios 10 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
V.Tio.įe įvvks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. Po pamal-
uų bus nulydėta į šv . Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Hunus, duktė, žentas ir anūkai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & 
mjm 

i 1| 
Evans 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
M ašinoms Vieta l 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

PETRAS BIELlONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A*e.. ( ICFRO. III Tel. OLympic 2-1003 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m, spalio mėn. 1 1 d. 

x Akademinio skautu sąjū
džio metinė šventė ruošiama 
spalio 13—15 dnenomis. Penk
tadienį bus sueiga Jaunimo 
centre. šeštadienį pobūvis ir 
minėjimo aktas Šaulių salėje, 
sekmadienį šv. Mišios Jaunimo 

j centre ir mirusiųjų kapų lan-
X A. a. dail. Povilas Kaupas kymas. Šventės ruoša rūpina-

po ilgesnės ligos mirė spalio i si f iL Dona Laučienė, ASS sky-
10 d., sulaukęs 80 m. amžiaus, riaus pirmininkė. 
Bus pašarvotas trečiadienį! _ _ « m _ . m 
Evans - Mažeikos koplvčioje.! X "<*><*&> s ° » - *****" 
atsisveikinimas ketvirtadienio i d i e n r a š t i s g a v o ^ š ^ l a i š k u -

kurių autoriai protestuoja pr ieš! 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

KANADOJE 
— Aleksandra Vidugirienė, 

gyvenanti Santa Monica, Calif., 
praleido 2 savaites atostogų 
pas Orlauskienę Tucsone, Ariz. 

— Monika Tautvaišienė, gy
venanti Chicagoje, vis daugiau 
ir daugiau savo atostogų pralei
džia Arizonuoje, apsistodama 
Eidukonių šeimoje. 

ZvAI G ZD UTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

— JAV senatorius Charles H 
Percy (111.), atsiliepdamas į! 

MANO KLAIDA 

Vieną kar tą mes nuvažiavo
me pas savo močiutę prie Wis-
consin Delis. Mano brolis, sesu-

vakare . Platesnis pranešimas, 
apie laidotuves bus p a s k e l b t a s ! n e t e i s m g u s k a l t o u n ™ s P n e s 

vėliau. ' khidą Kairį, kuriuos dienraštis 
i paskelbė spalio 1—4 d. laidose. 

X Inž. Vytas J u š k a iš S y d - I Š jų "Sun-Times" spalio 9 i j • - ^ y S a i U M 0 B j m u i n s visiems 
ney. Australuos, aplankęs Ka- paskelbė t iktai vieną t r u m p ą j į 

JAV LB Visuomeninių reikalų j t ė "" »* pradėjome ginčytis, 
tarybos laišką, pranešė, kadjK* 1 m a n o m a m a t a i pamatė, ji 

—... — • ^ > j - i : — - ^ ^ - Į p r e M g u c imuu vieną urumpą i a m b a s a d o r i „ jAV-ėms Anatoliu I Aš turėjau su sesute išnešti 
nadą, pabuvojęs Dainavoje, at- laiškelį, rašvtą Mark Gaggiano • ^ a s a a o r i ų jAV-ems Anatobų J 

vyko į Chicagą ir y ra apsistojęs i iš Palos Hills. 111. Laiško aute- ; D o b £ ™ a politinių kalimų Pet- -
dr. J . Reinio šeimoje Oak Lawn. rius apgailestauja, kad dien- r 0 P h u m P ^ * **™"> 2 u k a u s -
Jis Australijoje y ra vienas iš rast is apkaltino L. Kairį anks-
stipriausių jaunosios kartos čiau. kol dar to nepadarė teis-

šiukšles 
Man reikėjo išnešti šiukšles 

ko išlaisvinimo klausimu. "Nors! a P i e P u s e- mylios nuo namo, prie 
šiuose reikaluose negalima už-

i tikrinti sėkmę, aš tikiu, kad 
upės. Mano sesutė prausėsi. 
Aš turėjau eiti pats vienas i r 
išėjau. 

Aš nuėjau i r palikau šiukšles 
tfkuhoius* prie dėžės, prie upės. 

lietuvių veikėjų, dirbąs Lietu- mas. " J ū s dar neprarandate , 
vių Bendruomenėje, buvęs tary- mano prenumeratos, b e t j ū s | m a n o m t e r v e n c i J a pagelbės 
bos narys, pabaltiečių vienas; prarandate mano respektąį — Inž. Linas 
vadovų, ateitininkų organizato-1 j ums" — baigia savo laišką j tarnybos reikalais persikėlęs iš 
r ius , spaudos informatorius, . Mark Gaggiano. j Baltimorės Į Detroitą, pasitrau-1 * • apie dvi mylias nuėjau ir 
jaunimo sąjungos atstovas. Jis ; kė iš JAV LB Kultūros tary- ' pažinau vietą. Aš atsiminiau. 
čia ypač domisi lietuvių jauni- x A l e k s a n d r o G. Kapočiaus ^ g Dabartiniu metu JAV L B : k a i atvažiavome, kur tada bu-

Bradūnaitė ir Rūta Penkiūnie-

m o veikla ir spaudos darbais. l a i š k a a P i e m o t e r u . aprėdą iš-
Šia proga svečias, lydimas v i - ! s P a u s d i n o "C^cago Tribūne", 
t o s Reinytės. buvo atvykęs į x Jonas Kučinskas iš Miami 
"Draugą", susipažino su spau-Beach . Floridos, mums r a š o : 
dos darbais, pasikalbėjo su re- ' '-Mes gerai žinome, kad spaudą 
daktoriais ir pasiinformavo t ikrai piauna paštas. J a m mo-
apie lietuvių veiklą. Dar vyks ik^ te labai daug, o patarnavi-
į Los Angeles, iš ten — į Mel- j mas labai blogas. Ir mes čia. nė- Persitvarkiusi JAV Kul- Į 
bourną. k u r gyvena jo tėvai, o! Miami, spaudą gauname labai tūros taryba rugsėjo 17 d. Bal-
p o to vėl į darbą Sydnėjaus ! nereguliariai, 4—5 dienų dien-
m i e s t e - j raščius iš karto, o kar ta is i r 

x Ben Trakselis, senosios v i s i š k a i negauname. Žinome, 
kar tos lietuvis, "Draugo" gar- k a d r e i k a l a s ***** neįmano-
b ė s prenumeratorius, atvvko į m a s ****#*> t o d ė l • " • * * • 
"Draugą" ir įteikė administra- s k u n d ž i a m " . Kartu pridėjo 15 
cijai 50 dol. auką. Trakselis d ° l e n ų č e k l " A u k a - U ž v i s k a 

tą daro kiekvienais metais, nors [malomai dėkojame, 
j a m suėjo 87 metai . Buvo su- X Ona Kalinauskienė, Ed-
negalavęs ir kurį laiką teko iš-;, v* ardsville, Pa., nuoširdi "Drau-

Kultūros tarybą sudaro p i r m j v a u - Tada žinojau kur eiti. 
Aleksandras Radžius, vicepir- į M a n o tėvelis sakė, aš tris my-
mininkai Cezaris Surdokas i r ; l i a s pravaikščiojau. Mama 
Ant. Vaičiulaitis, sekretorė į džiaugėsi, kad sugrįžau namo. 
Roma Žilionienė, iždininkė Ele- ! Andrius Valaitis. 
na Okienė ir nar ia i^ Elenutė i Marąuette Pa rko lit. mokyklos 

6 sk. mokinys. 
MANO KATINĖLIS 

timorėje turėjo posėdį, kuriame! A š t u r i u mažą katinėlį. J i s i 
dalyvavo ir JAV LB k r a š t o ! t u r i margą švelnų kailį ir švel-
valdybos pirm. inž. Alg. Gečys. : n i a s kojytes. Kai aš pareinu i 

I iš mokyklos, jis seka paskui I 
0 I D 2 . BRITANIJOJ mane, kur t ik aš einu. Jis la-

- DBLS Manchesterio s k v - j ^ j . m ė g S ! a . ^ ^ « * m a n ° i 
rius surengė M. L. S. klube 1 ^ V ? "**<> P l a u ' j 
T>„ * - +• ~ i I kais. Kar ta is jis pradeda ap-
Tautos šventes mmeiimą, i ku- . . . . , . . , / . . , 

. • • • , •, i • - linkui smarkiai suktis ir gaudy-
rj pns innko pilna sale žmonių.,.. , r. __ fe , f. 
\* • =_ *• / • J- itx savo uodegytę. Mano kat i -
Mmeiimą atidarė ir pravedė i ... * . 

nelis yra nepaprastai gražus, ir 

Piešė Ilona Vaičiulyte, V sk. Donelaičio lit. m-la. 

gulėti ligoninėje, be t kaip jis g o " skaitytoja, didelė lietuviškos skvf-. * " " V > J a l ° v f k a * ; l L * labai myliu. Kartais a š 
išsireiškė: " . . . n u o giltinės pa- knygos mylėtoja, atsiskaityda- f f r b e s p r e ^ u m ą pakvietė D . ; 

bėgęs". B. Trakselis yra susi- ;ma už jai nusiųstus leidinius. D a ™auską ir V. Kupstj. P a s - | £ ^ s Z-*-* - J T L . : 
p ra tęs lietuvis, remia lietuvis- atsiuntė ir 50 dolerių a u k ą . ' k a i , t a s k a i t ė R V a i n v s -
ką spaudą. "Draugas" širdin-; Šiuo būdu ji gražiai parėmė lie- į — Bradfordo ir apylinkės lie 
gai dėkoja už auką. linki geros tuviškos knygos leidimo dar- ; tyvia i tautos šventę pradėjo,! Brighton Parko Ut. mokyki 
sveikatos ir ilgo amžiaus. bus. Už didelę paramą mielai \ gausiai susirinkę šv. Onos baž-

doterins aukojo: į rėmėjai nuoširdžiai dėkojame, nyčioje. Skambant solo ir visos 
x Povilas Gylys, Olvmnia i ^nd r i j o s giesmėms, buvo pasi 

NAMEUŪKŠTIS 

Lyg paklydusi gulbelė 
Tarp nendrynų, tarp žalių, 
Stovi baltas nameliūkštis 
Su raudonu stogeliu. 
Nieks namely negyvena. 
Išdaužyti jo langai. 
Seka pasaką tik seną 
Susispietę nendrynai. 
Nieks .namelio nebenori. 
Tik paukšteliai, tik vieni. 
Puošta visą jo pastogę 
LJzdeliukai jų pilni. 
Ir nuo ryto lig naktelės 
Čyru čyru, vyt-vyt-vyt. 
Ir, kad linksma nameliūkščiui, 
Argi reikia dar sakyt? 

Viktorija Genytė-Šmaižienė 

Amerikoje 
ūkiai. 

y ra dideli grybų 

GRYBAI 

Grybų yra visur. Grybas vi-
skoją į vandenį, nori pasigauti | šiems gerai žinomas augalas, 
įmano auksinę žuvytę. j Jie dažniausiai auga miškuose, 

kai kurie ir laukuose. 
Jų y ra labai daug rūšių. Vie

ni valgomi, kiti nuodingi. 

Violeta Mieliulytė, 
os 

Pranas Gaižutis. P . E.. E. Kati 
l iūs ; po 1 dol. — P. Mikšys, 
Anelė Dulkytė. Dėkojame. 

x Pe t r a s Lileikis, Tillson-
burg, Kanadoje, atnaujindamas 

Olympia, i 
Wash., siųsdamas p r e n u m e r a - 1 m e l s t a m Lietuvą, jos kanki-
tos mokestį, atsiuntė i r 15 d o l e - ; m u s "* t y h u s ^ ^ o j u s * * 
rių auką. Jis skelbiamas! k l a u s > ' t a s pamokslas apie Vy-

. "Draugo" Garbės prenumera- ^ u t ą D i d »J- P a b a i S ° J e ^ 
prenumeratą aukojo 15 dolerių. ^ o r i u m m nuoširdžiai! d r a U g e ™8k*>jo pakilų Tautos 
J i s skelbiamas Garbes prenume-1 d ėkoiame Himną. 

IV sk. mokinė 

ratorium. Už paramą tariame 
malonų Ačiū. J . Jakubauskas, Juna 

X Juozas Gricius, Omaha. Beach, Fl., parėmė mūsų spau-
Nebr., parėmė savo dienraštį dos darbus 10 dolerių auka. 
10 dolerių auka. Labai ačiū. į Labai ačiū. 

x Lietuvių Fondo vajaus1 x Aukų po 5 dolerius at» 
proga savo įnašus padidino: dr. j s iuntė: 
Antanas ir dr. Alina Lipskiai I 
1000 dol.. dr. Anicetas Grigaliū
nas 200 dol. P o 100 dol. — 
Antanas ir Veronika Kriščiūnai, 

Jubiliato pagerbimas. Rug
sėjo 23 d. Lietuvių namuose 
buvo suruoštas pik. Tomo Vi
dugirio, jo amžiaus 85 m. su
kakties proga, pagerbimas. 
Jubiliatas tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje per visą nepriklau
somybės laikotarpį ir pasiekė 
pulkininko laipsnį. Po karo ap-

Katinelis ir žuvytė. Piešė Violeta Mieliulytė, IV skyr. mokinė, 
Brighton Parko lit. mokykla 

DIDVYRIAI kai jį grąžino ir j is vėl atsirado 
Didvyriai yra žmonės, kurie Į n e l a i s ^ ? j e - Vėl Sovietų teismas 

dr. Vincas Raslavičius. Petronė
lė ir Ciprijonas Barkauskai, Vla
das ir Aldona Stropai. (pr.). 

x Toronto Moterų dainuo
jantis vienetas "Volungė" kon-

Mary McGann, Worcester. 

Ona Gedvilienė, Chicago, įsigyvenęs Londone, per 25 m. į atUeka*'didelius"darbuT' T ^ u t i I j į k a l t i n o ' *** $* n e b i ^ ° P a 

Mykolas Smelstorius. Euclid. '. pirmininkavo DBLS centriniam l je didvyrių būna nedaug. Jie s a k y t l Visybės ir buvo drąsus 
kovoja už savo kraštą, nebijo 
mirties. Karų didvyriai karuo
se aukoja savo gyvybę už tau
tą ir už laisvę. Daug Lietuvos 

Pe t ras liesis, Medison Hts. , i skyriui 
Stasys Kantautas, Albion. 
Visiems esame labai dėkingi. 

Kompozitoriaus / Bnmo 

PARADĄ STEBĖJO 600,000 

Apie 600,000 žmonių pirma-
certuos Chicagoje spalio 29 d., M a r k a i č i o , S.J. kūrinių koncer- į dienį stebėjo Kolumbo dienos 
sekmadienį, 3 vai. popiet Jauni
mo centre. "Volungė" yra gas
troliavusi po visą Šiaurės Ame
riką ir pasižymi savo liaudies ir 
estradinėmis dainomis. Taip 
pat bus galima išgirsti sutarti
nių, kurios y ra retai girdimos. 
Vieneto vadovė yra Dalia Vi»-
kontienė, o akompaniatorė Silvi
ja Freimanienė. Ruošia P.L.J.S. 
Ryšių centras. (pr.). 

x Praleiskite Kalėdų šventes 
Lietuvoje. Išvykstame gruodžio 
20 d. 15 dienų tiktai 1.180 dol. 
American Travel Service Bu-
rean, 9727 S. Western Ave., 
Chicago. IU. 60643. Telefonas 
238-9787. ( p r ) . 

X A. a. knn. dr . F . Gurecko 
raštų rinkinį "Esame nemarūs" 
galima užsisakyti pas dr. M. 
Rmgietię, 7305 S. Wa*htenaw 

karių žuvo už laisvę ir nepri
klausomybę. Tai mūsų tautos 

tai įvyks Jaunimo centre lap
kričio 4 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. i r lapkričio 5 d . sekmadie-
sj, 3 vai. popiet. Bilietai gau
nami Gifts International pre
kyboje. ( p r . ) 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

STUDHTOS TEISMUS 

Northwestern universitetas 
Chicagoje gavo 140.573 dol. pa
ramos iš Įstatymų vykdymo 
priežiūros įstaigos, kad praves
tų teismų veikimo studiją. 

SUKS FILMĄ 

Naujas filmas "Dummy" bus 
Ave., Chicago, 111. 60629. Kai-. sukamas Chicagoje. Vaizduos 
na 6 dol. Čekius rašyt i : Dangti- kurčią nebylį, kaltinamą nu-
ter* of I J thnania , Inc., 2735 W. j žudymu. 
71 StL, Chicago. I1L 60629. (p r . ) . | __ 

paradą Chicagoje. Parade bu- i %vftį™®. didvyriai, 
vo apie 60 gyvųjų paveikslų, į š i u d i e n i * didvyris yra . Ro-
daugiau istorinėmis temomis. ; m a s Kalanta, kuris Kaune, no-
Geras oras buvo palankus pa- r e d a m a s Lietuvai laisvės, su

sidegino ir mums paliko pa
vyzdį, kaip atiduoti gyvybę už 
tėvynę. 

St. Darius i r St. Girėnas 
1933 m. perskrido Atlantą. Juos 
vadino sparnuotais lietuviais, 
Atlanto nugalėtojais — didvy
riais. Savo skridimą ir gyvybę 
aukojo Lietuvos garbei: "Tau 
jaunoji Lietuva". 

Kitas žymus didvyris yra 
Simas Kudirka. Jis nebijojo 
mirti, du kar tus buvo kalėjime. 
I šį kraštą atvažiavęs, išgarsi
no Liptuvos vardą. Daug kas 
sužinojo apie okupantų žiauru
mus, skriaudas Lietuvai. Fil
mas 'The Defection of Simas 
Kudirka", visiems buvo įdomu 
matyti, visi supranta apie jo lais
vės troškimą. Simas nušoko 
nuo rusų laivo \ amerikiečių 

radui. Taisant State gatvę, 
paradas vyko Clark gatve. 

GUBERNATORIAUS DUKTĖ 

Ulinois gubernatoriaus 2 mė
nesių duktė Samantha Jayne 
savaitę buvo gydoma ligoninėje, 
susirgusi plaučių uždegimu. 
Dabar tiek susveiko, kad galės 
apleisti ligoninę. 

TEISINIAI PATARMAI 

Grupė teisininkų. Chicagoje 
pasiūlė gyventojams už 125 
dol. metams teikti visus reikia
mus teisinius patarimus. Tos 
grupės vardas Illinois Public 
Action Council. 

MBJR JAPONŲ VADAS 

Chicagos japonų vadas kun. 
A. Yoshimatsu Oyama mirė | laivą, norėdamas laisvėje gy 

Į sulaukęs 74 m. amžiaus. | venti. Bet amerikiečiai jurinin 

"Aš nesu tėvynės išdavikas, aš 
myliu Lietuvą ir reikalauju jai 
laisvės". 

Antrą kar tą Simas Kudirka 
kalėjime buvo neilgai. J o ma
m a buvo Amerikos pilietė, ru
sai turėjo jį pleisti. Tas pa t s 
"Vigilant" lavas jį su žmona 
Gene gražiai sutiko ir pagerbė. 

Gailė Černiauskaitė, 
Detroito "Žiburio" lit. mokyklos 

VI sk. mokinė. "Skambutis". 

EKSKURSIJA Į CRICAGA 

Prieš pa t vasaros atostogas, 
mūsų mokyklos vaikų daugu
m a vykome su ekskursija į 
"Draugo" spaustuvę, ku r matė
me kaip y ra laikraščiai spaus
dinami. T , . pa t buvo galima 
nusipirkti lietuviškų knygų, ku
rių keletą aš ir mano tėvelis 
nusipirkome. 

Po to, mes visi nuvažiavome 
į "Burger King" ir valgėme 
įvairų maistą. Pavalgę nuvy
kome į Balzeko lietuvišką mu
ziejų, kur matėme daug lietu
viškų paveikslų ir margučių, 
labai gražiai padarytų. Po to 
važiavome namo. 

Melisa Rnceleviaūtė, 
Melrose Parko lit. mokyklos 

6 sk. mokinė. 

Aš labai mėgstu grybaut i . 
Vieną kar tą man teko g rybau t i 
Wisconsino miškuose ir Kana
doje, netoli Montrealio. Prir in
kau daug, bet kai išrinkome, 
liko mažai. 

Tėtė pasakojo, kad Lietuvoje 
y ra daug skirtingesnių, geres
nių grybų. Lietuvoje būdavo 
daug baravykų, raudonikių, 
voveruškų, ruduokių ir daug 
kitų. 

Baravykus vadindavo visų 
grybų pulkauninkais. Y r a ne t 
dainų apie grybus. Viena jų j 
tokia; 

Oi, jūs, grybai, grybai , 
J ū s patieka mano. 
Kas jūsų nevalgo, 
Nieko neišmano! 

Vilija Gudaitė 
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 

8 sk. mokinė. 

RUDUO 

Man labai pat inka ruduo, 
nes y r a labai gražus laikas. 
Lapai geltonuoja ir keičiasi vi
sokiomis spalvomis. Oras da
rosi daug šaltesnis, o dangus 
daug mėlynesnis. J a u nebegali 
matyti tiek daug gyvuliukų, 
nes jie visi labai užimti darbu. 
Jie tur i pasiruošti žiemai. Vai
kučiai labai mėgsta žaisti su 
visais lapais, kurie y r a an t že
mės nukritę. Nors y r a šalta, 
ruduo man labai patinka. 

Delija Breimerytė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

mokinė. "Perkūno vėjas" . 

GALVOSŪKIAI NR. 1 

I (mįslė) 

Aštuonkojis ponas tinklais 
paukščius gaudo. (10 taškų). 

n. 
(Žiūrėkite piešinį). Paaiš

kinkite piešinio reikšmę, sura
šykite visus daiktus, kuriuos 
matote šiame piešinyje. Už 
kiekvieną daikto pavadinimą 
gausite po 1 tašką. Nuspal-
vokite. 

m. 
Kuriose valstybėse yra šie 

miestai : 1) Naples, 2) Newark, 
3) Nevv Castle, 4) New Or-
leans, 5) Nevv York City, 6) 
Nice, 7) Ningpo, 8) Notting-
ham, 9) Novosibirsk, 10) Nūrn-
berg. Už žodį vienas taškas. 

IV. 

Didžiausias vandens plotas 
JAV teritorijoje y ra vienas iš 
didžiųjų ežerų. Kuris? (5 taš
ką) i. 

V. 
Žiema prasideda maždaug 

gruodžio mėn. 22 d. kiekvienais 
metais. Yra sakoma, kad tada 
yra t rumpiausia diena ir ilgiau
sia naktis. Ar t ikrai tą dieną 
saulė anksčiausiai nusileidžia ir 
vėliausiai pa teka? (10 taškų). 

Sprendėjams duodama dvi 
savaitės atsiųst i atsakymus. 
Antrą trečiadienį atsakymas 
turi būti pas redaktorių. Pa
vėlavusieji neužskaitomi. Spren
dėjų amžius — iki 16 metų. Do
vanos skirstomos pagal taškų 
skaičių. K a s sur inks daugiau
sia taškų, gaus didesnę premiją. 
Taškai suskaičiuojami gegužės 
— birželio mėnesį. Apsimoka 
siųsti a tsakymus, nors ir ne vi
sus galvosūkius pajėgei iš
spręsti. Galvosūkių bus įvai
rių: sunkesnių ir lengvesnių. 
Pajėgesni spręs sunkesnius, 
silpnesni — jaunesni — lengves
nius. Kas surinks mažiau 50 
taškų sezono metu, t a s dovanos 
negaus. Tad pasiryžimo ir iš
tvermės! 

Redaktorius 

P . S. Pr ie kiekvienos savai
tės galvosūkių bus duodama 
viena lietuviška mįslė. Mįsles 
įmindami turėki te atmintyje, 
kad jos susidarė prieš šimtus 
metų, ar ne t seniau, kada šių 
dienų technika dar buvo ne
žinoma. 


