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TARYBINIS LINCIO TEISMAS 
BALIO GAJAUSKO TEISMAS 

IR JO ATGARSIAI 
(Tęsinys) 

Teisiamasis B. Gajauskas kal
tas neprisipažino. Jis paaiškino, 
kad nuteistųjų asmenų sąrašus 
jam davė S. Kudirka, išvykda
mas iš TSRS. Jis juos nusirašė 
ir laikė savo įdomumui. Kaip jie 
pateko į užsienį ir buvo pateikti 
priešiškai spaudai — nežino. 

B. Gajausko kaltė, sudarius nu
teistųjų asmenų sąrašus ir panau
dojus juos antitarybinės agitaci
jos tikslu, nustatoma šiais įrody
mais: 

Iš B. Gajausko 1974 m. gruo
džio 23 d. buvo išimti trys ran
ka sudaryti sąrašai asmenų (lie
tuvių), nuteistų už itin pavojin
gus valstybinius nusikaltimus. 
Grafinė ekspertizė nustatė, kad 
šie sąrašai padarvti B. Gajausko 
ranka (3t, 111-128 L). 

1974 m. gruodžio 23 d. iš Ko
valiovo paimti nuteistųjų (lietu
vių) sąrašai atspausdinti rašo
mąja mašinėle rusų kalba (10 
t., 29-37,42-47 L). 

1977 m. sausio 4 d. kratos me
tu rasti ir išimti 5 lapuose at
spausdinti nuteistu asmenų (lie
tuvių) sąrašai (2t., 234-245 1.). 
Išimti sąrašai yra analogiški. 
Ant išimtų iš A. Ginsburgo są
rašų yra padaryti papildymai bei 
pataisymai, o rašysenos eksperti
zė nustatė, kad šiuos pataisy
mus padarė B. Gajauskas savo 
ranka (3t., 173-192, 198-202 L.). 
Tai patvirtino, kad B. Gajausko 
sudaryti sąrašai nuteistųjų asme
nų buvo jo perduoti Kovaliovui 
bei A. Ginzburgui ir patalpinti 
i užsienyje leidžiamus reakcingus 
leidinius. B. Gajausko aiškini
mas, kad juos perrašė, nepagrįs
tas. Visų pirma, pas jį atrasti 
sąrašai trijuose egzemplioriuose 
yra tapatingi ir su pataisymais 
bei papildymais. Netikėtina, kad 
jis, turėdamas originalus, darytų 
jų nuorašus ir dar trijuose eg
zemplioriuose. 

Be to, parengtiniame tardyme 
B. Gajauskas parodė, kad nuteis
tųjų lietuvių sąrašus sudarinėjo 
jis pats, gavęs žinias apie juos 
S pažįstamų ir nepažįstamų as
menų. Jis taip pat paaiškino prie 
pavardžių parašytų skaičių reikš
mę (lt., 33-37 1,103-106. 171-
-182 L). Iš šių parodymų nea 
bejotinai seka. kad S. Kovalio 
vas ir A. Ginzburgas juos gavo 
iš B. Gajausko, nes pagal B. Ga
jauską, niekam šių sąrašų neda
vęs, o su paminėtais bendramin
čiais buvo pažįstamas. 

Nelegaliai rinkdamas nuteis
tuosius ir sudarydamas jų sąra

šus, o taip pat perduodamas S. 
Kovaliovui ir A. Ginzburgui juos, 
aiškiai žinojo, kad jie bus pa
skelbti ir panaudoti antitarybinei 
agitacijai ir propagandai, to ir 
siekė. 

Tokiu būdu šio nuosprendžio 
I, II, III skyriuose suminėtais įro
dymais neginčytinai nustatyta, 
kad B. Gajauskas skleidė antita
rybinę agitaciją ir propagandą, 
siekdamas susilpninti ir pakirsti 
Tarybų valdžią TSRS. Ši jo veik
la atitinka Lietuvos TSR BK 68 
srt. 2d. 

IV. Bausmės ir kiti klausimai. 
B. Gajauskas iš teistumo už 

itin pavojingą valstybinį nusi
kaltimą išvadų nepadarė. Jo nau
jai padaryto nusikaltimo pobū
dis ir apimtis sudaro padidintą 
pavojingumą visuomenei bei 
valstybei. Jo asmenybė, nerodan
ti noro pasitaisyti, taip pat by
loja apie būtinumą izoliuoti nuo 
visuomenės ilgam laikui. Šia 
prasme apie tai byloja ir rasta 
pas jį daugybė kitokios antitary
binės literatūros bei jo paties kū
ryba reiškia neapykantą Tarybų 
valdžiai, partijai ir vyriausybės 
taikiai politikai. Kadangi B. Ga
jausko ankstesnis teistumas ne
panaikintas, tai jis pripažįstamas 
itin pavojingu recidyvistu ir pa-
skirtina papildoma bausmė — 
nutrėmimas. 

Teismas, vadovaudamasis Lie
tuvos TSR BPK 331-333 str., nu
sprendė Gajauską Balį, Jono s. 
pripažinti kaltu, padariusį nusi
kaltimą numatytą TSRS BK 68 
str. 2d. ir nuteisti laisvės atėmi
mu dešimčiai metų su nutrė-
mimu penkeriems metams. 

Remianti? BK 26 str. pripažin
ti jį itin pavojingu recidyvistu 
ir bausmę paskirti atlikti ypa
tingojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje. 

Bausmės pradžią skaičiuoti 
nuo 1977 m. balandžio 20 d. 

Priteisti iš B. Gajausko 136 
rub. 76 kap. teismo išlaidų į 
valstybės pajamas. 

Daiktinius įrodymus, esančius 
byloje, palikti saugoti prie by
los. Foto aparatą "Zenit-3M", di-
dintuvą ir kitas dauginimo prie
mones bei medžiagas konfiskuoti. 

Iš nuteistojo paimtus asmeni
nius daiktus grąžinti jam arba 
jo giminaičiams. 

Šis nuosprendis kasacine tvar
ka neskundžiamas ir neprotes
tuojamas. 
Pirmininkaujantis: S. Raziūnas 

Liaudies tarėjai: A. Burokaitė 
ir F. Stanionis 

Nuorašas tikras: (Parašas) 
Teismo narys (S. Raziūnas) 

Britu streikai 
pakenkė parodai 

Londonas. — Britanijos auto
mobilių pramonė yra sunkumuo
se. Tą įspūdį galima susidaryti 
ir apsilankius Birminghamo au
tomobiliu tarptautinėje parodo
je, kurioje britų Fordui skirtos pa
rodos vietos paliktos tuščios, nes 
streikuojančios darbo unijos ne
leido atgabenti į parodą Fordo 
automobilių. 

Streikas gresia ir britų Vaux-
hall fabrikams. Japonijos įmonių 
atstovas pareiškė parodoje, kad, 
nors britų vyriausybė spaudžia 
Japoniją eksportuoti mažiau au
tomobilių, atrodo, kad reikės eks
portus padidinti, jei streikų pa
dėtis Britanijoje nepasikeis. 

Balys Gajauskas 

Nevyksta susitarti 
dėl strateginių ginklų 

Irano neramumai 
Teheranas. — Irano šachas 

lapkričio 2 d. švenčia savo 59 
gimtadienį. Ta proga bus paleis
tas 1,451 kalinys, beveik visi — 
politiniai. Kaliniams bus sumokė
ta kompensacija už kalėjime pra
leistą laiką ir jie galės sugrįžti 
į buvusius darbus, pranešė tei
singumo ministras Baheri. 

Nežiūrint šacho nuolaidų ir 
pastangų sustabdyti Irano nera
mumus, pirmadienį tankai ir šar
vuočiai buvo pasiųsti į Hame-
dan miestą, kur vyksta riaušės, 
demonstracijos ir streikai. Septy
ni žmonės žuvo susišaudyme su 
kareiviais. 

šachas bando išlaikyti krašte 
rimtį. Jis žada daugiau laisvių ir 
ekonominio gyvenimo reformų, 
tačiau, vyriausybės žiniomis, Ira-

Maskva. — Pirmadienio vaka
re valstybės sekretoriaus Vance 
vadovaujama JAV delegacija ne
pasiekė savo užsibrėžtų tikslų 
SALT derybose, kur sovietu dele
gacijoje dalyvavo Brežnevas, už
sienio reikalų ministras Gromy-
ko, gynybos viceministras mar
šalas Nikolai Ogarkop, Brežnevo 
patarėjas Andrėj Alekasandrov-
-Agentov ir sovietų ambasadorius 
\Vashingtone Anatoly Dobrynin. 
Su sekretorium Vance buvo nusi
ginklavimo klausimų specialistas 
Paul Warnke ir JAV ambasado
rius Maskvoje Malcolm Toon. 

Šios strateginių ginklų apribo
jimo derybos gerokai užsitęsė dėl 
įvairių priežasčių. Viena yra ta, 
kad sovietai nori susitarti dėl vi
sų smulkmenų prieš sutarties pa
sirašymą, nes smarkiai senstelė
jęs Brežnevas, Kremliaus strategų 
[nuomone, nebegali sėsti už stalo 
su prezidentu Carteriu, daug 
jaunesniu ir geresnės sveikatos, 
ir svarstyti sutarties detales, 
prieš ją pasirašant. Anksčiau bu
vo planuojama sutarties derybas 
baigti "viršūnių" posėdyje. 

Derybose svarbią vietą užima 
sovietų užsispyrimas apriboti 
Amerikos "eruise" raketų nuoto
lį ir nustatyti, kiek Amerikos 
lėktuvai gali tokių raketų ne
šioti. Šios skriejančios pa-
Ižemiu raketos iki šiol galėjo ne
pastebėtos praeiti pro visus so
vietu radarus ir nebijojo jokių 
sovietų priešlėktuvinių ginklų. 
Neseniai "Aviation Week and 
Space Technology" žurnalas pa
skelbė, kad sovietai suradę būdus 
numušti panašias skriejančias 
raketas ir 200 pėdų aukštyje. 

Pirmoji SALT sutartis nusto-

ne veikia ne tik sovietų slapti 
agentai, bet ir apie 200 kairių
jų palestiniečių teroristų. 

jo galios pernai spalio mėn. So
vietai derybose dėl naujos sutar
ties vis bando surišti ginklų klau-

j simus su bendrais* detantės klau
simais. Ministras Gromyko, kal
bėdamas Maskvos televizijoje 
spalio 6 d., pasigyrė, kad Ameri
ka padariusi kai kurių nuolaidų 
ir pasukusi "teisinga kryptimi" 
paskutinėse derybose, tačiau jis 
pasakęs prez. Carteriui, kad 
dėl pablogėjusių per paskutinius 
mėnesius Amerikos-Sovietų Są
jungos santykių kalti turi jaustis 
tik Amerikos vadai. Carteris jam 
atsakęs, kad reikia žiūrėti ne į pra
eitį, bet į ateitį, o Gromyko at
siliepęs, kad jų — praeities ir 
ateities — izoliuoti neįmanoma, 
dabar Amerika turinti suderinti 
veiksmus su savo žodžiais. 

SALT derybose daug nesutari
mų sukėlė klausimas, kiek mylių 
gali skristi sovietų bombonešis, 
amerikiečių pramintas "Back-
fire", kiek naujų raketų abi pu
sės gali bandyti ir statyti ir net 
klausimas, kiek ilgai Šis naujas 
susitarimas galios ir kada jis tu
ri pasibaigti. 

Popiežius prieme 
lenkus piEgrimus 

Vatikanas. - Popiežius Jonas 
Paulius II pirmadienį turėjo 
jautrų susitikimą su lenkais ka
talikais. Audiencijoje turėjo būti 
tik iš Lenkijos atvykę piligrimai, 
su 70 vyskupų, su Varšuvos ar
kivyskupu, kardinolu Wyszynskiu 
priešaky, tačiau salėn susirinko 
lenkai iš Amerikos ir kitų kraš
tų piligrimai, atvykę į popiežiaus 
vainikavimą. 

Kardinolas Wyszynski pasakė 
kalbą: "Mes žinome, kaip labai 
Tu mylėjai savo kalnus, upes, slė
nius ir takus, kurie Tau davė tiek 
laimės ir kurie atnaujindavo Ta
vo jėgas po sunkių darbų. Mes 
žinome, kad Tu atsisakei jų pasi
aukojimo universaliai Bažnyčiai 
dvasioje. Kristaus įpėdini, mes, 
Lenkijos Bažnyčios vaikai, klau
piame prieš Tave!" 

Tuo momentu popiežius Jonas 
Paulius H atsistojo iš savo sosto, 
nuėjo prie Vyszynskio ir atsiklau
pęs prieš jį, apkabino senojo kar
dinolo kojas. Kardinolas verkė, o 
susirinkę žmonės plojo ir fotogra
favo neįprastą Vatikane vaizdą. 
Vėliau popiežius nusivedė kardi
nolą Vyszynskį prie savo sosto ir 
pasodino jį specialioje kėdėje. 

Popiežius ilgai vaikščiojo po 
lenkų minią, glostydamas vaikų 
galvas, leisdamas tikintiesiems pa
liesti jo rankas, drabužius, kartu 
sukeldamas savo saugumo parei
gūnams didelius rūpesčius 

JAPONAI IŠKILMINGAI 
PRIĖMĖ KINU DELEGACIJĄ 

Kinija perka prancūzų prieštankinius ginklus 
Tokijo. — Japonija ir Kinija 

pradėjo naują draugystės ir ben
dradarbiavimo laikotarpį, pasi-
keisdama taikos ir nepuolimo su
tarties ratifikavimo dokumentais. 
Ši sutartis supykino Sovietų Są
jungą, kuri bandė susitarti su 
Japonija apie rytinio Sibiro tur
tų eksploatavimą. Kinijos delega
cijos vadas, vicepremjeras Teng 
savo kalboje pareiškė, kad Kinija 
supranta Japonijos saugumo su
tartį su Amerika ir Japonijos už
sienio politikos pagrindus. Kinija 
pritaria japonų gynybos stiprini
mo planams. 

Kinijos vicepremjeras Teng kal-
I bėjo ir apie sovietų santykius su 
Amerika. Jis pasakė, kad "jų bur
nose yra detante ir kalbos apie 
nusiginklavimą, bet realybėje yra 
karo grėsmė ir reikia būti pasiren
gusiems". Taikos tarp sovietų ir 
Amerikos nebus, pasakė Kinijos 
viceministras. 

Priėmė kaip karalių 
Užsienio korespondentai neat

simena tokio iškilmingo ir pra
bangaus svetimos valstybės dele
gacijos sutikimo Japonijos sosti
nėje, kaip dabartinis Tengo suti
kimas Tokijo mieste. Nei prezi 

f 

Popiežius savo žodyje keliskart' dentas Fordas nei britų karalie-
užsiminė apie savo norą atvykti I nė Elzbieta nebuvo taip pagar-
ateinančiais metais į Lenkiją. Jis j biai sutikti. Teng yra pirmas po-
pa'tarė visiems "būti gerais pilie-į litikas,apgyvendintas Geihinkan 

vyriausybei spaudimą, nutarta 
parduoti ginklus, apribojant pre
kybą tik gynybos ginklais. Kinija 

gaus prancūzų prieštankinių 
"Milan" ginklų ir "Hot" prieš
tankinių raketų, o taip pat 
"Crotale" priešlėktuvinių pabūk
lų ir helikopterių "Super—Fre 
lon". Prancūzijos gynybos minis-
teris Louis Guiringaud pareiškė 
spaudai, kad Amerika nepriešta
ravo sumanymui parduoti Kinijai 
ginklų. Kinai paprašė ginklų 
dar sausio mėn., kai Pekine lan
kėsi Prancūzijos premjeras Ray-
mond Barre. Dci šiol Kinija jau 
gavo 27 prancūzų helikopte
rius. Lėktuvų prancūzai Kinijai 
neparduos, bet Kinija ju gaus iš 
Britanijos. 

Kubos kalinys 
grįžta namo 

Miami. — Iš Kubos paleistas 
politinis kalinys Eugenio Zaldi-
var, kuriam buvo leista atvykti 
į Ameriką, nutarė grįžti atgal į 
Havaną, kur pasiliko jo žmona 
ir vaikai. Jis pareiškė viltį, kad 
Kubos valdžia leis jam vėl vyk
ti Amerikon, šį kartą su šeima. 

—Rodezijos premjeras Smith 
pagrasino, kad puolimai prieš te
roristų bazes bus tęsiami, jei jie 
nesiliaus puldinėję Rodezijos. 
Zambijos valdžia apgailestavo 
Rodezijos aviacijos puolimus ir 
pripažino, kad ji negali pasiprie
šinti Rodezijos ginklų persvarai. 
Valstybės departamentas pasmer
kė Rodezijos atakas kaimynų te
ritorijoje. 

Nepavyko surasti 
naujo premjero 

Lisabona. — Portugalijos prezi 
dentui Ramalho Eanes dar ne
pavyko sudaryti naują vyriausy
bę. Pirmadieni jo pasitarimai su 
socialistų partijos vadovybe ne

davė vaisių. Premjeras siūlo nepar
tinį premjerą, kuris sudarytų ne
partinių, specialistų įvairiose gy
venimo srityse, kabinetą, tačiau 
ne visos politinės partijos tokiam 
sprendimui pritaria. 

Hanojus apie 
mo bedas kaimyi 

Hanojus. — Vietnamo radijas 
pranešė apie Kambodijoje vyks
iančią revoliuciją, kariuomenės 
įgulų sukilimus ir maištus. Kam-
bodijos sukilėliai paėmę į savo 
rankas kai kuriuos aerodromus, 
kareivines ir perkirtę svarbius, į 
sostinę vedančius, kelius. 

Užsienio stebėtojai abejoja, ar 
Vietnamo žinios teisingos, nes 
jau ne kartą praeityje panašios 
žinios apie Kambodijos neramu 
mus nepasitvirtino. 

ciais, nežiūrint iš kur jūs esate", 
ir ragino: "Kovokite prieš viską, 
kas gresia žmogaus garbei". 

Egipto - Izraelio 
derybos 

Washingtonas. — Nežiūrint 
Amerikos diplomatų ir preziden
to Carterio pastangų, Egipto-Iz-
raelio derybos tikrai atsidūrė sun
kumuose. Atrodė, kad pirmiausia 
Izraelis ėmė reikalauti stambių 
sumų už Sinajaus atidavimą 
Egiptui. Prezidentas Carteris, 
sakoma, tas sumas izraelitams pa
žadėjęs, minima net 4 bil. dol. su
ma. Egiptas tačiau, sprendžiant 
iš oficialios Kairo spaudos, ban
do pakeisti kai kuriuos Camp 
David sutartus sakinius. 

Jeruzalėje stebėtojai mano, 
kad Izraelio delegacijoje esą už
sienio reikalų ministras Moshc 
Dayan ir gynybos Ministras Ez-
re Weizman yra konkurentai dėl 
premjero vietos ir abu stengiasi 
sudaryti įspūdį, kad jie labai de
rybose gina Izraelio interesus. Ši 
konkurencija ir interesų gynimas 
sukelia sunkumus derybose. 

New Yorke Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba pratęsė devy
niems mėnesiams JT taikos prie
žiūros kariuomenės laikymą Si
najuje. Balsavime nedalyvavo 
Sovietų Sąjunga, Čekoslovakija ir 
Kinija. 

svečių rūmuose,ir pirmas,kuriam 
banketą suruošė imperatorius 
Hirohito. 

Japonijos vyriausybė kritikuo
jama užsienio korespondentų są
jungos, nes ji neleido dviem akre-
dituotiem Taivano laikraštinin
kam dalyvauti Kinijos delegaci
jos sutikimo įvykiuose. Šalia labai 
didelės apsaugos Tengui ir jo de
legacijos nariams, japonų val
džia nutarė suvaržyti Taivano ir 
Pietų Korėjos laikraštininkų ju
dėjimą. 

Perka prancūzų pnklus 
Šalia vizito ir sutarties su Japo

nija, komunistinė Kinija neseniai 
gavo Prancūzijos pažadus par
duoti Kinijai ginklų. Nors So
vietų Sąjunga darė prancūzų 

Erdves satelitų 
žvalgyba 

Washingtonas. — Kaip tobuli 
yra Amerikos žvalgybos satelitai 
ir ar jie gali pastebėti naujų ra
ketų įrengimus ar jų pakeitimus 
naujomis raketomis? Žvalgybos 
specialistai teigia, kad satelitai, 
naudojami žvalgybai, gali pama
tyti ant žemės nukritusią degtu
kų dėžutę. Žvalgybos įstaiga, ne
neigdama tvirtinimų apie "dėžu
tę", pareiškė, kad saMitų kame
ros gali perskaityti rumerius ant 
sovietų karinių automobilių. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Brežnevas Kremliuje kalbasi su Valstybes sekretoriumi Vance. Derybo
se del strateginių ginklų padaryta "pažanga", bet sutarties užbaigti 
nepavyko. 

— Australijoje daug kalbų su
kėlė privataus lėktuvo dingimas, 
Sakoma, kad lėktuvą galėjo pa
grobti "skraidančioji lėkštė", Pi
loto paskutiniai žodžiai, radijo 
bangomis, pranešė apie keisto 
padangių objekto artėjimą. Skel 
biama, kad pilotas visą gyveni 
mą buvo žinomas "Skraidančių 
lėkščių" entuziastas. 

— Prezidentas Carteris, svars 
tydamas ginklų, kaip neutrono 
bombos, reikalus, pasitiki ener
gijos sekretoriaus Schlesingerio 
patarimais, rašo U. S. News. 
Schlessingeris anksčiau buvo gy
nybos sekretorius ir Atominės 
Energijos komisijos pirmininkas. 

— JAV pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad ir ateityje vyriau
sybė laikysis savo finansinių įsi
pareigojimų, nors kongresas su
mažino lėšas. Prezidentas Carte
ris bandys naujame kongrese pra
vesti lėšų sugrąžinimą. 

—Zambijos prezidentas Kaun-
da kritikavo Ameriką ir Britani
ją, kad jos griežčiau neprotesta
vo prieš Rodezijos aviacijos puo 
limus Zambijoje, kur sunaikin
tos teroristų stovyklos. 

— Sen Edward Kennedy pa
reiškė Chicagoje, kad greit bus 
pasirašyta strateginių ginklų su
tartis tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. 

— Šią savaitę gali baigtis spaus
tuvininkų streikas prieš du New 
Yorko dienraščius. Manoma, kad 
laikraščiai jau šeštadienį galės 
pradėti darbą. 

— Airijos premjeras Lynch pa
smerkė pirmadienį Airių respub
likonų slaptos armijos veiklą 
šiaurinėje Airijoje, kur smurtas 
suteikia airiams "blogą vardą". 

Kalendorius 
Spalio 25 d.: Izidorius, Darija, 

Švitrigaila, Skalva. 
Spalio 26 d.: Evaristas, Sabi

na, Liubartas, Minginė. 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 5:56. 

ORAS 
Debesuota, trumpi lietūs, tem

peratūra 60 1. 
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GLOBOJA CHIGAGOS SKAUTLNINKIŲ-KŲ R A M O V E 
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IŠKILIAUSIAS 1978 M. ĮVYKIS 
Įspūdžiais dalinasi •. s. Sofija frliomenė 

(Tęsinys) 

įvyko stovykloje ir skautininkių 
— skautininkų "sąskrydis*'. Ben
drijos stovyklavietės laužavietėje 
susirinkus jų gal. šimtinei. Buvo 
tai maloni popietė, globojama 
Bendrijos stovyklos viršininko v. 
s. Alf. Samušio ir v.s. J. Budrie
nės su paruoštomis vailelėmis, 
lauko gėlių puokštėmis, dovanė
lėmis atžymėtiesiems, pakeltie
siems į aukštesnius skautiškumo 
laipsnius. Buvo iškviesti ir Gilwe-
llio mokyklą baigusieji — ištver
mingieji vadovai, dar prieš šiai 
stovyklai prasidedant spėję pri
siųsti savo darbus. Sueigą tuo 
pačiu, nė kiek neišblėsusių skau
tišku sąmojumi ir judrumu vedė 
mūsų nepriklausomybės laikų, 
Iaužavedys — profesionalas" v. s. 
V. Bražėnas. Šioje sueigoje skam
bus "Ilgiausių ir skautiškų me
tų** posmai buvo skirti v. s. V. Šen-
bergui jo 80-jo gimtadienio iš
vakarėse. 

Sunku buvo visa, kas šiam sa
vaitgaliui buvo paruošta pama
tyti, aplankyti. Juk čia tikras skau
tiškas skruzdėlynas, darbščių 
rankų sukurtas, nesigailint ener
gijos, nepaisant nuovargio. Šiame 
šile skambėjo žydinti jaunystė, o 
ir tie, kuriuos gyvenimo metai 
šiek tiek nuo jos atitolino, kaž
kaip nejučia grįžo į aną nepakar
tojamą gyvenimo laikotarpį. Tai 
galėjai išskaityti besišypsančiuo
se vadovų, veteranų veiduose. Juk 
skautybė visada jauna; skautas 
budi, neleisdamas nei sau, nei ki
tiems aplink save dvasiniai už
snūsti. Ir jauną ir seną skautiš
ka dvasia stiprina, kelia optimiz
mą, įpareigoja Dievui tarnauti, 
artimui padėti, Tėvynės meilę iš
tikimai tartum šventą gabiją, šir
dyje saugoti. Tik 
Sujunkim rankasl 
Mūsų širdys 
Tedega idėja viena! 
Težino pasaulis, tegirdi: 
Mūsų siekis — laisva Lietuva! 

Taip dainavom suskridę į VI 
Tautinę stovyklą Australijoje. 
Tos dainos aidai skrido ir čia, 
Galvės ežero bangelėmis, atsi-
mušdami į kitoj jo pusėl ošian
čių medžių viršūnes. 

Ką paliksime istoriniams 
archyvams 

Pirmiausia mintin ateina rašy
tinis žodis, t. y. spauda. Juk visa 
tai, kas vyko šias dvi savaites, į 
eis į mūsų Sąjungos istoriją. 

Bendrą visos stovyklos laikraš
tėlį "Šiuo keliu eik" redagavo to-
rontietis v.s. Č. Senkevičius, anks
čiau aštuonerius metus buvęs 
Skauto Aido redaktorius. Jo tal
kininkų būrelį sudarė Seserijos 
laikraštėlio redaktorė s. L. Ru-
gienienė, Brolijos redaktorius s. 
J. Asminas, techninė redaktorė S. 
B. Kidolienė, foto laboratorijoje 
darbavosi ir stovyklos vaizdus po
pieriuje įamžino s.v.v.sl. A. Ka-

kiečių fotografų ir televizijos re
porterių taiklios akies rezultatai. 
Su nuotraukomis ėjo ir ilgesni ar 
trumpesni aprašymai, o tai 
mums ir lietuvybės reikalui — 
tikra nauda. Kone visuose lietu
viškuose laikraščiuose iki pat da
bar dar vis dedamos stovyklinio 
gyvenimo nuotraukos ir aprašy
mai informavo lietuviškąją vi
suomenę apie tą įvykį, kuriuo, 
be abejonės, domėjosi ir tebesi
domi didžioji mūsų išeivijos da
lis. 

Worcesterio televizijos progra
moje vieną dieną stovyklautojai 

linauskas, s.v.v.sl. T. Senkevičius 
ir v.sk.v.sL R. Jelionytė. Šio laik
raštėlio, išleidžiamo 1500 eg
zempliorių uiažu ir spausdinamo 
spaustuvėje, išėjo 9 numeriai. 
Kiekvienas jų turėjo keturis pus
lapius. Laikraštėlio antraštėje la
bai įdomiai buvo įkomponuotas 
sukaktuvinis grakščių linijų ženk
las LSS- 60. 

Seserija leido savo laikraštėlį 
"Sutartinės kibirkštėlės". Jį su 
jaunom padėjėjom redagavo s. L. 
Rugiepeinė iš Detroito. "Kibirkš
tėlių" išleista 4 numeriai, pasku
tinysis dar ir su atskiru lapu, ku
riame matome sesių stovyklines 
nuotaikas, jų jaunus veidelius, jų 
darbelius ir visa, kas sudaro ilgą 
ir margą stovyklinės dienos prog
ramą. 

Šios redakcijos, kukliai pri
siglaudusios didžiojo garažo (pri- lukienę, kurią jie pavadino Hol 
menančio turtingo ūkininko klo
jimą) kampelyje, tylios darbuo
tojos, be minėtos s L. Rugienie-
nės, buvo ps. L Sventickaitė, vyr. 
sk. vyr. si. T. Gaidelytė, ps. R. 
Rūkštelytė, vyr. sk. vyr. si. R. 
Bobelytė, valt. V. Račiūnaitė, 
vyr. sk. vyr. si. G. Gečyte ir vieš
nia iš Australijos ps E. 2ižytė -
Suchowerskyj. 

Abu laikraštėliai labai dailiai 
atrodo, papuošti daugybe jaunų
jų dailininkų pieštų užsklan
dų, gausu ir stovyklinių nuotrau
kų, kurias darė jaunieji fotogra
fai ir, atsivežę iš namų foto labo
ratorijos reikmenis, čia pat, pa
čių įsiruoštoje laboratorijoje, jas 
aiškino ir spausdindavo. Neretai 
redakcijų talkininkus (nekalbant 
jau apie pačius redaktorius), iš
ėjusius po "darbo valandų", pa
sveikindavo aušros spinduliuose 
atgyjantis miškas. Reikėdavo sus 
pėti medžiagą paruošti, nes 
anksti rytą specialus ekspresas iš
veždavo ją į spaustuvę 

Prieš stovyklai prasidedant bu 
vo išleistas informacinis leidinė
lis Budėk ir religinės programos 
bei giesmių knygelė "Dieve, Bu
džiu. Leidinyje Budėk sudėta vi
sa abiejų šių sukaktuvinių metų 
Tautinių stovyklų informaci
nė medžiaga, supažindinama su 
vadovais, programa. Palikta vie
tos ir autografams. Juk kiekvie
nam stovyklautojui išgyventos 
nepamirštamos stovyklos dienos 
liks visam gyvenimui pačiais spal 
vingiausiais prisiminimais, o kar
tu tam tikru būdu ir gyvenimo 
patirtimi. 

L S S šeš iasdeš imtmečio minėjime Toronte dalyvavo visi skautai , skautės , vadovai ir aukštieji L S S pareigū
nai. P irmajam suole i š k.: LS Brol i jos vyriausias skaut in inkas v. s. S. Miknaitis , Kanados rajono vadeivė 
s. L. Gvildienė, v. s. V . Šenbergas, A. Grigaitis, s . A. šenbergiene, L S Seser i jos vyriausia skaut ininke 
v. s. Ir. Kerel ienė ir L S S Tarybos pirmininkė v. B . L. Milukienė. Nuotr . V. Bacev ič iaus 

BIRUTĖS DRAUGOVĖS 
ĮSKYLA 

Spalio mėnesio pirmą dieną 
Aušros Vartų tunto Birutės drau
govės sesės susirinko Lemonte 
skautiškoje nuotaikoje pasidžiaug
ti maloniu rudens oru. 

Sekdamos kelia ženklus, per 
miškus ir laukus, būrelis sesių 
keliavo į iš ankstc vadovių nu
matytą vietą. Netrukus jas pase
kė ir antras sesių būrys. Pirmo
sios į vietą atvykusios negaišda
mos sukrovė laužą, jį uždegė ir 
mėgino siųsti SOS dūmų ženklus 
vėliau išėjusioms, kurios netru-

išvydo savo viršininkę v s. L. Mi- k u s a t s k u b ė j u s i o s ' panaudojo sa-

lywoodo žvaigžde. Kalbėdamasi 
su televizijos komentatorium, ji 
aiškino apie lietuviškąją skauty-
bę ir mūsų Sąjungos tikslus. 

Raikia pagirti LS Seseriją už 
stovyklautojų akiračio praplėti
mą tautotyrine prasme Jos rū
pesčiu buvo pakviesti paskaitinin 
kai: dailininkas Ant. Tamošai
tis iš Kanados; liaudies dainas ir 
sutartines apibūdino ir jas de
monstravo Zita Krukonienė; Per
kūnas Krukonis vienos vakaro
nės metu laužavietėje visus ža
vėjo Lietuvos skaidriu montažu. 

Birutė Nagienė, Sutartinės šta
bo narė, atvykusi iš Montrealio, 
instruktavo ruošiantis laužų pa
sirodymams, mokė kaip čia gali
ma pritaikyti liaudies dainas. 

Margaspalviui lietuviškų pap
ročių inscenizavimui taip pat pa
sinaudota jos talka. Tautosakinė 
medžiaga buvo surinkta v.s. N. 
Užubalienės, o pačiam pasirody
mui pasiruošta pastovyklėse. 

Šioje stovykloje nebuvo užmirš- Į PJez- A- Smetonos laivo jūrų bū
ti ir mums gyvybiniai lietuvis-1 • • rengiamą Baltijos vakarą, 
kieji reikalai: buvo renkami pa 

vo pirmosios pagalbos žinias su
teikti pirmąją pagalbą sesėms su 
"išnarintomis" ir "sulaužytomis" 
kojomis ir rankomis, gi kitos, tuoj 
pagamino neštuvus ir greit "nu
alpusias" nunešė "ambulatori
jos*. 

Vėliau skautės gaminosi pie
tus, o pavalgiusios ir susitvarkiu
sios dainavo. Vėliau iškeliavo į 
tolimesnę pievą smagiam žaidi
mui. Pakelyje sesė Aušrinė Miku-
taitytė pagavo jauną žalčiuką, 
kurį labai norėjo parsinešti į na
mus, bet atsiminusi, kad skautė 
— gamtos draugė, nutarė jį pa
leisti. 

Po žaidimų visos nuvykom į 
arklides ir baigėme malonią iš
kylą jojimu į saulėlydį. 

v.sl. Nida Misiulytė 
ATITAISOMA KLAIDA 

Praėjusioje "Skautybės kelio" 
laidoje pasitaikė klaida praneši
me apie gruodžio 2 d. įvykstantį 

UTUANICOS TUNTO 
SUEIGA 

Lituanicos tunto sueiga įvyks 
sekmadienį, spalio 29 d., Jauni
mo centro didžiojoje salėje Visi 
dalyvaujame pamaldose, kurios 
įvyks 9:30 vai. ryto. Po pamal
dų, toje pačioje salėje vyks iš
kilminga sueiga. Tėveliai, sve
čiai, skautininkai ir skautininkės 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

NAUJOS GINTARIŲ 
VADOVĖS 

Šiems veiklos metams Nerijos 
tunto abi gintarių įgulos išsirin
ko naujas vadoves. Nendrių įgu
lai vadovaus g v. v. Regina Andri
jauskienė, o Baltijos įgulai g.v.v. 
Nastė Bilitavičiūtė. 
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Beje, šią stovyklą kruopščiai 
filmavo brolis G. Penikas iš 
New Yorko. Tikėkimės, kad jo 
susuktas filmas bus nė kiek ne
mažiau įdomus, kaip ir prieš de
šimtmetį įdomiai surežisuotoas s. 

.Alg. Kezio, SJ, VI TS filmas. Juo į 
yra gėrėjęsi tūkstančiai skautų ir 
neskautų. 

Stovyklos gyvenimo momen
tai pateko ir į VVbrcesterio, Bos
tono ir kitų- vietinių laikraščių 

rašai peticijai išlaisvinti neseniai 
Lietuvoje nuteistąjį Viktorą Pet
kų. Taip pat buvo pasiųsti sveiki
nimai prez. Carteriui, sen. Kene
džiui. Iš jų gauti mums prielan
kūs laiškai. Taigi ir laisvinimo 
reikaluose skautai vis budi. 

Jei kas paklaustų, kur buvo 
daugiausia judėjimo, kuris sto
vyklos kampelis buvo gyviau
sias, reikėtų atsakyti, kad tai — 
prie Seserijos štabo esanti krau
tuvėlė. (Bus daugiau) 

Patiksliname, kad vakaras yra 
ruošiamas Šaulių namuose. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

PAMESTA — RASTA 
Praėjusį sekmadienį po skauti

ninkių draugovės sueigos, Jauni
mo centro žemutinėje salėje, 
skautininke Jelionienė pasigedo 
pamiršto juodo vyriško skėčio. 
Radėjai prašomi pranešti sesei 
Sofijai tel. RE 7-2560. 

Šeštoje Tautinėje stovykloje 
rastas žaibas-flash. Pametęs pra
šomas kreiptis į skautininką Il
gūną, 40 Martinot Ave., Roches-

puslapius. Tai atvykusių ameri-iter, N.Y. 14609. 

Lietuviškosios Skautybės Fondo atstovai Sėstojoje Tautinėje stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHnt 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau virš 35 m. tar
nauja New Jersey. New York Ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir 97.9 meg. FM. 

Dirt k*,. Dr. Jokūbas J. Štokas 
1467 Force Drtve 

Moontainside, S. J. 07092 
TeL 232-5505 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 39.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:80 vai. vakaro. 

(Vadovauja pro*, J . Štokas) 

iniiiiiiHuiiiiiiiiuiitiimniiiiiiiiiiiiiieiiu. 

DURYS - LANGAI 
18 rūsiu — f 2 spalvy 

K o s t a s B u t k u s 
Telef. 778-2781 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
DĖMESIUI 

Aušros Vartų tunto iškilmin
ga sueiga įvyks sekmadienį, spa
lio 29 d. Sueiga bus pradėta šv. 
Mišių auka, drauge su Lituanicos 
tuntu, 9:30 vai. ryto, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Po pa
maldų iškilminga sueiga žemuti

nėje salėje. Visos sesės dalyvau
ja pilnose, tvarkingose unifor
mose. Maloniai kviečiami daly
vauti visi tėveliai, aktyvios ir 
šiuo metu nebeskautaujančios vi-. 
sos vyr. skaučių būreliams pri
klausančios ar priklausiusios se
sės, o taip pat visos skautinin
kės ir skautininkai. 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiinmmiif 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kaygs yra ak teologinė, ji dėl {ao. 
mių vietovių aprašymo ir dei jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi-
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
tovėmte. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina 13.00. Gėlimo ją įsigyti 
"Drauge". 

MllllllllllllllllllllllllllllllllUilIlilHIIIIIIII 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Street Tel. GR 6-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir motorų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pn lasM Rd. (Cnnvford 
Medical Building) TeL LL 5-6446 
Jei neatsil iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marųuotte Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbrooik 5-3048. 

Tel. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

2434 VVest 71at Street 
pirm., antr.. ketv. ir penkt. 

- 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 
tik susitarus. 

TeL ofiso ir bo to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S . 

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

išskyrua trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL BEUauce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydyto jas 

8925 West 59tb Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Vai.: 
1:00 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

Ofis. teL 735-1477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybė — Nervę tr 
Emocines ligos. 

C R A W P O R D MEDICAL BLDG. 
6449 So . Pulaski Road 

DR. A, B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5893 
Specialybė Akių l igos 

8907 W e s t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 Weat 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Ofc. PO 7-6600 Rez. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

8844 VVest 68rd Street 

Valandos paga l susitarimą 

1002 N. Western Ave , Chicago 
TeL 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Heignts 
TeL 881^730 

Valandos pagal susitarimą 

į s ta igos ir bo to tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1407 8o.49tfc Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tr** Ir šeštad 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIV JK VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BtLtl>TX«i 

8200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. nopiet. 
Ofc. tel 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ' 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

71-os ir Campbell Ave . kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarur 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHmrKGMA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

"Contact lensea" 
2618 W. T l s t St . - TeL 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta t re t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P Ū S L E S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 6Srd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

ReTidenctjos telef. GR 8-0817 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso tel. HE 4-21M, Namą GI 8-S1S5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 W e s t 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 ir 8-7 — 15 anksto susitarus. 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weat 71st Street 
Valandos: l-« vai. popiet 

Treč. Ir lestad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-8166; n a m o 381-3772 

DR. PETRAS ŽU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 6Srd Street 

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



Del blogų darbo tolygų 

SOVIETUOSE TROKŠTA DARBININKŲ 
Ar pavyko Sovietų Sąjungos va- kurie fabrikai turėjo sustoti, nes 

dams per daugiau kaip 60 metų nėra žmonių, kurie aptarnau-
sukurti darbininkams ir žemdir- tų fabrikų mašinas. Visa tai stab-
diams Lenino, Stalino ir kitų bol- do ir taip jau silpną Sovietų į-
ševikų "pranašų" žadėtų rojų? monių gamybą. Tie patys eko-
Tokį klausimą stato ne tiktai va- nomistai tvirtina, kad šio am-
kariečių spauda, bet ir patys So- žiaus aštuntojo dešimtmečio ga-
vietų žmonės ir duoda vieningą le reikalai dar žymiai pablogės, 
atsakymą — Ne! I šį klausimą o tuo pačiu Sovietų ekonominis 
gražiai atsako ir JAV Darbo uni- gyvenimas pablogės, 
jų AFL . CIO referentas užsienio * 
reikalams Inving Brown rašiny- Sovietų valdžia, žinoma, ima-
je "Naujas darbininkų judėjimas si atitinkamų priemonių. Siunčia 
Sovietų Sąjungoje" minėtos uni- i įmones jauno amžiaus žmones, 
jos leidžiamame biuletenyje už- išvaro studentais, moksleivius 
sieniečiams ("AFL-CIO Freige- nuo 15 m. amžiaus. Bet iš tokiu 
werkschaftliche Nachrichten" pripuolamų darbininkų nauda 
Nr. 3) ir nurodo, kad vidutinis labai maža. Ir nors pagal Sovie-
Sovietų darbininkas ekonomiš- tų Sąjungos statistikos oficialius 
kai nėra aprūpintas. Visi duome- duomenis 90 procentų visų pajė-
nys rodo, kad jo vidutinis atlygi- gių žmonių dirba arba mokosi, 
nimas yra žemesnis už Vakarų darbo rezultatai menki. Griebia-
valstybių teikiamą bedarbio pa- masi dar aštresnių priemonių. Į 
šalpą. Toliau Inving Brown tę- darbą varomi nesveiki žmonės, 
sia: "Ištisais mėnesiais Sovietų pensininkai, kareiviai dirba prie 
darbininkas nėra garantuotas, 1980 metų olimpiados įrengimų 

•»d galėtų gauti nusipirkti pa- statybos darbų, taiso ir tiesia ke-
*. karną kiekį pagrindinių mais- liūs. 
to p* dūktų, kaip mėsos, cukraus, * 
bulvių, daržovių. Daugelį dienu Tačiau niekas negalvoja, kad 
jis turi eilėse stovėti, kad galėtų reiktų su darbininkais švelniau 
ką nors nusipirkti. Prie to visko elgtis, geriau atlyginti, kad jie 
maisto produktai Sovietuose yra dirbtų, sudaryti sąlygas nusi-
normuojami." Net ir Sovietų pirkti reikiamų prekių, maisto, 
taip labai reklamuojama "nemo- aprūpinti geresniais butais. 
karna medicinos pagalba" tėra Darbininkai be galo nepaten-
daugiau propaganda, kaip tikras kinti ir sovietinėmis profesinėmis 
dalykas, nes ambulatorijose, Ii- sąjungomis, kurios sukurtos ne 
goninėse, vaistinėse negalima darbininkams padėti, bet jiems 
gauti vaistų. Stinga ligoniams ir geriau išnaudoti. Kai kuriose vie-
maisto, ligoninių patalpos daž- tose darbininkai mėgino įsteigti 
nai būna šaltos, trūksta skalbi- nuo valdiškų įstaigų nepriklau-
nių, labai menkas aptarnavimas, s 0 0 3 4 8 laisvąsias profesines są-
Ligoninės personalo tarpe taip gas. Buvo sukurtas ir laisvųjų 
pat esanti įsigalėjusi kyšininkys- profesinių sąjungų statutas, ta-
tė. Taigi, nori gauti žmoniškesnį Sau jų iniciatorius Klebanovas 
gydymą — turi slaptai kam nors buvo suimtas ir patalpintas psi-
mokėti ir mokėti daug. chiatrinėje ligoninėj, kiti nariai 

» darbininkai išsiuntinėti į kon-
Darbo sąlygos fabrikuose taip tracijos stovyklas. Iš keliasde-

pat blogos. Daugelis patalpų ne- šimt narių tiktai keli liko nesu
tinkamos, blogai aprūpinamos, imti. 
ankštos, nevėdinamos. Prie * 
mašinų daug kur nėra įruošta Okupuotoji Lietuva nūdien y-
saugumo priemonių. Nelaimingi ra pramonės kraštas ir todėl 
atsitikimai ir sužeidimai darbo serga tomis pačiomis negerovė-
metu dažni. Fabrikų administra- mis, kaip sovietinė Rusija. "Der 
cijoje visur vyrauja korupcija ir Spiegei" skelbia, kad pereitais 
biurokratija. Kraštą valdo ir tvar- metais Kauno įmonių darbinin
ko negausus komunistų partijos kai praleidę 29,000 darbo dienas, 
funkcionierių luomas, gal apie neatvykdami dirbti į fabrikus. 
pusė milijono, dėl kurių vykdo- Žinoma, jie kaltinami girtavimu, 
mų neteisybių nėra kur pasiskųs- moraliniu ištižimu, jų pavardės 
ti. Prie to reikia pridėti be galo skelbiamos įmonių "gėdos lento-
didelį butų trūkumą, mažą dar- se", rajoniniuose laikraščiuose, 
bininko perkamąją galią ir kitas bet tai nepadeda. O nepadeda 
negeroves. todėl, kad nesudaromos sąly-

* gos darbininkui ir jo šeimai iš 
Vis tai yra priežastys, kurios £ • J į * > Horvarti, dartoinin-

atima Sovietų darbininkui norą k a s d a ž m u niekinamas, 
dirbti. O jeigu jis dirba, jis ne- * 
sistengia, simuliuoja, vėluojasi į Kalbant apie okup. Lietuvos 
darbą, darbo metu dykinėja, kor- fabrikų ir žemės ūkio darbininkų 
tomis lošia ir pan. Nerūpestin- gyvenimo sąlygas, reikia dar pri-
gumas darbe pagimdo broką, ku- durti, kad šiais metais Lietuvą, 
rio kartais yra daugiau, kaip gerai ypač šiaurinę jos dalį, nusiaubė 
pagamintų gaminių. Neatvyki- didžiuliai lietūs. Viename laiške 
mas į darbą labai dažnas reiški- rašoma: "Fas mus labai blogi 
nys. Su juo įvairiais būdais kovo- metai, didžiuliai nuolatiniai lie
jama. Laikraščiai pilni blogų ži- tūs neleidžia nuimti neblogo der-
nių ir faktų apie "pravaikštinin- liaus. Tiesiog negalima įeiti į dir-
kus", t.y. darbininkus, kurie ne- vas — visi laukai užplūdo van-
atvyksta į darbą. Vilniškė deniu. Tokių baisių potvynių se-
"šluota" (humoro žurnalas) niai nebuvo, gal tik 1928 metais, 
jiems suniekinti skiria daug raši
nių, feljetonų. Administracija 
"pravaikštininkus" skaudžiai 
baudžia, bet tas nepadeda. 

MOKESČIŲ KĄSNIS 
Mokesčių painiavos JAV-bese vis dar nepašalintos 

GEDIMINAS GALVA Dar neseniai vyravo padavi
mas, kad šiame krašte galima 
daryti įvairius nusikaltimus, bet 
privaloma sąžiningai mokesčius 
mokėti federalinei Intemal Re-
venue Service (IRS). Dar ir šiuo 
metu patenka į kalėjimą ne kai 
ką nužudę, neteisėtus sandėrius 
darę, bet už neteisėtai gautas pa
jamas IRS mokesčių nesumokėję. 

Kai kongresas nepajėgė mokes
čių klausimo patvarkyti, tinkamo 
mokesčių įstatymo išleisti, kai 
vis dar apsukrūs mokesčių mo
kėtojai suranda skyles mokesčiu 
išvengti ir valdžios pareigūnai 
vertė IRS daryti neteisėtus veiks
mus, jos autoritetas pažeistas. 
Labiausiai IRS pakenkė šių me
tų mokesčių mokėtojų bruzdėji
mas, kai mokesčių mokėtojai vals
tijose bando tvarkyti neliečiamą 
klausimą. Žinoma, šis mostas tik 
netiesiog palietė IRS. 

Mokesčiai ir infliacija 

Nėra abejonės, kad infliacija 
yra pagrindinė priežastis mokes
čius kelti. Per penkmeti (1972-
76) maisto ir susisiekimo kainos 
pakilo 44 proc., medicinos išlai
dos 42 proc., buto nuoma ir as
meninės išlaidos 36 proc., ap
ranga 19 proc, o mokesčiai, esą, 
pašokę net 75 proc. Žinoma, šie 
duomenys tik sąlyginiai. Per pa
staruosius dvejus metus padė
tis dar pablogėjo. Žinoma, tai 
tvirtina propagandininkai mokes
čiams sumažinti. 

Anksčiau buvę santūrūs mokes
čių mokėtojai subruzdo atsikraty
ti mokesčių naštos. Net santūrie
ji prarado kantrybę, kai kongre
sas, federalinė ir valstijų valdžia 
netesėjo pažadų. Mokesčių mo
kėtojai negali sukilti prieš fede
ralinė valdžią, tačiau gyventojų 
nusiteikimas ir jai daro įtakos. 
Juk prezidentas, senatoriai, ats
tovai ir daugelis kitų pareigūnų 
yra renkami. Netesėję pažadų ga
li būti neišrinkti. 

Mokesčių mažinimo bruzdel-
ninkai,net nenorėdami, paliečia 
daugelį klausimų. Jų sprendimas 
daro įtakos federalinei valdžiai, 
vis besitenkinusiai tik gražiai kal
bėti apie kovą prieš infliaciją, 
administracinę reformą ir taupu
mą. 

Tarptautinis palyginimas 

JAV mokesčiai padidėjo, bet 
jie dar atsilikę nuo Europos kraš
tų. Organization for Economics 
Cooperation and Development 
(OECD) duomenimis, mokes

čiams skiriama gautųjų pajamų: 
Olandijoje — 46.9 proc, Švedi
joje — 46 proc, Norvegijoje — 
44.7 proc, JAV — 30.3 proc, 
Ispanijoje — 20.3 proc. Žemi 
mokesčiai ir Japonijoje, nes siekia 
tik 20.2 proc Iš- 23 pramonės 
kraštų, JAV mokesčių požiūriu 
yra 16-toje eilėje. OECD duome
nimis, amerikiečio pajamų mo
kestis yra žemas. Šis palyginimas 
mažai domina amerikiečius. 

Amerikiečiai jaudinasi, kad 
gaunantiems 22,900 dol. per me
tus socialinio draudimo mokestis 
1977 m. pakilo 7.8 proc, 10.9 
proc. šiais metais ir 31.1 proc. 
padidės kitais metais. Dėl šio 
mokesčio aimanuoja ypač vidu
rinės ir aukštutinės grupės paja
mų gavėjai. Jie sukėlė didelį 
triukšmą, kad ateinančiais metais 
būtų atidėtas socialinio mokesčio 
pakėlimas. 

Mokesčių problemos 
Esama daugelio mokesčių: pa

jamų, turto, kapitalo. Netiesiogi
niais mokesčiais —akcizu apde-
damos kai kurios prekės, pakelia
mos jų kainos. Įvežant užsienio 
prekes reikia mokėti muito rink
liavas. 

Kiekvienos grupės mokesčių 
mokėtojai siekia mažiausir mo
kesčių. Nekilnojamo turto savi
ninkai Kalifornijoje balsavo už 
ryškų turto mokesčių sumaži
nimą. Kongrese vyko ilga ir ašt-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 

Atstovų rūmuose šis mokestis su
mažintas nuo 48 proc ligi 46 
proc. Stambiojo kapitalo atsto
vai siekė dar ryškesnio kapitalo 
mokesčio apkarpymo. 

Pajamų mokestis nuo 5,000 li
gi 50,000 dol. yra proporcingas: 
didėjant sumai, auga mokesčiai. 
Per paskutinius 12 m. (1966-77) 
šios grupės mokestis net mažiau 
padidėjo už infliacijos šuolį. In
fliacija verčia algas didinti, nes 
keliant atlyginimą algų gavėjai 
patenka į aukštesnę grupę, ap-
dedamą didesniais mokesčiais. 
Nuo 50,000 dol. metinių pajamų 
jau apdedama progresyviniais — 
vis didėjančiais mokesčiais. Gau
nantis virš 100,000 dol. pajamų 
privalo skirti 54 proc mokes
čiams. 

ri kova dėl kapitalo mokesčio.' būti ilgamečiai 

it BĮ 

Mokesčių teisingumas 
Dažnai šnekama apie mokes

čių teisingumą. Kurie mokesčiai 
turi būti teisingi? Kiekvieno mo
kesčio teisingumas yra skirtin
gas, kitokios ir mokesčio apdėji-
mo pasėkos. Didelis pajamų mo
kestis apkarpo pragyvenimo iš
laidas, prekių vartojimą. Gamy
binio kapitalo mokesčiai gali su
mažinti gamybos pajėgumą. 
Aukšti muitai sulaukia atkirčio 
užsienio rinkoje ir siaurina kraš
to prekių išvežimą. 

Krašto mokesčiai priklauso ne 
tiek nuo jų teisingumo, bet nuo 
siekiamo tikslo socialinėje, kul
tūros, ūkio ir krašto apsaugos 
politikoje. Šių sričių tikslai turi 

Mokesčių našta 

Mi 

Šių metų pabaigoje iš JAV ruo
šiasi skristi į Australiją didoka 
grupė lietuvių. Kelionės vieneto 
branduolį sudarys Clevelando 
Grandinėlės šokėjai. Jie skrenda 
į Australiją norėdami savo gra
žiais šokiais paįvairinti ir pra
plėsti Australijos Lietuvių die
nas ir ta pačia proga aplankyti 
kitus didesnius Australijos mies
tus: Adelaidę, Melboumą ir sos
tinę Canberrą. Kas yra tos Aust
ralijos Lietuvių dienos? 

Pagal jau nusistovėjusią tvar
ką nuo 1960 m. kas antri me
tai vyksta Australijos lietuvių kul
tūriniai, sportiniai, socialiniai ir 
dalinai politiniai suvažiavimai. 
Jie trunka beveik visą savaitę lai
ko ir vyksta rotacine tvarka tik 
3-juose didžiuose Australijos mies
tuose: Adelaidėj, Melbourne ir 
Sydnėjuje. Šios 10-tosios ALD 
kaip tik ir bus Sydnėjuje š.m. 
gruodžio 26-31 dienomis. Žvilg
terėkime į ALD programą, kuri, 
nežiūrint mažoko lietuvių skai
čiaus, yra labai plati ir įvairi. 

Dr. Benius Vingilis, Australijos 
Lietuvių dienoms rengti komiteto 
pirmininkas. 

Gruodžio 27 d. — jaunimo die
na. Vyksta jaunimo susipažini
mo pietūs iš visos Australijos su-

ALD pradedamos pamaldomis I važiavusiems jaunimo organiza-
Sydnėjaus katedroje, kuriose da- , ci]-ų n a r j a ms ir Grandinėlės šokė-
lyvaus Sydnėjaus arkivyskupas | 
kard. J. Freeman. Oficialus ALD 
atidarymas įvyks po pietų, daly
vaujant iš visos Australijos suva
žiavusiems dalyviams ir svečiams. 
Nuo čia visur matysime priside
dančius svečius — Grandinėlės j 
šokėjus. Vakare Sydnėjaus Lie
tuvių teatras "Atžala" stato A. 
Kairio "Popiečio diagnozė". 

neturi griauti ūkio, mažinti kraš
to gerovės. Štai dėl ko mokesčių 
bruzdelninkai atsidaužia į sieną, 
kaip ir bandantys gyventojus ap
dėti kuo didžiausiais mokesčiais. 

Australijos Lietuvių dienoms rengti komitetas Sydnėjuje. Sėdi: kun. P. Butkus. A Jablonskienė, dr. B. 
Vingilis (pirm.), dr. G. Kazokienė ir B. Stašionis; stovi: J. Zinkus, dr. V. Kišonas, N. Vaičiurgytė, J. 
Dambrauskas, M Zakaras. V. Simniškis, V. Kazokas, A. Reizgys ir B. Žalys. 

jams. Vėliau prasidės sporto šven
tė. Vakare Jaunimo koncertas ir 
pasilinksminimas — šokiai. 

Gruodžio 28 d. visą dieną vyks
ta sporto žaidynės. Vakare Tau-

| tinių šokių šventė, dalyvaujant 
visoms Australijos lietuvių tauti
nių šokių grupėms ir iš Clevelan
do atvykusiems Grandinėlės šo
kėjams. 

Gruodžio 29 d. tęsiamos spor
to klubų rungtynės. Vakare įvyks 
Dainų šventė, kurią atlieka Aust
ralijos lietuvių chorai. Čia irgi ma
tysime ir Melbourno Dainos sam
būrį, tik jau su dirigentu Mor
kūnu, nes Danutė Levickienė dėl 
šeimyninių priežasčių laikinai tu
rėjo pasitraukti. Kai chorų eįĮes_ 
užpildo daugiausia vyresnio am
žiaus dainininkai, ši buvusi kul
minacinė ir pirmavusi ALD da
lis, kaskart savo dalyvių skaičiu
mi silpnėja. 

Gruodžio 30 d. tęsiasi sportas*., 
o vakare įvyko atskiras Grandi
nėlės koncertas. , Kaip naujovė, 
šiuo kartu kelia didelį vietos gy
ventojų susidomėjimą. 

Gruodžio 31 d. baigiama spor
to šventė. Vakare dviejose vieto
se rengiami Naujų metų baliai. 

Per visą tą laikotarpį veiks N. 
S.W. valstijoje gyvenančių lietu
vių menininkų darbų paroda. At
skirai bus Lietuvos pašto ženklų 
ir tautodailės parodos. Tomis 
pat dienomis vyks eilė suvažia
vimų: ALB tarybos, PLJS, ramo-
vėnų ir šaulių, inžinierių ir ar
chitektų s-gos ir kt 

Sydnėjaus lietuvių moterų so-
(Nukelta į 5 psL) 

Tuo tarpu Sovietų valdžia ple
čia pramonės įmones, tiesia ke-

kai prigėrė šiaurės Lietuvos ūki
ninkų derlius ir reikėjo juos šelp
ti. Bet Latvijoje, sako, esą dar 
blogiau. Mūsų 'technika' pasken
do vandenyje ir purve. Atvažia
vę studentų ir moksleivių padėti 
nuimti derlių, bet dirba jie silp 

K O V A SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 
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liūs, stato pastatus. Ypatingai nai. Ką iš vandens išgraibo, čia 
daug dėmesio skiriama karinei pat kulia mašinomis, permirku-
pramonei, strateginiams įrengi- sius grūdus džiovina džiovyklose, 
mams. be t jos veikia taip blogai, kad 

Vokiečių politikos žurnalas dažniausiai juos sudegina. Štai 
"Der Spiegei" Nr. 42 skelbia, kodėl mes valgome juodą 
kad daugelyje Sovietų įmonių anglinę duoną". Laiškas baigia-
jaučiama didžiulė darbininkų mas žodniais: "Tačiau gali būti 
stoka. Taip Saratove, 850 km. dar blogiau. Lietuvos miestus 
į pietryčius nuo Maskvos, įruo-' dažnai užplūsta žmonės iš 'bro-
šus sintetinio alkoholio fabriką, liškų respublikų'. Jie atvyksta 
stokojama 1400 darbininkų, traukiniais nuo Minsko ar Mask-
Nerjungrio mieste, Sibire, 47,000 vos su tuščiais maišais, o grįžta 
gyventojų turinčioje gyvenvietė- namo su pilnais, lietuviškomis 
je, druskos fabrikui reikia 4000 gėrybėmis vežini. Matyt, kad Ru-
darbininkų — jų nerandama. sijoje yra dar blogiau". 

Užsienio ekonomistai yra ap- Taip gyvena Sovietų darbinin-
skaičiavę, kad Sovietų metalo kai jų per 60 metų sukurtame 
pramonės įmonėse yra 20 proc. "rojuje", 
neužimtų darbininkų vietų. Kai b. kv. 

Apžiūrėjome įvykio vietą, kur jis buvo apiplėštas, 
ant vieškelk>,einančio iš Pakruojaus į Lygumus, apie 
3 kilometrus atstume nuo Pakruojaus miesto. Pagal nu
kentėjusio parodymą, plėšikai atėję iš miško, kuris 
buvo abiejose pusėse vieškelio. Po apiplėšimo jie grįžę 
atgal į mišką, iš kurio buvo atėję. Kadangi prieš keletą 
dienų buvo prisnigę sniego, tai. jeigu plėšikai būtų atė
ję ir grįžę į mišką, būtų likę jų pėdsakai. Tačiau jų ne
buvo. Kai nukentėjusio paklausiau, kaip plėšikai atrodė, 
atsakė, kad nežinąs, nes plėšimo metu iš išgąsčio į juos 
nežiūrėjęs, buvęs atvirtęs aukštelninkas rogėse ir žiūrė
jęs į dangų. Man kilo įtarimas, kad tas ūkininkas ko
kiais nors sumetimais plėšimą išgalvojo. 

Pradėjus teirautis pas vietinius gyventojus, vieti
nei policijai padedant sužinojau, kad minėtas ūkinin
kas jomarko metu Pakruojaus mie3te su čigonais mai
nė arkliais. Suvedus jį su liudininkais akystaton, prisi
pažino, kad niekas jo neapįplėšė 4r, kad jis tą sceną iš-

atvyksta j galvojo, bijodamas žmonai pasakyti teisybę, kad mai
nydamas su čigonais arkliais prarado beveik visus jam 
duotus arklio pirkimui pinigus. 

Klausinėjamas papasakojo, kad atvykęs į jomarką 
iš vieno čigono už 50 litų nupirkęs gana gerai atrodan
tį arklį. Jam jį bevedant per turgavietę prie jo priėjęs 
kitas čigonas ir pasakęs: "Žmogau, pažiūrėk ko
kį arklį tu nupirkai, jis viena akimi yra aklas." Apžiū
rėjęs nupirkto arklio akis ir pamatęs, kad iš tikrųjų jo 

1 viena» akie yra balta, 
čigonas pasiūlęs su juo mainyti arkliais ir papra

šęs 15 litų priedo. Sutikęs. Jam besivedant išmainytą 
arklį, prie jo priėjo trečias čigonas ir pasakė: "Žmogau 
pažiūrėk, ant kokio arklio tu išmainei savo arklį, jis 
yra viena koja raišas, ko jis anksčiau nepastebėjęs. 
Čigonas jam pasiūlęs dar kartą mainyti arkliais ir 
paprašė 15 litų priedo. Besivedant išmainytą arklį, prie 
jo priėjęs dar vienas čigonas ir pasakęs: "Žmogau, ta
ve apgavo, tu gavai dusulingą arklį ir su juo jokio dar
bo dirbti negalėsi. Pamatęs, kad arklys yra dusulin
gas, supykęs jį ui 30, litų pardavęs kokiam tai čigonui. 
Kadangi bemainikaudamas su čigonais praradęs be
veik visus pinigus, tai bijodamas žmonai pasakyti tei
sybę, sugalvojęs, kad reikia policijai pranešti, kad jį 
buvo užpuolę plėšikai ir atėmė pinigus. 

Tuo reikalu padaryt. kvota buvo perduota 
Pakruojaus apylinkės teismui, prašant paminėtą ūki
ninką už melagingą pranešimą nubausti. 

Nuotykiai gaudant plėšiką Sneigį 

1935 metais Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje, 
du nežinomi plėšikai Luokės valsčiaus ribose papildė 
visą eilę plėšimų. Tarp kitų asmenų, jie apiplėšė gyve
nantį netoli Luokės miesto vieno bažnytkaimio klebo
ną, iš kurio atėmė daug pinigų. Be to, jie atėmė iš vie
no vežiko, kuris vežė iš Telšių valstybinės degtinės 
sandėlio j Luokės miesto monopolį, pilną vežimą vals
tybinės degtinės. Atėmę vežimą su degtine, jie veži
kui įsakė eiti Luokės link, o patys su vežimu degtinės 
nuvažiavo nežinoma kryptimi. Vėliau arklys su tuščiu 
vežimu buvo surastas beeinąs Luokės link, bet degti
nės vežime nebebuvo, nes plėšikai ją buvo kažkur pa
slėpę. 

Tų plėšikų gaudymui iš Šiaulių išvykome trys 
valdininkai, būtent: mūsų skyriaus vedėjas Drelingas, 
Plienaitis ir aš, šio straipsnio autorius. Renkant žinias 
sužinota, kad tuos plėšimus daro pabėgęs iš Telšių ka
lėjimo kalinys Sneigis dar su vienu nežinomu asmeniu. 
Vėliau patirta, kad pabėgęs kalinys Sneigis prisilaiko i kuris netoli jos namų gano gyvulius. 

/o Ragenis, gyvenantis pamiškėje netoli Luokės mies
to 

Jų ieškoti išvykome 7 asmenys: trys krim. polic. val
dininkai, Luokės nuov. policijos viršininkas, du poli
cininkai ir vienas šaulys. Minėtas Ragenis gyveno ma
žoj trobelėj netoli miško, kurioje buvo tik vienas kam
barys ir prieangis. Prie tos trobelės galo buvo pristaty
tas mažas karvei laikyti tvartas. Kieme, netoli trobe
lės, buvo apie 5-6 metrų aukštumo šieno kūgis, kuris 
apačioje buvo platesnis, o viršuje smailas. Kad jis ne-
nuvirstų, buvo paremtas iš šonų keturiomis ilgomis 
kartimis, kurios viršuje buvo sujungtos į krūvą. 

Apžiūrėję trobelę ir tvartą, be tos trobelės savi
ninko Ragenio, jo žmonos ir apie 4 metų amžiaus vaiko, 
svetimo žmogaus neradome. Apžiūrėję kieme esantį 
šieno kūgį taip pat nieko įtartino nepastebėjome. Aš 
buvau net jlindęs į šieno kūgio šone esančią skylę, iš 
kur buvo pešamas karvei pašaras, bet ir ten nieko įtar
tino neradau. Nieko įtartino neradę, nuo tos trobelės 
pasišalinome. Po to pasidalinome į tris grupes ir nuėjo
me tikrinti kitas įtartinas vietas, tikslu surasti pabė
gusį kalinį Sneigį. 

Eidamas su vienu policininku per lauką pama
čiau, kad apie pusę kilometro atstu nuo mūsų iš vienos 
trobelės išbėgo žmogus ir dūmė Aiek tik kojos išneša 
miško link. 

Pamatęs bėgantį, policininkui pasakiau: "Žiūrėk, 
ten bėga žmogus". Į tai policininkas man pasakė, kad, 
tur būt, bėga koks piemuo. Pasakiau: GuLkim ant že
mės, bus geriau matyti". Atsigulus pamačiau, kad bė
ga suaugęs žmogus, o ne piemuo. Iki mes atėjome iki 
tos trobelės, iš kurios mačiau išbėgantį žmogų, jis din
go miške. Paklausta vidutinio amžiaus moteriškė, kas 
išbėgo iš jos trobelės, atsakė, kad ji yra našlė, gyvena 
viena pati ir kad iš jos trobelės niekas neišbėgo, o jci 
mes matėme ką nors bėgantį, tai, turbūt, bėgo piemuo, 

pas vieną mažažemį, kurio pavardė kiek prisimenu bu» (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
I Š LITERATŪROS VAKARO 

Spalio 15 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje So. Bostone įvyko ra
dijo valandos "Laisvės Varpo" 
rengtas literatūros vakaras. Tai 
buvo vakaras, kokio Bostone ne
prisimenam. Jame savo kūrybą 
skaitė poetai: Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis ir Sta 
sys Santvaras. 

Literatūros vakarą pradėjo 
Laisvės Varpo vedėjas Petras Viš
činis, apibūdindamas poetų žodį, 
to žodžio svarbą tautos gyven
ine, o taip pat ir apie kiekvieną 
iš jų atskirai, kurie dalyvavo šia
me vakare. 

Stasys Santvaras pradėjo pir
muoju. Jis prisiminė savo kolegą 
rašytoją Pulgį Andriušį, su ku
riuo irgi keliavo su literatūros-
vakarais, kuris jau yra miręs pa
gerbti susikaupimo minute. 

Tada pradėjo skaityti savo vė
liausią kūrybą:, "Auka" buvo pir
masis. Tai apie jaunuolį Romą 
Kalantą, kuris savo jauną gyvy
bę paaukojo Lietuvos laisvei,kad 
liepsnos, ryjančios jo kūną, 
sviestų Lietuvos laisvės ateičiai. 
Poetas Santvaras skaitė Romo 
Kalantos žodžius, lyg pats Ka
lanta kalbėtų, kada jis buvo ke
lyje į auką ir aukojo. Toliau se
kė: Daiktai ir žmonės, Laiptai į 
dangų, Virvė, Kaminkrėtis. 

Bernardas Brazdžionis, svečias 
iš Californijos, susirinkusių buvo 
sutiktas ne tiktai labai šiltais plo
jimais, bet ir atsistojimu. Braz
džionis, prisiminęs savo gyventas 
dienas Bostone ir veidus, kuriuos 
matydavo, pradėjo Kvietimas į 

bais. Ir tai tikrai yra kuo pasi
grožėti. Gal didžiausias jo darbas 
yra Gedimino sapnas. Kituose, 
kaip čiuožėjas, boksininkas, šokė
ja yra net matomas judesys. Žo
džiu, tikrai verta ir yra kuo pa
sigrožėti, kai matai kaip daili
ninko rankose medžių šaknys 
prakalba grožio kalba. 

Pranas Baltuonis su savo dai
lės darbais yra aplankęs daug lie
tuvių kolonijų Amerikoje. Dabar 
yra numatęs kelionę po Kanadą, 
o pavasarį žada pasiekti St. Pe-
tersburg, Fla. 

PARENGIMAI 

Spalio 28 d. Lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto renginys. 

Spalio 29 d. Vasyliūnų koncer
tas Jordan Hali . 

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

Lapkričio 4-5 d. dail. Adomo 
Galdiko darbų paroda Tautinės 
S-gos namuose So. Bostone. 

Lapkričio 11d. Jaunimo an
samblio "Sūkurys" renginys 
Brocktone. 

Lapkričio 12 d. 
rengiamas Danos 
koncertas. 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 

LTOKSISK1 6 B I T T 
RIDGEMONT SQUAJfiE 

APAKTMENTDOAI NAMAI 

I butų namai su butą 
aaviainkui 

Susitiko po 50 metų Tautinėje stovykloje buvę jaunystės dienų skautai. 
Iš kairės: K. Grigaitis, V. Šenbergas ir A. Liudžius. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PADAUNYS AR 

KAS NORS NELEGALAUS 

Baltų D-jos 
Stankaitytės 

Kiekvienas geros valios lietu
vis gali pasidžiaugti dr. Leono 
Kriaučeliūno pareiškimu, kad 
"nedelsiant ir pagrindinai reikia 
išspręsti L. B. ir Altos santykius"! kai kas pasakytų 
(žiūr. "Draugas" 1978. 10. 4 ) . | } a 

"Pace brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su 'ap-
pbsnces" iškaitant ir indams plauti 
masiną. Pikiai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki stėnos kilimai. 

B E A L E S T A T E 

Marqu»tte Parke Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak., 
sekm. ir Sėst. visą dieną tel. 778-803*. 

•4-ta ir Talinas. 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 TuUay (5200 į vakarus). 
G a i m » p a s * r » W p i b ^ ' ' i m | > r o ^ 3_jų r^tęuaų rezidencij.. 

1% vonios, įrengtas rūsys, 2 maS. ga

bų pereiti prie veiksmų, ir tik ta
da galėsime patikėti gražiai kal
bančiųjų geromis intencijomis. 

Kas liečia "reorgus", tai pil
nai pritariu dr. L. Kriaučeliūnui, 1 
jog Vytautas Volertas suklydo, 
pavadindamas juos "Altos pada
liniu". Altą viešai neprisipažįsta 
prie "reorganizuotos bendruome
nės", tačiau neviešai vis vien j ą 

viškai globo-

sklypą 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook Couaty rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
l t v. r. iki 7 v. Y. 

I03th Street & Major Ava. 
(2 blokai j vak. u ž Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5560 

Lapkričio 19 d. Lietuvos ka
riuomenės sukakties minėjimas. 

Gruodžio 3 d. Lietuvių Enci
klopedijų pabaigtuvių renginys. 

CARMEN PRH — ESTŲ 
SMUIKININKĖ BOSTONE 

Bostono Baltijos draugijos dvi-
tėviškę — Lietuvą. Toliau sekė į dešimtojo ezono rengiama kon-
Karalius ir poetas, Ieškom mes, i c e r t ų ^ ^ j a u prasidėjo. Sekma-
Tėve Mūsų ir Kvietimas. j Herų, spalio aštuntą, trečią va-

Antanas Gustaitis paskaitė: i a r u j ą > puikioje "First-Second 
Nostalgija, tada II-ji vaikystė, Į churc'h" bažnyčioje, įvyko estų 
Prie nuosavo karsto, Tolstant, s m u įkininkės Carmen Prii kon-
nuo tėvynės, Poeto dalia, Prie j c e r t a s > Gimusi Estijoj, baigusi 
didvyrio paveikslo. Medis ir žmo- j ifalino konservatoriją, vėliau stu-
gus, Liaudiškoji ištikimybė Nar- j dijavusi su tokiom įžymybėm 
sių bajorų istorinis seimas, Eroti- Į k a i p G Kulenkampff, V. Priho-
ka i r J i p o 5 0 m e t ų . Visi j oe i l ė r a š - | d a i r T Galamian, šiuo metu 
čiai humoristinė satyra. , profesoriaujanti Thiel kolegijoje, 

Po pertraukos — II-joj daly! Greenville, Pa., ir užimanti kon-
Stasys Santvaras skaitė Rubaja- į certmeisterės vietą Greenville 
tus. Tai labai sena poezijos for- (Simfonijoje ir Erie Filharmom 

Tačiau tokių pareiškimų mes 
esame girdėję daugybę kartų per 
praėjusius 25 metus. Ar Altą ne
galėtų praktiškai bent žingsne
liu ta kryptimi pajudėti? Juk pats 
Kriaučeliūnas, kaip Altos visuo
meninių ryšių komisijos pirmi
ninkas, dalyvavo pasitarimuose 
su LB atstovais ir priėjo vienin
gų sprendimų. JAV LB krašto 
valdyba tuos susitarimus tuoj pat 
patvirtino. Altą delsia. Gal vi
suomeninių ryšių komisijos pir
mininkas galėtų paaiškinti ko
dėl? Juk ten sutarta glaudžiau 
LB ir Altai bendradarbiauti, kar
tu planuoti ateities laisvinimo 
darbus, pasikeisti ryšininkais, kas
met Altos ir LB atstovams pasi-

Petras Pamataitis 

— Meluok melą, išvesk galą 
— bus t avo teisybė. 

Lietuvių patarlė Draudimai — Ine? 
NotariatM — v 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimimiiimiiiHiiiiiiii 
P A C K A G E E S P K K S S AGENCY 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

Labai page idaujamos g e r o s r o i i e * 
prekes . Mai s ta s ii Europos sande l iu . 
2608 W . 6» St.. Chlcago, HL <J0«3» 

T E L . — WA 5-2787 
HiiiiimiiiiniiurmiiiiiinimiiiiHHiHiniii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiimiiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

ma, ketureiliai, kuriais rašė per
sų rašytojas Omar Khayyam. 
Juos Santvaras skaitė: Dievas, 
žmogus, grožis, gamta, meilė ir 
t.t. Antanas Gustaitis skaitė sa
tyrinį feljetoną — Jubiliejinė gar 
be, o Bernardas Brazdžionis po
rą satyrinių eilėtaščių apie pasau
lio politiką ir politikus, vaizdelį 
iš Vaidilos Valiūno naujo šauks
mo apie miestų fragmentus ir ki
ta. 

Visi trys poetai yra skirtingi 
savo žanrais. Santvaras skaitė su 
nostalgija, su jausmu. Brazdžio-

joj , Carmen Prii lankosi su kon 
certu Bostone jau antrą kartą. Ji 
dalyvavo' Baltijos koncertų serijų 
atidaromame koncerte 1956 me
tais. Šių metų jos koncerto prog-
tamą sudarė dvi stambios estų 
kompozitorių sonatos ir keletas 
standartinių smulkių dalykų. 

Pradžiai gražiu skambiu tonu 
pagrojusi nedidelį Handelio Lar 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
tarti, delegacijas pas aštuonius i d i m a i ** P i l n a apdratida. 
valdžios pareigūnus sudaryti i š ' l"**'- — WA 5-8068 
abiejų veiksnių atstovų. iiiiiiiliiiuiiiiiniimiiiiiimiiiiiiiiiiiiium 

Kas šiuose susitarimuose bloga, 
kad Amerikos Lietuvių taryba jų J ^\^r»^^ 
netvirtina? Lietuvių visuomenė 
tokių susitarimų seniai ilgisi, Lie
tuvių Bendruomenė ta kryptimi 
irgi seniai daro pastangas. Kas 
stabdo Altą? Jonas Talandis val
dybos narys, savo laiške tos val
dybos pirmininkui dr. K Bobeliui 
tas priežastis nurodo, ir aš linkęs 
jomis patikėti. 

Yra pribrendęs laikas nuo kai-1 

3 0 % p ig iau m o k ė s i t e 
u i a p d r a u d a n u o ugnies i r a u t o m o 
bilio p a s mus. 

FRANK Z A P O L I S 
S 2 0 8 H Weat »5th Street 

Chicago, n i ioo ia 
Telef. G A 4-8654 

»1AKQUKTTE PARK 
•4 butą mūrini*. Garu šildymas Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metę mūrinis. 5 Vi kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ N U O M A VIM 

pirktas* — Paras* mm 

9 I a» 
nal 

REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

lil.V) S. Kedzie Ave. — 7T8-2":S3 
iiiaimnKK < ... -

MISCELLAX1X>U8 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a rba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiii 

ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

4t-ta ir Artaaima. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 ir Roekw«U 2 Vi aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

3»4a Ir AJbany. Geras 2-jų butų! 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu- i 
telis rūsy. $54,000.00. 

•S-ta ir Wasutenaw. Geram stovy i 
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 nuosavybe, prašome kreiptis J 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Straat 

Tel. — 767-0600 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalingu moteris prižiūrėti $ 
mergaites (8, 5. 2 metų) Orlaiid 
Pke. 5 dienas savaitėj. Atskiras 
kamb., galima gyventi vietoje. 
Skambint 349-1911 

SECRETARY-DICTAPHOHE 
Position that offers a variety of 
interesting work in publishing. 
Dictaphone and typing skilia are 
needed. North Micbigan Avenue. 

Gordon H. Weyermuller, 644-2020 

~wTTfT ETSTŠ 
Experienced only. 4 neat, fast 

waitresses for a busy restaurant. 
Apply in person. 

GOLD COAST RESTAURANT 
5159 N. Lincotn, Chicago 

TW0 W0MEM for LAUHDflY 
DAYTME — 7-3:30 P.M 

ALLGAUER'S FIRESIDE 
RESTAURANT 

Phone — 541-€000 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

Namaa — ST*JODČ: S butai. 4 ro-
nloa, c*ntrallnis Saldymas, atomlr. i 
s l i p t u v s , S auto garažas . 2 balko
nai. P a t i o , Marąuette Parko centr*. 

Mūr. bunsaloff . S miegami , 
žlai uilatkytaa. SS4.000. 

Ora-

\"wmn» ir 
biznis. $80.000. 

ta» 

Mūr. 
apie 200 svečių. 
$85.000. 

DldelS taverna, aale 
2 butai po 6 kamb 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T a i 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuniitiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšic grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

zacinio charakterio, pasižymįs 
struktūriniu vieningumu, įdomia 
sąranga bei geru skoniu. Pilnas 

ghetto, lyg įsibėgėjimui bei įsi- charakterio ir tobulas abiejų part-
šildymui, ji paruošė save se«can 
Čiam stamziam veikalui — vieno 
žymiausio estų kompozitoriaus 
Edvard Tubin sonatai. Sonata 

nis daugiau pranašiškai, o Gus-; sukurta 1949 metais fryginėje to-
taitis satyriniu humoru plakė, nacijoje. Trijų stambių dalių — 
mus visus. Jie visi trys pagal j Allegro, Andante, Allegro — tai 
savo žanrą, jausmu, pranašyste; D u v o vienas iš įdomesnių nume-
ar net satyra ieško gyvenime gė-j r įų . Senobinė tonacija, su estiš-
rio, grožio, tobulybės arba plaka I ku folkloru, išvystyta į gigantiš 
už juodą teisybę. Ir taip per porą \ kOS apimties formą, persunkta 
valandų poetai išieškotu žodžiu į tragizmo bei likiminės kovos ryž-
bėrė gyvenimo dienas, kuriose I to, pilna polėkio, energijos, lyriz 
pynėsi visas grožis, deganti t ė v y - j m o . Tai buvo dėkinga medžiaga 
nės meilė, meilė ir neapykanta j solistei parodyti save auksčiau-
žmogaus žmogui. Ir kas charak- j s\os formos. Ir ji tikrai pagrojo 
teringa, kad veik visoje jų kury-'. pavyzdingai tiek techniškose vie-
boje girdėjosi mūsų gyvenimo j tose, kurių buvo apsčiai ir neei-
jau rudenėjančios dienos. Ir vis 
dėlto buvo miela girdėti tą patį 
kasdieninį lietuvišką žodį, bet 
poetų įvilktą į kūrėjų deivės pa
puošalus. Jiems visiems nepasi
gailėta plojimų. 

Padėka ir Laisvės Varpo vedėjui 
Petrui Viščiniui, surengusiam šį 
puikų net trijų poetų literatūros 

~ vakarą, kas mūsų dienomis jau 
yra retenybė. 

BALTUONIO PARODA 

nerių atlikimas parodė veikalą 
aukščiausiame tobulume. Šios 
dvi sonatos —Tubin ir Kalam, 
buvo visos programos pažiba ir 
įdomumas. 

tiiiimiiiiiiiiiiitmiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san-

Toliau sekė miniatiūros m a l o - į trauką ir komentarai, muzika, dainos 
niai atgaivai. Tai Kreislerio p o - į l r Magdutes pasaka Sią programą 

T • T • v i -J • T /-"» veda Steponas ir Valentina Minkai 
puhan Liebesleid IT La Gitana. , B i 2 n i o r e i k a , a i s ] f f e i p t i s { B a l t i c ^ 
'Čaikovskio Melancholiškoji sere- j rists _ g ž l i ų ^ aOVanų krautuvę, 
nada ir mažai žinomo Erno Ba- 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
logh (g.1897) Vengriškas kapri- 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
sas. Jie buvo atlikti meistriškai ^un^maf. d , e n r a š « s ' ' ^ ^ i,-ra 

, . . , . « . , . .. . site dideli pasirinkimą lietuvišku kny-
įr maloniai bei šiltai priimti. 

/z. Vasyliūnas 
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L A I S V Ė T A I P P A T 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti. 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 
•••MMMMnnHMni 

PRODUCTION 
WORKERS 

Sheet metai company seeks help 
for jobs in grinding, polishing, 
and hydraulic press work. Good 
pay and full benefits. 

Call 

9 681-1880 
ELKAY 

Manufaduring Co. 
27WS.17tbAve. 
Broadview,Ill. 

£qumlOpportunityemf>toyiM/F 

HELP WANTED VYRAI 

M E C H A N I C 
Rebuilder of heavy duty starters 
& alternators. Experienced only. 
Top pay. Calumet City location.. 

Betueen 9-5 P- M. 862-0110 

W E L D E R 
Welding Experience Reąuired. 

Ability to read blueprints helpful. Naujas t kamb. namas į vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-įų anksti) mūjv. ->«mM ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. { 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui I Var'c<l and interesting TOI k providf• 

. . _ - , i ffood opportunity w i t h K r o s i n e oaru-
pata lpos . D a u g p n e d ų . Marąuette j pan > . . E x P f rience necessary . Good 
Parke. Aukšta kokybė . $50,000.00. Į fringe benef i ts . 

in person: 

linio sunkumo, tiek lyriniuose ^ 
epizoduose, kaip lygiai iškelda- | 
ma visą emocinį turinį. Jai ly
giai puikiai talkino jos partne 
ris pianistas ir kompozitorius To 

Į P A R E I G O J A 
Ar mes atliekame laiavea pareigą savo tautai? 

Bent vienu tžvilgiu mes glime ją neaunkiaJ atlikti. būtent I 

Medžio skulptorius Pranas Bal
tuonis jau bene trečią kartą pa
sirodė Bostone su savo medžio 
šaknų skulptūromis. Pirmoji jo 
paroda prieš eilę metų buvo ga
na kukli. Šiandien jis jau užpil
dė didžiulę Lietuviu Piliečių d-. 

nu Kalam, energingos ritmiškos.S pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- ^ 
technikos bei-neeilinio tempera- į | kes, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. = 
mento savininkas. Po pertraukos _ Klubas siunčia savo nariams Informacijas apie naujai iš
sekė ne mažiau - - įdomus paties g leidžiamas knygas. 
pianisto veikalas - Sonata s m u i - | m ^ ^ ^ ^ ^ ^ U e t u v i 5 ^ to m e t u 9 
kui ir fortepijonui, rašytas W j * N | ugdydami Uetuvišką knygą. 
60 metais. Tonu Kalam studija-1 = 

iiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, m. 60632, telef. 9?7-5980 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiminii 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiii. 

M. A. Š I M K U S 
N O T A R T PTJBMO 

INCOSTE T A X SEKTICE 
4231 S*. Maplevrood, tel. 2$4-74M 
Taip pat d a r o m i VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškviet imai , pildomi 

P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI tr 
k i tok ie blankai 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIH 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 

Aukšta kokybė. $50,000.00. 
Gražu* platus sklypas ir garažas 

Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 Wtst 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

" P A i D A V I M U I 

PARDUODAMAS FIGUSAS 
6636 S. Talman Avenue. 

Telef. 778-6849 

A D V A N C E 
PHOCESS SLPPLY 

4O0 N. Noble S t , Chicago, lliinoU 
TeL - - 942-8614 

GLASS BLOWEB 

Call Vcnita o r apply 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. 6 kamb. butas 1-me 
aukšte, Brighton Pke. Jokių gy
vuliukų. Skambinti 445-3485 
arba 927-9298. 

IŠNUOM. Marąuette Pke., 2-me 
aukšte, 5 kamb. butas. Tik suau
gusiems. Jokių gyvuliukų. 

434-6875 

UELLVNCK GLASS \ V O R R S I N C . 
17 G a t e ^ a y R d . 

Bensen \UIe , Ill inois 7CC-181S 

DESIGN 
DRAFTSMAN E N G I N E E R 
Suburban based e n g i n e e t i n g group 

of a major corpo ia t ion s e e k s persona 
with mechanica l draft ing e x p e r i e u c e 
wi th g o o d math b a c k g r o u n d to d e -
s ign to>3ls, dies a n d m o l d s f o r the 
plaatlc conta iner divis ion. M u š t have 
k n o w i e d g e of tool s h o p n i a c h i n i n g 
practices, neat draf t ing a n d spea 
Bnglish. Exce l lent w a g e s — out-
standing benefits inc luding dental 
care. 

Apply ln person t o : 

CONTINENTAL 
PLASTIC OONTAINERS 

F.lk 
2425 T o u h y A v e n u e 
Groye VUlago. III 60O07 

Remkit tuo« bianleziua, kurie 
akeibiaai 'Drauge' 

UPHOLSTERERS 
needed by furniture manufactureT. 
Located South, of Loop. 

Call 733-6868 

Brusic & Rose, Inc. 

vo fortepijoną, dirigavimą ir kom
poziciją Harvardo universitete, 
Californijos universitete ir Curtis 
muzikos institute. Jo sonata su
daryta iš šešių epizodų, Andan
te - Allegro - Adagio Scherzo-
- Adagio Andante, kurie eina 
ištisai. Tai kraštutiniai moder-

-jos 4-to aukšto salę su savo dar-1 nios krypties veikalas, improvi-

9 roea galime per Lietuviško* Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS-
S VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Už tai me» gausime pasirinkti vi-

į BU a Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

§ Rašykite prie pirmos progos: 
UETUV1AK08 KNYGOS KLUBUI 

454S West 6Srd Street 

I 
I 

H E L P W A X T E D — M A L E 
tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimii 

| N.C O P E R A T O R 
I?M * r st. *ief. 776-1486 = lst and 2nd Shiits 
lllllllllllllllllllillllllirilllllllllllllllllllllll | we prefer some experience with Metai Working Machines or | 

s Plant Environment. Will train responsible individuai with stable s 
s work record. Union Shop, offering $6.10 per hour, plūs incentives H 
S and good benefits. For Iaterview Call: XANCY STEPHEN r 
I W I L T 0 N T 0 0 L 
I Shiller Park, Illinois — Tel. 678-1654 
E An £qual Opportunity Employer M/F 

?IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllHIIIMIIUIIIIIIIU 
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iniiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii 
{vairių pr«kJv pmsirialUmaf) arbran-

gtal Ii rnii) MLndėllo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
t a S 3 8 . Halated St.. Cnlcago, UI. SSSOS 

2501 W . **lh St., Cblcaųro, ni. SOSSt 
Telef.: MS-97S7 — SS4-SSS0 

Vytautas Valaatinss 
l l l l l l l l l l l l l l imtlIlIlIlUIIIIIIIUlUlUIHIIlllli 

Platinkite "Draugę". __ 
Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



Cbicagos lietuvių styginio ansamblio rengiamo koncerto organizacinis 
komitetas. B kairės (sėdi): Ivasauskienė, K. Leonaitienė, kun. J. Pruns-
kis, P. Toliušienė ir muz. F. Strolia, ansamblio vadovas; (stovi): B. 
Pakštas, Pranckevičienė, Andrijauskienė, dr. L. Ragas, Likanderienė ir 
L. Narbutis, reikalų vedėjas. Nuotr. Lino Meilaus 

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
Jau senokai prasidėjo vienos; jungti 

lietuviškos šeimos naujo gyve
nimo kelias, kai Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio- j baigęs 
je rugpiūčio 26 d. kun. A. Za
karauskas, parapijos klebonas, 
palaimino Dalios Maciukevičiū-

prie bendro jaunųjų ir 

Musu kolonijose 
Rochester, N. Y. 

DAINAVO 
RIČARDAS DAUNORAS 

Vietos lietuvių jaunimo sky
riaus dėka, turėjome retą pro
gą išgirsti tokio aukšto lygio 
koncertą - rečitali spalio 14 d. 
Šv. Jurgio parapijoje lietuvių 
salėje. R. Daunorui akompana
vo žinomas amerikietis pianis
tas Gordon Young. 

Pirmoje programos dalyje so
listas R. Daunoras atliko devy
nias lietuvių kompazitorių dai
nas. Nors kai kurios liet. dai
nos mums gerai yra žinomos, 
bet solistas sugebėjo jas įdo
miai, ne tik muzikaliai, perduo
ti publikai, o publika atsilygino 
gausiais plojimais. 

Antroj daly programos R. 

Daunoras aiškiai įrodė turintis puikia interpretacija. Solistas] 
gerą techniką gražaus tembro turi gerą dramatinį instinktą, 
bosą - baritoną su aukštos kla- Ypatingai gražiai solistas atil
sės muzikiniu išsilavinimų. Jis ko Basilio ariją "Šmeižtas", kur 
padainavo In ąuesta Tomba — R. Daunoras įrodė savo balso 
L. Beethoveno, Der Linden- galimybes ir mokėjimą inter-
baum — F. Schuberto, Rudolfo į pretuotL 

abiejų tėvelių džiaugsmo. 
Jaunasis Vytenis Žygas yra 

universitete chemijos! kaip puikus dainininkas, duoną 

Kavatina iš operos "Sonnambu-
la" — V. Bellinio, Coleno ro
mansas — iš operos "La Bo
hema" — G. Paccinio, Fiesko 
romansas iš op. "Simon Bocca-
negra" — G. Verdi ir Basilio 
Ariją iš oper. "Sevilijos kirpė
jas" — G. Rossini. Be prie
kaišto buvo stilingai atlikta su 

R. Daunoras, savo daina ir 
laisva laikysena bei nuoširdu
mu — pavergė Rochesterio lie
tuvių širdis. Solistas pirmą 
sykį pasirodė Rochesteryje. 
Būtų malonu šį talentigą jauną 
solistą išgirsti vėl Rochesterio 
miesto koncertų salėse. 

L. Baltrus 

I mokslus. Jis dirba ir toliau 
j studijuoja, ruošdamasis ma
gistro laipsniui. Lietuviškam i žygai dirba savose profesijose 

pelnosi kaip 
kas. Janina 

geras statybinin-
ir inž. Vytautas 

tės ir Vytenio 2ygo moterystę, j gyvenime dalyvavo nuo mažens, j — Janina 2ygienė dirba kaip 
Jaunuosius prie altoriaus lydė- i priklausydamas skautams. Da- į medicinos technikė, o Vytautas 
jo septynios pamergių ir pabro-! bar yra Mindaugo draugovėje, j žygas kaip inžinierius. Abiejų 
lių poros. Pamergių būrį su
darė jaunosios sesutė Vida Ma
čiukevičiūtė, Vida Sakevičiūtė, 
Milda Kupcikevičiūtė, Dalia 
Gvildytė, Indrė Ramanauskaitė, 
Eglė Rimavičiūtė ir Jonė Vazne-
lienė, pabroliai — jaunojo bro
lis Arvydas Žygas, Rimas Kar-
navičius, Vytautas Vaitkus, Al
gis Baltrušaitis, Rimas Novic 

Yra baigęs lituanistinę pradžios 
ir aukštesniąją mokyklą Cicero, 
Ulinois. 

Jaunoji Dalia Maciukevičiūtė-
Žygienė taip pat yra baigusi 
lituanistiką Kr. Donelaičio pra
džios ir aukštesnėje mokykloje, 
priklauso tautinių šokių grupei, 

, vadovauja jūrų 

tėvų tautinis susipratimas at
sispindi ir jų vaikuose, taigi ir 
šioje naujoje lietuviškoje šei
moje. 

Vestuvinėje puotoje ir jau
nųjų džiaugsme dalyvavo sve
čių net iš tolimų Amerikos 
kraštų, kaip giminės iš Califor-
nijos, Floridos, Arkansas ir kt 

skautų Mildos Į "Įijįp p a į daugybė artimųjų :s 
i r K ę ^ - ! 1 ^ ^ i r d a i n u o j a R S t r o U o s iChicagos ir artimesnių apylin-

Jaunąją p r i e : v a d o v a ^Jamam jaunimo chore, j j ^ J i e ^ jaunuosius paly-
'Taip pat yra Neries sporto k l u - | d ė j 0 j ^ j ą gyvenimą, linkėda-
bc narė, žaidžianti tinklini. Ji perdavė jos tėvelis Bronius Ma- L . . T. v"a*";" . ' • . . 
tęsia studijas universitete, siek-

tutis Sakevičius. 
altoriaus atvedė ir jaunajam 

ciukevičius. Klebonas pamoksle 
ragino leužmiršti savo kilmės. 
Operos e^Cias h* sol. Danai 

dama diplomo. 
Jaunųjų tėveliai taip pat žino

mi daug saulėtų dienų lietuviš
koje šeimoje. 

Jaunoji Dalios ir Vytenio 2y-
gų šeima apsigyveno Chicagoje, 
tuo pačiu likdama ir savose lie-Stankaitytė santuokos iškilmes — lietuviškoje veikloje. Aldo 

pagražino giesmėmis. Chorui I n a *f Bronius Maciukevičiai j tuviškose organizacijose. 
dirigavo A. Gečas, vargonais 
grojant muz. Alvydui Vasai-
čiui. Bažnyčia buvo artipilnė 
žmonių — giminių ir artimųjų, 
atėjusių jaunąją šeimą palydėti 
į naują bendrą gyvenimą. 

Vestuvinė puota tą patį va
karą vyko Jaunimo centro sa
lėje. Atvykus svečiams ir jau
niesiems su palyda, vestuvių 
vaišes pradėjo jaunosios tėve-Į 
lis Bronius Mačiukevičius, tar
damas trumpą žodį ir linkėda
mas jaunai porai laimingo gy
venimo. Programai vadovauti 
pakvietė soL Vandą Stankienę, 
kuri sumaniai ir sklandžiai pra
vedė vaišes, sveikinimus ir lin
kėjimus jauniesiems. Jaunojo 
Vytenio Zygo žodis buvo trum
pas ir sklandus. ' Juo išreiškė 
padėką savo ir savo jaunos 
žmonos tėveliams už jų paruo
šimą gyvenimui, už įdėtas pas
tangas pradėti savarankiško 
gyvenimo kelius. Nuoširdžiai ir ' 
nuotaikingai pakalbėjo pirmasis 
pabrolys Arvydas Žygas, lin
dėdamas savo broliui ir jo pa
sirinkta jai žmonai laimingo gy
venimo. Pakeltos šampano tau
rės, sugiedotas Ilgiausių metų. 
o jaunųjų valsas išjudino visus 
vestuvių puotos dalyvius prisi-

L1ETUVIŲ DIENOS 

* (Atkelta Iš 3 pusi.) 

cialinės globos draugija lauks 
svečių atsilankymo Lietuvių so
dyboje. Tai tolimesniame prie
miestyje į pensiją išėjusių lietu
vių atskiri namai, su tik neseniai 
baigta statyti seklyčia kultūri
niams ir administraciniams reika
lams. 

I ALD suvažiuoja tautiečiai iš 
visos Australijos ir mažesniais 
skaičiais iš kitų kraštų. Tai ge
ra proga sutikti seniai matytą 
tautieti, pasikalbėti ir neretai pri
siminti ankstyvesnius laikus. 

Tikimės, kad Grandinėlės šo
kėjai ir vadovai, o taip pat ir 
be jokių įsipareigojimų iš JAV at
vykstą lietuviai Australijoje pa
jus ne tik vasaros karščius ,bet 
|r vietos lietuvių šiluma. 

i yra įsikūrę Palios Hills mieste- j Jauniesiems linkėtina tikros 
ly. B. Mačiukevičius daugelį į šeimyninės laimės dabar ir atei-
metų priklauso lietuvių operai i tyje. A. S. 

A. t A EMILIJAI PALIOKIENEI 
m i r u s , 

jos dukrai dr. AUSTEI VYGfflTTIENEI ir jos ŠEMH 
teiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime. 

Jonas Daugirdas 
Nijole ir Tomas Daugirdai 
Halina ir Kristupas Daugirdai 

Brangiai motinai mirus, dukrą 

AUST? VYOANTIENE SU SEIMĄ 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Aurelija ir Vytas Palčiauskai 
Birute ir Vaidotas šunaičiai 

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus, 
vyrui dr. BALTUI PALIOKUI, dukroms dr. AUSTEI 
VYGANTIENEI ir INDREI TIJŪNĖLIENEI bei jų šei
moms reiškiame gilią užuojautą. 

Čikagos Ateitininkai Sendraugiai 

Mielai Motinai 

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jos dukrai INDREI TIJŪ-
N£LIENEI SU šeima ir kitiems artimiesiems. 

Regina ir Algirdas Ostrauskai 

A. A. 

VYTAUTAS BUTKUS, 
Juozo ir Onos Butkų sūnus, gimęs 1921 m. Paprudžių dvare, Vaigu
vos valsč., Raseinių apskr., miręs po 1944 m. nežinomoj dienoj vie
name iš Žemaiti jos miškų. 

Gedulingos šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Tėvų Ma
rijonų bažnyčioje, 63 g. ir Kilbourn g. spalio 28 d. 7 vai. rytą. 

Gimines 

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus, 
Lietuvių Fondn tarybos ir valdybos nariui dr. MIN
DAUGUI VYGANTUI, jo šeimai ir giminėms reiškia 
užuojautą. 

Lietuviu; Fondo Taryba 
ir Valdyba 

MA. 
DR. ALEKSANDRUI ŠIMKUI mirus, 

jo žmoną KLEOPATRA bei jo GIMINES nuošir-
ožiai užjaučia 

Lietuviu Opera 

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui dr. BA
LIUI PALIOKUI, dukterims AUSTEI ir INDREI su 
šeimomis. 

Ramune ir Juozas Mikailai 
Jurgis Mikaila 

Brangiam sūnui 

A. + A. 
POVILIUKUI KALVAIČIUI mirus, 

jo mieliems tėveliams LEONUI ir NIJOLEI KALVAI-
ČIAMS. jo sesutei ir broliukams, jo seneliams PRANUI 
ir ANASTAZIJAI KALVAIČIAMS, IGNUI ir BRONIS-
LAVAI KAZLAUSKAMS ir kitiems jo artimiesiems gi
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Juozas, Viktorija ir Algimantas Kazakevičiai 
Los Angeles, Calif. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

KONSTANTINAS MATULAITIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirta į atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą tėvą, kurio netekau 1977 m. spalio 27 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados negalėsiu užmiršti. Lai 

gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spal. 27 Šv. šeimos 

Viloje ir spalio 31 d., 7 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero. 

Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Konstantino Matulaičio sielą. 

Nuliūdęs Šonas Pranciškus 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

f 
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujoa dainos 
niema. 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 
METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
mentu. 

su 

mažiems ir jau-
Raina $2.00 

pl*tm akonipani-
Kaina $3.00 

Kaina 1.00 — Seniam balsui. 
— Populiarių dainų ciklas. 

Kaina $2.00 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 69th STREET 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. 

Tel. Vlr^inia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 6S*d Str., 
Chicago, III. 60629. Blinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITLANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

j> 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

POVILAS J. RIDiKA 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011 

VASAITIS 
1446 So. 5©th Ave.. CICERO. II l 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

« ' 
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X Sen. Charles Percy atvyks 
gana punktualiai į Lietuvių 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
TARYBOS RINKIMAI 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė, vykdy-

fondo banketą šį šeštadienį j d a m a L B Etatus ir LB tarybos 
Marriott viešbuty, 549 N. Mi- Į „-nirimų taisyklių įpareigoji-
chigan Ave. Svečiai prašomi į m u s s k e l b i a A m e r i k o s UetUvių 
atvykti dar prieš 7 vai. vak. L ^ ^ k a d Q_sios J A V M txpy, 

x Philomenos D. PakeI laiš- ^ r i n k i m a i į v y k s l 9 7 9 m . g e . 
ką artėjančių rinkimų proga j g ^ p i r m ą J į į r a n t r ą j i s a v a i t . 
išspausdino 'Chicago Tribūne", i g a l į t gegužės 5 - 6 ir 12 

x "Aidų" žurnalui paremti į__13 ^ 0 ^ 
tė. visuomenės veikėja, nuolat vakaras įvyl-r** lapkričio 11 d. | vyriausią LB tarybos rinki-
gyvenanti Santa Barbara, Cali- Jaunimo centre. J vakarą a t - Į m ų k o m i s i j ą ^ ^ ^ s t P e t e r s . 
fornijoje, buvo nuvykusi į New vyksta ir red. L. Andnekus, su b u r g 0 F 1 L B a p y l i n k ė s nariai: 
Yorką ir dalyvavo Lietuvių Mo- kuriuo kultūrinė vakaronė bus. K a z y s G i m ž a u s k a s _ pirm., 
terų federacijos klubų atstovų lapkričio 10 d. Bronius Kliorė, 
suvažiavime. Grįždama sustojo x Dr. Viktoras Stankus iš' 

X Vincė Jonuškaitė - Zaunie-
nė, buv. Lietuvos operos solis-

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Pbce, Chicago, EL 60629 

VASAROS KELIONĖS 

Vasaros metu aš dariau daug 
dr. Henrikas I įvairių dalykų. Buvau Kana-

Lukaševičius, Kazys Sabalis ir doje Dainų šventėje. Po Dainų! V~ •" . 
savaitei Chicagoje, kur lankė sa- Clevelando Lietuvių egzekuty-; p ^ ^ s t a n e l i s _ n a r i a i . t š v e n t ė s važiavau į Rako sto- ' ' " 
vo artimus gimines, pažįstamus, vų klubo popietėje skaitė pas-; K r a š t o v a id vba, paskelbusi' vykią. Stovyklai pasibaigus 
bičiulius, dalyvavo solistės Da- kaitą apie nepateisinamus lietu- l^B t a r y b o s rinkimus. jgeis LB ; važiavau į skautų Tautinę sto-
nos Stankaitytės koncerte. Už- vių užsipuolimus NBC Holo-. a p y g a r d o m s > apyUnkėms ir vi- vykią. Tautinėje stovykloje bu-
sukusi į -"Draugą", ilgesnį lai- causto filme. Jo gerai pama-: s u o m e n ė s %niai rinkimu reika- ] vo įdomu laiką praleisti. I š ten 
ką tarėsi su redaktoriais. Į tuotame pareiškime NBC vado- j l u instrukciją, T ^ b u s p adary- ; važiavau į Cape Codą. Buvo la-
Santa Barbara išskrenda šį ket-; vybei sugretinami įdomūs faktai! te ^ L B tarybos sesijos (lap- bai įdomu. Mano pusbroUai ten 
virtadienį. į ir tarp daugelio duomenų cv- 1 k r i č i o 1 8 _ 1 9 d ) k u r į 0 je bus; turi vasarvietę. Mes plaukėm į 

x \mprik(K Iii>fcnvin Tanha t u o J a m a ištrauka iš knygos s v a r s t o m i tarybos rinkimų rei- i "Marthas Vineyard" salą. Ten x Amerikos u.tuvio raryba P a v e m e n t t 0 H e l l » , parašyto? 1. 
pasiuntė sveikinimo telegramą ž y d o a u t o r i a u s Leonido Tush 

dėvi kaukes. Jie lanko gyven- j dėl buvo užsidėjus trumpas kel
to jus, o žmonės juos vaišina ; nes ir lengvą bliuskutę. Eida-
įvairiais skanumynais. Kai ku-' ma aš žiūrėjau į gražias žy-
rie žmonės taip pat išpuošia j dinčias gėles. Jų buvo visokių: 

Prie namų iš
stato baidykles: 

Nida Marcinkevičiūtė, 
Clevelando Šv. Kazimiero li t 

mokyklos 6 skyr. mokinė, 
"Atspindžiai". 

•Pavement to Heli", parašytos | k a l a į ; b u y o į d o m u A t p I a u k ė labai di-

naujam_ popiežiui Jonui Pauliui ; n e t ; k u r 1 7 6 p u siapyje referuo-
H, reikšdama padėką uz jo pa-1 j a m a J/m^m i ų g e t Q y a d o 
sakytą lietuvišką sveikinimą J o k ū b o G&ao e i š k i m a s : . ^ . 
inauguracijos iškilmėse. 1 ̂  M ^ metais Gensas 

X Lietuvių jaunimo sąjungos p a t v a r k e p a r i n k i m ą 4OO Ašme-
susirinkime šiandien, trečiadie- ; w ž y d ų s u n a i k i n i m u i . Vilniaus 
nį, 7 vai. vak. Jaunimo c e n t r o , - ^ ' U c i j o s pa r engties dali-
kavinėje bus pateikta naujų ^ j u o s a t r i n k o -K ^ ^ ^ 
žinių apie ketvirtąjį Pasaulio d a į ^ ^ 1 ^ į v y k d ė j u e g z e . 
lietuvių jaunimo kongresą E u - , k u d j ą . . D r Viktoras Stankus 
roP°^" 1 manytų, jog, sugretinus NBC 

X Juozas Žiurinskas, Toron 
to, Ont., maloniu laiškeliu pa
dėkojo "Draugui" už tobulą 
dienraštį, palinkėjo sėkmės, at
naujino prenumeratą ir pridėjo 
1 dolerių auką. Ačiū. 

X Stasys Kungys, Haciende 
Hts., Calif.. auko 9 dol. Dėkui. 

Holocausto logiką ir šiuos fak
tus, būtų daugiau istorinio pa
grindo kalbėti apie žydų SS da
linius negu lietuvių. 

X "Vertinu Draugą dėl jo , 
Šakotam*. Kiekvienas rimtesnis k a n t u z m i ^ u s ^ k s t a s u o l y 

TARP GAUJŲ 

JAV Lietuvių Bendruomenės! delis laivas "Kate Jackson". 
Krašto Valdyba j Aš buvau labai laiminga jį pa-

• j mačiusi. Tada važiavau į Putna-
mą. Conn. pas seseles. Vėliau 
į Maine. Ten buvo labai gražu. 
Po to į New Yorką. Mes ma
tėm "Niagara Falls" dieną ir 
vakare. Vakare yra apšviestas 
spalvotom lempom. Dieną irgi | 

MIRt APDEGĘS gražu. Mes įvažiavom į Kana-
Kilus namuose gaisrui, apde-įda. pamatyti antrą krioklio pu-

gė R. Groll, 39 m., Chicagos De j sę. Iš ten važiavom namo. 
Paul universiteto profesorius, j Darbo dieną nieko nedariau. 
mirė nugabentas į Northwes- j Dieną prieš mokslo metams pra-
tern ligoninę. Ugniagesiai spė- aidedant nieko nedariau. Tre-

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

Piešė Viktorija Ramonytė, Mar-
ąuette Parko lit. m-los 2 sk. moki
nė. 

VYTO MOTOCIKLAS 

ramunių, rūtelių, lelijų. Buvo 
visokių medžių: drebulių, kle
vų .beržų. Visi medžiai buvo 
labai dideli, daug didesni už 
mane. 

Aš pamačiau mažą kiškį bė
gant, aš paskui jį pradėjau 
bėgti ir vytis. Jis taip greitai 
bėgo, kad aš tuojau pavargau. 
Aš atsisėdau prie mažo mede
lio ir užmigus pradėjau sap
nuoti. Sapnavau, kad aš buvau 
paklydus miške. Aš buvau la
bai pavargus ir išalkus. Gerai, 
kad miškas turi savo dovanų. 
Buvo užtektinai medžių ir šakų. 

I Aš galėjau pasidaryti lapinę 
(tokią pačią, kaip aš išmokau 
skautų stovykloje). Tada aš 
ieškojau šakelių, kad galėčiau 
užsikurti laužą. Beieškodama 
šakelių, aš radau visokių grybų, 
bet aš jų nevalgiau, nes gerai 
nepažįstu. Aš radaug ir uogų: 
mėlynių, aviečių, žemuogių ir 
gervuogių. Kai aš suvalgiau 

PO ATOSTOGŲ 
Vasarėlė jau praėjo, 
Rudenėlis atbildėjo, 
Į mokyklą spaudžia Vytas, 
Šviečia jam rugsėjo rytas. 

Gimęs žemėj svetimoj, 
Bet lietuviškoj šeimoj, 
Geda būtų nemokėti 
Jam lietuviškai kalbėti! 
Naujos knygos ir pieštukai, 
Ir draugai čia lietuviukai, 
Prie trispalvės vėliavos 
Renkas vaikai Lietuvos. 
O tas mokslas įvairus, 
Tiktai būki apdairus. 
Esi sūnus Lietuvos 
Ir dukrelė Dainavos. 
Čia lietuviškai kalbėsi 
Ir skaitysi ir rašysi. 
Pažinsi Lietuvos tu šalį, 
Krašto grožį ir vargelį. 
Mama kelia Antanuką 
Ir į ranką knygą bruka, 
Ant rankovės Vytis švyti, 
Labas rytas, mielas Gyti! 

Alb. Kašiubienė 

sąjūdis, organizacija turi jame 
savo kampelį. Dieve, Jums pa-

X Jonas Kvietys, Dayton, d ė k ! „ _ R a Š Q m u m g E k n a 

Chio, pasveikino dienraščio re- G i m b u t i e n ė i š Kalifornijos, at-
administracijąir at- ( n a u j i n d a m a prenumeratą ir 

į siųsdama 5 dol. auką. Ačiū. 
x St. Butkaus šaulių kuopa 

i mano sapnas pasibaigė. Aš 
; dabar turėjou grįžti namo, nes 
man buvo šalta. 

Grįždama namo aš galvojau, 
kas būtų, jei miškas neturėtų 

siuntė 9 dol. auką. Ačiū 
X Leonas Venckus, nuošir

dus skaitytojas Chicagoje. per
sikėlė į Fennville, Mich., atnau
jino prenumeratą ir pridėjo 
auką. Ačiū. 

x M. Kleinaitis, Gulfport. 
Floridoje, mūsų dienraščio ben
dradarbis, atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė 15 dolerių 
auką. Jis skelbiamas "Draugo" 
Garbės prenumeratorium. Už 
auką maloniai dėkojame. 

Vytukas jau užaugo. Jis nu 
ja. kad gaisras kilo jam berū- j čiadienį prasidėjo mokslo metai, j s į p į r k 0 motociklą ir važinėjo j v i s a s u o g a s ^ radau ^ ^ 

Buvo įdomi vasara , po miestą su draugais. Vieną j xhĄ A š išgėriau vandens ir j 
Aušra Jasaitytė, Į r y ^ Vytukas ilgai miegojo. ' b u v a u l a b a i į ^ j d o v a i " i - I r Pa lydus as gale-

Marąuette Parko lit. mokyklos \ KJU atsikėlė, jau buvo devinta \ i &*u Tr^lti b a d u -
valanda ryto. Jis atsiminė, kad j J a u Padėjo temti ir vėjas: Karutė Čičinskaitė, 

! pusę dešimtos jo motociklistų Padėjo pūsti. Saulė jau buvo j Montrealio lit. mokyklos 9 skyr. 
, grupe šiandien važiuoja j kauną, i "u^eiuusi 
I . _ . _ . — . 1 

6 skyr. mokinė. 
1 SVEIKATA" 

Detroite dažnai paremia lietu-

Chicagoje yra sudaryta or
ganizacija BUILD (Broader 
Urban Involvement and Leader-; 

: ship Development). Jos nariai Kodėl sakome "į sveikatą , < j j s greitai pavalgė, sėdo ant 
! stengiasi suartėti su jaunimo "God bless you" ar "Gesund- motociklo ir nulėkė. Privažiavo 
gaujų nariais ir juos įtikinti, heit", kai kas nors čiaudi? 'šviesą ir nepamatęs, kad buvo 

Labai seniai žmonės galvojo,: raudona, įvažiavo į masiną. Vy-

Aš atsibudau ir 1 mokinė. Kanada. "Liepsna". 

, . _ . . . . . -. . kad jie, pasiruošdami darbui,' s ^ T J S ^ g a ^ i ^ ^ tarnybas'gaii s ? i ™ žrga
k

u:aniela s a « s ^ t M " - " " nu° m-tocikio"ir aV 
doleriuauka Nuoširdžiai d ė k o - ' & e n a u ^^^^ n e & u grumdą-. 3^* Jo «vape. Kai žmogus s i m u š e į švelnią žolę. Tai po-

miesi su kitomis gaujomis. Ši: čiaudi, dvasia išlekia kartu su n i a i > ^ y ^ ^ V y t a s įvaži^o, nig. 
organizacija jau pasiekė apie \ kvapu. 2monės prašydavo Die- k o n e a tsį t iko. Vyto koja buvo 
3C gaujų. Be kitko, plečia ko- v a^ k*0 sugrąžintų sielą atgal sulaužyta. Kaip tyčia, jis buvo 

į kūną, kad žmogus nenumirtų., pa i ręs leidimą namuose. Poli-
Todėl iki šių dienų mes vis sa- c i j a apklausinėjo, kaip tas atsi-
kome "į sveikatą"! ^ ^ko. Vytą nuvežė į ligoninę. 

Lina :sbažaitė. I p Q m ė n e s i o koja sugijo. J is ma-

jame. 
x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Valentinas Saladžius, Miami 

Beach, 
Alf. Karklius, Cleveland. 
Maloniai dėkojame. 
X Dailininko Petrikonio pa-

vą prieš narkotikus. 

VYRAI U2DIRBA DAUGIAU 

x Važiuojantieji mašinomis į veikslus galėsite laimėti atsilan-
I>tuvių Fondo 1978. X. 28 ban- kę į Chicagos Aukštesniosios 

Chicagoje vyrų tarnautojų 
vidutinis metinis uždarbis yra 
14,584 dol., o moterų — 8,630 
dol. Baigusieji kolegijos vidų-ketą, jas galės pasistatyti The Lituanistines Mokyklos T r a & d - L ^ ' J^ ^ 

Chicago Marriott viešbučio aikš- n, vakarą Jaiumo centre, lap-! d o h m e t a m s ? Q m o t _ 
tėję. kampas N. Michigan Ave. kncio 18 d. Staliukus rezer-; ^ 9 6 7 - . 
ir E. Ohio. Kadangi E. Ohio vuoti prašau skambinti Julijai 
yra vienos krypties gatvė į ry- Smilgienei, 925-4062. (pr.). 
tus, o iš jos patogiausia nuva- X Lietuvių Tauragės klubo 

Kr. Donelaičio lit. m-los 
mokinė. 

KAUKES LIETUVOJE IR ČIA 

Lietuvoje Naujų metų išva-

LIUDYTI AR KALĖTI 
JAV apeliacinis teismas pa-

į ne, kad viskas praėjo. Kitą 
rytą gavo laišką, kad jis turi 
eiti į teismą. Vytas išsigando, 
bet nuėjo. Teisme jis sužinojo, 
kad už ponios mašinos pataisy-

karėse jaunimas apsirengdavo; ^ sumokėjo apdrauda. Jam 
rvainomis kaukėmis: senaisiais j p r i t e i s e 35 dolerius pabaudos, 
ir naujaisiais metais, žąsinu,! V y t a g įmokė jo ir išėjo maši-

mil. dol. kyšį sanitariniam dis- taisę įvairiais kostiumais 
triktui ir pasakytų, kur tie pi- Amerikoje yra švenčiama 
nigai nuėjo, arba jis bus uždą- "Halloween" Visų Šventųjų 

Darios A. Kirsteinas. 
Per užgavėnes jau-j R o c h e s t e r i o K. m-los mokinys. 

"Plunksna". 

MIŠKO DOVANOS 
Vieną gražią saulėtą dieną 

ožka, meška. Jie eidavo po na-1 n o s ^„-^+1 
žiuoti j minimą aikštę, tai pa- metinis banketas Įvyks lapkri-: r e i k a l a v o k a d chįcagog Sani-' mus išdykaudami ir juokus! 
tartina tiems, kurie važiuos N. cio 4 d., šeštadieni, 7 vai. vak.. t a r i m o districto komisionierius krėsdami. Per užgavėnes jau ' 
Michigan Ave.. vieną ar du blo-: Saulių namuose, 2417 W. 43 St., ^ M a j e w s k i l iudytų apie 13 ™ohai taip pat keliaudavo apsi 
kus prieš E. Ohio gatvę pasukti Bus programa, šalta - karšta 
į Wabash Ave., į vakarus, (pr.).'vakarienė, šokiams gros A. 

* * „«- 1 • « 1 Ramonio orkestras. Įėjimas 8 X Toronto "\ olunges kon- , 
certas įvyks spalio 29 d., sek
madienį. 3 vai. popiet Jaunimo 
centre. Programą sudarvs py- \ X D a n a u s ; G i rėno Lituanis- t a s k a i ^ft ^ti b u v o n ubaus 
nė įvairaus žanro dainų, kaip Į11* T * ^ " r u o S i a r u d e n s P°" « už kyšius, 
sutartinės, liaudies ir estradinės b u v»' J a u m m o centro kavinėje,' 

lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak. 
Šokiams gros Korp! Neo-Lithu- Pontiac kalėjimo viršininkas 
ania orkestras. Dėl rezervacijų! Th. Pinkney, 53 m., atleistas, 
skambinti telef: V. Damijonai- Prie jo pereitą vasarą kaliniai 

GALVOSŪKIAI NR. 3 
I (mįslė) 

Kada žmogus ant vienos ko
jos stovi, (10 taškų). 

n. 

savo šeima važiavom į Michiga-
ną. Mes ten visą laiką buvom 
prie vandens. 

Pabaigti savo vasaros atos
togas, aš važiavau į Angliją. 

(žiūrėkite piešinėlį). Mažas T e n P r a l e i d a n dvi savaites Aš 
peliukas iš vaikų sužinojo apie 
Halloween. Atėjus vakarui, už-

ir mano pusbrolis su jo drau
gu ėjom per visą Londoną. Aš 
mačiau visko Londone, tik dvie-

dol. asmeniui. Reze^acijoms j k a l ė j i Majewskis šventės išvakarėse. Vaikai pa- aš ėjau pasivaikščioti į mišką ^ f ė J ° k a u k ^ * ? * ? * * į * Į f L . dalyką nepamačiau tai Par 
skambinti tel. 4.6-8417. (pr.). , i t a i g m e t a i g b u v Q iš teisin-: sipuošia įvairiais kostiumais ir Saulės spinduliai šiltai šildė, to- fkeuavo i e s k o t į ™V™*° Hal- ^mento r ū m f i r "Big Ben" 

dainos. Vieneto vadovė muz. D. 
Viskontienė, išraiškos judesių 
choreografė B. Nagienė, akom-
paniatorė S. Freimanienė. Bi-

NAUJAS VKŠININKAS 

lietai gaunami: Gifts Interna- ? " ' ^ 4 6 " 7 4 5 1 a r b a L. Narbu- i nužudė tris sargus. Nauju vir-
tional. 2501 W. 71 St , telef 
471-1424. (sk.). 

čiui 654-4238. (pr.) 
x Piirnamo Seselių naujo vie

nuolyno statybai po 100 dol. 
X Praleiskite Kalėdų šventes [ aukojo Agnė Kižienė ir Liuda 

Lietuvoje. Išvykstame gruodžio Paulavičienė. (pr.). 
20 d. 15 dienų tiktai 1,180 doL x Lietuvių Fondo vajaus pro-
American Travd Service Bu- ^ a savo įnašus padidino sekan-
reau. 9727 S. Western Ave^ tieji asmenys ir dalyvaus poky-
CbJcago, 1ū. 60643. Telefonas lyje spalio 28 d.: 500 dol. XY, 
2S8-9787. (pr.). j 200 dol. — Am. Lietuvių Tauti-

X NAMAMS PIRKTI PA- n ė s ^ o s Chicagos skyrius, o 
po 100 doL_ — Eglė Juodvalky
tė iš Vokietijos. Daiva Babro-
nytė - Paulienė, Anatolijus Kai
rys, adv. Rimas ir Pranutė Do-
manskiai, Jonas ir Irena Pabe
dinskai. Jonas 2adeikis, Mar-
ąuette Parko Lietuvių Namų 

šininku 
40 m. 

paskirtas D. Harvey, 

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

JAUNIMO TEATRAS 
Chicagoje yra keletas Jane 

Adams Hull centrų, kur užsi
imama jaunimo globa, švietimu, 
karitatyvine veikla. Šiaurinėje 
miesto dalyje, 3212 N. Broad-
way, tokiame Hull name yra 
teatras, pavadintas Chicago 
Theatre Strategy, kuriame iki 
lapkričio 5 d. statoma Sam 
Shephard komedija "Seduced" 
apie Howard Hudges. 

ŽUVO 2 BROLIAI 

Savininkų organizacija, (pr.). 
KALfclIME IJ2 MASINAS 
Lošimų 

ninkas A 
automatų prekybi-
R. Bandyk. 47 m., 

iimiimitiiiimiMiuiiiiiiiMiiiimiiimiHi 
REIKALINGA PERRASVTfMA 

mašininkė) 
Pilnas darbo laikas. 
Skambinti: 254-1122 

iiiHiiiiiiiifimiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiimiiiii d o 1 mo^esčių nesumokėjimą 

Du Austin policijos distrikto 
viršininko sūnūs — Timothy J. 
Daly, 18 m., ir Kelvin, 20 m., 
buvo jų draugo Herbert Lyttle, 
19 m., nudurti po to, kai jie, 
drauge gerdami susiginčijo. Ši 

gyvenąs Palos Heights. nubaus- tragedija įvyko prie Parnell ir 
tas 2 metus kalėti už 218,000138 g. sankryžos, Chicagos pie- j J ū r a t ė i r K a s t y t i s 

low viename didehame miške su 
daugybe takų-takekų. Padėkite 
peliukui. Ta vieta pažymėta 
dviem dideliais takais. (10 taš
kų). 

m. 
Kuris iš šių gyvių negali 

skristi: aras, šikšnosparnis, 
Štrausas; (5 taškai). 

TV. 
Dvi Afrikos valstybės vadina

si vienodai. Jos atskiriamos iš 

Darius Narbutis, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

8 skyr. mokinys. 

MANO VASAROS 
ATOSTOGŲ DIENOS 

Vasara buvo šilta, todėl aš 
ėjau maudytis beveik kiekvieną 
dieną. 

Mano brolis, sesutė ir aš sto
vyklavome Dainavoje. Ten buvo 

sostinių pavadinimų. Kurios tai I fma^ D a b a r £ * T « * * 
laiškus savo naujom draugėm. 

Vasaros gale mes važiavome 
į "Marriottės Great America". 

Nebuvo labai šilta diena, nes 

tuose. 
Plešč Audri Budryte. Dariaus Girfcno lit. 

m-los 8 sk. mokinė 

valstybės? Kaip vadinasi jų 
sostinės? Prie kurios upės yra 
abi sostinės? (5 taškai). 

V. 
Perrašykite ir pabraukite vy

riškos giminės daiktavardžius: 
šieną, sieną, sąrašų, sąlygų, dal
gių, žolių, ančių, žąsų, akis, 
dantis, želmenys, seserys, ak
muo, skiemuo. Už teisingai pa
brauktą žodį — vienas taškas. 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Kai mokslo metai pasibaigė, 
su savo draugu ir jo tėvu va
žiavau j Wisconsiną. Mes ten 
plaukėm laivu. 

anksti iš ryto lijo. Mes ten bu
vome visą dieną. 

Mano draugės ir aš manom: 
ši vasara buvo trumpa, bet 
labai smagi. 

Eglė I .Mitkutė. 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 skyr. mokinė. 

SKAMBINIMAS 
Sena dama, vos nepakliuvusi 

po dviračiu: 
— Ar negali paskambinti? 
Dviratininkas: 
— Taip, su malonumu. Koks 

Kai ten pabaigėm atostogas,' jūsų numeris, močiute? 
važiavom namo. Paskui aš su Į (Danų humoras) 


