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Po Belgrado susitikimo
UL10 GAJAUSKO TEISMAS 

IR JO ATGARSIAI

pilotas dar paklausė: “O kas 
pa tiesa?’ Po šių žodžių jis vėl 
gėjo pas žydus ir tarė jiems: “Aš 
nerandu jame jokios kaltės. Yra 
jūsų paprotys Velykų proga pa
joti vieną suimtąjį. Ar norite, 
lai paleisčiau jums žydų kara
to?" Tada jie ėmė šaukti “Ne 
glą, bet Barabą!” O Barabas bū
ro plėšikas. (Ją. 18,38-40).

1,1978 kovo 10 baigėsi Belgra
do susitikimas. Priimtame to su
sitikimo dokumente Žmogaus tei
sių klausimas buvo apeitas, ir So
vietų komunistinė propaganda 
nepraleido progos piktai pasity- 
finti iš šios Vakarų kraštų ats
tovų nuolaidos Rytų komu
nistams. Tiktai kelioms dienoms 
praėjus po Belgrado susitikimo 
dokumento priėmimo, sovietinė 
spauda pradėjo plačią kampani
ją gindama kažkokį JAV pilietį, 
jauną darbininką Džoną Harisą, 
tariamai judėjimo už Amerikos 
negrų pilietines teises aktyvistą, 
kovotoją už tikrąsias žmogaus tei
ses, kovotoją prieš rasizmą ir re
presijas, už elementarias savo 
bendrapiliečių teises ir Lt.

Štai keletas tokių protestuojan- 
Bų balsų komunistinės “Tiesos” 
HL14-IV.4 dienų numeriuose.

Sis “siaubingas susidorojimas... 
dar kartą demaskuoja tikrąją 
reikšmę tų gražių žodžių žmo
gaus teisėms ginti, kuriuos taip 
mėgsta kalbėti JAV atstovai SNO 

j ir kituose tarptautiniuose foru
muose”. “Mirties nuosprendis D. 
Hansui rodo, k ad Jungtinėse 

: Valstijose grubiausiai pažeidžia- 
• mos elementarios žmogaus teisės” 

(Sovietinių korespondentų Buda- 
‘ pešte, Prahoje pranešimai).
Į. Tekintojas V. Lijvas iš Tali

no Dž. Harisą vadina kovotoju 
už negrii teises, o nuteisusį jį 
teismą — rasistiniu.

[ TSRS didvyrio I. Kostino 
(Maskva) nuomone, su Dž. Ha
nsu ruošiamasi siaubingai susi
doroti “tik už tai, kad jam ten
ka kovoti už pagrindines žmonių 
teises veidmainiškumo, šventei
viškumo, žiaurumo ir beteisišku-

mo visuomenėje”. “Džonas Haris, 
—- verkšlena toliau TSRS didvy
ris, — rasistinės socialinės siste-
mos Jungtinėse Valstijose auka... 
Susidorojimas su juo dar kartą 
rodo, kad Amerikos administraci
ja... grubiai pažeidžia Helsinkio 
pasitarimo Baigiamąjį aktą’*.

Toliau — profesorius, filosofi
jos daktaras A. Šeptalinas (Mask
va): “Nuosprendis Dž. Hansui 
“dar kartą, patvirtina, kad kapita
lizmas negali suteikti tikros ly
gybės visuomenės nariams. Ii 
kaip išvadą po šios tezės profe
sorius dar sušunka: “Laisvę -Džo
nui Hansui!*

Vienos g amyklos brigadinin
kas, vilnietis J. Sikorskis, ne vien 
tik savo vardu, pareiškė: “Mes, 
darbininkai, su giliu pasipiktini
mu sutikome žinią apie ruošia
mą susidorojimą su JAVnegrų ju
dėjimo už pilietines teises akty
vistu Džonu Harisu... JAV vy
riausybė, kuri taip atkakliai “rū 
pinasi’- pilietinių teisių gynimu 
užsienyje, pati atvirai pamina jas 
ruošdama eilinę politinę žmog
žudystę. Mes ryžtingai protestuo
jame...”

Lvovo universiteto teisės f ak. 
dekanas prod. V. Sokurenka: “A: 
kaip ir visi tarybiniai žmonės 
esu didžiai pasipiktinęs neteisėti 
nuosprendžiu . dėl Džono Harisc 
ir reikalauju nedelsiant paleist

Po šio reikalavimo belieka Šiarr 
teisės mokslų daktarui (o jo as
menyje ir visam sovietiniam tei 
singumui) tiktai pasakyti: “Ger
biamas profesoriau, kas ne kas 
o Jūs dabar tai jau gerai žinote 
kad Džonas Haris pirmą karti 
buvo nuteistas kalėjimu iki gy
vos galvos už plėšikavimą ir mo
terų išprievartavimą. Tada neži
nojote, kad toks Džonas Haris i; 
viso kažkur yra. Dabar gi Jūs rei
kalaujate 
bausmę, o jį nedelsiant paleist 
po to, kai jis, atlikdamas save 
bausmę kalėjime (lyginant su so 
vietiniais kalėjimais daugiau pa
našiame į viešbutį) sadistiška 
nužudė kalėjimo prižiūrėtoją ii 
už tai buvo nuteistas pakartoti 
nai, šį kartą — mirties bausme 

(Bus daugiau)

ne sušvelninti ji

Šiandien — Visų šventųjų, o ryt — Vėlinių diena. Lietuvių tautos religingumo simbolis — Kryžių kalnas 
Jurgaičiuose, netoli Meškuičių (Šiaulių apskrityje) nepriklausomybės metais.

Kodėl nukrito JA V
žvalgybos lėktuvas?

Ryt susirenka 
arabų vadai

IRANE STREIKUOJA 

NAFTOS DARBININKAI

Lietuviai vyskupai 
pas popiežių

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
vėl parodė savo ypatingą palan
kumą Lietuvai, trečiąją dieną po 
^kilmingos pontifikato inaugu
racijos, atskirose privačiose au
diencijose priimdamas du iš Lie
tuvos atvykusius vyskupus: Kau
to ir Vilkaviškio vyskupą koad® 
jutorių Liudą Povilonį ir Panevė
žio vyskupijos apaštalinį admi- 
uistratorių vyskupą Romualdą 
Krikščiūną.

Atskiroje audiencijoje Šventa
is Tėvas priėmė Rygos ir Liepo- 
l°s vyskupijų apaštalinį administ
ratorių vyskupą Julijoną Vai- 
vods.

Šventojo Tėvo Lietuvos vysku- 
Pum suteiktos audiencijos užtru
ko daugiau negu 25-kias minu
te- Nuoširdaus pokalbio metu. 
Popiežius Jonas Paulius II-sis pa
jojo, jog jis yra gerai susipa- 

su katalikų Bažnyčios pa
dėtimi Lietuvoje ir jaučia Lie- 
jjvai ypatingą meilę. Šventasis 
‘evas abiem lietuviam vysku
pam padovanojo po kieliką, kaip, 
Indros maldos simbolį. Audien-1 

JiU pabaigoje popiežius Jonas! 
aulius II-sis nusifotografavo I 
rauge su abiem lietuviais vys-'

kupais, su latvių vyskupu Vai- 
vods ir su lietuvius vyskupus ly
dėjusiais — Rumšiškių klebonu 
kunigu Jonu Žemaičiu ir švente 
Liudviko bažnyčios Maskvoje 
klebonu kunigu Stasiu Mažeika.
Apie lietuviam vyskupam ir lat
viui vyskupui popiežiaus suteik
tas audiencijas pranešė
dienraštis “L’Osservatore Roma
no”.

Popiežiaus Jono Pauliaus 
inauguracijos iškilmėse tarp dau
gelio tautų tikinčiųjų buvo ir lie
tuvių iš Romos ir kitų Vakarų 
kraštų, jų tarpe iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių atvykęs Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkas dr. Kęstutis Va 
liūnas.

Adak. — Audringoje jūroje, 
apie 600 mylių nuo Aliaskos 
krantų praėjusį ketvirtadienį nu-f 
krito JAV karo lėktuvas “P-3 Ori-1 
on”, kuris .prieš nelaimę radijo 
bangomis pranešė apie vieno mo
toro gedimą. Valstybės departa
mentas susisiekė su Maskva ir į 
nelaimės vietą atskubėjo netoli 
plaukęs sovietų žvejų laivas, ku
ris išgelbėjo guminėse valtyse be
laukiančius 10 lėktuvo įgulos na
rių. Iš jūros buvo ištraukti tri
jų žuvusių kūnai. Vėliau atplau
kęs Pakrančių Sargybos laivas 
“Jarvis” dar ieškojo dviejų žuvu
sių, kurie paskelbti dingusiais. 
Rusų laivas nelaimės metu plau
kė į Petropavlovską, Kamčatkos 
pusiasalyje.

Ši žinia tuo įdomi, kad šiais me
tais panašių laivyno lėktuvų 
nelaimių yra buvę daugiau. Per
nai gruodžio 11 d. P-3 atsimušė 
į miglose paskendusį kalną Ka
narų salose, žuvo-1'3 aviacijos ka
rių. Balandžio 26 d. kitas “Ori
on” lėktuvas nukrito netoli Azo- 
rų su septyniais įgulos nariais. 
Paskutinė nelaimė buvo rugsėjo 
22 d., kai P-3 Orion susprogo 
virš Maine valstijos, žuvo 8 įgu
los nariai.

Nors specialistai tvirtina, kad 
šis propeleriais varomas žvalgy
bos lėktuvas yra “saugiausias vi
soje aviacijoje”, pakartotinos ne
laimės sukelia daug kalbų. Lėk
tuvai yra pilni labai brangių 
aparatų, o įgulose dirba :ne tik 
patyrę pilotai, bet ir įvairių apa
ratų specialistai, radaro techni
kai. Vienoje šių lėktuvų bazėje, 
Brunswick, Me. stovi 125 “Orion”

lėktuvai. Bazės saugumo kari
ninkas Įeit, komanderis Stevvart 
Hopevvell pripažino, kad visose 
praėjusių metų nelaimėse nebu
vo liudininkų, niekas neliko gy
vas ir net nerasta pakankamai 
skeveldrų, iš kurių galima būtų 
nustatyti nelaimės priežastis. Ba
zės komendantas admirolas Ralph 
Hedges juokavo, kad bazės karei
vinėse vyrai kalba apie burtus, 
kurie lydi žvalgybos lėktuvų skri
dimus. Pati bazė stovi senose pi
ratų lankytose srityse, jūroje per 
šimtmečius yra nuskendę šimtai 
laivų, kurių įgulos vaidenasi ir 
atneša bazei nelaimes.

Yra ir tokių karių, kurie įta
ria sovietus. <sP-3 Orion” lėktu
vams yra duotas uždavinys sek
ti sovietų povandeninių laivų 
judėjimą. Vienas Brunsvvick ba
zės žemės personalo narys, pus-! 
karininkas John Dinovan pasa
kė, kad vieni jūreiviai lėktuvų 
nelaimes vadina nelaimingais at
sitikimais, kiti sako, kad bazė už
keikta, o treti tvirtina, kad lėk
tuvų nelaimes sukelia sovietų 
slapti ginklai.

Po trijų nelaimių, kurios ne
paliko jokių gyvų liudininkų, 
prie Alaskos nukritęs lėktuvas 
paliko 10 gyvų įgulos narių, ku
rie, laukiama, galės atnešti švie
sos į lėktuvo avarijos priežastis.

Uganda pradėjo 
pulti Tanzaniją

Nairobi. — Jau kelios savai
tės Ugandos prezidentas Aminas 
kalbėjo apie “invaziją” iš kai
myninės Tanzanijos. Tuomet Ke
nijos ir kitų kraštų radijas spė
liojo, kad Aminas turi naminių 
sunkumų ir juos bando paslėpti 
kalbomis apie užpuolimą. Pirma
dienį Ugandos prezidentas pagra
sino pats pulti Tanzaniją, atmuš
ti užpuolikus, jei .padėtis nepage-

rėš. Vakar Tanzanija paskelbė, 
kad prezidento Amino daliniai 
tikrai pradėjo invaziją Tanzani
joje. “Šitoks provokacijos žygis 
negali būti toleruojamas”, pa
skelbė Tanzanijos radijas.

Smulkesnių žinių apie karo 
veiksmus Ugandos-Tanzanijos 
pasienyje tuo tarpu nėra, tačiau 
kaimyninės Kenijos spauda pra
neša apie karinį sukilimą Ugan
doje. Jis įvykęs Simba batalione, 
stovinčiame netoli Tanzanijos 
sienos. Sukilėliai, pralaimėję mū
šį, pradėjo trauktis j' Tanzaniją 
ir, besigindami nuų lojalių Ami
nui dalinių, net numušė vieną 
Ugandos lėktuvą.

— Popiežius vakar patvirtino 
senose pareigose dar penkis kar
dinolus, atskirų kongregacijų va
dovus.

— Užsienio korespondentai 
Nobelio laureato Andrejaus Sa-, 
charovo bute patyrė, kad pirma-; 
dienį sovietų kalėjimuose laiko
mi disidentai buvo paskelbę ba
do streiką, švęsdami “sąžinės ka
linių” dieną. Kaliniai badavo vi
suose kalėjimuose ir prievartos 
darbo stovyklose.

— Užsienio korespondentai 
Maskvoje patyrė, jog šiais me
tais parduotuvėse bus bulvių trū
kumas. Valdžia pradėjo labai rek
lamuoti kopūstų naudojimą.

— Sovietų kosmonautai Vla- 
dimir Kovalenok ir Aleksąnder 
Ivančenkov pasiruošę grįžti že
mėn po 138 dienų erdvės stoty
je. Jie atliko įvairių metalų lydy
mo darbus.

Beirutas. — Lapkričio 2 d. 
Bagdade turi susitikti arabų va
dai, tačiau tarp jų nebus Egip
to prezidento Sadato. Tarp su
važiuojančių yra dvi grupės: kie
tieji, jokių kompromisų nepripa-i 
žįstantieji, jų tarpe Palestinos1 
Laisvinimo organizacijos atstovai 
ir nuosaikieji, kurių tarpe svar
biausi — 'Jordanas ir Saudi Ara
bija.

Nuosaikiųjų ministeriai, svars
tydami “viršūnių” konferencijos 
darbotvarkę' atidengė, kad jie ne
nori pasmerkti Sadato už taikos 
su Izraeliu ieškojimą. Jie tikisi 
paveikti Ameriką, kad ji paspaus
tų Izraelį praplėsti taikos dery
bas, įjungiant į jas palestiniečių 
klausimo sprendimą ir izraelitų 
pasitraukimą iš arabų žemių. 
Nuosaikieji ketina ieškoti taikos 
tarp Sadato ir “kietųjų” arabų 
vadų;

Britų streikai 
kenkia Europai

Bona. — Automobilių darbi
ninkų streikas, prasidėjęs Fordo 
fabrikuose Britanijoje, gresia For
do darbininkams Vak. Vokietijo
je ir Belgijoje, nes čia įmonės 
nebegauna 'Britanijoje gamina
mų automobilių dalių. Britų dar
bininkai streikuoja jau penkios 
savaitės.

Belgijoje Fordo įmonės gami
na “Taunus” automobilius, o V. 
Vokietijoje — “Fiesta”. Britani
jos Fordo problemas padidino 
britų vyriausybės reikalavimas 
nekelti algų daugiau kaip 5 
nuoš., o darbininkai reikalauja 
daug didesnių pakėlimų.

Įdomu, kad Britanijos automo
bilių pramonė dar neseniai, 1953 
m., parduodavo daugiau automo
bilių negu kitos Europos valsty
bės: 'Prancūzija, Vak. Vokietija, 
Italija. Pirmoji britus pralenkė 
vokiečių automobilių pramonė, ir 
Prancūzijos 1967 m. jau pardavė 
daugiau už Britaniją. Šiuo metu 
Europos rinkoje daugiausia ma
žinu parduoda Japonija, po jos 
eina V. Vokietija, Prancūzija, Ita
lija ir po jos Britanija. Jei 1953 
m. britų automobilių eksportas 
sudarė 55 nuoš. Europos rinkos, 
tai šiandien britai pagamina ir 
parduoda tik 6 nuoš, Už tokį 
britų automobilių pramonės nuo
smukį gamintojai kaltina darbi
ninkų streikus.

Teheranas. — Irano miestuose 
toliau vyksta demonstracijos i r 
jaunų žmonių riaušės, pirma
dienį policija vėl nušovė 11 žmo
nių, kai ašarinės dujos ir kitos 
priemonės nedavė vaisių. Šią sa
vaitę iš Irano ateinančios žinios 
yra rimtesnės. Pirmą kartą su
streikavo naftos gamyklų darbi
ninkai. Dėl streiko jau nutrū
ko gamtinių dujų siuntimas į 
Sovietų Sąjungą. Didžiausia pa
saulyje naftos valykla Abadane su
mažino gamybą. Iš buvusių 
600,000 statinių per dieną dabar 
valykla išvalo 200,000 statinių.

Naftos įmonių streikuotojai 
pasiuntė vyriausybei grynai poli
tinius reikalavimus: užbaigti karo 

Į stovį, paleisti politinius kalinius 
ir nuteisti buvusį slaptosios sau
gumo policijos viršininką gene
rolą Nassiri, nubausti milicinin
kus ir kareivius, kurie šaudė į 
minią.

Irano šachas priėmė dviejų 
ministrų pasitraukimo pareiški
mus. Atsistatydino teisingumo 
ministras Baheri i r vykdomųjų 
reikalų ministras Azmoun. Jų 
pasitraukimo priežastys nežino
mos.

Nežiūrint didelių, 20 bil. dol. 
per metus, pajamų už naftą, Ira
ną spaudžia ekonominiai sunku
mai. Dėl to spalio 24 d. Iranas 
atšaukė kai kurių ginklų užsaky
mus Amerikoje. Irane lankėsi 
JAV gynybos pasekretorius Ghar-

mus Duncan su delegacija, joje 
buvo ir gen. Emest Graves, JAV 
gynybos saugumo agentūros di- 
reatorius. Iranas atsisakė pirkti 
septynis Boeing radaro ir oro gy
nybos lėktuvus už 1.2 bil. dol. 
Atidėti užsakymai Grumman 
F-14 lėktuvų, kurių buvo pla
nuota pirkti 70. Atidėti planai 
bendromis jėgomis statyti 400 
Textron Corp. helikopterius. Nu
tarta peržiūrėti keturių laivų 
naikintuvų statybą Litton In- 
dustries įmonėje. Iranas tikisi pa
našių laivų pigiau gauti Olandi
joje ar Vak. Vokietijoje.

Tęsiamos Egipto- 
Izraelio derybos c

Washingtonas. —Vakar vėl 
prasidėjo Izraelio-Egipto delega
cijų derybos. Triukšmas dėl Iz
raelio paskelbto naujų kolonijų, 
arabų žemėse steigimo sumažėjo, 
tačiau Pasaulinė Sionistų organi
zacija paskelbė pirmadienį, kad 
okupuotame Jordano vakarinia
me krante, Gazoje ir Golane, 
planuojama statyti 400 naujų 
namų, kurie kainuos 16 mil. dol. 
Be to, radijas paskelbė, kad Iz
raelis reikalauja, kad Amerika 
užmokėtų jam už 14 žydų kolo
nijų, kurias Izraelis paliks Sina
juje. Čia gyvenančioms šeimoms 
Amerika turi sumokėti po 
150,000 dol. persikraustymo į Ne- 
gevo dykumą išlaidas. Viso Ame,- 
rikos prašoma 170 mil. dol. Į tą 
sumą neįeina 4 bil. dol. pažadė
ti už karinių aerodromų ir įren
gimų iškraustymą iš Egipto že
mių.

Laukia taikos
Kairas. — Dar tebevykstant 

Egipto-Izraelio deryboms Wa- 
shingtone, tų šalių biznieriai pra
mato nemažą turistų judėjimą 
tarp abiejų sostinių. Tel Avive 
kelionių biuras “Tour-Olam” jau 
siūlo 15 dienų ekskursiją į Kai
rą, Aleksandriją ir Luxorą. Agen
tūra skelbia, kad už 860 dol. tu
ristas pamatys ne tik Nilą, bet 
ir Egipto piramides.

Daug egiptiečių planuoja va
žiuoti į Sinajų apžiūrėti buvu
sias izraelitų tvirtoves — Bar Lev 
liniją. Jau planuojami nauji ke
liai, kasami po Suezo kanalu tu
neliai, tarp Tel Avivo ir Ismai- 
lijos vaikščios traukiniai, nors ge
ležinkelis dar nepradėtas. Kairas 
tikisi, kad Sinajaus naftos lau
kai atneš Egiptui po bilijoną 
dol. kasmet. Izraelis laukia, kad 
vandens vamzdžiai pristatys Nilo 
vandenį Negevo dykumos lau
kams.

— Italijoje streiką pradėjo 
350,000 ligoninių tarnautojų.

TRUMPAI 
1$ VISUR

—Britanija pasiuntė 16 mil. 
dol. vertės ginklų į Zambiją, ku
ri juos panaudos ginti Rodezijos 
sukilėlių-teroristų stovyklas Zam
bijos žemėje.

— Somalija paskelbė, kad jos 
partizanams pavyko perkirsti 
Etiopijos geležinkelį iš sostinės 
į Džibutį. Spalio 8 d. puolime 
partizanai nuvertė traukinį, nu
šovė 50 Etiopijos kareivių ir 10 
paėmė nelaisvėn.

— Izraelio premjerui Beginui 
laimėjus Nobelio taikos premiją, 
jo artimieji pasakoja, jog. pinigai 
jam labai reikalingi. Jis niekad 
neturėjo nuosavo namo ar auto
mobilio. Tapdamas premjeru, jis 
turėjęs du kostiumus, o dabar tu
rįs keturis. Jo alga apie 1,500 dol. 
per mėn. Banke jis turįs kelis 
šimtus dolerių. Išėjęs į pensiją 
Beginąs sugrįš į savo dviejų kam
barių butą ir gaus 70 nuoš. da
bartinės algos. Premjero žmona 
Aliza pasakė, kad premjeras “ne
pažįsta pinigų”.

— Tanzanijoje tarėsi keturių 
Rodezijos kaimyninių valstybių 
prezidentai. Nesusitarta dėl juo
dųjų politikos, nes vieni remia 
Nkomo vadovaujamą teroristų 
grupę, kiti palaiko kairesnę Mu- 
gabes organizaciją.

— Madrido laikraštis “EI Pais” 
gavo siuntinį, kuris redakcijoje 
sprogo, sužeisdamas tris tarnau
tojus. Ispanijoje pradėjo veikti 
“raudonoji brigada”, panaši į Ita
lijos teroristų grupę.

— Laukiama gazolino pabran
gimo, nes kai kurios naftos bend
rovės pradėjo jo nepristatyti į ga
zolino stotis, matyt, laukdamos 
kainų pakėlimo. Per šių metų 
atostogų mėnesius amerikiečiai 
sudegino 7 nuoš. daugiau gazo
lino, negu praeityje.

— Buvęs valstybės sekr. Kissin- 
ger, kalbėdamas apie Izraelio- 
Egipto taikos derybas, juokais 
pareiškė, kad jam esą sunku ir 
skaudu matyti, kad tiek daug bu
vo pasiekta be jo dalyvavimo.

— Tarp laiškų, ateinančių su 
įvairiais reikalavimais į Baltuo
sius Rūmus, skundai dėl infliaci
jos užima septintą vietą. Dau
giau amerikiečių rašo apie priva
čių mokyklų mokesčius, .protes
tuoja dėl Nikaragvos rėmimo.

KALENDORIUS

'Lapkričio 1 d.: Visų Šventųjų 
šventė.

Liucijus, Kirenija, Gydautas, 
Vaiva.

Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena.
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.

ORAS

Saulėta, vėsiau, temperatūra 
apie 50 1,
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VADOVYBIŲ PASIKEITIMAI 
CHICAGOS TUNTUOSE

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
Bcdaguo> akta. Irena Begienė, 2652 W. 65th St, Chicago, UI 60629 

Telefonas 476-7089

Pastarųjų dviejų savaičių lai
kotarpyje pasikeitė tuntininkai ir 
tuntų vadi jos trijuose Chicagos 
tuntuose.

Spalio 22 d., iškilihingoje Ne
rijos tunto sueigoje, dvejus me
tus tuntui vadovavusi j. ps. Jo- 
janda Aleksiūnienė tuntininkės 
pareigas perdavė j. ps. Aldonai Ve- 
seiki enei.

Spalio 29 d. Jaunimo centre 
įvykusioje iškilmingoje Aušros 
Vartų tunto sueigoje tuntininkės 
pareigas iš ps. Dalės Gotceitienės 
perėmė s •Nijolė Balzarienė.

Spalio 29 d., Lituanicos tunto 
iškilmingoje sueigoje, dviejų me
tų kadenciją baigęs s. Juozas1 
Balčiūnas, tuntininko pareigas 
perdavė gilvelistui j. b. ps. Kazi
mierui Miecevičiui.

REIKALINGOS 
NUOTRAUKOS

“Skautybės Keliui” reikalingos 
praėjusios vasaros Rako stovykla
vietėje vykusių stovyklų nuo
traukos. Kas turi įdomių nuo
traukų yra prašomi jas pasko
linti redaktorei. Panaudojus, nuo
traukos bus grąžintos.

pakviesti mūsų didieji talkinin
kai s. v. dr. Viktoras Lesniauskas 
ir j. b. dr Algis Paulius. Po to 
prie degančio laužo linksmai pa
dainavę, skambių šūkių 
parodę savo sugebėjimus, 
jome į salę, kur buvo 
du filmai: vienas apie 
liūtus ir kitus laukinius gyvulius 
ir kitas — apie juokdarius Lau
re 1 ir Hardy. Po filmų, pavalgę 
naktipiečius, skubėjome į savo 
“namukus” nakties poilsiui.

Sekmadienio rytą atsikėlę ir 
susitvarkę pavalgėme pusryčius 
ir vėl grįžome į laužavietės aikš
tę, kur v. s.*  kun. Antanas Sau- 
laitis atnašavo skautiškas Šv Mi
šias. Po to tęsėme programą spor
to aikštėje. Vieni sportavome ir 
žaidėme žaidimus, kiti mėginome 
jėgas virvės traukime, o dar kiti 
sekėme skautiškus ženklus ir. ieš
kojom pašiepto laiško. Virvę 
traukę taip pat ir skautų vado
vai, mėgindami įveikti skautų 
tėvus, bet jiems tai nepavyko ir 
skautų tėvai laimėjo, kuriems, 
kaip laimėtojams, vadovai tuoj 
pat pareiškė, kad atiduoda visus 
stovyklaujančius skautukus vieto
je prizo..
' Tuoj po pietų skubėjome į jau 
belaukiančius autobusus, kurie

-JM j/SSĮ

i n

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ
ĮSKYLA

lydimi, 
skubė- 

rodomi 
Afrikos

Jaunosioms sesytėms smalsiai stebint, naująją Nerijos tunto tuntininkę 
j. ps. Aldoną Veselkienę naujomis pareigomis sveikina Kernavės tunto 
tuntininkė ps. Kristina Bukaveckaitė. Nuotr.- Lino Meilaus

degtukais, atvežtais dar iš Ne
priklausomos Lietuvos laikų. 
(Stovykloj kas rytą pakeliama ir 
Kas vakarą nuleidžiama trispal
vė — taip pat atvežta iš Nepri
klausomos Lietuvos. Ji plevėsavo 
ir Australijos VI TS.) Taigi ryšys 

| su praeitimi ir, tikėkime, su švie- 
I šia Tėvynės ateitim — simboliš
kas, nenutrūkstantis.

Laužai - pats smagiausias, la
biausiai laukiamas dienos prog
ramos punktas.Jiems ruošiamasi 
su noru, energija. Čia pasireiškia 
mūsų jaunųjų kūrybingumas na, 
ir pajėgumas lietuviškai savo 
mintis, sąmojų perduoti. Buvo 
čia gražių žiburėlių — momentų, 
kai tekdavo ir linksmai nusikva
toti, ir susimąstyti, ir... susigrau
dinti. Nuostabūs vakarai, kai at
sirandi natūraliai, jaunatviškai 
pasirodančio jaunimo būry; kai 
spragsi laužo kibirkštys, kai lieps
nų atšvaitai kryžiuojasi, žaidžia 
dalyvių veiduose. Laužo progra
mos eigoje nėra rafinuotumo, 
konkurencijas, —tik noras su
kurti linksmą nuotaiką, įtraukti 
visus į žaibiškai surežisuotus ir 
atliktus pasirodymus. Imkime 
kad ir mielo svečio iš Kanados 
kun. Kulbio daugeliui jau žino
mą, bet visada nauja ir gera nuo
taika užkrečiantį programos 
punktą — grupėmis prancūziš
kai dainuojamą dainelę “Alouet- 
te”. Jis sugeba ir daugelį tos kal
bos nemokančių “laisvai prancū
ziškai” dainuoti šią nuotaikingą 
dainą su tokia nuotaika, kokią 
tik skautų lauže gali išgyventi 
Ir kaip smagu buvo jaustis to 
darnaus aktorių kolektyvo nariu. 
Kuriuo gali tapti spontaniškai!

Sugiedojus tradicinę “Ateina 
naktis”, aplink laužavietę susto« 
ja skautai vyčiai, susiima ranko
mis ir dainuoja savo tradicinę 
dainą:

Tėvynė klaus, pareikalaus 
Tavęs, brolyt, — reiks atsakyt, 
Kodėl gerai jai nedarai;
Ką tu į tai, ką tu į tai?
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Įspūdžiais dalinasi v. s. Sofija Jelianiene

šefas, visų mėgiamas, linksmas 
šios didžiosios Šeimos maitinto
jas buvo p. Hovvard Beaudette, 
prancūzų kilmės amerikietis, sto
vyklos metu vos neįsijungęs į lie
tuvių skautų eiles. Bendrijos virtu
vei vadovavo ps. B. Šimanskienė 
iš Hartfordo ir, reikia pripažinti, 
jos virimo menas traukė net ir 
jaunuosius bent kartą atbėgti čia 
pasigauti skanų kąsnelį!

Tai čia pristatoma oficialioji 
“maitinimo ministerija”. Bet bu
vo stovykloje dar ir nepripažintų 
virėjų - kepėjų, kurie ant laužo 
pagamintais įmantriais skanės
tais be jokių reklamų pritraukda
vo jaunuosius vyčius ir vyr. skau 
tęs. Neteko sužinoti tų iš prigim
ties talentais apdovanotųjų kuli
narų — skautų vyčių - pavardžių, 
bet gi garsas apie jų puikiai pa
ruoštus grybų naktipiečius ar ki
tokius gardumynus keliaus iš lū
pų į lūpas visada, kai tik bus pa
sakojama apie stovyklos vakaro
nes. Nenuostabu, kad apie juos 
ir stovyklinės poezijos posmuose 
pasakojama:

Skautai vyčiai kėlė puotą, 
Kepė kiaulę obuoliuotą; 
Tepė taukus, tepė sviestą, 
Kramtė uodegą jie riestą.

(Pabaiga)
Krautuvėlėje buvo galima įsigyti 
įvairių suvenyrų, ženklų, tauto
dailės darbų, audinių, spaudos, o 
taip pat ir praalkusiems čia pat 
pakepintų dešrelių, atsigaivini-, 
mui ledų. Krautuvėlės vedėja — 
sumani ir darbšti skautininke S. 
Šatienė iš Rhode Island. Krautu
vėlėje apsilankydavo ir svetim
taučiai bei senųjų lietuvių emi
grantų vaikai, ieškodami lietu
viškų ženklų, su pasididžiavimu 
rodydami jau savo turimus ženk
lus.

Visa . tai buvo šios stovyklos 
dvasinis penas. Stovyklautojų kū
no penu rūpinosi pasišventę, il
gas valandas prie karštų krosnių 
plušę, virėjai — sesės, broliai, 
mamytės, skautų bičiuliai, kurių 
dėka, visi gardžiai valgė; net ir 
vėlų vakarą visi buvo aprūpina
mi naktipiečiais.

■Ūkio dalies viršininko inten
syviam darbui buvo pakviestas v. 

Į S. P. Molis. Jo rūpesčiu maisto 
tiekimas buvo*  labai gerai orga
nizuotas, talkininkai dirbo “iš 
peties”. Viršininko pavaduotoja 
buvo ps. R. Grigaitienė. Virtuvės

Lituanicos tunto jaun. skautų 
skyriaus vedėjo ps. Donato Ti 
jūnėlio pastangomis spalio 21 ir 
22 dienomis buvo suorganizuota 
jaunesniems skautams iškyla į 
Upham Woods, gamtos prie
globsčio stovyklą, kuri yra kele
tas mylių į šiaurę už Wisconsin 
Delis miestelio. Ši stovykla yra 
Wisconsino valstijos žinioje, iš
laikoma Wisconsino universiteto, 
kuris parūpina tarnautojus ir pri- 
Živfrėtojus, ir yra skiriama įvai
rioms jaunimą organizacijoms pa
sinaudoti, pažinti gamtos apsau
gą, jos augmeniją ir gyvūniją. Pa 
ti stovykla yra gražioje vietoje 
ant Wisconsino upės kranto.

Šioje išvykoje dalyvavo 63 vil- 
kiukai, bebrai ir jaunieji skautai 
—- kandidatai, .lydimj 22 vadovų 
ir tėvelių. Į stovyklą buvo vyks
tama naujais, patogiais autobu
sais, gautais ps. Vidmanto Rap- 
šio rūpesčiu ir keliais automobi
liais. Gaila, kad dėl riboto skai- įdomų apvaliame ekrane trumpą Matome čia ir tris kadencijas bu
čiaus lovų nakvynei ne visus no- f"*  
rinčius vykti buvo galima pa- i 
tenkinti, ypač tuos, kurie pavėla- ’ i 
vo iš anksto užsiregistruoti.

Stovyklos užsiėmimams pra
vesti buvo sudarytos 5 draugo
vės: 3 vilkiukų^ viena bebrų ir 
viena skautų — kandidatų, ku
riems buvo duotas “senių” var
das. Smulkus užsiėmimų pla
nas buvo iš anksto paruoštas dar 
Chicagoje, kad atvykus viskas 
sklandžiai’vyktų. Išlipus iš auto
busų, mus pasitiko stovyklos va- 1 
dovė kartu su čia jau anksčiau at- < 
vykusiu v. si. Antanu Jarūnu. Vi- : 
sus supažindino - su bendra sto
vyklos tvarka.

Pavalgę pietus, pradėjome pla
nuotus dienos užsiėmimus: dvi 
draugovės patyrusių • gamtinin
kų vadovaujamos, ėjo miško ta
kais susipažinti su aplinkos aug- __fc__
meni j a, kalneliais ir uolomis, o ki- įvargę, bet laimingi, nes įgijome 
tos draugovės žaidė žaidimus ir I naujų skautiškų žinių, 
pąsimainydamos prakaitavo, ban-l Dalyvis
dydamos įveikti “torture track” 
ldlūtis, paruoštas mūsų išradin- I 
gųjų vadovų: dr. Algio Pau
liaus ir v. s Romo Fabijono.

Po vakarienės turėjome trum
pą valandėlę pasiruošti laužo pro
gramai. Patį laužą uždegti buvo

Aušros Vartų tunto tuntininkės pa
reigas perduodama ps. Dalė Got- 
ceitienė reiškia padėką praėjusios 
vasaros tunto stovyklos viršininkei 
ps. Alvidai Baukutei.

Nuotr. Lino Meilaus

pensininkai. Vien tik St. Peters- 
burge ir apylinkėse susispietę 15. 
Daugelis jų įvairiais laikotarpiais 
yra aktyviai dirbę LS Sąjungoje, 
eidami įvairias atsakingas parei
gas. Čia gyvena judrus ir senatvei 
■nepasiduodąs *I919  m. buvęs Skau
tų Sąjungos pirmojo vyr. skautų 
štabo adjutantas ir vienas iš uni
versiteto studentų

mus nuvežė į Wisconsin Delis 
miestelį. Pirmiausia visi matėme

LAUŽAI LIEPSNOJA 
VAKARAIS

apie

stovyklos simbolika ir bendravi
mas su čia atvykusiais iš Austra
lijos, Brazilijos, Anglijos, Kana
dos lietuviais skautais nešė'ir neš 
naudą lietuvybės aruodan. Tuo, 
manau, gali džiaugtis patys skau 
tai, jų vadovai ir lietuviškoji iš- 
evija.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologine Cliinirgija.

6449 So. Buliški Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Priima ligonius pagal susitarimu.

Vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS

Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzle Avenue.
plrmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo. 1 iki 3 vaL

Pagal susitarimą-
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbroo(k 5-3048.

Tenka pasakyti, kad ši Tauti
nė Stovykla neabejotinai padarė 
daug gero lietuvybei. Visi pa
ruošiamieji darbai, išmąstyta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus.

Ir pagaliau — šiek tiek 
skautams taip būdingą sąmojų, 
nuotaikingus laužus, dainas, ra
ketas, šūkius. .

Pirmojo laužo uždegimas šio
je stovykloje buvo įspūdingas: iš

skautų-čių1 mį§ko glūdumos į laužavietę ėjo 
draugovės steigėjų 1924 m. Taip australietė sesė, nešina liepsno-
pat čia apsigyveno Rusijoje skau- 
tavęs skautininkas ir 1919 m bu
vęs Lietuvos skautams remti drau
gijos pirmosios valdybos narys.

laomų apvaliame ekrane trumpą rejuuumc ir aaueiieijaa uu- 
filmą, po to šiek tiek pažaidėme, vusį atsikūrusios LS Sąjungos Ta- 
sustoję “penny arcade” ir suveny- tybos Pirmijos pirmininką ir k.

Dauguma jų yra veiklūs visuo
menininkai ir aktingai reiškiasi 
įvairių organizacijų veikloje.

Lietuvių skautijos 60 metų su
kaktis, taip įspūdingai minima 
visame laisvajame pasaulyje, už
kaitino ir jųjų atvėstantį krau
ją. Todėl susiėję sutarė organi
zuoti šios reikšmingos sukakties 
minėjimą ir St. Petersburge šia 
programa:

Šv. Mišios už Lietuvių skauti- ] 
, .jos ateitį ir mirusius bei žuvusius!U

nas susipažinome ir gavome pęr josios ,narius> lapkričio m. 5 d. 1 i 
savo ra^kM perleista žemės lal p p >šv. Karimiero misijos! 
vėžlį “Clifford” ir mažai nuodin-l|)aįnygįoje.
gą, peles gaudančią gyvatę “Ru- Bendri pietūs lapkričio 8 d. 12 1 
tabada”. Taip pat matėme stikli- vaL The Happy Dolphin Inn, ! 
niame avilyje -besidarbuojančias 4900 Guif Bivd > St petersburg 8 

I biteles. IBeačh. Užsiregistruojama iki IĮ

rų krautuvėje. Nusileidę žemyn 
į mus laukiantį laivą, dvi valan
das plaukiojome po Wisconsin 
upę, apžiūrėdami įvairias įdomes
nes vietas. Grįžę atgal į stovyklą, 
vakarieniavome ir atsisveikinome 
su mūsų vadove ir šeimininkė
mis, joms įteikdami po mažą do
vanėlę.

; Ši iškyla visiems paliko įdo-
■ mių, gražių įspūdžių. Ypatingai 

buvo įdomu aplankyti “nature 
i center” pastatą, kuriame kiekvie-
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SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: -kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telef. 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLEVVOOD AVĖ. 1 
CHICAGO, ELL. 60629
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DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygoje:

“MARIJOS GARBINIMAS | 

LIETUVOJE?’ I
Į Knyga yra tik teologinė, ji dėl įuo- Į
I mių vietovių aprašymo ir dėl jos j
I gausios istorinės medžiagos tinka pa- I 
Suskaityti kiekvienam lietuviui, besi-1 

dominčiam Lietuvos istorija ar vie I 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 

^ina ^3*00‘ Galima 1^ įsigyk

KiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuuiiiiiiiuiiiMii

Štai ir perėjome Treasure Yį• 
ley šilą, kur galbūt dar klaidu.: 
ja dainuotų dainų aidai, dar fe.j 
besisupa medžių viršūnėse v 
Galvės 
plaukia lietuviškos dainos pz. 
mas, šūkis, raketa...

Sudie! Iki Vll-sios Tautaį 
stovyklos!..

ežero paviršium

TeL ofiso ir buto: OLympic 2ų]|

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-1 vai. nk, 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vaL poptet

Tel. REliaace 5-1311

DR. WALTER J. KIRSTAI
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Strret 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirad. t 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir M 
vai. vak. Treč. ir Sešud. užčvn

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

VaL: pagal susitarimą.:. plrmad. Iri 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

j ančių nuodėguliu, atvežtu iš VI 1 
TS Australijoje. Juo buvo įžieb
tas šis pirmasis šešiasde
šimtmečio laužas. Vyriausiu lau- 
žavedžiu buvo v.s. Jaras Alkis, at- 

I vykęs iš Anglijos ir visų dėmesį 
patraukęs savo dėvimu apsiaus
tu, išmargintu įvairiausiais lietu
vių ir anglų skautų ženklais.

Didysis savaitgalio laužas bu
vo ne vienas, bet šešių dalių pi-

1 ramidė — simbolis šešių skautiš-1 tnvėmis. Knyga didelio formato, 440

j AUTOMOBILIU TAISYMAS

biteles.
[ Grįžome namo šiek tiek pa- lapkričio 5 d., tel. 360 — 4113.

Skautiškas laužas su charakte-U 
ringą programa lietuvių klubo H 
salėje lapkričio m 8 d. (treč.) 61 
vai. vak.; ir ten pat skautiška pa-1 
rodą. i

Į šią šventę yra kviečiami visi 
esantieji ir buvusieji Lietuvių 
skautijos nariai, rėmėjai ir bičiu
liai. .

ST. PETERSBURGE LIETUVIŲ 
SKAUTUOS 60 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Šiuo metu Floridoje yra apsigy 

, venę daugiau kaip 20 skautinin
kų ir skautininkių. Daugumas Korespond. |D

a

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybe —— Nervų ir 
Emocines ligos.

CRAWFORD MEDICAL. BLDG.
6449 So. Pulagki Road

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

AUTO AND TIRE SERVICECOUNTRY
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-1717
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. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHĮRURte Į 
K.CI)I KIV > ZR ' VAlKlįri na(K

SPECIAIOSTfi -■ 
MEDICAL BLILDINC.

3200 W. 81st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL qi i 

iki 1 vai. nopiet
Ofs. tel. 737-1168, PS-g 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.'!
Specialybė vidaus ligos ' 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė. kac:. Į

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai r I 
p enk tad. 3 iki 7 v. p. p. Tik suslUraį

DR. ROMAS PETKUS |
AKTŲ
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Telef. — 282-4422

LIGOS — CHIRURGĖJ 
Ofisai:

NO. WABASH AVĖ. 
NO. GENTRAL AVĖ.

ui
4200
Valamdos pagal susitari rrų.

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. IMtaiko alinio t 
•‘Contact lense.”

2618 W. 71st St. — TeL "31-515 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta W

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR

PRO STATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880, rend.

Ofiso tel. — PB 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Šeštad. nuo /l iki 4 * vaL

Oftu PO 7-6000 » Bes. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

1002 N. Western Ave^ Chicago 
Tel. 489-4441

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

7110 W. 127 St., Palos Heigjtits 
Tel. 361-0730

Valandos pagal susitarimą

ii

DR. J. J. SIMONAITIS I
G Y D YTOJAS

Adresas 4255 W. 63M Street 
Ofiso telef. RE 5-4410

Rezidencijos telef. GR 84411 i 
Ofiso vai. pirm, ir ketvirtai 
1 ligi 3 v. popiet pagal aukitariM Į 
Ofiso teL HE 4-2123, Nam^Gl MtfH

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West Ilsi Street j_____ _______a-

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penite! « 
2-5 ir 6-7 — 1S anksto suštana. i

TeL ofiso PR 6^446
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ į 
3107 W«4 71st Street

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
TreC. ir Se-Stad. pagal

1
M,

Įstaigos ir buto tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

bendroji medicina
1407 So.49th Court, Cicero, 111- 

Kaedien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šeštad

•i b 

---- ---------------------------------> 
Ofs. teL 586-3166; namą S814rn

DR. PETRAS ŽUOM
GYDYTO JAS IR CHIRURGE ., 'Jlį 

6745 West 63rd Street Į Ų 

VaL: pirm., antr., ketv.
2-7; šeštadieniais pagal susite



MfllDAS LENKIJAI UŽ TVIRTA KATALIKYBE
Jeigu yra tiesą, kaip sako Isla- pai). IŠ jų 2500 buvo nužudyti. 

įP religija, kad pomirtinis dan-' Daugelis bažnyčių uždarytos. 
2 susideda iš septynių rojaus 
įjuiu, tai septintajame, pa- 

kune aukščiausiame, nuo spalio
I iij dienos yra lenkai. Ir tai visi 
Ljai: gyvenantieji komunisti- 
Le Lenkijoje, išeivijoje, ateis- 
liį net priklausantieji komunis-
II partijai ir jų valdžios žmonės.

priežastis lenkų džiaugsmo vi- 
Lps žinoma: pirmą kartą Len- 
Ujos istorijoje, neseniai atšven- 
į.i5 1000 metų krikščionybės į- 
Jhno sukaktį, popiežium buvo

įsure Vai.
■ klaidu 
ii, dar te- 
ūnėse ar 
ium tebe- 
linos pos.

Tautinė
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Lenkai šventai tiki, kad 1945 
metais ne be Dievo (pridėkime 
ir ne be rusų) valios buvo atsta
tyta Boleslovo Narsiojo laikų 
valstybė. Kai komunistai rusai ir 
lenkai nustatinėjo tos valstybės 
sienas, priskiriant plačias rytinės 
Vokietijos provincijas, kardi
nolas Višinskis pasakė: “Mes čia 
vėl esame! Mes grįžome į savo 
tėvynę”.

Nors 'Lenkijos bažnyčia ir mė- 
_ Igino bendradarbiai’ti su komu-

gjįiktas lenkų tautybės Kroku- nistine vyriausybe, bet buvo jai 
L kardinolas Karolis Wojtyla. pokario metais ir sunkių dienų.

Komunistinė vyriausybė nusavi-
i Lenkų nuopelnai krikščiony- no 375,000 ha bažnytinių žemių, 
jei ir katalikų Bažnyčiai labai daugelį I 
įdėli. Vakarų Europos spauda 
įskaičiuoja visą eilę lenkų žyg- 
įtbių nuo to laiko, kai XI am- 
jjjejy karalius Boleslovas Nar
ius (Chrobry) suorganizavo 
Iširtą krikščionišką valstybę ir 
Mscionišką bažnyčią. Tokių 
žymėtinų dalykų pirmoje vie- 
|įe mini Lietuvos krikštą, kai 

'■ i 'Lenkijos karalaitė ir sosto įpėdi
ni Jadvyga ištekėjo už didžiojo 

Į ketuvos kunigaikščio Jogailos.
' fada visa lietuvių tauta buvo 

pasiniu būdu krikštijama, žmo- 
, jių minioms brendant į upes ir 

jžerus. Lenkai labai lengvai, tik*  
Į |i'vienomis vestuvėmis, laimėję 

nikscionybei plačią ir didelę Eu- 
uposšalį.
Reformacijas metu Lenkija 

tvirtai atlaikiusi protestantizmo 
pavojų, tuo tarpu visa eilė kitų 
Europos kraštų tapo 
žilais.

Lenkijos karalius 
Lietuvos kunigaikštis 
tekis >1683 metais su savo galin
ai kariuomene išgelbėjo Vieną, 
nuo islamiškų turkų pavojaus. 
Tuometinis popiežius jam rašė: 
‘Mano sūnau, tu išgelbėjai 
krikščionybę, Tu stovi aukščiau 
#karžygių, aš laiminu Tave ir 
Tavo šalį!’1 Jonas Sobieskis tada 

j tesakė: “Aš atėjau, aš pamačiau, 
1 u6au nugalėjo Dievas”.

♦

Kai 1772 m. trys didžiuliai kai
nynai Rusija, Prūsija ir Aust
ąją — pirmą kartą dalijosi Len- 
išjos —Lietuvos valstybę, joje 

! iida buvo 1000 vienuolynų. Per 
H6 nelaisvės metus bažnyčios 
®vo ne tiktai lenkų religinio su- 
štelldmo vietos, bet drauge ir 

‘ feutmps šventovės.
Naujieji Lenkijos valdovai per- 

tiiojo lenkus ir katalikų Bažny- 
Yra žinoma, kad Rusijos ca

re Kotryna II (kai kas ją bando 
•tiinti “didžiąja”) kai .kuriems 
^paklusniems rusų režimui ku
bams nuplaudavo nosis ir au-

Po atmintino 1863 metų suki- 
rusai, be daugybės lenkų, 

taė ir 400 dvasininkų; 104 
^uolynai buvo Uždaryti. 
Negeriau buvo ir Prūsijos o- 

^puotoje Lenkijos dalyje. Čia 
Wi katalikai taip pat buvo 
j^ekiojami. Iškeliamas vienas 
daugelio charakteringų įvykių, 

Prūsijos teismas nuteisė de
giai metų sunkaus kalėjimo 
Wie Gniezno arkivyskupą už 

kad Šis įpareigodavo mišrių 
M? sutuoktinius — tėvus ^pvo 
'.^us auklėti katalikiškai. Po 
^įvykio daugelis lenkių mote
li protestuodamos dėvėjo gedu- , 
drabužius. Taip tęsėsi ligi ka- 
^3us 'Fridricho Wilhelmo mir-

W 1906 m. Prūsijos valdžia 
^audė dėstyti tikybą mokyk- 1 
įgimtąja lenkų kalba, 60,000 j 

mokinių sukėlė didžiulį .

protestan-

ir didysis 
Jonas So-

t
įhr pakalbėkime apie naujes
ni laikus. Kai 1918X31 buvo 
delbta nepriklausoma Lenki- 

valstybė, jos pirmoji vėliava 
p’suCenstachavos Dievo Mo- 

atvaizdu.
.Miškų nacių okupacinė val- 

Pat m®Pno katalikišką 
^®įą palaužti. J koncentraci- ____
rjtovyklas buvo pasiųsti 3646 sija arti”.

kunigai (jų tarpe 5 vysku-

Naujoji LTSR konstitucija 
diskriminuoja tikinčiuosius

(Tęsinys)
Todėl prašome į 39 str. įrašyti: 
“Lietuvos TSR piliečiai turi tei

sę į poilsį. Šią teisę užtikrina ne 
ilgesnės kaip 41 vai. darbo savai
tes įvedimas darbininkams, tar
nautojams ir kolūkiečiams”... Vi
sai išbraukti žodžius: “Kolūkiečių 
darbo laiko ir poilsio trukmę re
guliuoja kolūkiai”. Priešingu at
veju kolūkiečiai ir toliau liks be
teisiai. Išskirti kolūkiečius iš pa
grindinio įstatymo — netikslin
ga ir žalinga!

50 str. tvirtina: “Lietuvos TSR 
piliečiams garantuojama sąžinės 
laisvė, tai yra teisė išpažinti bet 
kokią religiją arba neišpažinti jo
kios, praktikuoti religinius kultus 
arba vesti antireliginę propagan
dą. Kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais tikė
jimais draudžiama.

Bažnyčia Lietuvos TSR atskir
ta nuo valstybės ir mokykla — 
nuo bažnyčios”.

Nuo senosios Konstitucijos šis 
šis straipsnis skiriasi tik numera
cija! Šiuo atveju tikinčiųjų pa
dėtis kaip ir kolūkiečių — tik 
pareigos, o jokių teisių. Jie ati
duoti įvairaus rango vykdomų
jų komitetų valiai:

1) Mums neleidžiama turėti 
Tai buvo labai iš-Į religinės literatūros. Tarybų Lie

tuvoje neišleista nė vieno kate
kizmo. Ir ateitis be perspektyvų 1 
Keletą kartų išleistas labai ribo
tas kiekis maldaknygių, kuris vi
siškai nepatenkina tikinčiųjų 
reikalavimų. Mes neturime nė 
vieno katalikiško laikraščio, žur
nalo, kalendoriaus ar religinės 
knygos. Vatikano II nutarimus 
gavo tik kunigai (!), Naująjį 
Testamentą po keletą egzemplio
rių gavo kiekviena parapija. 
Apeigynai, atspausdinti ant laik
raštinio popierio, baigia jau su
plyšti. Tuo tarpu ateistai leidžia 
literatūrą dešimtimis tūkstan
čių egzempliorių ir turi radijo 
bei televizijos programas valdžios 
lėšomis — reiškia ir už tikinčių
jų pinigus, nes moka mokesčius.

2) Daug meniškų bažnyčių 
(ypdč Vilniuje) uždaryta ir pa
versta koncertų salėmis (Stuokos 
Gucevičiaus kūrybos šedevras — 
Vilniaus katedra), ateistiniais 
muziejais (Šv. Kazimiero bažny
čia Vilniuje) filharmonijos salė
mis (Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčia) arba tiesiog 
paverstos sandėliais. Katalikiškos 
Lietuvos sostinė Vilnius neturi 
nei katedros, nei vyskupo! Tai 
pasityčiojimas iš religijos, tikin-

katalikiškų mokyklų, 
1500 vaikų darželius. Į kalėjimus 

buvo pasodinta 900 kunigų. 
1953 m. Krokuvoje trys teologai 
buvo nuteisti mirties bausme 
kaip “šnipai”, Gniezno -arkivys
kupas Višinskis — Lenkijos pri
mas suimtas, padaryta visa eilė 
kitų nuoskaudų.

Naujas Bažnyčios, atgimimas 
prasidėjo po Stalino mirties, “li- 
beralizacijos” periodo metu. 
1956.VIII.26 milijonas lenkų ka
talikų iškilmingai sveikino Cens- 
tachavos Dievo Motiną. Nuo šio 
laiko greta kitų kovotojų už Baž
nyčios laisvę iškyla dar vienas 
naujas ir labai tvirtas — Karolis 
Wojtyla, 1946 m. įšventintas ku
nigu, vėliau vyskupas, Krokuvos | 
kardinolas. -------— .
tvermingas kovotojas už Baž
nyčios laisvę ir teises.

♦

Lenkijos katalikų Bažnyčios at
gimimas tęsiasi 20 metų. Jo re
zultatus rodo kai kurie skaičiai: 
dabar yra 19,865 kunigai (prieš 
II pasaulinį karą buvo tik pusė 
šio skaičiaus), yra 8000 vienuo
lių, 5000 jaunų vyrų studijuoja i 
teologinius mokslus kunigų se
minarijose ir katalikų universite
te Liubline. Lenkijos vyskupijos 
leidžia 54 laikraščius. Per pas
kutinius 10 metų atspausdin
ta 11,5 mil. maldaknygių ir gies
mynų. 1937 m. buvo 7257 baž
nyčios ir koplyčios, o 1978 m - 
14,039.

Kai JAV-bėse valdinėse mokyk
lose draudžiama mokiniams vie
šai kalbėti maldas prieš pamo
kas ir po jų, komunistinėje Len
kijoje ji kalbama. Šia proga kar
dinolas K. Wojtyla yra pasakęs: 
“Mokyklas išlaiko tauta, 
čiau tauta yra katalikiška, 
ne ateistiška”.

*

Lenkų katalikybė yra ne 
tai tvirta, bet ir šovinistinė, 
mūsų ir lenkų bendras poetas A- 
domas Mickevičius yra pasakęs: 
“lenkas gali būti tiktai katalikas, 
o iš kievieno kataliko lauktina, 
■kad jis laikytųsi kaip lenkas”.

Taigi nenuostabu, kad komu
nistinio režimo valdomi lenkai 
sugebėjo ne tiktai išlaikyti kata
likybę savo krašte, bet ir už jos 
ribų. Penkios vyskupijos, kurios 
prieš II pasaulinį karą buvo Vo
kietijos bažnytinėje provincijoje, 
dabar priskirtos prie Lenkijos 
bažnytinės provincijos. Tačiau 
Sovietų Sąjungai atitekusios Lvo
vo, Lucko, Pinsko ir Lietuvos 
Vilniaus vyskupijas nėra forma
liai nuo Lenkijos atskirtos. Kara
liaučiaus srities katalikai taip pat 
formaliai yra Lenkijos bažnyti
nės provincijos administruojami.

Žodžiu, Lietuva turi ir dabar 
neišspręstų labai svarbių bažny
tinių — teritorinių problemų ir 
todėl lietuviai deda viltis į nau
jąjį Šv. Tėvą. Jie taip pat turi ge
rų vilčių, kad Jonas Paulius II dės 
pastangas palengvinti okup. Lie
tuvos katalikų sunkią būklę. Bet 
ar mes sulauksime kai kurių pa
lengvėjimų, šiandieną sunku pa
sakyti, nes tai priklauso ne tiek 
nuo mūsų, nebūtinai ir nuo Šv 
Tėvo, daugiau nuo įvairių aplin
kybių. Lenkijos žmonės, džiaug
damiesi nauju popiežium, taip 
pat esą santūrūs ir sako: “Dievas 
yra aukštai, Roma toli, Rū

ta- 
bet

tik- 
Jau

b kv.
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čiųjų jausmų ir, galop, paties 
meno. O ką jau bekalbėti apie rei
kalą pastatyti naujas bažnyčias 
Elektrėnuose, N. Akmenėje ir di
desniu miestų mikrorajonuose. 
Juk ir ten gyvena bei dirba daug 
tikinčiųjų.

3) Du vyskupai — Julijonas 
Steponavičius ir Vincentas Slad-; 
kevičius ištremti iš savo vyskupi
jų jau 17 metų ir jiems nelei
džiama eiti pareigų nežinia kieno 
įsakymu, už ką ir kuriam laikui. 
Vienintelė Kauno kunigų semi
narija (kitos uždarytos jau 1946 
in.) limituota ir neleidžiama 
vyskupams savo nuožiūra parink
ti kandidatus į kunigus. Dėl šios 
ateistų savivalės kunigų skaičius 
labai sumažėjo ir tie patys jau ge
rokai susenę, todėl nebepajėgia 
tinkamai aptarnauti tikinčiuosius 
(vienas kunigas kartais aptarnau
ja dvi —tris, parapijas).
4) Mums, katalikams, neleidžia

ma susisiekti su Savo tautiečiais 
ir tikėjimo bei įsitikinimų vien
minčiais pasaulyje, neduodama 
galimybė keistis religine infor
macija ir dvasinėmis vertybėmis, 
kai tuo tarpu ateistai gali savo 
brošiūrose ar propagandoje lais
vai cituoti Vatikano leidinius 
(dažnai tendencingai: paimant 
citatas be konteksto), pasaulio 
katalikų ir lietuvių išeivių kū
rinius.

5) Neleidžiama vaikus moky
ti religijos bent privačiu būdu. 
Kunigai už tai baudžiami kalėji
mais ir įvairiomis piniginėmis 
baldomis. Visur akcentuoja
mi Lenino principai, tai kodėl 
nesilaikoma Lenino dekreto apie 
religijos ir pirmosios Konstituci
jos, kuri leido religijos mokyti ir 
mokytis privačiai. Iki šiol tikin
čiųjų tėvų vaikai*  prievarta be- 
dievinami mokyklose, už bažny
čios lankymą rašomas tik paten
kinamas elgesio pažymys, prieš 
visą klasę nuolatos išjuokiami ir 
žeminami. “Akiratis” ir kitos be
dievių programos tikinčiuosius 
pajuokia, žemina ir nesilaiko isto
rinės bei mokslinės tiesos.-

6) Tikintieji diskriminuojami 
ir buityje. Pvz., už vieną elektros 
kilovatą bažnyčia moka 25 kap/, 
piliečiai — 4 kap., o kolūkiai — 
dar mažiau. Todėl tikintieji daž
nai nepajėgia tinkamai apšviesti 
bažnyčių. O juk tikintieji yra 
darbininkai ir kolūkiečiai, kurie 
kasdien sąžiningai dirba valsty
bei.

Kaimo bažnyčios pagal TSRS 
LKT 1938 m. vasario 3 d. nutari

mą N m moka labai aukštus 
draudimo mokesčius. Motyvas: 
kaime nėra gaisrininkų. Gyveni
mas per 40 metų pasikeitė. Da
bar kiekviename kolūkyje, taigi 
ir bažnytkaimyje yar gaisrinės ir 
gaisrininkai. Jau laikas būtų per
žiūrėti pasenusius įstatymus ir pa
lengvinti sunkią mokesčių naš
tą už bažnyčias darbininkams ir 
kolūkiečiams.

Iki šiol kalbos apie ateistų ir 
tikinčiųjų lygybę suprantamos 
kaip piktas juokas.

Todėl prašome, jei norima, 
kad naujoji Konstitucija būtų 
priimta visiems, įrašyti vietoje žo
džių “praktikuoti religinius kul
tus arba vesti antireliginę propa
gandą” žodžius “vesti religinę ir 
antireliginę propagandą”. O vie
toje “kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais įsiti
kinimais draudžiama”, kurie vėl 
bus ateistų botagas plakti tikin
tiesiems, įrašyti —“Bet kokia re
liginė ar pasaulėžiūrinė diskrimi
nacija draudžiama įstatymais”.

51 str.: “Šeimą gina valstybė”... 
Mūsų šeimos, kuriamos ant 

bedievystės pagrindų, smarkiai 
sušlubavo. Beveik trečdalis kas
met sudaromų šeimų išyra. 
Kasmet, kaip teigia neoficiali 
statistika (oficialiai kažkodėl ne- 
kelbiama) daugiau nužudoma 
kūdikių negu gimsta. Paskuti
niais metais kaimuose uždarinė
jamos ne tik paskiros klasės, ne 
tik vidurinės mokyklos, bet ir aš
tuonmetės — nebėra vaikui

Todėl prašome visais galimais 
būdais gelbėti šeimą. Mūsų įsiti
kinimu, be religinio auklėjimo 
tai padaryti neįmanoma. Ateis
tinis eksperimentas, švelniais žo
džiais tariant, nepasiteisino. Taip 
pat prašome Konstitucija už
drausti abortus. Abortus gali 
drausti Vakarų Vokietija, Rumu
nija, Izraelis. O kodėl mes nega
lime? Gėda ,tai visuomenei ar 
valstybei, kuri nepajėgia apsau
goti dar negimusių savo piliečių! 
Kol bus žudomi dar negimę kū
dikiai, tol kalbos apie kultūrą bus 
muilo burbulas.

56 str.: “Lietuvos TSR piliečiai 
turi teisę apskųsti pareigūnų, 
valstybinių ar visuomeninių or
ganų veiksmus. Skundai turi bū
ti apsvarstyti įstatymų nustatyta 
tvarka ir terminais”.

Deja, į tikinčiųjų skundus 
beveik niekada neatsakoma ar
ba tik praneša Religinių reika
lų tarybos įgaliotinis vien gyvu 
žodžiu: “Šmeižtas”. Konflikto at-

Pabaltiečių Santalkos trijų organizacijų atstovai Pabaltijo informacijos 
forume Washingtane, D. C. Iš kairės: dr. Kęstutis J. Valiūnas — VUKo 
pirmininkas, dr. Umar Pleer — Pas. Estų tarybos pirmininką# jy dr. H- 
gvars Spilners — Pabaltiečių Santalkos pirmininkas.

Nuotr. Jurio Bilmanib

veju visi valdžios organai palaiko 
ateistinę pusę. Pagal įsigalėjusį 
nerašytą įstatymą kunigas ar ti
kintysis negali laimėti prieš val
džios pareigūnus ar ateistus. To
dėl reikia šitą straipsnį suformu
luoti preciziškai ir panaikinti 
bet kokius papročius šiuo atžvil
giu.

108 str. nušviestas nepakanka
mai aiškiai. Paragrafas 4 nurodo, 
kad Aukščiausios Tarybos prezi
diumas kontroliuoja, kaip laiko
masi Lietuvos TSR Konstitucijos. 
Reikia atskiro organo, kuris aiš
kintų pačią Konstituciją auten
tiškai. Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas padaryti šito negali, 
nes pats leidžia įstatymus, prie
šingus Konstitucijos raidai ir dva
siai (plg. Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo Įsa
kas 1976. VII. 28).

Prašome mūsų pastabas ap
svarstyti ir naujosios Konstituci
jos projektą papildyti. 
Kaunas, Kurija 1978. IV. 10.

Pasirašė kunigai: (dalis dėl 
techninių kliūčių nebuvo supa
žindinti su šiuo projektu) —

A. Svarinskas, L. Kalinauskas, 
K. Daknevičius, L. Jagminas, A. 
Jokūbauskas, S.' Dobrovolskis, A. 
Imbras, V. Brusokas, J. Birbilas, 
S. Pilka, J. Užusienis, V. Peslia- 
kas, E. Semaška,-J. Vaičeliūnas, 
P.,Liubonas, A Perminąs, J. Vo
veris, K. Valančius, P. Mėlius, G. 
Dunda, A. Danyla, P. Matulai
tis, J. Vaičekauskas, J. Babonas, J. 
Dobilaitis, G. Gudavičius, vysku
pas J. Steponavičius, P. Lažins- 
kas, L. Vaičiulionis, Z. Grinevi-' 
čius, V. Ramanauskas, J. Povi
laitis, P. Ščepavičius, V. Polikaitis, 
J. Survila, R. Mizaras, J. Augus- 
tauskas, P. Bubnys, A. Kazlaus
kas, M. Buožius, V. Šauklys, A. 
Močius, P Bastys, P. Tuminas, 
J. Fabijanskas, V. Grinevičius, J. 
Indriūnas, A. Graužinis, I. But
kus, kan. J. Želvys, A. Žalkauskas, 
R. Liukas, A. Lapė, K. Statkevi- 
čius, J Račaitis, L. Čechavičius.

Mes, Telšių vyskupijos kuni
gai, perskaitę Kauno Arkivysku

pijos Kunigų pareiškimą dėl. 
naujosios Konstitucijos projekto, 
papildymo, pilnai pritariame:

(Seka Kauno arkivyskupijos ku
nigų pasirašytas tekstas)

‘ Pasirašė kunigai:
V.'Stirbys, J. Budrikis, J. Miški

nis, J. Alšauskas, P. Stukas, P. Jak- 
sa, L. Serapinas, F. Žilys, A Bas^" 
kys, J Maželis, J. Petrauskas, .Ji 
Bačinskas, A. Alminas, B. Raceyi- 
čius, K. Viršila, J. Širvaitis, D. Bi- 
vainis, V. Šlevas, V. Požėla, 
Vėlavičius.

Dėl laiko stokos ne visi kuni^ 
gai buvo supažindinti su šiuo teks-, 
tu.

LIETUVOS TIKINCnjJU ';- 
PAREIŠKIMAS

Susipažinę su LTSR Konstitu
cijos projektu, pateiktu visuome
niniam svarstymui, mes, žemiau 
pasirašę Lietuvos tikintieji, siū
lome:

1. Pabrėžtinai garantuoti Jy^-V 
gias tikinčiųjų ir netikinčiųjų, 
teises. Iki šiol ši lygybė Lietuvoj, 
je dar nebuvo įgyvendinta — Ii? 
kintiesiems neleidžiama dirbti-mor., 
kytojais, įstaigų vadovais bei kk, 
tais atsakingais darbuotojais. Nau
joje Konstitucijoje turi būti ga
rantuota absoliuti lygybė — įsta
tymuose turi būti uždraustas at
leidimas iš darbo dėl religinių 
•įsitikinimų.

2. Tikinčiųjų. ir netikinčių
jų lygybei užtikrinti būtina re
liginė" spaudos laisvė. Kai yra 
vien ateistinės propagandos lais
vė, dažnai pažeidinėjamos tikin
čiųjų teisės, jie šmeižiami ir 
įžeidinėjami spaudoje, vadinami- 
tamsybininkais. Neturint religi*<*  
nės spaudos, nėra galimybės atsa
kyti į neteisingus šmeižtus, įžeidi
nėjimus. Tarybinė spauda dąj; 
niekuomet nėra kritikavusi įsta^; 
tymų pažeidimų tikinčiųjų ąt?/ 
žvilgiu. Dėl to tarybiniai
čia i — tikintieji priversti kreip
tis į tarptautines organizacijas,; 
žmogaus teisių gynimo komite
tus ir pan.

(Bus daugiau).

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai

STASYS TRINKA

27
Pavogti arkliai buvo surasti uždaryti pirtyje 

mes turėjom daug vargo, kol juos išvedėme iš pirties, 
nes pirtis buvo maža ir juos nebuvo galima apsukti. 
Macijauską su pavogtais arkliais atgabenome į Šaulius. 
Bevažiuojant Macijauskas pradėjo mane prašyt, saky
damas: “Aš bėgsiu, o tu mane nušauk, nes nebenoriu 
daugiau kalėjime sėdėti”. Atsakiau: “Tu nemėgink 
bėgti ir aš tavęs nešausiu. Už padarytas vagystes gau
si kelis metus kalėjimo, o kai atlikęs bausmę išeisi iš 
kalėjimo, mes ir vėl susitiksime.”

Atlikęs visus formalumus, pavogtus arklius grą
žinau nukentėjusiam, kuris buvo labai dėkingas. Maci
jauską patalpinau į Šiaulių kalėjimą, Mažeikių apy
linkės tardytojo žinioje, kuriam perdaviau tuo reika
lu padarytą kvotą.

Praslinkus kuriam laikui, Liongino Macijaus
ko bylą dėl karvių vagystės svarstė Šiaulių II apy
linkės taikos teisėjas ir jį nubaudė 9 mėnesiais kalėji
mo. '*

Už arklių vagystę Šiaulių apygardos teismas 
Macijauską nubaudė dviems metams kalėjimo. Zators- 
kis už pirkimą pavogtų karvių Šiaulių H apylinkės 
teismo buvo nubaustas 3 mėn. kalėjimo lygtinai, tai 
yra, jeigu bėgyje vienerių metų kito nusikaltimo ne
padarys, tai bausmės atlikti nereikės. Už.priėmimą pa
vogtų arklių jis liko nebaustas, nes jis suteikė apie tai 
žinias policijai, kad Macijauskas pas jį atvedė pavogtus 
arklius.

ir

Apie plėšikus, kurie pasivadinę 
Balsiu ir Kazlausku, darė apiplėšimus.

1935 metais, man būnant Telšių mieste, gavau kri
minalinės policijos viršininko Pamataičio įsakymą vyk
ti į Mažeikius, nes ten trys nežinomi piktadariai, pa
sivadinę Balsiu ir Kazlausku, apiplėšė du krautuvi
ninkus, kurių vienas gyveno netoli Mažeikių miesto, 6 
antras Akmenės valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Man pa
galbon davė valdininką Levaną, kuris buvo komandi
ruotas iš Ukmergės saugumo ir krim. policijos apy
gardos padėti gaudyti plėšikus Balsį ir Kazlauską, ku
rie Žemaitijoje padarė visą eilę plėšimų.

Atvykęs į Mažeikius ir perėmęs iš Mažeikių polici-i 
jos kvotą dėl apiplėšimo krautuvininko Jonaičio, su
žinojau, kad nakties metu apie 11 valandą kažkas 
pasibeldė į jo buto duris pasisakė, esąs jo kaimyno 
bernas, paprašė, kad atidarytų krautuvę ir parduotų 
butelį žibalo, nes susirgęs vaikas ir kambaryje neturįs 
šviesos. Jam atidarius krautuvės duris, į krautuvę įsi
veržė trys suodžiais išsipaišę veidus, ginkluoti plėšikai. 
Du iš jų pasivadino Balsiu ir Kazlausku ir pareikalavo, 
kad atiduotų pinigus.

Kasoje radę apie 20 litų ir prisikišę du maišus: 
papirosų muilo, tabako, kojinių ir kitokių prekių, Jo
naitį nusivarė į jo butą ir pareikalavo, kad atiduotų 
daugiau pinigų. Jam pareiškus, kad jis daugiau pinigų 
neturįs, pradėjo yla badyti jam šlaunis, reikalaudami 
daugiau pinigų. Kadangi tai nepadėjo, tai vienas iš plė
šikų įsakė jam nusimauti kelnes ir, grasindamas peiliu, 
pasakė, jei daugiau, pinigų neduos, tai jį sužalos. 
Išsigandęs Jonaitis, suradęs paslėptų dešimt rublių 
auksinę monetą, ją atidavė plėšikui, sakydamas, kad 
daugiau pinigų netrįs. Po to plėšikai pasišalino. Kas 
šį plėšimą padarė, Jonaitis nežinojo ir nieko neįtarė.

Praslinkus maždaug savaitei, Akmenės valsčiuje, 
Mažeikių apskrityje, apie 12 valandą nakties, kažkas 
pasibeldė į krautuvininko Maslausko duris, kuris prie

Akmenės - Mažeikių vieškelio laikė mažą krautuvėlę, ŽF 
paprašė, kad parduotų jam žibalo, nes važiuodamas-; 
su automobiliu pritrūkęs benzino, todėl norį į maši-; 
nos baką įpilti žibalo, kad galėtų nuvažiuoti į Mažei
kius.

Maslauskui atidarius duris, į krautuvę įsiveržė trys 
išsipaišę su suodžiais veidus plėšikai ir pareikalavo, 
kad atiduotų pinigus. Kasoj radę keletą dešimčių litų' 
ir prisikišę du maišus su įvairiomis prekėmis, pasišali
no. Du plėšikai pasisakė esą Balsys su Kazlausku,- o 
trečias savo pavardės nepasakęs.

Kadangi krautuvininkas buvo senas žmogus, apie 
60 metų amžiaus, tai plėšikai jam jokių smurto veiks-' 
mo nedarė. Kas šį plėšimą padarė, nukentėjęs nežino
jo ir nieko neįtarė. Kaip Mažeikių, taip ir Akmenės po' 
licija šiuose plėšimuose nieko neįtarė, todėl turėjau 
pats pagalvoti, kokių priemonių turiu imtis, kad iš- 
aiškinčiau šiuos plėšimus.

Kadangi tikrieji plėšikai Balsys su Kazlausku da
rydami plėšimus niekuomet savo veidus su suodžiais 
nesipaišė, tai buvo aišku, kad tuos plėšimus padarė ne' 
Balsys su Kazlausku, bet kas nors iš vietinių gyven
tojų.

Kiekvienoje policijos nuc. adoje buvo vedama*  
teistųjų ir teismo baustųjų kartoteka, kur ant korte
lės buvo pažymėta: asmens vardas, pavardė, už kokį 
nusikaltimą buvo teismo baustas ir gyvenamoji vieta, 
kur jis po atlikimo bausmės gyvens tos policijos nuo**  
vados ribose.

Sugalvojau patikrinti kartoteką, Kad žinočiau, 
kiek gyvena Mažeikių policijos nuovados ribose nusi
kaltėlių, už įvairius nusikaltimus teismo baustų. Iš 
kartotekoje esančių apie 100 kortelių atrinkau apie 25 
korteles tų asmenų, kurie už stambesnius nusikalti
mus buvo teismo nubausti ir pasidariau jų sąrašą, pa
žymėdamas vardą, pavardę Ir gyvenamąją vietą.

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS
PAMINĖTAS ST. BUTKAUS 
KUOPOS DVIDEŠIMTMETIS

Stasio Butkaus Šaulių kuopa 
spalio 14 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijas Kultūros centre paminė
jo savo veiklos dvidešimtmetį.

Minėjimą atidarė vienas iš 
kuopos steigėjų, kuopos vėliavos 

^mecenatas, L.Š.S-gos centro val
dybos ir kuopos garbės teismų pir 
mininkas, teis. Marijonas. ŠnapŠ- 
tys. Į sceną buvo įneštos šios vė
liavos: Amerikos, Lietuvos, St 
Butkaus šaulių kuopos, Savano- 

• rių — LKVS-gos ramovėnų, Jūrų 
Šaulių “švyturio” kuopos, Vlado 
„Putvio Šaulių kuopos, Toronto, 
Žalgirio Šaulių kuopos, Clevelan- 
de, Vytauto Didžiojo rinktinės, 
Chicagoje.

Invokaciją sukalbėjo kuopos
* kapelionas kun. Alfonsas Babo-
* nas. Tolimesnei programai vesti 
£ buvo pakviesta kuopos vicepir-

mininkė, Tremties Trimito re- 
daktorė Stefa Kaunelienė, 

| 'Pagerbiami kuopos steigėjai: 
. Marijonas Šnapštys, 'Juozas Au- 

^.‘gaitis, Kazys Vilkauskas, Juozas 
Kinčius, Leopoldas Heiningas ir 
garbės šaulys Feliksas Motuzas. 
Taip pat ir buvę kuopos pirmi- 
ninkai: Vincas Tamošiūnas, Leo- 

J^nardas Šulcas ir Juozas Leščins- 
kas. Vytė ir Rūta Šnapštytės 
jiems prisegė tautinių spalvų ro- 
rožytes. Susikaupimu pagerbti 

^mirę kuopos nariai ir buvę jau 
mirę kuopos pirmininkai kpt. Jo
nas Petrulionis ir Itn. Stasys Ma- 

9 linauskas.
Šventėje dalyvavo šių dalinių

* atstovąi: L.Š.S.T. a.v-bos pirmi- 
jninkas Karolis Milkovaitis su
* žmona, buvęs c.v-bos kultūros rei
* kalų vadovas Alfonsas Mikulskis
* su žmona Ona, buvusia c.v-bos
* moterų sekcijos vadove, c.v-bos
* vicepirmininkas ir Jūrų šaulių 
X “Švyturio” kuopos pirm. Alfa Šu- 
« kys su žmona, Windsoro šaulių
■ būrio Vytija p-kas Mykolas Ki- 
į zys, c. v-bos narys Petras Padvais- 
; kas iš Chicagos, Vlado Putvio

šaulių kuopos Toronte, Vytautas 
Pečiulis, Andrius Bartkertas ir 

„Kazys Pajaujis ir 9 Žalgirio kuopos
* atstovai iš Clevelando. A. L. Ta

rybos pirm. dr. Kazys Bobelis,
"yKepirmininkai dr. Kazys Šidlaus 
^kas ir Teodoras Blinstrubas.
£ L.Š.S-gos T. c. v. pirm. Karolis 
Milkovaitis pasakė sveikinimo 
kalbą ir iškėlė kuopos veiklą iš

vardindamas kuopos veikėjus - 
-kultūrininkus: kuopos pirminin
ką Vincą Tamošiūną, istoriką Jo- 

■ną Švobą,. vicepirmininkę Stefą 
Kaunelienę, sol. Danutę Petro- 
nienę ir kitus.

? Paminėjime dalyvavo šių or
ganizacijų atstovai.*;,  savanorių 
-mjr. Kazys Daugvydas, ramovė- 
‘•nų kpt Stasys Šimoliūnas, Klai
pėdos Krašto atvadavimo Petras 
Bliudžius, birutiečių Kristina

■ Daugvydienė, DLOC v-bos p-kas 
Rimas Šakis, LB Michigano apy

gardos ir sendraugių ateitininkų 
‘“pirm. Jurgis Mikaila, LB Detroito
* apylinkės pirm. Algis Rugienius, 

f Pavergtų Tautų atstovas Algis Ba
rauskas, šv. Antano parapijos kld
bonas kun. Kazimieras Simaitis, 
'Dievo Apvaizdos parapijos -klebo- 
-nas kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius, šv. Kazimiero, Windsore, 

klebonas kun. Dom. Lengvinas, 
^kuopos kapelionas kun. Alfonsas • 
įBabonas, “Žiburio” lituanisti
nių mokyklų vedėja Danutė Jan- 

■kienė, “Aušros” lituanistinės mo : 
kyklos vedėjas Antanas Vaitėnas, 
ALTS-gos pirm. Jonas Švoba, 1 
Baltijos tunto tuntininkas ltn. Jo- ’ 
nas Asminas, knygos “Pėdos mir- j 
■ties zonoje” autorė Elena Juciu- 
tė, LB Grand Rapids apylinkes 
pirm. 'Pranas Turūta. ;
/. Elena Juciūtė savo gerai pa- ] 
ruoštoje paskaitoje, nušvietė Lie ] 

"tttvos šaulių darbus kariniame ir ] 
kultūriniame bare, pradėdama į 
nuo Įvykusio šaulių suvažiavimo ] 
Kaune. Jos pasakymu, šauliai ne 1 
tik geri Lietuvos kariuomenės ■] 
talkininkai, bet ir kultūrininkai. 1 
O jų įvertinimas buvo toks: oku- 1 
povus bolševikams Lietuvą jie vi- 2

si tapo liaudies priešai. Po Ele
nos Juciūtės sekė istoriko Jono 
Švobos sutrumpinta kuopos ap
žvalga. Apžvalga bus atspausdin
ta Karyje.

Kuopa dvidešimt metų sukak- 
« ties proga gavo daug sveikinimų. 
s Sveikinimus perskaitė viceprimi- 

ninkė Stefa Kaunelienė. Sveiki- 
r no: Kanados šaulių rinktinės 

pirm. J. Šiaučiulis, Juozapavi- 
| čiaus šaulių kuopos, Clevelande 

p-kas dr. Kazys Pautienius, DLK 
’ Gedimino šaulių kuopos, Kana- 
j doje pirm. Stepas Jokubickas, dr. 
. Vinco Kudirkos šaulių kuopos 

prim. Vladas Gedmintas, Vytau-
* to Didžiojo Šaulių rinktinės VI. 

Išganaitis, Juozo Daumanto šau
lių kuopos p-kas Kazys Kariiža,

5 Detroito Lietuvių Kultūros klu
bo p-kas Antanas Musteikis, Si- 

į mo Kudirkos šaulių kuopos p-kas 
Kęstutis Miklas, DLOC-ro val
dybos p-kas adv. Rimas Sakis, 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
p-kas Romaldas Bielkevičius,

* Gunda ir Kęstutis Kodačiai, Mai
ronio šaulių kuopos pirm. J.Stas-

5 kus, L.K. Birutės draugijos Det- 
r roito skyr. pirm. Kristina Daugvy- 
‘ dienė, savanorių ir LKVS-gos 

“Ramovė” Detroito skyriaus mjr. 
Kazys Daugvydas ir kpt. Stasys Ši- 

’ moliūnas, Gen. Teodoro Daukan-
■ to Jūrų šaulių kuopos pirm. Ed-
■ mundas Vengianskas, D.L. K. Kes- 

1 tučio šaulių kuopos pirm. Petras 
1 Petrušaitis, L.Š.S.T. atkūrimo me

cenatas s-gos garbės narys Vaide
vutis Mantautas, Povilo Lukšio 
šaulių kuopos Kanadoje pirm. 
Adolfas Šėtikas, Gabijos tunto 
tuntininkė pask. Dalia Gilvydie- 
nė, Elzbieta Paurazienė, Romoi 
Kalantas šaulių kuopos p-kas J. 
Dubrys, LF ir LF vajaus komite
to p-kas Vytautas Kutkus, ALT 
S-gos Detroito skyriaus p-kas Jo
nas Švoba, Jūrų šaulių “Klaipė
da” kuopos pirm; Karolis Milko
vaitis, Baltijos skautų tunto tūn- 
tininkas skautininkas Jonas Asmi
nas. Telegramomis: Petersono 
šaulių būrio p-kas Antanas Ru
gys, Vlado Putvio šaulių kuopos 
steigėja Eugenija Klupšienė. Po 
perskaitytų sveikinimų sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Kuopos solistė Danutė Petro
nienė, akompanuojant muz. Ri- 
char Meier padainavo 6 dainas: 
Aguonėlės, Lopšinė, Vosilkėliai, 
Mano sieloj šiandien šventė, Li
nelius roviau, Na, tai kas... Dai
navo labai gražiai ir susilaukė 
daug plojimų.

•Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės Chicagoje grupė “Vytis” 
pašoko devynis tautinius šo
kius. Pagal programą turėjo dar 
šokti 5 šokius, bet šokėjai Jūra
tei Jasaity te i susižeidus,šokiai bu
vo nutraukti. Šokėjų vadovė Jūra
tė Jasaitytė, mok. Violeta Atkin- 
son, pranešėja Valerija Sparkytė, 
akordeonistas muz. Rimas Kaspu
tis. Šokėjai: Violeta Atkinson, Jū
ratė Jasaitytė, Danutė Juodytė, 
Rūta Juodytė, Rūta Mikalajūnai- 
tė, Neringa Peseckaitė, Marytė 
Pociūtė, Aldona Simanavičiūtė - 
Powels, Gitą Rudaitytė, Valerija 
Sparkytė, Alfredas Galinaitis, Jo
nas Grigola, jr. -Povilas Krutulis, 
Linas Mastis, Algirdas 'Palukai
tis, Denis Powels, Virgilijus 'Ru- 
kuiža, Algis Siliūnas ir Albinas 
Žaliauskas, jr. Pertraukos metu 
kanklėmis paskambino E. Mu- 
liolytė, Onos Mikulskienės moki
nė.

Programos vykdytojai buvo ap 
dovanoti gėlėmis ir kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas visiems padė
kojo. LB Detroito apylinkės pirm. 
Algis Rugienius ir DLOC v-bos 
pirm. Rimas Sakis Vincui Tamo
šiūnui įteikė dovanų po knygą. 
Po pirmininko padėkos sekė va
karienė ir šokiai, muz. Rimo Kas 
pūčio “Romantikai” griežiant. 

1 Muzikui Alfonsui Mikulskiui 
kaip švenčiančiam gimimo dieną 
buvo sugiedota Ilgiausių metų. 
Minėjimo metu buvo dvi parodė
lės: Elenos Juciūtės kalėjime ir 
kitur pagamintų eksponatų ir Ka 
zio Sragausko ir Jono Markaus fo-

Sen. Charles Percy (dešinėj) priima iš lllinois Tautinių grupių respub
likonų tarybos pirm. K. Okso atžymėjimą “Humanitarian 1978 Award”. 
Stebi Anat. Milūnas, priėmimo komiteto pirm. Platesnis aprašymas bu
vo "Drauge” praėjusio penktadienio laidoj. Nuotr. V. Noreikos

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skelbia 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui tauti
nių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi- 

į sija, kurion po vieną atstovą
skiria Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasa
rio 15 d. ir susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos įtei
kimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos ko
misijai, 12500 Pawn.ee Rd., Palos 
Park, III. 60464.

LAIŠKAS
PATIKSLINIMAS

Spausdinant mano straipsnį 
“Informacinis susirinkimas” 
(“Draugas”, 1978. X. 20 d.) 
antroje kolonoje, viršuje dr. 
Valiūno kalbos dalyje įsivėlė 
nemaloni klaida, būtent: “apie 
Sovietų priemones nukreiptas 
prieš religijos laisvę, keliamas 
bylas ir kalinamus latvius” — 
turėjo būti: “kalinamus lietu
vius.

Gražina Krivicldenė

GAUDYS UŽPUOLĖJUS

Šoferių unija paskelbė, kad 
išmokės 2000 dol. tam, kuris 
suteiks žinių, leidžiančių areš
tuoti asmenis, kurie užpuls ar 
sužeis miesto susisiekimo šoferį 
Chicagoje.

MISGELLANDOUS B E A L E S T A T E

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 
naudąjimą sumažinti iki 50^į.

Ar negalvojate, kad jau laikas 
giamai veikti?

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite

EXPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606

su-

tei-
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SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, Dl. 60632, telef. 927-5980 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376 >996 i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimi'Įiiiitiiii
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VALO! E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Savininkas parduoda — krautuvę I 
ir 2 butus.- S. Western Avė.

TeL — 434-4714

FOR SALE BY 0WNER
12 yr. old aill brick, 3 bedrm. iy2 

bath bungalow in Oak Lawn. Fin- 
ished family rm., centrai air cond., 
fireplacee. 2 car gar. Near Church 
and shopptng. $69,500.00

Call for appt. 636-9094

MARQUETTE PARK
4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900.

19 metų mūrinis. 514 kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas *— Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tas 

Notariataa — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

Marąuette 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 šešt. visą dieną tel. 778-8039.

LIUKSIŠKl 6 BŪTę^ 

RIDGEMONT j
APARTMENTINIAI NlJJ.

UnksM I but| auul n w 
Mviahdnd

"Face brick” tvirtas 0^ 
nas rūsya iu apšildomom gį? 
ir varia. Visi pilnai įrengti 
pbasKes” įskaitant ir indam J 
mašiną. Pilnai įrengtea jk? 
kamb.

Nuo rienos iki sienos UUati
Gėlimą pasirinkti pilnai "ūtaj 

sklypą.
Potvynio kontrolės projektai, J 

mas Cook County rajone.

Pagedaujant galima puti pu^. 

Atdara klekviaų dlaq 
nuo 10 v. r. ild 7 v, v. I

105th Street AMajorAft, 
(2 blokai į vak. už Oentąli

Skambint

422-2565 arba 725-5K0

LSNL’OMOJAMA - FOrIJ

For rent 1-bedroom apt, Vic.^ 
& California. $190.00 a 
security. Referenceg reąuired ;

737-7641

IŠNUOM. švarus 3-ją kamb, 
šild. butas suaugusiems. 6600 1 
Campbell Avė.

TeL 581-6846 arba 247-2437 ’

to nuotraukų. Paminėjimo metu 
kuopa turėjo ir turtingą dovanų 
stalą. Dovanas skirstė: Marijonas 
Šnapštys, Lidija Mingėlienė, Ju
lija Bliūdžiuvienė, talkininkau
jant Vytei ir Rūtai šnapštytėms. I 
Daug kas įsigijo Elenos Juciūtės] 
knygą “Pėdos mirties zonoje” ir 
gavo autorės parašą. »

Sekmadienį, spalio *15. d., 10:30 
vai. šauliai organizuotai su vė
liavomis dalyvavo šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Klebonas 
kun. Simaitis savo pamoksle pa
minėjo šaulius ir jų atliekamus 
darbus. Mišioms pasibaigus bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas. 
Šaulius ir svečius iš toliau 'atvy
kusius šaulės Emilija Kutkienė įr 
Lidija Mingėlienė pavaišino ka
vute ir pyragaičiais.

A. Gr.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

BELECKAS, Antanas, Dr., gimęs 
Sasnavoje, Marijampolės apskr.

ČESNAKĄVICIUS, Vladas, j JAV- 
bes atvykęs 1949 metais, gyvenęs 
Chazy, N. Y.

CYVAS, Petras, gimęs 1924 metais, 
gyvenęs 10 Strathmore Rd., Worces- 
ter, Mass.

MICKEVIČIUS, Domininkas, senas 
ateivis, gyveno Brooklyn, N. Y. Tu
rėjo giminaitę Julę Daunaraitę.

MUČINSKIENE-GABARTAITE, Ade
lė, vyro vardas Vladas, 1937 metais 
lankėsi Lietuvoje, Mazuriškių km., 
šakių apskr. Gyveno Brooklyn, N. Y.

OBYTOZKA, Teresė, gim. 1910 m. | 
Budvičių km., Pajavonio vi., Vilkaviš
kio apskr. 1960 metais gyveno New 
Yorke.

PAPARTIS, Algis, gimęs Vilniuje, 
gyvenęs Vokietijoje Frankfurt am 
Main ir Schweinfurt ar Bambergo 
stovyklose. Jo žmona Emma Kolia- 
caitė, turėjo dukrą Ritą Mariją.

PEČIULIONIS, Zigmantas, gimęs 
1920 m. Pilėnuose, Kauno apsk.

TAREILTŪTE, Pranė, gyvenusi Phi- 
ladelphia, Pa.

TUMIENĖ, Marija, 1949 metais at- 
vyKusi j JAV-bes, gyveno Platts- 
burgh, N. Y.

Ieškomieji ar apie juos žinantie
ji malonėkite rašyti Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui:

CONSULATE GENERAL OF 
LITH U ANIA 

41 VVest 82nd Street
New York, N. Y. 10024
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Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con- 
necticut lietuviams !

Kas šeštadienj nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM.

Direkt Dr. Jokūbas J. Štokas 
1407 Force Drive 

Mountainside, N. J. 07092 
Tel. 232-5565 (code) 201

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (Now Jersey WS0U, 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.

(Vadovauja prof. J. Štokas) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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PACKAGE EiPRESS AGENCY
MARIJA NOREIKIENR

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69 St., Chicago, BĮ. <30629. 

TEL. — WA 5-2787
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

10% 20% — 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nno ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208M West 95th Street

Chicago, Ulinois
Telef. GA 4-8654

64-ta ir Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalovv. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00.

88-ta ir Tulley (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1% vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00.

40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00.

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

394a ir Albany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00.

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00.

IŠNUOM. 6 kamb. butas 1>Į 
aukšte Brighton Parke. Jokių J 
vuliukų. Skambint 445-3485 « 
927-9298
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU
4

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams 
tinęs korteles.

Kreipkitės j 
traciją visais

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street

I

UTHUANIA IN CRISIS, Natitaj 
ism to Communism. 1939-1940. Al
torius politikos mokslų prof. k- 
nas SABALIŪNAS. Išleido te 
University Press, Bloomingliaiį 
London, 294 pusi;, kietais virsi1' 
su aplanku.

Ši knyga yra labai vertinai 
vana supažindinti angliškai ib Į 
tančius su mūsų tautos dnųwl 
Dovana, kuri tinka įteikti įni». 
mis progomis ir niekad nepass.' 
ta. Šios knygos gauta tam tž® ■ 
skaičius su didele nuolaida. K0I 
$5.00. Užsakymus siusti: Di^® 
4545 W. 63rd St, CMcUft 
60629.

Prie kainos reikia pridėti 5 
mokesčiams.

llllllllllllllllllllllllllllllllllUUIDiDH^!

turėti gražias vizi- Tel. — 767-0600
“Draugo” adminis- 
panašiais reikalais. 

Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.
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M. A. ŠIMKUS 
NOTARY PCBLIO 

INCOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
PILIETYBfi3 PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St, telef. 776-1486 
llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
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Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai 13 mūsų sandėUo.
OOSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI J LIETUVA
8338 S. Halsted St., Chicago, Dl. 60608 
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629 

Telef.: 925-2737 — 254-3320
Vytautas Valantinas

llllllllllllllllllllllllliuiillllliuuillldlllllll

Namas — Svajone: 3 butai, 4 vo
nios, centralinis šaldymas, atomini 
sleptuvfi, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre.

Mūr. bungalow. 
žlai užlaikytas.

Namas ir 
biznis. $80,000.

Mūr. namas, 
apie 200 svečių. 
386,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insnrance — Income Tax

3 miegami. Gra- 
>84,000. .

tavernos - svetainės

Didele taverna, salB 
2 butai po 6 kamb.

2951 W. 63rd St., 436-7878

DABAR, NE RYTOJ!

| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 

| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- f 
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms f 

= leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu E 
E $4.91. III. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. | 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., | 

| Chicago, III. 60629
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M O V I N G
&ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. — WA 5-8063 
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Platinkite “Draugę”.
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Dr. Jur. Martynas Aiiyssi .

KOVA DĖL KIAIFM
ATSIMINIMAI

Spaudai paruošė Dr. M ". 
Slavėnienė. Įvadą parašė 
Juozas Jakštas. Išleido 
rai Remti Draugija Chicago?; 
Kieti viršeliai. 426 pusL Ksš*  
su persiuntimu $10.91.

Užsakymus siųsti Draut*  
4545 W. 63rd St Chicago^ 

60629 
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Klausi
HELP 1VANTED — MOTERĄ

Secretary
Good Typist Accurate
& accounting knovledge. W 
lent phone manners. Good M* 5
& benefits. Room for 
ment. Pleasant working condj^J

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

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie §6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai. 
Galite piikti už $41,800.00.

Modemus 15 metų mūro namas. |
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui Side & Downtown Area. .J 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Esfafe
2625 West 7lst Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

IIlcJlL. x ItctOuUL

į 2 positions available. 
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HELP VVANTEP H*?!,

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje “Drauge”

MECHANlj
Rebuilder of heavy
& alternatora. Espęrieu 
Top pay. Calumet City

Between 9-5
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LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS

Spalio 21 d. So. Bostone pradė
tas naujas Kultūrinių subatvaka- 
riH sezonas. Pristatyta kun. prof. 
Stasio Ylos knyga “Lietuvių šei
mos tradicijos”. Kultūrinių subat- 
vakarių pirm. inž. Edmundas Ci
bas, pradėjęs subatvakarį, atsipra
šė kad pats autorius kun. Yla 
yra Chicagoje, kur išvakarėse šio 
subatvakario, turėjo tos knygos 
pristatymą čikagiškiam ir negalė
jo čia atvykti. Apie knygą ir šei
mos tradicijas kalbėjo tautoty- 
rininkas Antanas Mažiulis, kuris 

I gyvena So. Bostone.

i Prelegentas Mažiulis pradėjo 
I pristatymą supažindindamas su 
Į knygos autorium kun. prof. Sta- 
t s • • •*  ..........................

Plūs ■
i

vo paliesta ir okupuota Lietuva. 
Ten lietuviai bando palaikyti šei
mos tradicijas,nors okupantas vis
ką bando išversti ant rusiško 
kurpalio. Vienas ekskursantas, 

I lankydamasis okup. Lietuvoje, ap
lankęs ir vedybų įstaigą. Jis pa
prašęs tos įstaigos vadovės, kuri 
buvusi rusė, kad ji paaiškintų, 
kaip jie apvesdina ir kokius žo
džius vartoja. Ji paskaičiusi tų j 
sutuoktuvių tekstą. Jis jai pasa
kęs, kad senas mūsų bažnytinis! 
tekstas, tik jūs iš jo išmetat Die
vą. Tai buvo Vilniuje.

Pagal tradiciją, po oficialios da
lies buvo vaišės ir laisvi pašne
kesiai.

ATŽYMĖJO VETERANUS

Pati didžioji ir ekonominiai 
stipriausia lietuvių organizacija 
Bostone, o gal net ir Naujojoj 
Anglijoj, So. Bostone Lietuvių 
Piliečių draugija, turinti kelio
lika šimtų narių, spalio 22 d. su
rengė savo nariam “šurum bu
rum”, o valandą prieš tai kitoje 
salėje įteikė savo nariam vetera
nam, kurie yra draugijos nariai 
jau po 25 metus, po auksinį ženk
liuką su Lietuvos vytimi. Tokių 
narių buvo apie 70. Ta proga jie

• buvo pavaišinti pietumis. Juos

Baltimore, Md.
BALTIMORĖS LIETUVIŲ 

KNYGYNO 70 METŲ 
MINĖJIMAS
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$iu Yla, apie jo išsimokslinimą ir 
eitas įvairias pareigas. Tu r būt la
bai mažai kas žinąs, kad kun. 
Yla yra net 40 knygų autorius ar 

i redaktorius. Yra rašęs net. ir sla
pyvardžiais. Šeimos tradicijomis 

! pradėjęs domėtis jau labai seniai. 
Prisimenąs, kai kun. Yla jau 
1934 metais tais klausimais rū- 

Ljinosi 
L Seimą, jos papročiai ir tradici- 
Ijos yra lyg tautos konstitucija.Ir 
į lietuvybę carų okupacijos metais

lietttviškos šeimos tradi-j va7įuJ Y
a jos. Ne miestas, o kaimas, prisi-1 Matjo^ka^ Gruzdis, o veteranų 
rišimas prie žemės, palaikė tas ’ r 

f tradicijas ir lietuvybę. Kai pasi- < 
traukiama nuo žemės, ten prade- ( 
da nykti ir tradicijos. Seniau Lie- 

■tuvos kaimo jaunimas vakarais ir , 
šventadieniais rinkdavosi, dai- 
Duodavo ir bendravo. Kai kaimai 
buyo išskirstyti į vienkiemius, pra

siėjo nykti ir lietuviško jaunimo 
■tdainavimas. Žodžiu, šeimos tra- 
hdięįjos buvo veinu iš pagrindų 

tautybei ir net dorai palaikyti.
i Kai susimaišoma su svetimai

siais, tada nyksta tautinės šeimos, 
jos tradicijos, o tada nyksta i r 
tautiškumas.

• Kai seniau ir Amerikoje buvo 
| bandoma suliedinti atvykusius 

imigrantus į vieną tautybę,tai da
bar pastebėta, kad tautinės tra- 
dieijos turi gerų pradų, pradeda
ma puoselėti tas etnines grupes, 

.nes jos augina šviesesnį elemen
tą. Seniau vestuvės buvusios pa- 

. gal šeimos tradicijas ir papročius. 
Bažnytinės vestuvės su kunigu ir 
tomis apeigomis įvestos tik lė
tam šimtmety.

Tai£ prelegentas Mažiulis su 
savo interpretacijomis palietė vi
sas knygos skyrius. Knygą įverti
no, kaip didelį įnašą į mūsų li
teratūrą, kaip įnašą ir tautybės 
išlaikymo reikalui. Knyga labai 
tinkanti kaip dovana įvairiomis 
progomis. 'Pagal knygą ir gaivi
nant tautines šeimos tradicijas, 
mes būsime geresni lietuviai, o ir 
doroviniai bus didelis įnašas. Suo
mijos tautinės tradicijos suomius 
Klaike tokioje aukštumoje, kad 
ten pas juos galėjai nueiti į krau
tuvę, kur nebuvo pardavėjo, pa
siimti reikalingas prekes, padėti 

| Pinigus į stalčių ir išeiti. Tegu 
dabar kas nors čia Amerikoje ar 
ir kitoje šalyje pabando palikti 
krautuvę be pardavėjo.

Klausimuose ir diskusijose bu-

ADELE BRKEVS

S&ųpafc laitais

AREA W1NNCR
W Of 

m
Gonfetf

vardu šiltą žodį pasakė Vytautas 
Stelmokas, pažymėdamas, kad 
draugija gerai veikia, kad reikia 
vis naujų jėgų ir valdyba dirba 
gerai. Šio atžymėjimo parengimo 
pirmininku buvo Antanas Andriu
lionis, šeimininkė, paruošusi ska
nius pietus Birutė Mitkienė, o 
“kelneriais” buvo draugijos direk
toriai Mitkus ir Plevolęas. Po pie
tų visi veteranai persikėlė į tre
čio aukšto salę, kurioje buvo tas 
šurum burum su stikleliu ir už
kandžiais, kuriais vaišino draugi
ja. Tai metinis draugijos parengi
mas nariam, kad kartu visi pa
bendrautų.

PARENGIMAI

Lapkričio 5 d. Sandaros moterų 
klubo rudeninis banketas.

Lapkričio 4-6 d. -dail. A. Galdi
ko paroda Tautinės s-gos namuo
se So. Bostone.

Lapkričio 11 d. Jaunimo an- 
samb lio “Sūkurys’ ’ renginys 
Brocktone.

Lapkričio 11 d. Hamiltono 
“Aukuro” vaidinimas Aušros Var
tų parapijos salėje Worcestery.

Lapkričio 19 d. Danos Stankai- 
tytės koncertas, rengia Baltų 
draugija.

Lapkričio 19 d. Lietuvos 
riuomenės atkūrimo šventės 
nėjimas So. Bostone.

Gruodžio 3 d. Didžiojo 
minklo — Lietuvių Enciklopedi
jų užbaigtuvės.

DR. JASAIČIO 
VAIZDINGA PASKAITA

Dr. Stasys Jasaitis spalio 14 d. 
skaitė paskaitą tem “Kas naujo 
yra medicinoje per paskutiniuo
sius 20 metų”. Gyvai ir įdomiai jis 
papasakojo kas naujo šiandien 
diagnostikoje profilaktikoje, gy
dyme, hirurgijoje ir gyvybės pa
laikyme. Diagnostika šiandieną

Spalio 8 d. lietuvių svetainės 
Klevo kambaryje buvo minima 
70 metų knygyno sukaktis. Tai 
labai svarbus įvykis Baltimorės 
lietuvių kultūriniame gyvenime. 
Minėjimas buvo pradėtas knygy 

Ino pirmininkės Genės Auštrie- 
nės žodžiu. Ji suminėjo, kokią 
reikšmę turėjo knygynas laiko 
tėkmėje. Trumpai aptarė, kokia 
bus programa ir pakvietė Matą 
Brazauską pravesti parengimą. 
Jis pakvietė svečius prie ska
niai pagamintų pietų. Po to pri
statė dabartinę knygyno vado
vybę: pirmininkę G. Auštrienę, 
knygininką M. Šimkų, viqepirm. 
Juozę Jončienę, kasininką A- 
Sajauską ir sekretorių J. Bra- 
dūną.

Toliau — poeto Kazio Bradų 
no paskaita “Žodis, raštas, kny
ga”. Paskaitininkas priminė, 
kad Baltimore yra lyg antroji 
jo tėviškė, nes pirmuosius žings 
nius čia, Amerikoje, pradėjo 
kaip tik Baltimorėje. Priminė, 
kad Baltimore įeina į 4 ar 5 
svarbiųjų istorinių miestų skai
čių, t. y. Bostonas, Baltimore, 
New Yorkas, Philadelphija ir 
Washingtonas.

Nę kur kitur, pasak K. Bra-

ka- 
mi-

pa-

yra komplikuota ir remiasi ne tik 
gydytojo pažiūrėjimu, bet labora
torija, isotopais, komplikuotais 
peršvietimais ir taip toliau. Profi
laktikoje šiandieną yra naujas 
būdas neprileisti žmogaus prie Ii**  
gos, ji apsaugoti. Čia didelę rolę 
suvaidino skiepai, daugelis ligų 
yra panaikinta, pav. polio. Gydy
mas šiandien remiasi ne vien 
vaistais, bet radioaktyvine thera- 
pija, kobalto, chemotherapija, 
dirbtinu maitinimu ir visa eile 
moderniškų būdų. Chirurgijoje 
yra naudojamos atviros širdžių 
operacijos, kur aortos yra pakei
čiamos ir tuo žmogaus gyvybė 
yra prailginama. Gyvybės palai**,  
kymui naudojami šiandiena me
taliniai aparatai, kurie yra įveda- 

į mi i žmogaus organizmą, kad re
guliuotų žmogaus širdies plaki
mą. Amerikoje apmokoma, kaip 
atlikti dirbtinį kvėpavimą, kuris 
gelbsti ne vieną gyvybę. Medici
na yra labai šakota. Vienas medi
cinos gydytojas negali gydyti pa
cientų, jis juos siunčia pas spe
cialistus, kurių šiandieną yra | 
labai gerų ir kurių specializacijai 
vis siaurėja.

Dr. Jasaitis pabrėžė skridimo į 
erdvę įtaką medicinai, nes iš šio 
skridimo atsirado daug įvairių 
komplikuotų instrumentų, panau
dojamų šiandien medicinoje. Dr. 
Jasaičio klausytis buvo įdomu. Jis 
atidengė mums naująjį pasau
lį — sveikatos, kuri yra taip svar
bi. Po paskaitos sekė eilė klau
simų.

Paskaitą ruošė Moterų federa
cijos Bostono klubas. Po paskai
tos buvo valdybos suruošta ka
vutė.

dūno, bet Baltimorėje nuskam
bėjo pirmieji pilietinio karo šū
viai, pirmą kartą suplevėsavo 
žvaigždėta Amerikos vėliava, be 
ko kito, čia ilsisi ir modernio
sios Amerikos literatūros pirm
tako Edgar Allan Poe palaikai 
vienos bažnytėlės šventoriuje, 
visai netoli nuo lietuvių namų.

Paskaitininkas pasidžiaugė ir 
lietuvių rašytojais, kurie reiš
kėsi Baltimorės ir Washingtono 
apylinkėse. Esą. niekur kitur 
Amerikoje nėra buvę tiek susi
spietusių lietuvių rašytojų, kaip 
čia. Suminėjo mirusį Joną Aistį, 
kuris gyveno Washingtone., dar 
kuriančius Antaną Vaičiulaitį 
ir Jurgį Blekaitį, irgi gyvenan
čius Washingtone.

Iš senesniųjų suminėjo šli- 
burį, kurį K- Bradūnas laikytų 
stipriausiu iš senesnės ateivių 
kartos, poetą Nadą Rastenį, 
Vincą Nagarnovskį, Naruševi
čių ir kitus.

Suminėjo ir kiek jaunesnius, 
atvykusius po antro pasaulinio 
karo, kaip Alfonsą Nyką-Niliū 
ną, Aleksandrą Radžiu, Stasę 
Šakytę-Surdokienę, Vitaliją Bo 
gutaitę-Keblienę ir jau mirusį 
Henriką Radauską, palaidotą 
Washingtone.

Kazys Bradūnas priminė, kad 
knygyno tęstinumas, ųet 70 me
tų, yra labai didelis dalykas ir 
retas nutikimas lietuviškose ko
lonijose, jau toli prasimušantis 
už parapinių ribų. Tuo visi Bal
timorės lietuviai turi tik didžiuo 
tis. Taip pat džiaugėsi, kad čia 
tarp savęs lietuviai įstengia gra 
žiai sugyventi, nežiūrint įsitiki 
nimų ir profesijos, ko labai pa
sigendama didesnėse kolonijose.

Paskaitininkas sakė, kad jis 
lenkia galvą prieš visus tuos 
knygyno darbuotojus, kurie, bū
dami dažnai tik paprasti žmone 
liai, dažniausiai kriaušiai, įžiebė 
kultūrinės veiklos ugnelę, steig
dami knygyną, kuris laikosi ir 
gyvuoja ligi šios dienos.

E. V.

^'a^° 5 d. Chicagos miesto tary- 
Ll,?a^lp°8e meras Michael Bi- 

Itęike šį apdovanojimą — 
Adelei Bričkienei, gyve- 

^“^1 7301 So. Talman Avė., už 
ir pavyzdingai tvarkomą ir 

, aurimą gėlynų daržą, kurį re- 
merui Bilandic “Beau- 

a komitetas, išrinkęs
apžiūi’ėtų daržų.

LIETUVIUI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
CIU2UUSIEMS >osg miYHUIS

V. PeferaiSio 
Lietuviškai - angliškas žodynas

A. Baravyko
Angliškai - lietuviškas žodynas

šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato (9x0 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais.

Tikrai graži dovana jaunom 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas 
šiais tomais.

Atskiri tomai po $10.00; 
persiuntimas $1.25 už tomą 
valstybės pirkėjams).

DRAUGO 
4545 is, 

Chicage, III. 80620

lietuviškoms ar 
knygynas

abu
ir pridedami

tomai tik

turėtų

i Toliau jau K. Bradūnas kai-1 DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 1 d. 
bėjo apie žodį, raštą ir knygą’ ' 

aplamai. Priminė, kad dabar 
Lietuva pergyvena antrą spau
dos draudimo laikotarpį-. O Ame 
rikoje gyvenančius lietuvius pri 

j lygino su priveš spaudos atgavi
mą 1904 metų Mažąja Lietuva, 
kur Prūsijoje spausdino lietu
viškas 'knygas.

K. Bradūno paskaita buvo iš
klausyta sū dideliu dėmesiu, o 
susirinkę minėjimo dalyviai ne
pagailėjo katučių. Paskaitą K.

.Bradūnas baigė, paskaitydamas 
| momentui labai tinkamą savo 
| poezijos ciklą “Mylimos ir žudo
mos raidės”.

Po to tautosakos, sjenoviškų 
dainų padainavo Elena ir Jur
gis Bradūnai iš Washingtono. 
Elenutė, būdama iš pašaukimo 
tautosakininke, dar prieš kiek
vieną dainą paaiškindavo, kaip | 
ir kur tokia daina buvo sukur
ta, kokia melodija ar gaida ji

' dainuojama ir t. t., net iš kurio 
Į Lietuvos kampo ji yra kilusi.
I Pradžioje brolis ir sesutė sutrau 
kė kelias dainas kartu, o vėliau 
Elenutė ir viena išdainavo ilge
siu persunktas dainas, paaiškin 
dama ir liūdnumo priježastis 
dainose. Pabaigai Elenutė pa
kvietė ir tėvelį; taigi taip jie 
visas trio ir užbaigė minėjimo 
programą.

Poetas Nadas Rastenis įteikė 
Kaziui Bradūnui dedikuotą ei
lėraštį, už kurį Bradūnas nuo
širdžiai padėkojo.

Labai gražiai ir sklandžiai, 
su puikiu sąmojum, visą minėji 
mą pravedė Matas Brazauskas, 
kuris niekada nepagaili laiko 
tautiško knygyno reikalams.

Knygyno vadovybė nuošir
džiai dėkoja paskaitininkui Ka
ziui Bradūnui, Elenai ir Jur
giui Bradūnams ir Matui Bra
zauskui už šaunų programos 
pravedimą.

Nuoširdi padėka tenka po? 
nioms, gaminusioms pietus: O. 
Meidūnienei, V. Sajauskienei, 
J. Astašauskienei, J. Jončienei, 
G- Auštrienjei ir Jūratei Jakuls-

Af A
STELLA MAŽEIKA

KILTINAITE
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė spalio 28 d., 1978, 11:15 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Estelle Suma, žentas 

Albert Sr., sūnus Peter Mažeika Jr., (C.F.D.), 2 anūkai Albert 
Suma jr., ir Susan Jasinski su vyru John, 3 proanūkai Jennifer, 
Joey ir Jamie Jasinski, pusseserė Sophie Radavičius, švogeris 
Benedict Mažeika su žmona Ona ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Petro Mažeikos Sr., ir sesuo miru
siųjų — Walter ir Aleksandro Kiltinų, ir švogerka mirusiųjų 
Teklės Bukantis ir Onos Gachienės.

Priklausė švč. Marijos Ražancavos brolijai, Altoriaus puo
šimo dr-jai, Šv. Kazimiero Sės., rėmėjų, šv. Pranciškaus Sės. 
rėmėjų, T. Marijonų rėmėjų dr-joms ir Don Varno Posto Auxi- 
liary.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 
S. Westem Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
2 d, iš kopi. 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje 10:30 vai. įvyks ged. pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų' bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, anūkai ir proanūkai.
Dėl informacijos skambint tel. RE 7-8600.

kienei, patarnavusiai prie stalų. 
Nuoširdus ačiū tenka Vaciui 
Laukaičiui ir J. Austrai, padėju 
siems visa kuo.

Jurgis Bradūnas programą 
įrašė į magnetofono juostas 
Amerikos Balsui. Minėjimo da
lyviai ilgai šio neeilinio paren
gimo neužmirš. J. B.

KALĖJIMAS NEKALTAM
Dešimtį metų išsėdėjęs kalė

jime Ch. McClindon, 52 m., po 
naujo teismo paleistas — rastas 
nekaltas. Jis buvo 1969 m. pri
siekusiųjų teismo nuteistas 
tinant žmogaus nušovimu, 
bar liudininkai parodė, 
jis nenužudęs, tik buvęs 
nužudymo.

kal- 
Da- 
kad 
prie

A. t A. EMILIJAI PALIOM
mirus,

mielai AUSTEI VYGANTIENEI ir visai šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

Kęstutis, Juzė ir Audrius Aglinskai

E U D EI KIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

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

4605-07 South Hermitage Avenue .
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th A v.. Cicero

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
1940-1944 Metais

Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius.

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi. Ulinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St., 
Chicago, DL 60629.

maišytoms 
didžiuotis

(paštas ir$18.00 
mokesčiai Ulinois

KNYGYNAS
63rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštais viršeliai 54*00,  kietais $5.00

Gaunama __
DRAUGAS, 4545 W. 53rd St., Chicago, Ilk 50625

liiUIlUIIUUIIIUIli IIIUIIIIIIIIIIII

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAĮMICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 '
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003;



r
DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 1 d.

Draugo” konkurso geriau
siam romanui atrinkti sudaryta 
teisėjų komisija, į kurią įeina 
rašytojai ir literatūros kritikai 
iš Chicagos. Šių metų jury ko
misiją sudaro: Aloyzas Baro
nas, Julija Gylienė, Nijolė Jan
kutė - Užubalienė, Juozas Pla- 
čas ir Pranas Razminas. Komi
sija po lapkričio 1 d. jau pra
dės atsiųstus romanus skaityti. 
Tūkstantinės mecenatas yra dr. 
Jonas Gliaudelis.,

X Alfonsą Pažiūrienė, daili
ninkė, gyvenanti Anaheime, Ca- 
lifornijoje, pereitą savaitgalį 
buvo atvykusi į Chicagą ir, kaip 
Los Angeles lietuvių atstovė, 
dalyvavo Balfo seime. Šia pro
ga lankė savo pažįstamus. Ly
dima Juozo Sakevičiaus, buvo 
užsukusi į “Draugą”, kalbėjosi 
su dienraščio redaktoriais, susi
pažino su ofsetinės spaustuvės 
įrengimais. Paliko 20 dolerių 
auką. Į Los Angeles grįžta Šį 
ketvirtadienį. Nuoširdžiai dė
kojame.

X Arūnas Kaminskas, studi
juojąs muziką Dlinois universi
tete, gavo 1000 dol. Lietuvių 
fondo stipendiją užmokėti už 
mokslą. Jis, dirbdamas vaka
rais, dar padeda ruošti Tėviš
kės evangelikų parapijos chorą, 
ten ir vargonuoja ir kartu yra 
jau antri metai Operos akom
paniatorius. Neseniai tame pa
čiame universitete buvo pakvies
tas šį pavasarį statomų operų 
akompaniatoriumi.

X Dailiosios prozos — roma
no konkursui yra atsiųstas nau
jas kūrinys, pasirašytas Vyto 
Monkaus slapyvardžiu, šian
dien yra paskutinė data kūri
niams prisiųsti “Draugo” Dai
liosios prozos konkurso komi
sijai.

X Angelė Nelsienė, Los An
geles lietuvių lituanistinės mo
kyklos mokytoja, organizacijų 

i veikėja, yra iš Califomijos į 
i Chicagą atvykusi. Dalyvavo 
kaip atstovė Balfo seime, susi
pažino su Chicagos lietuvių dar
buotojais. J. Sakevičiaus lydi
ma, lankėsi ir “Drauge”, tarėsi 
su redaktoriais. Vertindama 
mūsų spaudos darbus, paliko 10 
dolerių auką. Į Los Angeles 
grįžta šį ketvirtadienį.

X Lietuvių fronto bičiulių 
Chicagos sambūrio narių susi
rinkimas bus šeštadienį, lapkri
čio 4 d., Jaunimo centre, 203— * - -------------- ------—
kambary. Pradžia 7:30 vai. .v. I®° 
Programoje: Br. Nainio prane
šimas “Išeivijos posūkiai” ir J. 
Ardys kalbės dienų aktualijo
mis. Kviečiami ir bičiulių šei
mos nariai.

X Cicero Lietuvių bendruo
menės rudens balius įvyksta šį 
šeštadienį, lapkričio 4 d., para
pijos salėje.

X Marijonų koplyčioje Vėli
nėse, lapkričio 2 d., bus atna
šaujamos už mirusius, paves
tus vienuolijos maldoms, šv. 
Mišios 7 vai. ryto, o gedulingi 
mišparai bus vakare. Šios pa
maldos tęsis visą oktavą — iki 
lapkričio 8 d. vakaro. Prie ok
tavos už mirusius prisijungu
sieji savo auka prašomi jungtis 
ir savo maldomis.

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities žaidimų 
popietė įvyks sekmadienį, lapkri
čio 5 d. Marijonų vienuolyno 
svetainėje prie “Draugo”. Įėji
mo auka 1.25 dol. Pradžia 1 
vai. po pietų. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Bus laimėjimų pa
skirstymas, kitų dovanų ir vai
šės.
mas 
rios 
rius 
Dievo Tarno Jurgio Matulaičio 
beatifikącijos bylos užbaigi
mui.

Gautas pelnas bus skiria- 
prisidėti prie išlaidų, ku- 
susidaro, pravedant įvai- 

formalumus, susidarius

X Kernavės Tunto tėvų dė
mesiui. Lapkričio 5 d., sekma
dienį, 10 vai. ryto, Jaunimo 
centro 201 kamb. įvyks tėvų 
susirinkimas, dalyvaujant vy
rės n. sk. I; Kerelienei su svar
biais pranešimais.

Tėvų komitetas
(pr.).

X Vėlinių’ metu ypatingas 
naujas Mišių giesmes ir kitus 
Bruno Markaičio, SJ, kūrimus, 
išpildys solistės Dalia Kučėnie- 
nė, Margarita Momkienė, Alvi- 
na Giedraitienė, solistai Michael 
Young, John Bentley ir instru
mentalistai Jaunimo centre šeš
tadienį, lapkričio 4 d., 7 vai. 
vak., ir sekmadienį, lapkričio 
5 d., 3 vai. p. p. Bilietai J. Vaz
nelio Gifts International preky
boje. (pr.).

x Dariaus - Girėno Lituanis
tinė mokykla ruošia rudens po
būvį, Jaunimo centro kavinėje, 
lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak. 
Šokiams gros Korp! 
ania orkestras. Dėl 
skambinti telef: V. 
čiui 246-7451 arba 
čiui 654-4238.

eX Balys Pakštas, pasitraukęs 
pensijon, Lietuvių Muzikologijos 
archyvo mecenatas, organizato
riaus kviečiamas įsijungė į ben
dradarbių eiles. B. Pakštas 
rūpinasi lietuvių liaudies muzi
kos instrumentų naudojimu jau
nimo tarpe. Jo rūpesčiu veikia 
liaudies muzikos instrumentų 
orkestras, kuris ne kartą yra 
palydėjęs -Fausto Strolios vado
vaujamus jaunimo chorus. Jo 
trijų asmenų prieauglis laisvai 
groja liaudies muzikos instru
mentais. Lietuvių Muzikologi
jos archyvo vadovybė labai 
džiaugiasi susilaukusi tokio ben
dradarbio.

X Dr. Kostas Jurgėla, buvęs 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus viršininkas, kalbės “Lie
tuvos Aidų” radijo programoje 
penktadienį, lapkričio 3 d. 9:30 
vai. vakaro.

X Bronė Selenienė, Man- 
chester, Mich., našlė neseniai 
mirusio jos vyro, artimo “Drau- 

” bendradarbio a. a. Vlado 
Selenio, maloniu laiškeliu padė
kojo “Draugui” už paslaugas. 
Kartu ji, atsiuntė ir didesnę 
auką. Maloniai dėkojame.

X Leonas Grnmulaitis, Green- 
ville, Tex., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 6 dolerių auką. 
Ačiū.

% Aukų' “Draugui” atsiuntė: 
Liucija Navickienė — 3 dol., 
Pr. Banevičius — 2 dol., J. Kro
lis — 1 dol. Ačiū.

X B. Pūkelevičiūtės literatū
ros vakaras įvyksta šiandien 
St. Petersburge, Floridoje.

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė:

Jonas Beltran, Huntington,
| Juozas Cijunskas, Cleveland, 

Herir. V. Stasas, Cleveland, 
Ant. Rukšėnas, Mentor, 
M. Ugėnas, St. Petersburg. 
Visiems maloniai dėkojame.
X Moterims rekolekcijos lap

kričio 10—12 d. Vedėjas kun. 
P. Daugintis, S J. Informacijos: 
Meškauskienė PR 6-9801, Ma- 
silionienė LU 5-2629, Daugirdie
nė LU 5-9500. (pr.).

X Bruno Markaičio, SJ, kom
pozicijų koncertą šeštadienį, 
lapkričio 4 d., 7 vai. vak., ir sek
madienį, lapkričio. 5 d., 3 vai. 
p. p. rengia Jaunimo centras. 
Programoje — naujos “Šv. Ka
zimiero Mišios”, “Nuotaikos”, 
“Advento siuita”, “Daina be 
žodžių” ir “Rondo saltante”. 
Bilietai J. Vaznelio Gifts Inter- 
national prekyboje. (pr.).

PLB 
kiną

pirm. inž. V. Kamantas svei-
Altos suvažiavimą Chicagoj. 

Nuotr. V. Noreikos

Dėmesio! Maloniai kvie- 
vyresnes skautes,

šiuo metu studijuoja 
atsilankyti į

CHICAGOS 
ŽINIOS

APVIRTO AUTOBUSAS

jai

S * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

X 
šiame visas 
kurios 
universitetuose, 
Akademikių skaučių draugovės
kandidačių arbatėlę lapkričio 5 
d., šį sekmadienį, 3 vai. popiet 
pas A. Ramanauskaitę ir V. Ei- 
dukaitę, 4350 S. Fairfield Avė., 
Chicago. Prašoma dėvėti tam
sią suknelę. (pr.).

X Kun. Adolfo Stasio kuni
gystės 50 metij jubiliejaus mi
nėjimas, sudaryto komiteto ren
giamas lapkričio 19 d., sekma
dienį. Iškilmingos šv. (Mišios 
bus Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčioje. o akademija, meninė 
dalis ir vakarienė Beverly Coun- 
try Club. Informacijoms skam
binti Onai Gradinsldenei telef. 
376-1998. (pr.)

X “Aidu” žurnalui paremti 
koncertas įvyks lapkričio 11 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centre. Programą atliks sol. 
Margarita Momkienė ir Geno
vaitė Mažeikienė, akompanuos 
muz. Aloyzas'Jurgutis. Bilietai 
jau gaunami “Marginiuose”, 
2511 W. 69 St. Prašome įsigyti. 
Rengia Jaunimo centras, (pr.).

X Orientališkos marmurinės 
vazos, skirtingos ir retos dova
nos iš įvairių kraštų, bambuko 
1979 kalendoriai su ypatingai 
gražiais piešiniais, specialūs pa

“Nei vieno kąsnio per dvi valandas: galvotumei, kad nėra nė vienos iš- 
alkusios žuvies aplinkui/’ Piešė Jonas Fricke

KADA LAIKAS MIRTI?

Ir man prisimi- 
miršta! Viskas 

žiemos įspėjimas, 
pasirūpina daug 
galėtų pergyventi

VĖLINĖS LIETUVOJE

šventės, 
mėn. antrą dieną, yra 
Tą dieną visi eina į 
ir meldžiasi už savo 

Po pamaldų ūkinin-

ŠTAI KAS ATSITINKA 
RUDENĮ

— Rudenį lapai 
čia.

— Rudenį lapai

Po Visų Šventųjų 
lapkričio 
Vėlinės, 
bažnyčią 
mirusius,
kės duodavo neturtingiems — 
elgetoms visokio maisto ir dra
bužių ir prašydavo melstis už 
“dūšias” .— sielas, nes jie juk lapais, 
turi laiko.

Vakare žmonės eidavo į ka-I 
pines ir ant savo šeimos kapui 
uždegdavo daug žvakučių. Ka
pinėse būdavo šviesu, kaip die
ną. Ten irgi melsdavos ir gie
dodavo. Kapinėse elgetos sėdė
davo prie vartų ir gaudavo pi
nigėlių. Kai didelis vėjas už
pūsdavo žvakutes, jas tuojau 
vėl uždegdavo.

Kapinėse pristatydavo labai 
daug kryžių, nes Lietuva — 
[kryžių kraštas.

Ir sekmadieniais, po pamaldų, 
žmonės 
bėdavo 
rusius.

lankydavo kapus ir kal- 
“Amžiną atilsį” už mi-

Paulius Janavičius,
Clevelando Šv. Ktaimiern lit. 

m-los 6 skyr. mokinys.
“Atspindžiai”.

MANO ŽIRGELIS

— Man patinka

Aš sakiau, kad pašoksiu tik 
čia, bet jį užsispyrė. Ji 
jo dabar ar niekada. Aip^ I 
dėjau šokti lietaus šokį. Vįj 
parke į mane žiūrėjo ir dum I 
kad man susimaišė galvoj. I 
buvom jau prie namų, kaip sį Į 
ga pradėjo lyti ant manęs. 
ant manęs. Marija pradėki 
juoktis. Aš įėjau į nannu ai 
lietum. Mama pradėjo rėbjl 
ant manęs. Aš papasakoju*  
kas atsitiko. Ji irgi praįjj ■ 
juoktis. Bet ji man liepė etiį F 
lauką, kol pabaigs lyti. Bet į 
tus staiga nustojo. Aš būva 
labai šlapia.

Vida Gauritiutė, | 
Dariaus - Girėno lit m-ki | 

8 skyr. mokinė. |

Po
Taip krii 

gorinamas

spalvas kei-
Sigutė. 

krinta.
Dalia 

ruduo.
Monika

Rudenį galima žaisti su 
Kristina 

—- Rudenį oras atvėsta.
Linas

— Rudenį mokslo metai pra
sideda.

— Rudenį visos gėlės 
džiūsta.

I
Džiugas

nu- 
Arvydas

Visi Vinco Krėvės lit. mokyk
los I skyriaus mokiniai. 

Philadelphia, Pa. “Malūnas”.

Piešė Renata Bielskytė, VHI kl. 
mokinė, K. Donelaičio lit. m-la

DIDŽIAUSIAS GYVULYS

Mokyklos autobusas, vežęs 43 
1 vaikus, apvirto McHenry aps- 
i krity, pasisukime prie McHenry 
užtvankos. Trys vaikai pagul
dyti ligoninėn. Vieno padėtis 
kritiška. Kitiems suteikta pir
moji pagalba ir jie paleisti. 
Kaltinama vairuotoja Joana 
Kowalec, kad pergreit važiavo.

APGAUDINĖJO ŠALPĄ

Patraukti teisman 32 žmonės, 
iš*  jų 26 buvę ar tebesą valdi
ninkai, už apgaulingą naudoji
mąsi šalpa. Iš viso jie taip 
gaulingai išėmė 243,400 dol. 
šalpos fondų.

SUDEGĖ DU VAIKAI

Leslee Gigous, 13 m., ir
broliukas S te ve 6 m., sudegė jų 
namo gaisre netoli Downers 
Grove priemiesčio. Tėvai — 
Paulius, 42 m., ir Uno, 41 m., 
gydomi Gerojo Ganytojo ligoni
nėj, nes jie apdegė bandydami 
išgelbėti vaikus, kas jiems ne-, 
pasisekė. Dar vienas jų vai
kas 6 m. —balandžio mėn. bu
vo prie namų suvažinėtas.

GEROKAI PABRANGO

Chicagoje rugsėjo mėnesį pre
kių kainos pakilo 1.2% — tai

Mano mažasis žirgelis 
Priklauso man, tik man, 
Užaugs mano žirgelis 
Ir laimės lenktynes man.
Pašersiu avižėlėm
Ir duosiu dobilų,
Užaugs mano žirgelis, 
Geriausias iš visų.
Girdysiu vandenėliu
Rytą ir vakare, 
Parodysiu, kad myliu
Žirgelį visada.

Vida Urbaitė,
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 

5 skyr. mokinė.
HALLOWEEN

ap- 
iš

jos

Neo-Lithu- 
rezervacijų 
Damijonai- 
L. Narbu- 

(pr.).
X Kalėdos Lietuvoje. Dar 

yra vietų — skubiai registruo
kitės.. 14 dienų kelionė (5 d. 
Vilniuje, 5 d. Rygoje, 3 d. Mas
kvoje), išvyksta gruodžio 20 d. 
Kaina — dviem kambaryje, iš 
New Yorko 937 dol; iš Chicagos
l, 000 dol. Kreipkitės į Ameri- 
can[^^ 

9727 S. Westem Avė., Chicago, HiUs, Chicago. (Sav. lietuvaitė) . JAV-bėse kainų kilimas
m. 60643. TeL 238-9787. (sk.).

puošalai ir Kt. Lena’s Boutiųue, aukščiausias pakilimas iš visų 
Travel Service Bureau, 1903 W. 103 Street, Beverly šių metu mėnesių. Visose 

buvo
(sk.). mažesnis — 0.8%.

Šiandien Vėlinių reikšmė yra 
labai pasikeitusi. Dabar mes 
nedarom atgailos ir maldos tą 
dieną. Vaikai vaikščioja tą die
ną nuo namo iki namo prašy
dami saldainių. Seniau taip ne
buvo. Žmonės tą dieną eidavo 
į kapines ir melsdavosi už mi
rusius.

Robertas Cijūnėlis

Čia, Amerikoje, mes turime 
dieną, vadinamą Halloween. Tą 
dieną žmonės tikėdavo, kad vi
sos raganos ir kitos baidyklės 
išeidavo visų gąsdinti. Bet da
bar yra kitaip. Daug mažų 
vaikų apsirengia vaiduokliais ar 
raganomis. Paskui jie eina pas 
žmones prašydami saldainių. 
Lietuvoje Vėlinių dieną buvo ki
taip. Vėlinių naktį visi žmo
nės eidavo į kapines su uždeg
tomis žvakėmis ir melsdavosi 
už mirusius.

Darius Povilaitis, 
Lemonto “Maironio” lit.

mokyklos mokiniai. 
‘Terkūno Vėjas”.

Abu

Buvau aš vieną savaitgalį 
kaime. Suradau progą eiti vie
ną popietę pasivaikščioti į lau
ką. Buvo šaltas oras. Aš vis- 
tiek ėjau tolyn, nes jaučiausi 
nepavargusi. Kai lipant į kal
ną, man lapas krito ant galvos, 
tada aš sustojau ir pasižiūrė
jau aplinkui, 
nė — viskas 
slepiasi, tai 
Visi žvėrys 
maisto, kad 
žiemos šaltį.

Vėl pradėjau lipti į kalną. 
Lapai krenta ir susimaišo su 
drėgna žeme, kad vėliau snie
gas jiems netrukdytų amžinam 
poilsiui. Spalvos jau neužilgo 
išnyks, ir baltas kilimas apklos 
mūsų kraštą.

Kai aš užlipau ant kalno vir
šūnės, saulės nebebuvo. Dide
lis debesis apdengė saulę. Aš 
jos šilimos pasiilgstu. Aš atsi
sėdau ant akmens ir pasižiūrė
jau į spalvotą sceną. Taip gra- ________
žu buvo! Tada šaltas vėjas I zijoje, 7) Kimjoje, 8) Angtijojį 
užtraukė giesmę man prisimin-1 9) Rusijoje, 10) Vokietijoje, 
ti, kad ruduo yra geriausias lai
kas mirti.

Edita Vazalinskaitė, 
Montrealio lit. m-los 8-to skyr. 
mokinė. Kanada. “Liepsna”.

LIETAUS ŠOKIS

Didžiausias pasaulyje gyvu
lys yra Mėlynasis banginis. Jis 
gali būti net 100 pėdų ilgio ir 
sverti iki 300,000 svarų. Jis 
yra daug didesnis už visus 
priešistorinius dinozaurus!

Vertė Tomas Paulikas, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

5 skyr. mokinys.

Vieną dieną aš su drauge 
ėjau pasivaikščioti. Mes pama
tėm skelbimą. Jis kvietė pažiū
rėti indėnų programos ir pasi
klausyti paskaitos.

Mes įėjom. Mano draugė 
Marija ėjo į programos skyrių, 
o aš ėjau, kur buvo paskaita. 
Paskaitą skaitė labai senas in
dėnas. Jis mums kalbėjo apie 
lietaus šokį. Jis aiškino, kaip 
reikėjo šokti ir dainuoti, kad 
pradėtų lyti.

Pas mus jau seniai nebuvo 
lietaus. Aš pradėjau galvoti, 
kad būtų įdomu šokti lietaus 
šokį.

Aš sutikau Mariją prie durų. 
Ji man sakė, kad jai patiko 
programa. Aš sakiau, ką aš gir
dėjau, ir ji pradėjo juoktis. 
Prieš einan į namus, aš norė
jau eiti į parką. Marija prašė, 
kad aš pašokčiau lietaus šokį.

V

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAI

I. Voras.
HE. 1) Italijoje, 2) New Jer- 

sey, 3) Anglijoje, 4) Louiš- 
noje, 5 New Yorke, 6) Pranėj.

IV. Michigano ežeras. Etą 
didelių ežerų dalis prikhn 
Kanadai.

V. Visų nustebimui rau 
pasakyti, kad ne. Anksaauss 
saulė leidžias maždaug dvi n- 
vaites prieš prasidedant 
(22 gruodžio). Vėliausiai sni 
teka maždaug dviem savaitė 
praėjus nuo žiemos pradai 
(22 gruodžio).

GALVOSŪKIAI NB. 4

I (mįslė)
Juodas velnias ant aute 

krasios (kėdės) sėdi. (101).

Hs-i
(Žiūrėkite brėžinėlį). Skef 

sai: 1) Lietuvos pilis. 2) E*  
nigas. 3) Partizanas. 4) Dai
navos šalies sostinė. 5 lietui 
lydi... 6) Ausis. 7) Ne sveti
mas. Žemyn: 1) Buvusi pd 
prie Nemuno. 2) Naudojus 
Romoje. 3) Saldus. 8) Kam n«s 
sudėti. 9) Gėrimas. 10) Gato 
girdėti. (10 taškų).

Atsiuntė V. Matulaitis 
m 

(Žiūrėkite piešinį). Matot*  
du arbūzus (pumkinus), kurš 
jaučiasi labai nelaimingi, 
ateina vakaras. Perskaityk^ 
arbūzo šone jo skundą, sud&fc 
visus reikalingus ženklus ir p 
rašę atsiųskite, gausite 5 
kus. O kas nupieš tuos 
žus atskirame lape ir nusp 
vuos, dar gaus priedo 5

IV.
Parašykite anglišką žodį, ktf 

iš eilės būtų trys dvigubos 
dės. Pvz., dvi s, dvi a ir psw 
šiai. Nekreipkite dėmesio į p 
vyzdį, čia tik psaiftinimsa. (I< 
taškai).

V.
Išrinkite ir išrašykite ris? 

moteriškos giminei daikto^ 
džius, kurių Čia yri. P^- 7*  
žodžiai yra surasti 
linksnyje vienaskaitos. JN £ 
rašykite visus žodftus ■
ko linksnyje vienaskaitos: j
Irytoją. vėją, siuvėją, 
lanką, eglę, eglyną, berfą 
žyną. (5 taškai).

joje kaip 
Kogaus tei 
■teisė - kalt: 
Ljeidimu.
koks gangst 

.jistų ar šia 
patų laikra 
Tarybų Sąjį 
likos spaude

F Pavergta 
Pasauliui ss 
rodo krūviu 
mųiu okupv 
1978 metų 

Bar vieno 1 
du. Tai Ba 
netus iškali 
Įėjimuose, < 
10 metu kc 
išliks gyvas 
tams beteis 
name Sibir 
f'Už ką B. 
tai nubaudi 
r Daugelis 
jirmą karti 
[straipsnio, 
kaukės”. Jį 
spausdino ** 
nyje B. Gaj 
plėšikas ir 
šmintiną, 
(razboinikil 
no ir visus 
Lietuvos su 
'teistų kato 
sukilėlių se 
kumentai d 
se archyvu 
įslaptinti k 
tybinė pasl 
| Visame i 
ciniškai ke 
nūnai, už 
jau kalėjo 

! absurdiška 
‘ai, už ką 
Tačiau Tai 
susidoroti 
susilaukti 
patenkinim 
žmonių da 
ja, istorinė 
kt) viskas 
. Naujasis 
straipsnyje, 
net 607 eil 
"B. Gajaus 
fu”. Jo V 
kruvinųjų 
zanų -aut.

į Sprendžia n 
į yra pagrini 

■ įkaitimas” 
! po net pei 
i salyno bei 
! Net iš ] 
. ti, kad tei 

tesi drąsia 
n: “Klaus

^vado'


