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IRANO ŠACHAS ŽADA 
VENGTI PRAEITIES KLAIDŲ 

Teheranas. — Irano šachas, 
perdavęs šalies valdžią karinin
kams, pasakė labai retą kalbą į 

tų laivams dabar tenka plaukti 
aplink iš Juodosios jūros uostų. 

Kai kurie komentatoriai aiš-
tautą. Jis žadėjo pasimokyti iš kina> kfd komunizmui įsigalėti 
praeities klaidų ir ateityje veng
ti žiaurumų, kovoti su korupci
ja. Šachas bandęs suformuoti ko
alicinę vyriausybe su opozicijos 
atstovais, tačiau nepavyko. Kaip 
žinoma, šachas net kvietė Nacio
nalinio fronto partijos vadą Ka-
rim Sanjabi vadovauti naujai vy
riausybei, tačiau tas, nuvykęs į 
Paryžių ir susitikęs su mufti 
Khomeini, nutarė į Iraną nebe-
Siįzti, bet tęsti kovą prieš ša
chą iš užsienio. 

Šachas savo kalboje pabrė'ė, 
kad karinė valdžia bus laikina,! 
kad ateityje, kai neramumai pa
sibaigs, įvyks rinkimai. Šachas 
kvietė visą tautą vieningai 

Irane nėra vilčių, nes žmonės esą 
labai religingi musulmonai. Šį 
argumentą lengvai sugriauna 
įvykiai Afganistane, kuris turi il
gą sieną su Iranu. Afganistano 
liaudis irgi labai religingi mu
sulmonai, tačiau kai 1973 m. 
generolas Daoud Khan nuvertė 
šachą Zahirą, praėjo vos 5 me
tai, kai jis pats buvo nuverstas 
komunistų perversme. Buvo iš
žudyti tarnautojai, mokytojai, 
visi Vakaruose buvę afganistanie
čiai. Kalėjimai pilni nekaltų žmo 
nių. Religiniai Afganistane vadai 
neturi įtakos, nes jie išžudyti ar 
"perauklėti". 

Riaušės Teherane atidengė da 
lyvių neapykantą užsieniečiams 

Egiptas, tikėdamasis atgauti Sinajų, jau pradėjo po Suezo kanalu sta
tyti tunelius. 

Demokratų partija 
lieka stipriausia 

Pagerbė vergijos 
prižiūrėtoje 
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meti, i islamu pagristą at:-iliki-
pažadu, kad praeities klaidos, 
priespauda ir korupcija nepasi
kartos. Klaidos bus pataisytos"'. mą, kurio priešai yra "užsienio 

. įtaka" su musulmonams sve-
Khomeini Paryžiuje tuoj atme- j t i m a j s papročiais ir gyvenimo 

tė šacho kalbą ir jo pažadus, i bu ( jU - Riaušėse nukentėjo daug 
Karinės valdžios įvedimas esami | ž v d u Amerikos ambasada ir bn-
nauja šacho klaida. Jis turi būti i t u diplomatai įsakė savo žmo-
nuverstas, pasakė 80 metų musul- n e m s p ^ daug nesirodyti gatvė-
monų dvasininkas Khomeini. ^ Deginimuose daugiaus:a nu-

Teherano gatvėse dar rūksta į kentėjo bankai, teatrai ir degti-
dūmai iš sudegusių pastatų. Gat-mės parduotuvės, nes fanatikai 
vėse mėtosi plakatai "Mirtis ša 
chui!". "Šachas yra Amerikos 
šuo!" Naujasis vyriausybės prem 

laiko tas įstaigas Vakarų apraiš 
komis. Padaryta žalos katalikų 
bažnyčioms, nukentėjo kapinės 

jeras generolas Rėza Azhami esąs Gatvėse dalinami lapeliai su 
labai šachui lojalus, jis 1935 m 
baigė Teherano karo mokyki -i ir 
studijavo Amerikoj-3 dviejose kr-
r;nėse akademijos0. Generolu jis 
pakeltas 1071 m. ir netrukus ta
po genera'-r.io štabo viršininki:. 
Jo vyriausybė sudaryta iš kari
ninkų ir civiV.ų. Valdžia tuoj pra
tęsė draudžiamą laiką pasirody
ti gatvėse ir pasiuntė kareivius 
saugoti miesto įstaigų ir kryžke
lių. Gatvėse važinėja kareivių 
pilni sunkvežimiai ir tankai. Ke
li jaunuolių bandymai toliau de
ginti pastatus buvo kareivių su
trukdyti. Vienai grupei pavyko 
padegti Kuwaito kelionių biuro 
įstaigą. 

Pasaulio spauda skiria įvy
kiams Irane didelį dėmesį. Ira
nas yra svarbiausias Persijos įlan
kos jūros kelių sargas. Tais ke
liais eina nafta ne tik iš Irano, 
bet ir iš Saudi Arabijos ir kitų 
naftos valstybių. Nafta keliauja 
j Japoniją ir Vakarų Europą. Ko
munizmas jau yra įkėlęs koją 
šioje svarbioje strateginėje pa
saulio dalyje kaimyniniame Ira
ke, įsistiprinęs Etiopijoje ir Je-
mene-Adene, iš kur kontroliuo
ja įplaukimą į Raudonąją jūrą ir 
į Suezo kanalą. Rusija jau seniai 
svajoja įsibrauti į šiltus uostus 
Indijos vandenyne, kur laikomos 
stiprio? karo laivyno jėgos. Sovie-

"mirtis žydams" ir "mirtis ša
chui" šūkiais. 

Vietnamas tapo 
"Azijos Kuba" 

Pekinas. — Kinijos žinių agen
tūra pasmerkė Vietnamo vyriau
sybę už pasienio įvykius, kurie 
įvyko tą pačią dieną, kada Viet
namas Maskvoje pasirašė drau
gystės ir bendradarbiavimo su
tartį su Sovietų Sąjunga. Vietna
mas siekia elgtis kaip "Azijos 
Kuba" ir sudaryti smogiamąjį 
dalinį prieš Kiniją, sako Kinijos 
agentūra. 

Kinijos vicepremjeras Teng 
lankosi Tailandijoje, o kitas vi
cepremjeras Wang Tung Hsing 
atvyko į Kambodiją. 

Kinų žiniomis, vietnamiečiai 
įsibrovė per sieną į Kiniją, pa
grobė aštuonis žmones ir šešis 
jų vėliau nužudė. Kinija reika
lavo sugrąžinti lavonus, tačiau 
Hanojus paskelbė, kad jie buvo 
"padoriai palaidoti". 

Iš Japonijos pranešama apie 
Japonijos vyriausybės nusivylimą 
Vietnamo sutartimi su sovietais. 
Japonija planavo suteikti Viet-
namui didelę ekonominę para
mą, tačiau jai reikia pastovumo 
ir taikos Pietryčių Azijoje. 

Egipto pareigūnai džiaugiasi naftos šaltiniais, kurie buvo rasti Izraelio 
okupuotame Sinajuje. Izraeliui sunku palikti naftos laukus ir jie reika
lauja kompensacijos už naujus gręžinius. Egiptas norėtų atlyginimo už 
izraelitų ispompuotą naftą. 

Washingtonas. — Vakar viso
je Amerikoje vyko demokratiniai 
rinkimai, tačiau žmonių susido
mėjimas jais nebuvo didelis. Il
linois valstijos rinkiminė taryba 
pranašavo, kad rinkimuose daly
vaus apie 51 nuošimtis regis
truotų balsuotojų. Illinois rinkė
jų skaičius siekė 5,809,045. 

Rinkimų stebėtojai tvirtino, 
kad demokratiniam procesui ken 
kia balsuotojų apatija. Piliečiai 
įsitikinę, kad, nežiūrint, kas bus 
išrinktas, kasdieninės problemos, 
kainų kilimas, aukšti mokesčiai 
ir kt. nepasikeis. 

Kai kuriose valstijose rinkimų 
rezultatai turės ypatingą svarbą. 
Kai kurių kandidatų didesnis pasi 
sekimas gali juos pastūmėti į 
didesnių pozicijų ieškojimą. To
kiu kandidatu laikomas Kalifor
nijos gubernatorius Brown, ku
ris dažnai minimas, kaip bū
simas Amerikos prezidentinis 
kandidatas. Panaši ateitis pra
našaujama ir Tennesse sena
toriui Hovvard Bakeriui, respub
likonui. 

Rinkėjų dėmesį mažai pagavo 
partinis kandidatų skirtumas. 
Praėjusios sesijos kongresas paro
dė, kad partinė disciplina kong
rese buvo labai menka. Demo
kratai dažnai balsuodavo prieš 
prezidento siūlymus. Iškilo atski
rų klausimų forsuotojai. Vien e-

Tanzanija supyko 
ant Amino 

Nairobi. — Ugandos prezi
dentas Idi Amin ragino Afrikos 
Vienybės organizaciją sudary
ti tarpininkų komisiją, kuri už
baigtų karą tarp Ugandos ir Tan
zanijos, tačiau ši pareiškė, kad 
nėra ko tarpininkauti, nes Tan
zanija ilgai pakentė "tą idiotą", 
kol jis nepradėjo žudyti Tanza
nijos žmonių ir okupuoti jos že
mių. Dabar atėjo laikas užbaig
ti jo kvailus darbus, pareiškė 
Tanzanijos radijas. 

Ugandos prezidentas priėmė 
sovietų ambasadorių, kuris atne
šęs Aminui Brežnevo laišką. 

V# Alantas laimėjo 
noveles konkurse 

Chicago. — 1978 metų "Dir
vos" novelės konkursą ir 600 dol. 
premiją laimėjo rašytojas Vytau
tas Alantas iš Redford, Mich. Pre
mijos ilgametis mecenatas yra 
Simas Kašelionis iš Chicagos. 

Premijai skirti komisiją suda
rė: rašytoja Danutė Bindokienė, 
poetas Alfonsas Šešplaukis - Ty-
ruolis ir Antanas Juodvalkis, visi 
iš Chicagos. 

Konkursui buvo atsiųstos 24 
novelės. Premija paskirta vien
balsiai. 

nergijos įstatymą svarstant, kong 
reso narius spaudė 117 atskirų 
grupių "lobistų". Sakoma, kad 
darbininkų unijas reprezentuoja 
109 "lobistų" grupės, 33 tokios 
grupės atstovauja Amerikos mo
terims, keturios atstovauja gink
lų gamintojams, o trys reikalau
ja ginklu kontrolės. Kongreso 
nariai, veikiami įvairių interesų 
ir spaudžiami įvairių "lobistų", 
dažnai pamiršta prieš rinkimus 
balsuotojams duotus pažadus. 

Vakar dienos rinkimuose buvo 
išrinkti 36 gubernatoriai, 35 JAV 
senatoriai, 435 kongresmanai ir 
45 valstijose buvq_balsuojama už 
6,113 vietinių legislatūrų narius. 

Nežiūrint respublikonų parti
jos vilčių padidinti savo guber
natorių ir kongreso narių skaičių, 
visiems aišku, kad Washingtone 
demokratai toliau lieka stipriau
sia partija senate ir atstovų rū
muose. Jau nuo 1954 m. respub
likonai neturėjo kongrese daugu
mos. 

Taika Sinajuje 
pareikalaus daug lėšų 

Diplomatai palaiko 
juodąją rinką 

Bona. — Pagausėjus pasaulyje 
nepriklausomų valstybių skaičiui, 
atsirado daugiau imunitetą tu
rinčių diplomatų, kurie sukelia 
įvairių problemų. V. Vokietijos 
policija išaiškino juodosios rin
kos veiklą Vakarų Berlyne, kur 
restoranai ir delikatesų parduo
tuvės gauna iš Maskvos kavia-
ro daug pigesnėmis kainomis. 
Juodi diplomatai prisiperka ka-
viaro specialiose diplomatų par
duotuvėse Maskvoje ir atgabena 
jį į Vakarų Berlyną. Muitininkai 
diplomatų nekrato,ir šitaip vyks
ta biznis, padedąs neturtingų 
kraštų diplomatiniams pasiunti
niams suvesti galą su galu. 

Be smaguriautojų labai verti
namo kaviaro, diplomatiniuose 
lagaminuose atkeliauja rusų iko
nos, vodka, o į Maskvą keliauja 
ten pageidaujamos Vakarų pre
kės: digitaliniai laikrodžiai, mu
zikos plokštelės, kalkuliatoriai ir 
mėlynos "jeans" kelnės. 

Pasauly gerai 
užderėjo kviečiai 

VVashingtonas. — 2emės ūkio 
departamentas paskelbė, kr>d pa
saulio kviečių derlius šiemet bus 
geras pagrindinėse kviečius au
ginančiose valstybėse. Keturios 
šalys: Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Indija ir Kinija užaugina dau
giau kviečių, negu visos likusios 
pasaulio valstybės, tačiau labai 
retai visos keturios turi gerą der
lių tais pačiais metais. Nuo 1950 
metų toks atvejis buvo tik vieną 
kartą. Šiemet derlius bus geres
nis, negu vidutinis, nes pasitaikė 
geros oro sąlygos. 

Maskva. — Sovietų aukščiau
sios tarybos prezidiumas apdova
nojo "Garbės ženklo" ordinu sa
vo nusipelniusį "generalguberna
torių" okupuotoje Lietuvoje Vale-
rį Charazovą. Prezidiumo įsake, 
kurį pasirašė Brežnevas ir sekre
torius Georgadze, sakoma, kad 
ordinas dovanojamas "už ilgame
tį vaisingą darbą partiniuose or
ganuose ir šešiasdešimtųjų gi
mimo metinių proga". 

Charazovas oficialiai yra "Lie
tuvos komunistų partijos centro 
komiteto antrasis sekretorius". 

"Aukšto vyriausybinio apdo
vanojimo proga" Valerijų Ino-
kentjevičių Charazovą pasveiki
no ir okupuotos Lietuvos viršū
nės, palinkėdamos tolesnės sėk
mės dirbant "didžiosios socialis
tinės tėvynės labui". 

Vietinis Lietuvos "aukščiausios 
tarybos prezidiumas" paskelbė 
įsaką, kuriuo nusipelniusio kul
tūros švietimo darbuotojo gar
bės vardas suteikiamas Lietuvos 
liaudies kontrolės komiteto bend
rojo skyriaus vedėjui Nikalojui 
Kazimianecui. 

Jau daug metų Charazovas yra 
Kremliaus valios vykdytojas oku- vakarus nuo linijos, einančios iš 
puotoje Lietuvoje, Jis dažnai ly- ĮH Arich šiaurėje iki Ras Muham-

med pietuose. Planus, kaip pa
lengvinti tos žemės panaudojimą, 
daro ne tik egiptiečiai, bet specia
lią studiją pradėjo ir JAV senato 
užsienio reikalų komitetas. Kal
bama apie naują Amerikos "Mar
šalo planą". Toks planas padė-

Tel Avivas. — Izraelio kabine
tas patvirtino savo delegatų Wa-
shingtone sutartą atsitraukimo 
iš Sinajaus plano pirmąją dalį. 
Derybose teko nugalėti įvairius 
nuomonių skirtumus. Kaip skel
bia sovietų Tass agentūra, egip
tiečiams teko padaryti naujų že
minančių nuolaidų ir dokumen
to tekste padaryti pakeitimai 
duos naudos tik Izraeliui. 

Izraelio delegacijos narys 
Weizman vėl buvo grįžęs į Tel 
Avivą, kur gavo naujų instrukci
jų iš ministrų kabineto. Sakoma, 
kad VVeizman buvo supykęs, kad 
jo kai kurios rekomendacijos bu
vo atmestos Izraelio ministrų ir 
net grasino pasitraukti iš delega
cijos. 

Belaukiant taikos Sinajuje, da
romi įvairūs planai, kaip išvysty-

jo po II-jo Pasaulinio karo atsta
tyti karo sugriautą Europą. 

Kritikai sako, kad europie
čiams padėti po karo buvo vie
nas reikalas, ten buvo likusi pra
monės ir prekybos bazė, buvo pa
tyrusių ekonomistų ir išlavinta 
darbo jėga, kuri galėjo atsistatyti. 
Egiptas tokių privalumų neturi, 
viską reikės pradėti iš naujo. 

Infliacijos spaudžiami ameri
kiečiai nebus linkę investuoti di
desnes sumas į Viduriniųjų Rytų 
išvystymą, pasirašius taikos su
tartį. Atrodo, kad taika gali A-
merikai kainuoti daugiau, negu 
Izraelio - Egipto praeities karai. 
Iz^elis reikalauja iš Amerikos 
3.3 bil. dol. žemų palūkanų pa
skolos, kaip kompensacijos už pa
sitraukimą iš Sinajaus. Taikos lai 
kotarpiu Izraelis investuos nema-

Egiptui sugrįžtančius žemes į žai lėšų įvairioms sekimo ir žval
gybos sistemoms. Taikai išlaikyti 
reikės daugiau ginklų, pareiš
kė vienas Izraelio diplomatas. 

ti tgiptui sugrįžtančius žemes; 
plotus. Izraelio pasitraukimo pir
ma dalis atiduos Egiptui žemę į 

ginamas su caro laikų Muravjo
vu. 

Saviveikla 
okupanto įrankis 

Lietuvoje, pasak Literatūros ir 
Meno (1978. IX. 31), šiuo metu 
veikia 796 saviveikliniai chorai 
(be moksleivių kolektyvų), 1074 
jaunimo ir 1627 vaikų šokių ko
lektyvai, 540 pučiamųjų orkestrų 
25 liaudies teatrai, 2500 dramos 
kolektyvų, 720 meninių "agit-
b/rigadų". Toji "masinė saviveik
la" kompartiją ir džiugina ir ne
ramina: "kokie platūs saviveikli
ninkų poreikiai, kiek daug dėme
sio jiems turi skirti administra
ciniai ir ideologiniai vadovai". 
LKP CK nutarime pabrėžiama, 
kad "reikia stiprinti partijų va
dovavimą meno saviveiklai, lai
kyti ją svarbia priemone, pade
dančia... skatinti jų politinį ir 
darbo aktyvumą, gerinti interna
cionalinį (t.y. sovietiškai nutau
tinantį. Red.) ir patriotinį (t.y. 
"didįjį brolį" liaupsinantį. Red.) 
auklėjimą". Čia prisimintina 
"Aušros" ir "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos*' pateikta iš
sami medžiaga apie etnografinių 
ir kitų sambūriu persekiojimą. 

ELTA 

Ukrainos grupe 
pasmerkė teismus 

Ukrainos Helsinkio Grupė 
neseniai išleido pareiškimą dėl 
prieš kurį laiką įvykusių teismų 
Sovietų Sąjungoje. Jame sakoma, 
kad Maskva vėl "gėdingai poli
tiniai susidorojo su žmogaus tei
sių ir laisvių gynėjais: Orlovu, 
Lukjanenko, Ginzburgu, Šča-
ranskiu ir Viktoru Petkumi". Vi
sa jų "ardomoji veikla" yra ta, 
kad jie "tiesiai ir drąsiai pasisa
kydavo prieš sistemingą pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidinėji
mą". Sovietiniai politiniai teis
mai "niekuo iš esmės nesiskiria 
nuo vadinamų 'liaudies teismų' 
fašistinėje Vokietijoje — jie taip 
pat nesivadovavo teisės, teisin
gumo ir humaniškumo princi
pais". Pareiškime sakoma, kad 
teisme ir per tardymus parodyta 
teisiamųjų "drąsa ir ištvermė su
teikė sąjūdžio dalyviams jėgų ir 
atkaklumo". (E.) 

— Valstybės sekr. Cyrus Van-
ce lapkričio 21 d. vyks į Kanadą 
tartis su jos vyriausybe prekybos 
ir žūklės klausimais. 

Palaimino Lietuvą 
Roma. — Popiežių Joną Paulių 

II-jį Vatikane aplankė daugiau 
negu tūkstantis žurnalistų, iš vi
so pasaulio kraštų atvykusių į 
Romą ryšium su naujo Šventojo 
Tėvo išrinkimu. Žurnalistų susi
tikime su Popiežium dalyvavo 
taip pat Vatikano radijo bendra
darbiai, kurių tarpe buvo ir Va
tikano radijo lietuviškosios tar
nybos nariai. Lietuvių atstovai 
turėjo progos asmeniškai pasvei
kinti Popiežių, paprašydami Šven
tąjį Tėvą maldoje prisiminti Lie
tuvą, jos Bažnyčią ir visą katali
kiškąją lietuvių tautą. Popiežius 
į tai atsakydamas, pasakė: Taip, 
aš meldžiuosi už Lietuvą. Pusė 
mano širdies yra Lietuvoje. Atsis
veikindamas Šventasis Tėvas pa
laimino Lietuvą ir visus lietuvius. 

Šventojo Tėvo lietuviam pasa
kyti žodžiai atkreipė užsieniečių 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Lenkijos kardinolas Stefan 
Wyszinski pirmadienį kritikavo 
valdžios cenzūrą ir katalikų veik
lai taikomus varžymus. Katali
kams neprieinama televizija, spau 
da ar radijas. Vienintelį kartą 
Lenkijos televizija buvo panau
dota katalikų naudai, kai len
kas buvo išrinktas popiežiumi, 
pasakė kardinolas, pridėjęs, kad 
prancūzų ir vokiečių spauda va
dina Lenkijos Bažnyčią konser
vatyvia ir atsilikusia. 

— Pietų Korėjoje lankosi gy
nybos sekretorius Harold Brown. 
Antradienį buvo atgaivinta dvi
šalė Amerikos — Pietų Korėjos 
karo jėgų vadovybė. 

— Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky nepasitraukė iš pareigų, 
nors žadėjo atsistatydinti, jei re
ferendumas atmestų atominę 
elektros jėgainę. Agitaciją prieš 
jėgainę rėmė Nobelio premiją ga
vęs austras Konrad Lorenz ir 
kanclerio Kreiskio sūnus Peter 
Kreisky. 

Arabų konferencijoje radi-žurnalistų dėmesį. Laikraštinin
kai po audienciios teiravosi apie kalieji vadai gąsdino Saudi Ara 
Lietuvą ir apie jos Bažnyčios pa- biją, kad vieną dieną izraelitai pri 

artės prie Mekos ir prie naftos lau
kų. Princas Saud ai Faisal atsa
kė: "Meka turi Dievą, kuris ją 
saugo, o naftos laukus gina vy
rai". 

— Egipto — Izraelio derybose 
sunku susitarti ir dėl vietos, kur 
bus taikos sutartis pasirašyta. 
Egiptas siūlo Kairą ar Sinajaus 
kalną, Izraelis mini Jeruzalę ar
ba Oslo, kur premjeras Begin ir 
prezidentas Sadat gruodžio 10 d. 
atsiims laimėtą Nobelio Taikos 
premiją. 

— Sovietų valdžia neišleidžia 
amerikietės iš Morton Grove, 
111. AP agentūra paskelbė, kad ji 
lankė gimines Tiflise, Gruzijoje, 
o kitos agentūros rašo, kad ji es
tė. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 8 d.: Gotfridas, So-

patra, Svirbutas, Domą. 
Lapkričio 9 d.: Teodoras, Eusto-

lija, Aušautas, Miglė. 
Saulė teka 6:30, leidžiasi 4:38. 

ORAS 
Saulėta, vėjuota, temperatūra 

60 1. 

Betliejaus burmistras nepritaria 
Egipto deryboms su Izraeliu, nes 
jos neišsprendžia palestiniečių pro
blemų ir neišvaduoja okupuotų 
Jordano žemių. 

\ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 8 d. SVEIKINO GEN. KONSULE 
DAUŽVARDIENĘ 

Lietuvių skau tų sąjungos še
šiasdešimtmečio sukakties pro
ga, skautijai nusipelniusi Lietu
vos generalinė konsule skautinin
ke Juzė Daužvardienė buvo ap
dovanota aukščiausiu LSS žyme
niu — Geležinio Vilko ordinu. 
Ordinas sesei Daužvardienei bu
vo įteiktas Akademinio Skautų 
Sąjūdžio metinėje šventėje. Ap
dovanojimo proga, spalio 19-tą 
d.. Chicagos skautininkių drau
govės vardu konsulės pasveikinti 
buvo nuvykusios draugovės drau
gininke v. s. Malvina Jonikienė ir 
iždininkė s. Hal ina Moliejienė. 
Sesei Daužvardienei su sveikini
mu buvo įteikti trys rožių žiedai, 
simbolizuoją tarnavimą Dievui, 

i Tėvynei ir artimui, ir gražus 
į gintarų vėrinys. Skautininke 

Susirinkusios įdėmiai klausėsi, j Daužvardienė tokiu pasveikini-
skiras dalis lakiu žodžiu jungda-! o vėliau paklausimais apibėrė | nimu buvo giliai sujaudinta. 
m a vedė naujoji draugininke v. i pagyventi Šeštosios TS prisimi-
s. Malvina Jonikienė. Sueigos te-1 imais. 
ma — Vl-toji Tautinė stovykla.! . . . . . . 
•v_ s- » . . . Antrce sueigos dalvie susirin-
j \e visnę vnar i-vwnK arri7'ii- 6 «*«*»/Jv 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTTNTNKIU-KV RAMOVE 
Redaguoja a idą. Irena Regienė, 2652 W. 65th St . , Oi icago, HL 60629 

Telefonas 476-7089 

ĮDOMI SKAUTININKIŲ SUEIGA 
Chicagos skautininkių draugo-' gučio radijo programą perdavė 

vės pirmoji naujųjų skautiškos labai išsamų reportažą, o vėliau, 
veiklos metų sueiga įvyko sekma- per keletą laidų "Skautybės Ke-
dienį, spalio mėn. 15 d., Jaunimo! lyie" tilpusiame straipsnyje supa-
centro žemutinėje salėje. Dalyva- žindino plačius skaitytojus su 
vo daugiau dvidešimt skautini- šiuo iškiliausiu LSS 1978 me-
kių. tų įvykiu. 

Sueigą pradėjo ir ją gražiai at-

visos, ypač vyresnes arri7:u-

LANKĖ KAPUS 

Vėlinių dienoje, lapkričio 2 d., 

Lie tuvos generalinė konsule s. Juzė Daužvardienė Chicagos skautinin
kių tarpe. Iš k.: v. s. Bronė Variakojiene, jį s. Irena Regienė, v. s . Mal
vina Jonikiene, v. s. Ona Siliūnienė, konsule s. Juzė Daužvardienė ir v. s. 
Grasi l i ja Meiluvienė. Nuotr. Lino Meilaus 

U T H U A N I A N WORLD-WIDE D A I L Y 
Second class postage paid ai Chicago, Ui. Published daily 
except Sundays. Legal Holidays. days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
countries. $37.00. 

PaSto iSlaidas mažinant pakvitavimai u i gautas prenume
ratas nesiunčrami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13 00 
Kanadoje . . . . U.S.A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 

. Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta C vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien » anksto susitarus. Redakcija už 
8.30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako Skel-
8:30 — 12:00. -. bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

sveikino tunto sesės. Vidurio ra-1 Kursas: "American Red 
iono vadeivė j.v.s. A. Gasne-ienė, i CrossBasic First Aid" plius ki- Į giui, tablečių temperatūra pa-
Vidurio rajono vadą atstovavęs s. i ti skautiški reikalavimai. j kyla iki 10-20 mln. °C per 10-5 

mtj-jį* Į « N M . . . į « H ^ . ^ S ^ J ^ I 0 * ' * ' t r t S £ * T o l V - B a l — • A^ros V a r t , ,u„,i-I Dėstys Raudonojo K a l a u s j sekundos. Tyrėju buvo pašte-

draugininke, j.s.Irena Regienė — ! Q Siliūnienė s H Moliejienė, j X l J o l e B a l z a r I e n e > Kernavės tam- ; Kalba: Lietuvių, tik knygos | tu kai kurie deuteno branduoliai 
sekretorė, s. Halina Moliejienė! v j Br Variakojiene* j ps Br' i t i n i n k ė Ps- Kristina Bukaveckai- angliškai parašytos. I tabletėje y r a pakankamai su-

iždininkė ir s. Aldona Mar-1 Stravinskienė j s. D.' Bvlait ienė; t ė i r L i t u a n i c o s t u n t 0 atstovas j . j Užbaigimas: Baigusieji gaus spausti i r įkaitę, kad galėtų 
. . . J* -į/ -. • c,, ps. Ramūnas Vidžiūnas. Abi va-

ir viešnia dr. V. Sruogiene S\.]t' . . „ . . . , ,. . . , - - . I„„I,A doves tarė zodj 1 tunto seses, va-Kazimiero lietuvių kapinėse lanke. . * l 

skautininkių-kų ir jų artimųjų, o į d o v e s ! r t e v u s -
taip pat skautijos draugų kapus, j Sueigą vedė pareigas pe*duo-
Ant kapų buvo padėta gėlių, už-; danti adjutante g.v.v. Rasa Nar-
degtos žvakutės, pasimelsta. Prie butaitienė ir naujoji adjutante g 

iškeltos gerbiamo Lietuvos konsulo Pet-; v . v . Dana Latvytė. Sueiga baigta n ė salė. 
kė v.s. Irena Kerelienė. Su sto-| mintys šiu metų draugovės veik-j™ Daužvardžio kapo, mirusįjį: lauželiu ir bendra nuotrauka šio D a t a : 1978. XI . 12 d , sekma-
vyklos programa ir užsiėmimais; lai bei kiti einamieji reikalai. 1 prisimenant, žodį tarė istorike dr. • svarbaus Nerijos tunto veikloje ,dierų 

apie ją išgirsti iš ten dalyvavu
siųjų. 

Pasakojimas apie stovyklą bu
vo suskirstytas į keturias dalis, 
kurias išsamiai ir įdomiai prista
tė keturios skautininkės. Apie sto
vyklos planavimą ir kūrimąsi pa
sakojo šios stovyklos Seserijos pa 

tienė — renginių vadovė. Buvo 
padėkota dvejus metus sumaniai 
draugovei vadovavusiai v.s Alei 
Namikeinei, ir prisiminimui 
įteikta knyga Lietuvos Šeimos 

stovyklės "Sutartinės" viršininkėj ^ ' 
ir dabartinė vyriausia skautinin-i Buvo ^apsvarstytos 

"Basic First Aid Certificate" i virsti helio branduoliais. Išlikęs 
ir Sanitaro specialybę. j 2,45 MW energijos vienas elek-

branduolinė sintezė. Vienas 
aukštos energijos elektronų im
pulsas išlaisvina iš sunkiojo 
vandenilio apie 1 mln. neutro
nų. Šiuo metu naudojamo elek
tronų pluoštelio galingumas sie
kia 250 bilijonų W, bet viena
me iš eksperimentų buvo pa
naudotas net 1000 bilijonų W 

dykai. Kny-i t ronas 
t. — 5.201 . 

dol. studentui. 
Vieta: Jaunimo centro apati 

Kaina: Kursas 
gos, raiščiai ir t 

parodė, kad vyksta I elektronų pluoštelis. jm. 

supažindino skautininke Dalia: Buvo prisiminta šiuo metu s u n - l ^ a n d a Sruogiene. 
Gotceitienė. Apie tuo pat laiku kioje sveikatos būklėje esanti v. į 

s. Ona Saulaitienė ir pasiųsta vykusią Gintaro ir Ąžuolo vado-
vių-vų mokyklą referavo Ginta-j jai visų dalyvių pasirašyta atvi 
ro m-los vadovė v.s. Vanda rutė. 
Aleknienė. Didysis savaitgalis, pa- ; Po ilgesnio nesimatymo buvo 
radai, laužas, parodos ir kitos malonu pabendrauti, vaišinantis 
įdomybės buvo vaizdžiais žo-' kava pasidalinti įspūdžiais ir 
džiais nupieštos "Skautų Aido"\ mintimis. 
redaktorės v.s. Sofijos Jelionienės. \ Sueiga buvo baigta tampriai! 

JAUNIMO DĖMESIUI 

Lituanicos tuntas šį šeštadie
ni, lapkričio 11 d., Jaunimo cent-

įvykio. Tęsis: 6 sekmadienius ar 
(pagal studento pa-trumpiau 

PAKĖLIMAI AUŠROS VARTŲ stangas) . 
TUNTE Laikas: 9:00 iki 12:00 ir pa-

• gal reikalą. Skautai galės da-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motėm ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pujas ld Bd. (Crauford 
Medical Building) Tel 

Beja, sesė Jelionienė, vos grįžusi, sujungtomis rankomis bendrame 
iš apsilankymo stovykloje, pa-; rate giedant tradicinę Ateina 
ruošė ir oro bangomis per Mar-1 naktis. IR. 

Baigiant skautijos sukaktu-; lyvauti draugovės sueigose (iš-
ro kavinėje ir vestibiulyje rengia yįnius metus, sekančios skautės j eiti ir grįžti . 
šokių vakarą jaunimui. Gera mu- j j r vadovės keliamos j vyresnis-1 Registruotis pas s. Juozą Liu-
zika šokiams iš plokštelių ir • ^mno laipsnį. binską tel. 735-3397. 

i magnetinių juostelių. Kviečiami . 
Į vyresnes skiltimnkes laips-visi skautai, skautės ir jų drau

gai neskautai. Visi turės progos U i : Viktorija Kucaite^ Danute 
maloniai pabendrauti jaukioje į Brusokaitė, Fausta Bobmaite, 
aplinkoje draugų tarpe. Nė vie- į Giedrė Penčylienė, Laura Lau-
nas šeštadienio vakare nepasili- ciūtė, . 
kitę namuose. 

DŽIUGI NAU]IENA 

TERMOBRANDUOLINES 
SINTEZĖS TYRIMAI 

JAV firmos "Sandi laborato-
riz" tyrinėtojai apšvitino aukš
tos energijos elektronų pluoš-

Į skiltininkės laipsnį: Loreta 
Daulytė, Vida Maliorytė, Judi
ta Patrai tė, Sabina Kotovaitė, t e i j u sunkiojo vandenilio ta-
Žibutė Kairytė, Karina Norkai-j į,letę išsiskyrusią energiją t y 

Lituanicos tunto bebriukų va - į t y t ė . Danutė Karužaitė, R o m a | r ė j a m g p a v y k 0 užregistruoti 
dovas dr. Algis Paulius ir jo žmo-1Norkienė.Birutė Sasnauskienė, | T a i k b a i g ^ ^ - - - - - -

Nerijos tunto ud- Daiva Paulienė, Loreta Devei-na Violeta — 
ryčių laivo globėja, susilaukė 
dukrytės Rimos Valentinos. Nau
jąja sesute džiaugiasi bebrai Vi
das ir Linas ir udrytė Laimutė. 
Nauja vaikaite džiaugisi ir Vi
durio rajono vadeivė j.v.s. Aldo
na Gasnerienė ir skautininkas 
Stasys Gasneris. 

NERIJOS TUNTO SUEIGOJE 

stengiantis 
sukurti valdomą termobran
duolinę sintezę. Elektronų 
pluoštelis suspaudė tabletę 
1/1000 jos pirminio dydžio, o 

na t a Ramanauskaitė, Laima Va Į slėgis pasiekė 5 mln. atmosfe-

kytė, Julytė Valaitytė, Silvija 
Fabijonaitė. 

Į paskiltininkės laipsnį: Re-

Nerijos tunto sueigoje pro irklų skliautus udrytės keliauja j jūrų jaunių 
vienetą. , Nuotr. Lino Meilaus 

SVEIKINAM NAUJAS 
GINTARĖS 

skautų vadovus. Lituanicos tun-
į t a s organizavo draugininkų 
j kursus, kurie paremti Ąžuo-

Nerijos tunto gintarės džiau- j lo ir Gintaro mokyklų pagrin-
gia.si padidėjusiu savo būriu. Į dais, pri taikant juos esamoms 
Spalio 19 d., gintarių įžodį davė j sąlygoms. Kursų dėstytojais 
valt. Lydija Bakaitytė, vair. Ve-; pakviesti Miško ženklo mokyk-
rutė Bilitavičiūtė, vair. Vilija• įas baigę skautininkai ir skau-
Dargytė, vair. I rena Jasulaitytė j tininkės-
ir vair. Vida Vizgirdaitė. Įžodis! 
įvyko ant Baltijos burlaivio, Mi-
chigano ežere. Seses įžodžiui pa-

Lituanicos tuntas pageidau
ja, kad kursus lankytų visi drau 

ruošė Nidos laivo vadė j.ps. Da- g į n inkai , jų pavaduotojai ir ak-
lia 2ygicnė. įžodį pravedė j.ps.! t y v i a i dirbantieji su jaunesnių-
Aldona Veselkienė. Po įžodžio , ;^ s k a u t ų draugovėmis tėvai. 
Baltijos įgulos gintarės g.v.v. D a - l T a i p p a t y r a k v i eč iamos šiuose 
nos Latvjtes namuose suruošė, k u r s u o s e dalyvauti i r Aušros 
kuklų, bet jaukų pr iem i mą savo V a r t u K e r n a v ė s i r Nerijos tun-
naujosioms narėms. įžodį davu
sios ir jų vadovės jaučia nuošir
dų dėkingumą skautininkams Le
opoldui Kupcikevičiui ir Aleksui 
Pociui, paruošusiems burlaivį 
įžodžiui ir kantriai laukusiems 
Gran t Parko uoste. Visos naujo
sios gintarės jau įsijungė įvai
rioms pareigoms Nerijos tunte. 

DRAUGININKŲ KURSAI 

Norėdamas sustiprinti drau
govių skautiškąją veiklą ir tu
rėt i geriau paruoštus skaučių ir 

tų sesės draugininkės. laivų va
dės ir jų pavaduotojos. 

Visi kursų reikalai buvo smul 
kiau aptariami ir kursų daly
vių registracija pravesta per 
visų dalyvių bendrą sueigą lap
kričio mėn. 5 dieną Jaunimo 
centree. 

j . b. ps. Kazys Miecevičius, 
Lituanicos tunto tuntininkas 

v. s- Romas Fabijonas. 
kursų vedėjas 

deišaitė, Rūta Predkelytė, Auš
r inė Mikutaitytė, Zita Varne-
lytė,Rasa Sutkutė, Hona Vai
čiulytė. 

Darbas, džiaugsmas, pareiga 
— Aušros Vartuos visada! 

Iškilminga Nerijos jūrų skau
čių tunto sueiga įvyko spalio 
29 d. ryte, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

Sueiga buvo pradėta šv. Mi-
šiomis. Po pamaldų, nestovykla
vusioms sesėms išsirikiavus salė
je, su stovyklinėmis gairėmis dai
nuodamos įžygiavo Šeštojoje Tau
tinėje stovykloje stovyklavusios 
sesės ir atskirai — Rako stovyk
lavietėje stovyklavujsios udrytės. 
Abiejų stovyklų vadovės — j.s. 
Vida Račiūnienė ir j.s. Irena Re
gienė tarė po trumpą padėkos 
žodį. Stovyklautojos buvo gra
žintos tuntininkei ir vėl įsijungė 
į savo vienetų gretas. 

įnešus vėliavą buvo perskaity
ti tuntininkės IT laivų įsakymai. 
Pagal tunte nusistovėjusį papro
tį, pirmąjį udryčių patyrimo laips
nį išlaikiusios sesės pro irklų 
skliautus buvo pervestos į jūrų 
jaunių vienetą. 

LS Seserijos vyriausios skauti
ninkės įsakymą perskaičius, dve
jų meti} tuntininkės kadenciją 
baigusi tuntininkė j.ps. Jolanda 
Aleksiūnienė, tunto vėliavą per
davė Vidurio rajono vadeivei j . 
v.s. Aldonai Gasnerienei, kuri 
vėliavą įteikė tuntininkės parei
gas perėmusiai j.ps. Aldonai Ve-
selkienei. 

Buvusią ir naująją tuntininkės 
jautriais žodžiais ir dovanėlėmis | J 

PIRMOSIOS PAGALBOS 
(SANITARO) KURSAI 

Ruošia: Lituanicos tuntas. 
Kviečiami: Lituaniccs tuntas 

kviečia Aušros Vartų, Kerna
vės, Nerijos tuntų skautes pa
sinaudoti šiuo kursu. 

Amžius: 
skautas,-ė, 

skautas, -ė, 
sk. vyčiai ir 

rų. Esan t tokiam dideliam slė-

L U 5-644€ 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m V I D A U S O G O S 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzi.. Aveniu-. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtai! 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šešta d. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51s t Street 
T e l . — G R 0-2400 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 38 metus tar
nauja N'ew Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeStadier.į nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš \VEVD Stoties New Torke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Štokas 
1407 Force Drive 

Mountainside, X. 4. 07092 
Tel. 2S2-3503 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lletu-
višk\j kultūrinu; valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto-

p n t . j ties (New Jersey WSOU. 89.5 meg. 
KM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

skautės j . budžiai ir gintarės. <v*k»«g. prof. J . stukas) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiinii 

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

* 
COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 

2423 Wesi 59th Street - Tel. 6R 6-7777 
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 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA I R CHIRURGE 

specialybe — S e m j Ir 
Kamocinča ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski R o s d 

DR. A. B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS DR C H m U R G A S 

Te l . — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos paga l susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2 8 5 6 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir pe-nkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Tel. ofiso ir b o t o : OLrmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REl iaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA, IR CHIRURGE 
KTDIKIV- fB VAIRŲ LIGOS 

SPf^IAJLIST* ' -
MEIMCAL, Bl'ELDINO 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus l igos 

2454 We*t 71s t Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. Z iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Oftsal: 

111 NO. TVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

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

DR. A. IENKINS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 6Srd Street 

Valandos p a g a l susitarimą 
— - - * 

1002 N. Wwtern Ave., Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 VV. 127 S t , Palos Helgįhts 
TeL Ml-0730 

Valandos paga l susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* h-
"Contact jensag'* 

; 2 6 1 8 W. 7 1 s t S t — Tel. 737-5149 
į Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ori-, telet. R E 5-4410 

Rf'fldVJicljos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofl«. tel. Hf. 4-2123. \nmiĮ KI 8-fll».-, 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pliTO.. antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — iŠ anksto susitarua. 

{stalgos Ir b a t o tel. 652-1381 

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

1407 So.49th Conrt. Cicero, HL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Uakyrua trW b- fce*t»d 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W*«t 71s t Street 
Valandos: l .g vai. popiet 

Treč. Ir S«Stad pairai surttarlraa. 

Ofs. tel. 586-3166; namo 381*3772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

p i r m . antr. , ketv. ir penkt. 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

Vai. 
2 7-

J 

— n 



Sustiprinti akciją 

l Lenkiją atvyksta daugiau tu
ristų negu į Pabaltijo ar kitus, so
vietų pavergtus, kraštus. Lenkija 
nėra sovietų okupuota, o tik tu
ri Maskvos satelito statusą, todėl 
savi komunistai valdovai duoda 
daugiau teisių ne tik krašto gy
ventojams, bet ir turistams. 

Turistai į Lenkiją važiuoja pa
vieniai, tenai gali lankytis įvai 

gesnį laiką: 4-6 savaites. Ir į Len
kiją važiuoti nėra labai malonu. 
Vienas lenkas pasakojo: "Kelio
nei reiki išleisti daugau kaip 
1000 dolerių, o dar 2-3,000 do
lerių reikia turėti kišenėje, nes 
važiuoji į suvargusį kraštą, visi 
į tave žiūri, kaip į amerikoną, 
o giminaičių atsiranda daug dau
giau, negu tikėjais. 

Lenkijoje užsienio valiuta nė
ra suvaržyta, todėl kiekvienas 
gyventojas, kurs turi užsienio va
liutos, gali laisvai p»/kti doleri
nėse krautuvėse. Tokiu būdu už
sienio valiuta nuplaukia į val
džios iždą. Dolerinėje krautuvėje 
degtinės bonka —90 centų, o 
nedolerinėje — 1.60 dol. Daug 
kas verčiasi degtinės spekuliaci
ja. Lenkijoje labai daug girtau-

U2 NEKALTAI NUTEISTŲJŲ IŠVADAVIMĄ 
Apie tai, ko verti Sovietų teis- mųjų suole šalia Petkaus. Kur lo

mai ir kokiomis priemonėmis jų gika? Vienas organizacijos daly-
teisėjai ar prokuratūra išgauna viui — kalėjimas, kitam — lais-
jiems palankius liudijimus, žinių vė Vakaruose", rašo LBKB (Nr. 
suteikia "Lietuvos Katalikų Baž- 34,5 pusi.), 
nyčios kronika" mus pasiekusia- • 
rae paskutiniame 34 numeryje, LBKB tęsdama V. Petkaus by-
aprašydama Viktoro Petkaus by- l o s aprašymą, pastebi dar vieną 
lą liepos 10-13 dienomis Vilnių- į d o m u f a k t ą > ^ saugumo val-
*e* , dininkai neįleidę į teismo salę 

Kadangi V. Petkus okupantų norinčių stebėti teismo procesą ir . 
teismo nepripažino ir atsisakė į m i i i c in mkai pašalinę liudinin- riose vietose ir Lenkijoje išbūti ii 
JI eiti, Jis buyęs i teismo salę ke- k u S j "susirinkęs jaunimas ramiai 
tuvnj milicininkų jėga įvilktas už- ^]o i r susibūrė ant plačių teis-
laužtomis rankomis. Teisme jis m o l a i p t u > N e ž įn ia , iš kur atsi-
pareiške esąs nekaltas ir atsisakė r a d o g l ė b y s gvazdikų, visi jie bu-
a d ^ M ° Pf1*"8^ vo po vieną išdalinti liudy-

Kodel Petkus atsisakė sovietinio t o j a i n s i r susirinkusiam jauni-
advokato paslaugų, mums tai ge- m u L Laikydami rankoje gvazdi-
rai žinoma, nes ne vienas teisia- kus> jaunimas ir Petkaus draugai 
mas politinis kalinys anksčiau susispietė vienoje laiptų pusėje ir 
buvo jų paslaugų" atsisakę, tei- e m ė darniai choru kalbėti rožan-
stngai motyvuodami, kad Sovie- Q ų « Milicininkai ir atsiųstieji te
tų advokatai yra ne kaltinamo- levizijos reporteriai bei fotogra-
jo gynėjai bet dažniausiai jo fai> < j a r n e m a t e t o k i o s ^ ^ 
papildomi kaltintojai. Kitaip sa- protesto, nebežinoję kaip elgtis, 
kant, teismo metu jie virsta pro- B e ] e ^ p e t k u liudijančių ar 
kurorais o prokurorų ir šiaip jau j o simpatikų tarpe, atrodo, buvo 
bylose pakankamai yra. i r ^ ^ t a u t y b ės žmonių. LKBK 

* liudijimu, "maskvietė T. Velika-
Iš tolimesnės teismo proceso nova papulkininkio Baltino bu-

aprašymo eigos matyti, kad per vo taip brutaliai pastumta, kad 
visas tris teismo tragikomedijos parkrito ant grindų. Teismas 
dienas Petkus ir jo liudininkai bei taip pat paskelbęs, kad R. Ragai-
bendraminčiai gražiai laikėsi, šis, atsisakęs bolševikų teisme 
Kun. A. Garuckas, įleistas į salę liudyti, patrauktas baudžiamo-
kaip liudininkas, katalikiškai pa- jon atsakomybėn, 
sveikinęs Petkų, pateikęs apie jį LKBK, paskelbusi detalų V. 
gerą liudijimą ir pridėjęs: "Vei- Petkaus bylos aprašymą, skelbia 
kėme drauge, todėl galite ir ma- ir sprendimą: "Teismas paskelbė 
ne pasodinti šalia V. Petkaus į Viktorą Petkų itin pavojingu re-
kaltinamųjų suolą. Laikysiu sau oidivistu ir pasmerkė jį 3 metams 
garbę mirti lageryje, kaip mirė kalėjimo, 7 metams griežto reži-
mano mokytojai — vyskupas mo lagerio ir dar 5 metams 
Reinys ir Tėvas Andruška". Liu- tremties". 
dininkė Jadvyga Petkevičienė į- Ta pati LKB Kronika nuolat 
teikusi V. Petkui rožę, tačiau ji skelbia lietuvių politinių kali-
tuojau buvusi atimta. nių pavardes, kuriais ypatingai 

V. Petkų kiek įstengdami gynė reikią rūpintis: P. Pliumpa, N. 
ir gerai už jį liudijo Helsinkio Sadūnaitė, didelis lietuvių drau-
grupės narė O. Lukauskaitė - gas S. Kovaliovas, V. Lapiems, 
Poškienė, dvi buvusios Petkaus B. Gajauskas, V. Petkus, 
buto šeimininkės; Helsinkio gru- * 
pės narys E. Finkelšteinas (liu- Tačiau vienoje pogrindžio 
dijimą atsiuntė raštu) ir kiti. spaudos vietelėje nurodoma, kad 

* išeivijos lietuviai permažai rūpi-
Neteisingą ir V. Petkų neteisin- naši pavergtosios Lietuvos reika-

gai kompromituojantį liudijimą lais ir jų žygiai lietuviams poli-
davęs tiktai jaunas kareivėlis Či- tiniams kaliniams išlaisvinti ne-
vilis. Antrą dieną po teismo jis są pakankami, 
savo draugams pasipasakojęs, Pavergtosios Lietuvos lietuviai, 
kad "saugumas jį privertė duoti uoliai seką užsienio radijo pra-
parodymus, kai jis buvęs girtas, nešimus, juos išklausę, dažnai 
nieko iš esmės nesupratęs ir su- nusimena, kad juose skelbiami 
tikęs su viskuo, ką jam liepė pa- beveik išimtinai žydų ir rusų tau -
tvirtinti, o vėliau nepajėgęs savo tybės disidentų vardai ir pavar-
parodymų paneigti". LKBK to- dės. Labai retai kada jas uŽsime-
liau tęsia: "Vargšas jaunuolis, jis na apie Viktorą Petkų, Nijolė 
niekada nebuvo Petkaus lytiniai Sadūnaitė esanti pamažu už-
išprievartautas, bet moraliai jį mirštama, o kitų pavardės visiš-
trkrai išprievartavo tie, kas pri- kai neminimos. Tiesa, esą daug 
vertė jį duoti melagingus parody- kalbama apie galimą pasikeiti
mus. Jaunuoliai, kurie lankyda- mą suimtaisiais politiniais kali-
vosi V. Petkaus bute ir ten bend- niais tarp Sovietų Sąjungos ir JA 
rai studijavo Šapokos 'Lietuvos V-bių. Bet ir ten linksniuojamos 
istoriją' bei religines knygas, nie- tikrai dviejų žydų tautybės disi-
kada jo nėra matę Petkaus bute", dentų — A. Ginsburgo ir N. Sča-

Sis LKBK tvirtinimas visiems ranskio pavardės, esą daromi žy-
suprantamas, ypač žinant dau- giai juos išlaisvinti, bet kodėl gi 
gybę faktų, kai sovietiniai "tei- tylima apie lietuvius, dar ilgiau 
singumo" organai protingiausius kalėjusius Sovietų kalėjimuose ir 
žmones dažnai paverčia psichiš- dabar dar didesnes bausme gavu-
kai nesveikais ir atiduoda juos sius, kodėl jie ir čia diskriminuo-
"gydyti" į bepročių ligonines, čia jami? — klausia keliamųjų lie-
pr i tiktų pacituoti poeto Putino tuvių disidentų draugai. 
vieno eilėraščio posmelį: "Ir trfc Žinoma, mums iš čia nėra 
bunoluos išdidžiai / teisiuosius lengva išaiškinti pavergtosios 
teisia žmogžudžiai"... Lietuvos lietuviams labai siau-

Beje, tomis pačiomis LKBK ži- ras ir be galo ribotas mūsų veik-
niomis apie V. Petkų liudijęs los užsienyje galimybes, palygint 
(anksčiau paruoštu raštu) latvis su tomis, kurias turi žydai ar ru-
Kalninš teisme, perskaitant su- sai. Vis dėlto lietuvių politinių 
tarimą dėl numatomo Estijos, kalinių laisvinimo akcija mūsų 
Latvijos ir Lietuvos išvadavimo tarpe turėtų būti plečiama ir stip-
komiteto steigimo. "Petkaus by- rinama, nurodant, kad lietuviai 
lą apsunkintieji parodymai iš ne mažiau kovoja už žmogaus tei-
Kalninšo buvo nupirkti už leidi- ses, kaip minėtų tautybių Sovie-
mą išvykti į Vakarus. Ir tikrai, tuose žmonės ir kad lietuvių oku-
dar prieš prasidedant teismui, pacinėse sąlygose vargas, skur-
Kalninšas su šeima jau buvo va- das, kova ir kraujas taip pat yra 
karuose. Remiantis jo paties liu- didžiosios žmonijos vertybės, 
dijimais, jis turėjo sėdėti kaltina- b. kv. 

LENKIJA TURISTO AKIMIS 
Geriau gyventi laisvajame pasaulyje 

J. VAICELIŪNAS 

viausia gauti ir 1.1 
Oficialiai JAV doleris —25 

zlotai. Juodoje rinkoje už dolerį 
moka 75-100 ir net 150 zlotų. 
Lenkijos valdžia kviečia iš Vaka
rų lenkus pensininkus grįžti į sa
vo kraštą. Čia jiems valdžia už 
pensijos čekio dolerį mokėdavo 
po 75 zlotus, bet vėliau numaži
no iki 33 zlotų. Anksčiau pen
sininkas, gaunąs per mėnesį 300 
dolerių, galėjo sudaryti iki 
20,000 zlotų — tris kartus dau
giau už kasyklų darbininko atly
ginimą arba 8 kartus daugiau už 
žemiausios darbininko kategori
jos atlyginimą. 

Juodoje rinkoje iškeistais dole
riais galima gyventi labai gerai, 
nors ne visko įmanoma oficialiai 
gauti. Bet, kai gerai sumoki, tai 
ir prekių atsiranda. Vienas Lietu
vos lenkas, kurs gyvena Kanado
je, nuvažiavo į Lenkiją. Jam ar
timieji iškeitė 100 dolerių po 
140 zlotų, todėl jis sudarė 14,000 
zlotų. Jis su 6 giminaičiais užėjo 
į gerą gestoraną pavakarieniauti. 
Už vakarienę sumokėjo 950 zlo
tų ir dar pridėjo 50 zlotų arbat-

jančių. Vieni geria dėl nevilties, pinigių. Taigi, jis už vakarienę 
kiti — už zlotus tą prekę leng-1 sumokėjo 1,000 zlotų arba 7 do-

pavadinta išgamos K. Požėlos var
du, Bažnyčios gatvė — Laisvės 
vardu, o Kauro gatvė — kito iš
gamos Z. Angariečio vardu. Dar 
viena gatvė pavadinta net vieno 
didžiausių sovietinių žmogžudžių, 
čekos viršininko Dzeržinskio var
du. Kuriai gatvei duotas šio krau
gerio vardas, straipsnis nemini, 
bet iš sakinio dalies "kvartalai į 
rytus nuo K. Požėlos aikštes, prie 
Kęstučio, Gedimino, Dzeržinskio ir 
iš dalies "Laisvės gatvių", atrody
tų, kad tai galėtų būti Vinco Ku
dirkos gatvė. 

JEIGU IŠVAIZDA PAGERĖTŲ 
Ok. Lietuvos "Literatūros ir Me

no" (š. m. spalio 7 d. nr.) redak
cijoje kalbėjosi "Menininkas ir 
valstybė" klausimu rašytojas Ali 
Bieliauskas, skulptorius K. Bagdo
nas, akad. J. Jurginis, e. prof. p. 
Eug. Meškauskas ir žurnalo redak
cinės kolegijos narys J. Lazauskas. 
Skulptorius K> Bagdonas, kuris yra 
valst. dailės instituto skulptūros 
katedros vedėjas, pabrėžęs, kad 
"Menas — svarbus ideologinis 
ginklas", nusiskundė, kad "Gaila 
tik, kad kai kur neapsižiūrim. Ko
dėl, sakysim, mūsų jaunuoliai ne
retai žavisi užsienių prekių apipa
vidalinimu? Anaiptol, ne dėl to, 
kad jie būtų antitarybiškai nusi
teikę, o todėl, kad tie daiktai gra
žūs. Žmogui nebūdinga imti tai, 
kas bloga. Jeigu mūsų prekių iš
vaizda pagerėtų, — situacija pasi
keistų". 

Vadinasi, sovietinės gamybos 
menkavertes prekes galėtų išgelbė

ti jų pagerėjusi išvaizda. Kažin, 
"drauge" Bagdonai? Juk pats sa
kai, kad "žmogui nebūdinga imti 
tai, kas bloga". Obuolį valgom ne 
dėlto, kad jis gražiai atrodo, o to
dėl, kad jis viduj nesupuvęs. 

PAtiEDEVTI GIMSTAMUMĄ 
Savaitraštis "Kalba "Vilnius" š. 

m. 40 nr. rašo apie liaudies ūkio 
planavimo specialistų š. m. rugsėjo 
22 d. atsakymus į televizijos žiū
rovų klausimus. Iš tų atsakymų 
matyti, kad planuotojus vargina ir 
dvi okupuotos Lietuvos gyventojų 
problemos: gimimų skaičiaus ma
žėjimas ir gyventojų senėjimas. 
Anot jų, 1960 m. Lietuvoje gimė 
beveik 41 tūkstantis arba vienam 
tūkstančiui gyventojų teko 22,5 
gimimų, o 1977 m. gimė jau ma
žiau kaip 20,000 arba tik 15,5 vie
nam tūkstančiui. 

Antroji problema — gyventojų, 
ypač kaimuose, senėjimas. "Čia 
kas penktas gyventojas jau yra 60 
metų amžiaus. Tai yra tolesnio kai
mo gyventojų skaičiaus didėjimo 
stabdys. Jau dabar 24 rajonų kai
mo vietovėse miršta daugiau, negu 
gimsta. Tad po kelerių metų šiems 
rajonams gali būti itin sunku ap
sirūpinti darbo jėga". 

Kas daryti? Planuotojai atsako. 
kad "Sprendžiant šias problemas, 
svarbu padidinti arba bent jau sta
bilizuoti esamą gimstamumą..." 

Bet, kaip padidinti? Juk nelais
vėje (zoologijos sodų narvuose ir 
užtvarose) net ir kai kurie paukš
čiai bei gyvuliai atsisako veistis. 

Jurg. Ežer. 

lenus — po dolerį nuo asmens. 
Jei dolerius būtų iškeitęs oficia
liu kursu —po 25 zlotus už 
dolerį, tai už tą vakarienę būtų 
sumokėjęs 40 dolerių arba po 
maždaug 6 dol. asmeniui 

Jis aplankė savo giminaičius, 
gyvenančius netoli Dancigo. Jie, 
už Lietuvoje nustotą dvarą, čia 
gavo kelis hektarus geros žemės, 
paimtos iš vokiečių. Jie pradėjo 
verstis šiltadaržminkyste. Vers
las ėjo labai sėkmingai, jie darė 
milijoninę apyvartą. Tai pastebė
jo valdžia ir tą verslą iš jų nupir
ko už 2 mil. zlotų. Bet prie val
diško darbo ir priežiūros, vers
las pradėjo smukti ir duoti nuos
tolius. Tada valdžia norėjo tą 
verslą jiems grąžinti už 2 mil. 
zlotų. Bet jie nebesutiko to vers
lo pirkti, nes jie jau buvo seni, 
turėjo užtenkamai pinigų, kam 
jiems bevargti. Tas rodo, kaip ei
na privatus ir valdiškas verslas. 
Tik nuostabu, kad Lenkijos ko
munistinė valdžia tokį verslą at
pirko, o sovietai-nacionalizuoja, 
atima veltui. 

2emės ūkio šalis — 
trūksta maisto 

Nors Lenkija yra ūkio kraštas, 
bet joje trūksta maisto produk
tų, ypač mėsos. Geros rūšies mė
sa daugiausia išvežama į Sovie
tų Sąjungą. Konservuotos mėsos 
gaminių išvežama ir į užsienį. 
JAV ir Kanadoje galima gauti 
prikti "Krokuvos" kumpio. Len
kijoje privatūs žemės ūkiai ge
riau tvarkosi, negu kolchozai. 
Kai derliaus nuėmimo metu esti 
prastas oras, privatūs ūkininkai 

ninkas per mėnesį gauna 2,500! 
zlotų, o jautienos kilogramas 125 ] 
zlotai, tai tokio darbininko gyve
nimas yra labai skurdus. Lenki
jos miestuose matyti daug žmo
nių, ypač moterų, rankoje ne
šančių medžiaginį krepšelį. Tai 
jų aruodas. Pamatę kur parduo
dant maisto produktus, jie sto
ja į eilę ir kartais pavyksta ką 
nors nusipirkti. Maisto atžvilgiu 
ir Lenkijoje tebėra karo meto są
lygos. 

Religinė sritis 
Lenkijoje religinė sritis yra 

daug geresnėje padėtyje, negu so
vietų okupuotuose kraštuose. 
Lenkijos katalikai turi savo uni
versitetą, spaustuvę, leidžia savo 
laikraščius. Nors ir tas instituci
jas kontroliuoja komunistai, bet
gi šį tą turi ir katalikai. Lenki
jos katalikų 3-jų laikraščių tira
žas siekia apie 200,000 egzemp
liorių, o turėtų siekti apie 3-5 
mil. egz. Lenkijoj yra apie 20,000 
kunigų, 30,000 seserų vienuolių. 
Per vienerius metus buvo įšven
tinta 438 kunigai, o seminarijo
se kunigystei ruošiasi 5,058 klie
rikai. Jei prieš II-jį pasaulinį ka
rą Lenkijoje kunigų buvo 10 kar
tų daugiau, negu Lietuvoje, tai 
dabar — 30 kartų daugiau. Lie
tuvoje religiją labai varžo komu
nistai, ir lietuviai komunistai. 

Viešnia is Lietuvos pasakoja 
Tas lenkas Lenkijoje sutiko sa

vo giminaitę iš Lietuvos. Ji te
nai dėsto institute, kur aukšto 
rango komunistai siekia mokslo, 
nes toks yra įsakymas. Ką jie ga
li atsiekti per trumpą laiką, ne
turėdami laiko mokytis ir neno-

Statybininkė 
uždangos. 

moteris už geležinės 

SENĖJIMO PROBLEMA 
PROFILAKTIKOJE 

Anglijos P. Stefano klinikos 
pranešimuose spaudai rašoma, 
kad RNR ir DNR lemia ne tik 
individualias organizmo savybes, 
bet ir gyvenimo trukmę. Dr. P. 
Stefanas (iš Londono) skiria 
savo pocientams vaistus, ku
riuose yra RNR ir DNR. Rege-
nacinės celių (ląstelių)) terapi
jos metodą jis yra išbandęs 
tūkstančiam ligonių ir beveik 
per 30 metų nė vienam iš jų 
nebuvę nepageidautinų reiški
nių. 

Viena svarbiausių senėjimo 
priežasčių yra celių nesugebėji
mas išlaikyti savo kokpbę. Tam 
tikrų psichologinio ir fiziologi
nio pobūdžio sunkumų papras
tai esti vyrų ir moterų, pasak 
dr. Stefano, klimakeriniu pe
riodu. P. Stefanas kartu su 

nors po 3 (poniškas laipsnis). 

virai pasisako, kad jie reikiamo 
mokslo nepasieks, o prašo moky-

sugeba nuo savo laukų derlių nu- j to]-U) ^ad tos jiems pastatytų 
imti, o kolchozai — ne. Kolcho
zuose daug laiko praleidžia vi
sokiems sugaišimams: kol kolcho-
zininkai nueina 4-5 km į kol
chozo lauko galą, ateina 10 va
landa, o 12 vai. — pietūs. Tas 
pat ir po pietų. Lenkijoje kolcho
zų nedaug ir jų skaičių norima 
mažinti, nes privatus ūkis yra 
našesnis. Sovietų Sąjungoje kito
kia tvarka: kaip bebūtų tvarko
mas žemės ūkis — komunistams 

'duonos užteks. 
Lenkijoje darbininkai per mė

nesį uždirba nuo 2,500 iki 7,500 
zl. Daugiausia uždirba kasyklų 
darbininkai, nes nuo jų priklau
so krašto pramonės raida. Jiems 
duodama ir kitokių privilegijų: 
maisto priedai, apranga, atosto
gos. Lenkijoje prekių kainos 
aukštos: vyriškas kostiumas — 
2,000 zlotų, batai 300-400 zlotų. 
Nuosavo namo statybai medžia
gos lengva gauti už dolerius, 
sunku — už zlotus. Jei darbi-

rėdami mokytis. Jiems svarbu į kolegomis šveicarais sukūrė se-
kaip nors gauti diplomą. Jie at- j rūmą nuo impotencijos, kuris 

padeda 70% ligonių ir nesuke
lia neigiamų psichologinių reiš
kinių. 

Gydant klimakterinio laiko-
Jie už tai gerai joms atsilygina: j tarpio moterų negalavimus, 
rusiškais ikrais, šokoladu, užsie- gį8 serumas panaikina depresi-
niniais gėrimais, batukais, nailo- j ja^ kraujo antplūdžius į veidą 
nu ir kitokiomis vertybėmis, ku
rių Lietuvoje normaliai neįma
noma gauti. Joms taip pat ne
svarbu, ar tie komunistai ką nors 
išmoks ar ne, o joms svarbu, 
kad jų atlyginimas, skaitant su 
dovanomis, pašoka 4-5 kartus. 
Nors Sovietų Sąjungoje kyšiai 
draudžiami, bet juos labiausiai 
praktikuoja komunistai. 

Kvaila tvarka. 
Ir Lenkijoje žmonės sako, kad 

komunistinė santvarka yra kvai
la. Lenkijoje daugumas yra duo
niniai komunistai, kuriems sva.-
bu prilįsti prie valstybinio ir je-
ro lovio, o dėl komunistinių idė
jų — spjaut į jas. Atliekamas 
pats minimumas. 

Tas lenkas sako, kad Lenkijoje 

ir kitus nemalonius šio laiko
tarpio reiškinius. 

Nors dr. P. Stefanas nėra iš
aiškinęs, kaip veikia serumas, 
įvairių RNR ir DNR molekulių 
repiikacinių savybių atradimas 
leidžia tikėtis, kad jie skatina 
senstančių celių (ląstelių) at-
jaunėjimą ir regeneraciją. Dr. 
Stefanas mano, kad regeneraci
nės celių terapijos metodas 
gali tapti vienu svarbiausių se
nėjimo profilaktikoje. jm, 

pensininkui su doleriais gyveni
mas yra geras: savas kraštas, sa
vi žmonės. Bet ar ilgai bus tokia 
tvarka. Kas žino, kas laukia Len
kijos po kelių metų. Geriau gy
venti laisvajame pasaulyje, nors 

' ir jame yra kvailumų. 

Spaudoj ir gyrenime 

RUSINA IR SUSINA 
Okup Lietuvos "Kultūros Ba

rai" i. m. 8 nr. {dėjo Algimanto 
Miškinio straipsnį "Kapsukas", 
šiuo Lietuvos išgamos slapyvardžiu 
Lietuvos okupantai 1955 m. pava
dino Suvalkijos švietimo, kultūros 

ir lietuvybės ugdymo centrą Mari
jampolės miestą. H to straipsnio 
matyti, kad gražiausioji, centrinė 
miesto gatvė (Vytauto) pavadinta 
ruso Černiachovskio vardu, gra
žiausioji aikštė (Basanavičiaus) 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Bu v. Lietuvos kriminalinės pofici jos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
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Išgirdusi šūvius Jokūbaitytė, išbėgusi iš savo bu
to į kiemą ir pamačiusi, kad Smulkevičius guli ant že
mes be gyvybes žymių, įbėgusi Atgal į savo butą, pra
dėjo šaukti: "Ką tu padarei. Tu nušovei valdininką. 
Dabar tau bus blogai". Išgirdęs tai Kairys, per langą 
pamatęs, Kad Jokūbaitytės butas yra apsuptas policijos 
ir, kad jis iš jo pabėgti negalės, iš pistoleto paleido sau 
vieną šūvį į galvą ir po kelių minučių mirė. 

Smulkevičius buvo palaidotas Šiaulių miesto R.-
Katalikų kapuose, o Kairys ui tų pačių kapų mūrinės 
tvoros, nešventintoj vietoj. 

Praslinkus keliems mėnesiams, Kairio meilužė Jo
kūbaitytė, už Kairio slėpimą, buvo Šiaulių apygardos 
teismo nubausta 3 metams kalėjimo. 

Patikrinus pavogtų daiktų bylą, paaiškėjo, kad 
pistoletas "Mauzer" 7.65 kalibro, pagal esantį ant pis
toleto numerį, kuriuo Kairys nušovė Smulkevičių ir pats 
nusižudė, buvo pavogtas iš Šiaulių geležinkelio stoties 
policininko, kai šis buvo nuėjęs praleisti naktį pas pro
stitutes, kurias tuo laiku globojo Vaitkienė, gyvenanti 
Šiaulių mieste Lauko gatvėje Apie tai buvo užvesta 
atskira kvota išaiškinti, kas pistoletą iš geležin
kelio policininko pavogė. 

"Amerikonas" 
1935 metais, Raseinių mieste gyveno vienas pilie

tis (pavardės neatsimenu), kuris vaidino amerikietį. 

Jis vaikščiodavo visuomet gražiai apsirengęs, ant pil
vo nešiodavo pasikabinęs su storu retežėliu laikrodį 
nieko nedirbo ir visuomet turėdavo pinigų. Jis dažnai 
važinėdavo į kitus miestus, kur būdavo jomarkai ir pa
matęs, kad koks ūkininkas pardavė arklį ar karvę, jį 
užkalbindavo ir sakydavo, kad yra amerikonas, nese
niai sugrįžęs iš Amerikos aplankyti savo giminaičių. 
Besikalbant papasakodavo, kad jis esąs kilęs iš ūki
ninkų šeimos ir, kad jam yra malonu pasikalbėti su 
ūkininkais apie ūkiškus reikalus ir, kad jis norįs pirkti 
ūkį. Po tokio pasikalbėjimo jis pakviesdavo ūkininką 
užeiti į kokią nors alinę ar restoraną išgerti stiklą 
alaus. Užėjus jis užsakydavo degtinės ir alaus ir 
pradėdavo vaišinti pakviestą ūkininką. Išgėrus kelius 
stikliukus degtinės ar alaus, jis tam ūkininkui į jo stik
linę įpildavo kokių tai migdomų miltelių, nuo kurių tas 
tuoj užmigdavo. Tada iš jo kišenės pavogdavo pinigus 
ir iš alinės ar restorano pasišalindavo. Kai ūkininkas 
pabusdavo, tai nei "amerikono", nei pinigų kišenėje 
neberasdavo. Jis būdavo labai nustebintas, kaip galė
jo taip greit nuo išgertų kelių stikliukų degtinės ar 
stiklo alaus pasigerti, kad užmigo prie stalo ir nieko 
nejuto, kaip jam iš kišenės buvo pavogta piniginė su 
pinigais. 

Tačiau vienas ūkininkas iš Viduklės valsčiaus, 
Raseinių apskrities, iš kurio paminėtas "amerikonas" 
pavogė iš kišenės pinigus, jo pavaišintas susirgo ir mi
rė. Matyt, kad jam tas amerikonas į stiklinę įpylė per
daug tų miltelių, nuo ko įvyko mirtis. Čia buvo jau ne 
paprasta vagystė, bet žmogžudystė, už kurią yra bau
džiama sunkiųjų darbų kalėjimu. 

Darant kvotą paaiškėjo, kad jis panašių nusikal
timų papildė Raseinių, Kelmės, Viduklės ir Joniškio 
miestuose. Jam papildžius paskutinę vagystę Ra
seinių mieste, jis buvo atpažintas ir policijos suimtas. 

Kadangi jis buvo padaręs nusikaltimus įvairiuose 
miestuose, tai Raseinių policijos buvo perduotas krimi
nalinei policijai ir kvotos apie jo padarytus nusikalti

mus buvo daromos mūsų įstaigoje. Kvočiamas jis 
kaltu prisipažino ir už tai vėliau, buvo Šiaulių apy
gardos teismo nubaustas keleriems metams kalėjimo. 

Apie dresiruotą policijos šunį "Reksą" 
Man tarnaujant Šiaulių kriminalinėje policijoje, 

prie mūsų įstaigos buvo prikomandiruotas šuns vado
vas policininkas Vitkauskas, kuris prižūrėdavo ir mai
tindavo vilkų veislės dresiruotą šunį Reksą. 

Šuo buvo taip išdresiruotas, kad suprasdavo jam 
duodamą komandą. Pavyzdžiui, jei į mūsų įstaigos 
raštinę ateidavo su reikalais koks kaimietis ir 
atsisėsdavo laukiamam kambaryje ant kėdės nenusiė
męs kepurės, tai policininkui Vitkauskaui pasakius 
"Reksai, negražu, sėdi su kepure". Reksas pašokęs 
kaimiečiui nutraukdavo nuo galvos kepurę ir numes
davo ant žemės. Tada policininkas Vitkauskas tam kai
miečiui pasakydavo: "Matai, šuo yra protingesnis už 
tave ir žino, kad įstaigoje reikia sėdėti be kepurės. 

Arba, jei kuris kaimietis, atėjęs į mūsų įstaigos 
raštinę, užsirūkydavo pypkę, tai policininkui pasakius: 
"Reksai. negerai, rūko pypkę", išgirdęs tai Reksas, pa
šokęs aukštyn, tam kaimiečiui ištraukdavo iš dantų 
pypkę ir numesdavo ant žemės. Matyti, kad Reksui 
pypkės dūmai nepatikdavo, nes tai padaręs, kelius kar
tus nusičiaudėdavo. Tada šuns vadovas Vitkauskas 
tam kaimiečiui pasakydavo: "šuo žino, kad įstaigoje 
rūkyti yra draudžiama. 

Ne visi žmonės žino, kad kiekvienas žmogus turi 
savo specifinį kvapą, nes žmogaus nosis nėra tiek jaut
ri, kad galėtų juos atskirti. Tačiau šunų nosys yra 
daug jautresnės: kiekvieno žmogaus kvapą vieną nuo 
kito atskiria. Ypatingai savo uoslės jautrumu pasižy
mi vilkų veislės ir medžiokliniai šunys. Todėl vilkų 
veislės šunys yra policijos naudojami nusikaltėlių pėd
sakų sekimui, o medžiokliniai • žvėrių ir paukščių 
medžioklei. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis , 1978 m. lapkričio mėn. 8 d. 

Dalis garbės stalo svečių prel. dr. J. Tadarausko pagerbime Hamiltono Jaunimo centre spalio 22 d. Iš de
šinės: jubiliatas, vysk. V. Brogys, miesto meras J. Mac Donald su žmona, Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis, KLB Krašto valdybos pirm. J. R. Simanavičius. Svečiams patarnauja sol. A. Pa
kalniškyte. Nuotr. J. Miltenio 

PRELATO DR. J. TADARAUSKO PAGERBIMAS 
Trečioji savo didumu Kanadoje 

— Hamil tono lietuvių kolonija 
spalio 2 2 d. atšventė trigubą su
kaktį: vietos klebono prel. dr. J. 
Tadarausko 40 metų kunigystės, 
jo 65 m . amž. ir parapijos 30 m. 
įsteigimą. Šios iškilmės buvo pra
dėtos Šv. Mišiomis AV parapijos 
šventovėje, atnašaujant jubilia
tui su kunigų asista. Pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. Taip pat 
trumpą žodį tarė Hamiltono vysk. 
P. Rading, pasidžiaugdamas pre
lato darbais ir linkėdamas jubili
atui ir visiems parpijiečiams svei
katos. 

Oficialioji minėjimo - pagerbi
mo dalis įvyko perpildytoje Jauni
mo centro salėje, kur iškilmių va 
dovas B. Kronas oficialią dalį ati 
daryti pakvietė parapijos komite 
to pirm. inž. J. Kri^ickį, kuris ang
liškai kalbantiems svečiams trum 
pai nušvietė šių iškilmių reikš 
mę lietuviams ir Hamiltono mies" 
tui. Maldą prieš vakarienę sukai 
bėjo vysk. V. Brizgys. P o vaišii 
pagrindinę kalbą pasakė pedago 
gas A. Rinkūnas iš Toronto, pa
žymėdamas, kad žmogui dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių pa
likus savo tėvynę ir turint gali 
mumą mažai ką su savimi pasiim 
ti, jis imasi tai, kas jam brangiai; 
sia. T a r p tokių dalykų, pasiimt 
su savimi, lietuviui buvo jo krikr 
čioniškai tautiškoji religija. Ve 
žėsi jis ją savo širdyje per vand< 
nynus ir vos įkėlęs koją į naująj 
žemę, tuoj pradėjo burtis į lieti 
viskas parapijas, savo sunkiai u* 
dirbtais pinigais statyti bažrr 
čias. Tokių šventovių nemažr 
skaičius jau antras šimtmetis stc 
vi JAV. Dvi iš jų, kuklesniu ar 
žiumi yra Kanadoje: Šv. Kazimie 
ro bažnyčia Montrea'.yje, pašver 
tinta 1916 metais ir buv. §\ . 
Jono bažnyčia Toronte, kur parr 
pija įkurta 1928 m. Parapijr 
įkurti reikia bent minimalaus kie
kio tikinčiųjų. Tokios sąlygos 
anais laikais tebuvo tik Montre-
alyje ir Toronte. Hamiltone gy
veno tik kelios lietuviškos šei
mos, tad ir įsteigti parapiją nebu
vo jokių galimybių. Vis dėlto bu
vo šaknys, iš kurių išaugo at
žalos, kai tik po II-jo pasaulinio 
karo atsirado daugiau lietuvių. 
Tokiu būdu prel. dr. . Tadaraus
ko dėka, atsistojo Dievo namai 
Hamiltone. Savo pagrindinį žodi 
preleg. A. Rinkūnas užbaigė svei
katos linkėjimais jubiliatui dar 
daugeliui metų. 

Miesto meras J. Mac Donald 
sveikino Hamiltono miesto vardu 
kadangi jubiliatas priklauso vi
sam Hamiltonui. Miestas didžiuo
jasi atliktais darbais ir jubilie
jaus proga įteikė jam dovaną su 
miesto herbais. Fedaralinio par
lamento narys L. Aleksanders 
linkėjo sveikatos ir Aukščiausiojo 
palaimos. Dar sveikino KLB kraš
to valdybos pirm. J.R. Simana
vičius, pirmųjų ateivių vardu 
A. Bugailiškienė. kunigų vieny
bės — pirm. kun. J. Staškus ir M. 
Gudimkas , kaip KI.B Hamiltono 
ap. valdvbos pirm. visų Hamilto

no organizacijų vardu. Įteikta do
vana — tautiniais raštais austa 
stula. Raštu dar sveikino Kana
dos min. pirm. P. Trudeau, Lie
tuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žmuidzinas, Didžiosios Britanijos 
LB pirm. St. Kasparas ir kt. 

Pokylio dalies vad. B. Kronas 
pristatė jubiliejaus rengimo komi
tetą — pirm. K. Milerį, vicepirm. 
P. Masį ir M. Gudinską, sekr. K. 
Baroną, ižd. K. Meškauską, me-į 
ninės dalies ved. G. Breichmanie-
nę, pokylio rengėją — G. Kaže-
mekienę ir narį L. Klevą, dėkoda-
nas už tokį puikų iškilmių su-

Mūsu kolonijose 
Amsterdam, N.Y. 

kinimą p a s a k ė Šv. Kazimiero 
parap i jos k lebonas kun . Ro
ber tas K ę s t u t i s Ba lčys , kuris 
pa la imino jų m o t e r y s t ę prieš 
25 m e t u s . 

Sukaktuv in inka i g a v o daug 
gražių, d o v a n ų ir, svarbiausia , 
p a s i m a t ė s u daug giminių. 
d r a u g ų ir paž į s tamų i š ar t i i r 
tolL B u v o K a z y s ir O n a Ra
liai su š e i m a i š Cleveland. Ohio. 
VValter i r Jane Serbenta i ir Ve
ronika P a u s a i š Wall ingford, 
Conn., B a l y s Butkev i č ius ir šei
m a i š Waterbury , Conn., Ro
ber tas i r Danguo lė L a s k y i š 
B o s t o n , Mass . ir dr. A l d o n a Bal-
č y t ė s u v y r u prof. J u r g i u Grav-
rogku i š Menands, R e g i n o s 
brol is V i k t o r a s R i m k u s i r žmo
n a iš Scot t ia , N . Y. 

B u v o p a s a k y t a d a u g gražių 
s v e i k i n i m ų ir suda inuota daug 
l i e t u v i š k ų dainų, kad n e v i enam 
nuriedėjo ašara , pris iminus 
graž ią praeit į . 

L ink ime mie l iems sukaktu 
v i n i n k a m s Levui ir R e g i n a i ge
r o s s v e i k a t o s ir d a u g gražių 
D i e v o pala imintų d i enų atei
ty j e . B. Ral ienė 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T Z 
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RIDGEMONT S Q l A R E 
\PARTMKN*T1>'L\I NAŠIAI 

I butų namai su butą 
savininkui 

"Faee bridr" mūras. PU-tvirtas a 
ip&Udomom 

ir vonia Visi pilnai (rengti su "ap-
piiances" įrtaitant ir indams plauti 
maimą. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo stena* Iki stenąs kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "unproved" 

•kiyp*-
Potvynio kontrolės projektas, pir-

Cook County rajone. 

B E A L E S T A T E 

Marquette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikyta 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 SeSt. visą dieną te!. 778-8039. 

Parduodamas 4 batų namas Mar* 
quette Pke. Naujas garinis boile
ris; nauji elektros laidai, 220 V. 
Garažas. Taip pat parduodamas 
pilnas valgomojo komplektas. 
Skambint PR 6-4644 arba 454-7174 

Pageidaujant p H " " gauti paskftĮą. 

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

ATŠVĘSTA 25 METTJ 
VEDYBŲ SUKAKTIS 

Šių metų spalio 18 d. Amster
dame, N. Y., Levas ir Regina 
Hartvigai atšventė 25 metų ve
dybų sukaktį. Jie turi 3 vai-

MOKSLJNTNKŲ PATAJREKAS 

V i s a m e pasaulyje ž m o n ė s 
aug ina n e t iek daug a u g a l ų rū-

: š ių, i e škodami žal iavos maisto 
p r o d u k t a m s . J A V moksl inink. 
i š tyrė 4 3 a togrąžų rūš is (kartu 
s u i š n y k s t a n č i o m i s ) . Mažiau
s iai 36 š iuo m e t u ž m o n i ų ne-

; a u g i n a m o s rūšys , kur ios buvo 
kus: Leonardą 20 metų, Paulių i r e k o m e n d u o t o s kaip laba i ver-
17 ir Rimą 13 metų. ! t i n g o s K j ų p a m i n ė t i n a v iena 

Levas Hartvigas vienu metu; A u s t r a l i j o s žolė, kuri labai 
atlikdavo lietuvių radijo pro- m a i s t i n g a , į j a v ų g r ū d u s pana-
gramą su Amsterdavo VV.C.S.S. š i o s ^ ^ ( a u g a 3 ^ ^ ^ 
stotim. Jie abu priklauso prie v į e t o s e ) . P i e tų A m e r i k o s gy -
Vyčių 100 kuopos organizaci- v a t V o r i n i s augalas , s k o n i u ir 

•engimą. Pirm. K. Mileris atsipra- Į M ^vas yra sekretorius m a i s t i n g u m u primenąs š p i n a t u s ; 
5ė> kad salė negalėjo visų norin- Amerikos Lietuvių klubo Am- M e k s i k o s vandenų a u g a l a s , i š 
:ių sutalpinti (dalyvavo per 450 sterdame, o jo žmona Regina 1 ^ ^ g r ū d ų g a u m a gamint i 

• priklauso Rožančiaus draugijai m i l t u s ; Čilėje, A t a m a k o s dy-
ir Šv. Kazimiero bažnyčios mo- j k u m o j e a u g ą s medis , i š kurio ; 

terų rėmėjoms. :
 g a l i m a pagamint i v e r t i n g o pa- ' 

Vaišės buvo suruoštos siur- ^TO; T e k s a s o medis , k u r i s t i n - ' 
pryzo forma dviejų draugių — k a k a u č i u k u i g a m i n t i ; Pietry-I 
Birutes Ralienės ir Genovaitės č i ų Az i jo je a u g a n t i s a u g a l a s , ; 
Gobytės. Susirinko apie 6 0 | v e d a n t i s labai skan ius v a i s i u s ; ' 
Žmonių. Vakarienė buvo at- j V a d i n a m o s i o s jo joba pupelės , 
švęsta spalio 14 dieną Richard \ tur inč ios ver t ingo augal in io 
Stoknas restorane Colonial Inn., j a l i e jaus , panašaus į gra ik i ško 
Galway, N . Y. Gražų pasvei- J r i e šuto aliejų. jra. 

I 0 5 t h Street & Ma JOT A ve. 
(2 blokai į vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5554 

0AK LAWN BY 0WNER 
12 yr. old brick raised ranch. 

3 bedrms, V/2 baths, wall to wall 
carptg. Central air-cond. Gas fire-
place. Finiahed family room & rec. 
rm. with bar. 2 car gar. Gas grill. 
$69,500.00. CaU after 5 p. m. 
636-9094 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

smenų) , dėkodamas visiems už 
sąramą ir atliktą darbą. Jubilia-
as sekančią dieną šventė savo 
gimtadienį, tad rengimo komite-
0 pirm. K. Mileris pakvietė jubi-
iaatui sugiedoti "Ilgiausių metų* 
~> 65 m. išvakarėse. 

Prelatas dr. J. Tadarauskas pa
liškė, kad savo maldoje Šv. Mi-
iose jis dėkojęs Viešpačiui už pa-
aukimą į kunigystę kartu pažy

mėdamas, kad be parapijiečių ne
būtų ir parapijos. Dėkojo visiems 
:.ž paramą, vysk. V. Brizgiui už 
/agalbą ir moralinę paramą. 

Po oficialios dalies sekė meni
nė. Hamiltono tautinių šoku; 
. -upė Gyvataras, ved. G. Breieh-

įanienės, pašoko kadrilių, ke-
urinę ir landytinj, o viešnia ii 

"hicagos sol. R. Mastienė pirmo-
,2 dalyje padainavo Mano sieloj 
'iandien šventė, Lopšinę, Ramu-
įėlę, Oi laukiau, laukiau, Sere
nadą ir Tėviškės dainą. Gaila, 
let bloga salės akustika, neleido 
olistei pasirodyti pilname balso 

grožyje, tačiau antroje dalyje, iš-
jus arčiau rampos, dainos buvc Į immiiiiiiimiimmiiiiiiiniiiimiiiiiiiimi 

Tirdimos žymiai geriau, ypatingai 
Gilijos arija iš Linksmosios naš-
'ės, Gėl ių arija iš operos Faustas 

iimiiiiiiiiimiimiiimiitmiiiiimtiiiiiiin 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl jao 
mių vietovių aprašymo ir dėl JOJ 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 

tad ir šis svarbus Hamiltono gy
venimo [vykis pasieks skaitytojus 
kiek pavėluotai. 

— Kariuomenės šventės minė
jimas yra rengiamas bendrai vie
tos šaulių ir ramovėnų lapkričio 
25 d. Meninę programos dalį atliks 
AV parapijos choras ir Gyvata
ras. Po oficialios ir meninės dalies 
bus pasilinksminimas. Sekmadie
nį bus šv. Mišios už mūsų karius Į siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 

Iš imom. 4 atskiri ka >. s u bal
dais ir priežiūra, dv. .s a sme
nims. Skambint 776-1938. 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas apvaląs klevinis sta
las ir 4 klevinės kėdės, reto grožio 
paveikslas bei kiti daiktai. 

Skambint 778-2453 

N O R I P I R K T I 
- II II • • - < H I B l l B » « « » * M M ^ M « M < ^ > * 4 M M ^ » * ^ 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t.. 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D fi M £ S I O 

CICERO 
Kvalifikuotas veteranas įmoka tik 

$1.800.00. V. A. įvertinta ir užtvir
tinta. Pageidaujant galima gauti 
paprasta finansavimą. 

Mūr. 3-jų butų namas. 5—4—4 
kamb. Labai švarus. Naujesnis gazu 
šild. Naujesnis 2 :naS. garažas. Tūtoj 
gulima užimti. $60,900.00. 

MATT H A R P S REALTY 

6910 W. Cermak Rd., Berwyn, 1TL 

TeL — 788-8750 

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

• • • .. • • 
MARQUETTE PARK 

4 hutn marinis. Gazu Šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 meta marinis. 5'/2 kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

^niroHnennsn9BU0i!Uiiįiau:2inBi3UiBiiffiinmiiaBiKH?aiš3p 

Motei Manager Wanted 
RESIDENT MANAGEMENT 

OOUPLE 

for 19-unit motei in Southwest 
Chkago. 24 hour operation. Expe-
rienced or willing to train. Both 
parties mušt be able to drive. 

Good salary, house, bonus and 
other benefits. Mušt have good re-
ferences and bondable. Your resu-
me will be treated in complete 
confidence. 

WiUiam Talbert 

RAINB0W M0TEL 
7050 W. Archer Ave., 

Chioago, Illinois 60638 
Tel. — 585-7654 

I E Š K O N U O M O T I 

10% — *0% — 30% pigiau mokėsite 
a i apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
MOS M West tSth Street 

Chicago. nilnoia 
Telef. GA 4-8054 

- savanorius, šaulius ir partiza
nus, žuvusius už Lietuvos laisvę. 

K. B. 

ar rečityvas ir arija iš operos Car-
men. Svečiai ilgais plojimais pa
lydėjo solistę, išprašydami dar 
vieną dainą. 

Malonu buvo taip pat scenoje 
pamatyti du jaunus Hamiltono 
J-amos teatro atstovus teatro 
Aukuras — Kęstutį Kalvaitį ir E. 
Labucką, kurie atliko ištrauką iš 
V. Krėvės Likimo keliais. 

Meninę programą užbaigė mer
gaičių choras Aidas, sudainuo
damas N e m u n a s atves, Beauštan-
i aušrelė, Devynbalsę ir Leiskit 

į tėvynę. Solistei akompanavo ir 
:horui vad. muz. J. Govėdas. 

Vietos dienraštis "The Spec-
tator" išspausdino du plačius 
straipsnius apie prel. d. J. Tada-
auską ir lietuvių parapiją, o ne

kilnojamo turto įstaigos sav. B. 
Kronas savo lėšomis išspausdino 
S psl. biuletenį angly kalba apie 
jubiliatą, Hamiltono organiza
cijas ir lietuvių kalbos kilmę bei 
jos grožį. 

K. Baronas 

TRUMPAI 

— Kanados pašto streikas su
trukdė korespondencijų siuntimą, 

dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
tovėmis. Knyga didelio formato, 44f 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyt 
"Drauge" 

iimiiimiimmifiimiimiuiiiiiiiitiiiiiiiii 

S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikjenė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoi 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato, 180 psl .— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Draugas , 
4545 W. 63rd S t , Chicago, 171. 
60629. 

imiiimiiimiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

i Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR, 
] 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir MagdutSs pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo 
rists — gClių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny-

m 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinmiiiiia 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

09I So. Maptewood, tel. 254-7451 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIH 

miiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii! 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

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

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

{ National Association of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
gų-

Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o ?ar-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W, 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Dirbančiai moteriai reikalingas 
3 - 4 kambarių butas. Skambint 
po 6 vai. vakaro L A 3-8116. 

PROGOS — OPPOKTUN1T1ES 

Savininkas parduoda gerų pajamų 
objektą 50 mylių nuo Cbicagos, 1 my
lia nuo Lake Michigan ir Dunes Par
ko, šalia Beverry Shores, Indiana. 
Mūrinis pastatas. Gerai einantis 
restoranas, 80 sėdimų vietų, prie to 
dar 7 butai apstatyti baldais ir nuo
mojami metams. Sklypas 175 x 110 p. 
Maži taksai. Skambinti po 3 vai. 

tel. 2It - 874-7330 

MISCELLANEOU8 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

Namas — Svajouč: S butai. 4 vo
nios, centralinii saldymas, atomine 
slCptuve, S auto garažas. 2 balko
nai. Patlo. Marąuette Parko centre. 

Mūr. bongalow. S miegami. Gra
žiai užlaikytas. $14.000. 

Namas Ir 
biznis. $80.000. 

torenm - HvetaisEa 

r3^ 

Gera proga įsigyti i'm papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVEPvSTTETAS. Red P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $13.27 

ANGLŲ NOVELfi. Anglų rašytojų novelių antalogija. Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00 Dabar su persiuntimu $4.46 

LIETUVOS POLICIJA, {statymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar su per
siuntimu $6.09 

Užsakymo* s iųst i : 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiimiiiii 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
CbJcago, m. 60632, telef. JW7-5980 
iiiiimumiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiHHii 
iiinmiumimiimuinmtiiiimmii.iiimi 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų nišin gripdis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
imiiiminiiiiiiiiiimiiiiuiiiHimiiimiiiin 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiHtiiiitiiiiMiii 

P A CK AG E EX PRESS AGENCY 
MARIJA NORKIKIF.NR 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pa«eidAaJainos geros rftite* 

prekes. Matean iš Evropoa sandPllų. 
2M8 W. 6t St.. Chicaco, Iii. 0O«2» 

TEL. — ^VA &-27S7 
iiiitiiiimiiiiiiifimimiiiiiiiiiiiitiiimitiii! 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, si skelbimu ksJ-

sos yra visiems prielnamoa 

Mūr. namas. Dilele taverna, sali 
apie 200 svečių. 2 butai po 6 kamb 
$85,000. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T&z 

2951 W. 63rd St . 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Eslate 
2625 VVest 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

^Qč s«5^ 

iiimimiiiHimmmmmiimimiiiimiiiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

HmiiiiiiiiiiiiHiniiiiinuHiinuHnniiiiiii 
iHiimiiimiiiiiiiiiimiiimiimiiimmiiiiii 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrmn-
irlal 1.5 mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPKESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

3333 S. Halsted St.. Chicago, 111. 90608 
2501 W. «9th St., Chicaco, IU. SOSlt 

Telef.: 925-27S7 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

iiiHiiiniHiHHimniniiiiiiniiujuiiiiiiimii 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
iiiiiiiimmiiiiiHHiHmimmiimiiiHinm 
•iiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūiūi 
LTTHUANIA IN CRISIS, National-
iam to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
Univeraity Press, Bloomington k 
London, 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 63rd S t , Chicaco. I1L 
60628. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiniiiimiiiM 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 

» 



raSsži 

BOSTONO ŽINIOS 
SUDIEV, MANO KARALIAU 

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas, kurį sudaro: 
pirm. Reda Veitienė, ižd. Giedrė 
Budreckienė, sekr. Olga Jauniš-
kienė ir narė Teresė Kazlienė, su
rengė tradicinį tos mokyklos tė
vų komiteto rengiamą vakarą 
spalio 28 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos auditorijoj. Šis jaunų ponių 
ruoštas vakaras skyrėsi nuo se
niau rengtų vakarų. Šalia geros 
vakarienės buvo suvaidintas vie
no veiksmo vaidinimėlis "Sudiev, 
mano karaliau", parašytas Algir
do Landsbergio. Pirmą kartą tas 
vaidinimas buvo suvaidintas Chi-
cagoje~1967 m. kovo 18 —19 d., 
o Bostone tų pačių metų balan
džio 1 d. 

Iš už uždangos girdisi balsas: 
"Karalius Dovydas, pasenęs ir tu
rėdamas daug metų amžiaus 
nebesušildavo, nors jį apklodavo 
drabužiais. Tuomet jo tarnai ta
rė: Paieškokime mūsų valdovui, 
karaliui, jaunos mergaitės. Ji te
būna prie karaliaus, teglobi jį, te-
miega prie jo šono ir tešildo jį, 
mūsų valdovą, karalių. Taigi jie 
paieškojo dailios mergaitės viso
se Izraelio sienose, ir suradę Suna-
mietę Abisagę, atvedė ją pas ka
ralių. Buvo gi ji labai graži mer
gina. Ji miegodavo su karaliumi 
ir jam tarnavo, bet karalius jos 
nepažinojo". Šiuos žodžius skaitė 
pati šio veikalo režisorė Beatričė 
Kleizaitė — Vasaris. Šie iš uždeng 
tos scenos girdimi žodžiai yra pa
imti iŠ "Trečiosios karalių kny
gos, 1, 1-5, kurią išvertė vysk. J. 
Skvireckas. 

Vaidina: senas aktorius (Kara
lius Dovydas) Kazys Barūnas, 
jauna aktorė (Abisagė) Birutė 

KAUNO "AUŠROS" GIMNAZIJAI 60 METŲ 
Prisiminimai iš mokykloje praleistų dienų 

GRAŽINA KRMCKIENĖ 

Lietuvai atgavus nepriklauso- i brangieji draugai, už mūsų tėvy-
mybę, kūrėsi įvairios mokyklos.. nės liuosybę. Už Klaipėdą bran-

meilės muzikai Vasv l iūna i !^ 1 1 1 1 6 pagrindinė buvo "Aušros" Į gią, draugai karžygiai, aukojote 

eivija gal daugiausia mėgsta vai
dinimus, vokalistus, o muzika 
jau yra trečioje vietoje. Taigi 
ruošti muzikos koncertus yra sun
kus ir nuostolingas darbas. Tačiau 
iš 
rengia nuostolingus koncertus ir 
juos apmoka iš savo kišenių. 

Smuikininkas Vasyliūnas lan 
ko tur būt visus lietuviškus pa
rengimus, dirba muzikos mokyk
loje, tačiau suranda laiko pasi
rengimui ir koncertam. Dr. Vyte
nis Vasyliūnas yra fizikas, tačiau 
muzika jam eina lygiagrečiai su 
fizika. Dabar jis dirba Vokietijoj, 
merods, Flanko Institute, tačiau 
kartu su tėvu ruošia koncertus 
Amerikoje ir atlieka programas. 

Spalio 28 d. jie koncertavo New 
Yorke, o spalio 29 d. Bostone. Jie 
atliko Johannes Brahmso sonatą 
in G major opus 78, Jul. Gaide
lio sonatą in E minor (Boston 
1951) ir Edward Hagerup Grieg 
sonatą in G major opus 13. Brahm 
so sonata yra lyrinė. Smuikas ir 
pianas yra lygūs partneriai. Grie-
go sonata yra spalvingesnė. Ta
čiau Juliaus Gaidelio mum yra 
šiltesnė ir spalvingesnė už anas, 
nes joje yra ir lietuviškų melo
dijų. Gaidelis yra lygus partneris 
aniem dviem. Vasyliūnai muzi
koje abu yra lygūs partneriai. Ir 
šiame koncerte jie abu buvo pui
kūs ir porą valandų žiūrovas gė
rėjosi tais stebuklingais muzikos 
garsais. 

DANOS STANKAITYTĖS 
KONCERTAS 

Lapkričio 12, sekmadienį 3 vai. 
I po pietų įvyks Baltų d-jos kon-
į certas, kuriame programą atliks 
j solistė Dana Stankaitytė iš Chi-

gimnazija, prieš tai buvusi 'Sau- savo gyvybę ir t t 
lės", paskui pirmoji Kauno vals-į Dainos apdainuodavo mokyk .1 tybinė gimnazija. Kai a š įstojau j los ar atskirų klasių gyvenimą 
1919 m. į gimnaziją, prisimenu į prie kurių paprastai priedaini; 
direktorių Praną Dovydaitį, ku-1 būdavo — tumba, tumba, be ku
ris, kartais balsiai šaukdamas, Į rio pati daina lyg ir neapibrėžtų 
tvarkydavo mokinius. 1920 mo- Į tinkamai prasmės, pvz. apdai-
kykla gavo iškilmingą "Aušros" j rio pati daina lyg ir nepabrėžtų 
gimnazijos vardą. Tai buvo ber-1 tinkamai prasmės, pvz. apdai-
niukų ir mergaičių gimnazija, nuojant gimnazijos gydytoją, hi-
1927 metais mergaitės buvo iš- gienos mokytoją 
keltos į buvusius Seimo rūmus, 
berniukai pasiliko senoje "Alma 
Mater". 

Lietuvos jaunimas veržėsi į 
mokslą. Mes didžiavomės savo 
mokykla, mokytojais. Nuo 1922 
metų direktorium buvo prof. My
kolas Biržiška, mokytojavo jo 
broliai (trys barzdoti patriar
chai) Viktoras ir Vaclovas bei 
daug žymių lietuvių. Pradžioje 
prof. J. Eretas dėstė lotynų kal
bą, vėliau kiti, jų tarpe Kepalas, j Andriušis, vadinamas 
matematikas Mašiotas, Kaunas, Į buvo sukūręs keletą 

Vaičjurgytė-Šležienė. Vaizduoja-, c a g o s . D a u g u m a mūsų pažįsta
ma vieta: Scena _DP stovyklos ba-Į m e D a n ą Stankaitytę, nes ji yra 

koncertavusi Bostone. Visada bu
vo miela klausytis jos puikaus 

Taigi ir šį kartą ji neap-

rake, Vokietijoj. Laikas: po karo. 
Kylanti uždanga atskleidžia 

sceną repe llci jos metu. Saenoje 
didelė kėdė — vaizduojanti sos
tą. Ant sosto pora šiltų skarų se
nam karaliui Dovydui apsupti. 
Ant stalo jojiko vytelė ir cigare
čių pokelis. 

Senas aktorius šiame vaidini
mėly suvaidina du vaidmenis. 
Pirmajam vaidmeny jis yra bu
vęs garsus aktorius, kuris dažniau
sia vaidindavo karalių roles. Pa
matęs jauną aktorę, pats perša
si jai ir nori parsivesti ją į savo 
barako kambarėlį. Jauna aktorė 
atsisako ir ragina pradėti repeti
ciją. Senas aktorius kalba jai apie 
savo garsią praeitį. Jai kalba, kad 
abu išvažiuosią į Šveicariją, o iš 
ten į Ameriką į Holywoodą. Jau
na aktorė juokiasi iš seno akto
riaus ir pradeda šaukti: senas, se
nas, senas. Senas aktorius su
kniumba ant stalo, vėliau atsisė
da į savo sostą. Nuo Čia yra lyg 
perėjimas, kada jis pradeda repe
tuoti veikalą ir vaidinti karalių. 
Abisagė paima karaliaus rankas 
ir kalba jam, o karalius nutyla ir 
jo galva nusvyra. Atrodo, jog ka
ralius mirė, o Abisagė atsisveiki
na, Sudiev, mano karaliau. 

Birutė Vaičjurgytė-Šležienė ir 
Kazys Barūnas su giliu išgyveni
mu ir puikiai atliko savo vaidme
nis. Vaidinimą režisavo Beatričė 
Kleizaitę-Vasaris. 

Po vaidinimo buvo šokiai, vai
šės, dovanos. Salė buvo pilna. Ir 
šį kartą daugumą sudarė jauno
ji karta, kurių vaikai lanko šią 
mokyklą. 

Padėka tėvų komitetui ir ak
toriams už šį gražų vakarą. 

VASYLIŪNŲ MEILĖ MUZIKAI 

Smuikininkas Izidorius ir pia
nistas Vytenis Vasiūnas, drąsiai 
galime sakyti, yra įsimylėję į mu
ziką ir gyvena jai. Be karts nuo 
karto jų surengiamų koncertų 
įvairiose vietovėse, kiekvienų me
tų rudenį jie surengia du kon
certus: vieną Carniegie Hali New 
Yorke, o kitą Jordan Hali Bosto
ne. 

Lietuviui išeiviui muzikui mu
zikos salės sunkiai prieinamos. 
Cia muzikinis gyvenimas yra vie
nos mažumos rankose ir ji kitų, 
nors ir gerų muzikų, stengiasi 
neįsileisti. Kita, mūsų pačių iš-

balso. 
vils klausytojų. 

Koncertą rengia Baltų draugi
ja. Jis įvyks First and Second 

Church salėje, Malborough gat
vėje 66 nr. Bostone, nuolatinėje 
vietoje, kur paskutiniu metu vyks
ta visi Baltų d-jos rengiami kon
certai. 

Būtų gražu, kad gausiai susi
rinktume lietuviai pasiklausyti 
mūsų puikios solistės. Ir būtų 
gėda, jei būsime negausūs ar ma
žuma. 

TAUTINIS ŠOKIŲ 
SAMBŪRIS 

Bostono tautinių šokių sam
būris, kuriam vadovauja nepails
tanti Ona Ivaškienė ir jos sūnus 

fiziką — Račiukaitis, istoriją pra
džioje Bronius Dailidė, vėliau 
Spudas, gimnastiką Paulina Va
lavičiūtė (kurios sistemingą mo
kymą įvertinome tik daug vė
l iau) ir daug kitų. Visus mūsų 
vargus ir rūpesčius išklausydavo 
ir derindavo mielas kapelionas, 
"kunigėlis" prel. Stasys Jakubaus
kas. 

Į esančią netoli nuo Aušros 
gimnazijos mažą Šaritkų bažny
tėlę dažnai rytais prieš pamokas, 
ypač prieš rašto darbus ar egza
minus, užsukdavo aušrokai pasi
melsti. Užlipus medinais laipte
liais prie mažo altoriaus Švč. M. 
Marijos paveikslas būdavo ap
kabinėtas mažomis metalinėmis 
širdelėmis, rankomis, kojomis. 
Ta i padėkos ženklai išklausytų 
maldų. Išeini, būdavo, pasimel
dusi iš bažnytėlės ir lengviau 
ant širdies ir rašto darbai, atro
do, geriau pavykdavo. 

Buvome spaudžiami mokyto
jų gerai paruošti pamokas, bet 
ne visuomet pasisekdavo. Tada 
nelaimingieji gaudavo pataisą 
ruoštis per vasarą, o egzaminų 
neišlaikiusieji pasilikdavo toje 
pat klasėje antriems metams. 

Didžiausios prošvaistės būda
vo ruošiami gimnazijoje vakarė
liai su mokinių atliekama prog
rama ir šokiais. Buvo suvaidinti 
net tokie veikalai, kaip A Mic
kevičiaus "Vėlinės" ar M. Pet
rausko operetė "Malūnininkas ir 
Kaminkrėtys". Pradžioje vasaros 

Mūsų Aušra yr garbinga 
Tumba, tumba, 
Turi daktarą protingą 
Tumba, tumba. 
Jis nestoras, ne kuprotas, 
Tiktai plikas ir pilvotas. 
Kaip jis juokias susiraukia, 
Vis deguonį nosin traukia. 
Higiena, higiena, 
Šaukia globėja per dieną ir t t 
Talentingasis aušrokas Pulgis 

'Šepšeliu", 
dainų-epų 

"Šepšeliadų" būdamas septintoje 
klasėje. Jos buvo plačiau dainuo
jamos ir kitų klasių mokinių: 

Trečiam aukšte, pačioj 
pastogėj, 

Septinta klasė gyven patogiai, 
Septinta klasė didi ir slauna, 
Pasižymėjus ant viso Kauno. 

Labai įmantriai jis apdainuoja 
joje savo klasės draugus, kurių 

nos šeimos nariai, kurie, išsiblaš
kę po platųjį pasaulį, pasiekę 
įvairių profesijų, skleidė ir sklei-1 
džia Lietuvai šviesą ir tiesą (De-
ja, gimnazija L. Enc. nepaminė
ta) . Daug aušrokų yra mirusių, j 
daug žuvo Sibiro taigose ar laike 
karo audrų. Norėčiau čia pami
nėti bent keletą savo klasės drau
gų — mirusius Joną Aistį (Alek
sandravičių), poetą, Konstantiną 
Avižonį — istoriką, kurio trijų to
mų istorijos veikalą redaguoja jo 
žmona, taip pat aušrokė Angelė 
Ąsevičiūtė. Tautosakininkas Jur
gis Dovydaitis, likęs Lietuvoje, 
tęsia savo darbus, Leonardas 
Dargis nuolat rašo ekonominius 
straipsnius, Washingtone gyve
na Povilas Labanauskas - inži
nierius, Gražina Gustaitytė Kri-
vickienė, Los Angeles Marija 
BiržiŠkaitė - Žymantienė, teisi
ninkė, sukūrusi įdomių grafikos 
darbų, Irena Oginskaitė - Banai
tienė, aktyviai dirbanti ir vado
vavusi ilgus metus Lietuvių mo
terų klubų federacijai, Aliutė Ja-
kučionytė-Jesaitienė, Baniutė Gri" 
gaitytė - Mačiūnienė ir kt. Ten į 
ka kartais susitikti su 1924 metų: 
laidos aušrokais Kazimiera Dai-
lidaite - Zubkiene, Vytautu Ci-
vinsku. Iš vėliau baigusiųjų Auš
rą paminėtini Liudą Girniūtė — 
Dirdienė - akių gydytoją, Ona 
Biržiškaitė - pianistė, Joana Abra 
mikaitė - Vaičiulaitienė, Viktoras 
Petravičius - dailininkas, rašyto
jas Jurgis Blekaitis. Bronė Tautvi-
lienė ir Kazė Leonaitienė Gustai-
tytės, Stasė Abramavičiūtė - Ma-
lėnienė, Stasė Semėnienė - žur
nalistė ir kt. 
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Amerikos ir Kanados aušrokai 
tarpe ir Gražiną Tulauskaitę - j iškilmingai paminėjo Kanadoje 
mūzą,-kuri jiems širdį ramina. (Toronte 50 metų "Aušros" gim-

Keli mūsų (ir mano) 1927 me- Į nazijos sukaktį. Buvo džiugu šu
tų laidos aušrokai buvome įstei
gę gimnazijoje "Tėvynės pažini
mo kuopelę", kurios tikslas buvo 
rinkti tautosaką, lankyti istori
nes Lietuvos vietoves. Prie mūsų 
prisidėjo nemaža jaunesnių kla
sių mokinių. Surinktą tautosaką 
dainas, pasakas, padavimus vasa
ros atostogų metu įteikdavome 
istorijos mokytojui. 

"Aušros" gimnazija išaugino 
daug žymių asmenų, tai lyg vie- ' 

važiavime sutikti buvusią 1927 
metų laidos klasės globėją Pauli
ną Valavičiūtę — gimnastikos 
mokytoją Nors daug metų sulau
kusi, vis žvali, ji prisiminė net 
kai kurių savo auklėtinių pavar
des. Daug nuoširdžių sveikinimų 
buvo aušrokų atsiųsta iš Lietu
vos. Išstatytose mokyklose praei
ties nuotraukose iš naujo susipa
žinome su seniai matytais vei 
dais. 

P A D 
Mūsų mylimai mamytei ir uošvei 

Gediminas su žmona, 
atstovavo net šešiolika porų, lat
vių dvylika, o estų aštuonios. 
Jie šoko amerikiečiam, kurių bu
vo pilna salė, talpinanti per tūks
tantį vietų. 

Taip Ivaškos ir jų jauni šokė
jai atstovauja lietuvius amerikie
čiam. 

lietuvius! įdomios ekskursijos, iškylos, daž-

PARENGIMAI 

12 d. Baltų Lapkričio 12 d. Baltų d-jos 
koncertas. 

Lapkričio 19 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventės mi
nėjimas. 

Gruodžio 3 d. Lietuvių enci
klopedijų užbaigtuvės. 

Gruodžio 17 d. Moterų Fede
racijos ruošiama kalėdinė vaka
ronė. 

VESTUVĖS — KARTĄ 
PER 4 METUS 

Viena iš senųjų Indijos kas 
tų, vadinamieji puškamai , tvir
tai laikosi senelių papročių ir 
vestuves rengia tik kar tą per 
ketverius metus. Žyniai iš anks
to numato vestuvių dieną, ir 
tada iš tolimų kampelių į šios 
kastos centrą Bekanerą suplū
sta būriai nuotakų ir jaunikių 
su savo artimaisiais. Pavyz
džiui, 1977 m. numatytą vestu
vių dieną vienu kar tu susituokė 
600 nuotakų ir jaunikių, jm. 

nai garlaivių, į kokią pilį, pilia 
kalnį ar į kirtimus medelių so
dinti žygiuodavome dažnai pėsti. 
Reikėjo gi Lietuvą pagražinti. 
Eidami ar važiuodami trau
kiniais, plaukdami garlaiviais, 
mes dainuodavome, o ten pail
sėję žaisdavome, šokdavome ra
telius. Tos giedro džiaugsmo va
landos labai greitai prabėgdavo. 

Dainuodavome mes ir pertrau
kų metu. Dauguma iš mūsų dai
n ų būdavo paprastos liaudies 
dainos, dažnai pakeičiant žo
džius mūsų nuotaikas ar gyveni
mą atvaizduojant Ta ip pasidary
davo lyg aušrokų liaudies dai
nos, kilusios dažnai spontaniš
kai iš širdžių išsakyti savo jaus
mus , pvz. prsimenant lenkų u-
žimtą mūsų sostinę dainuodavo
m e sarkastišką, "ryžtingą", tin
kančią žygiui dainą, su priedai
niu. — viens, du trys: 

Tup i lenkas ant kalniuko 
Viens, du, trys, 
Tupi lenkas ant kalniuko, 
2iba akys kaip velniuko, 
2iba akys kaip velniuko, 
Viens, du trys. 
Atėjo Klaipėdos atvadavimo 

laikas (1923 m.) . Išėjo karan sa
vanoriais keli aušrokai. Du iš jų 
žuvo mūšyje —Dovydaitis ir Je-
saitis. Visa Aušra juos lydėjome 
į kapus. Daugumas verkė. Or
kestras grojo gedulingus maršus. 
Vienam iš jų buvo pritaikyti auš
rokų žodžiai: Kovoj jūs pražuvot, 

Dr. Konstancijai Kasperavičienei 
žiaurios ligos iškankintai, mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems 
už pareikštą užuojautą, maldas, gėles, pagerbimą koplyčioje, 
dalyvavimą šv. Mišiose ir už palydėjimą j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Raymond Yuškauskui už dvasi
nę priežiūrą ligos metu, maldas koplyčioje, šv. Mišių auką, bei 
palydėjimą į kapus. Ačiū p. Jonui Brazauskui už gražias gies
mes šv. Mišių laike. 

Ypatingai dėkojame už visokią paramą mūsų juodose gy
venimo valandose Julei Migliu, Danutei ir Kęstučiui Švelniams, 
Lilei Poehailos, Leniui švelniui, Gediminui ir Marijai Švelniams, 
solistei Salomėjai Vaiiukienei už jos nuoširdų rūpestį mamytės 
ligoje. 

Taip pat nuoširdus ačiū laid. direktoriui Antanui Cepuliui 
už nuoširdų patarnavimą. 

Nul iūde duktė ir žentas 
Danutė ir Juoms ščrackai 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai L4*jusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie Sį romaną raio: 

"O. Nendrė lengva stiliumi mum pristato l ietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi : siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 n r . ) . 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad tori knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 43 nr.). 

Knyga gaunama "DRAUGE" 
Kaina $3.50. 

ir pas platinto jus 

A.f A. 
VYTAUTUI ROJCEVIČIUI mirus, 

jo dukterį JANIN*} SKAMJį ir kitus šeimos narius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Juru šauliu kuopa "Klaipėda" 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, brolį 

ZIGMĄ JAUNIŲ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šarūno Vyčiai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4.3 ' 0 - 3 4 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
+:- Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch icago 
1410 So. 50 th Av., Cicero 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK [LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE 
2424 W. 6<>th STREET 

11020 Southvvest Highvvay. Palos Hills, III. 

Tel. Vlrginia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITLAMCA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-3« 

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

VASAITIS 
1446 So. 50th Avf.. CK IRO. II.I 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

rfHI 
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J. A. VALSTYBĖSE x Gabija Juozapavičiūtė iš 

Toronto, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos pirmininkė ir 
PLB valdybos narė, lankėsi 
spalio 2 7 - 2 9 dienomis Chica-j m e t u lapkričio 15'dienok, 
goję, dalyvavo PLB valdybos ! s i ų s t i b u s p r a n e š t a , kai 

— JAV LB Kultūros taryba 
skelbia dramos konkursą. Rank
raščius reikia siųsti ligi 1979 

Kur 
bus 

posėdyje ir turėjo pasitarimus s u d a r y t a v e i k a l ų vertinimo ko-
su Jaunimo kongreso darbuo-

X "Draugo" romano konkur
so komisijai yra atsiųstas dar 
vienas kūrinys, pasirašytas Pa 
parčio slapyvardžiu 
kūrinius jau skaito. 

x Ses. M. Lorenza, šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos aš
tuonerius metus buvusi genera
linė vyresnioji, nuo 1930 m. dir-

tojais. 
x Leonardas Andriekus, Lie

tuvių rašytojų dr-jos pirminin-
Komisija i k a s , atvyksta j Chicagą šį ket-

Įvirtadienį. Su poetu vakaronė 
įvyksta šj penktadieni, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 

x Inž. Donatas Tijūnėlis dir
ba Borg Wernes bendrovėje ty-

busi ligoninėse, yra paskirta j rinėjimo ir gamybos proceso 

misija. Pageidautina, kad dra
ma atitiktų vidutinišką spek
taklio laiką. Kūrinių temos pa
liekamos autorių nuožiūrai. Pre
mijos suma — pusantro tūks-
tankio dolerių. Ji nebus skal
doma. Šiai sumai tūkstantį do
lerių paskyrė Lietuvių fondas, 
o penkis šimtus — Kultūros 
taryba. 

diplomais ir šioje srityje turi 
didelę patirtį. Šv. Kryžiaus li
goninė džiaugiasi gavusi ses. 
Lorenzą vieno pagrindinių sky
rių vadove. 

srityje. Jo žinioje yra apie 30 I — Los Angeles lietuvių šv . 
mokslininkų. Prieš kiek laiko \ Kazimiero parapija, vadovauja-
D. Tijūnėlio projektą vykdant, į m a Prel- J o n o Kučingio, su 

1 rinko aukų Lietuvos Bažnyčiai 
remti. Jau keleri metai, kai šv. 

Šv. Kryžiaus ligoninės ligonių 
priėmimo skyriaus vedėja. Ji 
yra baigusi Loyolos universite
tą su filosofijos ir radiologijos; bendrovė pastatė įmonę. 

x Vincas Bartusevičius, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kon-
greso programos ir studijų sa-' 
vaitės komisijos pirmininkas, 
buvo atvykęs iš Vokietijos į 
Chicagą ir spalio 27 d. dalyva-: 

x Lietuvos kariuomenės atsi- v 0 P L B vaidybos posėdyje. Jis čiančiai ir kovojančiai Lietuvos 
kūrimo 60 metų sukakties mi- p a įnf o r m a v o P L B valdybą apie Bažnyčiai padėti, dėkoja preL J. 
nėjimas įvyks lapkričio 26 d.,į j a u n j m o kongreso programą, Kučingiui ir visiems, kurie prie 
sekmadienį, Jaunimo centre. Iš-į reikalingus finansus ir kitokią š*08 paramos savo aukomis pri-

LAPfi IR ŽVIRBLIS 

Vieną dieną lapė buvo labai 
nusiminusi, nes ji neturėjo 
maisto. Nežinojo, ką daryti. 
Paskui ji pamatė žvirblį, kuris 
ramiai sau žolėje kapstėsi. La
pė galvojo žvirblį sugauti. Ji 
galvojo, tai bus skanus, nors ir 
mažas mėsos kąsnelis. Prigulė 
prie žemės ir šliaužė artyn. Tuo 
tarpu žvirblis atsisuko ir pa
matė lapę. Pradėjo skristi ir 

Kazmuero parapija rodo gražų r . , . , ,. c i savo sparnais per akis pakute-pavyzdj visiems savo uolumu! , r . v .* , . . Z . v , . 

Redaguoja J. Plates. Medžiagą siusti: 

ZVAIGZDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

8206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

gelbėti katakombų Bažnyčią 
Lietuvoje. Religinė šalpa šiuo i 
metu, suradus naujų kelių ken- i 

kilmingos pamaldos 12 vai. Tė- paramą. 
vų jėzuitų koplyčioje. Mišias j x j o h a n a Matulienė į§ N e w 

atnašaus ir tai dienai pritaiky-; Y o r k o maloniu laiškeliu 
tą pamokslą pasakys kun. J 
Borevičius, SJ. Pamaldų metu, 
koplyčioje giedos solistai Mar
garita ir Vacys Momkai. Visuo
menė kviečiama minėjime da
lyvauti. 

X Monografijos 

no. Lapė užsimerkė ir žvirblio 
nepagavo. Žvirblis linksmai nu
skrido, o lapė alkana, nusimi
nusi pasiliko. 

Andrius Kirklys, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

IV skyr. mokinys 

VASARA BUVO LINKSMA 

Francis Kapiskas jau ant- šią vasarą aš buvau Lietuvo-
pasi- ruosius metus lanko Kingstonfje ir Paryžiuje. Mes žaidėme 

" D 5 a u g 0 " universitetą. Jis yra kilęs iš I su pusbroUais. Todėl buvo la-
puikiomis providence, R. I., ir jau pasi-1 bai linksma. Su mama, tėte ir 

moksle aukštesniojoje i Nida lipome į Eifelio bokštą. 
Tai tikrai buvo įdomu. 

sideda. 

džiaugė 
spaudos technika 
iliustracijomis, įdomiais 
niais, puikia informacija ir 
siuntė auką. Ačiū. 

Ruduo. Piešė Lydija Ugianskyte, Vince Krėves lit. m-los 
mokinė. Philadelphia, Pa. "Malūnas" 

&' žymėjęs 
at" j mokykloje. Už pažangą moksle 

! jau tada turėjo progą aplankyti 
x J. Kviecinskas Toronto, VVashingtoną, D. C. Ir šiuo me-

Zanavyki- Ont., užsisakė "Drauge" lietuvis- tu jis neatitrūksta nuo savo 

VASARA 

Šią vasarą aš praleidau dvi 
savaites Dainavos stovykloje. 

JEI LIETUVA BŪTŲ LAISVA 

ja" pirmas tomas, redaguoja-; kų knygų ir paskyrė 5 dolerių' parapijos, sekmadieniais atva-
mas redakcinės komisijos A . : auką knygų leidimui stiprinti., žiuodamas į Providence ir tar

naudamas šv. Mišioms. Jo Rūgytės, kun. Jono Duobos, J. < Dėkojame. 
Tamulio ir J. Kauno, baigiamas 
spausdinti "Draugo" spaustu
vėje ir bus pristatytas Šakių 
klubo rengiamoje derliaus šven
tėje lapkričio 25 d. Vyčių sa
lėje. 

x Liet. Moterų federacijos 
Chicagos klubo susirinkimas 
įvyks lapkričio 13 d., 2 vai. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje. Pro
gramoje — dr. Antano Pustel-
ninko paskaita mediciniškais 
klausimais, einamieji reikalai 
ir kt. Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti nares, viešnias ir sve
čius. 

X PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas spalio 
21 d. dalyvavo Altos suvažiavi- X Lietuviu Operos solistė i 
me ir spalio 28 d. Balfo seime. Margarita Momkienė dainuos J. I 
Abu suvažiavimus pasveikino Tallat-Kelpšos, S. Gailevičiaus. 
PLB valdybos vardu, kviesda-; J. Gruodžio ir kitų lietuvių bei 
mas visus lietuvius padėti vie- pasaulinių kompozitorių kūri
ni kitiems dirbti bendrus dar-1 nius šį šeštadienį, 7 vai. vak. 

Taga Gleveckaitė, 
Dariaus - Girėno Ut. mokyklos: T e n V™ l a b a i « » * » . y * sPorto 

4 sk mokinė. aikštė ir labai gražus ežeras. 
Pasibaigus stovyklavimui, važia-! aš norėčiau pamatyti Kauną. 

GYČIO GERIAUSIA DOVANA > v a a į Tj n j o n pį er. Ten yra labai j Ten gimė ir augo mano tėvas. 

Jei Lietuva būtų laisva, aš no
rėčiau ten nuvažiuoti ir aplan
kyti tas vietas, apie kurias skai- j 
tau knygoje. Visų pirmiausia, i 

- , j mokslo pažanga džiaugiasi tėvai 
ir artimieji. 

bus. 
X Lietuvių ir kitų tautų kom

pozitorių kūrinius šį šeštadienį 
atliks solistės G. Mažeikienė ir 
M. Momkienė. Koncertas ren
giamas "Aidų" žurnalo para
mai. 

x Inž. Antanas ir Maria Ru
džiai, sveikindami Putnamo se-

ŽINIOS 
CHICAGOS 

CHICAGOS BIUDŽETAS 

Ateinantiems 1979 metams 
( meras Bilandic numatė pasiūly-
; tai Chicagos biudžetą 1.35 bili-
jjono dolerių, taigi 40 mil. doL 
\ daugiau negu 1978 m. biudže-
] tas. Tarnautojų algoms padi-
! dinti numatyta 30 mil. doL, ir 
meras žada nedidinti mokesčių. 

BRANGSTA PASKOLOS 

Chicagos First National Ban
kas savo didesniems skolinto
jams pakėlė palūkanas iki 
10%7c metams. 

Man labiausiai patiko, kai gražus paplūdimys. Bet įdo-
mano tėveliai nupirko mano • miausia buvo savaitė Toronte, 
gimtadieniui slides. Gimtadie-! *w b u v o Sporto ir dainų šven-
nis bus tik už šešių savaičių. Į **• Toronte aš sutikau savo 

Mes jau slidinėjome septynis j pusbrolius ir pusseseres. Po 
kartus. Man geriausiai patinka j Toronto šventės mes važiavom į 
slidinėti Caberfal, nes ten yra Vasagą, ten praleidau likusias 
daug aukštų kalnų, nuo kurių 
galima lėkti kaip pašėlusiam. 

Gytis Udrys, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 
n skyr. mokinys. "Skambutis". 

atostogų dienas. 

Dalia Traškaitė. 

Marąuette Parko lit. m-los 
6 skyr. mokinė. 

V"&/4%$g». yx*~- spUPi 

-ri 
o * 

-O 

7 vai. vak. Tautiniuose namuo
se. 6422 S. Kedzie Ave., Chica
goje. Meninę programos dalį 

seles jų 60 metų jubiliejaus išpildys sol. Margarita Mom-
proga, pridėjo 100 dol. auką kienė. šalti užkandžiai, šilta 

vakarienė, šokiams gros A. 
Markausko orkestras. Bilietus 
galima įsigyti pas: V. Kulikaus
kienę, 735-5118. S. Cecevičienę, 

; Rengia Jaunimo centras. Bilie-
Itai Marginiuose. (pr.). PRD3Š VAIKŲ SKRIAUDIMĄ 

x Nepriklausomos Lietuvos! Chicagą stiprina kovą prieš 
kariuomenės atsikūrimo 60 me- j vaikų skriaudimą. Į tas pastan-
tų sukakties minėjimo balius gas įtraukiamos 42 miesto įstai-
įvyks lapkričio 25 d., šeštadienį, kos ir 250 vaikų globos centrų. 

JAUNIKLIŲ TRAGEDIJOS 

Paskui man būtų įdomu pama
tyti Alytų. Ten gimė mano 
mama. 

Vilniuje aš norėčiau apžiūrė
ti Aušros Vartus, Šv. Onos 
bažnyčią, Gedimino kalną ir 
Gedimino pilį. Būtų smagu gy
venti ir važinėti po laisvą 
kraštą. 

Dabar Lietuva yra komunistų 
pavergta. Aš dabar ten neno
rėčiau gyvent i Ten vaikai yra 
verčiami užaugti bedieviais. Mes 
čia Amerikoje galime laisvai 
eiti į bažnyčia, 

Saulius Bankaitis, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

m-los 7 skyr. mokinys. 
"Atspindžiai". 

RELIGIJA 

V Ė L I N E S 
Vėlinių naktis rami 
Globia sielas nemarias, 
Kaupias lyg malda gili, 
Rieda ašara gaili. 
Slepias kapas partizano, 
Kryžiai puošia jo krūtinę, 
Kai skaudžioj žaizdoj tėvynės. 
Vedė kovą žūtbūtinę. 
Ten nežinomas kareivis. 
Paminklu apvainikuotu, 
Ramiu veidu ilsis tyliai 
Po kapu žieduotu. 
0 kur brolis, sesuo, tėvas, 
Motina maldoj suklupus, 
Vežė, trėmė į Sibirą, 
Tėviškę grandim apsupus. 
Daug yr sielvarto tėvynėj, 
Nėr ir čia paguodos, 
Kai našlaičius be tėvelių 
Lydi naktys juodos. 
Vėlinių žvakelės dega, 
Liepsnos mena kančią gilią, 
Klaupiam keliais maldai šventai 
Už savus ir už tėvynę. 
Tylią, ramią rudens naktį, 
Kai lapelis medžio krinta, 
Ant kapų ir ant kryželių 
Žvakių liepsnos dega, švinta. 

Alb. Kašiubienė 

GALVOSŪKIŲ NR. 2 
ATSAKYMAI 

I. Voras. 
n. MD. 

L i 
I I 

IV. 
V. 

(Žiūrėkite brėžinėlį). 
Gloria Swanson. 

GALVOSŪKIAI NR. 5 
I (mįslė) 

Stikliniam kalne ugnelė dega. 
(10 taškų). 

n. 
(Žiūrėkite brėžinį). Išdykę 

vaikai prie vienų namų sugavo 
mažą gyvuliuką. Nusivežė toli 
ir žaidė su juo. Gyvuliukui ne
patiko tie vaikai, jis pabėgo nuo 

Man religija padeda suprasti j ju ir ieškojo savo namų. Jis 
Dievą ir Jį mylėti daugiau. Kai j sutiko daug kliūčių. Padėkite 
aš priimu Šv. Komuniją, tai a š : gyvuliukui surasti savo na-

KAUKIŲ DD3NA 

ir 

naujo vienuolyno statybai. 
(pr.) 

x "Dainavos" ansamblis 
Vytas Radys giedos iškilmingo- , 
se šv. Mišiose kun. A. Stasio ^ 5 ? ? , 3<6-0551, A. Asuokų. 

863-21 ii ir pas J. Bagdžių, 
434-3713. Visuomenė kviečia
ma baliuje dalyvauti. (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Jaunos, apie 16 m., nužudy
tos negrės lavonas rastas ga
raže 7023 S. Clyde Ave., Chi
cagoje. Areštuotas Dennis "."^f"1 J0"*!1 0?' 
Young, 19 m. Būdamas polici 

Piešė Paulius Burneikis, 8 m., SouthfieM, Michigan 
vaikų. Tada mes ėjome mie
goti. 

Povilas Barauskas, 
Abu Lemonto "Maironio" lit. 

m-los mokiniai. "Perkūno vėjas". 

KAD? AŠ PRALEIDAU 
VASARA 

"Halloween" yra diena, kada 
vaikai apsirengia visokiais kos
tiumais. Kiti vadina tą dieną 
kaukių diena. Tą dieną matyti 

jos daboklėje, jis bandė puodu
ko šuke persipiauti gyslas. 
Mirtinai nudurta Lorrie Ann 
Johnson, 16 m., R. Taylor butų 
apartamente 4500 S. Stae, Chi
cagoje. Kaltinama jos mokyk
los draugė 15 metų. 

214,000 LANKYTOJŲ 

Tarptautinė paroda - mugė, 
suruošta Navy Pier, Chicagoje,,, 

Mutual Federal Savmgs, 2212 š e š t a d i e n į i r s e k m a d i e n į ^ - l a n g u s arba kiaušiniais apmėto 

rekordinį skaičių lankytojų — 
214,000. Savo eksponatus ture 

VVest Cerma* 
VI 7-7747 

Road — Telef. 
(sk.) 

50 m. kunigystės jubiliejui pa
minėti Šv. Kryžiaus bažnyčioje < 
Š. m. lapkričio 19 d.. 4 vai. p. p. 
Minėjimo tąsa — Beverly Coun-
try Club. Informacijai skam
binti Onai Gradinskienei telef. 
376-1998. (pr). 

X "Poeto Bernardo Brazdžio
nio lyrika dr. Juozo Briedžio 
muzikos harmonijoje" koncer
tas įvyks gruodžio 10 d., sekma-
dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo cent- j 
ro didžiojoje salėje, dalyvaujant _ INTERNATIONAL 
autoriams ir talkininkaujant MARKET. Medžioklinės dešre- Federalinis teismas Chicago-
operos solistams: Algirdui Bra- ]ės, kumpiai, aviena, veršiena, Je nusprendė, kad Zenith ben-
ziui, Romai Mastienei ir Danai dešros ir t. t. 291S We»t 6Srd drovė ir jos du vadovai turi 
Stankaitytei. Prie pijanino — 
mūsų jauna sparčiai kylanti 
žvaigždė — Arūnas Kaminskas. 
Pelnas skiriamas labdarai. Bi
lietus jau galima įsigyti "Mar
giniuose", 2511 W. 69 St. Tel.: j tas teismas VVilliamo Kampiles,teises jam buvo pažadėta vieta 
PR 8-4585. 23 m., kuris už 3000 dol. par-Zenitho vadovybėje, bet, ne-

Rengimo komitetas davė rusams KH-11 satebtožiūrint pažado, jis buvo at-
(pr.). planus, vertus milijonus dolerių, leistas. 

naktį net spindi su žvakutėmis. 
Gali matyti piktų dvasių: kaip 
raganų, kipšiukų ir žvėrių. Ga
li matyti ir gerų dvasių: kaip 
angelų, juokdarių ir gerų gyvu-

Atostogos prasidėjo liūdnai, 
nes nuskendo mano draugas 
Kęstutis. Tas parodė, kad rei
kia būti atsargiam ir visada 

\ liukų. Visi eina prie namų ir j k l a u s y t i mamos 
'skambina skambučiu sakydami J ^ mėgstu sportą. Žaidžiau 
Į "Trick or Treat". Juos apdova- j ̂ ^ ^isbo^ K e i e t ą kartų 
noja saldainiais, pinigais ir ki-

itais gardumynais. Yra daug 
į piktų dvasių, kurios padaro ki
tiems skriaudos: vieni nutepa 

prisiartinu arčiau Dievo. Kai aš 
einu į bažnyčią, tai sužinau dar 
daugiau apie Dievą ir religiją. 
Aš galiu žinoti, kas yra bloga 
ir kas yra gera. 

Algis Paulionis, 
Toronto '"Maironio" lit. m-los 

mokinys. Kanada. 
"Mūsų pasaulis". 

DIEDUKO GYVULIUKAI 

Mano diedukas turi šunį Meš
kį ir katę šmurkę. Kai aš nuei
nu pas dieduką, jie atbėga pas 
mane. A š juos labai myliu ir 
man linksma žaisti su jais. 

Raminta Eilutė, 
Marąuette Parko Ut mokyklos 

2 skyr. mokinė. 

MAŽI K f OIKI VI 

mėlį. (5 taškai). m. 

x Jei SMLAND2IŲ tau tik J° daugiau kaip 50 tautų. 
reik. tuoj pas PETRĄ ir užeik! i 2 m u MU ATLEISTAM 

MEAT 

St., Chicago, D l Tel. 436-4387. Robertui E. McGrath sumokėti 
(sk.). 2 m i l <*<>!• 

dentas Basford elektroninės 
TEISIAMAS SND?AS įmonės San Francisco mieste. 

Pirmadienį Chicagoje prade-Už Zenitui perleistas jo akcijų 

namų sienas. Prieš daug metų 
žmonės pasakodavo, kad tą 
naktį raganos lėkdavo su šluo
tomis. Bet visoms dvasioms tą 
dieną yra smagu ir linksma. 

Linas Cepelė 

ėjom žuvauti, bet žuvų nepaga-j Turistas, sutikęs gatvėje pra-
vome. Aš laimėjau dviratį, tai'eivį , paklausė: 
daug važinėjaus po parką. į — Ar šiame mieste yra kada 
Vasara prabėgo per greitai. Inors gimę didelių žmonių? 

Antanas Mikužis, — Ne, — atsakė praeivis, — 
Marąuette Parko Ut. mokyklos čia visada gimsta tik maži kū-

6 skyr. mokinys. ! d i k i a i . . . 

Aš su sesute ėjom "trick-or 
treating". Aš buvau "hillbilly", 
o mano sesutė buvo "mouse-

Jis buvo viceprezi-! keteer". Mes ėjome visur. Mes 
apėjome vieną bloką ir pradėjo 
lyti, bet mes vistiek vaikščio
jom. Kai grįžome namo, buvo 
septinta valanda. Pas mus dar 
atėjo vaikų, aš daviau jiems 
saldainių. Devintą valandą ne
beturėjome nei saldainių, nei 

(Žiūrėkite brėžinį). Yra vie
nuolika eilučių su langeliais, į 
kuriuos reikės įrašyti raides, 
kad susidarytų prasmingi lietu
viški žodžiai. Jau yra duotas 
žodis "Marijampolė", taigi šio 
žodžio raidės turi įsiskaityti į 
jūsų sugalvotus žodžius. Gerai 
atliktas darbas vertinamas (11 
taškų). 

rv. 
Greičiausiai pirmą kartą per

plaukė Atlanto vandenyną 1952 
metais vienas Amerikos laivas. 
Jis iš New Yorko nuplaukė į 
Bishop's Rock per 3 dienas, 10 
valandų ir 40 minučių. Kaip 
vadinasi tas Amerikos laivas? 
(5 taškai). 

V. 
Paaiškinkite, ką reiškia žodis 

"genocidas" ir kurios mūsų lai
kų valstybės juo nusikalto. 
(5 taškai). 


