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LKB KRONIKA H r, 34 
Perskaitęs duok kitarai 

Eina nuo 1972 m. 

Žinios iš vyskupijų 
SiauUai. "LKB Kronika" rašė, 

kad kun. J. Alesius dar Seminari
joje studijuodamas atostogų me
tu Lazdijų rajone neturėdavo ra
mybės, nes buvo nuolat atakuo
jamas KGB darbuotojų — Lazdi
jų KGB viršininko Žemaičio ir 
vieno čekisto iš Vilniaus. 

1978 m; sausio 11 d. kun. Ale
sius, dirbantis Šiaulių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje vikaru, bu
vo iškviestas į Šiaulių karinį ko-
misarijatą, neva patikrinti kari
nės įskaitos. Komisarijate jo lau
kė saugumietis, kuris prisistatė 
esąs Romas Pietaris: 

— Linkėjimai nuo Viliaus 
Šiaudinio. 

— Nepažįstu jokio Šiaudinio. 
— Su juo kalbėjaisi Lazdijuo

se, jis iš Vilniaus saugumo. Da
bar vėl susitikinėsim. Nurodysim, 
ką mums reikia pranešti. 

— Ne, susitikti su jumis negal
voju, nes į politiką nesikišu. 

— Ir kun. Svarinskas sako, kad 
nesikiša... 

Kun. Alesius tiesiai pasakė 
saugumiečiui, kad KGB jam įky
rėjo. Jį, Seminarijos studentą, no
rėjo jėga priversti dirbti saugu
mo bendradarbiu. Net pieštuką 
kišo į rankas. Grasino": jei nepa
sirašysi, nebaigsi Seminarijos. 

— Gaila, kad visa tai plačiai 
išsiplepėjai. 

— Aš tėvų nuo mažens iš
mokytas būti atviru. \ Lazdijus 
išvežtas, per dieną nebuvęs na

mie, turėjau namiškiams pasa
kyti, kur buvęs, nes jie buvo la
bai susirūpinę. Be to, patys sau
gumiečiai labai kvailai elgėsi — 
su manimi kalbėjosi Lazdijų Ta
rybų rūmuose. Visi matė, o ten 
dirba daug mano pažįstamų. 

— Taip, tai mūsų klaida, — 
pripažino saugumietis. — Bet vis 
tik mes dar susitiksime. Laikysi
me paslaptį. Galime iškviesti te
lefonu. 

— Ne, neatvyksiu į pokalbius. 
Dviems valdovams netarnausiu. 
Griežtai atsisakau. Nebent tik 
prievarta paimsite. 

Prieš paleisdamas į namus, sau
gumietis įsakė kun. Alesiui pa
moksluose neliesti abortų te
mos: tegu daro abortus, kas tik 
nori. 

KGB, pasirodo, suinteresuota, 
kad lietuviai kuo daugiau darytų 
abortų. Kuo mažiau bus lietu
vių, tuo daugiau į Lietuvą pri
važiuos svetimšalių ir greičiau 
Lietuva bus surusinta. 

"LKB Kronika" prašo visus ku
nigus, kuriuos KGB verbavo bū
ti koloborantais, papasakoti šio 
leidinio skiltyse apie šią pačią ne-
žmoniškiausią KGB veiklą —i 
versti žmogų veikti prieš Bažny
čią, Tėvynę ir patį save. Kuo pla
čiau visuomenė ir pasaulis atvi
rai kalbės apie KGB nusikalti
mus, tuo jų mažiau bus. Tamsūs 
darbai bijo dienos šviesos. 

(Bus daugiau) 

Pirmadieni Chicagos televizijos 11 kanalas parodė plačiai išgarsintą programą apie Lenkiją. "Sun Times" 
rašė, kad lenko kardinolo Karolio Wojtylos išrinkimas popiežiumi sukėlė susidomėjimą Jo tėvyne ir lenkais. 
Laikraštis išspausdino garsių lenkų nuotraukas, šalia Coperniko, Šopeno, Nobelio premijos laimėtojos Ma-
rie Curie, yra ir prezidento Carterio patarėjo Zbigniewo Brzezinskio fotografija. Čia matomoje nuotrauko
je — viena liūdniausių dienų Lenkijos istorijoje — Vokietijos karines jėgos pradeda Lenkijos puolimą. 

BĖGLIAI IŠ VIETNAMO 
LAUKIĄ KAS PRIGLAUS 

Amerikoje veikia 
daugiau sektu 

San Francisco. — "Peoples 
Temple" religinės sektos išsižu-
dymas ir jos veikla atkreipė tei
singumo organų ir spaudos dė
mesį į kitas religines sektas ir 
kultus, kurių Amerikoje esą apie 
2,500. Kultams priklauso apie 2 
mil. amerikiečių. 

Buvęs prezidentas Nixonas 
Prancūzijos televizijos pasikalbė
jime pareiškė, kad žmogžudys
tės ir savižudybės Gvajanoje ne
turi mesti šešėlio ant Amerikos 
ar ant Vakarų bendruomenės. 
Kulto žmonės gal buvo klaidin
gi, tačiau ieškojo kažko, nes žmo
nės turi į ką nors tikėti, pasakė 
Nixonas. 

Paaiškėjo, kad Gvajanoje ir 
dabar veikia kita juodų ameri
kiečių grupė "Izraelio namai", 
kuriems vadovauja nuo teisingu
mo rankos pabėgęs "rabinas", 
buvęs civilinių teisių aktyvistas. 

Pasaulio psichiatrai analizuo
ja, kas įvyko Gvajanoje. Pripa
žįstama, kad masinės savižudy
bės nėra dažnas įvykis, tačiau dėl 
religiniu ar kitokių įsitikinimų jų 
buvo ir praeityje. Karo metu daž
nai nusižudydavo japonų kariš
kiai, samurajai, "kamikadze" 
lakūnai. Garsiausia masinė savi
žudybė įvyko 70 metais po Kris
taus Massadoje, kur 1,000 žydų, 
po ilgo romėnų apsupimo, atsi
sakė pasiduoti ir nusižudė. Kita 
žydų grupė Anglijoj, Yorke, bu
vo verčiama atsisakyti savo tikė
jimo, tačiau 150 žmonių, minios 
apsupti 1190 m. kovo 16 d. Yor-
ko karališkoje pilyje, visi nusi
žudė. 

—U. S. Steel b-vė paskelbė 
kainų pakėlimą kai kuriems ga
miniams. Pakėlimai derinasi su 
prezidento Carterio nustatytomis 
ribomis. 

Pakeitė japonu 
premjerę 

Tokijo. — Japonijos liberalų-
-demokratų partija išsirinko nau
ją pirmininką Masayoshi Ohira, 
kuriam lemta užimti ir premje
ro vietą. Dabartinis premjeras Fu-
kuda pareiškė nesitikėjęs pralai
mėti, tačiau sutiko pasitraukti. 
Stebėtojai nelaukia Japonijos po
litikos pakeitimų. 

Nužudė San 
Francisco merą 

San Francisco. — Netekęs tar
nybos miesto taryboje, San Fran
cisco politikas Dan White nušo
vė miesto merą ir kitą tarybos 
narį. Meras Moscone buvo žino
mas, kaip Gvajanoje nusižudžiu-
sio religinės sektos vado Jonės 
draugas. Jonės tikintieji ne tik 
balsuodavo patys už Masconę, 
bet ir kitus ragindavo už jį bal
suoti. Nužudytas miesto tarybos 
narys Harvey Milk buvo garsus 
homoseksualas, daug kovojęs už 
jų "teises", pats mėgdavęs pa
brėžti savo ryšius su homoseksu
alais. 

Demonstracijos 
New Yorke 

New Yorkas. — Sekmadienį 
įvyko didelės demonstracijos 
New Yorke, prie sovietų atsto
vybės, E. 67 st. Dalyviai reikala
vo rusų imperijos dekolonizavi-
mo. New York Times pirmadie
nį paskelbė, kad apie 2,000 žmo
nių, su plakatais, vėliavomis rei
kalavo laisvės pavergtoms tau
toms. Demonstracijoje dalyvavo 
daug ukrainiečiu, kurių Pasauli
nis Laisvųjų 'Ukrainiečių kongre
sas vyko New Yorke. Juos rėmė 
lietuvių, latvių, estų ir gudų tau
tinės grupės. 

Žygis prasidėjęs 52 gatvėje ir 
Avenue of the Americas ir pa
sukęs prie sovietų atstovybės. 

Hong Kongas. — Pabėgėliai 
iš Pietryčių Azijos sukelia vis di
desnį pasaulio dėmesį. Paskuti
nėmis dienomis prie Malaizijos 
krantų atplaukė 35 laivai su apie 
20,000 vietnamiečių pabėgėlių. 
Malaizija jau nebegali jų priim
ti, valdžia sustiprino jūros ir pa
krančių patruliavimą, tačiau lai
vai vis atplaukia. 

Britų spaudoje pasirodė kriti
ka vyriausybei. Britanija iki šiol 
priėmė 346 vietnamiečius, tačiau 
padidino savo lėšas pabėgėlių 
organizacijai. Malaizija yra "pa
skandinta" pabėgėlių masėje. Per
nai kas mėnesį atvykdavo po 
2,000. Šių metu pradžioje skai
čius padvigubėjo, rugsėjo mėn. 
atvyko virš 8,000, spalio mėn 
- virš 12,000. 

Amerika pažadėjo per metus 
įsileisti 25,000 pabėgėlių, Pran
cūzija priima 12,000 per metus, 
Australija — 9,000, Kanada pri
ims 60 šeimų per mėnesį. Ir pri-
glaudžiant pabėgėlius tokiais 
skaičiais, jų dar lieka vien Ma
laizijoje apie 50,000. 

Dvi valstybės tarp išsivysčiu
sių pramonės kraštų sukelia dau
giausia kritikos: Japonija ir V. 
Vokietija. Pastaroji pasiūlė pusę 
milijono markių padėti pabėgė
liams įsikurti, tačiau Vokietijoje 
jiems nėra vietos. Japonija rug-
piūčio mėn. įsileido vieną viet
namiečių šeimą ir labai nenoro
mis pasiūlė lėšų kitiems sušelp
ti. 

Tailandija šią savaitę jau at
stūmė laivą su 370 vietnamiečių. 
Singapūras ir Indonezija irgi ne
priima atplaukiančių laivų. 

Vietnamo komunistinė spau-

Trys žmonės buvę suimti, du su
žeisti, jų tarpe vienas policinin
kas. Policija skundėsi, kad kai ku
rie jaunuoliai mėtė į policininkus 
akmenis, kiaušinius ir fajerver-
kus. 

Paneigė kinų 
nesutarimus 

Hong Kongas. — Kinijos vi
cepremjeras Teng pareiškė Japo
nijos korespondentui Sasaki ir 
Amerikos kolumnistui Robert No-
vakui, kad Kinijos vyriausybėje 
nėra nesutarimų ir nebus jokių 
"valymų". Teng pareiškė, kad 
pasirodę kaltinimai buvusiam 
pirmininkui Mao Tse Tungui 
yra per aštrūs. 'Visi kinai žino, 
kad be pirmininko Mao nebūtų 
naujosios Kinijos", pareiškė Ten-
gas. 

da rašo apie pabėgėlius iš Kam-
bodijos ir skatina žmones bėgti, 
priglausdama jau 350,000 bėg
lių iš Kambodijos, tačiau per 
pirštus žiūri į savo žmonių bė
gimą. Įtariama, kad komunistų 
valdininkai ima iš pabėgėlių ne
mažas sumas pinigų ir tada už
merkia akis. 

Apie 130,000 bėglių prisiglau
dė Tailandijoje. Jų tarpe nema
žai Meo kalniečių genčių žmo
nių, kurie padėjo Amerikai ginti 
Vietnamą nuo komunizmo. Nuo 
Hong Kongo iki Indonezijos 
menkose stovyklose vargsta 
150,000 pabėgėlių. Jie šelpiami 
Jungt. Tautų pabėgėlių komi
sariato lėšomis. Pabėgėlių tarpe 
daug kinų kilmės žmonių. Iš Ka-
nadon atvykusių apie 80 nuoš. 
yra kinai, gyvenę Vietname, ten 
turėję biznius ar tarnybas. Iš 
paskutinės 600 žmonių siuntos į 
Kanadą apie 200 liks Montrealy-
je, kiti bus perkelti į Ontario, 
dar kiti vyks į kitus miestus pas 
pažįstamus ar gimines. 

Rusu aparatai 
ambasadoje 

Canberra. — Australijos užsie
nio reikalų ministras Peacock, kal
bėdamas Atstovų Rūmuose, pra
nešė, jog sovietų slaptoji tarny
ba Maskvoje įtaisė Australijos 
ambasadoje elektroninę aparatū
rą, kurios pagalba galima klau
sytis ambasadoje vykstančių pa
sikalbėjimų. Ministras pažymėjo, 
jog tai yra grubus diplomatinio 
neliečiamumo taisyklių pažeidi
mas. Dėl šio įvykio Australijos 
vyriausybė pasiuntė griežtą pro
testo notą Sovietų Sąjungos vy
riausybei. 

| Somoza nenori 
pasitraukti 

Managva. — Somozos valdžia 
Nikaragvoj atmetė tarpininkų pa
siūlymą pravesti šalyje plebiscitą, 
kuris nuspręstų ar Somoza turi 
pasitraukti iš prezidento vietos. 
Nikaragvos priešai dažniau pra
dėjo pulti iš Costa Rikos. Sukilė
liai ir iš užsienio suvažiavę kai
rieji "sandanistas" penktadienį 
nuskandino nedidelį Nikaragvos 
karinį laivą. Vyriausybė į Costa 
Rikos pasienį sutraukė daugiau 
kareivių. Laukiama didesniu su
sikirtimų. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Brežnevas paaukštino 
savo draugus 

Mazurovas išmestas, Čemenko — pakeltas 
Maskva. — Maskvoje įvyko ko

munistų partijos centro komiteto 
plenumo posėdžiai, kurie padarė 
kai kurių pakeitimų vyriausioje 
Kremliaus vadovybėje. Dėl neži
nomų priežasčių buvo pašalin
tas politbiuro narys Kiril Mazu
rovas, kuris į politbiurą pateko 
1965 metais. Mazurovas, 64 me
tų amžiaus, buvo vienas jauniau
sių politbiuro narių. Sovietų ži
nių agentūra Tass skelbia, kad 
jis prašėsi atleidžiamas iš polit
biuro pareigų sveikatos sumeti
mais. 

Mazurovo vieton paaukštintas 
į politbiurą Konstantinas Cer-
nenko, 67 m. Jis iki šiol buvo 
politbiuro nariu kandidatu. Cer-
nenko tarnavo su Brežnevu Mol
davijoje ir Centrinės Azijos plė
šiniuose, o pastaruoju metu bu
vo Brežnevo įstaigos kanceliari
jos viršininku. 

Kitas pakeitimas vyriausioje 
vadovybėje liečia vicepremjerą 
Nikalojų Tichonovą, 72 m. am
žiaus. Jis paaukštintas į politbiu
ro kandidato vietą. Kandidatai po-
litbiure nebalsuoja, tačiau vy
riausybėje, tarp kelių viceprem
jerų, Tichonovas tampa vyriau
siu po premjero Kosygino. Šiam 
pasitraukus, Tichonovas gali tap
ti premjeru. 

Trylikos narių politbiure pas
kutinieji pakeitimai sustiprina 
Brežnevo galią. Maskviečiai Cer-
nenko ir Tichonovą vadina 
"Dniepropertrovsko mafijos" var
du, nes ir Tichonovas yra buvęs 
artimas Brežnevo bendradarbis 
prieš II-jį Pasaulinį karą ir vado
vavo Dniepropetrovsko įmonėms, 
kai partijos sekretoriumi ten bu
vo Brežnevas. 

Partijos centro komitetas pakė
lė gruziną Edvardą Sevarnandzę, 
Gruzijos partijos pirmąjį sekre
torių, į politbiuro narius kandi
datus. Naujo paaukštinimo susi
laukė ir centro komiteto narys 
Michailas Gorbačevas, tapęs par
tijos centro komiteto sekretoriu-

— Kalbėdamas Amerikos mies
tų merų konferencijoje, preziden
tas Carteris ragino amerikiečius 
boikotuoti tas biznio bendroves, 
kurios nesilaikys jo nustatytų 
kainų kėlimo gairių. 

— Amnesty International or
ganizacija kritikuoja Kiniją, ku
ri kalėjimuose laiko daug politi
nių kalinių ir kurios koncentra
cijos stovyklose nesilaikoma Jung
tinių Tautų taisyklių: kaliniai 
prastai maitinami ir sugrūsti į 
mažas patalpas. 

— Egipto premjeras Khalil šią 
savaitę atvyks į VVashingtoną tar
tis su prezidentu Carteriu apie 
sustojusias taikos derybas. 

— Perskaičiavus rinkimų bal
sus, paaiškėjo, kad Virginijos se
natoriumi išrinktas John War-
ner, artistės Elizabeth Taylor vy
ras, laimėjęs nedidele persvara 
prieš demokratą A. Miller. 

— Irano vyriausybė paskyrė 
tris žinomus teisėjus nagrinėti 
šacho šeimos narių privačius tur
tus ir buvusių ministrų finansinę 
būklę. Specialus prezidento Car
terio pasiuntinys, senatorius Byrd 
pareiškė Irano vyriausybei, kad 
Amerika palaiko jos veiksmus. 
Jis pranešė, jog Sovietų Sąjunga 
žadėjusi Amerikai nesikišti į Ira
no politinę krizę. | 

— Tarptautinė darbo unijų 
vadų konferencija Peru sostinėje 
Limoje nutarė paskelbti boikotą 
trims valstybėms ir jų prekėms: 
Čilei, Kubai ir Nikaragvai, nes 
ten laužomos darbininkų teisės. 

—Ispanijoje baskų sukilėliai 
nušovė buvusį policininką. Nuo 
spalio mėnesio baskų nacionalis
tai atentatuose nužudė jau 23 
asmenis. 

— Kinija pakartotinai užsakė 
Amerikoje dar 350,000 tonų ku
kurūzų. Su šiuo užsakymu kinai 
perka 2.3 mil. tonų kukurūzu ir 
3.9 mil. tonų kviečių. 

— Šią savaitę turi sustoti Lon
dono Times laikraštis. Įskaitant 
to paties leidėjo Sunday Times, 
abu laikraščius skaito 1.8 mil. 
žmonių. Leidėjams tenka vesti 
derybas su 54 atskiromis darbi
ninkų unijomis, kurios šiais me
tais savo nelegaliais streikais su
stabdė 12 milijonų laikraščio nu
merių. 

— Tarpininkai: Amerika, Gva
temala ir Domininkonų respubli
ka vėl ispėjo Nikaragvos valdžią, 
kad tarpininkavimas bus baigtas, 
jei diktatorius Somoza neparodys 
savo opozicijai jokių nuolaidų. 

— Plieno sunkvežimių nepri
klausomųjų vairuotojų streike bu
vo peršautas vienas vairuotojas, 
kuris atsisakė streikuoti. 

mi. Šalia pilnateisių politbiuro 
narių yra 9 nebalsuoją nariai 
kandidatai. 

Užsienio korespondentai Mask
voje nustebinti nepaprastai grei
tu Konstantino Černenkos iškili
mu į aukščiausias Kremliaus po
zicijas. Jis 1976 m. buvo išrink
tas centro komiteto sekretoriu
mi, o 1977 m. tapo politbiuro 
nariu kandidatu. Brežnevas jau 
pernai bandęs pakelti Černenką 
į pilnus politbiuro narius, tačiau 
jam tik šiemet pavyko. 

Centro komiteto plenume pa
sakytoje kalboje Brežnevas piktai 
kritikavo sovietų žemės ūkio "lai
mėjimus". Nors javų derlius šie
met yra geras, daug prarasta ja
vų, bulvių, daržovių ir vaisių. 
Brežnevas priminė, kad vartoto
jų reikalavimai mėsos srityje nė
ra patenkinami. Reikia didinti 
gamybą, reikalavo Brežnevas, 
kaltindamas privačių sklypų savi
ninkus. Jis pabrėžė, kad partijai 
reikia sudaryti tinkamą "sociali
nį klimatą", kuris paskatintų di
desnę privačių sklypų gamybą 
daržovių, paukščių ir galvijų sri
tyse. 

Užsienio komentatoriai nuro
do, kad privatūs sklypai, nors su
daro tik 2 nuoš. sovietų kulti
vuojamos žemės, jau ir dabar pa
gamina daugiau 25% daržovių 
ir kitų maisto produktų. 

— Japonija ir Amerika pirma
dienį nustatė bendros gynybos 
gaires. Ateityje jūrų laivyno ir 
aviacijos jėgos turės bendrus ma
nevrus ir laikysis abiejų valsty
bių priimtų planų. 

— Kuvaito laikraštis paskelbė, 
jog naftą eksportuojančios vals
tybės susitarė kainas kelti pa
laipsniui. Iki ateinančių metų ga
lo naftos kainos pakils 8 nuoš. 

Nacių Vokietijos okupacijas kentė
jusiems europiečiams sis paveiks
las gali sukelti nerimą, tačiau jis 
nieko bendro su Vokietija neturi. 
Nuotraukoje matomas Pietų Afri
kos respublikos policininkas 

Čekai streikavo 
Praga. — Remiantis didžiųjų 

Italijos laikraščių gautomis ži
niomis, kai kuriuose Pragos fabri
kuose, Čekoslovakijoje, šiomis die
nomis įvykę spontaniški darbi
ninkų streikai prieš kai kurių pla
čiai vartojamų prekių kainų pa
kėlimą. Italijos laikraščiai šian
dien rašo, jog plačiausio masto 
streikas, užsitęsęs net dvylika va
landų, įvykęs vadinamame pa
vyzdingame metalmechanikos 
fabrike "CKD", kuriuo ypač di
džiuojasi Čekoslovakijos komu
nistinė valdžia. Šį fabriką papras
tai aplanko Čekoslovakiją vizituo
jantys oficialūs svečiai. Darbo 
žmonėm nuraminti, į fabriką bu
vęs pasiųstas Pragos rajono ko
munistų partijos sekretorius Ka-
pek, kuris anksčiau vadovavo 
šiai įmonei. 

Kinija prašo 
J. T . paramos 

New Yorkas. — Kinijos liau
dies respublika, pirmą kartą po 
savo įstojimo į Jungtines Tautas 
1972-ais metais, oficialiai papra
šė šios tarptautinės organizaci
jos ekonominės pagalbos. Iki šiol 
Pekino vyriausybė visada atmes
davo užsienio kraštų siūlomą eko
nominę paramą. Dabar Kinijos 
vyriausybė išreiškė pageidavimą, 
kad Kinija būtų įtraukta į Jung
tinių Tautų Organizacijos vadina 
mąją "pažangos vystymo" prog
ramą, kurios rėmuose Jungtinėse 
Tautose dalyvaujantiems kraš
tam yra suteikiama ekonominė 
pagalba. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 29 d.: Satuminas, 

Iluminata, Daujotas, Vėla. 
Lapkričio 30 d.: Andriejus Ap., 

Justina, Saugardas, Linksmuolė 
Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:22. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedrėji

mais, temperatūra: dieną 45 1., 
I naktį 35 1. 
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GLOBOJA CBICAGOS SBAUTIMNKTV-KV RAMOVE 
Redaguoja sfcts. Irena Regienė, 2652 W. 65th S t , Chieago, UL 60629 

Telefonas 476-7089 

KANDIDATŲ Į LSS VADOVYBĘ SĄRAŠAS 
/ Tarybą bendruoju sąrašu: 
v. s. Kazimieras Batūra, To

ronto, Ontario, Canada; 
j . 8. Dalia Bylaitieriė. Chiea

go, B. 60629; 
v- s. fil. Jonas Dainauskas. 

Chieago, H. 60632; 
pe. Liūtas Gražulis, Sharon. 

Ma 02067; 
v. a Malvina Jonikienė, Chi

eago, J i 60629; 
a Birutė Kidolienė, Wood-

haven, NY. 111421; 
v. a Laima Kiliulienė, Lexing 

ton, Ma. 02173 
v. s. Česlovas Kiliulis, Lexing-

ton, Ma. 02173; 
v. a Flora Kurgonienė, Cice

ro, B. 60650; 
pa. "Viktoras Kirklys, Rich-

mond Hills, NY. 11418; 
pa. Antanas Mažeika, Marina 

Del Rey, Ca. 90291; 
a Irena Meiklejohn-šeraaitė, 

Agincourt, Ont., Canada; 
v. s. fil. Sigitas Miknaitis, 

Clarendon Hills, B. 60514; 
v. s> Vytataus Mikūnas, Chi

eago, B- 60629. 
v. s. Lilė Milukienė. Plain-

•iew, NY. 11803; 
v. s. Alė Namikienė, Chieago, 

B. 60629; 
s. Juozas Pažėra, Jos Ange

les, C a 90027; 
v. s. Antanas Saulaitis, Oak-

vffle, C t 06779; 
v. a. Česlovas Senkevičius, Is-

lington, Ont, Canada; 
V? a Nijolė Užubalienė, Chi

eago, B. 60629 
/ LSS Garbės teismą: 

v. s. Antanas Bobelis, Massa-
pequa Park, NY. 11762; 

• . s. Juozas Bružas, Wappin-
gers Falls, NY. 12590; 

ps. fil. Halina Plaušinaitienė, 
Chieago, B. 60632; 

pa. fil. Nijolė Remeikienė, 
Chieago, B 60652; 

v. s. Alfonsas Samusis, Rich-
mond Hills, NY. 11419; 

v. s. fil. Sofija Statkienė, 
North Riverside, B. 60546. 

/ LSS Kontrolės komisiją: 
į. v. a fil. Bronius Juodelis, 

/ LSS Tarybą Akad. Skautų 
Sąjūdžio sąrašu: 

v. a fil. Danutė Eidukienė, 
Chieago, B. 60632; 

s. fil. Vytautas Germanas, 
Lisle, B. 60532; 

pe- fil. Mindaugas Griauzdė, 
Chieago, B. 60638; 

v. a fil. Liūtas Grinius, Ale-
xandria, Va. 22310; 

ps. fil- Kęstutis Jėčius, Villa 
Park, B. 60181; 

v. a fil. Raminta Molienė. 
Shrewsbuty, Ma. 01545; 

pa fil. Edvardas Zabarskas. 
Oak Forest, B. 60452. 
/ šakų VS ar vad. pirmininkus 

bei jų pavaduotojus: 
A. LS Brolijos. 
LSB VS: 

a Vytautas Vidugiris, Palos 
Verdes, Ca. 90274; 
VŠP: 

s. Kazys Matonis, Ocean, 
NY. 07712. 
LSB VS: 

v- a Juozas Raškys. New Bri 
tain, C t 06050. 
VSP: 

s. Juozas Starėnas, E. Long-
meadow, Ma. 01028. 
B. LS Seserijos. 
LSS VS: 

v. s. Irena Kerelienė, Palos 
Park, B. 60464. 
VSP: 

v- 8. Janina Mikutaitienė. Chi 
cago, B. 60632. 
C. Akademinio Skautų 
Sąjūdžio. 
ASS VP: 

s. fil. Raimundas Strikas, 
Broadview, B. 60153. 
VPP.: 

ps. fil. Rūta Pauperienė, Oak 
Lawn, B. 60453. 
/ Garbės gynėjus: 
A- LS Brolijos: 

v. s. Mykolas 

Lituanicos tunto vilkiukai ir vadovai Wisconsin Delis iškyloje. J. Tamulaičio 

ps. Mykolas Banevičius, W. 
Hartford, Ct 06119. 
JAV Vidurio 

v. s. Zigmas Jaunius, Chiea
go, B. 60629 

a Albina Ramanauskienė. 
Chieago, B. 60629. 
JAV Rcęmiojo vandenyno: 

s. fil. Geliminas Leškys, Ca-
jaoga Park, Ca. 91304; 

v. s. fil. Eugenijus Vilkas, 
Valencia, Ca. 91355. 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

Primename Aušros Vartų skau
čių tunto tėveliams, kad sekma
dienį, gruodžio 3 d., 11 vai. ryto 
Jaunimo centre įvyks tunto tė
vų susirinkimas. Platesnis šiuo 
reikalu paaiškinimas yra visiems 
išsiuntinėtuose laiškuose. Aušros 
Vartų t-to tuntininkė maloniai 
kviečia visus tėvelius kuo gau
siausiai dalyvauti šiame tunto 
ir draugovių susirinkime. 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
VEIKLA 

Upland, Ca. 91786. 
B. LS Seserijos: 

v. s. Marija Vasiliauskienė, 
Toronto, Ont. 

Vydūno Jaunimo Fondas, šiais 
metais atžymėjęs sėkmingos veik
los dvidešimt penkerių metų su
kaktį, ryžtingai dirba kaupdamas 
naujas lėšas jaunimo stipendi
joms. 

Šiais metais buvo paskirtos 8 
lituanistinės stipendijos ir dar 
turimi du prašymai. Fondas 
džiaugiasi, kad lituanistikai stu
dentų netrūksta. Jas su ypatingu 
malonumu stengiasi patenkinti. 
Kitos paskolos studijoms yra duo
damos bendra tvarka, tik išmoka 
mos sumos iškilo drauge su in
fliacija. Dėl to tenka gerokai pa-

Naujokaitis, i sitempti lėšas telkiant ir jų be 

Downers Grove, B. 60515; 
v. s. fil. Marija Ročkuvienė, jC- ^^deminio Skautų 

Chieago, B . 60629; \Sąjūdžio. 
v. s. fil. Vaclovas Tallat-Kelp| •• a fil. Edmundas Korzonas, 

ša, Chieago, B. 60629. | Chieago, B. 60652-
Į Tarybą Brolijos sąrašu: |f LSS Rajono vadus: 

v. a Balys Barkus, Concord,; Australijos: 
NSW 2137. Australia; v . s. Aleksandras Mauragis, 

v. s. Petras Molis, Shrewbu- j pįcnįc p o m t , NSW 2213 Aust-
ry, M a 01545; v . s . Bronius Žalys, Yagoo-

s. Bronius Nemickas, Jerich,! ua. NSW 2199 Australia. 
ITT, 11753: 

v. s. Kostas Nenortas, Dor-
chester, Ma. 02124; 

s. Romas Pakalnią Water-
bury, C t 06708; 

s. fil. Gintaras Plačas, Chiea
go, B. 60632; 

s. fil. Romas Rupinskas, Cla
rendon Hills, B. 60514. 
į LSS Tarybą Seserijos sąrašu: 

s . fil. Danutė Basiulienė. 
Redondo Beach, Ca 90277; 

s. Irena Jankauskienė. Ozone 
Park, NY. 11417; 

8. Danutė Keršienė, Toronto, 
Ona. 

s. Laima Luneckienė, Chiea
go Ridge, B. 60415; 

T. s. Gilanda Matonienė, 
Ocean, NY. 07712; 

p * Birutė Prasauskienė, Lo-
mita, Ca. 90717; 

ps. Pajauta PuHinen, Chel-
tenham, NSW 2199 Australia; 

s. Giedrė Stankūnienė, Gos 
Oob, Ct 06807; 

s. Danutė Surdėnienė, Tur-
oersville, NY. 08012: 

T. 8. Irena "Vilkienė, Valen
cia, Ca. 91355. 

Kanados: 
v. s. Vytautas Skrinskas, To

ronto, Ont 
Europos: 

v. s Jaras Alkis, Loughton, 
England. 
JAV Atlanto: 

ieškant. Pagrindinis lėšų šaltinis 
yra kasmet išleidžiamos kalėdi
nės atvirutės. Šiais metais naują
jį rinkinį sudaro 15 meniškų at
viručių, kurias nemokamai sukū
rė dailininkės Jūratė Okura, Ada 
Sutkuvienė ir Zita Sodeikienė. 
Joms už talką V. J. Fondas labai 
dėkingas. 

Šiomis dienomis atviručių rin
kiniai išsiuntinėti nuolatiniams 
Fondo rėmėjams. JV fondas 
kreipiasi į visus SKAUTYBĖS KE
LIO skaitytojus, kviesdamas pa
remti stipendijų Fondą, užsisa
kant bent vieną rinkinį at
viručių kreipiantis į iždininką 
V. Garbonkų, Ona Iroąuois 
Drive, Clarendon Hills, 111. 
60514. Čekiai rašomi Vydūnas 
Youth Fund, Inc., vardu. Aukos 
VJ Fondui yra atleidžiamos nuo 
asmeninių pajamų mokesčių. 

VJ Fondo valdyba džiaugiasi 
galėjusi išsiuntinėti ilgai lauktą 
knygą "Vydūno Laiškai Skau
tams". Leidėjai dėkoja dail. Zitai 
Sodeikienei už gražias iliustraci
jas, o visiems knygos prnumera-
toriams už kantrybę. 

Vydūno Jaunimo Fondas kvie
čia visus įsijungti prasmingon 
talkon, telkiant lėšas mūsų stu
dijuojančio jaunimo stipendi
joms. 

NERIJOS T U N T O SUEIGA 

Nerijos tunto kalėdinė sueiga 
įvyks g.uodžio 17 d., 10 vai. ryto 
Jaunimo centre. Visų sesių daly
vavimas privalomas. Tėveliai ir 
visos jūrų skautininkės ir ginta-
rės maloniai kviečiamos dalyvau
ti. 

SKAUTU DĖMESIUI 

Lituanicos tunto visų skautų 
draugovių bendra sueiga įvyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 10 
vai. ryto Jaunimo centro didžio
joje salėje. Skautų tėveliai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti 

ANTRAS KAIMAS 
BALTIJOS VAKARE 

Prezidento A. Smetonos jūrų 
budžių įgulos ruošiamame Bal
tijos vakare, meninę programą 
atliks Antrasis kaimas ir gitaris
tai jūrų budžiai Aglinskas ir Pun-
krys. Vakaras įvyks šeštadienį, 
gruodžio 2 d., 7:30 vai. vakaro 
Šaulių namuose. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

LITUANICOS T U N T O 
TĖVU SUSIRINKIMAS 

Visi Lituanicos tunto tėvai pra
šomi atsilankyti į sekmadienį, 
gruodžio 3 d., 11 vai. ryto Jauni
mo centro žemutinėje salėje 
įvykstantį tėvų susirinkimą^ 

DRAUGININKŲ-KIU 
DĖMESIUI 

Primename visiems drauginin
kų kursų lankytojams, kad šį 
vakarą, 7:30 vai. Jaunimo centre 
vyks sekanti sesija trečiadienio 
kursų grupės lankytojams. Sek
madienio grupė sekančiai sesijai 
renkasi gruodžio 3 d., 12:15 vai. 
vidudienyje. Raginami visi drau-
gininkai-kė^, jų padėjėjai ir ad
jutantai pasinaudoti šiais nau
dingais kursais# 

VAJE! 

Lituanicos tunto vilkiukus 
prašome taip garsiai "nestaugti" 
dėl praėjusioje "Skautybės kelio" 
laidoje per klaidą patekusios ki

tos nuotraukos... Gera buvo pa
tikrinti, kad toks didelis skaičius 
jūsų domisi "Skautybės keliu". 
Skaitykit ir siųskit daugiau nuo
traukų. 

N A U J A TTJNTENINKE 
N E W YORKE 

Lapkričio 11 d. pasiketė New 
Yorko Neringos skaučių tunto 
vadovybė. Iškilmingoje sueigoje, 
iš tuntininkės s. G. Stankūnienės 
pareigas perėmė naujoji vadovė 
s. Birutė Kidolienė. Sesė Birutė 
aktyviai reiškiasi New Yorko židi
nio "Vilija" veikloje ir daugiau 
dešimti metų sėkmingai reda
guoja Darbininko "Skautų Pa
stogės" skyrių. 

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
— SKAUČIŲ KCRYBORAMA 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Chicagos skyrius kviečia visus 
brolius vilkiukus, bebriukus, se
ses udrytes ir paukštytes daly
vauti kūryboramoje, kuri įvyks 
gruodžio 10 d., sekmadienį, 10 ir 
11 vai. ryto Jaunimo centro že
mutinėje salėje. Iš anksto nieko 
nereikia ruoštis. Vietoje turėsime 
progos parodyti savo talentą. Lai
mėtojai gaus specialius atžymė-
jimus. Visų labai laukiame. 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONE 

Lapkričio 12 d. Los Angeles Ra
miojo vandenyno rajono skau
tės ir skautai atšventė LSS 60 
metų jubiliejų. Pirmuoju sniegu 
pasipuošusios kalnų viršūnės 
sveikino seses ir brolius skuban
čius iš visų plačiojo miesto pusių 
į Šv. Kazimiero bažnyčią. Viene
tų vėliavoms plevėsuojant, jie žy
giavo į šv. Mišias, kurias atna
šavo ir reikšmingą pamokslą pa-
akė kun. Bruno Markaitis. Prel. 
Jonas Kučingis taip pat sveikino 
skautus-es, švenčiančius savo ju
biliejų. 

Po trumpos pertraukos, viršu
tinėje parapijos salėje išsirikiavę 
jūrų skautai, "Kalniškių" ir "Pa
langos" tunto broliai ir sesės pa-

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1480 A- M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 

» 

THE LITHUAMAN \VORLD-\VIDE DAILY 
Seconu ciass postage paid at Chieago, m. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 

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

PaSto iSlaidas mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chieago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta v, 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. SkeU 
8:30 — 12:00. V bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

gerbė trispalvę ir rajono vadas, 
s. Vytautas Vidugiris atidarė iš
kilmingą sueigą. Jo pakviesta v. 
s. Valė Barmienė nukėlė visus 

ir linkėjimus išreiškė v.s. Jonas 
Kuprionis ir gen. konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Dvi netikė
tos viešnios iš "tolimųjų rytų" 

mintimis į skautybės kūrimąsi | taip pat sveikino Los Angeles vie-
Lietuvoje. įpindama savo atsimi- netus - - tai Gintaro mokyklos 
nimus, vaizdžiai papasakojo a-
pie tautines stovyklas, Baden 
Powellio atsilankymą. Palangoje 
ir tremties skautiją. Sveikinimus 

vadovė v.s^ Vanda Aleknienė ir 
Kanados rajono vadeivė s. Liuda 
Gvildienė. 

(Nukelta į 5 psl.) 

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

6449 So. Polaski Rd. (Crawford 
Medical Bmlding) TeL LTJ 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

i TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Vai.: 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Redzie Avenue. 
pirmad., antrad Ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5.2670. 

_ . Seald. tel. WAlbrook 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West Tlst Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 . 5:00 vai. popiet, trec. ir še$t. 

tik susitarus. 

TeL BEiteoee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th 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 CHIRURG£ 
KTDIKIC IR VAIKŲ LIGOS 

SPKCIALISTE 

ryto 

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

Vydūno Jaunimo Fondo valdyba pasiruošusi kalėdinių atviručiu siunti
nėjimui. Pirmoj eilėj iš k.: Danutė Korzonienė.Ramunė Lukienė. Danu
tė Eidukienė. Antroj eilėj: Jūratė Variakojienė, R. Merkys, Vytautas 
Mikūnas ir Edmundas Korzonas. 4 

i 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W « t 591h Street _ T e i . G R 6-7777 

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

I>r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

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

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

Ofis. tol. 785-4477; Rez. 246-2830 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specdalybg — Jfemj tr 
Emocinės ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BI.DG 
6449 So. Pu iaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T*L — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso M. — PR 8-2220 
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 lkl 8 vai 
vak. šestad. nuo 1 lkl 4 vai. 

Ofc. PO 7-6000 Res. GA S-7278 

DR. A. JEMCINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

MEDICAL B C I U M m 
3200 W. 81st Street 

valandos: Kasdien nuo 10 vai. 
iki i vai. nopiet 

Ofa tel 737-U68, rez. 23^2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. pj^O-gŠOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 \Vest 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTV LIGOS — CHmrRGMA 
Ofisai: 

»11 S O. VABASH AVE. 
420© XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinio.- ir 
"Contact lenses^ 

2618 W. 7lst St. — m 737-5149 
Vai pagal 3U3itarimą. Uždaryta trefi 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHTRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

1602 N. Western Ave., Chieago 
Tel. 4*9-4441 

Ik. K. A. JUDAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos HeigMs 
TeL 361^730 

Valandos pagal susitarimą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

RetMeneijos telef. GR 6-OS17 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pąąrąĮ susitarimą. 
Ofiso tel. H E 4-212S, Namų GI 8-619S 

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

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-5 Ir «-7 — U anksto susitarus. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Ooort, Cicero, m. 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Bskyrus tr** Ir fejtad 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. VVINSKUHAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S107 West Tlst Street 

Valandos: i-«. vai. popiet 
Treč. ir SeStad. p«yal susttarlmą. 

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Politine veikla, politikavimai ir 

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAI 
Tai trys skirtingos sąvokos ir kiek iš skelbiamų ir neskelbiamų 

apie kiekvieną jų pradžioje ten- surinktų aukų apyskaitų matyti, 
ka atskirai pakalbėti. visos Lietuvos laisvinimui skiria-

Politika mes suprantame veiks- mos lėšos sunaudojamos čia vie-
mus, nukreiptus j valstybines ver- toje, svetimuose kraštuose. Ka-
tybes, valstybės reikalų vedimą, žin, kiek iš kiekvieno šimto su
tvarkymą, Paprastai demokrati- aukotų dolerių pasiekia Lietuvos 
nėję sistemoje politikos reikalų laisvės kovotojus? Greičiausia 
tvarkymu rūpinasi politinės par- labai nedaug, 
tijos, o totalitarinėje bei diktatu- * 
rinėje sistemoje - viena kuri ki- Taigi daug kam ir kyla klausi-

v L T Z n U S l P a r t i , ' L k a r t S - f r m a s ' a r ™* d a b a r vartojamos vienas asmuo pagrobęs valdžios L i e t u v o s i a i s v i n i m o p r i e m o n ė S j 

t^P: ^ IGmS SaV° įSi" P a r e m t o s t i k t a i labai sfaurais ry-nJcmimus. »• . . , . v ,. . . . 
D ,.,. . ... šiais su vienos ki'os šalis politi-
Pohtine veikla paprasta, yra k a i s , y r a t i k s l i o s a r n e R e i k £ a t i _ 

nukreipta l valstybes galios.i - d ž i a u ^ j k i e k ~ ^ 
saugojimą, jos plėtimą bei išlai
kymą. Paprastai visos 

Kaip amerikinė vyriausybe padeda ūkiui 

monės mums kaštuoja ir kiek mes 
politines u ž t a i g a u n a m e kiek ; 0 a t n e s a 

partijos siekia valdžios. Kartais L i e t u v a f n a u d o ; . p j ^ k a d 
ta. daro vienos, kitais atvejais - t o k i a a k d j a J č i a u t u | č i a s 

dvi ar kelios susijungusios. politikvimas, kaip politika, ne-
b J S T S . p 0 l " i m a i S r e l k a - daug ką bendra, o gal ir nieko 
ais mes dažna, vadiname politi- neturįs su Lietuvos laisvinimu, 

kavimu. Jo sąvoka taip pat gal. T i e s a > v a d i n a m o s l i t i n ė s a k . 
dyejopa. Viena prasme ta. ci]-os m e t u > k a i r e i k a l -a rfn. 

yra valstybes re.Kalų bei siekių ^ ^ a r i t m e t i k a > m e s 
nustatymas ir jų vykdymas, kita m e g ka{ k u r i k a r t a | s . ^ _ 
populiaria ir daugiausia .spirtu- n i ų a s m e n ų > t a m t i k ^ T 
s.a prasme - eilinis domej.masis L i e t u v o s l a i s v ė s r e i k a l u T a d a i r 
politiniais klausimais, ,ų komen- j ų d u r y s ^ ^ , s a v a i m e 
tavimas be, aiškinimas politinių m u m s a t s i d a r o T a i b ū n a i e § 
faktų rinkimas ir net eilinis ple- „nkimus. Bet po rinkimų, kad ir 
pejimas vidaus ar užsienio politi- m ū s ų ^į^™ k a n d i d a t a m s 
kos klausimais. I„,-W,A;„O «_- !•*• • J -I 

laimėjus, tos politines durys vel 
* dažniausiai užsitrenkia ir gauna-

Vidaus ir užsienio politiką pap- si nejauki tyla. Ligi kitų rin-
rastai veda profesionalai, iš- kimų... Ne kitokio likimo susi-j keltas iki 9,5 proc., kai 1938 Lie-
mokslinti šios srities žinovai — laukia ir mūsų memorandumai, i tuvos banko toks nuošimtis buvo 
politikai. Tai labai svarbi ir gar- pasiūlymai, pagaliau net parla- 5 proc. Tai didžiausias pakėlimas 
binga profesija. Bet daug kas po- mentinių įstaigų priimtos rezo-
litikos nelaiko mokslu ir mano, liucijos. 
kad politinius reikalus gali tvar-

Kiti ir sako — o ką jis gali 
padaryti, jei nepajėgia tų dalykų 
pramokti? Visgi atrodo, kad čia 
ne sugebėjimo, o politikos reika
las. Amžina JAV nelaimė, nes 
prendimai paprastai daromi ne 

reikalo labui, logiškai, o nuolat 
galvojant apie sekančius rinki
mus, nuolaidžiaujant ne išmin
tingoms galvoms, o balsus nešan 
tiems, dažnai nei .skaityti, nei ra
šyti nemokantiems sluoksniams. 

Kalbant donelaitiškai, tik kai 
'kraiką jie visur didžiai sudrisku

sį rado", tai ir prezidentas paju
dėjo, "vislab vėl taisyt ir provyt 
ukosi greitai", pripažinkime, ri
kiuodamas 1980 rinkimais. 

Pirmieji du kovai su infliacija 
triukšmingai skelbiami tarpsniai 
nebuvo tik botagu pasipliauškėji-
mas. Antrasis, kurio turinys bu
vo iš anksto žinomas, jau savaitę 
prieš jo paskelbimą akcijų rinką 
nukrisdino net 59 taškais pagal 
D-J rodiklį. 

Pagaliau, kai doleris nežinojo 
kada sustoti kristi, o auksas kilti, 
tai vyriausybė be išsiplepėjimo iš 

nksto, net slaptai apsvarsčiusi, 
paskebė tikresnių priemonių ko
vai su infliacija. 

Prezidento ūkinis terliosimasis keistokas 

LEONARDAS DARGIS 

Kokios tos priemonės 

monių tai savaime rodo. Ku
riam galui buvo leista doleriui 
tiek daug sužlugti, kai amerikie
čių ūkis apskritai nėra blogas, ne
suprantama. Nebent kam nors 
iš to buvo daugiau naudos, negu 
mes numanome? Dabar atrodo, 
kad 1979 ūkinis atoslūgis neiš
vengiamas. Telieka klausimas, 
kokio jis bus gilumo. Tai ir vėl 
priklausys nuo vyriausybės griež
tesnės ūkinės politikos ilgesnį lai
ką ištesėjimo ir vėliau sugebėji
mo mažiau kelti palūkanas, nes 
ir jos didina infliaciją, o atrasti 
būdą siaurinti kreditus be žymes
nio palūkanų kėlimo, svarbiausia 
vyriausybės sugebėjimo daugiau 
subalansuoti biudžetą. 

Šiuo metu doleriui palaikyti 
priemonės veikia patenkinamai. 
Per daug kylančios palūkanos ak
cijų rinkai — peilis, o ji visgi tas 
priemones sutiko su 35 taškų pa-
pagal D-J rodiklį pakilimu. Tas 
pakilimas jau spėjo išgaruoti, 
vistiek tai rodo žmonių polinkį 
susitvardymui. 

klausys nuo pirkėjų, jų pirklumo 
pajėgumo. Pastarieji šiuo metu 
gerokai išsisėmę, per daug pra
siskolinę, o jų rugsėjo asmeninės 
pajamos tepakilo 0.5 proc. 

Kai kurie ekonomistai atranda, 
kad 23 proc. namų ūkių neturi 
jokių santaupų, kai dar prieš 5 

Katalikų Federacijos 
kongresas 

Padėti kenčiančiai tautai/jungti visus katalikus 
V. RIMŠELIS 

Amerikos Lietuvių Romos ka-! j svetimas kalbas. Kun. I. Urbo-
talikų federacijos kongresas vykoinui padarius pastabą, kad reikia 
Nekalto Prasidėjimo parapijos sa- j atsargiai naudoti žinias iš kroni

kų, kai jos skleidžiamos svetimie
siems, kad šie negautų blogos 

lėje. Kongresą atidarė federacijos 
pirm. dr. J. Meškauskas. Invoka 

sar-lciją . s u k a I b ė t i Pakvietė federaci- nuomonės apie Lietuvos vysku 
gų bebuvo. 40 proc. visų gyven-

iaių, u j preziuiumą — proi. v. j 
lė kronikų vertė ne tik Lietuvos 
Bažnyčiai, bet taip pat ir visai 
krikščionybei. 

Doleris užsieninėj rinkoj ge
rokai pasitaisė ir toliau taisosi. 
Auksas nuo 243 dol. už unciją iki 

Pirmiausia centrinio banko pa- I 78.11.16 spėjo nukristi vienu tar-
lūkaninis diskonto nuošimtis pa-' pu iki apie 195 dol. Net akcijos 

j laikosi neblogai, tą pačią dieną 
užbaigdamos 794 taškais pagal 

kyti bet kurių kitų profesijų žmo
nės. Sakysime, visi sutinka, kad 
žmones gydyti gali tiktai šiam 
reikalui pasiruošę, specialius 
mokslus baigę ir reikiamus egza
minus išlaikę bei teisių pripaži
nimą gavę asmenys — gydyto-

Tuo tarpu, kai mes jau visas 
trečdalis šimtmečio laikomės se
nojo "politikavimo", lietuvių 
tauta yra pasukusi į visiškai ki
tokį, skirtingą kelią. Už lietuvių 
tautą šiandien kalbame jau 
ne mes, o Kalantos, Kudirkos, jai bei daktarai. Taip saugojama c , - .1- n i . -, 

x •_= n f v , Sadunaites, Plmmpos, Pranc-zmogaus gyvybe. Bet nemaža da- , 
u* s,v„^n ~., „—;.. i-*s • kunaites, Lapiemai, Petruševičiai, 
lis zmomų nuvertina politinius n 4, . ; , . \ 7 T \ - _ . , . 
ra;l*u,e~i~ TL.'„..~ C j 1.L.L- Petkai, Gajauskai, kalba kankm-reikalus ir mano, kad valstybes 
reikalus tvarkyti ar juos "gydyti" 
gali bet kas, jų tarpe ir medici
nos gydytojai. Ir menkiausiam 
nameliui pastatyti projektus tu
ri sudarinėti išmokslinti architek
tai, tuo tarpu valstybės rūmui 
kurti tokie "architektai" esą ne
būtini. 

Tačiau iš 

mi kalėjimuose mūsų tautiečiai, 
dvasininkai, kalba keturi jaunuo
liai, išdrįsę viešai atsisakyti tar
nauti raudonojoje armijoje — 
Vytautas Bogušis, Julius Sas
nauskas, Kęstutis Subačius, 
Audrius Tučkus. Kalba ir gausi 
pogrindžio rpauda, šaukia religi-

, . , . nei laisvei Lietuvoje ginti komi-tiesų kiekvienam 4 . _. . , . - A1C , . , _ . . . . . . . . teto atstovai kunigai Alfonsas darbui bei kurmiui reikalingi spe c . , , „6, , , . , 
cialistai, taigi ir politikai. NespV Svarinskas, Juozas Zdebskis dau-
cialistų dalyvavimas politiko- j į b t ų L i e t U V 0 S I a i S v e S k o v 0 " 
je būtų pateisinamas tada, kai 
politikų nėra. O jeigu jų yra, pir
menybė politinius reikalus vesti Šitaip svarstydami reikalus, 
reiktų atiduoti politinių mokslų mes jokiu būdu nenorime pa-
specialistams, visuomeninių ar neigti išeivijoje vedamos politi-
jiems artimų mokslų žinovams, nės akcijos, nenorime nuvertin-
daktarams, profesoriams. ti mūsų vadovų pastangų, tačiau 

* kviečiame juos ir visus kitus lie-
Kas liečia lietuvius, reikia pri- tuvius būti realistais, suprasti 

minti, kad ne kiekvienas "politi- pasaulinės politikos padėtį ir iš-
kavimas", domėjimasis savo ir ki- drįsti pažiūrėti kietai ir mums 
tų kraštų politiniais bei parti- nepalankiai realybei į akis. 
niais reikalais yra Lietuvos lais- * 
vinimo reikalas. Jei susirinkę Iš mūsų veiksmų susidaro į-
užeigose prie stipresnių gėrimų ir spūdis, kad mes vis dar labai ma-
daug kalbame apie Lietuvos lais- žai pažįstame dabartinę Lietuvą, 
vinimą — tai dar nebus kova už jos rūpesčius, jos žmones, o juo 
Lietuvos laisvę. Vargiai jau Lie- labiau nuotaikas. Dalis išeivijos 
tuvos laisvinimo reikalas bus lietuvių (ir ne tokia jau maža) 
ir mūsų dalyvavimas krašto, ku- vis dar neskiria okupanto nuo sa-
riame mes gyvename, parti- vo brolio, sesės — okupuoto lie-
nėje bei politinėje veikloje, "gal- tuvio. 
vos guldymas" už vieną ar kitą Mes drįstme kalbėti pasauliui 
partiją ar jos kandidatus. už lietuvių tautą, sakome, jai at-

Išeivijoje turime nemaža or- stovaują, tačiau su pačia tauta 
ganizacijų, kurios skelbiasi dir- tėvynėje mes nesikalbame, jos pa-
bančias Lietuvos laisvinimo dar- tėvynėje mes nesitriame, jų pa-
bą. Iš tiesų tikrosios kovos dėl geidavimų neklausome ir vengia-
Lietuvos laisvės mes nė negalime me net broliškų ryšių. Nemaža 
vesti, nes ji pirmoje eilėje turi dalis mūsų vis dar vaizduojasi sa-
būti vedama tėvynėje. Ir ten tik- vo mintyse Lietuvą tokią, kokią 
rai yra žmonių, kurie tokią kovą ją 1944 metais apleisdami kraš-
vedė ir dabar tebeveda. tą paliko. Savo Lietuvos vadavi-

* mo veiklą mes vis dar grindžia-
Mes, užsienyje gyvenantieji iš- me tais pačiais metodais, kaip 

civiai, galime tiems Lietuvos lais- 1945 - 1950 metais gyvendami 
vės kovotojams tiktai talkinti, stovyklose grindėme. Atrodo, 
Bet mūsų talkinimas tėra labai kad tauta eina savo keliais, mes 
paviršutiniškas, pripuolamas, at- vėl savais, skirtingais. Atėjo lai-
sitiktinis. Reikalai yra taip su- kas mums sustoti ir pagalvoti, 
siklostę, kad praktiškai iš mūsų kuriuos keliu eiti, ką daryti. Tai 
sudėtų pastangų bei piniginių au- padarykime iš tuščio "politika-
kų tik labai mažas procentas pa- vimo" pereidami į talkinimą 
siekia tikslą — kovos dėl Lietu- tautai jos kovoje už nepriklau-
vos laisvės rėmimą. Atvirkščiai, semybę. b. kv. 

45 metų laikotarpy. 
Bankų neskolirrtini rezervai 

santyky su santaupomis pakelti 
2 proc., nuo 1-6 proc. iki 3-8 
proc. (nuošimčių dydis priklauso 
nuo indėlių sumos). Neskolinti-
ni rezervai tuo pakeliami apie 3 
bil. dol. 

Nuo gruodžio mėn. penkis kar
tus pakeliami nėnesiniai auk.-o 
pardavimai, nuo 300,000 uncijų 
iki bent 1,5 mil. unicijų. 

Ką gi visa tai reiškia? Pirmiau
sia tai reiškia sąmoningą ūkinės 
veiklos lėtinimą, rizikuojant di
desniu nedarbu, erzinant darbi
ninkus, mažumas, na, ir libera
lus apskritai. Tačiau šį kartą, 
kaip pastarieji rinkimai parodė, 
prezidentas šiokiai veiklai neabe
jotinai turi daugumos žmonių 
aiškų pritarimą. Ta dauguma da
bar šaukte šaukia sustabdyti in
fliaciją, nežiūrint, kiek tai bekai
nuotų. 

Nedarbo padidėjimo bene nebi
joma dėl to, kad daugumoj šei
mų yra bent po du dirbančius, 
ir pagaliau įsisąmoninta, kad in
fliacija daug turto atiduoda jo 
nevertiems, atimdama iš dir
bančiųjų ir taupančiųjų perka
mumo bei investavimo pajėgu
mą. 

Visgi tai reiškia ir nepaprastą 
vyriausybės neaipdairumą 

Reikalas griebtis aštrių prie-

D-J rodiklį. 

Galimas palūkanų poveikis ūkiui 
Atoslūgį turima, kai du metų 

ketvirčiai iš eilės pasiekia mažė
jančių BTP. Esant aukštoms 11 
proc. geriausiems bankų klien
tams palūkanoms ir dar su polin
kiu kilti, na, ir dėl to galimybei 
pardavimų mažėjimui, bendro
vės neskubės investuoti. Ūkis dėl 
to daugiau kaip visuomet pri-

tojų naudoja ir santaupas pragy
venimui. 1977 sausy prekybinių 
bankų santaupos augo 16,5 proc. 
metiniu greičiu, o dabar — 8,6 
proc. Pensininkai ir gyvenantieji 
iš socialinio draudimo dabar iš
leidžia 80 proc. savųjų pajamų ir 
20 proc. sutaupo, kai 1970 - 1973 
buvę atvirkščiai. Šiokie privatūs 
duomenys, jei jie teisingi, gąsdi
na. Tačiau dar rugsėjy mažme
niniai pardavimai pakilo 11,5 
proc. Sakoma betgi, kad tokie ge
ri jie artimoj ateity daugiau ne
būsią, nes juose didelė pakilimo 
dalis atiteko namams ir veži
mams, ginantis infliacijos. Var
žant kreditus, kaip tik tokie par
davimai turėsią mažėti. Vadinasi, 
aukštos palūkanos ūkinę raidą 
daro miglotą. 

jos dvasios vadą kun. V. Miko-j pus ir kunigus, kilo ginčų. Nuo-
laitį, o į prezidiumą — prof. V. j monių pasikeitime išryškėjo dide 
Vitkų, inž. K. Pabedinską ir J. 
Damušienę ir į sekretoriatą — 
B. Žukauską ir E. Vilimaitę. 

M- TVENAS IR SKYRYBOS 
2ENKLAI 

Sveikinimai ir pranešimai 
Apie federacijos darbus ir veik

lą pranešė federacijos pirm. dr. 

Valdybos rinkimai 
Po pietų vyko naujos valdybos 

rinkimai. Dr. J. Meškauskas pa-
J. Meškauskas, o pranešimą pa-j s iū l ė valdybą perkelti į Detroitą, 
pildė vicepirm. S. Kuprys. Apys- i Dabartinė valdyba yra įsitikinusi, 
kaitoje apie finansinę būklę kun. I kad federacijos veikla bus sek-
V. Rimšelis, federacijos iždinin-! mingesnė, kai valdyba susidarys 
kas, pranešė, kad ižde yra dabar | Detroite, nes Chicagoje yra tarp 
2,493,83 dol. Apie sekretoriato j P3"** lietuvių daug nereikalingos 
darbus pranešimą pateikė Roma j Įtampos, kuri veikimui trukdo. 
Olšauskaitė ir apie tarybos suva-J p ° nuomonių pasikeitimo ir 
žiavimo darbus Daina Kojelytė.! n e i l S a i trukusių diskusijų vien-

Kongresą sveikino prel. D. M o - 1 b a l s i a i b u v o išnnkta šios sude-
zeris, Nekalto Prasidėjimo para-:t"* valdyba: Manja Bajoruniene, 
pijos klebonas, primindamas, i Robertas Boris, Saulius Kuprys, 
kad dabartinis popiežius Jonas | Šarūnas Lisauskas, Roma Ol-
Paulius n, būdamas dar tik vys-j suskaitė, Justinas Pikunas Vik-
kupu ir lankydamasis Amerikoje, | toras Veselka, Jonas Urbonas, 
lankėsi ir šioje parapijoje. Vyčių i Mykolas Vale ir Adolfas Damu-
vardu sveikino suvažiavimą Te- jū
rėse Strolienė. BALFo pirminin-i ^ p ; e naujus sąjūdžius 
kės Marijos Rudienės sveikinimą' , 
raštu perskaitė inž. A. Rudis.! Po trumpos pertraukos buvo 
Taip pat raštu sveikinimą nuo,kun. dr. K. Tnmako paskaita 

Kai žymiam rašytojui Markui 
Tvenui ėmė prikaišioti, kad ra-
šytojas pamiršta sužymėti sky - i p L B 
rybos ženklus, pagaliaut supy-i ė D R - e l y t ė K u n K p^ v i . 
kęs vienos knygos pabaigoje č i u s p r a n e š ė a p i e ] 5 e t u v i u k a t a . 
rašytojas prirašė keletą pusla- l i k ų t a r n y b o s v e i k l ą . P r e i V. Bal-
pių įvairiausių skyrybos ženklų j č i u n a s s v e i k i n o k o n g r e s ą L i e t u . 
su pastaba: "Jei kam pr i s t igs !^ Ka t> M o k s l o akademijos var-
dvitaškio, kabliataškio, šauktu- j Qu i r pranešė apie ALKos (prel. 
ko, visa tai galės rasti knygos I j u r o ) muziejaus būklę ir naują 
pabaigoje. Tegul kiekvienas; statybą. Kun. K. Kuzminskas 
jais naudojasi tiek, kiek reika- j pranešė apie Lietuvos Bažnyčios 
linga". Jm. į kronikų spausdinimą ir vertimus 

Amerikos Liet. Kat. federacijos seimo, vykusio lapkričio 25 d., dalis delegatų. Pirmoj eilėj iš kairės: sve
čias iš Floridos prel. J. Balkunas. Nek. Prasidėjimo Marijos vienuolijos vyr. vadovė ses. Margarita Barei
kaite. Marijos aukšt. mokyklos direktorė ses. Julia Shainauskaitė, ses. Regina Marie ir ses. Anna Maria 
Rakauskaitė. Nuotr. Jono Kuprio 

Nauji sąjūdžiai katalikų tarpe". 
Prelegentas paprastai, bet labai 
aiškiai palietė visus krikščiony
bės sąjūdžius, kurie kiekvieną ti
kintį domina ir kelia jam įvai
rius klausimus. Jis kalbėjo apie 
ekumenizmą kaip krikščionybės 
vienybės sąjūdį, apie liturginį są
jūdį, kuris lietuviuose kelia daug 
kontraversinių klausimų, apie 
dvasinį atsinaujinimą, Pax Chris-
ti, apie vedybinio gyvenimo nau
ju* sąjūdžius. Diskusijose apie 
charizmatinį sąjūdį ir apie kon
servatyvią ar grogresyvią Baž
nyčią buvo keletas klausimų k 
nuomonių pasidalinimo. Padary
ta išvada, kad visur yra pagrin
das pats Kristus ir jo Evangelija. 

Linksma nuotaika bankete 
Federacijos kongreso bankete 

sveikinimus nuo gener. konsulės 
J. Daužvardienės perdavė pats 
pirm. dr. J. Meškauskas. Banke
to metu buvo paminėti ir pa
gerbti kunigai jubiliatai Adolfas 
Stasys ir Jonas Gasiūnas. Jie šie
met švenčia 50 metų kunigystės 
sukaktį. Vysk. V. Brizgys sveiki
nimo proga trumpai priminė a-
pie federacijos nuopelnus visai A-
merikos lietuviškai visuomenei ir 
nurodė, kokie jos uždaviniai tu
rėtų būti ryšium su naujomis 
mūsų organizacijomis. Dr. L. 

(Nukelta į 5 paL) 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 
STASYS TRINKA 

ten bus kiekvienam atlyginta pagal nuopelnus. Be to, Kadangi karo metu daug vokiečių jaunimo žuvo 
I sužinojau, kad rusai nakties metu stato sargybas, kad. karo laukuose ir daug pateko j nelaisvę, tai jaunesnio 
: kas nors iš stovyklos nepabėgtų. Aš gerai žinojau, kas Į amžiaus vokiečių beveik nesimatė. Užsibaigus karui, 
manęs, kaip buvusio policijos tarnautojo, laukia, to- vokietaitės buvo pasiilgusios vyrų, todėl pamačiusios 

51 
Tuo reikalu nuskubėjau pasikalbėti pas Amerikos 

kariuomenės karininką, kuris pristatinėjo stovyklai 
maistą. Iš jo sužinojau, kad grįžti į tėvynę prievar
tos nėra. Jei kas nori gali važiuoti, o kas nenori, gali 
gyventi stovykloje tiek ilgai, kiek jam patiks. 

Stovykloje buvo tautų mišinys: lietuviai, lenkai 
ir rusų karo belaisviai. Buvo ir civilių lenkų ir rusų, 
vyrų ir moterų, kurie buvo per prievartą atvežti dar
bams į Vokietiją. Stovykloje sužinojau, kad prieš ke
letą dienų vienas iš rusų karo belaisvių apskundė rusų 
merginą, kad ji draugavo ir turėjo santykius su vo
kiečių kareiviais. Už tai belaisviai ją pagavę stovyklos 
kieme suspardė ir sumynė kojomis. Po to ją pusgyvę 
įmetė į išvietės duobę, kuri buvo stovyklos kieme. Ten 
ii ir žuvo 
J nustebino, nes prieš amerikiečių atėjimą vokietaičių, 

Prie stovyklos kasdieną atvažiuodavo po keletą , geriančių alų su vyrais alinėse, niekuomet nematėme. 
amerikiečių kariuomenės sunkvežimių ir norinčius! Teko girdėti, kad Hitlerio laikais, jei pagaudavo kokią 
grįžti į tėvynę vežė j rusų zoną. Kadangi apatiniame I vokietaitę, bendravusią su svetimšaliu, tai jai nuo 
aukšte visos lovos buvo užimtos, tai vieną naktį1 ?alvos nuskusdavo plaukus, o svetimšalį sušaudyda-
miegojau antrame namo aukšte, kur miegojo rusai ka- ' vo arba patalpindavo j koncentracijos stovyklą, iš 
ro belaisviai To aukšto vyresnysis buvo rusas, kuris j kurios retai kuris grįždavo. Mat, Hitleris norėjo &-
taip pat sakė, kad visi turėsime grįžti į tėvynę ir, kad | laikyti vokiečių rasę gryną. 

dėl sekančią dieną, kai sargybos nebuvo, iš stovyklos 
pasišalinau ir apsigyvenau pas man pažįstamą lietuvį. 

Apie du mėnesius dirbau pas amerikiečius prie 
įvairių darbų, už ką gaudavau maistą ir cigarečių, ku
rių kaina tuo laiku buvo juodoj rinkoj 200 markių už 
pakelį. 

Apie vokietaites ir kareivius 
Straubingo mieste buvo viena gan didelė ir gražiai 

įrengta alinė, kurioje vakarais grieždavo muzi
ka. Kadangi alaus bokalas kainavo tik 20-30 pfenigių, o 
vokiškų markių pas mus netrūko, tai su savo draugais 
dažnai užeidavom į tą alinę išgerti alaus ir pasiklau
syti muzikos. 

Atėjus amerikiečių kariuomenei, vieną vakarą, su 
savo dviem draugais nuėjome į tą alinę, norėdami iš
gerti po bokalą alaus. Užėjus labai nustebome, nes visi 
stalai buvo užimti amerikiečių kareivių ir, kad beveik 
kiekvienam kareiviui ant kelių sėdėjo vokietaitė. Su-
jomis jie glomonėjosi ir bučiavosi. Tas mus labai 

Amerikos kareivius, iš kurių dauguma buvo jauni ir 
gražūs vyrai, pačios jiems kabinosi ant kaklo, many
damos, kad jie jas ves ir išveš į Ameriką. 

Užsibaigus karui laikraščiuose teko skaityti, kad 
po karo Vokietijoje gimė keliasdešimt tūkstančių juo
dosios rasės vaikų. Koks jų buvo likimas - nežinau, O 
kiek gimė baltosios rasės? 

Baigiamosios pastabos 

Susitvarkius susisiekimui, išvažiavau ieškoti savo 
žmonos ir dukters, kurios ankščiau buvo išvažiavusios 
į Vokietiją, gyveno Germasheimo mieste, prie Reino 
upės. Susiradę, persikėlėme gyventi į Kaizerslauterno 
D. P. stovyklą. 1949 metais emigravome į Ameriką. 

Čia irgi kelias nebuvo rožėmis klotas. Teko sun
kiai dirbti ir vargą pakelti iki tvirčiau atsitojau ant ko
jų. Dabar esu 80 metų amžiaus. Per tiek metų teko 
daug kraštų pamatyti, bet niekur nebuvo taip malonu 
gyventi, kaip savo tėvynėje Lietuvoje. Kad pažvelgi į 
praeitį, atrodo kad viskas buvo taip neseniai. 

(Pabaiga) 

Autoriaus patikslinimas, šioje atkarpoje, apra
šant dviejų krautuvininkų apiplėšimus Mažeikių ir 
Akmenės valsčiuose, buvo parašyta, kad jie buvo Ka
riuomenės teismo nubausti ir sušaudyti. Turėjo būti, 
kad esant karo stoviui, jie buvo teisiami ne Kariuo
menės, bet Karo lauko teismo. 
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BOSTONO ŽINIOS 
B L I E T U V O S KARIUOMENĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTES 
MINĖJIMO BOSTONE 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukaktis Bostone labai graliai 
ir prasmingai paminėta lapkričio 
19 d., sekmadienį. Tikroji šven
tės data yra lapkričio 2 3 d. 

•10 vai. ryte Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bostone 
buvo atnašaujamos Šv. Mišios už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Or
ganizacijos, vadovaujamos Ame
rikos legiono St. Dariaus pos-

asmenų nuvedė koncerto salėn, 
o ne į minėjimą tų, kurie nešė 
Lietuvai laisvę. 

GEN. PLECHAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA 

Kultūriniai subatvakariai lap
kričio 18 d. vakarą paskyrė su
pažindinimui su gen. Povilo Ple
chavičiaus naujai išleista mono
grafija. Apie ją kalbėjo Darbi
ninko ir šios monogragijos re
daktorius Paulius Jurkus. Knyga 
susideda iš dviejų dalių# Pirmąją 
dalį parašęs Petras Jurgėla. Šio 

to, dalyvavo su vėliava. Šv. Mišias I j e ^ l y j e esąs spalvingasis gene-
atnašavo ir prasmingą pamokslą! r o l a s Plechavičius kariuomenėje 
pasakė Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės kapelionas Rafaelis Ša
kalys O F M . Reikia pasitikėti Die
vu ir tauta. Kaip subyrėjo didžio-
džiosios Egipto, Persijos, Graiki
jos, Romos ir net Britu imoeri-
jos, taip subyrės ir Sovietų Rusi
jos imperija. Lietuvių tautos po
tencialas esąs labai didelis ir stip 
rus. 

Per Laisvės Varpo radijo valan
dėlę , jos vedėjas Petras Viščinis 
labai gražiai paminėjo tą sukak
tį, tai 60 metų sukaktis. Jis kal
bėjo apie tuos, kurie ėjo, kovojo ir 
net mirė dėl Lietuvos laisvės. Per-
pindamas savo kalbą iš Kauno 
karo muziejaus iškilmių, kurios 
vykdavo prie paminklo Žuvu
siems už Lietuvos laisvę ir prie 
Než inomojo kareivio kapo, para
šytomis apeigų dalimis, giliai 
veikė klausytojus. 

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas Lietuvių Piliečių d-jos 
auditorijoj. Scenoje buvo sim
bolinis paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Minėjimą pra
dėjo J. Vanagaičio šaulių kuopos 
pirm. inž. Juozas Stašaitis. Jis pa

sveikino savanorius kūrėjus ir visus 
susirinkusius. Buvo įneštos vė
liavos į sceną. Vyriausias amžiu
m i savanoris kūrėjas Arturas Ja
navičius buvo pakviestas uždegti 
žvakutę ant simbolinio pamink
lo, komp. Juliui Gaideliui skam
binant pianinu visi sugiedojo 

Amerikos ir Lietuvos himnus. Kun. 
Šakalys sukalbėjo invokaciją ir 
visi sugiedojo Marija, Marija^ 
Susikaupimo minute buvo pagerb
ti žuvę už Lietuvos laisvę. Tada 
po vieną buvo iššaukti savano
riai kūrėjai, gyvenantieji Bostone 
ir apylinkėse: Antanas Bartašiū-
nas, Stasys Griežė-Jurgelevičius, 

ir jo veikla ten. O. II-joj daly 
jau daugiau kaip asmuo politi
niam ir kasdieniniam gyvenime. 
Prelegentas Jurkus davė eilę cha
rakteringų Plechavičiaus darbų 
Lietuvai kuriantis, atsikūrus ir 
net kovoje su naciais. 

Dar kalbėjo generolo sesuo Ele
na Plechavičiūtė-Legeckienė apie 
Plechavičių šeimą, jos charakte
rį ir gyvenimą. Gen. Plechavičius 
vienas iš jų šeimos vienuolikos 
vaikų. 

Daug naujai išleistos monogra
fijos buvo išpirkta šio pristaty 

Vienas žymiųjų autorių arkivys
kupas Fui ton J. Sheen vėl šiuo me
tu pasirodys televizijoj. Lietuviš
kai yra išėjusi jo knyga "Sūnus 
palaidūnas", ^ersta kun. J. Kara
liaus. 

[ čių, kadangi jos yra plačiai dai- ' 
nuojamos ir žinomos klausyto-1 
jams. 

Haendel, žymusis 17 šimtme
čio kompozitorius, yra parašęs 
operą "Giulio Cesare", iš kurios 
solistė atliko Cleopatros rečitaty
vą ir ariją. Haendelį dainuoti ga
li gerai kvalifikuota daininin
kė, kokia ir yra Balčiūnienė. V. 
Bellini, 19 šimtmečio kompozito
rius, kurio Violeta padainavo du 
veikalu: "Varine, o rosa fortuna-
ta" ir "Per pieta bell'idol mio" ir 
Rossini 19 šimtmečio kompozito
riaus "La 'danza". Solistė įvedė 
mus į operos muzikos sferą, kuri 
yra įdomi ir maloni klausytis. To
liau sekė italų kompozitoriaus j 
G. Verdi "Estrano" iš operos Tra
viata, plačiai žinoma arija. Viole
ta parodė savo aukštą muzikinį 
skonį, nevengdama ir šių die
nu kompozitorių. Ji atliko ame
rikiečio kompozitoriaus S. Barber 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR BEST fBOOOS — OPPOETUNHIKt. 

IŠNUOM. apšild. 4 kambarių 
butas Marąuette Parke. 

Skambinti — 434-7114 

P A R D A V I M U I 

m ų charakterį "Sutemo naktis" 
dainai,įdomią interpretaciją "Pie
menų raliavimas" "Oi, mergy-1 sion 
te" ir "Aš jaunas eisiu" dainoms. | Beach "Ah, Love, but a day!". 

F. Liszto "Der Fisoherknabe", i Solistės programą praturtino trys 

Parduodamas moderniškas kailinis 
(rabbit) paltas, naujas, tik išpa
kuotas — dėl skubaus išvažiavimo 
į Floridą. Nebrangiai. 

Skambint 778-4690 

MISCELLANEOCS 
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VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

CASH IN ON THE INSULATION 
BOO.H: ! • 

Become an independent foam in-
suiauon Dealer. We train you on all 
aspects of the foam insulation busi-
ness. Inv. Sec. For more mfo call Mr. 
Aker at (714) 535-1601 (24 hours) or 
write TRIGON INDUSTRIES, 1440 
So. State CoUege Blvd. Saite 6L. 
Anaheėm, Califomia 92806. 

. » • • •» • • » • • » • « 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
. . . , gražus paprotys. Biznieriai jas pla-

(gimęs 1910 metais) tns dainas:, č i a i n a u d o j a B e t t m k a i r visų luo 
"Sure on this shining night",; mų atstovams turėti gražias vizi-
"The Daisies" ir "St. Ita's Vi-1 tfees korteles. 

Dar solistė padainavo H 

"Der Alpenjaeger" ir "Die Lore
lei" pareikalavo kitos interpreta
cijos. Lisztas yra sudėtingas savo 
harmonijoje, sunkus techniškai. 

F. P . Tosti veikalai "La Serena
da", "Aprile" ir "Marechiare". 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Solistė vė l grįžo prie lietuvių i 
~ , !dainos Ši kartą ji pasirinko B. Bud- i inilllllllllllllllllllllllllllllliiililtlliiiiiiiii 

D a n o s pianistas Saulius Cibas yra: ^ d a ; n a s : « § a u k s m a s » , | « « , ^ u ^ a a £ n i c w nebr«-
vertas pagarbos ir p a g v n m o . J i s , . ^ ^ ^ ^ ., „ M a n o p r o . . . j ^ ^ A R C E L S EXPRESS 

mo metu subatvakary. Buvo p a - m e tik įsnese sunkią scnuper- , ž e m ė „ B u d r i ū n a s y r a m i c|||yT|MIAI I I IF~WVA 
sveikintas subatvakarių pirm. inž. te, part^ teta^tod»« J L ^ ^ ^ r ^ a r n J ^ ^ J ^ W j ^ 
Edmundas Cibas ir Antanas An-| palydovas Liszio veiKaiuose uj f e g e r i a u s i a i k i a u s o m a s kompozi-1 2 5 0 l w . ««n st., eucago, i soaas 

R E A L E S T A T E 

Vic. 51st & Maplewood 5 rm. apt. 
$170.00 mon. Security dep. re-
ąuired. Call after 6 p. m. 

TeL — 476-7570 

LEM0NT, ILUMOIŠ 
Gražus 3-jų miegama mūr. bi-level 
namas su 2- 2 maš. prijungta gara
žu. Visur kilimai, 2 vonios. Įreng
tas poilsio kamb. 2emi mokesčiai. 
Puikiai apsodintas. 10 min. iki 
1-55 kelio, arti IC traukinio ir au
tobusų. Apie $70,000. Kalbėt ang
liškai tel. 257-7987 

.Niunaa — ST«JOQ*: S butai, 4 TO-
uloa. centralinU šaldymą*, atomin* 

| sliptuvS. 3 auto garaiaa. 2 balko-
I nai. Patio, Marąuette Parko centre 

Mūr. bungmloi*. t miegami 
*tal užlaikyta*. SS4.000. 

G ra-

driulionis jų gimtadienių proga. į jų interpretacijoje. 
O po oficialios dalies, kaip ir vi
sada, buvo kavutė ir pašneke
siai. 

ENCIKLOPEDIJŲ 
U2BAIGTUVĖS 

Lietuvių enciklopedijos ir litu
anistinės enciklopedijos anglų 
kalba užbaigtuvės yra šį sekma
dienį, gruodžio 3 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos auditorijose. Pradžia 
3 vai. po pietų, punktualiai. Ir 
neužsisakiusieji stalų gali bandy
ti. Jeigu dar bus vietų, jie visi 
yra mielai laukiami. 

KALĖDINĖ VAKARONĖ 

Moterų federacijos rengiama 
kalėdinė vakaronė vyks gruodžio 
17 d_ sekmadienį, Tautinės S-gos 
namuose, 484 E. 4-ji gatvė, So. 
Bostone. Visi kviečiami. 

D A N A STANKAETYTfc 
BALTU KONCERTE 

Plačiai per spaudą ir radijo 
skelbtas Danos Stankaitytės kon
certas sutraukė beveik pilną First 

Danos atliekami veikalai vis 
torius. Ir šiame koncerte jis pra
skambėjo įspūdingiausiai, susi 

darėsi įdomesni fc Wagnerio Į l a u kes daugiausiai katučių. Pas-
"Traft ihr das Shiff?", Sentos ba- į kutiniuoju numeriu programoje 
ladė iš operos "Skrajojantis olan- į b u v o Q. Puccini arija iš operos 
das" parodė Daną esant operine; Madame Butterfly lietuvių ver-
dainininke. Danos balsas, š v e l - j t i m e _ Salė plojo prašydama dar. 
numas , tragizmas, viltis užkrės- j B i s u i ^^į. p adainavo Mimi ari-
davo klausytoją 
Danos balsu, užmiršęs, kad ji dai
nuoja ne lietuviškai 

Telef.: 925-2737 — 234-. J20 
Vytautą alantinaa 
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MARMA NOHE1KIENE 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rjVMrtt 

Arturas Janavičius, Silvestras Kon-1 a n d S e c o n d C h u r c h sal<?- M ū s u 

I primadonos pasiklausyti susirin-
\ ko didesnis skaičius klausy
tojų, kaip paprastai Baltų drau 

tautas, Kazys Merkis, Stasys Sant 
varas (jis nedalyvavo), Juozas 
Liutkonis, Julius Jakulis, Petras 
Butėnas (serga ir nedalyvavo), 
F. Janonis, Kriaučiūnas ir Ka
zimieras Prapuolenis. Tada bu
v o apdovanoti pasižymėję šauliai 
šaulių žvaigždės medaliais: Po
vi las T y l a , Stasys Augonis ir Ju
lija Grauslytė. 

Šio minėj imo pagrindinę kalbą 
pasakė N . A# šaulių rinktinės 
pirmininkas Algirdas Zenkus. Jis 
ragino ruoštis kariniam Lietuvos 
prisikėlimui, kaip darė Amerikos 
lietuviai 1918 m. Paskaitė ištrau
kas iš Vytauto Alanto straipsnio 
Naujojoj Vilty, kur rašoma, kad 
jėga yra lemiantis veiksnys kovo
je už laisvę. 

Amerikos legiono Stepono Da
riaus posto vardu sveikino Lietu
vos karius Stasys Trepenkis, ra-
m o v ė n ų vardu — Kazys Šimėnas, 
Savanorių kūrėjų — Stasys Grie
žė-Jurgelevičius. Tada Sibiro kan
kinė Elena Juciutė užpūtė žva-
kytę prie paminklo ir tuo ši da
lis buvo baigta. 

Meninę dalį atliko Šv. Kazimie
ro parapijos iš Brocktono choras, 
vedamas komp. Juliaus Gaidelio, 
ir O n o s Ivaškienės tautinių šo
kių sambūrys. Programa gerai 
paruošta ir puikiai atlikta. 

P o meninės dalies sekė vaišės, 
buvo labai gausi loterija, grojo 
orkestras ir buvo šokama. 

š i puikų minėjimą organizavo 
ir pravedė šauliai, vadovaujami 
inž. Juozo Stašaičio. Tik labai 
gaila, kad atsirado grupelė as
menų, kurie rengė mėgėjos solis
tės koncertą ir kelias dešimtis 

gijos ruoštuose koncertuose. Pasi
ilgimas dainos dega mūsų širdy
se. 

Dievas duoda balsą, o mokyto
jas padaro dainininką. Dana yra 
palaiminta turėdama dramatinį 
sopraną, plataus diapazono, o 
visa kita, tai jos labai gero mo
kytojo ir jos darbo rezultatas. 
Nesinorėjo tikėti, kad štai šitoji 
solistė, stovinti šioje scenoje, dir
ba įstaigoje kasdieninei duonai 
pelnyti, o laisvalaikį skyria daina
vimui. Savo aukštai išieškotą 
programą pradėjo F. Schuber-
to dviem dainom — "Der Erlkoe-
nig" ir "Schaefers Klagelied". 
Danos balsas skambėjo natūra
liai, paprastai, kai ji pradėjo ge
nialų Schuberto veikalą, kuris 
yra pilnas pasakojimo ir tragiz
mo. Kiekvienas vokiškas žodis bu
vo ištartas teisingai ir aiškiai, ve
dant spalvingą melodiją, kuri es
mėje yra sunki. Danos interpre
tacija yra puikiai išdirbta. Ji ją 
išgauna keisdama dinaminę lini
ją, duodama reikiamus akcen
tus, vengdama pigios vaidybos^ 

Tėvo rūpestis sergančiu vaiku, 
vaiko fantazija matant įsivaizduo
tą karalių, vaiko mirtis, ir tėvo 
siaubas — solistės buvo puikiai 
perteikti. Kas sugeba atlikti Schu
berto veikalą ir jį teisingai inter
pretuoti, tas yra vertas solisto var
do. VI. Jakubėno harmonizuotos 
keturios liaudies dainos įgavo D a 
nos interpretacijos žymę. Tol i 
nuo liaudies įprasto užtęsimo, 
Dana padarė koncertinį numerį 
iš liaudies dainų, duodama ra-

Toliau sekė J. Švedo trys dainos 
"Peizažas". "Baladė" ir "Puota". 
Švedo muzika yra moderni, pilna 
ekspresijos ir sunkiai išdainuoja
ma. 

Įdomiausias veikalas visoje pro
gramoje buvo B. Kutavičiaus 
"Avinuko pėdos". Veikalas mo
dernus, moderni ir poezija, kom
pozitorius moka meistriškai pa
naudoti tautinį motyvą ir įpinti 
poeto prasmingus žodžius. Dana 
šį sunkų veikalą išpildė meist
riškai, sunku jį geriau išdainuoti. 

Solistės programa baigėsi U. 
Giordano "La m a m m a morta". 
Solistės balso didybė ir tragizmas 
suspindėjo visoje pi lnumoje. Bet 
klausytojai nerimavo ir prašė bi-
so. Solistė dar du numerius padai
navo bisui. Jos akomponiatorius 

, b u v o labai geras, jis turi pakan
kamai technikos ir muzikalumo 
būti primadonos palydovu. Ačiū 
abiems. 

Elena Vasyliūnienė 

prekės. MaisCas iš Kuropoe sandėlių. 
kuris žavėjosi Į j ą i § o p e r o s La Bohema ir ariją ;«©8 w ^ sc , aocagogi i . oo«2». 
%~. L„,I ,; jo;_l.v -poškos, a bi italų kompozito-iiiiiiiiiiiniiuiiiiniiuniiiin'iiiiiiiiiiiiiiiiii 

riaus G Puccini 

. \ u m u Ir taterooe 
Mznis. J80.00C 

.vetainės 

Didele taverna, aale 
2 butai po 6 kamb. 

HELP WANTED — VYRAI 

PAINTER 
MECHAMCAL MA1NT. 

HOUSEKEEPING ASS1ST. 
VVork ln onc ot the finest rettrement 
campuses in the United States. Exccl-
lent wages and benefits including 
health and Ufe insurance, paid va-
cations and holidays. Oppty. for ad-
vancement. If you want to wOTk in 
a poaition that gives real satisfae-
Uon and a feeling of being involved 
in something w>orth while call 
Mr. Ciark, 272-8010 (Mon.-Fri.) 

OOVENANT VHJLAGE 
Northbrook, Ill inois 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiitiiii 

M O V I N G Violeta Balčiūnienė atliko gra 
žu darbą duodama šį kocertą. Ji į 

ų . , .. . „_VA:„ ;_ Vlaii- sJ^RfiNAS perkrausto baldus ir žino, kad }i turi gerbe]ų ir kiau j ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

j iimai ir pilna apdrauda. 
lel. . _ WA 5-8068 

sytoju, kurie su malonumu jos 
klausosi. Lauksime jos koncertų 
ateityje. 

Elena Vasyliūnienė 
iititiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiHii 

VIOLETOS BALČIŪNIENĖS 
REČITALIS 

UŽPUOLĖ A U T O B U S Ą 

Keturi maskuoti banditai, 
du grasindami revolveriais, pir
madienį didžiojo judėjimo mefu 
Halsted gatvėje, Chicagoje, įsi
brovė į autobusą, kuriuo važia
v o apie 4 0 žmonių. Apie dvyli
k a žmonių buvo apiplėšti. Atė
m ė apie 120 dolerių, kredito 
korteles. Užpuolikai buvo neg
rai. 

D u parengimai vyko tą pačią 
lapkričio 19 dieną 3 vai. po pietų. 
Vienas So. Bostone, tai kariuo
menės minėjimas, ir antras — 
Violetos Balčiūnienės koncertas, 
kuris vyko First and Second 
Chrch salėje Bostone. Solistės 
koncerte susirinko beveik tiek 
žmonių kiek ir čikagiškės solistės 
koncerte. 

Scenoje pasirodė estetiškai at
rodanti solistė, amerikietės Lo-
rraine Di Gregorio akompanuo-
jama.Violeta Balčiūnienė yra tik
roji menininkė, kuri turi gerą iš
simokslinimą ir magistro diplo
mą. Solistė deda visą savo sielą į 
savo dainininkės darbą,nes daina
vimas ir yra jos gyvenimas. So
listė buvo karštai piimta klausy
tojų. 

Paruošti 22 veikalų programą, 
įskaitant bisą, yra didelis darbas, 
reikalaująs energijos, laiko ir 
kruopštaus darbo. T o viso ne
trūksta Violetai. Solistė pradėjo 
rečitalį J. Gaižausko harmoni
zuota liaudies daina "Ein berne
lis per laukelį", Tal lat Kelpšos 
dviem dainom " N e margi saka
lėliai" ir "Mano sieloj šiandien 
šventė", bei Gudauskienės "Vieš
paties pasaulis". T ų dainų buvo 
duotas trumpas angliškas verti
mas. Dainos susilaukė daug katu-

iiitiiiimiiiiinmintiniiiii'miimiiiiifim 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE'1 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo i t a l e s ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208'4 Wcst 95th Street 

Chicago, IllinoLo 
Telef. GA 4-&C54 

iiiiiiiiMimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, BU. 606S2, telef. »T7-5980 
iimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

Knyga yra tik teologinė, ji dė. |oc 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, tesi-
dominčiam Lietuvos istorija ar 'te 
tovėmis. Knyga didelio formato, 44C 
psl. — kain3 $3 00 Galima ją įsigyt. 
•Drauge" 

iMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii 

iimiiimiiimiiiiiiimiiimiimirnihiiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visą rasią grindis. 
J. BUBNYS — XeL RE 7-5168 

miiiimiiiiiiiiiiiMiuiiuuiiiiimiiiuiiiiiii 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiimtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

!iiiiiiiiiiiiiiiiH!itiiiiiniiiiiimtiiiiiiiH"ii> 

T R Y S D R A M O S 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

1. RŪTELE, 4 v. drama 

2. SAULĖS RŪMAL 4 v. dra-
m a 

3. 2MOGUS m TILTAI, 3 y. 
drama 

Rinkinys dedikuotas nepri
klausomybės 6 0 m. sukakčiai 
p a m i n ė t i 

Kaina su persiuntimu $6.55. 

Užsfeakyti: 

D R AUGA S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 

itiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiii' 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiimiiiii; 

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 

Mūr. 
apie 200 svečiu 
$85,000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

0 GERIAUSIA CIA 
Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 

Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

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

Modernus 1S metų raūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Grąžos platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 We$t 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga 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
ga 

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

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

EARN G00D SSSSSSS 
FULL and PART TIME 

JANrTORIAL P O S m O N S 

ANDY FRAIN MAIHTENANCE 
Has full and part time Janitorial 
positions at O'Hare Air Port and 
surrounding suburbau areas. 

ALL SHIFTS AVAILABLE 
Mušt speak and understand some 
English and mušt have own trans-
portation. 

HIGH HOURLY PAY 
UNIFORM FURNISHiD 

STEADY WORK 
If you are interested, please call--

664-6923 
or come in to 

ANDY FRAIN MAINTENANtt 
1?21 No. LaSalle, Chicago, IU. 

(1 block north of Division) 
An Equal Opportunlty Employif 

D Ė M E S I O 

imiiiiiiiiiiiininNniiimiiiimiiiiiiiiHHtii 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

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

Užsakymus s iųst i : Draugas , 
4545 W. 63rd St., Chicago, H!. 
60629. 

tiiiiiiiiimiiiiiiimimmimiiiimiiiiiiimi 

FELIKSAS BREIM KRIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktjmes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $348. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
iiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiu 

R E A L E S T A T E 

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiii 
U U K S H K l 6 B U T Ų 

RIDGEMONT SQUAiGE 
APARTMENTINIAl NAMAI 

MARC^ITF'ITF. PAJJK 
6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

.iiiiiiiiiniiiimimiiiiiminiiimiiminiiiiiiSf5^"1^ ^ r a ž a s fl 96-os 

j Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 

M. A . Š I M K U S 
NOTARY PtTBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Ot SO. Map1ewooc\ tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINU, tSkvietimal. pildomi 
PILIETYBR8 PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiim 

Apsimoka skelbtis dieu DRAUGE 

nes Jis plačiausiai skaitom*« U* 

tuviu dienraitla. gi tkalbirau kai 

•os yra vlsiams prUtnamo* 

r r f f . . - ' •••• Oi = ^ 5 = a t f 5 5 

Valdymą* 
Oraodimai — Income Taa 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie A v . — 778-2238 

C butų namai ta butu 
savĮalnlnil 

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

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

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gaud paskala, 

Atdara kiekvieną dieną 
ls v. r. Ud 7 v. T. 

105th Street gi M&jor A ve. 
( 2 blokai j vmk. o i Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIU 

Perskaitę "Draug*", duokite kitiems pasiskaityt 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Wilkes Barie, Pa. 

K JUNGTINIO LIETUVIŲ 
CHORO VEIKLOS 

1976 metais Anelės Bajorienės-
Tunkevičiūtės (Nellie Bayoras) 
rūpesčiu suorganizuotas Wyo-
mingo slėnio penkių lietuvių pa
rapijų jungtinis choras, kurio va
dovu pakviestas muzikas Vaclo
vas V. Ramonas. Šis darnus mu
zikinis vienetas daugelį kartų tu-
tėjo progos pasireikšti įvairiuose 
parengimuose. Ne kartą choras 
buvo pakviestas etniniuose festi
valiuose atlikti programą. Tokių 
ar panašių kvietimų jau šiais 
1978 metais choras susilaukė 
penkių. Gruodžio 8-11 dienomis 
Luzerne, Teismo rūmuose choras 
atliks kalėdinių giesmių progra
mą. Įsipareigota suruošti ir lietu
viškų kalėdinių papročių paro
dėlę. 

Minėta N. Bajorienė, Cicero-
je, 111., gimusi lietuvaitė, Vasario 
16 d. proga išrūpina gubernato
riaus proklamacijas, paruošia ir 
išsiuntinėja rezoliucijas, reika

laujančias Lietuvai nepriklausomy
bės, paruošia lietuvišką progra
mą WILK radijo bangoms. 

Viena š.m. vasario 16 d. radi
jo programa buvo perduota Lie
tuvos vyčių 13 kuopos Pittstone 
vardu. Kalbėtojais buvo kun. P . 
Ališauskas, dr. B. Kasias, L. Ba
cevičius, V. Romanas. Jungtinis 
choras atliko programą. Scran-
tono vyčiams minint Vasario 1-
-ją, choras jiems aktyviai talki
no. Gegužės 4-5 N. Bajorienė 
koordinavo televizijos 44 kana
lo suruoštame etniniame festiva
lyje didžiuliame Prekybos rūmų 
pastate. Čia taip pat vyko lietu
vių tautodailės paroda, kurią ap
lankė daugybė žmonių. 

Choras dalyvavo Wilkes-Barre 
miesto aikštėje suruoštoje Meno 
šventėje, kur amerikiečiai ilges
niam laikui išstato meno daly
kus. Birželio 18 d., L.K.S. seimo 
metu, choras išpildė 8 giesmes 
ir iškiliai sugiedojo Lietuvos him-

džiai padėkojo, o delegatai ne
gailėjo karštų plojimų. 

Dar reikia pasidžiaugti, kad 
jungtinis choras dalyvavo V-je 
dainų šventėje Toronte. Lietuvių 
dienos proga 431 vyčių kuopos 
nariai buvo autobusu nuvykę į 
šventės iškilmes ir gražiai pra
leido laiką. 

Rugsėjo 17 d. choras vėl da
lyvavo didžiuliame etninių gru
pių festivalyje — parodoje Di
delę padėką tenka ištarti choris-
tamSj-ėms, nes kai kurie repeti
cijoms atvyksta ir Eastono (50 
mylių.) 

Šiais metais suruoštas festiva
lis sutraukė daugiau kaip 10,000 
dalyvių. Etninių grupių vėliavų 
tarpe, prie Luzemos teismo rū
mų, išdidžiai plevėsavo ir Lietu
vos trispalvė. Šia proga suruoš
toje eisenoje mūsų vėliavą nešė 
Ed. Stankus, N . Bajorienės ir Ru-
thos Vaškas palydimas. Daugybė 
žmonių sveikino gražiais tauti
niais drabužiais pasipuošusias 
lietuvaites. Vėl didelio dėmesio 
sutraukė lietuvių tautodailės pa
rodėlė, kuri buvo viena iš dau
giausiai lankomų. 

Nors dauguma jungtinio cho
ro dalyvių, veikiami aplinkos; 
yra nutautėję, vienok lietuviška 
dvasia jų širdyse yra dar gyva. 
Nuo kūdikystės laikų mėgsta jie 
lietuvišką dainą, supranta jos 
grožį, skiria daug laiko ir pa
stangų repeticijoms. Gruodžio 3 
d. jungtinis choras ruošia savo 
prieškalėdinį banketą, kuris 
įvyks Golden Palace alėje, Par-
sons, Pa. 

Aprašymus apie šio choro veik
lą, jo pasirodymus ir daugybę 
nuotraukų dažnai skelbia įvai
rūs Wyomingo slėnio laikraščiai. 

V.R 

kad būtų įspūdingesnis, pirm. 
Algis Regis dar pasikviečia ir 
Chicagos šaulius, pabūti garbės 
sargyboje, prie kapinių steigėjo 
paminklo. Tai sudaro labai gra
žų įspūdį. 

Visada, kiekvienais metais tą 
iškilmingą mirusiųjų paminė ji- i 
mą — pagerbimą prie steigėjo! 
paminklo praveda Vidurio Va-j 
karų LB apygardos pirminin-i 
kas . Taip pat pravedė ir šiais 
metais pa ts pirmininkas. Pa-

Wyomingo klonio penkių lietuvių parapijų jungtinis choras, vedamas i stebėtina, kad didžiausia dalis 
muziko V. Romano, dainuoja etninių grupių festivalyje, Kingston, Pa. į rūpesčio sumosian t tą parninė-

\ j imą — pagerbimą, tenka Al
giui Regiui, 

DRAUGAS, trečiadieenis, 1978 m- lapkričio mėn.29 d. 

A. f A. 
L IUDVIKAI JASENDENEI mirus, 

jos vyrą KAZĮ, dukrą NIJOLĘ, mūsų mokytoją, ir 
dukraitę NERĮ bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Čikagos Aukštesnioji 
Lituanistikos Mokykla 

kėje esamųjų reikalų, svarbiau
sias — pinigų paskirstymas tiems 
kurie dirba visuomeninį darbą ir 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu. Iš
klausius iždininko A. Glodo fi
nansų apyskaitą, v-bos nariai, 
įvertindami lietuviškos spaudos 
svarbą, paskyrė laikraščiams — 
Draugui, Darbininkui, Dirvai, 
Keleiviui, Pasaulio Lietuviui ir 
Bridges po 25 dol. Lituanistinei 
mokyklai 100 dol., Worc. Lietu
vių radijo valandai — 50 dol. 
Vasario 16 — 50 dol. Skautų fon
dui 50 dol. ir k t po mažesnes su
mas . Paremti IV Pasaulio Lietu
vių jaunimo kongresą (1979 m. 
Europoj) Valdyba yra numačiusi 
si gegužės 5 d. surengti renginį. 
Prie lėšų telkimo, bus prašomos 
prisidėti ir vietos organizacijos. 
Iš Worcesterio į PLJ kongresą pa
sižadėjo vykti v-bos narys jauni
mo reikalams E. Meilus, jr. 

J. B. 

C h i c a g o j e 
DAR A P I E IŠKILMES 

K A P I N Ė S E 

Lapkričio 6 d. "Drauge" bu
vo išspausdintas J. Ylos s t raips
nelis "Šaulių veikloje". 

To straipsnelio daliai, kur rašo
m a apie Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse iškilmes, įvykusias 
spalio 29 d. prie kapinių steigė
jų paminklo, norėčiau pridėt i 
šį patikslinimą su šiuo papil
dymu. 

Maždaug prieš dešimtį metų 
Vidurio Vakarų L B apygardos 
suvažiavime Chicagoje iškilo 
sumanymas įsteigti komitetą, 
kuris saugotų lietuvių kapinėse 
lietuvių t au tos katalikiškus lai
dojimo papročius 

Lietuviams toki mirusiųjų pa
minėjimai — pagerbimai labai 
pat inka ir jie su pagarba reiškia 
dėkingumą rengėjams. 

Andrius Laukaitis 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Su Petetsburg, Fla, 
DAIL. JUODŽIO PARODA 

— Nemaišyk kito puodo, tik 
žiūrėk, kad tavo neprisviltų. 

l i e t . patarlė 

Worcester, Mass. 
IS BENDRUOMENĖS VEIKLOS 

.Lapkričio 16 d. 7 vai. vak. Mai
ronio parko patalpose, LB Worces-
terio apyl. pirm. Petras Molis su
šaukė valdybos narius į posėdį 

ną, už ką prel. J. Boll nuošir- j jame, be visos eilės dienotvar-

LRKF KONGRESAS 
(Atkelta iŠ 3 psL) 

Kriaučeliūnas sveikino ALTos 
vardu, pastebėdamas, kad federa
cija davė ALTai pirmininkus. 
Baigdamas sveikinimo žodį, pa
linkėjo vieningo darbo Lietuvos 
laisvinimo byloje. Bankete nebu
vo ilgų kalbų ir, nors bankete ne
buvo daug žmonių, vakarą susi
rinkusieji praleido gražioje ir 
linksmoje nuotaikoje. 

Kongreso uždarymas 

Sekmadienį, lapkričio 26 d., 10 
vai. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje koncelebruotas 
Mišias laikė vysk. V. Brizgys, 
kun. J. Gasiūnas ir kun. K. Pu-
gevičius. Prel J. Balkūnas pasakė 
turiningą pamokslą. Išeidamas 
iš Kristaus Valdovo šventės pras
mės ir ALRK federacijos įsikūri
mo tikslų, nurodė kelius į ištiki
mybę Dievui ir tėvynei, kur Die
vas yra mūsų priegloba ir stipry
bė. " 

Uždaromajame kongreso po
sėdyje kun. K. Pugevičius kalbė
jo apie mūsų uždavinius ryšium 
su religijos persekiojimu paverg
toje Lietuvoje. Paskaitos vedamo
ji mintis buvo apie tai, kiek mus 
Lietuvos Bažnyčios kronika ir jos 
kankiniai įpareigoja. Prelegen
tas ne tik sugraudino klausyto
jus, bet ir davė praktiškų nuro
dymų, kaip ir kur reikia gelbėti 
mūsų tautos kankinius. 

Užbaigiamajam posėdžiui pir
mininkavo inž. K. Pabedinskas. 
Jis perskaitė kongreso nutarimus 
ir rezoliucijas, kurios vienbalsiai 
suvažiavimo buvo priimtos. 
Kongresas užbaigtas Tautos him
nu. 

REZOLIUCIJOS 

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų federacija 

1. Pavergtoje Lietuvoje bro
liams ir sesėms, esantiems ištiki

miems katalikų Bažnyčiai, kovo
jantiems už tikėjimo išpažinimą 
ir pagrindines asmens teises, siun 
čia savo pasižadėjimą laisvam pa
sauliui perduoti jūsų teisėtus rei
kalavimus ir skaudžius persekio
jimo faktus. Išeivijos lietuvių ka 
talikų tarpe pasižada skatinti 
maldos ir paramos judėjimą, ku
ris keltų religinio atsinaujinimo 
akciją lietuvių tautoje. 

2. Laiko savo uždaviniu visa
me katalikiškame veikime para
pijose, organizacijose ir kitose 
institucijose visų pirma pabrėžti 
ir kelti dvasines vertybes, rūpin
tis evangelizacijos klausimais 
taip, kad ši įtaka apimtų visus 
lietuvius ir lietuvių aplinkoje gy
venančius žmones, ypač puo
selėti evangelizacijos dvasią jau
nimo tarpe ir leisti jam savaran
kiškai vykdyti apaštalavimo už
davinius. Rūpintis ir tuo jauni
mu, kuris sunkiau naudoja lietu
vių kalbą. 

3. ALRKF jausti pareigą jung
ti visas joje dalyvaujančias orga
nizacijas ir institucijas, su jomis 
palaikyti glaudų ryšį, informuo
jant ir duodant pajusti vienijan
čią, remiančią ir derinančią pa
galbą. 

4. Ji laiko savo tikslu jungti vi
są lietuvišką visuomenę bend
ram katalikiškam veikimui, kad 
nesijaustų įtampos tarp dvasiški-
jos, pasauliečių ir organizacijų, 
amžiaus ar kilmės skirtumo. 

5. Ragina visus visokeriopai 
remti visas katalikiškas lietuviš
kas jaunimo organizacijas, sto
vyklas ir visą jų veiklą. 

6. Skatina visus lietuvius susi
pažinti su Dievo tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio asmenybe 
ir jo beatifikacija ir apie jo šven
tumą skleisti garsą kitų katalikų 
tarpe. 

pavadino "LB Pasauliečių tei
sėms ginti komitetas". J o pir
mininku buvo išrinktas Algis 
Regis. T a s pareigas tebeina. 

Po kur io laiko sumanyta, 
kiekvienais metais prisimenant 
mirusiuosius Vėlinių dienoje, 
suruošti Šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse, prie tų kapinių 
steigėjo kun. M. Kriaučiūno pa
minklo, mirusiųjų lietuvių prisi
minimą — pagerbimą. 

Tą mirusiųjų prisiminimą — 
pagerbimą suruošti buvo pa
vesta Vidurio Vakarų L B apy
gardos suvažiavimo įs teigtam 
LB Pasauliečių teisėms ginti 
komiteto pirmininkui Algiui 
Regiui. J is talkon pasikvietė 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
turinčius sklypus draugi jos pir
mininkę Giedraitienę kiekvie
nais metais mirusiems prisimi
nimą — pagerbimą suruošti . O 

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubas gruodžio 24 - 17 d. klu
bo salėse ruošia dail. Jurgio Juo
džio meno darbų parodą 60 metų 
Lietuvos laisvės atgavimui atžy
mėti. Parodos tematika: tautinė 
patriotinė. Oficialus porodos 

Tą komitetą ' itidarymas įvyks gruodžio mėn. 
14 d. 7 val^ vak. Dail. Juodžio 

kūryboje atsispindi amžinai gy
vensiančios laisvos Lietuvos bal
sas. Iš jo paties žodžių galime 
spręsti apie jo kūrybos temas. 
"Tėvynėje pradėjau tarnauti ank
stybose jaunystės dienose ir jai 
tarnauju, ir tarnausiu tol, kol bus 
man leista mano Tvėrėjo. Pami
lau ir myliu savo tėvynę už jos 
nepaprastą, didingą ir pasakišką 
gamtos grožį, kuriam lygaus nėra 
pa-aulyje. Visas kraštas išraižy
tas kalnais ir kalneliais, mistiš
komis upių pakrantėmis — ap
augusiomis miškeliais ir krūmais, 
kurie kaip uogėnojai ir gėlių 
puokštės, veria ir guodžia praeivio 
širdį. Tėvynės narsūs ir karingi 
sūnūs, amžiais turėjo vesti kovą 
už jos laisvę ir egzistenciją. Ko
vą vedė narsiai, garbingai ir ją 
laimėjo". 

.Parodoje bus išstatyti 46 me
no kūriniai. K. L7. 

Tarptautinio festivalio Luzerne — 
Wilkes-Barre metu prie savo tau
tų vėliavų stovi ukrainiečių, lenkų 
ir lietuvių (N. Bajorienė) atstovės. 

SKAUTAI 
(Atkelta iš 2 p sU 

Sekė Vyr. Skautininkų apdo
vanojimai nusipelnusioms se
sėms ir broliui, Gintaro mokyk
is baigimo ženklelio įteikimas ir 
"Palangos" tunto dviejų draugo
vių draugininkių pasikeitimas. 
Paukštyčių "Kregždžių" draug. v. 
si. Marytė Stočkutė ir adj. v.sl. I-
da Reivydaitė, 2 metus sąžiningai 
ėjusios pareigas, dabar jas per
leido v. si. Audrai Griniūtei ir 
pasl. Laimai Pažemėnaitei. Skau
čių "Jūratės" draugovės draug. 
si. Laima Prasauskaitė ir dj. v. 
si. Laima Basiulytė pareigas per
davė v. si. Elenai Bandžiulytei ir 
si. Audronei Bužėnaitei. Pasvei
kintas "Kalniškių" tunto brolis, 
pasl. Julius 2ukas, iš vakaro pa
sipuošęs skauto vyčio kaklaraiš
čiu, ir sk. v. si. Rimas Paškaus-
kas, parėmęs prityrusią skautų 
būrelio vadovavimą.Tuntininkai, 
ps. Birutė Prasauskienė ir ps. Kęs
tutis Mikėnas, iškvietė skautes-
-tus, dalyvavusius abiejose Tauti
nėse stovyklose, dėkojo tėve
liams, sudariusiems sąlygas toms 
ilgoms kelionėms ir "Kun. Gra
žinos" vyr. skaučių būreliui, duos 
nia pinigine auka rėmusiam vy
kusias seses. 

Po skaučių atlikto montažo 
ir trumpo "lauželio" su stovyk
lose pamėgtomis dainomis, visi 
skirstėsi namo, pajutę, kad mūsų 
gretos dar nemažėja, pastangos 
yra įvertinamos ir rudens darbai 
tik prasideda. 

B. P. 

A. t A. ELENAI KISIELIENEI 
Lietuvoje mirus, dukrai dantų gyd. ELENAI RAZMIE-
NEI ir sūnui dr. PETRUI KISIELIUI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Bron'rus ir Brone Nainiai 
Vacys ir Laima Garbonkai 
Kęstutis ir Rota Snšinskai 
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Į LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virle- | 
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms j 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu j 
Į $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et taksų. | 
| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str.f | 
i Chicago, m. 60629 | 
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KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

P m M vyak. VINCENTAS BRIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti a r panaudot i savo tikalama Katalikų Baž
nyčios vadovus ir J o s narius. 

Kaina su persiuntimu S4.30. 192 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5 % mokesčių. 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS, 4546 Wett 6Srd S t , 
Chicago, ID. 60429. 

U. Ji U - - l 3 ^ 

Perskaitę "Draugą", duokite j į kitiems. 

Motinai 
A. t A. ELENAI KISIELIENEI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, ELENĄ RAZMIENĘ ir 
DR. PETRĄ KISIELIŲ su šeimomis užjaučia ir 
mirusiajai dangaus ramybes meldžia 

Kojelių šeima 

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 i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 

Te l e fona i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

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 — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
I J U S A , " 

q Į f t Laidotuvių Direktoriai 
SggįC 6845 SOUTH WESTERN AVE. + P 

2 Į J S K > Trys Moderniškos Koplyčios 
: + : f Mašinoms Vieta 

SL< Te 737-8600 
a + • > Tel. 737-8601 

' • 

I . 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o 
1410 So. 50 th Av. , C i c e r o 

T e l . 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. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l«U 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 5«th Ave.. CICERO. ILI-. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadieenis, 1978 m- lapkričio mėn.29 d. 

X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti buv. 
Lietuvos kriminalinės policijos 
tarnautojo Stasio-Trinkos atsi
minimus. Ry to j pradėsime 
spausdinti P. Melniko romaną 
"Langas į saulėleidį". 

X Mokiniu prieš tėvus ir mo
kytojus sporto rungtynės įvyks 
šį sekmadienį 2 vai. p. p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
sporto salėje. Mergaitės žais 
prieš mokytojas ir motinas. 

X Laura Jurkš tas , Arlington, 
Va., atnaujindama prenumera
tą atsiuntė ir 7 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Aukų po 5 dolerius at
siuntė : 

Antanas Bušmanas, Wor-
cester, 

Kazys Pocius, Beverly Sho-
res, 

Z. Korius, Santa Monica, 
Ona Maciulevičienė, Cleveland, 
Juozas Petronis, Philadelphia. 
Visiems tar iame malonų ačiū. 
x Aukomis po 3 dol. savo 

x Vacys Kleiza, P L B vykdo
masis vicepirmininkas, grįžo iš 
Europos, kur matėsi s u diploma
tinės tarnybos a ts tovais , su Lie
tuvių Bendruomenės kraš tų val
dybų pirmininkais i r Jaunimo d i e n r a š t į p a r ė m ė : Br. 2ukaus 
kongreso komitetu. Būdamas k a s F r a n c e s Kondrat, P . Rui-
Romoje dalyvavo popiežiaus k i s s Kuzmickas, K Juknelis, 
Jono Pauliaus H audiencijoje ir v K u o d y S ( j . Morkūnas, J. Kar-
turėjo progą asmeniškai pasi- k l v s P e t r a s ^ ^ ^ A d S k e t e . 
sveikinti ir padėkoti už lietuvis-1 ris E Baltrušaitienė Visiems 
kai pasakytą sveikinimą lietu
viams. Popiežius j a m pabrėžė, 
kad jis lietuvius gerai pažįsta ir t o n 

visuomet juos prisimena. 

x PLB valdyba stiprina in
formacini ryšį su visais pasau
lio kraštais savo bendralaiš-
kiais, kurie išsiunčiami kiekvie
ną mėnesį kraš tų valdyboms. 
Paskutiniame lapkričio 20 d. 
bendralaiškyje informuojama 
apie "Pasaulio lietuvį". Jauni
mo kongresą. JAV L B vykstan
tį spaudos vajų, P L B valdybos 
narių keliones, pavergtų tau tų 
akciją Jungtinėse Tautose, lie
tuvių priėmimą Baltuosiuose 
rūmuose Washingtone, numa
tytus svarbesnius įvykius gruo
džio mėnesio pradžioje ir k t . 

x "Sūkur io" šokiu grupė lap
kričio 24 d. šoko tarptaut inėje 
parodoje Moraine Valley Com-

maloniai dėkojame. 
x Antanas Rinkūnas, Isling-

Ont., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo didesnę auką. 
Ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

— A. a. Juozas Petrauskas 
rugsėjo 21 dieną, sulaukęs 95 
metų amžiaus, mirė La Messa, 
Calif. Velionis buvo kilęs iš 
Biržų miesto. Į Ameriką atvy
ko dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Atvykęs į Ameriką gy
veno La Salle, 111., ir vėliau per
sikėlė gyventi į Californiją, prie 
San Diego, kur ilgą laiką buvo 
namų pardavėjas ir statybinin
kas. Jis y r a pastatęs daug gra
žių namų, kurie šiandien puošia 
San Diego miesto apylinkes. 
Paliko žmoną Mariją ir du sū
nus Mykolą ir Joną. Velionis 
palaidotas šv. Kryžiaus kapų 
mauzoliejuje. J . Petrauskas bu- j 
vo gabus ir sumanus žmogus. 
Savo sutaupomis yra daug pa
dėjęs Lietuvai, savo artimie
siems. Kaip biznierius buvo 
įtakingas savo apylinkės gy
ventojams. 

— Balys ir Elzbieta Bara
nauskai, iki šiol gyvenę Los An
geles, Calif., išsikėlė gyventi j 
Hot Springs. Ark. 

KANADOJE 
— Maironio mokyklos Toron

te tėvų susirinkimas įvyko 
spalio 28 d. Jį pradėjo Pr . Do-
vidaitis, pakviesdamas pirmi
ninkauti Br. Saplį ir sekreto
riauti — D. Keršienę. Pateik-i 

l a k ŽVAIGŽDUTE 
I^M&JL "* X * Įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plaoas. Medžiaga siųsti: 3206 W. 65tfa Place, Chicago, O, 60629 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
3206 W. 65tfa Place, Oucago, TL 60629 

wu*.tt\V 
Ruduo. Piešė Aleksandras Tamulis, Marąuette Parko lit. m-los 

2 sk. mokinys 

Lapai 
margų, 

Clevelandą, nes penktadieni ji 
turėjo dirbti, o mano brolis An
drius važiavo į s tudentų suva
žiavimą. Povilas t a ip pat va-

raudonų, geltonų n* rudų. Jie ». — . » r / . . . . , . . f . , .v T . _ į ziavo pas močiutę, o Viktas pa-įabai gražiai atrodo iš tolo. Ru 

RUDUO 

Rudenį krinta lapai, 
keičia spalvas. Būna 

denį reikia grėbti lapus. Kai 
kurie žmonės degina lapus, kas 

į negalima daryti. Ruduo yra ma-
no mėgiamiausias metų laikas. ti tėvų komiteto, mokykla* ve-1 T. . . . , , . . * " . , . . r . . J i s man patinka, nes jau ruduo dėjo, įzdinmkes ir rezivijos ko- į . . . . . *. . » . . . . - ateio. misijos pranešimai. Susirinki-1 

mui pritarus, metinis mokestis J 
už mokslą pakeltas iki 50 dol. 
nuo šeimos. Į naują tėvų ko-i 
mimetą išrinkti: Donatas Ka-

Vkla Brazaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 4 sk. 

mokinė. 

RAGANŲ VAKARAS 

Raganų naktį aš apsirengiau 
kaip baisi ragana. Aš nusida
žiau veidą žaliai, ir vieną dantį 

„. v •• „ ,~., juodai. Mano viena sesutė buvo Vytautas Sendžikas, " apsirengus kaip lėlė, o mažoji 
: sesutė — kaip maža "Bo Peep". munity college. K a r t u su pra- Juozas Šlajus. LB Brighton Parko kauskas. Ilgametei mokyklos i D , , M ° . . ,Buvo labai smagu. Mes gavom 

rosas. Bronė Prakapienė, Ange
lė Ambrozaitienė, Milda Bar-
nes, Kastytis Batūra ir Kazys 
Pajaujis, 
pasiliko 
Bronius Saplys ir Henrikas Su 

nešėja Ginta Remeikyte 
akordeonistu Dar ium Polikai-
čiu. šokėjai l inksmai ir grakš
čiai pasirodė. Daug svetimtau
čių stebėjo jaunuosius lietuvius 
šokant ir p r i s ta tan t lietuvių tra
dicinius šokius. 

x Adolfas Baliūnas, Chicago, 
UI., dėkodamas už šventines 
korteles, a t s iuntė 10 dolerių 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Dr. Albina Prunskienė pa
aukojo 1000 dol. Ateitininkų 
Centro statybai . (p r . ) . 

ir 'apylinkės pirmininkas, atidaro su-i sekretorei A. Vaičiūnienei pasi-
kaktuvinę tautodailės, dailės ir fo- . . . „ . .. *+. - _„_»._ A , , , T , , traukus, tas pareigas pereme to darbų parodą Jaunimo centre. , 

Nuotr. P. Malėtos! Alfreda Malinauskiene. 

CHICAGOS 2INIOS 
T A R P ŽUVUSIŲ GVAJANOJ Įėjimo stogo ir susekė, k u r bu-

' vo pasislėpęs devintas kalinys 
Du Chicagos apylinkių žmo- Jis buvo gerokai sušalęs, besi-

nes yra tarp žuvusių Gvajanoj. slapstydamas ant stogo. 
Vienas, Darrell Evers, 21 m., I 
anksčiau gyvenęs Cabrini-Green 
butų kolonijoj. Antras, Thomas 

daug visokių saldainių. Ta die
na labai smagi. Mes vaikai la
bai laukėm raganų vakaro. 

Andrė ja Jakulytė. 
Klevelando Šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 5 skyr. mokinė. 

SPORTININKAI 

Vieną kartą gyveno du ber
niukai, kurie niekada neturėjo 
ką daryti. Jie žiūrėjo televizi
ją visą dieną ir miegojo iki dvy-

lydėjo tėvelį, kad j a m nebūtų 
nuobodu grįžti. 

Aš i r mamytė likome namie 
i r suplovėme visus indus. 

Julius Paiūnas, 
Clevelando Šv. Kazimiero Kt. 

m-los 7 sk. mokinys. 
"Atspindžiai". 

KAUKIŲ PARADAI 

Man labai pa t inka "Hallo-
ween". Visi labai j ą čia šven
čia. Būna paradai , užburti na
mai i r t . t. Kai a š buvau ma
žesnė, man labai patikdavo da
lyvauti tuose paraduose. Būda
vo labai įdomūs kas t iumai Vai
kai apsirengdavo ka ip kišku
čiai, raganos i r t. t . Vieną kar
tą aš gavau premiją už savo 
kostiumą. A š buvau apsirengu
si kaip fėja. Aš turė jau karū
ną, lazdelę, apsiaustą, balerinos 
suknelę ir s idabrinius batukus. 
Premija buvo du doleriai. 

Kiekvienais meta i s mūsų 
miesto užburti namai būna ge
resni i r geresni. Visi būna labai 
išgąsdinti. Vaiduokliai 

PADĖKOS DIENA 

Padėkos dieną a š esu dėkin-
gas(a ) Dievu l iu i . . . 
už gerus namus ir tėvelius. 

Diana Staniškytė 

kad J is sukūrė planetas. 

Audrins Bankaitis 

už pasaulį ir visus žmones 
jame. 

Linaas Muliolis 

kad mokame lietuviškai kal
bėti, kad turime didelę šeimą, 
kad tur ime maisto. 

Rama Bublytė 

už kiekvieną dieną, kurią jis 
mums duoda. 

Ina šilgalytė 

už mano mamą ir brolio* ir 
sesutę. 

Jonas Narkevičius 

už mano tėvelius, sesutes ir 
brol iuką 

Lilė Gelažytt 

Visi Clevelando šv. Kazimie
ro lit. m-los IV skyr. mokiniai 

juodas dėmes an t balto kailiu
ko. Kaip t u nori jį pavadin t i?" 
— "Aš nežinau, gal bus gera i 
Murkis? Dabar duokim j a m 
atsigerti saldaus pienuko!" 

Lina Alvarado, 
Rochesterio lit. m-los mokinė. 

'T lunksna" . 
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I (mįslė) 

Kas pasaulyje tu r i didžiausią 
kepurę? (10 t a š k ų ) . 

n. 
Lietuvoje buvo žmonių, vadi

namų homeopatų vardu. J ie 
nebūdami gydytojai, mėgindavo 
gydyti žmones. J ie duodavo ne
pavojingus vaistus ir labai ma
žais kiekiais. Pvz., duodavo ku
rių nors vaistų vieną t ūks t an 
tąją lašo dalį. Kaip jie paga
mindavo tokią mažą vaistų do
zę? (10 t a škų) . 

MANO KAČIUKAS 

Vieną kartą, kai a š buvau 
mokykloje, mano mamytė ta rp 
dviejų namų surado mažą ka
čiuką. J i s buvo toks mažutis, 
toks meilus. 

x Ant ras k a i m a s atliks pro- ' Par tak . 32 m., buvęs Vietna-
gramą prez. A. Smetonos bu-! mo veteranas. Abudu jie buvo 
džių įgulos metiniame "Balt i- ; išvykę į San Francisco prisi-
jos" vakare, šeštadienį, gruo- i jungti prie "Liaudies bažnyčios" 
džio 2 d. V a k a r a s vyks Šaulių \ sektos, 
namuose. Pradžia 1:30 vai. vak. | 
Visi kviečiami. Rezervacijos 
telef. 476-3875 a r b a 434-9766. 

(pr . ) . 

tave po labirintus, kolei įbėgi į 
kapines. Tada įkrenti į karstą 

liktos valandos. Jų mama labai a n t t^p^o i r e i n i p r o o p e r a . 
juos barė. Juos vedė tėvai mau- ( c i n į ^ ^ Dak ta ra s sudur-

Cook apskr. taryba nuspren- dytis, bet jiems ten nepatiko. I „avojęg „. n o r i tave sukarpyti. 
Vedė meno pasižiūrėti, bet t en Į ^ ^ ^vg M t o k i ų n u o t y k i U ) 

Mamytė atėjo pasižiūrėti ir 
surado jį, kai išgirdo jo ba lsą 
Didelis šuva norėjo įkąsti kati
nėliui, bet bijojo paliesti, nes 
katinėlis garsiai kniaukė. Nie
ko neatsitiko katinėliui, nes ma
no mamytė jį paėmė ir atnešė 
į namus. Paskui ji paėmė dėžę, 
įdėjo šiltą paklodę ir ten jį įki-

vejasi j šo. Padarė skylutę dėžėje, kad 
kačiukas galėtų kvėpuoti. 

P A S K Ė L Ė ATLYGINIMĄ 

dė pakelti tarybos narių atlygi-j 
nimą nuo 25,000 dol. iki 32,000 nepatiko. Juos vedė visur, b e t | b e t n e g a i i u visų papasakoti . 
dol. metams, o tarybos pirmi 
ninkui Dunne — nuo 42,200 dol 
iki 60.000 dol. Pakelti atlygi
nimai i r kitiems apskrities tar 
nautojams. Pirm. Dunne nu 
sprendė vetuoti tokį algų pa 

niekur jiems nepatiko. Vieną, R ū t a Sidryte* 
kartą jie patys sugalvojo pa- Į Lgmonto "Maironio" lit. m-los 

x Audronė šimaitytė . Ter ra 
9 Studio savininkė, ruošia prieš
kalėdinę keramikos darbų paro
dą — gruodžio 1 d.. 7 iki 10 v. 
vak.; gruodžio 2—3 d. nuo 11 v. 
r. iki 6 vai. vak. Daug naujų j D u v o pabėgę ! kaliniai, 
darbų, daug gražių dovanų Ka
lėdų proga. Adre sa s : 2951 W. 
63 St., telef. 925-4949. ( s k ) . 

SUSIDŪRĖ 

U2 PASKOLAS 11 y2% 

First National bankas Chica 
goję už savo išduodamas pas- ; kėlimą 
kolas stambiems skolintojams | 
pakėlė palūkanas iki l l % % . 

SNIEGAS IR KALINYS 
->aKxj , 

Iš Cook apskrities kalėjimo j pašalo. Nors gatvėse buvo iš- Į 
Greit berta druskos, bet daug kur i 

sugavo 8, bet niekaip negalėjo' buvo slidu ir įvyko nemažai 
rast i devinto. Iškri tus sniegui, nelaimių. Cicero gatvėj susi-
sargai pastebėjo pėdas ant ka- ; dūrė septyni automobiliai. 

žaisti krepšinį. Bet jie neturė-• 
jo sviedinio. Tada ėmė ir pasi
darė iš popieriaus sviedinį. Be t 
buvo sunku žaisti. Tada tėtė i r 
mama nupirko gerą sviedinį. 
Kai jie užaugo dideli vyrai, jie 
žaidė tikrą krepšinį. Jie daž
nai laimėdavo. Jie buvo geri 

Naktį į antradienį Chicagoję \ žaidėjai. 
Vida Damijonaitytė, 

Dariaus - Girėno l i t m-los 
4 skyr. mokinė. 

x Dail. A. Petrikonio pa
veikslai vėl gaunami Chicagoje. 
Pasirinkimas didelis ir įvairus, 
kainos neaukštos . Išs ta tyt i 
Terroje. 3237 W. 63 S t , Chi
cago, UI., 60629. tel . 434-4660. 

( sk) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
VVest Cermax Road _ Telef. 
VI 7-7747 /sk.) 

<F 

"DRAUGUI" reikalingas darbi
ninkas (ne pilną laiką) palai
kyti švarą spaustuvėje ir raš
tinėse. Taip pat atlikti i r ki
tus jvairius dnrbus 

Skambinti : 585-9500 

^ 

Motitrealio Lietuvių Studentų Sąjunga 
mielai kviečia 

visus studentus į 

XVI tradicinę Ž I E M O S 
S T O V Y K L Ą 

1978 m. gruodžio 27 - 1979 m. sausio 1 d 
"L'Auberge de la Perdriere" viešbutyje, S t Donat, Quebec 

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus žiemos 
sportas ir pramogos. 

Stovyklos kaina $93.00 — kanadietiškais pinigais, {mokėjimas $50.00, 
kuris nebus grąžinamas po gruodžio 10 d. Informacijų ir jmokėjimų 

reikalu teirautis: 
Tomas Murauskas 
6834 Pierre Gadois 
Montreal, Quebec 
Canada, 1IIM 2X9 
1-514--359-8725 

Regina Kndžmaitė 
5045 Boasuet 
Montreal, Qoebec 
Canada H1M 2M3 
(514) 2504318 

PADĖKOS DIENA 
NAMUOSE 

Aš turėjau anksti atsikelti, 
anksti išnešioti laikraščius. Kai 
grįžau, žiūrėjau paradų per t e 
leviziją. 

Mano mama ir močiutė pradė
jo kepti kalakutą.. Mes visi pa
dėjome. 

Kai atvažiavo giminės, pradė
jome valgyti. Buvo daug ska
numynų: Kalakutas, bandelės, 
spanguolių košė, žalios pupelės 
su spirgučiais ir svogūnais, mor
kos su petruškų padažu, sal
džios bulvės ir salotos. Kalaku
tą mamytė nupirko neužšaldy-
tą, todėl jis buvo gardus ir sul
tingas. 

Po pietų — kava ir saldumy
nai 

mokinė. "Pe rkūno vėjas". 

RUDENS GROŽIS 

Pranyko vasaros j au žalias 
fonas, 

Prapuolė gėlės i r drugiai. 
Jų vieton atkeliavo oras 
Vėjuotas, šal tas su vandens 

lašais. 

J i s pakeitė aplinkui visą 
gamtą. 

Nudažė ąžuolus auksiniais 
tepalais. 

Apdėjo uosį, klevą, beržą, 
Spalvingiausiais papuošalais. 

An t šimtametės liepos lapų 
Išbarstė rubinus skaisčius 
Ir, išrikiavęs eiles paukščių, 
J i s pasiuntė j uos į pietus. 

Violeta Dovainvtė, 
Detroito "Žiburio" l i t m-los 

mokinė. "Skambutis". 

Tada mano mamytė važiavo 
į Sv. Stanislovo mokyklą ma
nęs parsivežti. Ji mašinoje man 
sakė : "Aš turiu tau kažką na
muose, kai parvažiuosim, paro
dysiu". Kai aš buvau jau na
mie, ji vėl man sakė: "Eikim 
prie dėžės, tu joje surasi tai, 
ko visada norėjai". J is toks 
gražus. "Kur jį gavai?" — aš 
jos paklausiau. "Aš jį suradau 
t a r p namų, kai šuva norėjo 
įkąsti. Žiūrėk, jis tur i gražias 

(Žiūrėkite piešinį). Graži gė
lė, bet paslaptinga. Viduryje 
žiedo kažkokie keisti žodžiai: 
Žragus, raižūpėti, liasem bata-
pilėk, i tk irep ardob ėrna uk r 
tėdL Pamėginkit įspėti gėlės 
paslaptį ir visiems supran tamai 
ją parašyti . (5 t a ška i ) . K a s 
nuspalvos gėlę, gaus da r prie
do 5 taškus . 

IV. 
Žemės rutulyje y r a vienas ne

papras tas žemynas. P laukda
mas laivu jo pakrantėmis iš va
karų į rytus, keliautojas per
kirs t r i s vandenynus, š i au rė i r 
pietūs šiame žemyne gali aki
mirka pasikeisti vietomis. Ku
ris tai žemynas ir k a s jį a t r a d o ? 
(10 t a škų) . 

V. 
Yra senų žmonių, kur ie kal

ba negryna lietuvių kalba. J ie 
vartoja žodžius, kurie nė ra lie
tuviškos kilmės. Daugelis ne t ne
žino t ikrų lietuviškų pavadini
mų, č i a surašyta 10 tokių žo
džių, kuriems pri taikykite t i k ru s 
lietuviškus pavadinimus. Je i 
nepasiseks, sekantį ka r t ą a š pa
dėsiu. Už kiekvieną gerą žodį 
gausite po 2 taškus . Pamėgin
kite! 1) Kafeinykas. 2) kam-
bala (žuvis), 3) kieliškėlis, 4 ) 
ki lbasa(s) . 5) kindziukas (mai
sto dalykas), 6) kleckienė (sriu
ba, 7) klijonka, 8) Košeliena. 
9) kūdas, kūda, 10) kuknia. 

įf@eįįįįbį. 

GALVOSŪKIŲ N R 5 
ATSAKYMAI 

L Lempa. 
IV. United Sta tes . 

V. Genocidas. Graikiškai 
genos "giminė, gentis". Loty-

spanguoHų kremo pyragas, i niškai caedere "užmušti, nužu-
riešutinis pyragas, užšaldytos i dyti" . Pažodžiui verčiant būtų 
avietės iš mūsų daržo, tor tas ir j "giminės, genties išžudymas. 

= ^ l 

I tetos atneštas vaflinis plokštai-
i nis. 

Pavalgę visi dar ilgai kal
bėjo. 

Po to tėvelis vežė močiutę į 

Masinis gyventojų naikinimas. 
Sunkiausias nusikaltimas, žmo
nijai buvo a t l ik tas hitlerinės 
Vokietijos i r d a b a r tebevykdo
mas Sovietų Rusijos 


