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ŽIMOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsiny*, I gai: kun. Juozas Pačinskas ir kun. 

Kyla klausimas, kodėl Klaipė- Jonas Kauneckas. Vėliau kun. J. 
dos m. ir parapijos tikintieji, tu- Kaunecko pavardė iš registraci-
rėdami pastatę tokią gražią ir 
erdvią Taikos Karalienės šventovę, 
negali ja naudotis, o turi tenkin
tis mažu, netinkančiu pastatu ar
ba turi vykti į kitas bažnyčias, 
gaišindami brangų laiką? 

Todėl mes, Klaipėdos m. ir pa
rapijos, o taip pat ir visos Lie
tuvos tikintieji, kreipiamės į Jus, 
žinodami, kad jei Jūs mums pa
dėsite, tikrai bus mums grąžinta 
minėta bažnyčia. 

Mes manome, kad šios šven
tovės grąžinimas pasitarnautu 
Tarybinės vyriausybės autorite
to pakėlimui ne tik mūsų šaly
je, bet ir tarptautiniu mastu. Šį 
veiksmą sveikintų viso pasaulio 
geros valios žmonės. 

Mes, visos Lietuvos tikintieji, 
Jusu pagalba pasitikime ir laukia
me Jūsų sprendimo. 

Klaipėda, 
1979.III.6 

Klaipėdos m. ir visos Lietuvos 
tikintieji 

(Prašymas su 10,241 parašu 
pasiųstas anksčiau minėtu adre
su). 

Šio pareiškimo nuorašai buvo 
išsiųsti visiems Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams. 

Viešvėnai (Telšių raj.). Vieš
vėnų parapijos tikintieji nepaten
kinti, kad valdžia draudžia kun. 
Jonui Kauneckui aptarnauti Vieš
vėnų parapiją. Tikintieji kelis 
kartus kreipėsi į Telšių vyskupi
jos Valdytoją kun. Antaną Vai
čių ir jam įteikė prašymą su 37 
parašais, tačiau valdytojas sako
si, jog nieko negalįs padaryti, — 
tai ne nuo jo priklausą. 

Iš tiesų, valdytojas yra bejėgis 
ką nors padaryti, nes Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis P. Ani-
lionis uždraudė kun. Jonui Kau
neckui aptarnauti Viešvėnų pa
rapiją. Iš pradžių jis buvo at
siuntęs į Telšių vykdomąjį komi
tetą registracijos pažymėjimą, pa
gal kurį užregistruoti Viešvėnų 
parapiją du aptarnaujantys kūni

jos pažymėjimo įgaliotinio įstai
goje buvo išbraukta. Apie tai ti
kintieji sužinojo Telšių rajono 
vykdomajame komitete. Po to ti
kinčiųjų delegacija du kartus lan
kėsi įgaliotinio įstaigoje Vilniuje 
ir jam įteikė tokio turinio pra
šymą: 

RELIGIJŲ REIKALU 
TARYBOS ĮGALIOTINIUI 
Viešvėnų parapijos tikinčiųjų 

PAREIŠKIMAS 
Tarybinė Konstitucija skelbia, 

kad "Bažnyčia atskirta nuo vals
tybės" (50 str.) ir Tarybų val
džia nesikiša į Bažnyčios reikalus. 
Todėl mums nesuprantama, ko
dėl Jūs, įgaliotini, uždraudėte 
kun. Kauneckui aptarnauti Vieš
vėnų bažnyčią. 

Tai jo pastangomis atremon
tuota varpinė, išdažyta bažny
čia, sutvarkytas apšvietimas ir 
bažnytiniai rūbai. 

Kun. J. Kauneckas savo pamoks
luose ragino mus būti sąžiningais, 
darbščiais, mūsų vaikus skatino 
gerai mokytis, nerūkyti, negerti, 
gerbti vyresniuosius ir mokyto
jus. Taip pat jokio nusikaltimo 
kunigas nepadarė, jei mums pa
aiškino, kad mokslas nepriešta
rauja tikėjimui, kad mokytojai 
neturi teisės bausti ar išjuokti vai
kus, einančius į bažnyčią, šią 
laisvę mums garantuoja Konsti
tucija — tarybiniai įstatymai ne
draudžia tikėti ir visiems garan
tuoja tikėjimo laisvę. 

Nesugriaukite pasitikėjimo nau 
jąja Konstitucija, leiskite kun. J. 
Kauneckui vėl dirbti Viešvėnuo
se. 
1979. n . 12. 

Pasirašė 97 tikintieji 
įgaliotinis pažadėjo jų pareiš

kimą patenkinti. 
11979 m. vasario 26 d. Viešvė

nų tikintieji gavo įgaliotinio P. 
Anilionio pasirašytą raštą, ku
riame teigiama, kad kunigus ir 
parapijas skirsto vyskupijų valdy
tojai, o tarybų valdžios organai 
į bažnyčios reikalus nesikiša. 

(Bus daugiau) 

Strateginės svarbos Panamos kanalas Amerikos perduodamas Panamos vy
riausybei. Perdavimas tęsis 20 metų, kada ne tik kanalo administravimas, 
bet ir jo apsauga pateks į Panamos rankas. Daug amerikiečių kritikuoja 
šį JAV vyriausybes nutarimą. 

TRUMPAI 
\% VISUR 

— Rodezijos karinė vadovybė 
paskelbė, kad po penkių dienų 

Graikijos premjeras 
lankėsi Maskvoje 

Maskva. — Graikijos prem
jeras Constantine Caramanlis 
pirmadienj atvyko į (Maskvą. 
Čia paviešėjęs jis mano aplan
kyti dar trijų komunistinių 
valstybių sostines. Spėjama, 
kad Graikijos vyriausybė ban
dys įtikinti Kremliaus vadus, 
kad Graikija nusivylė Vakarų 
valstybėmis, daugiausia Ameri
kos politika. Graikija buvo pil
nateisis NATO narys, tačiau po 
Turkijos invazijos Kipro salo
je pasitraukė iš karinės NATO 
organizacijos. 

Komunistas Romos 
miesto burmistras 

Roma. — Italijos sostinės 
burmistru buvo išrinktas ko
munistų partijos narys, apy-
gardinės organizacijos sekreto
rius, Luigi Petroselli. Prieš jį 
buvęs miesto meras Giulio Car-
lo Argan pasitraukė dėl silpnos 
sveikatos. Jis irgi buvo ko-

| munistų remiamas, tačiau par-
j tijai nepriklausė. 

Naujasis meras savo kalboje 
J pažadėjo kovoti su narkotikų 
prekyba ir bandyti užbaigti 
požeminį Romos geležinkelį. 
Romos miesto taryboje, kuri 
išrinko naują merą, už jį bal
savo komunistai, socialistai ir 
socialdemokratai. 

PREZIDENTO KALBA 
APIE RUSUS KUBOJE 

Ragino neatmesti SALT sutarties 

Norėtų mirti 
laisvoje žemėje 

Vakarų laikraščiai pranešė, 
jog sovietai išleido iš psichiat
rinės ligoninės žmogaus teisių 
gynėją Borisą Jevdokimovą, ku- paskelbė, Kaa po penjcių aienų Prezidentas Carteris pa 
ris serga vėžio liga. Jevdoki- kovų, Rodezijos kariniai dali- i s k y ^ nauju gynybos departa-
movas yra 56-rių metų am- niai grįžo iš kaimyninės Mo-; m e n t 0 patarėju Robert Komer. 
žiaus. 1972 metais už disiden- į zambikos, kur nušauti keli šim- j j{Uris praeityje buvo Vietnamo 
tinę veiklą jis buvo sulaikytas, Į tai sukilėlių. Rodezija prara- j k a r o dienomis "taikinimo pro-
kažkokios valdžios komisijos j dusi du kareivius ir turėjusi ke- ! gramos" kūrėjas. Dėl jo pa 
pripažintas kaip sergantis shi-
zofrenija ir uždarytas į psichiat
rinę ligoninę, kur buvo kalina
mas septynerius su puse metų. 
Jevdokimovas, atgavęs laisvę, 
paprašė leidimo emigruoti į Va-

gramos 
liolika sužeistų. Sukilėlių bazė, i tvirtinimo gali kilti ginčų 

apkasai buvę su- \ 

Washingtonas. — Seniai lauk
ta prezidento Carterio kalba 
apie sovietų karinę brigadą 
Kuboje susilaukė nevienodų ko
mentarų. Prezidentas kalbėjo 
apie padėtį Kuboje ir gynė 
SALT sutartį bei ragino ją rati
fikuoti. Senatorius Charles 
Percy pasakė, kad Carteris 
daugiau kalbėjo apie SALT, ne
gu apie sovietų kariuomenę 
Kuboje. Prieš savaitę jis nar
siai šnekėjo, kad Amerika ne
priims "status quo", bet faktiš
kai mes jį priimam, pasakė sen. 
Percy. Kitas respublikonas se
natorius Robert Dole irgi pri
pažino, kad prezidento kalba 
nepakeitė esamos padėties, nors 
jis žadėjo ją pakeisti. Sovietų 
kariuomenė pasilieka o viską, 
ką mes gavome, yra neaiškūs 
pažadai, pasakė sen. Dole. 

Demokratų vadas senate sen. 
Byrd pagyrė prezidento kalbą, 
sakydamas, kad ji buvo nuosai
ki, bet griežta. Iš Sovietų Są
jungos gauti užtikrinimai yra 
pozityvūs ir turėtų prisidėti, su
darant geresnę atmosferą SALT 
sutarties ratifikavimui, pareiškė 
sen. Byrd. 

Stipriausią kritiką preziden
tui pareiškė Kalifornijos gu
bernatorius Bdmund Brown, 
nors demokratas, bet gerokai 
palinkęs į kairę. Jis pavadino 
Carterio kalbą "neatsakinga". 

Prezidentas Carteris pareiškė 

bunkeriai ir 
naikinti. 

— Čilės Aukščiausias teismas 
atmetė JAV reikalavimą išduo
ti tris saugumo valdininkus, ku-

karus, kad, kaip jis pats pa- rie prisidėję prie komunisto Or-
reiškė Vakarų spaudos atsto- į lando Letelier nužudymo Wa-
vams, galėtų bent mirti kaip Į shingtone. Valstybės i r teisin-
laisvas žmogus. Kadangi mano ; gumo departamentai išreiškė 
sveikatos būklė neleidžia man j nusivylimą. Galimas daiktas 
gyventi Vakaruose, pažymėjo bus atšauktas JAV ambasado-
jis, norėčiau bent numirti kaip | rius Čilėje. 

Automobilių Darbo unijos 
nariai patvirtino vadovybės su
tartį su General Motors ben
drove. 

— Pirmadienį Nigerijos vy
riausybė perduota į civilinės 
vyriausybės rankas po 13 metų 
karinių vyriausybių. 

— Policija suėmė t r i s jau
nuolius St. Louis mieste. Jie 
įsilaužė į katalikų parapijos 

parama, kad ten būtų ramu, 
ypač didelis dėmesys bus rodo
mas Karibų jūros saloms, kad 
išvengus ten socialinių neramu
mų ir galimo komunizmo įsiga
lėjimo. Karinės operacijos bu» 
sustiprintos ir Indijos vande
nyne. 

Prezidentas pareiškė, kad i i 
sovietų yra gauti tam tikri pa
žadai. Washingtono sluoksniai 
tvirtina kad praėjusios savai
tės antradienį prezidentas Car
teris susirišo su Brežnevu ir 
ketvirtadienį gavo jo atsaky
mą, kad sovietų kariai Kuboje 
neturi kitų uždavinių, kaip ap
mokyti kubiečius. Sovietų kariai 
Kuboje negrasina Amerikai i r 
jokiai kitai hemisferos valsty
bei, be to, jų uždaviniai ar pa
jėgumas nebus keičiami i r 
ateityje. 

Prezidentas Carteris pridėjo, 
kad nebus pasitenkinta tik so
vietų užtikrinimais, todėl teks 
sustiprinti Amerikos pajėgumą 
ginti Amerikos interesus užsie
niuose. 

Prezidentas paaiškino, kad šis 
sovietų kariuomenės Kuboje 
klausimas nesudaro pagrindo 
grįžti į šaltąjį karą. Sovietų 
kariai Kuboje Amerikai jokio 
pavojaus nesudaro, bet Ame
rikai ir Sovietų Sąjungai bei 
visam pasauliui kyla pavo
jus, kad bendros pastangos iš
laikyti taiką ir išvengti bran-

kalboje, kad, atsakydama į so- Į duolinio karo gali sugriūti. 
vietų iššūkį, Amerika stebės, 
kad sovietų karių skaičius ar 
pajėgumas Kuboje nesikeistų. 
Bus gerokai sustiprinta žvalgy
ba Kuboje ir kitose pasaulio da
lyse. Bus išplėsti Amerikos 
kariniai įsipareigojimai Karibų 
jūros srityje, bus daugiau kari
nių manevrų. Key West, Flo
ridoje bus įsteigtas specialus 
visų karo jėgų rūšių štabas, ku
ris planuos karines operacijas 

laisvas 
mėje. 

žmogus laisvoje že-

. 

Popiežius sužavėjo 
Bostono jaunimą 

Praio nebėgti nuo atsakomybes 
Bostonas. — Istorinė popie

žiaus Jono Pauliaus II-jo kelio
nė į Ameriką prasidėjo Bosto
ne, kur jį sutiko tūkstantinė 
minia. Popiežius, kaip jam įp
rasta, išlipęs iš lėktuvo, pabu
čiavo Amerikos žemę. Jį pa
sveikino prezidento žmona Ro-
salynn Carter, senatorius Ed-
ward Kennedy, Bostono miesto 
meras Kevin White, Bostono 
arkivyskupas kardinolas Me-
deiros. Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Thomas CNeill ir kt. 

Atsakydamas į sveikinimą, 
kuriame ponia Carter kvietė 
popiežių būti toliau dvasiniu pa
saulio vadu, popiežius gyrė. 
Ameriką, pacituodamas popu
liaria dainą: "America! Ame
rica! God shed his grace on 
tliee, and crown thy good with 
brothenhood from sea to shi 
rring sea". 

Didesnę kalbos dalį, o vėliau, 
lietui lyjant, tūkstančiams bos
toniečių laikytose pamaldose 
Boston Common aikštėje, popie-

11 vai. turėjo pasakyti kalba 
Generalinėje JT Asamblėjoje. 
Po kalbos kurį laiką viešėjo 
Jungtinėse Tautose, susitiko 
su tarnautojais ir delegatais, 
po to nuvyko į Sv. Patriko 
katedrą. 

Airijos spauda plačiai aprašo 
popiežiaus istorinį vizitą Airijo
je, kur jis pakėlė katalikų tikė-

, jimą, ikvėpė naujas viltis laimėt5 

ragindamas jį atmesti apsilei- i taiką 
dimą, neapykantą, savanaudis- gvečio sugebėjimą uždegti mi-
kumą. Popiežius nurodė, kad n j a S ( patraukti net netikinčiuo-
nusivyb'mų ir problemų spau- sįu8- Minimas popiežiaus susi-
džiami jauni žmonės dažnai j tikimas su jį lydinčiais užsienio 
bando pabėgti nuo atsakomy- korespondentais, kurie vengia 
bes: pabėga į savanaudiškumą, išreikšti savo jausmus. Repor-
į lytinius malonumus, į narkoti
kus, smurtą, cinišką nusitei
kimą ir nesidomėjimą. Jis ra
gino jaunimą grįžti J tikėjimą, 
; meilę, j džiaugsmą, gyveni
mo entuziazmą, sakydamas, 
kad vietoj pabėgimo reikia 
priimti Kristaus meilę, kuri 
nuves visus į Dievą. Gal ji nu
ves į religinį gyvenimą ar kuni
gystę, gal — į specialią tarny
bą broliams ir seserims, tar-
nvbą vargšams, reikalingiems, 
vienišiems, apleistiems, kurių 
teisės sutryptos. 

Vakar popiežius Jonas Pau
lius atvyko į La Guardia aero
dromą New Yorke, kur jį pa
sitiko Jungtinių Tautų sekre
torius Kurt Waldheim ir New 
Yorko valstijos bei miesto 

— Egipto prezidentas Sada-
tas priėmė Chicagos juodųjų 
veikėją Jesse Jacksoną, kuris 
prezidentui padovanojo Martin 

kleboniją, surišo 79 metų ku
nigą, užmovė jam ant galvos j Karibuose. Pietų Amerikos ša. 
pagalvės užvalkalą. Kunigas j lims bus padidinta ekonominė 
rastas uždusęs, negyvas 

Todėl reikia ratifikuoti SALT 
sutartį, pasakė prezidentas. 

Gal griežčiausias Amerikos 
atsakymas į sovietų planus Ku
boje yra žinia, kad Guantana-
mo uoste, JAV karo laivyno ba
zėje, greit išsikels naujas mari
nų batalionas. Be to, Pentago
nas paskelbė, kad šių metų pa
baigoje ar ateinančių metų pra
džioje gynybos sekretorius Ha-
rold Brown pirmą kartą vyks 
į Kiniją Jo kelionės tikslai ne
skelbiami. 

Kariuomenės dienos šven-
Luther King knygą ir kalbėjosi. t ė j-e p i e t ų Korėjos prezidentas 
pusantros valandos. Preziden-1 p a r k c h u n g Hee pareiškė turįs 
tas Sadatas pritaręs minčiai. a n i ų k a d «§ j u o m 0 mentu ko-
kad Amerika turėtų derėtis su m u n į s t a i kasa naują tunelį po 
palestiniečių vadais. ! demilitarizuota zona". 

— Jordano vyriausybė pain-

Sekretorius Brown 
į Kinija 

Kinija minėjo 
30 mėty sukaktį 

gus skyrė Amerikos jaunimui, aukšti pareigūnai. Popiežius 

teriai ir TV kamerų operatoriai 
spontaniškai sugiedojo popiežiui 
pagarbą išreiškiančią dainą. 

Apžvalgininkai pripažįsta, kad 
tikėjimo dalykuose popiežius 
nėra "lankstus'' ar ieškąs kom
promisų. Jis griežtai pasmerkė 
skyrybas, abortus, patardamas 
airėms moterims nemanyti, kad 
karjeros įvairiose pareigose gy
venime yra svarbiau už moti
nystę ir naujos kartos auklė
jimą. Dvasiškiams, vienuoliams 
popiežius patarė nebijoti savo 
drabužių. 

Airijos pareigūnai mano. kad 
popiežių įvairiose Airijos vieto
vėse matė 2J5 mil. žmonių iš 
3.3 mil. gyventojų. Likusieji 
matė jį televizijoje, kuri turė
jo 25 valandas šio vizito pro
gramų. 

formavo JAV, kad Jordanas 
tikisi pirkti tankų Britanijoje 
ir jam nereikės Amerikoje ga
mintų. Karalius Husseinas pa-

~ ^ naujas viins »2""" j rgiikė kad parduodama tankus. 
Komentatoriai pabrėžia, . ;, • v \ T , 

Amerika stato Jordanui per 
daug sąlygų ir reikalavimų. 

— Nežinomas užpuolikas nu
šovė San Sebastian mieste ži-! 
nomą baskų nacionalistų veikė
ją, miesto tarybos narį. 

— Atsiliepdama į Kinijos pa
reiškimą, Vietnamo vyriausybė ' 
paskelbė, jog Paracel salos 
Pietinėje kinų jūroje nuo am
žių priklausė Vietnamui. Bet 
kuri užsienio valstybė, kuri sa- j 
vinsis tas salas ar ieškos jose 
žemės turtų, elgsis nelegaliai.! 
Spėjama, kad Paracel salų apy
linkėse gali būti naftos šaltinių. 

— Ulinois gub. Thompsonas Į 
atidengė, kad Ulinois valstijos 
loterija neduoda tiek pajamų, i 
kiek anksčiau ir ją gali tekti | 
uždaryti. Tuo atveju butų m a 
žiau lėšų švietimo reikalams. 

— Rabinas Meir Kahane, ku
ris New Yorke buvo įsteigęs 
žydų jaunimo grupę — gyny
bos lygą. Izraelio teismo buvo 
nuteistas kalėti tris mėnesius 
už įstatymų laužymą. Jis ban
dė prievarta varyti arabus iš 
okupuotų žemių. 

— Čilėje policija suėmė 35 
asmenis, demonstravusius prieš 

Pekinas. — Kinija paminėjo 
savo revoliucijos sukaktį — 30 
metų komunistinės vyriausybės 
— pakeldama į valdantį polit-
biurą du anksčiau pasmerktus 

Politbiure 

važiuos 
Washuigtonas. — Pentagono 

sluoksniai pabrėžė, kad numa-j 
tyta gynybos sekretoriaus Ha-! 
rold Brown kelionė į Pekiną ne
turi nieko bendro su Kubos kri
ze, vizitas buvęs planuojamas \ partijos pareigūnus, 
anksčiau. Kinijos pareigūnai, yra 33 narrai. 
pakvietę sekretorių Brown, ka-i Sekmadienį įvykusiame ban
da Kinijoje rugpiūčio mėnesį kete partijos pirmininkas Hua 
lankėsi viceprezidentas Mon-1 Guofeng pasakė ilgą kalbą, ku-
dale. ' ™fe v^3* neminėjo Mao Tse 

Toliau sakoma, kad sekreto- \ tungo vardo. Pernaį. stebėtojų 
riaur kelionė nereiškia, kad tvirtinimu, minėdamas 29 metų 

vyriausybę. Jų tarpe yra jauna j Amerika planuoja parduoti Ki-1 sukaktį. Hua paminėjo Mao tris. 
amerikietė žurnalistė. niiai ginklų. 

2Rf3?j|i 

Paskutinėje sustojimo vietoje 
Galwary popiežius specialias 
Misiąs skyrė jaunimui. Pasku
tiniai jo žodžiai buvo: "Aš ju* 
myliu ir niekad jūsų neužmir
šiu". Vyskupas Marcinkus (priekyje) Airijoje su popiežium Jonu Paulium H ju 

kart. o užpernai jis buvo pami-
1 nėtas 7 kart. 

Sovietų "Pravda" sukakties 
i proga nutraukė Kinijos puoli-
| mus ir pirmame puslapyje rašė, 
'. kad nėra rimtų priežasčių, ko-
! dėl Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
liaudys negalėtų puikiai sugy
venti, nekalbant jau apie prie
šiškumus. 

KALENDORIUS 

Spalio 3 d-: Evaldas, Marija 
Jozefą, Milgintas, Alanta. 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž., 
Aura, Mastautas, Eivyde. 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:31. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

gali lyti, temperatūra diena 70 1., 
naktį 55 I. 



' 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. spalio men. 3 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTIMNUV-KV KAMOVt 
Irtma, Kepene, 2652 W. 65* St, Cfcimfo, IH 8062» 

Telefoną 476-708* 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
POSTOVYKLINE SUEIGA 

"Užgimė Tėvynė, gimėme ir 
mes, 

Metai išaugino skautiškas eiles... 

Veržėsi daina iš jaunų Aušros 
Vartų tunto sesių krūtinių, jų 
šaunioms gretoms įžygiuojant į 
didžiąją Jaunimo centro salę pir
mai postovyklinei sueigai, š m. 
rugsėjo 22 d. ryte. 

Vienetams išsirikiavus, centre 
išsirikiuoja draugovių vėliavos, 
įnešama tunto vėliava, giedamas 
Tautos himnas. 

Vadovaujant "Gijos" stovyk
los komendantei vyr. skautei vyr. 
si. Jolitai Kriaučeliūnaitei, visos 
šią vasarą stovyklavusios sesės iš
kviečiamos tris žingsnius į priekį. 
Dar kartą nuskamba stovykliniai 
šūkiai, stovyklos daina. Stovyk
los viršininkė v. s. Regina Ku-
čienė jautriai prabyla į seses, dė-Į 
koja tėvams už geras stovyklau
tojas, reiškia padėką stovyklos 
maitintojoms ir saugumu besirū
pinusiems skautininkams Rama
nauskui, Balzarui, tėvūnui V. Za
latoriui bei fotografijos vaizduo
se įamžinusiam L. Volodkai, 

rajonus visomis priemonėmis 
remti- piniginiai ir moraliai, pa-
siunčiant instruktuojančius vado
vus pravesti kursus, stovyklas ir 
pan. 

6. Brolijos VS-ko Krivūlė jau 
rengiama ir netrukus pasieks vie
netų vadovus. Joje bus duodamos 
pagrindinės gairės Brolijos veik
lai. Taupant finansus, Krivūlė 
žada būti kukli, bet turininga. 

7. Jūrų skautų skyriaus vedė
jas j.v.s. S. Makarevičius Šią vasa
rą keliavo po JAV ir Kanadą. Jis 
davė savo įspūdžius apie lanky
mąsi jūrų skautų vienetuose bei 
pasitarimus su jūrų skautijos va
dovais. Jūrų skautai žada suin
tensyvinti savo veiklą. 

8. VS-ko pavaduotojas v. s. K. 
Matonis rugsėjo 1 — 2 dieno-

šukusios "Gijos" stovyklos šūkį 
grįžta ir įsijungia į savo vienetų 
gretas. _ „ . 

Antrąją šios sueigos dalį vesti mis su skautų skiltimi iš Worces-
perima tunto adjutante v. skautė 
v. si. Rasa Kaminskaitė. Seka ra
portai. Įvyr. skautininkės pava
duotojos pasveikinimą "Budėk!" 
nuaidi ryžtingas sesių "Vis bu
džiu!" 

Perskaitomi tunto įsakymai. Į 
vyresniškumo laipsnius pakelia
mos: 

Į paskiltininkės laipsnį: Lilija 
Balčiauskaitė, Lora Blažytė, D a 
na Didžbalytė, Aušra Jasaitytė, 
D a n a Kalvaitytė, Zita Kuliešy-
tė, Lidija Stropu te. 

Į skiltininkės laipsnį: Danutė 
Juodytė, Kristina Kotovaitė, Regi
na Vadeišaitė. 

I vyr. skiltininkės laipsnį: Gai-

terio dalyvavo svečio teisėmis AI 
SGO (egzilų skautų jungtinė 
organizacija, kurioje LSS neda
lyvauja) vasaros stovykloje East 
Chatham, N . Y. 
9. Visiems vienetų vadovams pri

menama, kad pristatymai lapkri
čio 1 d. proga pakėlimams ir ap
dovanojimams turi pasiekti Vadi-
jos sekretorių ne vėl iau rugsėjo 
30 d. 

Brolijos Informacija 

THE LITHUAJaAN WOBLD-WIDE DAILY 
Secoad d u i pottage p*W at Chicago, m. Published daily 
ezcept Suodays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 
PublteatkM Number (USPS — 1*1400) 

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

Pašto Ulaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus i i jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

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

Chioago ir Cook apekr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37 oo 20.00 15.00 
Savaitinis 2 r ; 15.00 9JQ0 

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

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, Šeštadieniais '<* skelbimų turinį neatsako. Skel-
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g prašymą. 

landa Mockaitienė, Roma Nor 
kienė, Daiva 
Sasnauskienė. 

Pirmąjį patyrimo laipsnį išlai
kiusios paukštytės pervedamos į 
skaučių draugoves: Daiva Para

še (llIUUlujmiu —• - — , kininkaitė, Andrėj a Kaminskaitė, 
Tuntininkei ps. Nijolei Balzarie- Renata Raudytė, Ramoną Sirgė-

lutė Biskytė, Ida Jonušaitienė, Jo 

LTTUANICOS TUNTE 
Lituanicos tunto trisdešimt 

metų veiklos sukakčiai paminė
ti ruošiama vakaronė š. m. spa
lio men. 6 d., 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Kviečia-

Paulienė, Birutė J ̂  visi aktyvus, o taip pat iš 
į veiklos pasitraukę Lituanicos 
tunto nariai, vadovai ir talkinin
kai. 

Aušros Vartų tunto sesės R. Gaižutytė, D. Sutkutė ir D. Karužahė budi "Gi
jos" stovykloje Nuotr. L. Voiodkos 

nei įteikiama stovyklinė gairė, 
knyga, valdžios ženklas — laz
da. 

Už gerai pravestą stovyklą tun-
tininkė dėkoja vadovėms žodžiu 
ir dovanėlėmis. 

Perskaičius LS Seserijos Vyriau
sios skautininkės įsakymą, už ge
rą pareigų ėjimą žymenimis ap
dovanojamos sekančios sesės.: 

Pažangumo žymeniu: si. Vida 
Didžbalytė , si. Rūta Gaižutytė, 

daitė, Vilija Tamkutė ir Dalė Va
siliauskaitė. 

Žemaitės draugovės drauginin
ke v. si. Viktorija Kučaitė iš Že
maitės draugovės "Aušrinės" per
veda net trylika sesių, kurios tuoj 
išsirikiuoja prieš tunto vėliavą 
prityrusių skaučių įžodžiui. N u 
skamba įžodis: "Aš pasižadu... 
rr vėliavą priklaupdamos bučiuo- ! , , ° ^ I W W * , . U . 
ja sesės: Nida Bichnevičiūtė, Ire-! v d * M a o m e t a l < > v Z1***™ k ū r i 

LTTUANICOS TALENTU 
PARODA 

Lituanicos tuntas kviečia vi
sus aplankyti keturių talentingų 
Lituanicos tunto vadovų kūrinių 
parodą, kuri vyks Jaunimo cent
re S. m. spalio 6 d. (šešt.) nuo 
6 — 10 vai. vak. ir spalio 7 d. 
(sekm.), nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. p. p. 

Bus išstatyti: s. dr. Romo Po

niai, s. kun. A. Kpzio naujasis fo
to meno leidinys — plakatų cik
las, s. Viktoro Kizlaičio medžio 

na Gabalytė, Ramunė Gaižuty 
psl. Viktorija Izokaitytė, si. Lina j tė, Aušrinė Mikutaitytė, Rasa Sut 
Jarūnaitė, psl. Raminta Jautokai- kūtė, Laima Vadeišaitė, Zita , v i k t o n > K u č o a k m e n s ir m e -
tė, si. D a n a Karužaitė, v. si. Vik- j Varnelytė, Nelda Žiliūte, G a i l e ^ A ^ . 

~ " Eidukaitė, Julija Gotceitaite, Ju torija Kučaitė , psl. Rūta Predke- , . . 
lyte v si. D a n u t ė Račiūnaitė , psl. dita Sasnauskaitė, Ramoną Me-
Alytė Zalatoriūtė , psl. Snieguolė ponavičiūtė, Rūta Stropute. Įžo-
Zalatoriūtė. dį davusioms tuntininke _uznša 

Vėliavos žymeniu: v. si. Jolita 
Kriaučel iūnaitė , v. si. Audra Ku-
bil iūtė, v. si. Jolanta Zubinaitė . 

Tėvynės dukros žymeniu: v. si. 
Indrė Ramanauskaitė, psl. Laima 
Rupinskienė. 

Ordinu už nuopelnus: ps. Rita draugininkėms dėkojama, įteikia 

spalvos kaklaraiščius, o draugi-
ninkės ir tėveliai riša Gerojo 
Darbelio ir Tėvynės Ilgesio maz
gelius. Sesės sveikina gėlių žie
dais. 

Iš pareigų pasitraukiančioms 

džio darbai. 
Visi kviečiami šią parodą ap

lankyti. 

Fabijonienė. 
Ordinu už nuopelnus su rėmė-

į mos dovanėlės, o naujosioms už
dedami draugininkės švilpuko 

įo kaspinu: p. Alė Steponavičienė. 1 šniūreliai. 
Žymenis apdovanotoms prise-; Saliutu gerbiamas vėliavų is-

gė LS Seserijos vyriausios skauti- j nešimas 
runkės pavaduotoja v. s. Janina 
Mikutaitienė. Savo sveikinimo 
žodyje sesė Janina iškėlė pareigos 
atlikimo svarbą, o taip pat, kad 
jaunųjų darbas ir pastangos vy
resniųjų sesių yra pastebimos ir 
įvertinamos. 

Stovyklautojos dar kartą susi
renka į ratą ir paskutinį kartą su-

Visos sesės susiburia ratan ir 
supintomis rankomis- sueigą už
baigia tradicine "Ateina naktis". 
Aušros Vartų tunto sesės skirsto
si namo su šia sueiga palydėju
sios vasarą ir ryžtingai pradėda
mos naujuosius veiklos metus. 

Sesė Gabija 

I i BROLIJOS VADUOS VEIKLOS 

Antrasis Brolijos vadijos aki- vus. = 

vaizdinis posėdis.įvyko ŝ  n . n * „ s k a 

f ° 1 K Z ^ e ^ e n r ^ S ^ mums rūpimais klausimais ^ fr ^ ^ ^form^t 0 Angeles apy l inkėjegyvens , Brol1 ^ $ k y r i ų vf\t^mtammdfeTmaaaaamm 
los Vaduos nanai ir Kalirornijoje, 

PAVYKUSI PASTANGA 

LS Seserijos vyr. skaučių židi-
niečių skyrius rugsėjo 21 d. Chi-
cagoje vykdė vartotų rūbų ir 
daiktų išpardavimą, siekdamas 
sutelkti lėšų skautiškos veiklos 
pagyvinimui Pietų Amerikoje ir 
kituose kraštuose.. Skyriaus ve
dėja pa. Valerija Plepienė reiš
kia savo dėkingumą visiems au
kojusiems išpardavimui įvairius 
daiktus, o ypatingai sesėms, au
kojusioms savo laiką ir darbą. 

NERUOS TUNTO DĖMESIUI 

Nerijos tunto iškyla pas dr. A. 
Paulių, Wayne, UI. įvyks sekma
dienį, spalio 7 d. Nuo Jaunimo 
centro išvykstame 9 vai. ryto, 
grįžtame 5 vai. p. p. Vykstančios 
praneša savo vadovėms nevėliau 
penktadienio vakaro. 

REIKALINGOS UNIFORMOS 

Aušros Vartų tunto skautėms 
ir paukštytėms reikalingos uni-

j formos. Visos nebeskautaujan 

lių pastatymo aikštelėj. Policija 
praleis tik uniformuotus. Susirin 
kusius skautus-tes tvarkyti pa
vesta Nerijos tunto tuntininkei 
j. ps. Aldonai Veselkienei. 

NAUJA CENTRO VALDYBA 

ASS-FSS centro valdybos rin-
i kiminės komisijos pranešimu, 
1979-82 metų kadencijai ASS-
FSS centro valdybon buvo iš 
rinkti: fil. Jonas Dainauskas, 

I fil. Irena Kairytė, fil. Dalia Tal-
lat-Kelpšaitė. Naujoji valdyba 
buvo išrinkta 84 balsais. Vienas 
asmuo nuo balsavimo susilaikė. 

SKAUTININKIŲ DRAUGOVES 
ĮSKYLA 

Chicagos skautininkių draugo 
vės išvyka pas s. Mariją Tumie-
nę, gyvenančią 9136 55 Ct., Oak 
Lawn, Dl., įvyks sekmadienį, spa 
lio 7 d., 3 vai. p. p. Visos skauti
ninkės kviečiamos dalyvauti. Vi-

; sos, kurioms reikalinga transpor 
tacija, o taip pat turinčios savo 

\ automobiliuose vietos ir galin
čios nuvežti kitas seses, prašo
mos pranešti v. s. M. Jonikienei 
tel. PR. 6-3583. 

LaTUANICOS TUNTO 
SUEIGA 

Pranešama, kad Lituanicos 
tunto sueiga įvyks sekmadienį, 
spalio mėn. 7 d. Jaunimo centre. 

Sueiga bus pradėta šv. Mišio-
mis prie žuvusiems už laisvę pa
minklo. Po pamaldų iškilminga 
sueiga tunto veiklos trisdešimt

mečiui paminėti Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

Visi Lituanicos tunto vadovai 
ir skautai renkasi 9:45 vai. ry- j 
to. Dalyvavimas visiems priva-
lomas. Dėvime pilnomis, tvar
kingomis uniformomis. Tėveliai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 
Ypatingai kviečiami visi Litua-

iiiiiiiiimimiiimiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiuiii 
S 0 P H I E BARČUS 
K Al) IO s E M D S VALANDOS 

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

Telef. 4S4-2413 
1490 A BL 

7158 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIUIIUUUIlI 

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIUIUIII 

Lietuvos atsiminimai 
Kadijo Valanda Jau 38 metas tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo • iki 6 vml. po
piet iš WEVD Stoties N«w York* 
1330 Ui!., AM ir nuo T 1U t n i 
vak. 97.9 mee. FM. 

Dlrekt. Dr. Jokūbas 9. Stokaa 
1487 Force Drive 

Moiintalnside, M.3. 070M 
Tel. 232-55«5 (code) SOI 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu-
. viškų kultūrinių valandų anglų ka'.ba 
' iš Seton Hali Universiteto radijo sto-
' ties (New Jersey WSOU, 89.5 m*s. 

FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 ra.1. vakaro. 
(Vadovauja prof. 4. Stakas) 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UIMIIIIIIIIIIIIIIHIII 

nicos tunte skautavę dabar ne
aktyvūs broliai, vadovai, talki
ninkai ir rėmėjai. 

VKI KVIEČIAMI 
Lietuvių Skaučių Seserijoje 

turime visą eilę gabių sesių, ku
rios talentu ir darbštumu yra 
daug pasiekę savo pasirinktose 
profesijose. Didžiuojamės jomis 
ir džiaugiamės jų pasiektais lai
mėjimais. LSS Seserijos Vadi-
ja pristato lietuvių visuomenei 
dvi talentingas savo seses ir jų 

kūrybą. 
Spalio mėn. 12 d. Chicagoje, 

Jaunimo rentre, ruošiame in
dividualią dail. v. s. Vandos Alek 
nienė8 dailės darbų parodą ir Ii; 
teratūrinę vakaronę su rašytoja 
v. s. Nijole Jankute-Užubaliene. 

Meno parodos atidarymas -^ 
7:30 v. v. Čiurlionio galerijoje. 

Vakaronė — 8:00 v. v. kavi
nėje. 

Abi sesės yra jau plačiai pa
žįstamos ne tik savo skautiško 

(Nukelta i 5 psL). 

atsilankęs Chicagos "Lituanicos 
skautų tunto tuntininkas j. ps. 
K. Miecevičius. 

Posėdžio metu svarstyta: 
1. Tuntininkų, kių ir vadovų, 

vių suvažiavimas, kuris įvyks š. 
m. lapkričio 22 — 24 dienomis 
prie Clevelando amerikiečių skau 
tų stovyklavietėje prie Beaumont, 
kur 1973 metais buvo Jubilieji
nė stovykla. Suvažiavimo ūkio 
reikalais rūpinsis Clevelande gy
venas v. s. V. Jokūbaitis, progra
mas sudarys v. s. Č Kiliulis ir v. s. 
L. Milukienė. Suvažiavimas žada 
būti įdomus. Smulkesnes instruk
cijas suvažiavimo dalyviai gaus 
vėliau per savo tiesioginius vado-

y~~ i taip pat savo uniformas išaugu-
dėjai paprašyti Įsteigti savo sky-1 g k ) B ^ ^ ^ p r a S o m o e perleisti 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.( Chicago, m. 60S29 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo $ «aL ryto fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B S., Registruotas vaistininką* 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų l igos 
Gineko log inė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pogal susitarimą 

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

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedz ie A v e n u e 

Vai.: pirm., antr, ir ketv. b iki 7:30 v. v. Sešt 
1 iki 3 va! Pagal susitarimą. 

Ofi*o telef. VVA 5-2670 
Re/id. tel. VVA'lbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai., pirm . antr., ketv. ir ponkt 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

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

Vai p.igal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-° antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — BE 3 -5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valartdos pagal susitarimą 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
relius ir perijodiškai teikti rašy
tą medžiagą, kad "Skautų Aidas" 
būtų įdomus visiems skautams. 

3. Silpnai mokančių lietuviu 
kalbą skautų problema jau daro 
savo įtaką. I tai atkreiptas dėme
s y s ir bus padarytos atitinka
mos iSvados. 

4. Brolijos narių kompiuteri
nės kartotekos sudarymu rūpinasi 
Brolijos iždininkas s. R. Bužėnas. 
Vienetų vadovai tuo reikalu ne
trukus gaus smulkesnius nurody
mus. 

5. Tolimesni rajonai, kaip Eu-

jag Aužros Vartų tunto sesėms. 
Uniformas įteikti ps. Adelei Izo-
kaitienei, 6731 W. 90th, Oak 
Lawn, UI. Tel. 599-8038. 

PASITIKIME POPIEŽIŲ 

Ryšium su popiežiaus apsilan
kymu Chicagoje visi Chicagos lie 
tuviai skautai ir skautės kviečia-
mipasinaudoti proga pamatyti ir 
pasveikinti pravažiuojant} šv. 
Tėvą. Visi uniformuoti skautai 
ir skautės renkasi penktadieni, 
spalio 5 d. 8:15 vaT. ryto 69-tos 
ir S. California gatvių sankry 

ropos ir Brazilijos , reikalingi i ion pietų-rytų kampe esančioje 
įvairios pagalbos. Nutarta tuos I ftv. Kryžiaus ligoninės automobi-

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. Muiflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtft 59th StrMt — Ttl. GA 6-7777 

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

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm , antr , ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt. nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. PO 7-60O0, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave. , C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir b u t o tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BF.NDROfl MEDICINA 

1407 So. 49th Court , Cicero, III. 
Ka-ilifn 10-12 ir 4-7 išskyrus tret ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOJA 

265* VV. 59 St., C h i c a g o — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr , trec\, 
ketv 10 iki 6 vai Se^tad. 10 iki 1 vai 

Te l . of iso ir buto: OLympic 2-4459 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

1443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 
treč. šešt 12 iki 4 v.il 

ir o-8 vai. v.ik išskvrus 
popiet 

Tel . REliance 5-1811 ~ r -

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm . antr . ketv. ir penkt. nu*' 12-4 
vai. popiet ir 6-8 v.il vak. Treč ir sešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE" ' 

KLDIK.IL IR VAIKL LIGOS 
SPFCIALISTĖ 

MEDICAL BL'ILDING 
3200 W. 81st Street 

\'<)l,indos Kasdien nuo 10 vai. ryto: 
ik: 1 va! popiet 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 
Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS. 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS,., 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad ir penkfaĮl. 
3 iki 7 v p p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRL'RGIIA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CFNTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

* , 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.;/ 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRL'RGIIA 
2656 VV. 63rd Street T. 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak "* 
O f i s o tel . 776-2880, rezid. 448-55*5 

Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6lM.t 

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

2454 VVest 71 st Street •;: 
IVal pirm . antrad , ketv ir penktad 2-^-it 

/ — rs anksto susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
C;YDYTOIAS IR CHIRURGAS--

6745 VVest 63rd Street UJ 

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

Apsimoka skelbtis dien DR AU( .E. nes 

jis plač'i.Hi-iai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos 

prieinamos 

1 " 
yra visiems 

•%t * 
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Ife tfeu ui žmogau teist*. 
.... 

r M PAVOGTU TAUTŲ LAISVA APSISPRENDIMĄ 
E Džiaugiamės, kad laisvuose mas diskusijas dėl minėto prie-
Vakaruose Europos kraštuose vis do. Sovietų režimas dar ir šian-
jtabiau kyla susidomėjimas sovie- dien klastoja istoriją, šį paktą 
tinių rusų pavergtais kraštais ir slepia. "Neteisėtumus mes turi-
kad mūsų puoselėjama Pabaltijo me atskleisti pasauliui, pabrėžė 
Efaštų laisvės idėja randa ten vis von Huyn, ir savo referato pa-
iidėsnį pritarimą. baigoje citavo Klausevicą: "Už-
•: Nemažą tam reikalui paskatą kariautojas visuomet brangina 

duoda 1974 metais Lucemoje, mieliau taiką, kai įžengia į jam 
Šveicarijoje, įkurta Europos žmo- svetimą žemę be karo", 
gaus teisių ir tautų apsisprendi- Apie padėtį Sovietų satelitinė-
too konferencija. Šios organizaci- se valstybėse pranešinėjo R. Vo-
jqs tikslas: sudaryti Vakarų Eu- kietijos, Lenkijos, Čekijos, Slova-
ropos kraštuose pavergtiesiems kijos, Vengrijos, Rumunijos, Bul-
palankią viešąją nuomonę, rei- garijos, Serbijos, Kroatijos ir Al-
kalauti greitesnio laisvųjų Euro- banijos atstovai. Visi pranešėjai 
{tos kraštų susijungimo, iškelti minėji žiaurius žmogaus teisių 
Europos padalijimo žalą, puose- pažeidimus, kaip komunistų par
ieti visos Europos karštų sąjun- tijos diktatoriško režimo pase
gą, pasisakyti kritiškai dėl paktų kas, kurių pareigūnai nusižengi-
(Helsinkio, Genevos, Vienos), mus daro pagal Maskvos če-
kurie stengiasi spręsti Europos kos psichotechniškus metodus, 
likimą jai nepalankia prasme. Daugelis kalbėtojų nurodė faktus, 
:-Minėta organizacija šaukia kad Sovietų Sąjunga "teisėtu" 
savo metines konferencijas Lie- keliu mėgina įjungti satelitines 
tuvai ir lietuviams joje atstovau- valstybes į savo imperiją. Taip 
ja mūsų diplomatas dr. Albertas lenkų ir bulgarų atstovai prane-
Gerutis. Tai labai naudinga orga- Sė, kad neseniai naujoje Sovietų 
nfeacija ir mums tektų visomis konstitucijoje įvestas naujas pa-
išgalėmis ją remti. ragrafas, kuris, reikalui esant, a-

* tidaro kelią šias valstybes įjung-
1978X13 — 15 Lucemoje įvy- ti į Sovietų Sąjungą, 

kusio konferencijos suvažiavimo V i s i pranešėjai tvirtino, kad 
pagrindinė tema buvo "Nerusiš- pasipriešinimas komunistų parti-
kų tautų priespauda Sovietų Są- J08 šulams ir čekai didėja ir žmo-
jungoje". Diskusijų metu ir nuta- 8au« t e i s i ll užtarėjų randama ne 
rimuose buvo pabrėžta, kad jė- vien intelektualų, bet vis dau-
gos priemonėmis pavergtoms 8*au ir darbininkų tarpe. Kaip 
tautoms neužtenka fakto, kad galimą nemažą pagalbą paverg-
kai kurios didžiosios valstybės toms tautoms iškėlė ir naujojo 
kalba vien tiktai apie žmogaus popiežiaus viešnagę Lenkijoje, 
teisės. Didieji negerai daro nuty- Ši kelionė sustiprino katalikus ne 
įėdami, kad pavergtų valstybių ^ktai satelitiniuose kraštuose, 
žmonėms reikia pirmiausia lais- bet ir pačioje Sovietų Sąjungoje. 
XP, tautų apsisprendimo. Sis reika- * 
lais todėl pirmiausia visose kon- Tarptautiniai žinomas teisi-
ferencijose turi būti nuolat kelia- ninkas ir Austrijos atstovas Jung-
mas. tinių žmogaus teisių komisijoje 

Minėtame ir kituose organiza- (Genevoje) prof. Ermakora iš-
rijos suvažiavimuose buvo1 nema- kėlė didžiulį ūkišką apiplėšimą, 
zai kalbėta apie sovietinį kolo- kurį vykdo Sovietų Sąjunga. Jis 
nializmą ir pabrėžtą, kad Mask- kritikavo ir Jungtinių Tautų gen. 
vai karo metu ir pokario metais sekretoriaus C. WaMheimo nu-
pavyko sukurti didžiulę kolonia- sistatymą, kad nereikia ieškoti 
line imperiją, labai toli prašoku- priežasčių pabėgėlių tragedijai, 
sią bet kurių imperialistinių carų bet kad reikią klausimą spręsti 
apetitus. Taip pat buvo pareikš- pragmatiškai. Pranešėjas iškėlė 
ta, kad sovietinių rusų pavergtos klausimą, sumanymą įsteigti tri-
tautos turi gauti tas pačias teises, bunolą ir apkaltinti Sovietų Są-
kurias turi apie 150 pasaulio jungą už žmogaus teisių ir tautų 
valstybių, priklausančių Jungti- apsisprendimo pažeidimus, 
nėms Tautoms. Konferencijo pabaigoje Bun-

Sie pareiškimai labai nepatiko destago atstovas dr. Jaegeris įtei-
Sovietams ir buvo daugelį kartų kė 10 punktų pasiūlymą žmo-
Minsko radijo, skirto užsienio gaus teisių sąjūdžiui paremti, ku-
propagandai, stočių nepalankiai rį konferencija priėmė kaip re-
komentuoti. zoliuciją. Tarp ko lrito, ten siū-

* loma Rytų kraštuose platinti vi-
Šiemetinė Žmogaus teisių ir sus žmogaus teises liečiančius 

tautų apsisprendimo konferenci- tekstus, stiprinti Vakarų demo-

AR DAUG BUVOME PRASISKOLINĘ 
Ii Inu Atėjo pradinei Nepriklausomos Lietuvos pinigines įplaukos 

Reikia ir apie tai pakalbėti, 
nes mūsų enaiklopedijose pilnų 
duomenų nerasite, o kai sovieti
nė propaganda užverčia mus ple
palais, tai žinotini ir tikri duo
menys. 

Pradėjome, gali sakyti, iš nie
ko, taip Lietuva buvo vokiečių 
nuniokota. Nieko kito ir nebuvo 
galima tikėtis, kai pagrindiniai 
ekonomistai buvo vokiečių žan
darai. Žmonės ir valgydami tu
rėjo slėptis. Vilnius tiesiog bada
vo. 

Daugelyje Lietuv/* vietų vyko 
didelės kautynės, kurių metu bu
vo sugriauti bei sudeginti Kalva
rijos, Kybartu, Naumiesčio, Šakiu, 
Šiaulių, Tauragės ir Kelmės mies
tai. 50 miestelių sudeginti 57,080 
trobesių. Sudeginta 1,200 kaimų 
su 14,270 ūkių, 2,000 atskiru ūkių, 
270 dvarų. Be to, karo pradžio
je Rusijos gilumon buvo išvežtos 
160 pagrindinių gamyklų. Kitą jų 
dalį pribaigė vokiečiai. Jiems irgi 
jų mašinų prireikė. 

Lenkijai užėmus Vilnių, mums 
teko pakelti ir sunkus ūkinis smū
gis, netenkant daugelio dar liku
sių įmonių, o taip pat ir pasta
tų, kurių laikinoje sostinėje Kau
ne trūko ir įstaigoms ir gyvento
jams. 
Pirmosios Lietuvos iždo paskolos 

Ištuštintai Lietuvai 1918 Lie
tuvos vyriausybės gautoji iš Vo
kietijos 10 mil. markių pirmoji 
Lietuvos paskola atrodė nemen
kais pinigais. Kai 1918 gruodžio 
30 i švokiečių gauta antroji 100 
mil. markių paskola (anuomet 
verta 12,5 mil. dol) Lietuva pa
sijuto tiek piniginga, kad '1019 
sausyje 5 mil. markių paskolino 
Latvijai. 

1919 gale ir anglai, užstatant 
linų derlių, paskolino 200,000 
svarų sterlingų arba anuometiniu 
kursu 50 mil. markių, o skai
čiuojant litais, nepilnus 10 mil. 

1923.5.31 Lietuva su Vokieti
ja pasirašė sutartį, pagal kurią 
isos Vokietijos Lietuvos iždui duo
tos paskolos buvo panaikintos, 
Lietuvai nereikalaujant karo 
nuostolių atlyginimo. Tokių nuo
stolių Tautos ūkis 1930 iš viso 
priskaitė 6 bil. l t Deja, jų ne
būtų buvę galima atgauti ir vo
kiečiams sutinkant juos mokėti, 
nes Versalio sutartis nebuvo pro
to padiktuota, o suredaguota 
Prancūzijos užgaidoms paten
kinti. 

Kitos Lietuvos iždo skolos 
Vertingiausia jų Lietuv/js laisvės 

LEONARDAS DARGIS 

18,646,820 lt. Atskaičius išlaidas, 
Lietuva gavo 17,291,270 lt. 

JAV lietuvių pastangomis gau
ta ir didžiausia Lietuvos užsieni
nė paskola iš JAV iždo, kurios 
vertė 11924 nustatyta 6 mil. dol. 
arba 60 mil. lt. dydžio. Si pasko
la atėjo iš JAV kariuomenės tie
kimo likučių ir iš Americ. Re-
lief Adm., duota tik daiktais, ku
rių tarpe buvo vertingų gėrybių, 
tačiau lygiagrečiai gauta ir nerei
kalingų bei jau suvartotų daiktų. 

Švedų degtukų bendrovės kita 
reikšminga bei vertinga užsieni
nė paskola, sutarta 1930. ]ps gau
ta 4,5 mil. dol. iš sutartųjų 6 
mil. dol., bendrovei pakliuvus į 
sunkumus. Paskolos 40 mil. lt. su
naudoti ž.ū. remti. 

Daugiausiai Lietuvos iždas bu
vo prasiskolinęs 1932, iš viso 
150,5 mil. lt., o 1939 gale jų be
liko JAV iždui —38,661,000, 
Anglijos iždui —718,200, Lietu
vos Laisvės .paskolos — 2,939,700, 
švedų degtukų bendrovei — 
25,193,500, kitų — 359,500 ir 
trumpalaikių —1,043,400. Iš vi
so 68,915,300 lt. Užsieninės sko
los sumažėjo dėl amortizacijos, 
o daugiausiai dėl JAV dolerio ir 
Anglijos svaro nuvertinimo, nes 
dauguma Lietuvos užsieninių pas
kolų buvo pasirašytos tais pini
gais. 

Pradedant 1935, iždas užsieny 
paskolų daugiau neieškojo, ver
tėsi vidaus paskolomis. 1939.12. 
31 tokių iš viso buvo prisirinkę 
65,231,200 lt. 

Kiti užsieniniai, įskaitant JAV 
lietuvių, Lietuvos ūkin įdėjimai 

Užsieninės bendrovės į Lietu
vos akcines bendroves 1937 buvo 
įdėjusios 51,972,200 lt, o jau 
1939.12.31 —tik 35,7)10,000. Tai 

ŠPIONAŽAS IR GINKLAVIMOSI LENKTYNES 
Nauja gynimosi technika ir delsimas 

J. V. SODUVAS 
» 

lygu 17.31 proc. visų aka bend-
icvių tų metų 205,442,000 lt var
dinio kapitalo. Iš įdėtųjų sumų 
20,850,600 priklausė Belgijos 
elektros bendrovei ir 6,125,000 
Švedijos degtukų bendrovei. Si ne 
tik degtukus gamino, bet pagal 
sutartį turėjo pastatyti ir pastatė 
už apie 10 mil. lt Petrašiūnuose 
moderniškiausią popieriaus ga
myklą Pabaltijy. Šios gamyklos 
popierius geresniems Maskvos lei
diniams šiandien stambiais kie-
Jcieis atimamas, „eksportuoja
mas". Gamykla buvo pastatyta 
dar prieš dolerio nuvertinimą, 
tai Lietuva ir iš to turėjo nau
dos. 

Mažai apie tai kalbama, bet 
mokėjimų balansai mums parodo 
dar didesnį pinigų šaltinį, negu 
užsieninės paskolos ar įdėjimai 
bendrovėsna. Tai buvo JAV lie
tuvių pagalba giminėms, kuri ir 
viso krašto ūkį kėlė. Jie susiųsda-
vo tiek daug gyvų pinigų, kad 
visa užsieninė pagalba nublanks
ta, pasidaro nereikšminga. Tik 
per 7 metus nuo 1924 iki 1930 
JAV lietuvių perlaidomis atsiun
tė 298.3 mil. lt. Tokie siuntimai 
dėl sunkmečio vėliau sumažėjo, 
vistiek buvo reikšmingesni už už
sieninius šyikščius Lietuvos ūkin 

Ne paslaptis, kad rusai šnipi
nėja visą Vakarų gyvenimą, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kur jiems lengvai sekasi gauti, ko 
jie siekia, laisvos spaudos ir de
mokratinės santvarkos pagalba. 
Tačiau didžiausią dėmesį Sovie
tų agentai skiria naujų ginklų 
gamybai ir naujausių technikos 
išradimų bei jų tobulinimo žval-
dybai. Sovietai, patys būdami to
li atsilikę nuo Vakaru technikos, 
naujų idėjų, išradimų ir jų pri
taikymo ginklavimosi pramonėje, 
nesiskaitydami su priemonėmis, 
stengiasi tai gauti iš „supuvusių" 
Vakarų 

Po antrojo pasaulinio kar/) Sta
linui pavyko šnipų Rosenbergų, 
Krauss, Fuchs, Igor Guzenko ir 
kitų pagalba išgauti Amerikos 
atominės bombos paslaptis. Po 
to Sovietų Sąjunga pasigamino 
atominę bombą. Minėtų šnipų 
bybs proceso atgarsiai plačiai 
nuskambėjo po visą pasaulį. Ta
čiau kažkaip Amerikoje greitai 
buvo viskas pamiršta ir nubaus
ti mirtimi žydų tautybės Rozen
bergai net šiuo metu siekiami re*j prof. J 
habilituoti. Po jų metų eigoje bu
vo eilė mažesnių šnipinėjimo ir 
šnipais su Sovietais pasikeitimo 

gars/5 sėmimo įtaisais. Artilerijos 
sviedinys, aprūpintas panašiais 
įtaisais, pasigauna priešo radaro 
elektrinius impulsus ir, prie jų 
prisirakinęs, lekia tiesiai į taiki
nį. Užtaisų sprogimo galingume 
neutrono bomba yra tobulas pa
vyzdys, tačiau jos gamyba laiko
ma didžiausioje paslaptyje. To
bulinimas vadinamų FAE — oro 
ir degalų sprogdinių yra toli pa
žengęs. Tai yra svarbiausi po 
atominės bombos ir dabar varto
jamų sprogmenų. FAE veikia nau
dojant naujausius technologijos 
principus. Pirmiausia FAE sprogi
mai atmosferoje palieka labai 
aukšto sprogimo potencialo ga
rus, po to juos susprogdina bai
sia pasikartojančia sprogimo ban
ga. Pvz. tradicinio sprogimo su
naikinti gyvybei galingumas tu
ri būti 10 svarų spaudimas vie
no kvadratinio colio plote, FAE 
ginklų spaudimas gamina 300 
svarų spaudimą viename kvadra
tiniame colyje. 

Ką reiškia šita nauja ginklų 
technika ateities kare, klausia 

H. Hart. Reiškia, kad, 
panaudojus naujausius ginklus, 
sukoncentruotos armijos, ypač 
tankų telkiniai neturi jokios ver-

. . . . . —, , „ , . . 1QOQ -x je mažai buvo kreipiama dėme-
įdėjimus. Tarp 1934 ir 1939 i š j ^ ^ i š t r ^ V a k a r ų in_ 
tų pačių lietuvių dar buvo gauti 
36,355,600 lt. Nežinomos sumos 

aferų, į kurias Amerikos spaudo- Į tės, yra neveiksmingi. Šių naujų 
ginklų išvystymu labai yra susi-

1931, 11932, 1933, 1920, 1921, 
1922 ir 1923. Spėtina, kad mi
nėtais metais galėjo būti atsiųs
ta dar per 100 mil. lt. 

Liko neapskaičiuoti pinigų siun
tiniai laiškuose, daiktiniai siun
tiniai, 22,000 grįžusųjų JAV lie-
tuvie atsivežtieji pinigai. Tik ži
noma, kad iki 1935 grįžusieji lie
tuviai Lietuvos pramonėn bei pre-
kybon įdėjo per 20 mil. lt. 

IftKAMtA BRANGESNĖ Vt 
PATĮ PAUMTi 

Ui storasnapio jūrų paukščio 
alkos (angliškai auk) iškamšą 
1971 m. varžytynėse buvo gau
ta 10,000 doi. 

Tie paukščiai galutinai išny
ko 1844 m. Vieną jų 1840 m. 
užmušė du prietaringi airiai — 

ii keistokos to paukičio išvaiz
dos jie spėjo, kad ar nebos tai 
tik ragana. Tokia įtartina tų 
paukščių išvaizda, matyt, priai 
dėjo prie to, kad jie buvo iš
naikinti. 

Net ir jų iškamšų pasaulyje 
tėra tik 10, dėl to Jos ir 

ir 1921 sunkiais Lietuvai metais 
gyvais pinigais. Jos dydis — 

24 

ja vyko rugpiūčio 24*26 dieno- kratijos šalyse žinias apie žmo-, paskola, duota JAV lietuvių 1920 
mis taip pat Lucemoje Jos ini- gaus teisių pažeidimus, siekti, 
ciatoriai buvo Šveicarijos ir Va- kad Madrido konferencijoje butų 
karų Vokietijos parlamentarai, stojama už žmogaus teisių vyk-
kurie ją skaito tautiniu forumu dymą praktikoje. 
laisvės ir taikos siekimų igyven- Tenka pasidžiaugti, kad kon-
dinimui konferencija. ferenerjoje dalyvavę emigrantai ii 

Jei pereitais, metais, kaip minė- Sovietų satelitinių kraštų visomis 
jome, konferencija plačiai ap- išgalėmis rėmė Pabaltijo kraitų 
žvelgė pavergtųjų tautų būkle apsisprendimo teises. Taip pat 
Sovietų Sąjungoje, tai šių metų buvo aptarta galimybė sukurti 
konferencijoje buvo diskutuoja- Europos 'Helsinkio grupe** ir vi-
mi du pagrindiniai punktai: Sta- sų pavergtų tautų koaliciją, 
lino — Hitlerio pakto pasėkoje * 
pasiektas laisvės panaikinimas Susumuojant konferencijos 
Rytų Europoje ir žmogaus teisių darbus ir jų rezultatus, reikia gė-
pažeidimai Sovietų Sąjungoje ir rėtis, kad Europos kraštai Pabal-
satelitiniuose kraštuose. tijo kraštų reikalus supranta daug 

Konferencijos metu Vokietijos geriau, kaip, sakysime, Ame-
Bandestago atstovas grafas von rikos kontinento valstybės, ku-
Huyn plačiai palietė aktualų Sta- rios vis dar laikosi pavergtiesiems 
lino — Hitlerio paktą ir jo pa- be galo nenaudingos detentės 
sėkmes, ypač pabrėždamas Mo- dvasios. Kai JAV-bių kai kurie 
lotovo ir Ribentroppo slaptą su- vadai kalba tiktai apie "žmogaus 
sitarimų priedą apie Pabaltijo teises", tai Europoje vis daugiau 
valstybes ir iš dalies Lenkijos iš- balsų kyla už pavergtų tautų 
pardavimą Sovietų imperijai laisvą apsisprendimą ir jų laisve. 

• Taigi ir mūsų politinių veiksnių 
Referentas nurodė, kad Sovietų didesnis dėmesys turi būti Euro-

atstovas Niurnbergo teismo me- pos Salinu skirtas, 
tu pasiekė savo tikslą, sulaikyda- b. h>. 

Prancūzija stiprina savo ginkluotas pajėgas. Prancūzų povandeninis laivas, 
varomas branduoline energija 

dustrijos magnatai ir toliau fi
nansuoja ir stiprina Sovietų gink
lų kalimo kalvę, statydami ten 
fabrikus, aprūpindami techninė
mis priemonėmis ir grūdais. 

šiuo metu, kaip rašo amerikie
tis Dartmouth kolegijos profeso
rius savo studijinėje brošiūroje, 
ginklavimosi technika yra pasie
kusi naują vadinamą "Quantum 
Jump" išradimų periodą, kuris 
po atominės bombos labiausiai 
domina Sovietus. Šitas "ąuantum 
jump", prasidėjęs su Cruse rake
tomis, neutrono bomba ir kilno
jamomis balistinėmis reketomis 
MX, toliau yra rišamas su pažan
giąja erdvės laikmečio technolo
gija, kuri pasižymi trimis ginklų 
tobulinimo savybėmis. Naujų 
ginklų tikslumas, sprogmenų už
taiso dydis ir o galingumas, įvai
rūs karščio susekimo jaustukai, 
sujungti su kompiuteriais,tiksliai 
veda raketą ar sviedinį į taikinį. 
Ir šitas naujas tikslus ginklų iš
tobulinimas visai nepriklauso 
nuo nuotolio iki taikinio. 

Cruse raketa yra taip tiksli, 
naudojant naujus y>s vairavimo 
prietaisus, 2,000 mylių atstu
me, kaip prieštankinė raketa 
4000 Jardų atstume į taikinį. Ra
ketos vairavimo sistema parem
ta šviesos lazeriais, karščio ir 

rūpinę Sovietai, kurie yra sukon
centravę žygiui į Vakarus 42,000 
tankų ir nežinomą skaičių moto
rizuotų divizijų. Jų žygis per Va
karų Vokietijos lygumas, rašo 
prof. Hart, vakariečiams panau
dojus naujus ginklus, sutiktų dar 
baisesnį likimą ,negu Egipto fa
raono kariuomenė, besivydama 
izraelitus per Raudonąją jūrą. • 

Naujųjų ginklų technika reika
lauja jų gamybai milžiniškų pi
nigų sumų. Vakariečiai, ypač 
Amerikos Jungtinės Valstybės, 
Juos pagaminti resursų turi pa
kankamai ,tačiau, imant dėme
sin Amerikos pragmatinę politi
ką ir politinių partijų oportuniz
mą, praeis daug laiko tai reali
zuoti, o laikui slenkant, suintere
suotos svetimos valstybės šnipai 
sugebės gauti' naujųjų ginklų pas
laptis ir juos pasigaminti, Vaka
rams sprendžiant karo ir taikos 
problemas vien konferencijų sa
lėse 

_ _ _ ^ _ 

UŽDARYS MIESTO CENTRĄ 
Popiežiaus atsilankymo metu 

Chicagos miesto centras bus 
uždarytas automobilių judėji
mui. Autobusai bus statomi 
Soldier Field aikštėje. Numato
ma, kad čia jų suvažiuos apie 
3000. 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P. MELNIKAS 
Už pusvalandžio visi sutiko. Alfredo atrado 

nedidelį Opelį, kuris atrodė geriausias. Bet trūko 
baterijos. Spondi atkabino vieną iš netoli stovinčio 
nedidelio sunkvežimio, o Alfredo ją prijungė prie 
Opelio vielų. Tačiau, pripylus benzino iš atvežtų 
butelių,motoras neveikė. Kažkas netvarkoj! 

Pajuodavęs, kaip išsitepęs senas mechanikas, 
Alfredo vėl viską tikrino i i pagrindų. Radęs nekaip 
sujungtas vielas, suveržė. Motoras tada užsivedė ir 
pradėjo dusliai burzgėti. 

— Juda! Judošius juda! — saukė šokinėdamas 
Spondi. 

Alfredo kelis kartus apvažiavo aikštę, vis 
mėgindamas. Atrodė, mašina veikė gerai. Sustojęs, tikrino radiatorių, alyvą ir rūpinosi benzinu. Jam ir kaimišku entuziazmu sutiko. 

Sudrebindamas žemę, į juos lėkė didelis, briliantinuoti sėdo į automobilį. Mieste, kažkurios 
brezentu dengtas, kariškas sunkvežimis, šokių salės kieme sustoję, jie su pasitenkinimu dar 
Riaumodamas, kaip žvėris, jis suko plento kreive ir, pasiklausė migdančios muzikos. Džasas ir cigarečių 
atrodė, iš šunkelio išlindusi Opelį palies. Alfredo, dūmai viliojančiai plaukė pro atvirus salės langus, 
išsigandęs, laiku pakeitė bėgius. Opelis truktelėjo į Užėmę kvapą, jie sunkiai alsavo. Meilė, atrodė, buvo 
šunkelį atgal, o brezentinė pabaisa ūžtelėjo pro pat ten. Už langų. Ji jų laukė, 
panosę ir nutratėjo... — Mamma mia, — šnibždėjo Alfredo. 

Maurizio, išsigandęs, atsilošė ir susimąstė. Bet, Briliantinu permerktais plaukais ir suglaistytom 
tarsi viską užmiršęs, Alfredui pasakė: kelnėm jis išlipo, apėjo automobilį, paspardė 

— Nėr ko bijoti. padangas, užrakino duris ir visi įėjo apšvieston 
— Sakai, nėr ko? — Spondi avarija buvo gan salėn. Šokiai buvo ką tik prasidėję, ir dar tik kelios 

susirūpinęs. poros labai nedrąsiai sukos salės vidury. Po 
— Nėr ko. O kas yra gyvenimas? Ar jis būt trankaus ir linksmo fokstorto nuotaika gyvėjo. 

vertas be šito Opelio? Atrodė, kad čia, dabar, kažkas kiekvienam įvyks. 
Gyvenimas nuo tada pasidarė pavojingas, bet Danys dairėsi į merginas prie sienų. Jo žvilgsnis 

kažko vertas dėl Opelio. Maurizio vėl pasijuto slankiojo, sustodamas prie vienos, tai vėl prie kitos, 
vadovu. Automobilis dėl jo iniciatyvos buvo jo. Kas Jis tikrai jautėsi, kaip baliuje. Juk šokiuose jis buvo 
norėjo važiuoti, turėjo gražiai paprašyti. Net Alfredo, pirmą kartą po karo. Nusižiūrėjęs vieną liūdniausią 
nors įsipiršęs šoferiu, mielai nurydavo Maurizio veidelį — jam tokie kažkodėl patiko — jis pajudėjo, 
nurodymus. Jis kasdien plaudavo Opelį, valydavo, Prisiartinęs, jis merginą pakvietė šokiui. Ji šyptelėjo 

jis iškišo murziną galvą ir juodus pirštus pro langą ir 
pakrikštino jį "automobiliu". Visi su tuo sutiko. Jis 
atidarė duris ir visiems nusilenkė. 

— Prašau į vidų. 
Po šių žodžių Derain pokario judėjimo 

pranašystė pradėjo pildytis. Atrodė, dabar bus 
galima važiuoti į patį pasaulio kraštą. 

— Tik gerai vairuok, — perspėjo Maurizio. 

trūko tik šoferio kepurės ir kelnių su dryžiais. — Viena? — jis ją užkalbino. 
Užmiršę rusų zonoje areštuotą Ricci, visi lenkėsi Mergina nelabai gerai mokėjo šokti. Ji pakėlė į jį 
Mauriziui, vadindami jį "princu" ir vis prašydami klausiančias akis ir putlų veidą. 
kur nors pavėžyti. Kur? Bet kur. — Atėjau su draugėm, bet jaučiuos viena. 

Prasidėjo važinėjimas po apylinkes, ir Derain — Dabar būsim dviese. Taip geriau, ar ne? — 
pokario malonumas "judėti, važiuoti, kur tik nori" nežinodamas ką sakyti, plepėjo Danys, 
pilnai išsipildė. Atėjo eilė pašalinti ir skausmui, kurį — Aišku geriau, 
pasalina tik meilė. Kiekvienas slaptai norėjo pajusti, — Šokti geriau dviese, — Danys malė 

— Neužsimušim, kol prie jo priprasiu, — ramino kiek malonumo ji gali duoti, ir visi po karo jos buvo nesąmones. 
Alfredo. 

Visiems susėdus, tačiau buvo vargo ant pliauskų 
tiltelio. Visi turėjo išlipti ir perstumti į kitą pusę. 
Kitam krante reikėjo vėl stumti stačiu šunkeliu į 
viršų, kol, suprakaitavę, vėl pastatė mašiną ant 
lygaus kebo. 

— Stok! — sulipę, šoferiui šaukė visi 
-Stok! 

ištroškę. Tuo pasirūpino vėl Maurizio. 
— Šiandien važiuosime į balių, — vieną dieną 

staiga Maurizio visiems pasakė. 
— I balių? Princas kviečia į savo balių... 
- K u r ? 
— Matysite. 
Maurizio raginami, italai susiglaistė kelnes, 

užsidėjo išplautus marškinius, išsivalė panages ir 

— Aš dar gerai nemoku, — mergina prisipažino. 
— Ką jau... Sakyčiau, neblogai, — melavo 

Danys. 
— Kartais suklystu. 
— Ir aš gerokai pamiršau. 
— Aš mokiausi šokti po karo. Iš sesers. 
— Kaip vadinasi mokytoja? 

(Bus daugiau) _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ 
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PIRKĖJO LAIMEI C L A S S I F I E D G U I D E 
Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke, Kaina $97,500. 

2]a aukšta mūras. Apie 
$7.000 pajamų. Marąuette Parka Ver
tas $46.900. 

V , 4 • 
Toronto "Volungė", kuri kon-certuos Bostone spalio 7 d. 

BOSTONO 2BSIOS 
-

A R V Y D A S VAICJOCGIS Arvydas Vačjurgis labai mė-
- » « • • _ . , v • ~ - i - ^ ' § 0 s 3 ™ profesiją, net ir daug 
Mirtos yra labai nemiela vieš-1 fa i s v a l a i k i o 

Dažniausia e s a m e pratę nia. Dažniausia e s a m e 
m a t y t i ją, k a d a ji aplanko jau 
gerokai vyresnio amžiaus ir 
net bebaigiančius s a v o amžių. 
Tač iau ji dar baisesnė, kada ji 
aplanko jaunus , v o s pražydu
s ius gyvenimui . Tai įvyko rug
sėjo 13, tą dieną staigiai mirė 

"Darbininkui" ir "Dirvai" po 20 
dol. 

Prieš 14 metų Arvydo svei
kata buvo sušlubavusi. Tada 
j a m buvo padaryta širdies ope-

(Nukel ta į 5 pusL) 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 7lst Stroot 

Tol. 737-7200 ar 737-8534 

E S A L E S T A T E 

Arizonoj, prie PhoeoJbu, pas lietu
vius išnuomojami mebliuoti nedideli 
butai. Labai tinka pensininkams. 
$150.00 mėn. Mrs. J. Kuras, 10428 W. 
Ruth Ave, Paaria, Ariz. 85345. 

valandų praleisda
m a s moksl in iams . technologi
niams projektams ir bandy-Į 
mams. B u v o labai m ė g i a m a s 
savo bendradarbių ir viršinin
kų. Už t a t ir jo šermenyse bei i iiiiiiiiilliiiililiimiliilllillllllllliinilllllll 
laidotuvėse dalyvavo nemažas j Jgg** " 3 5 s £ d t £ U m a 8 ~ 

M1SCELLASE0US 

bebaigiąs 35-s ius s a v o gyveni
mo metus . Paliko t ė v u s Valeri
ją i r i n ž Juozą Vaičjurgį i r se
sutę Birutę Šležienę. 

A r v y d a s Vaičjurgis g imė 
1944 m. lapkričio 1 4 d. Vokie-
tijoj, II-jo P a s a u l i n i o . k a r o f ^ ^ ^ d . 
k ū n u o s e , k a d a jo tėveliai, palikę 
s a v o tėvynę , kaip ir tūkstančiai i 

skaičius t o s bendrovės tarnau- j COSMOS PARCELS EXPBESS 
91 V,. 69 S t , Chicago, UL 601 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Irvy<£s V a i ^ S ^ kuris buvoj ̂  * n e t . * * ^ ^ . * • * - 0 1 V,, m S t , Chicago, III. 60623 

theon b-vės tarnautojai jo šer
menų m e t u sudėjo 75 d. Lietu
vių f o n d u i Ir savo tėve l iams 

ki tų l ietuvių, traukės i j Vaka- ^ I r i o j e vaikystėje u s per . 
r u T n u o artė janč ių raudonų į s k a j ^ P^r 100 netuviskų k n y -
g a u j ų , t ikėdamiesi karui pasi - į f į * u n ? L * T . * > . * ? » ^ 
b a i g u s vėl sugrįžt i į g imtuos ius ; * * ? * • U z t a t jo tėvai paskyrė 
m t m u s . I š č ia Vaičjurgiai emi- f ^ « * 5 ivainems l ietuvis-
* r a v o į A m e r i k ą B o s t o n e Ar-! kiekis f o n d a m s ir n e r v i š k i e m s 
v y d a s pradėjo lankyt i §v . Pet-

Telef. — 925-2787 
Vytautas Valantinas 

Arvydas buvo labai pas laugus . | , m l i m i l i I I I l l I I I I I I į I I U I U l u , „ ,u ,„ i i i i i i« 
B e t kokie n a m ų apyvokos dar- Į < 

bai, kur buvo reikalingi patai-1 iiillllllllliilillllimiUlMlMllliilllUlIllIlIM 
s y m o ar pagerinimo, j o mielai m V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5990 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinuiiiiiiii 

A r v y d a s labai mėgo skaityt i . 

MIAMI BEACH, FLORIDA 
Parduodami 2 condominium. Vienas 

su 1 miegamu ir visais baldais arti jū
ros. $35,000.00. Antras liuksusinis su 2 
miegamais, 4 lovos. Prie įlankos ir jū
ros. $88,000.00. Galima ir išnuomoti 
visam ar pusei sezono. Informacijai 
kreiptis: A. Simas, 0141 CarUsle Ave* 
Surfside, Florida 33154. 

TaL (305) 868-1470 

House 5 yra. oM, with downstairs 
apt. wkh or without fumiture. Large 
lot, garden fruit trees.. Bargain. HOT 
SPRINGS, Ark.Tel. (5fl) 62S-2M1 

Friendly aaigliborbood tavem 

Be your own boss. Owner relocated. 
Banąuet and kitehen facilities. 6 room 
apt Ali equipment and inventory. 
Vicinity 55th & Kedzie. Price $83,500. 

RICH REALTY, Tel 448-7022 

M I S O E L L A N E O t S 

BRIGHTON PARKE, BUNGALOW 

Owner transferred out of town.Lovely 
brick home, with finished basement 3 
bedrm., 1 bath. Cali now, owner is 
looking for offer. Priced to sėli in low 
50's. Inunediate posession. 

REYNOLDS REALTY 
8358 So. Pulaski 
TEL. 582-1800 

BREATHTAKING VIEW from floor 
to cathedral ceiling, glassed waU, de-
luxe wall, dekne year round A-Frame 
home, on bluff overlooking aere plūs 
lake front property on Wisconsin 
river, near Delis. (In private Lithuanian 
oommunity). Large natūrai brick fire-
place, air conditioning, gas beat, fulry 
carpeted, two bedroom leveb, custom 
designed wood & gless kitehen cabi-
nets and table islandv double sinks, 
two built-in ovens, indoor barbecue 
grill and all appliances. That's just 
part of inside. Call (312) 596-2228 after 
6:00 P.M. for all the eartras. Low 50"s. 

Evergreen Park savininkas parduo
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 
platus lotas, žemi taksai, geras susi
siekimas TeL 422-7554 

0AK LAWN - BY OVVNER 
8 rm. immaculate ąuality built all 
face brick ranch. 3 bdrms., 1 % 
bath. Att. 2 car gar# 80 ft. lot. 
H.W. zoned heat. C/A. Oak trim 
and cabs. Plaster. Ideal location.. 
$115,000. TeL 422-1430. 

B y Owner, De luxe cust. 
built 2 bedm. home. 

Vic in i ty 6 6 t h & Pulaski . 
F o r deta i l s caU tel . 582-2211 

Į UNIJOM04AMA — FOR BENT 

ISNUOM. 4 kamb. aptiki, butas 
apyl. 71-mos ir Califomia. Vyresnio 
amž. porai. 180 dol. mėn. Galima už
imti spalio 1 d. TeL 436-8439 

Studio Apar tment s , V i c i n i t y 
63rd A K e d z i e Uri furnished. 
155.00 — $165 .00 p l ū s s e c u r i t y 
deposit. 

T e k a * . — 

Išnuom. 4 k. butas a n t r a m e 
aukšte be ši ld. 160 dol. m ė n . 
B. Leksna , 7 2 5 4 S. Fairf ie ld A v . 

2 rooms, h e a t e d apt. 2nd f loor , 
195.00 p e r m o n t h , 

6757 So. A r t e s i a a Ave . , 
telef. 927-1094 . 

D Ė M E S I O " 

WAMTMD — MOTERYS 

X Lie tuvė moter i s reikalingą 
prižiūrėti 3 m. v a i k ą 4 d (8 • . 
r .—3 v. p. p.) Marąuette par
ke. 6 6 4 2 S o . Richmond, telef, 
434-7702. 

Reikalinga 
Damen Ava. 

LŪM 

namo varytoja, 95th h 
apylinkėje. 

m UL 4454563 
.«. 

• •ift 
• VT 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 

îne? korteles. 
Kreipkitės t "Draugo" adminis

traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

limiiiiimnunitimiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiii 

T Y P I S T S ~ 
Will t ra in g o a l or iented people 
w i t h g o o d m a t h a n d spelling for 
ful l o r p t t i m e c lerk typists for 
weekly publication- Hillside area 

CALL — 5446774 betweea t A.WL. 
aad S PJf. Monday tnrough Friday. 

CLERICAL -
Top wages! Office work. Typing A 
dericai skUls reąuired. Interested 

Call: MBS. WARNSBT 
3 4 2 - 6 1 7 1 ' ', 

P A R D A V I M U I 

1966 M. VOLKSWAGON — $2,066. 
100% "reconditioned". Skambint: 

778-2922 arba 7 7 6 4 1 9 9 

ro l ietuvių parapijos mokyklą, 
kur ią b a i g ę s s t o j o j Bos tono 
Technikos aukštesniąją mo
k y k l ą , o j ą baigęs Nor theas t ern \ 
univers i te tą . J a m e studijavo 
m e c h a n i n ę inžineriją i r gavo 
inžinerijos mokslo laipsnį. Bū-; 
d a m a s jaunuoliu, A r v y d a s pri
k l a u s ė jaunimo organizacijom, 
i o k o taut in ius š o k i u s ir buvo 
v e i k l u s s k a u t ų ei lėse. 

V e i k dvy l ika m e t ų A r v y d a s 
d i r b o didžiojoj R a y t h e o n ben
d r o v ė j . I lgesnį l a iką tos b-vės 
asSssile S y s t e m s Divis ion. Ben
d r o v ė s v irš ininkų pastebėtas 
k a i p g a b u s ir laba i darbštus , 
b u v o pas iųs tas į special ius kom
piuter ių kursus , kur iuos bai
g ę s , ten s a v o į g y t a s žinias pri
t a i k ė inžinerijos projektavimo 
d a r b a m s . Taip p a t t o s ben
d r o v ė s b u v o pas iųs tas ir kurį 
l a i k ą dirbo Tennesee vals t i joj 
p r i e ypat ingų projektų. 

gui" 30 doL, o 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

savaitraščiams I dienraštyje "Drauge". 

Lietuvių Istorijos draugijos narei 

i t A. MARIJA! KASAKAITYTH mirus, 
broliui JURGIUI Liet. Ist. dr. nariui, seseriai ONAI 
NAKIENEI, pusbroliui BRONIUI su žmona BIRUTE 
reiškia nuoširdžią užuojautą 

Lietuviu Istorijos dr. vaidyba ir nariai. 

imiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiuiiiiiuuiiiiii 

P L U M B l N G 
Iicensed, bonded, insured 

Naujį darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
tlllllllllllllllllllllllllIIlsllUlIUlUliluiiUIII 

Namai Chtogoje ir 
priemiesčiuose 

VYRAI IR MOTERYS 

Reikia •psjostovei k a s y t o jaa 
ar l aužy to jo paroo i t t d a r b o a 
o f f s e t u t T u r i mokėt i O o t e v s i 

įkalbą ir t u r ė t i pa iyr i tao taaae 
Manroette Parke 2-jų aukštoj nsflr. darbe, SkambmkHe ffgff-fBOl. 

3-jų miegamų butaL Gazo liluma. į P r a š y k i t e reikalu vedė ja . 

Marąuette Parke. 3-jų miegamų Į WANTED: F o r small tamUy wHh 
mOr. bungalo. Pilnas rūsys. Garą- į no children, reliable eouple t o do 
žas. $»,950, į Gen'l Housework saki IfcliiiieMiai II 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke Also some driving. Separate Uving 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty į ąuarters. Referencea reąuired. 

OFFICE MANAGER VA.I 

- -

<-..s.ff':: flaeases !_»'> m~*a(~i_0i\ sssssaa 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Ave. 
CUcago, 10. 60632, teL 9H-5980 

Brangiai mamytei Prancūzijoje mirus, 

B I R U T E I PRAPUOLENIENEI , 
mielai valdybos sekretorei, ir jos artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterį; Draugija 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname i r vaaVoojame 

visų rftiią grindis. 
BUBNYS — TeL R E 7-5168 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WNS1L 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietjj — perduo Į 
dama vėliausių, pasaulinių Žinių sau- , 
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
tr Magdutės pasaka. Sią programą 
vada Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis J Baltic Flô  
rista — gilių be) dovanų krautuve. 
902 E Broadsvay, So. Boston. Mass. 
68127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didel} pasirinkimą lietuvilku kny. 

llflIlimilllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

MANO LIETUVIŠKA 
SPALVAVIMO KNYGA 

(1 aąa. Ir 2 «•»*.) 

Knygoa didelio formato, gražiai 
Uiuatruotoa lietuviikomia temomis 
i r tinka mūsų mažiesiem*. 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Batarprisea, Boaton. M a u . Abi 
aajrgoa su persiuntimu $5.75. Ui. 
gyventojai prideda 25 et. ralstijoa 
•aokesfto Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chkmgo. 111. 60629 

lUMUIIllHHim 

A. t A. JONUI BARTASKAI staiga mirus, 
gilią užuojautą reiškiame dukrai RASAI 0RENT1E-
NII. žentui ps. JUOZUI ORENTUI, anūkams skau
tams DAIVAI, RASAI ir LINUI, poniai VANDAI BAR-
TAŠKHNEI ir visiems artimiesiems. 

Gabijos ir Baltijos tuntai 

10% — tO% — S0<& 
ai apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio ptig mus. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. GA 4-8654 

S268y2 W. 95th Street 

f ^ 
A n t a n a s R u b i y s 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina j pasaulį, Bendrija 
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke. Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimaa, Tikroji 
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje, 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
KrtloVioniH gyvenime. 1979. Kaina eu persiuntimu $9.75. Dlinoia 
gyventoja dar prideda 45 et, valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , Chicago, IL 50521 

miiiiiimiiiimiimiiiiimiiiiHiiminiiiiiit 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėaintuvai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69tb S t , teL 776-1486 
lllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin 

Shop ir 4y2 kamb. liuksusinis butas 
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. 
$50,000. 

Brighton Parke. Trys mūr. namai. 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas sa
lia kito. 64,000. 

Pulkus investavimas. 
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68,000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
nis. $58,900. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 53rd Street 

Tel. — 767-0500 
Mes turime kompiuteri ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu iildymas. Arti 45-os ir Albany 
$27.500.00. 

2-Jų aukitų Georglan. S kamb. 37 

Phone — 847-4SS9 days, 
325-1960 

Peraon w i t h of f ice manag-er 
abi l i t ies t o w o r k in a small car 
renta i off ice . D u t i e s would in-
c lude handUng t h e phone, rent
inį? car a n d r e U t e d office duties. 
L i t e typing and pleasant perso-
n a l i t y a r e essent ia l . 

Ask lor DENNB 

674-6020 , 

HELP WAMTED — VYRAI 

FULL OR PART TIME 
6 A-M. - 1 2 P.M. Houra to f i t your I 

62-os ir Fran- ] schedule. Free meala, uniforma Į 
previded, paid vacationa. Apply at: 

Apply a t : 

M c D o n a l d ' s 
22S Ogden, Dovmers Grote 

PARTTTME 
SCHOOL BUS DRTVERS 

HOUSEWTVES, RETTREES 
Drive vans, buses. Will train Qualifi-
cation: valid driver's license 3 years. 
Over 21. New routes being added Mušt 
speak some English. 

Call 66S-7S77 Mon. thru Frt 6 4 
DIVERSEY BUS SERVICE 

6666 OGDEN AVE • Cleero 

UKRIEMrED DRIYER -
who knows Chicago weU. 

CaU — m. LARSON 
2 7 8 - 9 2 0 0 

WANTCED M E S E N G E B 

Full time, days.. Permanent positior, 
avaiiable for responsible individual to 
transport and distribute mail between 
our Northbrook locations. Some Hfting 
reąuired. Valid driver's license and 
good driving record. Will drive com-
pany*s van and compact cars. Mušt 
speak English. Excellent salary and 
benefits. Call personel; 

Telephotie 498-9070 

ąiMJL CORPORATION 
3 0 0 0 Dundee Rd. 

Northbrook , UL 6O0G2 

HELP WANTED VYBAI 

IIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlNIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI 
M.A. i i M KUS 

NOTART rUBUC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Mapievrood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OIMINIŲ tik¥l«tlmai pildomi 
PILIETTBftS PRAiTMAI ir 

kitokį* blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIIIIIIII 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldua ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudą. 

TeL — W A 5-*083 

0FFSET PRESSMAN 
-« ^ _, , . . A B T3tA S 6 ° **»* T-51 beavd aad 

p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta t enveiope feeder atutchment Ezperi-
kaina. $30,000.00. į?™ \ "JJ*1- Cotorwork. Top W K « _ ' : . - . : - ___. , . ^ Paid holidaya aad inauraae*. AJr Taverna n* 4 kamb. mūrinis. J rytus oondttionad piant. C A L L 
nuo Califomia Ave ir 71-os g-ves. Nu 
žeminta kaina. $45,000.00. 

Perskai tė "Drangą" 

ji k i t iems paaiakaitytJ. 

duokite 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavimas 

Valdymą* 

Draudimai — taeome Tax 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2 aamal ant 1 skrypa. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

IMMEDIATE OPENINGS FOR 

SECURITY 6UARDS 
Mesi for retirees. Fall * p t tftssa 
Midaray area. Unarmed positions. 
Afternoon and midnight abifta. 

TEL. — SS2-7SS1 

GUARDSMARK INC. z 
REGENT PRINTINO OOMPANY 444 N . Mlehigaa, Chieaffo 
S6S W. Erlo S t TaL 787-6640 c— 

H E L P W A N T E D — M A L K O F E M A L E 
- i -

Mfirinis 6 kamb. bungakm 
ias . Marąuette Parke. 

Gsja-

ilMAITIS REALTY 
Įssaarssaea — beome Tam 

Notary RapabUe 

2951 W. B3rdSt.. 436-7878 
666-1764 arba 6S6-SI46 

IHlIMIIIIIIIIIIIIIIIUlllUailIHinUMaUIIUMI 

MODEL MAKERS 
Automotive Products, Motorola's oldest division seeks ex-
perienced journeymen model makera who will work from 
prints on small metai aad plastic prototype parta. Modern 
facilitiea. convenient afternoon abift — 4 pjn. to 12 a.m. 
— no fighting ruSh hour troffic. 

Motorola offers an eacellent atarting aalary including 
night bonus and an outatanding benefit package 

C A L L O R A P P L Y I N P E R S O N 
Fersonnel SpectaUst 
5 7 6 - 5 8 8 0 

M O T O R O L A , I N O . 
AUTOMOTIVE PRODUCTS LHV. 
1299 E . Alffontroin R o s d 
Schaurobnrg, I L 0 0 1 9 0 

Eqoai aaaaasgysaeaa 
a/Mnaatave 



23NIOS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

racija. Iš jos pagijęs, jis jau-
tesi visai gerai. Nei jo tėvai, 
nei sesutė nepastebėjo jokių jo 
negalavimų. Jis daug dirbo ir 
gyveno normalų gyvenimą. Be 
to, jo filosofija buvo — nesi
skųsti ir savo rūpesčių bei 
vargų nekrauti kitiems. Visą 
laiką dirbo ir jautėsi gerai, to
dėl ir nebuvo reikalo skųstis. 
Bet rugsėjo 12 d., 3 vai. p. p. 
Arvydas pasijuto blogai. Jo 
motina skubiai iškvietė greitą
ją pagalbą ir nuvežė j St. Eli-
zabeth ligoninę, o sekančios 
dienos ryte jis mirė. Mirties 
metrikoje pažymėta, jog mirė 
rugsėjo 13 d., 7:20 vai. ryte. 
Ir koks nesuprantamas sutapi
mas, Arvydas namuose ant savo 
rašomojo stalo turėjo elektrinį 
digital laikrodį. Kai po jo mir
ties jo mama įėjo į jo kambarį, 
tas jo laikrodis rodė 7:27 vai. ir 
buvo sustojęs, nors buvo įjung
tas ir švietė. Taip jis šviečia 
ir rodo 7:27, bet nebeina. 

Arvydo Vaičjurgio šermeny
se ir laidotuvėse dalyvavo jo 
giminės atvykę iš kitų valstijų, 
o taip pat daug jo draugų bei 
bičiulių. Jo karstą į bažnyčią, 
iš bažnyčios ir kapinėse nešė jo 
draugai. Palaidotas iš Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčios, 
po šv. Mišių, kurias atnašavo 
klebonas kun. Albertas Kontau-
tas, rugsėjo 15 d. Forest Hills 
kapinėse, į kur jį palydėjo gausi 
automobilių vilkstinė. Kunigui 
Kontautui atkalbėjus maldas, 
visi skirstėsi, atlydėję į šią am
žino poilsio vietą, senu lietuviš
ku papročiu, buvo pakviesti į 
Vaičjurgių namus užkandžiams. 

Nuliūdime pasiliko Arvydo 
tėvai: Valerija ir Juozas Vaič-
jurgiai, sesuo Birutė Šležienė, 
močiutė Veronika Liaubienė ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
bičiulių. 

Ilsėkis, Arvydai, Viešpaties 
ramybėje. 

Bostone susidarė jau tradi
cija, kad šermenų metu vieto
je gėlių daug kas aukoja įvai
riems lietuviškiems fondams. 
Gėlės greit nuvysta, o čia įam
žinamos mirusiųjų pavardės. 
Visa fondam laidotuvių metu 
suaukota 907 dol. P. 2. 

m LIETUVIŲ DIENOS 

Rugsėjo 23 d., Maironio par
ke, Shrewsbury, įvyko LB Bos
tono apygardos suruošta tradi
cinė 8-ji Lietuvių diena. Į šią 
dieną gausiai suvažiavo lietuviai 

SKAUTAI 
(Atkelta i i 2 psl.) 

vadovavimo sugebėjimais, bet 
taip pat gerai žinomos ir kaip 
savo srities žinovės. 

Miela sese, broli, nuoširdžiai 
kviečiame Jus šį vakarą praleis
ti mūsų tarpe ir drauge pasi
džiaugti skautiškos šeimos dviej niui 
jų sesių atsiekimais. Budime! *"*1" 

LSSSeserijos 
Vyriausia Skautininke 

M* 
Seserijos Vadija 

LANKYKIME NAUDINGUS 
KURSUS 

Pirmosios pagalbos kursai pa
gal amerikiečių Raudonojo Kry
žiaus programą vyks ateinan
čias šešias savaites, trečiadienių 
vakarais, Jaunimo centre. Pirmo 
ji sesija prasideda šį trečiadienį, 
spalio 3 d., 7 vai. vak. Visi vado-
vai-ės ir šešiolikos metų sulaukę 
broliai ir sesės raginami ir kvie 
čiami pasinaudoti šia proga įsi
gyti taip būtinai reikalingų ži-
ni.ų. Kursus praves s- Juozas 
Liubinskas. 

SKAUTININKŲ RAMOVĖS 
VAKARONĖ 

iš įvairių apylinkių. Vyko dail. 
Jono Rutenio tapybos ir lietu
vių pritaikomojo meno darbų 
paroda, č ia pačia proga buvo 
paminėta ir 75 metų sukaktis 
nuo spaudos draudimo panaiki
nimo. Apie šią sukaktį kalbė
jo vyresnės kartos atstovas, 
redaktorius ir spaudos bendra
darbis Vytautas Sirvydas iš 
Nashua, N. H. (Sirvydui jau 
suėjo 81 metai, o spaudoje dir
ba nuo 1917 metų. Tačiau jis 
yra dar žvalus, nemeta plunks
nos darbo ir dabar, o beto, turi 
ir gerą atmintį. Jis minėjo, 
kaip lietuviai išeiviai Ameri
koje kovojo už spaudos laisvę, 
leisdami laikraščius ir knygas, 
kas buvo uždrausta jų tėvy
nėje. 

Ta pačia proga buvo suvai
dintos ištraukos iš K. Inčiūros 
dramos "Vincas Kudirka". Vai
dino Bostono lietuvių dramos 
sambūrio nariai, vadovaujant 
režisorei Aleksandrai Gustaitie-
nti. Jiems dar talkino ir rašy
tojas Antanas Gustaitis. Gri
mavo poetas Stasys Santvaras. 
Vaidino: Danielius Averka, Pra
nas Averka, Vladas Bajerčius, 
Kazys Barūnas, Andrius Dil
ba, Marija Gineitienė, Jurgis 
Jašinskas, Rozalija Petronienė, 
Angelė Vakauzienė. 

Šis vaidinimas ne vienam žiū
rovui išspaudė ašarą, ne3 akto
riai pavaizdavo tą kovą už lietu-

Į viską rašytą žodį, kuris ir da
bar pavergtoje tėvynėje bando
mas nuslopinti, taip gyvai ir taip 
išgyventai, kad viskas atrodė 
tikra ir realu. Ir dabar labai 
miela pažymėti naują to sam
būrio dalyvį Andrių Dilbą, ku
ris yra tik vienuolikos metų, bet 
kuris puikiai jungėsi prie visų 
kitų ir vaidyba ir lietuvių kalba. 
Jis yra Bostono lituanistinės 
mokyklos mokinys. 

Iš viso, lietuviai mėgsta vai
dinimus, o ypatingai šis buvo 
pritaikytas tai sukakčiai pa
minėti. 

š i Lietuvių diena Maironio 
parke, sakykime, vispusiškai 
yra pasisekusi. Puiki dienos pro
grama, pietūs, paroda ir susi
tikimas su bičiuliais ir pažįsta
mais ir iš tolimesnių apylinkių. 
Padėka jos organizatoriams, o 
taip pat Maironio parko vado
vybei, kuri be užmokesnio duo
da tokias puikias patalpas. 

da. Prelegentas buvo jaunimo 
atstovas, buvo kalbama apie 
jaunimo veiklą bet šį subatva-
karį, be poros jų atstovų, dau
giau nesimatė jaunimo. Buvo 
kaip ir visada, vyresni. 

Po geros pskaitos prelegen
tas parodė daug skaidrių iš to 
jaunimo kongreso darbų ir vie
tovių, kuriose vyko tas kongre
sas, o taip pat ir kitų istori
nių vietovių kaip Anglijoj, taip 
ir Vokietijoj. 

ATSKRENDA VOLUNGĖS 

FAGAI.BA MINIOMS 
POPIEŽIAUS MIŠIOSE 

Grant I'arke, kur bus popie
žiaus Mišios, bus pastatytos 
penkios medicinos reikalams pa
lapinės, bus 12 pirmosios pagal
bos stočių, 14 ugniagesių ir 20 
nacionalir.es gvardijos greitosios 

Rengia Moterų 
Bostono klubas. 

Kovo 9 d., 3 vai. 
& Second Church 
sonatų vakaras. 

Federacijos 

p. p. First 
Vasyliūnų 

i pagalbos mašinos. Sunkesniais 
; atvejais trys ligonir.ės bus pasi 
į ruošusios padėti: Michael Reese 
Į Mercy ir Nbrtrrveb.ern. Įtaiso-
| mi specialūs fontanai atsigėri-
• mui. Rastiems dalykams polici-
I ja įsteigė buklą 81 East Mon-
j roe. Gau+a apie 3 000 tva^kd. 
įrių, kurie turės žemėlapius .• 
i popiežiaus lankymosi duom 
inis. 

— Giltinės 
i dink. 

miegančios neža-
Liet. patarle 

IŠ KULTŪRINIO 
SUBATVAKARIO 

š . m. pirmas Kultūrinis su-
batvakaris įvyko rugsėjo 22 d. 
Tautinės s-gos namuose, So. 
Bostone. Subatvakarį pradėjo 
pirm. inž. Ed. Cibas, pristaty
damas vakaro prelegentą Ed
vardą Meilų iš Worcesterio. 
Meilus yra baigęs Worcesterio 
Politechnikos institutą Magna 
eum laude pažymiu, o dabar 
tęsia studijas daktaro laips-

Yra labai veiklus lietu
viškame gyvenime. Worcestery 
veda lietuvių radijo valandėlę, 
kuri yra perduodama du kartu 
savaitėje ir jau veikia penki me
tai, š ia is metais buvo IV PLJ 
kogreso dalyvis. 

Prelegentas Meilus supažindi
no su jaunimo kongreso dar
bais, rūpesčiais, tikslais ir vei
kimo ateities gairėmis. Paskai
tė gerą dalį priimtų rezoliuci
jų. Tos rezoliucijos yra taip 
puikiai paruoštos, kuriose sie-
lojamasi visais lietuviškos veik
los darbais kaip tėvynėje, taip 
ir išeivijoje. Visose rezoliuci
jose akcentuojama lietuvybė, lie
tuvių kalba, kuria reikia rū
pintis, akcentuojamas rėmimas 
lietuviškų veiksnių išeivijoje. 
Tos rezoliucijos atspindi visų 
lietuvių sielojimąsi ir rūpes
čius. 

Būtų labai gerai, jeigu tos 
rezoliucijos virstų tikrove, o ne 
tik žodžiais, surašytais ant po-
pierio. Tačiau, jeigu jie pajė
gė taip gerai viską formuluoti, 

Chicagos skautininkų-kių Ra
movė ruošia įdomią, o ypatingai 
jauniems tėvams aktualią vaka
ronę, š. m. spalio mėn. 26 d. 7:30 į tai reikia manyti, kad bus de 
vai. vak. Jaunimo centro kavinė-' damos pastangos ir jų įgyvendi 
Ja Visi kviečiami dalyvauti. j nimui. Tik maža liūdna gai 

Kasmet pavasarį ir rudenį 
Laisvės Varpas suruošia du 
kultūrinius renginius, kuriuose 
programai atlikti pakviečia vis 
naujus, dar negirdėtus daini
ninkus, instrumentalistus, akto
rius ar chorus. Dabar dideliu 
susidomėjimu laukiama šių me
tų rudens koncerto, kuris įvyks 
spalio 7 d., 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje. Koncerto progra
mai atlikti iš Toronto, Kanados, 
atskrenda Volungės. Tai didelė 
atrakcija Bostono ir apylinkės 
lietuviams. "Volungė" yra mo
terų ansamblis iš Toronto. Po 
to ansamblio koncerto Chicago-
je apie jį "Drauge" skaitėme: 
" . . . čia koncertavo naujas, 
šaunus, Toionte sukurtas mu
zikinis vienetas, pasirinkęs 
paukščių giesmininkių volungių 
v a r d ą . . . Visos dainininkės — 
labai jaunos — jų vyriausios 
amžius siekia 28 metus. Dau
guma jų yra mokyklos muzi
koj išsilavinusios, o vadovė — 
baigusi konservatoriją, muzi
kos mag i s tre . . . Koncerto me
tu "Volungės" pasirodė kaip 
aukšto meninio lygio, gražiai j 
susidainavę ir puikiai dirigen
tės paruoštas muzikinis vie- j 
netas. Repertuaro parinkimas 
labai vykęs; jame nebuvo popu
liarumą gaudančių šūkavimų, 
pigios muzikos. Klausytojai 
"Volunges" labai šiltai sutiko, 
daugelį kartų prašė dainas pa
kartoti . . . čškagiškiai jas nuo
širdžiai išlydėjo, turėdami vil
čių vėl sulaukti Chicagoje". 

Reiklus muzikos kritikas Al
gis Šimkus pabrėžia, kad "Jų 
vadovė Dalia Skrinskaitė - Vis-
kontienė sugebėjo . . . išgauti 
tikslią intonaciją su pažymėti
nai maloniu sąskambiu ir pa
stebima interpretacija. Taip 
pat negalima nepabrėžti jų aiš
kios lietuviškos tars- aos. Jų 
dainose nė vienas žodis nelieka 
nesuprastas, ir klausytojui ne
reikia spėlioti, kaip vieno kito 
mūsų solisto atveju, kokia kal
ba dainuojama. Nors daugu
ma dainininkių yra jau išeivijo
je gimusios, jų tarsenoje nesi
girdi svetimybių atgarsių". 

O Bostone Kultūriniam su-
barvakary prelegentas Edvar
das Meilus parodė skaidrėse 
"Volunges" iš r v PLJ kongreso, 
kur jos atliko meninę progra
mą ir labai puikiai jas įvertino. 

Bet geriausia bus įvertinti 
Volunges, kada jos pasirodys 
mūsų padangėje spalio 7 d. 
Laisvės Varpo konrerte, jas iš
girdus ir pamačius patiems. 

PARENGIMAI 

Spalio 7 d., 3 vai. p. p. Lais
vės Varpo rudens koncertas 
L ie t Pil. dr-jos salėje, So. Bos
tone. 

Spalio 13 d. Tautinių šokių 
sambūrio vakaras - koncertas 
L ie t Pil. d-jos salėje, So. Bos
tone. 

Spalio 14 d. LB Bostono apy
gardos rengiamas Vilniaus uni
versiteto 400 m. sukakties mi
nėjimas Bostono kolegijoj. 

Spalio 28 d. Balfo Bostono 
skyriaus 35 metų sukakties mi
nėjimas Liet. Pil. dr-jos salėje, 
So. Bostone. 

Lapkričio 11 d. dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas 
First & Second Church Bos
tone. 

Lapkričio 18 d. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties 
minėjimas Liet. Pil. dr-jos sa
lėje. 

Gruodžio 15 d., 4 vai. p. p. 
Tautinės S-gos namuose Kalė
dinė vakaronė su programa. 

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUK XTI$ 

DRAUGAI, trečia uenia, 1S79 m. spalio mėn. 3 d. 

A. + A. 
KLAUSUTIS PŪDYMArnS 

.lirė rugsėjo 30 d, 1979, anksti rytą, sulaukęs 46 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Slavikuose. Amerikoje ilgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ginta, vaikai Linas. Vita ir 

A .drius; trys tetos: Zosė Kalvaitis, Elena Tamošaitis ir Petrė Ber 
noras; tetėnas Motiejūnas su šeima Lietuvoje, Stanaitis ir jo Seimą 
Lietuvoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė LFTS Futboio klubui. 
Kūnas pašarvotas antradieni, 2 vai. p. p. Mažeika-Evans koply

čioje, 6845 S. Western Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 3 d. B koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sflaus, dukra, tetas Ir Utt gimines. 
Laid. direkt. Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evansv Tel. 737-8600 
Seimą pageidauja vietoje gėlių aukoti Lietuvių Fondui. 

JULIJA URBYTĖ - GAI2UTIENE 
Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

arpo mylimą žmoną, motiną ir seserį, kurios netekome 1973 m. 
spalio 3 d. 

Liūdnos gyvenime dienos slenka, bet mes negalime jos užmiršti 
ir visuomet prisimename savo maldose. Visagalis ir gailestingas 
Dievas tesuteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 3 d., 8 vai. ry
to Sv. Juozapo parap. bažnyčioje Waterbury, Conn. Nuoširdžiai pra
šome visus gimines, draugus ir pažįstamus a. a. Juliją Urbytę-Gai-
žutienę savo maldose prisiminti. 

Nuliūdę: vyras Pranas, sūnūs — Kazimieras ir Rimantas, sese
rys — Angeiika ir Elena 

A. t A. ANTON VILIMAVICfUS (Williams) 
Gyveno Brighton Parke, anksčiau Town of Lake, Chicagoj. 
Mirė rugsėjo 30 d., 1979 m., 1:40 vai. popiet, sulaukęs 

86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 68 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Peter, žmona Jose-

phine, John ir Daniel; 3 dukterys: Antoinette Grans, vyras 
Walter, Connie Startz, Ruth Kielus, vyras Gediminas, 28 anū
kai, 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a.. Petronėlės, tėvas a. a. Mary 
Šnaras, sūnaus a. a. Anthony. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., spalio 2 d., 6 v. vak. Eudei-
kio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. Laidotuvės įvyks ketv., 
spalio 4 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv, Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Suniks, dukterys ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid — 

Telef. YArds 7-1T41. 

A.* A. 
• 

EDVARDAS JUŠKEVIČIUS 
Gyveno 6641 S. Washtenaw Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 1 d., 1979, 11:30 vai. ryte, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleonora (Bielskytė), sūnus 

Vytautas, marti Jovita, duktė Regina Richmond, anūkė Dena Chainis, 
gimines — Ukrinų Seimą ir Jurevičių šeima; kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje* 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks ketvirtad., spalio 4 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

tas atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — TeL 476-2345 

iest 

CHARLES J. GIRDAUSKAS 
Peoria Ave., Chicago, Illinois. 

1979, sulaukęs 70 m. amžiaus. 

gi-

Gyveno 1806 S. 
Mirė spalio 1 d., 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime stesuo Helen Krauchun ir kiti 

minės draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Manąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St' 
Laidotuvės įvyks ketv., spalio 4 d. 15 koplyčios 8:45 vai. ryto 

!>us atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir požjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Mno Ir Utį gimine*. 

Laidotuvių direktorius Donald A. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 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 
Te le fonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 

: + : 

: + : 
- + 
• 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>b MODERNIŠKOS KOPIYCIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c i g o 
1410 So 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330" SO. LITL AMC A AVE. Tel. 1 Ards "-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. VIrąinia 7-t>672 
2424 VV. froth STRFFT Tel. REpublic 7-1213 

1102* Southv\rst Flighvsav. Pale Hills, III. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

Petkus — Tel. 476-2345 

434S SO. C"Al IFORMA AVE. Tel. 1 Afavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331P SO. III l ANKA A\ l Tel YArds 7-11J4-J9 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H UsTFD STRFFT Tel YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S<». 5flth \v, . ( H.LRO, III Tel. OI vmpu 2-1003 

• « 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. spalio mėn. 3 d. 

X V. K. L. s-gos Cbicagos 
skyr. valdyba praneša, ruošia
ma tradicinė Vilniaus diena bus 
minima š. ra. spalio 7 d., sek-į 
madienį, Jaunimo centre, Chi-! 

' cagoje. 11 vai. ryte iškilmin
gos pamaldos Jėzuitų koplyčio-

jje, šv. Mišias atnašaus :r pa-
X Dėl popiežiam Jono Pau-1 mokslą sakys kun. J. Borevi-

CHICA60S 
ŽINIOS 

POPIEŽIAUS DIENOTVABKfc 
CHICAGOJE 

1 

Ketvirtadieni, spalio 4 d. 6 
atskrenda į O'Hare aero

dromą 6:10 v. v. automobilių 
v. v. 

Haas D-jo lankymosi Chicagoje į ««», giedos sol. G. Mažeikiene g y ^ ^ 
"Draugas" penktadienį, spalio Po painaMų pne žuvusiu už J J ^ g v . į s v e i k m a dva-
5 d., neišeis. Tą dieną redak-! Lietuvos laisvę paminklo įvyks " ? £ * ^ ^ katedroie 7 45 
cija ir administracija nedirbs. | pagerbimas lietuviu, žuvusių ko- s l š k l** * seseles katedroje, T * 

ad-ivoje dėl Vilniaus. Aukurą už Ketvirtadieni redakcija ir 
ministracija dirbs kaip papras-idegs Lietuvos generalinė kon 
tomis dienomis. Šeštadienį, spa- s u l e J u z ė Daužvardienė. 2odį 
lio 6 d., redakcija ir administra- t a r s Altos pirmininkas dr 
cija dirbs iki 12 vai. 

! visuomenė ir V . K. L. s-gos 
X Lietuviai popiežių sutikti! Cbicagos skyriaus nariai pra-

renkasi tarp Marąuette Rd. ir'šomi gausiai dalyvauti pamal-
69 St. abiejose Californijos g.dose ir apeigose. 
pusėse iki 9 vai. r., nes numa-j x Brighton P a r k o ^ a ^ , 

nė mokykla, vadovaujama mok. 
S. Jonynienės, rugsėjo 10 d. 
pradėjo darbą. Pavasarį mo
kykla švęs 30-ties metų savo 
gyvavimo. Išeivijos mokyklos gy 
venime tai didelis metų skai
čius. Mokyklos darbo metų di-

x Jaunimo sąjungos Chica- j deja, bet mokinių skaičius kas 

2 ^ * 1 * . ZVAIG 2D UT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 

i - -

«— 

Redaguoja J. Plaoa*. Medžiagą siusti: 3206 W. SStii Place, Chkago, IL 60629 
I » " I 

tomą, kad popiežiaus palyda 
kartu su popiežium pravažiuos 
9:15 vai. ryto. Moterys kvie
čiamos dalyvauti su tautiniais 
drabužiais, visi su popiežiaus 
paveikslais, vėliavėlėmis ranko
se. 

v. v. vyksta vakarienės į kar
dinolo rūmus. 9:15 v. v. Šv. 
Petro bažnyčioje, 110 W. Ma-

£ dison, kalba į brolius vienuo-
Patriotinė lietuvių I ius- 9 : 4 5 v- v" « " * * n a k v v n ė a 

į kardinolo rūmus. 
Penktadienį, spalio 5 d. Prieš 

7 v. r. išvyksta iš kardinolo rū 
mų iink Dievo Apvaizdos baž
nyčios, 717 W. 18 St. Union. 
7:15 v. r. Dievo Apvaizdos baž
nyčioje sveikina parapiečius ir 
direktorius sąjūdžio Human 
Development. 8 v. r. Mišios 
Five Holy Martyrs bažnyčioje, 
4327 S. Richmond, 9:15 v. r. 
po pamaldų — California gatvėj 

RA MANO TĖVELIS 
ATSIMENA Iš LIETUVOS 

Tėtė labai mažai atsimena iš 

LAUŽAS 

Piešė Petras Gaudys, K. Donelaičio 
lit. mokysią 

Šiandien buvo mano antra 
| pilna diena Dainavoje. Labai ge-

Lietuvos. Jis buvo penkių me- rai išmiegojau ir tvarkiau kam-
tų, kada jis su tėveliais pabėgo barį, nes bus švaros patikrini-
iš Lietuvos. Jis atsimena tik, mas. Visi tvarkėsi, nes norėjo 
kada bitės jį užpuolė. Jam įgė- laimėti. Pietų metu komendan-
lė daug kartų į veidą ir ran
kas. Mama išgelbėjo jį. 

Andrėja Jakulytė, 
5 skyr. Šv. Kazimiero 

lit. mok. Cleveland, Ohio 
TAUPYMAS 

Vienas berniukas dirbo ško
tų siuvykloje trejus metus ir 
dar nežinojo, kokie jie šykštus. 

Vieną šeštadienio rytą jis už
eina pas savo darbovietės kai 

ir 73 g. važiuoja Quigley semi- į SVEIKAS, BROLAU, LIETUVI j m y n ą Skotą) ^0^ gyyen0 tik 

gos skyrius kviečia visus stu-

Juškienė, Gr. Meiluvienė, J. Sa-
lack. Tėvų komiteto pirm. yra 
Pranas Tamkus. 

dienio rytą. Norėdami, kad jau-1 mokos vyksta kiekvieną dieną, 
nimas stovėtų kartu 
susirinkti prieš 9 vai 
ąuette Rd. ir California Ave. 
Patariame atvykti su tautiniais 
drabužiais, gėlėmis ir vėliavėlė
mis. 

x Televizijos 5-tas tinklas 
šiandien 6 arba 10 vai. perduos 
pasikalbėjimą su žinomu, jau 
per 80 m. peržengusiu, lietuvių 
verslininku Povilu Putrimu. Juo 
televizija yra susidomėjusi to
dėl, kad P. Putrimas nuo pat 
vaikystės gerai pažįsta vysk. P. 
Marcinkų, paruošus į popiežiaus 
kelionę į Ameriką. 

met mažėja, nes išleidžiama "*"j"«» • •^» •» • » — - n — šiandien rašau Jums laišką, 
dentus "sutikti popiežių penkta-j daugiau, negu ateina naujų. Pa. *> J- r- " ^ J į j " ^ J A l * * n e ž i n a u> « l a i š k a 8 P * * * 1 

~~^ _.*_ ^ J L ^ T Z į ^ įsa.|mokos vyksta kiekvieną dieną.! vyskupų. 10:20 vaL ryto iš J u s > „ n e ? Kadangi girdėjau, 
'prašome i šiais metais mokykloje dirba tie seminarijos balkono pasveikina | k a d l a i š k a i j ^ a U r e pasiekia 

i r Mar-( patys pernykščiai mokytojai: į susirinkusius žmones. 1 v. p. • tik ^ į ^ l a i k o > 0 kartais visai 
kun. Kireilis, S. Jonynienė, R.'P-» P° P i e t l i seminarijoje, heli-, nepasiekia. Man yra labai įdo-

kopteriu sugrįš į kardinolo rū- mu^ kaip j ^ ten gyvenate toli 
mus. 2:15 v. p. p. popiežius j m a m e Sibire? Kokia jūsų svei-
iš kardinolo rūmų išvyksta į!kata, kas gero ir naujo? Jūsų 

3 v. p. p. Mišios jajjko labai lauksiu! Pas mus Grant Parką. 
Grant Parke. 5:30 v. v. popie- Čikagoje jau tikra žiema. Pri-

x Kun. Juozas Beleckas, SJ, 
kuris po 1972 metų daugiausia, 
dirba ligoninėse kaip kapelio-; 
nas, ypač Chicagoje, paskirtas^ 
etatiniu kapelionu į Šv. Juoza
po ligoninę Phoenix, Arizona, j x A. a. daiL Povilo Kaupo 
Šiomis dienomis kun. Beleckas t palikimo, giminėms pritariant, 
išvyksta į Phoenbc galutinai su-1 buvo padovanoti du dideli kom-
tvarkyti kai kuriuos reikalus į poziciniai paveikslai šaulių są-
su vietos jėzuitais ir ligonine, jungai. Viename vaizduojami 
kurioje turės dirbti. , pabėgėliai, kitame 1863 metų 

x Los Angeles studentu jau-1 sukilimas. Pov. Kaupas pri-
nimas organizuoja šių metų iie-1 klausęs šaulių sąjungai Lietu-
tuvių studentų suvažiavimą. Su- j voje, nario mokestį buvo sumo-
važiavimas įvyks lapkričio 22-25 kėjęs iki 1981 metų. 

žius išvyksta iš Grant Parko. s n į g 0 8niego nemažai. Aš norė-
5:45 v. v. vakarienė kardinolo j c i a u žinoti, koks oras būna S -
rūmuose. 8:45 v. v. išvyksta i|Dire. K tėvelių esu girdėjęs, 
katedrą, 8:55 v. v. Chicagos kad ten labai šalta ir nuolat 
simfoninio orkestro koncertas j giaucia pūgos. Ar tiesa? štai 
katedroje. 9:55 v. popiežius artinasi Kalėdų šventės. 
vyksta nakvynei į kardinolo rū
mus. 

šeštadienį, spalio 6 d. 7:30 v. 

Man įdomu, kokie rūpesčiai 
ir džiaugsmai Jus aplanko? Pas 
mus per Kalėdas Kalėdų sene-

r. nuo kardinolo rezidencijos, ug ateina. J» mus aplanko per 
helikopteriu skrenda į O'Hare vaidinimą, Kalėdų eglutę. Įdo-
aerodromą, iš kur 7:45 v. r. 

A. Zailskiri prisega Balio ženkliuką j vyksta į Washmgtoną, D. C. 
V. 2ukauskienė Cicero Balto sukakties . ^ . - — „ ^ . -TO « . « „ . - _*-.« 

POPIEŽIAUS PAMALDOS 
GRANT PARKE 

Popiežiaus Mišioms Chicago
je spalio 5 4 3 v. p. p. Grant 
Parke išspausdinta 650,000 kny
gučių. Pamokslą angliškai pa
sakys pats popiežius. Invali
dams bus rezervuota vieta prie 

dienomis Los Angeles mieste. xLemonto LB tradicinis Ru-
Dabar yra laikas daryti rezer- j dens balius vyks lapkričio 3 d 

mu, kas Sibiro vaikučius aplan
ko per Šv. Kalėdas ir Naujus 
Metus? 

Aš kiekvieną rytmetį keliuo-
siu labai anksti ir nešioju laik
raščius. Po išnešiojimo lieka 
viena valanda pamiegoti ir pas
kui išeinu į mokyklą su savo 
broliukais. Čikagoje turime ne
mažai lituanistinių mokyklų. Į 

altoriaus. Popiežiaus Mišios bus i T*** J* * * į * * M ^ U ° -
ženklais perduodamos kurtiems j J m < * a u s l Tį^**?**į J * 

skersai gatvės. Nustebęs jis 
mato, kaip tas užsimerkęs skai
to aklųjų raštą. 

— Akys sugedo — klausiu 
išsigandęs. 

— Ne, bet noriu pramokti, 
kad naktį nereikėtų elektros de
ginti, — ramiausiai atsako ško
tas. 

PAMOKA GAMTOJE 

Vieną dieną mokiniai susita
rė pamokas ruošti gamtoje. Jie 
nuėjo į parką, kur buvo eže
riukas. Visi susėdo ant kran
to. Vieni rašė, kiti piešė. Eže
rėlyje plaukiojo mažos antytės. 
Buvo ten labai gražu ir sma
gu. 

Aldutė Trotmanaitė, 
Los Angeles lit. m-los 
mokinė, "Saulutė" 

RUDENĖLIUI 
Sveika* gyvas, nulsssM, 
Kur lindėjai to, 
Kai žiogeliai postą kėlė 
Vasara* meta? 

- v 

Grant parke ir televizijos kana
le 11. Choras popiežiaus Mi
šioms sudarytas iš chorų, ku-

vacijas kelionei ir nakvynei, j šiais metais balius ruošiamas j rįe dalyvavo bažnytinių chorų 
Dėl daugiau informacijų kreip- pačiame Lemonto centre — Gee 
kitės raštu į Į Hali. 102 Stephen St. ši salė 
Lietuvių studentų suvažiavimas' yra buvusi Lemonto miestelio 

3352 Glendale Blvd. į operos salė ir tikrai įspūdinga. 

festivaliuose. Chorui vadovaus 
kun. R. 01dershaw ir C. A. Pe-
loąuin. Duoną ir vyną Mišioms 
neš 35 žmonės, parinkti iš Chi-

ĮBas paruošta puiki karsta irĮcagos vikariatų. Po Mišių po-

žinau daug dalykų apie Lietu
vą, dainuojame lietuviškas dai
nas, šokame tautinius šokius ir 
vaidiname lietuviškus vaidini
mus. 

Aš esu sporto mėgėjas. Kiek
vieną pirmadienį mokyklos sa
lėje turime krepšinio pamoką, 
kurioje moko krepšinį žaisti. Los Angeles, CA 90039 . „„ T. , r_ 

arba telefonu: .-šalta vakarienė, veiks baras ir'pįežiaus lainunimas bus lotyniŠ- š e 5 t a d i e n i a i s ' k a i n ė r a P***** 
Ilona Bužėnaitė (213) 254-6048 šokiams gros Neo-Ldthuanų or- kai, nes tai visuotinė Bažnyčios' į^*0118111 n t s c i t i , * " ^ ^ P " 
Irena Žukaitė (213) 243-6977 Į kestras. Vakaras prasideda, kalba. Atžymint rytų apeigas, 

Edis Taras (213) 460-4081 7:30 v. v. galima registruotis pabaigoj bus ultrainietiška into-
(pr.) pas Mildą Povilaitienę (257-lnacija 

7352). 
X šią savaitę Chicagoje pra-

i dėjo veikti nauja "Etnic Voice" 
previčių koncertą, spaUo 14 <L, j n^Į> s t o t i f l k u r i o j e radijo „ „ . 

X Margutis kviečia atsilan 
kyti į Elenos ir Andriaus Ku-| 

SPAUDOS IR TV DĖMESYS 
POPIEŽIUI 

Didžioji Chicagos spauda ro

žinio pamoką. Jos nėra ilgos, 
bet prisisportuoju užtektinai 
nuo 9:00 vaL ryto iki 10:30 
valandos, o pirmadieniais nuo 
6:00 vai. vakaro iki 7:30 vai. 
vakaro. Tikrai labai smagu 
žaisti krepšini "* turėti progos 

do ypatingai platų dėmesį a t - | ž a i g t i kitokius sportus. Vasa-
vykstančiam popiežiui Jonui j ^ m e t u <iažnai einu pasimau-
Pauliui H. Dedami platūs jo 
gyvenimo aprašymai. Informa
cijos apie jo kelionę ir jo nuo
traukos. Televizijos stotys taip 
pat pasiskelbė plačiai rodysian
čios popiežiaus lankymąsi Chi-
cagoj. 

P . p. Jaunimo centre. Bule- programą gavo ir lietuviai, 
tai Vaznelių prekyboje ir M a r - j W C E V radjjas t r a n s j m o s į v a i . 
g u t y j e - ( P r ) j rių kalbų programas AM-1450 

X Moterims rekolekcijos bangomis. Lietuvių programai 
lapkr. 9-11 d. Cenacle vienuoly- vadovauja Anatolijus Siutas, 
ne. Vadov. kun. L. Zaremba, '• gerai pažįstamas iš "Lietuvių 
SJ. Registr. iki lapkr. 5 d.:' televizijos" programos. Lietu-
Daugirdienė LU 5-9500 dieną ir vių programa pradedama sek-
A. Prapuolenytė 863-1769 va- madienį, spalio 7 d., nuo 8:05 
karais. Oct. 3. 6, 12, 20, 27. 30, vai. iki 10 vai. vak. Didžiausia 
Nov. 3, 5. (pr.) programos dalis susidės ik te- , , .A. A .. . - -_-„ , . _.._ 

v K - , . , , i lefoninių pasikalbėjimų su klau-! f"?£* ^f& ? .- ^ nuoširdų, lietuvišką sudiev ir 
y Keramikos pamokos vai-: . . . j šokių šventei. Pirmoji repeti 

/ 

dyti su savo broliais, ir išban-
dome, kas geriausias plaukikas 
yraf Aš šiuo laiku esu sveikas, 
mokausi mokykloje ir nepaste
biu, kaip dienos bėga viena po 
kitos. Juk nebetoli pavasaris. 
Tada ir nuotaika bus giedresnė. 
Viskas atgyja iš po Žiemos. 

švyturio tautinių šoklų ( B a i g d a m a g ^j^ ^ ^ J m n s 

Piešė Viktorija R., Marąuette Par
ko lh. m-los mokinė 

AŠ EB MANO DRAUGJfc 

Vieną dieną mano draugė at
ėjo pas mane. Mes ėjome sup
tis ant mano sūpynių. Supomės 
abi kartu. Ai nukritau ant že
mės. Tada mes ir vėl bandė
me, bet virvė susisuko ir aš 
dar sykį nukritau. Paskui mes 
turėjome eiti miegoti. Sekantį 
rytą mes ėjome į parką Jos 
mamytė atvažiavo ją pasiimti. 

Vkla Benoneviaotė, 
Hamiltono "Vysk. Valančiaus" 

lit. mokyklos mokinė. 
Kanada. "Jaunystes Aidai" 

PIENOCENTRAS 

tas pranešė, kad mergaitės lai
mėjo. Po įvairių užsiėmimų, 
maudymosi ir vakarienės ruo
šėmės laužui. Visi šiltai apsi
rengėme. Prie laužo visi būre
liai deklamavo eilėraščius. Ta
da dainavom. Buvo šūkiai. Dai
navos šūkis buvo toks garsus, 
kad galėjom girdėti aidą. Lau
žui pasibaigus gėrėme pieną ir 
valgėm riestainius. Man sma
giausia buvo prie laužo. Sie yra 
mano pirmieji stovyklavimo me
tai Dainavoje. Aš labai laukiu 
kito laužo ir iškylų. 

Saulius Baakmitis, 
Jaunučių ateitininkų vasaros 

stovyklos laikraštėlis, 
"Kėliajam su daina" 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENRfcJAMS 

Tėvynės Žvaigždutėje skelbia
mus galvosūkius gali spręsti vi
si. Kas nori dalyvauti konkur
se ir laimėti pinigines premijas, 
negali būti vyresni, kaip 16 me
tų amžiaus. Kadangi pastas pa
vėluotai pristato Draugą į toli
mesnes vietoves, galvosūkių at
sakymams terminas duodamas 
ilgesnis — trys savaitės. Taigi, 
nuo Draugo spausdinimo duotos 
iki redaktoriaus namų, gali pra
eiti trys savaitės ir atsakymas 
bus užskaitytas. 

Galvosūkių bus įvairaus sun
kumo, kad patenkinčiau ir jau
nesnius, ir vyresnius sprendė
jus. Daugiau taškų laimės tie, 
kurie, nepraleis nė vieno trečia
dienio. Si galvosūkių serija tęsis 
8 mėnesius. Premijos bus išmo
kamos sekančių metų birželio 
mėnesį. Tad sėkmės ir kantry
bės! Redaktorius 

SLIEKAS 

Sliekas palengva šliaužė ant 
gėlės. Jis man atrodė toks ne
gražus, toks pilkas ir slidus. Aš 
jį pradėjau liesti su lazdele. 
Staiga iš tokio mažo slieko pa
sidarė labai didelis. Jis pažiū
rėjo į mane savo apvaliomis aki
mis. 

— Kodėl tu mane taip skriau
di? — jis paklausė. 

Aš savo burną šiaip taip už
dariau ir pajėgiau ištarti: 

— Aš... aš... tik... tik... mė
ginau su... ta... vim... pa... žais
ti. 

Aš pamelavau. Jis man sakė: 
— Tu meluoji! — ir pradė

jo artėti prie manės. 
Išsigandau: 

— Rima, Rima! — atsibudau 
suprakaitavus. 

Gatvėj žaidėm 
Nardsm ežcts. 
Msja iuas mfisą mini* 

Visą dieną vyšnių kekė 

Ar tau 
Buvoeia gražu?! 

GALVOSŪKIAI NR 1 " " 
.<» 

I • TT«» 

Kuris yra pirmas sakinys 
Šventajame rašte, Senajame įs
tatyme? (5 taškai). '-

n 

(Žiūrėkite piešinėli). Kiek 
yra keturkampių šiame piešinė
lyje? (5 taškai). 

m 
Vieškeliu važiuoja du veži

mai Vienas važiuoja paroažn, 
antras — greit. Kiekviename iš 
jų sėdi po du brolius ir dvi se
seris. Atspėkit, kas tie vežimai 
ir brolių bei seserų vardus. (10 
taškų). . 

. 

i 

Naujuosiuose 'Pienocentro" 
rūmuose, kurie buvo pačiame 
miesto centre, Laisvės alėjoje,! ^ v ę s _8!*Py^". 

pamokos 
kams prasidės spalio 4 d. Bal-į °-T*-"•»***"• c į j a bus šį sekmadienį, spalio 
seko liet. kult. muziejuje. Pa- j x Dr. Petras ir Laima Ze-17 d., 7 v. v. Jaunimo centre, 
mokos vyks ketvirtadieniais maičiai, Conton, Mich., pasvei-; Kviečiami nauji ir buvusieji šo-
4—6 vai. p. p. Priimami vaikai j kino "Draugą" sukakties proga; kėjai nuo 18-23 m. amžiaus. 
6—13 m. amžiaus. Pamokas '• ir atsiuntė 27 dolerių auką. Esa- į Taip pat bus organizuojama ve-
praves dr. M. Gaižutienė. Re
gistracijai skambinti Ritai tel. 
VI 7-1515. (pr.). 

me labai dėkingi. 

x Prof. dr. Broniaus Povilai
čio "2*mės Ūkio Akademija" 

X Lietuvos Dukterų dr-jos krygos sutiktuvės įvyks S. m. 
rudens baliuje, kuris įvyks spa- spalio 13 d., 5 v. v Laet. Tau-
lio 6 d. Jaunimo centre, 7:30 tmiuose namuose. Prašome 
V. v., dar yra vietų. Prašome vietas rezervuoti iki spalio 8 

laukiu iŠ Jūsų laiško. 
Tavo brolis lietuvis, 

11 m., 6 skyr. 
Vytautas Keburls, 

Brighton Parko lit. m-la 
KATTTfc 

Aš turiu katytę. Ji yra labai 
graži. Ji Žaidžia labai smagiai 

teranų grupė nuo 23 metų am
žiaus. Grupei vadovauja Giedrė 
Cepaitytė ir Dainė Narutytė 
Quinn. Dėl informacijų kreip- j JJ { l e n d a j m a J i ą ^ y ^ ^ 
tis pas G. Cep*i*ytę, telef. F R M A * ^^^ m ^ j y a l . 
8"'^154 j go daug ir vis daugiau nori. JI 

x Pranas Jasulaitis, Ranchojlaka pieną 
užs'8»kvti stalus ir bilietus pas d. Šiais telefonais: YA 7 3595 Palos Verdes, Kalifornijoje prie 
O. Vaičaitinenę tel. 582-9784 ir, i 436 ^ 
dr jos patalpose 925-3211. (pr.) (pr.), 

prenumeratos mokesčio pridėjo 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

Lina CeltorlntA, 
Montrealio lit. m-los 2 ak. 
mokinė, Kanada, 'liepsna" Į gimaia ir psnonam. 

įrengtas kambarys — užkandi
nė. Užkandinė turėjo didelį pa
sisekimą, jos patalpas teko ke
lis kartus plėsti, o taip pat ir 
daugiau tokių užkandinių steig
ti. 1937 metais Kaune veikė 3 
nuolatinės ir 4 sezoninės (va
sarą veikiančios) užkandinės. 
Jos darė arti milijono litų me
tinę apyvartą. Miestiečiams 
reiškiant norą gauti užkandinė
se ir mėsiškų valgių ir nepavy
kus įsteigti užkandinių koope
ratyvo, kartu su "Maisto", 
"Lietūkio" ir "Paramos" bend-
romės įsteigta speciali tam tiks
lui 'Valgio" akc. bendrovė. Šiai 
bendrovei "Pienocentras" per
davė užkandines su visais įren-

Rima, atsibusk, mama ant 
Tuoj bus sve

čių. Eik greitai prisirink gė
lių! — šaukė Danutė. 

Aš skubiai apsirengiau ir ėjau 
gėlių skinti. Ant gėlės buvo 
sliekas. Toks pilkas ir slidus. 
Aš norėjau jį paliesti lazdele, 
bet prisiminiau tą milžinišką 
slieką matytą sapne. Daugiau 
niekada neliesiu sliekų. 

Vinco 
mokinė. 

(žiūrėkite piešinėlį). Iš pen
kiolikos degtukų ar vienodo il
gio pagaliukų, sudekit penkis 
kvadratėlius. Paskiau du paga
liukus perkelkit taip, kad pasi
darytų keturi kvadratėliai (5 
taškai). r-

Parašykite angių keleivinio 
garlaivio vardą, kuris 1915 m. 
gegužės mėn 7 d prie Airijos 
krantų buvo vokiečių torpedno-
tas (paskandintas). Ten buvo 
1153 nukentėjusių keleivių, (5 
taškai). 

Krėvės lit. m-los 
Philadctphia, Pa. 

"Malūnas" 

ŽAIDIMŲ SKAIČIUOTĖS 

Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, 
Kur saldainius smarkiai ėda. 
Viena, du, trys, 
Eina laukan vaikas ŠJa. 

LIETUVIC TAUTOSAKA 

Apie Sakius ką nors keliant 
sakydavo: "Visi vyrai ir Balt
rus". 

Clevelando 6 skyr. mokinys 
— Apie Marijampolę kalaku

tą taip pamėgdžioja: 
— Kur mano moteriškė, 
— Kur mano moteriškė? 

Seniau lietuviai kalakutą taip 
pamėgdžiodavo: "Kur mano 
moteriškė, kur mano moteriš
kė". 

Apie Grinkiškį karveU taip 
pamėgdžiodavo :"Kad tu surūg
tum, kad tu surūgtum". 

Batakių apylinkės mergaitės 
taip melsdavos: 

"Panele švenčiausia, — 
Man pirmučiausia, 
Arenta Benedikta, — 
Man gražų, nepiktą! 


