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KUN. P. MASIUONIO 
RAŠTAS MINISTRUI 

(Taataya) 
Tas nuostabus reiškinys for

muoja nebe tik prielaidą, bet 
įsitikinimą, kad pernai tas me
las dar nebuvo sugalvotas, nes 
jis dar nebuvo reikalingas. 

Ir vėl išvada toji pati: 
mano broliai nekalti, o aš ne

teisėtai neišleidžiamas į USA, 
Bet Adolfas ginklą netrukus 

padėjo ir padėjo dėl to, kad gai
lėjosi kaip tik tų, kurie buvo 
suimti kaip tik dėl to, kad turė
jo ryšį su okupantais, gal net 
buvo jų nusikaltimų bendrinin
kai. 

Jūsų čekistai ir tarnautojai 
tarytum visiškai aklo proto: 
nemato ne tik tiesos, bet ir to, 
kas jiems padaryta gero. 

O tą nedidelį faktą, kad jis 
nusikalsdamas turėjo ginklą, 
kad jį turėjo nustabiai trumpai 
ir kad jį metė, vedamas žmoniš
kumo patiems komunistams, 
ir kad brolis Juozas nenusikalto 
niekuo, Jūsų čekistai ir tarnau
tojai, gal ir Jūs pats, išpūtėte 
kaip vaikai, išpūtėte lig didžiau
sios ir bjauriausios pūslės, bū
tent: 

"Jūsų broliai: Adolfas ir Juo
zas, organizavo bandas ir žudė 
tarybinius piliečius". 

Ir vargšė tarnautoja, kuri 
Radviliškyje man skaitė Jūsų 
dokumentą, baisingai dreba, kad 
šis melas neišeitų į viešumą... 

9. liudija pati Jūsų 
ministerija 

a) Dešimti metai kaip prašaus 
išleidžiamas. 

Į tris brolio kvietimus iš Jūsų 
buvo vis tas pats vienas vienin
telis atsako žodis: "Neišlei
džia". 

Į mano pirmuosius penkis 
prašymus neatsakėte absoliučiai 
nieko. 

Išimtis, žmoniškumas, manda
gumas, net mano įkyrumas 
diktavo pranešti, kad "Jūsų bro
liai organizavo bandas. Dėl to 
niekad nebūsite išleistas pas 
banditus". 

Kodėl tai man niekada nenu-
rodėte? 

Ir argi nekyla savaime prie
laida, kad toji netiesa dar nebu
vo sugalvota, nes jos dar nerei
kėjo?! 

b) 1977 metų gegužės 14 d. 
Jums parašiau šeštą prašymą. 
Jame nurodžiau, kad neleidimas 
į USA yra neteisingas, neišmin
tingas ir žalingas patiems ko
munistams, jų vadams ir pa
čiam komunizmui. 

1977 metų rugpiūčio 9 dieną 
Į man, pakviestam į Jūsų ministe-
į riją, pranešė, kad Jūs man da
vėte leidimą į USA, 

Tą dokumentą, — Jūsų duotą 
leidimą, — prinešė prie manės, 
pakėlė man prie akių, rodė savo 
pirštu, ir aš jį perskaičiau. 

Bet tuo pat momentu ten pat, 
Jūsų ministerijoje, man prane
šė, kad Jūs leidimą į USA iš 
manęs j a u . . . atėmėte. 

Dėl ko? 
Imant logiškai ir psicholo

giškai, Jūs ir Jūsų tarnautojai 
turėjote iškelti aną balsingiau
sią argumentą: "Jūsų broliai... 
banditai". Bet man pranešė, 
kad leidimas į USA iš manęs 
dėl to atimamas, jog mano šeš
tasis prašymas jau esąs at
spausdintas "Kronikos" 28-jame 
numeryje, kurs esąs išleistas 
birželio pabaigoje. 

(Bus daugiau) 

os prem|eras 
įspėjo Europą 

Hegemonistai siekia užimti pasaulį 
Paryžius. — Iškilmingame 

bankete Prancūzijoje Kinijos 
komunistų pirmininkas ir vy
riausybės premjeras Hua Kuo-
feng pasakė, kad Europa turi 
žiūrėti realybei į akis, turi budė
ti ir imtis tinkamų priemonių, 
nes "hegemonizmas" plečia sa
vo veiklą. Neminėdamas Sovie
tų Sąjungos vardu, kinų pirmi
ninkas, pirmąsyk atvykęs į Va
karų Europą, pabrėžė, kad he
gemonistai ir jų tarnai vykdo 
agresijos veiksmus, plečiasi, uži
ma strategines bazes, žaliavų 
šaltinius ir siekia jūros kelių 
kontrolės. Svarbiausias Kinijos 
užsienio politikos uždavinys yra 
suvėlinti naujo pasaulinio karo 
pradžią ir pratęsti taikos laiko
tarpį. Todėl jis ir atkreipia 
klausytojų dėmesį į hegemonis-
tų pasaulinę strategiją. 

Hua nurodė, kad visame pa
saulyje hegemonistai sėja ne
santaiką, kišasi į kitų tautų rei
kalus, kursto sukilimus ir per 
savo agentus vykdo ginkluotą 
agresiją, naudoja karinę okupa
ciją-

Maskvos radijas, komentuo
damas Hua kelionę, nurodė, kad 
jos tikslas priešintis pasaulio 
taikai. 

Prancūzijos diplomatai mano, 

kad Kinijos vadui nepavyks pa
kenkti detentės procesui Euro
poje. Jis bandysiąs gauti Pran
cūzijos paramos Kinijos išvysty
mo planams. Jų tarpe yra pran
cūzų kovos lėktuvų "Mirage" 
pirkimas. Sovietų ambasada 
įspėjusi Prancūzijos vyriausy
bę neparduoti tų lėktuvų Kini
jai, nes jie esą ne gynybai, bet 
puolimui skirti lėktuvai. 

Spalio 21 d. Hua vyks į Vak. 
Vokietiją, spalio 28 d. į Britani
ją ir lapkričio 3 d. sustos Itali
joje. Su pirmininku Hua vyks
ta nemaža patarėjų, ekonomis
tų ir prekybos įstaigų pareigū
nų delegacija. 

šią savaitę Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos delegatai Maskvoje 
pradėjo derybas dėl santykių 
pagerinimo. Po penkių susiti-

į kimų abi delegacijos nutarė ne
bekalbėti apie darbotvarkę, dėl 
kurios vyko ginčai, bet pereiti 
prie svarbesnių klausimų. Vie
nintelis ligšiolinis laimėjimas 
buvo susitarimas derybas tęsti 
pakaitomis Maskvoje ir Pekine. 

Prancūzijos prezidentas Vatery Giscard d'Estakig labai iškilmingai priėmė 
Kinijos premjerą ir komunistų partijos pirmininką Hua Guofengą. 

Naujas kariuomenes 
sukilimas Afganistane 

Valdžią apgynė rusų tankai ir lėktuvai 

— New Yorko policijos de
partamentas paskelbė, kad Ku
bos diktatoriaus Castro apsau
ga miestui kainuos apie 200,000 
dol. 

Isiamabadas. — Pakistane 
nugirstomis žiniomis iš Afga
nistano radijo Kabule, pirma
dienį buvo numalšintas karinis 
sukilimas, kurį bandė "išdavi
kiški elementai", vadovaujami 
atsargos generolo Farhad. Su
imti šeši sukilimo vadai, ku
riems padėjo "užsienio reakcio
nieriai". Žiniomis iš Kabulo, 
sostinėje gatvėmis važinėja tan
kai, karinė aviacija puolė suki
lėlius 15 mylių už miesto. Afga
nistane kalbama, kad sukilimą 
suruošė buvęs vidaus reikalų 
ministras, pašalintas iš pareigu 
kartu su prezidentu Tarakiu, 
pulkininkas Aslam Watanjar. 
Jo likimas nežinomas. 

Neseniai Afganistane antrą 
kart lankėsi "Chicago Tribūne" 
Maskvos korespondentas Jim 
Gallagher. Jis rašo, kad Afga
nistanas tapo dideliu Kremliaus 
rūpesčiu. Užsienio diplomatai 
Kabule mano, kad sovietams ga
li tekti atsiųsti karo jėgas ir 
pabandyti numalšinti sukilėlius, 
tačiau tas uždavinys pareikalau
tų daug laiko. Matosi, kad ka
riniams sovietų patarėjams, la
kūnams nevyksta palaužti suki
lėlių, kurie kovoja už islamą, už 
seną Afganistano žalią vėliavą, 
keršydami už napalmo bombo
mis sudegintus kaimus, išžudy
tus gyventojus, suimtus religi
nius vadus. 

šalia Afganistano religinių va
dų Pakistane, neseniai Irano 
sostinėje irgi atidaryta Afga
nistano Islamo draugijos įstai
ga, čia grupuojasi kelių afganų 
religinių draugijų veikėjai. Jie 
neslepia, kad daug rusų "pata
rėjų" jau žuvo. Afganai rusų 
nelaisvėn neima, žudo vietoje. 
Rugpiūčio 16 d. Kandahare su-

Pagalba greito 
reagavimo daliniui 
Maskva. — Sovietų spauda, 

kalbėdama apie Amerikos fi
nansinę paramą Izraeliui, nuro
do, kad Izraelis planuoja atsily
ginti Amerikai, padėdamas su
organizuoti "smogiamąjį Ame
rikos imperializmo kumštį''. 
Amerika, skelbia Tass, planuoja 
"greito reagavimo korpusą". 
Izraelis siūlo tam korpusui pa
galbą sunkiaisiais ginklais ir 
aviacijos priedanga, jei korpu
sas būtų siunčiamas netoli Izra
elio sienų, į Persijos įlankos 
rajoną. Greito reagavimo kor
pusas galėtų pradėti veiksmus 
be sunkiųjų ginklų, kurių pilna 
Izraelio karo sandėliuose, rašo 
Tass. 

kilėliai žiauriai išžudė apie 30 
rusų. 

Nuo komunizmo įsigalėjimo 
Afganistane žuvo apie 100,000 
žmonių. Islamo tradicija rei
kalauja "akis už akį" keršto. 
Todėl sukilėliai žudo ne tik oku
pantais laikomus rusus, bet ir 
afganus komunistus. 

Stebėtojų manymu, Maskva 
turi Afganistane tik du kelius: 
atsiųsti kariuomenės jėgas ir 
užimti visą kr?š+^ arba visai 
pasitraukti iš Afganistano ir 
nesikišti į jo kovas. Pirmasis 
sprendimas sukeltų prieš ru
sus islamo šalis, suteiktų Kini
jai stiprų propagandinį ginklą. 
Pasitraukimas sunkiai įmano
mas dėl politinių, propagandinių, 
o taip pat strateginių priežasčių. 

; Galima tikėtis, kad rusai ban
dys sugrąžinti afganams priim
tiną vyriausybę. Sakoma, kad 
Maskvos pasiuntiniai jau lankė
si pas buvusį Afganistano ka
ralių Mohammed Zahir Shafa ir 
tarėsi su jo buvusiu premjeru 
Noor Ahmad Etemadi. Sako
ma, kad Maskvai būtų patogiau 
turėti draugišką nekomunistinį 
Afganistaną, negu jėga ir nesi
baigiančiomis kovomis išlaikomą 
komunistinę vyriausybę. 

Senelis Brežnevas 
vel susirgo 

Maskva. — Sovietų partijos 
vadas Brežnevas, 72 m., sunkiai 
serga, praneša Sirijos ambasa
dos sluoksniai Maskvoje. Pirma
dienį į. Maskvą atvyko Sirijos 
prezidentas Assadas, tačiau 
Brežnevas jo nepasitiko, jo vie
toje į aerodromą vyko premje
ras Kosyginas ir užsienio rei
kalų ministras Gromyko. Vie
šėdamas Rytų Berlyne Brežne
vas parodė nusilpimo ženklų. 
Parade jis buvo vienintelis sve
čias, kuris tribūnoje sėdėjo. 
Revoliucijos minėjime, kai jam 
reikėjo atsistoti ir pasakyti 
kalbą, jį už rankų pakėlė Len
kijos Gierikas ir Rytų Vokieti
jos Honeckeris. 

Sirijos prezidentas Assadas 
planuoja prašyti iš sovietų ge
resnių karo lėktuvų, nes jo gau
ti Mig-23 labai lengvai numuša
mi Izraelio naikintuvų. 

— Libija ir Iranas pakėlė sa
vo naftos kainas, pralenkdamos 
birželio mėn. nustatytas OPEC 
kainas. Gruodžio mėn. Vene-
cuelojo įvyks naftos valstybių 
suvažiavimas, kuris nustatys 
naujas kainas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Senatas patvirtino 8.1 bil. 
dol. užsienio šalių paramai, vi
su bilijonu doL mažiau, negu 
prezidentas Carteris pageidavo. 
Daugiausia lėšų skirta Viduri
niųjų Rytų kraštams: Izrae
liui 785 mil. dol., Egiptui 750 
mil. dol. ir 60 mil. dol. Jorda
nui. Atstovų Rūmai nubraukė 
numatytą 60 mil. doL paramą 
Sirijai ir senatas nebandė jos 
atstatyti. 

— Tailandijos kariuomenei 
Kambodijos pasienyje įsakyta 
šaudyti j ginkluotus vyrus, pe
reinančius sieną iš Kambodijos, 
pareiškė spaudai pulk. Kasen 
Sumanand, pasienyje laikomos 
divizijos vadas. Kai Kambodi-
joje nurims karo veiksmai, bus 
ištremti ir apie 30,000 jos pabė
gėlių, pareiškė pulkininkas. j 

— Meksikos žibalo šaltiniui 
jūros dugne, iš kur nafta ver- į 
žiasi į jūrą jau keli mėnesiai, 
buvo uždėta 310 tonų plieninėj 
"kepurė". Naftos tekėjimas j 
kiek sumažėjo. 

— Respublikonas kandidatas 
į į prezidentus John Connally 

pareiškė, kad, jo manymu, de- į 
mokratų partijos konvencija 
kandidatu pasirinks ne prezi- j 
dentą Carterį, bet sen, Ed-
ward Kennedy. Respublikonų 
konvencijoje svarbiausios var
žybos bus tarp Reagano ir jo | 
—Connally, pareiškė jis. 

— Čekoslovakijoje rengia
mas teismas šešiems disiden
tams, kaltinamiems priešval
stybine veikla. Jie buvo su
imti gegužės mėn, tačiau teis
mas prasidės spalio 22 d. 

— Pabėgęs iš Sovietų Sąjun
gos baleto šokėjas Michail Ba-
ryšnikov pasitraukė aš New 
York City Ballet, nes jis pasi
tempęs kojos sausgysles. Jam 
reikia keturių mėnesių poilsio. 

— Izraelyje besilanką, JAV 
juodųjų organizacijų vadai pa-j 
lygino Palestinos laisvinimo 
organizaciją su Amerikoje vei
kiančia rasistine Ku Klux 
Klano grupe. Vakar Izraeliui 
palankius juoduosius priėmė 

j premjeras Beginąs. 

Ragina remti 
arabų draugus 

Beirutas. — Palestinos Lais
vinimo organizacijos politinio 
skyriaus viršininkas Farouk 
Kaddoumi ragino arabus dėti 
pastangas ir leisti daugiau lėšų 
Amerikos prezidento rinkimų 
kampanijai. Jis nurodė, kad 
kandidatas į prezidento vietą 
John Connally pasisakė už pa
lestiniečių teises ir reikalavo, 

j kad Izraelis pasitrauktų iš oku
puotų arabų žemių. Jis siūlė 
remti tokius kandidatus, tačiau 
pridėjo, kad prieš rinkimus kan
didatai mėgsta daug pažadėti, 
o po rinkimų savo pažadus su
laužo. Taip padaręs ir preziden
tas Carteris. 

Užbaigtas kelias 
iš Kanados į Meksiką 

Sacramento. — Kalifornijoje 
! spalio 12 d. buvo iškilmingai ati
darytas paskutinis tarpvalsty
binio vieškelio ruožas, 4.6 mylių 
ilgio. Sis vieškelis eina iš Ka
nados, per Washingtono, Orego
no, Kalifornijos valstijas j Mek
siką. Kelio "Interstate 5" sta
tyba parsidėjo prieš 26 metus. 
Kanadoje šis vieškelis sujungia
mas su kitu — "Trans-Canada 
Highway", 5.000 myHų ilgio 

j vieškeliu. Atidarymo iškilmėse 
kalbas pasakė trijų valstybių 
atstovai. 

SALVADORE KARIŠKIAI 
NUVERTĖ R0MERA 
Prezidentas su šeima pabėgo į užsieni 

San Salvador. — Karinis su
kilimas Salvadore privertė pre
zidentą Carlos Humberto Ro-
mero pabėgti. Sėdęs į lėktuvą, 
jis su šeima išskrido į Gvate
malą, iš kur atvyko j Miami. 
Salvadoro vyriausybė yra kari
nės chuntos rankose, vyriausi 
sukilimo vadai buvo du pulkinin
kai: Majano ir Gutierez. 

Salvadore po Nikaragvos su
kilėlių laimėjimo labai pagyvėjo 
komunistų veikla, susišaudymai, 
pagrobimai, žudymai. Kariuo
menės sluoksniuose pagyvėjo 
opozicija prezidentui, kuris pats 
yra kariškis. Vieni karininkai 
reikalavo palengvinti režimą, at
statyti demokratines procedū
ras. Kiti reikalavo griežčiau 
išeiti prieš kairiuosius opozici
jos elementus. 

Sukilimas išsyk prasidėjo 
penkiose Salvadoro įgulose. 
Nors San Carlos kareivinėse, 
Zapote ir San Vincente girdė
josi šaudymai, naujoji valdžia 
praneša, kad žmonių aukų ne
buvo ir perversmas baigėsi be 
kraujo praliejimo. Pirmame de
krete naujoji vyriausybė paleido 
parlamentą ir aukščiausiąjį teis
mą ir įsakė visiems sukilėliams 
padėti ginklus. Šiais metais 
Salvadoro smurto veiksmuose 
žuvo apie 50 žmonių. Salvado
ras su 3-5 mil. gyve-.;tnįiį yra 
mažiausia Centrinės Amerikos 
respublika, turinti sienas su 
Gvatemala ir Hondūru. 

Korespondentai iš Salvadoro 
praneša, kad sukilimą prieš pre
zidentą Romero pradėjo karo 
aviacija ir dvi pėstininkų briga
dos. Paskutinėmis žiniomis, 
naujoji valdžia kontroliuoja vi
sas valstybės provincijas. 

Kartu su prezidentu į užsienį 

Nobelio premijos 
Stockholmas. — Nobelio pre

mijos už fiziką paskirtos dviem 
amerikiečiams ir vienam pakis-
taniečiui, dirbančiam Italijoje. 
Chemijos premiją laimėjo vie
nas amerikietis, vienas vokie
tis. Ekonomijos mokslų premi
ja paskirta čikagiečiui dr. 
Schultz. Netrukus bus paskelb
ti taikos ir literatūros premijų 
laimėtojai. Kandidatas taikos 
premijai yra ir prezidentas Car
teris už tarpininkavimą Egipto-
Izraelio taikos deryboms. Per
nai iš devynių Nobelio premijų 
laimėtojų šeši buvo amerikie
čiai. 

išbėgo jo gynybos ministras 
gen. Federico Castillo Yanez ir 
jo pavaduotojas pulk Jose 
Eduardo Iraheta-

Salvadore jau seniai vyriau
sybes sudaro kariškiai. Per 47 
metus kraštas valdomas vie
nos ar kitos karinės diktatūros. 
Paskutinis prezidentas, genero
las Romero į savo vietą buvo 
išrinktas, tačiau, opozicija tvir
tina, suktuose rinkimuose. Prieš 
jo valdymo metodus ne kartą 
išėjo ir katalikų dvasiškija, 
ypač Salvadoro arkivyskupas, 
irgi pavarde Romero. 

_ šiaurės Korėja apkaltino 
Ameriką, kad ji siunčia šnipi
nėjimo lėktuvus virš S. Korė
jos teritorijos. Spalio 12 d. 
lėktuvas SR-71 padaręs virš 
Korėjos du užskridimus. 

Lane KirHand. JAV darbo unijų fe
deracijos sekretorius, numatomas už
imti jos pirmininko George Meany 
vietą. 

Jau pasitraukė 
turky vyriausybe 

Ankara. — Turkijos prem
jeras Ecevitas antradienį pa
skelbė, jog vyriausybė, pralai
mėjusi pagalbinius parlamento 
rinkimus, pasitraukia. Mano
ma, kad prezidentas paves vy
riausybę sudaryti teisingumo 
partijos vadui Suleymanui De-
mireliui. 

Rinkimuose reikėjo išrinkti 
penkis parlamento narius vieto
je mirusių narių. Visas penkias 
vietas laimėjo Demirelio parti
ja. Senate reikėjo perrinkti 50 
senatorių, tačiau opozicijos 
partija laimėjo 32, o vyriausy-

j bė tik i2 vietų. Sis balsuotojų 
pasinešimas į dešinę aiškus ir 
balsuotojų nuošimčiuose. Ece-
vito partija gavo 28 nuoš. visų 
balsų, net 13 nuoš. mažiau, negu 
generaliniuose rinkimuose 1977 
m Opozicijos teisingumo par
tija surinko 47 nuoš. balsų, 11 
nuoš. daugiau, negu 1977 m. 

Vyriausybės pasikeitimas ne
žada Turkijos užsienio politikos 
pakeitimų, tačiau ekonominė 
padėtis sudarys naujam kabi
netui nemaža sunkumų. 

Sekretorius Vance 
vyks į Europą 

Washingtonas. — Valstybes 
departamentas paskelbė, kad 
sekretorius Cyrus Vance gruo
džio 10 d. aplankys Vakarų 
Berlyną. Po to jis dalyvaus 
NATO valstybių užsienio reikalų 

į ministrų konferencijoje Briuse
lyje, gruodžio 13—14 dienomis. 
Iš Berlyno jis planuoja trumpai 
sustoti Rumunijoje ir Jugosla
vijoje. Gruodžio 16 d. jis turi 
būti Washingtone, nes atvykt 
Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher. 

Britai įspėjo 
sukilėlių vadus 

Londonas. — Po penkių sa
vaičių Rodezijos konstitucijos 
derybų Britanijos užsienio rei
kalų ministras lordas Carring-
tonas įspėjo Rodezijos sukilėlių 
vadus Nkomo ir Mugabe pri
imti iki ketvirtadienio britų pa
siūlymus arba važiuoti namo. 
Britanija tuomet svarstys Ro
dezijos ateitį be jų, tik su lai
kinąja Rodezijos vyriausybe. 

KALENDORIUS 
Spalio 17 d.: Ignotas Ant., 

Mamelta, Kintautas, Gytė. 
Spalio 18 d.: Lukas Ev., Tri-

fonia. Jodotas, Jaugilė. 
Saulė teka 7:03, leidžiasi 

6:08. 
ORAS 

Debesuota, gali lyti, tempera-
įtūra dieną 65 1., naktį 60 L 
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DRAUGAS, trečiadienis, 19T9 m. spalio m*n. 17 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKACTDONKIŲ'KŲ BAMOYft 
I R U Segtos*. 2652 W. 65tfc St, CUago, DL 60629 

TetefonM 476-7688 

l KETVIRTĄ DEŠIMTMETĮ ŽENGIANT 
1949 metais, pirmąją skautiš- per trisdešimt įvairaus amžiaus 

ką sueigą Chicagoje saukdamas 
tuometinis v.sl. Liūtas Grinius, 
turbūt, nė svajot nesvajojo, kad 
ji bus pradžia didžiausio laisva
jame pasaulyje LS Brolijoje tun
to ir sėkmingos, dabar jau į ket-
vitą dešimtmeti žengiančios veik
los. 

Per tris dešimtmečius tunto ei
lėse žygiavo ne šimtai, bet tūks
tančiai lietuviško jaunimo. Vie
ni jų praleidę gražias vaikystės 
ir jaunustės dienas žaisdami skau
tiškąjį žaidimą Lituanicos tunte, 
išėjo į gyvenimą išsinešdami ne
užmirštamus prisiminimus. Kiti 
— liko ir užaugę tunte, dabar 
vadovais, rikiuoja jaunesnius bro
lius po vėliavom, kurias patys ne
perseniausiai sekė. 

Per tris dešimtmečius tuntui 
vadovavo (įskaitant dabartinį) 
penkiolika tuntininkų. Šiuo metu 
tunto narių skaičius siekia tris 
Šimtus. Veikia 14 draugovių ir 
laivu. Pastarajame penkmetyje 
laikinai išformuotos penkios 
draugovės. Tunto apimtyje vei
kia vilkiukų, bebrų, skautų, pa
tyrusių skautu, oro skautų, jūrų 
skautų ir jaunių bei j. budžių 

ir patyrimo vadovų, kuriu tarpe 
ne mažas skaičius akademikų. 

Tunto veikla gyva ir įvairi. 
Kas sekmadienį vyksta vienetų su
eigos. Pagal galimybę stengiamasi 
suruošti bent dvi metines iškylas. 
Ruošiami įvairūs kursai, o vy
resnieji nuolat raginami dalyvau
ti sąskrydžiuose, suvažiavimuose. 
Kiekvieną vasarą stovyklauja
ma. Rūpinamasi įvairaus laipsnio 
vadovų paruošimu. Didžioji dau
guma lanko arba yra baigę litu
anistines mokyklas, šoka tauti
nius šokius, dalyvauja kitoje me
ninėje ir kultūrinėje veikloje. 

Iš tunto tėvų susilaukiama 
įvairi talka ir parama, ypatingai 
stovyklavietės priežiūros ir Kaziu
ko mugių darbuose. 

Rako ąžuolyne, Michigano 
valstijoje, turima patogiai įsireng
ta stovyklavietė. 

Į ketvirtą dešimtmetį žengiant, 
didžiausias dėmesys skiriamas 
jaunimo lietuviškumui ir tauti
niu tradicijų išlaikymui vadovau
jantis lietuviškosios skautybės 
ideologijos. 

Ši Skautybės Kelio laida skiria
ma Lituanicos tunto trisdešimt-

Sustaiąstymo valandėlė Lituanicos tunto stovykloje 

vienetai. Tunto vadiją sudaro mečio sukakčiai paminėti. 

Dabartinė Lituanicos tunto vadovybė Nnttr. J. TamuUiclo 

"UTUANICOS" TUNTO 30 M. SUKAKTIS 

Gausiausias ir be tbejo pajė-} 
giausias LS Brolijoje Chicagos 
Lituanicos tuntas 1979 metus 
praleido 30 metų savo sėkmingos 
veiklos minėjimui. 

Sukaktis buvo atžymėta šiais 
įvykiais: 

Tunto stovykla pavadinta "Li-
tuanica 30", vykusia liepos mėn. 
Rako stovyklavietėje. 

Sukaktuvine vakarone. 
Lituanicos tunto talentingų va 

dovų darbų paroda. 
Iškilminga tunto sueiga. 
Sukaktuviniu leidiniu. 
Sukaktuviniu pokyliu. 
Kalbant apie sukaktį, norėtųsi 

nors trumpai paminėti kiekvie
ną iš šių įvykių. 

"Lituanica 30" stovykla 

Liepos 7-21 d.d. Rako stovyk
lavietėje vyko "Lituanica 30" sto
vykla, kuriai po vieną savaitę 
vadovavo viršininko pareigose 
— v.s. Antanas Paužuolis ir j. ps. 
Kazys Miecevičius. Stovyklavo ar
ti 200 įvairaus tmžiaus skautu ir 
vadovų. Stovyklai buvo gerai pa
siruošta ir sėkmingai pravesta. 

Sukaktu vi nė vakaronė 
Minint trisdešimtmetį, spalio 

mėn. 6 d. vakare, Jaunimo cent
re buvo suruošta jauki vakaronė, 
kurioje dalyvavo tunto vadija, 
tėvai, buvę Lituanicos tunto va
dovai ir skautai, bei kitų Chica
gos tuntų atstovės- Svečių tarpe 

—LSS Tarybos pirm. v.s. Sigi
tas Miknaitis, ASS pirmininkas 
fil. ps. Raimundas Strikas, buvęs 
Brolijos Vyr. Skautininkas v.s. * 

s. VL Vijeikis, V. Statkus, bu
vusi Seserijos VS v. s. Malvina 
Jonikienėj seseriškųjų tuntų tun-
tininkės ir kt. 

Vakaronę pradėjo tuntinirikas 
j. ps. K. Mievevičius išryškinda
mas Lituanicos tunto vaidmenį 
lietuvybės sargyboj ir ryžtą bu
dėti dar bent kitą trisdešimt me
tų. 

Vadovų trejetukas sudaina
vo 30 metų jubiliejaus dainą. 

Istorinę Lituanicos tunto rai
dą išsamia paskaita pristatė v. s. 
Antanas Dindzila. 

Sekė įdomus 1959 metais su
suktas filmas, kuriame ne vienas 
dalyves atpažino save ir draugus 
dvidešimčia metų jaunesnius. 

Buvo perskaityti raštu gauti 
sveikinimai, sudainuoti linksmi, 
s. Ritos Fabijonienės sukurti kup
letai, ir v.s. Vi. Vijeikio Lituani
cos tunto daina, kuriai meliodi-
ją sukūrė keturių Lituanicos tun
to skautu tėvas — muz. Faustas 
Strolia. 

Vakaronėje dalyvavusiems bu
vusiems tunto tuntininkams už
degus žvakes ant sukaktuvinio 
pyrago, vakaronės dalyviai vai
šinosi v.s. Reginos Kulienės pa
ruošta kavute, dalinosi 30 metų 
veiklos įvykių prisiminimais, 
linksmais stovykliniais nuoty
kiais, ateities viltimis. 

Vakaronę sklandžiai ir nuo
taikingai pravedė s. Donatas Ti
jūnėlis. 

Spalio 6-7 d.d. Jaunimo Cent
ro žemutinėje salėje vyko talen
tingų Lituanicos vadovų kūrinių 

paroda, kurioje buvo įstatyti s. 
dr. Romo Povilaičio, s. Viktoro 
Kučo ir s. Viktoro Kizlaičio me
džio, metalo, akmens ir gintaro 
darbai. Foto menininkas s. kun. 
Algimantas Kezys išstatė savo 
naujausią plakatinio formato 
leidinį. Įdomi buvo ir s. Jono Ta-
mulaičio paruošta jo ir kitų tun
to fotografų skautiškų vaizdų 
parodėlė. 

Parodą aplankė keli šimtai 
lankytojų. Nebūdama meno kri
tike galiu tik pasakyti, kad paro
da buvo įdomi, ją įvertinti galė
tų tik meno kritikai. Iš apsilan
kiusių pasisakymų darau išvadą, 
kad ji buvo palankiai vertinama. 

Lituanicoje buriasi daug me
niškai pajėgių asmenų —.profe
sionalų ir mėgėjų, kurių darbai 
taip gražiai atstovaujami tunto 
Kaziuko mugėse. Tikėjusiems pa
rodoje rasti jų darbais pripildytą 
salę tenka paaiškinti, kad paro
da nebuvo iš anksto pramatyta 
ar jai ypatingai ruoštasi. Tai 
daugiau kelių asmenų iniciaty
va įpintas dar vienas gražus žie
das Lituanicos trisdešimtmečio 
minėjimo vainikan. 

Sukaktuvinė sueiga 
Lituaniaos tunto iškilminga 

trisdešimtmečio sueiga buvo pra 
dėta šv. Mišiomis Jaunimo cent-
rs *i!°ie, dalyvaujant tunto skau
tams ir vadovams, tėvams ir sve
čiams. 

šv- Mišias atnašavo tunto ka
pelionas v.s. kun. Antanas Sau-
laitis, patarnaujant dviem draus
mingiems bebrams. Mišių auką at
nešė tuntininkas j . ps. K. Miece
vičius, lydimas vilkiuko ir beb-
riuko. Mišių metu skaitė visų ša
kų skautų atstovai, o giedojimu 
gražiausiai pasireiškė balsingoji 
tunto vadovybė. 

Po pamaldų —iškilminga su
eiga, kurią pasigėrėtinu sklandu
mu pravedė v.s. Jonas Paronis. 

Skaitlingoje rikiuotėje su drau 
govių vėliavomis dalyvavo arti 
200 vilkiukų, bebrų, trijų šakų 
skautai, skautininkai. Didesnė da
lis vadovų Lituanicos tunto na
riais perėję visą skautiškąją mo
kyklą nuo vilkiuko iki skautinin
ko laipsnio, dauguma pasipuošę 
akademikų spalvomis. 

Sueiga pradėta pagal skautiš
kąjį protokolą — raportais su 
eigos komendantui, tuntininkui, L 
SS Tarybos pirmininkui į kurio 
pasveikinimą "Lituanicos tuntas, 
Budėki" atsakyta griausmingu 

—"Vis budžiu!", tunto šūkiu 
—"Lituanicos dvasia mus tely

di visada" ir Lituanicos tunto 
daina. 

įnešus JAV ir mūsų Tautinę 
vėliavas, sugiedota himnai-

Sueigos komendantas trumpai 
paminėdamas įsteigimo datą, 
steigėją ir dabartinį vadovą, pri
statė keturiolika dabar tunte vei
kiančių draugovių ir laivų; pa
minėjo penkias pastarojo penk
mečio laikotarpyje suformuotas 
draugoves. Kiekviena draugovė 
sušuko savo šūkį iš kurių, turbūt, 
visiems labiausiai prisimintinas 
lieka DLK Gedimino žvalių vil
kiukų draugovės —"Mūs drau
govė Gedimino, viską mato vis
ką žino!.." 

Pristačius draugoves sekė eilė 
tuntininkams. iŠ penkiolikos 
tuntui vadovavusių sueigoje da
lyvavo devyni. Iškviestiems tun
tininkams sustojus ratu, JAV Vi
durio vadeiva s. Romas Rupins-
kas perskaitė ištraukas įsakymų, 

skiriančių juos tuntininkų parei
goms. Skaitant įsakymą, jame mi 
nimas tuntininkas laikė tunto vė
liavą, po įsakymo grąžindamas 
ją rajono vadeivai. 

Perskaičius LS Brolijos Vy
riausio Skautininko įsakymą, bu
vo iškviesti žymenimis apdovano
ti: 
Ordinu už nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu, tunto rėmėjos Aušra I-
zokaitienė, Virginija Šaulienė ir 
Audronė Tamulienė. 

Vėliavos žymeniu: si. Linas Le-
seckas, psl. Linas Liubinskas. 
Pažangumo žymeniu: psl. Jonas 
Prapuolenis, Petras Remeikis, 
Andrius Tamulis. Žymenis prise
gė tuntininkas j . ps. K Mievevi
čius. Apdovanotoms tunto rėmė-
oms buvo įteikta po gražią gėlių 

puokštę. 

Dešimties gilvelistų ratelyje, 
Gilvelio Miško ženklo mokyk
los baigimo kredencialus ir smė
lio spalvos Šlipsą iš LSS Tarybos 
pirmininko v-s. S. Miknaičio pri
ėmė v.s. kun. Antanas Saulaitis. 

Už pavyzdingą darbą Tautinė
je stovykloje Vėliavos žymeniu 
apdovanota Miško Brolių drau
govė. Žymenį draugovės vėlia-
von įsegė LSS Tarybos pirminin
kas. 

Lituanicos tuntą trisdešimt
mečio sukaktuvių proga sveikino 
LSS Tarybos pirmininkas v.s. S. 
Miknaitis, JAV Vidurio rajono 
vadievė v. j . s. A. Gasnerienė, 
Aušros Vartų tunto atstovė Pau-
lienė, Nerijos tuntininkė j . ps. A 
Veselkienė ir Kernavės tuntinin
kė ps. KBukaveckaitė. Raštu svei
kino LSB vyriausias skautinin
kas s. V. Vidugiris, rajono va
das v.s. Z. Jaunius ir buvęs tun
tininkas ps. V. Petrauskas. 

Mažas, ant kėdės atsistojęs vil
kiukas nuotaikingu eilėraščiu iš
reiškė ką jam reiškia 30 metų. 

Sudainavus "Lituanica 30" sto 
vyklinę dainą, buvo išneštos vė
liavos. Sueiga baigta ryžtingai 
pradedami trisdešimt pirmi veik
los metai. 

Sukaktuvinis leidinys 

Sukakčiai atžymėti išleistas 
kuklios išvaizdos, bet turiningas 
56 psl. leidinėlis —"Lituanicos 
tuntos trys dešimtmečiai". 

Leidinio komisiją sudarė: Vik
toras Kučas, Tomas Remeikis, 
Juozas Toliušis, Jonas Tamulaitis. 
Teksto autoriai —Antanas Dun 
dzila, Juozas Toliušis. Redakto
rius —Tomas Remeikis. Fotogra
fas —Jonas Tamulaitis. Leidė
jas — Lituanicos tuntas. Rinkė
jas Aleksandras Pakalniškis, jr. 

Turinį sudaro: Lituanicos tun
to daina, LSB Vyriausio skauti
ninko s. V. Vidugirio sveikinimas 
ir dabartinio tuntininko j- ps. K 
Miecevičiaus kreipimasis į tunto 
brolius, vadovus ir tėvus, tunto 
istoriniai bruožai. 
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S O P H I E B A R Č U S 
BADIO 6EM06 VALANDOS , 

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalte: kasdien nuo 5:30 
iki 6:00 vai. vakaro. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 
8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 

Teki 4M-241S 
1490 A M . 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, UJU •©«» 

JONAS mšKDflS 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJŲ ŠOKIMUOSE 
Knygoje suglaustai aprašoma 

Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir akau-
d&of okupacijos. 

Išleido autorius 1979 m. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Brooklyn, 
N. Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00. 

Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 83rd S I 

Chicago, IL 60829 

THE UTHUANIAN WORIJMttDE DAILY 
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racept Sundays. Legal HoUdays, dsys after Christmas 

«nd Eastsr by the Uthuanian Catholic Press Society 
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SubscriptiOD Rates $37.00 - Chicago. Cook County. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
oountries. $37.00. 

Palto išlaidas mažinant, pakvitovimaiuž gautasP™*™* 
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviefcvieno skaitytojo ad-
nmo, gavus ii jo mokestį, .tiymima, iki kada yra utsimokejfs. 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 
metami 6 rota. 3 rota. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J-A.V. 35.00 
Kanadoje UJSA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinį ^ 

$10.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
900 

a> Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

S) Redakc ja straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik i J 
anksto susitarus. Redakcija už. 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Trių dešimtmečių veidai 
ir . darbai darbai dvidešimtyje 
skyrelių suglaustai paliečia tun
to kūrimąsi, istoriją ir veiklą 
bendrai ir atskirais dešimtme
čiais. Paminimi mirusieji vado
vai. Supažindinama su atskirais 
vienetais, tunto vadija, tėvais ir 
rėmėjais ir k t 

Leidinėlis iliustruotas tunto 
veiklos akimirkų ir vadovų nuo
traukomis. Tai graži dovana 
visiems Lituanicos tunto bro
liams, o ypatingai tiems, kurie 

nebegyvena Chicagoje ir nebega
li dalyvauti jo tolimenės veiklos 
raidoje. 

Sukaktuvinis pokylis 
Lituanicos tunto trisdešimtme

tis bus palydėtas sukaktuviniu 
pokyliu lapkričio 3 d. S t Cons-
tantine erdvioje salėje. Tikimasi, 
kad į šį įvykį gausiai atsilankys 
nevien tik tunto vadovai ir dar
buotojai, bet ir daugumas per 
tris dešimtmečius tunto gretose 
žygiavę buvę jo nariai, tėvai ir 

(Nukelta. į b paL) 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6449 S o . Pu lask i Road (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing) . Te l . LLT 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v Sešt. 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. KVA 5-2670 
Rezid. tel. WAlbroDk-5-3048 

T e l . o f i so HE 4 - 5 8 4 9 , rez . 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimai. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TERES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakea. Shock absorbers. Murflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fflters. 

V s 3 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wfft 59th Strttt - Ttl. GR 6-7771 

Veikia nuo 7:00 va i ryto iki 8:00 v a i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 v a i popiet. 

JAY DRUGS VAISTINfc 
27S9 W. 71 st St , Chicago, Dl. 60629 

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

Atdtm šiokiadieniai, nuo S «al ryto U l I n L 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 30 vai. vakaro, 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruota* ralrtinlnkaa 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

D r . A n t . R u d o k o kab ine tą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

O f i s . t e l . 735-4477 ; Rez. 246-2839 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

T e l . — BE 3 -5893 
Specia lybė Akių l igos 

3 9 0 7 VVest 103rd S t r e e t 
V a l a n d o s pagal sus i ta r imą 

O f i s o tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm , an t r , ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai. 
ir nuo 5 iki 8 vai vak. 5est. nuo 1 iki 4 vai. 

Of s . P O 7-6000, Rez . G A 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 p.igal susitarimą 

( s t a i g o s ir b u t o tel . 652 -1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec ir sėst 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 VV. 59 St., C h i c a g o — 476-2112 
Vai. pagal susitarimą. Pirm., antr., treč., 
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 v a i 

T e l . of iso ir b u t o : O L y m p i c 2-4199 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero . 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt 12 iki 4 va!, popiet 

Te l . REIiance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59 th S t r e e t 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
•GYDYTOJA IR CHIRURClfr 

KCDIKIV IR VAIKV; LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet.. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

• 

O f s . H E 4-1818; Rez. PR 6-9801-

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS-

Specialybė vidaus ligos • 
2454 VVest 71st Street • -.., 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirmad., antrad., ketvsrtad. ir penktad. 
> iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 7 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CH1RURGIIA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. ' 

4200 NO. CENTRAL AVE. -r 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius i r ' " 

"Contact lenses" • — 
2618 VV. 71st St . — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA "'. 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. **-1 

O f i s o t e l . 776-2880, rezid . 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel . — G R 6 - 0 6 1 7 " 

6 9 5 8 S. T a l m a n Ave . 

Ofiso tel HE 4-2123, namų G I 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st S t r e e t 

t ai . pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir 
-7 — iš anksto susitarus. 

O f s . t e l . 586-3166: n a m u 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd S t r e e t 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt. 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą . 

Aps imoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

įis plačiausiai ska i tomas l ietuvių dien

raš t i s , gi skelbimų kainos yra visierfis 

p r i e inamos . 



Vakariečių neremiami 

PATYS RUSAI BANDO IŠSILAISVINTI 
H l t 

Nors disidentu Rusijoje nėra 
daug, bet vis dėlto jų jėga nėra 
jnenka, nes tai yra vienintelė 
priešą H- organizuota opozicija ko
munistų partijai. Tiek krašto 

.;yiduje, tiek užsienyje gyvenan-
;čių disidentų sluoksniuose vy-
tauja įsitikinimas, kad rusų iš 
bolševizmo neišvaduos Vakaru 
ar kurios nors užsienio jėgos. 

"Atvirkščiai, jos, ypač Amerika, 
"Šiuo metu vis labiau stiprina ko-
"munizmą, įvairiais budais rem
damos Sovietų Sąjungą ir ati
duodamos jos įtakon naujus 

'kraštus. Rusai disidentai, ypač 
-emigrantai, jau gerai pažįsta A-
-meriką ir netiki, kad atsiras čia 
Jėgų, kurios atgaivins Vakarus, 
paveiks jų galvojimą . pozity
via tautų išlaisvinimo linkme. 
Nedaug vilčių teikiama, kad Ru
siją galėtu būti išlaisvinta nau
jo 1caro atveju. Tai kas gi gali 
Rusiją išvaduoti? — dažnai patys 
savęs klausia disidentų vadai, jų 
ideologai ir bando ieškoti atsa
kymo. 

priešams niekada nepritruks 
žmonių, nes jų pusėje būtų mili
jardinė Kinija. 

Rugsėjo mėnesį rusų disiden 
tas Bukovskis Švedijoje skaitė vie
šą paskaitą, kurią suorganizavo 
Ryty Europos solidarumo komi
tetas. Jis pasakė, jog naujųjų lai
kų istorija rodanti, kad Krem-

VAKARŲ ŠALYS IR MASKVA 
Lietuvos pogrindžio nuomone Šiuo reikalu 

(Perspausdinta iš "Perspektyvų" nr. 9) 
S.m. vasario 10 d. Tiesoje" 

buvo patalpinta žinutė "Lankėsi 
užsienio žurnalistai", kurioje ra
šoma: "Vasario 5-8 dienomis 
Lietuvos TSR viešėjo grupė už-

ronto Star" koresp. p. Deividas kant, labai paviršutiniškai. Cia 
Levi ir "Fainenšl taims" koresp. j apsilankę užsienio koresponden-
p. Deividas Sateris. Šiandien jums j tai išsiveža vietinių kolaborantų 
dėkojame už apsilankymą. Atleisį įpirštą mintį, kad komunistai 
kitę, jei kalbėsime ne tai, kas Į agrarinę atsilikusią Lietuvą pa

vertę išsivysčiusia industrine 

liaus režimas per paskutinius I 5 , v a u j a n č i u Didžiosios Britanijos, 
Indijos, VFR, Norvegijos, Švedi
jos, Suomijos, Prancūzijos, JAV, 
Japonijos radijui, televizijai, pa
grindiniams laikraščiams, žuma-

metų esąs pastebimai pasikeitęs. 
Bet tai įvykę ne iš Sovietų valdo
vų malonės, atvirkščiai, prieš jų 
norą. Viskas, kas naudinga 
pasiekta, yra gauta vidaus spau
dimo dėka. Taip režimas turėjo 
susitaikyti su "samizdato" spau
dos buvimu vien dėl to, kad neįs
tengė jo sulaikyti, — nebegali 
visų "kaltininkų" sugaudyti. Ka
dangi daugumas komunistų par
tijos narių patys skaito "samiz
dato" leidinius, tai juo labiau 
nebeįmanoma visu skaitytojų su
kišti į kalėjimus: į juos turėtų 
atsisėsti pusė partijos. Tas pats 
būtų, jeigu būtų gaudomi ir bau-

sienio žurnalistų, akredituotų! jums malonu būtų išgirsti ir ko 
prie TSRS Užsienio reikalų mi- Į reikalautų diplomatinis etiketas. į šalimi. Nesuprasdami, o gal ir 
nisterijos spaudos skyriaus, atsto- j Nesame nei politikai, nei diplo- pataikaudami Kremliui, kores-

matai ir kalbėsime, ką jaučiame, į pondentai nutyli čia vykstantį 
Į ką galvojame. į tautinį pasipriešinimą. 

1976 m. rugpjūtyje Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos disidentai susi
rinko Rygoje aptarti padėtį Bal 

lams ir agentūroms". "Tiesos' i t i]OS respublikose. Visi vieningai 
tvirtinimu, užsienio korespon- j pritarė, kad Pabaltijis, ypač Latvi-
dentai klausėsi aukštų Lietuvos ;a> s p a r s a j s tempais kolonizuoja-
admirustracijos pareigūnų pasa- |m a s B u v o n u s p r ę s ta memoran-
kojimų apie respublikos laimėji- r f a ^ kreiptis į Vakarų pasaulį, 
mus ekonomikos, mokslo ir kul- j nu§viesti tikrąją Pabaltijo padėtį 

džiami ussienio radijo klausyto-
."'Pirmiausia turįs būti iŠlaisvin- jaj. 
tas- pats Rusijos žmogus. Jį rei- • 
lai išlaisvinu iš tikėjimo komu- Anksčiau areštuotuosius ir jų. . . . . . . . . , . 
rištine revoliucija, nes rusai per ar„muosius slėgdavo baimė ir i | g f 19"6)' J o ] e * * • • • » trys 
66 metų gerai patyrė, kad revo- zoliacija. Nė geriausi draugai " 

tūros srityje. Svečius priėmė net 
taip vadinamas Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministras V. 
Zenkevičius. 

Aišku, "Tiesa" negalėjo para
šyti, jog korespondentai taip pat 

ir parodyti Vakarų abejingumą 
šiai problemai. Deja, redaguo
jant memorandumą, buvo suim
tas estų žmogaus teisių gynėjas 
Mart Nikius. Po dviejų mėnesių 
kalinimo jį paleido. Tuo metu 

susitiko ir su keliolika Vilniaus į daliai Rygos konferencijos daly-
"kitaminčių". Spaudos konferen
cija buvo surengta vasario 7 d. 
Angelės Ragaišienės bute (Mar-

fiucija jiems neatnešė nei lais- nedrįsdavo lankyti ir palaikyti [J* x^ftter 

vės, nei gero gyvenimo, nei eko- ryjjus ^ areštuotojo šeima. Da- """ 
. nominės gerovės. Vadinasi, reikia \MiT p politinių kalinių šeimas 

siekti valstybinės santvarkos pa- aplanko ir sušelpia šimtai jų 
kitimo. draugų ir simpatikų. Veikia ir Sol-

Siuo reikalu Al. Solženicynas ženicyno fondas, kuris sušelpia 
sifto eilę punktų, kurių tarpe yra politinius kalinius, neskiriant 
ir toki siūlymai: tautybės. B šio fondo šelpiami į 

Atsisakyti nuo oficialaus mark- j r lietuviai politiniai kaliniai, 
sizmo, kaip "neklaidingos" sis- tuo tarpu mes, išeivijos lietuviai, 
temos. Kitais žodžiais tariant, nesistengėme tokios pastovios 
marksizmą atskirti nuo valstybės. §alpos saviesiems suorganizuoti. 
Bet marksizmas vis dėlto per 60 Solženicyno fondui Rusijoje au-
metu giliai įleido rusuose savo koja net oficialiai pripažinti ra-
Saknis. Taigi jį išmesti nėra ra- šytojai bei mokslininkai. Tai ša
bai lengva. Naujoje sistemoje jis votiškas disidentų "Mopras"... 
galimas, bet neprivalomas. To- Sovietuose įvyko pasikeitimų 

užsienio korespondentai: agentū-

vių kilo mintis įsteigti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tautinio ju
dėjimo komitetą ir jo vardu kreip
tis į demokratinio pasaulio vals
tybes. Bet nespėjus net galutinai 

korespondentė p. įteisinti Komiteto, buvo suimtas 
Cemberlen, "Los Andželes vienas iš jo organizatorių, Vikto-
taims" korespondentas p. Fišeris,ras Petkus. Komiteto veikla pasi-
ir agentūros "Frans pres" kores
pondentė. 

Visų pirma žurnalistai buvo 
paklausti, kas Lietuvoje juos do
mina. Sie atsakė, kad tikinčiųjų 
padėtis, žmogaus teisių pažeidi
mai. 

Tada pirmasis kalbėtojas krei
pėsi: "Leiskite jus pasveikinti 
taip vadinamų Lietuvos disiden
tų vardu. Užsienio koresponden
tų apsilankymas — mums ne
dažnas reiškinys. Dabartinė Lie
tuvos administracija tokių susiti-

baigė, o pasaulis vėl neišgirdo tie 
sos apie Pabaltijį. 

Sis mūsų susitikimas tebūna 
prieš pustrečių metų Rygoje pra
dėto pokalbio tąsa. Dėl laiko sto
kos nesiimame detaliai negrinėti 
Lietuvos padėties. Atkreipsime 
dėmesį tik į tai, kas, mūsų nuo
monę, aktualiausia. 

Šiandien trijų Baltijos respubli
kų egzistavimui iškilo reali grės
mė. Tačiau tragiškam šių tautų li
kimui Vakarų pasaulis tebėra vi
siškai abejingas. Užsienio komu-

Mūsų kova visų pirma yra ko
va už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Ir žmogaus teisių 
judėjimas čia turi gryną tauti
nį atspalvį. Deja, Vakarai neno
ri to suprasti. O juk Kremlius šį 
judėjimą žiauriausiai slopina, ma 
tydamas jame didelį pavojų. Ne
pilnų metų bėgyje aukščiausio
mis kalėjimo bausmėmis (po 15 
metų) buvo nuteisti trys Lietu
vos kovotojai: Henrikas Jaškū-
nas, Balys Gajauskas ir Viktoras 
Petkus. Jaškūnas tarybiniuose la
geriuose jau atkalėjo 10 metų, 
Petkus — 14, Gajauskas — 25. 
Atkreipkite dėmesį, kad visų tri
jų ginklas tebuvo žodis. 

Šiandien mes susirinkome Ro
mo Ragaišio bute. Prieš mėnesį 
jį suėmė. Už ką? Už tai, kad atsi
sakė duoti parodymus V. Petkaus 

tė pertraukė kalbėtoją pastaba, 
kad Prancūzija, pavyzdžiui, ne
pripažįsta Pabaltijo inkorporaci
jos į TSRS. 

Kalbėtojas atsakė: "Faktiškai 
mums tai nieko neduoda. Prisi
mename, kaip Viši kolaborantai 
pasielgė su Lietuvos pasiuntiny
be. Mes nekaltiname prancūzų 
tautos. Tačiau mus užgauna 
Prancūzijos vyriausybės elgesys 
Lietuvos atžvilgiu, tos Lietuvos, 
kurią ji buvo pripažinusi de jure, 
su kurios atstovais kartu sėdėjo 
Tautų Sąjungos posėdžiuose. 

Mes neprašome materialinės 
pagalbos, bet agresoriaus pasmer
kimas būtinas, jei gerbiama vi
suotinė laisvė. Vakarai drąsiai 
smerkia Namibijos okupaciją ir 
SNO tribūnose remia jos kovą už 
nepriklausomybę. Tuo tarpu trys 
Pabaltijo respublikos tarsi neeg
zistuotų ir neturėtų teisės egzis
tuoti. Pasirodo, didžiausia mūsų 
nelaimė, jog nesame negrai.. Jei 
Lietuva būtų Afrikoje, Vakarai 
politiniais sumetimais gintų ją. 
Kodėl SNO nekeliamas Pabalti
jo respublikų klausimas? Turbūt 
tai sukeltų Kremliaus reakciją ir, 
Vakarų akimis, pakenktų de-
tantei. Bet Vakarai, atrodo, ne
supranta ir jiems patiems gre
siančio pavojaus. Laisvė juk ne
daloma. Jei nekovojamą ar bent 
nepadedama kitiems už laisvę 
kovoti, tuo tik stiprinamas ir į-
kvepiamas agresorius, tuo didi
namas pavojus kitoms valsty-

byloje, kad rėmė pasipriešinimo .'bėms— būsimoms aukoms, 
judėjimą. Tik už tai jis šiandien | §iemet ^eina 40 metų nuo 
kalėjime. Prieš savaitę mirė Ra 

su mumis buvo susitikę tik "To-1 dėtį nušviečia, mandagiai šne-

BUJOS ftlATJRfcS JŪROJE 

Siaurės jūroje, Norvegijos zo
noje, ) Siaurės-vakarus nuo Ber
geno, gręžiant juroje, atideng
ti nauji dujų šaltiniai. 

Norvegijos Energijos minis
tras Gjerdė parettkė, kad ži
novų apskaičiavimu ir tvirtini
mu tai esą turtingi dujų šilti

niai ir tas atradimas esąs labai 
reikšmingas. Pirmieji apskai
čiavimai leidžia manyti, kad tų 
dujų ten gali būti apie 1000 mi
lijardų kubinių metrų. Tuo bū
du Europos dujų atsargos pa
didės 25% (dabar skaičiuojama 
4,100 kūb. m.), jei tie apskai
čiavimai pasitvirtins. (I) 

Sovietų ginklai Kuboje, netoli JAV krantų, sukėlę politinę įtampą 

liau. Sovietai turėtų duoti laisvę pirmiausia žmones nustojo bijo-j kimų labaî  nepageidauja. JkiJUol j nikacijos priemonės Pabaltijo pa 
užimtiems kraštams. Dėl sateli- ti. Juo didesnis spaudimas, juo ' "*1 '" '"" 
tiniy^yąlstybių laisvės niekas ne- daugiau stoja į pasipriešinimo 
abejoja, bet dėl kitų pavergtų sąjūdį. Žmogaus teisių sąjūdis 
tautų, kurios yra Sovietų Sąjun- virsta masiniu sąjūdžiu. Jis dar 
gos sudėtyje, nuomonės išsiskiria, padidėtų, jeigu Vakarų valstybės, 
Atrodo, kad daugumas disiden- ypač pasirašiusios šiaip jau ne-
tų vis dėlto yra linkę pavergtas naudingą Helsinkio paktą, j 
tautas ir toliau prie Rusijos pri- spaustų Sovietų vyriausybę savo 
rišti, duodant joms plačią auto- įsipareigojimus, bent jau žmo-
nomiją ir ekonominę gerove, gaus teisių klausimu, vykdyti. 
Kaip dėl to reaguos pavergtos Deja, tokio spaudimo nėra, o jei-
tautos, jau kitas klausimas. g u kartais šis tas šiuo reikalu da- į 

Rusijoje turėtų būti pravesta romą, spaudimas toks švelnus, 
žemės reforma, imant komunis- kad komunistai iš Jo tik pasijuo-
tmės Lenkijos pavyzdį. Kolchozi- kia. 
nė sistema gal ir liktų, bet ji ne- » 
būtų privaloma. Veiktų tiek ko- ^ - ^ u ž j ^ ^ teises, kad 
lektyvme, tiek privatine miciaty- i r wkuk&* kaip reikiant nere-
va* miamas, ima virsti Sovietuose žy-

* mia jėga. Jame pastebimos kelios 
Kadangi iš Vakarų pusės Sovie- srovės, bet tikslas tas pats — siek-

tams joks pavojus negresia, — ti laisvės. Sovietų žmonės ir pa-
netikima, kad daugeliu požiūrių vergtos tautos stengiasi, bet, kaip 
susmukę Vakarai Sovietų Sąjun- minėjome. Vakarai jiems kaip ir 
gą pultų, — siūloma Sovietams nepadeda.Cia jau nekalbama a-
nusiginkluoti, bent jau kas liečia Me paramą jėga ar ginklais, bet 
vakarinių sienų gynimą. Tačiau tik apie paramą žodžiu ir spau-
disidentai įžiūri stiprią komunis- dimu. Tiesa, labai didelį vaidme-
tinės Kinijos grėsmę ir siūlo stip- nį čia atlieka laisvųjų kraštų (A-
riai ginkluotis, stengtis atremti merikos, Anglijos, Prancūzijos, 
labai galimą Kinijos agresiją. Vatikano ir kt) radijo laidos, 
Ginklavimosi tikslas — išsaugo- skirtos sovietinių rusų paverg
ti naujajai Rusijos imperijai Si- toms tautoms ir patiems rusams, 
birą ir kitas rytines bei pietines Tai labai daug, nes sovietinis 
žemes. žmogus yra tiksliai informuoja-
•• Toliau. Sovietų žmonėms tu- mas ir sužino, kas dedasi pasau-
rėtų būti suteiktos įvairios žmo- fe. Vis dėlto to nepakanka. Rei-
gatis teisės bei laisvės, religinio kia, kad visuose laisvuose krai-
auklėjimo teisę įskaitant Tačiau tuose būtų daugiau rašoma apie 
yra rimtų siūlymų išsaugoti ir pavergtas tautas ir jų žmones, 
komunistų partiją, tiktai riboti jos Juo daugiau apie juos rašoma, 
galią. juo geriau pavergtiesiems. Juo 

Siūloma visomis išgalėmis daugiau mes lietuviai Sauksime 
vengti HI pasaulinio karo. Tiesa, už mūsų lietuvius suimtuo-
bolševikams atrodo, kad jie da- sius bei kalinius — juo bus jiems 
bar labai stiprus ir galį užgrobti geriau. Visuomenės ir net paski-
visą pasaulį. Jie iš tiesy gali viską ru Žmonių protestai labai 
nuniokoti, bet karo laimėti ne- naudingi, 
galėtų vien todėl, kad Rusijos b. ko. 

gaišio tėvas. Buvo kreiptasi į vi
sas institucijas (net Brežnevui 
siuntė telegramą), tačiau Ragai
šiui neleido atsisveikinti su tėvu. 

O Vakarai tyli! Tyli dėl ele
mentariausių žmogaus teisių pa
žeidinėjimo Lietuvoje. Jeigu sau
gumas šitaip būtų pasielgęs su 
rusų disidentu, visas pasaulis su
žinotų. Bet juk Romas Ragaišis 
— lietuvis... 

Vakarų šalys nenori gadinti 
santykių su Maskva dėl mūsų j 
mažos tautos". 

Čia "Frans pres" koresponden 

Dabar tautų apsisprendimo teisę 
pripažįsta tik atskiri asmenys, 
bet tai nekeičia bendros disiden
tų krypties. Su rusais mums ne
pakeliui". 

Kažkas pertraukė kalbėtoją: 
"Tu ne visiškai teisus. Mes dė
kingi rusų disidentams, nes jų 
didvyriškos kovos dėka šiandien 
lengviau kvėpuojame. Todėl pri
valoma su jais bendrauti, keistis 
informacija, idėjomis". 

"Los Andželes taims" koresp. 
p. Fišeris paklausė apie Lietuvos 
pogrindžio spaudą. 

Trečias kalbėtojas pradėjo: 
"Jums turbūt plačiau žinoma tik 
"LKB kronika". Bet mes turime 
ir visą eilę kitų leidinių. Praėju
sių metų rudenį pasirodė naujas 
pogrindinis laikraštis "Perspekty
vos", kurio išėjo 7 numeriai. Tai 
gana aukšto lygio leidinys, spren 
džiantis opias dabarties proble
mas, spausdinantis įvairių kryp
čių straipsnius. Todėl jis atkreipė 
daugelio dėmesį ir teikia vilčių. 

Prieš 25 metus Lietuvoje nuti
lo paskutiniai partizanų šūviai. 
Net pusrauoficialiais duomeni
mis, daugiau 100 tūkst. lietuvių 
su ginklu priešinosi primestam 
režimui. Šiandien lietuvių tautos 
pasipriešinimas įgavo naujas for
mas. Apie jo mastą byloja ne 
vien gausi pogrindžio spauda. 
1972 m. Lietuvos katalikų pro-
tetą dėl tikėjimo persekiojimo pa
sirašė net 17 tūkst. žmonių. Pra
ėjusių metų rugpjūčio mėnesį bu
vo paruoštas protestas dėl V. 
Petkaus nuteusimo. Spėjo pasi
rašyti tik 150 žmonių, nes KGB 
kratos metu jį konfiskavo. 

Laisvės troškimas ir viltis gyvi 
visoje lietuvių tautoje. Todėl ne-

Molotovo-Ribentropo pakto, nu-
lėmusio Lenkijos ir Pabaltijo li
kimą. Užsienio radijo laidos apie 
tai nekalba. Gal todėl, kad Vaka
rai jaučia savo kaltę, nė piršto j tikslu mūsų judėjimą vadinti **di-
nepajudinę Molotovo-Ribentro- Į sjdentiniu". Skirtingai nuo Mask-
po pakto padariniams likvi- j vos disidentų, kurių rusų masės 
duoti." 

Čia įsiterpė kitas kalbėtojas: 
Užsienio korespondentų paklaus
tas, jis atsakė iškalėjęs tarybi
niuose lageriuose 24 metus. Jis 
tęsė: "Aš mačiau partizanus, ku
rie mirė keikdami Vakarus už a-
bejingumą mūsų tautos kan
čioms. Mūsų tikėjimas išblėso ka
lėjimuose ir lageriuose. Ir dabar 
mes juos niekiname. Neužmirš
kime, kad mūsų rankas surakin
davo angliškais antrankiais, kad 
lageriai buvo aptverti amerikie
tiška spygliuota viela... Mes ko
vojome už laisvę. Rusų disidentų 
kovos tikslas — žmogaus teisės. 
Mes ties tuo nesustosime Nega
lima išlaisvinti žmogų, o tautas 
palikti vergijoje. Rusiškasis im
perializmas nesuderinamas su de 
mokratija. Kai kuriems rusų di
sidentams atrodo, jog imperijoje 
užtektų įgyvendinti žmogaus tei
ses, ir nebūtų reikalo pavergtoms 
tautoms kurti savo valstybes. O 
mes nenorime laisvanoriškos ver 
gijos. Ir tol mūsų tikslai nesu
taps, kol rusų disidentai nepasi
sakys už visišką kolonijų laisvę. 

nepalaiko, Lietuvoje pasyviosios 
daugumos simpatijos yra tų pu
sėje, kurie kovoja su rusiškojo 
imperializmo siekiais. Koloboran 
tų lietuvių tarpe yra tik saujelė". 

"Rokerio" agent koresponden 
tė p. Cemberlen pertraukė kalbė
toją: "O kokią įtaką jūsų kovai 
turi religija?" 

Kalbėtojas atsakė: "Religija 
šioje kovoje nevaidina lemiamo 
vaidmens. Ji yra tik stabilizuo
jantis veiksnys^. 

Korespondentė vėl paklausė: 
"Kaip tai suprasti?" 

Kalbėtojas vėl paaiškino: "Lie
tuvos okupaciją palyginsiu su 
audra. Tuomet Bažnyčia bus tar
si tos pajūrio uolos, kurios sulai
ko ar susilpnina bangų griauna
mąją jėgą. Religija, be abejo, gi
na mūsų tautą ir didina jos ats
parumą, tačiau pulti ji nesugeba, 
nevaidina ofensyvinio vaidmens. 
O tam, kad nugalėti ar bent ap
siginti, reikalinga aktyvi puola
moji jėga". 

(Bus daugiau) 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P. MELNIKAS 
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jis keikė savo 
ir sugriuvusias 

Lėtai grįždamas į vaistinę, 
susikurtas, iš vilčių sustatytas 
fantazijas. Jis žengė aikšte, kurioje paliko Maurizio, 
ir kur tiek primąstė ir prifantazavo. Visa tai vien 
sausi stagarai. Gyvenimas sujauktas, nieko gero jam 
neatsitiks čia. 

— Nežinau, kas tai būtų. Įsivaizduok, brolio kasdieniniuose reiškiniuose grąžindama priekaištą, 
vaiduoklis sapnuose mane kviečia į namus. Jei po tiek laiko panašaus žmogaus pamatymas 

— Ar kada nuo to pagysim? pro vaistinės langą tiek apstulbino, kad jis vijosi 
— Tik ne aš, — su įsitikinimu pasakė Careckis. šmėklą gatve, padėjo ant pečių ranką ir rengėsi ją 
Po pietų Danys prigulė ir ilgai vartėsi lovoje, apkabinti — reiškia, kažkas su juo netvarkoj. 

Careckio pažadintas, jis automatiškai nulipo į Tau reikia daktaro, patarė jam Dargašius. 
valgyklą, pavalgė ir, grįžęs, vėl išsitiesė ant lovos. Reikia, jei dar nevėlu. Gal reikia psichiatro? Kas 
Lyg kelias dienas būtų nemiegojęs, greit užmigo ir, tai pasakys? 
pabudęs, galvojo, kad jau rytas, bet buvo tamsu. Tas pats žmogus vėl kėlės iš lovos, vėl vanduo 
Kažkas ūžė jo galvoje. skardeno lovį prausykloje, bet Danys nurijo seilę, 

Gal nuo ilgo miegojimo? Ar vėl tas prakeiktas apsivertė ant kito šono ir neramiai miegojo, 
svaigimas? Atsiminė vaistinėje gautus vaistus, 
nurijo kelias piliules ir, sėdėdamas ant lovos, jautė X 
vaistų veikimą ir girdėjo, kaip praausykloję griaudė 
ir dūko vandens srovė, kaip riedantys žvirgždai. Tas Iš ryto, vos pabudęs. Danys pasuko galvą 
trukdė toliau miegoti. Careckio pusėn. Matėsi jo pasišiaušusi galva, 

Sėdint ant lovos krašto, daktaro Rausch piliulės kurioje, ką tik pabudus, žiovavo plati burna. Jis 
palaipsniui ramino. Prausykloje dundesys tilo. nesikėlė ir toks drybsojimas buvo stūmimas ir 

Vaistininkas jam ištiesė suvyniotą vaistų Įsiklausius, atrodė, nuolatinis vandens barbėjimas trumpinimas dar vienos lagerio dienos. Ir Danį tai 
buteliuką. Drebančia ranka atskaitęs pinigus. Danys kilo dėl atsukto ir užmiršto kranelio. Atsikėlus ir jau buvo apėmę. 
juos padėjo ant stiklinio stalo. žengus kelis žingsnius, atrodė, kažkas plovėsi kojas — Kas naktį čia baladojos? — Danys užklausė. 

Vaistininkas juos paėmė, atskaičiavo ir pabėrė ar rankas. Girdėjosi nosies šnirpštimas, — Tur būt, Dargašius, — žiovaudamas, išstenėjo 
grąžą. Išeidamas, Danys dar apžiūrėjo vaistų spinteles čiupinėjimasis ir praveriamos durys. Careckis. — Jį primušė girti amerikiečiai. — Daniui 
ir dirstelėjo pro langą į praeinančius žmones. Tamsoje žingsniai artėjo į jį. Kažkieno šlepetės galvojant už ką, Careckis ^apildė. — Dėl vokiško 

Gaugos nesimatė. Jam atrodė, kad kažkoks braižė grindis ir, atrodė, žmogus tamsoje atsimušė akcento, žalčiai... Dargašius gerai vokiškai kalba, 
vaiduoklis buvo atsilankęs. Jis pasirodė, kaip kakta į jį. Danys nurijo seilę ir sustojo. Kambario Per šokius vakar jis šnekėjo su viena vokietka. 

viduriu artėjo nepažįstamas žmogus. Danys Išgirdo amerikiečiai ir prie jo prikibo, galvodami, 
pasitraukė į šoną ir nepažįstamasis, sunkiai kad jis koks nors buvęs vokiečių kareivis. Bet 
kvėpuodaas, praėjo šalia, šnirpšdamas, jis gulė į Dargašius, matai, gan karingas... 
lovą ir, kiek pasivartes, aprimo. — Ir ką? 

Tada atbulas, pirštų galais, Danys sugrįžo į — G i r t i amerikiečiai, tur būt, galvojo, kad karas 
lovą. Atrodė, lyg pro vaistinės langą matytas d a r nepasibaigė ir šokių salėse dar reikia mušti savo 

— Niekai. Aš dažnai matau savo brolį, pasilikusį Gauga praėjo tamsoje. Kažkuo tai jam priminė St. Priešą, ypač jaunus vyrus. Dargašiaus puikus 
Lietuvoj. Poelteną ir Gaugos pasiutimą. Šis draugo beldimasis vokiškas akcentas po penkių metų čia girtam 

— Keista... Gaugą prisimenu, kai pažiūriu į nebuvo be priežasčių. Noras sergantį draugą palikti, amerikiečiui atrodė vietinis. Ir, kai jis kibo, 
įskeltą laikrodėlio stiklą. Į pratrintą nuo kritimo ku rj j a u t ė gt. Poeltene, keršijo dabar. Kai gyvenimas Dargašius pirmas sumalė jam snukį. 
ciferblatą. beveik susitvarkė, sąžinė dar buvo jautri, — — — (Bus daugiau) , 

šmėkla, ir dingo, tarsi keršydamas jam už kažką. 
— Sakyk, ar tu tiki vaiduokliams? — grįžęs 

lagerin, Danys pasakė nustebusiam Careckiui. 
— Netikiu, Dany. 
— Man atrodė, kad pro vaistinės langą savo 

draugą Gaugą pamačiau. 
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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS HARTFORDE 
Susituokė Genovaite Stankaityte ir Jonas Zdanys 

Spalio 6 d. švč. Trejybės lietu
viu parapijos bažnyčioje, Hart
forde, Conn., sakramentinės mo
terystės ryšiu susijungė Genovai
tė Stankaityte, Olgos ir dr. Alfon-

ra baigusi Connecticuto univer-ilų kaip Cart Fisher, Booaey 
sitetą. Prieš keletą metų lankė 
lietuvių kalbos kursus Fordhamo 
universitete. Dabar dirba Trave-
lers draudimo įstaigoje, būdama 
vieno skyriaus vedėja. 

Dr. Jonas Zdanys, gimęs New 
Britain, Conn., kolegijos kursą 
baigė cum laude Yale universi
tete. Vėliau, magistro ir daktaro 

(Buffalo mieste) iš 
| anglų literatūros. Redaguoja žur-

dienas mūsų auklėjimo ir moky 
mo kelyje", Genovaitė dėkojo iri 
visiems svečiams už dalyvavimą ? *.T •»»• • i • . , CA , •. I I laipsnius įsigijo New Yorko valst ir gausias dovanas. Savo taiklu \ . . b' • . • LI: • • _ i* * -v, j universitete ir taisyklingai tartą lietuvišką 

so Stankaičiu duktė, ir dr. Jonas žodį Genovaitė baigė tokiu pasi- j , T . _ 
Zdanys, Janinos ir Alfonso Zda-1 sakymu: "Mums atrodo, kad jūs j ^ U

m ^ t U a n U į . J ° n a S , 3 U y r * P3~ 
nių sūnus. Jų moterystės ryšį tikrai nuoširdžiai priimate į savoj, . ,. *v z.JO,! v e

 T
e*as l a n ? ~ „ v .. j i • • • * L i - — * - Ių ir lietuvių kalbas. Ir pats rašo 

Baznvcios vardu palaimino jau- tarpą, o mes, kaip matote, pasi- 7,. vv. \ . , ,, *^ rf 
nosios dėdė kun. Domininkas liekame su noru tarp jūsų ir visa-! e i l e r a s c m s a b l e m k a l b o m - P e r " 
Mockevičius,koncelebravęs jung-. me lietuviškame gyvenime." 
tuviu mišias drauge su savoj Zdanių vestuvėse svečių buvo 
broliu kun. Kazimieru Mockevi- ir iš tolimesnių vietų — Chica-
čium, prel. Vytautu Balčiūnu, gos, Rochesterio, Detroito, Cle-
kun. Stasiu Yla, kun. Leonardu velando, VVashingtono, New Yor 
Andriekum ir Hartfordo lietuvių ko, New Jersey, Floridos. Šeimos 
par. klebonu kun. Juozu Matu- j artimųjų tarpe buvo ir jaunave-
čiu. Sanktuarijoje dar buvo kun. • džio seneliai - jo tėvo tėvai ir 
Alb. Gurklis. j motinos motina. Susilaukta svei-

, . , . , I kinimų iš Lietuvos laiškais ir te-
Mišių metu M i o p r f y Irena Į l e g r a m o m i s 

Genovaitė Stankaityte Zdanie 

Hawkes, Highland Music Co. ir 
kt. | 

Jo kūrinių yra įgrota j plokš
telę Amerikoje ir Anglijoje. 

Romantic koncerto fortepijo
nui su orkestru yra vienas iš 
ankstyvesnių jo kūrinių. Jis 
publikos ypač mėgiamas dėl me
lodingumo ir vykusios orkes-
tracijos, kad koncerto visuma 
išryškina gilią kompozitoriaus 
mintį. 

Tikimės, kad solistė, jau anks
čiau kelis kartus šį koncertą 
atlikus, dar daugiau įsijungs į 
kompozitoriaus dvasinį palikimą 
ir naujai iškels tuos momen
tus, kurie anksčiau buvo ma-

į žiau pastebėti 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E ! 

Marąuette Park — Brick bungalow 
3 bedroom (possible 2 more), living 
rm.. dining rm. Full finished base-
ment. 2 car garage. pool & patio 
(45,900.00. 778-1711 

Namai Chkagoje ir 
priemiesčiuose 

.__—w w . 
Petkaitienė ir dr. Izidorius Alis. Smuiku grojo vienais ^Hartfordo n ė ^ ^ a u g Q R o c h e s t e r y j e Y-

nai atspausdintas jo pasirinktu 
ir išverstų lietuvių poezijos kūri
nių rinkinys "Selected Post-war 
Lithuanian Poetry", o šiemet ne- Į 
seniai išėjo jo išverstos Sigito Ge-
dos poezijos rinkinys "Songs ori , , _ ,. M 

Autumn'V Jonas dirba Hartfordo | P ^ » * « f » su mūsų soliste, 
Travelers bendrovės redakcinis- * * • • * k a d 1 koncertus uj imas 
me skyriuje 

Jaunavedžiu Zdanių artimieji, 

Marquette Parke 2-jų aukitų mor. 
3-jų miegamų butai. Gazo Šiluma. 
$45,500. 

Marquette Parke. 3-]ų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara-

šia proga kviečiama lietuvių ^ * ? 9 , 9 5 ^ 
visuomenė Los Angelėj mieste 

E E A L B S T A T E 

PIRKĖJO UlMEI 
Bnuomdįjamas 4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir California. 
Puikia marinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Išnuom. 4 k. butas antrame 
aukšte be fiildym. 160 dol. mėn. 
B. Leksna, 7254 S. Fairfield Av. 

Svarui 2]ų aukitų murai. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

Platu* sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateiCiai, ir kaina nuderėta. 

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

išnuomojama naujai atremontuota 
2 kamb. patalpa ofisui arba tinka vy
rui gyventi. 71-os ir RockweU g-vių 
apyi. Skambint WA 5-7612. 

draugai ir pažįstami 
šviesiausių dienų. 

linki jiems 

ypač, kad j koncertus 
yra nemokamas. 

Koncertai įvyks spalio 21 d., 
sekmadienį, 3 v. p. p. Senior Ci
tizen Symphony, VVilshire Ebell 

« 

-

simfonijos orkestro narys. Vargo-
nais grojo muz. Jurgis Petkaitis, 
jaunųjų ir jų palydos žygiavimui 
bažnyčioje prie altoriaus į tradi
cinę muziką meistriškai įpynes 
Sadutės melodiją. Palydą sudarė 
jaunosios sesuo Regina Stankai
tyte, Izabelė Laučkaitė, Marytė 
Zdanienė, Pranutė Laučkaitė 
Domanskienė, Leonas Zdanys, 
dr. Juozas Stankaitis, Algirdas 
Zdanys ir Balys Maurutis. Žiedus 
ir gėles nešė Jennifer ir Michelle 
MocejūnaitėSvjaunosios dėdės a-
nūkės. Pamaldy liturgija atlikta 
lietuviškai. Nuoširdų pamokslą 
pasakė poetas kun. dr. Leonardas 
Andriekus, o kun. Kaz. Mockevi
čius tarė žodį angliškai. Visi 
koncelebrantai aktyviai dalyva
vo jaunavedžių intencija aukotų 
mišių atitinkamų maldų skaity
muose. Kunigui paskelbus Geno
vaitę ir Joną jau esant vedusiais, 
gausūs pamaldų dalyviai pasvei
kino juos nuoširdžiu plojimu. 

Vestuvių pokylis - priėmimas, 
vakarienė ir pasilinksminimas vy
ko Glastonberio Country Club j 
jaukiose patalpose. Pustrečio Šim-' 
to svečių, pasisveikinę su jauna
vedžių tėvais, jaunavedžiais ir jų 
palyda, vaišinosi ir šnekučiavosi 
skoningai išpuoštoje salėje. 
Prieš pradedant vakarienę, jau
navedžius netoli garbės stalo pa
sitiko jų tėvai su duona, druska 

Kor. 

PIANISTE RAIMONDA APEIKYTĖ 
VĖL PROFESINEI AUKŠTUMOJ 

nusi anksčiau su simfoniniais 
orkestrais Brahmso B flat for
tepijono koncertą, Rachmani-

i noff Nr. 2, Tchaikowsky Nr. 1, 
List Nr. 1 ir šių laikų kompo
zitoriaus Jerom Voughn "Dream 
Concert". 

Kompozitorius - dirigentas 
Louis Palange mirė pačiam pro
fesiniam žydėjime — 62 m. Sa
vo neilgam amžiui j is dirigavo 
septyniems simfoniniams orkes
trams, maždaug po 80 koncer
tų į metus. Chicagai gal įdomu, 
kad jis gavo garbės daktaratą 
muzikoje iš Cbicago Conserva-

Kompoz. Louis Palange | t o r y CoKege of Music ir daugy-
. !bę titulų, surištų su aktyviu 

Raimonda Apeikytė, viena į A m e r i k o s muzikiniu gyvenimu, 
žinomiausių mūsų pianisčių iš-j D a u g i a u k a i p 50 j Q kompozi-
eivijoje, dažnai kviečiama k o n - ^ j ų išspausdinta žinomų leidyk 
certuoti ir amerikiečių pablikai. 

Du koncertai įvyko su South-
east Symphony ir su Senior CS-
tizens Symphony orkestrais. 
Abu koncertai yra skirti nese
niai mirusiam Kalifornijos kom
pozitoriui - dirigentui Louis Pa
lange pagerbti. 

didžioje koncertų salėje 4401 < dsco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja | 
W. 8th St. Diriguos Leon Ar- j gazo šiluma. $75,000. 
noud. Spalio 28 d., sekmadienį, i Brighton *»**•• Taverna ir puikus 

1 5 kamb. butas. įrengtas rūsys. Ga
ražas. $68,000. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty 
Shop ir 4% kamb. liuksusinis butas j 
antrame aukšte. Prie pat bažnyčios, f 
$50,000. 

Brighton Parka. Trys mūr. namai. | 
2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša-' 
ua kito 64,000. j Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Pinkus investavimas. 62-os ir Fran- į 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Lemont, Illinois 
4 v. p. p. Audupon Junior High-
school solėje, 4120 — l l t h Ave. 
(prie Stocker) Los Angelėj. Di
riguos Richard Kade. 

Giedra Gudauskienė 

KISCELLANEOUS 

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

visa rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

Brighton Parke. 
tai. Mūro namas, 
nis. $58,900. 

Taverna ir 2 bu- i 
Gerai einantis biz-

Su Louis Palange diriguoja-
ir vyni. Kun. Stasys Yla sukalbę- mu Downey simfoniniu orkes-
jo šiam pobūviui skirtą maldą, tru Raimonda atliko solo forte-
jo paties sukurtą jaunavedžiu i- pijono partiją jo Romantic kon-

I 
s 1 

žengimui į vedybinį gyvenimą 
pažymėti. Tėvai (Stankaitis ir 
Zdanys) pasveikino visus sve
čius, — gimines, draugus, bend
radarbius, — atvykusius pasida
linti jų vaikų šventės džiaugsmu. 
Pirmasis pabrolys, jaunojo brolis 
Leonas, pakvietė visus pakelti 
šampano taures į jaunųjų laimę 
ir sėkmę naujame gyvenimo ke
lyje. Sugiedota Ilgiausiu metu-
Edvardo Radionovo orkestras ne
pašykštėjo lietuviškos muzikos 
gabalėlių. Pobūvio eigos pranešė
ju buvo Juozas B. Laučka, jauno
sios dėdė. 

Baigiant vakarieniauti, jau
nuosius pasveikino JAV Lietuvių 
Bendruomenės Hartfordo apylin 
kės vardu jos pirmininkas Stepo
nas Zabulis. Priminęs, kad abu 
jaunavedžiai yra apylinkės val
dybos nariai, Zabulis įteikė jiems 
dovaną — Lietuvos Vytį ir pa
linkėjo šviesiausių dienų. Tėvų 
vardu kalbėjęs dr. Alfonsas Stan
kaitis pasakė kiek ilgesnį žodį, 
jautriai ir vaizdžiai įausdamas 
jame visu artimuiu viltis, kad 
jaunieji ne tik būtų palaiminti 
savo šeimos darniu gyvenimu, j S 
bet ir pasiliktų ištikimi savo reli-Į = 
gijai, lietuviškam žodžiu; ir ver- I I 
tingoms tautos tradicijoms. T o ; £ 
jam linkėjusi, sakė dr. Stankaitis,'§ 
jo žilagalvė motinėlė, atsisvei-jS 
kindama jam išvykstant iš Lie- 'S 
tuvos, to jis linkįs ir savo vai- Į 5 
kams. Prabilo ir abu jaunave- 5 
džiai — Genovaitė ir Jonas Zda- = 
niai. Nors ir poetas, jaunavedys Į § 
Jonas sakė, kad jis, kaip vyras, rū- s 
pinsis šeimos praktiškais reika-j£ 
lais, o Genovaitė, kaip žmona, 15 
galėsianti už juodu abu kalbas į S 

certo premjeroje 
1974 m. 

Vakaruose 

Tas jos pasirodymas "Lon 
Angeles Times" kritiko buvo la
bai gerai įvertintas. Žinoma, tai 
sekė po to, kai ji jau buvo pa
tyrusi fortepijono koncertų so
listė — interpretantė, skambi-

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCBLIC 
INOOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, t e l 254-7450 
Taip p:«i daromi VERTIMAI 
GIMIMŲ iškvietimai, pildomi 
PIMKTTBES P K A S Y M A ! h 

kitokie blank.il 
HIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIIIIUUIIMHIIIII 

P L Ū M B T N"G 
Licensed, bonded, insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIllIUlUliUUUIUIlUIII 

SIUNTINIAI t LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
CbJcago, UI. 60632, tel. 927-5980 

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

Tel — WA 5-806S 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

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

Mūrinis 6 kamb. bungaknr. Gara
žas. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Iaeome Tai 

Notary RepabUe 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
839-1784 arba 839-5M8 

llllllllllllllllllllllUlUtlUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 

t kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-Jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
karna. $30,000.00. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 

Draudimai — Iaeome Taz 
NoUriataa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzfe Av. — 778-2233 

D Y i i i i e i 

Vacant lot. City 
50 x 178 f t. $12,000.00 

NVOLSKI REALTY 
22S Mam St. 

Lemont, m. OMO 
257-2234 or 257-4815 

HELP WANTED — VYBAI 
— 11 i i " — ~ ' 

REPAIRMAN: 
SHEET MĘTAL MACHINERY 

We are looking for a reliable indi-
vidual with proven mecbanical apti-
tude to fili secure, long-term position 
witb growing company. Competitive 
salary, insurance, profit-sbaring. 
Friendly working conditions. Contact 

MR. KASSEL 543-7310 -

D £ M E S I O 

VALOME KILIMUS 
Pagal susitarimą — Skambinkite 

tarp 4 ir 7 vai. popiet. 

778-1963 — J. SIUMAITIS 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemes ūkio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žemes 

! Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu-
j vos aukitąją žemės ūkio mokyk

lą kuri buvo įkurta 1924 m. 
Išleido Lietuvių Agronomų Są

junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., 

Ghlcsvgo, IL 60629 

MACHIHE OPERATOR 
One to two yrs. exper. preferred. 
Mechanical ability a neceasity. Wil-
ling to train on our special eąuip-
ment. Apply in Person. 

P. S* GREETINGS 
2727 W. Chicsgo — Tel. 384-0234 

FOOD SERVICE 
Private Club needs bus boys and 
salad person in the Lincoln Park 
area. Full or part time. cooksl 

CaU - 549-3922 

Mantevtance Engineer 
Wanted for medium size Loop ho-
tel. Good salary, Stroke benefita. 
Mušt live on premises. 

CONTACT MANAGER 
10 to 5 p.m. — 427-8000 

•iiiiiiiiiiiiiNitiniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiNiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiniiinii4 

wm ym w» 

| Vienintelis pasirodymas Chicagoje pasižymėjusio | 

I UKRAINIEČIU BANDURISTU CHORO ! 
į JUBILIEJINIAME KONCERTE | 
| $| sekmadieni, spalio meti. 21 d., 1979 m. i 
| 6:30 vai. vakaro | 
i LANE TECHNICAL HIGH SCH0OL AUDITORIJOJE | 
i (VVestern Ave. ir Addison St.) I 
S 3 
s 3 
i Nauja programa f 
| BANDŪRA - CHORAS (45 asmeny) | 
I SOLISTAI 

Bilietai jjannami: 

DF3.TA IMPORT, 2246 Went Oiknjco Avenue 
Tel. — 4S5-7788 

VKRANIAN—AMERICAN 
2S15 W « t f*<if-x*» Avenne 

BOOKSTORE 
Tel. _ 276-8873 

UKRAINIAN - AMERICAN M^SINESS.MENS 
ASSOOATION & LAUD. OFFICE 

Ml Norft We<fti»m Avrrme Tel. — 489-4450 
Bilietų kainos: $900, $7.50, $6.50, $6.00 

(Nemokamai vieta automobiliams pasistatyti mokyklos kieme.) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i 
Įvairit; prekJ^ pasirinkimas ne

brangiai Iš mūsn sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St , Chloago, IU. 60629 
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

llllllllllllilIlIUIIIIIIIIIIHUlIlI Illlllllll 

miiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiimt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th Sfc, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIHIHII'IIIIHim 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 artm 376-5996 
lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

pasakyti... Padėkojusi tėvams i | 
"už nemigo naktis, už rūpesčio i ?iifiiHt«iililillllHlliMiiHitiiiiiltitiiHUttSMmiiiHiiimiliiillllllUIIIIlllllliilllllUlllllt^ 

lO^į — aO% — tO% pl*t*<» raokSBlte 
a i apdrauda nno agni*** ir aatomo-
hilio pa* mus. 

I-
FRANK Z A P 0 L I S 

Telef. O A 4-8654 
S2f8y2 W. 95th Street 

tMiiiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiimtiitiiiiHutiimn 
Tai puild dovana — bet kuria 

proga! 1 

Popular Lithuanian i 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jaozaptna Psmivnrdlent 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagrasino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrius 
4545 W. SSrd Street 
dseago, minois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KELIU 
Prisiminimai 1965-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 

Cbicago, m. 66629 

HELP WANTED — MOTERYS 

TW0 EXPER. F0REMEN 
ON METAL STAMPING 

and ąuality controt. Day & nite shift 
open. Excell. benefitn. 

CaO Be. S;» A 5: Jt 5V7-4259 

R e i k a l i n g a 
V I R £ J A 

HEALTHY FOOD 
RESTAURMTT 

Tel. - 326-2724 

UPERIENGED DRIYER -
who knowi Chicago well. 

CaU — MR. LRRSON 
2 7 8 - 9 2 0 0 

T o o l & Die Repair 
Eapanding company has immediate 

need for person with experience work-
ing & maintaining progressive, com-
pound & draw dies. ExceUent rate of 
pay, liberal employee benefits, includ-
ing air conditioned tool room, pension 
plan & opportunity for overtime. CaU 
Chief Engineer. 

SEALED POVVER CORPORATION 
2039 N. Jsntee, Melrose Park, m. 

•81-5500 
*.n «qual o»vwriuuity «mpioy>?: 

j _ _ _ — « 

Mcchanicil Design 
Draftsmen 

3 to 5 years experience 
German language an advantage. 

Call for appointment 
9 9 5 - 8 2 0 0 

Air Conditkmuig And 
Heating Mechanic 
Experienced. Top wages 

Sales, servke and installations. 
Recommendations reąuired. 

Ctll —M.LG. HEATIHG 
2 5 1 - 1 1 1 0 ' 

Perskaitė "Draugą" duokite 

% kitiems pasiskaityti 

SKELBKTTfcS "DRAUGE". 

H E L P W A N T E D — M A L S * r E M A L B 

m IINMBMIIIISIHMMMI 

DUE TO A WORK STOFPAGE WE HAVE THE FOLL0WING 
posrnoNs AVAILABLE ON BOTH A PERMANENT AND 

TEMPORARY BASB. 
These positions are available immediately. 

HOUSEKEEPING AIDĖS LAUNDRY AIDĖS 
DAY JANTTORtAL FOOD PREPARATION • 
NIGHT JANTTORLAL FOOD SERVERS 

Apply in person or phone to arrange an interview. 

P I C K - L I S L E 
6200 S. Roirt* 83, U tU , IL TA 088-2161 

A n rVinat f>|»t>orttititty Emptorar 

http://blank.il


> —. m 

BOSTONO 
ŽINIOS 

VOLUNGIŲ KONCcRTAS 

. . 

Saplio 7 d. Lietuviu Piliečiu 
d-jos salėje So. Bostone, Lietuviu 
radijo valandos Laisves Varpas, 
vedamos adv. Petro Viščiniu, bu 
vo surengtas rudens koncertas. 
Tai buvo 45 mėty šios jungti
nės radijo valandos —Lietuviu 
radijo valandos ir Laivės Varpo su
kakties renginys. Vedėjas Petras 
Viščinis kiekvienais metais su
rengia du tokius renginius, vie
ną pavasarį, o kitą rudenį, šū
kiu „Pažinkime savo telentus". 
šiame renginy programą atliko 
„Volungės" ansamblis iš Toron
to, Kanados. Ansamblį sudaro jau
nos panelės ir ponios, vadovau
jamos Dalios Viskontienės. Sis 
ansamblis jau yra daug kur kon
certavęs, o šią vasarą atliko me
ninę programą IV Pasaulio Lietu
viu jaunimo kongrese. Visur re
cenzentai ansamblį labai gerai 
įvertino. Bostone jis pasirodė pir
mą kartą. Ir mes prisidedame 
prie ty visu gražiu jo įvertinimu. 

JŲ programa buvo didelė. Ją 
sudarė: Sveikinimas jaunystei, Oi 
lekia, lekia gulbiy pulkelis, Iš ry
ty šalelės, Risčiau akmenėlį, Vi
jo vilkas voveraitę, Liepė man mo
tulė, Ko liūdi berželi, Saulelė 
raudona, Žalioj lankoj obelyns, 
Skamba kankliai, Beauštanti auš
relė, Aviža prašė, Piršly, piršly, 
Vištela karkė, Mergyte mano, Pa
sėjau dobilą, Kai ateis pavasaris, 
Pavasario dienelė, Nemunėli, Ne
munėli, Vasaros naktys, Devyn
balsė, Gamtoje, Tu prisimink, 
Rid rito, Vakarinė daina, Mėty 
laikai —ciklas: Vasara, Ruduo, 
Žiema, Pavasaris ir pabaigai — 
Pienė. 

"•"Pritariam visiem recenzentam, 
gražiai apie šias volunges rašiu-
siem ir puikiai įvertinusiem. Jos 

susa-'ktas specialus posėdis Pet- plyčios svečių kambaryje. 

Sukaktuvininkai Petronėlė ir Pranas Atkočaičiai 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, I1L 

?x ir On 5 Abromaičių namuose. 
Dalyvavo: pirm Domas Misiu-
iis, sekret. Ona Abromaitienė, 
ižd. Janina Lieponienė. Jurgis ir 
Teresė Alenskai, Birutė Navic
kienė, Baifo direktorė Faustina 
Mackevičienė, prof. Mečys Mac
kevičius, Andrius Laukaitis ir 
Petras Abromaitis (namų šeimi
ninkas) . 

Pranešimus padarė valdybos 
! pirm. Domas Misiulis ir sekr. 
Ona Abromaitienė. 

Vajus Lemonte ir jos apylin
kėse pradedamas spalio 21 d., 
sekmadienį, 12:30 vai. šv. Mi
si omis, toje pačioje, kaip jau 
lietuviams žinoma vietoje. De 
Andreas kunigų seminarijos 
koplyčioje, 127 St. šv. Mišias 
atnašaus kun. Alfonsas Graus-
lys. Vargonais gros muzikas 
Faustas Strolia, o solistė Roma 
Mastienė pagiedos keletą gies
mių. 

Nepraleiskime puikios progos, 
kurią mums suteikia Lemonto 
Baifo 28 skyriaus valdyba, daly
vaukime pamaldose. 

Prieš ir po šv. Mišių, koply
čios prieangyle bus renkamos 
Balfui aukos. Po to skyriaus 
valdyba visus pavaišins kavute 
ir pyragaičiais, ten pat prie ko-

Lemontas ir jos apylinkės 
suskirstytos radonais. Kiekvie
no rajono lietuvius aplankys 
(tuos kurie neb'is paaukoję pne 
koplyčios prieš ar po šv. Mišių) 
Baifo įgalioti . akų rinkėjai, j 
Kiekvienas rinkėjas turės raš-j 
tiška Baifo įgaliojimą. Aukų 
rinkėjai: Jurgis ir Teresė Alens- i 
kai, Ona ir Petras Abromaičiai, j 
Janina Lieponienė. Faustina ir 
Mečys Mackevičiai, Donas Misiu- ' 
lis ir Birutė Navickienė. 

Būtų didelis r>aleng-vinirnas 
aukų rinkėjams, jei aukotojai 
atvyktų į ru^ršiamas pamaldas 
ir čia pat įteikta savo av.kas. 

Andrius Laukaitis 

AUKSINS SUKAKTIS 

Petronėlė (Neverauskaitė) ir 
Pranas Atkočaičiai, gyveną 139 
St., Lockporte, BĮ., spalio 7 d. 
atšventė auksinę savo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jų mo
terystę šv. Pranciškaus dieną 
1929 m. palaimino kun. Ignas 
Starkus Šakių bažnyčioje. Pra
nas Atkočaitis yra kilęs iš Va
lių kaimo netoli Šakių, mokėsi 
Šakių gimn., paskiau dirbo Miš-

tikrai puikiai dainuoja, net irjkų departamento žinyboje. Pe-
vaidyba — judesiais apipavida- j tronėlė išaugusi Varkšų ūkyje, 
lindamos kai kurias dainas. Dai- Abudu gyvendami darbščiai ir 
nos jjlaukia švelniai ir gaivinan- •; taupiai buvo įsigiję gražų pa
čiai, lyg tikrai Lietuvos giesminin- = vyzdingą ūkį, bet artėjant oku-
kiy volungiy klausytum. į pantams bolševikams 1944 m. 

Sis Laisvės Varpo rudens kon- turėjo bėgti, palikę naujas tro-
certas yra dar vienas naujas gra-: bas ir viską, ką turėjo, 
žus žiedas į jo renginiy vainiką.; Vokietijoje buvo prisiglaudę 

NAUJAS DANGORAIŽIS 

Mere J. Byrne paskelbė kad 
Michigano ir Superior gatvių 
sarkryžoje Chicagoje bus sta
tomas daugelį milijonų kainuo
siąs dangoraižis, kur bus butai, 
raštinės ir pirma Chicagoje 
Neiman-Marcus krautuvė. 

MOKYTOJŲ SUTARTIS 

Chicagos mokytojai balsų 
dauguma patvirtino naują dar
bo sutartį, kuri jų atlyginimą 
pakelia 8y2. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. spalio mėn. 17 d. 

Praneša iie giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios 
ligos 1979 ra. spalio 14 d-. 11 vaL vak. mirt 

A. f A. 
Dr. Agr. ALEKSANDRAS ŠEŠTOKAS 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Kavarsko valsčiuje, Rep-

sėnų kaime. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje mirusio brolio žnfona Al

bina su vaikais, brolis Vladas su Seimą, sesuo Adelė su Seimą ir kiti 
giminės. 

Priklausė Lietuvių Agronomų S-gai. Lietuvių Tautinei S-gai, 
BALFui ir Lietuvių Tautininkų Korp S-gai. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas su velioniu bus trečiadienį 7 vai. vak. 
Laidotuves įvyks ketvirtadienį, spalio 18 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atiydetas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po 
gedulingų pamaldų bus palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: Draugai — kolega* agronomai. 
Laid. direkt. Donaki A Petkus — Tel. 476-2345 

ijv£Jors tą dieną vyko vieno lietuvio 
jaunuolio vestuvės, kurios nutrau
kė dalį publikos, tačiau vis tiek 
l šį koncertą susirinko gana gau
sus būrys, o tame skaičiuje gerą 
dalį sudarė jaunesnė karta, ku
rios kai kuriuose renginiuose ir 
nesimato. 

Gerai žinome rengėju vargą to
kiem renginiam, bet yra miela 
ir vertinga, kada parodomos nau
jos lietuviu meninės pajėgos, kuo 
žiūrovai tikrai džiaugiasi. Padėka 
Laisvės Varpo vedėjui Petrui Viš-
činiui už tuos gražius žiedus, ku
riuos jis pina į savo renginiu vai
niką. 

PARENGIMAI 

Spalio 20 d. Bostono Lituanisti
nės mokyklos 30 mėty sukakties 
paminėjimas ir banketas Lietuviu 
Piliečiu d-jos salėje So. Bostone. 

Spalio 21 d. So. Bostono Lie
tuviu Piliečių d-jos šurum burum. 
Pradžia 2 vai. p.p. d-jos patal
pose. 

Sausio 28 d. 3 vai. p.p. Lie
tuviu Piliečiu d-jos salėje vyks 

-»-Baifo Bostono skyriaus 35 metu 
sukakties minėjimas. Programoje 
baltininkų pagerbimas, Baifo 
centro valdybos pirm. Marijos 

Uchtės stovykloje. Į JAV at-

jimas Lietuviu Piliečiu d-jos salė
je, So. Bostone. 

Gruodžio 15 d. 4 vai. p.p. Tau
tinės s-gos namuose Kalėdinė va
karonė su programa. Rengia Mo
tery Federacijos Bostono klubas. 

Kovo 9 d. 3 vai. p.p. First and 
Second Church Bostone Vasyl i Ci
nų sonatų vakaras. 

vyko 1949 m. ir po kelių mė
nesių apsigyveno Chicagoje, įsi
kūrė Marąuette Parke. Pranas 
dirbo vagonų statyboje, o Petro
nėlė Edison Elektros bendrovės 
įstaigoje. 

Išaugino sūnų ir dukterį. Sū
nus Algis gyvena Lietuvoje, o 
duktė Joana dirba Mt. Sinai li
goninės laboratorijoje. Atko
čaičiai jau susilaukė penkių vai
kaičių ir dukraičių. 

Jų namai Lockporte supami i 
erdvios gamtos, paties Prano 
susodintų medelių. Namuose 
daugybė ir kitų kūrinių. Petro
nėlė tebėra pajėgi šeimininkė 
ir susirinkusius svečius pavaiši
no gerai paruoštais valgiais. 
Pranas, nors jau sulaukęs 75 
m. amžiaus, tebėra stiprus, vai
ruoja automobilį ir atlieka įvai
rius darbus apie namus. 

Jų jubiliejaus iškilmės prasi
dėjo De Andreis baž- yčioje, Le
monte, kur per lietu iškas pa
maldas jubiliatus palaimino 
kun. J. Prunskis. J. Daugi. 

BALFAS PRADEDA 
RINKLIAVA 

Aukų rinkimo reikalu susirū
pino ir Lemonto Baifo 28 sky
riaus valdyba. Spalio 11 d. buvo 

A. t A. ANTANUI B. BENAIČIUI, Sr. 
mirus, jo dukteriai REGINAI ENDRIUKrUTIENEI, 
anūkei GINAI ir kitiems giminėms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Povilas žumbakis 
Rima L Skorubskas 
John L Utz 
Saulius V. Kuprys 
Viktorija Dirgėla 
Grižana Kasparaitis 
Tomas Petkus 

A , f A. STASIUI BUDRAIČIUI 
m i r u s , 

jo žmoną GENĘ ir visus GIMINES nuošir
džiai užjaučiame. 

Jellonlal 
Rimavltlai 

SKAUTYBĖS KELIAS 
(Atkelta ii 2 pml.) 

rėmėjai. Džiaugsmingai užbaigę 
trisdešimtmetį su ryžtingumu vil
tingai pradėsime naujo dešimt
mečio darbus. 

Baigiant šią sukakties minėji
mą apžvalgąftuntui tenka palin
kėti sėkmingai veikti ir gyvuoti, 
iki Tėvynei išauš naujas laisvės 
rytas. IR 

NERIJOS DEŠIMTMEČIO 
SUEIGA 

LAUKIAMOS NAUJOS 
PAUKŠTYTĖS 

Tėveliai, įjungkite savo dukre
les Į skautišką būrį įrašydami 
jas į jaun. skaučių Dubysos drau
govę. Priimamos mergaitės nuo 
penkių metų amžiaus. Draugovės 
sueigos vyksta kas antrą sekma
dienį nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
p.p. Dėl informacijų kreiptis te
lefonų į ps. Jolandą Budeiskytę, 
678-2293 arba į vyr. skautę v.sl. 
Svajonę Kerelytę, 257-2558. 

UTUANICOS BEBRŲ IŠKYLA 

Brangiam vyrui ir tėveliui 

A . f A. Edvardui Juškevičiui mirus; 
žmonai ELEONORAI, dukrai REGINAI, sūnui VYTAU
TUI su žmona DALIA ir kitiems giminėms ir artimiesiems 
skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Gražina ir Jokūbas Graivai 
Jonukas ir Aleksandra 

Rugsėjo 22 d. po lituanistinės 
mokyklos pamoku sesė V. Pau-

Nėrijos jūrų skaučių tunto iš
kilminga dešimties metų sukak
tuvių sueiga įvyks sekmadienį, 
spalio 21 d., 9:30 vai. ryto Jau
nimo centro žemutinėje salėje. I J"*v"7"?'* *T"£-? "T" / r i T " T 

n J- . . — T^ • _ o^UotAie • i. J - , n OA T nene, brolis Kubas ir brolis A. 
Rudienės kalba, Dainuos soliste Sueiga bus pradėta 9:30 vai. ry- į ^ ^ ^ 5 s u v e 2 e hehrus : p a u l i l . 
Ona Pliuškonienė (iš Philadelphi- to. Visos sesės renkasi bent de-1 ' „ ,. , , „ r T11 

. _. . - . gražią sodybą VVayne, UI. 
simt minučių prieš sueigos pra
džią. Dėvime pilnomis vasarinė- K k y , a prasidėjo vandens spor-

jos), akompanuos Saulius Cibas, 
po šios oficialios dalies vyks vai
šės ir šokiai, grojant Joanne Mar-
shall orkestrui. Minėjimą globo
ja kleb. kun. Albertas Kontau-
tas. Bilietus galima užsisakyti 
pas: Danielių Averką, tel. 825-
-5147, Algį Smitą — 268-9058 ir 
Minkų krautuvėje tel. 268-0489. 
Visi lietuviai ir su savo svečiais j metu pasitraukusios iš 
kviečiami į šios sukakties pami
nėjimą. 

Lapkričio 11 d. dr. Vytenio 
Vas> liūno vargonų koncertas 
First and Second Churcb Bosto
ne. 

Lapkričio 18 d. Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties minė-

mis uniformomis — baltomis iki 
kelių kojinėmis, mėlynos spalvos 
teniso batukais ir su kepurėmis. 

Tėveliai ir svečiai maloniai 
kviečiami. Ypatingai laukiamos 
atsilankant visos buvusios Neri
jos tunto sesės ir vadovės šiuo 

aktyvios 
veiklos. 

KERNAVĖS TUNTO SUEIGA 

Kernavės tunto iškilminga su
eiga įvyks spalio mėn. 28 d. Jau
nimo centro žemutinėje salėje. 
Sueiga bus pradėta šv. Mišio-
mis 9:30 vai. ryto. 

to lenktynėmis apšildytame ba
seine. Pavakaryje bebrai susikūrė 
hiužą ir dainavo. Nusileidus sau
lutei prasidėjo naktiniai žaidi
mai, kurie tęsėsi iki vėlyvo vaka
ro. Pagaliau visi maloniai išvar
gę užmigo parapinėse. 

Ankstyvą sekmadienio rytą su
kilę bebrai susikūrę laužą šildė
si ir prie laužo pusryčiavo. Po 
to lenktyniavo dviračiais, žaidė 
beisbolą ir vėl maudėsi. Nelau
kiant atėjo laikas važiuoti namo. 
Visi bebrai dėkingi poniai ir dr. 
A. Pauliams už tokį gražų sa
vaitgalį. 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas, moka

te tik $10.00 ir $2.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antologija. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BOČTO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir šuo ir 

kitos novelė? 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSM£S NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4845 W. Ord Street, Chicago, IL 6M2t. 
IHinojaus gyventojai dar prideda $1.00 valstijos mokesčio. 

<f KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Ir Jenas Glrtjetts įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Iileido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Mountainside, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4MI W. Urd Street, Chieage. AL 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS 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 

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

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VtfESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. spalio mėn . 17 d IŠARTI 
IR TOLI 

KANADOJE 
Rašytojas Vytautas Ta-

x 

Kai ku
rie jo kuriniai yra jau seniau 
išversti į anglų kalbą ir išleis
ti: "Skruzdėlytės Greitutės nuo
tykiai", "Laidotuvės", "Savame 
krašte". Auto.ius turi išver-

X Vytautas Karaantas, PLB , 
pirmininkas, pereitą savaitgalį 
buvo išvykęs į St. Petersburgą, 
Floridon, aplankyti ten gyve
nančios savo motinos. Šia pro-

!ga susitiko su vietos lietuviais „ ^ ^ Ę ^ į ^ g a v 0 a p y . 
ir padare j i e m s pranešimą a p i e į ^ ^ v a i k a m s ^ ^ ^ ne_ 
PLB darbus ir planus. Sėsta- . .. T . . . 

\ \ . . T\ r. c., . vieną premiją Lietuvoje, gavo 
Kun. Andrius Naudžiūnas, <Iiem dalyvavo Ak. bkautų są-j $ 5 2 5 Q ^ c&a&č& A r f 

MIC. Marijonų vienuolijos Šv. j JCdžio sueigoje , kurios m e t u bu- ; ^ ^ ^ Q Q QŠt i k 
Kazimiero provincijos tarybos 'vo paminėta š i o s organizacijos; K a n a d o g 
sekretor ius ir įstatų naujiems i 55 metų sukaktis . Tą pačią die-
dekre tams pritaikymo komisi- j n*. susit iko s u L B apygardos ir 
jos pirmininkas, grįžo iš Romos, ' apylinkės valdybos darbuoto-
kur įvairių provincijų atstovai ! Jais-
svars t ė ir derino skirtingus pa- ' x N e k - Prasidėjimo Marijos 
siūlymus ir projektus. Grįžda- **erų vienuolyno Putname jau I . _ ,^ 
mas dar aplankė savo motiną smarkiai įsisiūbavo. Statyba: 
ir artimuosius So. Bostone, tre- i buvo suvėluota dėl kaimynų pro-, — Kymantas Petrauskas ir 
jetą dienų kartu su savo arti-! testo už seserų lietuviškumą,j Gabija Juozapavičiūtė susituo-
mais pasilsėjo. Spalio 15 d. jis i Pagaliau buvo gautas leidimas kė rugsėjo 22 d. Lietuvos Kan-
jau grįžo į Chicagą ir pradėjo;ir pavėluotai darbas pradėtas. • kinių šventėje. Mišias koncele-
savo pareigas. i š i u o m e t u seserys vykdo staty-; bravc ir jungtuvių apeigas atli-

x Birutės ir Jono A Naliu'bos vajų ir Chicagos bei apy- i ko jaunojo giminaitis kun. G. 
dukrelė Alisa Vilija buvo pa- i linkiU lietuvius pasiekė seserų Kijauskas. SJ, kun. A. Saulai-
krikštyta spalio 7 d. Notre | laiškai. Džiugu, kad daugumas Į lis, SJ, ir kun. P. Ažubalis. Gie-
Dame bažnyčioj, Clarendon supranta seserų svarbą lietuvis-! dojo Gabijos draugės su vieš-
Hills 111. Krikštatėviais buvo kūmui išlaikyti ir savo aukomis j nia • soliste, sol. V. Verikaitis, 
Regina Griškelienė iš Willow remia jų užsimojimus. : vargonavo D. Viskontienė. Apei-
Brook ir Vytas Nalis, atvvkęs x Marąuette Parko Lietuviu j gose dalyvavo daug kviestinių 
iš San Francisco, Calif. Birutė namų savininkų draugijos su-; svečių. Vestuvinė puota įvyko 
ir Jonas Naliai dar augina ir I sirinkimas įvyks spalio 19 d., \ Anapilio salėje, kur Almio Kuo-
sūnų Vincą Liną, jau ketvirtų | penktadienį, 7 vai. vak. parapi- j lo dėka netrūko humoro ir lie-
metų amžiaus. Naujosios ka-! Jos salėje Marąuette Parke. At- tuviškų vestuvinių papročių, 
talikės lietuvaitės pasveikinti; vyks 15 wardo aldermanas Jaunavedžius sveikino KLB To-
buvo susirinkę seneliai M. ir J. Frank Brady. Bus diskutuoja- ronto apyl. valdyba, Pasaulio 
Naliai, B. ir J. Šlajai, Petras ma 69 gatvės pavadinimas ir ki-, Lietuvių Jaunimo sąjungos 
G. Nalis, atvykęs iš Seattle,; *i svarbūs m ū s ų kolonijos rei- \ pirm. Gintaras Aukštuol i s , ku-
Wash. , R i m a s Griškelis ir kt. B. i kalai. Prašomi visi gausiai da- ris su Gyvu įteikė dovaną — 

Redaguoja J. Pla&as. Medžiaga siusti: 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3206 W. 65tii Place, Chioago, IX 60629 

NAŠLAITIS PAULIUKAS 

(Atpasakojimas) 

Kartą gyveno našlaitis, var-

įr 

Lietuvos ir Amerikos himnus. 
Tada jau buvom išalkę ir bėgom 
pusryčių. Valgiai buvo skanūs 
ir geri. Pavalgę mes ėjom į 

du Pauliukas. Jis neturėjo nei j klasę, kur buvo linkąmą ir įdo-
mamos, nei tėvelio. Nelabai tur-Į mu. Mes ten daug ką išmokom: 
tinga šeima pasiėmė jį pas saveį šokom, sportavom, dainavom, 
ir augino. Vargšas Pauliukas, į darėm rankdarbius ir kerami

ką... Aš daug dalykų parsive
žiau namo. Aš daug naujų lie
tuviškų žodžių ir dainų išmokau 
ten. Visi mokytojai ir meno 
vadovai buvo labai geri Aš lau
kiu kitos vasaros ir Dainavos 
stovyklos. 

Daina Žfiobattė, 9 metų, 
Barrington, DL 

užmiesty Burr Ridge, Du Page 
apskr.. nuosavoj rezidencijoj. 

x Michael Pieža, Marijonos 

Ha 
X Jonas Dėmė, Phoenbc. 

Ariz., spaudos darbuotojas, pa-

pat buvo sveikinimų ir iš Lietu 
vos. 

ir Prano Piežų, kurie neseniai: sveikino "Draugą" 70 m e t ų su -
persikėlė gyvent i į Fort Ccllins, i kakties proga, palinkėjo sėk-
Colo., sūnus , lapkričio 3 d. Sv. i ™ės ir ats iuntė 10 dolerių au- j 
Jono F i sher bažnyčioje sukurs;ką. Nuoširdžiai dėkojame, 
še imą s u Carolyn Clark. Mi-I x j . Vdkas , Chicago, BĮ., a t - į 
chael P ieža yra inžinerijos s tu- Į n a u ; j m o prenumeratą ir p a n k o 1 

dentas Il l inois Technikos i n s t i - ; 1 0 d o l e r i ų auką mūsų spaudai 
tute , Chicagoje . Pranas ir Ma-; s t i p r i n t L Labai a C iū. 
r ijona Piežai jau yra pensinin-' 
kai , n e s P . Pieža anksčiau dar
bovietėje buvo susižeidęs nuga
rą ir j a u nebegali dirbti. 

x Glenview aukšt. mokykla 
pakvietė kun . J. Prunskį spalio 
22 d. padaryt i studentams pra
neš imą apie Lietuvą ir lietuvius. 

X Teresė Alensldenė, lemon-
tiškė, prie prenumeratos m o 
kesčio pridėjo 8 dolerių auką. 
Dėkojame. 

X E . Juršėnaitė, Chicago, 
111., dažnai paremia savo dien
raštį. Ir dabar, "Draugo" s u - i 
kakties proga mus parėmė 12 Į 

X P L B Kultūros komisija; d o l e r i ų a u k a labei ^ių 
y r a pakvietus i jaunimo meni-Į 
n ius ansambl ius iš Pietų A m e - ' x v i d a B^^fenė, Oak Lawn, j 
rikos, kurie čia atvykę at l iks m•» ats iuntė didesnę auką. Ačiū. 
labai į spūdingas programas. Jų x Operos laimingųjų bilietų 
a t v y k i m o kelionei apmokėti bei; traukimas b u s lapkričio mėn. 2 4 
ki tų kultūrinių darbų vykdy- d vakarą Operos baliaus m e t u J 
mui, l ė šoms sukelti, ruošiamas p r a š o m e visus , kurie turi t u o s ' 
i šk i lmingas banketas, kuris ^ bilietus gavę , jei galima, jų šak- i 
į v y k s gruodžio 1 d., šeštadienį, • n e l e s jau sugrąžinti Operai, nes 
Butterfield Country Clubo salė-1 ^ y ^ gyvybinės reikšmės rei-
je, Midwest arba Summit ir 31 į kaias mūsų operai šio meto eko-
St., Prašom savo dalyvavimu i nominėse sąlygose. Jums už tai 

negalėtų įeiti. O ai galėčiau 
visur eiti, nes aš būčiau nema
tomas. Aš galėčiau lėktuvu 
skraidyti po visą pasauli. O 
svarbiausia, aš galėčiau nu
skristi į Lietuvą. 

Eičiau i miestus, stebėčiau, 
kaip žmonės gyvena. A i jiems 
padėčiau pinigų, kad jie galėtų 

• nusipirkti valgyti. Eičiau į baž
nyčias ir žiūrėčiau, ar žmonės 
gali laisvai melstis. Eičiau ap
žiūrėti kryžių kalną. Eičiau į 
mokyklas. Klausyčiau, ką mo
kiniai kalba, ko jie mokosi, ar 
religijos mokosi Naktį, kai vai
kai miegotų, ai jiems per sap
ną daug pasakyčiau. Pasaky-

.Danutė Barauskaite kalba dr. M. De- I ?*?» ** * " S ? 1 - ^ f ^ * 
venio minėjime Los Angeles, Calif: \ k a d 3™ * » « lytimų laisvam 

Nuotr. A. Gnlbinsko į pasaulyje, kurie labai rūpinasi, 
Į kad Lietuva būtų laisva. Pasa
kyčiau, kad mes Amerikoje 
švenčiam Vasario 16. A i jiems 

j pasakyčiau, ką reiškia ii šven-
1 tė, kadangi jie ten negali švęs
ti, nes rusai neleidžia. Rusai 
nori, kad vaikai nieko nežinotų 
apie laisvą Lietuvą. 

Daug ką norėčiau pasakyti... 
Bet esu matomas. Gaila! 

paremti mūsų tautinės kultūros 
egzistenciją. Rezervacijoms 
skambinti dr. L Kriaučeliūnui 
448-2323 arba M. Remienei — 
447-0598. (pr.) 

Opera bus visada dėkinga. 
(pr.) 

CHICAGOS ŽINIOS 
DEMONSTRAVO UŽ 

LIGONINE 

Įvairios civilių tarnautojų, 
gydytojų, slaugių grupės šešta
dienį demonstravo Chicagos 
miesto centre, reikalaudamos, 
kad nebūtų uždaryta Cook aps. 
ligoninė. 

JM 
... likite ištikimi Kristui, Bažny

čiai! Branginkite kilnios tautos tradi
cijas!.. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai 
lietuviams lietuviškai. 

Piešė Gafl* Eidukaitė 

SMAGU FLORIDOJE 

STOVYKLA 

—• Kelkis, Audra, šiandien 
važiuoji į stovyklą. 

Audra tuoj atsikėlė ir apsi
rengė. Tada nusiprausė savo 
rankas ir veidą, susišukavo sa
vo ilgus plaukus. Ji paklausė 
savo motinos: 

Mama, kiek dienų būsiu 
stovykloje? 

— Dvi savaites, dukrele. 
— Gerai, — atsakė Audra. 
Jos batai buvo rūbinėje. Ji 

nuėjo pasirinkti savo batų ir 
numetė suknelę nuo kėdės. Jai 
nebuvo visai svarbu. 

— Audra, jau autobusas čia! 
— Ateinu, — atsakė jL 
Nubėgo prie durų, pabučiavo 

tėvus, pasakė sudiev ir išėjo 
prie autobuso. Ji atsisėdo prie 
Monikos. Monika buvo jos ge
riausia draugė. 

Kiekvieną dieną jos draugės 
ir ji mokėsi šokti naujų šokių. 
Buvo labai smagios savaites, 
nors ir atrodė labai trumpos. 

Gsilė Radvenytė, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinė, "Saulutė" 

UŽBURTAS BALIONAS 

Vieną kartą buvo užburtas 
balionas su virvute. 6is balio
nas buvo raudonas. Jis turėjo 
burną ir galėjo šnekėti. Balio
nas turėjo jausmus. Buvo ber
niukas, kuriam labai patiko ba
lionai. Vieną dieną jis paklausė 
mamytės, ar ji negali jam duo
ti pinigų. Mama nedavė ir ne
leido pirkti. Kai jis pamatė už
burtą balioną jam labai patiko. 

Eglė Kvederattė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" l i t mokyklos mokinė, 
Kanada, "Jaunystės Aidai" 

DIENA m MIŠKAS 
D4ena 

Saulė kyla aukštai kas ryt, 
už kalnų galima matyt, 
šviečia aiškiai danguje, 
kaip didelė žvakė tamsoje. 
Nauja diena prasidėjo, 
visi kelias dėl pusrytėlio. 
Vaikai eina į mokyklą, 
jie tik galvoja apie stovyklą. 

RUDENĖJANT 
Pavargusi saulė atvės, 
Sklandys voratinkliai Silkiniai, 
Rykam išskrisdamos gervės 
"Sudie!M, padangių mėlynėj, 
Laukuos vyturiai uečlurkna, 
Nutils žiogu, sutartinė, 
Vilkėdami medžiai rudens 
Drabuži, si nusimint, 
Skambės Unksmočlal varpeliai, 
I ieaiadienlne sauks, kvies... ... 
Svetur išdygę dalgeliai 
SenoBą kalbą ir šokt 
Papročius, dainą išmokę, 
Lietuvą mylės Kg mirties. 

Sc Radžiūną. ** 

SPALIO DEVINTOJI . . 

Prieš 59 metus, vos paskel
bus Lietuvai nepriklausomybe 
su sostine Vilniumi, lenkai klas
tingai užėmė ne tik mūsų sos
tine Vilnių, bet ir trečią dalį 
Lietuvos žemės. Okupacijos lai
kotarpiu buvo persekiojami lie
tuviai už lietuvišką veiklą Už
darinėjo lietuviškas mokyklas ir 
neleido lietuviškai melstis baž
nyčiose. Sunkūs buvo laikai 

Negeriau ir dabar. Vieną oku
paciją pakeitė kita, kuri meta 
lauk Dievą iš žmonių gyveni
mo, persekioja žiauriai žmones 
žiauriausiom priemonėm. Tai ra
sai — komunistai. 

Neužmirškite kenčiančios Lie
tuvos! Juk tai jūsų tėvų ir se
nelių žemė. Jūsų pusbrolių ir 
jūsų pusseserių žemė. Mūsų vi
sų žemė. 

Mokykitės, branginkite savo 
kalbą ir kiek galėdami padėkle 
numesti vergijos pančius ken
čiantiems lietuviams! K 

GALVOSŪKIAI NB. S 

-

Šventajame Raitė klausiama, 
kas yra pradžia išminties? Ten 
yra ir atsakymas. Pasiskaitę pa
rašykite. (5 taikai) 

X Nauji pavojai Sv. Kazimie
ro Lietuvių kapinėms bus ap
svarstyti kapinių sklypų savi-

X Chicagos Medžiotoju - Meš-; ninku metiniame susirinkime, 
keriotojų krabas kviečia visus į įvykstančiame sekmadienį. spa-J 
į linksmą šiurum burum, kuris! iį0 2 l dieną, 2 vai. p. p. Gage 
įvyks spalio 21 d. sekmadienį, ipar]c0 auditorijos salėje, prie! 
tuoj popiet 
2417 W 43 St. Veiks įvairių: tvarkėje pranešimai ir svarsty-! statant 

NELADtt 

Du lenktyniaujantieji auto
mobiliai sekmadienį Roselle 
priemiesty susidūrė su trimis 
kitais. Penki žmonės užmušti. 

PLfeS MKRCHANDISE 

Planuojama praplėsti Mer-

Gečienė. Prieš ją buvo p. Sur-
dėnienė. Mūsų mokykla turi di
delę salę su scena. Salia mo
kyklos yra didelė ir graži baž-

Saulių namuose, i western ir 55 gatvės. Dieno- • chandise Mart pastatą, dar . i - | n . y C l a Mokykloje yra daug sky-
St. Veik* m a r i u L I.XJ *; ; ; - . • - ! ̂ ^^4. 1/vtnnn 1 A . _ 1 J . . '. n u l r darželis. 

Šiais metais mes turėjome la
bai smagias atostogas. Mes lėk
tuvu skridome į Floridą dviem 
savaitėm. Nusileidome Tampos 
aerodrome. 

Mes praleidome dvi dienas Tėveliai išeina į darbą, 
pas gerus pažįstamus St. P e - | ^ a P t e J p 5^ t t , , , _ l r k a ? ^ 
tersburge. Tai buvo labai sma
gu. 

Po to, mes apsistojome gra
žiame motelyje Treasure Ialand. 
Mes apsistoję sužinojome, kad 

Mūsų, Vinco Krėvės, lietuvis- \ savininkai buvo lietuviai. Jie 
kos mokyklos vedėja yra p. Tebuvo labai geri žmonės ir labai 

Tauras Bublys, 7 sk. 
Clevelando Sv. Kazimiero 

lit. mokykla 

MCSŲ MOKYKLA 

valgių virtuvė ir gėrimų baras. 
Gros Ramonio orkestras. įėji
mas tik 1 dol. (pr.) 

x Pilnam ar dalrnam laikai rei
kalinga mašinraštį mokanti tar

nautoja lengvam raStines darbui, 
taip pat reikalingos 2 moterys, kad 
ir vyresnio amžiaus, lengvam fa
briko darbui. Skambint tarp 7:30 
vai. rvto ir 4:30 vai. popiet telef. 
SM-7100. (sk.) 

X "Čiurlionio" ansamblio kon
certas įvyks spalio men. 27 d.. 
Seštadienj, 7:30 vai., Marijos 
Aukšt. mokyklos salėje. Nauja 
ir įvairi programa. Bilietai gau
nami Gifts International (Vaz-
nelių) prek\boje. 2501 W. 71 
Str. Rengia Balfas, 35-rių me
tų veiklos sukakčiai atžymėti 
Rengėjai prašo bilietui įsi^y :-
i i anksto. Spalio 28 d., sekma 
dien), 10 vai. "Čiurlionio" ansam 
blis giedos šv. Mišiose Brigh-
ton Parko 
bažnyčioje. 
silankyti. 

100.000 kvadr. pėdų 
mas einamųjų reikalų. Kalbės 
Bendruomenes komiteto pirmi
ninkas Algis Regis. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvauti 
ir pasisakyti svarbiu reikalu. 

priestatą raštinėms. I ^ v i š k o ^ mokyMoje man 
, patinka keb dalykai, pavyzdžiui: 

BONAI IZRAELIUI j draugai, skaityti, dainuoti ir 
Cbicagos žydai užsibrėžė l J t n , ? u t i P a ž a i s t i Ai einu į lie-

raeliui borais surinkti milijo-i ^u v l s k^ m o k y k l a - « « man rd-
(pr.) Iną dolerių. Tam reikalui balan-jk , a t e n e i t L M a n 8**1™ » * 

džio 28 d. rengia banketą, k u r ! n a m u o 8 e • * * * ^ P f e t* P ^ ' 
' moję žiūrėti televisiją ir valgy
ti, kaip tėtė sako, "junk fcod". 

numato turėti 2,500 dalyvių. 

LAVONAS PAKRANTĖJ 

x Toronao "Volungės" kon-į 
certas įvyto lapkr. 11 d„ sek-

įmadienį, 3 vai. popiet Jaunimo 
[centre. Vadovė Dalia Viskon-
I tienė. akompaniatorė Silvija 
j Freirranienė. Bilietai gaunami 
Gifts International. 2501 VV. 71 i, „ . . , 0 0 
St. Ruošia P.LJ.S. Ry«u ce»t- F Sjyrdahl. 28 m gyvenu-

, . Į sio Chicagoje. Jis drauge su 
rJ**- (pr.) Į g 

Michigano ežero pakrantėje, 
Hagar apskrity, Michigano vals-

j tijoje. bangos i šmetė lavoną R. 

Burvant, 52 m. gyvenus iu 
x Tatipy 

tarnautojos 
daliniam laikui, 
gnlin^ias knlbėti ir l ietuviškai 
Skambint 925-7100 arba 2 5 4 
4*70. (sk.) 

X Spahlngi viliojartis, šilti 

Tomas Danta, 
Vinco Krėvės lit. m-los 

mokinys. Philadelphia, Pa., 
"Malūnas" 

MANO ATOSTOGOS 
DAINAVOS STOVYKLOJE 

Pereitą vasarą ai važiavau i 
mo b-vel reikalinga j Evergreen Parke, nuskendo ies- \ Dainavos Jaunučiu stovyklą. A i 

(teilers) pflnam irjtadienį audroje burlaiviu iiplau- į n e ž i n o j a u a r „ ^ ^ b u v o 
Page idaujama' kę į ežerą. Jie norėjo burlaivį 

nuvaryti į Holland, Mich.. žie
mai priglausti. 

MERfcS D U K R A 
Chicagos m e r ė s duktė K a t h y 

mano pirmas kartas stovykloje 
Mano būrelio vadovė buvo Al

ma Lėlytė. Ji buvo labai ma
loni ir gera. 

Kiekvieną rytą m e s kėlėmės 
lietuvių parapi jos j Suomiški avikailiai gaunami! Byrne, 21 m., paskirta mies to 18:00 valandą. Kėlėmės, rengė-

ViP! kviečiar-.i at-
fpr.) 

fiitalos firmoje 
G w i 787-0778. 

paskambinus j susisiekimo administracijon. Jos 
(sk ) j atĮygiriimas 17,500 dol metams. 

mės ir darėm mankštą. Po to 
ėjom pakelti vėliavą ir giedojom 

draugiški. 
Mes praleidome beveik pilną 

dieną Bush Gardens. Ten ma
tėme visokių gyvuliukų ir paukš
čių. Ten įdomu tuo, kad visi 
žvėrys vaikščioja laisvi, o žmo
nės važinėja traukinuku arba 
keltuvu ir mato visus žvėris. 

Treasure Island yra vieta, ku
ri vadinasi Fun Center. Mes ten 
ėjome tris kartus. Yra visokie 
elektriniai žaldfTnai, 

Mes ėjome į tokią "water 
slide". Turi užlipti laiptais Ori 
viršaus. Ten užlipti ant tokio 
mat aso. Vanduo purškia ir 
stumia tave žemyn. Yra van
duo matraco apačioje, kad grei
čiau čluožtum. Yra labai sma
gu-

Labai daug laiko praleidome 
juroje h- baseine. Paskutines 
tris ar keturias dienas jūroje 
mes matėme "sting rmys", tai 
niekas negalėjo eiti i jūrą. Bet 
vis tiek atostogos buvo labai 
smagios. Aš buvau nusiminės, 
kai mums reikėjo skristi atgal 
į Čikagą. Dabar ai pradėsiu 
skaičiuoti dienas Iki kitos 
ros atostogų. 

Mamos nežino ką daryt, 
tai pradeda apie viską mąstyt. 
Vaikai grįžta i i mokyklos, 
greitai bėga į valgyklas. 
Tėveliai grįžta i i darbų, 
sėdi, valgo prie stalų. 
Saulė nuusileido pamažu, 
naktis ateina, bus ramu... 

/ w. \*£ 
f Windh«nb<l 

Hudson / 
•:**, r--

& 
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r p -
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Basa Sutkutė, VHI skyr. 

Lapai čirškia, vėjas švilpia, 
Nakties tamsa jau miške... 
Sūnys kaukia, pelėdos saukia, 
žvėrys vaikšto tamsoje... 

Darios Povilaitis, VTH skyr. 

Abu Lemonto 'Maironio" lit 
m-los mokiniai. 

n 
(žiūrėkite piešinėlį) Kurioje 

JAV valstybėje yra šios vieto
vės? (5 taikait 

m 
(Žiūrėkite brėžinį) Tarp Bų 

raidžių yra penkiolika gėlių pa
vadinimų. Suradę aplinkui api
braukite rašalu. Paskiau visas 
gėles atskirai surašykite. U i 
kiekvieną surastą gėlės pavadi
nimą, gausite po vieną taiką. 

IV 
Kas sumušė kryžiuočius ties 

Žalgiriu? (5 taikai) 
V 

Ii ko yra padaryta pieštuko 
rašomoji dalis? (5 taikai) 
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