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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(TealnyB) 

Ir kaip Jūs, A. Stuina, drįsote 
žiūrovus melagingai nuteikti, kad 
tik kiti nesutiko dalyvauti ateis
tinėje laidoje. O argi aš sutikau? 
Argi man sakėte, kokkt tikslu ma
ne filmuojate? Juk aš Jus mačiau 
•pirmą kartą gyvenime ir negalė
jau žinoti, kokiu amatu užsiimate 
ir kaip užsidirbate sau duoną. Kas 
leido mano atsakymus įterpti į 
kitų pasisakymus, mane parody 
ti po grubių ir melagingu užsi 
puolimų prieš visų gerbiamą ku
nigą Joną Kaunecką? Juk žmonės, 
melagingai užpuolantys kun. J. 
Kaunecką, tai darė iš keršto, nes 
buvo užgautos jų ambicijos. Jie 
netikintys ir dar priešiškai nusi
teikę religijos mokslui, todėl jiems 
viskas, kas mums kilnu ir šventa, 
yra svetima ir nesuprantama. 
Jiems nesuprantamos Lietuvos Ka 
talrkų Bažnyčios pastangos gel
bėti lietuvių tautą, ypač jauni
mą nuo girtuoklystės, nusikalsta 
mumo ir ištvirkimo. Todėl laikau, 
kad mane, viešai tikintį kataliką, 
parodyti po ateistiškai nusista 
čiusių žmonių pasisakymų yra 
labai didelis įžeidimas ir mano 
autoriteto suniekinimas tikinčių
jų akyse. Kad Jums, K. Jankau 
ir A. Stuina, būtu. suprantamiau, 
kokią man padarėte moralinę 
skriaudą, paaiškinsiu sekančiu 
pavyzdžiu. 

įsivaizduokite, K Jankau ir A 
Stuina, kad grupė žmonių su
galvojo pažeminti ir pajuokti 
Jūsų motinas. Nufilmuoja me 
lagingu liudytojų šmeižikiškus 
pasisakymus prieš mylimą moti 
ną. Vėliau, visiškai nežinant nie 
ko apie tai,, pakviečia Jus, duoda 
provokuojančiu klausimų apie 
Jūsų šeimą ir galiausiai Jus pa
rodo per respublikinę televiziją 
kaip sutinkančius ir pritarianfius 
savo motinų pažeminimo kompa 
nijai. Kaip Jūs tada jaustumėtės 
visos respublikos akivaizdoje, pa 
sirodę chamais, negerbiančiais 
savo motinų? O Jūs, panaudo
ję klastą, apgaulę ir melą, mane 
tokiu parodėte. Nejaugi taip va 
dinamo mokslinio ateizmo propa 
gandą sugebate skleisti tik apgau 
le ir melu, tik suniekinant kitą 
žmogų ir nesiskaitant su kito 
žmogaus orumu ir garbe? Jums 
turi būti žinoma, kad dvasinis 
žmogaus traumavimas labai ken 
kia sveikatai ir mažina darbingu 
mą. 

Todėl prašau viešai paskelbti 
šį mano laišką ir atitaisyti pa
darytą skriaudą, •paaiškinti tele
vizijos žiūrovams, kad buvo pa
daryta klaida, kad aš nežinojau, 
kokiu tikslu mane filmuoja ir kur 
bus panaudoti atsakymai į man 
pateiktus klausimus. 

Inž. V. Puplauskas 

Irano kareiviai pozuoja užisenio korespondentams 
miesto. 

Irane, netoli Abadano 

Studentai perduoda 
Įkaitus valdžiai 

Krize pareikalaus daug laiko ir kantrybes 
Teheranas. — Irano "studen-Į Irano premjeras Rajai pareis 

tai, kurie seka imamo liniją", kė, kad kol bus suorganizuotas 
paskelbė pirmadienį, kad jie per- įkaitų perėmimas, dabartiniai 

tų kalintojai galės toliau saugo-

IRAKAS SUSTIPRINO 
PUOLIMUS IRANE 

Laikas veikia agresoriaus nenaudai 
Bagdadas. — Irano-Irako kare aiškiai paskleistas agentūrų, ku-

mus'ai plečiasi, aršios kovos 
vyksta dėl Abadano, iš kurio pa
bėgo tūkstančiai civilių. Miestą 
apsupusi Irako kariuomenė pra
leido bėglius. Kariniai stebėtojai 
mano, kad Irakas sustiprino puo
limus, bijodamas, kad paleidus 
amerikiečius įkaitus, Iranas gaus 
Amerikos ginklų ir sustiprins 
kontrofensyvą." "Aviation Week" 
žurnalas mano, kad Sovietų Są
junga siunčia lėktuvais Iranui 
aviacijos skystą kurą. Paties Irano 
transporto lėktuvai, skrisdami 
per Sovietų Sąjungos ir Bulgari
jos oro erdvę, pasiekia Libiją, iš 
kurios gabena ginklus ir amuni
ciją. 

Teherano pranešimai kalba 
apie sustiprintą ofenzyvą ne tik 
pietų fronte, prie Abadano mies
to, bet ir toliau į šiaurę. Radi
jas skelbia apie didelius Irako 
nuostolius, kuriuos Irakas panei
gia. Irano lėktuvai sudavė smū
gį Irake, Faw uosto krantinei. 
Lėktuvai sunaikinę 35 Irako tan
kus, 10 transporterių ir 60 didžių
jų sunkvežimių. 

Irako patrulio pagrobtas Irano 
naftos ministeris ir penki aukšti 
pareigūnai laikomi Irake. Iranas 
reikalauja ministerį paleisti, nes 
jo pagrobimas laužąs tarptautinę 
teisę. Irako laikraštis „Al Jum-
hooriya" rašo: „Kokią teisę Ira
nas turi kalbėti apie tarptautinę 
teisę, kada jis pats jau ištisi me
tai pagrobęs laiko 52 amerikie
čius". Kitas Irako laikraštis „Al 
Thawra" savo straipsnį pavadi
no: "Irane nėra naftos, nereikia 
ir ministerio". 

Sovietų „Tass" agentūra pa
neigė Europos spaudoje pasiro
džiusią žinią, kad sovietų kari
niai patarėjai planuoja Irako ka
rines operacijas Irane Sis gandas 

rios specializuojasi Sovietų Są
jungos šmeižime, rašo agentūra, 

Irako spauda jau kalba apie 
naują „Amerikos—Persijos ašį". 
Iranas bando tęsti ekspansijonisti-
nę šacho politiką. Amerika vėl 
norinti atgauti savo turėtą Ira-į 
ne poziciją — Persų įlankos žan- į 
daro vaidmenį. Irako užsienio rei
kalų ministeris Sadoun Hamma-
di pareiškė, kad Irakas nestovės 
susidėjęs rankų, jei Amerika pra
dės siųsti ginklus į Iraną. 

Užsienio komentatoriai mano, 
kad ilgiau šiam karui užsitęsus, 
Irako prezidentas Saddam Hu-
ssein gali atsidurti sunkumuose. 
Jo populiarumui yra būtina grei
ta, neskausminga pergalė. Jei Ira
nas ilgiau taip atkakliai ginsis, 
Irako karininkai gali prezidentą 
nuversti, šis karas ligšiol paro
dė, kad nei Iranas nei Irakas ne
turi draugų. Ligšiol paskelbta 
parama labai kukli, daugiausia 
pagrįsta šūkiu: „Mano priešo 
priešas yra mano draugas". Nei 
ajatola Khomeinis, nei Saddam 
Hussein neturi daug gerbėjų. Už 
Iraką pasisakė Jordanas, Saudi 
Arabija, o už Iraną — Libija ir 
Sirija, daugumas arabų šalių 
bando laikytis neutraliai. 

leis įkaitų priežiūrą vyriausybei 
Šis žingsnis laikomas dar vienu 
įrodymu, kad Iranas rengiasi įkai 
tus paleisti. Jau seniai vyriausy
bė bandė perimti įkaitus, tačiau 
fanatiški islamo dvasiškiai revo
liucinėje taryboje ir vyriausybė
je neleido. 

Washingtono sluoksniai mano, 
kad įkaitų klausimas paaiškės 
per 10 dienų. Šveicarijos ambasa 
dorius Teherane perdavė Irano 
vyriausybei prezidento Carterio 
atsakymą į parlamento paskelb
tas įkaitų paleidimo sąlygas. 
Valstybės sekretorius Muskie pa
reiškė spaudai, kad įkaitų krizei 
išspręsti reikės laiko, daug kant
rybės ir diplomatinių žygių. Pa
žanga vyksta, tačiau dar daug 
klausimų lieka neaiškūs, pasakė 
Muskie. 

Įkaitų pagrobėjai ir kalintojai 
išklausė ajatolos Khomeinio kal
bos ir paskelbė po jos, kad įkaitus 
saugoti turės vyriausybė, "studen 
tai" šiuo metu turi svarbesnį už 
davinį, — ginti islamo revoliuciją 
ir tėvynę nuo Irako įsibrovėlių. 
Jauni įkaitų grobikai vyksią į 
frontą. 

ti amerikiečius, kol bus nutarta 
juos paleisti, jei Amerika priims 
nustatytas sąlygas. 

Derybose tarp Amerikos ir Ira
no tarpininkauja Šveicarijos ir Al 
žiro diplomatai. Ryšiai palaiko 
mi ir per Vakarų Vokietijos am
basadorių Teherane Gerhard 
Ritzel. 

Irano premjero įstaiga pareis 
kė, kad, Amerikai atmetus pa
skelbtas sąlygas, įkaitai bus tei
siami. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Socialistų Internacionalas 
paskelbė, kad jo kongresas įvyks 
lapkričio 13 d. Madride Laukia
ma 50 valstybių delegacijų ir 
daug stebėtojų. Kongresas tęsis 
4 dienas. 

— Britanijos darbo partija 
pradėjo savo vado rinkimus. Pa
grindiniai du kandidatai yra Mi-
chael Foot ir Denis Healey. 

— JAV Aukščiausias teismas 
atmetė Puerto Rico salos skundą 
prieš numatytą kubiečių pabė
gėlių perkėlimą iš Floridos. Pla 
nuojama saloje apgyvendinti apie 
2000 kubiečių. 

— Pietų Korėjos karinis teis 
mas atmetė mirti nuteisto opozi 
cijos vado Kim Dae Jungo apelia 
ei j a. Kai kuriems nuteistiesiems 
bausmės buvo sumažintos. 

— Ispanijoje įvyko baskų de
monstracijos, kurias puolė radi
kaliosios ETA grupės nariai. San 
Sebastian mieste policija naudojo 
ašarines dujas ir gumines kulkas 
užpuolikams atremti. Šiemet 
baskų teroristų smurtas pareika 
lavo 80 gyvybių. 

— Izraelio naujakuriai užėmė 
dar dvi sodybas, pastatytas oku 
puotose Jordano žemėse. Vakari
niame krante Izraelis pastatė 75 
žydų sodybas, dar planuojama 
pastatyti 10. 

— Afganistane sovietų karinės 
jėgos užėmė pozicijas prie pat 
Pakistano sienos. 

— Ciuriche pagrindinėje gatvė 

Sveikiname JAV 
rinkimų laimėtojus 

Graži, saulėta rinkimų diena 
Wahingtonas. — Šias eilutes 

rašant, Amerikos rinkimai tebe
vyko, apie 85 milijonai ameri
kiečių dar nežinojo, ar jie atidavė 
savo balsą laimėtojui ar ne. Šalia 
49-tojo prezidento buvo renkami 
34 senatoriai, 435 kongresmanai, 
13 gubernatorių, apie 6,000 įvai
rių valstijų seimelių narių. Bai 
gėsi ilgiausia rinkiminių metų 
kampanija, prasidėjusi 1978 m. 
rugpiūčio 2 d., kada jaunas 1111 
nois kongresmanas Philip Crane 
pasiskelbė, kad jis kandidatuoja į 
JAV prezidento vietą. 

Paskutinę kampanijos dieną 
prezidentas Carteris aplankė sep 
tynias valstijas, nuskrisdamas 
6,000 mylių. Savo kalbose jis ro 
dė susirūpinimą, kad balsuotojų 
nuotaikos jam lemia pralaimėji
mą. Jis ragino kongresmano An 
dersono rėmėjus balsuoti už de
mokratų partijos kandidatus. Kai 
bedamas Akron, Ohio, prezidentas 
Carteris aiškino, jog jo pažiūros 
mažai skirasi nuo Andersono. 
Carteris kalbėjo: "Respublikonai 
jokiu būdu negali mūsų nugalė
ti, nes jų yra per mažai. Jei 
demokratai nebalsuos, mums 
bus suduotas smūgis". Paskutinę 
kampanijos dieną Carteris nu
sprendė negaišinti laiko ir nevykti 
į Kaliforniją, nes ten buvo aiški 

Reaganas savo paskutinėse kal
bose žadėjo naujomis reformomis 
siekti valstybinio atsinaujinimo, 
jis žadėjo sumažinti federalinės 
vyriausybės augimą, jos išlaidas 
ir mokesčius. Reaganas klausė: 
"Ar jūs šiandien laimingesni, ne 
gu prieš ketverius metus, kada 
Carteris tapo prezidentu? Jeigu 
taip, tai balsuokite už jį". 

Nors profesionalai spėliotojai 
atsargiai tvirtino, kad rinkimus 
laimės Reaganas, buvo aišku, kad 
rezultatai nebus žinomi gan ilgai. 
Buvo aišku, kad kas nebūtų iš
rinktas, laimėtojas bus gavęs tik 
nedidelį balsų nuošimtį. Praei
tyje 1924 m. prezidentas Cal
vin Coolidge gavo 23.7 nuoš. vi 
sų balsų ir tapo prezidentu. 

Vakar dienos rinkimuose niekas 
nedrįso tvirtinti, kuris iš didžių 
jų partijų kandidatų taps pre
zidentu. 

je jaunimo gaujos išdaužė daug JReagano rėmėju persvara. 

JAV diplomatas 
Irane sirgo 

Washtngtonas. — Irane tarp 
kitų įkaitų kalinamas charge d*-
affaires Bruce Laingen rugsėjo 
mėnesį sunkiai sirgo, tačiau atsi
sakė vykti į ligoninę. Jis yra lai
komas Irano užsienio reikalų min 
sterijoje kartu su Victor Tomseth 
ir Michael Howland. Langen 
žmona, gavus iš Irano laišką, 
pasakoja, kad jos vyras labai nu
silpęs, praradęs 15 svarų. 

Siūlo pagerinti 
Vokietijii ryšius 

Viena. — Ateinančią savaitę 
Austriją aplankys Rytų Vokieti
jos komunistų partijos vadas E-
rich Honecker. Pasikalbėjime su 

parduotuvių langų. Policija suėmė 
7 asmenis. Jaunuoliai reikalauja 
mieste "jaunimo centro", kurį 
jie patys prižiūrėtų. 

—Istambule, Turkijoj, neži
nomi piktadariai nušovė polici
jos valdininką. Ankaroje, prie 
Amerikos—Turkijos draugijos pa
stato sprogo nedidelė bomba. 

— Nato karinio bloko pėsti
ninkai bus ateityje aprūpinti vie
noda amunicija, Belgijos FN įmo
nės kulkomis, kurios esančios ma
žesnės, tačiau daug greitesnės už 
iki šiol vartotas. 

— Ateinančiais metais gegužės 
mėn. Amerikon atvyksta Angli
konų Bažnyčios galva arkivys-

Prezidentas Karmai 
labai nusilpęs 

Maskva. — Afganistano diplo 
matų žiniomis, prezidentas Bab 
rak Karmai gydosi sovietų ligo
ninėje nuo "generalinio nusilpi
mo". Ligoninėn jis paguldytas 
spalio 25 d. po savo vizito Krem
liuje. Kiti Afganistano delegaci
jos nariai grįžo namo, o jis palik 
tas ligoninėje. Jis sparčiai taiso-
si ir už kelių dienų grįš į Kabulą £ ~ _ = . _ . _ - ; . 
eiti savo pareigų, skelbia afganų 
sluoksniai. 

Soviety laivai 
prie Tailandijos 

Bangkokas. — Tailandijos vy
riausybė paklausė sovietų amba
sados Bangkoke, kodėl netoli Tai
landijos krantų, teritoriniuose 
vandenyse stovi keturi sovietų ka
ro laivai, jų tarpe sovietų lėktuv
nešis "Minsk", kuris nešioja tik 
helikopterius. Spėjama, kad Tai-

premjerui apsilankius 
austrų korespondentais jis pa 
reiškė, jog jis neatsisakė susitiki-1 landijos 
mo su V. Vokietijos kancleriu j Kinijoje, sovietai siekia įspėti vy 
Helmut Schmidt. Aviejų Vokieti
jų normalūs ryšiai esą labai svar
būs detentės elementai. Honec-
keris apgailestavo, kad Schmid-
tas atšaukė savo vizitą Rytų Vo
kietijoje. 

Išteisino nacius 
Frankfurtas. — V. Vokietijos 

teismas išteisino dėl įrodymų 
stokos du buvusius nacių Vokie 
tijos SS karininkus, kurie buvo kai 
tinami 21 asmens nužudymu 
Auschwitzo koncentracijos sto
vykloje. Hans Olejak, 62 m. ir 
Ewald Pansegrau, 59 m., ku-

riausybę neieškoti su Kinija per 
daug artimų ryšių. 

Pakeitė kabinetą 
Camberra. — Australijos prem 

jeras Malcolm Fraser padarė 
daug pakeitimų savo kabinete. 
Penki ministeriai buvo atleisti iš 
pareigų. Buvęs užsienio rekalų 
ministeris Andrevv Peacock buvo 
perkeltas į nelengvas pramonės 
santykių ministerio pareigas. Už 
sienio reikalų tvarkytojų tapo An 
thony Street. 

— Ganoje suimtas buvęs ka
rinis diktatorius, kuris vėl pla-

riems prokuroras reikalavo kalėji! navęs sukelti naują revoliuciją. 

— Filipinai siunčia į Alžirą ry
žių siuntą, skirtą nuo žemės dre
bėjimo nukentėjusiems šelpti. 

—Tanzanij** gyventojai bal
savo referendume, kurio tikslas 
pratęsti prezidento Nyareres ka
denciją dar 5 metams. 

— Beirute įvyko susišaudymas 
tarp dešiniųjų ir kairiųjų palesti
niečių, žuvo du asmenys, sužeis
ta 16. 

— Somalijos vyriausybė pa
skelbė pavojaus stovį, kuris sutei
kia galią prezidentui imtis nepap
rastų priemonių valstybės sau
gumui garantuoti. Padidėjo grės
mė iš Etiopijos, skelbiama So
malijos proklamacijoje. 

— Šiaurinėj Airijoj bombos 
sprogimas sužeidė tris moteris ir 
keturius policininkus. 

Respublikonų kandidatas Rea 
ganąs su buvusiu prezidentu For 
du, komediantu Bob Hope, Illi
nois gubernatorium Thompsonu 
ir senatorium Charles Percy pa 
sirodė Peorijoje, 111. Reaganas pa 
brėžė paskutiniųjų ketverių me 
tų ekonominius sunkumus, inflia 
ciją, didėjantį nedarbą, aukštus 
paskolų nuošimčius ir žadėjo pa 
gerinti padėtį. Atsiliepdamas į 
Carterio priekaištus, kad jis nau 
doja žodį "depresija", Reaganas 
pareiškė, jog jam žodynas ne
svarbus. "Recesija yra, kai kaimy 
nas praranda darbą. Depresija 
yra, kai pats prarandi darbą, o 
"recovery" bus, kai Jimmy Carte 
ris praras darbą". 

Sovietų žydai 
planuoja badauti 

Maskva. — Sovietų žydų išva 
žiavimas iš Sovietų Sąjungos 
paskutiniu metu varžomas. Apie 
300 sovietų žydų Charkove, Kije
ve, Leningrade ir Maskvoje susi
tarė lapkričio 11 d., kada Madri
de prasidės Europos saugumo ir 
kooperavimo konferencija, pra
dėti bado streiką, protestuojant 
prieš žydų asmens laisvių varžy 
mus. Vizų išdavimas ypač varžo
mas Charkove, kur spalio 31 d. bu 
vo suimtas Izaak Moškovič, ban 
dęs gauti žydų demonstracijai ofi
cialų miesto leidimą. Jis apkal
tintas "parazitizmu". 

mo iki gyvos galvos, laisvi, nors 
teismas truko 3 metus ir buvo iš
klausyti 150 liudininkų, buvusių 
stovyklos kalinių. Nusikaltimai 
buvo neįrodyti, liudininkų paro 
dymai dažnai susikirto, nebuvo 
pilni, nusprendė teisėjas. 

— Armėnų šeimoje, kuri gavo 
vizas išvažiuoti iš Sovietų Są
jungos į Ameriką, yra moteris, gi
musi 1869 metais. Tai bus vy
riausio amžiaus 111 metų imi
grantė kuri su šeima atvyks lap
kričio 16 d. 

Bagdado ligoninėje daug bombardavimo aukų. Nuotraukoje — susirūpinusi 

Bandys didinti 
naftos gamybą 

Kmvaitas. — Arabų naftos vals 
tybių ministeriai nutarė suva
žiuoti, kaip anksčiau planuota, 
gruodžio 8 d. Kuwaite aptarti sa 
vo reikalų. Arabų naftos šalių 
organizacijai priklauso devynios 
valstybės. Suvažiavime bus svars 
tomi gamybos padidinimo klau 
simai, nes prasidėjus Irako — Ira 
no konfliktui, pasaulyje sumažė 
jo naftos gamyba. Vėliau arabų 
atstovai gruodžio 15 d. planuoja 
dalyvauti OPEC ministerių su
važiavime Indonezijoje. Arabų 
šalys ypač rūpinasi, kad naftos 
sumažėjimas pakenkė draugiš
koms šalims: Prancūzijai, Turki
jai, Graikijai, Indijai, Brazilijai 
ir Jugoslavijai. 

Alžiro valdžia 
tarpininkauja 

Alžiras. — Alžiro vyriausybė 
sutiko su Irano vyriausybės pasiu 
lyrrtu tarpininkauti amerikiečių 
įkaitų paleidimo procedūroje Ga 
limas daiktas, kad paleisti ame
rikiečiai bus pervežti į Alžirą, ne 
į Vakarų Vokietiją, kaip buvo 
planuojama. Alžiras oficialiai lai 
kosi neutraliai Irano-Irako kare, 
tačiau palaiko artimus ryšius su 
Teherano valdžios organais. 
Grįždamas iš New Yorko Alžire 
buvo sustojęs Irano premjeras Ali 
Rajai, kuris pasiūlė, kad įkaitus 
perimtų "broliška musulmonų 
šalis — Alžiras". 

Ragina pakeisti 
baudžiamąjį kodeksą 
Belgradas. — Jugoslavijoj 102 

intelektualai kreipėsi į vyriausy
bę, ragindami pakeisti krimina
linį kodeksą, kuriame yra skyrius, 
liečiantis "priešišką propagan
dą". Autoriai įrodinėja, kad šis 
skyrius pažeidžia konstitucijos 
garantuojamas laisves. Kodekse 
"propaganda" aptarta taip neaiš
kiai, kad teisėjas gali labai pla
čiai skyrių interpretuoti ir skirti 
bausmes už menkiausią valdžios 
kritiką. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė 

Auktumas, Judrė. 
Lapkričio 6 d.: Leonardas, Ed

viną, Ašvydas, Vigandė. 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 55 

L, naktį 40 kipsniu. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 5 d. 

SKALtrVBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 

Redaguoja sktn. Iren.i Regienč-. 2652 W. 65th St.. Chica«o, IL 60629 
Telefonas 476-7089 

e-^*>»^* 

LSS TARYBOS PIRMININKO 
LAIŠKAS 

Mieli Sesės ir Broliai! 

Šiame laiške noriu susu
muoti praėjusios vasaros įvy
k ius t a r y b o s p lo tmėje ir 
pristatyti svarbesnius sąjun
gos reikalus. 

V.s. Juozas Toliušis, sutikęs 
redaguoti „Mūsų vytį", atsi
sakė iš „Skautų aido" direk
toriaus pareigų. Dėkoju mie
lam broliui Juozui už ilgametį 
redagavimo darbą ir įvairią 
talką skautiškų spausdinių ir 
raštų paruošime. 

V.s. Alė Namikienė sutiko 
redaguoti „Skautų aidą". Dėl 
labai daug laiko pareikalau
jančių redaktorės uždavinių 
sesė Alė ats isakė iš Tarybos 
sekretorės pareigų, kuriom, 
Tarybos balsavimu, patvir
tinta ps . fil Danutė Bruškytė. 

1981 m. įvyks LSS suvažiavi
mas, kurio metu bus r enkama 
nauja vadovybė. Suvažiavimo 
sklandžiam pravedimui reikia 
ruoštis jau iš anksto. Malonu 
pranešti , kad 1981 m. suva
žiavimo prezidiumą sudaryt i ir 
j am pirmininkauti sutiko s.fil. 
Liuda Rugienienė. Kviečiu 
Detroito skautininkus-es ir 
vadovus talkininkauti sesei 
Liūdai š iame svarb iame sąjun-

. gos darbe. 
Mūsų sesėms Alei, Danutei ir 

Liūdai linkime sėkmės ir skau
tiškos ištvermės jų naujose 
pareigose. 

P r a e i t ą m ė n e s į i š s iun 
tinėjau 1981 m. suvažiavimo 
nuostatų projektą. Kviečiu 
visus LSS vadovybės nar ius 
išstudi|Ooti pasiūlytus nuosta
tus ir pareikšti savo nuo
mones. P rašau kiekvieną narį 
atsiųsti nors ir ne igiamus atsa
kymus, svarbu visiems pasi
sakyti šiuo klausimu. P ra šau 
taip p a t išstudijuoti garbės 
teismo nuos ta tus ir pareikšt i 
savo nuomonę. 

Gražiai pradėti ta rybos 
komisijų da rba i susi laukė 
užtarnauto dėmesio tarybos 
akivaizdinio posėdžio metu. 
Raginu komisijų pirmininkus 
tęsti šį darbą ir paruošt i 
konkrečius pas iū lymus. Juos 
bus gal ima pri taikyti dabar
tinėje veikloje, pristatyti LSS 
s u v a ž i a v i m u i a r p e r d u o t i 
ateinančios kadencijos vado
vybei. Gerai paruošti ir doku
mentuoti darbai nenustoja ver
t ė s i r b ū n a n a u d i n g i 
ateinančių kadencijų veikloje. 

Knygos „Mūsų skautybė" 
medžiagos r inkimą tvarko v.s. 
A. Samusis. Pr imenu vietovių 
ta lkininkams nedelsiant siųs
ti šią medžiagą nurodytais 
adresais. Taip pa t prašau rajo
nų vadus , ka ip raš iau jums 
ankstesniame laiške, pakvies

t i ir pr is tatyt i vietovių atsto
vus į v.s. R. Kučienės vado
vau jamą knygos administ
r av imo komitetą. . t. 

1981 m. y r a s k e l b i a m i 
spaudos ir sk. l i teratūros 
meta is . S. fil. Gin tas Plačas, 
p i r m i j o s v i c e p i r m i n i n k a s , 
ruošia veiklos programų pasiū
lymą pritaikintiną vienetuose, 
šakose, sk. spaudoje ir t.t. Šis 
pas iū lymas bus paskelbtas dar 
šį rudenį, kad susidomėję 
vienetai galėtų juo pasinaudo
ti . 

Skautiškos stovyklos šią 
vasa rą vyko visuose rajo
nuose, taip pa t buvo suruošti 
s u v a ž i a v i m a i ir v a d o v ų 
mokyklos. Iš žemiau išvar
dintų sk. susibūrimų gauti 
sveikinimai, už kuriuos jų 
vadovams skautiškai dėkoju: 
At lan to raj. rajoninės stovyk
los ir Gilwellio kursų; Vidurio 
la j . — Clevelando ir Detroito 
sk. stov. — Wasagoje, Seseri
jos skaut ininkių suvažiavimo 
— Clevelande ir Chicagos tun
tų stovyklų, kurias asme
n iška i aplankiau; Ramiojo 
vandenyno rajoninės sto
vyklos; Kanados raj. — Romu
vos stovyklos, Gintaro — 
Ąžuolo mokyklos, skautų vyčių 
ir vyr. sk. suvažiavimo ir liet. 
vadovų-vių, lankiusių vengrų 
t au t inę stovyklą. 

V.s. A. Saulait is sveiksta 
dukros Marytės, jos vyro ir 
kun. Antano globoje. Aplan
kiau gerb. skaut ininką ir pasi
da l inau veiklos aktualijomis, 
perdaviau sąjungos vadfeVų 
sveikinimus. 

LSS vadovai yra įpareigoti 
remti savą periodinę spaudą — 
„Skautų aidą", „Mūsų vytį" ir 
t.t., raš iniais , p raneš imais ir, 
ž inoma, prenumeratų plati
nimu. Palyginus prenumeratų 
ir LSS narių sąrašus, randa
m e dauge l į n a r i ų nepre
numeruojančių savos spau
dos. Ankstesni raginimai , 
kreipiant is per tuntus ir prista
t a n t sąrašus, neatnešė daug 
naudos . 

LSS pakėlimų nuosta ta i 
nurodo sk. spaudos prenu
meravimo ar bendradarbia
vimo būtinumą pristatomie
s i e m s . Prae i ty je n e b u v o 
kreipiama daug dėmesio į šį 
reikalavimą. Tačiau, pirmijos 
n a r i a m s r e k o m e n d u o j a n t , 
rag ins ime šakų vadijas šio 
nuosta tų reikalavimo art imai 
laikytis pristatymuose pakėli-
m a m s į v y r e s n i š k u m o 
laipsnius. 

Organizacinis susiklausy
m a s yra būt inas sąjungos 
klestėjimui. Visi nar ia i suda
rome LS Sąjungą, kuriai kiek-

Aušros Vartų tunto Šatrijos draugovės sesės iškylauja. Nuotr. S. Krumplienės 

vienas be asmeniškų užgaidų 
privalome paklusti s ta tu to , 
nuostatų ir tradicijų ribose. 

Vadovaukimės tuo, kas m u s 
jungia ir veda į šviesesnį lietu
viško s k a u t a v i m o ry to jų . 
Nepamirškime, kad LS Są
junga yra jaunimo organizaci
ja, kad mūsų tikslu visuomet 
privalo pasilikti jaunimo skau
tiškas auklėjimas persunktas 
lietuviškumo idėjomis. Šio 
tikslo vykdymui kviečiu prisi
dėti kiekvieną LSS narį savų 
pastangų deimančiuku prie 
didžiosios LS sąjungos veiklos 
mozaikos kuriamos jau per 62-
jus metus! 

Budžiu! 
v.s. Sigitas Miknaitis, 

LSS tarybos p i rmin inkas 

» . - • L S S T A R Y B O S 
P I R M I J A 

metodai". Moderuoja fil. Algis 
Tamošiūnas . 12:00 v. — bendri 
pietūs, 2:00 v.p.p. — iškil
minga sueiga — naujų narių 
pakėlimai; 6:30 v.v. — metinės 
š v e n t ė s b a l i u s D e l p h i a n 
House, 7825 Wes t 95th Street, 
Hickory Hil ls , IL. Meninę 
programą išpi ldo sol. Prauri-
mė Ragienė, akompanuoja 
Arūnas K a m i n s k a s . Šokiams 
groja Vytis orkes t ras . Rezer
vacijas į balių pr i ima Roma ir 
Gedininas Bie lskai , telef. 424-
4190. 

S e k m a d i e n i s , l a p k r i č i o 9 
d.— 10:00 v.r. bendr i pusryčiai 
Jaun imo centre; 11:00 v.r. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po Mišių, mirusių Akade
minio skautų sąjūdžio mirusių
jų narių kapų l a n k y m a s . 

Visi ASS i r jų svečiai 
kviečiami da lyvau t i šioje šven
tėje. 

Įvykus pasikei t imams LSS 
tarybos pirmijoje, skelbiame 
dabartinį pirmijos sąstatą: 

V.s.fil. Miknait is , Sigitas 
tarybos pirmininkas; s. kun. 
Garšva, P r anas , MIC — R. 
kaialikų dvasios vadovas; v.s. 
» o n . T r a k i s , A n s a s — 
evangelikų dvasios vadovas; 
v.s.fil. Vidugiris, Vytau tas — 
Brolijos vyriausias skauti
ninkas; v.s. Kerelienė, I rena — 
Seserijos v y r i a u s i a s k a u 
tininke; s. fil. dr. Str ikas , 
Raimundas — akademinio 
skautų sąjūdžio vadijos pir
mininkas; v.s. fil. Molis, Pe t r a s 
— tarybos vicepirmininkas; 
s.fil. Plačas, Gintaras — tary
bos vicepirmininkas; ps. fil. 
Bruškytė. Danutė — tarybos 
sekretorė; v.s. Paronis , J o n a s 
— tarybos iždininkas. 

ASS m e t i n ė s š v e n t ė s 
d i e n o t v a r k ė 

Akademinio skautų sąjūdžio 
metinė šventė šiais metais Chi
cagos skyriuje švenčiama lap
kričio 8—9 dienomis. Visos 
šventės iškilmės, išskyrus 
balių, vyks Jaun imo centro 
kavinėje sekančia tvarka: 

š e š t a d i e n i s , l a p k r i č i o 8 d. 
9:30 v.r. — registracija, 10:00 
v.r. — Simpoziumas: „Lie
tuvos klausimo iškėlimas Ame
rikos visuomenėje: teorija ir 

Veiklios Los Angeles Palangos tunto jaunosios vadovės vyr. skautės 
Laima Steikunaite, Daina Petronytė ir Regina Stančikaite 

Nuotr . Marytės Stodkutės 

vadijų nariai-ės, vyr. skautės, 
gintarės, sk. vyčiai i r j . bu-
džiai kviečiami dalyvauti . 
Jūsų laukia įdomus simpoziu
mas ir staigmenos. Atskiri 
pakvietimai nebus siunti
nėjami. 

Tėvų d ė m e s i u i 

Kernavės skaučių tunto tėvų 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 9 d., 11 vai . ryto 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Visi kernaviečių tėveliai ir 
mamytės yra kviečiami šiame 
svarbiame susirinkime būti
nai dalyvauti. 

K e r n a v ė s t u n t o 
įvykių k a l e n d o r i u s 

Lapkričio 9 d. — tėvų susirin
kimas 11 vai . ryto Jaun imo 
centro mažojoje salėje. 

Gruodžio 21 d. — tunto 

Vis i d a l y v a u k i m e 

V i s i k e t u r i C h i c a g o s 
skaučių-tų t u n t a i ir Chicagos 
skautininkių draugovė akty
viai jungiasi į Chicagos skauti-
ninkų-kių R a m o v ė s ruošiamą 
aktualia t e m a simpoziumą 
lapkričio 16 d., 11 vai . ryto, 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Visi skaut ininkai-ės , tuntų 

kūčios 5 vai . p.p. J aun imo 
centro didž. salėje. 

Vasario 22 d. — bendras visų 
tuntų Vasario 16 d. minė
jimas Jaunimo centro didž. 
salėje. 9:30 vai . ryto šv. Mišios, 
10 vai. r. minėjimas. 

1981 m. kovo 8 d. — Kaziuko 
mugė Jaunimo centre. 

Balandžio mėn. — Kernavės 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strut _ Ttl. U 6-7771 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CE3AS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 va i popiet. 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGA! IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D KUHLMAN, B S . Registruotai vaistininką* 

Atdara šiokiadieniai* nuo i *al ryto U 10 vai. 
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro 
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Sccond ctass postage paid at Chicago. III. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Chrisimas and Easter 
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Publication Mumber (USPS — I6I000) 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiimdami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prwnnai> mokama tt anksto 
metams v2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta-: vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 ! nių nesaugo. Juos gražina tik is 

I anksto sušiurus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | ^ ^ į ^ t u r i nj neatsako. Skel-
8 : 3 0 — 4 : 0° . šeštadieniais j ^ faunos prisiunčiamos gavus 
8:30-12:00. j prašymą. 

tunto paukštyčių šventė. 
Gegužės 17 d. — tunto 

šeimos šventė Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 9:30 vai . ryto 
šv. Mišios ir šventė. 

Tun tų vadovybių 
dėmesiui 

Raginame visų tuntų vadijas 
p a s k e l b t i s avo svarbiųjų 
įvykių kalendorių. Praeityje 
būta nepasitenkinimų ir komp
likacijų staiga patyrus, kad net 
keli tunta i tuo pat laiku šaukia 
svarbias sueigas ir kt. Turint 
prieš akis kitų tuntų įvykių 
kalendorius, būtų lengviau 
koordinuoti tarptuntinę veiklą 
ir išvengti namalonių staig
menų. 

C l e v e l a n d o skaut i jos 
s u k a k t i e s minė j imas 

Clevelando skautijos 30 
(Nukelta į 5 psl.> 

Clevelando skautijos baliuje programą atlieka dvi sesutės vyr. skautžs Kris
tina ir Regina Butkūoaites iš Detroito. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Advokatų Draugijs, 
VALDEMARAS 

VINCAS 
Teis i , 

2458 W. 69th St, Chicago. 
VU ta 

m. 

S 0 P N I E B A R Č U S 
BADIO ŠEIMOS VALANDOS 

visos programos I i vTDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
psaktadienio perduodama nuo 4 vsi 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sefcrosriientsli 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-3415 
1490 AM 

7159 S. MAPUBWOOD AVK. 
/ CHICAGO, tUL. 6 W 

- •; • " " ' • n 

DR. KG. BALUKAS 
• Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So Pulaski Road (Crawford 
Medkai Buiiding). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: 0 t y m p ^ £ 4 * $ ^ ; _ 

; DR. P. KISIELIUS *mr 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt, ,12 iki 4 «al popiet 

- . • ,. t T f - I } • ' { >Ai*>: 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
i/al.. pirm , antr./ketv. irpenkt 1:00 - 5:00 
^al. popiet, treč ir šešt t* susitarus 

' Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
.Lietuyis gydytojas -,. 

392J5 West59th Stsęet ovad 1, 
Vai :*pirm...antr.< kętv .ir jpenktruo 12,4.,-

fvS-'popiet ir 6-ė vai vak "Tfic* ir'SesY..* 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 We$t 51st Street 
Tel. - QR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4 ir 
7-9: antrad irpenkt 10 4 šeštad 10-3val 

• • 

mtdmfla • ' 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILOING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
"GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki T v. p.p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

• 

• - • 

i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

•r 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
00OS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 4 9 * Court. Cicero. IH. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir seit 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
Tet SSS-44SS, SfS-SSSS, IBS SS I I 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
U I NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel 776-2880: rezid. 448-5545 

. ... 

. . . . 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2*59 W 59 St. CMcage 

476-2112 
Vai pagal susitarimą hrm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 M 1 vai. 

Ofiso tet HE 4-2123. namų GI 8 6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Street 
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Pogrindžio "Varpas" 

APIE MOŠŲ ISBY1JA 
Šiai temai paskatą davė mus 
pasiekęs. "Varpo" nr. 8, Lietu
vos pogrindžio leidinys, ku
riame paskelbti septyni il
gesni rašiniai. 

Jei "LBK Kronika", "Auš
ra", "Rūpintojėlis", 'Tiesos ke
lias" ir "keli kiti leidiniai ats
tovauja katalikiškai srovei, tai 
"Perspektyvas" ir "Varpą" rei
kia priskirti liberališkai sro
vei. Pogrindžio "Varpas" kaip 
tiktai ir yra lyg tąsa tų idėjų, 
kurias nuo Vinco Kudirkos lai
kų ligi mūsų dienų puoselėja 
varpininkai — liaudininkai. 
Vienas, .ilgesnis rašinys kaip 
tiktai rj skirtas "Varpo" isto
rijai. Ten, be ko kita, rašoma: 
"Antrojo pasaulinio karo aud
roms praūžus, okupuotoje Lie
tuvoje _ir varpininkams ne
buvo vietos.Dauguma jų 
pasitraukė į vakarus, o dalis 
pražuvo Sibiro platybėse". Vis 
dėlto V. Kudirkos ir jo bendra
minčių skelbtos bei puoselėtos 
lietuvių tautos išsivadavimo 
idėjos gyvos ir dabartinėse 
okupacijos sąlygose. Tai rodo 
ir tegu kad ir retokas pogrin
džio "Varpo" išleidimas. Minė
tame rašinyje "Iš Varpo isto
rijos" kaip tiktai ir nusakoma 
Kudirkos ir kitų senųjų var
pininkų pastangos prieš Lie
tuvos pavergimą bei rusi
fikaciją. 

**** * 
Šiuo;, atveju mums įdo

mesnis rašinys "Žvilgsnis į 
mūsų išeiviją". Kas yra str. 
autorius — neaiškus. Juo gali 
būti lietuvis išeivis, a r ilgesnį 
laiką J AV-bėse gyvenęs ir mū
sų gyvenimą stebėjęs tautietis 
iš Lietuvos. Kaip ten bebūtų, 
prie jo kai kurių minčių susto
sime, palikdaYni patiems skai
tytojams turėti apie rašomus 
dalykus savo nuomonę.. 

Rašinio autorius džiaugiasi, 
kad išeivija paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 60 
metų sukaktį, tačiau prideda: 
"Ir keista ir skaudu, kad iš 60-
ies toji sukaktis jau 38 kartą 
viešaibuvo minima tik išeivi
joje. Tokia jau gyvenimo iro
nija, kad šia proga netenka 
džiūgauti nei didžiuotis, bet tik 
susikaupti. Besikaupiant iš
ryškėjo ir paradoksas: tauta, 
okupuota ir nutildyta, atlieka 
savo valstybingumo funkcijas 
korespondenciniu būdu, ne sa
vo, bet svetimose žemėse, nes 
tų žemių lietuviai neabejoja 
Lietuvos prisikėlimu". 

Toliau autorius rašo, kad vis 
dėlto "nuvargimo žymių išei
vijoje apstu" ir toliau prideda: 
"Palyginus dar visai neseniai 
linkėdavome ateinančią Ne
priklausomybės sukaktį švęsti 
Lietuvoje... Šiandieną kalbų 
apie grįžimą nebesigirdi. Kad 
r.egrįšime, išeivijoje jau yra 
neabejotinai įsitikinta: tad 
vyresnieji prie širdies spaužia 
vienintelę tėvynės relikviją — 
lietuvybę... Pagaliau išeivija 
pamatė, kad Nepriklau
somybės atgaivinimas nėra 
nei jos valioje, nei įtakos sfero
je. Per paskutiniuosius 30 su 
viršum metų nebuvo pasiektas 
nei vienas svarbesnis laimėji
mas. Priešingai, pozicijos toly
giai silpnėja." 

Str. autorius toliau išve-
džioja, kad dalis išeivijos dar 
yra glaudžiai surišta su Lie
tuva, "kai tuo tarpu jaunimas, 
ypač gimęs išeivijoje, tokių ryš
kių ryšių nejaučia ir senimo 
konflikto nesupranta. \ klau
simą, kokia išeivijos paskirtis 
ir kur yra visos kančios pras
mė, atsakymo nėra! Atsiranda 
krizės!" 

Toliau autorius pateikia A. 
Maceinos rašinių išeivijos 
temomis plačią santrauką, jų 
analizę ir apie išeiviją šitaip 
rašo: "Lietuvių išeivija, tiek 
senoji tiek ir naujoji, bent gera 
dalimi buvo ir yra pabėgėlių ti
po išeivija, pabėgusi nuo tautą 
ištikusios grėsmės: politinės, 
karinės, kultūrinės ir reli

ginės. Kitaip sakant, tai išei
vija, palikusi namus, bet neap-
leidusi nei tautos, nei kovos". 

Išeivija sumenkėjusi, nes A. 
Maceinos žodžiais, dauguma 
jos narių tapo "doneliau-
tojais," nežiūrint, kad išeivis 
tik ir tepaliko Lietuvą, kad už 
ją galėtų kovoti svetur. ... 
Tauta nebūtinai nyksta tik 
Sibire. Tauta išeivijoje neat
silaiko ir prieš technologijos 
teikiamus patogumus, gerą ir 
lengvą gyvenimą ir turtą". 

"Varpo" rašinio autorius 
kiek sustoja prie Chica-
gos lietuvių ir rašo, kad čia 
"tam tikrose lietuvių sferose 
vyrauja pyktis ir nesantaika. 
Visų taip siekiama vienybė 
'kovos' pirmoji buvo sude
ginta nepakantumo liepsnose, 
ir yra pergyvenamas vadi
namas susiskaldymo laikotar
pis... Chicagoje buvo lengvai 
sukurtas ir pats 'priešas', 
pavadintas net keliais madin
gais vardais. Tai 'tiltų statyto
jai ' , 'bendradarbiautojai ' , 
'koloborantai' ir 1.1., o tokių, 
kaip žinia, 'narsiems kovo
tojams' netrūksta, nes jais yra 
padaromi bet kas, pvz., jėzui
tai , j aunimas , marijonai, 
Lietuvių Bendruomenė, pran
ciškonai arba Lietuvių fondas. 
Žodžiu, beveik nesvarbu kas, 
jei tik lengvai pasiekiamas, 
nes yra žymiai lengviau kovo
ti suorganizuoti demonstraci
jas prie Čikagos jėzuitų, cent
r o , negu pr ie Sovietų 
ambasados Vašingtone, arba 
Jungtinėse Tautose; yra leng
viau kovoti lietuviškų laikraš
čių puslapiuose, negu tą kovą 
perkelti į amerikietišką spau
dą ir ten reikalauti teisių Lie
tuvai. Žinoma, atsakymo į 
klausimą, kodėl taip yra da
roma ir kur yra tokios veiklos 
prasmė, nereikia, nes prasmė, 
greičiausiai, yra kad atlikę to
kias sudėtingas "politines ir 
ka r ines operacijas, ' kaip 
Jaunimo centro apgulimą, 
kovotojai jaučiasi gerai, atlikę 
pareigą tėvynei ir, kas žino, 
gal sumažinę kaltės jausmą \1 
neryžtą ir pabėgimą kritišku 
momentu, už lietuvybės" ne-
perdavimą iaunajai kartai ir 
t.t." 

Str. pabaigoje "Varpas" sus
toja prie užpereitos tautinių šo
kių šventės Chicagoje, kur bū
r e l i s l ie tuvių j aun imo , 
a tvyks tan t Poniai Prezi
dentienei, protestavo prieš Hel
sinkio nutarimus. Tam tikroje 
spaudoje tie jaunuoliai buvę 
išvadinti "Barzdukiniais kūt
vėlomis;" jaunimas buvo paly
gintas su šunimis, kurie sukan
džiojo prezidentienę ir t.t." 
Autorius iš to daro tokią išva
da: "'Žinoma, galima su pr> 
testu ir jo forma nesutikti, gali
ma nepritarti, bet jaunimą 
smerkti už domėjimąsi Lie
tuva, yra užtikrintas būdas to 
jaunimo netekti"... "Varpo" 
raš in io autorius nepeikia 
dabar t inių Lietuvos lais
vinimo organizacijų gausos. 
Apie diplomatiją rašo kad tai 
"nėra fiktyvi, bet reali valsty
bės tąsa užsienyje." O bendrai 
— "Išeivijai reikėtų tik akty
viai visą šitą organizacinę sis
temą remti moraliai ir materia
liai, o negaišinti laikų ginčuose 
dėl pirmumo ar darbų padaliji
mo". Tačiau iškelia jėgų konso
lidavimo reikalą ir rašo: "Jei 
išeivija nesugebės taip veiklos 
konsoliduoti, bergždžios bus 
jos pastangos ginti tautą ir rei
kalauti jai politinių teisių, kai 
tauta bus verčiama kalbėti 
rusiškai. O tai daroma". 

Rašinio baigmėje pateiktas 
toks įvertinimas: "Visa lie
tuviškoji išeivija primygtinai 
siekia to paties tikslo, nesu
tardama tik dėl detalių, kurios 
nėra esminės. Tad laikas susi-
r ū p in t i ir a n g a ž u o t i s 
konstruktyviai veiklai. Laikas 
susirūpinti, kad dėl antraeilių 
detalių išeivijos istorijos ne
taptų skaudžiu ir negailestin
gu išeivijos teismu. b.kv. 

Karo pasėkos Artimuose Rytuose: dega alyvos rafinerijos Abadane 

APSIGINTI NUO SSSR 
MODERNIŲ GINKLŲ 

Krašto gynybos žinovai susirūpino augančia SSSR grėsme. 
Ne vieni tik respublikonai ar 

konservatyvių pažiūrų ameri
kiečiai susirūpinę šio krašto 
laisve ir gynyba. Ir šis rūpes
tis išaugo ne vien tik šiais 
rinkiminiais metais. Daug šio 
kontinento garbingų patriotų 
skatino dabartinę vyriausybę 
jau seniai atsisakyti nuo de-
tantes sapnų, suburti visas jė
gas krašto gynybai sustip
rinti. Taip pat šie skatinimai 
neseniai rado pritarimą vy
riausybės sluoksniuose. Di
džiai susirūpinta apsaugoti sa
vas tarpkontinentines raketas 
ir sunaikinti tokias pats 
atskrendančias iš priešo erd
vių. 

Šiuo reikalu ilgas ir išsamus 
straipsnis tilpo "Av. Wk. & Sp. 
Techn." VII.26 savaitraštyje. 
Kai kurios to straipsnio min
tys čia suglaustai pakar
tojamos. 

Prabudimo pr iežas tys 
Kongresas, Baltieji rūmai ir 

Gynybos departamentas tuo 
pat laiku susirūpino, kurio po
būdžio ginklais tektų ginti 
tavuosius, pažeidžiamus sa
telitus ir raketų įrengimus nuo 
galimų SSSR puolimų. Šiuo 
metu jau yra sutelktas dėme
sys į vairuojamos energijos ir 
galingos energijos laserius bei 
branduolinių dalelyčių spin
dulius. 

Daugelis veiksnių pa
skatino gynybos vadovus 
sutelkti dar daugiau dėmesio į 
vairuojamos energijos gink
lus. Ir tie rūpesčiai yra: 

1. Kai SSSR užpuolė ir 
okupavo Afganistaną, neri
botam laikui atidėtas Strate
ginių ginklų apribojimo 
susitarimas — SALT II; 

BR. AS. 

2. Vyraująs netikrumas dėl 
savų tarpkontinentinių raketų 
apgynimo galimybių, sovie
tinio pirminio užpuolimo atve
ju; 

3. Nepažabotas sovietinių 
strateginių, puolamųjų ginklų 
augimas, besistengiant įsigyti 
branduolinių ginklų persvarą; 

4. Įsigalįs įsitikinimas, kad 
erdvė būsianti I-ji nuo priešo 
puolimų - raketų apsigynimo li
nija; taigi, savuosius satelitus 
būtina apsaugoti nuo sovietų 
sunaikinimo; 

5. Sovietinių ginklų įver
tinimas, jog jie gali pažeisti ir 
sunaikinti JAV erdvėlaivius, 
skrendančius ne aukštoje nuo 
žemės orbitoje; 

6. Naujos sovietinės sta
tybos Saryšigane, Kazach
stane, kur laukiama būsimų 
bandymų sutelktinės energi
jos ginklo pritaikymo; 

7 Persvarstymas esamos 
s u t a r t i e s , l i e č i a n č i o s 
priešbalistinių raketų būklę, 
atsižvelgiant į naujausius 
technikos laimėjimus. Cia 
JAV žinovai prisimena JAV 
ginklavimosi nuosmukį. Tai
gi, šiuo metu sovietai įsigijo 
politinę svirtį, suteikiančią 
jiems žymias strategines 
pirmenybes; 

8. Sujungimas įvairių JAV 
vairuojamo spindulio tech
nologinių programų į vieną 
įstaigą, žinomą DARPA var
du (Defense Advanced 
Research Projects Agency). 

Pagal naujausius ver
tinimus, JAV cheminis aukš
tos energijos laseris galėtų bū
ti perkeltas į erdvėlaivį apie šio 

dešimtmečio vidurį, apytikriai 
apie 1985 m. 

Straipsnio redakcija galvoja, 
kad JAV gynybos pareigūnų 
staigus nutolimas nuo galimo 
aukštos energijos laserio gink
lų technologijos panaudojimo 
atmosferiniuose aukščiuose, 
kad apgynus savus satelitus ar 
gynybai skirtas raketas, yra 
buvęs politinis, bet ne techni
nio pobūdžio sprendimas. 

Gali pažeisti... 
J A V žva lgyba t u r i n t i 

įrodymų, kad SSSR vyriau
sybė įsakiusi statyti naujas 
įstaigas ar įmones, kad paga
mintų Saryšigane pirminius 
elektroninio spindulio gink
lus. Prileidžiama, kad SSSR 
aktyvion tarnybon įvestas 
stiprios energijos laseris gali 
pažeisti JAV satelitus, skrai
dančius žemoje nuo žemės 
orbitoje. Esą, šis sovietinis 
ginklas naudoja anglies 
dvideginį, varomą elektroniš
ko spindulio. 

Šiuo metu sovietinės spec. 
tarnybos tęsia bandymus su 
jodo (iodine) ir excimer laše
liais. Žinoma, kad pastarieji 
spinduliuoja trumpesnėmis 
bangomis, negu kitų chemiškų 
sudėčių laseriai. JAV anali
zuotojai tiki, kad sovietai tuo
se baruose greit pasieks tokį 
tobulumo laipsnį, jog kelių šū
vių laserio ginklu, radiacijos 
pagalba (irradiating) paveiks į 
JAV erdvėlaivius skrendan
čius 5000 km aukštyje 
(3105 mylios). Tačiau kitos jų 
programos ir tyrinėjimai sie
kia dar toliau: ištobulinti to
kius laserio ginklus, kurie galė
tų pasiekti 40,000 km (2484 
mylių) aukštį. Pasiekę šį tiks

lą, sovietai galėtų pažeisti JAV 
geografiškai pastovioje orbi
toje esančius ankstyoo įspėji
mo satelitus. Suprantama, kad 
tuomet SSSR galėtų sugriauti 
visą Vakarų pusrutulio anks
tyvo įspėjimo gynybos sis
temą. 

Nauja erdvės to t i s 
S e k a n t i e m s sov ie t in ių 

Saliutų ir Sojozų programas 
pavyko sužinoti, jog spindu
liniams ginklams panaudoti ir 
ištobulinti sovietai mėgina 
sukonstruktuoti 220,000 lb. 
svorio (apie 996 to) erdvės stotį 
(platformą), kurios išmetimui į 
erdves jie pagaminsią raketą 
su 10-14 milijonų svarų iššo-
vimo pajėga. Šioje erdvėstoty-
je gyvens apie 12 asmenų, 
valdančių ir kontroliuojančių 
erdvėse esančius vairuojamus 
energijos ir laserio tipo gink
lus. 

Tiesa, apie šiuos sovietinius 
naujo persiginklavimo planus 
jau ir anksčiau šiek tiek žino
ta, tačiau netikėta, kad su sa
vo turima atsilikusia technika 
jie galėtų tai įvykdyti ligi 1990 
metų pabaigos. 

Tų pat žinovų sluoksniuose 
tikima, kad SSSR esanti ar
čiau tikslo panaudoti žemėje 
įrengtus laserio (ginklus) bei 
vairuojamos energijos spindu
lius; iš kitos pusės pripažįs
tama, kad JAV technika dar 
taip toli nepažengė ir šis gink
las dar negreit pateks į 
"naudotojų rankas". 

P r a m o n ė pas i rengus 
JAV specialios pramonės 

atstovai supažindino JAV 
Senato ir Gynybos depar
tamento pare igūnus apie 
esamą šių ginklų išvystymo 
būklę. Pramoninkai tiki, kad jų 
galimybės nėra surakintos: 
galbūt ligi 1980 metų vidurio 
būtų galima perkelti į erdves 
kelis eskadronus laserio gink
lais aprūpintų stočių, kurios 
gintų orbitoje JAV satelitus ir 

sunaikintų puolančius priešo 
erdvėlaivius. 

Senato sluoksniuose gal
vojama, kad šios visos naujos 
ginklų rūšys per ilgai "perisi", 
ligi iš jų išsirita vos juda kūri
nėliai... Tačiau jų gamintojai 
sako, kad ilgų bandymų šiuo
se naujuose ginklavimosi fron
tuose tik tas laimės, kuris 
nepadarys likiminės klaidos. 
Tiesa, nauji ginklai bus ne
paprastai brangūs. "Tačiau 
jeigu mes pagalvojame, kad te
ko sunaudoti vieną bilijoną do
lerių ligi mes išvystėme ana
pus horizonto matančias 
'radaro akis', tai ką šiandien 
reikštų 150 milijonų dolerių 
metiniame biudžete šių laserio 
ginklų ištobulinimui," aiškina 
vienas senatorius. 

Neišsigandę... 
„Jeigu sovietai iš tiesų jau 

būtų taip toli pažengę šiose 
modernių ginklų rungtynėse 
su JAV, tai Amerika šiuo metu 
mažiausia turi dar vieną gink
lą, galintį panaikinti sovietinį 
pranašumą. Tai yra branduo
linės energijos varoma globa
linė laserio gynybos balistinė 
raketa; ši Amerikai ginti 
sistema buvusi paruošta ir iš
bandyta Lawrence Livermore 
laboratorijose, teigia vienas 
gynybos pareigūnas. 

Tikėkime, kad ir šiose 
ginklavimosi rungtynėse 
laimės ne vergijos kūrėjai 
Kremliuje, bet laisvasis 
pasaulis. 

PAGERBĖ BERNINl 
Ryšium su trijų šimtų metų 

sukaktimi nuo skulptoriaus ir 
architekto Gian Lorenzo Ber-
nini mirties, Vatikane suruoš
ta šio didžiojo barokinio meno 
kūrėjo darbų paroda, kurioje 
buvo sukaupta daug retos 
dokumentinės medžiagos apie 
jo gyvenimą ir tą laikotarpį. 
Bemini jubiliejaus proga Vati
kanas spalio 16 d. išleido 
specialią pašto ženklų seriją. 

-
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JAV raketa „Trident" bandymų metu 

NEW YORKAS 
PETRAS MATEKONAS 

Tačiau New 
Yorko atstovai, bijodami federalinės valdžios, kuri 
galėjo turėti neigiamos įtakos į New Yorko preky
binius reikalus, jos priėmimui priešinosi. Pagaliau 
1788 m. birželio mėn. Poughkeepsie įvyko New Yorko 
seimas, kuris nusprendė JAV konstituciją rati
fikuoti. 

New Yorko miesto dalys 
Ūkiniu ir geografiniu atžvilgiu New Yorko mies

tas yra centras New Yorko metropolijos, į kurią 
įeina dalys New Yorko, New Jersey ir Connecticuto 
valstijų. Tai 4239 kv. mylių plotas, kuriame gyvena 
apie 18 mil. žmonių. 

New Yorkas administraciniu atžvilgiu yra pada
lytas į penkias apygardas: Manhataną, Bronksą, 
King (Brooklyną), Queens ir State Island (Rich -
mond). Visos šios apygardos, išskyrus Bronksą, yra 
salose. 

Manha t anas . 
Manhatanas yra seniausia New Yorko miesto 

dalis. Iš visų pusių jį supa vanduo: iš šiaurės ir 
šiaurės rytų — Harlemo upė, skirianti Manhataną 
nuo Bronkso; iš rytų pusės East River sąsiauris, ski
riantis Manhataną nuo Brooklyno ir Queens; pie

tuose Upper Bay įlanka, o vakaruose Hudsono upė, 
kuri skiria nuo New Jersey valstijos. Manhatanas 
savo plotu yra mažiausia New Yorko miesto apy
garda, bet ūkiniu ir kultūriniu atžvilgiu — svarbiau
sia. Pietinėje dalyje, kur stovi Clinton fortas, įreng
tas Batarėjos parkas ir laivų uostai, iš kurių laivai 
plaukia aplink Manhataną, į State Island ir į Bedlos 
salą, kur stovi Laisvės Statula. Kai kuriose vietose 
iš8ikiša metamorfinės uolos, vadinamos Manhatano 
skalūnais, kurios pasižymi savo kietumu bei tvir
tumu ir atlaiko aukštuosius dangoraižius. 

Išskyrus senamiestį Manhatanas išplanuotas 
gana gražiai. Jo gatvės tiesios ir ilgos. Einančios iš 
pietų į šiaurę, atsimušdamos į Harlemo upę, vadi
namos „Avenue" — alėjomis, o kitos, kurios jas per
kerta, vadinamos „Street" — gatvėmis. Jos pi «-
deda nuo East River sąsiaurio ir eina tiesiai į 
Hudsono upės pusę, sudarydamos įvairaus dydžio 
keturkampius kvadratus. Alėjų ilgis nevienodas; 
ilgiausios yra vakarinėje Manhatano pusėje, kaip 
amerikiečiai sako, „West Side", kurių ilgis yra apie 
12 mylių, o trumpiausios „East Side" prie East River 
sąsiaurio pusėje, kurių ilgis — apie vieną mylią. 
Gatvės, kurios eina iš East River sąsiaurio į „West 
Side" (išskyrus tik šiaurinę Manhatano dalį), yra 
apie 3.5 myl. ilgio, o trumpiausios — 1.5 mylios. Gra
žiausios alėjos yra Fifth Avenue ir Park Avenue. 
(Senamiestyje visos gatvės pavadintos tik „Street" 
vardais. Tokio išplanavimo senamiestyje kaip 
Manhatano viduryje nėra.) 

Pagrindinis Manhatano architektūrinis bruo
žas yra namų aukštis, kurio pasigendama kitose 
miesto dalyse, kaip Brooklyne, Queens ar Bronkse. 
Tai dangoraižių apygarda. Pirmieji dangoraižiai 
buvo pastatyti senamiestyje, o tik vėliau, ypač po 
Pirmojo pasaulinio karo, Manhatano viduryje. 

Manhatanas, kad lengviau būtų orientuotis. 

skirstomas į tris dalis: Downtown, Midtovvn ir 
Uptown. 

Downtown 
Downtown randasi pietinėje Manhatano salos 

dalyje. Į Downtown įeina visas senamiestis iki 23 
gatvės. Jo pakraštyje, tiek Hudsono žiotyse, tiek 
Upper Bay įlankoje ir East River sąsiauryje veikia 
uostai. Su Brooklynu senamiestis yra sujungtas 
trimis tiltais: Brooklyno, Manhatano ir Willams-
burgo. Manhatano pietinėje dalyje prie Upper Bay 
įlankos yra Baterijos parkas. Jame stovi apvalios iš
vaizdos Clinton fortas, pastatytas 1808 m. Dabar tas 
fortas laikomas istoriniu paminklu. 

Senamiestyje yra gražių istorinių pastatų, k.a. 
Trinity bažnyčia, viena iš seniausių senamiestyje. 
Pastatyta 1697 m. gotišku stiliumi, turi tik vieną 
aukštą bokštą. Viduje erdvi, bet tamsoka. Langai 
vitražiniai. Vargonai turi 9000 vamzdžių. Kiekvieną 
trečiadienį 12,45 vai. maždaug pusvalandį grojama 
vargonais*. Prie bažnyčios yra kapinės, kuriose yra 
palaidoti Robertas Fultonas, garo jėgą pritaikęs lai
vininkystei; Aleksandras Hamiltonas, žuvęs dviko
voje 1801 m. Jis pasižymėjo ne tik kaip žymus lais
vės kovotojas dėl JAV nepriklausomybės, bet taip 
pat kaip geras politikas, ekonomistas, didelis cen
trinės valdžios šalii.inkas. federalistų partijos stei
gėjas, pirmasis prezidento George Washingtono 
adjutantas, iždo sekretorius, valstybinio banko įstei
gėjas ir, pasibaigus karui, sutvarkė finansus. Taip 
pat tose kapinėse palaidotas William Branford, kuris 
1725 m. leido pirmą New Yorko laikraštį The New 
York Gazette; jūrų laivyno kap. James LavvTence. 
kuris mėgdavo sakyti „Don't give up the ship" 
(neatiduokite laivo); daug paminklų,pastatytų 1600— 
1700 m. su įdomiais įrašais, jų tarpe. 

(Bus daugiau) 

• 

• 

\ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 5 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
LINKSMAS "SEKMINIŲ 

VAINIKAS" 
Norkūnui, Marijai Gineitienei -
Petruliu kaimynei našlei Roza
lijai Didžbalienei, Aidui Kupčins 
kui — Petruliu bernui Jonui 
Luobai, Arvydui Budreckiui — 
piemenukui Antanėliui, Vytautui 
Jurgėlai Petrulių kaimynui 
Rapolui, Perkūnui Krukoniui — 
jaunimo įgaliotiniui Juozui, ir 
kaimo jaunimui: Birutei Banaitie 
nei, Broniui Banaičiui, Vytautui 
Dilbai, Ritai Kapočiūtei, Lilijai 
Kulbienei, Rymui Manomaičiui, 
Daivai Veitaitei, Redai Veitaitei 
ir kt. O taip pat apylinkėje išgar 
sėjusiam seniui — pasakoriui, 
jaunimo draugui — Jurgiui Ja
linskui. Taip pat dekoratoriui Po
vilui Martinkui, filmininkui Ro
mui Šležui ir grimuotojui rašyt. 
Stasiui Santvarui. 

Po šio vaidinimo vyko dar ir 
vaišės, bet apie jas Kitą kartą. 

P. 2ičkus 

LB Bostono apygarda 9-sios 
Lietuviv dienos programai, kad 
ji nebūtų šabloniška ir nuobodi, 
pakvietė režisorę — aktorę Alek
sandrą Gustaitienę, kad ji pa
rengtų kokį nors vaidinimą. Šiais 
laikais parengti vaidinimą, o ypa 
tingai, kur reikia didesnės grupės 
vaidintojų, nėra lengva. Pirmiau 
sia reikia surasti vaidintojus, o 
jų nėra, o antra, juos suradus pa 
ruošti — išmokyti atlikti jiems 
sikiriamas roles, tikrai yra sunku. 
Juk veik visi vaidintojai yra dar 
bo žmonės: vieni iš jų grįžę iš 
darbo turi rūpintis šeimomis, jų 
pamaitinimu, o kiti grjžę iš uni
versitetų ar mokyklų yra užimti 
pamokomis. Taigi parengti vaidi
nimą tikrai yra sunku. 

Ir nepaisant aukščiau paminė 
tų ir nepaminėtų sunkumų, 
Aleksandra Gustaitienė, žinoma, 
su pagalba Antano Gustaičio, ku 
rj mes pavadinom "teatro direk
torium" apsiėmė paruošti tai 
Bendruomenės šventei vaidini
mą. O mūsų sąlygomis ir veika
lų vaidinimui stokojame. Ta
čiau Gustaičiai surado išeitį. Ra
šytojas Antanas Gustaitis ėmėsi 
perkurti 1947 m. jo išspausdintą 
"Sekminių vainiką". Tai buvo 
neilga, vienaveiksmė šviesios nuo 
taikos lietuviško kaimo drama, 
kuri daug kartų buvo vaidinta 
Vokietijoj išeivių stovyklose, o 
vėliau ir Amerikoj, Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir net tolimojoj 
Australijoj. Rašytojas Gustaitis 
šią visą dramą pertaisė. Daug ką 
pakeitė ir prailgino, pridėdamas 
dar beveik vieną veiksmą, įvedė 
naujus personažus. Kai tas jau bu 
vo1 atlikta, režisorė Aleksandra 
Gustaitienė pasikvietė Bostono 
lietuvių dramos sambūrio ir Lie | famp*. -
tuvių etnografinio sambūrio na į 
rius ir pradėjo darbą. 

Režisorė ir vaidintojų darbas 
tikrai sunkus, bet noras ir pasiry
žimas viską nugali. Taip atsitiko j kyklos tėvų komiteto rengiamas 
ir su "Sekminių vainiku". 1980 į balius įvyks šeštadienį, lapkričio 
m. spalio 26 d. Bostono ir apylinj 15 d. S. Bostono Lietuvių Pilie 
kės lietuviai rinkosi į S. 
Lietuvių Piliečiu d-jos au 

B E P R E S U O S PRIEŠ 
RAŠYTOJUS 

Tarptaut inės rašytojų organiza 
cijos — PEN Klubo — skyrius 
Prancūzijoje paskelbė raportą, ku 
riame reiškiamas susirūpinimas 
dėl gausėjančių represinių prie
monių prieš rašytojus. Kai ku
riuose pasaulio kraštuose, ypač So 
vietų Sąjungoje, rašytojai yra 
nuteisiami, kalinami, bauginami 
cenzūruojami ir jiems paneigia
ma teisė laisvai spausdinti savo 
raštus ir kūrinius. Išskyrus Len
kiją, nė viename komunistų vai 
domame Rytų Europos krašte 
rašytojų padėtis ne tik nėra page 
rėjusi, bet dargi pablogėjo, pavyz
džiui, Čekoslovakijoje. Rašytojų 
padėtis yra sunki taip pat kai ku 
riuose Lotynų Amerikos kraštuo 
se, o Kambodijoje ir Laose ji yra 
tragiška. PEN Klubo raportas pa 

skelbtas, atžymint Prancūzijoje 
"Kalinamo rašytojo dieną". P E N ' 

Klubo skyrius Prancūzijoje įsak
miai kreipiasi j pasaulio kraštų 
vyriausybes, jų tarpe ir Sovietų 
Sąjungos, raginant nedelsiant iš 
laisvinti sunkiomis kalėjimo baus 
mėmis nuteistus arba be teismo 
kalinamus rašytojus. Kalinamų 
rusų rašytojų tarpe yra minimi 
Igor Ogourtsov, Vladimir Ossi-
pov, Mikola Rudenko ir Vctor 
Nekipelov. 

NEGRAI P R I E š DAJLEY 

Keturi vadovaujantieji Chi-
cagos negrai pasisakė prieš R. 
Daley išrinkimą į Cook apskr. 
prokurorus. 

0R. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — S37-12S5 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

— Spalio 21 d. Arlingtone, Šv. 
Mykolo kapinėse palaidotas Ka
zimieras Žagnevičius. Seniau jis 
yra gyvenęs S. Bostone, o pasku
tiniuoju laiku Arlingtone. 

— Spalio 28 d. mirė Adolfas 
Ivanauskas, gyvenęs Dorchestery, 
Mass.Palaidotas spalio 31 d. pošv . 
Mišių Šv. Petro lietuvių parapi 
jos bažnyčioje S. Bostone, O u r La 
dy of Sorrows kapinėse, Brockto 
ne. Ta i buvo labai šviesios a tmin 
ties lietuvis. Jis mokėjo su visais 
gražiai sugyventi, būti visų mėgia 
mu ir mylimu. Tikras dzūkų že
mės vaikas. Nuliūdime liko žmo
na Veronika, dukterys: Vęroai-
ka Bizinkauskienė ir Helen , sūnus 
Adolfas ir vaikaičiai: Vytautas, 
Nijolė, Zigmas ir Vida Ivarrą^ftkai. ĮjiiiiHiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiliiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHiiuiui^ 

^Z^S^^f^l MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, § 
pat eilė kitų giminių ir daugybė ; 5 Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes s 

s kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išsi- s 

Albinas i r Daiva Kurkuliai, l ietuvių Fondo vajaus pokylyje 
įteikė 1000 dol. čekį, tapdami dviejų milijonų baigmininkais. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS \ E 
BALIUS 1 

Tradicinis Lituanistinės mo-

Bostonojčių d-jos salėje.. Pradžia 7:3Q vai. 
iuditori-; vakaro. Tą dieną tos mokyklos 

ją. Ir visų nustebimui, dr-jos au-i mokiniams nebus pamokų. Sta-
ditorija senai matė tokią gausybę į lus į balių galima užsisakyti pas 

Ja runą Banaitienę, tel. 828 — 
9588. 

Šie mokyklos baliai — vakarai 
nėra vien tik eiliniai pasi 
linksminimui. Pasilinksminimas 
eina antruoju punktu. N u o pir
mojo tokio vakaro iki šio lapkri 
čio 15 d. pirmuoju punktu yra Ii 
tuanistinės mokyklos išlaikymas. 
Lietuviškas žodis po truputį silps 
ta. Jam išlaikyti reikalinga visokia 
parama ir darbas, lygiai ir pinigi 
nė. Šio vakaro pasisekimas priside 
da prie šios mokyklos išlaikymo 
ir lietuvybės bei lietuviško žodžio 
palaikymo. 

PARENGIMAI 

— Lietuvių Moterų federaci-

žmonių, pritrūko net kėdžių sa
lėje. 

Užgęsta šviesos ir girdisi ne
harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos garsai. Pakyla uždanga. 
Piemenukas Antanėlis gėlių vai
nikais puošia didelę kėdę. Scenoje 
prie stalo ruošiasi sutikti sūnų 
daktarą ir svečius ūkininkė, naš 
lė. Ir taip prasideda šviesios nuo
taikos lietuviško kaimo drama — 
gyvenimas. Gražūs lietuviški žo
džiai ir gražiai ištariami, nuošir
dumas, džiaugsmas, humoras, 
baimė, gandu paleista neištiki
mybė ir net ašaros liejasi iš vai
dintojų lūpų ir širdžių. Toje 
vaidintojų nuotaikoje prabėga 
arti poros valandų. O kada už
danga leidžiasi, salėje pasigirsta ; jos Bostono klubo narių susirin 
labai gausūs plojimai. Jie ilgai ne jkimas įvyks lapkričio 15 d. 2:30 
paleidžia vaidintojų iš scenos, j vai. p. p. S. Bostono Lietuvių Pi-

laikyti ta ip pa t nėra lengva, todėl leidėjai y ra priversti S 
kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį. , 5 

Į Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran- g 
Į t a lietuviškos spaudos reikšme, jos svarbumą, dosniai kaip 5 
| kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams E 
s ir visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, S 
s drąsos ir ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo £ 
s veikloje. s 

j= Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata 5 
2 pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir už- s 
5 sienyje — US dol- 42, ki tur - Amerikoje — 40 dol. Sunku Ę 
§ mums ta i dary t i , kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra- E 
£ gyvena t ik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos £ 
£ pakėlimas "Draugo" skaitytojų per daug neapsunkins. | 

" Kun. Petras Cinikas, MIC £ 
H DRAUGO Adrninistratorius a 
nitlIllIlIUHIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilIMIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIlH 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
K K A L C S T A T £ 

We'll help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkite, i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Roid 

Tei. - 767-0600 
iniependently owned and operatel 

MKCfiLLANJaOUa 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiniuinii 
I; Iriuiių preklti ps>smnfcims» »•-

brangiai ii momi —ndelto. 
0 0 6 M 0 S PARGEL8 E X F R E S S 

2501 W. 68 St . , Chicago, M . 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tek*. — 935-2737 

Vyf . i l t M Valantinaa 
lllllllilIIHIIiillIilIliUUiUUilIlIUUUUUIU 

N O R I P i l i T I 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIM BANYS, Tei 447-3806 

SIMAITIS REALTY 
Insuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

llllllllllilllllllllliuilllllllllllllllllllllllllll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimą* — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatss — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedde Av. — 778-2283 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIICl 

miiiiiiititfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
I.VOOMB TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapleviod, tel. 2M-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiimiiiiiiuiiiimiumiiu-uuiuuuuiiiii 

D t M E S I O 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

net ir po to, kai baigiamos priseg 
U gėlytės vaidintojams. Pagaliau 
visai nusileidžia uždanga. Staiga 
kyla mintis: šį Sekminių vaini
ką turėtu pamatyti visos lietuvių 
kolonijos ir pasidžiaugti ta lietu
viško kaimo šviesios nuotaikos 
dvasia. 

Labai gerai padarė LB Bostono 
apygardos valdyba, paprašyda
ma Aleksandrą Gustaitienę šiai 
9-jai apygardos šventei paruošti 
vaidinimą. Labai puiku, kad ra
šytojas Antanas Gustaitis perkūrė 
ir prailgino šį avo veikalą. Jiems 
abiems didelė padėka ir pagarba. 
Taip pat labai didelė padėka vi
siems vaidintojams: Gitai Kup
činskienei, atlikusiai ūkininkės 
našlės Marijos Petrulienės vaid
menį, Aldonai Lingertaitienei — 
Petrulienės dukteriai Ievutei, Erd 
vilui Janulaičiui — jaunam gydy
tojui, Petrulienės sūnui Kaziui, 
Birutei VaiČjurgytei — Šležienei 
— kaimo mokytojai Kastutei Skir 
gailaitei, Norbertui Lingertaičiui 

liečiu d-jos kambary už baro. Vi
sos narės prašomos dalyvauti. 

— Šv. Petro lietuviu parapijos 
bazaras —lapkričio 9 d. S. Bosto
no Lietuviu Piliečių d-jos salėje. 

—Vyčiu rengiamas vakaras 
German Night" lapkričio 22 d. S. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje. 

— Lietuvos kariuomenės atkū 
rimo šventės minėjimas — lapk 
ričio 23 d. S. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos salėje. Rengia Lie 
tuvos kariuomenės kariu sąjun
ga "Ramovė". 

—Arlington Chorai Society at
liks J.Kačinsko parašytas Svč.Ma
ri jos Nekaltos Širdies garbei, Min 
daugo krikšto 700 metų sukakčiai 
paminėti mišias. Diriguos John 
Bavicchi. Bus atlikta Arlingto-
no mokyklos salėje. Gruodžio 
13 d. jas pakartos S. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 

— Kalėdinė vakaronė — Kūčios 
gruodžio 14 d. S. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. Ren 

2]llllllllllllllllllllHI!lllllllllllllllllllllllllllllil!llllllllllllillllllllliniillllllllllllllllllllU 

I GER1RUS1A DOVANA BET KURIA PROGA f 
| SOL. DANOS STANKAITYTES | 
| (Įdainuota lietuviškai) | 
| O P E R Ų A R I J O S 
5 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 

15 Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

| GRAŽINA, AIDA, KAUKTŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, f 
į | CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. \ 

§ Kaina su persiuntimu f 10.75. Užsakymus siųsti: ž 
| DRAUGAS, h5U5 W. 6Srd St., Chicago, 1U. 606S9. \ 
i BĮ. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. ; 

iTiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiniiiiiiiuiiiiHiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiin; 

iiuiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
B R O l f ^ - l f t i I L A Ą 

VAIVOS RYKŠTE 
Simta* prakalbų i Lietuvą 

1975-1979 

I Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus. 
i Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
į per niekinimą. Propagandistų grioz 
į lai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai 

j ir daug kitų įdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" 
Įtpaustuve Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
j Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, VL 60629 

Dlinojaus gyv. dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

! iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiii 

fimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustai perkiauityma* 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba S76-5M6 
iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuutuuuiiuunift 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus krislus 

NEDZINSKAS, 4059 Archar Avenua 
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5960 

asaesaaBatBaBBaaaBa——•—Msau 

PIRKSIU iš savininko kelių butų 
namą Marųuette Parke. Skambint 
927-6907 arba 476-0903. 

V VKA1 LB MOTKBYS 

H E L P W A N T B D VYBAJ . -

Security Guard 
Fuli time permanant posttioa for a 
Security Guard at a major dowa-
town bank. — 
We provide uniforma and an eaceU. ^ , . ^.. 
employee be&efit program. The per-
aoa we axe seeking snould be «x-
perienced in handling a hand gun 
and hav« aome related security ex 
perlence. 
C.T.A. tranaportation to the door. 
DayUme hours only. Mušt speak i 
understand Engrliah. 

PHONE FOR APPOINT. 797-2846 
An Equal Opportunity Employer M/F 

TOOL & DIE DESIGNER 
Mušt have a few years expenence. 
Good pay. Call Personnel — 450-9000. 

HANDY BUITON MACHINE CO. 
1740 N. 25th Avenue 

MELROSE PARK, ILLINOIS 
. ' * -' 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vsškuojam* 
visą} rūšių grindi*. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 
• * . » » • • • » • • » 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pHna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5 - 9 0 6 3 

ui apdrauda nuo ugnies Ir antomo-
io% — 30% — so% pigiau m o k l t t 
bilk> pas mus. 

FRAMK Z A P 0 L I S 
We«t ^dth Street 

Telef. — GA 4-8654 

D Ė M E S I O - 1 .: . . .v ;, 
— I M I — • ^ • M l — • — I I 11 I . 1 . — • — • » l . 

imiiitiiiimimiiiiimiiiimiiiimiimiiuih 
VANDA 

FRANKIENE - VAITKEVIČIENE 

PASAKŲ PASAULIS 
Gyvasis nykčiukas, SatUė mo

tulė. Voverė Pūkutė. Cimukas. 
Strikutis Velykis. 

- • 

• -

JAV LB Švietimo Tarybos lei
dinys 1980. Viršelis ir iliustra
cijos Ados Kosakaitės- Sutku
vienės. Spausdino DRAUGO 

t 

. 

miiimiiiiinmmntMiliiimiiiiniinimiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimai ir Taisymas . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, tel 776-1486 
(iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiumiuiiimiiiHi 

tfr 

— vargonininkui Benediktui gia LMF Bostono klubas. 

AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 
(Lithuanian for beginners) 

A, R I N K O N A S 
Darbo sąsiuvinis (work book) A Ir B, ir C — studentams ir suau

gusiems (for students and adults). Mokytoji} vadovą* (Teacher*s 
tlanual) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, Žodynas. 

Published by the Lithuanian Canadian Communšty, Toronto, Cana-
da 1979. 

Kaina su persiuntimu $1&30. Illinois gyventojai dar prideda 90 et. 
valstijos mokesčio. Taip pat galima gauti kasetes-garsines juosteles į 
kurias yra įkalbėta 60 pamokų, po 5 pamokos \ kasetę Vienos kasetės 
kaina $11 00 su persiuntimu. Jas reikia užsakyti iš anksto. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 
Chicago, iii, 60629 

niunitmiiMiiHiiiiiiimiiiiimmuimiiii 

Kelias j altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

iiiisiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifu' 

luniiiirumnimiiiiimimiiiuiiinuimtii 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
k o s ir kt. plytelės. Giasa blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt l ietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 
HiiimmuiiiiiuimimiiiiHiiiMiiHtHuiHi 

PACRAGE EXPRE8S AUENCT 
MARIJA NOREIKIKNt 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pacckUajamos g«ro« 

prekės. Maistas tt Europos sandalo. 
2SOS W. S* St.. Chicsjpo, Oi SOSM 

TEL. - . WA &-37S7 

spaustuvė, 80 pusi. Kaina su 
persiuntimu $3^5.^" i * s * a " 
Užsakymus siijsti; ' r.iį 5 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

g Chicago, IL 60629 , % _ J; 
IHIUnilHHHtHHUlTUniinittlrrlMHltltftg • -

iiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiii 
Sol. Prasirtmo Ragiene « / 

dainuoja ieinusl/ ,(\-

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų l ietuvių kompozi- ' 

torių dainos ir arijos---8 su s tygi 
nio kvinteto palyda, 2 su klsr i -
neto partija papi ldoma ir 4 su for
tepijono palyda (Bėriui , ber ie l iu i 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gė lės , 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli . Yra ša l i s . 
Mylėk lietuvį ir k i tos ) . 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina s u persiunti

mu — $S.S5. niinoia g y v . dar pri
deda 48 e t Ulinois valą. mokesčio. , 

Užsakymus s iųst i : D R A U G A S , 
4545 W. SS St . Chicago, JX 60629. 

4iiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiuiiuuuiiiiiimuuiit> 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniujiHiiiiitt 

Lietuvos karaliaus 
krikštas, 

kur aprašytas ano meto stebuk
las Prūsuose, Verte A. Tyruolis, 
iliustravo D. Stončiūtė, išleido 
M. Morkūnas, 32 psL, kaina 
U-50. Gaunama "Drauge". 
iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifuiiinifiiiiuiiiuuMtn* 

' ~ • • . 

• 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

% 

JONAS MIŠKINIS 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJU SŪKURIUOSE 

• 

Knygoje suglaustai aprašoma 
Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy-1 
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau-
tos ilgų kovų laimėjimai i r skau
džios okupacijos. 

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

Kaina su persiuntimu 56 00 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 
Caikmgo, IL 60629 

MiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiuiiiiiinitmiHiiiiimiiiHinmtHnimnmin^ 
I JUOZAS KAPACINSKAS 

SPAUDOS BARUOSE 
} A T S I M I N I M A I 

i Pirmoje dalyje — Darbas "Sandaros" redakcijoje ir 
I kiti įsipareigojimai. 
5 Antroje dalyje — Lietuvių organizacijos ir jų veikla 
I Amerikoje. 
I Trečioje dalyje — Marųuette Parko Lietuvių kolonija. 
5 Ketvirtoje dalyje — Kelionės įspūdžiai ir JAV į trečią 
I šimtmeti žengiant. 
I Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. 
E Spaudė Morkūno spaustuvė. 216 pusi. Kieti viršeliai 
= Kaina su persiuntimu $7.85- Užsakymus siųsti: 
I DRAUGAS, $51,5 W. 6$rd St., Chicago, IL 606S9 
I Illinois gyv. dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 

mmmmmnmummmmmmmmm 
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MOŠŲ KOLONUOSE 

Grand Rapids, Mich. 
A. A. POETĄ VINCĄ 
S T R O U IŠLYDĖJUS 

Rugpiūčio 9 d., tik trejetą dienu 
tesirges, mirė nuo širdies ligos po
etas Vincas Strolis, sulaukęs 71 
metų amžiaus. 

Kiekviena staigi mirtis sukrečia 
šeimą ir artimuosius, bet ši mirtis 
buvo tikrai netikėta, nes dar prieš 
tris savaites įvykusiame jo pager 
bime ir jo knygos pristatyme, 
autorius pasakojo savo gimtinės 
aplinką ir geriausioj nuotaikoj 
paskaitė savo naujausią kūrybą. 

Vincas labai sielojosi Lietuvos 
okupacija ir rūpinosi čia lietuvy
bės išlaikymu savo šeimoj. Jo 
giminėj buvo daug už tai kovoju
sių ir nukentėjusių. Vincas gimė 
1909 m. sausio 12 d. Nagurkiš-
kių km., Anykščių vi., Ukmer
gės apskr. Skaityti išmoko "var
go mokykloje", prie motinos ra
telio, o 1915 m. jau pėsčias ėjo 3 
varstus pas "daraktorių" mokytis 
Po dvejų metų pr. mokslo, tėvas 
leido privačiai mokytis ir jis su 
broliu išlaikė egzam. į Panevėžio 
gimn., kai dir. buvo Juozas Balči
konis, o vėliau klasės auklėtoją tu 
rėjo Bitę Petkevičiūtę.Cia besimo
kydamas Vincas aktyviai dalyva 
vo J. Lindės-Dobilo vedamam Ii 
teratūros būrelyje, kuriame daly 
vavo Panevėžio vyrų ir popieti
nės mišriosios gimnazijos moki
niai bei Panevėžio mokytojų se
minarijos auklėtiniai. Būrelyje 
Vincas giliau susipažino su litera
tūrinių veikalų skaitymu, jų nag 
rinėjimu bei rašymu. T e n gimė 
jo pirmiejo poezijos posmai. Mo
kėsi kelis metus Ukmergės gim
nazijoj, nes tėvai tenai nusipirko 
ūkį i r naujai kūrėsi . P r i t rūkus 
darbininkų ūkyje tėvas nebelei 
do užbaigti gimnazijos i r Vincui. 
Tą jis labai pergyveno, net buvo 
susirgęs, bet su knygom ir plunks
n a jis per visą gyvenimą daugiau 
nesiskyit.!"Refetą"metų for-poKZTJ*\ 
buvo spausdinama Jaunosios Kar 
tos savaitraštyje Vinco Nekės var 
du (NevėS©#jd6»ą, prie kurio-jis 
augo, vietiniai gyięnjojai vadino 
Nekės y j jdu) . Nepr. Lietuvoje 
rašytojaflfe Tincentui ir Monikai 
Liulevičiams raginant bei pade
dant jis JAV išleido pilnesnį savo 
kūrybos rinkinį "Klajūno dalia", 
kurį plačiai panagrinėjo ir visuo
menei pristatė vietinis LB apyl. 
garbės pirm., irgi spaudos recen
zijomis gražiai vertino šią knygą 
Alė Rūta "Laiškuose lietuviams, 
J. Masilįonis — Darbininke, . 
Naujokaitis — Tėviškės Žiburiuo 
se, ir kiti įrikiuodami jo 40 metų 
kūrybą į mūsų poetų palikimą. 

Nuo 1929 m. Vincas tarnavo 
Baisogalos ir Surviliškio valsč. 
raštininku ir sekretoriumi, vė
liau Kėdainių apskr. švietimo sk. 
buhalteriu. 1933 m. Baisogaloj jis j 
vedė Stasę Sipkutę. Ten gimė jų 
pirmieji vaikai: Rimas ir Nijolė. 
Per komunistų okupaciją žuvo jo 
motina ir brolis su savo žmona, 
o vyresnysis brolis daug metų 
iškentėjo Vorkutoje. Tie skaus
mo ir nevilties jausmai yra jautriai 
išreikšti jo posmuose. Jis su šei
ma 1944 pasi t raukė į Čekoslo
vakiją, Vokietiją, o 1949 m. iš Wei 
deno stovyklos, Bavarijoj, atvyko 
į JAV — Platsburgą, New Yorko 
valstijoje. Ten nesant darbų, 
su šeima persikėlė j Grand Ra
pids, Mich. 

Kun. A. Treška atkalbėjo ro
žinį, skaitė Šv. Raštą ir trumpai 
aptarė poeto asmenį. Buv. N. Lie 
tuvoj agyl. teisėjas K Stepšys, or 

ganizacijų vardu, gražiai aptarė 
jo nueitą gyvenimo kelią ir iš
reiškė visų užuojautą žmonai ir 
šeimai. Rugpiūčio 12 d. kun. A. 
Treška atlaikė Mišias su pras
mingu pamokslu, giedant A 
Kamsickaitės vedamam chorui su 

SKAUTAI 
(Atkalta i* 2 paL) 

metų sukakt ies minė j imas spa
lio 25-26 d. praėjo įspūdingai . 
Baliuje ir sukaktuvinėje suei
goje d a l y v a v o is Chicagos 
atskridusi L S S vyriausioji 
skaut ininke v.s. I r ena Kere-
lienė ir iš Detroito tun t in inkas 
Jurg i s J u r g u t i s su būriu skau
čių ir skautų. 

A. a. Vincas. Strolis 

švelniu A. Koveros solo. Daug 
auto mašinų jo palaikus nulydė 
jo į Sv. Petro-Povilo kapines, ku
rių koplyčioje po maldų ir cho 
ro giesmių LB apyl. pirm. Vytau 
tas Jonaitis atsisveikino paskuti
niu žodžiu ir paskaitė 2 posmus 
jo kūrybos. 

Jis paliko liūdesy darbščia pen 
sininkę žmoną Stasę, sūnų Rimą 
su žmona ir 4 anūkus, dukterį 
Nijolę su 3 anūkais ir sūnų Ša
rūną. 

Šia proga prisimenamas jo ei
lėraščio Kelionės galas vienas pos 
mas: 

Mes nueisim, kaip saulė į vakarus, 
Be vilties kada nors patekėt... 
Mintyse pralinguos šis gyvenimas, 
Kaip senelis raukšlėta kakta, 
"aip nueisim, kaip saulė, į vakarus 
Nusvyruosim, kaip lapas rudens. 

Šiais žodžiais užbaigtas jo m i r 
ties paminėjimas ir per vietinį 
lietuvių radijo VVEHB pusvalan 
dį. 

S . K. Balys 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1980 m. spalio 
mėn. 29 d. Montrealyje, Kanadoje, sulaukusi 73 m. amžiaus, 
iškeliavo amžinybėn mūsų visų mylima 

Marija Ramanauskienė — 
Mikulėnienė 

Palaidota 1980 m. spalio mėn. 31 d. Montrealio katalikų 
kapinėse. Buvo gimusi Lietuvoje. Kanadoje išgyveno 32 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Silvestras Mikulėnas, 
sūnūs Liudas ir Jonas Ramanauskai, marčios Albina ir Dalė, 
anūkai: Asta; Donatas, Renata, Gintautas ir Indrė Paškaus-
kienė su vyru Raimundu. Lietuvoje brolis Juozas su šeima. 

Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus atlaikytos1 T. 
Jėzuitų koplyčioje, 5600 Claretnont Ave., 1980 m. gruodžio mėn. 
6 d. 9:30 vai. ryte. Visi gimines ir velionės pažįstami kviečiami 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios ir anūkai . 

Š. m. lapkričio 9 d 10 vai. ryto Tėvų Marijonų ko
plyčioje prie Draugo bus atnašaujamos šv. Mišios už LIE
TUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGOS Chicagoje mirusius 

narius: 

Julius Grinkevičius 
Balys Špokevičius 
Matas Serepka 
Motiejus Rutka 
Petras Laužikas 
Kazimieras Jėčius 
Prcf. Vitas Manelis 
Prof. Vincas Katelė 
Or. Juozas Dauparas 
Pranas Cečergis 
Povilas Šalčius 
Elena Vaičeliūnienė 
Alfonsas Putna 

A. f A. 
1952m. 
1956m. 
1957m. 
1958m-
1960rru 
1961m. 
1965m. 
1967m. 
1971nv 
1971m. 
1971m. 
1973m. 
1973m. 

Jonas Prockys 
Juozas Sadūnas 
Jonas Bertaiius 
Alfonsas Indreika 
Alfonsas Mūrelis 
Juozas Beliūnas 
Aleksandras Gaška 
Bronius Baras-Barcevičius, 
Dr. Aleksandras šeštokas. 
Algirdas Rimavicius 
Prof. Kazimieras Alminas, 
Vytautas Aglinskas 

1973m. 
1974m. 
1975m. 
1976m. 
1977m. 
1977m. 
1977m. 
1979m. 
1979m. 
l§79m. 
1979m. 
1979m. 

I r visus kitus agronomus mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje. 

Maloniai kviečiame visus kolegas-es ir jų seimas šv. 
Mišiose dalyvauti. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SA-GA CHICAGOJE 

Mirus mūsų dėdienei 

A. + A. 
KOTRYNAI SABALIAUSKIENEI, 

reiškiame užuojautą dukterims VALERIJAI ir VIKTO
RIJAI i r sūnui PRANUI. 

KUN. ANTANAS SABALIAUSKAS 
VIKTORIJA ORENTIENĖ 

Mielam prieteliui 

A . f A. 
ALFONSUI GAILIUI mirus, 

jo žmonai VERONIKAI, seseriai MARCELEI MACKIE-
NEI i r kitiems giminėms, bei artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

T. ir Z. MIŠAUSKAI 
E. ir J. RUDZINSKAI 

Medic inos D a k t a r ė 

ALDONA SLIŪPAITĖ 
aušrininkų Jono ir Liudos Eglės Malinauskaitės Šliūpų duktė, 
mirė š.m. spalio 28 d. Santa Monica, California, sulaukusi 94 m. 
amžiaus. 

Atsisveikinimas su velione įvyko penktadienį, spalio 31 d. 
Santa Monica, Pierce Bros. koplyčioje. 

Paskutinės apeigos įvyks Čikagoje, Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, lapkričio 8 d., šeštadienį 1 vai. p.p. Palaikai bus palai
doti netoli velionės tėvo dr. Jono Šliūpo paminklo. Laidojimo 
apeigas atliks Lietuvių Ev. Reformatų Bažnyčios superinten
dentas kun. P. Dilys. 

Ilsėkis ramybėje, brangi Aldona. Tavo gyvenimas buvo 
ilgas, turiningas, reikšmingas įvykiais. Tu visada liksi įkvėpi
mu visiems. 

Lieka nuliūdę: sesuo Hypatija Yčienė Ziūrienė, jos vaikai 
Martynas, Hypatija ir Evelina, brolis inž. Vytautas, jo žmona 
Vanda ir sūnus Kęstutis, pusseserės Aldona, Danutė ir Gražina 
Šliūpaites ir kiti giminės. 

\ 
Giminės, draugai i r pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti š iose laidotuvėse. 

A. f A. JONUI KAVALIAUSKUI 
mirus, jo žmonai TERESEI, sūnums JONUI i r ARVY
DU su šeimoms ir jos sesutei KUNIGUNDAI KODATTE-
NEI su vyru reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

PETRONĖLĖ ir MYKOLAS VITKAI 
ONA ir PETRAS ŠILAI 
LIUCIJA ir VLADAS ŠAPĖNAI 
JUOZAS GRUZDĄS 
ONA JUODIKIENĖ 
MARIJA ŠIMKIENĖ 
EDVARDAS ŽUKAUSKAS 

Mkumi Beach, Florida 

A , f A . 
JULIJAI STEPONAITIENEI 

amžinybėn iškeliavus, jos mielai dukrai An
gelei Katelienei ir šeimai, giminėms bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
kartu liūdime ir prašome Dievo, kad pagel
bėta pergyventi tą skaudu įvykį. 

PRANĖ IR STASYS PATLABAI 

A f A. 
Julijai Malakauskienei - Steponaitienei 

mirus, jos dukrai ANGELEI KATELIENEI, sūnui ZIG
MUI MALAKAUSKUI, anūkei ANGELEI KATELYTEI-
LAWLER, jų šeimoms ir kitiems giminėms nuoširdžiau
sią užuojautą reiškia 

JONAS ir PETRĖ KARDOKAI 

IĮ DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 5 d. 

A. f A. ALFONSUI GAILIUI mirus, 
jo žmoną Veroniką, dukterį Birutę su šei
ma, ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

"PLIENO" VYRUOS ČIKAGOS SKYRIUS 

A. f A. 
VIKTORIJAI KAZAKEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn, mielą vyrą JUOZĄ, sūnų ALGĮ su 
ŠIEMA ir artimuosius širdingai užjausdami k a r t u liū
dime. 

A. + A. 
SOFIJAI SEDOWSKI mirus, 

jos SŪNUMS ir DUKTERIMS, jų ŠEIMOMS ir visiems 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą. 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA IR NARIAI 

Mielam prieteliui 

A f A. JONUI KAVALIAUSKUI 
amžinybėn iškeliavus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
TERESEI, sūnums JONUI ir ARVYDUI su ŠEIMOMIS 
ir kartu liūdime-

KRISTINA ir POVILAS LAPENAI 

KUBILIAI ir LIŽAIČIAI 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Bcūtimore, Md. 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

I 

PETK US 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



X Atolas — koralu safct". To
kiu pavadinimu "Draugo" roma
no konkursui atsiųstas penktas 
rankraštis, pasirašytas L. Lie
pos slapyvardžiu. 

x A. a, Pauliaus Augiaus, ži
nomo mūsų dailininko - grafiko, 
mirties 20 metų sukakties mi
nėjimas ruošiamas gruodžio 6 d., 
5 vai. vakare bus pamaldos Jė- Į <įžių. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. S d. 
X Simo Kudirkos laišką, re

miantį Reagano išrinkimą, lap
kričio 3 d. išspausdino "Sun-
Times". 

x Kazys Mikšys, atvykęs iš 
Hamiltono j Chicagą, užsuko į 
"•Draugą" ir nusipirko naujų 
lietuviškų knygų už 62 dole
rius, -f 

X Emilija Pakštaitė - Saka-
dolskienė praneša, kad Charles 
P. Kai pasirašytame atsišauki
me, kuriame r^sisakoma prieš 
valstijos sena' Aų Frank Sa
vicką, jos pavardė buvo įtrauk-1 
ta j endorsuojančių sąrašą be j 
jos žinios. Sąraše surašyta dau
giau kaip 300 hetuvių pavar-

zuitų koplyčioje, o po jų minė
jimas Jaunimo centro kavinėje. 

X Juozas Mažeika, čikagiš-
kis, prasmingai leidžia laisva
laiki, talkindamas "Lietuvos 
bažnyčių" knygų autoriui. Jis 
labai stropiai perfotografuoja 
jam pateiktas nuotraukas, kad 
jų originalus būtų galima greitai 
sugrąžinti savininkams. Nei už 
sugaištą laiką, nei už paaukotą 
foto medžiagą jis neima atlygi
nimo, tuo būdu dosniai parem
damas knygos išleidimą. 

X Lituanikos futbolo klubo 
30 metų veiklos paminėjimo va
karienė su šokiais bus lapkričio 
29 d., šeštadienį, Hickory Hills 
Country club, Oak Lawn, Illi
nois. Ta proga baigiamas ruoš
ti didelis sukaktuvinis leidinys, 
kurį redaguoja Jonas Juška, o 
spaudos darbą atliks "Draugo" 
spaustuvė. 

x Justina Larsen, Dawson, 
Dl., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 doL auka. Ačiū. 

X Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio šventė įvyks 
lapkričio 8 d., šeštadienį, šia 
tvarka: 10 vai. ryto pamaldos 
už mirusius korporantus T. Jė
zuitų koplyčioje. Po pamaldų 

x Biržėnų klubo metinis na
rių susirinkimas šaukiamas lap
kričio 23 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų Liet. reformatų parapi
jos salėje. 

X Ona Motiekaitiene, North 
Glen, Co., atnaujindama prenu
meratą aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

x Dėkodami už kalėdines kor
teles, aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Waterburio "Spauda", Anelė 
Kirvaitytė, Stasys Vaišvila, St. 
K. A. Norbutaitis, G. P. Damas, 
Eug. Smilgys, Juozas Kiburas, 
J. Vilpišauskas, E. Bubnis, M. J. 
Klygis, Ona Kalinauskienė, kun. 
Kęstutis Balčys, V. šeštokas, 
V. A. Račkauskas. Visiems nuo
širdžiai dėkojame. 

x Inž. K. Pabedinskas, Oak 
Park, TU., padėkojo už korteles 
ir atsiuntė 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

x St. Casimir Memoriale, Inc., 
Chicago, UI., atsiuntė 10 dolerių j 
auką. Dėkojame. 

X Dr. Stasys K. Balys, Grand 
Rapids, Micū., mums persiuntė 
S. Strolienės 10 dol. auką "Drau
gui"- Abiem dėkojame. 

x Naujausiu leidiniu "Drau
ge" užsisakė: dr. E. Repšienė, 
dr. J. A. Valiūnas, G. Staškaus-
kas, G. Mitzevičienė, kun. L. 

prie Laisvės paminklo žuvų- Zaremba 
šiems už Lietuvos laisvę pa- x lietuviu Opera kviečia jos 
gerbimas ir mirusių neo-lithua- su savo prieteliais dalyvauti tra
nų prisiminimas. 7 vai. vak. diciniame Operos baliuje, kuris 
Liet. Tautiniuose namuose iškil
minga sueiga, vakarienė ir šo
kiai, grojant Neo-Lithuanų or
kestrui. Visi kviečiami dalyvau
ti. Rezervacijos tel. 778-7707 
arba 927-2046. (pr.). 

x Algirdas Karaitis, "Ginta
ro" vasarvietės savininkas atėjo 
talkon mūsų sportininkų išvy
kos organizaciniam komitetui. 
Jis Union Pier lietuvių tarpe su
rinko stambesnę sumą pinigų, 
drauge pridėdamas ir savo nuo-

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Algimantas Gureckas, 
JAV LB krašto valdybos įgalio
tinis Washingtone, išsamiai at
sakė Vliko Tarybos pirm. Algiui 
Regiui, kuris yra ir Vliko Lie
tuvos Studijų komisijos sekre
torius, apie Lietuvos sienų nu
statymo klausimą ir santykius 
su Joint Prussian Council. Taip
gi jis atsakė ir Stasiui Gydai-
niui Lenkijos mūsų užgrobtų 
žemių klausimu. 

x ALBK Federacijos kongre
sas, švenčiant Federacijos 75 
metų veiklos sukaktį, įvyko spa
lio mėn. 17-21 dienomis Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, Detroite. Kongresą raš
tu pasveikino PLB pirm. V. Ka-
mantas, o žodžiu — JAV LB 
pirm. Vytautas Kutkus. 

— JAV LB Floridos apygar
dos suvažiavimas įvyks 1980 
m. lapkričio mėn. 6 d. St. Pe-
tersburge, kurio metu bus vai
dinama "Uuošvė į namus, ty
los nebebus". 

0KUP. LIETUVOJE 

— Vertingu kriauklių kolekci
ją, kaip pranešama "Mokslo ir 
gyvenimo" 9 nr.( agr. Elena 
Gimbutienė, gyvenanti Kalifor
nijoje, padovanojo Vilniaus uni
versitetui, jo 400 metų sukak
ties proga. Visa dovanota ko
lekcija surinkta Atlanto ir Ra
miojo vandenyno pakrantėse. 
Dovanotą kolekciją sudaro 801 
eksponatas. Čia taip pat yra 
13 rūšių retų koralų, keletas rū
šių jūros ežių, 616 rūšių įvai
rių moliuskų, kurie atstovauja 
95-ioms šios gyvūnų klasės šei
moms. 

^k^^^^^^^B ^ ^ ^ * * 
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Redaguoja J. Placas. Medfi&gą siusti: S20S W. 65ti> 
įsteigtas Lietuvių 

Chicago, DL 60629 
Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

įvyksta lapkričio 15 d., 7:30 vai 
vak. Tautinių namų salėje. Sa- į 
vo atsilankymu jūs padėsite su
mažinti "I Lituani" operos pa
statymo išlaidas. Vietas prie 
stalų prašome užsisakyti pas 
Operos vicepirm. Jurgį Vidžiū
ną tel. 767-5609. To baliaus 
metu bus atlikta meninė progra
ma ir laimingųjų bilietų trauki
mas. Daug kas jau sugrąžino 
bilietų šakneles, bet dar yra, 
kurie nesuspėjo tai padaryti, 

š i r d ž i ą a u k ą T ^ ų ' t e M m o k o - Į ^ f * " » • * * • fi 

VĖLINES 

Šiais metais aš lietuviškai ir 
angliškai atšvenčiau vėlines. 'Pir
miausia su ateitininkais nuė
jome į kapines, pasimeldėm ir pa 
dejom gėlių prie VISŲ lietuvių ka
pų, kurie ten yra palaidoti. Tai 
yra lietuviškas paprotys. Lietuvo
je žmonės eidavo vakare su žva
kutėmis į kapus. 

Amerikoje kapus lanko per 
Memorial Day. Dar prieš Vėli
nes vaikai visokiais baubais apsi
rengia. AŠ užsidėjau ilgą juodą 
drabužį ir išsidažiau visą galvą 
ir veidą žaliai. Plaukus įkišau į 
guminę kepurę. Aš baisiai atro
džiau. Su savo drauge ėjom iš 
namo į namą gauti saldainiu. Aš 
labai daug saldainiu gavau, bet 
aš ne dėl saldainių ėjau, bet dėl 
smagumo. 

Ir lietuviškas ir angliškas at-
šventimas man labai patinka. 

Lina Kontrimaitė, 
("Saulutė") 

Los Angeles lit m-los mokinė 
Red. Hallovveen nėra Vėlinės. 

Daugiau panašu į "maskaradą". 

KUO NORĖČIAU BŪTI 

Aš norėčiau plaukti dideliu 
laivu ir keliauti į daugelį vieto
vių, kad pamatyčiau visokių žmo
nių. Aš labai mėgstu kiekvieną 
naktį baliavoti (pokyliauti). Aš 
stengčiaus, kad žmonės praleistu 
smagiai laiką laive. Aš norėčiau 
būti laivo pramogų direktorė. 

Aldutė Skvereckaitė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinė. 
Kanada (jaunystės aidai") 

VĖLINIŲ NAKTIS 
LIETUVOJE 

Blykčioja švieselės mažos 
Tyliu kapiniu tamsoj, 
Atsibunda vėlės liūdnos 
Lietuvoj visoj. 

Slankioja per visą naktį, 
Prašo maldų iš žmonių. 
Kas žvakes galės uždegti? 
Blaškos vėjai rudeniu... 

Živilė Tomkutė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

("Saulutė") 

KAŽKUR BŪNA IR TAIP 

Prieš eidami miegoti sustabdo 
laikrodžius, kad nedilty laikro
džio dalys. 

Kai būna šokiai, šoka be batų, 
tik kojinėm apsiavę, kad girdėtu 
muziką iš gretimo restorano. 

Kai pritrūksta arkliams pašaro, 
maitina medžio drožlėmis. Užde
da arkliams žalius akinius, kad 
jie manytu, jog ėda žolę. 

GALVOSŪKIŲ Nr. 3 
ATSAKYMAI 

I žiūrėkite brėžinį. 

mitetas tikisi, kad ir kitos ko
lonijos panašiu būdu parems 
šią planuojamą išvyką, (pr.). 

x Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos rudeniniame paren
gime, kuris įvyks š. m. lapkričio 

siųsti juos Operos adresu, kad 
visi galėtume dalyvauti laimė
jime ir tuo pačiu suteikti para
mą mūsų Operai. (pr.). 

x "Čičinsko" operos pastaty
mo reikalams "Dainavos" an
sambliui aukojo po 100 dolerių 

8 d., sestadieių, šaulių namuose, | a e g e r a d a r i a i : j g ^ Andrašiū-
meninę programą atliks Racine į n aS f V a n d a ^ fc Ferdinindas 
Laetuvių moterų kvartetas,' K a u n a ; Vytautas Orentas, Emi-
•man _ z « . . j . ~ _ »..i i _ : I ' * 

lija ir Balys Pakštai, Ona ir 
Liudas Simaičiai, Pranciška ir 
Anatolijus Siutai. Mieliems au
kotojams ansamblio nuoširdi 
padėka. Operos spektakliai įvyks 
lapkričio 8 d., 8 vai. vakare ir 
9 d., 3 vai. popiet Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. (pr.). 

x Režisierius Petras Maželis 
nuo praeito penktadienio yra 

1980 m. šaudymo varžybų lai
mėtojams bus įteiktos dovanos, 
veiks baras, svečiai bus vaišina
mi šaltais užkandžiais ir šilta 
vakariene, šokiams gros smagus 
A. Stelmoko orkestras. Kvie
čiama visuomenė ir jūriniai šau-
liškos veiklos rėmėjai dalyvauti. 
Kvietimai gaunami pas V. 
Utarą, tel. 847-0664. (pr.). 

x Neprigirdin tiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 

CHICAGOJE 
GRAŽI POPIETĖ 

Marijonų bendradarbių drau
gija labai džiaugiasi gražiai 
pasisekusia žaidimų popiete lap
kričio 2 d. Laimingieji laimėję 
dovanas buvo: 1) D. Petkus, sū
nus, Marąuette Parke, 2) Mrs, 
Carol lippert, Contryside, M., 
3) Helen Kodia, Marąuette Par
kas, 4) A. Skrabutėnienė, 
Brighton Parkas, 5) Jonas Vaič
kus, Kearney, N. J., 6) A. 
Skrabutėnienė ir pridėtinę do
vaną laimėjo Ona Ramanauskie- j 
nė, Livonia, Mich. Gausiai pri 
pildytą dovanų pintinę laimėjo j ĮĮĮ 
Sabina Klatt, Chicago. Toliau 
gyvenantiems dovanos bus pa
siųstos paštu. Marijonai ir ben
dradarbių pirmininkė bei visa 
valdyba labai dėkoja visiems ir 
visoms dirbusiems, dovanas au
kojusiems ir kitokia pagalba pri
sidėjusiems prie popietes pa
ruošimo ir pasisekimo. 

Seniau Vftlinią vakarą būdavo pilnos bažnyčios besimeldžiančių už miru
sius, dabar komunistai trukdo ir mirusius pagerbti, bei pasimelsti už juos. 

Piešė PMHUS Jozaitis 

GRAŽI ŠVENTĖ 
Vėlinės yra diena prisiminti 

mirusius. Tą dieną Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapi-

turėjo vakare pamaldas. Pir-
ima buvo šv. Mišios, po to buvo 

atvykęs iš Clevelando į Chicagą 
ir intensyviai dirba režisūrinį 

penktadieniais nuo 10 v. r. iki j darbą su "Dainavos" ansambliu 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 ir solistais "Čičinsko" operos 
St., Chkago, UI. Tel. 776-3189. galutiniam pasiruošimui artė-
Parduodami ir taisomi visų fir- jantiems spektakliams, kurie 
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates 950 Lake 

įvyks lapkričio 8 ir 9 dienomis 
Marijos aukšt. mokyklos audito
rijoje. Bilietai gaunami ponų 
Varnelių prekyboje (Gifts In-

S*., Oak Park, m. 'Atdara tik | ternational) .<*>•_ 
X Bernardas Žukauskas, Al-

CHICAGOS 2LNIOS 
800,000 DOL KOVAI SU VĖZOJ 

Chicagos universitetas iš ko
vai su vėžiu instituto gauna 
800,000 dol. tyrimams, kaip ge
riau gydyti sunkius susirgimus. 

DU NUSKENDO 
Du čikagiečiai: P. C. Weller 

Jr., 46 m., ir O. J. McGovern, 
] 31 m., nuskendo, kai didelių ban-
j gų blaškomas jų laivas apsiver-
I tė Michigano ežere. Po keletos 
I valandų jie buvo ištraukti, bet 
nebebuvo įmanoma atgaivinti. 

IŠSIKELIA ANN LANDERS 
Plačiai žinoma spaudos atsa

kinėto ja į klausimus Ann Lan
ders iš Chicagos išsikelia į Cali-
forniją. Nori būti arčiau savo 
dukters Margo ir jos vyro ak
toriaus Ken. Savo apartamen
tą Ann Landers parduoda ui 
1.3 mil. dol. 

pirmad.. ketvirtad. 
Tel. 848-7125. 

šeštad. 
(sk.) dona ir Vladas Paškevičius, Jo

nas Sakas ir Stasys Raudonas 
x V Teatro festivalis Pade- j aukomis prisidėjo prie spausdi-

kos savaitėje, bilietai Vaznelių! narnos knygos 'Valstybininkas 
prekyboj 2501 W. 7lst St.. Chi-j poHtikos keau*' išlaidų padengi-
cago, Dl. 60629, galima užsisa- mo. Ačiū visiems. (pr.). 
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., x A. a Karolio Avižienio at-
4 dol., 3 dol, Žymenų banketas. nriniimri, paminklo šventinimo 
— 10 dol. asmeniui. Bilietus j proga, aukoju 100 dol. Tautos 
patartina įsigyti iš anksto. ! Fondui. Žmona 

(pr). ! (pr.). 

AUTOMOBILIO IŠLAIDOS 
Automobilio savininko išlai

dos Chicagoje trečią šių metų 
ketvirtį buvo maždaug 21.2 cen-
tai už kiekvieną nuvažiuotą 
mylią — apie 2 et. brangiau 
negu pernai tuo pat laiku. Vi
dutiniškai metams kainuoja 
3.180 dol. automobilis, kuriuo 
važiuojama apie 15,000 mylių 
per metus. 

procesija su kryžium ir gėlėm. AŠ 
tarnavau šv. Mišioms. Kiekvie
nas bažnyčioje turėjo po žvakę. 
Elektra -buvo užgesinta, degė tik 
žvakutės. Kunigas skaitė, žmo
nės giedojo. Virginija Juodišiūtė 
kankliavo. Kartais buvo tyla. At
rodė kaip naktis su daugybe 
žvaigždžių. Kai pamaldos pasibai
gė, tai visi giedojo "Lietuva bran 
gi." Taip žmonės prisiminė visus 
mirusius čia ir toli Lietuvoje. 

Tauras BuMys, 
Clevelando Sv. Kazimiero 

l i t mok. 8 sk. 

TRYS BALTOS MERGAITĖS 
Pasakojo Kušlys. — Kai aš bu

vau kokios 14 metų amžiaus, jo
jau į naktigonę. Atjojau ties vie
nu gaspadorium (ūkininku), šio 
jo duktė sirgo, — susyk pamačiau 
šalia manęs greitai einančias tris 
baltas mergaites. Mane apėmė 
baimė, arkliai pradėjo prunkšti, 
o tos mergaitės pasuko i tuos na
mus, kur buvo tas ligonis. Tuoj 
pradėjo tų namu šunes loti. Kitą 
rytą parjojęs namo išgirdau, kad 
/au ta mergaitė praeitą naktį mi
rus. Aš ju paklausiau* "Kas per 
viešnios vakar vakare pas jus atė
jo?" Sako: "Pas mus niekas iš mo
teriškių nebuvo." — "O aš, kai 
jojau su arkliais, tai įėjo į jūsų na
mus trys baltos mergaitės, ir šu
nes tuoj ėmė loti ir staugti." — 

j "Suneš staugė, ale nieko nema
tėm, po to lojimo mergaitė tuoj 
mirė. 
(Iš dr. Balio tautosakos archyvo) 

JEI BOČIAU ŠUNIUKAS 

Aš būčiau laiminga su kitais 
žmonėmis. Žmonės mane vedžio
tu visą dieną. Jie labai mylėtu ir 

aš niekad nekąsčiau žmonių. Aš 
niekad nebėgčiau paskui katinus. 
Aš saugočiau namus ir klausy
čiau žmonių. 

Lana Lukoševičiūtė, 
Montrealio lit. m-los mokinė 

Kanada. ("Liepsna"-. 

HALLOWEEN 
Spalio mėn. 27 dieną buvo 

"Haloween" balius mūsų mokyk
loje. Visi vaikai, nuo darželio iki 
šešto skyriaus apsirengė įvairiais 
kostiumais. Buvo raganų, juok
darių, baidyklių ir daug, daug 
kitų. Jie žaidė žaidimus ir laimė
jo daug saldainių. Buvo penkios 
komandos, kurios dalyvavo žai
dimuose. Pabaigę žaidimus visi 
vaikai vaišinosi pyragais ir gėri
mais. Visi linksmai praleido lai
ką. 

Audronė Povilaitytė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

mokinė. ("Gintaro šalis"). 

SALTA 2IEMA 
Žiema yra labai šalta. Varvek

liai kabo prie stogu. Vaikai mėto 
sniego gniūžtes. Didelis sniego 
senis yra kieme. Matyti ir katės 
pėdos sniege. Medžiai apsni-
gę. Kada užeina pūga, vaikai ei
na į šiltą namą. 

Audra Naujokaitė, 
Rochesterio lit m-los mokinė 

("Plunksna") 
MŪSŲ PLANETA 

Mes turime medžių, gėlių, van
dens h* daug kitu dalyku. Trys 
dalykai, kurių reikia: šviesa, oras 
ir maistas. Maistui auginame ja
vus, pomidorus, kriaušes, obuo
lius, kalakutus ir kitokius gyvius 
mėsai. Yra oras, kad kvėpuotu
me. Yra šviesa, kad būtu matyti 
kur eini. Mes esame planeta prie 
saulės. 

Kristopas Galius, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. Kanada 

II Vyras nuvyko į miestą ant
radienį. Jis negalėjo eiti ketvirta
dienį ir penktadienį, nes mėsos 
krautuvė uždaryta. Negalėjo ir 
šeštadienį, nes gydytojas nedir
ba. Aišku, jis iškeitė savo čekį. 
kurį iš darbovietės gavo ketvirta
dienį, nes grįžo, namo su dau
giau pinigų. Sekančią diena ban
kas buvo atidarąs, bet negalėjo 
gauti mėsos, nes krautuvė buvo 
uždaryta. Šeštadienį gydytojas ne 
dirbo. Taigi, tik sekantį antradie
nį jis galėjo mieste sutvarkyti vi
sus savo reikalus. 

III Knyga kainuoja 1,5 dol. 
IV CCCP yra rusiško alfabeto 

raidės, reiškia SSSR, arba Socia
listinės Sovietu Sąjungos Respub
likos. Mūsų tautos pavergėjas 
taip save vadina. 

V) 13 —11; 2) 4 — 13; 3) 
11 — 4; 4) 10 — 8 ; 5) 3 — 10; 
6) 15 — 6.7) 14 —12; 8) 2 — 7 ; 
9) 6—4; 10) 7 — 2; 11) 1 
12-4 —13; 13) 13— 1. 

GALVOSŪKIAI Nr. 6 

KAS MAN LABIAUSIAI RŪPI 

Šiuo metu man labiausiai rūpi 
Amerikos gynyba. Man labai rū
pi, nes Amerikos pranašumas grei 
tai nyksta. Rusai kas metai iš 
randa ir pagamina bent tris ar ke 
turis naujus ginklus, kai Ameri
ka gal tik vieną ginklą per dve
jus metus. Rusai kas metai pastato 
naujesnes ir geresnes raketas, kai 
Amerika nėra stačiusi naujų ra
ketų nuo 1967 metu. Rusu pa-
vandeniniai laivai, nors neprilygs 
ta kokybe prie Amerikos, tačiau 
praneša skaičiumi 3:1. Amerika 
tik vieną dalyką turi, ko neturi 
rusai, tai lėktuvnešiai. Amerika 
turi 13, o rusai nė vieno. Ameri 
kos lėktuvai irgi daug geresni, bet 
rusai vėl dvigubai turi daugiau. 
Rusai dabar stato naują bombo
nešį, o amerikiečiu naujausias yra 
virš 25 metų senumo. Jeigu ame 
rikiečiai nesusipras greitai ir ne 
pradės statyti naujus ginklus, tai 
rusai tyoj bus pranašesni ir Ame 
rika nebebus pajėgi atremti ru
sų reikalavimus. Viso pasaulio 
taika būtų pavojuje. 

Linas Gilvydis, 
Detroito "Žiburio" aukštesniosios 

l i t m-los mokinys 
("Žiburio spinduliai") 

©Q(į)(D®® 
(Žiūrėkite brėžinėlį) Padėkite 
ant stalo, kaip parodyta pavyz
dyje, 6 monetas. Tris po 5 cen
tus ir tris po 1 centą. Tas mone
tas reikia perkelti taip, kad kai
rėje pusėje iš eilės gulėtų 3 mo
netos po 1 centą, o dešinėje pu
sėje 3 monetas po 5 centus. Kilno 
ti iš karto po dvi greta gulinčias 
monetas. Nupieškite kaip darė
te. (5 tašk.) 

n 
Padėkite ant stalo 7 vienodo 

ilgumo pagaliukus ar degtukus ir 
sudarykite šitokį matematinį už
davinį II —VI. Reiškia 2 —6 
(romėniškais skaitmenimis para
šyta). Dabar perkelkite vieną pa
galiuką iš vienos vietos į kitą, 
kad būtų abu skaičiai lygūs, sa 
kysim 2 = 2 (čia tik pavyzdys, 
ne sprendimas). Sį uždavinį ga
lima išspręsti dviem būdais: 1) 
nukelti vieną pagaliuką į antrą 
lygybės ženklo pusę ir 2) nerei
kia nieko kelti, tik kitaip sufor
muoti. Galite spręsti vienu ar a-
biem būdais. Pirmas sprendimo 
būdas tiks geriau susipažinusiems 
su matematika. (10 taškų) 

m 
Kambaryje gyveno 4 mergai

tės: Monika, Vera, Bronė ir Guo-
da. Dvi iš jų yra vienmetės. Mo
nika būtu vyresnė už Bronę, jei
gu ji nebūtų jaunesnė už Guodą. 
Vera būtų jaunesnė už Bronę, 
jeigu ji nebūtų vyresnė už Guodą. 
Kurios iš jų vienmetės? (10 taš
ku) 

rv 
(Žiūrėkite brėžinį) Pamėginkite 
išeiti iš šio labirinto (5 taškai). 

Kur yra Herkulio stulpai (kolo
nos)? (5 taškai). 

n 
n 


