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BAŽNYČIA SOVIETINĖSE 
RESPUBLIKOSE 
Baltarusija 

Gervėčiai. 1980 m. gegužės 
mėn. pradžioje Gervėčių bažny
čios klebonas kun. Zenevskij Josif 
Ivanovič vietos apylinkės buvo 
nubaustas administracine 50 rub. 
bauda už tai, kad miestelyje su
sitikęs su mokiniais pasisveikinda 
vo, o kartais kai kuriuos pakvies
davo ateiti į pamaldas bažnyčio 
je ir pasiteiradavo, kaip jiems se
kasi mokslas. Tuo kunigas esą 
peržengęs tarybinius įstatymus — 
už bažnyčios ribų vedęs religinę 
įpropagandą. 

Skundą Gervėčių apylinkės 
Vykd. komitetui parašė Gervė
čių vid. mokyklos užklasinio dar 
bo organizatorė Murina Taisą 
Nikolajevna, o pasirašė visa mo
kyklos administracija. 

Baltarusijoje katalikų kunigas, 
matyt, yra lygus raupsuotajam, 
kuriam susitikti ir bendrauti su 
žmonėmis yra draudžiama įstaty
mais. 

Ukraina 
Tą pačią dieną, kai 1975 me

tų vasarą L. Brežnevas deklara
vo, kad TSRS egzistuoja tikėjimo 
laisvė, Lvovo prokuroras ir teisė 
jai perskaitė teismo nuosprendį 
graikų — katalikų kunigui Mi
chailui Vinickiui penkis metus 
kalėti ir tris metus tremties už 
tariamą merginos Novosad suluo 
Šinimą ir vaikų katekizavimą. 
Teismas vyko visą savaitę. Kun. 
Vinickis buvo kaltinamas tuo, 
kad savo maldomis paveikęs mer 
giną psichiškai. 

Teismas siūlė nuteistajam gai
lėtis, kad bemokydamas vaikus 

luošinęs jų sveikatą. Taip pat 
kun. M. Vinickis buvo kaltina
mas, kad leidęs dalyvauti vai
kams Šv. Mišiose, kurios buvo lai
komos privačiuose namuose. 

1977 m. vasarą Lvovo srityje, 
Gorodoko rajone, Mšano kaime 
milicininkų būrys su šunimis ap 
supo ukrainiečių bažnyčią ir jos 
viduje viską sunaikino, o vertin
gesnius dalykus kofiskavo. Bažny 
čia buvo paversta sandėliu. Tikin 
tieji kreipėsi į Kijevą ir į Mask
vą, reikalaudami grąžinti baž
nyčią. Maskvos valdininkai pripa 
žino, kad tikintieji yra teisūs, ta
čiau atgauti bažnyčios nepadėjo. 

Panašiu būdu 1979 m. vasarą 
buvo uždaryta Gorodoko ra j . Chi 
ševiči kaimo bažnyčia. 

Tuo pačiu laiku Javorovo raj. 
Kamenobrod kaime buvo konfis
kuotas bažnyčios turtas. 

Sovietinė valdžia pastoviai te
rorizuoja, neleisdama prisiregis
truoti ir pastoviai gyventi ukrai
niečiams kunigams — Juozui Bu 
dzinskui, Petrui Perižokui ir ki
tiems, kurie 1946 metais nesutiko 
pereiti pravoslavų tikėjimą. 

1980 m. gegužės 9 d. Lvove 
buvo nužudytas katalikų kunigas, 
vienuolis redemptoristas Eugeni 
jus Vosikievič. Už poros mėne
sių jis turėjo išeiti į pensiją. 

Kun. E. Vosikevič rado nužudy 
tą darbe praėjimo kambaryje. Jo 
burna rasta prikimšta pilna duo
nos. Ypatingų sumušimo žymių 
nerasta. 

Kunigas E. Vosikevič dirbo Lvo 
ve autokolonoje sargu. 

A m e r i k a atsakė 
į Irano sąlygas 

]AV delegacija laukia Alžire 
Washingtonas. — Pirmadienį 

į Alžirą išskrido valstybės pasek 
retorius Warren Christopher ir ke 
turi aukšto lygio valstybės ir iž
do departamento pareigūnai. Jie 
nuvežė Amerikos atsakymą į Ira 
no sąlygas amerikiečiams įkai
tams paleisti. Delegacija, pasita
rusi su JAV ambasadoriumi Alži
re, susitiko su Alžiro užsienio 
reikalų ministeriu Mohammed 
Benyahia ir įteikė jam Iranui ad
resuotą bylą. 

Valstybės departamentas atsi
sako paskelbti smulkmenas, ta
čiau nurodė, kad Amerika sutin
ka su Irano reikalavimu niekad 
ateityje nesikišti į Irano reikalus, 
nenaudoti nei karinio nei politi
nio spaudimo Iranui. Toliau 
Amerikos atsakyme bandoma pa 
aiškinti, kodėl neįmanoma tuoj 
patenkinti kitų Irano reikalavi
mų: sugrąžinti Iranui buvusio 
šacho išvežtus turtus, ar atšauk
ti visus prieš Iraną nukreiptus 
privačių asmenų ar biznio bend 
rovių ieškinius. Valstybės depar 
tamento ryšininkas 6u spauda 
John Trattner nurodė, kad atsaky 
me Iranui paaiškinamos visos le 
galinės ir finansinės problemos, 
kurias tenka išspręsti prieš pri
imant sąlygas. Amerikos atsaky
me nėra nei visiško priėmimo, 
nei absoliutaus sąlygų atmeti
mo, paaiškino Trattner. Tačiau 
šiuo atsakymu siekiama pradėti 
prasmingą dialogą, pasitarimus. 

kurie gali prisidėti prie amerikie
čiu įkaitų išvadavimo. 

Irano prezidentas Bani Sadras 
pareiškė, kad, išsprendus įkaitų 
krizę, būtų galima gauti ginklų, 
kurie labai padėtų Iranui kare 
su Iraku. 

Valstybės departamento parei
gūnai kurį laiką liks Alžire ir, jei 
reikės, susitiks su Irano atstovais. 

Niekas nežino, kaip Iranas reaguos 
į šį Amerikos atsakymą. Padėtis 
Irane tokia, kad niekas ir ten ne 
žino, kaip bus reaguota į Amerikos 
raštą. 

Buvęs Irano užsienio reikalų 
ministeris Ghotbzadeh buvo pa
leistas iš kalėjimo, kai ten apsi
lankė ajatolos Khomeinio sūnus 
Ahmadas. Ministeris buvo suim 
tas po savo kalbos Irano televizi 
joje, kur jis kritikavo fanatiškus 
valdžios ir parlamento pareigū
nus, ypač valstybinės televizijos 
ir radijo tvarkytojus. Varžybos 
dėl valdžios tarp nuosaikiųjų 
iraniečių ir fanatiku tebevyks
ta. 

Blogiausia, kad tarp vadina 
mųJŲ "nuosaikiųjų" yra ir liau 
dies mujahideenai, revoliucinė 
jaunimo grupė, gerokai pasine
šusi į komunizmą. Lapkričio 4 d. 
prasidėjo tos grupės vado Muha-
mmad Rėza Saadati teismas. 

Svarbiausią fanatikų funda
mentalistų galią Irane turi Isla 
mo Respublikos partija, kurios 
vadas — ajatola Beheshti. Jis ra-

Lenkijos unijos 
atšaukė streiką 

Teismas patenkino unijų reikalavimus 

Irakas Bagdado parke išstatė iš Irano atimtus ginklus, 
iš mūšio lauko Irano teritorijoje. 

Nuotraukoje matomi amerikiečių ir britų tankai, parvežti 

MADRIDE IEŠKO 
KOMPROMISŲ 

Husai disidentai reikalauja amnestijos 
Helsinkis, — Europos Saugumo 

ir kooperavimo konferencija buvo 
atsidūrusi pavojuje, nes Sovietų 
Sąjunga su savo satelitais iki an

tradienio nesutiko su konferencijos 
darbotvarke ir procedūros tai
syklėmis. Amerikos delegacijos va 
das Griffin Bell pareiškė, kad Va 
karai yra pasiruošę skirti pakan
kamai laiko apžvalgai, kaip sovie 
tai laužė žmogaus teises, kaip jie 
nesilaikė kitų pažadų, padary
tų Helsinkyje 1975 metais. 

Šveicarijos delegacija bandė 
tarpininkauti. Jos pastangomis 
visi laikrodžiai konferencijos rū
muose buvo sustabdyti pirmadie
nį vieną minutę prieš 12 vai. Tuo 
simboliškai pabrėžiant, jog lai
kas susitarti dėl darbotvarkės, nes 
kitaip gali tekti atidėti Madrido 
konferenciją. 

Sovietų Sąjungos užsienio rei 
kalų ministeris Andrei Gromy-
ko pareiškė Maskvoj, kad konferen 
cija turėtų koncentruotis prie 
nusiginklavimo klausimų. Jis pa 
sakė, kad Vakarai vyksta į Mad
ridą suorganizuoti žodinę "corri 
dą" — (bulių kautynes). 

Paskutinę dieną į parengia
muosius konferencijos darbus įsi 
kišo Ispanijos premjeras Adolfo 
Suarez, pavedęs savo užsienio rei
kalų ministeriui Jose Pedro Me-
rez-Lloarca atskirai susitikti su 
Amerikos ir su Sovietų Sąjungos 
delegacijų vadais ir ieškoti su 
jais kompromisinio sprendimo. 

Maskvoje veikianti Helsinkio 
nutarimų vykdymui remti vi
suomeninė grupė paragino Mad
rido konferencijos Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo klau
simais dalyvius imtis žygių, kad 
Sovietų vyriausybė paskelbtų 
politinę amnestiją, kurios jau il
gino paleisti amerikiečius įkai
tus prieš JAV prezidento rinki
mus, nes manė, kad prezidentas 
Carteris, artėjant rinkimams, pa
tenkintų Irano sąlygas, norėda
mas laimėti. Dabar esą per vėlu 
laukti didesnių Amerikos nuo
laidų. Britų žurnalas "Econo-
mist" rašė, kad 'Tranas per vėlai 
pasiuntė savo balsavimo lapus". 

Amerikos rinkimai praėjo ir niekas 
j nežino, kaip laikysis Irano atžvil 
1 giu naujasis prezidentas Reaga-
I nas. 

gus metus laukia tūkstančiai So
vietų Sąjungoje kalinimų sąži
nės belaisvių. Maskvos Helsinkio 
grupė, priminusi, kad spalio 30 
dieną žmogaus teisių gynėjai So 
vietų Sąjungoje mini kasmetinę 
politinio kalinio dieną, savo at-

So vietų straipsnis 
prieš JAV žydus 

Maskva. —Sovietų žydai la
bai susirūpinę nauju antisemitiz
mo atgimimu Sovietų Sąjungoje. 
Spalio 10 d. „Pionierskaja Prav-
da" kuri skiriama mokyklinio 
amžiaus vaikams, įsidėjo straips
nį apie sionizmą. Tai esąs mo
dernusis fašizmas, kaltas dėl pa
blogėjusių Amerikos santykių su 
Sovietų Sąjunga. Laikraštis rašo, 
kad didesnė dalis Amerikos laik
raščių, televizijos ir radijo stočių 
yra žydų rankose ir jie orkest-

Varšuva. — Pirmadienį Len-. 
kijos aukščiausias teismas pripa
žino, kad naujosios lenkų profe
sinės sąjungos neprivalo savo sta 
tute pabrėžti, kad jų veikloje ko 
munistų partija turės vadovau
jantį vaidmenį. Teismas nuspren 
dė, jog Varšuvos vaivadijos že
mesnis teismas peržengė savo 
kompetenciją, įrašydamas į Soli
darumo unijų statutą sakinį apie 
partijos dominuojantį vaidmenį 
ir neturėjo teisės išbraukti iš sta
tuto paragrafų, kalbančių apie 
unijų teisę streikuoti. 

Nedidelėje teismo salėje vals
tybės prokuroras pripažino, kad 
žemesnis teismas peržengė savo 
galią, keisdamas unijų statutą. 
Solidarumo advokatai sutiko prie 
statuto pridėti du atskirus proto
kolus. Viename sakoma, kad nau 
josios unijos pripažįsta komunistų 
partijos vadovaujantį vaidmenį 
Lenkijos valstybinėje santvarkoje 
ir pažada gerbti Lenkijos tarptau 
tinęs sutartis. Antrajame priede 

tindami partiečius, kad jie ne iš 
savo algų taip prabangiai gyve
no. 

Lenkijoje nesąžiningumas, sta 
tybos medžiagų vagystės, kyšiai 
ir juodoji rinka žydėjo, kaip ir ki
tose komunizmo pavergtose šaly 
se. Darbininkų klasė jautėsi at
skirta nuo savo partijos, kurios 
veikėjai važinėjo puikiais užsie
nietiškais automobiliais, gyven
davo puikiose vilose, medžiodavo, 
baliavodavo, kaip tolimos praei
ties bajorai, kai darbininkas ne
turėdavo net pakankamai mais
to produktų. 

Naujai paskirtas valstybės kon
trolės komiteto pirmininkas Mie-
czyslaw Moczar pasakė centro 
komiteto posėdyje: "Mes turime 
išvalyti savo partiją nuo nesąži 
ningų, nemoralių, išsigimusių, 
korupcijos apimtų žmonių. Liau 
dis nebeturi pasitikėjimo partija 
ir neturės, jei neparodysime, kad 
nežiūrint, kas padarys nusikal
timą, jis bus nubaustas". Var-

įdedama Tarptautinės Darbo šuvoje kalbama, kad ir buvęs 

sišaukime Madrido konferenci-. ruoja prieš sovietus nukreiptas 
jos dalyviam pažymi, kad po Hel- kampanijas, priešinasi nusigink-
sinkio konferencijos sovietų vai- lavimui ir ginklų apribojimo su-
džia ne tik nesušvelnino savo lai 
kysenos kitaminčių atžvilgiu, bet, 
priešingai, ją dar labiau sugriež
tino, pirmoje eilėje žiauriai repre 
suodama kaip tik tuos žmogaus tei 
sių gynėjus, kurie siekė padėti 
valdžiai įgyvendinti Helsinkyje 
prisiimtus įsipareigojimus. Žmo
gaus teisių gynėjų suėmimai ir 
jiems keliami teismo procesai, pa 
žymi pareiškimo autoriai, vis la
biau primena žiaurųjį stalininį 
laikotarpį. Visuotinė amnestija 
politiniam kaliniam, rašo pareis 
kimo autoriai, padėtų pakelti So
vietų Sąjungos prestižą tarptauti 
nėję plotmėje. Pareiškimą pasi
rašė Maskvos Helsinkio grupės 
nariai — akademiko Sacharovo 
žmona Jelena Bonner, Sofija Ka-
listratova, Ivan Kovaliov ir Fe-
lix Serebrov, taip pat akademi
kas Sacharovas, rašytojas Vladi 
mov ir kiti. 

Sovietų Sąjungos žmogaus tei
sių "gerbimas" yra plačiai žino
mas. Iš 71 sovietų piliečių, kurie 
dalyvavo visuomeninėse grupėse, 
prižiūrinčiose, kaip vyriausybė 
laikosi Helsinkio nutarimų, 28 bu 
vo pasodinti į kalėjimus, išsiųsti 
į koncentracijos stovyklas. Dar 8 
buvo priversti emigruoti, dviem 
buvo atimta pilietybė, o vienas bu 
vo iškeistas į sovietų Šnipą, nuteis 
tą užsieniuose. Dar 12 yra suim 
ti ir laukia teismo. 

Išsirinko naują 
darbiecių vadą 

Londonas. — Britų darbo par
tija išsirinko radikalų kairiojo 
spamo veikėją Michael Foot nau
juoju partijos vadu. Jis nugalė
jo nuosaikesnį Denis Healey 139-
-129 balsais. Foot tuoj pažadėjo 
suvienyti partijos sparnus ir su
rasti vieningą liniią, kurią rem
tų partija ir darbininkų unijos. 
Foot yra žinomas ginklavimosi 

tartim. Prezidentas Carteris, sio
nistų spaudžiamas, uždraudė par
duoti sovietams javus ir techni-
ką. 

Straipsnyje žodžiai „sionistas" 
ir ,žydas" naudojami pakaito
mis. Žydų bankininkai ir bilijo-
nieriai įsteigę Žydų Gynybos Ly
gą New Yorke, kur ji terorizuo
ja sovietų diplomatus ir kitus pa
reigūnus. Žydų bankininkų tiks
las esąs pakenkti Amerikos—So
vietų Sąjungos santykiams, nes 
jie gina savo interesus, o jie esą 
gaminti ginklus, nes ginklų pra
monės monopolis kontroliuoja
mas žydų bankininkų, rašo „Pio
nierskaja Pravda". 

Leido mokyklose 
švęsti Kalėdas 

Washingtonas. — Aukščiau
sias Teismas atmetė Amerikos Ci
vilinių Laisvių unijos skundą, 
kuriuo buvo siekiama uždrausti 
Amerikos mokyklose religinių 
švenčių giesmes, minėjimus, pro 
gramas. Bylą pradėjo vienas 
Sioux Falls tėvas, kurio sūnus 
1977 m. dalyvavo vaikų darže
lio Kalėdų programoje. Tėvas 
skundėsi, kad tuo būdu laužoma 
Amerikos konstitucija, religijos at 
skyrimas nuo valstybės. 

Teismas 7 — 2 balsais leido 
mokykloms švęsti Kalėdas, Ha-
nukkah, Velykas, Passover ir pa
našias šventes. Kaip žinoma, 
1962 m. teismas uždraudė viešo
siose mokyklose vaikų maldas ir 
1963 m. pasisakė prieš Biblijos 
skaitymą. Sie sprendimai sukėlė 
visoje Amerikoje plačią kontra-
versiją. Sakoma, jog tai prisidėjo 
prie moralinio nuosmukio. 

priešas, pasisakęs prieš branduo
linius ginklus. Sakoma, kad jis 
tapęs premjeru, bandytų ištrauk
ti Britaniją ne tik iš Bendrosios 
Europos Rinkos, bet ir iš Nato. 

Organizacijos statutas, kuriame 
pabrėžiamas unijų nepriklauso 
mumas nuo vyriausybių, aprašo 
mi darbininkų santykiai su darb 
daviais, minima teisė streikuoti. 
Šios tarptautinės organizacijos 
taisykles Lenkijos vyriausybė ra
tifikavo 1956 m. Solidarumo ad
vokatai įrodė, kad Lenkijos val
džia turi dabar tų taisyklių lai
kytis. 

Šis netikėtas kompromisas buvo 
su pasitenkinimu priimtas ne tik 
vyriausybės, kuriai grėsė nauji 
streikai, bet ir darbininkų vadų. 
Susitarimas laikomas išmintin
gu sprendimu, kuriame, kaip pa
reiškė Solidarumo vadas Lech 
VValesa, nėra nei laimėtojų, nei 
pralaimėtojų. Mes gavome, kas 
buvo mums pažadėta rugpiūčio 
31 d.", pasakė VValesa, pridėda
mas, kad unijų įteisinimas tėra 
sunkaus darbo pradžia. Visai tau
tai ir darbininkams teks dabar at 
gaivinti Lenkijos ekonomiką, pa
statyti ant kojų pramonės pro
duktui gumą. 

Darbininkų sujudimas šią va
sarą atnešė Lenkijai daug pakei
timų. Buvo pakeisti vadai vyriau 
sybėje ir komunistų partijoje. 
Teismai pradėjo apie 100 naujų 
bylų, kuriose partijos veikėjai 
kaltinami korupcija, kyšių ėmi
mu ir kitais savo galios piktnau 
dojimais. Streikavusieji darbinin
kų vadai daugiausia dėl tų nele 
galumų ir skundėsi, įrodinėdami, 
kad darbininkų nusivylimą par 
tija daugiausia nulėmė nesąži
ningi partijos vadovai. Silezijoje 
darbininkai prievarta užėmė vie
tinių partijos didžiūnų namus ir 
įsteigė juose vaikų darželius, kal-

Prašo Vokietijos 
lesu kariuomenei 

Bona. — Amerikos ambasado
rius V. Vokietijoje VValter Stoes-
sel įteikė gynybos ministeriui 
Hans Apel aštuonių punktų pra
šymą paremti lėšomis Amerikos 
kariuomenės išlaikymą Vakarų 
Vokietijoje. Sakoma, kad šis rei
kalavimas apima šimtus milijo
nų dolerių ir įteiktas nepatogiu 
laiku, nes kancleris Helmut 
Schmidt prieš rinkimus pažadėjo 
suvaržyti išlaidas kariniams rei
kalams. Ministeris Apel pareiškė 
ambasadoriui, kad kai kurie 
punktai Amerikos prašyme turė
tų būti kreipiami į Nato organi
zacijos centrą. 

partijos vadas Gierekas neišvengs 
investigacijos. 

Lenkijos partijos 
vado kalba 

Varkcva. — Praėjusį penkta
dienį Lenkijos spauda išspausdi
no naujojo komunistų partijos 
vado Stanislaw Kania Krokuvoje 
pasakytą kalbą, kurioje jis įspėja 
socializmo priešus. "Šiandien mes 
turime garsiai pasakyti, jog yra 
ribos, kurių mes negalime per
žengti. Visa mūsų istorija ir pa
tirtis patvirtina, jog negalima at 
skirti socializmo klausimo nuo 
šalies saugumo klausimo. Todėl 
kiekvienas, kuris taiko į sočializ 
mą, kartu taiko į mūsų tautos ne
priklausomybę. Todėl mes ginsi
me socialistinę vyriausybę taip 
pat, kaip ginama tautos nepri
klausomybė su visomis iš to išei
nančiomis pasekmėmis. Yra žmo 
nių, kurie siekia išlaikyti ir kurs
tyti darbininkų nepasitenkini
mą. Yra žmonių, kurie aiškiai sie 
kia pašalinti socializmą ir mūsų 
sąjungas. Jie paraduoja savo pa
žiūras Vakarų laikraščiuose, kas 
demonstruoja jų priešiškumą so 
cialistinei Lenkijai. Jie tvirtina, 
kad socialistinė sistema nesilei
džia reformuojama. Jie net neat
meta civilinio karo Lenkijoje vi 
zijos. Šitokie pareiškimai ir tokie 
veiksmai negali būti kitaip trak
tuojami, kaip pasalūniška kontr 
revoliucija". 

"Mūsų draugai Sovietų Sąjun 
goję dalinasi mūsų rūpesčiais. 
Maskva pažadėjo dar didesnę pa
ramą žaliavomis, vartotojų pre
kėmis ir kreditais, apie kuriuos 
greit bus paskelbta. Žemės ūkio 
ir anglių gamyba mažėja, viso
kie trūkumai tęsis dar kurį laiką. 
Leiskite man viešai pasakyti: da
lykai labai blogi ir nieko nešima 
to, kas leistų tvirtinti, kad jie pa 
gerės už mėnesio ar net už šešių 
mėnesių", baigė savo kalbą par 
tijos pirmininkas Kania. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 12 d.: Juozapatas, So-

pata, Astikas, Nauma. 
Lapkričio 13 d.: Valentinas, 

Pranciška, Narvydas, Grožilė. 
Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 50 

L, naktį 35 1. 



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 12 d. 

SKAUTYBES 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKILI-KŲ R A M O V Ė 

Redaguoja sktn. Iren.i Regiem-. 2652 W. 65th St.. Chicago, II. 60629 

Telefonas 476=7089 

30 METŲ AUSTRALIJOS 

ASS VEIKLAI 

Lietuviai akad. skautai 
Australijos žemyne atsirado 
su pirmuoju pokario emigran
tų transportu iš Vokietijos DP 
stovyklų 1947 m. pabaigoje 
(Dainutis, Liubinskas). 1948-
1950 m. atvyko ir didesnis 
skaičius, bet dvimetė valdžios 
sutar t is (kurią turėjo atlikti vi
si atvykusieji) neleido jiems 
pastoviau įsikurti vienoje vie
toje ir susiorganizuoti. 

Vienas pirmųjų akad. skau
tų viešų pasirodymų buvo 
1948 m. vykusioje Pan-Paci-
fiko džiamborėje, kur daly
vavo ir 4 vytiečiai: Dainutis, 
Jurskis , Liubinskas ir Vit-
kūnas . Vytiečiai vadovavo ir 
besikuriantiems rajone skau
tams . 

1948"m. pradžioje senj. B. 
Dainutis buvo paski r tas Korp! 
Vytis įgaliotiniu. J i s palaikė 
ryšius su korp. Valdyba, pra
vedė atvykusių akademikų 
registraciją, aprūpindavo juos 
informacija. 

1949 l apkr ič io mėnesį 
Scheyville, NSW, apsigyveno 
Korp! Vytis valdybos vice
pirmininkas fil. Stasiškis su 
žmona, SSD-vės t.n. Sofija 
Kanišauskaite — Stasiškiene. 
Jie toliau tęsė ASS narių regis
tracijos bei informacinį dar
bą, perėmę Korp! Vytis ir SSD 
įgaliotinių pareigas. 

Apie 1950-51 m. pradėjo ryš
kėti akademikų telkimasis į 
miestus; kai kurie tyrė gali
mumus studijuoti. Korp! Vytis 
įgaliotinis ėmė kelti mintį bur
tis į skyrius. Buvo ir taip, kad 
įgaliotinis, pri laikydamas ry
šius su vytiečiais. žinojo jų ad
resus kurioje nors vietovėje, 
tuo tarpu šie. kad ir arčiau 

Akademinių skaučių 
Griganavičiūtė. pirm 
Likandervtc 

draugovt-s Chi 
H. Markulytė. 

ragoje valdyba: vicepirm. 
ižd R Bertužytė ir sekr. 

H 
R 

Kernavės tunto paukštytės . Nuotr. Ir. Grigai t ienės . 

tarpusavyje gyvendami, da r 
nebuvo susirišę. Teko tad juos 
suvesti į krūvą. Pi rmiausia 
ASS skyrius įsisteigė Sydne-
jaus mieste, po to Adelaidėje, 
pagaliau Melbourne. Pradė ta 
konkrečiau veikti. 

1951 m. rugpiūčio mėn. 
įgaliotinio pranešime ASS 
Suvažiavimui nurodyta, kad 
sąrašuose turima: 10 junjorų, 
17 senjorų, 3 filisteriai, 3 kan
didatės, 11 tikrųjų narių, 1 
filisterė... 1953.1.2 įgaliotinis 
V. Stasiškis savo darbą baigė, 
perduodamas pareigas naujai 
išrinktam seniūnui fil. A. 
Bakaičiui, kuris toliau tęsė 
savo įpėdinių darbą. 

Studenčių skaučių reikalais 
čia rūpinosi t.n. S. Stasiškie
ne. Sesių Australijoje yra žy
miai mažiau kaip brolių, tad 
joms sunkiau susiburti ir į 
atskirus vienetus; tik prie Ade
laidės ASS skyriaus jos su
daro atskirą skiltį. Veikiama 
ASS skyriuose darnia i ir su
tartinai su broliais" (Akade
minė Skautija, psl 218—219). 

1955 ASS įgaliotiniu Austra
lijos seniūnijai paski r tas senj . 
E. Panke vi čius, šiose pareigose 
minimas dar 1959 m. 

Tik Adelaidės ASS skyrius 
nuo įsikūrimo dienos nebuvo 
n u t r a u k ę s s a v o ve ik los , 
Sydnejaus ASS skyrius nusto
jo veikęs apie 1951-52 m., 
Victorijos - Tasmanijos sky
rius — apie 1961 m. 

ASSąjūdžiui tapus trečia 
LSS šaka, rajono vadiją irgi 
teko papildyti ASS įgaliotiniu 
- vadeiva. Nuo 1970 m. ASS 
rajono įgaliotine - vadeive. 
skyriui likus vieninteliu visa
me rajone, laikoma Adelaidės 

skyriaus p i rmininkė s. fil. Sta
sė Pacevičienė, nuo 1971 — ps. 
fil. J a n i n a Maželienė, o nuo 
1974 — vėl S. Pacevičienė. 

1974 m. ASS įgaliotiniu 
Sydnejuje paski r tas ps. fil. 
I z i d o r i u s J o n a i t i s , n u o 
1974.12.4 pakviestas ASS 
atstovu pr ie rajono vadijos. Jo 
dėka rajone pradėtas ASS 
a tga iv in imas : atsteigti Mel-
bourno ir Sydnejaus skyriai, 
praves ta propaganda per 
skaut išką rajoninę spaudą dėl 
akademikų šakos reikalingu
mo r t.t. 1978.1.7 Šeštosios 
Taut inės Stovyklos rajone su
ruošta akademikų sueiga, ku
rioje da lyvavo JAV, Adelai
dės. Melbourno skyrių nar ia i 
bei pavieniai akademikai iš 
Sydnejaus. Ši sueiga daug 
prisidėjo prie ASS išpopulia
rinimo rajone. 

v.s. Bronius Žalys 
(Perspausdinta iš 

„Mūsų Vyčio" Nr.3) 

V I S I K V I E Č I A M I 

Visi skautininkai-kės, tuntų 
vadijų nar ia i , vyr. skautės, 
gintarės, skauta i vyčiai ir jū
rų budžiai yra kviečiami da
lyvauti š.m. lapkričio 16 d. 
(sekm.) 11 vai. ryto, J aun imo 
C e n t r o žemut inė j e sa lė je 
įvykstančioje sueigoje - simpo
ziume. Visa eilė veiklių jau
nesniosios kar tos sesių - bro
lių sva r s tys jaunesniųjų ir 
vyresniųjų pažiūras į skau-
t a v i m ą . S v a r s t y b a s mo-
deruos v.s . J o n a s Paronis . Su-
e i g o j e b u s i r į d o m i ų 
netikėtumų. Visi kviečiami ir 
laukiami. Sueiga šaukia Chi-
cagos skautininkų-kių Ramo
vė, da lyvau jan t visų tuntu 
vadijoms ir skautininkių drau
govei. 

A U Š R O S V A R T Ų 

T U N T O I Š K I L M I N G A 

S U E I G A 

Rudenėliui atėjus. J aun imo 
Centre vėl atgijo skautiška 
veikla. Aušros Vartų tunto 
draugovių sueigos vyksta 
kiekvieną sekmadienį. Sesės 
vėl ruošiasi naujiems patyri
mams, specialybėms, konkur
sui. 

Pirmoji postovyklinė tunto 
sueiga įvyko spalio 19 d.. Jau
nimo Centro didžiojoje salėje. 
Sueigą pradėjome Šv. Mišio-

mis , kurias a tnašavo v.s. kun. 
Antanas Saulaitis, S.J. Alto
rius buvo papuoštas gėlėmis ir 
mūsų brangiuoju stovykliniu 
Rūpintojėliu. 

Po pamaldų šiemet nesto
vyklavusios tunto sesės išsiri
kiavo salėje, o stovyklautojos 
koridoriuje prieš sa lę . Įnešus 
vėliavas buvo "a ts imintos" 
s tovyk lau to jos . S t o v y k l o s 
kamendantė sesė Faus ta Bo-
binaitė "prikėlė" Rūpintojėlio 
stovyklą. Sesės su daina ri
kiavosi gairės pakėlimui. Vėl 
aidėjo stovyklos šūkis ir dai
n a - prisiminė smagios, pra
eityje likusios stovyklos die
nos . Stovyklos viršininkė ps . 
Aurelija Vaičiulienė perdavė 
tuntininkei iki kitos stovyklos 
globoti mūsų mylimą Rūpin
tojėlį ir v i sas Jo stovykloje 
globotas seses. Sesėms sugrį
žus į savo draugoves, pra
sidėjo oficialioji tun to sueiga: 
buvo perskaityti į sakymai į 
skaučių draugovę pervestos 
"išaugusios" paukštytės, pri
segti žymenys apdovanotoms 
sesėms, pasidžiaugta su pakel
tomis į aukštesnius vyres
niškumo laipsnius. 

Su šia sueiga savo kaden
ciją baigė du metus tuntui sėk
mingai vadovavusi ps. Nijolė 
Ba lza r i enė . Naują ja t u n -
tininke paskirta ilgametė veik
li tunto vadovė ps. Adelė Izo-
ka i t i enė . po t a m t i k rų 
pareigomis pasikeitimo apei
gų pareigas perdavusią ir jas 
perėmusią vadoves sveikino 
LSS Seserijos vyriausios skau-
tininkės pavaduotoja, Vidurio 
rajono vadeivė, Kernavės, 
Nerijos ir Lituanicos tuntų 
atstovės. Raštu sveikino tunto 
globėja Lietuvos generalinė 
konsule s. Juzė Daužvardienė. 

Po sveikinimų naujoji tunti-
ninkė susipažino su tunto 
draugovėmis ir naujoji vadija 
perėmė tunto vadovavimą. 
Išnešus vėliavas buvo padai
nuota ir pasidžiaugta paukš
tyčių pasirodymu. 

Sueiga baigta Aušros Vartų 
tunto vakarine giesme ir 
"Lietuva brangi". 

v.si. Laura Lauciūtė 
Aušros Vartų tunto 

korespondentė 
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Mama velka Andriukui pižamą, 
guldo po pietų miegoti . Andriukas 
verkia. 

— Andriuk. tu d a r mažas, tau 
būtinai^reikia pamiegoti. 

— Tai kodėl velki man i lgas kel
nytes, jeigu aS m a ž a s . 

Apie vaikų darželių trūku
m u s ir jaunų motinų rūpesčius 
dėl vaikų auklėjimo Rygoje 
l e i d ž i a m o „ P a d o m j u J a u -
n a t n e s " (Tarybinio jaunimo) 
l a i k r a š č i o n u m e r y j e r a š o 
bendradarbė Aida Prėdelė: 

„Paga l nustatytą normą iš 
100 nuo 18 iki 50 metų amžiaus 
dirbančiųjų moterų vietų, 30 
vietos turi būti vaikų darže
liuose. Kaimuose ši no rma yra 
įvykdyta tik iki 20%. Okupuo
toje Latvijoje daba r yra 323 
kolchozai, bet tik 30 iš jų turi 
savo vaikų darželius", — rašo 
Prėdelė. 

Prėdelės teigimu, vaikų 
darželis nėra vien vieta, kur 
va ikas turi praleisti laiką, kol 
tėvai dirba, bet jis y ra ir pir
moj i auklė j imo p a k o p a . 
Kasmet vis didėjant pirmųjų 
k l a s i ų mokin ių r e ika l a 
v imams , tėvai nebeįstengia 
namuose auklėti va ikus pagal 
mokyklų programų reikalavi
m u s ir net mokyti juos sveti
m a s kalbas. Cia Prėdelė 
a t idengia naujieną, k a d šiemet 
visuose vaikų darželiuose įves
t a mokyti vaikus rusų kalbą, 
nes rusų kalbos žinojimas 
reikal ingas mokyklose. 

Šis Prėdelės pareiškimas 
nurodo, kad Latvijoje šiemet 
p radė ta paspar t in ta rusifi
kacija, įvedant rusų kalbą vai
kų darželiuose ir kar tu mokyk
lų žemesnėse klasėse. Taigi, 
panaš ia i kaip caro laikais , kai 
buvo vienas caras , viena kalba 
ir viena „viera" — t ikyba. Tik 
daba r vieton caro — Leninas, 
bet vieton tikybos — komu
nistų partijos dogmos. 

Rašydama apie kolūkių 
vaikų darželius žurnalistė 
n o r o d o , kad k i e k v i e n a m e 
kolchoze Latvijoje yra apie 100 
vaikų. -Kaip žinoma, Latvijoje 
yra pats žemiausias gimimas 
visoje imperijoje. J i nurodo 
rajonus, kur kolchozai visai 
neturi vaikų darželių, kitur vėl 
įrengti nauji gražūs vaikų dar
želiai, bet jie lieka tušti . Taip 
Makonkalno sovchoze vaikų 
darželyje yra 90 vietų vai
kams , bet ten yra tik 28 vai
kai. Berzgalės ūkyje yra 90 
vietų, bet darželį lanko tik 33 
vaikai . Tenka pridurti, kad 
sovchozuose vaikų darželius 

stato valstybė, bet kolchozai 
vaikų darželius turi statyti 
savo lėšomis ir t a s neturtin
giems kolchozams sudaro dide
lius sunkumus. 

Prėdelė nurodo, kad vaikų 
darželiai kolchozams brangiai 
kainuoja. Vieno vaiko per 
mėnesį iš laikymas kainuojąs 
kochozui apie 40—50 rublių, 
todėl ne visi kolchozai išgali 
išlaikyti vaikų darželius ir dau
giau rūpinasi karvių išlai
kymu. Yra tėvai, kurie įsiti

kinę, rašo žurnalistė, kad 
va ikų da rže l i uose v a i k a i 
nepakankama i prižiūrimi ir jie 
nenori leisti vaikų į darželį. 
Kitur vėl kolchozų vadovai 
nesirūpina vaikų transportu į 
vaikų darželį ir atgal į namus 
tėvams. 

Taigi ir su išgarsintais vaikų 
darželiais okupuotoje Latvi
joje ir, reikia manyti , visame 
Pabaltyje vis kyla įvairios 
problemos. 

A.T. 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

• Te l . 5 6 3 - 0 7 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St , Chicago, m. 

Visi toL 778-8000 
Vfciaodo* p*«al susitartai* 

i, 

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

6 4 4 9 Sc. Pulaski Road (Cravrford 
Medica! Buiiding). Te l . LU 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 -5849 , ręz. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt 1:00 - 5:00 
Mat popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

i Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - GR 6 - 2 4 0 0 

/ai. pag-al susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 n 
b-9: antrad. ir penkt 10-4 šeštad. 10 3 vai 

fofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 , Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitanmą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč. šešt 12 M 4 va! popiet 

.. 

Tel . REliance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai. vak Treč ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . - BE 3 5 8 9 3 
Specia lybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

Ofs. HE 4 -1818 : Rez. PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec ia lybė v idaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

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

= ^ 

Clevelando lietuviškoji skautija atšventė s a v o 31 metų g y v a v i m o sukakt į . Šv. Mišių metu 
auką prie altoriaus atnešė: M. Juodišius. vyr. skaut in inke I. Kerelienė ir ps. R. Belz inskas . 
Auką priėmė klebonas kun. G. Kijauskas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Teisių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

UZaakymus siųsti: 

DRAUGAS, ffjf West 63rd St- Chicago, IL 60629 
$ 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susi tar imą 

Ofs PO 7 -6000 . Rez. GA 3 7 2 7 8 

DR. A.JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oaRal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARO 
OF FAMII.Y PRACT1CE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
- Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 
2659 w 59 St. Chicago 

476-2112 
; Vai pagal susitarimą Hirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 ik. 1 vai 

Ofs 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Eigin. III. 60120 

Valandos pagai susitarimą. 

TeL 3S3-44M, 379-6323, U M I T S 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel. 737-5149 
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Penktasis lietuviškojo 

TEATRO FESTIVALIS 

Balys Sruoga, žinomas mū
sų rašytojas ir teatralas, 1930 
metais Kaune išleistoje jo pa-
rašytojje Lietuvių teatro Peter
burge istorijoje rašo: "Lie
tuviškieji vakarai nėra jau 
tokia menkysta, kaip tai ga
lėtų atrodyti, žiūrint į įuos 
nekukliomis akimis... Rodos 
nebūtų didelė herezija, jeigu 
būtų pasakyta: lietuviškieji va
karai savo reikšme mūsų tau
tos atgimimui galėtų varžytis 
dėl pirmenybės kad ir su rašy-
tąja literatūra. Daug hero
izmo, kančių ir pasišventimo 
pareikalavo lietuviška knyga, 
bet ar daug mažiau jų rei
kalavo lietuviškas ai teatras — 
lietuviškieji vakarai?" 

Mūsų tautoje vaidinimo 
bruožai turi labai senas ir la
bai gilias tradicijas. Su teatri
niais elementais yra surišti pri-
myt iv i šk iaus ios tea t r inės 
apraiškos — arklio žvengimo, 
kitų gyvulių bei paukščių gar
sų pamėgdžiojimas, Užga
vėnių vaidinimai, vestuviniai 
papročiai su ryškiomis apeigų 
vaidinimų žymėmis, prakal
bomis bei oracijomis, dai
nomis ir kitais elementais. Cia 
sukaupta dagybė teatrinių ele
mentų, atvaizduojamas svar
bus žmogaus gyvenimo etapas 
su jaunojo ir jaunosios pusių 
"kovomis" , ku r i ami ati
tinkami jaunojo, jaunosios, 
piršlio kvieslio, svoto, svočios 
ir kiti personažai. 

Įdomios yra apeiginių šven
čių — kalėdų, velykų, Naujųjų 
metų, joninių apeigos, turin
čios daug teatrinių bruožų. 
Daug vaidybinių elementų yra 
tautiniuose šokiose, žaidimuo
se, pabaigtuvių apeigose, mū
sų liaudies dainose. 

Bet ir sceninis teatras Lietu
voje turi 400 - 500 metų tradici
jas. 

Jau nuo XV amžiaus žino
mas Karališkųjų rūmų, Vil
niaus jėzuitų kolegijos, didikų 
rūmų, religinio pobūdžio 
teatrai. Cia pradėjovaidintipir
mosios teatr inės grupės, 
dažniausia atvykusios gastro
lėms iš Vakarų Europos kraš
tų. Prie teatro reikia priskirti 
mokykliniai bei miestiečių ruo
šiami karnavalai. '•. Deja, vi
sos šios pramogos pla-
t e s n i e m s g y v e n t o j ų 
sluoksniams buvo mažai te
praeinamos. 

Tikrojo lietuviško teatro pra
džią reikia laikyti XIX a. 
pabaigą. Slapti lietuviški va
karai buvo ruošiami XI a. pa
skutinio dešimtmečio metu. 
Pirmasis viešas lietuviškas 
v a k a r a s buvo suruoš tas 
1899.VIII.20 Palangoje, kada 
buvo suvaidinta Keturakio 
"Amerika pirtyje". 

Labai plačiai lietuviški 
vakarai buvo ruošiami po 1905 
m. revoliucinio judėjimo. Jie 
apėmė beveik visą Lietuvą. 
1905 — 1914 metų laikotarpį 
muzikas Stasys Šimkus pa
vadino "klojimų teatrų gady
ne", nes nesant kitų didesnių 
patalpų, vaidinimai buvo ruo
šiami dažniausia klojimuose. 
Taip buvo ir nepriklausomo 
gyvenimo pradžioje ar dar kiek 
vėliau. Visa tai labai prisidėjo 
prie tautinio atgimimo. 

Lietuviai kaimiečiai ir mies
telėnai labai nuoširdžiai ir ak
tyviai remdavo teatrines pas
tangas, skolindavo reikalingus 
reikmenis, inventorių; patys 
noriai lankydavo repeticijas ir 
su dideliu nuotaikos pakilimu 
vaidindavo. 

Galima net teigti, kad 
nebuvo kiek didesnės lietuviš
kos kolonijos Rusijos žemėse, 
Mažojoje Lietuvoje ir Ameri
koje, kuriose nebūtų buvę lie
tuviškų vaidinimų. Teatrinis 
judėjimas JAV-bėse prasidėjo 
su pirmaisiais mūsų išeivijos 
gyvenimo metais. 

Nors pirmieji ateiviai čia gy
veno nepaprastai skurdžiai, jie 
tačiau 1885 - 1904 m. laikotar
pyje organizavo privačius lie
tuviškus vakarus su šokiais, 
dainomis, o kartais ir su vai
dinimais, netrukus ir teatro 
drauugijas. 

Tikrai žinomas pirmasis lie
tuviškas vakaras Amerikoje 
buvo suruoštas 1889.XII.31 
Plymouthe. Jo organizatorius 
— kun. Aleksandras Burba. 
Buvo suvaidinta "Vienybės 
lietuvninkų" redaktoriaus A. 
Truskio parašytas originalus 
lietuviškas veikalas iš išeivių 
gyvenimo — "Be sumnenės, ar
ba kaip na t svieto einas". Tai
gi organizuotas išeivijos teat
ras y ra visu dešimtmečiu 
senesnis. 

Nuo to laiko lietuviški vai
dinimai buvo be pertraukos tę
siami ligi mūsų dienų tiek 
senosios, tiek pokario meto 
išeivijos. Kūrėsi ir mirė teat
rinės grupės, vaidintojų ra
teliai, pusiau profesionaliniai 
teatriniai vienetai, bet vaidini
mai vyko ir niekada jiems ne
trukdavo žiūrovų. 

Reikia pasidžiaugti, kad pa
staruoju metu vėl suklestėjo 
teatrinė veikla, kuri ėmė reikš
tis keliose lietuvių kolonijose. 
Cia ir šiais laikais veikia, 
aukšto lygio teatrinės grupės 
ar teatrinio pobūdžio ansamb
liai, apjungiantieji nuo kelio
likos ligi keliasdešimt žmonių, 
daugiausia jaunimo. Tokios 
teatrinės grupės, be abejo, turi 
labai didelę tautinio auklėjimo 
reikšmę: pritraukia jaunimą, 
moko jį dailiai ir taisyklingai 
kalbėti lietuviškai, pažinti tau
tos papročius, bendrauti savo 
tautiečių tarpe ir paskatina 
kurti lietuviškas šeimas. 

JAV KONGRESO POSĖDIS, 
SKIRTAS LIETUVOS REIKALAMS 

J a u eilė metų Chicagoje ruo
šiami lietuviškieji teatro festi
valiai priskiriami prie pačių di
dž iaus ių mūsų išeivijos 
Lietuvių Bendruomenės ruo
šiamų parengimų, kaip didžio
sios dainų bei tautinių šokių 
šventės, lietuvių dienos, moks
lo bei kūrybos simpoziumai ir 
panašių renginių. 

Lapkr ič io mėnesio pa
baigoje, 26 - 30 dienomis, Padė
kos dienos savaitgalyje Chica
goje įvyksta jau penktasis 
lietuviškojo teatro festivalis. 
J o repertuaras skelbiamas ir 
"Drauge" (X1.8). Festivalis 
t ruks ištisas 5 dienas. Jo metu 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje bus suvaidinta — veikalai. 
Dalyvauja vaidintojų grupės iš 
Chicagos, Rochesterio, Los An
geles, Toronto, Hamiltono. Bus 
ir kitų teatrinių įvairumų, 
rečitalių, žymenų įteikimo va
karas , vaišės, meninė dalis. 
Ruošos darbais rūpinasi spe
ciali komisija, A. Kairio vado
vaujama. 

Chicagos, jos apylinkių, o 
ta ip pat ir iš kitų kolonijų atvy
kusiems lietuviams bus gera 
proga atitrukti nuo kasdie
ninių gyvenimo rūpesčių, pasi
grožėti mūsų jaunųjų ir vyres
niųjų aktorių meniškais 
vaidinimais, nusikelti į aukš
tesnį dvasinį pasaulį, kartais 
susimąstyti ar nusijuokti. 

Bus gera proga susitikti sa
vo pažįstamus, pasidalinti su 
ais mintimis lietuviškais rei
kalais, pabendrauti su akto
riais ir pasisemti dvasinės sti-
rybės. 

Šimtus ir tūkstančius valan
dų aukoja mūsų aktoriai bei 
lietuviško teatro vadovao, 
ruošdami vaidinimus, lan
k y d a m i repe t ic i jas , ne
gaudami už tai bet kurio 
materialinio atlyginimo. Būtų 
labai negražu jeigu mes, šio 
teatro festivalio metu nepa-
skirtumėm savo dėmesio, bent 
keletos ar keliolikos valandų, 
pasigėrėdami mūsų jaunųjų ir 
vyresniųjų teatralų darbais. 

b.kv. 

„Aš šiandien einu akistaton 
su teisingumo išniekinimu. 
Teisingumo departamentas 
yra davęs progą tiems, kurie 
mūsų kraštui linki blogio, 
kurie skelbia, kad JAV nebė
ra kraštas, kur teisingumas 
galioja lygiai visiems. Turiu 
omeny spalio 7 d. numatytą 
bylą teisme lietuvių kilmės 
Amerikos piliečiams, kurie 
taikingai demonstravo prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
liepos mėnesį. Departamento 
elgesys aštriai skiriasi nuo 
visiškos amnestijos iranie
čiams, kurie 9 dienas vėliau 
įvykdė smurtingas demonstra
cijas. 

„Prisidedu prie lietuvių ame
rikiečių bendruomenės protes
to prieš Sovietų Sąjungos 
invaziją į Afganistaną, prieš 
jų krašto okupaciją nuo 1940, 
ir prieš Svoietų Sąjungos 
ignoravimą pagrindinių žmo
gaus teisių. Aš kviečiu 
Kongresą naujai įsipareigoti 
išlaikyti tuos teisingumo ir 
laisvės idealus, kurie patrau
kė mūsų žmones į šią didingą 
šalį. 

Kongresmenas Dougherty, 
padėkojęs kongreso nariui 
Donnelly ir pabrėžė visu pilie
čių lygaus traktavimo svarbą, 
pakvietė kalbėti kongreso narį 
Lungreną iš Kalifornijos. 

Lungren pareiškė: „Šiais 63-
iais metais nuo Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo ir 40-
taisiais nuo to laiko, kai tas 
kraštas buvo Sovietų Sąjun
gos pavergtas, nepriklauso
mybės kibirkštis tebedega 
lietuvių širdyse. 

, , N a u j a u s i ą l i u d y m ą 
matėme veiksme 18-kos lietu
vių amerikiečių prie sovietų 

(Tęsinys) 
ambasados. Šie drąsūs 18 
asmenų, pilnai suprantantys, 
kad turės atsakyti už savo 
veiksmus, ryžtingai protes
tavo prieš jų tėvų šalies tebe
sitęsiančią okupaciją ir naują 
sovietinį pavergimą dar kitos 
laisvę mylinčios tautos, Afga
nistano. 

„Šis pastarasis incidentas 
yra tik vienas iš daugelio 
veiksmų, kuriais lietuviai 
rodo, kad jie myli laisvę, gal 
su didesniu įkarščiu, negu bet 
kuri kita tauta pasaulyje. 

„Per septynerius metus po 
Sovietų Sąjungos įvykdyto 
Lietuvos aneksavimo, tauta 
kovojo aktyviai prieš savo pri
spaudėjus. Nustebau suži
nojęs, kad net iki 1950 m. lais
vės kovotojai dar vykdė 
partizaninius veiksmus Lietu
vos miškuose. Taip, jie bran
giai sumokėjo už savo pastan
gas. Nemažiau kaip 30,000 
prarado savo gyvybes ir šim
tai tūkstančių buvo išgabenti 
iš savo tėvynės į vergų darbo 
stovyklas Sovietų Sąjungoje. 

„Ši kova tęsiasi ir šiandien, 
ir lietuvių ryžtas atgauti savo 
nepriklausomybę nėra suma
žėjęs. Lietuviai visame pasau
lyje yra vieningi savo nuola
t i n ė m i s v i l t i m i s i r 
pastangomis pasiekti savo 
tikslą. 

„Štai ir yra tikra prasmė 
šito vieningo paramos pareiš
kimo drąsiems 18 lietuvių lais
vės kovotojams čia Vašing
tone, kurie, taip ironiškai, gali 
prarasti ir savo laisvę todėl, 
kad jie taikiai protestavo prieš 
savo prispaudėjų v veiksmus. 

„Tegu šios institucijos na
riai nedviprasmiškai išreiškia 

savo paramą Lietuvos žmo
nėms, kurie drąsiai tebesiekia 
a ts ta ty t i žmogaus teises, 
kurios jiems priklauso", baigė 
Lungren. 

Charles Dougherty tada 
pakvietė kalbėti Harold 
Savvyer iš Michigano. Pirmiau
sia, kongr. Sawyer paaiškino, 
kad pirmą kartą dalyvauja 
tokiame iš anksto nenumaty
tame posėdyje. Jis tai darąs, 
nes ypač susidomėjęs šiuo 
reikalu. Prieš keletą dienų jis 
kalbėjęs šia tema. Kaip tik 
viena iš 18-kos demonstrantų 
esanti jo atstovaujamos 
apylinkės gyventoja. Kongres
menas Savvyer sakė, kad yra 
paskleidęs laišką savo kole
goms kongrese ir surinkęs 
apie 50 parašų. Jei būtų buvęs 
truputį daugiau užsispyręs, 
esąs tikras, kad būtų surinkęs 
435 parašus (kiekvieno atsto
vo kongrese). Jis taip pat 
parašė laišką Phil Heymann, 
teisingumo departamento 
kriminalinio skyriaus vedėjui, 
protestuodamas prieš padėtį, 
kurioje atsidūrė lietuviai 
amerikiečiai, taikiai demonst
ravę, nesipriešinę areštui. Nei 
vienas iš jų niekada nėra nusi
kaltęs. Vienas iš jų, Simas Ku
dirka, buvo tas jaunas vyras, 
kuris šoko nuo sovietų laivo ir 
buvo per klaidą atiduotas 
rusams... Dabar jis yra vienas 
iš teisiamųjų. Kongr. Savvyer 
tada pakartojo iraniečių 
demonstrantų atvejį. 

Savvyer paaiškino, kad jis 
paskambino minėtam Phil 
Heymann, kurį jis gerai pažįs
tąs nuo tų laikų, kai jie dirbo 
kartu, perrašant baudžiamąjį 
kodeksą. Heymann apie bylą 
nieko nežinojo. Heymann įspė-

-

Vilniuje, prie Aušros Vartų koplyčios, susirinkusi tikinčiųjų minia 
klauso šv. Mišių, kurias konsekravo Vilniaus vyskupas Julijonas 
Steponavičius (bolševikų valdžios suspenduotas), savo vyskupavi
mo 25 metų sukakties proga. 

Didysis pokerio žaidimas.. (Iš vokiečių spaudos) 

jo Savvyer, kad yra taisyklių, 
kurios neleidžia teisingumo 
departamento pareigūnams 
kalbėti apie bylas su kongreso 
nariais, o Savvyer atkirto, kad 
teisingumo departamento 
žmonės nevengia tar t is 
kongreso reikalais prieš svars
tant įstatymų projektus. Kai 
kongresmenas Savvyer pareiš
kė, kad jis bando ne teisin
gumui kliudyti, bet užtikrinti, 
kad jis būtų įvykdytas, 
Heymann sutiko patikrinti 
lietuvių demonstrantų bylą. 
Taigi, aukšto lygio pareigūnai 
teisingumo departamente 
dabar yra supažindinti su šiuo 
reikalų. Jis būtų labai nusi
vylęs, jeigu Mr. Heymann ir 
kiti, kurie yra dabar išsamiai 
supažindinti su visa byla,' 
nesiims tiesioginio veiksmo ir 
nepasirūpins, kad teisin
gumas būtų įvykdytas. 

Kongresmenas Savvyer tada 
pareiškė manąs, kad lietuviai 
amerikiečiai yra „fantastiškai 
geri piliečiai". Savvyer dar 
nurodė, kad jo gyvenvietėje 
yra maža, bet labai įžymi gru
pė lietuvių ir latvių. „Jie daro 
garbę savo tautoms. Jie visi 
yra darbštūs, puikūs, kūry
bingi piliečiai, kuriais mes 
esame labai patenkinti". 

Kongresmenas Dougherty 
padėkojo kongr. Savvyer, ypač 
už jo laišką Teisingumo depar

tamentui. Dougherty tada 
pranešė, kad 8 senatoriai prisi
dėjo prie pastangų atkreipti 
kongreso ir Amerikos visuo
menės dėmesį į tą neteisybę, į 
dvigubą standartą lietuvių ir 
iraniečių demonstrantų at
veju. Toliau kongr. Dougherty 
pabrėžė, kad tikras klausimas 
dabar yra štai koks: ar mes 
leisime, ar neleisime Latvijai, 
Estijai ir Lietuvai išnykti kaip 
g y v a s t i n g o m s , l a i s v o m s 
valstybėms, kokias mes jas 
pripažinsime, kaip esame 
įsipareigoję, kol mes esame 
laisvi . „Man a smen i ška i 
Pasiuntinybė čia Vašingtone 
yra simbolis, kuris siekia daug 
toliau, negu pati Lietuva. Ji 
yra simbolis visam pasauliui, 
kad Amerika nepripažįsta 
Sovietų dominavimo Baltijos 
valstybėse". 

„Būtų tikslu, Ponas Pirmi
ninke, kad teisingumo depar
tamentas pergalvotų savo 
veiksmus, traukiant teisman 
šiuos studentus. Šiuos jaunus 
žmones. Kaip sakau, man 
atrodo labai ironiška, kad tie, 
kurie demonstravo už laisvę, 
yra persekiojami, kai tuo tar
pu-tiems, kurie demonstravo 
už persekiojimą, yra leidžia
ma būti laisvais šioje Ame
rikos šalyje". 

D. B. 
(Pabaiga) 

NEW YORKAS 
8 PETRAS MATEKŪNAS 

Moderniškiausias yra Guggenheimo muziejus, 
esantis prie Fifth Avenue ir 89 gatvės, pastatytas 
pagal Frank Lioyd Wright projektą, Šio šimtmečio 
viduryje. Nei jo išorinė išvaizda, nei jo meninės 
vertybės nesužavi. Namas yra šešių aukštų. Viduje 
spiralinės išvaizdos; takas eina į viršų, beveik ketvir
tį mylios. Modemus paveikslai pakabinti ant sienos 
prie tako. Jų tarpe yra ir tokių paveikslų, kurių drobė 
visai tuščia, o tik jos pakraštyje eina linija. Kai 
pamatai tokius „paveikslus", kyla mintis (gal ne tik 
man, bet ir kitiems), kad 20 šimt. dailininkai priėjo 
prie tokio absurdo, ieškodami neva naujų kelių tapy
boje. 

Cloisters muziejus, kaip ir Guggenheimo, nesu
daro iš laukos pusės įspūdžio, bet viduj pasijunti esąs 
viduramžių vienuolyne. Jis pastatytas Fort Tryon 
parke ant kalvos, nuo kurios matosi Hudsono upė ir 
kiti New Yorko miesto vaizdai. Vietą nupirko John 
Rockefeller ir pastate muziejų. Jis buvo atidarytas 
1938 m. ir yra dalis Metropolitan Museum of Art. 
Muziejuje sudėti George Grey Barnaed surinkti 
eksponatai iš viduramžių, kuriuos John Rockefeller 
nupirko. Pats muziejaus pastatas yra savotiškas 
viduramžių eksponatas. Iš Prancūzijos buvo atvežti 
penkių 12—15 šimtmečio vienuolynų ir koplyčios 
griuvėsiai ir atstatyti, tik ne atskirai, bet sudėti į 
vieną vienetą. Tai įdomus architektūrinis kūrinys, 
susidedantis iš dviejų pagrindinių aukštų ir bokšto. 
Visi langai vitražiniai. Tiek išorėje, tiek viduje vy
rauja viduramžių gotiškas stilius, išskyrus 
romaniško stiliaus koplyčią. Kieme yra darželis, 

kuriame auga gėlių ir įvairių rūšių rūtų, jų tarpe ir 
lietuviška rūtelė. Kiemą apsupa muziejaus pastatas 
su gražiomis kolonomis. 

Taip pat įdomus Frick muziejus prie Fifth 
Avenue ir 70 gatvės. Namas pastatytas grynai pran
cūzų klasikiniu architektūros stiliumi. Prie namo yra 
nedidelis kiemelis, kuriame įrengtas baseinas, 
apsodintas palmėmis bei dekoratyviniais krū
meliais. Vidus erdvus, padalytas į kelius skyrius. 
Viskas palikta taip, kaip gyveno milijonierius Henry 
Clay Frick, praturtėjęs iš plieno industrijos. Kam
barių sienos papuoštos Boucher, Fragonara, Ingres, 
Renoi, Rembrandt, Ticiano, EI Greco ir kitų dai
lininkų paveikslais, grindys išklotos brangiais 
kilimais, viskas apstatyta gražiais, brangiais 
baldais, o lubos papuoštos ornamentika ir liustro
mis. 

Įdomūs ir Museum of The American Indian 
(Amerikos indėnų muziejus) ir The Museum of The 
City of Nevv York (Nevv Yorko miesto muziejus). Vie
name ir kitame muziejuje sudėta vertingų ekspo
natų, kurie parodo Vakarų pusrutulio indėnų kul
tūrą ir istoriją, o kitame kaip kūrėsi ir vystėsi Nevv 
Yorkas. Abiejų muziejų pastatai didingi. 

Čia paminėti tik tie muziejai, kuriuos teko 
lankyti, o jų yra žymiai daugiau. K. a. numiz
matikos muziejus, geografijos, ispanų muziejus ir 
kiti. 

Šią miesto dalį puošia ne vien muziejai. Išskir
tini savo grožiu ir architektūra yra: General Motor 
pastatas, viešbučiai, sinagogos, Lincoln Centre, 
Metropolitan ir New York City operos ir Filharmo
nijos rūmai, Hayden Planetarium, kuriame Zeiss 
prožektorio pagalba parodomas žvaigždžių ir 
planetų judėjimas, Šv. Jono katedra ir Riverside 
bažnyčia. Visų aprašyti neįmanoma, tad paminėsiu 
tik kelis. 

Viena iš didžiausių bažnyčių ne tik JAV, bet ir 
visame pasaulyje, yra gotiška Šv. Jono katedra, 
esanti prie Amsterdam Avenue ir 112 gatvės. Ji pra
dėta statyti 1892 m. Projektą jai paruošė Ralph 
Adams Cram iš Bostono ir dar nėra baigta. Joje yra 
15 tūkstančių sėdimų vietų. Riverside bažnyčia 
pasižymi aukštu bokštu, kuriame yra 72 įvairaus 
dydžio ir svorio varpai. Mažiausias varpas sveria 10 
svarų, o didžiausias, vadinamas „Bourdon" — 20 
tonų. Jų klaviatūra su pedaliais yra įrengta atski
rame kambarėlyje. \ tą kambarėlį lankytojų 
neįleidžia, bet galima pasižiūrėti pro langus. Bokšte 
įrengta ir observatorijos aikštelė, pakilusi nuo žemės 
paviršiaus 392 pėdas. \ observatorijos aikštelę 
pasikeliamą elevatoriumi iki 20 aukšto, o iš ten dar 
tenka lipti 147 laiptais. Iš observatorijos aikštelės 
matosi Manhatanas, Hudsono upė. George Washing-
tono tiltas ir kitos miesto dalys. Netoli šios bažny
čios į vakarus yra trijų mylių ilgio Riverside parkas. 
Šioje vietoje prieš 200 metų vyko didelės kovos su 
anglais. Žuvusiems pagerbti šio parko pietinėje 
dalyje yra pastatytas iš Italijos Carraro marmuro 
paminklas, „Sodiers and Sailors Memorial" 
(Kareivių ir jūreivių paminklas). Paminklui didelį 
grožį ir didingumo suteikia 12 korinto kolonos, 
kurios supa paminklą. Šiaurinėje parko dalyje yra 
nedidelis namelis, kuris vadinamas „Grand 
Tomb". Ten granito sarkofage yra palaidoti 18-tasis 
JAV prezidentas generolas Grant ir jo žmona. Taip 
pat ten sudėti Grant pasižymėjimo ordinai ir kiti 
Ženklai. 

Gražiausia ir didžiausia sinagoga yra Temple 
Emanuel. esanti Fifth Avenue ir 65 gatvės sankry
žoje. Tai ankstyvojo romantinio stiliaus pastatas, 
kuriame matyti Artimųjų Rytų įtaka. 

(Bus daugiau) 

^ 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 12 d. KOVA PRIEŠ KOMUNISTINE PROPAGANDĄ 
Sąryšy su švietimo etniniais i pastangas, 

klausimais Chicagoje, kreipia- Gibson. 
mas dėmesys j protestuojančių 
Amerikos lietuvių pastangas 
prieš istorinių faktų iškreipy-
mą Sovietų propagandiniame 
filme "Unknown War", kuris 
buvo rodomas įvairiose Ameri
kos valstijose, giame filme ro
domi faktai yra melagingi. "Un-
known War" filme rodoma, kaip 
raudonoji armija "išlaisvina" 
Lietuvą antrojo pasaulinio karo 
metu. 

sako direktorius 

Vokietijos LB darbuotojų suvažmvime pranešimų klausosi: A. Griniene 
(Miunchenas) R. Tendzegolskis (Mannheimas) ir gimn. direkt J. Kavaliūnas. 

N'UOLT. kun. J. Dėdino 

BOSTONO ŽINIOS 
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 

Mums labai įdomu išgirsti apie 
lietuvius, kurie atsiranda ameri
kiečių spaudoje, ar JŲ gyvenime, 
suvažiavimuose, susirinkimuose 
ir panašiai, kur minimas Lietu
vos ar lietuvių vardas. 

Ponia Irena Mickūnas, vadin-
mos tremtinių motinos Jadvygos 
Tumavičienės duktė, yra gimusi, 
užaugusi ir aukštuosius mokslus 
baigusi Amerikoje. Ji skaito daug 
laikraščių ir renka iš jų ką jie kar
tais parašo apie lietuvius. Ji pri
klauso The Boston Business and 
Profesional Womens club. Spalio j kimas lapkričio ,15 d. S. Bostono 
mėnuo esąs tradicinis, kada klu- į Liet. dr-jos salėje. 

- Lituanistinės mokyklos tėvų 

"Aš myliu tave": in Polish, Lith-
uanian, German, Spanish, Heb-
rew, Italian, Greek, Norwegian, 
Swahili. šalia šio skelbimo yra 
medelis, kuriame įrašas yra lietu
viškai: "Aš myliu tave". Skelbi
mas yra firmos J. D. Enright & 
Co. iš Philadelphijos. 

Tikrai būtų įdomu, kad ir kiti, 
kaip Irena Mickūnas, radę ame
rikiečių spaudoje bet ką apie lie
tuvius, parodytų spaudoje ir ki
tiems. 

PARENGIMAI 

— LMF Bostono klubo susirin-

Paul Gibson, veteranas peda
gogas, kalbėdamas apie Ameri
kos negrų padėtį, nurodo, kaip 
veikti, kad etninės pažiūros bū
tų toleruojamos JAV politinia
me gyvenime. Jis sako: "Jūs 
klausiate, kur etninės grupės 
turi kreiptis, kad būtų teisingai 
suprastos ir toleruojamos? Tie
są pasakius, nėra daug instan
cijų, į kurias galima būtų kreip
tis išskyrus kongresą, bet abe
jotina, ar toliau ir kongresas 
įžvelgia kaip pasmerkimo panai
kinimas, patarimą organizuoti ir 
tvarką palaikyti bei tyrinėti. 
Paminint JAV Civilinių teisių 
komisijas, tai jos tik nurodo, 

Žengdamas ant šitų pirmų 
konkrečių laiptų Antanas Ado
mėnas, pateikė minėtą bylą Illi
nois Pedagogų filialės pirminin-
kui Robert Roth (Evanston Pu
blic School). Turėdamas visas 
prezidento teises ir palaikomas 
Mokytojų tarybos Evanstone, 
Roth formaliai pareikalavo at
šaukti NEA remiamą minėtos 
sovietinės propagandos, kreip
damasis raštu į NEA preziden
tą Willard McGuide. 

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

Pagal Adomėną ir Gibson, jei 
NEA nekreips dėmesio į reika
lavimą šitame rajone, tai ICEE 
pradės rimtesnę akciją tiesai 
atitaisyti. ICEE paskyrė narį 
Philip C. Fanchine sekti šito 
veiksmo eigoje visus kanalus 
Sovietų propagandos skleidimui 
per JAV televiziją ir akademi
nes auditorijas. Čia priklauso 
filialas Amerikos Žydų komite
to, League of B'nai B'rith, Chi 
cagos Padegogų s-gos (Teachers 
Union), Chicago Urban League, 
Continental Illinois Bank ir Co-
lumbia College. 

of the Year" award atžymėjimu 
Šiais metais to apdovanojimo gar
bė teko lietuvei Sussanne P. Shal-

komiteto rengiamas tradicinis ba
lius lapkričio 15 d., šeštadienį, S. 
Bostono Liet. piliečių dr-jos ša

lna. Tas apdovanojimas įvyko klu j ^-
bo susirinkime spalio 9 d. Ponia _ U e t W 0 i k a r i u o n i e n ė s atkū-
Shalmene buvo to klubo pirmi- r i m o ^ ^ m i n ė j i m a s lapkričio 
ninke 1937 - 39 m., o 1947 49 | 2 3 d_ g B o s t o n o
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Antanas Adomėnas dabarti-
kad etninių grupių padėtis nėra j niu metu Chicagos un-te stu-
gera". Gibson tęsia toliau: "Aš dijuoja istoriografiją, todėl mi-
siūlau, kad mes išvystytume ko- nėtas veikimas ir jo studijos 
alicinę taktiką, protestuodami eina lygiagrečiai. Amerikos len

kų kongresas ir Amerikos Len
kų susivienijimas dabar siekia 
tų pačių tikslų, nes ir jų kraš
tas antrojo pasaulinio karo me
tu buvo raudonosios armijos "iš
laisvintas". Dėl to ir pasidaro 
pavergtų tautų bendra kova 

organizuoti komitetą, kuris! prieš Sovietų propagandą. Ir 
dirbtų minėtu reikalu ir kreip- vienas žmogus daug gali pada-
tųsi į NEA atstovus "VVashing-r ryti. Jis vertas visų lietuvių 
tone, D. C. ICEE palaiko jūsų i talkos. 

We'll help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AE PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Puiaski Road 

Tei. _ 767-0600 
Independently owned and operated 

MISCELLANJ0OUS 

iiiuiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
1; įvairią} prekuj pasJrinltlnrt »e-

brangial ii tmoaų sandelio. 
C0SMO6 PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 Si., Cfafca«o, HL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Teief. — 926-27S7 

Vytautas Valantinas 
IIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIUIUUUUUUUIMUJ 

IŠNUOMOJAMA — POR S L M 

I5NUOM. kambarys, galima naudotis 
virtuve. Pageidaujama vid. amž. mo
teris, nerūkanti. Manjuette Parke. 

Skambint 424-3565 

NAMŲ APŠILDYMAS 
(statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 
ALBIN BANYS, Tai. 447-8806 

ŠIMAITIS REALTY 
Insuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 W£ST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

National Education Associa-
tion dėl filmo "Unknown War" 
rėmimo. ICEE turėjo pasise
kimą grupinėje akcijoje. Pra
džiai aš siūlau mėginti NEA Il
linois filiale patraukti savo pu
sėn. Tuo tarpu aš mėginsiu su-

m. pirmininke Massachusetts Fe
deracijos. Ji yra gimusi Worces-
ter'o. Bostono univeristete baigė 
teisę ir gavo advokatės teises. Da
bar ji yra pirmininke Massachu-
sets motery teisininkų draugijos. 
Sussanne Shallna yra a. a. Lietu
vos garbės konsule Antano ShaL-
nos našlė. 

Šiam motery klubui priklauso 
ir Irena Mickūnas. Kai buvo 

įteiktas Shalnienei apdovanojimas, 
I. Mickūnas ne tik pati dalyvavo, 
bet ji dar nusivedė ir savo drau
giu. 

Laikraštis "Park\vay and West 
Roxbury Transcript" rugsėjo 24 
d. aprašo vieną koncertą, kuriame 
rašo, kad programos atlikime 
dalyvavo ir lietuvis smuikininikas 
Izidorius Vasyliūnas. 

Laikraštis "Boston Herald 
American" spalio 22 d. įdėjo savo 
korespondento Matthew Douglas 
ilgą straipsnį apie grybus. Jis ra
šė, kad kai kurios etninės grupės: 
Polish, Lithuanians, Russians, o 
ypač French labai mėgsta grybus, 
kurie jų maitinimuisi esą reikš
mingi. 

Vieno amerikoniško žurnalo 
puslapyje yra skelbimas, kaip už
rašyti įvairiomis kalbomis sakinį 

dr-jos salėje. Rengia Lietuvos ka
rių veteranų, sąjunga "Ramovė". 

— Prof. J. Kačinsko parašytos 
koncertinės Mišios.bus atHktos 
gruodžio 13 d. S. Bostono Liet. 
piliečių dr-jos salėje. AtKks Ar-
lington Chorai Society, diriguo
jant John Bavicchi. 

— Kalėdinė Vakarienė-Kūčios, 
kurias rengia LMF Bostono klu
bas, įvyks gruodžio 14 d. S. Bos
tono Liet. piliečių dr-jos salėje. 
Bus ir meninė dalis. 

KANDIDATŲ PARINKIMAS 

So Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos 1981 metų valdybos ir re
vizijos narių nominacija įvyks 
lapkričio 20 d. dr-jos TI-ro aukš
to salėje, nuo 6 iki 8 vai. po 
pietų, o po to vyks draugijos 
narių susirinkimas. 

Mūsų mielam draugui 

A. f A. MYKOLUI CIBUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai FENE3, broliui JUO
ZUI ir kitiems artimiesiems. f 

MARIJA ir ANTANAS ČEPUKAI 
Wdūand, Ont., Canada 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIilHIIIIIIII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

I N C O M E T A X 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
luuiiiiiuiiiiiiiiiiiiii iiiimuuiimiuuiii. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimmiuij 

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

NOTARY PURLIO 
425S So. Jtaplew.*>d, tel. 254-7 45* 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iikvjetimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiimmiiiiiiiiuiuML inHuimuiii 

llllllllllllllUIIIItlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIilIlIlIUUUlUIllIlIilIlIi 

Tm^iinAiTnKuvT" 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IIL 60632, tel. 927-5980 

— • s 

> » • • • • » » • « 

M I S C E L L A N E O U S 

I 
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 

VĖLIAVĖLES 

V A L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 
-*-**-»+ • • 

MAŽĖJA PELNAS 

"Chicago Tribūne" dienraštis, 
surinkęs žinias iš 77-nių apylin
kės didžiųjų firmų, nustatė, 
kad trečią šių metų ketvirtį jų 
pelnas sumažėjo 4 .8^ palygi
nus su antro ketvirčio pelnu. 

Brangiam tėvui, uošviui ir seneliui 

A. f A. ALBERTUI TURNEWITZ 
mirus, visai JUODŽIŲ ŠEIMAI, jų giminėms ir artimie
siems reiškiame giliausią užuojautą. 

BR1GHTON PARKO LIET. NAMŲ SAVININKŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA ir NARIAI 

MOVI N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i tolį miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetef. — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiimmnniiiiimmiinimiimiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2316 W, 69 St , tel. 776-1486 

iilililIMlilIlillilltllIliitlllHiiUUIlUIIIIUt 

D Ė M E S I O 

Visuose* lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma-į Nauji darbai ir pataisymai. Vir-
žą vėliavukę ant rašomojo stalo, i tuvės ir vonios kabinetai. Kerami 

MiuiiiimiiiHiimiimiiiiiiiiuiiiuiiiiiniH 

P L U M B I N G 
Lkensed, Bonded, Insurad 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis jteikti bet kam: svetimtaučiui 
ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., Chicago, IL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 už persiunti
mą. Dlinojaus gyventojai moka 5 
proc. mokesčių. 

1.1. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 
• 

kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILUADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorini gyvenimą. 
IŠ lenkų kalbos vertė Povilas Gau-
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail. V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St* 
Chica*,, IIL 60629 

A. f A. 
Kpt. JONUI JANULAIČIUI mirus, 

sūnų VIKTORĄ su ŠEIMA ir GIMINES nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

KAZYS PABEDINSKAS 
JONAS PABEDINSKAS SU ŠEIMA 
LEONAS PABEDINSKAS SU ŠEIMA 

JAY DRUGS VA IST INE 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

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

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara iiokisdieniais nuo £ «aL ryto 0d 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

* 

Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų Tumuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Ulinois valstybėje).. Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 

Chicago, IL 60629 

kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
' " " " " i i i i i i i i i i im i i i i i i i nu i innml i i i 

SKELBKTTSS "DRAUGE". 

ui apdraod* nuo usnies Ir ratomo-
10% — 90% — 30% pic*aa mukai* 
bilio pas mi* 

F R A N K Z A P 0 U S 
S208Į/, We*t 95th Street 

Telef. — GA 4-8654 

H E L P W A N T E D — M A L K * F E M A L E 

A. f A . Muz. M Y K O L U I CIBUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai FENE2, broliui 
JUOZUI su SEIMĄ ir kitiems artimiesiems. 

BRONIUS ACALINAS 
JONAS ir GENĖ LAUČIAI 
HENRIKAS ir ILONA LAUČIAI 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wbeel 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 Street Tel. GR 6-7777 

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

iiiiiiiiiiiiiinifmiiiimiiiiiiniiiiiiiiiinHii' 
T A U T I N E S 

M I N T I E S KELIU 
Lietuvių tautininkijos 

istoriniai bruožai. 
Redagavo Jonas Pasta** ir 

Joną* Pranas Palukaitis. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos leidinys 1979 m. Kieti 
viršeliai, 416 pusi. Kaina su per
siuntimu $13.25. H. gyv. dar pride
da 60 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 
4545 W. 63rd S I , Chicago. n 
60629. 
•imnuiitiiiiiiiiiiiifiiiHiMiiiiiuiinHiiH" 

MiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiinuMiiniuiii 
Kelias į altoriaus garbe 

J. VAIŠNORA, MIC 

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

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

niiiiiHiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiMni 

SATETY SOCKET SCREW CORPORATION 
Has immediate Openings For: 

• BR0WN & SHARPE 0PERAT0R 
Set-Up & Operate. Steady Job, 

Overtime. Many Benefits. 
• #2 CINCINNATI CENTERLESS GRINDER 

Set-Up & Operate. 
• INSPECTOR 

T0P PAY FOR T0P MAN 
Mušt have some experience with threaded fasteners 

Many Benefits, Too Numerous To Mention.Must Speak English. 
CALL: LARRY WILLIAMS 

6501 N. Avondale Avenue — 763-2020 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
SOL. D A N O S STANKATTYTCS 

(Įdainuota lietuviJkai) 
O P E R Ų A R I J O S 

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 
Dirigentas Alvydas Vasaitis 

GRA2LNA, ATDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

= Kaina su persiuntimu $10.75. U įsakymus siųsti: 
| DRAUGAS, ĄSJfS W. 63rd 8t., Chicago, TŪ. 606S9. \ 
| 111. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. I 
•** S 
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PR0GRAM4 ATLIEKA: 

Dirigentai Faustas Strolia 
Arūnas Kaminskas 

Solistai Gintaras Aukštuolis, 
bosas 

Balys Pakštas, Sekminių 
ragelis 

M K 

*mfr 
\ 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Washington, D. C. 

CHICAGOS LIETUVIŲ STYGINIO ANSAMBLIO 

KONCERTAS 
1980 Lapkričio 16 diena, 3 vai. po piety Jaunimo Centre, 5620 S. Oaremont 

s ^ i 

PROGRAMOJE 
Verdi, Mozart, Fr. von Suppe 

Čiurlionis, Gaižauskas, Stankūnas 
J. Strolia, Viltenis 

St. Šimkus 

DEŠIMTMETIS 
Washingtono K. Donelaičio 

lituanistinė mokykla švenčia 
savo dvidešimtmetį. Tą progą 
paminėti tėvų komitetas ruošia 
koncertą-vakarą, kuris įvyks 
šeštadienį, lapkričio 22 d., 7:30 
v. v., latvių namuose, 400 Hur-
ley Ave., Rockville, Md. Pro
gramoje: jauna dainininkė Guo-
da Puzinauskaitė, muzikos ir 
balso lavinimo studentė Mary-
land universitete, ir pianistas 
Vytautas Puškorius iš Clevelan-
do, kuris šia proga pirmą kar
tą koncertuos Washingtono apy
linkėje. Taip pat bs vaišės, pa
silinksminimas ir šokiai. Tėvų 
komitetas kviečia visus Wash-
ingtono ir Baltimorės lietuvius 
atsilankyti, kartu pasilinksmin
ti ir paremti lituanistinę mo
kyklą, (ti) 

KALĖJIMAS UŽ KYŠIUS 

Buvęs elektros inspektorius 
Chicagoje Th. Guilfoyle už ky
šių ėmimą nuteistas metams ka
lėjimo. 

kas imtųsi to darbo, bet svar
bu, kad būtų organas, kuris 
rūpintųsi mūsų kultūros išli
kimu". 

LIETUVAITI SESELE 
HAVAJUOSE 

Jau 43 metai, kaip sesuo Ma
rija Serafiną Maziliauskaitė, Šven
čiausiu Širdžių kongregacijos vie
nuolė, darbuojasi Hawajuose, ta
me gražiame pasaulio kampely
je, kurį Viešpats apdovanojo be- j 
galiniai gražia gamta, kad ne be > 
reikalo jam duotas vardas: „Pa-! 
radise of the Pacific". Tikras ro
jus. Visuomet amžina vasara — I 
žalumynai, gėlės. 

Čia seselė, pasėjus gerą sėklą j 
mokytojaujant, jau mato gerus: 
vaisius ir ttfo džiaugiasi. 

Gamtos gražumas sutraukia 
daug turistu, ju tarpe ir lietuviu, I 
kurie atvykę aplanko ir seselę j 
Serafiną. 

Šiemet, rugsėjo 26 d. kun. Pi- j 
jus Brazauskas, buvęs kalvari- j 
jietis, kapelionavęs ilgus metus! 
Oregone, atvykęs į Hawajus atos- j 
togoms, užsuko ir į Švenčiausių j 
Širdžių vienuolyną aplankyti se-j 
selę Mariją Seraphiną, kur rado; 
ir jos sesutę — seselę Benigną,' 
atvykusią iš Prancūzijos. Ten ji: 
apaštalauja irgi Švenčiausiu Šir- i 
džiu kongregacijoj jau keturias-j 
dešimt tris metus. 

Buvo labaj malonus susitiki
mas šių trijų kalvarijiečių (Suv. 
JCalv.) žemiškam rojuj. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
AIŠKUMO SIEKIANT 

Žurnalistas Bronys Raila, at
vykęs į Cbicagą į savo "Vaivos 
rykštės" knygos sutiktuves, į 
tarp kitko kalbėjo ir taip: 

Jo iškeltais politikos ir kul
tūros pradais niekas nesusido
mėjęs, dėl to jis siūlo "susirū
pinti lietuvių kultūros Ugdymu j Pirmoji pažintis su kanklėmis. Liuda 
i r įs teigt i ins t i tu tą . N e s v a r b u ' March, 8 m., iš Worcesterio, Mass. 

Brangiai motinai, uošvei ir senelei 

A. f A. 

MARIJAI RAMANAUSKIENEI-MIKULSKIENE! 
mirus, LIUDUI ir ALBINAI RAMANAUSKAMS ir anū
kams reiškiame gilią užuojautą. 

IRENA ir ALBERTAS KERELIAI 

Toks Railos siūlymas kelia 
kai kurių neaiškumų. Pavyz-
ciiui, ar jis siūlo viską pradėti 
"iš pradžių"? Jv-V turime Li
tuanistikos institutą, Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademiją, 
JAV LB Kultūros tarybą ir ki
tus organus, kurie rūpinasi mū
sų kultūros išlikimu. Juos rei
kėtų visiems remti. Be plates
nių pasiaiškinimų, į naujo kul
tūros organo steigimą reikia žd-
rėti problemiškai ir mažų ma
žiausiai su jo steigimu nesisku
binti, nes tokio organo steigi
mas atrodo gražūs, bet ne rea
lūs norai. Stasys Barzdukas 

LADHJETOJAI 
Cook apskr. prokuroru išrink

tas Richard M. Daley. Jam lai
mėti padėjo priemiesčių balsuo
tojai. Respublikonai laimėjo 
daugumą Illinois atstovų rū
muose. Senatorius Charles Per-
cy gavo svarbų postą — Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ko. Į senatą rinkimus laimėjo 
E. Dbcon (dem.), prieš O'Neal 
(resp.). Į JAV atstovų rūmus 
išrinkti: M. Russo (dem.), E. 
Denvinski (resp.), D. Rosten-
kowski (dem.), Fr. Annunzio 
(dem.), P. Findley (resp.), ir 
kt. Chicagoje išrinkti 3 negrai 

kongresmanai. 

ASTAI ir INDREI RAMANAUSKAITĖMS, 
netekus brangios MOČIUTĖS, reiškia-
me nuoširdžiausia užuojautą. 

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ 
CHICAGOS SKYRIUS 

CHICAGOJE 
YPATINGA BYLA 

2ydas Hayim Kalmich iškėlė 
bylą Chicagoje gyvenančiam 
nacių bendradarbiui Kari Bru
no, kad jis Belgrade, Jugosla
vijoje, karo metu nupirko to 
Kalmicho audinių įmonę, kurią 
buvo atėmę naciai. Bruno teis
me prisipažino pirkęs, bet jo 
advokatas tvirtino, kad čia ne
buvo nieko nelegalaus. Kalmicb 
buvo 4 metus nacių lageriuose, 
jo šeima žuvo, bet jis išlikęs gy
vas jau eilę metų bando atgauti 
nuostolius. Byla bus tęsiama 
toliau. 

SOPH IE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* programos i i WOpA 
lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
Moti. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Trtef. 434-3413 
1490 AM 

71M S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IUL 60629 

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. STASIUI ŠLIKUI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtus žmoną TERESĘ, sūnų EUGE
NIJŲ ir vaikaičius STASIUKĄ ir MISEL giliai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

ANELĖ RAGAUNSKIENĖ 
ANGELĖ ir JONAS PUODŽIŪNAI 
TERESĖ BARUŠAUSKAITĖ 
ELVIRA ir PAUL HUNZIKER 

Prieš metus Namo 
iškeliavo 

ONA 
SAULAITIENĖ. 

Dėkingi Aukščiausiajam 
už gražų šeimos gyvenimą 
su ja, vyras Antanas, sū
nus jėzuitas Antanas ir 
duktė Marija su vyru Al
giu kviečia drauge pasi
melsti Brighton Parko Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje lapkričio 15-tą 
dieną, šeštadienį, 2 vai. po
piet. Pax ChristL 

• m 
m: 

A. t A. DOMAZUI BRAUKLIUI mirus, 
liūdesy pasilikusią žmoną OLGĄ. giliai už

jaučiame ir drauge liūdime. 

Dr- Edmundas ir Konstancija Butrimai 
Ona Juodikienė 
Adolfas ir Sofija Kamarauskai 
Jonas ir Teresė Karveliai 
Juozas ir Aleksandra Klimai 
Keistutis ir Kunigunda Kodačiai 
Aleksandra ir Juozas Korsakai 
Balys ir Salomėja Sakalai 
Jokūbas ir Vladzė Sližiai 
Dr. Genė Stepulionienė 
Vladas ir Liucija Šapėnai 
Marija Šimkienė 
Mykolas ir Petronėlė Vitkai 
Edgardas Žukauskas 

» . — 
Miami Beach, Fla. 

A.tA. 
KAZIUI MERKIUI mirus, 

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mumis atjautė ir mūsų 
skausmu dalinosi. 

Dėkojame lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į Forest 
Hills kapines. 

Dėkojame už užprašytas šv. Mišias ir aukas Lietuvos ir 
Tautos fondams. 

Už atsisveikinimą su velioniu Lubino koplyčioje dėkojame 
Lietuvos vyčių 17-tai kuopai . Lietuvių Bendruomenės Bostono 
pirm. Aloyzui Astravui, Lietuvos karių veteranų s-gos Bostono 
skyr. pirm. Broniui Galiniui , Jono Vauagaičio šaulių kuopos 
pirm. Povilui Tylai, šachmatų klubo kolegai B. Keturakiui, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių draugijos sekr. A. Matjoškai. ir New 
Yorko sportininkus a ts tovavusiam E. Stakniui. Taip pat dėko
jam šaulių garbės sargybai . 

Dėkojame Šv. Petro parapijos klebonui kun. Albertui 
Kontautui, buvusiam klebonui kun. Antanui Baltrušūnui ir 
kun. vikarui Robertui Volungevičiui už a tnašavimą šv. Mišių. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu ir spaudoje, bei 
užuojautos ir paguodos laiškus. 

Širdingas Ačiū visiems. 

O n a M e r k i e n ė su š e i m a 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-<?852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. 

VIKTORUI REPEIKAI mrus, 
jo žmoną Barbarą su dukromis, motiną, 
mielas seseris Bronę Kremeriene ir Emiliją 
Valanciene su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

VERUTĖ, STASYS ir ALGIMANTAS 
MYKOLAIČIAI 

A f A. ONAI VILTRAKIENEI 
Lietuvoje, Vilkaviškyje, mirus, jos sesei STASEI KIZLAI-
TYTEI-STROKIENEI ir šeimai Chicagoje ir sesei bei bro
liui Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą. 

Pusbrolis Juozas Pultinevicius su šeima 
Pusseserės: Ona Cvūikienė ir 
Teresė Šalkauskienė su šeimomis 

A. f A. 

VIKTORUI REPEIKAI mrus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo MOTTNAIf 2MONAI 
ir mieloms seserims BRONEI KREMERIENEI ir EMILI
JAI VALANČIENEI su šeimomis. 

ANASTAZIJA ir JURGIS BUKŠNIAI 

A. f A. KCSTUČIUI PAUKŠČIUI 
mirus, jo mamai dail. Jadvygai Paukštie
nei, seseriai ir broliui reiškiame gilią užuo
jautą. 

AGAf VIKTORAS, AUDRONĖ 
AUŠRA ir UOGINTAS KUBILIAI 

Mažeika &Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Į. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 12 d. 

X Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, "Laivo" žurnalo redakto
rius, ir kun. P. Cibulskis, ma
rijonų vienuolyno ekonomas, iš
vyko poilsio. Kun. J. Vaškas 
po to vyks į Bayyonne, N. J., 
pravesti savaitės susitelkimą. J 
Chicagą grįš apie gruodžio pu-i 
sę. Kun. P. Cibulskis grįš už 
poros savaičių. 

x Kun. Leonas Zaremba, jė
zuitų provinciolas, dalyvaus Šv. j 
Rašto seminare, kuris bus Jau-j 
nimo centre gruodžio 12-14 d. 
skaitys paskaitą "Evangelija į 
pagal šv. Matą" tema. 

X Daina Žemliauskaitė ir Jo
nas Juozevicius lapkričio 9 d.: 

Iš ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

LIETUVOS PASIUNTINYBE 

Ryšium su Madrido apžvalgi
ne Helsinkio Baigiamojo akto 
konferencija Valstybės departa
mentas priėmė tr is Baltijos di
plomatinius atstovus 1980 m. 
lapkričio 7 d. padiskutuoti pa-
baltiečių laisvo apsisprendimo 
klausimus ir žmogaus teisių rū
pesčius, liečiančius Pabaltijo 
tautas . Diplomatiniai atstovai 
ta proga pareiškė jų dėkingumą 
JAV vyriausybei už jos gilų su
pratimą pabaltiečių rūpesčių ir 
už jos ilgalaikę politiką, nepri
pažįstančią prievartinės Pabal
tijo valstybių' inkorporacijos j 
Sovietų Sąjungą 1940 m. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Nikolajus Tolstojus, gyve

nantis Britanijoje, paruošė 
apskrities vicepirmininkė ir 44os į spaudai veikalą "Stalin's Secret 
kuopos pirmininkė, staigiai pa- Į War", kuriame jis gvildena šio 

x A . a. prof. Jonas Grinius, 
kaip čia pranešama, laidojamas 
Miunchene penktadienį, lapkri
čio 14 d. 

x Jonas Kubilius, ciceriškis, 
mus pasveikino ir atsiuntė 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Alf. Valavičius, Los Ange
les, Calif., užsisakė koitelių ir 
atsiuntė 18 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Dėkodami už kalėdines kor
teles, aukų po 10 dol. a ts iuntė: 

Al. Beresnevičius, Webster, 
P. Strijauskienė, St. Peters-

burg, 
W. Mikštėnas, Willowick, 
J. L. Stačiokas, Exton, 
Marija Soltanienė, Jupiter, 
Petras Petraitis, Richmond 
Hm. 
Visiems esame dėkingi už di

delę paramą. 
X Antanina Baleisienė, A.L. 

R.K. Moterų sąjungos Chicagos 

savųjų tarpe susižiedavo. Daina į g ^ y t a Northwestern ligoninė- diktatoriaus kovą prieš rusus 
y ra dailininkė ir dirba studi 
joje, Jonas — bebaigiąs me
diciną. Jų jungtubės numatytos 
ateinančių metų gegužės pabai
goje a r birželio pradžioje. Su-
žiedutuvėse dalyvavo D. Žem-
liauskaitės motina Vladė Žem-
liauskienė, atvykusi iš Floridos, 
ir J. Juozevičiaus motina — dr. 
Aldona Juozevičienė iš Chica
gos. 

X Angele Neteienė iš Fuller-
ton, Calif., buvo atvykusi ap- j 
lankyti savo tėvelių Barkauskų i Indriūną, gavome 10 dol 
ir kitų artimųjų Chicagoje. Ta 
proga ji dalyvavo ir Dainavos 
surengtame "Čičinsko" pastaty-1 darbių už didesnę sumą "Drau-
me. j ge" nusipirko: Jonas Augusti-

X Marquettc Parko Lituanis- j nius, Joana Baranovskienė, kun. 
tinė mokykla kviečia jus atsi- į Pr . Vaseris, A. Avižienė. 

je. Greit bus daroma akių ope
racija. Linkime jai greit pa
sveikti. 

X Neo-Lituanų orkestras gros 
Padėkos dienos šokiams, kurie 
bus ketvirtadienį, lapkričio 27, 
Chicagos Jaunimo centre, šo 
kius rengia Pasaulio lietuvių jau 
nimo sąjungos valdyba. 

X Birženų khibas Chicagoje 
dažnai paremia "Draugą". I r 
dabar, per klubo darbuotoją J. 

au 
ką. Dėkojame, 

x Lietuvišku knygų ir rank-

i k ŽVAIGŽDUTĖ 
• • M t i & M ^ • * * * įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medingą siusti: S206 W. 65th Fhce, Chieago, BL 60629 

lankyti j metinį balių, kuris 
įvyks gruodžio 6 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus karšta 
vakarienė, gros "Aido" orkest
ras. Rez. pas: h Markvaldienę, 
tel. 737-8644 arba A. Skripku-
vięnę, tel. 434-7702. (pr.). 

X Tautos Fondas, P. O. Box 
21073, Woodhaven, N. Y. 11421, 
renka lėšas VHko darbams rem
ti. Kviečiame Chicagoje aukas 
įnešti Midland Savings sąskai-
ton: Lith. Nat. Found., Inc. Nr. 
M-2004-6: 2657 W. 69 S t ; 4040 
Archer Ave.; a r 8029 S. Hartera 
Ave, (r.). 

X Čikagos lietuvių Styginio 
Ansamblio koncerto metu bus 
pagerbtas liaudies instrumentų, 
bei estradinės muzikos puoselė
tojas muz. Balys Pakštas, šven-
čiąs savo deimantinį jubiliejų. 
Bus atliktas specialiai jam pa
rašytas kūrinys. Koncertas į-
vyksta šį sekmadienį, lapkričio 
16 dieną, 3 vai. p. p. Jaunimo 

baltiečius ir ki tas pavergtas 
tautas gėdingai pasižymėjusioje 
Sov. Sąjungoje. Veikalas bus 
išleistas 1981 m. pavasarį Bri
tanijoje, tų metų rudenį — 
JAV. Įdomu, kad autorius ja
me plačiai pasinaudojo dar 1949 
m. V. Vokietijoje išleista K. Pe-
lėkio knyga "Genocide Lithua-
nia's Treefold Tragedy". 

KANADOJE 
— Rašytojo laureato J . Kra-

likausko pagerbtuvės, suruoš
tos lapkričio 9 d. Prisikėlimo 
salėje. Kalbėjo svečias iš Ro-
chesterio — rašytojas J. Jan
kus, dainų pynę atliko "Auku
ro" sekstetas, ištrauką iš Su
kaktuvininko raštų skaitė Ra
munė Sakalaitė-Jonaitienė, svei
kinimo žodį tarė rašytojas ir 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas. Programa baigta 
sukaktuvininko žodžiu ir vaka
riene. 

— Dail. A. Tamošaitienė ir 
A. Veselkienė išvyko P. Ameri
kon. Kolumbijos sostinėje Bo
gotoje lapkričio pradžioje su
rengta tautinių drabužių paro
da, kuri lapkričio 12-20 dieno
mis perkeliama į Venecuelą. 

NUOTYKIS PARKE 

Vieną gražią vasaros dieną aš 
su savo šuniuku išėjau į parką 
pasivaikščioti. Ten buvo vove
ryčių ir antyčių. Mano gudrus 
šuniukas ėmė gaudyti voveres 
ir vos neįlipo į medį. Paskiau 
ėjom žiūrėti motorinių laivelių 
lenktynių, šuniukas nemėgo to 
triukšmo. Tada aš nuėjau pa
maitinti ančiukų, šuniukas šo
ko į vandenį ir pradėjo vyti an
tytes. Aš labai išsigandau, kad 
mano šuniukas nepaskęstų. Aš, 
šokau į purviną vandenį ir iš
gelbėjau savo šuniuką. Jau bu
vo pirma valanda. Mes turėjo
me grįžti namo. Mama labai iš
sigando, kai mes šlapi sugrįžom. 
Taip baigėsi mano dienos įspū
džiai. 

Marąuette 
mokinė. 

Dana Krygerytė, 

Parko lit. m-lcs 

KAS MAN ŠIUO M E T U 
LABIAUSIAI RŪPI 

Man labiausiai rūpi mano atei 
tis. Kas aš būsiu už dešimties 
metu? Kur aš būsiu? Ar aš dar 
būsiu gyva? Man rūpi mano atei 
tis, nes aš nežinau kas bus, kai aš 
užaugsiu. Gal Lietuva tada bus 
laisva? Gal aš būsiu turtinga ir 
garsi? O gal būsiu visai beturtė? 
Kas bus ateityje, tai niekas nežino. 
Gal aš išrasiu vaistus visom keis 
tom ligom gydyti, tuo išgelbėsiu 
daug žmonių. Gal aš nuskrisiu į 
mėnulį? Kas žino. Ga l už dešim 
ties metų visi atgal į Lietuvą nu 
sikelsim miegoti. Kuri bus didžiau 
sia ir stipriausia pasaulio valsty
bė? Rusija? Amerika? Kinija? Ar 
kokia kita? Gal net kada nors 
mus aplankys iš k i tų planetų 
visokie žmonės? Bet kas žino? 

Danutė Gilvydytė, 
Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 

mokyklos mokinė 
"Žiburio Spinduliai" 

DIN-DI-LIN 

Op, berniukai, op, mergytės. 
Gana lovoje rangytis, 
Pasipuošę ir užkandę, 
Trauksim j mokyklą šiandie. 

Kaip kilimas tiesias kelias, 
Prieky šviesos žalios, žalios, 
Liekas vejos, namai, krūmai, 
Varpų bokštai, sodai, rūmai. 

Va, jau mūs kelionės galas, 
Džiūgaujam laimingi, žvalūs, 
Baigęs posmą sutartinės 
Aikštėje šeštadieninės. 

Din, berneliai, din, mergelės, 
Kviečia į vidų varpelis, 
Din, di, lin, din, žalvarinis, 
Džiaugsmui mūsų ir tėvynės. 

St. Radžiūnas 
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ATSAKYMAI 

degtukų sudarykite 3 kvadratus, 
kaip brėžinyje parodyta. Atim
kite du, kad liktų du. Tuos deg
tukus, kurie liks, reikės per
grupuoti. (10 taškų) . 

nx 
(Žiūrėkite piešinėlį). Mama 

išėjo į krautuvę pirktis, o mažą 
vaikelį paliko saugoti vyresnei 
mergaitei. Ji nuėjo pas drau
ges žaisti, grįžo susirūpinusi, 
nes neberado vaikelio. Padėkite 
jai vaikelį surasti. (5 taškai) . 

Pastaba: žr. piešinį apačioj. 

IV. 

Sakinyje papildinys išreikštas 
tokiu daiktavardžiu, kuris bai
giasi galūne — as. Kurios links
niuotės tas daiktavardis? (5 
taškai). 

V. 

X Dėkodami už korteles, aukų 
po 5 dol. atsiuntė: A. Sinkus, 
P . Aleškaitis, Vid. Sajus, Em. 
Krakauskas, Ugianskis, D. Ja
saitis, A. Varnas, S. Mačiulis, 
D. Remys, A. Povilonis, J . Peč-
kaitis, K. J. Kanišauskas, Alb. 
Gasperaitis, kun. Vyt. Gorinąs, 
P . Putrius. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Saulius ir Roma Kupriai, 
neseniai sukūrę lietuvišką šei
mą, atsiuntė "Draugui" Gar
bės prenumeratos mokestį. Už 
paramą esame labai dėkingi. 

X Dėkodami už korteles, au
kų po 10 dol. atsiuntė: 

Vincas Bartuška, Willoughby, 
E. Rašytinis, Detroitas, 
G. Kaufmanas, Alexandria, 
Eug. Kleinas, Quincy, 
Jonas K. Karys. Bridgeportas. 
Jonas Indriūnas, Wheaton, 
Paulius Ruikis. Chieago, 
Ona Bilerienė, Richmond Hill. 

Visiems esame labai dėkingi, 
centre. Bilietai numeruoti, kai-! x Alfonsas Budnikas, New j d a r ė n a u ; j ą chicagos apylinkėse 
na $6.00 ir S4.00. gaunami Vaz- j York, parėmė mūsų spaudos u o s t ca lumet upėje 
nehų prekyboje. Gifts Interna- j darbus 12 dol. auka " 
tional. (pr.) J aCju. 

Parašykite tikrąjį pavadini
mą (terminą) Amerikos gyvulio 

'buffalo. (5 taškai) . 

TURTINGESNIS 

I. Lava, kava, kasa, rasa. 
H. 1) D x A = D . Tad A = l ; į . 

2) D x C ir E x C gauname C 
C—5; D ir E nelyginiai skai
čiai. Sudauginus abu skaičius, j 
gauname 3 skaitmenų daugme- j Tėvas grįžęs iš darbo pasigy-
nis (FEC ir DEC). DE negali j rė šeimai, kad šiandien nepirko 
būti 9. Gali būti 3 ir 7. Kai Į loterijos bilietų, tad šiandien 
dauginame E x B , gauname dvie- į esąs 5 doleriais.turtingesnis. Iš-
jų skaitmenų skaičių. Tuo tar- į girdęs tą žinią Petriukas sako 

Praėjusias Vėlines prisiminus, 
lit. mokyklos mokinė. 

Piešė Renata Ratnikaitė, Detroito "2iburio' 

pu kai dauginame DxB, gauna 
me tik vieno skaitmens skaičių. 
Tuo būdu E yra didesnis už D. 
E = 7 , D = 3 . 4) DXB gaunam 
vieno skaitmens skaičių. B tu
rėtų būti 3 a r mažesnis. Gali 
būti dvi galimybės 0 ar 2. Nu- i 
lis negali būti, nes 7B yra dviejų 
skaitmenų skaičius. B = 2 . Ga
lutinė išvada: F = 8 , E = 7 , 

CHICAGOS 2INIOS 
K E L S ALGAS 

Naujas merės J. Byrne biu
džetas numato miesto tarnauto
jų algas pakelti GV-z^c- Dabar 
daugelis tarnautojų gauna nuo 
34,000 iki 51,000 dol. per metus. 

NAUJAS UOSTAS 

Mere J. Byrne šeštadienį ati-
pylinkėse 
Jo įruo-

KARILĖ IR PLIUSINIS 
JUOKDARYS 

Karilė skaitė knygą ir užmigo. 
Ją pažadino mažasis broliukas, 
kuriam stiklinė išsprūdo iš ran
kų ir nukrito ant grindų. Ant 

G = 6 . 

m. 
125x37=4625. 
Žiūrėkite brėžinį. 

1 

1 

ras. Laukiu — veiksm. laukti, 
lauku — daiktavardis laukas, 
ir t. t. 

x PALIOKŲ ŠEIMA, spaus
dinamos knygos "VALSTYBI
NINKAS POLITIKOS KELIU" 
išlaidoms padengti paaukojo 
1,000 doleriu. Ačiū. (pr.) 

x Chicagos Anglijos - Brita
nijos Liet. klubas mini savo dvi
dešimties metų sukaktuvinį ju
biliejų ir ta proga lapkr. 15 d., 
7 v. v. rengia banketą Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Progra
moje sol. Algirdas Brazis. 

Klubo valdyba 
(pr.) 

x Operos laimėjimų bilietų 
šakneles, kurių traukimas jau 
bus šį šeštadienį Operos baliaus 
metu. Tautinių namų salėje, jei 
dar kas nesuspėjo sugrąžinti, 
prašome tuoj prisiųsti Operos 
adresu arba šio penktadienio va
karą atvežti į Jaunimo centrą. 
kur vyksta operos repeticijos ir 
juos ten perduoti Operos valdy
bos nariams. Opera bus visad 
jums dėkinga. (pr.) 

x S t Xavier College, lietuvių 
studentų klubas Nemunas, ruo
šia metinius šiaudinukų kursus. 
kurie vyks lapkr. 14-21-28 die
nomis ir gruod. 5 ir 12 dieno
mis nuo 7 iki 9 vai. vakaro, ko
legijos patalpose. Mokestis 5 
doleriai asmeniui. Dėl registra
cijos ir tolimesnių žinių prašau 
kreiptis pas Svajonę Kerelytę— 
teL 257-2558. (pr) 

X Kun. Fr. Kūra, Spring Val-
ley, m., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. 
Esame dėkingi. 

x M. Kleinaitis, Gulfport, 
Fla.. atsiuntė Garbės prenume
ratos mokestį. Nuoširdžiai dė
kojame. 

x Povilas Karosas, New Bri-
tain, Cdnn., užsisakė kalėdinių 
kortelių už didesnę sumą. 

X Dr. J. Kriaučiūnas, Put-
nam, Conn., padėkojo už korte
les ir atsiuntė 15 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X A. Pašukonis, Dearborn 
Hts.. Mich., gavęs kortelių siun
tą, atsiuntė 15 dol. auką. Esa
me dėkingi. 

X Aleksandra ir Jonas Šamai -
čiai iš Chicagos. nuoširdūs 
'Draugo" rėmėjai, atvykę į 
"Draugą", nusipirko plokštelių 
ir kitokių įvairių leidinių už 
didesnę sumą. 

X Chicagos Lietuviu Styginis 
Ansamblis švenčia savo 5 metų 
egzistavimo sukaktį. Atžymėki
me šią sukaktį savo atsilanky
mu j metinį koncertą, kuris 
ivyks šį sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo Centre. Programoje — 
Čiurlionio "Styginis kvartetas". 
Gaižausko "Svajonėlė", Stankū
no "Lietuviška rapsodija", bei 
kiti kūriniai. (pr.) 

Labai § į m a s kainavo 23 mil. doL Pra
našaujama, kad jis taps didžiau
siu uostu 
duos darbo 

Vidurvakariuose ir 
700 žmonių. 

PADAVĖJOS MIRTIS 

Policija ieško piktadario, ku
ris nudūrė padavėją Olivą Ro-
driguez. Ji buvo rasta sukniu
busi prie savo automobilio, 6943 
W. 63 gatvėj , Chicagoj. Atvež
t a į šv . Kryžiaus ligoninę buvo 
pripažinta nebegyva. Automo
bily r a s t a s jos rankinukas su 
30 dol. 

MOKYTOJU SUSIKAUPIMAS 

Chicagos katalikiškų mokyklų 
mokytojai lapkričio 15 d., 9:30 
vai. r. dalyvaus šv. Vardo ka
tedroje pamaldose, šv. Mišias 
aukos kard. Cody su kunigais, 
dirbančiais mokyklų taryboje. 
Katalikiškų 380 pradžios mo
kyklų mokytojai atnaujins savo 
pasiryžimą auklėti vaikus krikš
čionybės idealų šviesoje. 

FANTASTINĖ APYSAKA 
Kada nors ateis 2250. Visa mū

sų 2emė bus pilna žmonių. Ne
bus vietos statyti naujiems na
mams gyventi. 

Tada žmonės atsimins, kad 
yra dykumų ir norės jas pavers | j o s s t a l o sėdėdavo pliušinis juok I IV. Kuriu — veiksmažodis 
ti derlinga žeme. Pradės nuo Sa-
haros, kuri yra Afrikoje. Ten nė
ra vandens ir niekas neau
ga. Mokslininkai paleis chemi'ka-
IŲ į padangę, susidarys debesys 
ir pradės lyti. Sahara ir kitos 
dykumos pavirs derlinga žeme. 
2monės pradės sėti javus, augin 
ti gyvulius ir statyti miestus. Že 
mėje vėl bus daugiau vietos. 

Kaip dykumas išnaikinti, aš 
aprašysiu savo mokslinės fantazi
jos knygoje, kurią pradėsiu rašyti 
už 100 metų... 

Jurgis Drunga, VI kl., 
K. Donelaičio lit. m-la. 

darys. Pabudusi ji žiūri nustebusi, | kurti, kuru — daiktavardis ku-
kad jis gyvas. Juokdarys sako: 
"Ar nori skristi su manim į Vai
vorykštės 2emę?" 

— Kas tai? — Karilė klausinė
jo. V. SCUBA = Self — Contai-

ned Under water Breathing Ap-
— Vaivorykštės Žeme y r a pla- p a r a t u s 

9.2 % BEDARBIU 

Illinois 
procentas 
iki 9.2. 

valstijoje bedarbių 
spalio mėnesį pakilo 

DUODA 10 MIL DOL 

Henry Crown paaukojo 10 
mil. dol. statybai naujų biblio
tekos rūmų Chicagos miestui. 
Crown šeima turi 500 mil. do
lerių. 

MOTOCIKLŲ LENKTYNĖS 
Aš sužinojau, 'kad liepos ketvir 

tą dieną bus motociklų lerikty 
nės. Tuojau nubėgau ir užsiregis 
travau jose dalyvauti. Gavau 
penktą numerį. 

Kai atėjo liepos ketvirta diena, 
aš išsitraukiau motociklą ir ap
žiūrėjau, kad būtų geram stovy. 
Nuvažiavau pas savo draugą, ku 
ris irgi žadėjo dalyvauti lenkty
nėse. Jo motociklas yra Kawasa-
ki 125 Enduro, o mano yra Honda 
Trail 70. 

Lenktynių kelias buvo 7,5 my 
liu ilgio, labai status ir vingiuo 
tas. 

Visi išsirikiavome prie prade 
damų vartų. Išgirdę šūvį visi 
lėkėm. Aš buvau pirmas, mano 
draugas antroje vietoje, o nume 
ris 15 buvo trečioje. Pusiaukelyje 
mano draugas pralenkė mane, 
bet pametė kontrolę ir nugriuvo. 
Jis krito laimingai ir neužsigavo. 
Staiga numeris 15 mane pralenkė, 
bet aš smarkiai gazavau ir ji vėl 
pasivijau ir p-alenkiau. Aš laimė 
jau lenktynes ir laimėjau šimtą 
dolerių. 

Kęstas Parakininkas 
Dariaus Girėno lit. m-la, 6 sk. 

neta, kurioje yra daug spalvų. 
Karilė nežinojo ką sakyti. 

— Kaip ten nuvažiuoti? 
— Mes turim tik įlipti į tavo 

tėtės mašiną ir ten nuskristi. 
— Kaip mašina gali skristi? 
— Su burtais. 
— Skrisiu su tavim. Kada sugrį

šim? 
— Kai tik norėsi keliauti na 

mo, — atsakė juokdarys. 
Kai Karilė ir juokdarys nuskri 
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I. 

Padėkite an t stalo 3 krūveles 
pagaliukų ar degtukų taip, kad 
pirmoje krūvelėje būtų 11 deg
tukų, antroje — 7, o trečioje 
— 6 degtukai. Trimis perkėli
mais reikia tuos degtukus per
kelti taip, kad kiekvienoje krū-i 

do į Vaivorykštės Žemę, Karilė j velėję susidarytų po 8 degtukus 

tėveliui: 
— Tėveli, tu šiandien turtin

gas, duok man 50 centų saldai
niams. 

NEBUS PREKYBININKAS 

Jaunas vyras, norėdamas pra
dėti prekiauti, paprašė turtingą 
senelį, kad jis j am paskolintų 
pinigų. Senelis jam davė. Pa
tenkintas jaunuolis išsiėmė iš 
kišenės cigarą, užsidegė degtu
ką ir užsirūkė. Senelis pasi
žiūrėjo į jį, žvilgterėjo į židiny 
degančias malkas, t a rė : 

— Duok, mielasis, pinigus: aš 
| juos dar kartą perskaičiuosiu, 
kad neapsirikčiau. 

Jaunuolis jam padavė pinigus. 
Senelis juos įsikišo į kišenę ir 
t a r ė : 

— Tavo tėvas buvo garbin
gas, taupus ir nerūkantis žmo
gus. Tai ne tu. Iš tavęs nebus 
prekybininko. 

MANO ŠUNIUKAS 

Aš turiu šuniuką, gražų 
mažučiuką. 

Jis vis loja au-au-au, 
"Ar patinku aš vis tau?" 

Jis vis bėga šokinėja. 
Myli mane, glamonėja. 
Aš jį glostau ir myliu, 
Nes nėra kitų tokių. 

Tina Valicenti 
Vyresnioji speciali klasė 

pamatė labai daug gražių spal
vų. Tarp jų sėdėjo karalius su 
ilga balta barzda. 

Kai atėjo laikas skristi namo, 
Karilė labai nusiminė. Tačiau ji 
sutiko išskristi, nes buvo labai al
kana. 

Lisa Banevičiūtė, 4-tas sk. : 

Bostono lit. m-la "Švilpukas" 

KAIP AS PRALEIDAU 
VASARA 

Vieną kartą aš su tėveliais 
važiavau į Union Pier. Aš pasi 
maudžiau ir pažaidžiau. Kai par- l 
važiavome, aš dažnai žaidžiau j 
su savo draugėmis. Mano viena; 
draugė turi didelį baseiną ir aš 
dažnai ėjau ten maudytis. Kar
tais maudėmės mano mažame 
baseine. Kartais aš su draugėmis 
eidavau į parką. Kartais aš nuei 
davau į biblioteką parsinešti kny 
gų pasiskaityti. O kartais ir su 
dviračiu pasivažinėdavau. Taip va 
sąra ir prabėgo. 

Vilija Tamkutė , 
Brighton Parko lit. m-la 

Degtukus kilnojant reikia prisi
laikyti šių taisyklių: iš kiek
vienos krūvelės leidžiama pa
imti degtukus (keliant į kitą 
krūvelę) t ik po vieną kartą. (10 
taškų) . 

n. 

DRAUGAS 

Aš turiu šunį. Jo vardas Šamas. 

Šamas yra mano geras draugas, 
nes jis daro kaip aš jam sakau. 
Jis yra pats geriausias draugas. 

Juozas Mordbito, 
Vyresnioji speciali klasė 

abu Lemonto "Maironio" lit. 
m-los mokiniai "Gintaro šalis") 

(Žiūrėkite brėžinį). Iš 12 


