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RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIO 
SUSITIKIMAS SU DEKANAIS 

(Tęsinys) , sin-imo gaidelė dėl kunigų para 
Kancleris Beinoris: jšy —rašyti pareiškimus turi tei 
Did. Penktadienį Kultūros na-įsc visi! 

muose šokiai. Ar pagalvoja, ką. Išeina, kad negali mokyti vai
dą r.o? iku, net pamokslu sakyti. Atrodo, 

Kan. Valaitis: lyg mes, kunigai, turėtume vai-
Apiplėšiant bažnyčią, tabema- k'us atstumti. Vaikus išvaryti aš 

kūlis išimtas pro langą, praneš- negaliu — to neleidžia kunigo 
sąžinė. Iki 18 m. vaikai yra tėvu 
valdžioje, jei juos tėvai veda i 
bažnyčią — tai tėvu teisė. Vals
tybė negali tos teisės paneigti. 

įgaliotinis nieko rimto nesuge
bėjo atsakyti į kunigu —deka
nu mintis. 

Klaipėdos dekanas kun. Bai-
kauskas, tuoj parvykęs namo i 
Klaipėdą, parašė raštą visiems 

kad jaudina ligonius). Reiškia, i dekanato kunigams, išdėstyda-
civilinės eisenps net su būgnais... i mas šio pokalbio medžiagą. Ją 
netriukšmingos! 

Skuode draudžiama 

ta milicijai, bet iki šio laiko nu
sikaltėliai nerasti. Pajūralyje su
daužė apie 30 religiniu paminklų. 
Su šunimis pagavo... jaunuolį. 

Kun. Palšis: 
Laidotuvių eisenos su orkest

rais, triukšmingiausios, valdžios 
leidžiamos, o religinės eisenos — 
ne! (įgaliotinis sakė, kad religi
nės laidotuvės trukdo judėjimui. 

varpais, o 
džiama. 

Skuodo ligoninėje 
gyd. Mažrimas 

skambinu 
nuostatuose nedrau-

prieš 4 m. 
krikštyti 

;ad 
neleido 1" ; l '" 

mirštančio vaiko. Teisinosi, 
nėra patalpų. O kada jos bus? 

Kun. Mileris: 
Nuostatai išleisti, nederinant 

su tikinčiaisiais. Dabar valdžia 
sakosi esanti humaniška, — rei
kėtų atsiklausti ir tikinčiųjų. 

Kun. Gedvilą: 
įgaliotinio balse girdėjosi gra-

perdavė gana tendencingai, aiš
kiai pasisakė prieš tuos kuni
gus, kurie moko vaikus ir pan. Iš-
teiškė savo nepasitenkinimą jau
nais kunigais, rašydamas, kad 
60 proc. tarybiniais metais iš
leistų kunigų yra nelojalūs val
džiai (nors šito įgaliotinis ne
sakė). Tačiau apie tai, kad kuni
gai drąsiai kėlė įvairias negero
ves, savo rašte net neužsiminė. 

Vyskupijos kurija dėl šios me
lagingos informacijos pareikala
vo dekaną pasiaiškinti. 

(Bus daugiau) 

PRASIDĖJO KOVA DĖL 
DEMOKRATŲ BALSŲ 

Užregistruotas sen. Kennedžio komitetas 
VVashingtonas. — Pirmadienį Spaudos sekretoriaus pareigas 

federalinėje rinkimų komisijoje! eina 30 m. Tom Southwick, bu-
buvo užregistruotas senatoriaus vęs Massachusetts reporteris. 
Edward Kennedy kampanijos j nors daug Kennedžio kalbų pa-
komitetas. Jo pirmininkas —' rašo Diek Drayne, 41 m., ilgą 
Stephen Smith, iš New Yorko, laiką buvęs senatoriaus štabo 
vedęs sen. Kennedžio seserį j spaudos sekretorius. 
Jean. Smith yra vienas iš tų Analizuotojai pripažįsta, kad 
Kennedžio kampanijos darbuo- j viena senatoriaus Kennedžio 
tojų, kuris dirbo dar jo brolių ; stiprybių senate yra jo sugebė-
John F . Kennedy ir sen. Robert jimas pasirinkti atsidavusius, 
Kennedy kampanijoje. Smith • gabius tarnautojus. Senate se-
pareiškė spaudos konferencijo- natorius yra teisinio komiteto 
je, kad senatorius savo kandida- j pirmininkas ir vadovauja pako 
tūrą į demokratų nominaciją mitečiui sveikatos reikalams, 
paskelbs Bostone lapkričio 7 d. j į s pirmininkas ir "antitrust" 

Užregistravus rinkimų kam- j pakomitety, kuris prižiūri biznio 
: panijos komitetą, tuo pačiu tu-, bendrovių susijungimus ir nele-

rės užsidaryti įvairus "įrašyti į galius sandėrius. Kai senatoriui 
; Kennedį" (draft) komitetai, pu- j reikia specialistų patarėjų, jis jų 
i siau spantaniškai susiorgani- gauna iš kelių Harvardo un-to 

zavę įvairiose krašto dalyse, i profesorių. 

Kinijos premjeras Hua Guofengas lankosi Britanijoje. Istoriniame Londono : 

bokšte jis, kaip ir daugelis turistų, nusifotografavo su bokšto sargybiniais 

Kambodija jau gauna 

KRITIKUOJA NAFTOS 
BENDROVIŲ PAJAMAS 

Investuoja į kitas pramones šakas 

v * šimtus tonų maisto 
Politika trukdo pagreitinti pagalbą 

TRUMPAI | 
1$ VISUR 

— Naujasis JAV ambasado
rius Maskvoje Thomas Watson 
įteikė sovietų vyriausybei savo 

! kredencialus. Juos priėmė aukš- ' 
čiausiojo sovieto vicepirminin
kas Vasily Koznecov. Tai jau 
16-tap JAV ambasadorius. 

— Izraelyje buvo pertvarky
tas ministrų kabinetas. Prem
jeras Beginąs pasiėmė pasitrau
kusio užsienio reikalų ministro 
pareigas. Finansų ministras 
Ehrlich tapo vicepremjeru, o 
nauju finansų tvarkytoju pa
skirtas Yigael Hurvitz. Įsteigta 
nauja informacijos ministerija 
su Moshe Nissim. 

' — Danijos karalienė Mar-
grethe II-ji patvirtino naują 

i premjero Anker Jorgensen vy-
• riausybę. Per 7 metus tai jau 

ketvirtas šio socialdemokrato 
\ kabinetas, kuris parlamente 

daugumos neturi. 
į Irano kurdų vadovybė pa- Smith išreiškė jų organizato-1 Senatoriaus Kennedžio komi-

skelbė Teherane, kad Bukano j riams padėką ir prašė įsijungti, t e t o pįrmįninkas Stephen Smith 
i mieste kurdai okupavo revoliu-1 į oficialią kampaniją. Į pareiškė spaudai, kad kova dėl 
I cijos sargų štabą. Kurdams galia Smitho. kuris, sakoma,. demokratų nominacijos bus ilga 
; dabartinėse kovose padeda ir tvarko visos Kennedžių šeimos į įr sunki, senatoriui būsianti rei-
į komunistinių fedajynų būriai. finansinius reikalus, labai ne-; kalinga parama iš visų demo-

Amerika atšaukia savo daug liko tų, kurie dirbo John kratinių sluoksnių. Kova dėl 
F. Kennedžio kampanijoje. Da- i prezidento vietos jau rimtai 
lis jų paseno, kiti nepriimtini. prasidėjo. 
dabartiniam kandidatui. Sako-į 
ma. kad senatorius Edward 
Kennedy nepamiršo, kai jis, jau. 

ambasadorių Čekoslovakijoje 
i Francis Meehan, protestuodama 
į prieš žmogaus laisvių varžy-
į mus. Nors ambasadorius at
šaukiamas "pasitarimams", vąl-

• i • •• 

Bangkokas — Tailandijoje , eitų kasdien po 1,030 tonų mais. Į 
šešių Amerikos gubernatorių . to badaujantiems. Fhnom Pen-
vizitas į Nong Samet kaimą, Į ho vyriausybė bijanti, kad mais-
prie Kambodijos sienos, turėjo I to gaus ir Kambodijos "raudo-
būti atšauktas, nes priartėjęs; nieji kmerai", remia senąjį Pol 

Poto režimą. 
Ateinančią savaitę New Yor-

ke šaukiama tarptautinė konfe
rencija svarstyti Kambodijos 

stybės departamentas neslepia, nas senatorius, gaudavo įvai-i 
kad tai daroma protestuojant riaušių patarimų iš savo^vyres-
prieš šešių žmogaus teisių gy- > niojo brolio patarėjų 

Kuba atsiliepė 
į JAV manevrus 

• frontas padarė tą kaimą pavo
jingu. Vietnamo kariuomenės 

Į artilerija ir tankai dažnai ap-
| šaudo Tailandijos teritoriją, 

Providence, R. I. — Preziden 
tas Carteris, kalbėdamas šiau
rės rytų valstijų gubernato
riams, piktai kritikavo Ameri
kos naftos bendroves. Jei Kon
gresas nepriims tinkamo pelnų 
suvaržymo įstatymo, naftos 
bendrovių pelnai gali pasiekti 
per ateinantį dešimtmetį vieną 
trilijoną dolerių, pasakė prezi
dentas. 

Respublikonų kandidatas į 
prezidentus John Connally. kal
bėdamas Portlande, Oregone, 
puolė prezidentą Carterį už jo 
grasinimus naftos bendrovėms, 
tačiau pripažino savo kalboje. 

mos kitas pramonės įmones. 
Besiruošdamos toms dienoms, 
kada naftos Amerikoje nebebus, 
bendrovės investuoja į anglį, 
saulės energiją, urano kasyklas 
ir kitas pramonės šakas. 

Naftos bendrovės šiuo metu 

sekmadienį žuvo 7 tailandiečiai. į badaujančių šalpos klausimus. 
Tautų sekretorius Premjeras Kriangsak pagrasino, j jungtinių 

kad Tailandija ginsis, jei kovos ; Waldheimas pabrėžė, kad jis j 
Kambodijoje atneš pavojų pilie- \ §įoje konerencijoje neleis "poli-
čių turtui ar gyvybėms. į Ūkuoti", o tik svarstyti katastro-

Vietnamo pastatyta Kambo-.. f0S pašalinimo klausimus. Sako-
dijos vyriausybė oficialiai atme- i m a . kad Kambodijoje badu 
tė amerikiečių delegacijos pa-1 m įršta apie 20 mil. gyventojų, 

valdo"apV25~nuor "visų JAV j siūlymą įruošti sunkvežimių til- j jiems maistas reikalingas ne-
anglies kasyklų. Conoko ben-! ta- i š Tailandijos į visas Kam-, žiūrint jų politinių pažiūrų, 
drovei priklauso antra didžiau-1 ^ J 0 8 Provincijas. Tuo tiltu} p e k i n e b u v ę s Kambodijos ka

ralius Sihanoukas piktai pa
smerkė Phnom Penho vyriau
sybės atsisakymą priimti šalpą, 
jei jos vaistai ir maisto produk
tai gali tekti ir senojo režimo 
rėmėjams. Princas apkaltino 
Vietnamą žiauriu ir nedovanoti-

Kambodijos sie-

nėjų nuteisimą. 
— Teherane įvyko studentų! 

demonstracija, kurią puolė re-i 
voliucijos rėmėjai, ginkluoti laz
domis ir peiliais. Vienas studen
tas paguldytas ligoninėn. 

— Sovietų užsienio prekybos 
ministras Nikolai Patoličev įspė
jo JAV vyriausybę nevaržyti 
sovietų trąšų eksporto į Ameri
ką. Varžymai ar kvotų nustaty
mai nesiderintų su abiejų šalių 
susitarimais, pareiškė jis. 

Salvadore gatvių kovose 
pirmadienį žuvo 37 žmonės, su
žeistų apie 100. 

Jie visi 
žiūrėje } jauną politiką iš aukš-

Havana. — Kubos diktato
riaus Castro brolis, gen. Raul 

Dabar senatorius turi visą Castro pareiškė, kad JAV kari-
pasiruošusių jaunų j niai žaidimai Karibų jūroje už-

' kerta kelią pagerinti Kubos san
tykius su Amerika. Castro pa
reiškė, kad Amerikos manevrai 
yra provokaciniai, nepateisina
mi, pavojingi ir priešiški Kubai. 

Ša

to 
eilę gerai 
patarėjų. Jo vidaus ratelyje, 
lia svainio Smitho, esąs teisinin
kas Richard Stearns, buvęs se
natoriaus McGoverno 1972 m. 
nesėkmingos kampanijos dar-

sia savo produkcija kasykla1 

Consolidation Coal. Occiden-! žytinių 
tai Petroleum nuosavybė yra i Mobile 

Neseniai Shell sumušė 
ir Texaco, pasiūlydama 

Island Creek Coal Co., ketvir- \ 3.6 bil. dol. už nedidelę Kalifor-
ta didžiausia kasykla. Naftos į nijos bendrovę Belridge Oil. 
firmos valdo apie 44 nuoš. ura-' Naftos interesų gynėjai aiš-
no atsargų Amerikoje. Atlan- kiną. kad dideli pelnai yra būti-

bendrovė valdo 

Maskva atsakinga 
už Vietnamo veiksnius 

Kuala Lumpur. — Valstybės 
departamento sekretoriaus asi
stentas Rytų Azijos ir Ramiojo 
vandenyno reikalams Richard 

metu dirba Massachusetts pro
kuratūroje. Kitas liberalas pa-1 
tarėjas Carl VVagner anksčiau 
dirbo darbininkų unijose, lai-j 
komas geru organizatorium. 

Svarbiu senatoriaus patarėju 
yra jo teisinis asistentas Carey 
Parker, 44 m., anksčiau buvęs 
Aukščiausiojo teismo teisėjo 
Potter Stewart tarnautojas. 

Holbrooke pasakė Malaizijoje, 
kad bendrovės nemokėjo paaiš- tie Richfield bendrovė valdo ni bendrovių ateičiai. Ieškant i nu genocidu. Kamooaijos sie- ( ̂  g o v i e t ų Sąjungai krinta at-
kinti. iš kur jų pelnai ir kaip jie didžiulę kasyklų korporaciją nauju, šaltinių, vienos skylės iš- > nos turėtų būti atidarytos visai j Vietnamo veiks-

Šalpą turi | J_ . „ gali paliesti amerikiečių moka- Anaconda, kuri turi anglies, \ gręžimas šiuo metu Kamuoja j šaipai, pasane j»a. a a 'F .<*.""" j m u s už jo teritorijų. Vietna
mas kainas. , vario ir alumino kasyklas. i 229.181 dol.. kada prieš 10 m., gauti visi. kuriems jos reikia, o Į ^^ p r iklauso nuo sovietų pa-

Naftos pramonės pelnai per galia energiją liačiančių in-, kainuodavo 94,885 dol. Gręži- j ne tik kareiviai, pridėjo Siha- r a m Q s t o d ė l M a s k v a t u r i atsa-
pirmuosius šių metų devynis vestavimų naftos bendrovės in- j m a į jūros dugne dar brangesni, j noukas 
mėnesius pakilo 78 nuoš., paly- vestuoja į nekilnojamą nuosa- j Vienos platformos pastatymas 

buotojas. Stearns, 35 m., šiuo į Tai pirmas oficialus Kubos vy 
riausybės atsiliepimas j JAV 
nutarimą sustiprinti jėgas Ka
ribuose. 

Ragina gelbėti 
kambodiečius 

Washingtonas. — Dainininkė 
Joan Baez, grįžusi po dviejų sa
vaičių vizito Kambodijos pasie
nyje, ragino prezidentą Carterį 

—— ~ _ — - • įspausti Sovietų Sąjungą ir Ki-
R a s i n a E u r o p a [™k * bendrom jėgom gelbėti 

. . . . j mirštančius kambodiečius. Ji 
Stiprinti jėgas ! mačiusi žiaurių vaizdų, katast-

Londonas. - Kinijos prem-, ™fą. lygią su Holocaustu Eu-
jeras ir komunistų partijos pir-1 ropoję H-jo Pasaulinio karo 
mininkas Hua Guofeng Britą- metu. 
nijoje turi du suplanuotus susi
tikimus su premjere Margaret 
Thatcher ir priešpiečius su ka- j V a k a r u B e r l y n e 
raliene Elzbieta. Be to, jis turės' T 

Prancūzijos d'Estaing 

'UKas- . . «•' v ,4- • - ' kyti už Vietnamo tarptautinių 
Paskutiniu metu Kambodijos n u o t y k i i e š k o j i m ą Halbrooke 

ginus su 1978 m. Tas pelnas, vybę. stato miestus, kaip Mobil j kainuoja 800 mil. dol. Nedidelė j šalpa pradėjo veikti, vyriau- Į p a b r ė ž ė k a d A m e r į k a tęs opo-

Paryžius. — Pirmadienį Va-
ŠveSaVro dete- l k a r« B e r l y n e l a n k ė s i ***£* jos prezidentas Giscard d'Es-

atkreipė vartotojų dėmesį ir su
kėlė kritiką spaudoje bei vy
riausybėje, kurios įvairios komi
sijos tiria kainų kilimą ir pelnų 
didėjimą. Amerikoje naftos 
pramonėje veikia apie 16.000 

mil. dol. Pramonės statistika 
rodo, kad pernai naftos šaltinių 

Oil statomas 33,000 miestas 
Reston netoli Washingtono, D. 
C. Exxon valdo ne vieną prie
miestį prie Huston, Texas. 
Penizoil Co. turi Naujoje Mek
sikoje 495,000 akrų rančą. Sun 

bendrovių, kurių tarpe 18 vadi- j Co. yra savininkė vaistų ir kos-
namų "didžiųjų". Nuo naftos metikos produktų firmos Reck- j gręžimas 
šaltinių iki gazolino stočių naf- j ton, Dickinson Co. Mobil 1974 Nežiūrint pramonės aiškini-
tos pramonėje dirba apie 1.7 mil. m. nupirko Montgomery Ward! mų, amerikiečiai nepasitiki ben-
amerikiečių. Vien didžiosios bendrovę. Atlantic Richfield in- drovių statistika. Gallup Poli, 
naftos bendrovėa turi 207 bil. j vestavo į knygų ir laikraščių t tyrinėdamas visuomenės opini-
dol. vertės turto. Jų tarpe di- leidimą, leidžia Britanijoje "The j ją. atrado, kad dėl naftos kri-
džiausia Exxon Corp. valdo į Observer". Sun Co. turi maisto zčs ir kylančių kainų 13 nuoš 
41.5 bil. turtą. Pernai didžio- j parduotuvių tinklą '• Stop N 
šios naftos bendrovės turėjo; Go" ir valdo kompiuterių įmonę 
12.4 bil. dol. pelno, o šiemet jis, j "Applied Financial Systems". 

Salia kitų pramonės šakų, di
džiosios bendrovės, gavusios 
progą supirkinėja 

refinerija, valanti per dieną sybės ir tarptautines organiza-
150.000 statinių, kainuoja 750 cijos jau sudėjo pusę reikalin-l 

gos 110 mil. dol. sumos, kuri 
bus reikalinga šelpti 2.5 mil. ba-

išvystymui vien Exxon išleido į daujančių per šešis mėnesius.; 
5.3 bil. dol. Šiais metais Ameri- j Spalio 13 d. i Kompong uostą 
koje buvo pradėti 2,391 naujas. atplaukė britų Oxfam laivas su I 

j 500 tonų miltų. 200 tonų ryžių, 
50 tonų cukraus. 25 tonom dar
žovių aliejaus. Be to, laive bu
vo sėklų, žemės apdirbimo įran
kių. Dar du laivai atplaukia su 
drėkinimo pompomis, žuvų tink
lais ir maistu. Cxfam šalpos 
organizacija nupirko ir 50 sunk 
vežimių, kurie 
badaujantiems. 

ziciją prieš Vietnamo pastaty
tą Kambodijos Heng Samrin re
žimą. Jis ir Vietnamo pabėgė
lių klausimas yra pagrindinės I paliesti "svarbūs 
kliūtys JAV — Vietnamo san- į k l a u s i m a i . 
tykių normalizavimui, pasakė 
jis. 

posėdžius su Britanijos pramo-1 
nės atstovais 
gacija apgyvendintas puošnia
me "Claridge" viešbutyje. Prem
jeras Hua atvykęs pareikšti vil
tį, kad vizitas sustiprins pasau
lio taiką. Pasitarimuose būsią 

tarptautiniai 

Prieš Sovietų Sąjungą nu
kreiptais pareiškimais Kinijos 

taing. Joks prancūzų preziden
tas nėra lankęs Vakarų Berly
no, nors čia yra buvę trys JAV 
prezidentai ir dukart — Brita
nijos karalienė Elzbieta II-ji. 

Pasirodęs V. Berlyno televizi
joje, prezidentas d'Estaing pa
brėžė, kad jo vienos dienos vi
zitas svarbiausia siekia pabrėž
ti Prancūzijos įsipareigojimus premjeras šilčiausią audienciją 

pradėjo siųsti maistą. Britani-1 rado Bavarijoje, kur jis buvo I į į į į į į į " į į £ mieste Vakarį 
jos lėktuvai kasdien nusileidžia j V. Vokietijos krikščionių demo- k a r i n e s jėgas 

matėme, dar pakilo 78 kaip 
nuoš. 

Vyriausybė, planuodama ener
gijos krizės priemones, nurodo 
kad didelę savo pelno dali ben 
drovės investuoja ne naujų šal 

amerikiečių kaltina naftą eks
portuojančias šalis, 23 nuoš. 
kaltina vyriausybę, o 42 nuoš. 
mano, kad kalčiausios yra JAV 
naftos bendrovės. Vyriausybė 

Phnom Penhe su 15.000 tonų 
Britai atsiuntė ir du automobi
lius. Australija pasiuntė du 
lėktuvus su pieno milteliais ir 

išvežios maistą I aliejumi, iš viso 40 tonų. Vak. 
Atplaukia t ry s ! Vokietija prisiuntė 40 tonų 

1 kratų kandidato į kanclerius 
Franz Josef Strausso svečias., 
Šis savo kalboje pirmas paminė-! 

jo Sovietų Sąjungą vardu. 

laivai su UNICEF organizuota; maisto. Prancūzija — 40 tonų, 
džiovintos žuvies, miltų, alie- ; Švedija 20 tonų miltų. Norvegi-

jnažesnes. į jau yra iškėlusi 114 bylų prieš jaus ir 40 sunkvežimių siunta. , ja _ 20 tonų žuvų miltelių, 
nepriklausomas naftos firmas, didžiąsias naftos bendroves, j Tarptautinių organizacijų tar . Nežiūrint tarptautinės šalpos 
ypač tas, kurios turi atradusios Pralaimėjimo atveju bendrovės po didžiausią naštą pasiėmė pastangų. Kambodijoje nuo 
naujus dujų ar naftos šaltinius.; turėtų sumokėti 52 bil. dol. pa- UNICEF ir Raudonasis Kryžius.; įvairių ligų kasdien miršta 

tinių ieškodamos, bet pirkda-lcia tarp didžiųjų įvyksta var-įbaudų. tačiau atskiros valstybės irgi | tūkstančiai žmonių. 

KALENDORIUS 
ka l- ; Spalio 31 d.: Volfgangas, 

bedamas apie Europos saugumo j LįUCįiė, Mastvilas, Tanvilė. 
problemas. °remjeras Hua ra-. Lapkričio 1 d.: Visų šventųjų 
gino Vakarų Europą stiprinti • šv e n tė . Liucinijus. Kirenija, 
savo karines jėgas, nes hegemo-, Gydautas. Vaiva, 
nistai plės savo siekius domi-! 
nuoti pasauliui. Europa turi j ORAS 
plėsti gynybos jėgas ir tuo iš-1 Debesuota, lietinga, tempera-
laikyti saugumą ir taiką, pasą-, tūra dieną 65 1.. naktį 45 1. 
kė Hua- I 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ KAMOV* 
Kepenė. 2652 W. 66th S t , Ctklafo, 0L «M2» 

Telefoną* 476-7088 

SVEIKINIMAI NERIJOS TUNTUI 
LSS NERIJOS JŪRŲ SKAUČIŲ TUNTUI DEŠIMTĄ GIM

TADIENĮ ŠVENČIANT, SVEIKINA IR ATEITIES VEIKLAI 
LINKI "GERO VĖJO!" 

SKAUTYBĖS KELIAS 
CHICAGOS SKAUTININKŲ-KIŲ RAMOVĖ 
CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ 

NERIJAI DE5IMT M E T Ų 

LS Seserijos Nerijos jūrų skau
čių tuntui Chicagoje rugsėjo 29 
d- sukako dešimt metu. Gimta
dienis buvo atšvęstas iškilmin
goje sueigoje spalio 21 d. ir sukak-

čius ir skatinti juos tęsti ir puose
lėti. Tunto vadovėms įvairiuose 
darbuose ir užsiėmimuose į talką 
ateina tėveliai ir (kaip geroje 
šeimoje pridera) vadovių vyrai. 

Dešimtmetis švenčiamas su 
, i džiaugsmu ir viltimi, kad palan-tuvimame pokylyje spalio 13 d., , _ . . . .,. i . «\ •• „.. . , . "i . . . I kus veiai nesiliaus putę i Nerijos 

taip pat atskiru laivų sueigose ir 
liepos mėnesį Rako stovyklavie 
tėję vykusioje „Ventės" stovyklo
je-

Per dešimtį metų Nerijos eilė
se žygiavo keli šimtai sesių. Tun
to kūrimosi laikotarpio ud rytės, 
tuntui dešimtmetį švenčiant, jau 
suaugusios, universitetiniais dip
lomais ir laipsniais besididžiuo
jančias merginos ir moterys. N e 
visos jos liko tunte. įgytos pr.o-
fesijos ir kuriamos šeimos išveda 
jas iš Nerijos gretų. Tik "seno
sios" ir užsigrūdinusios vadovės 
( su nedideliais pasikeitimais) 
ištvermingai lieka budėti prie tun 
to vairo tikėdamos, kad dabar šei 
mas kuriančios sesės ateinančia
me dešimtmetyje grįš į "gimtąjį 
uostą" keliomis dukrytėmis vedi
nos, vėl įsijungusios į veiklą per
ims vairą ir taps 
mis vadovėmis. 

Tunto narių skaičius nuolat 
nežymiai svyruoja. Šiuo metu N e 
rijos gretose žygiuoja netoli šim
tinės įvairaus amžiaus sesių. 
Gausiausi — udryčių ir' ginta-
rių vienetai. Tuntą sudaro ketu
ri laivai — udryčių, j . jaunių, 
jūrų skaučių ir gintarių kandi
dačių bei dvi narėmis gausios 
gintarių įgulos. 

Veikla gyva, entuziastinga. Kas 
sekmadienį sueigaujama Jaunimo 
centre. Kiekvieną vasarą stovyk
laujama, iškylaujama. Rako sto
vykloje tuntas turi įsirengęs pato
gią stovyklavietę. Dalyvaujama 
Kaziuko mugėse, suvažiavimuose, 
įvairiuose su skautiška veikla su
sijusiuose kursuose. Tunto apim
tyje, o kartais kartu su broliais, 
ruošami tautinių, skautiškų ir 
religinių švenčių minėjimai, ku
rių tikslas perduoti jaunajai kar
tai lietuviškas tradicijas ir papro-

tunto lietuviškai jūrinei veiklai 
plačiai išskleistas bures, o Didysis 
Kapitonas budės prie vairo, kad 
svečiuose vandenyse buriuojant 
širdimis visuomet kryptume į gin
tarinius Baltinos krantus. 

ŠVENTĖME GIMTADIENI 

Nerijos jūrų skaučių tunto "šeimos" portretas dešimtmetę švenčiant. Nnotr. J. TamuUttto 

Nerijos tuntas š. m. spalio 21 
d. Jaunimo centr,o žemutinėje sa
lėje įvykusioje iškilmingoje suei
goje paminėjo savo dešimtą gim
tadienį. 

Sueiga buvo pradėta Šv. Mišio. 
mis, kurias atnašavo Nerijos tun 
to kapelionas v.s. kun- Antanas 
Saulaitis. Šv. Mišios buvo įspūdin 
gos, nes kun. Saulaitis daug šir
dies įdėjo jas paruošdamas — įs
pūdingas pamokslas ir giliai pras-

Į mingos sesių perskaitytos maldos. 
i Mišių metu pianinu skambino nepakeičiamo- . . . r , v. , , 

ir giesmėms vadovavo gražiabal
sė valt. Alvyda Eitutytė. 

Po pamaldų, vienetams išsiri
kiavus įvyko iškilminga sueiga, 
kurią sklandžiai pravedė komen-
mendantė g. v. v. Rūta Karajiū; 
naitė. Sueiga vyko pagal įprastą 
iškilmingoms sueigoms protoko
lą —raportai, vėliavų įnešimai, 
himnas, įsakymų skaitymas. 

Nerijos tunto sesės ir vadovės 
nuoširdžiai džiaugėsi išgirdusios 
Vyriausios Skautininkės įsakymą, 
kuriuo į paskautininkės laipsnį 
buvo pakelta darbšti ir pareigin
ga šešis metus udrytėms vadova
vusi g. v. v. Rasa Jovarauskaitė — 
Narbutaitienė. 

Skautininkės įžodį pravedė vie
na iš jūrų skaučių Lietuvoje 
steigėjų — v. s. Halina Plauši-
naitienė. Į didelį skautininkių-

į kų ratą naująją paskautininkę 
j atlydėjo jos mamytė, Nerijos tun 
Į to steigėja, j . s. Aldona Jovaraus-

Iškilmtagoje sueigoje keliami Nerijos jūrų skaučių tunto ir Lituanicos tunto 
jurų skautų vtanpilal. Naatr. J. Tj 

kienė. Prieš dešimtį metų udry-
tės įžodį davusi Rasa, tuntui de
šimtmetį švenčiant, susijaudinu
si, tačiau ryžtingu balsu tarė įžo
džio žodžius, po kurių žaliuoju 
šlipsu ją papuošė jos pirmoji 
skautiška vadovė, dabartinė vy
riausios skautininkės pavaduoto
ja v. s. Janina Mikutaitienė. Įžodį 
palydėjo visų dainuojama "Lie
tuva brangi", sveikinimai ir gė
lės. 

Nerijos tuntui daug nusipel
nęs dabartinis tėvūnas p. Alfon
sas Eitutis buvo apdovanotas Pa
dėkos ordinu su rėmėjo kaspinu. 
Ordiną prisegė V S pavaduotoja. 
Pažangumo žymeniu apdovano
ta g. v. v. Aldona Kuncienė. 

Už rūpestingą pareigų atliki
mą ir vyresniškumo laipsnius pa
keltos: Į vyr. valt. laipsnį — g v. 
Irena Jasulaitytė, g. v. Laura Na-
rytė, g. v. Vida Vizgirdaitė. 

Įvalt laipsnį — vair. Alena 
Bobelytė, vair. Alvyde Eitutytė. 

Į vairininkės laipsnį — Linda 
Balčiūnaitė, Aleksandra Gražytė-

Pakeltos į vyresniškumo laips
nius buvo pasveikintos baltu ra
munės žiedeliu. 

Perskaičius laivų įsakymus, į 
kitus laivus buvo pervestos atitin
kamo amžiaus visus- reikalavi
mus atlikusios sesės ruoštis nau-
jeims patyrimo laipsniams. 

Tunto dešimtmetis būtų ne
pilnas be tradicinio raguolio. 
Žvakes uždegė buvusios tuntinin-
kės — j. s. Aldona Jovarauskie-
nė, j . s. Irena Regienė, j . ps. Jo-
landa Aleksiūnienė ir dabartinė 
tuntininkė j . ps. Aldona Veselkie-
nė, o taip pat laivų ir įgulų va
dės — j . ps. Rasa Narbutaitienė, 
g v. v. Dalia Bartkienė, j . ps. Re
gina Dapkuvienė, g. v. v. Daina 
Rudaitienė, g. v. v. Virginija Mar
kevičiūtė ir g. v. v. Regina Andri 
jauskienė. 

Nerijos tunto tuntininkė tarė 
padėkos ir įvertinimo žodį tunto 
steigėjai, buvusioms tuntinin-
kėms, visoms vadovėms, kapelio
nams, tėvūnams, stovyklavietės 
darbų vygdytojams, administra
toriams, stovyklų šeimininkėms, 
visiems talkininkams, tėvams ir 
rėmėjams. Ypatinga padėka iš
reikšta buvusioms stovyklų vir
šininkėms ir daug pasidarbavu
siems tunto vadovių paruošimui 
— j . v. s. Broniui Juodeliui ir dr. 
Jurgiui Anysui. 

Buvusios tuntinmkės ir stovyk
lų viršininkės papuoštos gėlėmis. 

Išnešus vėliavas sekė sveikini
mai: Vyriausios Skautininkės ir 
savo vardu tuntą dešimtmečio 
sukakties proga sveikino VS pava 
duotoja v. s. Janina Mikutaitienė 
ir įteikė visų pasigėrėjimą sukė
lusią dovaną — lino audinį su 
išaustomis Maironio eilėmis — 
"Kur bėga Šešupė". Gražiais lin
kėjimais sveikino JAV Vidurio ra
jono vadas v. s- Zigmas Jaunius. 
Kernavės tunto tuntininkė ps. 
Kristina Bukaveckaitė sveikinda
ma įteikė gražų albumą. Aušros 
Vartų tunto tuntininkė s. Nijo
lė Balzarienė sveikindama ap
juosė Nerijo tuntininkę tautine 
juosta, o iš Aušros vartų tunto 
Partizanės Vaidilutės vyr. skau
čių būrelio Nerijon "išplauku
sioms" sesėms — j . ps. Aldonai 
Jovarauskienei, j . s. Irenai Regie-
nei ir j . ps. Vidai Račiūnienei po 
gražiai išdegintą sagę. Savo svei
kinimą Vidurio rajono vadeivė 
j . v. s. Aldona Gasnerienė pra

dėjo pravesdama dainą "Atgimė 
Tėvynė". Iškėlusi lietuvių kal
bos mokėjimo ir mokymosi svar
bą įteikė lietuviškojo eiliuoto žo
džio meisterio — rašytojo ir po
eto Balio Sruogos raštų rinkinį. 
Lituanicos tunto vardu sveikino 
v. s. Antanas Paužuolis įteikda
mas menišką plakėte. 

Pradėjus naujuosius veiklos 
metus ne visos vadovės begalėjo 
tesėti savo pareigose, todėl tunto 
įsakymu Nr. 83 buvo paleista 
esamoji vadija ir paskelbta nauja. 
Sekė vadovių pasikeitimai parei
gomis. 

Sueigai baigiantis, sustojus ra
tu supintomis rankomis buvo 
padainuota dainų. Sueiga baigta skausmą ir nepasisekimus. Neri-
tradicine malda "Ateina naktis". Į j o s tunto kraičio skrynia kupina 

Po sueigos buvo vaišinamasi { skautiško turto, kuris skiriamas 

MIELOS NERIJOS TUNTO 
SESĖS! 

Jūsų tuntui švenčiant gyvavi
m o dešimtmetį, džiaugiamės, 
kad Seserijoje Nerija šviečia 
darbštumu, rūpestingumu ir se
s ių šaunumu. Tai tunto vadovių 
nuopelnas! 

Per praėjusį dešimtmetį kiek
viena Nerijos vadovė į tunto 
kraičio skrynią dėjo meilę skau
tiškai idėjai; krovė savo geriau
s ius sumanymus, nuolatinį rū
pestį tunto gerove. Dėjo begalę 
darbo valandų, tėvelių ir gerada
rių talką ir aukas; dėjo ir savo 
džiaugsmą, pasigėrėjimą, savo 
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Seserijos ateitis. 
Vyriausios Skautininkės v . s. 

Irenos Kerelienės ir savo vardu 
noriu į Jūsų tunto kraičio skry
nią įtiesti nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus. 

Sveikindamos Nerijos tuntą 
dešimtmečio sukaktuvių proga, 
linkime, kad, kaip toje dainoje, 
Jūsų baltos burės suplazdėtų 
Baltijos ir Kuršių Marių bango
se. 

Gero vėjo! 

-..u.?*' 

v. 3. Janina Mikutaitienė, 
LB Seserijos 
V S pavaduotoja 

L.S. Seserijos Jūrų skaučių' 
skyriaus vardu sveikinu Chirau 
g o s jūrų skaučių Nerijos tuntą 
dešimtmečio sukakties proga, 
l inkėdama daug darbingų mėtų 
ateityje. 

Gero vė jo ! 
a«w 

, 
j . pa. Vida Račiūnienė, 

Jūrų skaučių skyriaus vedėja 

- v 

gimtadienio raguoliu ir j . s. Aldo
nos Jovarauskienės paruošta ka
va. 

SKAUTU KVIESLYS 

Lituanicos tuntas vėl kviečia 
lietuviu kilmės berniukus įsijung 
ti į skautu būrį. 

Skautai sekmadieniais renkasi 
Jaunimo centre į smagias suei
gas, arba kėliąja į įdomias vietas, 
vyksta žuvauti, iškylauti .slidinė
ti, vasarą stovyklauja Rako ąžuo
lyne, -h 

Kviečiame paraginti savo gimi
naičius, draagus ir kaimynus, 
kurie turi šio amžiaus jaunimo, 
atvesti berniukus į linksmą Litu
anikos būrį. Mes renkamės (7 — 
10 mėty) 104 kambaryje 11 — 
12 v- ryto ir (10 — 14 metu) 
202 kambaryje 10 — 11 v. ryto 
Jaunimo centre kiekvieną sekma
dienį: berniukai čia turi progos 
linksmai pažaisti, padraugauti, 
išmokti skautiškų užsiėmimu — 
svarbiausia — pabūti lietuviško
je aplinkoje. 

Prašome kreiptis nurodytu lai 
ku Jaunimo centro 104 ar 202 
kambarin; arba skambinkite 
tuntininkui Kaziui Miecevičiui, 
td. 737 — 5408. 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

jaunai vadovei, kuri yra mūsų 

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

Viso* programos Ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 
iki 6:00 vai. vakaro. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 
8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 

Talei 4M-241S 
1490 A H . 

Tim 8. MAPLBWOOD AVsV 
OHIOAGO, DLL. « 0 « t 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiin 
Dr. JUT. Martynas Asysas 

KOVA DEL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje. 
Kieti viršeliai. 428 pusi. Kaina 
su persiuntimu $10.91. 

Užsakymus siųsti 
4545 W. 6Srd Si . Chicago, DL 

•Mintimi 

LIETU VI&KA VAISTINĖ 
2667 VV.69tr.Strt* "M. 778-4363 

J.&J.PHARMACY 
kt t 

PrtttAtyrTsšs ntmoksjtisi 
ANQELAIrVYTEr«SDIRKIAIlsMnWal 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliari* 
mas ir balansavimas. Stabdžiai Dus
lintuvai. Išmetarnieji vamsdšiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONB TTRES. 
Wheel alignment and balandng. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflsra 
and pipea, Tune-ups. Lnbrication. 
Changeof oil and flltera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«t 5tth Strttt _ M tft 6-1177 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 v a i vakaro. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet. 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų ligos 
G ineko log inė Ch i ru rg i j a 

6449 So. Pulaski Road (Crawfo rd 
Medical Bui ld ing) . Te l . LU 5-6446 

)ei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm , antr irketv. 6 iki 7:30 v. v. Seit 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VV A 5-2670 
Rezid. ieL,WAlbrook 5-3048.,. , ,-. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T e l . of iso ir b u t o : O L y m p i c 2-4X99... 

DR. P. KISIELIUS -
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS^"* 

1443 So. 50th Ave., Cicero T 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak išskyrus' 
treč 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet • • • 

T e l . REl iance 5-1811 «.v/i»> 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas ' u , u i 

3 9 2 5 VVest 59 th S t r e e t 
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt. 
uždaryta. 

D r . Ant. R u d o k o kab ine tą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Te l . - GR 6-2400 

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

Of is . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR C H I R U R G Ė 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD M E D I C A L BLDG. 
6449 So . Pu lask i Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

T e l . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

Of i so tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd St ree t 

Valandos pagal 
susi tar imą 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR C H 1 R © K ~ C Ė ^ 

K-CDIKIV IR VArK-yt lGOS ' 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

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

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

Spėtialy\>ė vidaus ligos . . . .~i 
2 4 5 4 VVest 71st S t r e e t . - . — 

(71-mos ir C a m p b e l l Ave . k a m p a s ) . ~ . 
pirmad , antrad., ketvirtad irpenktad. 

p p. Tik susitarus - -*--v 

Va 
3 iki 7 v 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

. ~J 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st S t . — Te l . 7 3 7 - 5 1 4 * K ~ " ' 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.* ' '"0 ' 

.MK t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų , PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd S t r e e t 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.. 
Of i so t e l . 776-2880 , rez id . 448-5545 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 361-0730 
Valandas pagal susitarimą 

įs ta igos ir b u t o t e l . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. J. J. SIMONAITIS **~ 
Tel. — GR 6-0617 T" 

6 9 5 8 S. Talman Ave.. £', 

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI 8 - « 1 9 S . . , C K , 

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

2454 VVest 71 st S t r e e t 
V'al : pirm . antrad , ketv. ir penktai . I 
b-7 — iš ank>to susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

Ofs . t e l . 586-3166; n a m ų 3 8 1 - 3 7 7 . J , 

DR. PETRAS 2LI0BA * ~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • ~ 

6745 VVest 63rd Street, _ .: 
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 4 T" 

2-7, šeštadieniais pa^al susitarimą '**""" 
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Okupuotosios 

nu 
•m 

LIETUVOS GYVENTOJŲ POLITINE SĄMONE 
Ar lietuviška politinė sąmonė jusio su tradicine lietuviu vi 

'ttkupuotoje Lietuvoje tebėra gy- suomene, kuris nuoširdžiai, iš 
XBL, ar tiki pavergtieji Lietuvos idėjinių įsitikinimu remtu egzis-
laisve, kokios Lietuvos jie no- tuojančią Lietuvoje politinę sant-
jtėtų? Tokie ir panašūs klausimai varką ar tikėtu į tarybų valdžios 
'dažnai keliami pogrindžio spau- bei komunizmo idealus" (28 p.). 
dbje ir ieškoma į juos atsakymo. . 
'Jtiuo klausimu įdomus rašinys, ~, -. . . _ - -
'tL i *..• M u ' o . i Tačiau autonus netvirtma, 
•pasirašytas N. Henriko slapyvar- , , fc . ,. .. . Z -^ 
£ u , paskelbtas neseniai mus pa- " 0 * * į , 0 » , . n u o m ° n <; butų nu 
ūkusiame pogrindžio "Varpo" l m e ; " 2 " t j * ^A™' 
tm. nr. 7 (23-31 pusi.). Rašinio m a z a .P««taikelių, savanaudžių antraštė: "Kai kuriTpolitinės są- t a u t m , e s m o r a l * netek"SI!J | į f J . j T . . *~. u . . nių, kunems komunistine siste-mones raidos Lietuvoje klausi- ^ ,. . • . . «.. 
m .„ ma esanti naudinga ir kūne dėl 
-Nūdien "oficialią" Lietuvos *J*£B?' *%??" ^ " ^ g . i... .v -v Oficialioji politine sąmone, pa Žmonių politinę nuomonę išreiš- . , . ' i. T . JT \ . " * . • . siekusi totalinę pergalę visuome-kįa ne pati tauta, ne jos atstovai, . . . . . . . . . . ., 
Rinkti demokratiniu būdu, bet P f 5 ^ ^ ^ ^ P ™ " " ^ ^ 

A. SOLŽENICYNAS APIE RUSIJA, VAKARUS 
IR EMIGRACIJA 

Jo pasikalbėjimas su anglų BBC radijo bendradarbiu. 
Perspausdinta ii pogrindžio* "Perspektyvų" Nr. 9. 

1974 m. vasario 13 A įžymus 
rusų rašytojas A. Solženicynas 
buvo suimtas ir ištremtas į už
sienį. Sio, visame pasaulyje pla
čiai pagarsėjusio ištrėmimo pen
kerių metų sukakties proga Ang
lijos radijo BBC bendradarbis 
Ivanas Sapietas apsilankė A. Sol
ženicyno namuose tarp miškų 
Vermonte (JAV) ir su juo kalbė
josi. Žemiau pateikiame n dalį 
A Solženicyno ir I. Sapieto in
terviu. 

— Aleksandrai Isajevičiau, 
kaip žinote, emigrantas dainai 

Maskvos statytiniai valdin'inkai tt
 1.^ta.1.inio ž l u g i m o a s m e n i n ė i e [ p r i s l ė g t a s kartėlio dėl pagrindo 

L ^X,~AKJ ^ ^ . „ . L . , - * - « ^ politinėje sąmonėje. Ji nieko * - . mJfrMmtn „,mMt„ « * 

seniai susovietinta, 
suintemacionalinta, suateistin-
tąjr neturinti tautiškos sąmonės, 

zmo-
šiandien su-

rrr griškevičiai, barkauskai, šepe- {" , J ,_. A 4 «, . . , - . .» . ZL- • bendra neturi su tautos gyvąja CUu, rakunai, aničai, portniagi- ... „ /OQ o n ? *> -A- -JX- • i *u • ui , politine sąmone" (28-29 p.), nai, gaidžiai, lazutkos, niunkos, *^._ „ ., * . . , • 
Kazakevičiai oetroniai ir i iuos N' H e n n k a s > straipsnio pabai-
Današūs asmenvs. g o , e nso a p I e h e t u v i g c a J * lšei" 

T . . . . . . . . . T . _̂ . viją svetur ir pažymi, kad mūsų Jei tikėti jais, Lietuva yra jau .x . .. * \ . . . A 4 ' .' - ' išeivija yra neatskiriama tautos 
nutautinta, , ,. ,, /r*. . „, . ._ . .. t 

dalis (29 p.). Tai išeivija tu
rinti žinoti, kad "oficialioji poli-

. , .- v , . ,. . tinė sąmonė Lietuvoje neturi jo-
pąsisakanti uz komunistinę sant- . . . 4 J. _. .' \ . . ftftft « kios rimtesnes ar tai nuoširdes-vąrką visais 99,9 procentu. T J-I n -J-
j»R» ^ v n e s paramos Todėl klaidinga 

tačiau oojrrindžio "Varpo" k a i k u r i ų ^ ^ J 0 5 duoksnių nuo-i£~? J t.* x i. J ^ - ^ monė, kad režimui bent dalį tau-bendradarbis rašo, kad mūsų . , , ,. ., .„ . . . . , „ . . .. . . . tos pavyko bolševikiškai įndok-aukščiau minėtas įspūdis yra . . *"", ' „ . .. «« J *• -a ii - j - tnnuoti. Išeivija savo pažiūrose i paviršutiniškas, klaidingas. , Xi ^ . v , . . f r~ . : A* **1 . , . ,. . ,. . • kraštą tun griežtai skirti tautą Žmonių viduje oficialiosios są- e. . ,. —.,. . , v*̂  . . ' T. ^ . . j nuo oficialios politines krašto mones nėra. Ji tenai nepateko, . . _ *. j . * • .-, . . , z - ' - • • sistemos, matydama tautoje eg-o jei ir pateko, tai neigiamomis . . . ' 7 .. , . ; ?„ » J ,*^ , '. j . zistuojanti antipodą sistemai fotmomis, kūnų - vardas: ei- . « Q \ ^ 
nfzrnas, atbukimas, dezinforma- ^ n Ą.J . I . i ». .. ' , t Politinis laukas krašto cija, agresyvumas, komformiz- . _ »» / ~*» nių sąmonėje esąs mas, karjerizmas (23p.). M rv ,.TT. , v. v J ? , . J ^ . v ^ j , , silpnintas, politinėje krašto zmo-Tohau autorius nurodo, kad . rZ ' . . . _ 
. T' ti »m * f *? v sąmonėje atsiradęs tam 
i • • • -J-? i- • • I r tikras vakuumas (tuštuma), 
kairiosios radikaliosios inteligen
tijos sluoksnių, kurie tikėję mark- * 
sizmo ideologija. Tačiau, kai tie Kalbėdamas apie išeivijos pa-
žrrionės atsidūrė stalinistinės vai- galbos tautai reikalingumą, 
džios atmosferoje, jų sąmonė pa- "Varpo" bendradarbis iškelia rei-
sikeitė: "Žmonės, kurie tikėjo so- kalą išeivijai "visais galimais bū-
cialinės lygybės idealais, labai dais informuoti tautą per radiją, 
greitai pamatė, kur je pateko" spaudą, asmeniniais kontaktais 
(24 pusi.). su krašto žmonėmis abiejose ge-

Po Stalino mirties atsiradęs ležinės uždangos pusėse ir t t 
politinis palengvėjimas, padėtis Gyvojoje krašto politinėje sąmo-
pasikeitusi ir buvę manyta, kad nėję dominuoja nacionalistinės 
Sovietų Sąjunga eis demokratiza- nuotaikos, šis neabejotinai tei-
cijos, laisvėjimo keliu. Tokių pa- giamas faktas užtikrina krašto 
lengvėjimo momentų buvę, žmo- žmonių bei išeivijos politiniu 
nių nuotaikos pasidariusios stip- tikslų vienybę" (30 p.), 
rios ir gyvybingos. Tačiau "po Kokia turės buri ateities Lietu-
Brežnevo valdymo pradžios galu- va? Tokį klausimą kelia N . Hen-
tinai išryškėjo, kad tikėjimas su- rikas ir į jį atsako, kad ji turės 
laukti laisvės yra beviltiškas. Eg- būti laisva bei nepriklausoma, 
zistuojanti sistema visiškai sus- atstatyta etnografinėse ribose, 
tabarėjusi, apimta stagnacijos. Jos santvarka turės būti per-
Jokio savaime ateinančio sočia- tvarkyta, kad atitiktu nacionali-
lizmo su žmogišku veidu laukti nius tautos reikalavimus bei na-
netenka. Arba sistema griu9, ar- cionalines tradicijas, turėtu arti-
ba merdės ilgą laiką. Pamažu ji mai bendrauti su Vakaru pasau-
irs, bet tai ilgas procesas. Tokio- liu, rusifikacijos ir panašios ten-
je atmosferoje gyventi labai sun- dencijos panaikinamos, elimi-
ku" (26p.). nuojamos, pilnai užtikrinta 

* kūrybinė, kultūrinė, religinė ir 
"Kadangi egzistuojančioje sis- kitos laisvės, 

temoje demokratijos negailima * • 
sulaukti iš viršaus, reikia ją pra- Ir iš kitų šaltinių mus pasie-
dėti bandyti iš apačios" (27 p.), ki žinios, kad okupuotoje Lie-
Taigi ir Lietuvoje vis labiau at- tuvoje tautinė sąmonė vis labiau 
sirandą žmonių, kurie bando sis- stiprėja, kad tauta ruošiasi lais-
temą griauti "iš apačios". To- vės valandai, nors ir nežino, ka
liau N. Henrikas rašo: "Remian- da ir kuriomis aplinkybėmis ji a* 
tis dabartine politine situacija teis. "Šiandieninė Lietuva yra 
Lietuvoje, galima konstatuoti, kovojanti Lietuva. Lietuva, puo-
kad didžiulės Lietuvos visuome- selėjanti šviesesnio rytojaus vil-
nės dalies politinė sąmonė tauri- tis. Okupuotoje Lietuvoje kiek-
nė.. Nepriklausomybės idėja gv vienas be išimties lietuvis turi 
vuoja. Jėgos dėka pasiekta komu- išspręsti dilemą — su kuo? Gy-
nisty pergalė jokiu būdu nereiš- venimas to reikalauja. Gyve-
kia oficialiosios politinės sąmo- nimas verčia tapti arba didvyriu, 
nės įsigalėjimo Lietuvoje. Lietu- arba niekšu. Kito kelio nėra", 
vių tauta taip ir nepasidavė oku- Šiais žodžiais baigia rasinį minė-
pantui bei jo indoktirinacijai. Ne- tas "Varpo" bendradarbis. Beje, 
daug bus nusižengta tiesai, jei pabaigoje jis prideda pasinaudo-
bus pasakyta, kad šių dienu Lie- jęs mums jau gerai žinomu A. 
tuvoje nėra nei vieno lietuvio ar Štromo ir T. Venclovos mintimis, 
net ne lietuvio, bei asmens, susi- b. kv. 

po kojų necekimo, gyvena tik 
praeitimi. 

— Ivanai Ivanovičiau, 
emigrantas. Aš sieloje 
nusprendęs išvykti iš 

aš 

emigracijos. Ne 
kad savanoriškas 
bai sumažina išvykusiojo teises 
spręsti ir lemti apleistojo krašto 
likimą. Išvažiavai — tai ir pats 
praradai. Išsilaisvinai nuo parei
gos — tai ir nuo teisių, o šalis 
tebevelka savo likimą, ji (.. .). Aš 
visada sakiau, kad trečioji emigra
cija bėgo ne nuo kulkų, kaip 
antrosios kariai. Jie išvažiavo bū 
tent tuo laiku, kai tėvynėje už
sidarė visos galimybės veikti, ir 
jėgos ten reikalingos. Komunisti
nio režimo iš išorės neįveikti, 
tik iš vidaus. 

Išvažiuoja,, žinoma, įvairių ka
tegorijų žmonės. Didesnioji da

ne lis išvažiavo savo gyvenimą pa-
nebuvau gerinti, abejingi paliktam kraš-
tėvynės. tui. Labai maža, bet politiškai 

visi supranta, donimas. Ir čia pabrėžtinai puose 
išvykimas la-1 lėja savo neapykantą. Nuo žodžio 

Negalvojau, kad štai kažkur pra- J aktyvi dalis tartum 
dėsiu naują tikrąjį gyvenimą. To
dėl mano psichologija kitokia. 

— Betgi aš kalbu apie emigra
ciją bendrai. Tai visuomeninis 
reiškinys, kaip manoma, turįs 
savo istorinę prasmę. 

tęsia 

— N a taip. Ta emigracija is
torinę reikšmę, žinoma turėjo: 
padėti mums išsaugoti istorinę 
atmintį apie ikirevoliucinius, re
voliucinius laikus, arba laikus, 

demo
kratinio teisių gynimo veiklą, 
bet ji pateko į tokią būklę, kad 
tartum prašo, kad kaimynai pa
dėtų tvarkytis namuose. Dieve, 
kur jau ten vakarai padės. Kur 
jau ten! Save tegelbėtu. Šios emi
grantų grupės veikloje laisvės 
sąlygomis atsiliepia ir pažiūrų 
stoka. Negalima visos filosofijos, 
visos veiklos apibrėžti: duokite 
mums teises, vadinasi, išlais-

, , „ . . . . , . . . .vinkite surakintas rankas! Na , 
kada Rusijoje viską trempė AĮI, ^ ^ ^ i š t rauksime. O to-
abejoju, kad antroji ir trečioji 
emigracija istoriškai reikšminga. 
Trečioji —̂ tik uodegėlė... 

Nei pagal reikšmę, nei pagal 
gausumą jos negalima lyginti su 
dviem pirmosiomis. Rusijos išgelj 
bėjimas ir negali priklausyti nė 
nuo jokios emigracijos. Nėr ko ir 
laukti. Jis išeis iš vidaus — iš pa
čios Rusijos. Aš tikiuosi, kad ki 

liau? č ia ir paaiškėja naujosios 
Rusijos istorijos nežinojimas. Iš 
esmės jie aplenkia visas mūsų is
torijos pamokas, kaip nebuvu
sias, ir, pasinėrę į liberalizmo te
orijas, nori vasario įvykiu pasi
kartojimo. O ta — pražūtis! 

Paskui yra kategorija išvažia
vusių iš aštrios neapykantos ne 
tarybų santvarkai, o pačiai Rusi-

tą kartą, ne taip, kaip 1917-siais,'jai, pačiai liaudžiai. Netgi pra-
krašto likimą nuspręs tie, kurie keikia išvažiuodami — vadina-
joje gyvena, o ne tie, kurie grįš iš masis Teleginas, žinomas pseu-

"provoslavas" traukuliai suima. 
Bet šie aiškūs, apie juos aš ne
kalbėsiu. 

Yra dar viena pavojinga kate
gorija, kuri, gal būt, ir atlieka is
torinę užduotį. Jie čia atvažiuoja 
ne kaip šiaip emigrantai, o kaip 
įgalioti mūsų šalies, liaudies, is
torijos, kultūros ir viso ko aiš
kintojai. Jie mitriai čia prisitaiko 
prie vietinio skonio, užsakymų 
— ko iš jų laukiama. Ir išvados 
visada kuo naudingiausios ko
munistiniam režimui TSRS. 

— O ar negalima manyti, kad 
jie vis dėlto reiškia kažkiek nuo
širdžią savo nuomonę, savaip at
sako į Rusijos skaudžiuosius 
klausimus? 

—Aš nesiimu spėlioti tikrų
jų šios kategorijos impulsų. Ta
čiau tenka pasukti galvą. Pagal
vokite. Tuos, kurie bendradar
biavo su nacional — socialis
tais, teisia. O kas dešimtmečius 
bendradarbiavo su komunistais, 
visas buvo persismelkęs savo rau
dona knygele, — tuos Vakarai 
priima kaip geriausius draugus 
ir ekspertus, nors daugelio jų 
mokslinis lygis — kirpėjiškas. Ir 
štai kokia jų kryptis keliais vari
antais — bet kokiu atveju sutai
kinti amerikiečius su TSRS ko
munizmu, kaip pačiu mažiausiu 
blogiu jiems, arba netgi teigia
m u reiškiniu. Ir atvirkščiai — 
įtikinti, kad rusų tautinis atgimi
mas, netgi rūsy tautos naciona
l inė egzistencija — tai didžiau
sias pavojus Vakarams. Čia jų vi 
sa virtinė. Visų neišvardinsi. 
Štai Jarovas. Buvo jis komunisti
nis žurnalistas. Septyniolika me
tų paeiliui niekam nežinomas 

IS Amerikos Lietuvių kongreso Clevelande. Iš kairės: dr. K. 
oas, P. Dargis, vysk. A. Deksnys, gea. kons. A. Simutis. 

Bobelis, A. Kasulattis, dr. J. Valaitis, prd. J. Balkū-
Nnotr. VI. Bacevičiaus 

jaunas komunistas ar dar men
kesnis. Ir staiga — universiteto 
profesorius! Atspausdino dvi 
knygas, kuriose TSRS nagrinė
ja su didžiausiu priešiškumu vis
kam, kas rusiška. "Vašington 
Post" per visą skiltį spausdina: 
— Brežnevas — taikos šalinin
kas. Jo knygų prasmė: visas jė
gas — už Brežnevą! Palaikykite 
komunistinį režimą. Ir prekybo
je bei diplomatijoje remkite jį, — 
tai jums, amerikiečiams, paran
ku. O TSRS jį palaiko visi "Be-
riozkos" parduotuvių lankytojai. 
Bet kokia kitokia Rusijos valdžia 
jums bus blogesnė. Jis netgi ne
priekaištauja komunistiniam re
žimui už 60 milijonų žmonių 
sunaikinimą. Žodelį "buožė" pa
sigriebė, bet taiko jį senajai Rusi
jai: jis ten buvo buože. Visi jo 
samprotavimai paremti prekės 
ir vartojimo požiūriu. Jo knygo
se nerasi minties, kad rusų tau
ta gali turėti kokią nors religiją, 
kad tai gali kažką reikšti jos is
torijai, jos siekiams. Ir štai tokios 
burnos čia aiškina Rusiją. Štai to 
kius žiedelius išaugino komuniz
mas. O Amerika juos visus mie
lai renka, nes jų čia labai lau
kia ir nori, kad būtų galima su 
komunizmu draugauti. O Rusija 
— bloga. Ir Amerikos profesoriai 
vienas paskui kitą kartoja: štai, 
pagaliau, atėjo mokslininkai eru
ditai ir mums išaiškino, ko rei
kia bijoti: visai ne komunizmo, o 
rusų tautos nacionalinės egzis
tencijos. 

Tokiomis čionykštėmis aplin
kybėmis neįmanoma, pavyzdžiui, 
tarptautiniu lygiu ginti Igorio 
Ogurcovo. 

— Tačiau Amerikos, ir ne tik 
Amerikos, o aplamai Vakarų 
šviesioji visuomenė, ar bent jos 
dalis yra informuota apie tikrą
ją padėtį. Kaipgi paaiškinti tai, 
kad ji taip lengvai persiima šia 
nuotaika? 

— Amerikos visuomenė linku
si tokių įkalbinėjimų klausytis, 
pirma, todėl, kad yra sena tradi
cija apie nacionalinę Rusiją kal
bėti tik blogai. Dar nuo praėjusio 
šimtmečio pabaigos šią tradiciją 
čia pradėjo Miliukovas. Vėliau 
prieita prie to, kad pirmojo pa
saulinio karo metu Amerikos 
bankai Anglijai ir Prancūzijai 
davė paskolas su sąlyga, kad šie 
kreditai nepakliūtų Rusijai — są 
jungininkei. Antra, — turi įtakos 
Amerikos intelektualų simpati
jos socializmui ir komunizmui. 
Jie beveik vien tuo kvėpuoja. 
Amerikos universitetuose šian
dien būti marksistu — tai garbė, 
č i a visur daug marksizmo ka
tedrų. Trečia, — toks aiškini
mas labai ramina visus Vakarus. 
Jeigu visas TSRS siaubas kilęs ne 
iš komunizmo, o iš blogų rusų 
tradicijų nuo Ivano Žiauriojo ir 
Petro, tai Vakarams nėra ko bi
joti. Vadinasi, mums nieko blogo 
neatsitiks. Jeigu įsigalės socializ-

Ktmgimfai KastoHf, šią vasarą pa
sitraukęs iš okupuotos Lietuvos, Balio 
spaudos konferencijoje, Chkagoje. 

Nuotr. V. 

mas, tai tik geradariškas. 
Demaskavus tarybinę sistemą, 

Vakarų nuomonė atsitraukė iš 
vienos tranšėjos į kitą. Pirmiau
siai atsitraukė nuo Stalino ir vis
ką suvertė stalinizmo mitui, ku
rio ir nebuvo. Paskui skaudama 
širdimi paliko net ir Leniną. Jei 
visas blogis iš Lenino, tai ne to
dėl, kad jis komunistas, bet todėl, 
kad jis rusas. Jei visa tai — rusiš
kas iškrypimas, tai ko bijoti Va
karams. Vakarai labai bijo išgirs
ti tiesą. Bet kokią tiesą. Vaka
rai labai yra linkę apgaulingai ra
mintis. 

Na, ir ketvirta. Ta Vakarų 
intelektualų simpatija tarybinei 
santvarkai remias? ideologiniu 
bendrumu. Materializmas — ate 
izmas. Su religija atvirai sieja
mas judėjimas juos visada sune
ramina. Jeigu ne gąsdina. Štai 
kaip. Si Amerikos mokslinio pa
saulio nuotaika užsklendžia ga
limybę suvokti Rusijos istoriją, 
nors* apie ją samprotauja su 
aplombu, tartum kiaurai ją per
pratę. Tartum ją būtų galima 
suprasti praleidžiant dešimtį pra-
voslavystės amžių. Atrodytų, 
vakarietiškoji laisvė jiems teikia 
galimybes, nesulyginamas su me 
lagingu tarškiu tarybiniu moks
lui. O jie pasilieka lyg užhipnoti 
zuoti tarybinės istorijos koncep
cijos. Nejučiomis jie priima pa
grindinius4 jos teiginius ir disku
tuoja tik dėl detalių, kartais dėl 
asmenų charakteristikos, trakta
vimo. Bet jeigu kokia nors sritis 
TSRS visai uždrausta, tartum ne
egzistuoja, tai Vakarams ji lieka 
visai nežinoma. Pavyzdžiui, pui
kusis Vakarų mokslas 55 metus 
nieko nežinojo apie Gulagą, ne
įsivaizdavo jo mastų, netikėjo, 
kad jis yra. Taip bolševikai liau
dies pasipriešinimą apskelbė ban 
ditizmu, ir Vakarų mokslas nu
tarė: pakrikas banditizmas! Ir 
netgi visiškai ignoruoja platų 
liaudies priešinimąsi bolševi
kams. 

(Bus daugiau) 

PBIEftAS TAPO DI^IHJUĮgigtatvdtaimaa i i pareigų. 
Lenkijos nepriklausomybės 

metate muzikas) Paderevskis bu
v o Lenkijos valstybes ministe-
ris pirmininkas. Vieną vėlyvą 
vakarą, jam besvarstant vals
tybės reikalus savo boto kabi
nete* prie jo atsirado užpuolikas 
su revolveriu vienoje rankoje, 
o kitoje rankoje laikė raitą ir 
reikalavo, kad Paderevskis tuč 
tuojau tą raitą pasirašytų. Rai
tas gi boro Paderecskfaii — at-1 drangas" 

Paderevskio Žmona, miegoju
s i kitame kambaryje, išgirdusi 
trinkimą atsibudo ir, kai įžengė 
i vyro kabinetą, rado savo vy
rą besigrumiant su užpuoliku. 
Greit buvo telefonu pasaukta 
policija. Paderevskis teakė 
jiems paimti užpuoliką ir išve
dus į gatve paleisti. Nuo to 
laiko, pasakodavo Paderevskis: 
"Sis žmogus buvo mano geras 

PRIE MILŽINU 
TILTO 

P . M E L N I K A S 
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Jis s ta iga doko i i lovos. Šviesa filtrą vos pro 
langus. Na, ir nesąmonė! Itrūkusio laikrodėlio 
rodyklė rodė jau penkias. O pasimatymas Šeštą! 
Sekundžių rodyklė lyg buvo sustojus. Pakratęs, 
užsuko, užvedė, trumpam sustojusį mechanizmą ir 
skubiai nuėjo prausyklon. 

Greit nusiprausęs ir atsigaivinęs šėlstančia 
vandens čiurkšle ant veido, jis nusiskuto ir skubiai 
pasileido laiptais į apačią. Pro arkos angą jau matės 
didžiuliai praėjusio lietaus darbai. Vėjas išlaužė 
šakas. Jos vaiduokliškai buvo nešiojamos po aikštės 
balas. Bet dangus buvo tyras ir mėlynai švarus, 
šaligatviai, kaip prieš šventę, gerai išplauti — viskas 
blizgėjo". Miestas atrodė tarsi išmiręs. Gatvės beveik 
tuščios ir liūdnos. Balta bažnyčia tik aikštėj tviskėjo. 
Jos bal tas optimizmas kontrastavo su praėjusia 
vėtra. 

Jei gundomas Careckis išvažiavo namo, tai 
Genės gundomas Danys tai gal atras čia? 
Pl iauškėdamas drėgnais padais ant šaligatvio, j is 

t galvojo, jei Genė jį kvietė sapne susitikti po 
kolonadom, ar tai nėra š is tas? 

— Ir štai, baltu lietpalčiu, baltą veidą kiek 
atsukus kiton pusėn, ji jo laukė. 

Praeinantis vyriškis įsmeigė į ją akis, apžvelgė 
nuo ga lvos iki grakščių kojų ir, dar atsisukęs, 
palydėjo akimis. 

Genė, l y g atpažinusi Danio skubančius 
ž ingsnius , apsisuko ir jį pastebėjo. 

— Pavė lavau . Š imtas atsiprašymų, — Danys 
pasakė. 

— Skubėjot, matosi , D a n y . 
— Skubėjau. 
— K a s nutiko? 
— Sustojo laikrodis. — D a n y s žiūrėjo į juodą 

ciferblatą ir bokšto laikrodį palyginimui. 
— Tryl ika po šešių, — ji pasakė, žiūrėdama, kaip 

jis nustat inėjo rodykles. — Tavo laikrodėlio stiklas 
įtrūkės? —- pridėjo. 

— Ar ne keistas oras? — sukdamas spyruoklę, jis 
staiga panoro keisti pašnekesį, į klausimą 
neatsakydamas. 

— Keistas . Taip i lgai nelijo. O dabar žiūrėk. 
Mūsų kieme bala, nors brisk. 

— Ledai mane pažadino. 
— Miegalis. . . 
— L a n g u s išdaužė. Pliekė ir trankėsi, kad laiku į 

p a s i m a t y m ą ateičiau. 
— Pata ikė ir į laikrodėlį, — ji juokėsi. 
Bet D a n y s vėl pokalbį pasuko kitur. Kalbėjo jis 

apie pavasar į ir, poetiškai užbaigęs, nutilo. Jis 
pagalvojo, kad ji yra labai graži, ir savęs išsigando. 
Grožis v isuomet jį jaudindavo ir kaustė, ir jis 
nemokėdavo minčių užbaigti. Nežinojo, ką 
gražuolėms reik sakyti , ko nereikia. Ar tai nekvaila, 
ar tai n e bail ių cenzūra, j i s galvojo. — Pavasaris, 
l aužydamas ledus, budina svietą... — kažkodėl 
pasakė ir norėjo paimti jai už parankės, bet 
susi laikė. J i s ž ingsniavo šal ia jos ir i lgai tylėjo, 
než inodamas , kur jie e ina ir kodėl. — Mes einame, 
bet než inome kur einame, — pasakė, lyg kažką 
svarbaus atradęs. 

— E i n a m e ir v iskas . 
— Kuria kryptim? 

— Nežinau. 
- — Gerai, kad nelyja. 

— Gera pasivaikščiojimui. 
— Toks švarus išplautas oras, — jis nesąmones 

kartojo. 
Lietaus balutės tyvuliavo p o kolonada. Gatvėje 

vėjas į balas popierius nešiojo. Dangus buvo švarus 
ir tyras, net šaligatviai pasivaikščiojimui išplauti. 
Gatvės buvo tuštokos — vos v ienas kitas skubantis 
praeivis. Bal tas rotušės bokštas su auksiniu 
laikrodžiu smigo į nedidelį debesio pūkelį. 

— Visa išplauta, kaip šventei, — jis pasakė. 
— Išvalyta ir lietaus tarsi persijota. 
— Net iškvėpinta. 
— Ar ne dulkėm? 
— Bet, kai įtrauki oro, jos pavasariu kvepia. Ir 

vaikščiojant nedulka. 
— Reikia tik per balutes šokinėti, š ta i viena! — 

Genė peršoko ją, bet jis apėjo aplinkui. 
J i s juto, kaip po lietpalčiu pajudėjo jos grakštus 

kūnas, bet stangėsi jo nematyti. Jis neklaidžiojo 
akimis, kaip anas praeivis po kolonadom. Net po 
lietpalčiu išryškėdavo jos k u r a s — jis nebuvo jo 
akims paslėptas. Jį žavėjo jos judesiai ir jos juokas. 
Tokia buvo to momento romantika. — Neblogai, — 
jis pasakė ir tada išdrįso paimti ją už parankės. Visa 
tada kiek intymiau atrodė — A i iš Kauno. Iš kur tu? 
— paklausė. 

— Iš Šiaulių. Buvau kiek ir Kaune. 
— O tėvai čia? 
— Ne, Lietuvoj. , 
— Ilgai jų nematei? 
— Galima sakyti, gan ilgai. 
— Tai čia esi vfena? 
— Turiu draugių. 
Ir draugų, Danys pagalvojo. 

i (Bus daugiau) _ _ _ _ ^ _ _ 
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BOSTONO 
ŽINIOS 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS BOSTONO 

KOLEGIJOJE 

Gotiškoje Bostono College Ga-

KOVOJE U 2 LIETUVOS LAISVI 
Kas demonstravo Maskvoje? 

L. KERULIS 

1939 m. rugpiūčio 23 d. ir rug
sėjo 28 d. Maskvoje buvo pasi
rašyti Molotovo ir Ribbentropo 
slapti susitarimo paktai — pro
tokolai, kuriu pasėkoje Lietuva, 

sson salėje spalio 14 d įvyko Vii- j L a t y i j a Jr £ s t i j a n e t g k o ^ ^ 
niaus universiteto 400 metų su-j 
kakties akademija. JAV LB Bos 
tono apygarda suruošė šį minė
jimą garsiame jėzuitų universi
tete Bostone. Akademija buvo re-
•prezentacinio pobūdžio renginys. 
Visa programa buvo pravesta 
anglų kalba. Nors buvo dėtos pa
stangos atkreipti vietos laikraš
čių ir radijo televizijos stočių dė
mesį, nebuvo susilaukta atgarsio. 
Buvo pakviesti ne lietuviai aka
demikai bei tautybių atstovai. Jų 
atsilankė vos penketas. 

Nepaisant to, pati akademija 
. labai sklandžiai praėjo. Akade
miją atidarė JAV LB apygardos 
vicepirm. Algirdas Budreckis. 
Programai pravesti buvo pakvies
tas Algirdas Mitkus, A Mitkus 
yra baigęs Bostono kolegiją ma
gistro laipsniu anglistikoje ir dir
bęs to universiteto administraci
joje. Jo dėka i i kolegija mie
lai sutiko globoti minėjimą, 
įtraukdamas jį į savo renginių ka
lendorių. Apibūdinęs Vilniaus 
universiteto reikšmę A Mitkus 
pristatė Boston College preziden-

Donald Monan, SJ. 

priklausomybių. 
1940 m. birželio 15 d. „taiką 

ir laisvę mylinčio" Kremliaus de
spoto Stalino įsakymu rusų rau
donoji armija įžengė į Pabaltijo 
valstybes ir jas okupavo, o tero
rui vykdyti atgabeno enkavedis
tų kolonas. 

Š.m. rugpiūčio 23 d. tos gėdin
gos Molotovo-Ribbentropo sutar
ties 40 metų sukakties proga 
Maskvoje demonstravo 45 pa-
baltiečiai — 37 lietuviai, 4 lat
viai ir 4 estai, reikalaudami, kad 
Sov. Rusija panaikintų, atšauktu 
savo susitarimą, viešai paskelb
tų pilną Molotovo-Ribbentropo 
pakto tekstą bei visus prie jo pri
dėtus slaptus protokolus ir pasi
trauktų iš Pabaltijo valstybių. 

Ras gi tie 37 lietuviai, kurie 
demonstravo ir pareiškimą pasi
rašė? Nors pavardės žinomos, bet 
ne apie visus yra smulkesnių ži
nių. Kai kurie iš jų jau buvo ru
sų okupantų suimti, tardyti, ka
lint* ir kankinti kalėjimuose ir 
Sov. Rusijos koncentracijos sto
vyklose. Praėję kančios kelią, ne-tą kun. J . . „ . _ . , .»_ „, .,.„... 

Rektorius Monan pasveikino da- j į į į į į ' o k u p a n t ų . Snaiffe 
lyvius ir svečius kolegijos vardu 
^pabrėžė, kad jam yra dviguba! V y s t a s Bastys, s. Antano, g 
garbė dalyvauti akademijoje. Kaip į ^ 5 m., dar ]aunas 
universiteto rektorius jisai gali « - , . . , ,... v 

_• »• T -̂I • « u j Q m ; ; ~ ;». tas Vladimiro kaleumą Karagan-
įvertinti Vilniaus akademijos ir . • , _! «o 

•-. • • x„ ; T:„-*~~- s»ri« ' dos ir Permės kone. stov., po 23 
imiversiteto masą \ Europos svie- . " V n~c , . 4u> 

dar jaunas būdamas 
m. nuteistas 25 m., kalin

simą bei mokslą. O jam, kaip jė
zuitui, yra malonu, kad jo kon-| 
fratrai įsteigė ir tvarkė Vilniaus 
universitetą du šimtmečius. 

Kun. Antanas Jurgelaitis, OP, 
skaitė paskaitą apie aplinkybes, 
kurios privedė prie universiteto 
įteigimo. Vilniaus akademija at
sirado kaip kontrareformacijos 
kovų su protestantizmu rezulta
tas. Šioje religinėje ir ideologinėje 
dramoje tikras herojus buvo Vii 

m. tremties 1976 m. paleistas 
grįžo į Vilnių. 

Petras Cidzikas, g. 1944 m., 
studijavęs teisę, paskleidęs atsi
šaukimą, skatinantį grąžinti de
mokratiją ir reginantį pastatyti 
paminklą stalinizmo aukoms. 
1973 m. suimtas, dar apkaltin
tas LKB Kronikos platinimu, už

darytas į Černiachovskio psich. 
ligoninę Įsrutyje. Išleistas dirbo 
vienoje parduotuvėje. 

Arvydas Cekanavičius, g. 1949. 
VI. 12, medic. stud., 1973 m. Kau
ne suimtas už dalyvavimą po
grindžio spaudos platinime. Ka
lintas Černiachovskio psich. ligo
ninėje — kalėjime Įsrutyje. Po 
2 metų perkeltas į Naujosios Vil
nios psich. ligoninę 1979.1.25 pa
leistas apsigyveno Kaune. įsijun
gė į žmogaus teisių veiklą. 

Virgilijus Jaugelis, s. Vinco, g. 
1948 m. Kaune, kunigas, 1974. 
IV d. suimtas, 1974.XII.24 nuteis
tas 2 metams, kalintas Pravieniš
kių darb. stov., ten kriminalinių 
kalinių 1975.11.10-11 naktį labai 

Mordovijos kone. stov. Grįžęs bai
gė univ., dirba ekonomistu Vil
niuje. 

Algis Statkevičius, g. 1937 m., 
suimtas ir uždarytas į psich li
goninę 1970 m. išleistas. . 

Antanas Terleckas, dipl. eko
nomistas, istorikas, Vilniuje jau 
1958 m. buvo teistas. Nuo 1972 
m. dirbo valgyklų — restoranų 
valdybos žinioje esančiame kon
diterijos ceche. 1973.V.24 suim
tas, nors kaltė nebuvo įrodyta, 
1973.XII.26 Vilniuje teismo nu
baustas 1 met laisvės atėmimu 
griežto režimo sąlygomis. 

Jonas Šerkšnas (Šerkšnys?), g. 
1917 m., suimtas, 1967 m. nu
teistas 10 met , kalintas Permės 
kone. stov. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
•~~ 

• I S C E L L A N CO L S 

niiuiiiiiimiiiiiiiiiniiiHiiniiiiiinmiiiiiii 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th SU teL 776-1486 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4956 Archer Are. 
IIL 60*32, tsl. 877-5980 

Zigmas Sirvinskas, gyv. Kaune, 
1976.DC.13-15 nuteistas 2 met. ka
lėti, atliekant bausmę Alytaus 
griežto režimo legeryje. 

Jonas Volungevičius, buv. kon-j SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
servatorijos stud. Vilniuje, po ka 

tiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiminiiii 
iTAlrtų prekJij p—trinkimai a»-

branfUU Ii mflMj —nrtžllo, 
00SM06 PARCELS EXPRB68 

2501 W. 08 Si., Chlosgo, 111. 00629 

sumuštas, nugabentas į Vilniaus Į r 0 ^ Rusijos'kone. stov. i§ka-
Lukiškių kai. ligoninę. Dėl sun-1 j ^ 5 m e t u s > 
kios ligos 1975.V.7 išleistas. Bu-

tarpe buvo prof. Simas Sužiedė
lis, Antanas Mažiulis, dr. Jurgis 

SauTvysknpas Valerijonas Protą- j Gimbutas, muzikė Elena Vasy-
jevičius, be kurio pastangų vargu 
a r būtu karalius Steponas Bato
ras išdavęs karališkąjį steigimo 
raštą, ar popiežius suteikęs tai 
akademijai pilnas universiteto 
teises. Vaizdingais pavyzdžiais 
kun. Jurgelaitis parodė, kad Vil
niaus universitetas buvęs ir lie
tuvių tautinės kultūros žadinto-
įts . Kun. Jurgelaitis savo temą 
išdėstė gyvai ir vaizdingai. Jis 
yra Providence College (Rhode 
Islande) ispanų literatūros pro
fesorius. 

Antras prelegentas, dr. Stasys 
Goštautas, apibūdino Vilniaus 
universitetą moderniaisiais lai
kais, t y . po jėzuitu ordino užda
rymo 1773 m. Jisai iškėlė įdomų 
momentą, kad dažnai rusų ir ki
ti mokslininkai klaidingai datuo
ja Vilniaus universitetą nuo 1803 
m., kada caras Aleksandras I de
kretu pavadino Lietuvos vyriau
sią mokyklą „Imperatoriškuoju 
Vilniaus universitetu". V U dabar
tinis rektorius net turėjo įtikinti 
rusus, kad šiais metais iš tikro 
švenčiama Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktis, o ne 176 m. 
sukaktis. Dr. Goštautas, kuris 
viešėjęs Vilniaus universitete, 
tiesmukai nušvietė dabartinio 
Vilniaus universiteto suvaržymus, 
bet taipgi ir parodė, kokiose sri
tyse lietuviai mokslininkai pir
mauja Sovietuose (kaip antai, ti
kimybės teorijos tyrimuose). Pre
legentas yra Piety Amerikos li
teratūros profesorių* Bostono 
universiteto ispanų kalbos ir li
teratūros fakultete. 

Po trumpos pertraukos i n i Ro
mas Bričkus rodė „Vilniaus pa
noramą" spalvotomis skaidrėmis. 
Jis ir pritaikė komentarus kiek
vienam vaizdui. Po to, inž. Brič
kos rodė Lietuvos vaizdų monta
žą su liaudies bei estradinės mu
zikos ištraukomis. Rengėjai pa
gerbė Vilniaus universiteto dėsty
tojus, tyrinėtojus ir absolventus, 
Imrk dalyvavo akademijoje. Jų 

vo suimtas už LKB Kr. 6 Nr. pla
tinimą ir už rinkimą parašų po 
17,000 lietuvių katalikų memo
randumu. Ilgus metus persekio
tas už tikėjimą ir tautinius įsiti
kinimus, iš kalėjimo išleistas, su 
pertraukomis baigė teologijos 
mokslus ir įšventintas kunigu. 
Dirba pastoracinį darbą Kybar
tų parapijoje. 

Mečislovas Jurevičius, po karo 
buvęs laisvės kovotojas, 1950.V. 
29 suimtas, kalintas, nuteistas 25 
met. ir 5 met be teisiu. 1956.VI. 
29 amnestuotas. 10 met dirbo 

Šiauliuose Lietuvos aklųjų draug. 
gaminių mokymo kombinate, 
1975.L10 iš darbo atleistas. 

Leonas Laurinskas, iš Gaub-
čio k., Upynos vis., Tauragės 

j aps., po karo veikęs apylinkėje 
laisvės kovptojas, 1948.Xn.23 su
imtas, nuteistas 25 met , išv. į 
kone stov. Rusijon, 1955 m. baus
mė sumažinta iki 15 met , 1963. 
XL23 grįžo į okup. Lietuvą. 1973. 
VI vėl buvo nuteistas 1 m e t 
griežto režimo lagerin. 

Algirdas Močius, g. 1917 m., 
kunigas, buvęs vikaras Viduklė
je, 20 met iškalėjęs Rusijos kone 
stovyklose. 1957-59 m. kalėjęs 
Mordovijos kone. stov. 

Anelė (Angelė?) Paškauskienė, 
gyv. Jurbarke, Raseinių aps., 
1974 m. rudenį suimta už religi-

Tie didvyriai žino patys ir sten
gėsi atkreipti pasaulio dėmesį, 
kad Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės 1940 m. ne savo noru 
prisijungė prie Sov. Rusijos, bet 
1939 m. Stalino ir Hitlerio buvo 
pasidalintos ir rusų armijos tan
kais ir klasta okupuotos. 

Masu kolonijose 
Brockton, M a s s . 

KARIUOMENĖS SUKAKTIS 

Pietinio Atlanto pakraščio šau
lių kuopa "Aušra" lapkričio 17 d. 
šeštadienį 10 vai. ruošia Lietu
vos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą Sweden House, 5550 N. 
Federal HWY Fort Lauderdale 
(tarp Commercial ir Atlantic 
Blvd.) Paskaitą skaitys dail Juo- j 
dis. Kadangi parengimas surištas | 
su vaišių — valgių paruošimu, I 
tai apie dalyvavimą prašoma' 
pranešti iki lapkričio 14 d., telef. j 
94S—9735. o . Rudaitienei, 946! 
—4389 J. Paskui ir 782—0395 K.' 
Pautieniui. 

Valdyba 

Telef. — 825-2737 
Vytautas Valantinaa 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba S76-5996 
iiimiiiHinnHinmiiiiiimiiiitiinuHMiiii 
niiimtinmiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

M.A. Š I M K U S 
JTOTARY PUBLIC 

INOOMB T A I SERVICE 
4258 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildom) 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokį* blankai 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1UU1UIIIIII 

E A L B S T A T 

PIRKĖJO UIME1 
H—ssdįa— 4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir California. 
Paikai nariais. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67.500. 

Svarus SJs aukim maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

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

Valdis Real Estate 
2625 Wi$t 7lst Strttt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

kuZLf tvAOJTED — M O T Ė J E 

Liuksusinis 5% kamb. ( 3 miega
mieji) mūrinis namas. 23-jų metų 
senumo. Rūsys, 1V2 maš. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Centr. oro vė
sinimas. Arti St. Mary Star of fche, 
Sea bažnyčios. $69,500. 5854067 

Morųuette Park — Brick bungalew 
3 bedroom (possibie 2 more), living 
rm., dining nn. Fuli finisfaed base-
ment. 2 car garage, pool * patio. 
M5.M0.M. 778-1711 

U/2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti 
69-os ir RockweIl. $24,900.00. 

2-jų aukitų Gsorglan. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. mnrtnis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu-

padėjėja, Gy
venti vietoje. Lengvas namų ruo
šos darbas. Reikalinga nors kiek 
angliškai kalbėti. Atlyginimas plius 
kambarys ir pilnas išlaikymas,,— 
100 dol. j savaite. Skamb. 980-1287 

- • 

HEJLP jjjjjjjjjjjj — VYBAI , 

REPAIRMAN 
SHEET MHTAL MACHINERY 

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

MR. KASSEL 543-7310 J%\ 

MAINTENANCE MAK 
Food processing company reąuires 
man experienced in electrical and 
mechanical repair. *•* 

Opportunities for advancemeriC. 
J .-f 

S C H H E I D E R B R O S . 
5332 S. Western Avetiut 

T E L — 7 7 6 - 0 1 0 0 S 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 
i 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšHd. 
butas antrame aukšte. Galima užimti 
dabar. Apylinkėje 40-os ir Rockwėll. 

UllllllinilllllllMIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIUIINH 
D l I I Byi D i I J o žeminu kaina. $45.000.00 

Lioesued, bonded, bisured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamedžiai išvalomi elektra. Ga
lit* kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

liūnienė ir Petras Viščinis. Kkil 
mes pasibaigė publikai sugiedo
jus „Gaudeamus". 

Priėmimas įvyko Gasson salės j nės literat. platinimą, po ilgo tar-
rotundoje, kur dalyvius ir sve- dymo uždaryta psičh. ligoninėje 
čius vaišino užkanda Giedrė Bud- vLukiškių kai. Vilniuje 
reckienė, Laima Dumčienė ir) Jonas Protusevičius, po karo 
priėmime dalyvavo 140 publikos. į buvęs Lietuvos partizanu judėji-

Dalyvis \ mo dalyvis, daug metų iškalėjęs 

ŽUVO PRECINKTO 
KAPITONAS 

Rastas nušautas pietinės Chi-
cagos vieno precinkto kapito
nas E. Johnson, 32 m. Peršau
tas į krūtinę, nugarą ir veidą. 
Ieškomas kaltininkas. 

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINOS IR ARIJOS 

AKVARELE 

VILIJA 

SUTEMŲ GARSAI 

AR PAMENL. 

Laima Stepaitienė. Dainų ir arijų plokštelė. 
Apynėlia, Rytmečio burtai Meilės eleksyras ir 
kitos. Akompanuoja Aloyzas Jurgutis. 

Kaina $7.00 
Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys: 2slio> 
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia, 
(M, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas, Daina apie 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina 16.00 

Moterų kvartetas, direktorius L. Stukas, ak
ompanuoja A. Maleski. Dainos — Kur gimta 
padangė, Apynėlis, a motinėle, Rid rito, Už 
mėlynų marių. Piršliai, Kareivėliai ir kitos 

Kaina $6.00 
Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobby 
Christian. Svajone, Joninių vabalėlis. Apka
bink mane, Tik nežinau, Kas iš to ir kitos 

Kaina $5.00 

Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian, 
mus. Vytautas Jančya. Neužmirštuolės. Ilge
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrines naktys ir 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 

Bioje plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko 
oerimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma
ntą Daina be galo ir .vairios kitos. Išleido 

SERAPINAS — 696-2M0 
mUIHIIHIIHIIIIIIllIlIHUIIItlIUlUIIUUUUI 

10% — SO% — 10% pi«*Mi mokCatt* 
a i apdraud* nuo turniea n* antomo-
bflla 

FRANK Z A P O L I S 
Telef. OA 4-S654 

32Ssy3 W. »5th Strset 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

visa HUii) grindis. 
BUBNYS — TeL BE 7-5168 

KUR LYGOS LAUKAI — "DAINA", Cbicsfo. Kaina $6.00 

R ū k y m u siųsti: DMUtAS, 4546 W. 68rd St., Clileago, III. 
60621. Uisakant pridėti 50 centų o i kdekrieną plokštelę persius-
timui. Dlinoif gyrentojai taipgi moka 5% mokesčių. 

Užsakymams j Kanadą reikia pridėti $1.75 pašto išlaidoms. 

M O V I N G 
SERCNAS perkrsusto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 

TeL — WA 5-S06S 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

it 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
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 namuose. 

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

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., 
CMcago, IL 00629 

BUTU NUOMAVIMAS 
Nanuj pirkimas — 

Valdymas 
Draudimai — laeooM Ta* 

NotarkUas — Vertimai 

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

6529 S. atstoti Ar. — 77&-22S3 

4 miegamų mflr. rezidencija, 1% 
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500. 
Apyl. 65-os ir Mozart. 

Naujesnis S-Ją miegamu bungmlow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

«4-U ir Arteslan. Mūrinis 2-jų 
butų po 6 kamb. $45,000. 

2% aukito mūras — S butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

SS-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija Gezo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

SS-ta ir Keeler. Stiprus 1% auki
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEIGHB0RHO0D 
Realty Group U.SJL 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4243 W. 63rd Sfratt 

Ttl. — 767-0600 

Skambinti 523-8678 ?J<-

Į S I G Y K I T E D A B A S 

VErnUIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles, y? ntoaiancj 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalsia 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

mmniiiiHiimniirmiiiiireiimrmMiiinii 
2 šamai ast 1 sktyse. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; astras 3 kamb. 
Brtghton Parka. 

Murink I kamb. bos«alsw. Gara
žas. Marquetta Parka. 

SIMAITIS REALTY 
Insarance — Ineone Taz 

Notary RosaMte 

2951 W . 6 3 r d S t . 436-7878 
•20-1704 arka 000-0002 

IIIIIIHIHIIIIIIIIMIUUlUJUIIIIIimtUIIIIIIIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirm 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UŲ OiHoieuis dr. J. Vaišnoros. MJr_ 
Knygele: 302 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" -

Knyga yra tik teologinė, ji dėl |§$ 
auų vietovių apraiymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa-
iiskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
jovėmis. Knyga didelio formato, 418 
psL — kaina $3.00. Galima ją įsigyt) 
"Drauge*'. 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

The Catholie Church, 
DisMnt And Nationality 

In SovM Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 

„A 

338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido 
East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univęr-
sity Press, New York 1978. Kainą 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. OSrd Street, 
Chicago, Dl 00620 

saeascsaesscs: 

J 

apstssoka skelbtai diaa. DRAUGE, 
aas jU plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitk, gi skelbimų kai 
sos yra 

D Ė M E S I O 

S55555 •" •*—p.^J^J^^-w*^-^*. •Įg^Įg^y»gyyyyy>» 

Biaieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Draugą". 

O N A 
Vytautai F. BEUAJUS 

įvairus pasakojimai suristi sa lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina sa persiuntimu $5 JO. 
Ussakymue siųsti: 

404SW 
m. 

JONAS BOAKINIS 

LIETUVA IR VILNIUS ~ 
PAVERGEJy SŪKURIUOSE 
Knygoje suglaustai aprašome 

Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos Ogų kovų laimėjimai ir akau* 
diftos okupacijos. 

Išleido autorius 1979 m. Spaude 
Pranciškonų spaustuvo Brooklyn, 

Kaina su persiuntimu $6.00. 
Užsakymus siųsti: "n< 

DRAUGAS, 4645 W. ftSrd St, 
Caicago, IL 60829 

http://1973.XII.26
http://1948.Xn.23
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VASARVYDfcIO NAKTIES SAPNAS 
Rugsėjo 23 dieną turėjome 

malonią progą pamatyti mūsų 
jaunimą vaidinant Shakespearo 
•'Vasarvydžio nakties sapną". 
Dažnai matome šią komediją 
statomą įvairiose gimnazijose. 
Atsimenu ir savo gimnaziją, kur 
net kiekvienais metais paskuti
nis skyrius paruošdavo šį žavin
gą vaidinimą. Prieš keletą metų 
Chicagoje viena populiarios mu
zikos grupė taip pat pasirinko šį 
vaidinimą savo spektakliui. Ir ga
lima matyti, kodėl jis toks popu
liarus jaunimo tarpe. Nėra čia gi
lių minčių, tik gerai išvystytos 
komedijos situacijos, žaismingu
mas ir turtingas Šekspyro tekstas. 

Nestebina, kad Darius Lapins
kas, atkurdamas Jaunimo teatrą, 
pasirinko šį vaidinimą. Gerai iš
verstas tekstas skambėjo turtinga 
lietuvių kalba ir supažindino jau 
nimą su klasiška komedijos struk 
turą. 

Šekspyro laikais žmonės labai 
mėgo teatrą. Už centą galėjo 
stovėti prieky scenos ir klausytis 
kas vyksta. Nebuvo tais laikais 
dekoracijų ar uždangos. Žmonės 
tik galėjo spręsti iš kalbos ir vai
dinimo eigos, kokioj aplinkoj kiek
viena scena vyksta. Šekspyras daž
nai duodavo pirmam savo cha
rakteriui, ateinančiam į sceną,sa-
kinį. kuris praneštų žmonėms 
veiksmo vietovę. Pvz. Rosalina 
vaidinime "As You likę it" atei
dama į sceną sako: „O tai čia ta 
Ardenos giria". Tais laikais buvo 
žymiai lengviau vaidinimus sta
tyti, nes nereikėjo galvoti apie 
scenos keitimus ir vaidinimo ei
gos netrukdė uždangos pakėlimai 
ir nuleidimai. 

Mums pripratus prie scenos 
apipavidalinimo, sunku būtų per 
siorientuoti į tą scenos nuogumą. 
Mendelsohnas vėliau net parašė 
tam tikslui muziką, kad tie sce
nos keitimai praeity sklandžiau. 
Režisierius Darius Lapinskas taip 
pat susidūrė su šia dekoracijų 
keitimo problema. Ribotoj Jau
nimo centro salėje scenoje nėra 
prašmatnių technikiniu patogu
mu. 

Tačiau režisierius kukliai, ne
perkrautai, su meniškai išdėsty
tom permatomom medžiagom su 
gebėjo duoti scenai lengvumo, 
^akstumo ir pasakiškumo. Kūry
bingai išieškotos šviesos efektai 
taip pat davė visam vaidinimui 
stebuklingos atmosferos. 

Įdomi idėja buvo įvesti pradžio 
je ir pabaigoje užrekorduotus 
balsus, kurie skambėjo kaip pily 
aidantys balsai. Tai kartu su vei
kėju pantomimų perkėlė vaidini
mą į kitą plotmę ir davė jam nau
ją dimensiją. Tik deja, Jaunimo 
centro akustikoj nebuvo galima 
suprasti žodžių. Bet tai buvo 
trumpi momentai ir netrukdė vai
dinimo visumai. 

Pamačius abu spektaklius buvo 
Jdomu juos palyginti. Antras spėk 
taklis buvo žymiai geresnis, gal 

dras jos nebemyli. Čia taip pat 
nebuvo parodyta jokio išgąsčio 
ar nustebimo. Reagavimas buvo 
monotoniškas. 

spontaniškumo. Mažesnėse rolė
se, Violeta Dirvonytė Vida Mom 
kūtė, Gaja ir Nida Pemkutės at
liko savo paskirtį tvarkingai. O 
pakas — Raminta Pemkutė, ge
rai judėjo scenoje, tik reikėjo tru-

Spagavimo scenos buvo ypač j Pu ti lėčiau kalbėti. Vidos Momku-
geros, turint mintyje, kad tos sce-;*ės apšvietimas taip pat tvarkin-
nos yra pačios sunkiausios. Akto-Įgai praėjo, 
riai ilgai studijuoja špagavimoj A p l a m a i b u v o l a b a i į d o m u i r 
meną kad galėtų gerai perteikti Į g r a ž i p r a džia. Tikėkimės, kad to-
pubhkai. Cia su trumpais, s t i h - j l i a u b u s d a u g i a u fc k a d 0 r g a n i . 
zuotais mostais tos s p a g a v i m o ' _ ; ; _ k a i s k a u t a i l ė t u zacijos 

jama, kad mažai buvo publikoje 
jaunimo. Gal užtat kad "seni
mas" neveda jaunimą nuo ma-

trumpais, stili-
tos špagavimo 

scenos praėjo lengvai įi HriMitli [ , « i š k y i a s " j gyVą L i e t u . 
Audre Budrytė yra dar truputi j v i § k ą t e a t r ą i r t o k i u b Q d u s u d o . 

per jauna įtikinančiai suvaidinti: m i m i j a u n i m ą . B u v o apgailestau 
Titanijos rolę, tačiau ji gražiai sce 
noje atrodė ir kiekvienas žodis 
buvo tariamas su aiškia dikcija. 
Jos trys padėjėjos - elfai, L a i m a l į ^ . t e a t r ą > i t e n k i n d a m i j u o s 
Vadeisaite, Rasa Sulaityte ir Aus, U k t i i e t e ! e v i z i j o s . P r i e t o s | 
nne Mikutaityte grakščiai ir ido-1 t e l e v i z i j o S j k u r f a i § k i a i p a r o d o , 
miai šoko ir atskirais muzikos msl A m e r i k o s kultūros nuosmukį. O 
trumentais efektyviai pagrojo. 
Dūdele — Vytas Sulaitis komiš
kai atliko savo rolę. Rūgščius — 

teris ir jo žm.ona Rosalyn sveiki
no laišku. O. ir V. Karaliai iš Ca-
lifornijos telegrama, o dr. D. 
Pliūraitė iš Mass. laišku. Penki 
sveikinimo laiškai iš okup. Lie
tuvos. Žodžiu sveikino J. Tamu
lis iš Chicagos, V. Kažemėkaitis 
iŠ Wisc.. E. Rickienė ir P. Styra 
iš Kanados. Giminaitis V. Šuo-
pys savo šeimos ir tėvų vardu iš 
Melrose Parko ir J. Vasiukevičius 

sintautiečiu ir Sakių klubo narių 
vardu iš Chicagos. Dr. P. kisie
lius ne tik atsilankė į va.Šes, bet 
ir nuoširdžia kalba pasveikino 
Vizgirdus, kurie iau daug metų 
lanko daktarą. 

Sveikintojai pai*.-rė nuoširdi i 
ir prasmingų žodžių ap' V a p i 
dus. Sukaktuvininkai gavo ve 
tingų dovanų. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m spalio mėn. 31 d-

kaip su Hetuvių kultūros ateiti-1 
i mi? Organizacijos turėtų akty-

T T . _ . , . . . viau įsijungti į kultūrinį jaunimo 
Laura Lauciute. kaip ir pirmam ii--- D-» v • * -I 

, . , , .' K ,. ., v. auklėjimą. Butų galima vietoj 
spektakly gerai pasirodė, tik si \Z • »• • 

i • \K t , . K T> J - i vienos kitos sueigos, nuvesti jau-
syki Metmuo — Viktoras Radvi-j . . . . ° -v 
, .. , v. , . , Inimą i toki pastatymą, vėliau pa
la perėjo savo rolę siek tiek rae-i ,. , / „. . : . ^ . . , f/a 
. r .v, . . Trr i . . diskutuoti apie tai. Gal tada kil-

chaniskai, ir užtat gal poroj vie- , \ . • i ^ 
° *^ ' j tų noras ir patiems pabandyti. 

tų užkliuvo už teksto. Pirmame 
spektakly jisai parodė daugiau R. 

*m. 

Domicėlė ir Juozas Vizgirdai 

MOŠŲ 
Aurora, Hl, 

KOLONUOSE 
AUKSINĖ SUTUOKTUVIŲ 

SUKAKTIS 

Auroriškiai Domicėlė ir Juo
zas Vizgirdai rugsėjo 16 d. at
šventė 50 metų vedybų sukaktį. 

Kan. Vincentas Vizgirda, Sibi
ro kankinys, brolio sūnų za
navyką Juozą Vizgirdą ir kapse 
Domicėlę Krutulytę 1929 surišo 
Marijampolės parapijos Šv. Myko
lo bažnyčioje moterystės ryšiais. 

Po vestuvių gyveno vyro ūky
je , esančiam Sakių ap., Sintau
tų vai., Suopių km., kurį vedė pa
vyzdingai. 

Kai komunistai vėl grįžo į Lie
tuvą 1944 m., Vizgirdai su maža
mečiais sūnumis Romualdu Pet
ru ir Vytautu pasitraukė į Vokie-

todėl, kad vaidintojai turėjo dau, Pokariniais metais gyveno ang 
giau laiko repetuoti. Buvo įdėta j \ų skirv>se stovyklose, 1949 išvy-
daugiau muzikos tarpuose ir kai 
kurie vaidintojai buvo pakeisti. 
Visi šie dalykai prisidėjo daug 
prie vaidinimo pasisekimo. 

Labai gražiai pasirodė ypač ket
virtuke, Demetras — Audrius Vik 
tora, Lisandras :— Edvardas Su
laitis, Hermija — Daiva Mikū-
naitė ir Elena — Laima Sulai
tyte. Ypač paskutinioji Laima Šu-
laitytė aiškiai su įsijautimu per
davė tekstą, laisvai ir įtikinančiai 
judėdama scenoje. Jos geras tem
pas ir ritmas padėjo ir kitiems 
vaidintojams. Jų ansamblinės sce 
nos įgavo gyvumo rr žaismingu
mo. Audrius Viktorą kaip ir pir
mam spektakly gerai suvaidino 
savo rolę, įdėdamas šį sykį dau
giau energijos ir judrumo. Edvar
das sulaitis taip' pat laisvai judėjo 
scenoje; tik galima būtų patarti, 
kad stengtųsi kuo mažiau nusisuk 
ti nuo publikos, nes tada ir žo-i 
dis pranyksta. Daiva Mikūnaitė' 
turėtu truputį daugiau įsijausti į 
tekstą, pvz. jos ieškojimas Lisan-
dro nebuvo įtikinantis. Tik tru
putį pabėgus į vieną scenos pusę 
ir į kitą, kalbamu tonu jo vardą 
ištardama šaukia ir išsigandus 
ieško Lisandro. Kitas momen
tą* buvo kai sužinojo, kad Lisan-

ko į Ameriką, kur Auroros mies
te gyveno Vizgirdienės sesuo 2e-
konienė ir kiti giminės. Cia išsi
vystė visuomeninė veikla. Čia ki
lo mintis pradėti Balfo rinklia
vas, įsteigta LB Auroros apylin
kė. Vyko Vasario 16-os minėji
mai, apylinkės susirinkimai, mo
tinų pagerbimai ir kt-

Vizgirdų Šeima — tėvai ir jau
nimas — nebuvo abejingi lietu

viškiems renginiams, kurie vyk
davo Chicagoje. Jiems aukodavo 
ir juos lankydavo. 

Pagaliau sulaukė užtarnauto 
poilsio ir 50 metų sutuoktuvių su
kakties. 

Sūnūs Romualdas, Pe as ir Vy
tautas neužmiršo tėviškos ir mo
tiniškos globos sunkiose trem
ties sąlygose. Jie su šeimomis su
rengė tėvams sukakties šventę 
rugsėjo 16 d. 

Holy Angels parapijos bažny
čioje įvyko iškilmingos Mišios, 
kuriose dalyvavo daug giminių ir 
svečių. Mišias laikė kun. D.R. 
Engbarth, dviems kunigams ats
tovaujant. Jis ir prisaikdino ir pa
laiminimą suteikė sukaktuvinin
kams. Milių auką įteikė sūnūs. 

Antroji šventės dalis vyko Lin
coln Inn. Čia susirinko daugiau 
dviejų šimtų žmonių. Jubiliatus Į 
sutiko sūnus Vytautas ir brolienė 
Adelė su duona, druska ir vynu. 
Svečiai sugiedojo Ilgiausių metų. 

Vaišėms vadovavo ir svečius 
sveikino lietuviškai ir angliškai 
sūnus Vytautas, nes buvo ir ame
rikiečių svečių. 

Sv. Tėvas Jonas - Paulius II pa
laimino Vizgirdus per salezietį 
kun. Mykolą Burbą. Prez L Car-

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

te tik $10.00 ir 12.00 ui persiuntimą. Normali, knygų vertė $30.00. 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaucyt. Analų rašytojų novelių 

antologija. 480 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

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

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

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BREKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pual. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S W. Urd Street, Chicsfo, IL H82t. 
niinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKUS 

A. t A. KAZIMIERAS MIŠKINIS Sr. 
Mirė 1965 m. spalio 29 d. 
Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapsnėnr., 

Taip pat prisimenamas 

A. t A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Jr. 
Nors laikas tęsiasi, bet aš niekados negalėsiu už

miršti mylimo vyro a, a. Kazimiero, Sr.. i r mylimo sū
naus a. a. Kazimiero, Jr. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jiems amžiną ramybe. 

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos: T. Mari
jonų koplyčioje, Chicagoje, Marinist Mission, Ohio, St. 
Jude Shrine, Maryland, Pranciscan Friars, Wisconsin, 
S t Joseph Indian School, S. Dakota, ir trejos šv. Mišios 
Aušros Vartų bažnyčioje, Vilniuje. 

Maloniai prašau visus — gimines, draugus i r pažįs
tamus pasimelsti už a. a. Kazimiero Miškinio, Sr., ir 
Kazimiero Miškinio, Jr.. sielas. 

Nuliūdusi žmona ir motina 

Korida 

D Ė 
A. + A. 

EDVARDAS JUŠKEVIČIUS 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui paskutini 

patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Ypatingai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas kop

lyčioje, Sv. Mišias, tartą žodį ir palydėjimą j Sv. Kazimiero kapines. 
Taip pat dėkojame kun. Petrui Patlabai už maldas koplyčioje ir 

tartus mielus žodžius, atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į kapus. 
Širdingai dėkojame už velionies gausų lankymą, gausios šv. Mišių 

aukas, gėles ir užuojautas. 
Širdingai dėkojame sol. Jonui Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Didžiausia padėka Tėvams Pranciškonams už pareikštą užuojautą 

ir auką — Gregorines šv. Mišias. Ypatinga padėka T. Petrui Baniūnui, 
kuris išimtinai visiems lietuviams padėjo visokeriopai, tai mūsų spon-
sorius ir didžiausias draugas, patarėjas. 

Nuoširdus ačiū kleb. kun. Patlabai už šv. Mišias, atlaikytas Hot 
Springse ir vietos lietuviams už dalyvavimą ir giedojimą maldose ir 
ypatinga padėka sol. Gintarui Aukštuoliui už giedojimą solo laike šv. 
Mišių. 

Nuoširdžiai dėkojame grabo nešėjams, kur a. a. Edvardui buvo 
paskutinis ir didelis patarnavimas. Niekados nepamiršime. 

Dėkojame koplyčios direktoriui Donald Petkui už pavyzdingą ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Visiems reiškiame gilią ir nuoširdžią padėką. 
2mona Eleonora, ataus Vytautą* 
su žmona, duktė Regina k-

A. t A. ADOMUI DAUGIRDUI mirus, 
jo žmonai dr. TEKLEI, dukrai IRENAI ir sūnui 
JURGIUI ir įų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Gabriele ir Albinas Oiirvonai 
ir Saima 

1 1 A. ADOMUI DAUGIRDUI mirus, 
jo žmonai dr. TEKLEI, dukteriai IRENAI ir sūnui 
JURGIUI su ŠEIMOMIS gilią užuojautą reiškiame. 

Janina Jaktovitieiti 
Marija M arkų I lene 

A. t A. Inž. ADOMUI DAUGIRDUI mirus, 
žmonai dr. TEKLEI DAUGIRDIENEI, sūnui inž. JUR
GIUI, dukrai IRENAI NEKUVIENEI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Henrikas ir Vita Venclauskal 

Tėvai ir sūnūs yra dosnūs Lie
tuvos laisvinimo reikalams, Bal
iui ir lietuviškiems renginiams 
b*, p -iškiami 

D. Vizgirdienė daug metu va
dovauja Vasario 16-šios gimnazi
jos, up. Lietuvos bažnyči.oms 

remti būreliams ir dalyvauja kas
met Balfo rinkliavose. 

Mieliems Vizgirdams linkiu 
sulaukti dar ir deimantinės su-" 
kakties. Tegul Dievas laimina ir 
palengvina ligų skausmus. 

B. Jablonskis 

A. t A. VACLOVUI URULIUI mirus, 
dukrai JADZEI REIVYTIENEI, žentui ALGIRDUI ir 
ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą. 

Ona Laureckiene 
Dana Domarkiene 
Birute Pankiene 
Adele ir Antanas Baltrušaičiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

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

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

• 
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR\S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 7 1 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te l . #76-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE Tel. VTrąinia 7-6t>72 
2424 VV e^th STRIFT Tel. REpublic 7-1213 

11C2" Soutrmest His>rmav Palos Hills, III. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO.CAI IFORMA \\\ Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
33Io SO I ITL A\IC A AVE. Tel. YArds 7-lI3*>-3<> 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H Ai STEO STREET Tel. YArds 7-l"ii 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 s,. <0th \»,... (ICLRO, ILL. Tel. OI \mpu 2-1003 

' \ 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. apalio mėn. 31 d. 

X Marijonų koplyčioje Vėli
nėse, lapkričio 2 d., bus atna
šaujamos už mirusius, pavestus 
vienuolijos maldoms, šv. Mišios 
7 vai. ryto, o gedulingi mišpa
rai bus vakare. Šios pamaldos 
tęsis visą oktavą — iki lapkri
čio 8 d. vakaro. Prie oktavos 
už mirusius prisijungusieji sa-

x Kun. 4. Domeika, anks
čiau gyvenęs ir dirbęs Chica-
goje. dabar Tuscone. Arizonoje, 
prieš porą metų pergyveno sun
kią širdies operaciją, po kurios 
dešinioji ranka liko paralyžuo-
ta. Tačiau jis nenusiminė. įpra
to dirbti kaire ranka. Jo tapy
bos darbai darėsi dar geresni 
ir papuošė penkių daktarų re
zidencijas ir keletą institucijų. 
Neseniai jis vieną paveikslą pa
dovanojo vysk. Pauliui Marcin
kui Romoje. Iš jo gavo malo
nų padėkos laišką, kuriame ra
šoma, kad jo butą papuoš J. 
Domeikos kūrinys. 

x Žaidimų popietė, ruošiama 
Marijonų bendradarbių, jau ne
toli. Ji bus Marijonų vienuoly
no svetainėje prie "Draugo" šį 
sekmadieni, lapkričio 4 d.. 1 vai. 
p. p. Žaidimai prasidės 2 vai. 
p. p. Visi laukiami atsilankant. 

X Suaugusiems lietuvių kal
bos pradiniai kursai prasideda 
Jaunimo centre lapkričio 1 d., 
ketvirtadieni, ir tęsis iki vasa
ros kas ketvirtadienį nuo 7:30 
vai. vak. iki 9:30 vai. Kviečia
mi asmenys, kurie vaikystėje 
lietuviškai kalbėjo ir užmiršo 
arba norintieji lietuvių kalbos 
pramokti. Mokestis ir kitos są
lygos bus sutartos pirmajame 
susirinkime, o daugiau žinių ga
lima gauti pas registratorę Gin- į pa rjc 
tą Pudymaitienę (tel. 598-9124). 
Vaizdinių dėstomų kursų tikslas 
— susikalbėti ir paskaityti, taip 
pat pasidalinti žiniomis apie lie
tuvių kultūrą. 

x Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
V. Garbenis, R. Gierštikas. R. 
Norvaišas, J. Shulys, Pr. Ba
nevičius, T. T. Grigonis, Bruno 
Macianskis, Vytautas Ripskis, 
Juozas Jurkšaitis: 1 dol. — J. 
Skama. Visiems esame dėkin-

vo auka prašomi jungtis ir sa
vo maldomis. 

x Rašyt. Edv. Cinzas yra at
vykęs iš Belgijos. Šešt., 7:30 v.v. 
Santara Šviesa rengia su rašy
toju vakarienę Jaunimo centro 
kavinėje. Visi kviečiami atsi
lankyti. 

x Jaunimo centro senojo pa
stato stogas nuo spalio 25 d. 
taisomas iš pagrindų. A. Kiela 
naujai dengia 6,000 kv. pėdų 
stogą virš kambarių, su darbi
ninkais užklodamas izoliacijos 
sluoksnį, tris eiles smaluoto po- i 
pieriaus. smalą ir spinduliams \ 
atmušti medžiagą. Šj rudenį dar j 
bus naujai dedamas stogas virš 
naujojo pastato žemesnės da
lies. 

x Cicero Šv. Antano parap. 
bažnyčioj ketvirtadienį, visų 
šventųjų dieną, pamaldos bus 
7, 8, 9 v. r. ir 7 v. v. Išvaka
rėse, trečiadienį, 7 v. v. Vėlinių 
diena yra penktadienį, lapkri
čio 2 d. Vėlinių Mišios bus au
kojamos penktadienį 7. 7:30, 8 
vai. ryto ir koncelebruotos Mi
šios 7 vai. vak. Lietuviškoji 
vėlinių procesija ir maldos bus 
ketvirtadienio vakare po 7 vai. 
Mišių ir penktadienio vakare po 
7 vai. Mišių. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

RIZIKINGI SPINDULIAI 

YVest Chicagoje, apie 30 my
lių nuo Chicagos miesto centro, 
kur 1930 m. veikė Lindsay 
Light and Chemical bendrovė, 
pastebėta didesnė radiacija, ne
gu normaliai būtų leistina. Ten 
vėliau įsikūręs Kerr - McGee 
bendrovės fabrikas išsikraustė, 
pasitraukė ten dirbusių 250 tar
nautojų, liko tik 21 apnaikintas 
pastatas. 

BRITO KOMEDIJOS 

Chicagos šiaurėje Body Poli-
tie teatre šiuo metu statomos 
dvi britų autoriaus Joe Orton 
komedijos: "The Ruffian on the 
Stair" ir "Funeral Gamės". 

BYRNE UZ KENNEDl 

Chicagos mere J. Byrne pa-
nisisakė remianti Kennedy kan

didatūrą į prezidentus. 

MIESTO SKOLOS 

s 

mU ŽVAIGŽDUTĖ 
^ B ^ ^ ^ L & «* J J * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą siųsti: 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
S206 W. 65th Place, Chkago, EL 60629 

SAULUTE 

Šviečia saulės spinduliai, 
Šildo žemę apvaliai, 

j| O mes, žemės gyventojai, 
Prisitaikom prie jos smagiai. 
Eisiu prie upelio 
Pasimaudyti gražiai. 

j Atsigulsiu prieš saulutę 
Pasišildysiu spinduliais. 
Šildo, kaitina saulutė 
Mano jautrią nugarėlę 
Visą ilgą vasarėlę. 

Audra Verfoylaitė, 

Monteralio lit. m-los 7 sk. 
mokinė, Kanada, "Liepsna". 

ATSISVEIKINIMO MALDA 

Ačiū, Dieve, už šią gražią 
dieną ir už šią stovyklą, kurioje 
mes galėjome dainuoti, drau
gauti, mokytis ir žaisti su ki
tais vaikais. Ačiū taip pat už 
ežerą, kur galėjom maudytis ir 
džiaugtis tavo sukurta gamta. 
Ir už gyvenimą. Jei mes netu
rėtumėm Tavęs, Dieve, mes ne
turėtumėm šitų gražių dienų, 
kurių mes neužmiršim. Amen. 

Marius Gražulis, 
Jaunučių Ateitininkų vasaros 

stovyklos laikraštėlis 
"Keliaujam su daina". 

x Juozas Šulaitis La Grange 
111., aukojo 8 dol. Ačiū. 

x Koncertmeisteris Povilas 
Matiukas ir dr. Leonidas Ra
gas išpildys Bacho koncertą 
dviem smuikams su Styginio 
ansamblio palyda lapkr. 18 d.. 
3 vai. popiet Jaunimo centre. 

(pr.) 

x Marija ir inž. Antanas Ru
džiai, lietuviškos kultūros rėmė
jai, sudaro savo svečių stalą, po 
100 dol. asmeniui, ir dalyvaus 
gruodžio 1 d. Kultūrinės talkos 
komisijos iškilmingam bankete, 
kuris ruošiamas iš Pietų Ame
rikos jaunimo meninių ansamb
lių atvykimo kelionei paremti. 

(pr.) 

P A D Ė K A 
Labai nuoširdžiai dėkoju LB 

Kultūros Tarybai, paskyrusiai 
man S1000 premiją. Taipgi di
delė padėka priklauso Lietuvių 
fondui, įgalinusiam tokią pre
miją paskirti, jury komisijai: 
pirm. Č. Grincevičiui. D. Mar
kelytei, I. Nivinskaitei-.Ionynie-
nei, Ž. Numgaudaitei, A. Va-
leškai. 

Es\i dėkingas rečitalio daili
ninkui Adolfui Valeškai už pui
kų scenos apipavidalinimą. Vin
cui Lukui už meniškus, ir di
džia jai talkininkei Vandai Alek
nienei už muzikos parinkimą. 
pritaikymą, apšvietimą ir viso
keriopą talką, rečitalį ruošiant. 
Technikiniam personalui: Aud
rai ir Pauliui Aleknoms. Jonui 
Mig'inui. Vytautui Šumskiui. 
TaipTi nuoširdžiai dėkoju Pet
rui P^tručiui. kuris ne tik leido 
naudotis Margučio studija. įkal
bant .juostas, bet ir pats nuo
širdžiai talkininkavo. Ačiū kun. 
A. Saulaičiui už kantrybe repe
ticijų laikotarpiu. 

Mano didelė padėka priklau
so rečitalio rengimo komitetui. 
kuriam pirmininkavo p. Irena 
Pemkienė Jonas Kelečius 

X Dienraštis "Sun-Times" 
spalio 30 d. išspausdino kun. J. 
Prunskio laišką, kuriame JAV 
sportininkai skatinami išvysty
ti akciją JAV vyriausybėje ir 
per Sovietų pasiuntinybę, kad 
būtų grąžintas į vakarus Sov. 
Sąjungos pagrobtas Lietuvos 
sportininkas VI. Česiūnas. 

x Baliuj Vitkui iš Lietuvos 
Ūkininkų sąjungos pirmininko 
pareigų pasitraukus, pirminin
ku nuo š. m. spalio 15 d. iš
rinktas Juozas Giedraitis. Jo 
adresas: 10 Barry Drive. E. 
Northport. N. Y. 11731. 

Kun. F. Kireilis kalba Brighton Par
ko LB apyl. baliuje, šalia apyl. pirm. 
Juozas Šlajus. Nuotr. P. Maletos 

y I>omonto LB Rudens ba
lius vyksta lapkričio 3, Gee Hali, 
102 Ftephen Street. Lemonte. 
Vakaras prasideda 7:30 v. v. 
Gros puikus Neo-Lithuanų or
kestras. Dar yra progos užsi
sakyti stalus pas Milda Povi-
Iaitienę 257-7352. Kviečiame Le-
monto ir apylinkių lietuvius pra
leisti malonų vakarą su drau
gais ir pažįstamais. (pr.) 

x Toronto moterų ansamb
lio "Volungės" koncertas įvyks 
lapkr. 11 d. sekmadienį. 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Vadovė 
Dalia Viskontienė. akompania-
torė Silvyja Freimanienė. Bi
lietai gaunami Gifts Interna
tional. 2501 W. 71 St. Ruošia 
P. I~ J. S. Ryšių Centras. 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA 

*^KOIX)s d r oda mos mažais mė-
ru ima i s imokėjhTOfP ir priei
namais nuošimčiais 

Chicagos miestas yra atsili
kęs su mokėjimu sumų, kurias 
teismas priteisia išmokėti nu
kentėjusiems. Atsilikimas siekia 
18 mil. dol. 

10 TONŲ ŠIUKŠLIŲ 

Chicagos sanitarinio distrik-
to darbininkai Marijos McCar-
thy, 67 m., namuose 2925 So. 
Loomis, Bridgeporte, rado 10 
tonų šiukšlių. Ji yra buvusi na
mų valytoja ir nešdavosi į savo 
butą senus drabužius, laikraš
čius ir kitas atliekas, Visos tos 
šiukšlės buvo išgabentos. 

DEGINO IZRAELIO VĖLIAVA 

Nacių partijos narys Art 
Jonės, vienas iš demonstravu
sių sekmadienį, kai Conrad Hil-
ton viešbuty, Chicagoj, buvo pa
rengimas renkant bonus Izrae
liui, bandė sudeginti Izraelio vė
liavą. Jis buvo areštuotas. Ban
keto metu gubernatoriui Thomp
son įteiktas žymuo. 

ATVYKS KENNEDY 

Džiaugdamasis, kad mere J. 
Byrne pasisakė už jo parinkimą 
kandidatu į prezidentus, Ted 
Kennedy numato šeštadienį at
vykti į Chicagą ir dalyvauti 
Conrad Hilton viešbuty ruošia
mame bankete, kurio pelnas ski
riamas protiškai atsilikusių glo
bai. 

RASTAS NUŽUDYTAS 

Gary apylinkėse rastas lavo
nas prieš dvi savaiti dingusio 
8 m. moksleivio K. Conrick. Jis 
buvo perdurtas aštriu šakaliu, 
užsmaugtas raiščiu ir pririštas 
prie medžio. 

x Vartotas pianinas reika
lingas Jaunimo centre repetuo-
jančiom grupėm, ypač choram. 
Jaunimo centras kviečia asme
nį ar šeimą tokį pianiną paau
koti. 

x Dr. S. Budrys dalyvaus lie
tuvių fotografų parodos atida
ryme šį penktadienį, 7:30 v. v. 
Čiurlionio galerijoj, įteikdamas 
paredos laimėtojams premiją. 

v Hamiltono teatras Auku-
ras šj sekmadienį. Jaunimo cen
tre stato veikalą "Ponios Duls-
kienės moralė". 

x Antanina Lauraitienė, La 
Grange Pk., 111.. pratęsdama 
prenumeratą, aukojo 8 dolerius. 
Dėkojame. 

Po 3 dol. aukojo: P. Kal
vynas, A. Urbutis. J. P. Gausas, 
A Sinkevičius; 2 dol. — O. 
Dubra. Dėkojame. 

x Julius Rūkas, Omaha, 
Nebr., atnaujindamas prenume
ratą pridėjo 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

VĖLINIŲ NAKTĮ 
Vėlinių naktį prie krintančių lapų 
Pinasi maldos žvakelių šviesoj, 
Ir kaupiasi skausmas parklupus ant kelių, 
Ir Ogu, ir liūdna vakarinėj tyloj. 

Ar suprasi, ar atjausi tu žmogaus skausmus, 
Kai ateisi vėlių dieną i tylius kapus? 
šnara lapai, ruduo verkia, verkia ir siela, 
Skausmas pinas apie kryžių, lupose malda. 

Rankos nesą žvakės liepsną, plakančios Širdies, 
Žydi ašara nukritus, dar ilgai žydės. 
Už visus, kurie dar kenčia aimanoj dalies, 
Liepsna sielas žvakelių maldoje apšvies. 

Verkią motina prie kapo su rudens audra, 
Ji ateis, atkeliaus, nežino kada... 
Lietuvoj partizano kapą dengia samana žalia, 
Kūnus mus didvyrių saugo Lietuvos giria. 

Rymo kryžiai pakelėse, budi kapuose, 
Dega žvakės, skausmas pinas mūsų širdyse. 
Ruduo ūbauja su vėjais nuskabęs lapus, 
Verkiam mes su debesėliais, minime savus. 

Am. Kašiufaienė 
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Eglė, žalčių karalienė 
Piešė Vida Kijauskaitė, Clevelando Sv.Kazimiero lit. m-los mokinė 

Mutual FMerni Savin gs. 2212 
West Cermak T̂ ond THef 
VI 7 7747 

x l^ura Jurkštaitė, Arling-
ton. Va., yra nuolatinė "Drau
go" rėmėja. Ir dabar, atnau
jindama prenumeratą, pridėjo 

t sk ) I didesnę auką. Dėkojame. 

"HALLOWEEN* 

"Hallovveen" kiti vadina Kau
kių dieną. Tą dieną vaikai ap
sirengia visokiais kostiumais ir 
galima matyti arbūzus languo
se su spindinčiom žvakutėm. 
Gali matyti piktų dvasių: kaip 
raganų, kipšiukų ir žvėrių ir 
gali matyti ir gerų dvasių, kaip 
angelų, juokdarių ir gerų gyvu
liukų. 

Visi vaikai eina prie namų ir 
skambina skambučius sakyda
mi: "Trick or Treat". Juos ap
dovanoja saldainiais, pinigais, 
obuoliais ir kitais gerumynais. 
Yra daug piktų dvasių, kurios 
padaro skriaudos, vieni nute
pa langus arba kiaušiniais ap
mėto sienas. 

Prieš daug metų, žmonės pa
sakodavo, kad tą naktį raga
nos lėkdavo su šluotomis. Bet 
visoms geroms dvasioms tą die
ną yra smagu ir linksma. 

Linas Cepelė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

mokinys, VII skyrius. 

RAGANA 

Miške gyveno ragana. Ji tu
rėjo daug vilkų. Vieną kartą 
vilkai norėjo grybų sriubos, bet 
ragana neturėjo grybų. Tada 
vilkai išėjo grybauti į mišką, 
bet grybų nerado. Pamatė tokį 
namą, jie atidarė duris ir tenai 
pamatė daug visokių grybų. Jie 
priskynė pilnus krepšius ir par
nešė raganai. Ragana tuos gry
bus supiaustė. pridėjo krapų ir 
virė dideliame puode. Kai vil
kai pavalgė sriubos, jiems la
bai pilvus skaudėjo. Ragana 
pašaukė daktarą, kuris pasakė, 
kad vienas grybas buvo nuo
dingas ir visiems vilkams iš pil
vų išpumpavo maistą. Tada jie 
buvo sveiki. 

Rimutė Mačtkunaitė, 
Hamiltono "Vysk. M. Va

lančiaus" lit. m-los H sk. mo
kinė, Kanada. 

ŠV. TĖVAS CHICAGOJE 

Atsikėliau labai linksma, nes 
žinojau, kad pamatysiu Šv. Tė
vą. Skubiai apsirengiau, bet 
mažai valgiau pusryčių. Vis ra
ginau mamą ir tėtį, kad pasku
bėtų. 

Septintą valandą išėjome. Aš 

tyti žmones plevėsuojant lenkų, 
amerikiečių ir lietuvių vėliavo
mis. Gatvėje kabojo didelė iš
kaba, ant kurios buvo užrašyta: 
"Lithuanian Society Welcome 
Pope John Paul U!" Priešais 
popiežių važiavo mašina su te
levizijos ir laikraščių fotogra
fais. Miesto valymo mašina gat
ves išvalė anksti rytą. Kai po
piežius pravažiavo pusę vienuo
liktos valandos, niekas nemanė, 
kad jis taip greitai pravažiuos, 
todėl mes buvom nusiminę. 

Rūta Predkelytė, 
Marąuette parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

SUNEŠ LOJA PAMATĘ 
GILTINĘ (MIRTĮ) 

(Lietuviu tautosaka) 
Pasakoja senas bernas (vy

ras) , senovės baudžiauninkas, 
Domininkas Kušlys. Sako: "Kai 
aš jaunas buvau, tarnavau pas 
ūkininką. Tas ūkininkas sun
kiai sirgo. Vakare ėmė šunes 
loti. Aš išėjau į kiemą pažiū-

z- - -•- i j r;."«T." \ _ i rėti, gal kas ateina ligonį ap-susirupinusi, kad nebus daug i . 'f. . . . . \ . 
• lankyti. Isejęs matau: ateina vietos, pradėjau labai skubiai 

eiti, o mama man vis sakė ne
skubėti. Ką galėjau daryti? 
Mama vis man sakė neskubėti, 
o aš norėjau kiek tik galima 
greičiau nueiti prie Californijos 
gatvės. 

Vilija Vieraitytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 
Aidai". 

LIETUVIO SODYBA 

Lietuvių sodybose būdavo la
bai gražu. Buvo gyvenamas na
mas, klėtis, kluonas, tvartas, 
daržinė ir pirtis. Kluone laiky
davo ūkio daiktus — reikme
nis ir darbo įrankius. Klėtis yra 
ūkininko sandėlys. Daržinėj bu
vo kraunami šiaudai, pirtyje 
maudydavosi ir su beržo vanta 
(surištos šakelės) save plakda-Į 
vo. Iš sulinio semdavo vande-1 
nį 
Rūsyje laikydavo bulves ir ki
tas daržines. Sodyba būdavo 
aptverta tvora ir gražus medi
nis kryžius buvo prie gyvena
mo namo. Prie kryžiaus sodin
davo gėles. Buvo labai gražu. 
Dabar Lietuvoje kryžiai naiki
nami, žmonės ten laukia lais
vės. 

Kristina Kampytė, 5 sk.. 
Šv. Kazimiero lit. mokykla, 

Cleveland, Ohio. 

MACIAU ŠV. TfcVA 

Mūsų Marąuette parkas buvo 
labai gražiai pasipuošęs: gėlės, 
vaikai aprengti tautiniais dra
bužiais, skautės, skautai ir mo
kyklų vaikai su uniformomis. 
Kai Popiežius pravažiavo Cali
fornijos gatve, buvo galima ma-', 

| pro vartus moteriškė, baltai ap
sirengusi ir nuėjo tiesiai į trobą. 
Po valandėlės aš įėjau į trobą 
pažiūrėti, kas atėjo. Troboje 

GALVOSItKIŲ NR 2 
ATSAKYMAI 

I. Delaware 1787 m 
III. Didysis kalakutas svėrė 

16 sv., o mažasis — 4 svarus. 

nieko atėjusio nematydamas, 
klausiu: "Kur ta moteriškė, ku
ri dabar tik ką pirma manęs į 
trobą įėjo? J i man tamsoj at
rodė baltai apsirengus". Žmo
nės, kurie buvo troboj, akis pa
statę man sako, kad čia niekas 
nebuvo atėjęs. O tas ligonis 
tuoj pradėjo merdėti (mirti), ir 
apleido šį pasaulį". 

Iš Jono Balio rinkinio. 
U I 11* 

GALVOSŪKIAI NR. 5 

i 
Prie kai kurių gydytojų kabi

netų durų yra lentelė su gydy
tojo pavarde ir raidėmis D. V. 
M. Ką tai reiškia? (5 taškai) 

n 
Nusibrėžkit kvadratą su 16 

langelių. Į kiekvieną langelį 
įrašykite šiuos skaičius: 12, 18, 
21, 31. 42, 47, 53, 54, 62, 63, 
65, 74, 79, 89, 93, 98. Nė vie
nas atskiras skaičius negali pa
sikartoti nė vienoje eilutėje nei 
skersai, nei išilgai. Pvz. 54 ir 
42 negali būti toje pačioje ei
lėje, nes 4 du kartu pasikar
totų. (10 t a šku į m 
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IV. (žiūrėkite brėžinėlį). 
V. Šiuose žodžiuose raidė "i" 

Kūdroje antys plaukdavo. r e i š k i a P r i e b a l s i ' T - Tad žo-
džiuose yra po keturis priebal
sius: b, j , r, s, p, j , v, s. 

(Žiūrėkite brėžinį). Žemyn: 
1) Ne blogas. 2) Baisi žmonijos 
nelaimė. Skersai: 3) Ne jau
nas. 4) Kai kurie gyvuliai juos 
turi. (5 taškai) 

rv 
(Žiūrėkite brėžinį). Čia ma

tote skaičius ir raides. Išimki
te iš nelyginių skaičių (kurie 
nesidalina iš dviejų) raides ir 
iš jų sudarykite trijų žodžių sa
kinį, kuris reikštų organizuotą 
visuomenę. Raidės ne iš eilės 
surašytos. (5 taškai) 

V 
Kaip suprantate žodį "auto

nomija" ? Parašykite paaiški
nimą. (5 taškai) 
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