
UTHUANIAN WOF*L_D-WID OAILY 

LAISVOJO PASAUUO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

f «L LXXV Kaina 25 c TREČIADIENIS — WEDNESDAY, RUGSSJIS — SEPTEMBER 2,1981 Nr. 205 

U I KROIIU IR. 47 
1972 mtfbį 

Perskaitęs duok kitam' 

įgaliotinis auklėja 
parapijų komitetus 

Šilalė. 1981 m. sausio 21 d. į 'organy ir reviziniy komisijų a » 
Šilalę atvyko RRT įgaliotinis Pet- ril4 seminaras tema: „Religiniy 
ras Anilionis. Susikvietęs viso r a - ! s u s i v i e n i i i m i * į d o m i e j i orga-
jono parapijy bažnytiniy komite- i n a i> revizinės komisijos, jy teisės 
ty atstovus,rajono deputatus, aiš-! i r pareigos". Rašte nurodoma, 
kino jiems tarybinius įstatvmus:; k i e k asmenų turi dalyvauti. Pa-
negalima vaiky mokyti tikėjimo i s i r a ^ vykdomojo komiteto pir-
tiesy grupėmis, draudžiama vai- j mininko pavaduotojas A. Knkš-
kams neturintiems 18 mėty pa-> t a n a s -
tarnauti Mišioms, adoruoti gie-j 1 9 8 1 m - k o v o 1 0 d" k a r t u s u 

doti bažn. chore ir t.t. : bažnyčių komitety atstovais at-Į 
Viešai pareiškė, jog Šilalės vi- vyko ir šie kunigai: kuri. Jonasl 

karui kun. Vytautui Skipariuii Babonas, Polekėlės klebonas, 
atims kunigystę. i kun. Antanas Jokubauskas, Po 

Nevočių aštuonmetės mokvk-! ciunėliy ir Palony Klebonas _ iri 
los mokytojas Uksas paklausė:'kun. Juozas Vaicekauskas, Grin-r 
„Kas gali sutramdvti Šilalės vi- kiškio ir Pašušvio klebonas. Įei-
karą?" įgaliotinis patarė kreiptis: "an t į posedžiy salę, baznyciy 
į tardymo organus. \ komitety nariai buvo registruoja-

_ _ ! m i . Kun. J. Vaicekauskui įėjus ir 
Šakiai. 1981 m. kovo 10 d. j Atsisėdus šalia Grinkiškio ir Pa 

Sakių rajono vykdomąjį komite-: ^švio bažnyčių komitety nariy 
tą buvo sukviesti rajono apylin-' salėje pasirodė Radviliškio rajo 
kiy pirmininkai, mokvkly direk- j "o vykdomojo komiteto pirminm-
toriai ir parapijy komitety atsto-1 ko pavaduotojas Alfredas KriKs-
vai. Paskaitą lektorius Murnikovas! tanas. Jis paprašė Kun. j . Vaice-
skaitė apie tai, kad kunigai nesi-i k a u s k a e i t i k

A
a r t " - . / 5 i U S "? ^ 

i -i . u- • i j ; spdžiu salės A. Knkstanas ir re-
laiko tarybinių įstatymų, kad Da-i s e a z i U i,dIc:>' * • , . . . , . 

. . . .. . . • -t •' lį^iui reikalu įgaliotinio darbuo-
rapijy komitetai privalo juos;11 "M1* _ "j-l..i i A l * 
kontroliuoti, jog šie negrobsty-', t o 5 a s pareika.avo, ka- kunigas 
ty lėšų ir t.t. Po paskaitos žmo- nedalyvautu susirinkime. Kun. J. 
nės lektoriui pateikė eilę klausi- j Vaicekauskas paaiškinęs, kad^at-
mu: kodėl bažnvčios už elektrą į vyko vietoj sergančio Pašušvio 
moka po 25, o ne po 4 kap., ko-i bažnyčios komiteto pirmininko 
dėl buvo uždarvta Klaipėdos baž-! A n t a n , ° P o ^ 1°. j C S t 
nyčia, kodėl nėra religinės spau- pareiškęs kad susirinkime Kartu 
dos?.. Atskvdamas lektorius pils-1 » s a v o b a z n y c l Ų a tS tOV31S M?~ 

PADĖTIS IRANE 
Sustiprinta sargyba prie Khomeinio namo 

Teheranas. —Pirmadienį apie 
' milijonas iraniečiy Teherane pa-
; laidojo savo valstybės preziden-
] tą Rajai ir vyriausybės premje-
' rą Bahonar. Minia, kaip ir anks-
įčiau, šūkavo "Mirtis Amerikai", 
i Irano užsienio reikalų minister-
• ja irgi kaltino dėl sprogimo 
: premjero įstaigoje: „kriminalinį 
Amerikos imperializmą". Valsty-

! bės departamento kalbėtojas 
1 Dean Fischer, paklaustas repor-
į teriy apie šiuos Irano kaltinimus, 
j atsakė, kad kaltinimai neverti 
j Amerikos atsakymo. 

Ajatola Khomeini paskelbė 

zidentą ir premjerą. Komentato
riai įtaria „liaudies kovotojus — 
mujahedeenus", kurie seka filo
sofo dr. Ali Shariati mokslą. Jis 
jungia islamo tikėjimą su socia
lizmo doktrina. 

Kol bus išrinkti nauji pareigū
nai, valstybei vadovauti paskir
ti: parlamento pirmininkas ho-
jatalislam Hashemi Rafsanjani 
ir vyriausias Irano teisėjas aja
tola AbduLkarim Mussavi Arda 
beli. Jiedu buvo tarp penkių as
meny, kurie buvo suminėti bu
vusio prezidento Bani Sadro. Jis 

, pasakė, kad Irano revoliucinė 
, abu žuvusius valstybės vyrus : v a l ( j ž i a s t o v i a n t penkių asmeny 
kankiniais ir pasakė, kad jy vie- į ̂  ių> D u g t 0 s ą r a š o j a u j u v 0 . 

j tas užims kiti kankiniai. Tauta j D u t a p o n a u j a i s valstybės va-
iliks vieninga ir islamo revolu- j d a i 5 > 0 penktasis —vidaus rei-
jcrjos kelias nebus keičiamas. k a l y m in i s t e r is Riza Mahdavo 

Pagarsėjęs, kaip „korikas" dva j Kani. 
siškis hojatoleslam Sadegh Khal-

Teherane savo namų balkone pasirodė ajatol )Hah Khomeini, pasakęs susirinkusiai miniai, kad revoliucija j khali pasakė minia i kalbą, kurio-
žengs pirmyn, nežiūrint jos priešų pastangų. 2uvusių ka nkinių vietas užims kiti kankiniai, pasakė ajatola. 
traukoje matomi ir 12 sargybinių, kurie stebi susirin kusią minią. 

Nuo- je kaltino dėl bombos sprogimo 
Amnesty International paskel-

| bė, kad nuo šacho nuvertimo 

tė iš tuščio j kiaurą. 
I panašius susirinkimus para

pijy komitetų atstovams reikia 
arba visiškai nevykti, arba nu
vykus netylėti, bet kelti į viešu
mą akivaizdžius diskriminacijos 
faktus. 

Radviliškis. 1981 mėty kovo 
mėn. pradžioje visy Radviliškio 
rajone esančiy bažnyčiy komite
ty pirmininkai gavo tokio turi
nio raštą: ,,S.m. kovo 10 d. 12 
vai. rajono vykdomojo komiteto 
salėje (II aukštas) įvyks religi
nių bendruomenių vykdomyjy! 

I vaus. Sugrįžo į salę. Po kelioli 
; kos minučiy j posėdžių salę įėjo 
• kun. A. Jokubauskas ir kun. J 
; Babonas. \ salę suėjo apylinkių 
vykdomyjų komitety pirmininką 

• ir kiti tarybiniai darbuotojai. Jie 
i ėmė įžeidinėti kunigus: „Pažiū 
' rėkite, kokie jų atpenėti snukiai.. 
; kraugeriai...išnaudotojai, pažiū 
, rėkite į čia susirinkusiy darbo 
žmoniy rankas... ir t.t." Salėje 

: esantys tikintieji tylėjo. Ypač pa-
; sižymėjo įžeidinėdamas kunigus| 
' Daugelaičiy apylinkės vykdomo 
i jo komiteto pirmininkas. 

(Bus daugiau) 

ŽVILGSNIS į MADRIDO 
KONFERENCIJA 

Amerikos CSCE komisijos raportas 
\Vashingtonas. — Europos Sau-j rie vyksta iki Uralo kalny. So-

gumo ir Kooperavimo konferen I vietai į tai atsfUepė, kad tuomet 
cijos rezultatus apžvelgia JAV i jie norėty žinoti ir apie manev-
Kongreso komisijos įstaiga. Try- į rus, vykstančius pačioje Ameriko-
likos puslapių raporte pabrėžia-į je ar Kanadoje, 
ma, kad Madrido konferencija j D a u g s u s į t a r i m y liečia preky-
užtruko ilgiau, negu buvo pla- j b ą t a r p R y t Ų •„ Vakary. Susitar-
nuota. įvairus ginčai ir kitos j t a d e l i e n gvesniy biznio kontak-
pnežastys privertė 3o valstybes | tų> d e l ^ t a r p p a rdavėjy ir 

vartotojų, dėl atsilyginimo už pre
kes. Daugiau negu Baigiama
jame akte aptarti ekonominės ir 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

pertraukti konferenciją trims mė 
nėšiams. Dalyviai išvažinėjo po
ilsio liepos 28 ir vėl nutarė su
sirinkti spalio 27. Kai kuriuos į komercinės "informacijos klausi-

Rytus skirinačius klau- j mal s t a t 5 s t i n i a i duomenys. 

Daug ginčų sukėlė vadinamas 
„trečiasis krepšys". Buvo siekia-

SIMAS KUDIRKA 
SU U PI REPORTERIU 

Spauda prisimena S. Kudirkos pabėgimo istoriją 

Vakarus 
simus buvo sunku suderinti. 
Sovietų sąjunga užėmė nepajudi
namą poziciją žmogaus teisiy ir 
kai kuriuose saugumo klausi
muose. 

Raporte manoma, kad Madri
do konferencija buvo ir yra nau
dinga. Šiuo metu tai yra vienin
telis forumas, kuriame abi di
džiausios galybės: Amerika ir So-
viety Sąjunga dalyvauja diskusi
jose. Madrido pokalbius užtęsė ir 
I^nkijos krizė. Europos Rinkos 
ministeriai ragino savo delegaci
jas tęsti Madrido konferenciją 
bent kol pasibaigs Lenkijos ko
munistų partijos kongresas, ma
tyt, tikėdami, kad Madrido kon
ferencijos tesimas padės išveng
ti sovietų invazijos Lenkijoje. 

Daugiausia konferenciją prail 

ma pagerinti žmogaus teisių rei
kalus, šeimy išskyrimo, santuo-
ky su kitataučiais, emigracijos, 
vizų išdavimo, žurnalistų darbo 
sąlygy pagerinimo klausimus. 
Šiose srityse padaryti laikini nu
tarimai. 

Daug nemalonumy soviety 
blokui buvo iš praeities įvykiy 
apžvalgos. Buvo kaltinama So
viety Sąjunga ir. ypač Čekoslova
kija, dėl disidentų persekiojimo, 
Helsinkio nutarimy laužymo.Bu-
vo minimos kaliniy pavardės, jy 
tarpe Mečislovo Jurevičiaus, Vy
tauto Vaičiūno, kurie nubausti 
vien už tai, kad reikalavo laiky
tis Helsinkio nutarimy. Šiuo rei-
kaly reikšmingą kalbą pasakė 

pabėgusį Bani Sadrą ir jo r ė m ė - l I r a n e b u v o sušaudyta 2,100 žmo-
| : u s | niy. Per paskutinį Šacho dešimt-

Paryžiuje buvęs prezidentas Ba- j m e t * I r a n e k a s m e t b u v o s u š a u " 
; ni Sadras pareiškė, jog praeitvje d o m i 7 D žmones — politiniai 
! islamo valdžios priešai klausė jo [ P r i e š a l - Teherano gatvėse kalba-
1 leidimo „likviduoti imamą Kho- į m a> k a d „mujahedeenai" jau nu-
jmeinį", tačiau Bani Sadras nesu- j š o v e ^airiuose Irano miestuose 

— Peru policijos žiniomis, sep- j tikęs, nes ajatolos mirtis prade- ; 6 0 ° , s ! a m ° revo.iucines partijos 
tyni sprogimai Limoje ir kitur i tų Irane civilinį karą. Imamo na- j n a " u , N t a r pe 27 parlamento 
įvyko dėl radikaliy maoisty pa-imą Teherane nuolat saugo 500! narius.( Šitokią padėtį „New Yor.< 
dėty bombų. Pernai ši grupė — į vyry ir net išstatytos priešlėktu-; Times' vedamasis pavadino „Ira-
„Sendero Luminosa" Peru vak-Įvinės baterijos, pasakė Bani Sad- ' - n a s bombarduoja Iraną". 15 da-
tybėje susprogdino 600 bomby. j ras. į kartiniu vady prieš ajatola Ar-

— Taivane lankosi Ohio se- | Irano vyriausybė paske!bė,kad j d a b e ! J i a u b g w ^ a , t e n t a . t a i - A h 

natorius John Glenn. Jis pasakė, ;• per 50 dieny įvyks naujo prezi-1 Knameini neseniai isejo is ligo-
kad JAV vyriausybė toliau duos; dento rinkimai, o jis paskirs nau- j n l n ^ s P° atentate gauty suzeidi-
Taivanui ginkly, nežiūrėdama j ją premjerą. Visoje valstybėje pa- j mų- Laukiama daugiau smurto 
Pekingo protesty. j skelbtas penkiy dienų gedulas J v e i k s m V ir daugiau ŽUVUSIŲ. 

— Rumunijos diplomatas su ; Dideliame pavojuje atsidūrė ka- į 
žmona ir dviem vaikais gumine ; Įėjimuose laikomi valdžios prie-: 
valtimi perplaukė Juodąją jūrą j šai, kuriy yra apie 4,000. Vals-
ir paprašė Turkijoje politinės glo-: tybės prokuroras Rabbani Am-
bos. Kelionė jiems užtruko pen-: lashi savo kalboje įsakė viso Ira- \ 
kias dienas. I no teisėjams elgtis su valdžios 

Amerika vetavo 
J. T. rezoliucija 

Ncw Y orkas. — JAV delega
tas Jungtinėse Tautose paskelbė 
veto Saugumo Tarybos rezoliu
cijai, už kurią balsavo 12 tary
bos nariy, tik vienai Britanijai 

— Salvadoro komunistai nuo I priešais kaip šijity imamas Ali, 
birželio 19 iki rugpiūčio 24 nu-į kuris tolimoje praeityje per vie 
šovė ar sunkiai sužeidė 424 Sal- j ną dieną nukirto galvas 4,000 
vadoro kareivius, paskelbė Mek- j sektos priešų, 
sikoje komunistinė organizacija. Parlamento pirmininkas Raf-1 nuo balsavimo susilaikius. Afri-

—Šiaurinės Airijos britų kalė-, sanjani pasakė, kad bombą vy- : kos Vienybės delegacija Wa-
jime bado streiką paskelbė dar: rjauSybės įstaigoje padėjo šnipai, j shingtone. vadovaujama Keni-
vienas airis Gerard Carville, 2D I penktoji kolona, kuriai pavyko J jos užsienio reikalų ministerio, 
metų. Į infiltruoti gerai apsaugotą pa-1 pasikalbėjusi dvi valandas su sek-

— Floridos pabėgėliy stovyk- į s t a t ą Kalbėtojas pasakė, kad vi- | retoriu Haigu, pasakė reporte-
loje apie 100 Haiti pabėgėliy; sį vyriaysybės priešai turėty gau- j riams, kad Afrikos kontinento 
pradėjo bado streiką. Jie nenori ; {Į mirties bausmę, valdžia būvu- j kantrybė dėl Pietų Afrikos elge-
būti grąžinami atgal į tėvynę. j s; kantri, kvietusi priešus atgai- Į sio jau baigiasi. 

— Amerika ir Japonija taria- \ \mx\, tačiau jie sudegino visus j 
si dėl naftos pasikeitimo. Tau- \ t i j t u s a t g a ] 
pant transporto išlaidas, Ameri-j Gynybos ministeris pulk. Mu-
ka paimtų Japonijai skirtą Mek- j M N a m j U y j r g i p a sakė kalbą iš 
ikos naftą, o Japonijai duotu j p a r l a m e n t o rūmų, žadėdamas, 

gino faktas, kad vadovaudamasi j Ambasadorius ^Max Kampelman 
Virginia Beach. Va. — UPI 'abu su žmona dirba, jy pajamos 

spaudos agentūra paskleidė' — tik 11,000 dol. per metus. Pa-
Ame-rikos spaudoje trumpą pasi-, sikalbėjime Kudirka prisiminė v i s u dshVlŲ p a r i m o Q&K*m.\~ J ' L . - ^ T "TT^ 
kalbėjimą su Simu Kudirka, ku-; pirmąjį susitikimą su amerikie-, Xutarimai daromi tik visoms 351 c p o s j U , g P n e l c a l s t Ų s 0" 
ris buvo atvykęs į Virginia į Čiais jūreiviais, kurie ėmė mesti I ; a l s t v b e i m pritarus Tai užima i v ' ° t a i i š g i r d ° d d , Z y . V ' " 
Beach, Va. dalyvauti CBN į į soviety laivą cigaretes. Kudir- ] a i k o § t a b a s t u r i t o ] r e c j a R u o t i I č l ų , r a r m e n 4 persekiojimo. 
(Christian Broadcasting Net- j ka tada pagalvojęs, jog amerikie- • į v a i r i u s n u t a r imus , kol visi pri-
vvork) televizijos programoje. Šį! čiai —ne gangsteriai, bet malo-, t a r j a 
pasimatymą su Kudirka paskel- nūs žmonės. Tada jis padaręs 

si 
savo Aliaskos šaltiniy naftą. Į k a d I r a n o k a r e i v i a i p r a d ė s o f e n . 

- Policija Detroite tina k a s | z y v ą p r i e § A m e r i k ą i r j o s s a m . 
. į m e t e i pašto dėžutes tris bom-. d i n i u s I k j ^ j o k j a H t i n ė 
, bas. Vienas dinamito pakelis bu-; g r u p ė n e p a s i g v r e n u ž u džiusi pre-

vo adresuotas prezidentui Rea-
ganui. 

- _, _ (, , . i .. . . . . .. , . • i • • Pagal Helsinkio susitarimą, 
be ir „Chicago Sun Times". L,e-1 sprendimą pabėgt. 8 laivo į la.s-, ^ J g į konferencijos svarsty-

Ar Camp David 
turi ateitį? 

tuvis jūrininkas, kuris iššoko išjvę. 
savo laivo bandydamas pabėgti, 
pasakė, jog gyvenimas Nevv Yor-
ko mieste nėra rojus, tačiau daug 
geriau negu Soviety Sąjungoje, 
rašo UPI. Nėra areštų, niekas vi- Į Damaskas. - Pasitraukiantis 
dury nakties nesibeldžia į duris, iš pareigų JAV ambasadorius Si 
Gyvenimas — nepaprastai gra
žus, pasakė Simas Kudirka. 

Straipsnyje primenama, kaip 

i mai lietė atskirus „krepšius".Čia 
; buvo susitarta dėl kai kurių Bai-
i giamojo akto nutarimų interpre-

(Bus daugiau) 

Sovietai stumia 
Libiją į konfliktą 

Pakrančių Sargyba sugrąžino so
vietams S. Kudirką, kaip jis bu
vo teisiamas ir nubaustas, o vė
liau, Amerikai dedant pastangas, 
fšlaisvintas. Kudirka, dabar 51 
metų, pasakęs, kad gyvenimas 
Nevv Yorke nėra lengvas. Jis dir- — Buvęs prf7.. Nixonas lanko-
bąs kaip dažvtojas, gyvenąs su | si Austrijoje, kur praeiviai jį daž-

Sprogimas Amerikos 
aviacijos bazėje 

Bona. — Didžiausioje JAV ka
rinėje bazėje Europoje, karinės 
aviacijos Ramstein bazėje, įvyko 
smarkus sprogimas, kuris sužeidė 

Kairas. — Egipto gynybos mi-! 20 žmonių, išmušė 580 langų, 
tavimo, kiek jie liečia religinę j nisteris, generolas Abu Ghazzala [ Ligoninėje liko generolas Joseph 
laisvę, žmogaus teises. Pokalbiai i pareiškė, kad Libijos lėktuvy su- j Moore ir pulk. Įeit. Douglas 
tarp įvairiy grupiy vyko ne tik ^'dūrimas su JAV lėktuvais bu j Young. Bazėje dirba 22,500 žmo-
konferencijos salėje, bet ir atski-. vo išprovokuotas soviety pata-
ruose neformaliuose susitikimuo-1 rėjy. Rusai stumia Khadafį, lauk-
se, „kavos grupėse". Buvo susi- j darni progos daugiau įsivelti į Li-
tarta dėl tarptautinio terorizmo, į bijos reikalus, pasakė ministeris. 

premjeru bus Beginąs, pasakė j J j ] 7"' i r m o t e ^ teisiy l y ^ Jis pareiškė, kad Egiptui rūpi 
diplomatas. Jo nuomone, į derv- • ̂  d a r b u s ^ i a m i Pokalbiai dėl: pavojus būtį sovietų apsuptam, 
bas būtinai reikia įtraukti pales-, -Pasitikėjimo ugdymo". Daug'Egiptas sudarė planu, sustiprinti 

ginčy sukėlė zony klausimas: ka- savo karines jėgas. Nors karei-
da apir vykstančius manevrus i viu skaičius bus sumažintas iki , kietijoie. Teisingumo įstaigos 
reikia pranešti kitai pusei? Jei. 350,000, jie bus geriau apgink*! mano, kad sprogimas buvo Rau-

rijoje Talcott Seelye išreiškė abe
jojimą, ar Camp David taika turi 
ateitį. Taika Artimuosiuose Ry
tuose neįmanoma, kol Izraelio 

tiniečius, reikia ieškoti naujų ke-
liy. 

niy, jy tarpe Nato sąjungos per
sonalo nariai iš Britanijos, Ka
nados, Belgijos ir Vak. Vokieti
jos. 

Vakary Vokietijos įstaigos ti
ria sprogimo priežastį, šiais me
tais tai jau ketvirtas Amerikos 
bazėse įvykęs sprogimas V. Vo-

Vytautas Vaičiūnas, Lietuvos visuome
nės grupes Helsinkio nutarimų vyk
dymui remti narys, suimtas ir kalina
mas sovietų Kalėjime. Madrido Euro
pos Saugumo ir Kooperavimo konfe 

Amerikos delegatas Jungtinėse 
Tautose Charles Liehenstein pa
aiškino, kad Amerika vetavo re
zoliuciją todėl, kad ji Afrikos 
smurto padidėjime įžiūri tik Pie
tų Afrikos kaltę, kada Kubos ka
reivių ir soviety patarėjy buvi
mas Angoloje tik didina įtempi
mus ir pkčia kasdieninius smur
to veiksmus. Saugumo Tarybos 
rezoliucija turėjo pasmerkti vi
sus smurto veiksmus, o ne tik P. 
Afrikos, pasakė Liehenstein. 

P. Afrikos vyriausybė pakarto
jo, kad jos kariuomenė išeina iš 
Angolos. Tuo tarpu Angola 
skundžiasi, kad karinės P. Afri
kos operacijos yra plečiamos. Mi
nėta rezoliucija reikalauja tuč 
tuojau išvesti P. Afrikos karei
vius iš Angolos. 

taip, tai iki kokios ribos? Vaka- luoti naujais Amerikos ginklais, donosios Armijos teroristy gnipės: rencijoje jis buvo minimas kartu su 
rai reikalauja, kad sovietai pra- kurių per akinančius penkerius darbas. Ta grupė dirba kartu su 

Žmona, sūnum ir motina. Nors I nai atpažįsta ir prašo autografų, j nešty apie visus manevrus, ku-, metus Egiptas pirks už 5 bil. dol. - Baader-Moinhof teroristais. 
kitais 
niais 

sovietų persekiojamais kali-

KALENDORIUS 

Rugsėjo 2: Antoninas, Kalista, 
Protenis, Tugaudė. 

Rugsėjo 3: Gregorijus Did., Sir-
putis, Mirga, Bronislava. 

Saul ėtek* 6:!f tC -ziasi 7:24. 

ORAS 

Saulėta, šiaurės vakary vėjai, 
temperatūra dieną 80 L, naktį 65 
laipsn. 
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SYDNEJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS 
V.S . B R O N I U S ŽALYS 

Prieš 25 metus būrelis vy
resnių brolių - sesių, skau
tininko dr. Vytauto Kišono ini
ciatyva, susirinkę Sydnejaus 
Campperdown ?o priemiestyje, 
nutarė steigti senųjų skautų ži
dinį ir dirbti, kiek jėgos leis, 
s tengiantis gyventi skautų 
įstatų dvasioje, bendrauti tar
pusavyje, remt i skautiškąjį at
žalyną Sydnejuje, tuo metu jau 
susispietusi į "Aušros" tunto 
vienetus. 

Steigiamojoj sueigoj 1956 
balandžio 22 d. dalyvavo 10 
brolių - sesių. Pirmuoju tėvūnu 
išr inktas ps . Zigmas Stau
girdas, kanclerė — sesė Irena 
Dudaitienė. Netrukus buvo 
pri imtas židinio s ta tutas . 

Narių skaičius pamečiui au
go, pas iekdamas 50-ties skai
čių. I š jų per židinio gyvavimo 
laiką 5 yra mirę: 

1. ps . Zigmas Staugirdas — 
1964.7.15; 

2. s.v. Leonas Zigaitis — 
1971.5.25; 

3. v.sl. S tasys Sankauskas — 
1971.4.10; 

4. sk. akad. Leonora Bukevi-
čienė — 1975.6.12 ir 

5. Židinio Garbės Narys , Jo
nas Kelertas — 1976.11.14. 

Židinio veikla iš pradžių 
ribojosi 2-3 sueigom į metus; 
jos dažnai vyko gamtoje ar pa
skirų narių namuose. Jų metu 
buvo ap ta r i ami židinio rei
kalai, skai tomos paskaitos, ku
rias sekdavo diskusijos, bendri 
užkandžiai i r kavutė. Židinys 
moraliai ir material iai rėmė 
vietos skautų tuntą, kaip tra
dicija, kasmet talkino tunto 
kaukių ba l iaus ruošime, per
imdamas visą virtuvės tar
nybą, bei suorganizuodamas 
maistą, skyrė premijas sto
vyklautojams ir 1.1. 

1973 balandžio 7d. židinys, 
drauge su Sydnejaus Literatų 
Būreliu, suruošė literatūros va
karą, kur iame dalyvavo Syd
nejuje ir apylinkėse gyveną 
rašytojai. 

Nuo 1977 pradė tas leisti židi-
niečiams sk i r tas biuletenis, ku
rio lig šiol pasirodė 14 nume
rių. Tų pat metų rugsėjo 8 d. 
suruošta knygų pristatymo po
pietė, kurioje pristatytos Vy
tauto Janav ič iaus , Juozo Al-
m i o J ū r a g i o , A v o s 
Saudargienės, Antano Skir-
kos, Marijos M. Slavėnienės ir 
Aldonos Veščiūnaitės nese
niai išleistos knygos. Suruošta 
pirmoji ekskursija autobusu į 
Bowral Tulpų Festivalį. 

1978-ji meta i galbūt buvo 
vieni veikliausių — perimta 
platinti skautiškoji spauda, ku
rią per židinį užsisako net kitų 
miestų broliai — sesės; organi
zuotai dalyvauta Vl-je Tau
tinėje Stovykloje Gilvellio Par
ke, Vik tor i jo j , kur da l i s 
židiniečių ėjo aukštas parei
gas, o židinio sueigoj kaip gar
bės svečiai dalyvavo eilė aukš
tųjų LSS pareigūnų: LSS 
Tarybos Pirmininkė, v.s. Lilė 
Milukienė, Tarybos Vicepir
mininkas, v.s. Česlovas Kiliu
lis, Seser i jos Vyr. Skau
tininke, v. s. Irena Kerelienė, 
Brolijos Vyr. Skaut ininkas v.s. 
Sigitas Miknaitis, "Skautų Ai
do" redaktorė, v.s. Sofija Jelio-
nienė ir kt. Nuo 1979 pradėtos 
ruošti pavasrio - rudens eks
kursijos, kuriose mielai daly
vauja Sydnejaus vyresnieji 
tautiečiai: jų lyg šiol suruoštos 
šešios. 

Židiniui vadovavo visa eilė 
asmenų (vienų metų kaden
cijai renkami tėvūnas ir kanc
lerė). J a i s laike 25 metų buvo: 

1956.4.22: tėvūnas — ps. Zig
mas Staugirdas, kanclerė — 
v.sl. Irena Dudaitienė; 

1958.6.21: tėvūnas — v.sl. Jo
nas Zinkus, kanclerė — Liza 
Veteikienė; 

1960.3.13: tėvūnas — ps. Vy
tautas Bukevičius, kanclerė — 
Tamara Vingilienė; 

1962.3.25: tėvūnas — ps. Izi
dorius Jonai t is , kanclerė — 
Lionė Bukevičienė; 

1964.3.22: tėvūnas — ps. Vy
tautas Deikus, kanclerė — Al
dona Adomėnienė; 

1966.2.27: tėvūnas — ps. Vy
tautas Bukevičius, kanclerė — 
Milda Karpavičienė; 

1968.3.24: tėvūnas — s. Alek
sandras J akš t a s , kanclerė — 
Dana Bartkevičienė; 

1970.2.21: tėvūnas — s.dr. 
Aleksandras Mauragis , kanc
lerė — s. Marija Milienė; 

1971.5.15: tėvūnas — ps. Vy
tautas Deikus, kanclerė — s. 
Marija Milienė, o nuo 1972.4.30 
— Jadvyga Viliūnienė; 

1974.5.5: t ėvūnas — dr. Al
fonsas Viliūnas, kanclerė — 
Laima Deikienė; 

1976.5.15: tėvūnas — v.s. 
Aleksandras Jakš ta s , kanc
lerė — Aldona Jablonskienė; 

1978.3.12: tėvūnas — v.s. 
Bronius Žalys, kanclerė — Al
dona Jablonskienė; 

1979.3.25: tėvūnas — v.s. dr: 
Aleksandras Mauragis , kanc
lerė — v.sl. I rena Dudaitienė; 

1981.3.22: tėvūnu išrinktas 
v.s. dr. Vytautas Kišonas, 
kanclerė — Milda Karpavi
čienė. 

Židinys ryžtingai žengia j sa
vo veiklos 26-tuosius metus ir 
toliau budėdamas Dievo, Tė
vynės ir Artimo Tarnyboje ir 
burdamas į savo eiles vyres
niuosius brolius - seses! 

" S E S E , B U D Ė K ! " 

M E C E N A T Ė 

Nauja "Skautybė Lietuvai
tei" laida jau suredaguota, 
pavadinta "Sese, budėk!" ir 
r u o š i a m a s p a u s d i n t i . LS 
Seserija laukia mecenatų ir rė
mėjų, kad taip reikalinga kny
ga greičiau pasiektų jaunas 
vadoves. 

I šį reikalą pirmoji atsiliepė 
dosnios širdies ir skautiškos 
dvasios v.s. O. Siliūnienė, "Se
se, budėk!" išleidimui paskir
dama 500 dol. 

LS Seserija džiaugiasi pir
mąja knygos mecenate ir v.s. 
O. Siliūnienei šaukia skambų 
skautišką AČIŪ! 

SPECIALYBIŲ 
STOVYKLA 

Laikas greitai prabėgo sa
vaitgalyje, kai mes skautai sto
vyklavome latvių žemėje — 
Tervete — Kilmore. Per šį 
trumpą laiką mes išmokome 
daug dalykų. Pirmiausia, 
išmokome kaip ir kokioje vie
toje užkurti laužą ir iškepti sa
vo valgį. Laužo uždegimas ir 
savo maisto iškepimas buvo 
mums reikalinga žinoti, nes tu
rėjome išlaikyti virėjo spe
cialybę. Sekanti specialybė, 
kuriai mes ruošėmės — buvo 
stovyklautojo. 

Šiai specialybei mums rei
kėjo mokėti rišti mazgus. Išmo
kome rišti mazgus ir kaip pri
taikyti juos darant įvairius 
dalykus. Mes pastatėme savo 
atskirą stovyklėlę. Šios sto
vyklėlės įrengimai susidarė iš 
virtuvės, valgymo stalo, išvie
tės, lapinės, laužavietės ir ke-
letos kitų daiktų, reikalingų ge

rai stovyklėlei. 
Trečioji specialybė, kuriai 

buvome egzaminuoti, buvo lau-
žavedžio specialybė. 

Mes išmokome apie laužave-
džio saugumą ir kaip pravesti 
programą. Vakare prie laužo 
skiltimis turėjome praktiškai 
pravesti laužą. Valgių ke
pimas mums buvo įdomiausia, 
nes išmokome kepti maistą 
įvairiais būdais be indų: bul
ves suvynioti metaliniame po
pieriuje ir iškepti žarijose, 
kiaušinius iškepti apelsinų žie
vėse, duoną iškepėm, tešlą ap
sukę ant pagaliuko arba ieš
m o . I š m o k o m e n a u d o t i 
kompasus, "rodykles" gam
toje, mes bandėm naudoti 
parodytas taisykles žaidimui, 
kurias paruošė brolis Viktoras 
Adamavičius. 

Taip praėjo mūsų stovykla, 
kuri mums visiems labai pa
tiko ir norėtume vėl važiuoti. 

Dalia Savickaitė ir 
Indrė Kairaitytė 

Australija 

A.A. STASĮ G A S N E R Į 

AMŽINOJON STOVYKLON 
PALYDINT 

Sen ia i bes tovyklavus io 
skauto entuziazmu išsiruošė 
stovyklon j . budys Stasys Gas-
neris. Vos atvykęs Rakė vyks-
tančion JAV Vidurio rajono 
stovyklon, kurioje jo žmona 
j .v.s . Aldona ėjo viršininko pa
vaduotojos pareigas, pasista
tė palapinę ir tuoj įsijungė į 
darbą — Brolijos stovyklos 
"V a rpas" virtuvės tvarkos 
priežiūrą. 

Smagu čia buvo broliui Sta
siui su skautaujančiu jauni
mu, kurio tarpe ir keletas jo 
vaikaičių. Dirbo virtuvėje, 
dalyvavo visuose stovyklos 
įvykiuose, o laisvalaikį leido 
prie ežero prisimindamas sma
gias Kaune "Vaidoto" laive 
praleistas dienas, nuotykius; 
tremtyje — Diepholtzo stovyk
loje jūrų skautų vieneto kū
rimą; Chicagos jūrų skautų ir j . 
šaulių veiklos {vykius. Su žen
tu j . ps. dr. Algiu Pauliumi, ku
ris šioje stovykloje vadovavo 
jūros skautų pastovyklei, kele
tą kartų buvo išplaukęs bu
riuoti netoli stovyklos esančia
me ežerėlyje 

Deja, neilgai jam tekodžiaug-

tis stovyklavimu. Liepos 17 d. 
po vakaronės sugrįžusį palapi-
nėn ištiko staigus priepuolis ir 
kraujo smegenyse išsiliejimas. 
Šj įvyki mačiusių skautų vyčių 
pašaukti atskubėjo žmona 
j.v.s. Aldona ir kiti stovyklos 
pareigūnai. Iki atvyko grei
tosios pagalbos automobilis, jį 
gaivino žentas dr. Algis Pau
lius ir dr. Algirdas Gleveckas. 
Liepos 18 d. 4 vai. p.p., netekęs 
sąmonės, mirė ligoninėje, ap
suptas j j nuoširdžiai mylėju
sių penkių dukterų, žentų ir iš
tikimos gyvenimo palydovės 
— žmonos Aldonos. 

Liepos 22 d. 7:30 vai. vak. 
Petkaus šermeninėje, Mar-
ąuette Parke. įvyko paskutinis 

Vidur io ra jono stovykloje s k a u t a i k l a u s o s i p a S n e k e s m apie Lietuvos pogr indžio •; -i ,;dą. 
V . BH<« -. i * m u s 

atsisveikinimas su a.a. jūrų bu
džiu ir jūrų šauliu a.a. Stasiu. 
Jūrų šauliai su vėliava budėjo 
garbės sargyboje prie savo bro
lio, kurio karstą puošė jo karš
tai mylėta Lietuvos trispalvė ir 
kuklus gyvų gėlių inkaras. 
Paskutinį SUDIEU tar t i susi
rinko gausus būrys giminių, 
draugų ir pažįstamų, nesto
vyklaujantys skautininkai-kės 
ir iš stovyklos grįžę šeimos na
riai. 

Kan. V. Zakarauskui sukal
bėjus maldas , oficialų atsi
sveikinimą pravedė ar t imas 
velionio draugas Viktoras 
Kažėmėkaitis. Draugų ir jū
rinio skautavimo dienų brolių 
vardu sentimentaliu žodžiu 
atsisveikino j .v.s . Algirdas Ag
linskas. Gen. T. Daukanto j . 
šaulių kuopos vadas ir LS Bro
lijos jūrų skautų skyriaus įga
liotinis Chicagoje j . s . Edmun
das Vengianskas kalbėjo j . 
šaulių ir j . skautų vardu. Gimi
nių ir LB Lemonto apylinkės 
vardu atsisveikino žentas 
Viktoras Garbonkus. Šer
menyse dalyvavę skautinin
kai-kės, pusračiu apsupę kars
tą, amžinybėn išplaukusį brolį 
a t s i sve ik ino s u g i e d o d a m i 
"Ateina nakt is" . Stovyklau
tojų vardu našlei i r šeimai 
užuojautą išreiškė Vidurio ra
jono stovyklos komendantas 
ps. Vidmantas Rapšys. Atsis
veikinimo metu įspūdingai gie
dojo viešnia iš Clevelando — 
solistė Irena Grigaliūnaitė. 

Liepos 23 d. rytą a.a. Stasys 
buvo atlydėtas į Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kurioje ge
dulingas pamaldas už velionį 
a tnašavo kan. V. Zakaraus
kas, o muz. Giedraičiui var
gonuojant, giedojo sol. Ir. Gri
ga l i ūna i t ė . Po p a m a l d ų 
šeimos ir daugiau 200 draugų 
ir artimųjų buvo palydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

Laidotuvių apeigas atliko 
kan. V. Zakarauskas . Žmonai 
Aldonai užbėrus a n t karsto 
žiupsnį Tėvynės žemių, a.a. 
Stasys paskutinėn kelionėn 
buvo palydėtas giesme "Mari
ja, Marija" ir Tautos himnu. 

Jaunystėje aktyvus jūrų 
skautas, pastarąjį savo gy
venimo dešimtmetį brolis Sta
sys skautiškoje veikloje daly
vavo kaip ta lkininkas — 
rėmėjas, padėdamas skautiš
kus įsipareigojimus atlikti sa
vo žmonai, JAV Vidurio ra
jono vadeivei, dukroms ir 
vaikaičiams. Visuomet opti
mistiškai nusiteikęs, ramaus, 
taikaus būdo ir t ikras patriar
chalinės šeimos galva; visur 
matėme jį apsuptą mylinčios 
šeimos — žmonos, dukrų, žen
tų ir vaikaičių. Su visais jis ra
do kalbą, džiaugėsi džiaugs
m a i s , r a m i n o nesėkmėse . 
Todėl dabar jo skaudžiai pasi
genda žmona Aldona, dukros 
Giedrė, Violeta, Laima, Graži
na ir Dalia; žentai ir dvylika 
vaikaičių, kurių jauniausias, 
Algis Stasiukas gimė mėne
siui praslinkus po a.a. Stasio 
išvykimo Amžinojon Stovyk-
lon Pasigenda draugai ir arti
mieji bei plačiosios jūrų skau
tų ir j . saulių šeimos nariai. 

Ilsėkis Ramybėje 
IR 
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S K A U T A I Pt AMERIKOJ 
Skautas vytis Klaudijus But

kus liepos 13 d. buvo operuo
tas ir dabar gydosi namie. 
Skautai linki jam greit pa
sveikti. 

Skautų "Vilties Stovykloje", 
Lituanikoje, dvi sesutės argen
tinietės davė skaučių įžodį. Tai 
yra: Angelika ir Adriana 
Stalioraitytės. Prieš kelis me
tus buvo suorganizuota Argen
tinoje lietuvių skautų grupė, 

kuriai vadovavo Marytė Barz-
džiūtė, paskui Tr i s tanas Sima-
nauskas , o d a b a r jiems vado
vauja G u s t a v a s Czop. 

Advoka tų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
V I N C A S B R I Z G Y S 

Teisių daktarai 
2 4 5 8 W. 6 9 t h St., Chicago, III. 

Visi te i . 7 7 8 - 8 0 0 0 
Va landos paga l sus i ta r imą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Pruma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 2 4 0 0 

Vai pagai susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitar imą 

Of i so te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PuUski Rd. 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St CNcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 M 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

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

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 1 2 r k i 4 v a l popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W Slst Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave 
Elgin. III 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagai susitarimą. 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sešt 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberte Road 
1 mylia s vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Ka lba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 737 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Tel. RENance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir oenkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir Sešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: p i rm , antrad , ketv. i r penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pap*1 susitarimą: antr trečiad 
ketvirtai! 10 v r y t o i k i 6 v vakaro 

Tel - 778 3400 



•» Ateities" kongreso šūkis — 

OMNIA INSTAURARE 
KRISTUJE 

Mes sąmoningai pasirin
kome ateitininku šūki „Visa 
atnaujinti Kristuje" šio žodžio 
pradžiai dviejose kalbose. 
Pasir inkimas turėtų kongre-
san susirenkantiems atei
t ininkams bent priminti, kad 
jų sąjūdis yra net tik gyvas, bet 
dar vis aktualus ir realus. 

Iškilmingų sukakčių proga 
labai dažnai iškyla pagunda 
žvelgti atgalios, pasigirti nu
veiktais darbais ir visus užtik
rinti, kad ir toliau taip bus 
daroma kaip praeityje. 

Stebint šio „Ateities" 70-me-
čio paminėjimo paruošiamuo
sius darbus ir pasisakymus 
apie kongreso linkmę, atrodė, 
kad ateit ininkams tas džiau
gimasis praeitimi ir nieko dau
giau, taip pa t buvo didelė pa
g u n d a . Va , čia ir glūdi 
pavojus. Ateitininkų sąjū
džiui nėra nei reikalo, nei pras
mės kam nors įrodinėti, koks 
jis buvo didingas praeityje. Tai 
jau padarė istorikai. Niekas 
negali nuneigti fakto, kad šis 
sąjūdis dažniausiai vadovavo 
visos lietuvių tautos gyveni
mui. J is visados buvo pirmose 
gretose kovoje dėl Lietuvos li
kimo ir šviesesnės ateities. Ir 
ta i buvo visai natūralu, nes 
Ateities sąjūdis buvo kovos 
vienetas, suteikęs, anot kun. V. 
Bagdanavičiaus, „lietuviškai 
krikščionybei naują veidą" ir 
paskatinęs „į krikščionybę 
žiūrėti kaip į ateitį kuriančią 
jėgą" (iš kun. V.B. pamokslo 
at-kams Lemonte, rugp. 16 
dieną). 

Ateitininkams „Omnia" tu
rėtų reikšti daugiau negu „vi
sa" . Galbūt, dėl to jie praei
tyje d a ž n i a u s i a i net ir 
naudodavo savo šūkį lotynų 
kalboje. Tai, atrodo, simboli
zavo ateit ininkams visados bū
t i ir veikti tarptautinėje plot
mėje. 

Užtat, prisilaikant šito „om
n ia" įsipareigojimų, ateiti
n inkas ir šiandien išeivijoje ne
gali būti vien tik nacionalistas. 
Pritaikę universalių etinių ver
tybių (teisingumo, laisvės, ly
gybės, gerovės) koncepciją sa
vo t a u t o s egzis tencinėms 
problemoms spręsti, mes tu
rime sutikti su dr. A. Štromu, 
„šių vertybių universalus po
būdis, kartu su reikalu pritai
kyti jas konkrečios tautos eg
zistencijos sąlygoms, leidžia 
nacionalizmą su universaliz
mu taip suderinti, kad pirma
sis tampa konkrečia antrojo 
projekcija" (žiūr. . „Lietuviš
kojo universalizmo ištakose" 
T. Venclovos knygoje „Lie
tuva pasaulyje", 29 p.). 

Išeivijos ateitininkui šito 
un ive r sa l i zmo akivaizdoje 
„Omnia" tampa naujais įsi
pareigojimais. Šiandien at-kui 
nevalia užsidaryti mentaliteti-
niame geto. J o pareiga yra ne
tik domėtis ar aktyviai daly 
vauti, bet ir kovoti už visų 
žmonių teises visose gyveni
mo srityse. 

Užtat tikimės, kad ir šis 
kongresas pasisakys už akty
vesnę kovą ir ateitininkų da
lyvavimą Amerikos politinia
me gyvenime. Tiesiog yra 
nesusipratimas, kad At-kų 
federacija, pavyzdžiui, lig šiol 
niekur nepasisakė abortų, sky
rybų (deginanti žaizda net ir 
at-kų tarpe), ar socialinio tei
singumo klausimais. 

Šis at-kų kongresas turi be-
kompromisiniai įsipareigoti vi
somis priemonėmis padėti 
(atsimintinas prel. M. Kru
pavičiaus nusistatymas tuo 
reikalu) kovojančiai tautai. 
J a u 1980 m. balandžio 26 die
nos At-kų federacijos tarybos 
sesijai pateikė kun. K. Pūgevi-
čius 17-ka nurodymų kaip at-
kai „gali įsijungti į pagalbą 
žmogaus teisių gynėjams Lie
tuvoje" („Ateities" 1981 m. ket
virtas numeris, 123 p.). Tie 

kun. Pūgevičiaus nurodymai 
turėtų būti šio kongreso credo 
ir turėtu būti prikalti prie Jau
nimo centro durų kongreso 
metu. 

Atsinaujinimas nė ra at-kų 
monopolis. Šiuo metu ats inau
j in imai visu įkarščiu vyks ta ir 
Lenkijoje. Šiandien lenkai atsi
naujinimo kovoje yra pirmose 
kovos linijose. At-kai turėtų bū
ti su jais . Pa tys lenkai, anot 
prof. B. Geremek'o teigimo, 
(žiūr. „Poland: Solidarity 
Speaks", 133 - 141 p . „The 
Wa8hington Quarterly", Vol. 
4, Nr . 3, 1081), kad Lenkijoje 
kova vyksta ne tik dėl mais to . 
Tai y ra totali kova prieš ko
munizmą. Ir t a i ne t ik už Len
kiją, bet ir už visą komunis tų 
pavergtą pasaulį. 

Mes Lenkijoje turime trigu
bai (sovietų, lenkų ir komunis
tų) pavergtų lietuvių. Ta i Su
valkų trikampio lietuviai. Ta i 
didingosios Dainavos šalies 
palikuonys. J i e atsinaujinimo 
kovoje yra tvirtesni ir didin
gesnį bei drąsesni negu atei
t ininkai . Jie yra įvelti į žūt
būtinę kovą, už lietuvišką 
maldą. Suvalkų t r ikampyje 
vyks ta gyvas lietuviškas gy
venimas. Ten egzistuoja gy
voji lietuvybė. 

At-kų kongresas galėtų savo 
ateities veiklą labai sukonkre
tinti . Siūlome, kad at-kai, ka ip 
organizacija, adoptuotų Su
valkų trikampio lietuvius. 
Konkrečių progų j iems padėt i 
— begalės. 

Pavyzdžiui, nuolatinių ryšių 
užmezgimas, kova už lietuviš
kų pamaldų įvedimą Seinų 
bazilikoje, Suvalkų t r ikampio 
lietuvių atkvietima8 ir jų glo
ba sekančiose pasaulio lie
tuvių dienose. , 

Ir pagaliau trečiasis at-kų 
šūkio žodis „Kristuje" ap ima 
visa. ,Dar daugiau. Š iandien 
Kristus reiškia kovą už J o Tie
są, Kelią ir Gyvenimą. 

Sprendžiant iš nūdieninių 
apraiškų, galima pastebėti , 
kad išeivijos at-kams y r a pavo
jus sustabarėti . Užsidaryt i į 
organizacinį konservatizmą. 
Tai j au senokai pastebėjo ir dr. 
J . Girnius, ka lbėdamas apie 
krikščionių atsakomybę. 

Ateitininkai, savo idealo at
žvilgiu, yra krikščioniškieji 
pirmūnai, vadai kovoje. Atei
t ininkai , ar ta i įvertindami sa
vo patirties veiklą, a r tai gai-
l ė d a m i e s i už n e a t l i k t u s 
įsipareigojimus, negali stovėti 
vietoje. 

Dr. J . Girnius sako: „Tačiau 
suvokimas savo kalčių žad ina 
iš teisuoliško nejautrumo ir 
ska t ina jautriau budėti , drą
siau ryžtis ir kilniau ištesėti 
ateityje... Katalikai visuo
menininkai negali nesisieloti 
pilnesniu socialinės teisybės 
pasiekimu, gilesniu la isvės iš
skleidimu, skaidresniu žmo
niškumo įkūnijimu visose 
bendruomenėse, tau tose ir 
žmonijoje... Turėti d rąsos im
tis sprendimų, nelaukiant , kol 
kiti kelius išbandys. Žmogiš
kąjį tiesos ieškojimą visada 
gresia klaidos rizika. Bet k a s 
tiesos neieško, tas nieko ir ne
ras . Leidžiant tik ki t iems tie
sos ieškoti, nepadaroma klai
dų, bet užtat vis a t s i l iekama 
nuo gyvenimo ". (žiūr. „Isto
rinė krikščionių a tsakomybė" , 
LKMA Suvažiavimo darbai , 
V, 1964 m., 72 p.). 

Išeivijoje at-kų šūkį pradeda 
užgulti pelenai. Ir no r s auksas 
pelenuose dar vis žiba, bet y ra 
pavojaus, kad didėjantis pe
lenų sluoksnis visiškai nesu
naikintų aukso. Pelenai t ada 
taptų Hirosimos pelenais, ne
šan tys lėtą mirtį v i sam at-kų 
sąjūdžiui. 

J. Soliūnas 

O KAD MOKĖČIAU AŠ SKAITYTI JUNGTINĖSE TAUTOSE 
Nemokančio rašyti lūpomis 

prieš daugelį metų kažkas la
bai iš širdies šūktelėjo: , , 0 kad 
mokėčiau asai rašyti" . Iš tikro 
didelė Dievo dovana mokėti ra
šyti, o ką kalbėti apie tuos, ku
rie, mokėdami rašyti , moko mi-
l i j o n u s b e r a š č i ų , j u o s 
kultūrina. O mūsų senelės ir 
prosenelės, pačios nemokėda-
mos rašyt i (mūsų pačių laiko
mos bemokslėmis), mokė savo 
vaikus skaityti . 

Šiuo metu tautos ir valsty
bės didžiuojasi savo šaly netu
rinčios analfabetų. Pagal t a i 
juk sprendžiama apie tautos 
kultūringumą. Dar daugiau di
džiuojasi tos tautos, kurių 
rašyt iniai dokumentai seniau
si. Su tuo reikia sutikti. Reikia 
pasakyti , nors ta i ir nemiela, 
kad nekultūringų tautų a r 
valstybių ir šiuo metu beveik 
niekas nemėgsta, apie j as vi
sur atsiliepia be pagarbos, vi
sai nenorėdami atsižvelgti į jų 
istorinę praeitį. Bet kiekvie
nas , kas tik pajėgia, skubinasi 
jų turimomis gėrybėmis pasi
naudoti, tiesiog apiplėšti. Tie
sa, kai kurie eina padėti iš 
krikščioniškos pareigos,iš ar
timo meilės, bet tie misininkai 
ne visuomet susilaukia dėkin
gumo, priešingai, kilus tose 
bendruomenėse maiš tams , la
bai dažna i nukenčia jų kul
tūrintoj ai . 

Mokyti skaityti ir rašyti reiš
kia kultūrinti kitus, kultūrinti 
savuosius. Mes dažnai kal
bame apie rašt ingumą, apie 
tai, ar sugebama parašyt i laiš
kelis, parašyt i korespondenci-
jėlė. J a u tokį laikome prana
šesniu, išsiskiriančiu iš kitų, 
kurie vos sumezga sakinėlį. 
Mokyklą lankiusį laikome raš
tingu, nelankiusį - beraščiu. 
Mokyklų gausumas kalba apie 
tautos a r valstybės gyventojų 
rašt ingumą. O raš t inga tau ta 
jau tuo pačiu turėtų būti ir kul
tūringa. Tačiau ši i švada gali 
kelti ir abejonių, nes juk raš
t ingumo laipsnis yra g a n a ne
vienodas. Dažnai laikome raš
tingu ir tą, kuris sugeba tik 
savo vardą ir pavardę pasi
rašyti . 

Iš esmės tai klaidingas raš
tingumo suprat imas. Geriau 
būtų klausti , a r tauta, mėgs
tanti skaityti , jau yra skai tan
čioji tauta . O kas skaito, ta i ir 
mąsto, t.y. mąstančioji tau ta . 
Ir bibliotekos organizuojamos 
ne rašymui, bet skaitymui. Tik 
per skaitybą ate ina visoks gy
venimo pažinimas. Ir mums 
vertėtų būti ne tiek rašančioji, 
kiek skaitančioji tautos dalis. 
Juk daug kas ta ip rašo, kad ge
riau būtų, jog tokie visai ne
rašytų. Kas skaito, pirmiausia 
tik sau skaito, o kai rašo, tuoj 
skuba parodyti kitiems, ką pa-

P R A N A S RAZMINAS 

rašęs, tai yra spausdinti. O iš 
čia kartais ir prasideda viso
kios kultūrinės, visuomeninės, 
politinės ir net asmeninės ne
gerovės, nesantaikos. Tai raš
to veikla tokių, kurie mažai 
skaito, o daug mėgsta rašyti, 
kitus mokyti, patys nieko neiš
mokę, nepažindami nei savo, 
nei to pasaulio, apie kurį mė
gina rašyti. Tokio namuose nė 
suklypusios knygų lentynėlės 
nėra. Jis knygų neperka, nes 
jos jo išminčiai yra bevertės. 
Tik jo paties parašytas straips
nelis vertas didžiausio dėme
sio. Ar reikalinga kažkur žval
gytis, ieškoti pavyzdžių? 

Įvairiuose lietuvių kalbos 
kursuose taip pat pirmiausia 
griebiamasi mokyti rašto, bet 
ne skaitymo. Nesakoma, kad 
daug lietuvių kalba skaity
dami atsiliktumėm per toli nuo 
rašto. Abu kultūrėjimui reika
lingi. Kas daug skaito, lengvai 
išmoks ir rašyti. J is bus pa
kankamai įsižiūrėjęs, kaip 
spausdintas žodis rašomas. 
Gal rašto žmonės neturi laiko 
ir skaityti... 

Šiuo kar tu nenorima ką nors 
teigti ar neigti apie vyresniuo
sius. Jie galbūt su kaupu yra 
apsiskaitę ir pačiame gyveni
me patyrę. Mano dėmesys 
krypsta į jaunimą, kuris dar 
mokosi gyventi, kuris dar daug 
turi išmokti ne vien iš pasakė
lių ar komiksų. 

„O kad mokėčiau asai rašy
ti" — jaunimas nesižavi... Ar
gi jis nemoka rašyti? J is rašo 
visur — mokyklose ir stovyk
lose. Nuo savo draugų svetim
taučių jis niekuo nesiskiria. 

Tas, kuris sulipdo vieną kitą 
vargingą sakinėlį savo mo
kyklos laikraštėliui, savo or
ganizacijos žurnaliukui, net 
suaugusių pagiriamas už žur
nalistinius gabumus, bet ne
prisirengia ar net dar nesuge
b a r imtesnės l i e tuv i škos 
knygos paskaityti , o ją atsi
vertęs prisipažįsta nesupran
tąs nei daugelio žodžių, nei 
minties, negali paveldėti mū
sų kultūrinių lobių. Juk mūsų 
kultūriniai lobiai nesibaigia 
nei išmoktomis dainelėmis, nei 
sušoktais klumpakojais. Tai 
tik kultūrinių girių pakraščiuo
se prasikišę dailiai nuaugę me
deliai. 

Nė viena lituanistinio švie
timo institucija negali pajėgti 
perteikti jaunuoliui visų tau
tos kultūrinių lobių, jei jis pa ts 
nebus pamėgęs lietuviškos 
knygos. Tad ar nebūtų di
džiausias švietėjų uždavinys 
nuteikti jaunuolį taip, kad jam 
lietuviškoji knyga būtų kaip 
kasdieninė duona. 

Mes mokyklose labiau pyks
tame, kad lietuviukai blogai 

rašo, užmiršdami , kad mūsų 
v a i k a m s pavojingiau lietuviš
ko sąmoningumo reikalui ne
įprast i (a r net nemokėti) lie
tuvišką knygą skaityti negu 
rašyt i . T ik ska i tymu ateis sa
vo tau tos kultūros pažinimas, 
bet ne r a šymu. Džiaugiesi ma
t y d a m a s , kaip jaunuolis „kni
s a s i " bibliotekoj, l ietuviškame 
lobyne, svar ią knygą skaito. 
Ne be pagr indo švietimo ins
titucijos ypač stengiasi biblio
tekėles gaus in t i . Lituanist inė 
mokykla , kuri neparodo dides
nio rūpes t ingumo lietuviškai 
knygai , nedaug tepatarnauja 
savo tau tos reikalui. Negadin
kime jaunuolių menkindami jų 
žodingumą, pateikdami jų 
ska i tyba i menkos vertės apy
sakaičių. J ie geresnės lektūros 
verti. N e tiek daug verskime 
rašyt i , kiek daug skaityti. Lie
tuvis mokytojas išradingas. 
J i s daug gali pas i tarnaut i jau
nuolio sąmoningumui . J a u bū
tų la ikas iš mokinių reikalau
t i , k a d j i e p e r m e t u s 
perskai tytų ne dvi lietuviškas 
knygas , bet dešimt, ir tai būtų 
tik gera pradžia. 

O kad mokėčiau asai skai
tyt i — t a ip pamėgčiau lietuviš
ką žodį, lietuvišką knygą, tar
si ji m a n būtų mylimiausias 
asmuo, su kuriuo niekados ne
norėčiau a ts iski r t i^ o atsisky
ręs geisčiau su juo kaip gal ima 
greičiau vėl susitikti. Tik per 
knygą mes vispusiškai pažįs
t ame p a t y s save, savuosius, sa
vo tautą, savo tautos praeitį, 
savo kalbą, visą savo tautos 
kultūrinį lobyną. Tėvų, moky
tojų, paskai t in inkų žodžiai 
dažna i pro vieną ausį įeina, 
pro kitą išeina. 

Knygos mes galime teirau
t is , k a d a tik norime: rytą, die
ną, vakarą , naktį , keliaudami, 
i lsėdamiesi . J i nesinervins, ne
p a s a k y s neturint i laiko, pa
vargus i . Tad ir mūsų dėmesys 
j a i tur i būti didžiausias. Ta
čiau pradžia i reikia ir vyres
niųjų kontrolės, ypač d a r mo
kyklinio amžiaus jaunimui. 
Čia nieko naujo. Tai paprasta 
knygų skai tymo rutina. J u k tu-

Medienos atsargų greitas su
naudojimas didina pasaulinę 
energijos krizę. Tai sako Enri-
que Iglesias, J.T. konferen
cijos generalinis sekretorius. 
Konferencija prasidėjo Keni
jos sostinėje Nairobi rugpiūčio 
10 dieną. Iglesias pabrėžė, kad 
„trečiojo pasaulio" aprūpi
n imas energija stipriai pri
klauso nuo medienos kurui. 
Gyventojams gresia dideli sun
kumai , nes medžio atsargos vis 
mažėja ir medis brangsta. Jei
gu miško kirtimas tokiu pat 
mas tu bus tęsiamas, tai šio 
šimtmečio pabaigoje apie 2.5 
milijardų gyventojų kaimuose 

r ime pareigą praleisti dvylika 
metų lituanistinėse mokyk
lose. Greitesnis tempas neša 
t ik nuostolius jaunam lie
tuviukui. 

Daug esu atėmęs iš mokinių 
knygų, ne lietuvių kalba skai
tomų per lietuvių kalbos pa
mokas , bet niekada lietuviš
kos knygos net ir tada, kai jis 
turėtų m a n o mokymą sekti. 
Ga l tik paprašiau, kad jis lai
kinai ją užverstų ir ant stalo 
laikinai padėtų. Džiaugiausi 
širdyje tokiu savo mokiniu. O 
tokių ta ip pa t turėjau, nors ir 
nedidelį procentą. Galbūt rei
kėtų atsargiems būti ir su la
ba i menkos vertės knygelėmis 
bei laikraštukais. O jau ir to
kios literatūros mes turime 
gausokai . Parašytų ne tik be 
talento, bet ir su grubiomis lie
tuvių kalbos klaidomis. Tai tik 
išpūsti nuotykiai, menki jauno 
skaitytojo apgaudinėjimai. Iš 
tokių knygų jis nieko nesuži
nos apie savo tautos kultūrinį 
bei istorinį kelią. 

Po ilgų apie Lietuvos kaimy
nus pašnekesių sulaukiau vie
n o jaunuolio atsakymą, kad 
Lietuvos kaimynas šiaurėj yra 
Kanada. . . 

Tad ir būtų siūlymas dar 
šiais meta is rimtai pažvelgti į 
lietuviškos knygos skaitymo 
reikalą. K a s iki šiol daroma — 
nepakankama i daroma. 

Lietuvos Vyčių seimo sveikinimų komisija, sudaryta iš įvai
rių delegačių. Iš kairės: Kunigunda Coach, Nellie Skabeikis, 
Mary Stonis ir Antoinete Adomėnas. Nuotr. V. Rimšelio 

nebeturės pakankamai kuro 
valgiui virti. 

Padėtis yra taip rimta, sako 
Enrique Iglesias, kad tuoj rei
kia imtis miško atželdinimo 
priemonių ir kultivuoti ger
esnes, greit augančias medžių 
veisles, duodančios dešim
teriopai daugiau medienos. Va
karai visai nežino, sako Igle
sias, kaip svarbi yra mediena 
kurui trečiojo pasaulio šalyse. 
Tuo metu, kai pramonės kraš
tai sukūrena tik 10% turimos 
medienos, trečiojo pasaulio ša
lyse sunaudojama 90%. Afri
koje ir Azijoje mediena duoda 
3/4 visos energijos. Kadangi 
jie negali apmokėti pabrangu
sios naftos energijos, jie turi 
ieškoti kitų energijos šaltinių. 

Nairobyje, kur į tą energijos 
konferenciją susirenka apie 
4000 atstovų, Iglesias nori at
kreipti pasaulio dėmesį į me
dienos pasaulyje sumažėjimą 
ir naujų miško plotų želdini
mą. Kartu numaty ta aptarti ir 
kitus energijos šaltinius. 

Vienas iš energijos šaltinių, 
kuris dar mažai panaudotas, 
yra vandens energija. Apie 
90% vandens energijos pasau
lis dar neišnaudoja. Trečiasis 
pasaulis net 92%. Tačiau rei
kėtų 18 milijardų dolerių, kad 
per ateinantį dešimtmetį sutri-
gubintų vandens energijos pa
naudojimą. Ta ip pat dar mažai 
išnaudojama saulės energija. 
J i sutaupo dabar ne daugiau 
kaip 400,000 tonų naftos. Dur
pių atsargų pasaulyje yra 50 
šalių ir durpynų plotai sudaro 
420 milijonų hektarų. Jų ener
gija tolygi 100 milijardų tonų 
naftai, o durpės naudojamos 
tik Sovietų Sąjungoje, Suomi
joje ir Airijoje. 

Didelius energijos šaltinius 
sudaro naftos atsargos, tačiau 
problema, kad šie šaltiniai 
sunkiai surandami ir brangi 
jos eksploatacija. 

Komisija, kuri paruošė Nai
robi konferenciją, apskaičia
vo, kad pasaulyje yra apie šim
tą t inkamų vietų jū ros 
užplūdimų ir atplūdžių energi
jos panaudojimui. Pagal pusės 
milijono kilometrų jūros pa
krančių galima sukaupti 50 tri
lijonų kilovatvalandų per me
tus bangų energijos. 

Iglesias mano, kad trečia
jam pasauliui svarbu yra nau
doti traukimo energijai gyvu
lius — j a u č i u s , a rk l ius , 
kupranugarius, lamas, dramb
lius. Apie 2000 metus du mili
jardai žmonių naudosis jų trau
kimo jėga. 

Konferencijos tikslas yra nu
šviesti pasauliui šių dienų 
energijos padėtį ir sužadinti 
pasaulį tų alternatyvinių ener
gijos šaltinių naudojimui pa
didinti. - T. 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S G L I A U D Ą 

Ilgainiui jūs įsitikinsite, kad Apvaizda yra palanki tiems, 
kurie laikosi Dievo įstatymų, ir priešinga tiems, kurie juoe 
laužo. 

H. W. Beecher 

— Su juodu džentelmenu? — nustebo Beverly. — 
Tai būtų eksperimentika. Ne daugiau. Kur bandy
mas, ten nėra pilnybės. Svarbu, kad patiktų. Taip 
tvirtina ir išteisina „Moterų Lyga". Patikimas yra 
bazė ir paskata . 

J i pažiūrėjo į Girinio akis, pasinerdama jo 
žvilgsny ir pridūrė: 

— Tu man patinki. Ant to pojūčio stovi pasakų 
pilys: aistra, sent imentas, tragedija. Patikimas — tai 
jėga! 

— Pat inku? Hm? — pasimaivė Girinis. — Kodėl 
gi taip? 

— Todėl, kad šalia savęs aš vis girdžiu, kaip tavo 
kaukolėje, kaip varpai varpinėje, skamba tavo 
mintys. Stambiausias varpas , gerai girdžiu, dunda: 
siužeto, siužeto, siužeto... 

Girinis nesusijuokė, kaip ji to laukė. Jis buvo 
rimtas: 

— Žavinga. Alegoriška. Tačiau mūsų ryšys 
negali būti siužetas. Negali, negali. Nėra čia tra
gedijos kvapo, nei kraujo, nei kulkų, ko nori labiau
siai perkamų knygų skaitytojai. 

Beverly pasakė: 
— Mes galime susitarti ir susirišę nušokti nuo 

dangoraižio stogo. 
— Kas tada parašys romaną? — rimtai paklausė 

Girinis. 
Pirmą kartą gyvenime jis juto tikrą pasitikėjimą 

moters intelektu. O juk Beverly, kaip visos moterys, 
naudojo pudrą, lūpų pieštuką, kvepalus ir dargi 
maskarą. Tačiau jos taiklius posakius jis gali įrašyti į 

savo pas tabų knygutę , kurią vedė palaidai ir 
pripuolamai. Buvo jam keista: jis ima pasikl iaut i 
moters intelektu, ne moters inst inktu. 

J ie dabar nuola t kalbėjosi „amerikinio" romano 
tema. Beverly tebegyveno savo bute. J i atvažiuodavo 
pas Girinį iš ryto ir praleisdavo p a s jį dieną iki 
vakaro. Ji gulėjo a n t sofos, rūkė, daug skaitė. Vis tai 
buvo nebrangios knygelės, reklamiškai ga r s inamos 
„labiausiai parduodamomis" : fikcija, subeletristinta 
realybė.'Šių knygelių nagrinėjimą jie vadino „pažinti
niu kelrodžiu". 

J i s matė an t sofos gužinėjančią merginą ir stai
ga sus i rūp indamas galvojo: nebus lengva nu t rauk t i 
ryšius. Jos intelektas, jos jėga. Tokių išankst inių 
nuogąstavimų nebuvo su kitomis moterimis. 

„Aš senstu, — jis galvojo, — aš visiškai sens tu" . 

Girinis ir Beverly nuvažiavo pas Vingrą. J ie rado 
jį namuose, ki lniai melancholišką, besiilsintį su 
šlepetėmis, su mėlynu šilkiniu apsiaustu. Kad ir 
blondinas, Vingra buvo panašus j japonišką samura
jų, apmąstant į harak i r i filosofijas. 

Vaka ras buvo mėlynas. Šešėliai buvo juodi. 
Aplinka kažin kodėl priminė jiems gėlių užbūrimo 
sceną „Faus to" operoje. Buvo iliuzija: jie scenoje, 
rampos lempos užlieja juos mėlyna šviesa. 

Vingra a tnešė butelį dubonneto. Buvo t rys stikli
naitės. J ie buvo an t sofos, o pr ie sofos gulėjo 
stamboka paš to s iunta su beveik atšokusiais pašto 
ženklais. 

— Knygos, — galva parodė Vingra į siuntą. — 
Jie manęs neužmirš ta , jie nežino, kad namas parduo
tas, kad i šs ikraus tau . 

— Biblioteka didėja, — sušuko Girinis, — deja, 
kas knygas ska i tys? 

— Didėja ir rūpesčiai, — pataisė Vingra , — 
negaliu išmesti pro langą. 

— Pažiūrėkime knygas, — pasiūlė Beverly. 
— Tai lietuviškos, — pasakė Girinis, — tu 

nesupranti. Kabalistika tai tau. 
— Kiekviena knyga verti, palaikyti rankose, — 

prieštatavo mergina. 
Peiliu apsiginklavusi, Beverly netrukus jau 

tvarkėsi su ryšuliu. Stiklinėse buvo perpus nugerta. 
Beverly rūkė — cigaretės dūmai graužė akis, ji 
merkėsi, bet cigaretės iš lūpų neišleido. Knygų buvo 
dvylika. Visos su kietais viršeliais. Viršeliai, kaip 
vystykluose, įvynioti aplankuose. Vyrai su 
malonumu stebėjo, kaip smalsiai Beverly ima jai 
nesuprantamos kalbos knygas. Jos dailūs, raudon-
nagiai pirštai pynėsi su knygų aplankais , tarytum 
meilužės pirštai glamonėtų meilužio odą. 

— Ipolitai, — pasakė Vingra, — pavydžiu tavo 
padėčiai. 

— Mano padėčiai? — nustebo Girinis. — Kaip 
įsakysi suprasti? 

— Nesudėtingai. Matai, kaip švelniai tavo bičiu
lė susitinka su knygomis, kurių ir paskaityti negali. 
Cha cha! Žinok, Lora niekad prie tų knygų priėjusi 
nebuvo. J i sakė, tai lavoniškas pomėgis rinkti 
knygas. Ipolitai, tau gera ir man gera, kad šalia mūsų 
moteris, kuri glosto knygas kaip mylimą žmogų. 

— Aš jų neglostau, — atšovė Beverly. — Aš noriu 
pažinti jas. Man atrodo, tai artifaktai iš Tutancha
mono kapo. 

— Nudainavai, — atšovė Girinis, — knygos 
visada gyvos, kad ir seniausios. 

Jis pažiūrėjo į melancholišką Vingros veidą ir 
paklausė: 

— Ar tu, brolau, jas skaitysi? Ar jos tau įdomios, 
kaip būna įdomūs gyvi žmonės? Tu atvirai, ar tu j a s 
skaitysi? 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugsė jo mėn. 2 d. 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMO PROGA 
Š.m. rugsėjo 5 ir 6 d. Chica

goje įvyksta Pasaulio ir Amerikos 
lietuviu gydytojų sąjungos XIII 
suvažiavimas. Lygiai prieš 24 me
tus, 1957 m., rugsėjo 1 d., lietu
viai gydytojai ir ju draugijų ai-Į 
stovai, suvažiavę Chicagon, įkūrė 
Amerikos lietuviu gydytoju sąjun- ! 
gą, kuri patvirtino paruoštus įsta
tus ir pagrindinius tikslus: 1. siek- i 
ti medicinos ir odontologijos j 
mokslu pažangos; 2. populiarin-1 
ti pagrindinius sveikatos dėsnius; 
3. gerbti lietuviu gydytoju eti
kos pagrindus; 4. palaikyti drau
giškus ryšius nariu tarpe ir 5. 
aktyviai dalyvauti Šiaurės Ame-1 
rikos lietuviu kultūrinėje bei vi
suomeninėje veikloje ir Lietuvos 
laisvinimo kovoje. 

Suvažiavime užsiregistravo 121 
gydytojas: 96 iš Illinois valstijos, 
13 iš Ohio ir 12 iš kitu vieto
vių. Sąjungos pirmininku buvo 
išrinktas dr. A. Montvidas, kuris 
pirmininkavo 2 kadencijas — 4 
metus, jam pačiam pageidaujant. \ 

Pirmininkaujant dr. S. Biežiui, 
1963 m. įvyko 50 metų Ameri
kos liet. daktaru draugijos veik-' 
los minėjimas. Šiame suvažiavi
me buvo įkurta Pasaulio lietuvių 
gydytoju sąjunga, kurios valdyba 
turėjo būti renkama, kartu su 
Amerikos liet. gyd. sąjungos val
dyba, kas dveji metai. 

1960 m., dr. S. Biežio inicia-
ryva buvo suburta redakcinė ko- I 
legija Liet. gydytojų biuleteniui! 
leisti. Vėliau, gydytojams M. ir; 
S. Budriams biuletenį redaguo
jant, jis savo turiniu ir forma ; 

pasiekė žurnalo kokybės ir gavo 
„Medicinos" žurnalo vasrdą. 

„Medicinos" redagavimo vieto
vių ir redaktorių keitimai nebu
vo naudingas žurnalo leidimui. 
Sumažėjus žurnalo bendradar
biams, žurnalo spausdinimas ta
po nereguliarus, su pavėlavimais. 

Pagaliau šiais metais PLG są
jungos pirmininkas dr. D. Gied
raitis pavedė dr. V. Šauliui pa
skubomis sudaryti „Medicinos" 
redakcinę kolegiją, kad prieš šį 
suvažiavimą išleistu „Medicinos" 
žurnalą, kaip ir buvo padaryta. 
Tolimesnį „Medicinos" likimą 
spręs šis suvažiavimas. 

Žvelgiant į pastarųjų 24 me
tu Amer. liet. g y d sąjungos veik
lą, tenka pastebėti, kad gydyto
jai ir gydytoju draugijos ne tik 
veikė visuomeniniai , bet ir finan
siniai rėmė kultūrininkus bei ju 
įvairius užmojus ne tik šimtinė
mis, bet ir tūkstantinėmis. Va
dovaujant dr. A. Razmai, buvo 
įkurtas Lietuvių fondas, kurio 
pirmieji nariai buvo gydytojai su 
stambiais įnašais. Be to, gydyto
jai, pagal gal imybes, dalyvavo 
ir visuomeninėje veikloje. 

Liūdna, kad senesniosios kar
tos gretos retėja. Nėra jau gyvų
jų tarpe dr. A. Montvido, dr. S. 
Biežio, dr. K. Drangelio ir kitų 
Amerikos l ietuvių daktarų drau
gijos steigėjų. Pasigendame ir ki
tų aktyvių draugijos narių, at
siskyrusių iš gyvųjų tarpo, kaip 
gydytojų K. Gudaičio, Z. Rudai
čio, V. Paprocko, L. Plechavi

čiaus, P. Strimaičio, J. Juozevi-
čiaus, S. Pacevičiaus, A. Miliaus
ko, Z. Danilevičiaus, S. Petraus
ko ir kitu. 

Vienok džiugu yra konstatuo
ti, kad retėjančias aktyvių gydy
tojų gretas užpildo jaunoji gy
dytojų karta, kuri, dirbdama uni
versitetuose profesorių ar asisten
tų pareigose, papildo gydytojų 
profesinę veiklą savo prane
šimais susirinkimuose ar semina
ruose. Iš jų pažymėtini dr. M. 
Vygantas, dr. A. Vanagūnas, dr. 
J. Bendikas, dr. P. Gailiūnas, dr. 
J. Daugirda ir kiti 

Tenka apgailestauti, kad yra 
daug jaunųjų gydytoju dar neį
stojusių į Liet. gyd draugijas. 
Reikėtų, kad jaunieji draugijų 
nariai susisiektų su savo kolego
mis ir paragintų juos prisijungti 
prie lietuvių gydytojų visuomeni
nės ir profesinės veiklos. Yra pro
ga juos pakviesti į šio suvažia
vimo mokslinį simpoziumą, kur 
bus svarstoma dvylikapirštes žar
nos opos diagnozės ir gydymo 
problemos. Dalyvavimas jauno
sios kartos diskusijose būtų įna
šas mūsų profesinei veiklai. 

Visuomeninė programos dalis 
įvyks rugsėjo 5 d., 2 vai. p.p. 
Continental Plaza viešbuty, May-
fair kambaryje, kur rašytojas, 
žurnalistas Bronys Raila skaitys 
paskaitą: „Lietuvių tautos hero
ika ir tragedija". Neabejotina, 
kad ši paskaita turėtu būti įdo
mi ir visai lietuvių visuomenei. 
Tą Šeštadienį įvyks vakaras su 
menine programa, vakariene ir 
šokiais. 

Visi lietuviai gydytojai laukia
mi Chicagoje dalyvauti PALG 
sąjungos XTTĮ suvažiavime. 

BOSTONO ŽINIOS 
DR. L. BALTUŠYTĖ I NAUJĄ 

DARBOVIETĘ 

I vaidmuo. Perduodamas savo pro-
! gramas Laisvės Varpas ne tik jun-
\ gia lietuvius įvairiose vietovėse 

DrHLaima Baltušytė, kuri prieš l mūsų tautos siekiams realizuoti, 
dvejus metus Columbia undversi- ! bet taip pat iškelia mūsų tautinės 
tėte N e w Yorke gavo daktaro į kultūros vertybes m laisvės siekius 
laipsnį iš chemijos, daugiau kaip j amerikiečių visuomenei ir tiems 
pusantrų metų dirbo kaip Post! lietuviams, kurie lietuviškai jau 
doctoral research associate Wis - j nebesupranta ar silpnai supranta, 
consin universitete chemijos de- | Dabar Laisvės Varpas girdimas 
partamente, nuo š. m. rugsėjo ' sekmadieniais nuo 12 vai. 10 min. 
mėnesio 1 dienos pradeda dirbti j iki 1 vai. po pietų iš MBET radio 
didžiojoj Mobil Oil kompanijoj, Į stoties iš Brooktono, banga 1460 
Princeton, Nevv Jersey, Central Į AM. Tai galinga stotis, 5000 
Research 'Division and Develop- j Wattų gal ingumo. Atsakytoji sto-
ment corporation kaip research į tas W C A S buvo tik 250 Wattų . 
chemist — tyrimų chemike. Toks vajus yra remtinas. Bosto-

Visą rpgpiūcio mėnesį dr. Lai- j ne veikiančioji Educational Tele-
ma praleido pas savo tėvelius j vizijos stotis jau visas mėnuo 
Anastaziją ir Stasį Baltušius Bos-; kaip prašo aukoti tos stoties iš-
tone. Žinoma, jos atostogos nebu- i laikymui. T a d ir mums lietu-
vo džiaugsmingos, nes jos mamy- j viams, jeigu mes vertiname lietu-
tė sunkiai serga ir pakėlė opera-i viską žodį radio bangomis, reikia 
rijas, o dabar jau sveiksta savo 
namuose. 

Linkime dr. Laimai Baltušytei 

4 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje. 

DaiL Jono Rutenio dailės dar
bų paroda spalio 3 - 4 dienomis 
So. Bostone Liet. Piliečių D-jos 
antro aukšto salėje. Atidarymas 
spalio 3 d. 5 vai. vakare. Kalbės 
rašytojas Stasys Santvaras. Paro
dą globoja So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-ja. 

Šv. Petro parapijos "Bazaras" 
vyks sekmadieni, lapkričio 15 d. 
So. Bostono Lietuvių Pil. D-jos 
salėje. 

Kardinolas Medeiros atnašau* 
šv. Mišias Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostom. 
lapkričio 22 d. 10:15 vai. ryte. 

remti tą žodį, kaip daro amerikie-
ciai. 

PRAŠO ATSILIEPTI 

Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis prašo atsiliepti visus tuos, 
kurie negirdi jo programos iš W B -
ET radio stoties Brocktone ban
ga 1460 A M , o norėtų klausytis 
Laisvės Varpo. Žinios reikalingos 

sėkmės mokslinių tyrimų darbuo
se ir asmeniniame gyvenime, o 
jos mamytei poniai Baltušienei — 
sveikatos. 

LAISVĖS VARPO VAJUS 

Siekiant ir toliau išlaikyti vi-
suomenindnės ir kultūrinės Lais- I nustatyti — ieškoti kitos radio 
ves Varpo radio valandlės prog- : stoties ar pasitenkinti turima iš 
ramas, vykdomas piniginis vajus. ! Brocktono. Jeigu pasirodytų, kad 
Jo dalyviams numatytos šios dova- v r a daug tokių, kurie negirdi 
nos: Pirmoji— SI00.00 taupa, So. dabartinės radio stoties, o norėtų 
Bostjn Sav:ngs Bank auka, ant- girdėti, tai būtų prasmė ieškoti 
roji — $75.00 grynais pinigais, j kitos. Gi feigu tokių nėra ar tėra 
Juozo Kairio, Fitzmaurice Motor! nedaug, tada bus pasitenkinama 
Sa.es au/ca; trečiai — S50.00 ver- į dabartine stotimi. Pasisakymus 
lės lininė staltiesė, Algio ir Biru-Į siųsti: P. Viščinis, 173 Arthur S t „ 
'.e> Mitky, Baltic Tours auka; Brockton, Mass. 02402. Tačiau, 
ketvirtoji — $25.00 grynais pini-j jeigu ši stotis negirdima ar blogai 
ga;s, Jadvygos Tumavičienės at- I girdima, bandyti sukinėti radio 
minimui auka. . aparatą. Kai antena yra tiesiai 

Dovany paskirtymas pagal j stoties link, tada gerai ar geriau 
aukų pakvitavimo šakneles trau-, girdima. Eilė klausytojų tą jau 
kimo keliu vyks 1981 m. spalio 4 | išbandė 
d. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos trečio aukšto salėje po Lais
vės Varpo rudens vaidinimo, kurį 
atliks Hamiltono lietuvių dramos 
teatrai "Aukuras" iš Kanados. Per i tuvių parapijos 
nai Chicagoje įvykusiams lietuvių | Bostone 10:15 
teatro festivalyje pripažintas ge
riausiu lietuvių teatru išeivijoje. 
Kas paaukos bent 1 do!., tas galės 
tarne dovanų paskirstyme daly
vauti. 

Dabartinėmis mūsų sąlygomis 
Laisvės Varpui tenka ypatingas 

PARENGIMAI 

RUBAJATAI 

Kai dabar jau turime Stasio Sant-
varo poezijos knygą „Rubajatai", tai 
aišku, kas per forma. Tai keturei
liai, kuriuose derinami rimai pir
mosios, antrosios ir ketvirtosios ei
lutės, o nerimuota būna trečioji. Ta
me ketureilyje poetas privalo išsa
kyti savo mintį ar jausmą. 

Pradininku ir pačiu garsiausiu ru-
bajatų poetu laikomas XII amžiuje 
gyvenęs persų poetas Omaras Cha-
jamas. Jo poeziją Vakarų pasauly
je išgarsino anglas E. Fitzgerald, iš
vertęs tuos rubajatus į anglų kalbą 

Jo to vertimo ligi šiol išėjo daug 
leidinių, vieni jų buvo paprasti, ki
ti iliustruoti Bet britų Allen Lane 
1979 m. išleido naują prabanginį 
leidimą, kuriame yra 30 spalvotų 
iliustracijų. Visos tos iliustracijos 
yra XVI—XVII amžiaus persų dai
lininkų pieštos miniatiūros. 

TRADICINĖ IR MODERNI MUZIKA 

TABOR FARMOJE 

„Dainavos" ansambliui, o vėliau 
soliste dalyvavo ir jo muziki
niuose pastatymuose. 

Tad A. Simonaitytė yra pla
čios patirties, į savo kelio aukš
tumas tebekopianti muzikinė as
menybė, kurios rečitalis Santa
ros - Šviesos stovykloje labai lau
kiamas. 

Antrasis muzikos vakaras ski
riamas šių metų pradžioje Clo-
velande mirusio komp. Jono Šve
do atminimui. Bus supažindinta 
su jo į magnetofoninę juostą 
įgrotais svarbesniaisiais kūriniais. 
Tarp atlikėjų girdėsime pianistus 
A. Kuprevičių, St. Kabat ir pa
tį kompozitorių; be to, smuiki
ninką Michael Kollars ir solis
tes Daną Stankaitytę bei Aldoną 
Švedienę. J. Švedo kūrybą trum
pai aptars ir pakomentuos My
kolas Dranga. 

Jonas Švedas — ryškių bruo
žų, disciplinuotos formos, inten
syvaus turinio kompozitorius mo
dernistas, mūsuose savo kūryba 
beveik nepažįstamas. Tačiau sa
vo kolegų profesorių Clevelando 
konservatorijoje buvo aukštai 
vertinamas tiek kaip fortepijono 
dėstytojas, tiek kaip kūrėjas. To
dėl ir mūsų visuomenei būtų pra
vartu pasinaudoti šia retesne pro
ga ir bent iš geros kokybės įra
šų susipažinti su mirusio kom
pozitoriaus kūrinius . Jono Švedo 
muzikos vakaras Tabor Farmoje 
vyks penktadienį, rugsėjo 11 d. 

mdr. 

CLASSIFIED ADS 

Sol. Audronė Simonaitytč-Gaižiūnienč 

Muzikos meną mylinčiai mūsų 
publikos daliai gal bus įdomu! 
sužinoti, kad šių metų Santaros.; 
- Šviesos federacijos suvažiavime i 
Tabor Farm, Mich, numatomi ' 
net du kiek specialesni muzikos 
renginiai. Vienas jų skirtas tra-
dicinei,kitas — moderniajai m u 
zikai. 

Sol. Audronė Simonaitytė-Gai-
žiūnienė, pora metų rečiau bepa-, 
sirodžiusi mūsų muzikiniam pa
sauly, aplankys Tabor Farmą su 
dainų bei arijų rečitaliu šešta
dienį, rugsėjo 12 d. Jame solis
tė atliks B. Budriūno, V. Bau-
milo, G. Gudauskienės, E. Grie-
go, W. A. Mozarto, G. Puccini, 
F. Schuberto, S. Rachmaninovo 
ir P. Čaikovskio kūrinius. Reči
taly jai akompanuos muz. Alo
yzas Jurgutis. 

Kaip žinome, atvykusi iš Lie
tuvos, jaunutė Audronė Simonai
tytė dainavimo studijas pradėjo 
1971 m. Roosevelto universitete. 
Rodydama sparčią pažangą ir 
duodama daug vilčių ateičiai, ji 
bestudijuodama pelnė net tris 
stipendijas. O studijas bakalau
ro laipsniu užbaigusi 1974 m. , 
ji laimėjo pilną stipendiją ir m u 
zikos magistro laipsniui siekti. 
Bestudijuodama visą laiką akty
viai dalyvavo Chicagos lietuvių 
muzikiniame gyvenime. Sukūru
si šeimą ir persikėlusi iš Chica
gos į Rockfordo apylinkę, ku
riam laikui sumažino koncertinį 
reiškimąsi, bet netrukus jį vėl Į 
atnaujino. Per visą ligšiolinę sa
vo karjerą yra atlikusi kone pus
tuzinį rečitalių lietuvių ar ameri
kiečių publikai Chicagoje ir Rock-
forde ir dainavusi pagrindinę se
sers Angelikos rolę Puccinio ope
roj „II Sour Angelica", pastaty
toj Rockfordo Mendelssohno var
do muzikiniame klube. 

Pažymėtina ir tai, kad prieš 
emigruodama Amerikon Audro
nė Simonaitytė jau Lietuvoje bu
vo spėjusi įsigyti choro dirigen
tės specialybę. Dėl to keletą me
tų puikiai vadovavo Cricagos 

S0PHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš vTOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ouo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-3413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEVVOOD A VE. 
CHICAOO. ILL. 60629 

iiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimi 

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių RadV programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 va L po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir MagdutSs pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Bizno reikalais kreiptis į Baltic flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
»ite dideli pasirinkimą lietuviškų kny 
m 

iiimmiiiiiiiiiimimiuimiituiifmiiiiiit' 

Tautos Šventės minėjimas rug 
sėjo 2 3 d. Šv. Mišios Šv. Petro lie-

bažnyčioje So. 
vai. ryte. Tol i 

mesnis minėjimas 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje. Po minėjimo vaišės. 
Minėjimą rengia Lietuvių B-nės 
Bostono apylinkė. 

Laisvės Varpo renginys, Scuria-
| me bus gražus vaidinimas spalio 

C L U B ROMA 
FR£E COKE with medium, large or 
Family Pizza. Also with any Stuffed 
Pizza. 

4088 S. Archer TeL 254-4243 

iiiiiiiiiuiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimitmmiitii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas 5rftadlen| U WEVD Stotl«a 
New Yorke nuo 8 iki * vai. vakaro 
97.9 Rief. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunllt Drive 

Watchung. N. J. 970*0 

TeL — (291) 7SS-99M 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629 

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

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

M1SCELLANJSOUS 

llilllllllllllllllllllillilllllllllllllllilllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I M A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
IIIIiIIIIIIIIIIIIIIIiillIilIlIlIlIUIllIlUlUlUIII 

•miiiiiMiiriuiililliiiillllllllinilUllUIIIUI 

P LU M BlNG 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
, l l 1 . . l l l l Į I ) . l l l l l l l 1 l | | | Į l l l l l | | | | f I U I | | l f | l » H I Į 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
ISNUOM. apšild. 5 kamb. (2 miega
mi) naujai dekoruotas butas Marąuette 
Pke. Skambint po 7 v.v. tel. 737-7568 

HELP WANTED — MOTJSKt:* 

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 
mažą vaiką. Skambint 

4 1 1 - 0 5 1 2 

B E A L E S T A T E 

llillllllllllillllllllllliilllllliiilllliiiiiiliimi 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PABCELS EXPBES6 

2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI | UETUVį 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
HiiiiiiimiiiiiiiHiimiuuiiuiiuiuimmiiH 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuuiiiiiiiiiu 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

mnHiHniiHUMiuiiuiiHiimuiiiiimiiiuii 

V A L O M E 
KILIMUS LB B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• • • » • • • • * • * • • » • * - « 

NAMU. APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-5806 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už a[-~ :idą nuo ugnie* ir automo
bilio pas ni->i 

FRANK Z A P 0 L I S 
SR West 95th Street 

Tek , . GA 4-8654 

E V E B G B E E N P A R K E 

Gerai išlaikytas 8 kamb. mūr. "ranch" 
namas. Centr. oro vėsinimas. Židinys. 
Užuolaidos, kilimai. Šaldytuvas, pe
čius, indams plaut mašina. 

GEORGE VLASIS REALTOR 
4625 W. 103 Street, Oak Uwn, m. 

TEL. 635-7474 

Arti 73-čtos ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 65-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gerų namų 
investavimui. 

Skambinkit teL 436-7878 

ŠIMAITIS R E A L T Y 
2951 West 63rd Stree t 

Insurance — Income Tas 
Notary Public 

lllllilllllllilllllllllli 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

D r a u d i m u — Valdymas . . 
Namų pirkimas — Pardav imą* 

INCOME T A X 
Notariatag — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
MlilIlinillllllllllllllUtlIlIlIlIlHIIIIIUlIMtf 

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

Hlllllllllltlllillllllllillllllllllililllillllillll 

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

Apdrausta,perkrau.tyma. ' „ a ^ ^ J ™ 
Įvairių atstumų 

TeL 3 7 6 - 1 8 8 2 a r b a 376-5996 

uiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiuiiiiiiiiiii. 

iiunnnnmiiiiiiiiiiHiHiiiiimiiiiiiiHinui 
Dvikalbiskumas: 

palaima ar prakeikimas? 
ALGIS NORVILAS 

Dvikalbiskumas: Turt ina ar 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini 
mas. Lietuvių kalbos nevartoji-
mo problema. 

afiiiiiiirniimiiiimiiiiiiiminiiiirfliiiiiiiniiiiMiiimiiiiiiiniiiiiininiimniiiiiiiiimiis 

( AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 1 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi- j 
m a s u balansavimas, stabdžiai. Dus- \ 
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki- i 
ti pataisymai. FIRESTONE TERES. 1 
VVheel alignment and balancing. = 
Brakes. Shock absorbers. Mufflert s 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. s 
Change of oil and filters. Į§ 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 
dimai ir pilna apdranida. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-80SS 

Išleido Pasaulio Lietuvių J a u -
imo Sąjunga, 1981. 

Kaina s u persiuntimu $2 .75 

— BBBSBJ 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 59th Striet - M GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

r<IIIIIIIHilllHUHHnHH iilIUItlHllft 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, UI. 60632, teL 027-5980 

— B — — 8 1 • I '— M — — — '•• 

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU l&kvIeMmal. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iniimrnnnrmiiirtiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiliiMiiiiiimiiiiilimilillilllliiiiiiiuimii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kairios yra vi

siems prieinamos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 

Perskaitę "Draugą", duokito 

jj kitiems pasiskaityti. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimt 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juoaanina Daafvardieekė 

Sktm dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino i ią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
•irimu, š i knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamsa 
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrtas 
4546 W. SSrd S t n e t 
Chicago, IDJnoto 00629 

Kaina su persiuntimu $5.05 
IlUnois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
assgasa a- Į !, T g •.Ta7iT,yg"7—--7." *• « i • • - - • • . '« 

"SKELBKrrfiS "DRA.UGE". 

http://Sa.es


DAUG RANKŲ DIDŽIA NAŠTA PAKELIA 
Mokytojų studijų savaitę prisimenant (9) 

JUOZAS MASIUONIS 

Pasaka žavi ir mažą vaiką, ir j kais, bet, norint klausyti paskai-

Oro kontrolierių streSką lyginti 
su Lenkijos streikais gali tik tas, 
kuris visai nenusimano, kas da
rosi komunistiniam pasaulyje. 
Amerikoj kiekvieną dieną milijo
nai darbininku streikuoja. Ame
rikos darbininkas gali pasirinkti 

nenuvertinami. Jis prisideda prie gyvenimus. Svarbiausia, jaunimas 
tęstinumo, kurio reikalingumu 
niekas neabejoja. 

Suprantamai, išvengiant fanta-

be aiškaus tikslo nedirba. 
Džiugu, kad daugumas, nors 

visko prisiskaitę bei pergyvenę, 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

suaugusį žmogų, ir seną senelį, tų, reikia vaikų globėjos, vaikų i darbą, kokį jis nori, jei nenori 
pasakų pasakorių. Deja, baigiasi į darželio vedėjos. Ja sutiko būti j priklausyti prie nestreikuojančios 
net ir gražiausia pasaka, baigė- čikagietė Rūta Juškienė. Ji išmo-1 u n i j 0 S 5 n i e k a s j 0 neverčia tai da-1 reiškimas, Drg. N r. 184, yra tik
si ir penkioliktoji JAV ir Kana- kė vaikučius ir dainuoti, ir dekla- ; ^ B e t p rieSaika yra priesaika, (ras nesusipratimas ir lietuvių klai
dos mokytoju ir jaunimo studijų muoti, ir žaisti. Vaikai taip ją I m p d a r y t a t e i s m e j a r p r i , i m a n t Į dinimas. 

pamilo, kad pavargę vakariniu i į darbą. Jos laužymas — bau 
programų metu glausdavos 

zijos, rašo M. Drunga, Emilija j pasiliko vieningi bendrųjų gyvy-bi-
Pakštaitė - Sa'kadolskienė, Linas S niu pavergtos tautos reikalu rė-
Rimkus ir kt. Pritariu Leonardo į mime, brolio - sesės kalėjimo 

savaitė. Jos suorganizavimas Švie
timo tarybos mestu burtu ketvir
tą kartą krito ant mano neaukš
tų ir neplačiu pečių. 

Žinojau, kad daugelis lietuviš
kųjų organizacijų, netgi ateitinin
kai, kartais nebegauna savo sto
vykloms kapelionų. Mokytojų stu
dijų savaitės beveik visada kape
lioną turėdavo. Nesinorėjo kape
liono neturėti. Kreipiausi į patį 
lietuvių jėzuitų provinciolą kun. 
Leoną Zarembą. Jis, pasižiūrėjęs 
į savo įsipareigojimų kalendorių 
ir radęs, kad ta savaitė laisva, su
tiko. Stovykloje jis ne tik atlai
kė kasdien šv. Mišias, pasakė 
po turiningą pamokslą, bet kvie
tė kelti jam savo abejones ar 
klausimus. Ne kartą taip ir ma
tei kapelioną, apsuptą stovyk
lautojų, besidalinantį savo žinio
mis įvairiais religiniais klausi-

pne | džiamas. 
jos, ant jos rankų užmigdavo. Tė
vams miegantį nusinešus, pana
šiai pradėdavo ilsėtis antras, tre
čias. 

Valiuko patikslinamams Drg. Nr. 
196, jog VLIK-o vadovybės pa-

Pasitaiko gražiu 

„Be tavęs vakarai bus nuobo
dūs"... sako daina. Vakarai bū
tų nuobodūs, jei nebūtų vakari
nių programų. Jų specialistė yra 
Ingrida Bublienė. Bet ar ją be-
priprašysi, kai ji — JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė? Ji — 
„visur esanti", dažnai būna ir 
Chicagoje. Sutikau ją, pakalbi
nau, ir ji sutiko. Veni, vidi, vi
ri. Suorganizavo net penkias va
karines programas, į jas įtrauk
dama visas pajėgas. Užtat ir va
karai buvo įvairūs, gražūs. 

Stovykla paprastai baigiama 
laikraštėlio išleidimu. Jo redakto-

I rium buvo pakviestas šios srities 

romantiškų 
„ . . . . i laiškų bei straipsnių ne roman-Vienas Amenkos prezidentas! ^.,, . • - D „ ., . ., . , .v .v . ., _ i tisKoie srityje. Romantikai reike-

buvo išmestas iš pareigų tik uz I m+• - ,.„ i • • • -ii 
. . . ._ . , j . , . i tų palikti vietą, xun jai pnklau-

tai! Ar jus norite, kad ir kitas' * 
prezidentas būtų išmestas iš pa-

mais. Be to, jis padėjo užpildyti I specialistas kanadietis Leonardas 
vakarines programas, parodyda- ! Eimantas. Jam talkininkavo Gied-
mas Marijos ir Kristaus paveiks- rė Iešmantienė, Aldona Miški-
lų skaidrių. O Dainavos padan-; nienė, Lidija Dudėnaitė ir Jonas 
gę apgaubus žvaigždėms, pasiro-1 Račkauskas. Laikraštėlio vardas 
dė, kad mūsų kapelionas yra i r , — „Negęstanti ugnelė". Vardas 
geras astronomas. 

Stovyklai reikia ne tik dvasi
nio, bet ir kūniško peno, reikia 
ūkio vadovo. Pats Švietimo tary
bos pirm. Juozas Plačas, norėda
mas palengvinti man užkrautą 
naštą, kreipėsi į Bronių Krokį, 
Rochesterio, N.Y., mokyklos ve
dėją. Jis be atsikalbinėjimų suti
ko, nes ne kartą jau tas parei
gas yra ėjęs, žino, kur ir ką rei
kia pirkti. Ūkio vadovo pareiga 
surasti šeimininkę. Ir jis ją sura
do Chicagoje. — O. Norvilienę. Ir 
kas gi nežino, kokia ji gera šei
mininkė? Sau padėjėja ji pasirin
ko gi čikagietę E. Motušienę. 
Studijų savaitė gal niekad nebu
vo taip skaniai ir įvairiai maiti
nama. Kurių nevilioja studijos, 
bent dėl maisto galėjo atvažiuo
ti. 

Sveikata — didžiausias turtas. 
Ja reikia rūpintis namie, ji gali 
sušlubuoti ir stovykloje. Kreipiau
si į gail. seserį Kazę Vaičeliū-
nienę, gyv. Clevelande. Ji ne kar
tą rūpestingai yra šias pareigas 
ėjusi. Sutiko. Ir vėl, kaip ir anks
čiau, pavyzdingai šias pareigas 
ėjo. Laimei, jokių didesnių susir
gimų nebuvo, nebent kam koks 
arklinis uodas įkando, bėgdamas 
vaikas rankutę nusibrūžino. 

Be dainų ir giesmių nėra sto
vykloje pakilesnės nuotaikos. I ką 
šiuo reikalu kreipsies, jei ne į 
mokytojų studijų savaičių vetera
ną muz. Stasį Sližį. Jo išmokyti 
ir vadovaujami per Mišias giedo
jome „Štai ateinam prie alto
riaus", „Marija, skaisčiausia Ma
rija", '„Uždeki mūsų širdis mei
le" ir kt. Išmokė ir savo paties 
sukomponuotą giesmę „Skiemo
nių Marijai". Sudaręs mišrų ne 
tik balsais, ber ir amžiumi cho
rą, išmokė dainuoti tris dainas: 
A Raudonikio „Tu neužmiršk 
geriausio draugo", S t Sližio 
„Dainavos tango" ir B. Gorbuls-
kio „Saulėlydis tėviškėje". 

Norint pritraukti jaunimo, rei
kia ir tautinių šokių. Šiuo rei
kalu kreipiaus į Švietimo tary
bos narę Jadvygą Matulaitienę, 
kuri savo ruoštu 'kreipėsi dar į 
Galiną Gobienę. Abi sutiko. Tik 
nesisekė su akordeonisto suradi
mu. Jie vieni pas kitus siuntinė
jo, kaip nuo Ainošiaus pas Kai-
pošių. Maniau, kad mano tauti
nių šokių mokytojos supyks, kad 
neprisiregistravo pakankamai jau
nimo, kad nesuradau akordeo
nisto. Nesupyko, atvažiavo, suda
rė įvairaus amžiaus šokėjų gru
pę, kurią išmokė šokti jonkelį ir 
keturių liaudies ratelių ir žaidi
m ų pynę. Jų noras buvo supažin
dinti, kaip iš liaudies ratelių iš
sivystė tautiniai šokiai. Nors gru
pė buvo mišri, pasiekta gerų 
rezultatų. Nesant akordeonisto, 
talkininkavo muz. St Sližys. 

Šeimos nori atvažiuoti su vai-

paimtas iš muz. Sližio išmokytos 
dainos mokytojui pagerbti „Tu 
neužmiršk geriausio draugo". 

Pavyko suorganizuoti 13 pa
skaitininkų su 17 paskaitų. Pri
dėjus lietuvių kalbos, dainavimo 
ir tautiniu šokių pamokas bei va
karines programas — laikas bu
vo produktyviai užimtas. 

Ačiū visiems pareigūnams, pa
skaitininkams ir dalyviams už 
gražų darbą bei bendradarbiavi
mą. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
GERB. P. REDAKTORIAU, 

Šiandieną norėjau eiti į paštą ir 
išimti money orderį už sekančių 
metų "Draugo" prenumeratą. Bet 
štai laškanešys atnešė rugp. 26 
dienos "Draugo" Nr. 199, kuria
me skaitau vedamąjį, pasirašytą 
J. Šoliūno, su kuriuo 100% nesu
tinku. 

reigų už nevykdymą duotos prie
saikos? 

Jei atsiranda koks nors hijac-
keris ir priverčia lėktuvą skristi, 
pvz. į Kubą, jį vadinam teroristu. 
Jam mažiausia bausmė — 20 me
tų. O čia unija paėmė užstatu ne 
vieną lėktuvą, bet visą Ameriką, 
milijonus keliautojų, sudarydama 
nuostolių už bil. dolerių. Už ką? 
Ogi tik už 10,000 dolerių priedo, 
kurio •jie norėjo, o valstybė nega-
ėjo duoti, nes ir taip tie kontro
lieriai gavo pasakiškus atlygini
mus. Kad, unijai sustreikavus, 
tūkstančiai lėktuvų atsirado pa
vojuj, j'iems vis tiek 

Ir už tai, kaip gale straipsnio 
sako... "mūsų pareiga bei rusista-
tymas jų atžvilgiu neturėtų būti 
pasyvus. Mes visomis leistinomis 
priemonėmis kovas dėl geresnio 
gyvenimo ir šviesesnės ateities tu
rėtume remti. To reikalauja mū
sų žmogiškieji ir krikščioniškieji 
įsitikinimai"... Gerai, tai jūsų 
reikalas Aš su tuo nesutinku! 

Stasys Lazdinis 

so. Tuo tarpu net žinantieji ir, at
rodo, kompetentingi specifinių 
klausimų vengia. Neatsako - ne
paaiškina M. Drungos dešimties 
klausimų. Tenka sutikti su M. 
Drungos vedamuoju, Drg. Nr. 
156, "Ratai be vežimo", nes tai 
pagrįstai, ramiai aprašyta realy
bė, atitinkanti ne vien mano per-

aplankyme pagal savo apsispren
dimą, o ne pagal apžlibusį dikta
tą. 

Palikime mėgėjus barniams ir 
dirbkime drauge su dauguma pa
saulio lietuvių pagal Br. Nainio 
bei kt. mintis Pasaulio Lietuvy, 
Nr. 1-2. Taikytojams būkime dė
kingi, nes jie savo kilnų tikslą 
anksčiau ar vėliau pasieks! 

A ValiuŠkis 
Barrington, R.I. 

Gera daryk visiems, o visus ge-1 rėk, kad tos galios niekados ne-
resnius padarysi. Pasidaręs mag- j nustotumei. 
netu, kuris pritraukia geležį, žiū- Į T. G. Palau 

1 PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ 1 
(JOS 40* METŲ ISTORIJĄ) 

Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry
čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Moksio Akademijos. 
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Suznmary). 224 psi. kie
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų 
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. IU. gyv. primoka 50 centų 
(taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. Ord St.. Chicaso, 
m. 
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Didžiųjų žmonių žymė yra ta, 
kad jie kitiems kelia daug papras
tesnius reikalavimus, kaip sau 
patiems. 

Ebn 

APIE VISU NUOVARGĮ 

Nuovargis gyvenime neišven
giamas. Anksčiau ar vėliau pa
vargsta net stiprieji ir geriausieji. 
Nuovargis neaplenkia nė veiks
niu. Nelengva tai prisipažin
ti, ypač kai prie nuovargio dar 
lenktynės su laiko pasikeitimais 
pralaimimos. Visi veiksniai sten
giasi dirbti kilniam tikslui, kol 
nepraranda pajėgumo, kol išven
gia prieštaravimu sau. 

Tarpe kitų jaunesnės kartos 
talkininkų, J. Soliūnas taip pat 
rašo suprantama kalba, "duoda 
naują, seniai lauktą perspekty
vą", anot Kristinos ir Viktoro Na
kų, Drg. 78. Suspėjantieji eiti 
drauge su gyvenimu senesnieji 

j'tfį;. 

A. A, 

JOSEPHINE DAUČIŪNAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugp. 31 d., 1981 m., sulaukus 85 m. amž. Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Theodore, 2 dukterys Es-

telle Petkus ir Bernice Smith, žentas Ralph, anūkai Paul Petkus, Sr., 
ir Diane Smith, proanūkai Paul, Jr., Michael <r Michelle Petkus, se
suo Stella Petkus, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a.a. Paul Petkus ir motina a.a. Albert Petkus. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271 Mo

terų vienetui, St. Theresa dr-jai ir Upytės dr-jai. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2 iki 10 

vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 4 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Svč. M Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Doanld A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Miiiiitiiiiim iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje i 
| lONAS NARBUTAS | 

§ PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina | 
= su persiuntimu $9.50. | 
| ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 1 
= metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- j 
| džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. 5 
H Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, S 
f gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. i 
I Užsakymus siųsti: 5 

"Drangas", 4545 W. 6Srd S t , Chkago, BL 60829. | 
Dlinojsus gyventojai prideda eztra 45 e t taksų. | 
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- A. A. 

APOLINARAS NAUJOKAS 
Mūsų brolis mirė rųgpiūčio 20 d., 1981 m. 

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse 
rųgpiūčio 22 d. 

Be galo esame dėkingi kun. J. Duobai, MIC už 
maldas koplyčioje ir prie kapo. 

Didelis ačiū priklauso mielam mūsų prieteliui Jonui 
Jankauskui, kuris tiek moraliniai padėjo mums šiose 
sunkiose valandose. 

Širdingai dėkojame Vaclovui Simučiui, kuris turė
damas tiek daug savo rūpesčių, padėjo broliui doku
mentų sutvarkyme. 

Nepaprastai esame dėkingi poniai A. Kalvaitienei 
už jos vargus ir rūpesčius, ypatingai brolio paskutinės* 
gyvenimo savaitėse. Taip pat dėkojame už jos nepap
rastą sąžiningumą. 

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems lan
kiusiems jį ligoninėje ir taip gausiai palydėjusiems į 
amžiną poilsio vietą. 

Esame dėkingi visiems aukojusiems šv. Mišioms 
už velionio sielą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lack už 
sklandžiai pravestas laidotuves. 

Brolis ANDRIUS ir brolienė ELENA 

STASĖ CECEVIČIUS 
LAUČIŪTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė rųgpiūčio 30 d., 1981 m., 3 valandą popiet, sulaukusi 

99 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jerome, marti Marilyn, 

2 anūkai James ir Kathleen, Lietuvoje sesuo su šeima, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Prikiausė šaulių Sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinei, mote
rų vadovė. Liet. Paštininkų dr-jai, Brighton Parko namų savininkų 
dr-jai ir Lietuvių Fondui. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 
South Cahfomia Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 3 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

GRUUUSIEMS JOSŲ KNYSTIUMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
V. Peteraičio 

Littuviškai - angliškas žodynai 
A. Baravyko 

AngHikal - lietuviškas lodytas 
flie du iodynai yrm naujai perspausdinti didesniais rsl-

dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raides ant ryškiai balto popieriaus, au 
stipriais kietais virieliais. 

Tikrai grasi dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turstų didUuotia 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai TlHonU 
valstybes pirkėjams). 

DRAUGO K N Y G Y N A S 
4545 W. 63rd Strstt 

ClilcafsS III. M62t 

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

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

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

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 

9 8 3 7 SOUTH KEDZIE AVE. 
Te l . 422 -2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

di 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 470-Z345 
AIKŠTĖ AL rOMOBH 1AMS STAT\ T I 



X .Aktoriai L. Rastenytė ir J. 
Keleeius deklamuos Aistį, Bra-
dūną, Jasmantą, Mačernį, Šlai
tą, Nyką Niliūną. Jaunimo cen
tro nariai pasirodys su Baro
no, Bradūno, Jakšto, Jasmanto, 
Sadūnaitės ir švabaitės insceni
zuotais eilėraščiais, šis "Atei
ties" vakaro rugsėjo 5 d. Jauni
mo centre apipavidalinimas yra 
komp. D. Lapinsko. 

X Pasaulio ir Amerikos liet . 
Gyd. sąjungos suvažiavime 
mokslinės programos pravedime 
pagrindinę rolę vaidins mūsų 
jaunieji gydytojai. Programos 
moderatorius — dr. Jonas Dau
girdas. Paskaitininkai: dr. Ka
zys Ambrozaitis. dr. Leonas Be-
keris, dr. Tomas Kisielius, dr. 
Rasa gilėnaitė, dr. Arvydas Va-
nagūnas. Svečiais paskaitinin
kais yra pakviesti: dr. Esam 
Dajani ir dr. Michael Gannon. 

X Ateitininke Kęstučio kor
poracija ruošia bendrus narių 
pietus 1981 m. rugsėjo 5 d. 1 v. 
po pietų restorane "Daina" 
(2656 W. 71st St., Chicago). 
Prašome visus korporantus, at
vykstančius į Ateitininkų jubi
liejinį kongresą, tuose pietuose 
dalyvauti. Iki pasimatymo — 
Kęstučio korporacijos valdyba. 

X Midland Taupymo bendro
vei, Marouette Parko skyr., rei
kalinga Tarnantoja-TeUer. Su 
patyrimu ar be. Skambint tel. 
925-7400. (sk.). 

X "Volungė", Toronto mišrus 
choras, dideliu pasišventimu ren
giasi komp. Antano Vanagaičio 
kūrinių koncertui, kuris ren
giamas rugsėjo 27 d. Jaunimo 
centre. Koncertą rengia "Mar
gutis". Bilietai Vaznelių preky
boje ir "Margučio" raštinėje. 

(p r ) . 

x Visi, kam rūpi "Ateitis", 
eina į "Ateities" 70 m. jubilie
jaus Žodžio ir muzikos vaka
rą, rugsėjo 5 d.. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. Bilietai pas 
Vaznelius 471-1424 arba vaka
ro dieną prie kasos nuo 6 vai. 
vak. (pr.). 

x Energingos parapijos va
dovybės dėka, lapkričio mėnesį 
Tėviškės bažnyčioje įvyks ant
ras religinis koncertas (vienas 
jau buvo pavasarį), šie asme
nys rengia antrąjį religinį kon
certą : Bronė Variakojienė, Al- '•• 
bertas Paulikaitis, p. Paulaus
kienė, p. Štrausienė, p. Sedaitie-
nė, Judita ir Klaudija Sedaity-
tės. Angelė. Violeta ir Daina 
Miehulytės, Marytė Gavėnia, 
Viktoras, Frankas ir Povilas 
Mieliuliai. (p r ) . 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
S t , Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
tand & Associates 950 Lake 
St.. Oak Park, m. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. Ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

x Sv. Kazimiero Paminklą 
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t. y. trečioji 
ka r t a tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h S t , tel. 233-6335. 

(sk.) 
x Dengiame i r taisome visa 

rfMų stri^m. Vi savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
teL 434-9655 arba 737-1717. 

(sk.). 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugsėjo mėn, 2 d. 

x Stasys Barzdukas, P L B 
Garbės pirmininkas, jau ilgesnį 
laiką gana sunkiai serga, o šio
mis dienomis, pablogėjus svei
katai, buvo paguldytas ligo
ninėn. 

x Rasa Soliūnaitė, PLB val
dybos pasiųsta, lankėsi Kolum
bijoje ir Argentinoje ir mokė 
lietuvių jaunimą tautinių šokių. 

! dainų ir lietuvių kalbos. Rug-
į piūčio 31 d. ji jau grįžo namo 
pas tėvus, kurie gyvena L e -

: monte. Atsiliepimai tiek i š 
Kolumbijos, tiek iš Argentinos 

' yra labai puikūs, nes jaunimas 
tikrai jos sugebėjimais pasinau
dojo ir džiaugiasi, prašydami 
vėl greitai sudaryti progą ja i 
ten nuvykti. 

x Stasė Olšauskienė, mode
liavusi visuose Putnamo sese
lėms paremti pirmuose madų 
parodos parengimuose, įsijungė 
ir į dvidešimtąją madų parodą, 
kuri bus Spalio 4 d. Jaun imo 
centre. 

X Sv. Rašto stadijų barel io 
konferencija bus Jaunimo cen
tre rugsėjo 10 d., 9 vai. ry te . 

X Komp. Julius Gaidelis pa
rašė naują 3 veiksmų operą pa
gal Anatolijaus Kairio libretą 
"Karalius Mindaugas". Operos 
turinys vystomas dviem krypt i 
mis: Mindaugo pastangos išlai
kyti sostą suvienytoje valstybė
je ir jo asmens drama pamilus 
žmonos seserį. Veiksmas apima 
dešimties metų laikotarpį — nuo 
karūnacijos 1253 iki mirt ies 
1263 m. Veikia 10 charakterių, 
iš kurių 6 pagrindiniai. Operos 
ilgis — 3 valandos, įskai tant 
pertraukas. "Karalius Mindau
gas" jau įteiktas Chicagos Lie
tuvių Operai susipažinti. Svei
kiname naujos lietuviškos ope-

; ros pasirodymą. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
rugpiūčio 29 d. laidoje skelbiant 
Amerikos Lietuvių Tarybos pra-

: nešimą apie nusistatymą dėl Los 
i Angeles įsteigto Baltų komiteto, 
j paskutinėje pastraipoje praleis-
Iti keli žodžiai. Turėjo bū t i : 
"Tuo pačiu Amerikos Lietuvių 
Taryba pasisako, kad ji i r to
liau sieks uolios ir sutar t inės 
pačių lif^tuvių veiklos, panaudo
jant įgytą patyrimą ir plačio
sios visuomenės paramą". 

X Dail. Aleksandros Vilijos 
Eivaitės dailės darbų paroda 
bus atidaryta rugsėjo 7 d. Three 
Ulinois Center galerijoje, 3031 
East Wacker Dr., Chicago, UI., 
60601. Paroda tęsis iki spalio ; 
23 d. Parodą kviečiami aplan-; 
kyti ir lietuviai, nes tai jauna, i 
bet jau stipriai kaip dailininkė | 
pasižymėjusi lietuvaitė. 

x Etninių grupių t a r n y b a 
praneša, kad jos nepilieČių 
aptarnavimas jau užsibaigė. Jei
gu yra asmenų, norinčių gaut i 
pagalbos, gali kreiptis į Dan
guolę Valentinaitę šeštadieniais 
Margučio patalpose. 

X Albinas Karnius, žinomas 
St. Petersburgo lietuvių veikėjas 
ir klubo pirmininkas, "Lietuvos 
bažnyčių" knygų autoriaus pa
prašytas, nupiešė gražų Vilka
viškio vyskupijos schematinį 
žemėlapį, kuris bus atspausdin
tas U-jame knygos tome. feią 
didelę paslaugą knygos leidyklai 
padarė neimdamas atlyginimo. 

x žurnalistas Antanas Gri-
nhw, mūsų bendradarbis, at
siuntė auką už bilietus su laiš
kučiu: "tikiuosi laimėti, nes man 
pinigai tikrai reikalingi. Kiek
vienas kur nors dalyvavimas ar 
išvykimas neapsieina be 10 ar 
15 dol. Kartais ir daugiau"... 
Ačiū už auką. Sutinkame su 
laiško autoriumi. 

X Vincas Kajmaitis, Sutton, 
Mass., Ona Maciulevičius, Cle-
veland. Ohio, Vida Sajus, New-
hall, Cal., atsiuntė po 5 dol. au
kų. Vai. Balčiūnas — 3 dol., 
Stasys Razgaitis — 2 dol. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

RUGSĖJO AŠTUNTOJI 

Minint 500 metų nuo Vytauto 
Didžiojo mirties, rugsėjo 8 d., 
Marijos gimimo šventė, buvo pa
skelbta ir Lietuvos valstybine 
švente. Minint skirtą Vytau
to Didžiojo karaliumi apvai
nikavimo dieną Vilniuje 1430 
m. Vytauto viešpatavimas tai 
buvo Lietuvos didybės, garbės 
ir galybės laikotarpis. Jis vi
siems- laikams panaikino šimt
mečius Lietuvą [persekiojusį 
kryžiuočių pavojų. 

Vasario 16 d., tai mūsų tau
tos šventė, kurioje prisimena
mos visos t au tos pastangos at
kur t i nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Rugsėjo aštuntoji — 
šventė, kurioje turėtų būti iš
ryškinta ne t ik senosios Lietu
vos galybė, bet ir valstybingu
mas. 

Paskutiniais metais kaip kas 
buvo pasišovę Vasario 16 d. 
reikšmę sumenkinti ir vietoj Va
sario 16 d. paskelbtos nepri
klausomybės deklaracijos pa
siektų laimėjimų atkuriant val
stybę minėti karaliaus Mindau
go įkurtą monarchinę valstybę. 
Tam senovės Lietuvos valstybiš
kumui išryškinti geriau tinka 
rugsėjo aštuntosios tautinė 
šventė, kaip karalių diena. Ša
lia Vytauto galima prisiminti 
ir pora šimtmečių anksčiau 
įkurtą karaliaus Mindaugo Lie-! 
tuvos valstybę ir jos reikšmę 
visam tolimesniam Lietuvos is
torijos vyksmui. 

Kaip matyti iš mūsų spaudos, 
ši svarbi tautos šventė bus mi
nima daug kur, kur gyvena
ma lietuvių. Chicagoje minėji
mą rengia Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė. Rugsėjo 6 d. 
10 vai. ryte Brighton Parko pa- į 
rapijos šventovėje bus pamal-j 
dos, o 12:30 vai. rinktinės na-; 
muose bus minėjimas. Minėjime Į 
dalyvauti kviečiama ir visuo
menė. P . Venclova 
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CHICAGOS 
t ŽINIOS 

LAIMĖJO MILIJONĄ 

J. P. Harvey, Arlington Par
ke nusipirkusi pirmą savo gy
venime loterijos bilietą, laimėjo 
milijoną dolerių. Dabar ji per 
20 metų kasmet gaus po 50,000 
dol. 

EPISKOPALU KUNIGAS 

— POLICININKAS 

Buffalo Grove, Chicagos prie
miesty, episkopalų kunigas Jo-
seph Walsh, Jr . , 45 m., yra kar
tu ir policijos tarnautojas, tar
nybos metu — policininko uni
formoje. 

DMOVA CHICAGOJE 

Chicagoje y r a dvigubai dides
nis procentas sergančių džiova, 
negu apskritai JAV-se. Chica
goje 1981 m. rast i 762 susirgi
mai džiova. Tais metaid šiame 
mieste mirė džiova 3 1 žmogus. 

NUTRENK* ELEKTRA 

J. Lorello, 16 m., berniukas, 
nuo platformos nušoko ant pa- į 
kelto traukinėlio bėgių Jarv is ; 
CTA stotyje ir trečiu bėgiu ei-
nanti elektros srovė iį nutrenkė. 

NUBAUDĖ 

MOKESČIU RLVKfJI S 

x Jonas .Adomaitis, Tinley 
Park, D]., pridėjo 15 dol. auką, 
gražindamas laimėjimo bilietų 
šakneies. Dėkojame. 

Penki Illinois mokesčių rinki 
mo įstaigos tarnautojai atleisti ; 

iš tarnybos, nes jie patys nemo
kėjo mokesčių. 

TRAGIŠKAS SI-SIDCRIMAS 

Automobilis, vežęs psichiškai' 
atsilikusius moksleivius, penk-' 
tadienį prie Crystal Lake susi
dūrė su automobiliu. Jame va
žiavę t rys žmonės sužeisti, o 
vienas — A. Rendon, 24 m., už-
muštas. Js viso sužeista 15. 

DAINAVA 

Michigan valstijoje, 60 mylių 
į vakarus nuo Detroito, buvo 
200-tų akrų apleistas ūkis su 
ežeru Prieš 25 metus Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija tą ūkį nupirko, šim
tai pasiaukojančių žmonių be 
atiyginimo aukojo savo laiką, 
darbą ir sugebėjimus: vieni lie
jo prakaito lašus, o kiti rinko 
pinigines aukas, šiandien tas ap
leistas ūkis — ta i mūsų stovyk
lavietė Dainava, kurioje kiekvie
ną vasarą šimtai lietuviukų pra
leidžia vasaros atostogas. 

Dainavos steigėjai Ir lietuviš
kojo jaunimo mylėtojai buvo įsi
tikinę, kad tokia stovykla labai 
reikalinga. Jie tikėjo, kad lie
tuviškam jaunimui reikia vasa
ros atostogų metu pabėgti iš 
didmiesčio aplinkos, kad lietu
viškoje stovykloje galės bręsti 
tėvų krašto ir tikėjimo meilėje. 

Dainava jau 25 metus tarnau
ja lietuviškam jaunimui ir suau
gusiems. Ji stiprina mūsų dva
sią ir ugdo kultūrą. J i saugo 
mūsų gražiąsias religines ir tau
tines tradicijas. 

Dainava mums primena Lie
tuvą. J i stebina savo gamtos 
grožiu. Jaunimas mėgsta Dai
navą, nes ji y ra jauki ir erdvi. 
Ten tiek laisvės! Stovyklauto
jai gali laipioti kalvomis, vaikš
čioti po pušyną, pabraidžioti ža
liose pievose. J ie gali lakstyti 
tarp kvepiančių gėlių a rba lipti 
į Rambyną, pasipuošusį žaliu 
mišku. Jie čia gali dainuoti, 
žaisti, šūkauti i r maudytis Spy
glyje, kuris spindi stovyklavie
tės viduryje. 

Stovyklautojai supranta, kad 
šis židinys buvo sukur tas jiems 
lavintis ir užaugti vertingais 
žmonėmis. Stovykloje visą die
ną jie mokosi, dirba, dainuoja 
ir sportuoja. J ie eina į literatū
ros, gamtos pažinimo, rankdar
bių, dainavimo ir tautinių šokių 
užsiėmimus. Po pietų ir poil
sio kasdien maudosi ežeriukyje, 
vakarinėse programose vaidina, 
seka pasakas, dainuoja chore... 
Taip pat ruošia karnivalus, ku
ria laužus ir šoka. Vieną dieną 
eina j žygį, kitą — dalyvauja 
sporto šventėje. Mišių metu 
gamtoje lengva susikaupti, o va
karinėse maldose dėkoja gera
jam Dievui už puikiai praleistas 
dienas... 

Per 25 metus Dainava yra 
tapusi vertingu jaunimo auklėji
mo židiniu, č i a jaunimas sustip
rėja dvasia ir kūnu. atranda 
draugų ir draugysčių, kurios 
tęsiasi visus metus laiškuose. 

Dainava yra sava ir jauki, to-

I dėl kiekvienais metais j ją su
važiuoja stovyklautojai iš arti 

į ir toli. Visi ją pamilsta, prie jos 
j prisiriša. Kai ateina laikas skir
stytis, ne vienam ašaros byra... 
Grįžę į namus, gyvena prisimi
nimais ir laukia kitos vasaros... 
2iemą mokyklos suole ne vieno 
mintyse j i sukasi: 

— Ei , drauguži, eisime kartu 
Tuo skaidriuoju ir baltuoju 
Stovyklos keliu... 

Audrius PolikaitLs, VU kl., 
K. Donelaičio lit. m-la 

TĖVYNE 

Lietuva tėvyne, partizanų 
[krašte, 

Aš tavęs ilgiuosi, niekad 
[neužmiršiu. 

Gal kurią dienelę pas tave 
[sugrįšiu, 

Tėvelių kapelį viena aplankysiu. 

Tėvelių žemelę svetimi užėmę, 
Jos vaikus išsklaidė, Dieve, ar 

[padėsi? 

Mes ir toliau tęsim tavo laisvės 
[kovą, 

Nors tavęs nematę, mūs' 
[širdyse degsi! 

Diana Alkutė, 

Detroito '"Žiburio" aukšt. lit. 
m-los mokinė, "Žiburio 

Spinduliai" 

VOVERĖ 

Voverė yra nedidelis gyvulys 
su gražia ir uga uodega. Vove
rės priekinės kojos y r a daug 
trumpesnes už užpakalines. Vo
verės gražiai pasiima riešutus 
ir kramto. Yra rudų, pilkų ir 
juodų voverių. Mėgstamiausias 
voverės valgis yra riešutai ir 
gilės. Kiemą voverės mėgsta 
valgyti eglių ir pušų konkorėžių 
dėklas. Yra sunku rasti voverės 
lizdą, nes jis yra tankumynuo
se. Voverės žiemai maisto į liz
dą prisineša vasarą. 

Algis DiSeinioitas, 

Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" lit. m-los mokinys, 

Kanada, "Mūsų Kūryba" 

ADOMAS JR DEVA 

(Atpasakojfcnas) 
Adomas ir Ieva buvo išvaryti 

iš Rojaus. Jie neturėjo nieko 
valgyti. Jie pradėjo verkti. At
skrido kregždė ir sakė: 

— Kask, kask, kask, kask. 
kask! 

Adomas ir Ieva pradėjo kas
ti. Jie kasė ir kasė, kol pradė
jo verkti, nes labai pavargo. At-

• skrido vyturėlis, surinko ašaras, 
nuskrido pas Dievą ir sakė: 

į — ČSa yra Adomo ir Ievos 

ašaros. 
Dievas sakė : 
— Lėk, numesk t a s ašaras į 

:emę. Jis taip ir padarė. I š jų 
%reitai išdygo rugiai ir kviečiai. 
Adomas ir Ieva grūdus sutrynė 
ir pasidarė miltai. Nuo to laiko 
jie niekados nebebuvo alkani. 

Loreta Cičinskaitė, 
Montrealio lit. m-los mokinė, 

Kanada, "Liepsna" 

LAUKUOSE 

Po pamokų Feliksas ir Mary
tė greitai skubėjo namo. Einant 
keliu, Feliksas pamatė vovery
tę. 

— PagauMme tą voverytę! — 
sušuko Feliksas. 

Abu vijo voverytę apie du 
blokus, bet jos negalėjo pagauti. 
Bebėgdami jie paklydo. 

— Kur mes esame? — pa
klausė Marytė. 

— Ne prie namų, — atsakė 
Feliksas. 

Jie paėjo kelis blokus toliau 
ir atsirado laukuose. Buvo ten 
gražu. Žydėjo įvairios gėlės. Bė
ginėjo maži gyvuliukai. Marytė 
nuskynė penkias gražias tulpes. 
Staiga ji jpamatė gyvatę. Kai 
gyvatė bandė įkąsti, Marytė pa
budo. Jinai tik sapnavo! 

Gintaras Woss. 
Dariaus Girėno lit. m-la 

Klevelandietė J. Gelažytė mėgsta kan
klių muziką, šiemet ji baigė O. Mi
kulskienės kanklių muzikos studiją. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

OBELIS IR KRIAUŠĖ 

Sode augo obelis ir kriaušė. 
Stasytė dažnai atbėgdavo po 
tais medžiais vaisių pasirinkti. 
Obelis ir kriaušė ėmė t a r p sa
vęs ginčytis. Obelis sako: "Sta
sytė labiau mėgsta mano obuo
lius". Kriaušė sako: "Ne, Sta
sytė labiau mėgsta mano kriau
šes". Obelis ir kriaušė susita
rė paklausti pačios Stasytės. 

j Bet Stasytė nieko negali joms 
i pasakyti, nes, kai suvalgo sal

džią kriaušę, ta i ieško rūgštaus 
obuolio. 

Audra Budrytė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė, 

"Saulutė" 

LENKTYNĖS 

Andrius: — Ar tu matai aną 
didelį arklį? 

Tadas : — Taip, matau, tai 
lenktynių arklys. 

Andrius: — |Aš galiu su juo 
eiti lenktynių ir laimėsiu. 

Tadas : — Tu bėgsi lenktynių 
su tokiu greitu arkliu? 

— Cha, cha, cha! — nusijuo
kė Tadas. 

Andrius: — Taip, a š galiu, — 
sako Andrius. — Žinai, kur aš 
galiu lenktynes laimėti? 

Tadas : — Kur? 
Andrius: — Kopėčiom aukš

tyn, — atsakė Andrius 

VARLĖ 

Sofija bėga pas mamą verk
dama. 

— Kas atsitiko, dukrele? — 
klausia mama. 

— 2iūrėk, mamyte, Domas į 
mano lovą įdėjo varlę. 

— Domai, — klausia mama, 
— kodėl tu taip padarei, kodėl 
įdėjai varlę į savo sesers lovą? 

— Dėl to, kad a š nesuradau 
slieko, — atsakė Domas. 

Piešė Vija Bublytė 

KODfcL MAN SVARBU 
BCTI UETUVIU 

Vieni žmonės y ra prancūzai, 
kiti — italai, dar kit i — ameri
kiečiai. Aš esu lietuvis. Aš moku 
lietuvių kalbą, žinau jos istoriją 
ir tuo didžuiojuosi. Būti lietuviu 
y r a labai gerai. Daug kartų gy
venime turime progų sužinoti, 
kaip gerai, kad mes esame lie
tuviai. Jei paklaustume dau
gumos amerikiečių apie jų kil
mę, jie pradėtų aiškinti, kad 
j ie turi po truputį įvairių 
tautybių kraujo. Be t jeigu pa
k l aus , ką jie žino apie savo pro
tėvių gyvenimą, daugelio atsa
kymas būtų neigiamas, reiškia, 
jie nieko nežino. Kai kas pa
klaustų, o kodėl aš turiu žinoti? 
A š atsakyčiau, ta ip, turėtum 
žinoti. Turėtum žinoti kuo dau
giau apie savo tautą. Kas bu
vo atsitikę anksčiau, kodėl ji 
dabar yra tokia, o ne kitokia. 
Daugumas lietuvių galėtų atsa
kyti į tuos klausinius. 

Būti lietuviu mums yra 
"sense of identity". Mes žino
me, kas mes esame, kodėl tokie 
esame. Šiandieną žmonės ra
šo knygas, suka filmus, kad su
žinotų kas jie yra. Mes jau ži
nome. Mes esame lietuviai. 

Mokėti antrą kalbą yra gerai 
Kuo daugiau kalbų supranti, 
tuo daugiau tautų pažįsti ir jas 
supranti. Kas supranta Įritąs 
tautas, t am lengviau y ra su
prasti ir savąją tautą. Suprasti 
savąją tautą yra pa ts svarbiau
sias dalykas. 

Aras Krfaočiftmn, 
Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokinys, "Žiburio 
Spinduliai" 


