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M. JUREVIČIAUS TEISMAS 
(Tęsinys) ! Mečys Jurevičius 1979 liepos 

1981 m. birželio 25 d. Vilnių- 22 d. organizavo grupinius veiks-
je Aukščiausiasis Teismas prade-1 mus, susijusius su aiškiu neklau 
jo nagrinėti Mečislovo Jurevičiaus ! symu valdžios atstovų teisėtų rei-
bylą. I teismo salę žmonės buvo kalavimų, kuriais buvo šiurkš 
leidžiami tik pagal sąrašą. Teis
mo procese galėjo dalyvauti tik 
artimiausieji M. Jurevičiaus šei
mos nariai: žmona, brolis, dukra 
su vyru- Visi kiti teismo proceso 
dalyviai — visiškai pašaliniai 
asmenys, daugiausia rusai, KGB 
sukviesti užimti vietas ir sudaryti 
teisiamajam slegiančią atmosfe
rą. Visi teisiamojo draugai liko 
už durų, prie kuriu budėjo visiems 
gerai iš veido pažįstamas čekistas, 
bijąs pasisakyti savo pavardę ir 
todėl visų vadinamas "Berija". 

Tiesos dėlei, reikia pripažinti, 
kad visi čekistai laikėsi gana man
dagiai, nebent "Religija" nublykš
davo ir jam iššokdavo akys, kai 
pamatydavo šalia savęs naują as
menį, prašantį įleisti į salę. Nie
kas susirinkusiųjų viešai nefilma
vo ir neperspėdavo, kai tyliai sto
vėdami melsdavosi. 

Teismui pirmininkavo teisėjas 
Ignotas, o valstybiniu kaltintoju, 
kaip ir visada, buvo prokuroras 
Bakučionis. 

Prieš įvedant į salę M. Jurevi
čių, aštuoni liudininkai buvo pa
informuoti, jog turėsią liudyti pir
moje eilėje, nes reiksią 14 vai. va
žiuok liudyti 1 Teitą teismą (Šir-
vintuose buvo teisiamas inžinie
rius Vytautas Vaičiūnas). 

Į teismo salę Jurevičių atvedė 
trys kareiviai, vienas iš jų sto
vėjo už teisiamojo nugaros, kad 
šis nesidairytų į salę. 

Teisėjo paklaustas, ar kaltina
masis neturįs kokių nors pageida
vimu, M. Jurevičius atsisakė gy
nėjo, kuris pasišalino. 

Teisėjo klausiamas biografiniu 
duomenų, M. Jurevičius atsakė, ki-
męs 1927 m. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Šakynos valsčiuje, Mi-
maičių kaime ir esąs Lietuvos pi
lietis. 

Kaltinamoji išvada 
baudžiamoje byloje Nr. 09 
2 — 0 0 6 — 81, kurioje Jure
vičius Mečys, Jurgio, kalti
namas pagal LTSR BK 199 
str. 

čiai pažeista viešoji tvarka, su 
keltas transporto darbo pažeidi
mas, ir pats juose aktyviai daly 
vavo, t y. priešingai įstatymams 
— be atitinkamų valdžios orga 
nų leidimo, piktnaudžiaudamas 
religiniais jausmais: organizavo 
tikinčiųjų eitynes, su kryžių neši
mu, iš Šiaulių rajono Meškuičių 
miestelio į Jurgaičių piliakalnį 
(taip vadinamą "Kryžių kalną") 
ir, aiškiai neklausydamas val
džios atstovų teisėtų reikalavimų 
nutraukti grupinius veiksmus, 
pats juose aktyviai dalyvavo 
kaip organizatorius — dalyvau 
jantiems nurodinėjo, paliepdamas 
atitinkamai elgtis, duodavo įvai
rius įsakymus, tuo savo pavyz
džiu ir konkrečiais veiksmais kurs 
tė ir kitus nevykdyti pareikštų rei 
kalavimų ir toliau tęsti neteisėtus 
veiksmus, nors jais buvo šiurkš
čiai pažeista viešoji tvarka, su 
keltas aplinkinių pasipiktinimas 
bei transporto darbo pažeidimas. 

M. Jurevičius 1979 m. rugpiu 
čio 26 d. organizavo grupinius 
veiksmus, susijusius su aiškiu ne
klausymu valdžios atstovų teisė
tų reikalavimų, kuriais^ buvo 
šiurkščiai pažeista viešoji tvar
ka, sukeltas transporto darbo pa
žeidimas Tytuvėnų mieste, kely
je: Tytuvėnai — Šiluva bei Šilu
vos mieste, ir pats juose aktyviai 
dalyvavo, t y. priešingai įstaty
mams, be atitinkamų valdžios or 
ganų leidimo, piktnaudžiauda 
mas religiniais jausmais, organi
zavo tikinčiųjų, buvusių Tytuvė
nų bažnyčioje, eiseną į Šiluvą ir, 
aiškiai neklausydamas valdžios 
atstovų teisėtų reikalavimų nu
traukdamas grupinius veiksmus 
pats juose dalyvavo: kaip organi-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Valstybės departamentas 
patvirtino, kad Libijos karo avia
cijoje dirba amerikiečių lakūnų 
ir mechanikų. Britų spaudos ži
niomis, lakūnai gauna per Šveica
rijos banką 48,000 dol. per metus 

ŽEMES ŪKIO VARGAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

Trūksta pašaro, mažiau mėsos ir pieno 
Vilnius. — Spalio 23 d. įvyko derliai pastaraisiais metais su-

Lietuvos komunistų partijos j mažėjo, užduotis įvykdyta tik 

Kennedžio Erdvės centre daugkartinio naudojimo erdvėlaivis 
pasirengęs pakilti į antrąją savo kelionę. 

"Columbia" 

vedija tardo 
sovLetų doną 

Gromyko įsako nusileisti, baigti incidentą 
Stokholmas. — Švedija laimėjo 

savo ginčą su Sovietų Sąjunga dėl 
povandeninio laivo igulos apklau
sinėjimo. Maskva davė sutikimą, 
ir laivo kapitonas Piotr Gušin bu
vo paimtas iš povandeninio lai
vo ir nugabentas į švedų laivą, 
kur švedu laivyno karininkai ir 
vyriausybės atstovai klausinėjo 
kapitoną, kaip ir kodėl jis atsira-

zatorius — dalyvaujantiems nu- įQ OT ia i v u gvedijos teritoriniuo-

Baudžiamoji byla iškelta 1981 
m. sausio 12 d- Lietuvos TSR pro 
kuratūroje pagal LTSR BK 199 
str. 

Baudžiamoje byloje nustatyta: 

rodinėjo, išėjęs iš kolonos į kelio 
vidurį kitiems dalyviams paliep
davo atitinkamai elgtis, duodavo 
įvairius paliepimus, tuo savo pa 
vyzdžiu ir konkrečiais veiksmais 
kurstė kitus nevykdyti pareikštų 
reikalavimų ir toliau tęsti netei 
sėtus veiksmus, nors jais buvo 
šiurkščiai pažeista viešoji tvarka 
sukeltas aplinkinių pasipiktini
mas bei transporto darbo pažeidi
mas. 

(Bus daugiau) 

ANTROJI ERDVĖS 
KELTO KELIONĖ 

(Astronautai stebis vandenynus, žaibus 
Cape Canaveral. — Šiandien į 

orbitą pakyla daugkartinio nau
dojimo erdvėlaivis "Columbia". 
Tas pakilimas yra istorinis,—pir
mą kartą erdvėje jau buvęs lai
vas sugrįžta į erdvę. 

Kaip jau rašyta, du astronau
tai praves septynis eksperimen
tus. Bus stebimi perkūnijos cent
rai, fotografuojami specialiais 
aparatais žaibai. Nors meteoro
logai jau nemažai žino, po dau
gelio metų stebėjimų, apie žai
bų prigimtį, dar lieka neaiškių jo 
kilmės klausimų. Daug lakūnų 
yra pastebėję, jog žaibas tarp de
besų ar iš debesies į žemę nė
ra tik vienos krypties fenomenas. 
Smūgis eina į viršų. Tai esąs tie
sus, šviesus ugnies žybtelėjimas, 
matomas apie 5 sekundes-

Astronautai be vargo galės ras

ti perkūnijos židinį, nes kiekvie
nu momentu pasaulyje vyksta 
apie 1,800 perkūnijų su smar
kesniais ar ramesniais žaibavi
mais. 

Bus išbandyti radariniai že
mės tyrimai, jau naudoti "Seast" 
satelitų. Šių aparatų spinduliai 
pereina medžių lapus, jų pagal
ba buvo džiunglėse pastebėti Ma
jų kultūros irigacijos sistemų li
kučiai Pietinėje Amerikoje. Dar 
vienas aparatas stebės vandeny
nus ir nustatys, kur kiek yra po
vandeninių augalų, turinčių chlo 
rofilo. Ten, paprastai, renkasi žu
vys, ieškodamos maisto. Tyrimų 
duomenys galės padėti žvejams. 

Šis antrasis daugkartinio nau
dojimo erdvėlaivio skridimas už
sitęs penkias dienas. 

se vandenyse. Pasimatyme daly 
vavo ir du sovietų diplomatai iš 
ambasados Stokholme 

Sovietu Sąjunga buvo atsipra
šiusi Švedijos jau praėjusią sa
vaitę, tačiau dabar sutiko su rei
kalavimu, kad laivo kapitonas 
būtų tardomas. Be to, sovietų val
džia sutiko, kad švedų karinin
kai įžengtų į povandeninį laivą, 
patikrintų laivo navigacijos įren
gimus, jūrų žemėlapius ir kapito
no dienyną. 

Pirmadienį Baltijos jūroje bu
vo kilusi audra, kuri pradėjo dau
žyti ant seklumos pakibusį sovie
tų laivą. Du švedų laivai vilki
kai sovietų laivą nuo uolų nu
tempė į ramesnę vietą, arčiau 
Švedijos krantų. Sovietų laivo ka
pitonas ir navigacijos karininkas 
po apklausinėjimo buvo vėl per
vežti į povandeninį laivą. Pirma
sis klausinėjimas truko šešias va
landas. 

Nors sovietų ambasadorius Šve
dijoje Michail Jakovlev toliau 
tvirtina, kad sovietų laivas nety
čia įplaukė į švedų vandenis, nes 
buvo sugedę jo radarai ir kiti na
vigacijos instrumentai, švedų jū
rų karininkai mano, kad laive 
įrengti specialūs 

vyno uostas, būtų natūralus len
kų pabėgėlių tikslas. Kiti komen
tatoriai mano, kad sovietų laivų 
aktyvumą pakėlė ir baimė, kad 
Švedija pereina iš neutralios vals
tybės į aktyvią Nato bendradar
bę. Tą sovietų įspūdį padidino 
praėjusio mėnesio JAV gynybos 
sekretoriaus Weinbergerio vizi
tas Švedijoje. 

Spauda tvirtina, kad pats so
vietų užsienio reikalų ministeris, 
politbiuro narys Gromyko per
davė įsakymą sutikti su Švedijos 
reikalavimais. 

Prasidėjus audrai, sovietų lai
vas pradėjo siųsti SOS signalus, 
nes bangos pavertė laivą ant šo
no. Kilo grėsmė, kad gali išsipilti 
nuodingos baterijų dujos. Užsie
nio reporteriai pastebi, kad šis in
cidentas labai pakėlė švedų nuo
taikas. Sakoma, kad jau pasiro
dė daugiau jaunų švedų karo lai
vyno rekrutų įstaigose. Švedai ra
šosi į tarnybą karo laivyne, ku
ri savo rekrutų kampanijai naudo
ja naują šūkį: "Wiskey ant uo
lų, to mes nenorime". ("VViskey" 
yra kodo žodis šio tipo sovietų 
povandeniniams laivams klasifi
kuoti). 

Arabų demonstracijos 
Jeruzalė. — Užimtose arabų 

Vakarų kranto žemėse apie 2,000 
jaunų arabų studentų surengė 
piktas demonstracijas. Izraelio 
kariuomenė panaudojo keliuose 
miestuose ašarines dujas, apie 

algos. 
— Lenkų darbininkų unijos va 

das Lech Vvalesa įtikino Tamo-
brzego streikuojančius darbinin
kus sugrįžti į darbą. Streiką bai
gė 120,000 lenkų, 

— Tunise rinkimus laimėjo 
valdančioji socialistų partija, ku
rios vadas — prezidentas Habib 
Bourguiba. 

— Stiprus hurikanas palietė 
Indijos pakraščius. Nuskendo 11 
laivų, žuvo 470 žvejų. 

— Valijos nacionalistų parti
jos suvažiavimas pasisakė už ne
priklausomą Valiją, kurią valdo 
anglai jau nuo 14-to šimtmečio. 

— Korėjoje įvyko 23 minučių 
susišaudymas tarp Šiaurės ir Pie
tų Korėjų kareivių,Šiais metais tai 
jau šeštas ginkluotas susikirti
mas. 

— Prie Floridos krantų pa
skendusių Haiti pabėgėlių kūnai: 
23 buvo išsiųsti atgal į Haiti, kur 
juos priėmė Haiti vidaus reikalų 
ministeris. Kiti 10 buvo palaidoti 
Floridoje, kur yra žuvusių gimi
nių. 

— Kanadoje vyksta centrinės 
vyriausybės ir 10 provincijų prem
jerų diskusijos dėl naujos konsti
tucijos. Provincijos nelinkę pra
plėsti centrinės vyriausybės ga
lių. 

— Sovietų prezidentas Brežne
vas pasakė vokiečių "Der Spiegei" 
žurnalui, kad yra absurdas Ame
rikai reikalauti, kad sovietai pa
šalintų savo SS — 20 raketas. 
Amerika turinti atsisakyti savo 
plano įvesti naujas strategines 
raketas, tik po to sovietai derėsis 
dėl ginklų apribojimo. 

— Valstybės pasekretorius Ja
mes Buckley ragino Kongresą 
patvirtinti ginklų pardavimą Pa-
kistanui, kurio padėtis tapo kri
tiška po sovietų invazijos Afga
nistane. 

centro komiteto plenumas. Buvoj 89 proc. Minėtas sov. komunistų 
svarstoma pastarųjų metų žemės j suvažiavimas „iškėlė mums užda-
ūkio padėtis. Nežiūrint partinės j vinį metinį grūdų derlių padidin-
spaudos ir viso valdžios aparato į ti 3.2 — 3.4 milijono tonų", 
pastangų, praėjusių 9 mėnesių ap- į Griškevičius nurodė savo kal-
žvalga parodė, kad padėtis yra j boję, kad galimybės plėsti javų 
pusėtinai bloga. Plenume kalbėjo j pasėlius yra ribotos, žemė, jos 
ir svečias iš Maskvos V. Oniso- į hektarai, — ne guma, jos neiš

tempsi. Pagrindinis grūdų gamy
bos prieaugis turi būti gautas di
dinant derlingumą, nes per atei
nantį penkmetį javų pasėliams 

; numatoma skirti tik 48 tūkstan-

vecas, Sovietų Sąjungos centro 
komiteto žemės ūkio skyriaus ve
dėjo pavaduotojas. 

Pagrindinį pranešimą padarė 
pirmasis sekretorius P. Griškevi
čius, svarbiausias okupuotos Lie
tuvos varovas Jis priminė savo 
kalboje, jog dvidešimt šeštasis 
partijos suvažiavimas didelius už
davinius iškėlė ir ok. Lietuvai, 
kuri turi padidinti žemės ūkio 
produkcijos metinį vidurkį 8-10 
procentų. Griškevičius kalbėjo: 
„Pagal suvažiavimo nutarimus 
per vienuoliktąjį penkmetį mes 
turėsime mėsos gamybos metinį 
vidurkį padidinti iki 500-5201 
tūkstančių tonų skerdienos, pie- į 
no —iki 2800-2900 tūkstančių] 
tonų". 

Toliau Griškevičius, kaip 
įprasta panašiuose posėdžiuose, 
pabrėžė, kad „visų pirma dėl su
dėtingų oro sąlygų išryškėjo 
priešinga tendencija, kurios ne
pavyksta galutinai įveikti. Pavyz
džiui, karvių produktyvumas vi
suomeninio sektoriaus (kolchozų 
ir sovehozų) ūkiuose sumažėjo 
nuo 3317 kilogramų pieno 1977 
metais iki 2942 kilogramų 1980 
mietais. Sumažėjo galvijų ir kiau
lių penėjimo intensyvumas". 

Lietuvių 'liaudis seniai žino ir 
turi priežodžius: „nešersi — ne
važiuosi", arba „nešersi —ne-
melšr". Vyriausiam varovui Griš
kevičiui tai, matyt, yra naujie
na, -jis kalba: „Dar kartą patvir 

čiais hektarų daugiau. 
(Bus daugiau) 

60 jaunuolių suimti. Demonstra
cijos paminėjo 64 metų Balfouro 

šnipinėjimo deklaracijos sukaktį. Ši britų de-
aparatai, o patekti į buvusią po- į klaracija privedė prie žydų vals-
vandeninio laivo vietą reikėjo tybės įsteigimo Palestinoje. 
sugebėjimo ir sudėtingų naviga
cinių manevrų. 

Švedijos spauda rašo, kad so
vietų laivyno patruliavimas Bal
tijos jūroje šiais metais pagyvė
jo. Tas rišama su įvykiais Lenki
joje. Jei prasidėtų sovietų ir Var
šuvos pakto invazija Lenkijoje, 

— 2ydų Gynybos Lygos įkūrė
jas rabinas Meir Kahane buvo su
imtas Toronte ir ištremtas, nes 
jis įvažiavo be dokumentų. 

— Britanijoje įvyko civilinės 
gynybos pratimai. Londone į 
slėptuves pabėgo apie 8,000 žmo 

daug lenkų bė^tų per Baltijos jū-, nių. Pratimai palietė 872 slėptu-
rą į Švediją. Karlskrona, karo lai-' ves, truko 9 valandas. 

Awacs lėktuvams 
trūksta karininkų 

VVashingtonas. — Kaip žino
ma, Amerikos radiolokacinio se
kimo ir valdymo "Awacs" lėktu
vai buvo sukėlę daug ginčų kon
grese ir spaudoje, kai vyriausybė 
nutarė penkis lėktuvus parduoti 
Saudi Arabijai. Nesendai du lėk
tuvai buvo pasiųsti į Egiptą, ta
čiau jie jau sugrąžinti į Ameriką. 
Senatorius Goldwateris atidengė, 
jog yra dar viena tuos lėktuvus 
liečianti svarbi aplinkybė, kuri 
spaudoje nebuvo gvildenama. Tai 
kvalifikuotų karininkų stoka. 

"Washington Post" rašo, kad 
karo aviacija turi 25 Awacs 
lėktuvus, jiems reikia 379 karių, 
tačiau aviacija turi jų tik 288. 
Lėktuvams reikia 32 specialių 
kvalifikacijų karininkų: pulkinin
kų ar majorų, tačiau jų yra tik 12. 
Padėtis gali dar pablogėti, sako 
sen. GoHwateris. 

Elektronikos specialistai, kurie 
paruošiami dirbti šiuose lėktu
vuose, dažnai paviliojami priva
čių korporacijų, kurios pasiūlo spe 
cialistams triskart didesnius atly
ginimus. Lėktuvų igulos, papras
tai, turi ilgas darbo valandas, tu
ri praleisti ne namuose apie 150 
dienų per metus. Jie tarnauja ne
maloniose vietovėse, kaip 'Korė
ja, Islandija, ar dabar — Saudi 
Arabija.Darbas šiuose lėktuvuo
se nėra populiarus aviacijos ka
rių tarpe, todėl jaučiamas igulos 
narių trūkumas. 

Egipte įvyks 
nemaži manevrai 

Washingtonas. — Amerikos 
kariniai daliniai jau išvyksta į 
manevrus, kurie vyks Egipte, Su
dane, Somalijoje ir Omane. Pa
grindinės jėgos atvyks lapkričio 
9 d. Manevrai truks 15 dienų. Jie 
buvo jau anksčiau planuoti, ta
čiau po prezidento Sadato mirties 
kariniai pratimai išplėsti, daly
vaus didesnės jėgos. 

Kai kurie amerikiečių ginklai 
jau perkelti į manevrų vietas. Pra
timuose dalyvaus armijos para
šiutininkų batalijonas ir šarvuo
čių bataiijonas, vyksta ir 350 ka
rių iš Specialiųjų jėgų, vadinamų 
"Žaliųjų Berečių" dalinio. 

Dalyvaus marinų dalinys, ku
ris išsikels iš jūros, nemažai ka
ro laivų ir lėktuvų. Pratimuose 
numatoma, kad 82-ros parašiuti
ninkų divizijos batalijonas iŠ 
Fort Bragg, Šiaurinės Karolinos, 
nusileis Egipte iš lėktuvų. Soma
lijoje dalyvaus tik pagalbiniai in
žinerijos ir medicinos daliniai, 
bus improvizuoti tiekimo ir kiti 
pratimai Berberos uoste. Omane, 

tina, koks įžvalgus yra draugo į jei jo sultonas sutiks, išsikels 2,000 
Leonido Brežnevo nurodymas, j marinų iš Indijos vandenyno da

linių. 

Čadas laukia 
kaimynų kareivių 

Paryžius. — Prancūzijos vy
riausybei spaudžiant, Afrikos Vie
nybės organizacija sutiko pasiųs
ti į Čadą taikos priežiūros karei
vių. Nigerija pažadėjo 8,000 vy
rų, Senegalis — 2,000, Dramblio 
Kaulo Krantas — 1,500, Karei
vius perkels prancūzų lėk
tuvai. Laukiama kareivių iš 
Egipto ir Kenijos. Prancūzijos 
prezidentas Mitterrandas pažadė
jęs Senegalio prezidentui, kad jei 
Libija priešinsis ir geruoju nepa
sitrauks iš Čado, Prancūzija pa
siųs savo Svetimšalių legioną. 

Laukiama, kad Libijos Khada-
fis sutiks su Čado valdžios reika
lavimais ir iš Čado pasitrauks. 
Ateinančiais metais jis turi tapti 
Afrikos Vienybės organizacijos 

J!lu!T j pirmininku. Jis greičiausiai vengs 
* susikirsti su Prancūzija. Be to, 

kaip Londono "Economist" rašo, 
Libijos kareiviai nepatenkinti sa
vo tarnyba Čade, kur žmonės jų 
nemėgsta, o be to, sunkios dyku
mos gyvenimo sąlygos. 

•kad svarbiausias uždavinys gyvu 
lininkystei vystyti —tai pašarų 
bazės stiprinimas". 

O su „pašarų baze" dalykai 
nekokie. Griškevičius nurodė: 
„Susidarė tokia padėtis: dešimto
jo penkmečio metais gyvulių skai
čius respublikos ūkiuose 12 pro
centų padidėjo, o pašarų gamy
ba maždaug tiek pat procentų su
mažėjo. Ši disproporcija neleisti-
na . 

Griškevičius pripažino, kad 
grūdų derlingumas ir bendrieji 

Albanijos vado 
grasinimai serbams 

Belgradas. — Albanijos komu
nistų partijos suvažiavime parti
jos vadas Enver Hoxha ragino 
Jugoslaviją suteikti Kosovo pro
vincijai respublikos statusą. Jis 
įspėjo, kad albanų apgyventoje 
provincijoje, kur "serbai" i 
daug albanų, neramumai ir pro
testai nesibaigs. Hoxha priminė, 
kad "išdavikas" Tito buvo žadė
jęs sugrąžinti Kosovą Albanijai, 
tačiau to neįvykdė. Todėl Alba
nija reikalauja, kad Kosovas tap
tų septintąja Jugoslavijos respub
lika, nes kitaip ten liesis kraujas 
ir opozicija "serbams" vis didės. 

— Nuo lapkričio 1 d. Amerikos 
pašto ženklų kainos paprastiems 
laiškams pakilo nuo 18 iki 20 
centų. Tai jau antras pakėlimas 
šiais metais. Pašto valdyba iš to 
turės apie 1 bil dol. daugiau paja 
mų. 

KAUBNDOKITJS 
Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 

Modesta, Manivydas, Vaida. 
Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bert i lė, 

Auktumas, Judrė. 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

60 L, naktį 50 L 
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NELIKO LAIKO DELSTI! 
Labai kantriai laukėme jūsų 

registracijos lapų ir kandidatų 
siūlymo. Prašėme atsiųsti iki 
liepos 15-tos, o dar spalio 15-tą 
gavau vieną lapą su prašymu 
užregistruoti, nors sąrašai jau 
užbaigti, tačiau gaila kiek
vieno brolio ar sesės, kurie 
Suvažiavime norėtų ir negalė
tų dalyvauti. 

LSS Suvažiavimas yra svar
bus ne tik rinkimais. Dėmesio 
verti dalyvių pasisakymai. 
Juos perskaičius yra ką pagal
voti, ko pasimokyti ir pajusti 

'mūsų Sąjungą supančias prob
lemas. Ne vien tik nutarimai 
yra svarbūs. Akivaizdiniuose 
suvažiavimuose turbūt visi 
veiklai idėjų daugiausiai gau
name iš gyvų diskusijų (nors 
jose paprastai dominuoja agre
syvesni vadovai ir tie kur ar
čiau suvažiavimo vietos gy
vena), tačiau raš t iškame 
suvažiavime turėtų būti daug 
drąsiau pasisakyta. Juk mūsų 
nuomonės dažniausiai yra 
patirties išvados ir užtat labai 
svarbios, nors ir ne visada ob
jektyvios. Tik įvairių nuomo
nių pareiškimu surasime tin
kamiausią sprendimą. Kad 
galėtume užtikrinti LSS veik
lą ateičiai, reikalingas vado 
vų,-ių iš visų vietovių dialogas 
(ne vien tik JAV Vidurio rajo
no). Turime būti kaip skruz
dėlynas, visi dirbti drauge. 

1981 m. LSS Suvažiavime 
užsiregistravo 584 daiyviai, 
įskaitant ir tą paskutinį laiš
ką. 1978 m. dalyvavo 628,1975 
m. — 500,1972 m. — 468. Biule
tenių buvo išsiuntinėta 1500. 
Reikėtų pastebėti liūdną fak
tą, kad apie 20 vienetų vadovų 
neužsiregistravo patys, tai ką 
jau bekalbėti apie jų vadijas ar 
narius. 

s. fil. Liuda Rugienienė, 1981 m. 
LSS Suvažiavimo Prezidiumo pir
mininkė. 

Sekančiame biuletenyje 
spausdinsime kandidatų trum
pas biografijas, mūsų vyriau
sios vadovybės pranešimus, 
kartu išsiuntinėsime ir bal
savimo lapelius. Prašome visų 
kandidatų, vadovų reikiamą 
informaciją kuo artimiausiu 
laiku atsiųsti Prezidiumui, nes 
jau nebeliko laiko delsti Su
važiavimo. Taip pat laukiame 
ir nuomonių! Europos rajonas 
nepaprašytas savo veiklos ap
rašymą atsiuntė, kurį spaus
diname šiame biuletenyje. 

Baigiant noriu padėkoti 
Australijos rajonui, kurie su
prato mūsų finansinius sun
kumus ir susimokėjo pilną LSS 
Suvažiavimo mokestį. 

Budžiu! 
s. fil. Liuda Rugienienė 

LSS Suvažiavimo 
pirmininkė 

Romuvos stovykloje jūrų skautai ir j . skautės pasi ruošę vainiko nuleidimu pagerbti jūrų gelmėse žu-
Nuotr. V. Bacevičiaus vusius. 

LSS SUVAŽIAVIMUI 
VYKSTANT 

S Broliškai sveikinu Lietuvių 
"Skautų sąjungos suvažiavimą 
ir prezidiumą, šia proga dėko
damas sesėms ir broliams 
skautams pasaulyje už visus 
kasdieninius gerus darbelius ir 
darbus, rūpinantis išlaikyti 
savo tarpe lietuvybę ir nuola
tos kovojant už lietuvių tautos 
ir Lietuvos reikalus bei laisvę. 
Ypatingą padėką reiškiu Lietu
vių Skautų sąjungos tarybos 
pirmininkui v.s. Sigitui 
Miknaičiui, LS Seserijos 
vyriausiai skautininkei v.s. 
Irenai Kerelienei, LS Brolijos 
vyriausiam skautininkui v.s. 
Vytautui Vidugiriui ir ASS 
vadijos pirmininkui fil. 
Raimundui Strikui bei jų 
bendradarbiams už jų didelį ir 
prasmingą darbą su lietuvių 
jaunimu. 

Linkiu suvažiavimui ir 
prezidiumui skautiškai dar
bingos nuotaikos ir vertingų 
sprendimų, bendrai siekiant 
geresnės ateities lietuvių tau
tos vaikams tėvynėje ir išei
vijoje. 

Budžiu! 
Vytautas Kamantas 

PLB valdybos pirmininkas 

LSS SUVAŽIAVIMO 
BIULETENIS 

Šiomis dienomis visiems 
užsiregistravusiems dalyvauti 

balsuoti LSS 1981 m. 
suvažiavimo 
išsiuntinėjo 

ir 
suvažiavime 
prezidiumas 
Hiuleten) Nr, 2. 

Biuletenyje (20 psl. apimtis) 
atspausdinta: LSS suva

žiavimo prezidiumo pirmi
ninkės s. fil. Liudos Rugie-
nienės kreipimasis į suva
žiavimo dalyvius, Pasaulio LB 
pirm. s.fil. Vytauto Kamanto 
sveikinimas, suvažiavimo 
dalyvių pasisakymai ir siūly
mai, kandidatų į LSS vadovy
bę sąrašai, suvažiavimo daly
vių (užsiregistravusių) sąrašai 
ir LSS Europos rajono vadei
vos v.s. Juozo Maslausko 
pranešimas apie Europos rajo
no veiklą. 

Kadangi biuletenis pasiekia 
tik labai ribotą vadovų,-vių, o 
dar mažesnį susidomėjusių 
brolių ir sesių skaičių, visiems 
įdomesnes LSS suvažiavimo 
biuletenių ištraukas spaus
dinsime „Skautybės kelyje". 
Šioje laidoje — LSS suvažiavi
mo prezidiumo pirmininkės 
žodis, PLB pirmininko sveiki
nimas ir Europos rajono veik
los pranešimas. 

„KERNAVĖS" 
TUNTO DĖMESIUI 

„Kernavės" tunto sueiga 
įvyks sekmadienį, lapkričio 22 
d. Jaunimo centre, didž. salėje. 
Primename, kad visos daly
vaujame pilnose uniformose. 
Renkamės 9 vai. ryto. Visoms 
sesėms dalyvavimas privalo
mas. Tėveliai ir svečiai, o ypač 
„atsargon" išėjusios kerna-
vietė8 kviečiamos dalyvauti. 

ATSIPRAŠOME 
Sesę Jolandą ir Ksaverą 

Aleksiūnus atsiprašome už sto
vykloje patirtus nemalonu-

JAV Vidurio Rajono 
vadeivė 

TĖVAI, GRĮŽKITE 
l T U N T Ą 

„Lituanicos" tunto tėvų 
susirinkimas įvyko spalio 25 d. 
Jaunimo centre. Dalyvavo 
daugiau 50 lietuvišką skautiš
ką veiklą remiančių tėvų. . 

Tuntininkas s. Romas 
Rupinskas pranešė, kad šiuo 
metu tunte veikia vienuolika 
skautiškų vienetų — vilkiukų, 
skautų ir oro skautų draugo
vės, jūros skautų laivai, j . 
budžių ir skautų vyčių būre
liai. Ps. Juozas Ivanauskas vi
siems susirinkimo dalyviams 
išdalino išsamiai paruoštą 
tunto metinę finansinę sąma
tą. Pamatėme, kiek daug 
kainuoja Rako stovyklavietės 
išlaikymas, kaip daug reikia 
dirbti, kad Kaziuko mugės 
pajamomis t a s i š l a i d a s 
padengtumėm. 

Tunto tėvų atstovė Dalia 
Stankaitienė kalbėjo apie tėvų 
komitetus: visos draugovės 
turi savo tėvų atstovus. Tėvai 
nutarė remti tuntą šeimos 
mokesčiu, kurį pirmas įteikė 
ps. dr. Algis Paulius. 

Tuntininkas s. R. Rupinskas 
pakvietė tėvus dalyvauti 
Kaziuko mugei pasiruošimo 
darbuose. Jie vyksta penkta
dienių vakarais v.s. Zigmo ir 
Felės Jaunių namuose, 7307 S. 
California Ave. Tėveliai prašo
mi jau dabar rinkti ir vienetų 
vadovams įteikti dovanas 
laimėjimų lentynai. 

Susirinkimo dalyviai, šalia 
finansinių reikalų, kalbėjo ir 
apie lietuvių kalbą vienetuose. 
Tuo rūpinasi ir tunto vado
vybė ir prašo visus — tėvus ir 
vadovus šiam svarbiam reika
lui daugiau dėmesio parodyti. 

Susirinkimo pabaigoje tunti
ninkas s. R. Rupinskas kreipė
si į susirinkusius kvietimu: 
„Dauguma tėvų esate jaunys
tėje patys davę skauto įžodį. 
Grįžkite dabar su savo 
sūnumis į „Lituanicos" tuntą. 
Mums reikalinga daugiau 
vadovų. Visi esate kviečiami ir 
labai laukiami". 

Susirinkusius kava pavaiši
no tėvų atstovė Dalia Stankai
tienė. 

LSS EUROPOS 
RAJONE 

LSB Anglijos vietininkijoje 
yra trys mišrūs skautų vie
netai: Manchesteryje, Lon
done ir Nottinghame. Vienas 
iš stipriausių vienetų dabar 
yra Aušros Vartų Marijos 
"Židinio" vienetas, kuriam 
vadovauja ps. S. B. Vaitkevi
čius ir ps. kun. S. Matulis. Vie
neto sėkmingai veiklai daug 
širdies ir pastangų skiria V. 
Gasparienė su talkininkėmis,-
ais. 

Skautų vyčių "dr. Vydūno" 
būrelis turi 19 narių ir 5 kan
didatus, tačiau būrelio narių 
dauguma yra studentai neak
tyvūs nariai. Kiti nariai yra 
vienetų vadovai bei dirba LSB 
V-jos vadijoj. 

Anglijos vietininkijoje yra 
apie 70 plačiai išsisklaidžiusių 
skaučių ir skautų. Jie daugiau
siai susirenka į rajonines skau
tų vasaros stovyklas, kurios 
Rajone — vietininkijoje yra la
bai populiarios. Bent kokie 
skautiški subuvimai ir stovyk

los vyksta bendrai: brolijos su 
seserija. Be stovyklų, dar yra 
organizuojamos savaitgalio 
skautų rudens ir pavasario 
stovyklėlės. Taip pat jau nusis
tovėjusia tvarka skautai mini 
šv. Kazimierą, surengia kazi-
mierines: skautiška sueiga, 
posėdžiai, lauželiai, paįvai
rinant filmais ir pamaldomis. 
Metinių švenčių progomis bei 
lietuviškų valstybinių ir tau
tinių švenčių atžymėjimui 
skautai turi Kalėdų eglutę, pa
gerbia motinas ir prisideda lie
tuviškų organizacijų ren
giniuose su programa. Pvz. — 
ps. E. Šovos ir si. Anitos Šo-
vaitės vadovaujama akordeo
nistų grupė. V.s. G. Zinkuvie-
nė ir ta lk in inkai anglų 
visuomenei surengė tautinių 
rūbų ir audimo parodą Derby 
centrinėj bibliotekoj. Susilau
kus daug lankytojų ir aukštų 
anglų pareigūnų, paroda pla
čiai nuskambėjo vietinėj anglų 
spaudoje. 

Kai D. Britanijos sosto įpė
dinis, Jo Didenybė princas 
Charlis lankėsi Derbyje, trys 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės įteikės jam 
Tcnygą "Lithuanian National 
Costume". 

"Peak 80", įvykusioje anglų 
skautų ir vadovų stovykloje, 
kurioje dalyvavo 5000 atstovų 
iš 24 kraštų, bendroje vėliavų 
aikštėje plevėsavo ir mūsų tris
palvė. V.s. B, Zinkus plačiai 
paskleidė medžiagos apie Lie
tuvą ir lietuvius skautus, tu
rėjo progos susitikti Tarptau
tinio biuro pareigūnus ir jų 
paklausti, kodėl LSS nėra pri
imama į Tarptautinį skautų 
skyrių pilnateisiais nariais. 

Sueigose ar stovyklose ten
ka naudoti anglų kalbą. Taip 
pat LSS Europos Rajono lei
dinėlyje "Budėkime" esame 
priversti kai kuriuos straips
nelius rašyti anglų kalba, kad 
jaunimas suprastų, kas yra ra
šoma ir kad jis jaunimui būtų 
patrauklesnis. "Budėkime" 
išleidimui ir jo tobulėjimui, ps. 
E. Šova, jo brolis Rimantas ir 
visa šeima skiria daug jėgų, 
darbo ir lėšų už ką "Budėki
me" skaitytojai yTa skautiškai 
dėkingi. J. Levinskas, "Budė
kime" administratorius, visa 
širdimi atsidavęs skautiškai 
idėjai, rūpestingai tvarko ad
ministravimo reikalus. 

Vasario 16 gimnazijoje yra 
keletas skautukų. Tačiau skau
tiškos veiklos kibirkštėlė labai 

silpna. 1980 m. Anglijos skau
tų stovykloje jų dalyvavo tik 3. 
Su sese K. Veršelyte palai
komi ryšiai, tačiau LSB Euro
pos Rajono vadeivos jai buvo 
patarta palaikyti ryšį ir su LS 
Seserijos Vyr. Skautininke. 

Glaudūs ryšiai ir bendradar
biavimas yra su LSS Tarybos 
Pirmija, Seserija ir LSB vadi-
ja. V.S. fil. S. Miknaičiui už 
LSS teikiamą informaciją, 
Brolijos vadijai už rašomą 
mašinėlę ir informaciją bei LS 
Seserijos. Vyr. Skautininkei 
reiškiamas nuoširdus skautiš
kas AČIŪ. 

Europos rajono vadovai,-ės 
ir skautai,-ės JAV gyvenan
tiems vadovams,-ėms ir pla
čiajai visuomenei Europos 
s k a u t a m s užsakan t iems 
"Skautų Aidą", tariame nuo
širdų skautišką AČIŪ. 

Broliškai turiu padėkoti v.s. 
A. Samušiui, "Mūsų Skau-
tybė" istorijos knygos išlei
dimo komisijos pirmininkui, ir 
s. O. Gešyėivtui, Europos sky
riaus redaktoriui, už labai pla
čias knygos išleidimo in
formacijas, didžią ištvermę ir 
rūpestį bei rūpestį Europos 
rajonu. 

Buvusiam LSS Tarybos pir
mininkui v.s. A. Saulaičiui, pri
slėgtam ligos, Europos rajono 
vadovai,-ės sesės ir broliai 
siunčia nuoširdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus. Lin
kime skubiai pasveikti ir 
džiaugtis kartu bendrame 
skautiškame ratelyje. Dieve, 
padėk! 

Gal svarbiausias įvykis mū
sų Rajono 30-ties metų gyveni
me yra tai, kad mes Anglijos 
rajono jau neturime, nes Angli
jos ir Vokietijos skautaujantis 
jaunimas tapo apjungtas vie
no LSS Europos Rajono. 
Mums, esantiems Anglijoje, 
tenka atsakomybė ir uždavi
nys tų naujų įvykių ir pakei
timo šviesoje plėsti mūsų 
skautišką veiklą į Europą ir ra
ginti kontinente esantį jau
nimą jungtis prie mūsų ir tuo 
sudaryti artimesnius santy
kius ir bendrą veiklą Europo
je. Uždavinys nėra lengvas, 
ypač pasunkėjus gyvenimo 
sąlygoms. 

Šiaip, kiek mūsų gyvenimo 
sąlygos leidžia, būdami plačiai 
išsiskirstę turime silpnus viene
tus, bet skautavimą tęsiame ir 
Europoje skautiška kibirkštėlė 
dar rusena. 

v.s. Juozas Maslauskas 
Vadeiva 

suvažiavime susit iko 
Lietuviškos skautybės feodo Hirhuotojai. IS k.: v.s. Č. Kiliu-
i? - pirm. ir fondo atstovai - - pa. A. Baltakienė, s. J . 
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VISI KVIEČIAMI 
Lietuviškosios Skautybės 

fondas iš indėlių gautais 
procentais remia vadovų,-vių 
paruošimą, skautiškųjų knygų 
leidimą ir kt. Visi turėtume jį 
remti patys, kitus paskatinti, 
šiai paramai telkiant lėšas 
vietovėse surengti bent vieną 

renginį metuose. Chicagos 
skautininkai tam tikslui ruošia 
dviejų iškilių mūsų solistų'>-
Danos Stankaitytės ir Algio 
Grigo koncertą, kuris' įvyks 

.sekmadienį, lapkričio l5~'d. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Laikas visiems patoguš^-^3 
vai. p.p. Visi dalyvaukime ir 
kitus pakvieskime. 

-o. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILOING 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:---* 

Specialybė vidaus ligos -
2 4 5 4 West 71st Street' '_-

(71 mos ir Campbell Ave. kampaš j 
Vai pirmad antrad . hetvtrtad ir '0&i$§3 
3 iki 7 v p p Tik susitarus - £3M4„ 

Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namų 584*952?" 

Dr. ALGIS PAULIUS."' t 
ORTOPEDINES LIGOS - CHIRURGUI 

1185 Oundee Ave. . 
Elgin. III. 60120 " * " * * * 

Valandos pagal susitanrhą\''~"*t 
I I . . . U U 

Tel 372-5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHlRURGiJA-r-
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE ''"' 

Valandos pagal susitarimą..;i '-* 

DR. L. D. PETREIKIS T 
DANTŲ GYDYTOJA UJl I* 

8104 S. Roberts Road.: 38 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6 i 32 S KedzieAve Crucapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgą* 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) " " ~ 
OPTOMETRISTAS " 

Tikrina akis Pritaiko akinius Jf " • " 
"Co.tact lenses" .> vii 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS I R ^ , 0 „ , 

PROSTATO C H I R U R G I J A . , , . . 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet ir Ketv 5 7 vak -
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 5 5 4 5 

Asminas ir v.s. V. Bacevičius. Nuotr. V Bacrv i f iaua. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 « 59 St. CMcage 

476-2112 
Vai pagal susitarimą f*irm , antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS s 
C H I R U R G A S " " ' S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad . ketv. ir penktai! 2-5 

tr 6-7 — i i anksto susitarus. --
' ii 

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 Dagai susitanmą 

DR. K. M.ŽYMANTAS1 

DR S T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 

2654 West 63rd Street 
Vai pagal sus'tanma antr. trečiad.. 
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v SakartV 

Tel. — 778-3400 - • -
• r r ^ 



Kas laimės kovą pasaulyje — 

DUONA AR GINKLAI 
Paskutiniuoju laiku didžiau

sias pasaulio dėmesys buvo 
nukreiptas į du nedidelius 
miestus. Tačiau susidėjusių ap
linkybių dėka Meksikos Can-
cunas ir Saudi Arabijos 
Riyadh buvo centrai, į kuriuos 
krypo visų akys. 

Deja, mūsų ir, galbūt, dau
gelio bent krikščioniškojo pa
saulio akys užsimerkė prieš 
tikrąją šviesą ir pasaulis be
veik visiškai ignoravo trečiąjį 
miestą. Tai Italijos Romą. Iš 
ten mūsų moralinis pasaulio 
vadas popiežius Jonas Pau
lius II-sis ragino pasaulį susi
rūpinti duona, paskelbdamas 
laišką Pasaulio maisto dienos 
proga. Turbūt, niekas to laiško 
nematė, niekas poiežiaus bal
so neišgirdo. O vertėjo. 

Neseniai pasibaigusioje 
Cancuno ekonominėje kon
ferencijoje, turbūt, išreikšda
mas visų pasaulio turtingųjų 
šalių nuomonę, prezidentas 
Reaganas alkanuosius pasau
lio piliečius užtikrino, kad ir to
liau bus ieškoma išeities padė
ti v a r g s t a n t i e m s ir 
badaujantiems. 

Prezidento Reagano žodžius 
„The New York Times" laik
raščio korespondentas James 
Schenuer (spalio 28) palydėjo 
pastaba, kad tol, kol „Pietų ir 
Siaurės pasaulių vadai nesirū
pins konkrečiai ir realiai 
vargstančių padėtimi, ken
čiančiųjų žmonių padėtis ne
pagerės". Prie šitos jo pasta
bos mes tegalime pridėti tik 
„amen" ir „gerai pasakyta". 

* 

Pasaulyje lenktynės tarp ba
do šmėklos ir karo dievo visuo
met vyko ir dar vis tebevyks
ta. Lenktynių greičio ir 
inercijos nesulėtino net ir Can
cuno konferencija. Ir dėl pap
rasčiausios priežasties: valsty
bių vadams daugiau atrodo 
rūpi karo dievas, o ne popiežiš
ki prašymai. Visai teisingai 
tas pats J.Schenuer teigia, kad 
„joks užsienis valstybei nega
les pakankamai padėti, jei pa
ti valstybė nepadės savo pilie
čiams". Ir jo nuomone ir 
Amerika turėtų padėti dau
giausia tai valstybei, kuri ne
paprastai rūpinasi savo pilie
čių „nedarbu, alkiu, ignoracija 
ir ligomis". 

Tokios arba bent panašios 
nuomonės, kaip jau žinome, 
buvo ir prez. Reaganas. Jis 
Cancune pastebėjo, kad netur
tingieji, norį sau padėti, turėtų 
„griebtis už batų".2inoma, kiek 
tai lietė retorikų vargšų pagal
bos klausimuose Indijos In-
dira Gandhi taip pat nėra pės
čia. Ji atšovusi prez. Reaganui, 
kad „visa bėda, jog tie vargšai 
neturi batų". 

Galbūt, galėtume toleruoti ir 
Cancuno konferencijos tuščią 
retoriką, jei įkandin nesektų 
karo dievas ir jam pataikau
jančiųjų hipokritija. 

Po Cancuno sekė New Delhi 
ir^Riyadhas. Ta pati Gandhi 
visiškai nesnaudė, o greit pa
sauliui pranešė, kad Indijos 
vyriausybė pirks iš Prancūzi
jos 150 kovos lėktuvų už 3.3 
milijardus dolerių. Girdi, tai at
sakas Pakistanui, kuris gaus 
garsiuosius F-16 bombonešius 
iš Amerikos. 

Tuo tarpu Indijoje ir Pakis
tane žmonės tebebadauja. Jų 
ateitis nėra šviesi. Atrodo, kad 
Indijai daugiau rūpi apsau
goti oro erdvę nuo Pakistano 
lėktuvų, o ne nuo bado šmėk
los. 

Ir visa tai neatrodytų taip 
tragiška, jei toks Indijos ar 
Pakistano pavyzdys būtų izo
liuotas dalykas. Visai ne. 

Šiandien pasaulis, įskaitant 
net ir neturtingiausias valsty
bes, galvotrūkčiais dalyvauja 
ginklavimosi lenktynėse. 

Visos statistikos, nurodan

čios kainas už pirktus ir par
duotus ginklus, yra nepapras
tai įspūdingos. 

Pačius moderniausius gink
lus perka badaujančios Soma-
lija, Etiopija, Nigerija, Tailan
das, Zambia, Pakistanas, 
Indija, Ekvadoras, Kolumbija 
ir... Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija. 

SlŲ METŲ GYVENAMŲ NAMŲ FESTIVALIS CHICAGOJE 

Ginklus „trečiajam pasau
liui" parduoda turtingesnieji. 
Anot „Time" žurnalo (spalio 26 
d.), Amerika jam pardavė 45 
procentus visų parduotųjų 
ginklų. Neatsilieka ir kiti. So
vietų „taikos balandžiai" varg
šų pasauliui pernai metais par
davė ginklų už 15 milijardų 
dolerių. Ginklus alkstantiems 
parduoda Prancūzija, Anglija, 
Italija, Brazilija, V. Vokietija 
ir Izraelis. 

Ginklų lenktynės vyksta pil
nu tempu. Žinoma ginkluojasi 
daugiausia tai abu galiūnai: 
Amerika ir S. Rusija. Ir to 
ginklavimosi galo nematyti. 
Sovietai, pavyzdžiui, mus už
tikrina, kad jie ir toliau gink-
luosis. 

Komunistų centrinio komi
teto narys ir Brežnevo pata
rėjas L. Žamyatin „Time" žur
nale (lapkričio 2 d.) mus 
užtikrina, kad S. Rusija tol 
ginkluosis, kol ginkluosis 
Amerika. Jis sako: „Aš jus už
tikrinu, kad Amerika mūsų 
apsiginklavime nepralenks". 

Ginklai reikalingi ne vien tik 
karui. Giriklavimasis yra' ir 
milžiniška industrija. Ginklai 
yra naudinga prekė. Štai, ge
ras pavyzdys: amerikiečių 
Northrop ir Lockhead bendro-
vės g ink lų pardavėjas 
asmeniškai uždirbo milijonus. 
Anot „Time" žurnalo (spalio 26 
d.), Adnan Khashoggi už Sau
di Arabijai parduotus ginklus 
iš tos bendrovės nori gauti 300 
milijonų dolerių komiso. . 

Amerikos senatui leidus par
duoti Saudi Arabijai garsiuo
sius radaro žvalgybos (Awacs) 
lėktuvus, džiaugėsi ne tik ara
bai ir daug amerikiečių. Links
mai trynė rankas ir lėktuvų 
gamintojai. Ar tų žvalgybos 
lėktuvų atsiradimas Saudi 
Arabijoj e. padės sutramdyti so
vietų tikslus Artimuose Rytuo
se — kita tema. Ar jie palenks 
Saudi Arabiją Amerikos pu
sėn — abejotina, nes Izraelio' 
baimė dėl didėjančios arabų, 
ypač S. Arabijos, įtakos šio 
krašto politikoje yra pagrįsta. 

Turime atsiminti, kad di
džiausias ginklų pirkėjas 
Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijai yra ne kas kitas, o 
Saudi Arabija. Užtat ir jos toks 
didelis noras pirkti žvalgybos 
lėktuvus S. Rusijos grėsmei 
Artimuosiuose Rytuose suma
žinti mažiausiai yra suktas ir 
labai įtartinas. 

Turime grįžti prie nudėvėto 
klausimo: sviestas ar patran
kos? 

Šiuo momentu atrodo, kad 
bendras turtingųjų ir vargšų 
choras reikalauja patrankų. Ži
nia, tai daro dažniausiai vals
tybių vadai. Prasčiokėliai ir to
liau yra akis įrėmę į tuščius 
Bengledašo dubenius. 

Pasaulis nebegirdi Romos 
balso. O vertėtų paklausyti. 
Popiežius nuoširdžiai, be žval
gybos lėktuvų, prašo pasaulį 
susirūpinti badaujančiais. Jis 
primena, kaip „The Chicago 
Catholic" laikraštis (spalio 30 
d.) rašo, kad pasulis dar vis 
daugiau išleidžia ginklų pirki
mui negu žemės nusausinimui 
ir kariuomenės, bet ne ūkinin
kų apmokymui. 

Popiežius kritikuoja pasaulį 
už milžiniškas pinigų sumas, 
išleidžiamas ginklams, o ne 
maistui. 

Įdomu ar mes turime užtekti
nai krikščioniškos drąsos pri
tarti balsui iš Romos? 

J. Soliūnas 

Jau eilė metų Chicagoje ruo
šiami naujų gyvenamų namų 
festivaliai. Toksai trisdešimt 
penktas festivalis šiais me
tais vyko nuo rugsėjo 12 d. iki 
spalio 4 d. 

Festivalį organizavo ir rėmė 
dienraštis „Chicago Tri
būne", artimai bendradar
biaudamas su namų sta
tybos organizacijomis. Fes
tivalyje buvo parodyta dau
giau kaip 230 naujų namų rezi
dencijų, esančių Chicagos 
mieste ir artimose jos apylin
kėse. „Chicago Tribūne", per 
eilę numerių spausdino Chi
cagos ir apylinkių gatvių pla
ną su festivalio namų sodybų 
numeruotom vietom. Buvo pri
dėtas namų fotografų katalo
gas, su adresais, telefonais ir 
lankymo valandomis. 

Esant tiksliai namų infor
macijai, lankytojams nesun
ku buvo juos surasti. Lankymo 
valandomis vietoje buvo 
informacija techniniais ir pir
kimo klausimais. 

Festivalio namai daugiau
sia buvo šiais metais statyti, 
kiti seniau. Vyravo rezidenci
niai — vienai šeimai ir daugia
bučiai (Condominium). 

Rezidenciniai namai 

IN2.POVILAS JURĖNAS 

Pirmo aukšto namo planas su pa
keltais trimis miegamaisiais. 

Rezidenciniai namai pasta
tyti ant plačių, didelių sklypų. 
Architektūrine išorine išvaiz
da jie gana įvairus. Buto 
erdvė daugiausia išplanuota 
dviejuose ir trijuose lygiuose — 
pakėlimuose, kas suteikia bu
to gyvenamai aplinkai nema
žai įvairumo. 

Pirmame plano lygyje yra šie 
kambariai: gyvenamasis, šei
mos (dažniausia su kaminu — 
ugniavietė malkomis pakuria-
ma), virtuvė, drabužiam plauti 
patalpa, šildymo sistemai pa
talpa. Kai namai turi rūsį, tai 
šeimos kambarys įrengtas ten 
taip pat ir namo saldymo sis
tema patalpinta rūsy. 

Miegamieji kambariai, du 
arba trys, yra antrame plano 
lygyje, pakelti nuo pirmojo ly
gio grindų keletu laiptų pako
pų. Prie miegamųjų kambarių 
vonios patalpa su išviete ir dar 
atskiras dušas greitam apsi
plovimui. 

Buvo ir tokių namų, kur 
minėti buto kambariai išpla
nuoti viename plano lygyje. 

Visur prie rezidencinių na
mų į namo planą įkorporuotas 
dviem atutomobiliam garažas 
su įėjimu iš buto. 

Buto kambarių 
įrengimai 

Virtuvėse daug sieninių 
kabinetų, bet vargiai užtektų 
kruopščiai Seimininkei susidė
ti reikalingus produktus ir ki
tus virtuvės reikmenis. Ūkiš
kai galvojant, prie virtuvės 
reikalinga turėti atskiras 
sandėliukas. Virtuves ruošai 
daug patogių įrengimų: mo
derniška virimui krosnis, in
dams plauti mašina, auto
matiniai venti l iatoriai , 
patogus elektra apšvietimas 
virš kriauklės; bendrai viskas 
parankiai paskirstyta. 

Dažna virtuvė turi mažą ba
rą skubiems užkandžiams, be 
to, patogiai sujungta su val
gomu kambariu. Sienos ir grin
dys išklotos keramikos ply
telėmis. Gyvenami ir miegami 
kambariai iškloti tarp sienų 
kiKmaia 

Miegamieji turi dideles spin
tas drabužiams susidėti su pa
togiai varstomomis durimis. 
Dažnuose namuose įrengti dū
mų aliarmai gaisro pavojui gar
sinti. 

Visi vidaus įrengimai iki de
talių labai kruopščiai atlikti. 

Kitos savybes 

Iš lauko įėjimas į gyvena
mus kambarius ir virtuvę turi 
tiktai po vienas lauko duris. 
Žodžiu, atidarius lauko duris, 
Šaltas oras, vėjas ir sienas tie
siai brausis į vidų. Chicagos 
klimatui reikalinga turėti prie 
lauko įėjimų antras duris su 
tambūru. Su šia pastaba 
kontraktoriai sutiko ir, pirkė
jams reikalaujant, antras du
ris įstatys. 

Išorinių sienų konstrukcija: 
pusė plytų storumo 1 oro tar
pas, pusė izoliacijos lapo 3 su 
puse minkšta izoliacija ir iš vi
daus gipsinė plokštė (plaster-
board). Buvo ir kitokių lauko 
sienų konstrukcijų kombina
cijų. 

Namų apšildymas — dujo
mis arba elektra su šiltu o-
ru. Namų sklypai dideli, kai 
kurie dekoruoti gėlėmis. Sody
boje daug erdvės, šviežio oro ir 
minkšto vėjo. 

Daugiausia namai yra ne
toli mokyklų, bažnyčių ir pre
kybos centrų. 

Rezidenciniai namai su skly
pu kaštuoja: su dviem mie

gamais kambar. — nuo 60.000 
dolerių ir daugiau; su trim mie
gamais kambar. — nuo 70,000 
dolerių ir daugiau; su keturiais 
miegamais kambar. — nuo 
85.000 dolerių ir daugiau. Per
kant namą reikia įmokėti ne
mačiau 10 nuošimčių namo 
vertės, o likusiai sumai siūlo il
galaikes paskolas iš 11 nuo
šimčių ir brangiau. 

Daugiabučiai 
(komdominium) namai 

Be rezidencinių namų, festi
valyje nemažai buvo daugia
bučiai šių ir praeitų metų sta
tybos. 

Daugiabučiai namai nese
niai pradėti statyti. Pradžioje 
buvo statomi aukšti, keliolikos 
aukštų. Po įvykusių didelių 
gaisro nelaimių, tokių aukštų 
nebestatoma. Dabar pastatyti 
daugiausia trijų aukštų. 

Daugiaubutis namas tai vi
sa eilė butų sutalpintų po bend
ru stogu. Butą su butu jungia 
sienos, lubos bei grindys, lauko 
išėjimas, laiptai, keltas, bend
ri pamatai ir stogas. Visa tai 
žymiai atpigina statybą. 

Bute yra šie kambariai: 
prieškambaris su drabužine, 
gyvenamas, valgomas, virtu
vė, vienas arba du miegamieji, 
vonia su išviete, atskira dušui 
patalpa ir šildymo įrengimų 
patalpa. Kai kur virtuvės ne
turi langų, apšvietimas tiktai 
elektra. 

Apšildymas buto — gazo 
dujomis arba elektra su karštu 
oru. 

Kambarių įrengimai 

Virtuvėje įrengti patogūs 
kabinetai maisto produktams 
ir reikmenims susidėti. Daug 
kitų patogumų: paranki vi
rimo krosnis (gazo dujų arba 
elektrinė), automatinė ven
tiliacija, indams plauti ma
šina, patogus elektros apšvie
timas virš kriauklės, bendrai 
viskas parankiai paskirsty

ta. Sienos išklotos kerami
kos plytelėmis. Virtuvė pato
giai suderinta su valgomu 
kambariu. 

Gyvenamų ir miegamų kam
barių grindys išklotos kili
mais tarp sienų. Miegamieji tu
ri erdvias rūbines drabužiams 
susidėti . Vidaus įrengimai iki 
smulkmenų gražiai atlikti. 

Kitos savybės 

Bendras namų kiemas daž
niausiai gražiai sutvarkytas: 
apsėtas žole, apsodintas gėlė
mis, pastatyti poilsiui suoliu
kai, įrengtas vandens basei
nas su fontanais. 

Daugiabutyje name atski
ras butas pirkti kaštuoja: su 
vienu miegamu kamb. — nuo 
35.000 dolerių ir daugiau; su 
dviem miegamais kamb. — 
nuo 40.000 dolerių ir daugiau; 
su trim miegamais kamb. — 
nuo 50.000 dolerių ir daugiau 
Kainos ir tarp aukštų skiriasi 
iki keleto tūkstančių. 

Perkant butą, reikia įmokėti 
nemažiau 10 nuošimčių ver
tės. Siūlo ilgametes paskolas iš 
10 nuošimčių ir daugiau. Kiek
vieno buto savininkas dar yra 
įpareigotas mokėti už namą 
viešos priežiūros išlaidas — 
sniego kasimui, sargam, na
mo draudimui ir kitom smul
kiom išlaidom, kas susidaro 
kas mėnesį 50 dolerių ir dau
giau. Be to, už butą reikia mo
kėti nuosavybės mokesčius, 
metams apie tūkstantį dolerių 
ir daugiau. Prie namų dažnai 
yra automobiliams nuomo
jami garažai, o vietomis par
duodami už 3000 dolerių ir 
brangiau. 

Bendras žvilgsnis 

Festivaly išstatyti namai sta
tyti įvairių kompanijų ir pavie
nių kontraktorių. bendrai išori
ne išvaizda gana patrauklūs. 

Šiais metais statytuose na
muose yra naujovių buto iš
planavimo ir mechaniškuose 
įrengimuose, tiksliau atliki vi

daus ir išoriniai statybos dar
bai, kaip seniau. Šiametinė na
mų statyba buvo lėtoka, 
palyginus su kitais metais. 

Skirtumas tarp rezidencinio 
buto ir daugiabučio statyboje 
ir kainoje. Rezidenciniai na
mai pastatyti ant didelių skly
pų. Buto kambariai geriau iš
planuoti, gyvenamoji erdvė 
racionaliau paskirstyta, daug 
laisvumo bute ir kieme. 

Daugiabučiuose kambariai 
kukliau išplanuoti, stinga to 
laisvumo buto viduje ir bend
rame kieme. 

Kadangi daugiabučius bu
tus riša tarp savęs daug bend
rų dalių, tas statybą žymiai at
pigina, bet vis dėlto dabarti
nės jų kainos aukštokos. 

Rezidenciniai namai dau
giau tinka gyventi jaunom šei
mom, o daugiabučiai — pa
gyvenusiems žmonėms. 

Buvo ir savotiškų triksų: 
nuvažiavus parodymui išsta
tytą namą pamatyti, jo neran
di, o tik buldozeriai kasa pa
matus. 

Bendrai paėmus festivalis 
buvo gerai organizuotas, tur
tingas įvairiais namais. 

Besidomintiems gyvenamų 
namų statybos architektūri
nės pažangos raida tokius 
festivalius naudinga pamaty
ti. 

IS RYGOS 
Poetės Maros Zalitės eilėraš

čiai nepatiko KGB ir žurnalo 
„Karogs" redaktoriui A. Veja-
nui, dėl uždėtos cenzūros susi
metė daug raukšlių kaktoje. 
Žurnalas „Karogs" tuoj buvo 
konfiskuotas. M. Zalitės ei
lėraščiai tačiau buvo multipli
kuoti ir plinta po visą okupuo
tą Latviją. Iš tiesų juose nieko 
griaunančio nėra, tik teisybė, 
bet teisybė KGB nepatinka. 

Išminčius yra aukštesnis už 
karalių: kai jis miršta, kitas ne
gali jo pavaduoti, o kai miršta 
karalius, visi galėtų jo vietą 
užimti. 

Talmudas 

Vienas iš reprezentacinių namų 
kelti miegamieji kambariai. 

IS fronto matyti gyvenamasis kambarys ir garažas, ii šono — pa-

LAISKAS 
V. ŪSELIENĖ 

Skubiai susiradusi pora apspirino tablečių, ji 
sunkiai nuryja vaistus. „Reikia išgerti karštos kavos, 
gal praeis nors galvą skaudėti..." Jonė tyliai lipa 
laiptais žemyn ir eina į virtuvę. Čia ji sėdasi prie stalo 
ir užsiremia ant rankų, paremdama savo ūžiančią, 
kūjų plakamą galvą. Ir taip ji sėdi, be jokios minties, 
kol užverda kava. Kraštas skystis lyg truputį atgai
vina, pamažu skausmas, lyg nenoromis, traukiasi 
šalin, mažėja... 

„Kokia baisi naktis! — šnabžda ji ir tik dabar 
supranta, jog per tą ilgą baisią naktį, tiems atmini
mams slenkant lyg tamsiu ekranu, ji kovojo baisią 
kovą. Visa tai, kas buvo dar likę joje iš tų pirmos ir 
stebuklingos meilės dienų, kas slėpėsi pačiose jos 
sielos gelmėse (jai pačiai to net nežinant) iškilo į 
paviršių ir bandė sugrįžti, įsiterpti i i naujo į jos, su 
tokiu vargu ir tiek daug pastangų, sukurtą ramų ir 
laimingą gyvenimą... Nesąmoningai ji stūmė šalin 
tai, kas žuvo, kas suliepsnojo ir užgeso jos širdyje. Ir 
štai dabar ji žinojo, jog ji laimėjo tą kovą. 

Pamažu, kad nepažadintų Algutės ir vyro, ji 
užlipa laiptais į viršų, suranda rankinuką miegamo
jo spintoj ir išsiima laišką. Sugrįžusi atgal į virtuvę, ji 
padeda laišką, taip, kaip jis yra — neatplėštą — ant 
stalo, prie Jurgio nuolatinės vietos. Ji žino — Jurgis 
čia jį atras, nes Algutė šeštadieniais visuomet miega 
kiek galima ilgiau. Ką Jurgis darys su laišku, Jonei 
nerūpi. Greičiausiai jis pats išėmė tą laišką iš pašto 
dėžutės ir įnešė vidun. Bet jis turi žinoti, jog Jonė to 
laiško neskaitė. 

Kurį laiką dar Jonė susimąsčiusi žiūri į kadaise 

taip brangią rašyseną... Ką galėtų slėpti savyje tas 
laiškas?! Ką galėtų Jonas, dabar, po tiek metų 
pasiūlyti?.. Ką duoti?.. Ir ištikrųjų kas galėtų pakeis
ti jos ramią, saugią meilę, kas galėtų būti vertas jos 
dukrelės laimės, kas galėtų pavaduoti Jurgio švelnų 
prisirisimą, meilę ir saugią globą?.. — Jonė ryžtingai 
nusisuka ir lipa laiptais atgal į miegamąjį. Čia ji 
truputį drebėdama nuo rytmečio vėsos, gulasi į lovą ir 
stipriai užsikloja. Pamažu ji sušyla ir, visai netikėtai, 
tuoj pat užmiega. 

* * • 
Kai Jonė pabunda, saulė plačiais pluoštais 

veržiasi pro langą. Matomai jau vėlyvas rytas. Ji 
kelias ir eina į vonią Vengdama žiūrėti į veidrodį, ji 
prausiasi ir šukuoja plaukus. Apačioj trinktelna 
durys. Skubiai Jonė nubėga laiptais žemyn. Vidury 
virtuvės stovi Jurgis. 

— Nuvežiau Algutę į mokyklą. Tu stipriai miego
jai Aš neleidau jai pažadinti tavęs. Man atrodė, kad 
tu neramiai miegojai naktį- — Jis nutyla ir žiūri su 
susirūpinimu į Jonę. Paskui pamažu ištraukia laišką 
ii kišenės. 

— Tu palikai laišką ant stalo. Kodėl? 
— Aš palikau jį tau... — sako. Jonė ir girdi, kad jos 

balsas dreba ir lūžta. 
— Kodėl? — kartoja klausimą Jurgis. 

— Tu matai, aš jo neskaičiau, — atsako Jonė ir 
paskui priduria susierzinusiu, beveik piktu, balsu 
(kaip jis gali to nesuprasti?!). — Tu gali daryti su juo 
ką nori — perskaityti ar išmesti — ai jo neskaičiau ir 
neskaitysiu... 

— Ar tu nenori žinoti, kas jame parašyta? — 
klausia Jurgis ir dabar jojo balsas dreba. 

— Ne, man tai visai nerūpi. 
— Ar tu esi tikra? Ar tu nesigailėsi vėliau? — 

Jurgis toliau klausia labai tyliai, prikimusiu balsu. 

— Ne, ne, ne... — beveik sušunka Jonė. 
Sekanti momentą Jurgis laiko ją karstai apkabi

nęs ir jo lūpos liečia i i pradžių švelniai, o toliau su 
skausminga aistra Jonės lūpas. 

— O aš maniau, jog aš tavęs vėl neteksiu.. At
radau tą laišką vakar... Visą naktį nemiegojau... — 
kalba jis vėl bučiuodamas Jonę. — Bet ai dabar tikrai 
žinau, jog tu esi mano. Jog tu tikrai esi mano žmona. 

Jonė, kiek atsitraukusi, žiūri Jurgiui tiesiai į akis. 
— Ar tu tuo iki šiol abejojai? 
— Sakysim, aš nebuvau tuo visai tikras..., — 

atsako Jurgis ir Jonė jau mato jo akyse, taip jai gerai 
pažįstamas humoro liepsneles. Jos širdis suplazda ii 
džiaugsmo... 

— Ką ai turėčiau daryti su laišku, — tyliai dar 
klausia Jrugis. 

— Sakau, ką nori, — atsako taip pat tyliai Jonė, 
bet šį kartą jos balsas skamba ramiai ir beveik links
mai. — Jei nori, gali sudeginti. 

— Taip, ai jį sudeginsiu šiandien ant laužo, kar
tu su rudenio lapais. Ar taip bus gersi? 

— Žinoma, Jurgeli, — vadina ji jį švelniai ir 
bučiuoja tiesiai į lūpas, jau įprasto, jaukiu bučiniu. 

— Gerai, — užtikrina Jurgis ir apsikabinęs veda 
ją prie stalo. 

Už valandėlės juodu geria karštą, kvapnią ka
vą, taip, kaip visuomet ramų šeštadienio rytą, kai 
juodu tik vienu du būna namuose. 

Jonė, sėdėdama prieš Jurgį, gali drąsiai žiūrėti 
jam į akis, nes ji myli jį ir amžinai liks jam ištikima. 
Tačiau... Ji žino... — Pačioj jos sielos gelmėj tūnos tas 
keistas nenumaldomas liūdesys, kuris, kaip gili 
žaizda, nors jau senai užgijusi, vis dar retkarčiais 
skaudžiai gels ir kankins. 

(Pabaiga) 
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BOSTONO 2INIOS 

Bostone vykusioje lietuvių dailininkų ekslibrių parodoje šnekučiuojasi dr. 
Vitolis Vengris ir Lietuvių Tautodailės instituto Bostono skyriaus pirm. Ina 
Nenortienė. 

EKSLIBRIU PARODA 

S. m. spalio 18 d., Liet. Tau-; 
todailės Instituto Bostono skyrius'; 
surengė lietuviu dailininku eks-! 
lrbriu parodą So. Bostono Lietu-
viy Piliečiu dr-jos salėje. Apie 
tos srities meną ir neseniai pa-; 
sirodausią knygą "Lietuvių Eks-i 
libriai" kalbėjo dr. Vitolis Veng
ris iš Washingtono. Renginys su
traukė daug publikos iš Bostono 
ir tolimiausiu vietovių. 

UŽMIGO AMŽINUOJU MIEGU 

Spalio 21 d. širdies smūgiu. 
Dorchesteryje mirė žinoma vi
suomenės veikėja Sofija Lukaus-
kaitė — Jasaitienė. 

Atsisveikinimas įvyko laidotu
vių direktoriaus W. Kaspero šer
meninėje. Kunigas Stasys Yla pra 
vedė susimąstyme valandėlę. Kal
bėtojais buvoą EI. Vasyliūnienė 
— Moterų Federacijos vardu, 
L Bendruomenės vardu kalbėjo 
R Veitas, Šauliu vardu — inž. J. 
Stašaitis, Balfo ir asmeniniu 
draugu vardu — buvęs "Keleivio" 
redaktorius J. Sonda. 

Nuotr. Romo Bričkaus 

Viešpaties leiata kiekvienam sa
vaip jį tausoti, gerbti ir brangin
ti". 

Spalio 24 d., 10 vai. ryto, Fo-
rest Hill koplyčioje advokatė M. 
Šveikauskienė tarė paskutinį atsis
veikinimo žodį. Teilsisi ramybje 
jos siela ir Dievo gailestingumas 
teparodo jai savo meilę. 

E. V. 

RETAI GIRDIMA OPERA 
TELEVIZIJOJE 

vinė opera, kur herojai yra kara
liai ir didžponiai, kur aukštus bal
sus dainuoja kastratai. Televizi
jos antrasis kanalas transliavo 
šią operą š. m. spalio 19 d. va
kare. Opera filmuota Italijoje 
buvo pritaikyta televizijai. Kast
ratu šiandien nėra, todėl dviejų 
vyru roles dainavo moterys. 

Turinys turi moraliniu bruo
žų: gero žmonėms imperatoriaus 
Tito sužadėtinė neteisingo pavy
do įtakoje, įkalbina ją įsimylėju 
sį jaunuolį nužudyti imperatorių 
ir sudeginti jo dvarą. Taip ir įvyks 
ta. Bet imperatorius Tito lieka 
gyvas, o nusikaltėlis kalinamas, 
laukdamas mirties. Tito sužadė 
tinė, sąžinės kankinama, prieš nu
sikaltėliui mirštant išpažįsta sa
vo kaltę. Tito atleidžia abiem. 

Vaidyba buvo statiška, bet 
•dainavimas buvo aukšto lygio. 
Mozarto arijos, duetai, trio skam
bėjo jaudinančiai. Muzikos gro
žis neapsakomas. Ypač tragiški 
momentai, kaip nusikaltėlio są
žinės graužimas, imperatoriaus 
ištikimybė savo principams, ku

ri buvo pažeista kankinant kali
nį. 

Opera buvo parašyta 1791 me
tais, tais pačiais metais Mozartas 
mirė ir buvo palaidotas bedaliu 
kapinėse, būdamas 35 metų am
žiaus. 

EI. Vasyliūnienė 

ŽIDINIO DVIDEŠIMTMETIS 

1961 m. lapkričio 1 dieną Bos
tone įsikūręs vyresniu skaučių Ži
dinys šiais metais švenčia 20-tą 
gimtadieni. Pradžioje židinietės 
veikė skautų organizacijos ribose. 
Vėliau, narių skaičiui išaugus, iš
ėjo į platesnį visuomeninį veda
mą. Po dvidešimties metų galime 
drąsiai teigti, kad Židinio veikla 
daug prisidėjo prie Bostono lietu
vių skautų vienetų klestėjimo bei 
lietuviškos kultūros puoselėjimo. 
Šiai sukaččiai atžymėti židinietės 
rengia vakarą, kuris įvyks gruo
džio 5 d., šeštadieni, Lietuvių Pi
liečių dr-<jos III-čio aukšto salėje. 
Programoje — aktorė Laima ir 
muz. Darius Lapinskai. Tikimės 
visuomenės dėmesio. 

ŽVEJO VAIKAI 
— Džekai, tarkime, kad tavo 

tėvas šiandien sugavo tris lyde
kas, o rytoj sugaus dar tris. Kiek 
bus iš viso? 

— Iš viso bus devynios lydekos, 
aštuoni ešeriai, trys starkiai ir 
du rykliai. 

Tu knygas pamėgai, tave pa
mėgs visas pasaulis. 

H. Ibsenas 

CLASSIFIED ADS 

Mozartas visą gyvenimą var 
go, beveik 10 metų negavo pa-1 
rašyti rimtos operos. Gyvenimo I 
pabaigoje Mozartui buvo duotasj 
užsakymas parašyti operą per 4 sa 
vaites. Mat imperatorius Leopol- į 
das buvo karūnuojamas Bohemi- | 
jos karaliumi. Nebuvo pasirinki- Į 
mo libretui. Mozartas panaudojo j 
Metastasio vaidinimą "Clemen-

| za del Tito"- Iš to vaidinimo C. 
I Mazzola parašė libretą. Metas-
! tasio vaidinimas nesidavė orkes-
į truojamas ir Mozartas pirmam 
I veiksmui parašė tris duetus, du 
trio, ąuintetą gale pirmojo 
veiksmo ir sekstetą antro verksmo 
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1 DR. ANTANAS KUČAS | 

| ARKJV. JURGIS MATULAITIS | 
MATULEVIČIUS 

Gyvos ios krikščionybės apaštalas 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi § 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 
Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- S 
lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- = 
čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos = 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti 5 
šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. , , s 

Veikalas yra 592 psL, didelio formato, kietais viršeliais. = 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

Velionė gimė 1901 m Siauliuo ^ Je, Operos charakteriai 
se, anų laikųzymaus advokato ir į b u v o n e į d o m ū s p i r m a s ^ ^ ^ 

mas nebuvo šiltai priimtas. 
"Clemenza del Tito" (Tito 

pasigailėjimas) yra tipinga seno 

• 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

visuomenininko Stanislovo Lu 
kausko šeimoje. Jos tėvas gynė 
kaimiečių bylas prieš caro val
džią. Už gabenimą lietuviškos 
spaudos buvo ištremtas i Rusiją, 
kur Sofija lankė gimnaziją, ku
rią baigė grįžusi Lietuvon 1919 
m. Tais pačiais metais vyko ko
vos prieš bermontininkus. Sofija 
buvo Šiaulių partizanų štabe ir 
gabiai mokėjo sutrukdyti bermon 
tininkų kovas. Vėliau Berlyne stu I Cultural WeUsprings of FoVktales, by Vyt. Bagdanavičius, $6.00 
dijavo ir baigė agronomiją. Ten j Curriculum vitae, by A, Kairys.. 2 v. komedija, $2.00 
ją sutiko ir Jackus Sonda. Studijas į Lithuanian Cookery. Cbmpiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 
gilino Danijoje ir grįžo į savo pages. $8.00. 
gimtuosius Šiaulius. Sofija buvo j And There was the Moon — Throumg Stones at Birds, Poema 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Hundred Tears, by Albertas Bubras. 

$200 
Lithuanians in MulHethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoiers of a Lithuanictn Bridge, by "Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarakas. $1.95 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st S i , Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruota* vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 
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Don'ttake 
it home 

with you. 

Ak>t o f people 
d o i t . T a k e t h e i r 

problems home vvith them 
from work. They vvorry 
about their jobs and their 
salaries. Hovv much they 
take in against hovv much 
they pay out. If they can 
expect a raiše in pay. 
Or vvhen. 

One way to avoid 
vvorry is to start saving. 
Join the Payroll Savings 
Plan at vvork. A little 
portion of your salary is 
automatically set aside 
tovvard the purchase of 
U.S. Savings Bonds. 

A portion you vvon't 
..•get to take home vvith 

you. But you'll never see 
it and you'll never miss i t 
So you'll never spend it. 

You'U knovv it's 
vvorking for you every 
day. Grovving to give you 
a cushion in hard times. 
Or a way of achieving a 
goal in good times. 

S o don't take it home 
vvith you. Leave that 
"little extra" vvhere it'II do 
you some good. Adding 
up to a lot of U.S. 
Savings Bonds. 

. StOCKVs*^ 
u^^merica. 

• 
When you put part ofyour savings 

into U.S. Savings Bonds you're 
helping to build a brighterfuture 

for your cou/ttry and for yourself. 

I A puMic Mrvtc* of tfia puHtcatior* 
and Th« Advsrttstfig CouncU. 

H1SCKLLANEOU8 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraitui 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. S0632, tel. 927-5980 
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M. A. i I M K U S 
INCOMli TAX S E R V I C E 

NOTARY P U B L I C 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

T a i p pat daromi V E R T I M A I . 
G I M I N I Ų UkvieUmal. pUdomi 
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI ir 

i l t o k l . blankai . 
iiiiimmnnmniinniiiiiiiiuiiiiiiiiiinir> 
llllllilIlilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIilIlIlIlIHIlIlIlIlE! 
{vairiu, prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio 
OOSMOS PARCELS EXPRES8 

2501 W. 69th St, Chicago, IL 00029 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 9J5-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiniiiiiiiHiiiHiiiiiiiiumiinunHiiiimiii 

B E A L E S T A T S 

nmmiimiiiitiiiiiiimimiuiiiiinmniiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
i, B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22M 
•iilIilIlIlIlIlIlUlllllllllllllUlIlIUliUIMIIMI 
Arti 73-ckM ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mur. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTT 
2951 We*t 6Srd 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rfliių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

$6.00 

gyvulininkystės instruktorė, orga
nizavo pirmąją Šiauliuose gyvuli
ninkystės parodą, paruošė pirmą
jį "Ūkininko" kalendorių, šalia 
tiesioginio darbo Sofija buvo pla
ti visuomenininke, dar Berlyne 
vadovavusi lietuviu studentu 
draugijai. Lietuvoje buvo gyvu
liu globos draugijos pirmininkė, UTHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R. 
Kaliniu globos draugijos narė, J Jurgėla. 387 pages — $15.00-
Lietuvos Vaiko draugijos vicepir-; Lithuania in Crisia, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
mininkė, Vokietijoje LRK mote-, xhe Temptotion, by Vincas Krėvė. $3.00 
rų komiteto pirmininkė. 1948 m. į fj^ Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
besisteigiant dabartinei Moterų | yy^ Baltic States in Peace and War 1917-19^5. Edited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of Gruenvald. by I. Sokolnikov, $3.00 
tntroduction to Modem Lithuanian, by L. Dambriūnaa, A. Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Teartbook for the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10.00 
Lithuanians Jev?s and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis. 

$1.00 
Lithuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelia. 

$2000 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojyte. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R, Černius- $2.50 
Mano žodynas, by Richard Scarry. For chikiren, illustrated $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Yean, by S. Zobarakas. $12.50 
LITHUANIA 700 Y E ARS, by A. Gerutis. $15.00. 
Fighters for Freedom* Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

$1000 
i Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 

samti sirairms minime iaye,; ^ ^ ^ Natįons ^ B j KtalM_ ^M 
bcandoii Zule, zmog.skos.os di . Sudieo. Good^yet ^ Eve Batetu $10.00 

Federacijai, Sofija buvo viena iš 
tos organizacijos steigėju ir veikli 
jos narė. 

Sofija Jasaitienė domėjosi įvai
riomis temomis, susirašinėjo su 

žymiais asmenimis, net su Nobelio 
premijos laureatu Česlovu Mila
šium. Po savo vyro D. Jasaičio 
mirties gyveno Nevv Yorke ir tik 
neseniai persikėlė į Bostoną. 

Giliam nuliūdime iko jos duk
tė Elena Valiūnienė, sūnus dr. 
Stasys Jasaitis, šeši vaikaičiai, jos 
Sibire kankinta ir neseniai Lietu
von grįžusi sesuo Ona Poškienė-

Atsisveikinimas buvo baigtas 
perskaičius dr. St. Daniaus laiš
ką. Pateikia kelis sakinius iš to 
laiško: "Ne tik mūsų Tėvynė 
Lietuva Jos asmenyje neteko jos 
žmogaus teisių gynėjos, bet ir viso 
pasaulio tautos, viso pasaulio 
žmones. Tad mes visi sugraudin 

>mis širdimis minime Tave, 
>rangioji Zule žmogiškosios di

dybės pairkimą. Tebūnie mums 

Cultural WeŪspr\ng» of Fdtktales, by V. Bagdanavičius 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8-00 
Crosses, by V. Ramonas. $4.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00 
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas, $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
Bouse Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
Sin At Easter, by Vaižgantas. $ 5 . % 
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00 
200,000400 and Lithuania, by A- Gustaitis. $1.60 
We Wiū Conąuer the WorJd, by L. Dovydėnas. $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of tearus, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, seleeted and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseJbe, by I. Šeinius. $5.00 
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writera, by 

Rimvydas Šilbajoris. $ 8 5 0 
The Violations of Human Rights m Soviet Occupied Lithuania. 

A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00. 
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine 

J. Dauzvardis. —$4.75 
Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua- Į 

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
AMBER, The Golden Getm of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. 

$27.00 
0PP0SITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA, 

by Thomas Remeikis — 15.00 
The Ordeal of Assad Pasha. A story by Ignas Seimus. $2.00 
Herdsman d Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regions of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00 
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred 

Straumanis. $16.50 
Utder the Svoord of Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis- The voice 

outside the iron eurtain. $4.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, +5Ą5 W. 6Srd St., Chicago, 
lū. 60629. 

Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas, m . 
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

iiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiimiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I K A S TV 

2346 W. 68 St., teL 776-1486 
mniimiimiiiMiiHiuiiiiiniiiiiimiumni 
I I I I I I I I IMlirMIl IMIIMII I IMII I I I I I I I I I I I I I I I I IH 

P LU M BlNG 
Licensed, Bonded, Inaurcd 

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

SERAPINAS — 636-2960 
••IMIIII I IMIHIIII I I I I I I I IUIIUUlftlHlUUIlUIII 

~ l v T o V I N G ~ 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei-
dinu ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 54063 

NORTH RIVERSIDE, ILLINOIS 
2-jų miegamų mūr. "raised ranch" na
mas. Labai tinkama vieta pensininkų 
porai. Centr. oro vėsinimas. Pilnas 
rūsys. 2 mas. garažas. $68,500. 

Skambint 442-8199 

BEVERLY SHORES, INDIANA 
Lake Michigan community. Executive 
retreat home. Secluded wooded area. 
Custom built Mediterranean split-Ievel: 
Balcony, Bruce hardwood floors, fire-
place, slate entrance porch, ceramic 
tile foyer. Fully landseaped. 13 H % 
interest available. Call 219—874-4065 

H E L P W A N T E D 

INTERNATIONAL COMPANY 
In Loop area requires 

VENTILATOR OR WIG MAKER 

For immediate consideration 
call Mike Lasky at 
• 7 7 - • 1 7 1 

O t M E S I O 

l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l t l l iu i l l l i l 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 876 5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

10% — 2 0 % — S0% pl«teu m o k ė s i t 
u i a p d r a u d a nuo uguiea Ir a u t o m e -
l>llk> pai 

FRANK Z A P O L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIKJILŪ 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visV 
tinęs kortelam. 

Kreipkite* į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais, 
Būsite patenkinti mūsų pataraavfc 
mu. 

llllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllliu 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

9udarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

šia leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

* 

Visuose lietuviikuose namuos* 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavuke ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti grasią kom
binaciją eu Amerikos veliavuke. 

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

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

DRAUGAS, 4545 W. SSitf St, 
Chicago, IL 80629 

Remsite tuos biznierius, ku 

He strelbiafri dktn "DranfEv'* 

D I M E S I O 

^ 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in lithuania, 1939 -1978 

by 
Užsakymus siusti: 

MICHAEL BOURDBAUX, MJL., B.D. 
Printed in England 1979, 339 pages. Price - including 

shipping and handling S8.95. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, VL 60629 

Illinoi? gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

* , 

J? 

, 

http://zmog.skos.os


Po 30-ties metų su 1937 metais sutuokusiu Sirgedus kan. F. Kapočium, buv. 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune klebonu. Kairėje a. a. Povilas Sirgedas, deši
nėje Veronika Sirgedienė savo namuose, Cicero, I1L 

ŽURNALISTUI POVILUI SIRGEDUI MIRUS 
Žurnalistas, kaip kaktusas, i m o s dalinosi kelerius metus, 

klesti bet kokioj dirvoj paso- j Tačiau žmonos seseriai gyvenant 
dintas, nes laikraštininko gaju- j Amerikoje, visą laiką viliojo 
mas glūdi ne dirvožemy, o jo '^ trauka apsigyventi gausesnėje 
intelekte. Kartais, kaip tas kak
tusas, jis nuščiūva akmeningoj 
dirvoj pasodintas, bet giliau šak
nis įleidęs duoda ataugas ir kles
ti, dažnai net savo dygliais dur-
steli netikamai spaudoje besiel
giančius. Vienas iš tokių gajų 
laikraštininkų, tik daug švel-

lietuvių kolonijoje, todėl jau 
1956 metais Sirgedai persikėlė 
gyventi į Chicagą, o pastoviai 
įsikūrė Cicero mieste. Jų vai
kai jau paaugę ir ėjo mokslus 
tarp lietuvių vaikų, dalyvavo jų 
veikloje. Gavęs darbą DeSoto 
Chemical Coating Corp. dažų 

vilas buvo gavęs širdies prie
puolį. 

Gyvenimui riedant toliau ir 
susitaupant senatvės poilsiui, 
Povilas su žmona Veronika nu- j 
tarė aplankyti Australiją per 
1976-77 metų Lietuvių dienų į 
suvažiavimą Melbourne. Ir aš j 
su žmona nutariau pakeliauti, 
vos išėjęs pensijon. Melbour- | 
ne ir vėliau Sydney susitikome 
su Sirgedais ir dalyvavome 
Plunksnos klubo pagerbime bu
vusiam jo pirmininkui. Pager
bimas įvyko buvusiame Sirgedų 
name, kurį dabar jau vaide vie
ni Jablonskiai. Po ŠJOB kelionės 
su Pov&u dar bent trejetą kartų 
matėmės, apsilankydami Chica-
goje. Rasdavome jį jau lyg ir 
nusiminusį, lyg palinkusį po ne
galavimų n a š t a . . . 

Rengėmės ateinančiais metais 
nuvykti į Chicagą. kur 1982 m. į sąrašuose gali siūlyti ne ma-
gegužes mėn. įvyks "Aušros" Į žiau kaip IX) toje apygardoje 
gimnazijos 60 metų sukakties į gyvenančių lietuvių. Tas pats 
minėjimas. Džiūgavome, kad ir į kandidatas gali būti abiejuose 
vėl teks pasimatyti su Povilu, j 
Štai spalio 28 dieną suskamba 
telefonas. Tai Povilo ir Vero- | 
nikos vyriausias sūnus Alfredas. 
Tis pranešė liūdną žinią, kad jo 
tėvelio ir mūsų bičiulio Povilo 
jau nebėra gyvųjų tarpe. 

JAV LB X-sios Tarybos ir **"**» . 
Rinkimų komisijos sudaro-

Pasaulio Lietuvių Bendruo mos: 

menes Vl-tojo seimo 
atstovų rinkimai 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba praneša, kad 
1982 m. gegužės 8—17 dienomis 
įvyks JAV Lietuvių Bendruo
menės X-tosios tarybos ir JAV 
LB atstovų į Viltąjį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą 
rinkimai. Į JAV LB X-tąją ta
rybą renkama 60 asmenų, o į 
PLB Vl-tąjį seimą — 46 ats
tovai. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 4 d 

Vyriausioji — iki 1982 m. sau
sio 7 d. 

Apygardų — iki 1982 m. va
sario 7 d. 

Apylinkių — iki 1982 m. ko
vo 7 d. 

Kiekvienas balsuotojas galės 
balsuoti asmeniškai rinkimų bū
stinėje arba laišku. Smulkesnes 
informacijas paskelbsime vė
liau. 

JAV LB Krašto Valdyba 

skiemenį. Arba štai vėl dainos sa i žodyje arba sakinyje vadinasi kir 

Rinkimuose gali dalyvauti ir 
kandidatuoti visd daugiau 18 m. 
amžiaus lietuviai. Kandidatus 
į JAV LB X-tąją tarybą 
VT-tąjį PLB seimą atskiruose 

Kalbėdami mes paprastai ne 
visus skiemenis žodyje arba atski
rus žodžius sakinyje tariame vie
nodai: vienus iš ju didesniu arba 

ir i mažesniu balso sustiprinimu ar-

nesnės sielos, yra buvęs Povilas j formulavimo ir tyrinėjamo labo-
Sirgedas, pastaruoju laiku su 
šeima gyvenęs Cicero mieste, 
pensininko luomo pasiekęs. Ne
išvengiamoji mirtis nusinešė jį 
j anapus spalio 27 dieną, nega
luojančiai širdžiai nustojus 
plakti. 

Povilas Sirgedas gimė netur
tingoje šeimoje caristmiame 
Petrapily 1911 m. rugpiūčio 2 
d. ir su tėvais grįžo tėvynėn ne
priklausomojo gyvenimo pra
džioj. Mudu suvPovilu siekėme 
mokslo "Aušros" gimnazijoje ir 
dažnai per kūno kultūros pamo
kas spardydavome sviedinį, ats
tovaudami "anglams" bei "pran
cūzams". Povilas mokėsi pran
cūzų kalbos, tai priklausė "pran
cūzų" komandai. Niekam nesi-
pasakodamas, pasiūlė savo 
plunksnos paslaugas "Kario" 
žurnalui, kur tilpo jo straipsnių 
jaunimo karinio parengimo te
momis arba jo paties sukurtų 
galvosūkių "Aušros" gimnaziją 

ratorijoje, jis retkarčiais rašė ir 
lietuviškajai spaudai, o darbe 
įsigijo ir šachmatų meisterio 
titulą. Pratęs dirbti ten, kur 
stingama darbininkų, Chicagoje 
jis pasijuto nebe taip reikalin
gas, taigi jo plunksna mažiau 
tebraižė popierių. 

Pirmą kartą gyvenime turejęs 
nuosavą namelį Australijoje, Po
vilas juto tam kraštui prisiriši
mą ir vis rengėsi aplankyti drau
gus Jablonskius ir Plunksnos 
klubo kolegas. 1956 m. aš jį at
pažinau iš tolo viename baliuje 
Chicagoje, neseniai Sirgedams 
pasiekus Ameriką, ir nuo tada 
mūsų bičiulystė atsinaujino. 
Nuolat susirašinėjame, ypač 
man su žmona išsikėlus į Kali
forniją. Tačiau tekdavo ir su
sitikti Pirmą kartą Los Ange
les mieste, jo sūnui vedant prie 
altoriaus Aldoną Niūniavaiitę. 
Beje, aktyvus Povilas buvo ir 
šeimos kūrime. Po 18 metų 

ba pakėlimu išskiriame iš kitų 
skiemenų arba žodžio tarpo. Pvz., 
žodžiuose pasaka, patarška ir pa
baiga vienu atveju išskirisme pir
mąjį, kitu antrąjį ir trečiu trečiąjį 

A. + A. DR. BRONEI ZELBIENEI 
m i r u s , 

kinyje Kai aš mažas buvau, šile 
ožius ganiau daugiau pabrėžiame 
žodžius mažas ir ožius. Šitoks bal
so sustiprinimas arba pakėlimas 

tis, o tvirtesniu, pakeltu balsu ta
riamas skiemuo arba žodis yra kii 
čiuotas- Pranas Skardžius 

(iš Lietuviu kalbos kirčiavimas) 

Ši žinia juodu gedulo šydu 
apgaubė mano ir žmonos širdis. 
Taip pat, manau, ir visų Povilo 
draugų ar bendradarbių širdys 
liūdi šio mielo žmogaus, darbš
taus darbuotojo ir šeimos tėvo. 
Padalinęs savo gyvenimą tarp 
trijų kontinentų, pagaliau Povi- j 
las nuėjo ilsėtis svetingoje Ame- į 
rikoje, kuri pastaruoju laiku t 
jau pririšo jo širdį labiausiai, j 

Ilsėkis, brangus drauge, pa-
siekęs geriausio poilsio svetingo- i 
je mums žemėje, o Tavo draugai j 
visada atsimins Tavo malonų ir 
draugišką veidą. 

Andrius Mironas 

jos seserį GENUTĘ PONTŠKEENĘ bei kitus gimines, 
draugus ir pažįstamus giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

iome visi bendrai. Berniukų 
vardai — tautiškai bifiuliBki, 
pavadinti ne tik Lietuvos kuni
gaikščių vardais, bet ir geriau
siųjų draugų vardais — Almis 
T~ra<ns ir Algis Rudolfas. At-
šventus amžiaus 50-metį, ne
lengva auginti mažus vaikus. 
Nauiasis atžalynas sudarė ne
maža rūpesčių, o sveikata vis 
silpnėjo. Nenuostabu, kad Po-

Povilas baigė 1932 metais ir tuoj j pertraukos Sirgedams 
stojo Kaune į Vytauto Didžio-1 dvynukai ir šią šventę atžymė 
jo universitetą, kur studijavo 
teisę. Studentaudamas priklau
sė Šarūno korporacijai Gyve
nimo sunkumai ir kilęs karas 
neleido jam baigti mokslo. Nuo 
1935 iki 1944 metų tarnavo Kau
no miesto savivaldybėje, pasie
kęs vyresniojo referento posto. 
Kartu su Z. Saliamom sudarė 
šachmatų vadovėli ir išleido per 
Valstybinę leidyklą Kaune 1942 
metais. 

Kaip ir visiems išeivijoje atsi
dūrusiems, Povihii buvo lemta 
apleisti tėvynę. 1944 m. j » atsi
dūrė Vokietijoje ir čia padėjo 
organizuoti lietuvių grupių ko
mitetą. Jis ėjo stovyklos ko
mendanto pareigas Ghieckstadto 
ir Hungrįger Wolf stovyklose. 
Emigracinei karštligei užėjus, iš
emigruoja į Australiją 1948 me
tais, pasižadėjęs kasti ten grio
vius, kad tik galėtų ištrūkti iŠ 
karo nuteriotos ir nualintos Vo
kietijos. Australijoje Povilas 
nuolat informavo lietuviškąją 
j»n«»-<î i s>r«<» TMjHifTie.'ljii gvvenimą 
darbo stovykloje, fiksuodamas 
jų vargus bekasant australams 
griovius. Įsijungęs į Australijos 
lietuvių katalikų kultūros drau
giją, 1949-52 m. ėjo .vaidyboje 
sekretoriaus pareigas. 

Didžiausių nuopelnų Povilas 
pasiekė įsteigęs 1953 metais 
Sydney mieste spaudos darbuo
tojų Plunksnos klubą ir ėjęs iki 
1956 m. klubo pirmininko parei
gas. Kartu su kitu "aušrotai" 
— klasės draugu Antanu Ja
blonskiu jis įsigijo Sydney mie
ste namą, kuriuo šios dvi šei-

Talentu veikloj ir verkios san
daroje atsispindėtų ir reikštųsi 
lietuvių tautos genijus. 

Stasys Kuzminskas 

Paieškojimas 
Paieškomos česhuiskaJtė Onut* ir 

Česlauskaltė Evelina, po karo gyvenu
sios Vokietijoje. Spėjama, kad emigra
vo į JAV. Ieško pusbrolis Antanas 
Marčiulionis, Baisiogalos eksperimen
tinis ūkis, Radviliškio rajonas. Pra
nešti — L. PUflra, 24«8 MttcheU S t , 
Racine, Wis. 53404. TeL 1—414—632-
3038. 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(M/tt/5/UM) 
PHMtainkams auto apdrauda 

Amfius 82 0d 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

k, **™mmmmmmtmasm •BWlBs9HltniSSflflttiB^^LuirmittMP~ 1I^M^NMs^MBs«MHMHMmM>MMMnBVMmilMI^^ 

JURGIS MATULAITIS 
SttfpTb 

"Biografinė apybraUa, pirmoji tokios apimtiaa... Autorių* 
skaitytojams paJĮafamaa, oea jis aavo raitais pririša skaitytoją, 
verčia mastyti, gyvai ir vaisdsiai charakterizuoja samanis... 

Šioje knygoje autoriua susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina IvykiaJa, pokalbiaia, dienraščių ir 
laiikų ištraukomis, buvuaių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuraa. 

nieido ir spaudė Nek. M. Pr. 
Kaina su persiuntimu 17.41. (Išsakymus stuatt: 

DRAUGAS, 4645 W. SBrd St, 

370 pusi., 1©77 m 

m. 
I m 

St. Petersburgo Šv. Kazimiero Misijos 
Moterų Vienetas 

Mus. P. Armonas, vadovas 
O. ARMONIENĖ 
B. BALNIENĖ 
E. KRASAUSKIENĖ 
V. KRIAUČIŪNIENĖ 
S. RAČINSKIENĖ 

S. STEPONKIENĖ 
B. URBONIENĖ 
J. MARDOSIENĖ 
Sį VAŠKIENE 
M. VIRBICKIENĖ 

Kilnios sielos 

A. f A, 
Aldonai Miškinytei - Kiršteinienei 

peranksti išėjusiai į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
p. RAIMUNDĄ KERSTEINĄ su vaikučiais, p. JONĄ ir 
MAGDALENĄ MIŠKINIUS, p- KĘSTUTĮ ir VYTENĮ 
MIŠKINIUS, brangios žmonos, mainytės, dukters ir se
sers netekus. 

NIJOLĖ IR VAIDEVUTIS DRAUGELIAI 

Pranešame giminėms ir artimiesiems, kad šių 
metų spalio mėn. 27 dieną, Kaune - Lietuvoje, būda
mas 85 metų amžiaus, iškeliavo amžinybėn mūsų 

Motina - Močiute, 
A.J.A. 

MAGDALENA S. ČEKAUSKIENE, 
Banionyte* 

Nuliūdę: 

Sūnus, marti, anūkai ir proanūkai. 

Mielam jaunystės bičiuliui žurnalistui 

A. f A. POVILUI SIRGEDUI 
iškeliavus į tobulesnį pasaulį, 

jo žmoną VERONIKĄ, sūnų ALFREDĄ ir marčią AL
DONĄ su šeima, dukterį JUDITĄ su šeima ir jauniausius 
sūnus ALMĮ-JŪRAGĮ ir ALGĮ - RUDOLFĄ, kitus gi
mines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame ir guodžiame. 

ANDRIUS IR ONA MIRONAI 

A.fA. ONA RUDIS 
(Pagal tėvus Stasinsky) 

Gyveno Demont, Indiana. Anksčiau gyveno Chicagoje, Bridge-
porto apylinkėje. 

Mirė lapkričio mėn. 1 d., 1981 m., 6:30 valandą vakaro. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward, marti Alice, 4 anū

kai; 2 pusseserės , gyv. Pittsburgh, Pa., Bertha Stasinsky ir Sophie 
Carlyle; pusbrolis Edward Stasinsky, gyv. Virginijoje, 2 seserys ir 
sesers duktė su šeima Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Joniškiečių klubui. Liet. Rymo Katalikų Susivieniji
mui — 49-tai kuopai, Sv. Pranciškaus Seserų rėmėjų ir Šv. Kazi
miero Seserų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Li-
tuanica Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 5 dieną. 
Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Airgio parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai 
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas, Tel. 927-1138. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYTI 



x Nauju kūrinys, pasirašy
tas Irmos slapyvardžiu, buvo 
gautas "Draugo" grožinės lite
ratūros konkursui šią savaitę 
kūriniai siunčiami komisijai, 
kuri sudaryta develande. Ko
misijoje yra šie rašytojai, kriti
kai ir redakcijos atstovai: Da
lia Staniškienė, dr. Danguolė 
Tamulionytė, Vacys Rociūnas, 
Balys Gaidžinnas ir Viktoras 
Mariūnas. Premijos (dviejų 
tūkstančių doL) mecenatai yra 
Raimonda ir Ričardas Kontri
mai iš Kalifornijos. Sprendimo 
negalima laukti anksčiau kaip 
ateinančių metų sausio pra
džioje! 

X Jaunimo centro ištaškymui 
lėšų telkimo vakarienei ruošti 
komitetą sudaro: Marija Am
brazaitienė. Dana Barauskienė, 
Nijolė Baronienė, Efaė Dimins-
kienė, Dalia Dundzilienė, Birutė 
Jasaitienė, Joana Krutulienė, Ge
nė Rimkienė ir komiteto pirmi
ninkė Sofija Džiugienė. Vaka
rienė bus gruodžio 6 d., 4 vai. 
p. p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

X Ingrida Bublienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
ateinantį šeštadienį atvyksta iš 
Clevekmdo į Chicagą dalyvauti 
Lietuvių fondo bankete. Prieš 
tai ji susitiks su įvairių meninių 
institucijų vadovais pasitarti 
Lietuvių dienų metu rengiamo
mis lietuviškos kultūros apraiš
komis. Yra numatoma gerų ir 
patogių vietų surengti įvairių 
sričių kultūrinius renginius. 

X "Kernavės" Tunto vadija, 
Chicago, UI., atsiuntė 25 doL au
ką ir trumpą laiškelį: "Siunčia
me mažą auką paremti jūsų di
deles pastangas". Pasirašė Ker
navės Tunto vadija, pa. Marytė 
Utz. tuntininkė. Mieloms se
sėms širdingai dėkojame už 
lietuviškos spaudos vertinimą. 

X Kviečiame visos Ateitinin
ku Namų Fondo narius daly
vauti visuotiname narių susirin
kime šį sekmadienį, lapkričio 
8 d , 1 vai. popiet Ateitininkų 
namuose, Lemonte, UL (Archer 
ir 127 g-vė). (pr.). 

X Prižiūrėsiu vaiką virš vie
nerių metų amžiaus. 

Skambint tek*. 582-6732. 
(sk.). 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 4 d. 

X Audronė Favilčiūt* - Kara
lienė, kuri studijavo chemiją ir 
pasiekė mokslo magistro laips
nį, toliau tęsė teisės studijas ir 
jas baigė daktaro laipsniu. Ne
seniai ji išlaikė ir advokatų ta
rybos egzaminus ir gavo teisę 
verstis advokatūra. Nuo jau
nystės dienų veikli lietuviškose 
organizacijose, ji yra aktyvi 
korp! Neo-Lithuania filija, ėjusi 
įvairias pareigas. Dabar yra 
korporacijos garbės teismo 
narė. 

X Marytė KaSrauMkienė (Ba
ranauskaitė), po ilgos ir sunkios 
ligos mirė lapkričio 1 d., Toron
te. Buvo kilusi iš Vilniaus kraš
to. Bus laidojama ketvirtadienį, 
lapkričio 5 d Veikmė ir jos vy
ras Leonardas buvo skautinin
kai, visą laiką veikliai reiškėsi 
skautiškoje veikloje. Nuliūdę li
ko vyras, vaikai, daug draugų, 
giminių ir plačioji lietuviškosios 
skautijos šeima. 

X Akademinio Skautę sąjū
džio filisterių Chicagos skyrius 
ruošia vakaronę penktadienį, 
lapkričio 6 d 8 vai vak. Jauni
mo centro kavinėje. Paskaitą 
apie "Žydų naikinimą Lietuvoje 
antro pasaulinio karo metu" 
skaitys Jonas Damauskas. 

x Lietuvių Opera šį savait
galį, Prisikėlimo parapijos pa
kviesta, gastroliuoja Toronte su 
"I Lituani" operos spektakliu. 
Iš Chicagos šį trečiadieni ir ket
virtadienį lėktuvais išvyksta di
rigentas Alvydas Vasaitis, reži-
sorius Kazys Oželis, solistai Da
na Stankaitytė, Margarita Mom-
kienė, Stefan "vVkik, Algirdas 
Brazis, Jonas Vaznelis, Bernar
das Prapuolenis ir scenos reika
lų vadovas Jonas Paromis su tal
kininkais. Vytautas Mikėnas 
kartu su Algiu Graužimu vai
ruoja didelį sunkvežimį su deko
racijomis ir visa butaforija. 
Penktadienį 9 vai. vak. su 3 au
tobusais išvyksta choras, bale
tas, statistai ir šiek tiek svečių 
keliautojų, šeštadienio popietę 
bus generalinė repeticija, o sek
madienį, 3 vai. popiet, PonchieUi 
operos T Lituani" spektaklis 
Ryersono teatro salėje. 

x l»«gtamft ir taisome vfcų 
rūšių stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 

434-9655 arba 787-1717. 
(ak.). 

X Ruošiama ekskursija per 
Sunny Hifls, Floridą, per Disney 
World į St, Petersburg ir atgal, 
lapkričio 13 — 19 dienomis. DM 
informacijų kreiptis į Mariu 

— 737-1717. (sk.). 

IŠARTI IR T a i 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Juk ja Orešklenė iš Light-
house Point, Ma., dvi savaites 
viešėjo Australijoje, lankyda
ma semsi matytus bičiulius 
Adelaidės ir Sydney miestuose. 
Grįždama namo, kelioms die-

X Aliee's Restorane, 4506 W. 
6Srd St., teL 582-7295, kasdien 
gaunamas liet maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t.t). 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadieni 
Iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (ak.) 

x ChkagoA AngKjos • Brita
nijos lietuviu kkibo tradicinis 
balius įvyks lapkr 7 d, šešta
dieni, Jaunimo centro didž. sa
lėje. Bichneviei&us orkestras. 
Pradžia 7 vai. vak. Auka 12 
dol. Jaunimui 6 doL Kviečia 
klubo valdyba. Skambint dėl re
zervacijų telef. 523-3506 arba 
927-5980. (pr.) 

x R»šlffcigan partnerfa dėl 
oondomdnium, kuris duoa 3,000 
dcl '*tax shelter" ir autaupye 
apie 1500 dol. taksų per metus. 
Vscya, 496-9667; vakarafe — 
769-6250 (ak.). 

noms sustojo pietinėj Kaliforni
joj, kur aplankė gimines ir drau
gus. Grįžusi toliau globoja se
nutę motiną, gyvenančią su 
jaunesne seserim. 

— Dr. Arimantas Arnas, 
mokslinius tyrimus vykdąs Har
vardo universitete, spalio 18 d 
atvyko į Calif orniją ir tarptauti
niame neurofiziologų suvažiavi
me padarė mokslinį pranešimą 
Į šį suvažiavimą yra atvykę keti 
tūkstančiai šios srities moksli
ninkų iš viso pasaulio. Califor-
nijoje, Santa Momcos mieste, 
gyvena dr. A Arbo tėvai — ar
chitektas Edmundas ir rašytoja 
Alė Rūta Arbai. Chicagoje 
i vykstančiame mokslo ir kūry
bos simpoziume tėvas ir sūnus 
Arbai iš savo sričių skaitys pa
skaitas. 

_ Povilas Sirgedaa, žurnalis
tas ir Plunksnos klubo steigėjas 
Sydney mieste, narė spalio 27 
dieną širdies smūgiu. Ūko žmo
na Veronika, sunūs Alfredas 
su marčia Aldona, sesuo Judita 
su šeima ir jaunesnieji sūnūs 
— dvynukai Almis JūragJa ir 
Algis Rudolfas. Nuo 1966 m. 
Sirgedas gyveno Cicero mieste. 

— Nauji laureatai Hamiltono 
Pensininkų Klubo skelbtame 
konkurse yra visi kaliforniečiai: 
Jurgis Gliaudą ir Rūta Klevą 
Vid&ūnianė — už noveles ir 
Andrius Norimas už feljetoną. 
Buvo skiriamos trys vienodos 
premijos po 100 doL 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

FILMŲ FESTIVALIS 
Chicagoje lapkričio 6 d. pra

sidės tarptautinis filmų festiva
lis, kuriame bus parodyta 70 
filmų, susuktų Kanadoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir JAV-se. 

KAINOS PAKILO 0,4% 
Darbo statistikos biuras skel

bia, kad Chicagoje rugsėjo mė
nesį kainos pakilo tik 0,4%, 
taigi — infliacija sumažėjusi. 

PASIKĖSINTOJO MIRTIS 
Naktį į antradienį buvo pašauk
ta policija prie baro 2250 S. Al-
bany, Chicagoje. Policininkai 
pamatė Feliksą Guetierrez, 47 
m., kuris tuojau į policininkus 
ištiesė ginklą Policininkai liepė 
ginklą mesti. Kai jis nepaklau
sė, buvo aštuoniais šūviais nu
šautas. 

INSULINO POMPA 
Cukrinę turinti, kūdikio lau

kianti 25 m. gailestingoji sesuo 
Cynthia Vukadinovic, dirbanti 
Chicagos universiteto diabetikų 
tyrimo centre, dabar prie savo 
liemens nešioja V2 svaro sunku
mo įtaisą, kuris pamažu į jos 
kūną, per įsmeigtą adatėlę, pum
puoja insuliną. Tai pirma kūdi
kio laukianti diabetike, kuriai 
ši priemonė panaudojama. 

KULTŪRINI: PROGRAMA 
Centriniuose Chicagos biblio

tekos rūmuose, vadinamame 
Kultūros centre, beveik kasdien 
būna koncertai, rodomi filmai, 
paskaitos, turimos parodos, dau
giausia 12:15 vaL p. p. ir 5:30 
vai. vakare. Lapkričio 15 d 3 
va.1 p. p. bus styginio kvarteto 
koncertas. 

POLICIJOS SERŽANTAI 

JAV apeliacinis teismas pa
naikino reikalavimą, kad Chica
goje pakeliami į policijos ser
žantus būtų parenkami 40% iš 
mažumų. Procentas paliktas 
25%. 

SCSEEAR£ 
Tarp Amerikos Raudonojo 

Kryžiaus ir Amerikos Kraujo 
bankų sąjungos vyko varžybos 
ir nesutarimai renkant aukoja
mą kraują Dėl tų nesutarimų 
ėmė net trūkti kraujo perlieji-
mams Chicagoje. Dabar abiems 
grupėms pavyko susitarti ir rei
kalai pagerės. 

ĮKLIUVO KYŠININKAS 
Chicagos susisiekimo teismo 

klerko pavaduotojas Gtenn Bar-
den, 26 m., patrauktas teisman 
už kyšius, vagystes, kitokią ne
tvarką. Jis buvo priverstas at
sisakyti tarnybos su mėnesine 
alga ©42 doL 

RADO NUSŪDYTĄ 

ISh . ŽVAIGŽDUTĖ 
H B H ^ B K » » > « * }iteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Kai Faustas Strolia groja, visi vaikai dainuoja. Nuotr. Gintaro Plačo 

Mergaitė Nicole Lee, 13 m, 
gyvenusi 5440 N. Kenmore, 
Chicagoje, išėjusi į mokyklą din
go spalio 6 d Jos lavonas su 
žaizda krūtinėje ir viduriuose 
rastas prekių pakrovimo aikš
tėj, 4223 W. Lake St., tačiau 
ji atpažinta tebuvo lapkričio 
2 d 

TRYS BD3LIOTEKOS 
Namuose yra trys bibliote

kos: tėtės, mamytės ir vaikų. 
Tėtės biblioteka yra didžiausia. 
Jo knygų lentynos užima pusę 
sienos. Daugiausia turi kariš
kų knygų apie Amerikos ka
riuomenę ir tankus. Turi daug 
nuotraukų ir knygų apie lietu-
vos kariuomenę. Kartais jis 
man paskolina savo knygas pa
skaityti. 

Mamytės bibliotekoje yra dau
giausia lietuviškos knygos. Ji 
turi daug eilėraščių knygų. Ji 
turi daug žodynų ir virimo 
knygų. 

Vaikų bibliotekoje mano sesu
tė ir aš turime apie 150 knygų. 
Kai kurios lietuviškos, kitos 
angliškos. Mano sesutei labiau
siai patinka knygos apie gyvu
lius. Jos mėgiamiausia knyga 
yra "Padaužiukai". Man geriau
siai patinka mokslinės knygos. 
Mes taip pat turime enciklope
diją mūsų knygyne. 

Pantus TaDat-Kelpša, 
Clevelando 6v. Kazimiero lit. 

mokyklos mokinys 
LIETUVIŠKA MOKYKLA 

YRA NAUDINGA 
Kiekvieną rytą aš keliuos an

ksti, nes man reikia toli važiuoti 
į lietuvių mokyklą. 

Kai buvau Tnažfsma, aš visai 
nenorėjau važiuoti į šeštadieni
nę mokyklą, nes mano visi ka
nadiečiai draugai galėjo tuo lai
ku žiūrėti televizijos programas, 
o aš turėjau mokytis. Aš nesa
kiau savo draugams, kad va
žiuoju į mokyklą nes galvojau, 
kad jie iš manęs juoksis. Bet 
dabar man nesvarbu. Aš esu 
patenkintas, kad galėsiu lietu
vių mokyklą baigti. Per dešimtį 
metų aš daug išmokau. Susipa
žinau su Lietuvos rašytojais, 
Lietuvos istorija — geografija, 
išmokau geriau lietuviškai rašy
ti. Dabar galvoju, kad lanky
mas lietuvių mokyklos man yra 
labai naudingas. 2adu lankyti 
seminarą, kad galėčiau dar dau-
gia sužinoti apie Lietuvą. 

jam į bažnyčią. Po šv. Mišių ei
name į svetainę. Mama susitin
ka savo drauges. Kai grįžtam 
namo, Audra eina miegoti, tėtė 
— piauti žolės, o mama — valgį 
gaminti. Kai mama baigia, visi 
einame valgyti. Po to, aš ir ma
no sesutė Vida suplauname in
dus. 

Rama tfedonytė, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė. (' 'Mūsų žingsniai 
— Vaikų pasaulyje"). 

RUDUO 
Rudenį vaficai Tinkamai žai

džia. Medžiai nusidažo labai 
įvairiomis — gražiomis spalvo
mis. Paukščiai skrenda, kur 
jiems šilta ir smagu. Vaikai ap
sirengia šiltai, nes jau šalta. 

Man labai patinka ruduo. Me
džiai atrodo labai gražiai, kai 
eini mišku. Jau nebegirdėti 
paukščių čiulbėjimo. Ruduo yra 
labai linksma metų dalis. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 4 d 
1916 m gimė Walter Cronkite. 
1921 m. Japonijos premjeras 

Taka&hi Rara buvo nužudytas. 
1922 m. Egipte buvo atras

tas įėjimas į karaliaus Tut kapą. 
1931 m. Tautų Lyga apkaltino 

Japoniją agresija Mandžiūri-
joje. 

1956 m. sovietų kariuomenė 
įžengė į Budapeštą, Vengrijoje. 

1979 m. Irano militaristai 
užėmė JAV ambasadą Teherane. 

19S0 m .Ronald Reagan buvo 
išrinktas 40-tuoju JAV prezi
dentu. 

Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinys. Kanada. "Mūsų 

pasaulis"). 
SEKMADIENIS 

Mes sekmadieni atstkeliame 
anksti. Apsirengiame ir važfcio-

Macytė, 
Lemento lit. m-los mokinė. 

("Gintaro šaBs"). 
GUDRUS ŠUO 

Mano šuo labai gudrus, 
Saugo namą ir visus. 
Urzgia, loja, drasko duris, 
Nieks nedrįsta eit pas mus. 
Kai pašaukiu, jis ateina; 
Prašos, guli, duoda ranką 
Jeigu aš jam įsakau, 
Daro viską, ką mokiau. 
Moka plaukti, moka nerti, 
Neša lazdą, neša paukštį, 
Kaulą griaužia ir mūs laukia... 
Jis man draugas, 
Man geriausias — 
TJd galo man mieliausias. 

Dana Didžbalytė, 
Marouette Parko lit m-los 

mokinė. ("Vyturėlis"). 
LIETUVIŠKAS DARŽELIS 
Lietuvoje visai kitoks būdavo 

darželis. Gražiai aptvertas tvo
rele, o gėlių margumas patrauk
davo ne vieno keleivio akį. 

Nepnanoma išvardyti visų ge
lių vardų, tiek daug jų ten bū
davo. Nebuvo nė vieno darže
lio be rūtos, mėtos, lelijos, žem
čiūgo ir diemedžio. 

Pavasariui išaušus, mergaitės 
eidavo į mišką parsinešti vyte
lių. Jomis apipindavo gėlių lys
veles, arba apdėdavo jas žalia 
velėnėle. Tai būdavo mergaičių 

pasididžiavimas, kuri sugebėda
vo gražiau apipinti. Į tas lysve
les sėdavo ir sodindavo įvairiau
sių gėlių: pvz., kvepiančias ra
zetas, petunijas, levukus, kve
piančius žirniukus, cinijas, ast
ras, pilnavidures aguonas. Bū
davo daugybė ir žieminių gėlių. 
Tai bijūnai, lelijos, karkliukai, 
geltoni jurginai, goštautai, kara
lienės, balti ir geltoni narcizai, 
vilkdalgiai, medetkos ir kve
piančios levkonijos. 

Čia tik dalelė gėlių vardų, be 
kurių nebuvo nė vieno Lietuvos 
darželio. 

Eugenija Dziakonaitė, 
("Lituanistinis švietimas 

Rochesteryje"). 
DIDELE SKRYRfiLfe 

Kartą Janukas paklausė savo 
mažojo broliuko: 

— Kuris vyras nešioja di
džiausią skrybėlę? 

— Aš nepažįstu visų vyrų, 
aš nežinau. 

— Vyras kuris turi didžiausią 
galvą, — paaiškino Jonukas. 

GALVOSŪKIŲ 
SPRENDĖJAMS 

Galvosūkių sprendimui duo
dama vienas mėnuo laiko. Šian
dien duodami pirmųjų penkių 
galvosūkių sprendimai Kas iki 
lapkričio mėn. 3 d neatsiuntė 
savo sprendimų, tų atsakymai 
negalioja. Nelaukite paskutinės 
dienos, atsiųskite anksčiau. Vi
sus sprendimus taip apskaičiuo
kite, kad redaktorius gautų vie
ną dieną anksčiau prieš termi
nui baigiantis. 

Redaktorius 

GALVOSŪKIO NR. 1 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 
GALVOSŪKIO NR 2 

ATSAKYMAI 

GALVOSŪKIS NR. 25 
Atsakykite į šiuos klausimus. 

Už kiekvieną teisingą atsakymą 
gausite po vieną tašką. 

1) Ką reiškia angliškas žodis 
"papoose"? 

2) Kiek nykštukų pagelbėjo 
Snieguolei (Snow White)? 

3) Kurios rūšies gyvulys yra 
"Black Beauty"? 

4) Ką darė "Peter, Pomkin 
Eater" su savo žmona? 

5) Koks prietaisas yra varto
jamas, kad galėtumėm matyti 
labai tolimus daiktus? 

6) Kiek dienų yra metuose? 
7) Kurio gyvio mėsą mes val

gome Padėkos dieną? 
8) Kuris gyvulys labai negra

žiai rėkia — bliauna? 
9) Kurios šventės metu žmo

nės daro žibintus iš moliūgo su 
nosies, akių ir gerklės formos 
išpiovomis? 

10) Kuris žymus amerikietis 
yra vadinamas savo krašto tėvu 
(Father of irlis Country) ? 

GALVOSŪKIS NR. 21 
(Žiūrėkite piešinį). Matote 

šachmatų lentelę su keturiais 
ženklais. Reikalinga tą lentelę 
padalyti į 4 dalis taip, kad kiek
vienoje dalyje būtų pd vieną 
ženklą Tos 4 dalys savo plotu 
ir forma turi būti vienoioa^JTų 
ženklų iš savo vietų kilnoti ne
galima. (1X3 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 22 

(Žiūrėkite brėžinį). Kaip šie 
įrankiai vadinasi ir kuriam tiks
lui vartojami Už kiekvieną 
pavadinimą po vieną tašką. 

PtaM Tonas 3twtt» 

Nupieštas arklys. 
1) akis, 2) avis. frpnyn: i ) 
aras, 2) ašis. Gali būti ir kiti 
pavadinimai. 

GALVOSŪKIO NR. S 
ATSAKYMAS 

Pirmu judesiu apverčiame an
trą ir trečią monetą. Antru ju
desiu — pirmą ir trečią Trečiu 
judesiu — antrą ir trečią. Tuo 
būdu visi paminklai viršuje. 

GALVOSŪKIO NR. 4 
ATSAKYMAIS 

Motinos mušimas — 
Sviestu tepimas. 
GALVOSŪKIO NR. 5 

ATSAKYMAS 
Yra daugybė žodžių, kurie 

prasideda priešdėliu "į": įsaky
mas, įrodymas, įrašyti, įlėkti ir 
t t. Atvirkščiai, nerasime nė 
vieno žodžio, kuris prasidėtų no
sine rakte "f, o ji reikštų ne 

GALVOSŪKIS NR 23 
Sujunkite taškus lyginiais nu

meriais ir sužinosite, ką bemin
kąs stato. (5 taškai). 

ac A 
- -

GALVOSŪKIS NR. 24 
Kurios Europos valstybės Ma

tinėje ant stogų visai nėra 
dūmtraukių (kaminų) ? (6 tai
kai). 

Kai mes giname savo ateitį, 
mes giname ne vakarykščią die
ną, o rytoju. Ort y Gastet 




