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Ateistai nesiskaito su sveiko 
proto reikalavimais 

(Tęsinys) 
Tos pat rūšies yra ir elgetau

jančių vienuolių a p r a š y m a s 
prieškarinėje Lietuvoje — 
viskas prifantazuota, prime
luota, todėl nenoromis veržia
si klausimas: kokia teise 
vadovaudamiesi tiek „Vagos" 
leidykla, tiek Švietimo minis
terija spausdina ir pla t ina 
nešvarius pras imanymus i r 
drabsto purvais nekaltus žmo
nes? Juk tai ne kas kita, ka ip 
bjauriausias c h u l i g a n i z m a s , 
ir kaip tokį chuliganizmą jie 

J a u n i š k i o i r k i tų a t e i s t i n ių kalbos apie moksliškumą, ir 
r a š e i v ų š m e i ž t r a š č i u s , neuž- t a i P vadinamas „mokslinis 
gau l iok i t e t ikinčiųjų jaus- ateizmas" yra gryna fikcija, 
mų, nežalokite ir nemulkinkite Bijutiškis, 1981 m. gruodžio 15 
jaunimo. Žmonės ne tam daug <j. 

Kun. Jonas Danyla, S.J. ir sunkiai dirba, kad už jų 
u ž d i r b t u s p i n i g u s b ū t ų 
gaminamas ir jaunimui bruka
mas š lamštas . Atėjo laikas, 
kada mes turime pareigą ir 
teisę pareikalauti, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama spauda ir 
kitomis komunikacijos priemo
nėmis, kad knygose ir laikraš
čiuose būtų rašoma t i k t a i 

„Žmonės ne tam daug ir sunkiai 
dirba, kad už jų uždirbtus pinigus būtų 
gaminamas ir jaunimui brukamas 
šlamštas. Atėjo laikas, kada mes turi
me pareigą ir teisę pareikalauti, kad 
nebūtų piktnaudžiaujama spauda ir ki
tomis komunikacijos priemonėmis". 

suderina su komunistine mora
le? Nejaugi nematote, kad 
tokie ateistinio fanat izmo 
išpuoliai daro gėdą tarybinei 
spaudai, klaidina i r mulkina 
žmones, ypač n e p a t y r u s į 
jaunimą, kuris netekęs dorovi
nių pamatų taip greitai pasu
ka nusikal t imų ke l i a i s ? 
Prisiminkime tiktai mano 
pirmajame raš te c i t u o t u s 
teisingus akademiko Skazki-
no žodžius apie dabar t inę 
ateistinę spaudą: „...paviršuti
niškumas svars tant pagrin
dines religijos problemas ir 
intelektualinis ubagiškumas jų 
„atrėmimuose", nepažinimas 
gyvenimo nei tikinčiųjų — ta i 
charakteringi bruožai tos 
(Ateistinės -J.D.) l i te ra
tūros..." 

Seniai jau laikas padaryt i 
radikalią išvadą: i š m e s k i t e 

iš knygynų ir b i b l i o t e k ų 

t i e s a , š i m t a p r o c e n t i n ė 
t i e s a , o v e n g i a m a p e n k i a -
p r o c e n t i n ė s t i e s o s , 
p r a s i m a n y m o i r m e l o , 
kurio, gaila, vis dar gausiai 
pasitaiko. 

I š v a d a . Jeigu ir po šito 
mano rašto minėtoji Broniaus 
Jauniškio šmeižikiškoji kny
giūkštė „Be iliuzijų" nebus 
a t šaukta ir išimta iš biblio
tekų, tai bus nepaneigiamas 
įrodymas, kad tarybinei spau
dai visiškai ir absoliučiai nerū
pi objektyvi tiesa, o tik beato
dairiška ir akla antireliginė 
propaganda, ir kad ateistai, 
kovodami su religija, nesiskai
to su jokiais faktais ir sveiko 
proto reikalavimais, o tik vado
vaujasi principu „tikslas patei
sina visokias priemones". 

Ten, kur nepripažįstama 
objektyvi tiesa, negali būti nė 

TTG KATALIKŲ 
KOMITETE 

1981 m. gruodžio mėn. 25 d. 
TTG Katal ikų komitetas 
parašė raštą Nr. 50 TSKP 
Generaliniam Sekretoriui L. 
Brežnevui apie tai, kad 1981 m. 
sovietinės valdžios pareigūnai 
pradėjo Lietuvoje grubią akci
ją prieš tikintį jaunimą. Rašte 
minimas susidorojimas su 
grupe jaunimo Molėtuose, kun. 
Ričardo Černiausko areštas, 
Kybartų jaunimo sulaikymas 
Šlavantuose, milicijos įsibrovi
mas ir jaunimo sulaikymas 
Vilkaviškyje, įsiveržimas 
Kapsuke (buv. Marijampolėje) 
į Kuncevičiūtės namą. 

„Nors praėjo nuo šių įvykių 
jau nemaža laiko, bet tikinčio 
jaunimo terorizavimas tebe
sitęsia: jie yra tardomi, 
gąsdinami, kaltinami, jog 
tokie sus i r inkimai esanti 
veikla prieš sovietinę valdžią... 
Argi priėmus naują TSRS 
Konstituciją ir paskelbus, kad 
įžengėme \ brandaus socializ
mo laikotarpį, dar reikia tokių 
nežmoniškų ir negarbingų 
priemonių, kovojant prieš 
tikintį jaunimą?" — rašoma 
dokumente. 

1981 m. gruodžio 25 d. TTG 
Katalikų komitetas pasiuntė 
raštą Nr. 51 Lietuvos KP CK 
Sekretoriui P. Griškevičiui, 
gindamas Stulgių kleboną 
kun. Joną Bučinską ir Žalpių 
k l e b o n ą k u n . Juozapą 
Razmantą, apkaltintus 1981 
m. lapkričio 1 d. organizavu
sius „demonstraciją į kapi
nes". 

(Bus daugiau) 

Švedai gaudo 
„nežinomą" laivą 
S t o c k h o l m a s . — Švedijos 

helikopteriai ir laivai ieško 
svetimos valstybės pasinė
rusio povandeninio laivo neto
li karinės bazės Musko saloj, 
Švedijos teritoriniuose vande
nyse. Švedai mano, kad laivui 
nepavyks ištrūkti nepaste
bėtam. 

Vtfashingtonas 
invazijai 

nepasipriešino 
Chicago. — Chicagoje lan

kosi buvęs prezidentas J immy 
Carter. Laikraštininkams j is 
sakė, kad jam tvirtino Izraelio 
žmonės, jog „žalią šviesą" 
invazijai į Libaną uždegė 
Washingtonas, konkrečiai gen. 

iįjfį»Ą Haig, tada dar buvęs valsty
bės sekretorium, ne prezi-

? - ^ 2 dentas Reaganas. Jeigu iš 
Washingtono pusės būtų griež-

Vinco Krėvės gimti 
sueina 100 metų nuo Krėvės gimimo. 

nės valsčiuje, Alytaus apskrityje. Spalio 19 dieną tas pasipnešmimas, invazijos 
būtų išvengta. „Esu tikras, kad 
man suteiktos informacijos ati
tinka teisybei". 

Lenkijos primas į Ameriką 
neatvyks 

Varšuva. — Lenkijos pri
mas arkivyskupas Jozef 
Glemp atšaukė savo vizitą į 
Romą ir Ameriką. Priežastis — 
įtempimas namlte Rcmej jis 
turėjo būti rytoi, ketvirtadienį, 
susitikti su popiežium Jonu 
Paulium II. dalyvauti Europos 
vyskupų konferencijoje ir kuni
go Maksimiliano Kolbės kano
nizacijoje. Po to kita kelionė jo 
buvo numatyta Į 12 Amerikos 
miestų, įskaitant ir Chicagą. 
Kiti Lenkijos vyskupai, kurie 
buvo išrinkti su juo vykti į 

Romą, savo kelionės neatšau
kė. 

Įtempimas Lenkijoje jaučia
mas svarbiausia, kad sukvies
tas parlamentas turės atšauk
ti leidimą Solidarumui veikti. 
Gali būti neramumų. Romoj 
aiškinama, kad Jaruzeiskis 
tyčia sukvietė parlamento 
posėdį tom dienom, kai Glemp 
turėjo būti Romoje. Parla
mento (lenkai jį vadina 
..Sejm"; posėdžiai numatyti 
ateinantį penktadienį ir šešta
dienį. 

Paliko daug 
ginklų 

Haifa. — Palestiniečiams 
traukiantis iš Beiruto, liko tiek 
ginklų, kad Izraelis, juos surin
kęs, galėtų apginkluoti 15,000 
karių. Jų vertė siekia 1 bilijo
ną dolerių. Surinktus ginklus 
išstatė parodoj. Ginklai dau
giausia sovietų Rytų Europos 
ir Irano gamybos. 

PRASIDEDA KINŲ -
SOVIETU DERYBOS 

P e k i n a s . — Kinija ir Sovie
tų Sąjunga po trejų metų per
traukos pradeda derybas. Nori
ma sumažinti įtempimą, kuris 
tęsiasi dvidešimt metų. Mask
vai atstovauja užsienio reika
lų ministro pavaduotojas Leo-
nid Ilijčev. Yra žinomos 
Kinijos sąlygos, be kurių var
giai bus galima tikėtis ko 
geresnio, tai atitraukti sovietų 
armijas iš Afganistano ir Mon
golijos, sulaikyti kar inę pagal
bą Vietnamui, sumažinti divi
zijų skaičių Kinijos pasieny. 
Ar toji kaina Maskvai bus 
priimtina? 

Kinijai atstovauja derybose 
užs. reik. viceministras Qian 
Qičen. 

Pastebėta, kad rengiant is 
deryboms. Sovietų Sąjungoj 
buvo vengiama kritikiuoti 
Kiniją. Brežnevas paskutinėj 
kalboj palietė visokias proble
mas ir pridėjo, kad reikia 
normalizuoti santykius su 
Kinijos Liaudies Respublika. 
Spalio 1 d. sovietų televizija po 
daugelio metų pertraukos paro
dė kinų dokumentinį filmą. 

Diplomatiniai s t ebė to ja i 
mano, kad kol kas viceminist
rai daug ko nesutars, tik 
tyrinės vienas kito intencijas. 
Galimas dalykas, kad bus 
pasiektas koks nors antraeilis 
susitarimas pasikeisti kultū

rinėm programom, pagerinti 
prekybinius ryšius, bet politi
niais klausimais susitarti bus 
sunku. 

Kancleris Kohl 
į Paryžių 

Bonna . — V. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl vakar 
išvyko į Paryžių, susitiko su 
Prancūzijos prezidentu Fran-

Shultz-Gromyko 
susitikimas 

New Yorkas . -Valstybės 
sekretorius George Shultz antrą 
kartą susitiko su sovietų užsie
nio reikalų ministru Andrėj 
Gromyko ir tarėsi keturias su 
puse valandos. Buvo paliesta 
daug problemų Diskusijos, 
sakoma, buvo ne poleminio 
pobūdžio, daugiau išsiaiškini
mas. Daug dėmesio paskirta 
Irako Irano Karui, ir abu 
prieina vienos nuomonės, jog 

Brazilijoj bus 
demokratija 

cois Mitterrand. Prancūzai 
rūpinasi, kad naujoji vokiečių tą konfliktą reikia kaip gaii-
vyriausybė nenukryptų per ma greičiau užraigti, daugiau 

Kinija su 
Trečiuoju pasauliu 

New Yorkas . — Kinijos už
sienio reikalų min i s t ras 
Huang Hu, ka lbėdamas 
Jungtinių Tautų pilnaties susi
rinkime, minėjo, kad Kinijos 
vieta su Trečiuoju pasauliu ir 
atmetė abiejų didžiųjų „hege-
monizmą". Kaip hegemonijos 
pavyzdį jis paminėjo karą 
Kambodijoje, Afganistane. 
Libane ir palestiniečių išblaš
kymą po įvairius arabų kraš
tus. 

i O B r a s i l i a . — Lapkričio 
bus rinkimai Brazilijoje. Bus 
renkami 23 provincijų guber
natoriai, tiek pat senatorių, 
479 atstovai į parlamentą. Iki 
šiol Braziliją valdė karinin
kai, dabar jie nori valdymą 
perleisti rinktiems tautos 
a t s t o v a m s , s u g r ą ž i n t i 
demokratiją. Spaudos cenzū
ros jau nėra, politinėms parti
joms leidžiama veikti. Savo 
poste ir po rinkimų pasiliks tik 
prezidentas gen. Figuereido. Jo 
kadencija baigsis 1984. 

Ambasadorių 
nuteisė mirti 

daug į dešinę ir nenuKentėtų 
abiejų "alstybių prekyba. V7. 
Vokietija y ra didžiausias 
Prancūzijos prekybinis part
neris. 

dėmesio skirti Ženevoj veda
moms ginklų apribojimo dery
boms. Praėjusią savaitę, 
antradienį, Shultz su Gromy
ko buvo susitikę pirmą kartą. 

— Izraelio lėktuvai atakavo 
Sirijos pozicijas Libano teri
torijoj, sunaikino devynis 
priešlėktuvinių raketų svaidy-
tojus. Tai buvo atsiteisimas už 
sekmadienį įvykdytą Izraelio 
autobuso užpuolimą, kai žuvo 
šeši Izraelio kareiviai ir 22 
buvo sužeisti. 

— Toronte mirė Gienn 
Gould, 50 metų, žinomas ir 
labai talentingas pianistas. 

— Organizacija nenorinčių 
registruotis į kariuomenę žada 
surengti dideles demonstraci
jas spalio 18 dieną ir užblokuo
ti visas kariuomenėn šaukimo 
įstaigas. Tuo nori parodyti 
viešą nepritarimą Benjamino 
Sasway nuteisimui už atsi
sakymą registruotis. Sasway 
San Diego teismo nubaustas 
pustrečių metų kalėjimo. 

— Iranas pradėjo naują 
ofenzyvą prieš Iraką ir sako, 
pasiekęs strateginės pergalės, 
užėmęs svarbius irakiečių 
atsparos punktus. 

— Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrėj Gromyko 
Jungtinėse Tautose kalbė
d a m a s ka l t ino R e a g a n o 
administraciją, sakydamas, 
kad Amerika rimtai ruošiasi 
atominiam karui. 

— Walt Disney vienas iš 
paskutinių planų jau realybė. 
Prie Orlando, Floridoj, baig
tas statyti futuristinis mies
tas, kaip jis turėtų atrodyti 
ateities generacijų laikais. J o 
pastatymas kainavo 800 mili
jonų dolerių. 

— Rugpjūčio mėnesį Ameri
kos užsienio prekybos defi
citas buvo rekordinis, pasiekė 
7.1 bil. dol.. praneša Komer
cijos departamentas. 

— Dėl Tylenol bėdų to vaisto 
kompanija Johnson & John
son patirs nemaža nuostolių, 
bet ne tiek daug. kad turėtų 
bankrutuoti. Bendrovė laiko
ma labai patikima. 

— Somalijos partizanai, ko
voja prieš etiopus, sako. kad 
Etiopijos kareiviai išžudė apie 
500 civilių gyventojų Ogaden 
regione, Segag \Vadhel ir Gar-
dor apylinkėse. 

— Nujaučiama, kad 1982 
metų federalinis deficitas bus 
didesnis nei tikėtasi, sieks 110 
bil. dolerių. 

ROMOJE POSĖDŽIAUJA 
80 EUROPOS VYSKUPŲ 

uvęs Lenki -
Amerikai 

ų buvo nudis
tas mirties bausme Amba
sadorius pasitraukė iš savo 
posto ir gavo azyiio teises. 

V a r š u v a . — B 
jos ambasadorius 
Spasowski už ak; 

Apie aštuoniasdešimt vys
kupų, jų tarpe 11 kardinolų, 
susirinko Romoje į Europos 
vyskupų simpoziumą, kurio 
darbai telkiasi aplink pagrin
dinę temą: Europos vyskupų ir 
vyskupų konferencijų bendra 
atsakomybė Europos evange
l i zac i jo je . Be v y s k u p ų 
konferencijų pirmininkų. 
simpoziume taip pat dalyvaus 
Romos kurijos atstovai, vysku
pų Sinodo generalinis sekreto
rius, šeši kunigų tarybų įgalio
t iniai , keturi vienuolijų 
a ts tovai , šeši pasauliečių 
įgal iot iniai , du Europos 
krikščioniškųjų Bažnyčių 
konferencijos delegatai, atsto
vaujantys stačiatikiam, anglį 
konam ir protestantam, ir trys 
kitų pasaul io kontinentų 
vyskupų konferencijų stebė
tojai. Suvažiavimo darbų tema 
yra labai svarbi Bažnyčiai 
Evangelizacijos darbas dabar 

gas, jei yra vykdomas bendro
mis pastangomis. Europos 
vyskupai tad sieks nustatyt i 
bendras veikimo gaires šioje 
srityje, drauge rūpinantis 
sustiprinti Europos vyskupų 
konfe renc i jų t a r p u s a v i o 
bendradarbiavimą ir ryšius su 
visuotine Bažnyčia. Simpoziu
me dalyvauja ir Kauno arki
vyskupijos bei Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas vysk. 
Liudas Povilonis. 

K A L E N D O R I U S 

Spalio 6: Brunonas, Fidelija, 
Buivydas, Guoda. 

Spalio 7: Augustas. Lauren-
cija, Butrimas, Eivenė. 

Saulė teka 6:51, leidžias 6:26. 

O R A S 

Kiek vėsiau, daugiausia ap
siniaukę, 50 proc. galimybė lie
taus su perkūnija. 

file:///Vadhel
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIU-KU RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

D V I D E Š I M T A Š T U N T O J I 
ATLANTO RAJ. STOVYKLA 

Rugpiūčio 21-29 dienomis vy
kusi Atlanto Rajono stovykla 
iau praeityje, tačiau jos vaiz
dai ir prisiminimai dar ilgai 
bus gyvi. Tikiu, kad ir šio pus
lapio skaitytojams bus įdomu 
susipažinti su stovykla, kurio
je devynias dienas praktiškai 
skautąvo 236 skautai-ės. Tai 
buvo prasmingos ir darbingos 
dienos. Nuo rytmetinio švilpu
ko iki vėlyvo vakaro, o vyres
niesiems vadovams teko dar ir 
nakties dalį pridurti; visi ką 
nors naudingo dirbo. Čia žai
dimai, dainos, laisvalaikiai, (o 
pastarųjų tikrai per daug ne
buvo), turėjo savo tikslą ir pa
skirtį. Čia pynėsi pačių jau
n i a u s i ų j ų v a i k i š k a s 
džiaugsmas ir rūpesčiai, jau
nystės veržlumas ir energija su 
vyresniųjų patyrimu ir viso
keriopa pagalba jaunesnei 
sesei ar broliui. 

Šių metų Rajono stovyklai 
parinktas mūsų didžiojo dai
niaus Maironio vardas. Visoje 
tautinio ir dvasinio auklėjimo 
programoje ryškiai atsispin
dėjo Maironio poezija, jo tikėji
mas į prisikeliančią Lietuvą. 

Stovyklos štabą sudarė: s. 
fll. Romas Jokubauskas - virši
ninkas, s. fiL Meilė Mickienė -
adjutante, ps. Alfonsas Pranc-
kevičius - komendantas, v.s. 
fiL kun. Antanas Saulaitis - ka
pelionas, s. fll. Algis Glodas -
iždininkas, ps. S . Eduar
das Meilus - vakarinės progra
mos koordinatorius, vyr. sk. 
Nijolė Vidūnaitė - Hache — 
gailestingoji sesuo, ūkio sky
riaus vedėjas — Edvardas Les-
cor, virtuvės vedėjas — Ed
mundas Grigaitis. V.s. Laima 
Kiliulienė vedė krautuvėlę ir 
paštą. Stovyklos laikraštėlį 
"Vasaros naktis", kurio išėjo 
keturios laidos, redagavo vyr. 
sk. Rasa Čirienė. 

Seserijos stovyklai "Jaunoji 
Lietuva"' vadovavo s. Giedrė 
Stankūnienė su pavaduotoja 
ps. Aldona Marijošiene. Spe
cialių programų vadovė - se
selė Igne, rankdarbių vadovė 
— ps. Milda Kvedarienė, ko
mendante — vyr. sk. Lina Al-
ksninytė, sporto vadovė ir lau-
žavedė — vyr. sk. v. si. 
Laimutė Švarcaitė - Kormos. 

Seserijos stovyklą sudarė ke
turios pastovyklės. Paukšty
čių pastovyklė "Jūratė", ku
rios viršininke buvo ps. fiL 
Irena Vidugirienė ir jos pava
duotoja ps. Janina Matulaitie
nė. Reikšmingas jų pastovyk
lės šūkis: „Mūsų Štabas gan 
audringas, bet paukštytėms 
reikalingas". Skaučių "Šatri
jos Raganos" pastovyklei 
vadovavo ps. Birutė Banaitie
nė su pavaduotoja s. Irena Vei-
tiene. Prityrusiųjų skaučių pa
stovyklė Vasaros naktys" 
nuo kitų skyrėsi dar ir tuo. kad 
nakvojo nameliuose... be durų! 
Pastovyklei vadovavo v.s. Da
nutė Surdėnienė ir pavaduoto
ja s. Danguolė Banevičienė. 
Pačiame stovyklos gale, tikro
je akmenynėje, įsikūrė vyres
niųjų skaučių pas tovyklė 
"Kanklių balsai" su pačia jau
niausia iš visų pastovyklių vir
šininkių — vyr. sk. t. n. Zina 
Dresliūte. Jos pavaduotoja — 
vyr. sk. t.n. Idalia Mantautai-
tė, komendante — vyr. sk. t.n. 
I^aima Šimanskytė ir prog
ramos vedėja — ps. fiL Teresė 
Gaidelytė iš Chicagos. Pami
nėtinas ir vienas iš jų pasto
vyklės šūkių: "Tėvynės dainos 
skamba garsiai, per laukus ir 

labai gražiai". Seseri

jos stovykloje visą laiką sto
vyklavo Rajono vadeivė — j . s . 
Genė Treinienė, s. Irena Mar
kevičienė, vyr. sk. Reda Veitie-
nė. Keletą paskutinių dienų 
stovyklavo ir viešnia iš Chica- f ' . 

R a p o r t a i A t l a n t o r a j o n o s tovyk los u ž d a r y m e gos — v.s. Vanda Aleknienė. 
Seserijos stovykla ir visos 

jos pastovyklės pasirinko var
dus susijusius su Maironio poe
zija. Nuo pagrindinių "Jauno
sios Lietuvos" stovyklos vartų, 
abiejose kelio pusėse, prie kiek
vieno pasisukimo galėjome 
skaityti tikrai gražiai išrašy
tus Maironio poezijos posmus. 

Brolijos stovyklai "Trakų pi
lis" vadovavo ps. Bronius Na
ras. Jo pavaduotojas ir sporto 
vadovas — ps. Aleksandras 
Pridotkas, komendantas — s.v. 
v. si. Antanas Kulbis. Vilkiu
kų pastovyklė pasirinko "Kas
tyčio" vardą. Kitaip ir būti ne
galėjo. Jei paukštytės — 
"Jūratės", tai vilkiukai — 
"Kastyčiai". Pastovyklės vir
šininkas — ps. Algis Jalins
kas, pav. — s. Vytautas Dilba 
ir programos vedėjas — ps. Vy
tenis Nenortas. Skautų pasto
vyklei "Girelė" vadovavo LSB 
Vyriausiojo skautininko pav. 
v.s. fiL Kazys Matonis. Jo pa
vaduotojas — JAV Marinų pik. 
lt. s.v. vyr. si. Algis Garsys ir 
programos vedėjas — v.s. fiL 
kun. Antanas Saulaitis. Tur
būt niekur nerasime kitos to
kios pastovyklės, kurioje būtų 
susibūrę skautišką ir gyveni
mo patirtį turintys vadovai. 
Imkime kun. Saulaitį. J i s be 
tiesioginių kapeliono pareigų 
rado laiko ir noro talkinti pio-
nerijoje, laužuose, skautų nak
tinėse iškylose, pašnekesiuo
se. Ilgai liks atmintyje jo 
suplanuoti ir vėlai naktį pra
vesti susimąstymo lauželiai 
vadovams. Prityrusiųjų skau 
tų pastovyklė, vadovaujama 
ps. Vinco Šnipo ir ps. Ramūno 
Kalvaičio, nuoširdžiai taikino 
bendruose stovyklos darbuo
se, tuo puikiai įrodydami, kad 
verti prityrusio skauto vardo. 
Mažiausia skaičiumi, bet gan 
garsi savo vardu, buvo akade
mikų pastovyklė "Čičinsko 
dvaras". "Dvarininkas" — At
lanto Rajono vadeiva — s. fiL 
Apolinaras Treinys, "užvaiz
dą" — komendantas — s.v. 
kand. Vytas Bazikas ir darbų 
eigos planuotoja, "dvarinin
ko" dešinioji ranka — ps. fiL 
Lyvija Garsienė. Šioje pasto
vy klėj e buvo sesių iš Floridos, 
Chicagos, Detroito. Tai taip at
rodė Maironio stovykla susis
kirsčiusi į seserijos ir brolijos 
stovyklas bei jas sudarančias 
pastovyklės. Daug suminėta 
vadovų, bet dar daugiau jų li
ko nepaminėta. Tai tie, kurie 
tiesioginiai buvo broliai ir se
serys jaunesniesiems, kurie ir 
kurios nekartą padėjo jiems 
apsirengti, kurie prižiūrėjo, 
kad jiems patikėti būtų pa
valgę, kurie padėjo pasiruošti 
į aukštesnius patyrimų laips
nius, mokė eilėraščių, daine
lių, rikiuotės, Šūkių. Jų vardai 
ilgai liks jaunųjų širdyse. KERNAVĖS TUNTO 

Stovykloje įžodžius davė: CRI7TMAS T^ 
paukštyčių — i, skaučių — 6, STOVY K OS 
skautų — 7, prityrusių skaučių 
— 3, vyresniųjų skaučių — 11 ir „Ar matai?" „Ar jau?" Mes 
tikrosios narės pasižadėjimą laukėm susiglaudusios su sese 
— viena akademike. Rasa. Staiga išgirdom švil-

Vilkiukai ir paukštytės atli- pūką, muziką ir dainą: 
ko dienos žygius stovyklos ri- „Dainos" stovykla sugrįžo 
bose, gi su nakvyne (už sto- namo! Stovyklavusios kerna-
vyklos ribų) iškylavo skautės, v i e t ė s s u s i k a b i n u s i o s 
skautai, prityrusios skautės, parankėm su viršininke s. Rita 
prityrę skautai ir vyresniosios PenČyliene priešaky linksmai 
skautės. Jeigu pridėsime skau- įžygiavo į Jaunimo centro 

Nuotr. s. B a n e v i č i a u s 

mažąją salę. Rasos Soliūnai-
tės akordeone garsai lydėjo se
sių balsus stovyklos dainoje. 
Laukiantys tėveliai ir mes, 
nestovyklavusios kernavietės, 
priėmėm seses atgal į tuntą. 

„Dainos" stovyklos viršinin
kė pasveikino visas sugrįžu
sias ir pagyrė jų gražias 
p a s t a n g a s s tovyklau jan t . 
Mūsų j aunos ios v idovės 
šauniai pasirodė savo parei
gose. Viršininkė palinkėjo 
joms ta ip pat dirbti ateinan
čiais metais . 

V i r š i n i n k ė s lazda buvo 
perduota „Kernavės" tunto 
tuntininkei ps. Jolantai Lass. 
Tuntininkė priėmė savo šeimy
ną, kviesdama kernavietės ir 
toliau ugdyti seseriškumą, 
kuris ta ip gražiai pasireiškė 
„Dainos" stovykloje. 

Vyr. skautininke Danutė 
Eidukienė tarė trumpą žodį, 
sveikindama kernavietės, ir 
padėkojo Rasai Šoliūnaitei už 
talką „Dainos" stovyklai. Tun
tas įteikė dovanėlę s. I. Šerelie-
nei — skautiškas ačiū už jos 
sukurtus stovyklos dainos žo
džius. 

P r a s i d ė į o l a u ž a s ! 
Stovyklavusios kernavietės 
įsijungė į smagias dainas, o 
mes, nebuvusios „Dainos" sto
vykloje, bandėm kuo geriau
siai pritarti. Paukštyčių akys, 
išsiplėtusios kaip lėkštutės, 
sekė laužavedės dainas ir 
Mamunėlės .pasaką apie ait
varo gaudymą. Visos smalsiai 
žiūrėjo į stovyklos skaidres, 
matydamos save Rako miške. 
Taip gražios stovyklos prisimi
nimai pasklido po Jaunimo 
centrą kartu su kervaviečių 
linksmais balsais — O-ooo, O-
ooo! 

Vyr. sk. Dovilė Balčiūnienė 

K V I E S L Y S 
Miela Sese, Mielas Broli, 

nuoširdžiai kviečiame Jus 

tų atliktas keliones baidarė
mis, šaudymo pratybas, tvar
kingai įvykdytas sporto 
varžybas, pamatysime, kad 
laisvo laiko tikrai nebuvo per 
daug. Bet tuo niekas nei nesis
kundė. 

Šiemet laužai, tiek šakomis 
tiek ir bendri, buvo gyvi, skau
tiški ir lietuviški. Juose dau
giau, nei kitais metais, pasiro
dė s k i l t y s , b ū r e l i a i . 
Lietuviškas žodis skambėjo 
aiškiau ir švariaa. Skautiš
kuose pasirodymuose labiau iš
ryškėjo skautiška išmonė ir su
gebė j ima i . Dž iugu , k a d 
vietovėse atsirado jaunų, daug 
ateičiai žadančių laužave-
džių. Jie sugeba uždegti norą 
dalyvauti pasirodymuose, o 
laužuose pajėgia išlaikyti pa
kilią nuotaiką iki jo pabaigos. 

Paskutinė stovyklos diena 
buvo skirta Maironiui. Jau nuo 
pat ryto buvo ruošiamasi iškil
mingai paminėti jaunimo 
mėgstama poetą. Tai labai gra
žiai ir įspūdingai buvo atlikta 
visai stovyklai susirinkus į vė
liavų aikštę. Paskutinio laužo 
pasirodymų dalis irgi buvo 
skirta Maironio prisiminimui. 
Čia buvo pavaizduota "Rasei
nių Magdė", "Jūratė ir Kasty
tis", "Jaunoji Lietuva". O kai 
laužui baigiantis išgirdomi-
Maironio žodžius "Aš norė
čiau prikelti bent vieną senelį 
iš kapų milžinų ir išgirsti ber.t 
vieną, bet gyvą. žodeli if senų
jų laikų", nevienas pajutome, 
kad įsisavinome dainiaus troš
kimą. Tik ne senelį prikėlėme 
iš kapų milžinų, bet didįjį dai
nių prikėlėme iš Kauno kated
ros papėdės, pagyvenome su 
juo ir. bent dalinai, supratome 
jo pasakytus, visiems laikams 
taip brangius žodžius. 

Sekmadienį, padėkoję Aukš
čiausiajam už pasisekusią sto
vyklą, tarėme: "Iki pasimaty
mo kitais metais jubiliejinėje 
stovykloje!" 

Tikrai didžiai nusikalsčiau visus į JAV Vidurio rajono va-
nepaminėjęs tų, nuo kurių pri- dovų.-vių sąskrydį, kuris įvyks 
klausė stovyklautojų skanus, lapkričio 13-14 d. Clevelande. 
skalsus ir punktualus maitini- Lietuvių namuose, 877 E. 185 
mas. Didi padėka ir pagarba St. Sąskrydin kviečiami tun-
priklauso virtuvės personalui: tininkai,-kės, vietininkai, - kės. 
ps. Rasai Grigaitienei, vyr. draugininkai,-kės ir visi, kurie 
skautėms: Danutei DilbieneL domisi Vidurio rajono skautiš-
Vandai Pajėdaitei - Lescord, ka veikla ar nori su mumis pa-
Normai Šnipienei, s.v. kand. bendrauti . 
Arūnui Kleinui ir Gediminui 
Račiukaičiui. BroUs Juozas 

Vienetų registracija iki lapk
ričio 6 d. priima j .b. Marius 
Juodišius, 19708 Shawnee 
A ve., Cleveland, Ohio 44119. 
Tel. (216)531-4997. 

Sąskrydžio mokestis 30 dol. 
Nakvynę parūpinsime pas pri
vačius asmenis arba viešbuty
je. Laukiame jūsų atvykstant 
ir budime! JAV Vidurio Raj. 

Vadija 
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Pašto išlaidas mažinant , pakvitavimai už gautas p lenume,a taa 
neeiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo 
mokestį, a tžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anks to 

metams į/b metų 3 men. 
Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 $19.00 
Užsienyje $45.00 $27.00 $19.00 
Kitur — Amerikoje . . . $43.00 $25.00 $18.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 S19.00 

goje pas Vidurio raj. vadeivą 
v.s. A Paužuolį, tel. 434-5714. 
Chicagiečiai privalo užsiregis
truoti iki spalio 31 d. 

N A U J A T.L.J .S . 
" G R A N D I E S " 

C E N T R O V A D I J A 

Remiantis "Grandies" rinki
mų komisijos bendraraščiu, 
paskelbtu 1928 m. liepos 11 d., 
naująją T.L.J.S. "Grandies" 
centro vadiją sudaro: "Gran
dies " vadas — j.s . Kazys Mie-
cevičius, (Chicaga); Pavaduo
tojas — j . ps. Gintas Aras, 
(Clevelandas); pavaduotojas ir 
iždininkas — j . v.s. Leonas 
Knopfmileris, (Florida). 

Naujoji Centro vadija parei
gas pradėjo eiti nuo š.m. rug
piūčio 1 d., o LSB vyriausio 
skautininko įsakymu Nr. 83 
buvo patvirtinta š.m. rugsėjo 
10 d. 

Remiantis "Grandies" įsta
tais, Centro vadija išrinkta 
dvejiems metams. Vadija tiki
si, kad ateinančių dvejų metų 
laikotarpyje jai pavyks už
megzti tvirtus ir pastovius ry
šius su visais laisvajame pa
saulyje gyvenančiais jūrų 
skautininkais ir sustiprinti 
"Grandies" veiklą visiems bro
liškai bendradarbiaujant. 

" G r a n d i e s " t iks la i : 
— Suburti visus lietuvius j . 

skautininkus į "Grandies" 
gretas. 

— Sudaryti vietines "Gran
dies" įgulas kiekvienoje vieto 
vėje, kur atsiras bent trys j . 
skautininkai. 

— Bendradarbiaujant su j . 
skautu vienetais, juos remti ir 
jiems padėti. 

— "Grandies" narius infor
muoti, palaikyti glaudžius ry-
?ius ir siekti veiklos patrauk
lumo ir įdomumo. 

— Sukurti visų uniformuotų 
narių vinjetę. 

(Iš "Grandies" aplinkraščio 
N. 1(14) 

„ N E R I J O S " 
T U N T O SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
i šk i lminga sueiga įvyks 
sekmadienį, spalio 10 d. Visos 
sesės tvarkingomis unifor
momis atvyksta į Jaunimo 
centrą 9 vai. r. Nesi vėluojame. 
Sueigą pradėsime šv. Mišio-
mis tėvų jėzuitų koplyčioje 9:15 
vai. r. Po pamaldų — 10 vai. 
Jaunimo centre iškilminga 
sueiga. Dalyvauja visos „Neri
jos" tunto sesės, nuo jauniau
sios ūdrytės iki vyriausios 
skau t in inkės . Tėvel ia i ir 
svečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti į šią sueigą. 

• Administracija dirba kas-
1 dien nuo 8:30 iki 4:30, SeStadie-
1 niais nuo 8:30 iki 12:00. 
I • Redakcija dirba kasdien 8:30 

• Redakcija straipsnius ta iso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i s anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Kokį patarimą 
kalbėk trumpai. 

beduotum, 

Horacijus 

C H I C A G O S SKAUTUVCIU 
DĖMESIUI 

Chicagos skautai ir skautės, 
norintieji vykti į Vidurio rajo
no vadovų,-vių suvažiavimą 
Clevelande. registruojasi pas 
savo tuntininkus, -kes. Susida
rius didesniam vykstančiųjų 
skaičiui, bus samdomas auto
busas. Tuntams nepriklausą 
skautininkai,-kės registruo
jasi tiesioginiai pas j .b . M. Juo-
dišių Clevelande arha P.Vūr»-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų l igos 
Gineko log inė C h i r u r g i j a 

6449 So. P u l a s k i R o a d (Cravvford 
Medical Bu i ld ing) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . ofiso H E 4 -5849 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2434 VVest 7 1 s t S t ree t 
Vai.: p i rm. , an t r . ke tv . ir penkt . 
11:30 vai . ry to iki 3 vai. popiet. 

D r . Ant. R u d o k o kab ine tą pe rėmė 
DR. EOMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
D R. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 582-0221 
DK. JANINA JAKŠEVIftUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-727S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

A.S.S. METINĖ 
Š V E N T Ė C H I C A G O J E 

Spa l io 9 d., 6 vai. p.p. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio iškilminga 
metinė sueiga Jaunimo centre. 

Spal io 9 d., 8 vai. vak. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio pokylis 
Jaunimo centre. 

Spal io 10 d., 11 vai. r. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio šv. Mišios 
Jaunimo centro Mažojoje salė
je. Po pamaldų užkandžiai ir 
mirusių Sąjūdžio narių kapų 
lankvmas. 

Skautybės Fondo reikšmė 
LSS yra labai didelė. J i s tvar
komas labai gerai. Todėl mtisų 
visų pareiga jo nepamiršti, bet 
nuolatos didinti Fondo kapi
talą kuo didesnėmis aukomis 
bei pastangomis, kad jis pla
čiau tarnautų LSS gerovei. 

* * * 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4600 VV. 103 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susi tar imą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6. 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

• 71 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
vai.: pirm., antr. ketv. ir nkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarirra 

Tel . 372-5222, 3 36-6575 

DR. Fii^ftS SUTKUS 
a ąj LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai : 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal sus i ta r imą 

b ;os ir bu to tel. 652— 381 

ŪR. L. D. PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem A^" 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą . 

." fSANKPLECKAS 
i.Kalba lietuviškai) 

OrTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

t Į 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court, Cicero, Ifl 
KasHien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč k ?• 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
T e l . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr . , t r e č . ir šeštad. 

Tel. of iso ir b u t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak 

išskyrus treč. šeš t 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTF 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p 
Ofiso tel. RE "1168; rezid. 239-2919 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Va! antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antr , ketv ir penkt. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., treč 
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Lenkijos „Solidarumas" ir 

LIETUVIAI 
LENKIJOJE 

Po I-jo Pasaulinio karo ats
tatyta Lenkijos valstybė buvo 
daugiatautė. Daugiau kaip 
trečdalį gyventojų sudarė tau
tinės mažumos. Lenkija buvo 
prisigrobusi ir į savo valstybę 
įjungusi nemaža kaimynų, jų 
tarpe ir lietuvių žemių. Tačiau 
po II Pasaulinio karo ji tapo 
beveik išimtinai tautine vals
tybe. Iš Lenkijos rusai atėmė 
ukrainiečių bei gudų žemes su 
jų žmonėmis. Kaip atpildas už 
tai lenkams buvo priskirtos jų 
senosios žemės, ilgus amžius 
buvusius Vokietijos valdžioje. 
W. Churchillio žodžiais, jei „po 
I Pas. karo Lenkija buvo per 
daug pastumta į rytus, tai po II 
pas. karo per daug į vakarus". 
Iš savo teritorinio ploto lenkai 
išvijo milijonus vokiečių; šim
tai tūkstančių ukrainiečių, gu
dų ir net rusų repatrijavo į So
vietų Sąjungą. 

Šiuometinėje Lenkijoje, 
turinčioje apie 35 mil. gyven
tojų, tautinių mažumų labai 
nedaug: apie 300,000 ukrainie
čių, 200 - 250,000 gudų, apie 
30,000 čigonų, po kelis tūks
tančius žydų, čekų, slovakų, 
vokiečių. Taigi iš viso ne kiek 
daugiau, kaip pusmilijonis. O 
kaip su lietuviais? 

Į šį klausimą atsakyti la
bai sunku. Kiek dabartinėje 
Lenkijoje yra mūsų tautiečių, 
nežino nei patys lietuviai, nei 
lenkai. Klausimas sudėtingas. 
Pirmiausia lietuviai Lenkijoje 
skirstomi į dvi dalis: autochto
nai ir pokario meto „repatri-
jantai". Iš seniausių laikų gy
v e n a n č i ų , l i e t u v i š k a i 
kalbančių ir galvojančių tėra 
apie 10,000. Jie gyvena Puns
ko — Seinų srityje. 

Sunkiau suskaičiuoti repatri-
j a n t u s . Ir š ta i dėl ko. 
1945.VII.6 buvo pasirašytas 
Sovietų Sąjungos — Lenkijos 
susitarimas gyventojų repatri-
jacijos reikalu. Pagal jį, išvyk
ti iš Lietuvos į Lenkiją susira
šė 134,446 šeimos, (379,493 
asmenys). Tačiau lenkai apsis
prendė palikti Lietuvoje, ypač 
Vilniaus krašte, gausią tauti
nę mažumą. k;.d kada nors 
ateityje galėtų tvirčiau reikšti 
savo pretenzijas į Vilnių ir jo 
kraštą. Taigi išvyko į Lenkiją 
daugiausia tik nepriklau
somos Lietuvos lenkai. 61,127 
šeimos (171,158 asmenys). Tik
rų lenkų jų tarpe buvo nedaug, 
tačiau daug tikrų lietuvių, dar
gi patrijotų. kurie repatriaci
jos priedanga sumanė išveng
ti s tal ininių deportacijų. 
Atvykę į Lenkiją, buvo įkur
dinti daugiausia jos naujose (iš 
vokiečių atgautose) žemėse. 
Prisibijodami represijų ir gali
mo grąžinimo į sovietinę Lie
tuvą, jie visur užsirašydavo 
lenkais ir oficialioje Lenkijos 
statistikoje jie kaip lietuviai 
nefiguruoja. Šiuo metu oficia
liai skelbiama, kad Lenkijoje 
tėra 30,000 lietuvių, tačiau fak
tiškai jų gali būti 50 - 100,000. 

Palikus nuošalyje čia nena
grinėjamą pokarinės Lenkijos 
ideologinį požiūri, reikia pri
pažinti, kad čia lietuviai ir ki
tos tautinės mažumos susilau
kė a t i t inkamo respekto. 
Lietuviams buvo leista įkurti 
„Visuomeninę lietuvių kultū
ros draugiją" ir jos skyrius, ku
rių susidarė apie 40. Punske 
pradėjo veikti lietuvių gim
nazija su dėstomąja lietuvių 
kalba. Keliolikoje Punsko sri
tie;- 'lokyklų lietuvių kalba yra 
arba dėstomoji, arba ji dės
toma kaip dalykas. Kelioki-
koje . ieiovių įsikūrė lietuvių 
tautinių šokių grup s, dainų 
bei m zikos - -i, cho
rai. > i. linti t .o po 
kar. metų \ < dii >.ižiu 
ma . . A u š r a " , l i e t u v i ų 
laikraštis, išeinąs maždaug 2-4 
kartus metuose. Lietuvių atsto 
vai yra išrenkami I'unsko vals
čiaus ir Seinų apskrities savi
valdybėse. Vadinasi, padėtis 
jeigu nevisiškai džiuginanti, 

tai bent pakenčiama. Taip bu
vo ligi „Solidarumo" meto. 

* 

Lietuvių ir kitų tautinių gru
pių Lenkijoje būklė diametra-
liškai pasikeitė, kai Lenkijoje 
įsigalėjo „Solidarumas", fak
tiškai užvaldęs Lenkiją. Mes 
nekartą esame simpatizavę 
šiai lenkų organizacijai, kovo
jančiai už Lenkijos laisvę bei 
nepriklausomybę. Manėme, 
kad Lenkijos laisvės kovoto
jai, išsikovoję nemažą laisvių, 
nešykštės jų ir Lenkijos tauti
nėms mažumoms. Tačiau įvy
ko priešingai. „Solidarumo" 
vadovai. 1980 - 1981 m. užėmę 
Lenkijos administracijoje rak
tinius postus, susidėję su len
kų religiniais fanatikais (pols-
ka vviara), tuojau pradėjo 
persekioti tautines mažumas. 
Buvo uždaryti visų tautinių 
mažumų, taigi ir lietuvių, vi
suomeninių — kultūros drau
gijų skyriai, sustabdyti jų laik
rašč ia i , lietuvių „ A u š r ą " 
įskaitant. Pradėtos persekioti 
lietuviškos mokyklos. Trum
pai tariant. Lenkijoje sugrižo 
Pilsudskio — Bocianskio lai
kai, nes valdžios paviršiuje 
atsirado senų prieš tautines 
mažumas kovotojų — „vetera
nų". Štai kodėl „Solidarumas" 
neteko tautinių mažumų, jų 
tarpe ir lietuvių, simpatijų. 

Kitaip reikalai klostėsi, kai 
Lenkijos valdžią perėmė gene
rolas Jeruzelskis. Buvo atkur
ta Lietuvių visuomeninė kul
tūros draugija, vėl pradėta 
leisti „Aušra"; lietuviai Lenki
joje nebėra diskriminuojami. 
Mus pasiekė neseniai Seinuo
se išleistas naujas „Aušros" 
numeris, kuriame jos leidėjai 
bei redaktoriai, be ko kita, ra
šo: ,.Šis Aušros numeris gero
kai pavėluotas, nes ilgesnį lai
ką redakcija buvo nutraukusi 
savo darbą. Gal mūsų kaltė čia 
ir mažiausia, bet kur medis 
kertamas, ten ir skiedrų neiš
vengiama. Mūsų visuomenė 
per audringą praėjusį laikotar
pį išlaikė savo pusiausvyrą. 
Nepasidavėme gaivalui, ne-
paklusome kad ir gražioms iš 
pažiūros idėjoms ir šūkiams... 
Nežiūrint skambių šūkių, 
nepakeliui mums buvo su tais, 
kurie atnaujo vardan aukš
čiausiai iškėlė nacionalizmo ir 
net šovinizmo vėliavą. Nepa
keliui mums buvo su tais, ku
rie ant aukščiausio garbės pje
destalo kėlė J . Pilsudskį ir jo 
idėjas. Mes žinome, ką tai reiš
kia tautinėms mažumoms. Il
gai kovojome už savo egzisten
cijos teisę, už teisę viešai 
kalbėti gimtąja kalba, dainuo
ti lietuviškas dainas, už teisę 
valstybinėje mokykloje moky
tis lietuvių kalbos, už teisę lie
tuviškai melstis bažnyčioje. 
Deja pastaroji teisė dar ne vi
sur iškovota. Aną (Pilsudskio) 
Lenkiją prisimename anaiptol 
neiš geriausių jos politikos pu
sių. Nevisuomet ją galėjome 
vadinti motina. Nors 1980 -
1981 metų intelektualai visaip 
skatino ištaisyti klaidas nau
josios Lenkijos istorijos vado
vėliuose, tačiau kažkaip nete
ko girdėti, kad buržuazinės 
Ivenkijos politikoje būta ir to
kių faktų, kaip antai: Suvalkų 
sutarties sulaužymas, gen. 
Želigovskio taip vadinamas 
.maištas* Vilniaus krašte, 
Zaolsės pagrobimas ir 1938 m. 
ultimatumas Lietuvai. Apie tai 
intelektualai užmiršo. Ir todėl 
su tomis jėgomis mums buvo 
nepakeliui". Rašinio pabai
goje sakoma: ,.Tad su lietuviš
ku nuoseklumu dirbkime sąži
ningai savo darbą. Nereikia 
mums jau skambių šūkių: jų 
prisiklausėme ligi soties. Puns
ko — Seinų kraštas laukia mū
sų darbščių rankų ir blaivaus 
proto". Mums atrodo, kad jo 
Punsko — Seinų lietuviams ne-

SVARSTYBOS LIETUVOS 
KLAUSIMAIS 

Lozoraičio, Krivicko, Bindokienės pranešimai 
Amerikos Lietuvių Tarybos mas būtų labai naudingas. 

Visuomeninių reikalų komi- Amerikos j a u n i m a s per 
sijos suroganizuotos svarsty- paskutinius du dešimtmečius 
bos Chicagoje sutraukė daug surimtėjęs. Gal čia lėmė, kad 
žmonių Tautinių namų salėje, ekonominiai sunkumai verčia 
Atidarė Visuomeninių reikalų daugiau koncentruotis į darbą, 
komisijos pirm. dr. L. Kriauče- jei norima tęsti mokslą. Mūsų 
liūnas, primindamas Lietu
vos per keturis dešimtme
čius nešamą vergijos jungą, 
ir pabrėžė reikalą apsvarstyti, 
ką turime daryti Lietuvos lais
vės ir lietuvybės išlaikymo 
srityje. Pakvietė svarstyboms 
vadovauti inž. J. Jurkūną, 
kuris supažindino su kalbėto
jais: rašytoja D. Bindokiene, 
Lietuvos atstovu prie Vatika
no St. Lozoraičiu ir Vliko vice-
pirm. dr. D. Krivicku. 

Pirmoji kalbėjo D. Bindo
kiene. J i pasirinko kultūrinius 
lietuvybės reikalus išeivijoje. 

D . B indok ienės 
p r a n e š i m a s 

Dabartinį laikotarpį pava
dino mažėjančių skaičių laiko
tarpiu: mažėja skaičius visuo
m e n i n i n k ų , m o k i n i ų 
l i tuan is t inėse mokyklose, 
mažėja knygų ir laikraščių 
skaitytojai, silpsta organizaci
jos, mažėjant nariams. Ieškant 
tam priežasčių, krypsta akys į 
jaunimą, kuris mažiau jungia
si į tuos darbus. 

Lituanistinė mokykla gyvy
biškai svarbi mūsų išeivijoje, 
bet ja daugiausia tesirūpina 
mokytojai ir tėvai, kol jų 
va ika i lanko mokyklas. 
Nesusilaukiama pakankamo 
dėmesio iš LB Švietimo tary
bos. Iš visuomenės, iš organi
zacijų būtų lauktina didesnio 
mokytojų darbo įvertinimo. 
Tėvams išsikėlus toliau, sunku 
atvežti vaikus. Jei atsirastų 
p a s i a u k o j a n č i ų , k u r i e 
suorganizuotų vaikų vežioji
mą, mokyklos būtų pilnesnės. 

Būtų gerai organizuoti 
l i tuan i s t inėse mokyklose 
galinčių dėstyti mokytojų 
atsargą. Jų sąrašai galėtų būti 
skelbiami spaudoje. Periodinė 
spauda būtų daugiau skaito
ma, jeigu būtų daugiau 
bendradarbių ir temų iš jauni
mo. Nekrologai, pasigyrimai 
baliais jaunimo nepatraukia. 
J a u n i m u daug iau domisi 
. . A t e i t i s " , a k a d e m i n ė s 
prošvaistės „Drauge". Kristijo
no Donelaičio mokyklos moki
n ia i Chicagos ir kituose 
laikraščiuose aprašinėja savo 
mokyklos renginius. Reikėtų 
jaunimui ruošti žurnalistikos 
kursus, suburti būsimuosius 
s p a u d o s b e n d r a d a r b i u s . 
Literatūrinių būrelių sudary-

organizacijos turi duoti 
-daugiau dalykų, kuriais 
j a u n u o l i a i d o m ė t ų s i . 
Organizacijos turėtų ieškoti 
galinčių įsijungti, sukviesti 
juos. 

Iš senosios kartos veiklą 
turėtų perimti vidurinioji kar
ta, 45-55 metų, o ši karta iš 
savo čia a tvykusių tėvų 
perėmė įsikūrimo rūpesčius ir 
paskendo savo asmeniškuose 
reikaluose. Vis dėlto yra lietu
viškai susipratusiu jaunimo. 
Daugelį paveikė Simo Kudir
kos žygis, Kalantos ryžtas. Įėjo 
į madą savo kilmės ieškoji
mas. Paveikė jaunų žmonių 

planui. Vis dėlto Europos 
parlamento akcija mums yra 
svarbi ir viltinga. 

Popiežius ir Prancūzijos 
prez. Mitterand padarė bendrą 
nutarimą, kad Jaltos susitari
mai būtų panaikinti. Jaltoje 
Rooseveltas sutiko su pasidali
nimu įtakos sferomis Europo
je, ją skiriant į dvi dalis. 
Tačiau Jaltos susitarimas nėra 
teisinis dokumentas. Susitari
mas buvo daromas neatsi-
klausiant vyriausybių tų kraš
tų, kurie buvo skirstomi į 
įtakos zonas. Įsigilinus į komu
nikato ir protokolų tekstus, 
ryšku, kad tikro Europos 
padalinimo nebuvo padaryta 
ir tą reikia pabrėžti. 

Vilniaus arkivyskupija dar 
nėra įjungta į Lietuvos bažny
tinę provinciją. To mes net 
ypatingai nesiekėme, kad 
nesusidarytų įspūdis, jog tuo 

susipažinimas su Lietuva, ten a k t u ^ ri a ž j s t a m a d a b a r . 
nuvykus. Reikia pakeisti savo ^ U e t u V 0 8 p a d ė t i s . D a b a r 

neigiamas pažiūras Į jaunimą. 
St. Lozora ič io 

min tys 

Stasys Lozoraitis padėkojęs 
dr. L. Kriaučeliūnui už pakvie
timą, papasakojo, kad britų 
konservatorių grupė įnešė 
sumanymą Europos parla
mente, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės siekimą ir 
kad šis reikalas būtų iškeltas 
Jungtinių Tautų dekoloniza
cijos padalinyje. Nelaimei šį 
klausimą svarstant, pasiprie
šino socialistai ir social
demokratai, nepritardami tam 

padėtis keičiasi ir siekimas Vil
niaus arkivyskupijos įjun
gimo į Lietuvos bažnytinę pro
vinciją sustiprintų galimybę 
ten paskirti lietuvių vyskupą 
ordinarą. 

Punsko lietuvių reikalas bu
vo apsunkintas, tai sričiai pri
klausant lenkui vyskupui. Da
bar tas vyskupas mirė, ir yra 
vilties, kad reikalai pagerės. 
Vatikane šie lietuvių reikalai 
gerai dokumentuoti. 

Lietuva vienintelė Europoje 
atsisakė eiti su naciais, atsi
sakė sudaryti SS legionus. Lie
tuva per eilę metų kovojo prieš 

Cook County komisijonienus Bemard Carey, kuris kandi
datuoja į Cook County tarybos pirmininkus, šalia — Harold 
Tvrrel] ir Carev žmona. 

sovietų okupaciją. Lietuva turi 
stipriausią pogrindžio spaudą 
ir rezistencinę tradiciją. Tas 
viskas Lietuvai duoda daug dė
mesio ir Lietuvos įjungimas 
Vakaruose nepripažįstamas. 
Džiaugiamės tuo, kas pasiekta 
ir žiūrime su viltimi į ateitį. 

D r . D. K r i v i c k a s 
apie išeiviją 

Dr. D. Krivickas savo pra
nešime pabrėžė, kad didžiau
sias Lietuvių Bendruomenės 
uždavinys — lietuviškas švie
timas, kas turi susilaukti pla
čios visuomenės paramos. Poli
tinėje srityje pirmas protestas 
prieš okupaciją atėjo iš Lietu
vos diplomatų.Tvirtas Ameri
kos nusistatymas nepripažinti 
Lietuvos okupacijos prilaikė ir 
kitas valstybes nuo tokio pri
pažinimo. Tai padėjo išsaugo
ti atstovybę ir ryšius, o pasku
t i n i u me tu i r i š s p r ę s t i 
diplomatinių mūsų institucijų 
tęstinumą ir finansavimą. 

Vlikas ir diplomatiniai atsto
vai pasirašė memorandumą 
tarptautinės konferencijos pro
ga. Vlike dalyvauja 15 gru
pių. Su Amerikos Lietuvių 
Taryba Vlikas bendradar
biauja. Dauguma lietuviškos 
visuomenės pageidauja arti
mesnio bendrada rv iav imo 
tarp Vliko ir Lietuvių Bend
ruomenės, kam esminių kliū
čių nėra. Siekiama nepriklau
somybės, nes tai būt ina 
tautinės kultūros reiškimosi 
sąlyga. Kova su komunistine 
sistema yra ir ideologinė kova. 
Reikia sudaryti bendrą Vliko, 
Alto, Lietuvių Bendruomenės 
akciją, kaip vieningai veikia
ma, telkiant lėšas Lietuvos 
atstovybės rūmams atnaujin
ti. 

Diskusi jos 
Po trijų pranešimų buvo ir 

paklausimų. St. Lozoraitis pa
žymėjo, kad jaunimui ir ki
tiems yra galimybių sėkmin
gai pas i re ikš t i , s iekiant 
sulikvidavimo Jaltos susita
rimo, tame darbe akciją vys
tant su kitomis tautybėmis, 
kontaktuojant įvairių valsty
bių ir tarptautines instituci
jas. 

Dr. D. Krivickas paaiškino, 
kad JAV sujungė lietuvių, lat
vių ir estų lėšas ir iš čia finan
suojami visų trijų Pabaltijo 
valstybių diplomatai. Dau
giausia lėšos atėjo iš latvių ir 
estų. Reikėtų lietuvių visuo
menei telkti lėšas mūsų diplo
matinės tarybos žmonių akci
jai finansuoti, ypač dabar 
ryšium su Europos parlamen
te esama mintimi kelti Pabal
tijo valstybių laisvės klau
simą. 

D. Bindokiene pažymėjo, 
"kad mokslo metu laiku mokyk

los gali suorganizuoti mokinių 
dalyvavimą demonstracijse. 
Norint, kad atostogų metu 
dalyvautų, reikia iŠ anksto 
kreiptis į mokyklos vadovybę. 

St. Lozoraitis mano, kad 
naujasis Vokietijos kancleris 
Kohl bus palankesnis mums už 
Schmidtą. St. Lozoraitis pažy
mėjo popiežiaus Jono Pau
liaus II prielankumą lietu
v i a m s . Mes n i e k u o m e t 
Vatikane neturėjome taip 
aukštų lietuvių atstovų, kaip 
dabar. Anksčiau nepavykda
vo pasiekti, kad sveikinime po
piežius prabiltų lietuviškai, o 
Jonas Paulius II tai padarė. 
Yra vilčių, kad Vatikanas da
rys palankius sprendimus lie
tuviams. 

Dr. D. Krivickas pažymėjo, 
kad Europos parlamentas ne
daro įstatyminių sprendimų. 
Svarbesnės yra Europos užsie
nio reikalų ministrų kon-
ferencjos. Mūsiškiai veikia per 
didžiąsias Europos parlamen
to partijas: socialdemokratus, 
krikščionis demokratus. Dr. D. 
Krivickis dėl Helsinkio aktų 
pareiškė, kad vienu atžvilgiu 
jie mums naudingi, nes pabrė
žia žmogaus teises. Helsinkio 
susitarimas sukėlė judėjimą už 
geležinės uždangos. Disiden
tai remiasi Helsinkio dėsniais. 
Reikia mums turėti savo atsto
vą prie Europos parlamento. 
Reikia plėsti mūsų ryšį su tarp
tautinėmis organizacijomis, 
kurios rūpinasi žmogaus teisė
mis. 

St. Lozoraitis perskaitė 
Jungtinių Tautų rezoliuciją pa
lestiniečių laisvės klausimu, 
pabrėždamas, kad lietuviai 
kaip tik to norėtų. 

Baigdamas J . Jurkūnas pa
dėkojo visiems dalyviams ir 
prelegentams. Dr. L. Kriauče-
liūnas Alto vardu padėkojo 
Bindokienei, Lozoraičiui, Kri
vickui ir Jurkūnui, taip pat 
spaudai ir radijui. j p 

JOGAILOS K A P A S 
Būti Krokuvoje ir neaplan

kyti Jogailos kapo Vavelio ka
tedroje kažkaip netinka. Juk 
Lietuvos istorija vienokiais ar 
kitokiais siūlais susieta su šiuo 
vardu, o Lenkijos istorijoje Jo
gailos dinastijai priklauso 

žymi vieta. 
VavefrsMnane traukdavo gal 

todėl, kad jame daug istorijos, o 
gal ir savo architektūra, rvš-
kiu dviejų stilių — gotikos ir re
nesanso — junginiu. Daug 
keisčiausių pasakojimų tekda
vo girdėti apie Krokuvos širdį. 
Atsimenu kalbėdavo: 

— Nesiartink vidunaktį prie 
Vavelio: tuo laiku pabunda ka
ralių dvasios ir vaikšto aplink 
rūmus. , „ . 

•J. Rimantas 
(Iš „Petras Rimša pasakoja"). 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

ANDRIUS NORIMAS 
16 

gai ir gražiai iki mirties gyventi. Tave labai mylinti Bet gal siuntinys ateis pavasarį, kada aš nebebūsiu 
mama". Vilniuje. J ie taip ir nori, todėl ir varo mane iš čia. 

Tačiau laiškas dar nepasibaigęs. vagia ir daro visokias kliūtis. Matai, kokie jie 
„Rašau tęsinį, nes sausio 21 d. gavau Tavo klastingi. Šv. Raštas sako. kad Dievo tiesa piktina 

laišką ir šiandien (22-rą) rašau atsakymą. Anksčiau piktuosius, netikinčius žmones. Ką turiu daryti — tik 
jau esu padėkojusi Tau už gumas, kurias gavau su verkti ir kentėti, nes ir maldos neveikia... 
trumpu laiškeliu. Labai stebiuosi, kad aš kitaip ..Labai gerai, kad pažymėsi ką kuriam siunti. Aš 
supratau apie Tavo Subatos šventimą, bet ne tik aš panašiai darau dėl tvarkos. Manęs už tai nemėgsta 
ir Elzbieta ir mūsų nariai (šiandien grįžau iš Kauno), tie netvarkingi giminės. Jie sako. kad taip daro tik 
o ir visi suprato, kad Tu esi adventistas! vokiečiai, ir juokiasi iš manęs. Vienu žodžiu, vis 

„Norėčiau Tau persiųsti Tavo laišką, kur apie tai kritikuoja. 
Ir vėl mama rašo apie tai, kad ji rašė Tarptau- r a ša i , jei manim netiki. Rašiau Tau, kad Petronėlė „Neseniai gavau laišką iš savo jaunystės drau-

tiniam Raudonajam Kryžiui, prašydama mano adre- g a v o T a v o laišką, bet man nedavė perskaityti ir tik gės Marijos Markovos. Jos brolis gyvena Ukrainoj ir 
so, bet iki šiol jo negavo. Danutė man pasakojo, kad Tu nori siųsti siuntinį, man dažnai parašo. Marija labai džiaugiasi suradu-

„Nors aš nieko nedirbu, bet visada esu užimta: Rašiau apie išvažiavimą pas Tave ir kad noriu viena 8a mane. Be laiškų Tau. turiu nuolat koresponduoti 
skaitau ir rašau, verčiu giesmes iš lietuvių į rusų atvažiuoti, be palydovų, bet dabar įsitikinau — jei aš mažiausia su 20 asmenų. Ak, pikti žmonės ir to man 
kalbą ir iš rusų į lietuvių kalbą. Neseniai buvau viena važiuočiau, tai mane nukreiptų visiškai kitur... pavydi. Pavydi, kad turiu dar gerą balsą senatvėj ir 
Kaune šv. vakarienėj, buvau susirinkimų pasiilgusi. „Prieš tai Tau rašiau, kaip su manim klastingai gražius plaukus, atrodau gana gerai. Nors verkiu ir 
Giedu pati sau viena, kada nieko nėra namie. Gerai, pasielgė... Aš nieko prieš, kad atsiųstum bendrą liūdžiu dėl blogų vaikų, bet džiaugiuosi, turėdama 
kad Dievas man iš didelės malonės duoda sveikatos siuntinį, bet Petronėlė neverta, kad jai siųstum. Bet mylinčius draugus ir Tave, mylintį, gerą sūnų. Tegul 
ir kantrybės, nors kartais verkiu. Sunku gyventi, kai Tu, kadangi tiki į Dievą, atmoki geru už bloga. Nesą- Dievas laimina jūsų gyvenimą. 
akys nemato ir galva ūžia (turiu sklerozę), blogai gir- kau be reikalo apie Dievo tiesas, nes bedieviams -Tik ką dabar Petronėlė paėmė mano išmieras ir 
džiu, bet balsą turiu dar švarų ir stiprų. Pas Petronė- nereikia perlų mesti, kaip kiaulėms, kaip sako Šv. išsiuntė Tau laišką, bet man nieko apie tai nepa-
lę negalima nei dainuoti, nei giedoti, nes vis kas nors Raštas. Visi jie čia nenori, kad aš būčiau tikinti, 
skaito, miega ar dirba, o Jonas nemėgsta muzikos ;r todėl daro visokias šunybes. Kažkas išplėšė iš sąsiu-
dainavimo, jis visai nemuzikalus, nors šiaip man yra vinio lapus su giesmių vertimais. Dėl to labai ver-
geras. tik kartą pasakė, kad manęs neapkenčia. kiau, kad prapuolė mano darbas ir sugaištas laikas... 

šakojo. Norėjau jos laiške įdėti ir savo. bet ji buvo 
blogos nuotaikos. Dabar tik pasigedau Tavo atsiųs
tų gumų. Pamesti jų negalėjau, nes gavusi, jas įdė 
jau į voką ir taip rankinuke nešiojausi. Kartais 

..Noriu jį vis pasiklausti — už ką. Bet nėra Taip pat iš namų pradingo mano apsiaustas ir rankinuką trumpam palieku kambary. Manau, kad 

trūksta. b. kv. 

progos, dažnai čia visi blogos nuotaikos, kas yra brangi šilkinė suknelė bei kitos smulkmenos, kaip 
blogiausia. Nesuprantu — juk visuomet esu vienoda kelnės, nosinės, rankšluosčiai ir kt. 
visiems, mėgstu ramybę ir mielus žmones, bet tokių „Namų šeimininkė išvažiavo atostogų, tai ma-
dabar beveik nėra. 

„Atsimenu laimingus laikus savo jaunystėje ir 
gyvenu atsiminimais, beveik nekalbu, todėl, kad 
negaliu išgirsti, ką kiti kalba ir turiu tylėti. 
Džiaugiuosi, kad Tu maloniai ir laimingai gyveni >u 
savo šeima. Linkiu Tau ir Tavo mylimai žmonai ir 
jos dukrytei sveikatos ir taip visuomet džiaugsmin 

nau. kad ji galėjo mano daiktus paimti. Tai padary
ta tyčia. Bet kai aš pasakiau Petronėlei apie pradin-

ir gumas pavogė Petronėlės tarnaitė, kuri yra labai 
klastinga, mėgsta intrigas ir kam nors padaryti 
bloga. Viena Petronėlės pažįstama ponia pasakė 
man. kad tarnaitė skleidžia gandus apie mane. saky
dama: Jeigu aš tik norėčiau, tai Petronėlės vietoje aš 

gimą. tai ji man atsakė: Jei tau čia daiktai prapuola, likčiau ponia šiame name, nes Jonas (Bublys) labai 
tai važiuok į Kauną! Išbarė mane visi, sakydami, mane myli. Varykite tokią paleistuvę, sakė toji 
kad meluoju... ponia, bet aš Petronėlei nieko apie tai nesakiau, nes 

„Tu negali įsivaizduoti, kaip man skaudu, ji rnan vistiek nepatikėtų. 
Išvažiuoti kol kas negaliu, kol gausiu ten kambarį. (Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
Mūsu kolonijose 

NEBEGIRDIMA 
LIETUVIU 

BENDRUOMENĖ 
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apylinkė nuo pat jos įsi
kūrimo dienos buvo gana gy
va ir aktyvi. Ji suruošdavo 
renginius, dalyvaudavo kitoje 
visuomeninėje veikloje. Bet 
nuo praeitos žiemos jos nebesi
girdi. Seniau kiekvienais me
tais ji suruošdavo baisiojo bir
želio trėmimų minėjimą, 
Tautos šventės minėjimą. 
Šiais metais Jono Vanagaičio 
šaulių kuopa suruošė birželio 
trėmimų minėjimą, o kai nie
kas neruošė Tautos šventės — 
Rugsėjo 8-sios minėjimo, tai la
bai paskubomis tą minėjimą 
suruošė ta pati šaulių kuopa. 
Buvo Baltų lygos organizuoja
ma demonstracija prie Pran
cūzijos konsulato. Niekas iš 
Bendruomenės neprisidėjo ir 
nenuėjo. Tai atliko tik kitos 
tautybės. O televizijoj ir kitur 
buvo minimi ir lietuviai. 

Kiek žinome, yra Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba, bet kur ji yra? Rugsėjo 
mėnuo skelbiamas Lietuvių 
Bendruomenės mėnesiu. Bos
tono apylinkėje ir tuo reikalu 
niekas nesirūpino. Tik dar tiek 
gerai, kad nors ,,Laisvės var
pas" savo radijo programoje 
tai prisiminė. Būtų džiugu, kad 
vėl išgirstume jog LB Bostono 
apylinkė yra dar gyva. 

D a u g i a u dėmesio 
savo kūrė jams 

„Laisvės varpas" savo ren
ginius pavadina vis nauju šū
kiu, kuriam pritaikoma rengi
nio programa. Spalio 10 d. 3 
vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių piliečių d-jos salėje 
įvykstančio renginio šūkis: 
„Daugiau dėmesio savo kūrė
jams"'. Pagal Šį šūkį į progra
mos atlikimą įjungti net trys 
mūsų iškilūs kūrėjai: rašytojai 
Antanas Gustaitis ir Bronys 
Raila, o taip pat kompozito
rius Jeronimas Kačinskas, ku
ris akompanuos jaunai mūsų 
dainininkei Marytei Bizin-
kauskaitei. 

Taigi vakaro programos at
likime dalyvaus trys mūsų kū
rėjai ir kylanti jaunoji daini
ninkė. Tai visos lietuvių 
visuomenės vertas derinys. 
Juk kūrėjai savo darbais pra
turtina mūsų tautinę kultūrą, 
sunkiomis sąlygomis puoselė
jamą ir ugdomą pavergtoje tė
vynėje ir išeivijoje, o priau
ganti jaunų menininkų karta 
populiarina ją mūsų plačioje 
visuomenėje. 

liausįa sutikę tai padaryti ir ro
dyti rugsėjo 25 d. 10 vai. 
vakare. 
DEMONSTRACIJOS PRIE 

PRANCŪZIJOS 
KONSULATO 

Rugsėjo 18 d. Bostone įvyko 
demonstracija prie Prancūzi
jos konsulato dėl sovietams tei
kiamų dalių dujotiekiui. De
monstrantai norėjo įteikti 
memorandumą, kuris būtų 
įteiktas Prancūzijos preziden
tui, raginant neremti sovietų 
Rusijos. Nei konsulas, nei ku
ris kitas pareigūnas nepasiro
dė. Tada tas raštas buvo įmes
tas į konsulato pašto dėžutę. 
Prie konsulato durų buvo trum
pos kalbos. Kalbėjo: latvių, uk
rainiečių, estų, lenkų, vietna
miečių, kubiečių ir ne t 
Afganistano atstovas, taip pat 
vienas pabėgėlis iš Sovietų Ru
sijos ir Harvardo universiteto 
prof. Cooper. Visi kalbėtojai la
bai griežtai pasisakė prieš So
vietų Rusijos rėmimą. Šis du
jotiekis sovietams duosiąs per 
10 bilijonų dolerių pajamų, ku
rie būsią panaudoti jų kari
niam stiprinimui. Prie to dujo
tiekio dirba 100,000 vergų iš 
visų kraštų. Prancūziją Ame
rika išgelbėjusi per I-jį pasau
linį karą, per II-jį pasaulinį ka
rą, o taip pat teksią gelbėti ir 
per III-jį, kurį remia pati Pran
cūzija. 

Buvo nešiojama daug plaka
tų su labai gerais užrašais 
prieš tą dujotiekį ir rėmimą 
Sov. Rusijos. Tas dujotiekis, 
tai kaip pardavimas Hitleriui 
dujų. 

Vakare dvi didžiosios TV 
stotys rodė tą demonstraciją ir 
7-tas kanalas net davė dalį lfe.1-
bų. Tik 4-tas kanalas, nors jų 
fotografas buvo ir fotografa
vo, nieko neparodė. Taip pat 
Bostono didysis dienraštis 
„The Boston Sunday Glebe'"* 
įdėjo straipsnelį apie šią de
monstraciją. Buvo pažymėta, 
kad dalyvavo arti 50 demon
strantų, tarp visų tautybių mi
nėjo ir lietuvius, nors lietuvių, 
tik šių žinučių autorius ir dar 
vienas buvo nuėję pasižiūrėti. 
0 kai pirmadienį vyko demon
stracija prie Izraelio konsula
to, tai ten reporteriai sakė, jog 
dalyvavo per 500 arabų ir jų 
šalininkų. Taigi, rengiant to
kias demonstracijas, jomis ga
lima atsiekti daug. bet už tat 
reikia gerai pasiruošti ir gau
siai dalyvauti. Šią demonstra
ciją organizavo Baltų lyga. 

R E N G I N I A I 

Iš amer ik ieč ių 
spaudos 

„Daily News" rugsėjo 24 d. 
įdėjo žinutę „Marshal Ivan 
Bagramyan" mirė būdamas 84 
metų amžiaus. Tai sovietų he
rojus II pasauliniam kare. ku
ris vadovavęs Baltijos fronte. 
Taip pranešęs Tassas. Jis "iš
laisvinęs Baltijos respubli
kas" iš priešų okupacijos, rašo 
laikraštis. ,.Išlaisvinimą" ra-
So kabutėse. 

Bostono „Herald American" 
rugsėjo 25 d. įdėjo trumpą ži
nutę „Lathuanian protest". Ži
nutėje rašoma, kad tūkstan
čiai lietuvių Lietuvos sostinėje 
Vilniuje ketvirtadienio naktį, 
dainuodami tautines dainas, 
žygiavo Vilniaus gatvėmis, koi 
policija juos išvaikiusi. Toks 
pranešimas esąs iš disidentų. 
Tačiau sovietų žinių tarnyba 
apie tokias demonstracijas pas 
juos niekada nepranešanti. Ji 
taip pat nutylėjusi ir šią de
monstraciją. 

Bostono ..Herald American" 
rugsėjo 24 d. įsidėjo veik viso 
puslapio aprašymą apie Romo 
Šležo pagamintą fiimą „Divi-
ded City". Filmininkai norėję. 
kad ir Bostone tas filmas būtų 
parodytas, nes jis buvęs rodo
mas kitur. Bet kažin kodėl T. 
V. stotis WGBH (2-ras kana
las) nenorįs to filmo rodyti. Ga-

„Laisvės v a r p o " rudens 
renginys spalio 10 d. 3 vai. p. 
p. So. Bostono Lietuvių pilie
čių d-jos salėje. 

Moterų k lubo s u s i r i n k i m e 
dr. Petro Kaladės parašytos 
knygos „Maistas ir ligos — 
maisto biochemija" sutikimas 
spalio 16 d. 3 vai. p. p. Tauti
nės s-gos namuose 484 E. 4th 
Street. So. Bostone. Visi kvie
čiami. 

Sv. P e t r o pa rap i jo s r e 
liginis k o n c e r t a s bažny
čioje l apkr ič io 7 d. 

Šv. P e t r o pa rap i jos baza 
ras lapkričio 14 d. Lietuvių pi
liečių d-jos salėje. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šventės minėjimas lapkričio 
21 d. Bostono Lietuvių piliečių 
d-jos salėje. 

Netu Haven, Corm. 

MAIRONIO M I N Ė J I M A S 
Lietuvos prisikėlimo dai

niaus prelato Jono Mačiulio — 
Maironio minėjimas 120 m. jo 
gimimo ir 50 m. mirties sukak
ties proga vyko New Havene, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rugsėjo 26 d. po pietų. Minėji
mą suruošė negausi nariais LB 
vietos apylinkė visai LB 
Connecticut'o apygardai. 

Minėjimą trumpa kalba ati
darė LB vietos apylinkės ir 
Connecticuto apygardos pirm. 
Al. Lipčienė, pakviesdama 
prof. Vaivą Vėbraitę — Gus
tienę minėjimui pravesti. Pa
staroji savo žodyje priminė ne
paprastai didelį Maironio 
vaidmenį lietuviams, siekiant 
Lietuvai laisvės ir kovojant už 
ją. J i čia pat dalyvius supažin
dino su paskaitininku Leonar
du Andriekum, kuris ta ip pat 
yra kunigas, vienuolis pran
ciškonas, bet ir poetas, analo
giškas su Maironiu. Paskaiti
ninkas duosiąs daugiau žinių 
apie Maironį, jo veiklą, pasie
kimus ir jo poeziją. 

Kun. Andriekus trumpai pa
pasakojo Maironio biografiją, 
jo nueitą gyvenimo kelią, jo gy
venimo pasisekimus ir nesėk
mes. Tėvynės Lietuvos meilė ir 
patriotizmas stojo Maironiui 
skersai kelią tapti vyskupu. 
Tačiau savo poezijos kūri
niais, kurių daugelis virto lie
tuvių tautos giesmėmis ir dai
nomis, ir savo darbais jis 
tautoje iškilo aukščiau, negu 
daugelis vyskupų. Deja, Lietu
voje okupantas visomis prie
monėmis slopina poeto prisi
minimą, netoleruoja daugelio 
jo poezijos kūrinių, nes jie ke
lia patriotizmą ir nuteikia ko
vai su pavergėju. Lietuviai, 
nors ir trukdomi, jo niekad ne-

( užmirš. Lietuvoje jis buvo, yra 
ir bus minimas, nors dažniau
siai ne viešai, o mes išeiviai ga
lime laisvai aukštinti jo asme
nį ir kelti jo darbus. Tą 
šiandien čia ir darome. 

Maironio poezija buvo prie
žastis Maironio epochos lietu
vių poezijoje, ji nenustojo reikš
mės ir dabar. Maironis savo 
poezija kėlė ir tebekelia lietu
vių tautos tikėjimą. J i s lietu
viams buvo, yra ir liks vienin-
t e l i s , s u n i e k u o 
nepalyginamas, su niekuo ne
gretinamas. 

Buvo atlikta Maironio su
kurtų giesmių, dainų ir jo poe
zijos kūrinių skaitymas, solo ir 
choro jo dainų — giesmių atli
kimą protarpiais perpinant kū
rinių skaitymu. Solistė Salio-
mėja Nasvytytė — Valiukienė, 
turinti stiprų ir gražų balsą, 
protarpiais padainavo: „Kai 
širdį tau skausmas...", komp. 
J. Naujalio ir „Ar skauda man 
širdį", komp. V. Jakubėno bei 

CLASSIFIED ADS 
HEU? YVANTED — VYRAI 

HANDY MAN 
Experienced for shop and small build-
ing. $5.50 an hour. 

CALL: 3 6 6 - 8 2 8 3 
6 to 8 daily 

IAHLOMOJAMA — FOR RKNT 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
72-os ir Maplewood apyl. 250 dol. 
mėn. Vidutinio amž. žmonėms, tik su
augusiems. Skambint Ninai (angliškai) 
teL 599-2258. 

B E A L E S T A T R 

Poetas Leonardas Andriekus skaito paskaitą Maironio 
minėjime New Haveno Šv. Kazimiero parap. salėje rugsėjo 26 
d. 

/Ten, kur Nemunas banguo
ja", komp. A. Kačanausko. Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
kurį sudaro Jasiukevičiūtė, 
Leikienė, Lipčienė, Strimaitie
nė, Strimaitis ir Šaulys; ne
gausus asmenimis, bet aidin-
gas suderintais ba l sa i s , 
protarpiais atliko „Apsaugok 
Aukščiausias", komp. C. Sas
nausko, „Ramios malonios" ir 
„Jaunimo giesmę", komp. J. 
Naujalio. Choras, solistė ir vi
si dalyviai,-jie buvo paprašyti 
prisidėti,-kartu sugiedojo po
puliarias dainas: „Už Rasei
nių an t Dubysos", „Oi neverk 
motinėle" ir „Lietuva brangi", 
minėjimą užbaigiant. Akom
panavo ir dainas — giesmes 
pianinu palydėjo muzikas 
John Bernardo, parapijos var
gonininkas. 

Aktorius inžinierius Vytau
tas Valiukas labai gražiai ir 
jausmingai skaitė keliais tar
pais tarp giesmių ir dainų Mai
ronio kūrinius: „Ačiū, Tau. 
Viešpatie", „Jei žemė širdį vi

liojo", „Varpai", „Poeto no
ras", „Jūratė ir Kastytis", 
„Nuo Birutės kalno", „Užmi
go žemė", „Jei po amžių ka
da", „Vilnius" ir „Šalin dūsa
v i m a i " . A k t o r i a u s 
perduodamos kūrėjo eilės smi
go klausytojų širdysna. 

Pabaigoje Danutė Augienė, 
poeto sesers duktė, parodė ir 
paaiškino jos dukters Rūtos 
Augiūtės paruoštų skaidrių, 
kurios vaizdavo poeto Mairo
nio tėviškę, namus ir jo vardo 
muziejų Kaune, kapą ir aplin
ką. Lietuvos vaizdai daugeliui 
sužadino nuostalgiškas nuotai
kas. 

Minėjimas baigtas A. Lip-
čienės padėka visiems prisidė
jusiems minėjimą ruošiant, 
programos atlikėjams bei vi
siems dalyviams. Visi kartu 
sugiedojo „Lietuva brangi". 
Minėjime dalyvavo apie 100 
žmonių, kurių didžioji dalis bu
vo iš aplinkinių kolonijų, pvz. 
Putnamo, Hartfordo ir kt. 

Nuotr. J . Kriaučiūno 

Dalyvavo ir T. Venclova, pro
fesoriaująs vietos universitete. 
Minėjimas pravestas labai 
sklandžiai ir pakėlė nuotaiką 
darbams už Lietuvos laisvę. 

Po minėjimo dalyviai pa
bendravo ir pasivaišino už
kandžiais. 

J. Kr. 

R Y T O J A U S 
S E N O L I A I 

H E L P W A N T E D 
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NEED ADDITIONAL INCOME 
No i special Ed background needed, 
we will train through our profession-
al training program. Unlimited in-
come, golden opportunity. 
Contact Mrs. Šuniui — 445-5000-01 

M I S C E L L A N E O U S 
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M. A. i I M K U S 
DCCOIM TAX aSRVICB 

NOTARI PUBLIC 
43M S. MapIewoo<L teL 254-7450 

Taip pa* daromi VERTIMAI, 
OIUISMJ Ukrtetlmai. pUdoml 
PILIETTBfia PRAJTMAI Ir 

*1 tokie blemlud. 
ntnimnnmmniiniiuuuiiuuiuiiiiiiiiiii 
HllfilHIIHIItlIflIlIMIIIIIUIIIIlllMIIIIIIMI 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprasto*. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimai ir *rsisymat. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 89 St, teL 776-1486 
fltflIlIilIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlUUUllillllUlUlll 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
miftiiiituiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiii 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmoke-
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 436-7871 
SIMAITIS REALTI 
2951 We»t 6Srd Straai 

Mūsų dienų jaunimas iki 20 
metų amžiaus 2025 metais pri
klausys prie senolių grupės. Jų 
bus daugiau negu bilijonas. 
"Ateities senoliai įgyven a.tarp 
mūsų" , -pasakė Villiam Ker-
rigan, Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius, per Pasau
lio konferenciją Vienoje. 

2025 metais mūsų pasaulyje 
bus vienas bilijonas ir 12 mili
jonų žmonių daugiau negu 60 
metų amžiaus ir 110 milijonų 
žmonių daugiau negu 80 metų 
amžiaus. 21-ojo amžiaus vidu
ryje daugiau negu 60 metų am- a£R£NAS perkrauato baldus ii 
žiaus žmonių bus daugiau ne- kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
gu jaunų žmonių. čijn^i * Piln* tP**™**-

T Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
Telef. — WA 5-8063 

M O V I N G 

nrrniiiiiiiiiminiimiiiinimiiiiianiiiiii> 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariata* — Vertimai 

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

6529 S. Kedne Ave. — 778-2233 
MIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII1II1U 

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

10% — S S * — 10% pigiau inofceait 
ai mpdraudą »uu iiynt— Ir automo
bilio pas mui 

FRAMK Z A P 0 L I S 
3208 Y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

TILTAS PER NERĮ 
Valė Marcirikonytė 

Dviejų šeimų garbingam atminimui 

Rašytoja gitnusi ir užaugusi lenkų 
okupuotam Vilniuj, lietuvių patrijotų 
šeimoje. Jos knygos tema įdomi tuo, 
nes joje aprašoma dviejų šeimų išgy
venimus lenkų ir vokiečių okupacijos 
metais. Ši knyga, kaip pati autore pa
sisako, yra jos gyvenimo neatskiamo-
ji dalis. 

Knyga gražiai išleista. Viršelis ir 
aplankai piešti Julytės Neverauskaitės-
/asiliūnienės. Atspausta "Draugo" 
.paustuveįe 1982 m. Kaina su per-
iuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $5Ą5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 606Z9 

Mastcr Plumbing 
Licsossd, Booded, Iosursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvei 
ir vonios kabinetai. Keramiko* plyte
lės. Karšto vandeni tankai. Flood con-
troi Užaikimie vamzdžiai iŠ valomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
(ražus paprotys. Biznieriai jas pa
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovarnu turėti gražiaa visi-
tinas korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panaiiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavo 
mu. 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C E M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

TeL — 476-8402 

r 

Tarp tostų ir dainų 
"Tarp tostų ir dainų" yra lietuviš

kos estradines muzikos plokštelė. Iš 
dešimt dainų, aštuonios įdainuotos Ri
mo, o dvi jo parašytos ir atliekamos 
Rimo Trompetės grojimu. Dainos: 
Vien tik mums. Pavasaris gimtinėje. 
Prie šaltinio. Varžybos. Ateis tokia 
diena Vai. žydi. žydi. Paryžiaus tan
go. Žibuoklė Mergužėlė. Vėlyvi žie
dai. 

Kaina su persiuntimu $10.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

LIETUVIU FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2422 W. Marquette Rd. Chicago, 111. 60629 
Telefonas: 737-2110 

AKTYVAI - $2,00C.0OO 
KASOS VALANDOS: 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marąuette Rd., Chicago 
Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p. 

Jaunimo centre 5620 S. Claremont 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Staredsgsvo 
Juozanlna DaužvardieoS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, teL 927-5980 

3SSSB aeaeaeagcc 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunami ir vaškuojame 
viaų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tei - RE 7-5168 

••• » « » * • « • » • • • . • 

10-5-82 MOKA U2: 
Einamąją Sąskaitą 8% 
30 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 7.5% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 9.9% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 10.5% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 12% 
All-Savers Certifikatus 8.15% 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Certifikatai. 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
• Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000 

PASKOLOS: 
Asmeninės nuol4.25% 
Namų (Mortgages) nuol4.25^ 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
šleido aštuntą laidą šios populia-
rios virimo knygos. J. Daužvardie- |||lliiiiiiiiiillllillliiiiiiiil|lllllllllllllilllll 
aė vėl patikslino ir pagražino iią 
aidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgaruia 
cijose. 
Uisakymub siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Stree* 
Chicago, IUinote 80629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Dlinois gyventojai pridėkite dai 
20 centų mokesčiams. 

Lietuvos atsiminimai 
Rsdijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecticut 
lietuviams! 

KAS šeštadienį 11 WEVD Stotie* 
New Torke nuo $ iki 9 vai. vakaro, 
97.S mes. FM. Taipp&t klausykite* 
"Musie of Lithuania," profraraoa kaa 
treCiadienj. nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, ii Seton Hali Universiteto sto-
tlee, 8>.S FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAI 
234 Sunlit Driva 

TsL — (201) 75S-54BS 
Watchunc N. J. 07000 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

NAMU APŠILDYMAS 
Išvalau ir įdedu visą rūsiu 

Pečius ir Vandens Šildytuvus 
A. BANYS — TeL 447-8806 

iimmnmiiniimiitmunniimmimmm 
iiiimiiiimmiiiiiimimiimiimmiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii muaų sandelio. 

00SMO8 PARCELS EXPRES8 
2501 W. 0»th SU Chicago, IL 00829 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
TeL — 915-2717 

Vytautas Valantinas 
HIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIUUIlIlUlUlIlIlUmill 

Bemkite dieni. "Draugą". 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalgi Gene
ralinės Postuliacijos le. 'nys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fla. 

ATGYJA KLUBO VEIKLA 

Ilgiau pagyvenus Floridoj, pa 
tiriama, kokie karščiai tęsiasi per 

mai ir sunku susekti, kada kei
čiasi ir krinta jųjų lapai. Tiesa, 
vasaros laiku keletą mėnesių 

Kas prižiūrės Lietuvių muziejų j 
Lake Forth Lietuvių įklubui nu
stojus egzistuoti? Šiam klausimui I 
išspręsti lietuvių muziejaus ko- I 
mitetas ir Lake W o r t h Lietuvių 
klubo valdyba bendrame posėdy- j 
je nutarė sukurti savarankišką 

y ra karštesnių, bet t a s priklau- organą, Ikuris turėtų nebaigia-
so ir nuo to, ka ip toli gyvenama Į m ą t ę s t j n u m ą įr be sutrukdymų 
nuo jūros ir koks jūros lygis. O g a i ė t v muziejų globoti ir perduo-

vasarą iki rugsėjo mėn., kol čia i i £ T į y ^ o s vielos kaip ?• - " - T -
i M « U H I . J k I L r M . pagaliau, juk Jdeauos vietos kaip u ] Q p n e z i u r ą s e kanc ioms kar prasideda rudeninis lietaus sezo
nas. Dėl to kas tik gali stengiasi 
vasarą išvykti į sakesnį klimatą. 

ir idealaus žmogaus mes niekur t o t n s 

gyvenime nerasim. Bet tur im' : Lietuvių muziejaus komitetas 
- i pripažinti, kad ypač pensininkų persiorganizavo į " T h e Lithua-

Sumazejus gyv-entojams ir ma- j k a d r u i F l o r i d a ^ n e p a m a L n o . ; £ a n __* ^ ^ ^ C h a _ 
ziau besilanKant a to s togau t am, \ ^ a p s l g y v e n i r n u i . P»gal rftakie T K T « . Sd organizacija 
užsidaro mažesni viezbuciai, res- j statistikos duomenis, F lor ida 1 t e i s i š k a i y r a legali, nes užregist-
toranai. \ g r e i c i a u s i a i auganti gyven- į m o t a atitinkamose įstaigose. Mu-

M u m i Amerikos lietuvių pilie-j ^ s k a i č i u m i v a l s t i j a . K a s m e t , z . &. J J į au 
eių klubas liepos ir rugpiucio men. Į d a u g ė j a * lietuvių skaičius. 
taip pat buvo užsidaręs, bet jau, P a s k u t į n i u laiku \ Daytona 
rugsėjo mėn. 5 d. sekmadienį, į; ^ ^ pe r s į k ė lė nuolatiniam ap-
klubo patalpas prisirinko daug' s i g y v e n i m u i ^ M e č y s į. J a n ė 

lankytojų. Nors nesimatė jokios R u m b a i č i a i iš Colorado, Juoze 
reklamos, vieni iš kitų nugirdę, ; i r J o n a s D a u g ė l a i i s J u n o , Biru-
kad tą sekmadienį bus duodami t ė Kožicienė iš Chicagos, Anta-
pietus, susirinko apie 120 asmeny.! u a s i r 0 e n a Garkai iš Cleve-

monto jaunimo atliekamos meni-Į 
nės programos būna linksmos. Į 
Šiais meta/is ruošiame banketą! 
lapkričio 6 dieną, šeštadienį, I 
kviečiame visus rinktis į naują, j 
modemu ir tikrai puikų Retsoį 
restoraną. Į 8025 S. Cass Ave., j 
Darien. Kokteiliai prasideda 7:30. 
v.v. Vakarienė bus paruošta res-] 

torano. Nerime iš anksto pra
nešti, kad nebus ilgų kalbų. Po1 

trumpo pasveikinimo meninę 

kotojam? pakvitavimus už aukas 
pinigais ir eksponatais, nereikės 
mokėti taksų už pirkinius ir duo
tas dovanas muziejui. 

Amerikos lietuvių globa juridi
n ia i ir praktiškai užtikrins Lietu
vių muziejaus nuolat inę prie
žiūrą ir a:eitį. Pagal ALM Glo-

vaujama prof. Alb. Liaugmino, t r a į g Chicagos Kapčiai i š Ju-1 k ° s nuostatus globėjai gali įtei-
talkininkaujant nuolatinei klubo ;

 n o g ^ c k Edvardas ir Petronė-1 s * n t i g l °bė ] u s ai"ba vienam glo-

Darbšti klubo valdyba, vado-, l a n d 0 j M y k o l a s i r Birutė Bal-

bėjui nustojus eiti pareigas, liku
sieji globėjai įteisina naują iš bet 
kurios lietuvių kolonijos. 

Mūsu kolonijose 
Lemont, III. 

20 METU SUKAKTUVINIS 
BANKETAS 

Dvidešimt metų — tai ilgas 
laikas. Šiais laikais bet kokia or
ganizacijai ar grupei išsilaikyti 
dvidešimt metų yra tikrai reikš
minga. Lemonto apylinkė tuo ga
li džiaugtis ir didžiuotis. I Lemon-1 programą atliks jaunimas, kurį pa- j 
to ir kily apylinkių miestelius vis r u o 5 i a R a s a Šoliūnaitė. Šokiams! 
daugiau ir daugiau lietuvių ke- š r o s P u i k u s X e o — a i m a n ų or_ 
liasL Apylinkėje dirba visi kartu, kestras, tai visiems bus progos pa- j 
jaunesnioji karta noriai mokosi: silinksminti. Per savo dvidešimt 
iš tėvų. Jau daugiau kaip dvide-1 m e t u Lemonto apyinkė visuomet 
šimt metų veikia Maironio litua-! stengėsi ir toliau stengsis parem- j 
nistinė mokykla, kurioje kasmet \ u' v i s a s J A V L B apylinkes ir jų 
vis Jaugiau mokinių. Jaunieji v e i * i 3 - *• 
turi progos dalyvauti skautuose 
ir ateitininkuose, šokti tautinius! 

— Dievas gali teikti mums 
dovanų, bet mes privalome mo
kėti jas priimti. Rab. Tagore 

ypatingą apylinkes šventę. Kaip ; 
ir kiekvienais metais ruošiame — Dievas yra draugas tų, ku-
tradicinį savo rudens balių. Le- rie juo pasitiki. A. Manzoni 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 6 d 

DAIN l OTINE DRAMA 

Apolo teatre, Chicagos šiau
rėje, Click Productions grupė 
S savaites vaidins Eve Merriam 
dramą "Street Dreams". Veika
las buvo s ta ty tas Broadway ir 
San Francisco teatruose. Jis 
susideda iš 40 dainų pasaulietiš
komis, religinėmis, etninėmis 
(negrų) temomis. Daines su
risiąs vaidybiniais įtarpais. 

POETAI PER TELEFONĄ 
Chicagoje suorganizuotas po

ezijos skaitymas per telefoną. 
Paskambinus telefonu 346-3478 
bus galima išgirsti autorių, 
skaitant] savo poezijos a r pro
zos gabalą. Tam reikalui Chi
cagos meno taryba pakvietė au
torius dalyvauti. Gau ta 160 
prašymų. Par inkta 58. Vieną 

| kūrinį bus galima girdėti per 
3 !_. dienų. 

iOKius, sportuoti-
Lemrmte norime atžvmėti sią 

Lietuvių muziejus nebus dide
lės apimties, be to, neturime pa
kankamai lėšų. Nor ime muzie
juje eksponatais pasiekti tikslą: 
supažindinti svetimtaučius su 

virtuvės padėjėjai Juzefai Gužaus i ė Augustaičiai iš Chicagos, 
kienei, surado sumanius virėjus,; P o l ė P a p i e v i s iš Juno Beach. An-
kuriems reikėjo pavalgydinti be- j t a n a s i r 0 n a žindžiai, iš N . J., 
veik dvigubą skaičių, negu buvo j J u o z a s g E l e n a Ambrozaičiai iš 
iš anksto numatyta. | C a p e C o d Xusipirko namus i r 

Gausiai susirinkusieji pasivai- i ^ Vytautas i r Vanda Majaus-
šino, o klubo pirm. A. Liaugmi- k a i g Detroito, 
nas pasveikino visus narius ir sve- į P r i e š k d i s m e t u s D a y t o n o i r 

čius. Pranešė, kad ateityje prie' a p y l i n k i u Lietuvių klubui buvo į Lietuvos geografine padėtimi, is-
pietų bus veltui duodamas alus, • s v a j o n ė ^ ^ n u o l a t i n į lietuvių j tori j a, kultūra, religija, menu ir 
nes atsiranda geradarių, kurie J k u n i g ą r ^ ^ t u r i m e ne t ik | architektūra; parodyti okupanto 
Įvairiomis progomis užperka po j apsigyvenusį kunigą dr. Kaži- j komunist inės Rusijos terorą Lie-
bacKUtę. j ̂ įggį Ruibj, bet ir lietuvius ne- tuvoje ir t rėmimus į Sibirą; pa-

1 AUTOS ŠVENTĖS [ kilnojamo tu r to pardavėjus : j rodyti lietuvių tautos ryžtingumą 
MINĖJIMAS iuo2Ą Bartkų, Sigitą Ramanaus - ! p e r Šimtmečius ginant Lietuvos 

. . . kienę i r Algį Alksninį. J ie mie- nepriklausomybę ir norą vėl ją 
Po dviejų mėnesių pertraukos, l a i i r a t v i r u n u o š i r d u m o p a t a i - atstatyti. 

rugsėjo 12 d. į Sv. Petro ir Povilo j m u p a d e d a Uetuviams įsikurt i , 
bažnyčią susirinko gražus skaičius j N o r i n č i ų s t a t y t i n a m u s y , . a U e_ 
lietuviškų pamaldų lankytojų, o | t u v i s statybininkas inž. Vytenis 
vieliniai šauliai, vadovaujami. R a m a n a u s k a s . Statybai paruoš-
pirmininko Mykolo Vitkaus, at- t , p i a n u s _ i n ž J o n a s L e p e š k a . 
vyko su savo vėliava, kartu įneš- j T a i p a t r o d o iš praktiškos pusės 
darni Amerikos ir Lietuvos vėlia- j p r c z a į š k a lietuvių kolonijos gy
vas. Kun. dr. V. Andriuška pa- j v e n i m o <ialis. Bet negalima pra-
maldu metu prisiminė, kad jis į, c i t i tylomis nepaminėjus klubo 
Lietuvą, lankyti kunigų seminari- n a r i ų m e n o s r i t i e s v e įkė jus , ku-
ją, atvyko tuo metu, kai buvo r i e k l u b o r e n gin iuose atl ieka 
iškilmingai švenčiama Tautos darbiausią programos dalį: ope-
svente. I atai jam paliko neisdil- r o s s o u s t ė Juoze Krištolai tytė- į Jei įsipiovėte ar įsidrėskėte, 
domą įspūdį. Visa tai prisimm- •. Daugėlienė, režisorė ir ak to rė , kraujavimą galima sustabdyti cit-i 
damas pasakė labai gražų pat- D a m a Mackialienė. visuomeni- rinos sunka. 

Lietuvių muziejus reprezentuos 
Lietuvą Amerikos visuomenei. 

Lietuvių muziejui užbaigti trūks 
ta lėšų. Aukas prašome siųsti: J. 
Staras, 1331 Lakeside Dr. Lake 
W o r t h , Florida, 33460. Ant čekių 
prašoma užrašyti "L . A. M. Ch 
ritable Trust" . 

N A U D I N G I PATARIMAI 

PADĖKA 
A. f A. 

PRANAS KAVALIAUSKAS-KOVAS 
Mirė rugpiūčio 19 d., 1982 m. Palaidotas Sv. Marijos kapinė

je, Omaha, Kebraska. 
Mūsų nuoširdi padėka visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa

tarnavimą, apsilankydami koplyčioje, sukalbėdami rožinį ir paly
dėjo į amžino poilsio vietą. Dėkojame kunigams P. žarkauskui ir 
L. Musteikiui už bažnytinį patarnavimą ir maldas. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, atsiun
tė gėlių, kurie aukojo knygos "Mes lietuviai" išleidimui, kurie pa
reiškė užuojautas asmeniškai, spaudoje ar laiš*kais. Dėkojama "Ram-
byne" chorui už giedojimą gedulingų šv. Mišių metu, organizaci
joms, atsisveikinusioms su velioniu kapinėse. 

Dėkojame visiems, kurie palengvino mūsų skausmą. 

Nuliūdę: ŽMONA ir DUKROS su ŠEIMOMIS. 

J 
A. 

HENRIKUI 
m i r 

jo žmoną Onutę ir 

širdžiai užjaučiame i 

B. ir L. BARAUSKAI 
R. BARAUSKAITĖ 
T. ir R. BARAUSKAI 
V. DAGIENĖ 
S. GRITĖNIENĖ 
0. JUNKERIENĖ 
J. ir D. MAUERSBERGER 
J. PODERIENĖ 

L. PUODŽIŪNIENĖ 
M. RUDAITIENĖ 

i-
A. 

RAŠTIKIUI 
u s , 
kitus gimines nuo-

LT kartu liūdime. 

0. ir J. RUGELIAI 
Z. ir A. SINKEVIČIAI 
V. ir A. STANKEVIČIAI 
K. ULIS 
F. URBELIENĖ 
J. UTARA 
K. VALAVIČIUS 
K. ir K. VALIAI 
A. VALYTĖ 

riotiška. pamokslą. Giesmes var- m n k a S i paskaitininkas Jonas 
gonais palydėjo muzikas Al. 5im-. Daugėla. Jie yra mūsų t au tos 
kus. o po pamaldų visi sugiedoįo , šaukliai, kurie savo daina ir žo-
Lietuvos himną.. . Lgai nuolat kelia paliktos tėvy-

Mia.ni Amerikos lietuviu pilie-' n g S kančias. 
ČIŲ . lubas Tautos šventės minė- Klubas yra veiklus. Prae i tą 

j imą p-adėjo klubo pirm. prof. A.; g e gužės mėn. buvo su ruoš ta s 
Liaugminas, pranešdamas, kad • Motinos dienos paminėjimas, 
vietinė šaulių kuopa sutiko pa-! Rugsėjo 8 dienos — T a u t o s 
ruošti minėjimo programą, ir šventės minėjimas vyko rugsėjo 
pakvietė kuopos pirm. Mykolą j 1 8 į Minėjimas pradėtas pa -
Vitku. Vitkus paprašė įnešti šau- : maldomis, šv . Mišias a tnašavo 
liu kuopos vėliavą ir pakvietė k u n . Ruibys, pasakydamas t a i 
dainininkes Sofiją Šeputiene ir d i e n a i pritaikytą pamokslą, su -
Oną Vaičekonienę sugiedoti Ame- rišdamas tautų praeities t r ag i š -
rikos ir Lietuvos himnus. Atsisto ko likimo išdavas su ateit ies 
į i ^ . . ;- c,,^i.aur.=mu buvo pagerb j galimybe laisvės Lietuvai. P o 
ti už Lietuvos laisvę žuvusieji ir pamaldų Sweden House res tora-
iaua; LLOc.ovojantieji. Paskai- n o salėje bpvo atl ikta meninėj 

Jei belygindamos pradeginote 
skalbinius, parudavusią vietą 
galima išvalyti svogūno sultimis. 
Jomis reikia suvilgyti pradegusią 
vietą ir palikti keletai valandų. 
Po to išskalbti. 

Vinį lengviau įkalsime į medį, 
prieš tai patrinsime ją muilu. 
tiuiiiruitiiiii{iiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiui 

PASAULIO LIETUVIU 
KATALIKU ŽINYNAS 

Redagavo 
KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČILS 

ir MARIJONA SKABEIKIENĖ 

• 

Leidinyje yra adresai lietuvių vys-

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A. 

Mokytojas Vladas Misiūnas 
J a u suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirt is at

skyrė iš ir.ūsų t a rpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio 
netekome 1977 m. spalio 9 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmirkti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 9 d. 7 
vai. ry to T. .Marijonų koplyčioje. Šv. Mišios taip pat bus 
atnašaujarr.os T. Jėzuitų koplyčioj spal. 9 d., 8:30 v. ry to ; 
ir švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioj lapkr. 3 d., 7:30 v. r. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose ir kar tu su mumis pasi
melsti už a. a. Vlado Misiūno sielą. 

Nuliūdę: Žžmona Genovaitė, duktė Virginija Skotte 
su šeima, sūnus Romas su žmona ir giminės. 

tas buvo pakviestas vietinis vi- i daiįs> k u r i ą paruošė ir skai tė į k u p ų u ž Lietuvos ribų. Kunigų išeivi 
suomenes veikėjas, žinomas kny- j jyaBat Mackialienė. Temos t u 
gy apie komunizmą autorius j r į n y S buvo lietuvių tautos isto-
Paulius Leonas. Prelegentas su- ; „nė apžvalga, Lietuvos galybės 
glaustoj istorinėj apžvalgoj iškė
lė didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Vytauto pasiryžimą karūnuo
tis Lietuvos karaliumi per Mari
jos gimimo šventę (rugsėjo 8 d.) 

Suminėjo lenkų intrigas, kurios 
karūnaciją sutrukdė. įdomi pas
kaita susirinkusiųjų palydėta gau
siais plojimais. Lake VVorth lietuviu kolonija 

Meninėje minėjimo dalyje ži-į ga[ y r a mažiausia iš visų Flori-
noma skautininke Kunigunda Ko- į fa kolonijų. Nežiūrint jėgų trū-
datienė parkaitė iš Maironio "Pa- i kūmo, savo užsibrėžtą tikslą bai-
vasario balsų". Dainininkės sol-; gja įgyvendinti: Lietuvių muzie-

ir tragedijos laikai. Visi Įvykio 
faktai buvo perduoti labai g ra 
žioj literatūrinėj formoj. 

S. Sukarevičienė 

Lake Worth, Fla. 
LIETUVIU MUZIEJUS 

Šeputierė ir Ona Vaičekonienė-
akompanuojant muzikei Danu
tei Liaugminienei, gražiai padai
navo partizanų dainą "Stoviu aš 
parimus"'. Visiems dalyviams pri
tariant, minėjimą^ įspūdingai 
baigtas su "Lietuva brangi". M. 
Vitkus padėkojo programos at- j Q 
likėjams, o klubo pirm. A. 
Liaugminas visus pakvietė vai
šėms 

jaus iror.gimo darbai eina prie 
įsėkmmgo užbaigimo. Lietuvių 
muziejus bus Lake VVorth miesto 
muziejuje. 

Vasario 16 d 

joje. Parapijos ir misijos išeivijoje. 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre
sai. Nekrologas lietuvių;kunigų. Mo
terų, vyrų vienuolijos. Laikraščiai ir 
žurnalai ir kita reikalinga informa
cija. 

Išleido Lith. Roman Cath. Priests' 
League of America. Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $8.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd St., 
Chicago, IU. €0629 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKKKK: 

SVETIMI VĖJAI 
Karolė Pažėraitė 

A. + A. 
PRANCIŠKUS DEMERECKIS 

Kai-Mirė Lietuvoje. Gyveno Trakų apskrityje, 
šiadorių valsčiuje, Stasiūnų kaime. 

Palak: -tas Kaišiadorių kapinėse. 
J o ž r o n a i ANELEI , sūnums KAZIMIERUI. RO

MUI Lr VYTUI, dukterims MARCELEI. J ANEI ir 
DANUTEI nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar tu liū
di velionio brolis 

JONAS DEMERECKIS 

Romane Svetimi Vėjai autorė vaiz-
i džiai lengvu stiliumi, pavaizduoja at-
; iikuriančios Lietuvos gyven-mą iaiki 

buvo i š r ink tas j noje sostinėje ir provincijoje. Ramų 
muziejaus steigimo komitetas iš I kūribingą valstybės gyvenimą ūmai 

Daytona Beach, Fla. 
NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Floridoje ištisus metus ža
liuoja laukai, žydi gėl^s ir kru-

trijf asmeny: C. Tuskenis —pirm. 
Dovydaitienė — eksponatu 

globėja ir J. Štaras — iždininkas. 
Lietuviu muziejaus komitetas sa
vo įsipareigojimą baigia atlik
ti ir numato muziejų atidaryti 
lapkričio mėnesį. 

Eksponatu aukotojams iškilo 
klausimas, kaip ilgai jų paauko
ti brangūs daiktai bus apsaugoti? 

sugriauna okupantai įsiveržę j kraštą 
iš Rytų ir Vakarų. . . 

Romanas turi 200 psl. Viršelis: Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė. Spaudė Morkū
no spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
$8.95. 

Užsakymus s ių s t i : 

DRAUGAS, į$Ą5 W. GSrd St 
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| N A U J A D I E N A 1 
= Dainuoja dvynukai -
| ASTRA IR ANDY ŠALČIAI | 
S Dainos pasišokti ir klausytis s 

= "Šita plck^telė tegul riša visus lietuvius visame pasaulyje. Nepa- į 
S mirikime, myl -ome lietuvišką dainą". Taip skamba šis įrašas ar.t H 
S plokštelės viršelio. Plokštelėje įrekorduota: Sirenada. Oi niekad, niekad S 
5 nepamiršiu. NVsšeik, neišeik tu iš sodžiaus. Už kalnų toli toli. Meilės S 
= ieškok. Paskutinis sekmadienis. Aš atsimenu namelį. Man tu graži Z 
E Kaimminka. Iškeikime stikliuką. Nauja diena. Tave aš pažinčiau tam E 
= sią naktį. Ar skirsimės. E 
E Produced by A. ir K. Šaltys, West Germany. E 
2 Kaina su persiuntimu 11 dol. B 

E Užsakymus s iųst i : E 
| DRAUGAS, IfStf W. 63rd Street f 
E Chicago, IL 60629 = 

Chicagos Anglijos Britanijos lietuvių klu
bo nariui 

A. f A. POVILUI BALSEVIČIUI 
mirus, žmonai Gertai, giminėms ir artimie
siems reišk;ame užuojautą. 

KLUBO VALDYBA IR NARIAI 

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

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

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

4330-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741-2 

P E T K U S 
MARQUI I II FLNERALHOML 

TĖ\ \S IR ŠONUS 
2533 VVcst 71 St., C h k . i g o 
14 10 So. 5 0 t h \ \ . . C i c e r o 

I ei. 47<v2345 
MKŠTI Al r O M O B I M A M S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS 
2424 V. fi9th STRl'^ET Tel. REpnblic 7-1213 
11028 Southvrest Hichway, Palos Hills, IU. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavett* 3-3572 

V A S A I T 1 S - BUTKUS 

Chicago, IU. 60629 3 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 6 d 

X "Draugo'' siu metų romą-

X Stasys Lozoraitis, Lietu
vos atstovas prie Vatikano, yra 
atvykęs į Chicagą, kur sekma
dienį Liet. Tautiniuose namuose 
.urCjo išsamų pranešimą apie 
oolitinę padėtį ir lietuvių viltis. 
Iš Chicagcs savaitės vidury va
žiuos į Detroitą, paskui į New 
Yorką ir Putnamą, kur turi 

no konkurso sprendėjų komisi- j įvairių reikalų. St. Lozoraitis 
ja sudaryta iš Chicagoje gyve-1 spalio 4 d. aplankė "Draugo" 
nančių rašytojų ir literatūros Tr iakei ją, painformavo apie 
kritikų. Komisijon įeina rašyt, j diplomatines pastangas Romoje 
Danutė Brazytė - Bindokienė, i r Europoje Lietuvos reikalu, 
poetė Julia švabaitė- Gylienė, ra- Taip pat pasirinko reikalingų 
šytojas Česlovas Grincevičius, j leidinių, kuriuos persiųs į Romą. 
buvęs -Draugo" redaktorius x V v r i a u s i o Įuimwm I s l a i s . 
kun. Andrius Naudžiūnas ir r a . j V i n i i m ) K o m i t e t o ^ j , ^ b u s 
šytoja Nijolė Jankutė-Užubalie- | l a p k r i č i o ^ {6uMmki LoS A n . 
nė. Premijos mecenatė y r a | g e l e s CaM^ Ambasador vieš-
Irena Vinclovienė iš Clevelando. | b u t y j e į r š v Kazimiero lietuvių 
Rankraščius reikia prisiųsti iki | p a r a p i j o j e . La p k r i čio 6 d., šeš-
lapkncio 1 d. = tadienį, 9 vai. ryto prasidės po-

X Akt. Julius Balutis, Agnė; sėdžiai viešbutyje (3400 Will-
Kižienė ir stud. Daiva Markely- j s h i r e BL) ir vakare bus banke
te dalyvaus "Ateities" akademi-j t a s su menine dalimi. Lapkričio 
nio savaitgalio vakaronėje spa-M <*•> sekmadienį, 10:30 vai. Šv. 
lio 15 d. Chicagoje, Jaunimo i Kazimiero bažnyčioje šv. Mišios 
centro kavinėje, skaitydami iš- >ir l 2 v a l - parapijos viršutinėje 
traukas iš a. a. Aloyzo Barono, | salėje — seimo posėdis ir už-
Algirdo Landsbergio, Jolantos' darymas. 
Malerytės ir kitų rašytojų kū- j x D U ^ U S susidomėjimas "Mar-
rybos. Visuomenė nuoširdžiai \ ^ į ^ , feljetono konkursu. Jau 
kviečiama atsilankyti. j p r i s i u s t i ^ rankraščiai. Verti-

x Lietuvių dienos bus šį sek-' n i m o komisijos sprendimas bus 
madienį. spalio 10 d., 11:30-5: paskelbtas spalio 17 d. 3 vai. 
vai. šv. Antano parapijos salėje,' P- P- Jaunimo centre. Koncer-
Cicero. Bus daug lietuviško i t i n ę programą atliks New Yor-
maisto, laimėjimai, muzika ir; ko "Harmonija". Visi kviečia-
kitos įvairybės. Visi kviečiami. | rni. Bilietai Vaznelių prekybo-

_ „ i j e ir "Margučio" raštinėje. 
X A. a. Petro v įciaus mirties į 

sukakties pranešime šeštadie- į x Bariaus - Girėno lituanis-
nio, spalio 2 dienos, laidoje tu- \ tinės mokyklos metinis vakaras 
rėjo būti: Jo giliai tebeliūdi Į mokyklai paremti bus šeštadie-
pusseserė Ieva Pečeliūnas su \ n į spalio 9 d., Jaunimo centro 
šeima (ne "teliūdi"). Už korek- kavinėje 
tūros klaidą atsiprašome. 

x Dariaus ir Girėno posto va
karienei, kuri bus spalio 8 d.. 

x Jadvyga Povilaitienė, Oma
ha. Nebr., mūsų rėmėja ir ben
dradarbė, A. Rastauskas. Rich-

jau visi bilietai išparduoti ir i mond Hts., Ohio, Magdelena 
vietų nebėra. | Šmulkštienė, Chicago, m.. įvai

riomis progomis, atsiuntė po 10 
| dol. aukų ir palinkėjo geros sėk

mės dirbant lietuviškuose dirvo-
X Amerikos Lietuvių polici

ninkų sąjunga ruošia grafinio 
meno ir fotografijos parodą 
spalio 20 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Saržentas 

nuose. Labai ačiū. 
x Valė Sniolis, Brockton, 

Barkauskas ir policijos grafinio ; Mass., mums rašo: "Su šiuo 
meno skyriaus paroda rūpinasi l laiškeliu siunčiu bilietų šakneles 
ir ją rengia. Amerikos Lietuvių Į « 10 ^o l- spaudai paremti. Ne-
policininkų sąjungos pirminin
kas yra Edward J. Mitchell. 

X Viktoras ir Birutė Raur-
kiai, Lmlay City. Mich.. atsiuntė 
20 dol. už laimėjimų bilietus. 
Nuoširdus ačiū. 

X Adelė Bulskienė. Palos 
Park, m., mūsų rėmėja, grąži
no '.almėjimų šakneles su prie- I 

sitikiu laimėti, bet jei laimė
čiau, tegul lieka "Draugui". 
Labai ačiū. 

X Kun. Alg. Bartkus, Annun-
ciation B. V. Churc Frackville, 
Pa., grąžindamas laimėjimų šak
neles su 10 dol. auka rašo: "Su Į 
geriausiais linkėjimais ir pelnin
go pasisekimo' Labai dėko-

rašu: "Siunčiu bilietų šakneles ;
 J a m e ' 

ir 10 dol. auką mielam "Drau- x Muz. Antanas Skridulis, 
gui" paremti. Linkiu ištvermės Cicero, EI., Uršulė Rastenis, 
ir sėkmės visuose darbuose". Chicago. TU., Jonas Gudinąs. 
Širdingas ačiū už viską. Euclid, Ohio, Alfonsas Kasputis, 

X DLK Birutės draugijos cen
trinio Chicagos skyriaus valdy
ba, vadovaujama K. Leonaitie-
nčs, rugsėjo 12 d. baigė savo 
kadenciją. Tą pačią dieną buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: E. Dimins-
kienė — pirmininkė, J. Ivašaus-
kienė — vicepirm. ir iždininkė, 
A. Noreikienė — sekretorė, J. 

j Janulevičienė — parengimų va-
I dovė ir N. Norienė — narė. Re-
| vizijos komisiją sudaro: V. Ge-
į nienė, E. Pušneraitienė ir E. 

Legeckienė. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
| par. draugijos spalio 23-24 die
nomis rengia festivalį, kuriame 
bus žaidimai, laimėjimai, ska
nūs valgiai, muzika ir pasilinks
minimas. Bus išdalinta laimėji
muose 1,500 dol. pinigais. Kvie
čiami visi parapieciai ir iš kitų 
vietovių lietuviai atsilankyti. 

x Donna Kamra, anksčiau gy
venusi Chicagoje, dabar jau ku
ris laikas Floridoje, buvo išvy
kusi į Amerikos Pacifiko pa
kraštį ir Havajus. Iš ten ji at
siuntė sveikinimus. D. Karnrn 
yra nuolatinė ir ilgametė "Drau
go" bendradarbė. 

X Kun. Jonas M. Znotinas. 
Temple HiUs, Md., grąžino lai
mėjimų šakneles, pridėjo 30 dol. 
auką su prierašu: "Siunčiu čeki 
"Draugo" paramai, nes žinau 
jums ji labai reikalinga". La
bai dėkojame už auką. 

X Stanley Yurkus, Chicago, 
111., audyklos "Juosta" savinin
kas, dažnai mus paremia auka. 
Šį kartą grąžindamas laimėjimų 
šakneles, pridėjo 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

X Donatas ir Ona Pusdešriai, 
Detroit, Mich., Juzė Ramanaus
kienė, Chicago, UI., Jonas Ta
mašauskas, Locust Valley, N. 
Y., Stasys ir Ona Deveikis, Los 
Angeles, Cal., Juozas ir Jane 
Agurskiai, Omaha, Nebr., Kle
mensas Žukauskas, Sunny Hiils, 
Fla.. Juozas Steponaitis, Chica
go, UI., visi įvairiomis progomis. 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Nuo
širdus ačiū. 

x Z. ir N. Iingaineriai, Ke-
nosha, Wisc, atsiuntė 10 dol. 

! už laimėjimų bilietus su priera-
išu: "Linkime "Draugui" ge
riausios sėkmės, ir ilgų metų 
Jūsų naudingame ir garbinga
me darbe". Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

X Rimantas Gražulis, Hazel 
Crest, UI., Aleksas Domanskis. 

jWestern Springs, EI., Pranas 
Joga, Akron, Ohio, J. Turčins
kas, Chicago. m., grąžino laimė
jimų šakneles ir pridėjo po 10 
dol. auką. Labai dėkojame. 

<r 
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įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Cfcimgo, ŪL 60628 

TETA LAURA 

Mes visi susirinkome aerodro
me ir laukėme tetos Lauros at
skrendant iš Paryžiaus. Ji ten 

I universitete Versail'yje studija
vo paskutinius metus architek-

i turą. Laukdama galvojau, kaip 
ji dabar atrodo? Ar labai pa-

isikeitė? Kai sutikau Laurą, 
pasirodo, ji nepasikeitė, nors 
metus nemačiau jos. Mes padė
jome jos maišus nešti, o aš jos 

I naują dviratį iš Prancūzijos pa-
1 ėmiau vežti. Visi nuvažiavome 
į Downers Grove pas jos tėve
lius, kurie mus pavaišino žlėg
tainiu (steiku), dešromis, salo
tomis. Aš iškepiau skanų tor
tą, o Milda sausainių. 

Pasivaišinę senelis, Laura ir 
mes visi nuėjome į pievą žaisti 
futbolą. Oras buvo labai gra
žus, buvo smagu žaisti. Kaimy
nų šeima irgi turėjo svečių, tai 
mes su jais sulošėme tinklinį. 
Laimėjome keturis žaidimus. 
Bežaidžiant futbolą, Aldas nety
čia nustūmė Raimį ant plytų. 
Jis susižeidė koją, kraujas labai 
bėgo. Močiutė nusivedė jį na
mo ir aprišo jo žaizdą. 

Pavargę visi grįžome namo. 
Į Kiti išvažiavo į Chicagą, tik Mil
da ir aš nakvojome pas senelius. 
Norėjome pasiklausyti Lauros 
pasakojimų apie Europą. Ita
lijoje ji turėjo automobilio ka
tastrofą, gulėjo Ugoninėje, ten 
jai susiuvo kaktą. Kitą rytą 
Laura mus išvežė į Chicagą. 

Taiyda Rudaitytė, 
Kr. Donelaičio i t m-los 

6 kl. mokinė. 

ATSITIKIMAS SU 
SIDABRINIAIS ŠAUKŠTAIS 

i VVarren, Mich., J. Graužinis. 
Chicago, UI., atsiuntė po 10 dol. 
aukų ir grąžino laimėjimų šak-

! neles. Nuoširdus ačiū. 

X Robertas Kosmonas, Chi
cago, III., mūsų rėmėjas, lietu-

X Dainavos ansamblis stato 
"Vilniaus pilies legendą" pagal 
Aurelijos Baiašaitienės libretą.. 
Muzikos autorius yra meno va
dovas ir dirigentas Aloyzas Jur
gutis. Chicagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama atsilankyti ^ g į į organizacijų darbuotojas, 
spalio 30 ir 31 dienomis Marijos g r ą ž į n o laimėjimų šakneles su 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 1 0 d o l a u k a 1 ^ ^ ačiū. 
Bilietai gaunami Vaznelių pre- i 
kyboje, 2501 W. 71-ma gatvė. 
Telef. 471-1424. (pr.). 

x A. a. Inos Gierštikaitės 
mirties metines minint, šv. Mi
šios už jos sielą bus atnašauja
mos spalio mėn. 10 d., sekma
dienį. 12 vai. T. Jėzuitų koply
čioje. Po šv. Mišių bus pamink
lo šventinimas šv. Kazimiero 
kapinėse. Draugus ir pažįsta
mus prašome prisiminti ją savo 

x Pranešama, kad tradicinė 
Vilniaus diena (spalio 9-oji) 
šiais metais bus minima spalio 
mėn. 10 d. Jaunimo centre. 10 
vai. 15 min. iškilmingos šv. Mi
šios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 
sakys tėv. Jonas Borevičius. SJ. 
Pamaldų metu giedos sol. Geno
vaitė Mažeikienė, akompanuo
jant muz. M. Motiekaičiui. Po 
pamaldų, prie žuvusių už Lietu-maidose. 'pr.). , . . , , , u 

r i vos laisvę paminklo bus pagerb-
X KHionė su daina — World ti kovoję ir mirę dėl sostinės 

Renaissance*' laivu ?u Chicagos Vilniaus. Aukure ugnį įžiebs dr. 
Lietuvių Opera, gruodžio mėn. 
4 dieną. Aplankys: San Juan, 
St. Maarten, Martiniąue. Bar-

J. Šalna, vainiką padės J. Pa-
kaika. Apeigoms vadovaus inž. 
K. Oželis, žodį ta rs V. K. L. 

bados, St. Lucia, Antigua ir St. S-gos Centro Vaidybos pirmi-
Thomas salas. Brošiūros, in- ninkas Albertas Misiūnas. I re
formacija ir registracija (iki tuviškoji visuomenė maloniai 
spalio mėn. 15 dienos) pas : kviečiama minėjime gausiai da-
American Travel Service Bu- lyvauti. 
reau. 9727 South Western Avc., 
Chicago. 111. 60643. Telef. (312) 
23H-978". (sk.). 

Y. K. I* ^-gos Chicagos 
skyriaus vaklvba 

(pr.). 

X Dr. A. B. Gleveckas, Chi
cago. PU., grąžindamas laimėji
mų šakneles, atsiuntė ir 20 dol. 
auką dienraščio paramai, šir
dingas ačiū. 

« x Stasys Žymantas, Tinley 
Park, 111.. S. Činikienė, Chica
go, 111., Jonas Riauba, Toronto, 
Kanada, Maria Svilas. FTushing, 
N. Y.. Joe Rastapkevičius, Dut-
ton, Ont., Kanada, grąžino lai
mėjimų šakneles ir pridėjo po 
10 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Tadas ir Dagmara Jurciai, 
Palos Park, UI., visuomeninin
kai. Cecilia Gibson. Detroit, 
Mich., S. Aleksandravičius, Chi
cago, UI., Kazys Kaminskas, 
Bayside, N . Y., grąžino laimėji
mų šakneles ir pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Petras Petrušaitis, Racine, 
Wisc. mūsų bendradarbis. Jo
nas Byla, Waterbury. Conn., 
K. Prišmantas, Los Angeles, 
Cal.. Aleksandras Atutis, Plea-
sant, Cal., Ben. Norkūnas, Det
roit. Mich., Valerija Buinys. 
Phiiacielphia, Pa.. J. Petkus, 
Kirkland, Wa, pratęsė "Drau
go"' prenumeratą ir kiekvienas 
pridėjo po 7 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Justa Karpiūtė, "VVestville. 
111.. atsiuntė 10 dol. už laimėji
mų bilietus ir kartu palinkėjo 
geriausios sėkmės. Labai ačiū. 

Jonas Minelga 

P I E Š T U K A S 

Rašo Linas 
Ir Marytė, 
Pasakykit, 
Ką daryti? 

Jau nelauksiu. 
Tuoj tėtuko 
Paprašysiu 
Aš pieštuko. 

To tėtuko 
Gerumėlis, 
To pieštuko 
Gražumėlis. 

Juo laiškuti 
Parašysiu 
I r kiškutį 
Nupaišysiu. 

Kai nubėgsiu 
Pas Jūrate, 
Juo abu 
Paišysim katę. 

ir važiuoti j mokyklą, 
noriu pasilikti lietuviu. 

Tačiau 

Vieną dieną aš dviračiu va-
Į žiavau aplink bloką. Aš prava-
i žiavau baltą dėžutę, gulinčią 
; gatvėje. Aš maniau, kad buvo 
i koks niekis ir nuvažiavau to-
j 

: iiau. Paskui vėl pagalvojau ir 
į atvažiavau atgal. Atidariau — 
; šaukštai. Aš nuvažiavau namo 
; ir papasakojau mamai. Mama 
sakė, kad buvo sidabriniai, rei
kia juos nuvežti j policiją. Aš 
su tėte ir broliukais nuvežėm. 
Aš paaiškinai policijai. Jie dar 
manęs paklausinėjo apie dėžutę 
ir ją apžiūrinėjo. Paskui mes 
išvažiavom. Kada nors nuva-

\ žiuosiu pažiūrėti, ar kas atsi
šaukė. Toks buvo mano nuoty
kis su šaukštukais. 

V. Vygantaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

10 metų, mokinė. 
PEL£ IR JOS NAMAS 

Pelė gyver.a savo name. Pelė 
! verda pietus savo mažoje kros-
j nyje. J i miega puoduke. Kai 
Į jai sūrio pritrūksta, ji turi eiti 
j pro katę. Pelė pabėgo su sūriu 
ir nubėgoi r.imo. Dabar ji turi 

! sūrio. 
Audra Naujokaitė, 

Rochesterio lit. m-los mokinė. 
("Lituanistinis švietimas 

Roch esteryje"). 

MAN PATINKA BŪTI 
IJETUVIU 

Man patinka būti lietuviu, nes i I aš moku dvi. kalbas. Tas man į 
padeda, nes aš galiu kalbėti su 
broliais ir kiti žmonės negali su-

I prasti. Taip pat, aš galiu lietu- Į 
i viskas knygas ir žurnalus skai- Į 
i tyti. Kita? dalykas, kuris man Į 
! patinka, tai važiuoti į Dainavą. Į 
Per vasarą mes ten stovyklau-1 
jame, o žiemą važiuojame slidi- Į 
nėti. 

Nepatinka man, kad mokyk- ; 
loję mokytojai negali ištarti 
mano lietuviško vardo. Nelabai I 
patinka šeštadienį anksti keltis Į 

Aldas Kriaučiūnas, 

Detroito "žiburio" lit. m-los 
mokinys. ("Skambutis"). 

MANO DVIRATIS 

Praeitais metais išmokau va
žiuoti dviračiu. Mano tėvai šių 
metų gimtadienio proga man nu
pirko naują mėlyną dviratį. Aš 
su savo draugu kiekvieną dieną 
važinėjuos parke. Nors dvira
tis yra naujas, bet atrodo jau 
daug važinėtas. Kai kur net nu
braižytas. 

Audrias Panaras, 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinys. ( 'Gintaro šalis"). 

MANO ŠUNIUKAI 
Aš turiu du šuniukus. Jie 

vadinasi Pūkas ir Paką. Paką 
berniukas yra 11 metų, o Pū
kas mergaitė — 10 metų. Vieną 
kartą Pūkas turėjo septynis su
mūkus. Aš negaliu atsiminti jų 
visų, nes mes juos pardavėm, 
kai aš buvau labai maža. Tada 
mes gyvenome mūsų sename 
name. 

Lidija Tompauskaitė, 
Los Angeles l i t m-los mokinė. 

("Saulutė"). 

būtų visada sveiki; kad nerūky
tų cigarečių ir cigarų. Kai atei
na šventės, norėčiau, kad jas 
švęstų savo visos šeimos tarpe. 

Marius Valinskas, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanada. ("Liepsna''). 

TRAUKINYJE 
Viena daili ponia pilname žmo

nių traukinyje paklausė kon
duktorių, kada traukinys atva
žiuos į Springfieldą. Konduk
torius buvo užimtas, vėliau pa-
rniršo ir traukinys pravažiavo 
pro Springfieldą. Tada j is atsi
minė tos ponios prašymą. Greit 
paskambino į stotį, sujungė bė
gius ir t raukinys atbulas įvažia
vo į Springfieldą. Jis grei t pa
ėmė tos ponios čemodaną ir lie
pė skubiai lipti laukan. Ponia 
j am paaiškino: 

— Man nereikia čia išlipti. 
Mano duktė man sakė, kai pri
važiuosi Springfieldo stotį, tada 
paimk tabletę, nes aš neturiu 
laikrodžio. 

GALVOSŪKIAI 
Su spalio mėnesiu pradedame 

naują galvosūkių seriją, kuri tę
sis iki pavasario. Galvosūkių 
sprendimai paremti taškų siste
ma. Už galvosūkių sprendimus 
skiriamos piniginės premijos. 
Premijų dydis priklauso nuo 

j sakiniu ir baigtą darbą atsiųsk 
redaktoriui. Gausi 10 taškų, čia 
surašyti žodžiai, kuriuos turėsi 
įrašyti vietoje daugtaškių. Žo
džiai nėra surašyti iš eilės. 

1) Taupyti, 2) sakyti, 3) 
įdrėksti, 4) laiptai, 5) įkąsti, 6) 
pažaisti, 7) sušlapti, 8) kiemas, 
9) katinas, 10) lyti, 11) subrai
žyti, 12) vakar, 13) tave, 14) 
skriausti, 15) braižyti. 
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GALVOSŪKIS NR. 3 
(Žiūrėkite piešinėlį). Pasinau

dodami kvadratais, nupieškite 
ančiuką tuščiuose langeliuose ir 
nuspalvokite. (Gausite 5 tašk.). 

Pie<& Taiyda Rudaitytė 

JEI AŠ TURBCIAU VAIKŲ 

Aš norėčiau, kad mano vaikai 
būtų labai draugiški. Man pa
tiktų, kad užaugę būtų sporti
ninkai ir užsidirbtų daug pini
gų. Būtų gražu, kad pasidary
tų labai garsūs ir turėtų Mer
cedes Ferrari Porsche automo
bilius. Kad jie gyventų dide
liuose namuose ir mane ten 
pakviestų. Man būtų labai sma
gu, kad jie apsivestų su gražio
mis mergaitėmis. Vasaromis, 
kad būtų vadovai stovyklose. 
Svarbu, kad negertų alaus, vy
no ir kitų alkoholinių gėrimų. 

surinktų taškų skaičiaus. Dau
giau taškų, daugiau pinigų. Lai
mės daugiausiai taškų tie. kurie 
nepraleis nė vieno T. Ž. nume
rio spręsdami uždavinius. Gal
vosūkių bus sunkesnių ir leng
vesnių- Pajėgesni galės spręsti 
sunkesnius, silpnesni — leng
vesnius. Konkurse gali daly
vauti visi iki 16 metų amžiaus. 
Gali spręsti uždavinius ir vy
resni, bet premijų negali laimė
ti. Siųsdami atsakymus, para
šykite ir savo amžių. Pasibai
gė gražiosios dienos, prasidėjo 
darbo sezonas. Tad visi į darbą! 

Atsakymams atsiųsti duoda
mas vieno mėnesio laikas. Ne 
visur paštas pristato "Draugą" 
tvarkingai, tad bus užtenkamai 
laiko ir tolimiesiems laiku at
siųsti sprendimus. Kai T. Ž. bus 
paskelbtas galvosūkio atsaky
mas, o iki to laiko jūsų atsa
kymo negausiu, tas sprendimas 
nebus užskaitytas. Tad patariu 
ilgai nelaukti, kai išsprendėteį 
uždavinį, tuoj ir siųskite, paš-1 
tu ne visada pasitikėkite. 

Sėkmės visiems sprendėjams. 

Redaktorius 

GALVOSŪKIS NR. 1 
Vynuogių dėžė kainuoja 6 dol. 

40 centų. Kiek kainuoja tuščia 
dėžė, jei vynuogės yra šešiais 
doleriais brangesnės už tuščią 
dėžę- (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR, 2 

Surask šiame Tėvynės Zvaigž-1 
dutės numeryjo pasakėlę "Ne
geras vaikas". Skaitydamas pa-
steoėsi daugelyje vietų daug
taškių. Nurašyk šią pasakėlę ir 
vietoje daugtaškių jr?išyk reika
lingus žodžius, suderink juos su 

GALVOSŪKIS NR. 4 
(Žiūrėkite piešinėlį) Du ber

niukai nuėjo prie ežero. Vienas 
įsėdo į laivelį ir nuplaukė tolyn, 
antras liko prie kranto. Pakilo 
vėjas, padidėjo bangos. Berniu
kas neramus laukia draugo 
grįžtančio laiveliu. Padėkite 
greičiausiu būdu jam pasiekti 
krantą. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 5 
Parašykite kelis Lietuvos 

miestų pavadinimus, kuriuos 
okupantas surusino, davė rusiš
kus pavadinimus. (5 taškai). 

NEGERAS VAIKAS 
Sėdi Linas ant . . . . ir nuobo

džiauja. Priėjo prie jo Birutė 
ir . . . . : 

— Linai, ateik pas mane . . . . ! 
— Neisiu, į jūsų . . . . ateina 

voverių! 
— Na tai kas? 
— Kaip tai kas? O jeigu jos 

mane su nagais . . . . ? 
— O kodėl gi jos tave 
— Gi todėl, kad aš jas nese

niai . . . . 
Priėjo prie Lino Aras ir . . . . : 
— Ateik pas mane pa . . . . ! 
— Ne, neisiu! Pas yra 

Rudis! Jis man 
— O kodėl jis turėtų tau . . . . ' 
— Todėl, kad aš jį ak 

menimis apmėčiau! 
Vaikams nuėjus pradėjo . . . . 

Saulė atidarė langą ir ėmė . . . . 
— Eik į vidų ! 
— Neisiu, — atsakė Linas. — 

Ten yra 
— Na ir kas? 
— Jis man ! 
— Kodėl ? 
— Todėl, kad aš jį už uode 

gos 
Sėdi l inas ant . . . ir šiam 

pa. Nėra jam vargšui kur dėti? 

I .' 


