
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
ENCE DEPARTMENT 

SERIALS DIVISION 
V/ASHINGTON, DC 2 0 0 2 5 DM 

• • rx A I K I I A I S I w « W l JZ> D/\!i_V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

Vol. LXXVI Kaina 25 c. TREČIADIENIS — WEDNESDAY, LAPKRITIS — NOVEMBER 17, 1982 N r . 235 

"L.K.B. Kronika" Nr. 53 

Rašo Lietuvos kunigai 
ir tikintieji 

Klaipėda. 
TSRS Aukščiausios Tary

bos Prezidiumo pirmininkui 
Brežnevui — 

Nuorašai: LTSR Ministrų 
tarybai ir TSRS religijų reika
lų tarybos pirmininkui Kuro-
jiedovui — 

Klaipėdos tikinčiųjų 
Pareiškimas 

Jau šeštą kartą kreipiamės į 
Jus, TSRS Aukšč. Tarybos 
Prezidiumo Pirmininke, prašy
dami grąžinti mums 1961 m. 
mūsų lėšomis ir darbu pastaty
tą Klaipėdos katalikų bažny
čią. 

Ši bažnyčia buvo statoma 
nuo 1956 m., gavus leidimą iš 
TSRS Aukš. Tarybos ir TSRS 
Ministrų Tarybos bei LTSR 
Ministrų Tarybos. Tikinčiųjų 
pastatyta bažnyčia 1961 m. 
buvo atimta ir paversta filhar
monijos sale . P r a š y d a m i 
grąžinti Klaipėdos katalikų 
bažnyčią, pasiuntėme pareiški
mus su Lietuvos tikinčiųjų 
parašais: 

1. 1974 m. TSRS RRT įgalio
tiniui Kurojiedovui — apie 
3500 parašų; 

2. 1979 m. kovo mėn. TSRS 
Aukšč. Tarybos prezidiumo 
pirmininkui — 10241 parašai; 

3. 1979 m. spalio mėn. TSRS 
ATP pirmininkui — 148149 
parašai; 

4. 1980 m. TSRS ATP 

pirmininkui — virš 600 parašų; 
5. 1981 m. birželio ir rugsėjo 

mėn. pasiųstos Klaipėdos 
tikinčiųjų delegacijos iš trijų ir 
dešimties žmonių į TSRS CK ir 
RR tarybą. Palikti pareiški
mai TSRS ATP ir Religijų 
reikalų tarybai. 

Klaipėdoje yra apie 190,000 
gyventojų. Nidoje ir Juodkran
tėje katalikų bažnyčios uždary
tos prieš 20 metų, todėl Klaipė
dos miesto ir apylinkių 
tikinčiųjų susidaro apie 200,-
000. Mažutė 220 kvadratinių 
met rų b a ž n y t ė l ė nega l i 
sutalpinti tikinčiųjų: vieni, 
stovėdami bažnyčioje, dėl 
tvankumo ir spūsties alpsta, 
kiti priversti stovėti lauke. O 
didžiųjų švenčių dienomis 
tikintieji užpildo šalia esan
čias gatves. 

Prašome kuo greičiau 
atitaisyti tikintiesiems pada
rytą skriaudą ir grąžinti 
K la ipėdos b a ž n y č i ą jos 
š e i m i n i n k a m s — t ik in 
tiesiems. 

Mes, Klaipėdos tikintieji, 
savo bažnyčios niekada neišsi
žadėsime ir dėsime visas 
pastangas jos atgavimui. Be 
to, šis incidentas tarp tary
binės vyriausybės ir tikinčiųjų 
neigiamai atsiliepia TSRS 
prestižui šalyje ir užsienyje. 

1982 m. balandžio mėn. 
21,033 parašai 

Reformų komisija 
baigė posėdžius 

Washingtonas. — Savo 
posėdžius baigė 15 narių komi
sija, svarsčiusi socialinės 
apdraudos reformas. Savo 
rekomendacijas ji turės įteikti 
prezidentui, tačiau skelbiama, 
kad tų rekomendacijų nepa
vyko surašyti, nes komisijos 
nariai suskilę į respublikonus 
ir demokratus. Galima laukti 
dviejų komisijos raportų, iš 
kurių prezidentas pats turės 
pasidaryti išvadas. 

Komisijoje, kuriai pirminin
kavo ekonomis tas A lan 
Greenspan, yra respublikonai 
senatoriai Robert Dole, sen. 
Wiliam Armstrong, sen. John 
Heinz; kongresmenai Barber 
Conable iš New Yorko ir 
William Archer iš Texas. 
Demokra ta i : sen. Daniel 
Moynihan. atstovas Claude 
Pepper iš Floridos ir buv. atsto
vė Martha Keys iš Kansas. Be 
jų komisijoje yra Prudential 
Insurance Co. pirm. Robert 
Beck. Shaklee Corp. vicepirm. 
Mary Fuller, National Associa-
tion of Manufacturers pirm. 
Alexander Trowbridge ir buvęs 
Louisianos atstovas Kongrese 
dem. Joe Waggonner. Du 
nepartiniai komisijos nariai: 
AFLCIO pirm. Lane Kirk-
land ir Robert Bali. buvęs 1962-
1973 socialinės apdraudos 
viršininkas. 

Daugiausia vilčių susitarti 
sukėlė vad inami pensijų 
pragyvenimo kainų pakėli
mai. Iki šiol pensijos buvo 
didinamos pagal vartotojų 
prekių indekso kilimą. Dažnai 
tos ka inos pra lenkdavo 
dirbančiųjų algų kilimą. Tuo 
atveju pensininkų pensijos 
kildavo greičiau už darbinin
kų algas, nors darbininkai 
savo mokesčiais išlaiko penai-

TRUMPAI 
IS VISUR 

Lech Walesa, uždraustos Solidarumo organizacijos pirmininkas, sugrį
žo pas šeimą po 11 mėnesių internavimo. Jį pasitiko tūkstantinė minia, 
su juo bando susitikti iš viso pasaulio suvažiavę korespondentai. Jis 
pasakė, kad jaučiasi kaip cirko artistas, vaikščiojąs ant ištemptos vir
vės, nuo kurios nukritęs, jis vėl atsirastų kalėjimo kieme. 

Karvių lenktynės 
rusų imperijoje 

jų fondą. Fondas daug metų 
išmokėdavo didesnes sumas, 
negu gaudavo iš dirbančiųjų. 
Siūloma pensijų kilimą suly
ginti ne su kainų kilimu, bet su 
algų kilimu. Arba nustatyti 
pensijų kėlimo pastovų meto
dą, sakykim, 4 nuoš. per metus, 
nežiūrint, kokia bebūtų inflia
cija. 

Nežiūrint į politinį komi
sijos narių pažiūrų pasiskirs
tymą, visi sutiko, kad negali
ma leisti sistemai bankrutuoti, 
bet reikia rasti būdą išgelbėti 
visą sistemą. Daug šalininkų 
rado siūlymas praplėsti socia
linę apdraudą ir federaliniams 
tarnautojams bei žmonėms 
kurie „dirba patys sau", kaip 
įvairūs biznieriai, profesiona
lai. Siūloma ir juos įtraukti į 
sistemą. Jų įnašai atneštų į 
pensijų fondą apie 20 bil. dol. 
per metus. 

Yra s iū lymas apmokėti 
s o c i a l i n ė s a p d r a u g o s 
administravimo išlaidas (apie 
2 bil. dol. per metus) iš bendrų 
valstybės iždo pajamų. Tas 
irgi sudarytų naujas sumas 
pensijų fondui. 

— Izraelyje širdies ataką 
gavo a t sargos generolas 
Chaim Herzog, buvęs ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, 
buvęs Izraelio saugumo virši
ninkas. 

— Londone vyksta NATO 
valstybių parlamentinių dele
gacijų konferencija. 

— Libijoje prasidėjo Afrikos 
Vienybės užsienio reikalų 
ministenų konferencija. Ją 
atidarė Libijos vadas Khadda-
fi. Jis pirmiausia išprašė iš 
salės visus užsienio diploma
tus, jų tarpe Vakarų valstybių 
ir Sovietų Sąjungos. 

Maskva. — Kada Sovietų 
Sąjungos komunistų partija 
paskelbė gyventojų aprūpini
mo maisto produktais progra
mą, sovietų spaudoj dar 
pagausėjo straipsnių apie 
žemės ūkį. Ištisi puslapiai 
skiriami gyvulininkystės , 
pieno ūkio, veislininkystės, 
pašarų paruošimo temoms. 
Žemdirbiai rag inami vis 
kiečiau dirbti, ūkio viršininkai 
mokomi, kaip paruošti naujas 
melžėjas, kaip įdiegti joms 
pasididžiavimo savo išdir
biais jausmus. Partijos laikraš
čiai pilni įvairių socialistinių 
lenktynių laimėtojų nuotrau
kų. Melžėjoms skiriami pagy
rimo lakštai, medaliai. 

„Tiesa" rašo apie pašarus: 
„Kai kalbama apie pašaras, 
negali būti dviejų nuomonių: 
gerą produkciją galima gauti 
šeriant gyvulius tik gerais 
pašarais". 

Visi darbo lenktynių propa
guotojai iki šiol retai užsimin
davo apie patį pieno ūkio 
pagrindą — karvutes. Lapkri
čio 4 d. „Tiesa" šią spragą 
užpildo, pasakodama apie 
karves , , s tachanovie tes" , 
kurias sunku pralenkti. Pasiro
do, kad „produktyviausia 
Lietuvos juodmargių veislės 
karve pripažinta Bautė iš 
Gyvulininkystės ins t i tu to 
Baisogalos eksperimentinio 
ūkio. Kapsuko rajono „Pava
sario" kolūkio karvė Audra 
davė pieno kiek mažiau, tačiau 
jos pienas žymiai riebesnis. 
Lietuvos žalųjų karvė rekor
dininkė — Sloga iš Radviliš
kio Beinoravos gėlių ir daržo
vių sėklininkystės ūkio, tačiau 
pieno riebalų kiekiu ją pralen
kė Joniškio rajono Bariūnų 
kolūkio karvė Krimė". 

Toliau laikraštis rašo, kad 
Vilniaus juodmargė Dinama 
per savo netrumpą amžių davė 
82,958 kg. pieno, tačiau ją 
pralenkė joniškietė Radasta su 
84,391 kg. 

Nors tos ..lietuvaitės" ir 
stengiasi, jas nugalėjo Čėlia-
binsko srities juodmargė 
Volga B Kostromos veislės 

Krasa. Tos rekordininkės 
gerbiamos, tačiau „Tiesa" 
rašo, kad nė viena karvė 
pasaulyje negali prilygti Ubre 
Blankai iš Kubos. Ši Holš-
teinų fryzų veislės atstovė per 
parą davė 10 sklidinų kibirų 
pieno. Jos produktyvumas per 
metus — 24,268 kg pieno. 

Toliau „Tiesa" nurodo, kad 
reikia tobulinti bandą. Prastą 
karvę nors midum girdyk, ji 
daug pieno neduos. Ir tary
biniai, ir užsienio mokslinin
kai tvirtina, kad nuo šėrimo, 
laikymo ir priežiūros priklau
so net devyni dešimtadaliai 
karvės pieningumo. 

Todėl partija, bandydama 
aprūp in t i liaudį mais to 
produktais, oando pirkti savo 
„soclenktynėse" besivar-
žančiom karvėm kapitalis
tinius kukurūzus. 

— Vakar Edwards aviacijos 
bazėje, Kalifornijoje laimingai 
nusileido erdvėlaivis Colum-
bia, sėkmingai atlikęs savo 
penktąją kelionę. 

— Prezidentas Reaganas 
vakar tarėsi su iš Maskvos 
grįžusiu sekretoriumi Shultz. 
Prezidentas išvyko į New 
Orieans, kur pasakė kalbą 
cankininkų susirinkime. Šian
dien prezidentas lankysis 
Floridoje, kur kalbės apie kovą 
prieš narkotikų platintojus. 

— Vak. Vokietijos policija 
sugavo teroristų „raudonosios 
armijos" grupės vadą. 

— Senatorius Henry Jack-
son pasiūlė įsteigti jungtinį 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
technikų centrą, kuris prižiū
rėtų, kad atominis karas nekil
tų per klaidą, atsitiktinai, dėl 
instrumentų gedimo ar kitų 
priežasčių. 

— Lenkijos karinės vyriau
sybės vadas gen. Jaruzelskis 
pasakė Maskvoje Graikijos 
premjerui Papandreou, kad 
Lenkijoje karinis stovis bus 
atšauktas per ateinančius du 
mėnesius. 

— Kalifornijoj federalinis 
teisėjas atmetė bylą, kur 
jaunas vaikinas buvo kaltina
mas dėl atsisakymo registruo
tis karinei prievolei. 

— Angolos nacionalistų 
sukilėlių Unitą grupė paleido 
du rusus, kuriuos kalino dve
jus metus. Jie pateko j nelais
vę, kai sukilėliai numušė so
vietų transporto lėktuvą. Rusai 
perduoti P. Afrikos Raudona
jam Kryžiui. 

— Salvadoro teisėjas paskel
bė, kad bus teisiami penki 
kareiviai, kaltinami keturių 
JAV misijonierių moterų 
nužudymu. Jų tarpe žuvo lietu
vaitė uršulietė sesuo Dorothy 
Kazei, 41 metų. 

— Jordano karalius Hussei-
nas lankosi Prancūzijoje, 
ieškodamas pritarimo savo 
Viduriniųjų Rytų taikos 
pianui. 

— Italijoje prezidentas Per-
tini tariasi su politinių partijų 
vadais dėl naujos vyriausybės 
sudarymo. 

Katalikų vyskupai 
ir atomo ginklai 

Andropovas tarėsi 
su viceprez. Bushu 
Maskva . — Naujasis sovie

tų partijos vadas Andropovas, 
palydymas užsienio reikalų 
ministerio Gromyko ir Brežne
vo užsienio reikalų patarėjo 
Andrei Aleksandrovo-Agen-
tovo 45 minutes kalbėjosi su 
viceprezidentu Bushu ir sekr. 
Shuitzu. 

Susitikimas buvęs nuošir
dus, naudingas ir atviras. 
Stebėtojai prisimena, kad su 
buvusiu KGB viršininku An
dropovu pirmą kartą susitiko 
buvęs CIA direktorius (1976 ir 
1977) Bushas. JAV ambasado
je Bushas ir Shuhzas aplankė 
rūsyje nuo 1978 m. gyvenan
čius šešis sovietų sekmininin-
KU8. 

Po Brežnevo laidotuvių 
Kremliuje įvyko priėmimas, 
kuriame Andropovas labai 
nuoširdžiai Šnekėjosi su Kini
jos užsienio reikalų ministenų 
Huangu, kuris pareiškė norą 
stiprinti Kinijos-Sovietų Są
jungos ryšius. 

Washingtona8. — JAV Na
cionalinė Katalikų Vyskupų 
konferencija, kuriai priklauso 
285 aktyvūs vyskupai, pradėjo 
sesiją Washingtone. Svars
ty bose nagrinėjami: taikos ir 
karo, atominių ginklų lenk
t y n i ų , a t o m i n ė s j ė g o s 
„atgrasinimo" politikos ir 
panašūs klausimai. Pernai 
konferencija sudarė šiems 
klausimams studijuoti komi
siją, kuriai vadovauja Chica-
gos a r k i v y s k u p a s Joseph 
Bernardin. Jo grupė paskelbė 
spalio 26 d. pareiškimo projek
tą, kurį konferencija ir svarsto. 
Stebėtojai mano, kad vyskupų 
tarpe kils ginčų ir įvairių siūly
mų projektą leisti, papildyti ar 
atmesti. Kai kurie vyskupai 
mano , kad b randuo l in i a i 
ginklai nepateisinami mora
lės prasme, todėl jų reikia 
atsisakyti, nežiūrint, ką darys 
kitos atominės galybės. Minė
tam vyskupų komisijos projek
te sakoma, kad atominis atgra-
s i n i m a s m o r a l i a i y r a 
priimtinas, tačiau reikalau
j a m a užša ldy t i a tominių 
ginklų g a m y b ą abiejose 
pusėse. 

Amarilio, Texas arkivys
kupas Leroy Mat thieson 
pagarsėjo absoliučiai pasmerk
damas branduolinius ginklus, 
net ir jų turėjimą ..atgrasini
mui". J is siūlo uždrausti visus 
branduolinius ginklus, nežiū
rint kokiam tikslui jie gamina
mi. Kai kurie tos vyskupijos 
katalikai, paklausę vyskupo, 
pasitraukė iš darbo atominių 
ginklų fabrike. 

, ,The N a t i o n a l Catholic 
Reporter" redaktorius Thomas 
Fox pareiškė, kad kai kurie 
kairieji vyskupai reikalauja 
žengti toliau ir uždrausti 
a tomin ius g ink lus . Kiti 
nurodo, kad atominių ginklų 
turėjimas ir grasinimas juos 
panaudoti padėjo Amerikai 
i š la iky t i p a s a u l i n ę taiką. 
Negana turėti branduolinius 
ginklus. Reikia turėti ir valią 

juos panaudoti. Jei nebus 
tokios politinės valios, nieko 
nepadės ginklų turėjimas. 

Vyskupų konferencijos pir
mininkas Minneapolio arki
vyskupas John Roach yra 
pareiškęs, kad katalikų Bažny
čia turi pasakyti atominiam 
karui griežtą — „Ne". 

Seattle arkivyskupas Ray-
mond Hunthausen pasakė 
konferencijoje, kad vyskupų 
pareiškimas turi reikalauti, 
kad vyriausybė atsisakytų 
branduolinių ginklų, nežiū
rint, ką kiti tuo klausimu dary
tų. Vyskupas pasižymėjo savo 
a k t y v i u p a s i p r i e š i n i m u 
branduoliniams ginklams. Jis 
net atsisakęs mokėti savo fede-
ralinius mokesčius, protes
tuodamas prieš vyriausybės 
ginklavimosi politiką. 

New Orieans arkivyskupas 
Phi l ip H a n n a n kritikavo 
vyskupų laiško projektą, ragin
damas jo atsisakyti ir laikytis 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pare išk imo ginklavimosi 
klausimais. Dešiniųjų vysku
pų nuomone, Amerikos nusi
ginklavimas, branduolinių 
ginklų atsisakymas paliktų 
Ameriką atvirą branduolinei 
Sovietų Sąjungos atakai. 

Konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Roach pabrėžė 
savo atidarymo kalboje, kad 
vyskupų opozicija atominiam 
karui ristina su katalikų kova 
su abortais. Tuos du klausimus 
riša bendras siūlas, kuris yra 
Bažnyčios doktrinos pagrin
das. — pagarba žmogaus gyvy
bei. 

— Valst . sekr. Shultz 
gruodžio mėn. aplankys septy
nias Vakarų Kumpos sostines. 

Pasitarimai su 
kancleriu Kohl 

W a s h i n g t o n a s . — 
Pabrėžiama, kad prezidento 
Reagano ir Vak. Vokietijos 
kanclerio Kohl susitikimai 
praėjo labai darniai, visuose 
klausimuose pasirodė visiškas 
pažiūrų sutapimas. Daugiau
sia buvo sustota prie santykių 
su Sovietų Sąjunga. Pripažin
ta, kad Vakarų vertybės ir tiks
lai skiriasi nuo sovietų ver
tybių ir tikslų, tačiau, jei 
Maskva laikysis nuosaikumo 
ir susivaldymo politikos. 
Vakarai sieks santykių pageri
nimo. 

Paskelb tame bendrame 
pareiškime Reaganas ir Kohl 
ragina Sovietų Sąjungą paro
dyti daugiau respekto žmo
gaus teisėms, nevaržyti lais
vių savo teritorijoje ir šalyse, 
kur sovietai dominuoja. 
Raginama nenaudoti karinės 
jėgos, siekiant užsienio poli
tikos laimėjimų. 

Amerika toliau pažadėjo 
energingai siekti susitarimo 
apriboti Europoje branduo
lines raketas, o V. Vokietija 
pažadėjo, nežiūrint didelės 
opozicijos, dislokuoti viduti
nių nuotolių raketas, jei dėl jų 
nebus su sovietais susitarta 
dabar vykstančiose Ženevos 
derybose 

Brežnevas ilsisi 
netoii Lenino 

M a s k v a . — S o v i e t ų 
prezidento Brežnevo karstas 
palaidotas Raudonojoje aikš
tėje, netoli Lenino mauzolie
jaus, tarp dviejų senų revoliu
cijos vadų: Jakovo Sverdlovo ir 
Felikso Dzeržinskio, slapto
sios saugumo milicijos kūrėjo 
ir vado. Stalinas palaidotas 
apie 30 metrų toliau nuo Leni
no, ne tokioje garbingoje vieto
je. 

Laidotuvėse dalyvavo 32 
valstybių galvos. 15 premjerų, 
daugelio valstybių žemesni 
valdininkai, keturių monar
chijų atstovai. Matėsi PLO 
v a d a s A r a f a t a s . Kubos 
d ik ta tor ius Fidel Castro, 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius ir kt. 

A t s i s v e i k i n i m o k a l b a s 
pasakė naujasis sovietų komu
nistų partijos gen. sekretorius 
Andropovas ir gynybos minis-
teris maršalas Ustinovas. Abu 
gyrė Brežnevo politiką ir žadė
jo jos toliau laikytis. Andropo
vas pabrėžė, kad bus laiko
masi kolektyvinės vadovybės 
principų. 

Korespondentai pastebėjo, 
kad part i jos sekretor ius 
Kirilenka stovėjo ne su polit-
biuro nariais, bet toliau, su 
centro komitetu. 

Wa!esa turi būti 
laba! atsargus 

G d a n s k a s . — Užsienio ko
respondentai Lenkijoje apgulė 
iš kalėjimo paleisto Lech VYale-
sos namus, klausinėdami jį 
apie jo nuotaikas ir planus. 
Walesa atvirai pasakė, kad jis 
turi būti labai atsargus, nes vėl 
gali būti uždarytas. J i s gud
riai atmetė pavojingesnius 
korespondentų klausimus, 
sakydamas, kad po 11 mėne
sių izoliavimo jis atsilikęs nuo 
Įvykių, turįs patyrinėti padėtį. 

Walesa pasakė, kad karinė 
valdžia jam nestatė jokių sąly
gų, jam nereikėjo nieko 
pasirašyti ar pažadėti. Iš savo 
internavimo vietos VValesa 
buvo nuvežtas j Varšuvą, kur 
prokuroro įstaigoje tris valan
das buvo mokomas, kaip nepa
žeisti karinio stovio taisyklių. 

S t e b ė t o j a i m a n o . kad 
Walesos padėtis nepavydė
tina. Jei jis bus per daug atvi
ras, jis patenkins romantiškas 
lenkų svajones apie jo 
vadovaujamą žygį į laisvę, 
tačiau vėl gali patekti į kalėji
mą. Jei jis bus per daug atsar
gus, juo gali nusivilti jo buvę 
rėmėjai ir Solidarumo nariai. 
Walesa pasakė, kad jis dabar 
turi „būti labai, labai išmin
tingas". 

KALENDORIUS 
Lapkričio 17 d.: Alfiejus, 

Elzbieta V.. Getautas. Gilvinė 
Lapkričio 18 d.: Odonas, 

Salomėja. Lizdeika. Ledrūna. 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 
4:29. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

45 L, naktį 30 1. 
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Sesės r ik iuojas i Clevelando "Neringos" tunto iškilmingoje sueigoje. Nuotr. V . Bacev ič iaus 

Lapkričio 15 d. sukako treji 
metai , kaip, paklususi Vy
riausio Vadovo šaukimui, 
Amžinybėn iškeliavo savo 
gyvenimą lietuviškajai skau-
tybei ir l ietuviškam jaunimui 
skyrusi v.s. Ona Saulaitienė. 
Nors š iandien ji nebedaly-
vauja mūsų sueigose, stovyk
lose, suvažiavimuose, bet ji 
v isuomet bus su mumis prisi
minimuose , kalbės savo pa
liktu rašy tu žodžiu ir jos lie
tuvių kalbon išverstu ir 
l ie tuvai tėms pritaikytu lordo 
Baden - Powellio skaučių va
dovu "Skautybė mergai
t ėms" . Šios liūdnos sukak
t ies proga prisimindami sesę 
Onutę , spausd iname jos prieš 
12 metų rašytą ir š iandien ak
tualų straipsnį. 

Red. 
Imkime dalykus, kokie jie 

yra: viena dalis mūsų skautų ir 
skaučių kalba gerai lietuviš
kai, kita silpniau arba net ki
bai silpnai. 

Nepradėkime gilintis j tai, 
kas, gal būt, prieš mus arba ša
lia mūsų galėjo išmokyti mūsų 
skautiškąjį jaunimą gražiai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Iš to 
maža naudos, nebent mūsų 
skautiškajam priėjimui išryš
kinti ir pasiryžimui sustiprin
ti. Vietoje to pasvarstykime, ką 
mes galime ir privalome tuo 
reikalu daryti, kuo galime 
priaugančiam jaunimui padė
ti. O padėti jam mes tikrai gali
me — kartais pasiseks net pa
daryti stebuklą! 

T r u m p a m e s t r a i p s n y j e 
teįmanoma iškelti keletą min
čių ir sumanymų, bet gal atsi
ras vadovų arba vadovių, ku
rie panorės papildyti juos savo 
siūlymais ir pavyzdžiais iš 
praktikos. Tas būtų labai Įdo
mu. 

Esame vadovai, vadovės. 
Dirbame ir žaidžiame drauge 
su jaunesniais broliais ir sese
rimis. Niekas nereikalauja, 
kad elgtumėms vaikiškai, nors 
ir vadovaujame vaikams. 
Drauge rišame mazgus, dirba
me darbelius, bet nešokinė-
jame ant vienos kojos, nesi-
ritame žolėje, nešaukiame 
pilna gerkle, nors būtume tuo 
momentu ir labai entuziastin
gi. Elgiamės natūraliai, ir jau
nesnieji laukia, kad elgtumė-
mės natūraliai. 

Mums natūralu kalbėti lie
tuviškai: lietuvių kalba yra 
svarbus ramstis, kuriuo grin
džiame savo skautiškąją veik
lą atskirai nuo kito jaunimo 
gyvenamajame krašte. Todėl 
mes neištikimi sau ir nuviiia-
me jaunesniuosius, jei prade
dame kalbėti, kad ir maišyta 
kalba, nors tai kartais atrodo 
"gre ič iau , tiksliau, pato
giau ..." Kur mes skubame? Ar 
jau taip sunku kelis kartus aiš
kinti? Ar nėra jaunesniųjų bro
lių ir sesių, kurie mums mielai 
padėtų šioje byloje? 

Žinoma, vpnkime kokiu nors 
būdu pajuokti kitą — ne lietu
vių — kalbą. Tai nepadoru, ir 
jaunimas jautrus tokiai netei
singai laikysenai. Visos kal
bos įdomios, visom kalbom rei
kia s tengt i s ta isykl ingai 
kalbėti, fbet ypač savąja!). 
Kiekviena kalba tinka savo 
vietoje savo reikalui. Kiekvie
nas kraštas, kiekviena tauta 
didžiuojasi savo kalba. Moks
lininkai net šiais laikais tiria ir 
užrašinėja visokių toli nuo civi
lizacijos gyvenančių tautelių 
arba net negausiu giminių kal
bas, nes kalba yra brangi žmo

gaus dalis ir raktas į jo praeitį, 
galvojimą ir laikyseną. 

Visa širdimi trokštame, kad 
mūsų jaunoji karta mokėtų lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti ne tik tam, kad t as 
mums malonu ar kad galėtu
me pasirodyti prieš kitus, bet 
kad tikime, jog tai mūsų gar
binga pareiga pavergtos Lie
tuvos ir jos žmonių atžvilgiu ir 
jog pilnutiniam žmogui — lie
tuviui jo tėvų ir protėvių kalba 
būtinai reikalinga. 

Lietuvių kalba priklauso se
nom, nepaprastai įdomiom 
kalbom. Jos istorija, gramati
nės formos, priegaidės, žodin
gumas, natūralumas ir šiltu
mas jai teikia ypatingą vietą 
pasaulio kalbų šeimoje. 

Toji lietuvių kalba yra mū
sų! Mokėti ja kalbėti yra 
džiaugsmas ir garbė. Tą jauni
mas turi jausti iš mūsų laiky
senos, iš mūsų nenuilstamų, 
kantrių pastangų ja kalbėti su
eigose, stovyklose ir iš viso, 
kur tik su juo susitinkame. 

Būdami vadovai, stengia
mės kalbėti gryna kalba ta rp 
savęs, naudojame vaizdžių 
priemonių mūsų lietuviškiems 
aiškinimams; kur reikia, ruo
šiame santraukas, dainų ir vai-
dinknų tekstus. Gal net su
darome savo chorelius ir 
vaidintojų grupes stovyklose, 
kad jaunimas kiek galima dau
giau pajustų malonumą klau
sytis gyvos kalbos. 

Kur reikia, prie pavadinimų 
prirašome jų vertimus sve
timomis kalbomis (pvz., liepa 
— linden, lime or basswood, 
Lindę; ežys hedgehog), nes ne
visi turi žodynus ir enciklope
dijas. 

Drauge su skautais dekla
muojame eilėraščius, mintinai 
kartojame įstatus, sugalvo-
jame šūkius. Tuo patraukia
me, padrąsiname. 

Draugovės vadijos sueigose 
jaunesnieji vadovai išmoks
ta lietuviškus pavadinimus, 
kad galėtų juos perduoti savo 
skilties skautams. Stovyklose 
jainesnieji vadovai taip pat pa
deda savo draugams, pasako
dami ir aiškindami jiems, kas 
buvo liepta arba planuo
ta. Kai kas nors iš mūsų ber
niukų arba mergaičių kreipia
si į mus vadovus svetima 
kalba, nesipiktiname ir ramiai 
atsakome lietuviškai. Jei rei
kia, pakartojame, ką sakėme, 
kitais žodžiais. Gal berniukas 
ar mergaitė nedrįso kreiptis lie
tuviškai, nes nesklandžiai kal
ba; gal varžėsi, nes jam trūko 
vieno svarbaus žodžio. 

Yra vienišių šeimų ne tik Pie
tų Amerikoje, bet ir kitose pa
saulio dalyse, kurių vaikai 
nuostabiai gerai kalba lietu
viškai. Šeimos nuotaika ir 
nusistatymas ryškiai atsispin
di vaikuose, nes ten nėra nei 
lietuvių kaimynų, nei šeštadie-
no mokyklų. 

Mūsų jaunimas labai gabus. 
To įrodyti, tur būt, nereikia: 
pats gyvenimas jau yra paro
dęs, ką jis gali nuveikti įvai
riose mokslo srityse. Taigi nė
ra ko bijoti, kad kam nors 
galėtų būti per komplikuota iš
mokti dvi kalbas iš karto. Viso
kie išvedžiojimai, kad nuken
čia svetimoji ka lba , y r a 
juokingi. 

Nusistatytame iš naujo pa
dėti mūsų broliams ir sesėms 
nelikti analfabetais. Tai bū
tų: 

SKAUTAUTI VISA 
ŠIRDIMI 

Skautauti reiškia — vasarą, 
sto vykioj e ir namuose — išti
sai: 

skautiškai užsiimti, 
veikti pagal a t i t inkamas prog
ramas , 

vykdyti sudarytus ar susi
darytus planus ir, 
svarbiausia, gyventi pagal 
skauto,-ė8 ideologinius sieki
mus. 

"Skautybė yra jaunuolių va
dovaujamos žaidynės, kuriose 
vyresnieji broliai gali suteikti 
savo jaunesniem broliam svei
ką aplinką ir paskatinti juos 
geresniems veiksniams" — ra
šė Skautijos įkūrėjas lordas 
Baden - Powell'is, kurio 125-jį 
gimtadienį šiais metais šven
čiame kartu su Skautybės 75-
rių metų gyvavimo minėji
mais . 

G y v e n a m a s i s m o m e n t a s 
kasdien stato Lietuvių Skautų 
Sąjungai, besiruošiančiai švęs
ti 65-jį gimtadienį, vis dides
nius reikalavimus. Norima iš
ge lbė t i g i m t a j a m k r a š t u i 
jaunimą. Kaip žinia, sunkiau
sia auklėti jaunuolius jų 12-16 
metų amžiaus laikotarpyje, ir 
čia skautybė su savo tinka
mais metodais sėkmingai 
gelbsti šeimai, tautai, bažny
čiai, valstybei. Uždavinys di
delis, ir mes ne visada pajėgia
me ištverti. Je i būdamas 
vadovu nustoji skautauti, la
bai nuskriaudi save, bet už vis 
labiausiai padara i didelės ža
los Tau patikėtiems jaunuo
l iams — jaunuolėms. Jei turi 
padaryti tokį žingsnį — nusto
ti skautauti — jį daryk gerai 
apgalvojęs — t inkamai pa
ruošk savo išėjimą, kad kuo 
mažiausiai patirtų žalos skau
tiškasis jaunimas. 

Kreipiuosi į Jus , broliai 
vadovai, kaip LSB skautų sky
riaus vedėjas, nes, šias parei
gas perėmęs, turiu rūpintis 

Organizuokite skiltininkų, 
skiltininkių kursus, ieškodami 
pagalbos iš "Miško ženklo" ir 
Ąžuolo" — "Gintaro" mokyk
las baigusių brolių ir sesių. Jei 
trūksta medžiagos, tai rašyki
te man, nes esu perėmęs per ke
lis metus rinktą medžiagą skil
t in inkų kursų konspektui 
išleisti. 

Ateinančių metų rugpiūčio 
mėn. pirmosiomis savaitėmis 
įvyks LSS Jubiliejinė stovyk
la, kurioje susitiksime, ir tikiu, 
galėsime didžiuotis savo jau
nesniųjų brolių subrendimu lie
tuviškoje skautybėje, nes mes, 
vyresnieji broliai, skautavome 
visa širdimi. 

Todėl 
BUDĖKIME! 

v.s. fil. E. Vilkas 
LSB Skautų Skyriaus 

Vedėjas. 

J Ū R Ų SKAUTININKŲ 
DĖMESIUI 

Kad mūsų darbas vyktų 
sklandžiau, esame pasiskirstę 
pareigomis ir prašome visus 
mūsų narius: 

1. Bet kokią koresponden
ciją, pasiūlymus, sumanymus, 
pranešimus ir t.t. siųsti j . ps. 
Gintui Arui, 10210 Clifton 
Blvd. Cleveland, Ohio, 44102. 

2. Nario mokestį, aukas ir re
gistraciją siųskite j.v.s. Leonui 
Knopfmileriui, 340 Inwood 
Ave., Lehigh Acres, Florida, 
33936. 

3. Visais jūrų skautininkų or
ganizacijos reikalais Chica-
goje ir apylinkėse gyvenan
t ie j i jūrų s k a u t i n i n k a i 
kreipiasi į j .s . Leopoldą Kup-
cikevičių. 

4. Visais jūrų skautininkų or
ganizacijos reikalais Clevelan-
de ir apylinkėse gyvenantieji 
jūrų skautininkai kreipiasi į 
j.v.s. Vladą Petukauską, 17908 
Ingleside Road, Cleveland 
Ohio, 44119 

5. "Grandies" narių vinjetės 
paruošiamieji darbai jau pra-

LSB skautų gerove. Prašau dėti. Vadija prašo visus "Gran 
sudaryti vienetų sueigų pla
nus ir ypač prižiūrėti planingą 
skautų patyrimo laipsnių pro
gramų išėjimą. 

Artimiausiu laiku pasiųsi
me visiems tuntininkams ir 
vietininkams patyrimo laips
nių ir specialybių programų 
paaiškinimus arba konspek-

dies" narius siųsti savo nuo
traukas j.v.s. L. Knopfmileriui. 
Šis darbas paprastai ilgai už
trunka, todėl prašome visus il
gai nedelsti, kad dar šiais me
tais galėtume tai įvykdyti. 

6. Dėkojame jūrų skautinin
kams, atsiliepusiems į mūsų 
praeito aplinkraščio (Nr. 1-14) 

tus. Prašysime, kad kiekvie- kreipimąsi aktyviai įsijungti į 
na s vadovas, gavęs tokį kons
pektą, jį vietoje padaugintų, 
naudodamasis XEROX ar pa
naš ia dauginimo mašina. 

a. didelė skriauda jų asme
nybei ir gyvenimui, 

b. apsunkintų jų dalyvavi
mą lietuviškoje byloje, 

c. nepateisintų mūsų skau
tiškų pastangų. 

Šio straipsnio pradžioje bu
vo minėta, kad kartais gali 
pasisekti padaryti stebuklą. 
Vadovaudami skautams ir 
skautėms kiekvienu žodžiu ir 
veiksmu sėjame sėklą į jų šir
dis ir atmintį. Kartais toji sėk
la išauga ir neša vaisių tuojau 
pat, tuo atlygindama mums už 
visas pastangas. Bet tai re
čiau pasitaikančios dovanos. 
Dažniau atsitinka, kad po ilgų 
metų kas nors prieina ir pa
sako: 

"Ačiū, kad pakreipėte mane 
gera kryptimi: jei dalyvauju 
lietuviškoje veikloje, tai todėl, 
kad buvau skautas, o ypač jū
sų skautas". 

mūsų eiles. Gi tuos jūrų skau
tininkus, kurie iki šiol dar 
nesuspėjo to atlikti, nuošir
džiai kviečiame įsijungti. 
Svarbiausia, rašykite, ką gal
vojate apie mūsų veiklą, duo
kite savo sumanymų, kaip ją 
pagyvinti ir kaip ją padaryti 
patrauklesne ir naudingesne 
jūrų skautijos labui! 

GERO VĖJO! 
LSS Lietuvių JUTU 

Skautininkų "GRANDIS" 
Vadija 

RYŠININKAS SU 
VISUOMENĖS 

ORGANIZACIJOMIS 
Chicagos skautų,-čių tuntų 

ryšininku su vietos lietuvių vi
suomeninėmis ir kultūrinėmis 
organizacijomis sutiko būti 
v.s. Liudas Ramanauskas. 
Įvairūs ryšiai su kitomis or
ganizacijomis vykdomi per jį. 
įvair ioms organizacijoms, 
kreipiantis j atskirų tuntų va
dovus, patariama tartis su 
skautininku Liudu R. tel. 434-
8428, arba raštu — 7143 S. 
Troy Ave., Chicago, IL 60629. 

PRADĖJO 
J U B I L I E J I N I U S 

METUS 

Clevelando "Neringos" 
skaučių tuntas lietuviškos 
skautybės 65-tus jubiliejinius 
metus pradėjo iškilminga suei
ga, įvykusia lapkričio 8 d. Mal
das, talkinant skautų ir skau
čių a t s tovams, sukalbėjo 
dvasios vadovas ps. kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J. Apie ju
biliejinius metus kalbėjo JAV 
Vidurio rajono vadeivė ps. A. 
Miškinienė. Iškilmingoje daly
je buvo perskaityti įsakymai, 
atlikti apdovanojimai, įžodis. 
Po oficialios dalies — nuotai
kingas skautiškas lauželis. 
Prie geros nuotaikos prisidėjo 
ir mamyčių pagamintos vai
šės. 

V. B. 

SKAUTŲ VADOVŲ 
DĖMESIUI 

Šioje LSB Vadijos kadenci
joje esu pakviestas Tautinio 
auklėjimo skyriaus vedėjo pa
reigoms. 

Sis labai svarbus skyrius bu
vo atgaivintas praeitoje LSB 
vadijoje ir jam vadovavo v.s. 
fil. M. Naujokaitis. Man yra 
lengviau perimti skyrių su jau 
paruoštomis gairėmis. Noriu 
pranešti, kad v.s. kun. A. Sau-
laitis, SJ , įsijungė į šį skyrių ir 
turėsime didelės naudos ir pa
galbos. Artimiausiu laiku šios 
parengtos veiklos gairės bus 
peržiūrėtos, papildytos ir pa
teiktos vadijai tvirtinti. 

Prašau visų vadovų k ' ipti 
daugiau dėmesio į savo ir s šau
tų lietuvių kalbos naudojimą. 
Gerai daug svetimų kalbų mo
kėti, bet didelė gėda savąją už
miršti ir nevartoti. 

Tad, budėkime lietuvių kal
bos išlaikymo sargyboje! 

v.s. fil. V. Pažiūra 
Tautinio Auklėjimo 

skyriaus vedėjas. 

MINĖSIME SKAUTYBĖS 
75 METŲ SUKAKTĮ 

Chicagos skautai ir skautės 
lapkričio 21 d. minės Skauty
bės sąjūdžio 75 metų sukaktį. 
Ryte, 9:15 vai. bus šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po pa
maldų Jaunimo centro didžio
joje salėje vyks minėjimas. V.s. 
kun. Antanas Saulaitis, (savo 
kalbą papildydamas skaidrė
mis), kalbės apie skautų sąjū
dį, jo įsisteigimą ir veiklą. Po 
pašnekesio bus parodytas fil
mas iš Australijoje vykusios 
lietuvių skautų,-čių Tautinės 
stovyklos. Visi skautai,-tės, 
skautininkai,-kė8 privalėtų 
jausti pareigą šiame minėjime 
dalyvauti ir plačiau susipažin
ti su skautybės sąjūdžio kilme 
ir veikla. Tėveliai ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilanky
ti. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Paflto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ia jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje . . . $43.00 
Savaitinis (šeštad. pried.) $3000 

y2 metų 3 men, 
$27.00 $19.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

$19.00 
$19.00 
$18.00 

L 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

AKADEMIKIŲ ARBATĖLĖ 
Lapkričio 21 d. įvyks 

Akademikių skaučių draugo
vės (ASD) arbatėlė pas Alę 
Jonušaitę, 7154 S. Spaulding, 2 
vai. p.p. Visos universitetą lan
kančios skautės kviečiamos 
atsilankyti į arbatėlę ir susi
pažinti su ASD veikla. 

O skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas, kas negina jos! 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIU PRITAIKYMAS 
2 6 3 6 W. 7 I s t S t r e e t 

Priima tik ketvir tadieniais 
n u o 10 v.r. iki 6 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 4 3 6 - 5 5 6 6 

L a p k r i č i o 2 1 d . — 
Skautybės įsisteigimo 75 m. 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. 

Gruodžio 11 d. — Visų Chi
cagos tuntų bendros Kūčios 
.Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. 

Clevelande 
Gruodžio 19 d. — Skautų 

vyčių ir vyr. skaučių Kūčios. 

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

6449 So. Pulaski Road {Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neats i l iepia , s k a m b i n t i 374-8004 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel . — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą p i rm. ir ke tv . 1-4 i: 
7-9 an t r . , ir penk t . 10-4; šeštad. 1 0 - 3 vai 

O f s . tel. 735-4477; R e z . 246-0067 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

E M O C I N Ė S L I G O S 
CRAVVFORD M E D I C A L BUILDING 

6449 S o . Pulask i Road 
Valandos pagal susi tarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKU." L I G O S 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susi tarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A v e . Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G O S 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai., pirm., antr . , k e t v . ir p e n k t . 

n u o 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 
Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
. DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St., Chicago 

Tel. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą — Pirm., 

antr , treč., ketv. ir šeštad 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1443 So . 50th Ave . , Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak . 
išskyrus treč š e š t !2 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 

KŪDIKIU IR VAIKU" L I G O S 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTV GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 . 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

4255 VV. 63rd St. 
Vai . pagal sus i tar imą: pirm ir ke tv . 12—4 

6—8: an t r . 12—6, penk t . 10—12, 1—6. 

Ofs . HE 4 - 1 8 i 8 ; Rez . PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė v idaus ligos 
2454 VVest 71s t S t r e e t 

(71-mos ir Campbe l l Ave. kampas) 
Vai.: pirm., a n t r . ke tv . ir penkt . 

3 iki 7 v. p.p. Tik su s i t a ru s 

Ofs . 742-0255 N a m ų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S L I G O S -

CHIRURGIJA 
1185 D u n d e e Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal sus i tar imą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIG IS — C H K l .IJA 

Chicag, Eye In= t u t e 
4200 N. C e n t r a l Ave. 

Valandos pagal sus i tar imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ." G Y D Y T O J A 
8104 S. Robe r t s Road 

l mylia į vakarus n u o Har l em Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagai susi tar imą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikr ina akis. P r i t a i k o a k i n i u s ir 

' C o n t a c t lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susi tarimą. Uždary ta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

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

Vai.: an t r 1-4 popiet ir ketv . 5-7 vak 
Ofiso tel . 776-2880, rez. 448-5545 

Kasdier n u o 10 v. rvto iki 1 P P 
Ofiso tel. RF 7-1168; re / id . 239-2<J10 

Ofiso tel . 434-2123 , n a m u 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
valandos pagal susitarime 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T V G Y D Y T O i A S 
P e n s i n i n k a m s nuola ida 

2436 VV. L i thuan ian Plaza Cour t 
Chicago, I l l inois 6 0 6 2 9 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susi tar imą 

Ofs . te l . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6745 VVest 63rd S t r e e t 
Vai.: pirm , a n t r . ketv ir penkt . 

2-7; šeštadieniais pagal susi tar imą 

OR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ G Y D Y T O J A I 
2654 VVest 63rd S t r ee t 

Vai. pagal susi tar imą: a n t r . , treč., 
ketv. 10 v. r y t o iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



Reorganizuotos miglos 

IS DIDELIO DEBESIO 
MAŽAS LIETUS 

tai, kaip Chicagos apylinkėje 
b ruzda g rupe l ė asmenų , 
besiskelbiančių esą "tikroji 
Bendruomenė". Kad visuome
nė atskirtų juos nuo "netikro
sios", prie pasisavinto Bend
ruomenės vardo jie segiojasi 
pažyminius: vieną kartą kartą 
"registruotoji", ant rą — "reor
ganizuotoji" a r "reorganizaci
nė", trečią — "regeneracinė", 
ketvirtą — "reformuotoji", o 
vienu metu ir "federacinė" 
(mat buvo pretenduojama, kad 
grupelę sudaro ne tiesiai as
menys, o "į federaciją susijun
gusios Amerikos lietuvių or
ganizacijos"). Bet galų gale 
visi šie p rašmatnūs epitetai 
nutrupėjo ligi raidės "R", o 
tarp žmonių šios "(R)LB" pa
sekėjams prigijo "reorgų" pra
vardė, nors tik po to, kai jie pa
tys pagarsėjo sistemingu JAV 
LB pravardžiavimu "barzdu-
kine" (ir dar kitaip), o jos jau
nimo — "barzdukiniais kūt
vėlomis". 

,,(R)LB" pasirūpino tuoj ke
liose valstijose insikorporuoti 
arba, kaip jie sako, "užsiregis
truoti" (dėl to ir jų mėgstamas 
pasivadinimas "registruotąja 
Bendruomene") — lyg užsi
r e g i s t r a v i m a s amerikiečių 
įstaigose jau savaime pagrįstų 
jų teisę kalbėti "visų patrioti
nių išeivijos lietuvių" vardu. 
Tačiau viešuose jų "registraci
jos" dokumentuose nėra nei tos 
raidės "R", nei anksčiau minė
tųjų pažyminių — tam, kad 
oficialus jų va rdas visiškai su
taptų su (žinoma, irgi — ir jau 
žymiai anksčiau insikorpora-
vusios) JAV LB vardu ir kad 
per tai jie įsigytų legalinį kab
liuką trukdyti JAV LB veiklai 
ir kėsintis į jos turtą. Šis ma
nevras betgi jokių rezultatų 
"reorgams" nedavė, išskyrus 
uždarbio ne lietuvių tautybės 
advokatui. (Matai kas pasida
ro su tais "svetimtaučių eks
pertų" samdymais! — gal ne 
vienas pasakys . Bet žinoma, 
tokie ten "ekspertai", tokie ir jų 
samdytojai). 

Vienas pagrindinių "(R)LB" 
argumentų prieš JAV LB yra 
tas, kas pastarosios rinkimuo
se, imant vidurkį, dalyvauja 
tik apie 8,000 asmenų, nors 
JAV lietuvių yra apie milijoną 
(paskutiniajame JAV gyven
tojų surašinėjime 832,000 as
menys pasisakė esą lietuvių 

NĖRA BAISESNIO ŽVĖRIES 
UŽ KATĘ 

Pastabos dėl "Sol idarumo" 

KORP! N E O 
LITHUANIA 60 METŲ 

Kai išlieka gyvi p r i e sa ikos žodžiai 

5iuo fakt u :em-ki lmės) . 
damiesi, "reorgai" tvirtina, 
kad JAV LB — užgrobta ma
žos klastingos "diktatūrinin-
kų - fanatikų" (frontininkų) 
grupelės, kai tuo tarpu (R)LB 
atstovaujanti visiems tiems 
832,000 tautiečių, kurie, fron
tininkų atstumti , JAV LB 
Tarybos rinkimuose nedaly
vauja. Tik "reorgai" niekada 
nė nebando paaiškinti , kada ir 
kuriuo būdu toji (aplamai mū
sų organizaciniame gyvenime 
nedalyvaujanti ir daugumoje 
lietuviškai nebemokanti) šim
tatūkstantinė masė yra kokius 
nors atstovavimo įgaliojimus 
suteikusi būtent jiems — "reor
gams". JAV LB visgi šiokius 
tokius rinkimus dar turi, o 
(R)LB iš viso jokių to vardo 
vertų rinkimų nepripažįsta. 
Bet prie to klausimo dar sugrį
šime. 

(R)LB taipogi mėgsta tvir
tinti, kad ji "remia Vliką ir Al
tą", kai tuo tarpu JAV LB 
besistengianti šiuos veiksnius 
"sugriauti". Bet kuo gi (R)LB 
tą Vliką ir Altą "remia"? 

Šį pavasarį spaudoje Tautos 
Fondas, finansuojantis Vliko 
veiklą, paskelbė oficialų 1981 
m. aukotojų sąrašą (žr. "Drau
go" nr. 75-83). Tarp tų aukoto
jų yra net 17 JAV LB apylin
kių, iš viso į Tautos Fondą 
sukrovusių 1,255 dol. Tai duo
da pagrindo kad ir tokiam ap
skaičiavimui. Jei JAV LB, 
a t s t o v a u j a n t i (apyt ikr ia i ) 
8.000 balsuotojų. Tautos Fon-

r ln i n s r m o t n e auHAirt 1 0^r% Ar\] 

tai (R)LB, atstovujanti 832,000 
asmenims, būtų turėjusi, pro
porcingai žiūrint, sudėti 130,-
520 dol. O kiek iš tikrųjų (R)LB 
Tautos Fondui sudėjo? Tame 
pačiame visų metų aukotojų 
sąraše, pagal kurį 18 JAV LB 
apylinkių suaukojo 1,255 dol., 
tik viena vienutėlė (R)LB 
Brighton Parko apylinkė su
aukojo viso labo... 25 dol. Tai 
bent "parama" VLIKo dar
bams! 

(Paskutinėmis žiniomis į tik 
ką praėjusį Vliko seimą buvo. 
nuskridęs ,,(R)LB" Centro val
dybos pirm. dr. Vyt. P. Dargis, 
ten pasakęs prideramai „kov
ingą" kalbą, paskum iš salės 
galo dar keliskart pašūkavęs, 

ir už visą tą malonumą Tautos 
Fondui įteikęs „Bendruomenės 
vardu"... 100 dol. čekį (taigi net4 
kartus daugiau nei 1981 m.!) 

Aišku, (R)LB čia gali teisin
tis, kad jos nariai Vliko Tau
tos Fondui aukoja ir tiesiai, ne 
tiktai per (R)LB padalinius. 
Bet lygiai tą patį daro ir JAV 
LB balsuotojai: aukoja Vlikui 
bei Altai ne tik per savo apy
linkių valdybas, bet (net pir
moj vietoj) tiesiai — asmeniš
kai. Būtų labai įdomu patirti, 
iš kurios atskirai aukojančių 
individų grupės "VTikas bei Al
tas gauna daugiau aukų: ar iš 
JAV LB balsuotojų, ar iš tų, 
kurie save laiko (R)LB na
riais? Kitaip tariant, jei tų 
dviejų grupių asmenys (JAV 
LB balsuotojai ir "reorgai") 
staiga nustotų Vlikui ir Altui 
aukoję, katros grupės nusto-
jimas aukoti būtų Vlikui ir Al
tui nuostolingesnis? Manytu
me, kad atsakymas vis dėl to 
išeitų nenaudingas "reor
gams". Į tai vertėtų atsižvelgti 
tiems veiksnių vadovams, ku
rie kartais linkę JAV Lietuvių 
Bendruomenę be reikalo an-
tagonizuoti. 

(Beje, JAV LB parama lais
vinimo darbams yra žymiai di
desnė, negu kol kas minėjome, 
nes jos nariai (per padalinius 
ar tiesiogiškai) aukoja ne tik 
Vlikui bei Altai, bet ir pačios 
JAV LB šioj srity atlieka
miems darbams. O šie darbai 
— ne anų dviejų veiksnių veik
los dublikavimas, o tokie, ku
rie prieš Bendruomenės įsijun
gimą į politinį darbą buvo 
visiškai apleisti. Tad ne bartis 
ant JAV LB už tai reikėtų, o 
džiaugtis, kad prie sunkių ir 
sudėtingų uždavinių vykdymo 
jungiasi daugiau rankų). 

(R)LB veikėjai mėgsta kar
toti, kad tas JAV LB 8,000 bal
suotojų skaičius esąs išpūstas, 
sufabrikuotas. Bet tuo atveju 
anksčiau minėtoji aukojimo 
proporcija "reorgams" pasida
ro dar nepalankesnė: kuo ma
žesnis tikrasis JAV LB apy
linkių narių skaičius, tuo 
įspūdingesnė (lyginant su ati
t inkamais (R)LB duomenimis) 
jų parama Tautos Fondui. Tik
rovė, žinoma, yra visai prie
šingai: greta tų Bendruome
nės narių, kurie tuose ar 
kituose Tarybos rinkimuose 
dalyvauja, yra (tiksliai nenu
statomas) skaičius tokių, kurie 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių tą ar kitą kartą nepa
balsuoja — bet ne dėl to, kad jie 
būtų Bendruomenei priešingi. 
Tokių, deja, irgi yra, kaip tarp 
tų 832,000 lietuvių kilmę prisi-
pažinusiųjų yra ir tokių, kurie 
apie Bendruomenę nėra nie
kad nei girdėję. Tačiau jei JAV 
LB neturi teisės savintis pa
starųjų atstovavimo, tuo la
biau tos teisės neturi "reor
gai", kuriems stinga net anos 
8,000 (ar 6,000, ar 4,000, ar tik 
2,000) rinkėjų bazės. Apskritai 
neaišku, kokia yra (R)LB pre
tenzijų bazė. Šios problemos 
gvildenimą paliekame kitam 
kartui. 

Šiaip ar taip atrodo, kad di
džiausia (R)LR parama Vlikui 
ir Altui tai bus — žodžiais. Bet 
žodžiai pigūs. M ,^r 

Anot senos pasakėčios, H vi geresnė, negu Lenkijoje. Juk, 
pelės sykį susiginčijo, kas bai-
senis — liūtas ar katė, ir, žino
ma, abidvi nutarė, jog pasau
lyje nė ra nei stipresnio, nei 
pavojingesnio žvėries už katę. 
Prieš kurį laiką atsiminiau ši
tą prilyginimą, besišnekėda
mas su vienu Rytų pakrantės 
lietuviu. Mat, jis prisipažino la
bai norįs , kad rusų armija įsi
veržtų į Lenkiją: tada tai būtų 
pada ry t a s galas visokiems len-
k o m a n a m s ir vyskupui Sasi-
novvskiui, kuris Punske taip 
engia mūsiškius... Žodžiu, ge
riau įlįsti į nasrus biauriau-
siam totali tariniam krokodi
lui, kad tik nuo tos katės 
pasprukus . 

Ne kiekvienas taip nedvi
prasmiška i nusiteikęs, kaip ta
sai m a n o pašnekovas. O vis 
dėlto antilenkiški kompleksai 
dažnai pritemdo ir rimtų žmo
nių regėjimą. Skaitau b. kv. 
straipsnį "Lenkijos "Solidaru
m a s " ir lietuviai Lenkijoje 
(Draugas , š. m. spalio 6 d.) — 
ir, t iesą pasakius, truputį ste
biuosi. 

Lenkijos "Solidarumas" bu
vo — ir gal tebėra — geriau
sias ligi šiol žmonijos sugalvo
t a s g i n k l a s kovoje prieš 
komunis t inę sistemą. Turbūt 
nėra kito būdo ją demontuoti. 
Jeigu jau "Solidarumas" ne
padės, bet kokio išsilaisvini
mo vilt is teks atidėti labai il
gam laikui. Ne bartis su juo 
reikia, o visais būdais jį palai
kyti ir iš jo mokytis. Tą, rodos, 
žmonės Lietuvoje ir daro. Bet 
štai, b . kv. nuomone (ir gal kai 
kurių jį informavusių Lenkijos 
lietuvių nuomone), geriau Bie-
ru tas ir Gomulka, Kania ar 
Jaruzelskis , negu „Solidaru
m a s " . 

Straipsnyje rašoma: "Pali
kus nuošalyje čia nagrinėji
mą pokarinės Lenkijos ideolo
ginį požiūrį, reikia pripažinti, 
kad čia lietuviai ir kitos tauti
nės mažumos susilaukė atitin
kamo respekto. Lietuviams bu
vo leista įkurti Visuomeninę 
lietuvių kultūros draugiją... 
Nuo pokario metų periodiškai 
leidžiama Aušra, lietuvių laik
raš t is , išeinąs maždaug 2 — 4 
kar tus metuose. Lietuvių at
stovai y ra išrenkami Punsko 
valsč iaus ir Seinų apskrities 
savivaldybėse. Vadinasi, pa
dėtis jeigu nevisiškai džiugi
nan t i , tai bent pakenčia
m a " . R e m i a n t i s šitokiais 
kriterijais, nesunku pripažin
ti, kad okupuotoje Lietuvoje 
padėt is irgi pakenčiama, net 

"palikus nuošalyje ideologinį 
požiūrį", lietuviai ten turi ga
lybę kultūros įstaigų. Pergalė 
ir Kultūros barai išeina po dvy
lika kartų į metus, o Tiesa tai
gi net kasdien. Lietuvių tiek ir 
tiek išrenkama į Lietuvos SSR 
aukščiausiąją tarybą ir netgi į 
"visasąjunginę". Gyvenk ir no
rėk. Visai kas kita, negu caro 
laikais. 

Žinoma, niekas iš mūsų, ir 
pirmiausia b. k v., šitaip negal
voja. Mat, ideologinio požiūrio 
jokiu būdu negalima palikti 
nuošalyje. Nors daugelis lietu
vių Lenkijoje (taip pat ir Lietu
voje) deda nuoširdžias ir gerb
tinas pastangas išsaugoti savo 
tautinį atskirumą ir kultūrą — 
aišku kaip diena, jog visos ofi
cialios jų organizacijos ir Len
kijoje, ir Lietuvoje yra griežtai 
kontroliuojamos tenykščių val
džių. Jų teigiamas vaidmuo to
dėl tegali būti minimalus. Jo
mis pasinaudodama, valdžia 
stengiasi įšvirkšti — ir be abe
jonės įšvirkščia — mūsų tautie
čiams nemažai ideologinio 
nuodo. Čia verta prisiminti se
nų laikų lietuviškas organiza
cijas Prūsų Lietuvoje, kurios, 
kaip žinia, neretai pagarbinda
vo kaizerį. Aišku, pagarbinda
vo ne iš didelė meilės, bet iš rei
kalo. T a č i a u per tuos 
garbinimus lietuvybė tenai 
ėmė ir ištirpo. 

Toliau iš straipsnio aiškėja 
štai kas: "Lietuvių ir kitų tau
tinių grupių Lenkijoje būklė 
diametrališkai pasikeitė, kai 
Lenkijoje įsigalėjo "Solidaru
mas", faktiškai užvaldęs Len
kiją... "Solidarumo" vadovai, 
1980 — 1981 m. užėmę Lenki
jos administracijoje raktinius 
postus, susidėję su lenkų reli
giniais fanatikais (polska wia-
ra), tuojau pradėjo persekioti 
tautines mažumas. 

Buvo uždaryti visų tautinių 
mažumų, taigi ir lietuvių, vi
suomenininkų — kultūros 
draugijų skyriai, sustabdyti jų 
laikraščiai, lietuvių Aušrą įs
kaitant. Pradėtos persekioti 
lietuviškos mokyklos. Trum
pai tariant. Lenkijoje sugrįžo 
Pilsudskio — Bocianskio lai
kai, nes valdžios paviršiuje at
sirado senų prieš tautines ma
žumas kovotojų — "veteranų". 

Jeigu iš tikrųjų taip buvo, 
kaip b. kv. rašo, tai dera pa
teikti faktus: nurodyti tų len
kintojų pavardes, dokumen
tuotai aprašyti jų veiksmus ir, 

svarbiausia, aiškiai nusakyti 
jų ryšį su "Solidarumu" (įvai
rūs gandai, įtarimai ar kieno 
nors nuomonės čia ne vietoje, 
nes reikalas rimtas). Tada vi
są šią bylą būtų galima — ir 
reikėtų — aptarti su "Solidaru
mo" atstovais, kurių Vakaruo
se dabar yra nemažai ir kurie 
ne vienu atveju yra pareiškę 
norą bendradarbiauti su lietu
viais ir visomis kitomis Rytų 
Europos tautomis. Jei kas nors 
iš "Solidarumo" tikrų ar apsi
metusių šalininkų pridarė blo
gų dalykų Seinų krašte, nėra 
reikalo apie tai tylėti. 

Tačiau įtariu, kad jokių fak
tų, inkriminuojančių "Solida
rumą", nebus pateikta. "Soli
d a r u m a s " Lenk i jos nei 
formaliai nei faktiškai, deja, 
dar nevaldė ir uždarinėti orga
nizacijas ar laikraščius netu
rėjo galios. Uždaryti jas galėjo 
tiktai komunistinė valdžia, vi
sais būdais kovojusi su "Soli
darumu"; arba jų veikla galėjo 
nutrūkti nepriklausomai nuo 
"Solidarumo", dėl bendrų re
voliucinio laikotarpio sunku
mų ir persitvarkymų. Paskui, 
žinoma, lengva suversti bėdą 
"Solidarumui" ar kažkokiems 
mitiniams jo vadovams, neva 
užėmusiems krašto adminis
tracijoje raktinius postus. Nei 
VValęsa, nei Michnikas, nei Ku
ronis, nei Gwiazda ar Buja-
kas, nei kiti tikri "Solidaru-
mo"vadovai jokių postų 
administracijoje nebuvo už
ėmę ir statytinių tenai neturė
jo. Deja. Todėl juos palyginti 
taip lengvai ir pašalino nuo vi
suomenės gyvenimo pavir
šiaus. Ir rimtai įtariu, kad mi-
nė tą ją ve r s i j ą — esą, 
"Solidarumas" persekiojęs tau
tines mažumas — suinteresuo
tos skleisti neaiškios 'tiksliau 
pasakius, aiškios) jėgos, ku
rioms rūpi sukiršinti komuniz
mo priešininkus savitarpyje. 
Mums nederėtų kibti ant šito 
primityvaus kabliuko. 

Iš Amerikos, žinoma, nieko 
negalima patarinėti Lenkijos 
lietuviams. Bet vieną dalyką 
tikrai žinau: jeigu 1980 — 81 
metais būčiau buvęs Lenkijo
je, būčiau bandęs steigti lietu
viškas "Solidarumo" kuopas. 
Panašias kuopas, kiek girdė
jau, steigė ukrainiečiai. Per to
kias kuopas būtų galima žy
m i a i s ė k m i n g i a u ir 
autentiškiau kovoti už lietuvy
bę, negu per komunistinės val
džios priežiūroje esančias or
ganizacijas. Deja, Šaukštai po 
pietų (o gal ir nevisai?). 
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ną 13 Kauno universiteto jau
nų studentų įkūrė Lietuvių 
tautininkų studentų korpora
ciją Neo — Lthuania, davė 
priesaikos žodžius, pasirink
dami šūkį "Pro Patria!", aukš
čiausiu įstatymu — "Tėvynės 
gerovė", visuose reikaluose 
prašydami Dievo pagalbos. 

Trylika studentų, susijungę į 
korporaciją, pasipuošę solida
rumo vainiku, rado didelį at
garsį mokslo siekiančiame 
jaunime, o taip pat žymiųjų di
džiadvasių tautos vyrų tarpe, 
kurie sutiko būti garbės na
riais, tais gyvenimo švyturiais, 
kurių pėdomis sekė Jaunoji 
Lietuva: Kun. Juozas Tumas 
— Vaižgantas, Bronius Balu
tis, dr. Jonas Basanavičius, 
inž. Petras Vileišis, Jonas Jab
lonskis, Antanas Smetona, 
prel. Jonas Mačiulis — Mairo
nis. 

Su Laisvės Varpo dūžiais 
suskambėjo Balučio žodžiai: 

"O! skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos". 
Jaunosios Lietuvos himno 

žodžiais, parašytais Maironio, 
buvo papuoštas "Pro Patria! 
šūkis: 

"Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai išrašę: Už tėvynę! 
Rankas sau draugiškai 

supynę, 
Pirmyn, jaunime Lietuvos! 
Pro Patria! subūrė per 600 

studentų nepriklausomoje Lie
tuvoje savo mokslą, darbą bei 

• veiklą skirti tėvynei. Tūkstan
čiai gimnazijos moksleivių at-

Ačiū Dievui, po gen. Jaru-
zelskio pučo, anot b. kv. 
straipsnio, viskas grįžo į nor
malias vėžes. Aušra vėl išeina 
ir įsakmiai rašo, kad jai nepa
keliui su disidentais, intelek
tualais, pilsudskininkais ir t. t. 
Iš čia logiškai sektų, jog lietu
viams pakeliui su kruvinuoju 
gen Jaruzelskiu, be jokios abe
jonės šimtą sykių blogesniu už 
Pilsudskį. Nesidžiaugiame, ka
da koiaborantiškus straips
nius rašo Lietuvos žurnalų ar 
laikraščių redaktoriai ar leidė
jai. Neturėtume džiaugtis to
kiais straipsniais ir Lenkijos 
lietuvių spaudoje. Tegu jie ra
šomi ne iš didelio įsitikinimo, 
bet iš reikalo, o vis dėlto 
džiaugtis nėra kuo. 

Tomas Venclova 

siliepė į šį lyg vaidilos šauks
mą, jungėsi gretos iš kaimų 
bei miestų jaunimo. "Kas aš 
esu, jei ne senas taut ininkas 
— romantikas, trečio ordino 
t ret ininkas", mokė, patarė ir 
vaižgantiškai barė pirmasis 
garbės na rys Tumas — Vaiž
gantas . 

Ir mes esame taut ininkai — 
romantikai, ir mes priesaikos 
žodžiuose prašome Dievo pa
laimos, skambėjo žodžiai Jau
nosios Lietuvos. 

"Ir tapau savosios, lietuviš
kos visuomenės t a rnas" , savo 
viešoje išpažintyje sako Vaiž
gantas. 

Pro Patr ia šūkis mus ta ip 
pat veda keliais, kad būtumė
me savosios lietuviškos visuo
menės tarnais, atsakėme jam. 
"Kur tik kas man liepė eiti, 
ėjau, neatsiklausdamas, kas jį 
įgaliojo m a n liepti, bet tik vi
suomenės labui", atsakė Vaiž
gantas . Pro Patria šūkis įga
lioja mus dirbti, aukotis 
visuomenės labui. 

"Aš mylėjau, nors juodą ir 
purviną, savo gimtąją žemę", 
rašė Vaižgantas. Pro Patr ia — 
juk tai meilės priesaika sava
jai žemei, tėvynei, tautai. 

"Mes nesveiki, mes karš-
čiuojamės, mes dar nemato
me, kur savieji keliai. Kad juos 
išvystume, mum reikia nurim
ti, atvėsti, dirbti", rašė 1926 
metais Vaižgantas, pasitikda
mas Naujuosius metus. Pro 
Patr ia mums rodo savąjį ke
lią, kuriuo turėtume eiti be 
karštų kalbų ir nereikalingų, 
žalingų ginčų. Mums vienybė 
— tai bendro didžiojo tikslo 
siekimas, papuoštas savo idė
jomis. Lapkričio vienuoliktą
ją Neo — Lithuania korporan-
t a i p r i s i m i n ė d u o t ą j ą 
priesaiką. Pro Pat r ia šūkio žo
džiai skamba pavergtoje tėvy
nėje, Sibiro taigose, kalėji
muose, p r ive rč i amose ir 
mirties ženklu atžymėtose sto
vyklose ir laisvame pasaulyje. 
Mūsų lūpos tebejaučia tą vė
liavos pabučiavimą, kuris mei
lės liepsnomis degina mūsų 
širdis. 

Tą dieną prisiminėme miru
sius ir žuvusius korporantus 
su Maironio žodžiais: 

"Už juos karščiau 
tėvynę gal mylėjom? 

Ar jai aukų gal 
nešėm brangesnių? 

O ne, o ne! Tiktai 
daugiau kentėjom. 

Per didūs nešti 
jungą kalinių! 

Vytautas Kasniūnas 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

I š t raukos iš romano 

ANDRIUS NORIMAS 
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Labiausia i draugavau su vyresniu už mane Piju
mi ir Kaune buvau jo vadovu, pats dar būdamas 
šeštoje gimnazijos klasėje. Ak, jaunystė: Nebegrįš tos 
la imingos ir be rūpesčių dienos. Turėjau daug Pijaus 
darytų nuotraukų, nes jis labai mėgo fotografijos 
meną, bet visos jos karo metu žuvo, kaip ir anų mano 
vedybų albumai... 

Visa tai dabar lyg seniai matytas ir atsimintas 
s a p n a s išniro iš praeities debesų, o krūtinę užgulė 
ka r tus supratimas, kad nei mano, nei jų gyvenimas, 
iškrypęs iš anų gražių vėžių, nebeįeis į anas provė
žas ir neberiedės tomis pačiomis laimės vėžėmis. 

Tiek daug Petronėlė prirašė apie tą kavos bonku-
tę. Mūsų išvada tada (ir dabar), kad sovietai nieko 
geresnio mitybos ar piliečių gerovės pagerinimui 
nė ra pasiekę ir amerikietiškoji „instant" kava jiems 
yra lyg koks mažasis stebuklas. Vieną kartą parodė
me j iems ką turime, kaip mintame, tai jau jie paprato 
palepinami.. . 

Nebeatsimenu, bet, rodos, kavos tam komunistui 
nebesiuntėme — tegu gyvena atsiminimai? Juk jie 
puikiai gyvena, tai gali nuspirkti, ko tik non. nes už 
pinigus juk viskas įmanoma, net ir bolševikai tai 
žino. Automobilio įsigijimu juodu lyg ir bando 
pasivyti Amerikos gyvenimo standartą, bft :iar labai 
j iems toli iki to. Kas iš to, kad tokie šulai, kaip Jonas 
Bublys. turi bankuose tūkstančius rublių. Kąjn jis 

už juos gali įsigyti? Automobilį, baldus, gal net ir 
sau namą, bet niekad neįsigis ramaus, be baimės 
gyvenimo, saugumo ir laisvės. 

Mano paties gyvenimas Amerikoje nebuvo rožė
mis klotas, bet niekad nestigau to malonaus jutimo, 
kad niekas man nieko nedraudžia, keliauju kur noriu 
laisvai, darau ką tik noriu. Užtat čia mums visiems 
stinga savojo krašto... Bet į tėvynės orą vistiek šiuo 
metu nebekeisčiau tos amerikietiškos gerovės ir lais
vės, kol ten sėdi prie valdžios vario rusiškieji pataikū
nai. 

Mamos laiškas be jokių kreipinių pradedamas: 
Viršuje data 1903.VI.22. Reikia suprasti, jog tai 

mamos su tėvu vedybų data. Po antraštėle pridėta: 
„Ir medaus mėnuo". 

„Mes susituokėme (tai mama parašė rusų kalbai 
liuteronų bažnyčioje, kaip Povilas buvo man paža
dėjęs. Jis buvo pažadėjęs ir visus būsimus vaikus 
krikštyti liuteronais. Jį už tai prakeikė jo tėvas ir 
brolis kunigas. Kai apie tai jis man papasakojo, aš 
jau nebenorėjau tekėti už prakeikto žmogaus, bet jis 
ant kelių atsiklaupęs maldavo: ,Aš dabar nebeturiu 
savo šeimos ir giminių, nei tėvo, nei brolių, jeigu jie 
mane prakeikė ir nuo manęs atsisakė... Aš juos irgi 
prakeikiu, o tik Tu viena būsi man ir žmona, ir 
giminė. Jeigu nesutiksi tekėti, tai aš nusižudysiu. 
Visi vaikai bus liuteronai!' 

„Tai mane suviliojo, nes daugumas mano gerbė
jų buvo stačiatikiai, o tuo laiku Rusijoje buvo įstaty
mas, jog mišrių tikybų tėvų vaikai privalo būti 
stačiatikiais. Iš pat mažens buvau nusistačiusi prieš 
pravoslavus ir katalikus, ir vis laukdavau, kada tas 
įstatymas bus pakeistas demokratiškesnių ir tėvams 
bus leista vaikus krikštyti pagal jų pačių pasirinki
mą Ta: buvo dar viena iš priežasčių, kodėl iš viso 
nenorėjau dar tekėti. 

..Mano širdis kenčia, kad padariau tokią 

nedovanotiną klaidą, už kurią buvau atlyginta tokiu 
nevykusiu gyvenimu. Vestuvių dieną buvau tokia 
liūdna, kad tai pastebėjo pastorius ir viešai sve
čiams paskelbė: .Niekad gyvenime nesu matęs tokios 
rimtos ir net nusiminusios jaunosios!' O manęs 
paklausė, ką aš tunu savo sieloje, kodėl tokia liūd
na, kodėl kenčiu? 

„Iš tiesų, pirmoji vestuvių nakt is man buvo t ikra 
kančia. Vestuvės įvyko Smolenske, o ne namuose, 
Duchovščinoje. ir mes sustojome viešbutyje". 

Cia pirmasis sakinys kažkodėl parašytas rusų 
kalba, bet jau po to mama lietuviškai pati parašė, tai 
pastebėjusi, jog ji užs imi ršo a t s i m i n i m u o 
se. Truputį man ne visai suprantama, kodėl 
mama, būdama tekėjimo amžiaus, vis dėlto pasida
vė motinos reikalavimui tekėti už nemylimo 
žmogaus1? Juk kiekvienas siekia savo laimės, tai ir ji 
galėjo, jau tokia protinga būdama, suprasti, kad 
santuokoje reikia abipusės meilės ir pagarbos. 

Daug kartų esu pagalvojęs dar apie vieną daly
ką: kas aš būčiau buvęs, jeigu mama ištekėtų už 
labai jos mylimo Vasilijaus? Juk nebebūčiau Remė-
nas ir lietuvis, bent pagal tėvą! Likčiau rusu. o išau
gęs Rusijoje gal pasidaryčiau ir komunistas ar dar 
koks budelis! Iš pavardės ir iš tautybės jau būčiau 
rusas, tuo tarpu dabar savy nerandu nieko bendro su 
šia tauta. Tik iš mamos pusės mano giminės rusai, 
bet su jais niekad nesu turėjęs jokių ryšių. Manau. 
kad ir neturėsiu. Tik buvo kartą užėjusi pagunda 
paieškoti mamos tetos šeimos pėdsakų Alexandria 
mieste, Amerikoje, kur ji su savo dukrele žuvo kažko
kioje nelaimėje. Bet kas iš to? Ar susiradęs būčiau 
laimingesnis? 

Savo dabartine tautybe ir lietuvybe esu labai 
patenkintas, nors pats nesu grynas lietuvis, pusiau 
estų kraujo, o iš mamos pusės dar ir švedų kraujo. 
Gal jos protėviai nebuvo kryžiuočiai ar kalavijuo
čiai... 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

Waterbury, Conn. 2INIOS 
KONCERTAS K O N C E R T A S SV. 

Šv. Juozapo par. choras, va- P R A N C I Š K A U S G A R B E I 

Seniau, kada žmonės rink
davosi į bažnyčias, daug kur 
visi giedodavo b a ž n y t i n e s 
giesmes. Ir aš prisimenu, kaip 
galingai skambėdavo mūsų 
parapijos mažoj bažnytėlėj 
„Šventas Dieve, Šventas Ga
lingasis". Lietuvoje daug baž
nyčių turėjo savo chorus. Jose 
gražiai skambėdavo chorų gie
damos giesmės. O didesniuo
se miestuose ypatingomis pro

gomis girdėdavom ir solistus. 
Kai kompozitoriai pradėjo kur
ti bažnytinėms giesmėms kom
pozicijas, t ada atsirado ir baž
nytiniai koncertai. Turėdavom 
tokių koncertų ir Lietuvo
je. Lapkričio 7 d. So. Bostono 
Šv. Petro lietuvių parapijos 

dovaujamas muz. J . Beino-
riaus, uoliai ruošiasi rudens 
koncertui, kuris vyks lapkričio 
27 d. Šv. Juozapo mokyklos au
ditorijoje — St. John St. Kon
certas bus iš trijų dalių: vyrų 
kvartetas, moterų choras ir 
bendras choro repertuaras, pa
imtas iš įvyksiančios dainų 
šventės Chicagoje programos. 

Šv. Juozapo par. choras bu
vo įsteigtas prieš 88 metus 
(1894. II. 29). Ir nuo pat įsistei-
gimo kiekvieną sekmadienį ir 
per šventes gieda bažnyčioje 
lietuviškų pamaldų metu. Net 
ir vasaros atostogų laiku lietu
viškos pamaldos nelieka be lie
tuviškos giesmės. Penkiasde
šimt metų chorui energingai 

P A R D A V I M U I 

„—„_. ^y j-etro netuvių parapijo 
vadovavo komp. Aleksandras bažnyčioje buvo minimas šv 
Aleksis, kuris išrėžė gilią vagą Pranciškaus 800 metų jubilie-

r*rel. K. \ asio dovanotas p a m i n k l a s puošia Dangaus Vartų 
kapines Pu tnamo seselių sodyboje. Prie jo seselių rėmėjų sąs
krydžio dalyvių dalis, pasimeldusi už mirusius, spalio 31 d. 

Nuotr. J . K r i a u č i ū n o 

E. BLANDYTĖ 
RĖMĖJU SĄSKRYDYJE 

Spalio 21 d. Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolyno se
selių rėmėjų būrys iš Rytinio 
pakraščio valstijose esančių 
lietuvių kolonijų susirinko se
selių sodyboje pabendrauti, pa
sidžiaugti seselių nuveiktais 
darbais, užtikrinti seseles toli
mesne parama, paminėti mi
rusius ir paminėti mirusį lietu
vių tautos dainių Maironį. 
Šitoks sąskrydis rudenį jau 
pradeda tapti tradicija, nes jau 
eilė metų, kai tai daroma. 

Sąskrydis pradėtas 11 vai. 
vienuolyno koplyčioje šv. Mi-
šiomis, kurias laikė kun. V. Cu
kuras. Mišios laikytos už sielą 
prei. K. Vasio. didžio seselių rė
mėjo, ir kitų rėmėjų sielas. Lek
cijas ir tikinčiųjų maldas skai
tė dr. vet. Al. Stankaitis. 
Pamoksle kun. Cukuras iškėlė 
Maironį, kaip lietuvių tautos 
žadintoją prisikelti ir tikėjimo į 
Aukščiausiąjį kėlėją. Jo dai
nos ir giesmės ir dabar žadi
na tautą, ypač jaunimą Lietu
voje, siekti tautai laisvės. Todėl 
jo atminimą Lietuvoje paver
gėjas slopina. Mūsų pareiga iš
laikyti laisvės siekimą lietu
viuose, ypač jaunime, ką daro 
seselės, o mes turime joms pa
dėti. 

Tuoj po pamaldų visi susi
rinko seselių svetainėje bend
riems pietums. Jiems pasibai
gus, seselių rėmėjų centro 
valdybos pirm. V*. Vaitkus 
sveikino visus čia atvykusius, 
kurių salėje buvo apie 150, ir 
kvietė seseles padaryti pra
nešimus. Ses. Igne Marijošiūtė 
ragino vienuolyno namus pa
daryti Dievo namais: dažniau 
Čia rinktis didesniais ar ma
žesniais būriais dvasiniam at
sigaivinimui, didinti pastan
gas už tikėjimą ir tėvynę. 
Vienuolyno vyresnioji sesuo 
Aloyza Šaulytė dėkojo visiems 
šiame ir kituose kontinentuose 
esantiems rėmėjams už para
mą seselėms. Daug paramos 
gauta iš rėmėjų būrelių, esan
čių Chicagoje. Clevelande. Phi-
ladelphijoje, St. Petersburge, 
Worce8teryje ir kit. Būrelių bu
vo daugiau, bet kai kurie jų įsi
jungė j centrą, o juos vis tik rei
kėtų atgaivinti ar naujus 
sukurti. Pranešėja pasidžiau
gė, kad seselių vedami ne tik 
religiniai, bet ir kultūriniai 
darbai vyksta sėkmingai. 
Pvz. Neringos stovykla šią 
vasarą mokė daugiau 350 sto
vyklautojų, daugeliui jų įdieg
ta ir lietuvybės sėklelė. Dabar 
Neringoje statoma nauja pa
talpa salei ir poilsio reika
lams. Ji bus baigta ligi pava
sario. Ses. Augusta Sereikytė 
išvardijo eilę asmenų, pa
kviestų sudaryti rėmėjų centro 
vadovybę. I ją įeina ir ligi da
bar buvę: V. Vaitkus, doc. A. 
Vasaitis. A. Lipčienė ir kiti. 
Yra ir naujai pa kviestų,pvz. 

prof. dr. C. Masaitis, S. Rudys, 
O. Strimaitienė, E. Juciūtė 
(prieš kelerius metus atvykusi 
iš ok. Lietuvos) ir kit. 

Sekė meninė programa, ku
rią atliko aktorė ir solistė Ele
na Blandytė. Visa programa 
sudaryta iš Maironio poezijos 
kūrinių. Solistė, akompanuo
jama pianistės Dalios Sakai
tės, atliko solo kelias giesmes 
— dainas. Jų tarpais solistė ta
po menininke — interpretato-
re ir skaitė po kelis Maironio 
kūrinius. Tarpais solistė vado
vavo populiarioms Maironio 
dainoms - giesmėms, palydima 
visos auditorijos, kuri buvo ir 
paprašyta pritarti. Pagaunan
čiai veikė klausytojus solistės 
atliktos: „Neapleiski mūsų" 
muz. Budriūno ir „Mylimoji 
karaliene" muz. F. Strolios. 
Kaip jaudinančiai skambėjo 
visų giedamos: „Vasaros nak
tys", „Už Raseinių ant Duby
sos" ir „Lietuva brangi"! Me
niškai skaitytas „Uosis ir 
žmogus" vertė kiekvieną susi
mąstyti apie savo gyvenimą. 
Per ilga būtų išvardyti vienu 
ar kitu būdu pateiktus kūri
nius, bet visi jie klausytojus 
nuteikė nostalgiškai ir patrio
tiškai, kėlė ryžtą už tėvynės 
laisvę. Ačiū solistei ir interpre-
tatorei už gausios ir prasmin
gos programos atlikimą. 

Pasibaigus koncertui, visi 
skubėjo į Dangaus Vartų (vie
nuolyno) kapines. Čia buvo pa
šventintas gražus granito pa
minklas ant prei. K. Vasio 
kapo ir kitas, prel. dovanotas, 
stovįs viduryje kapinių ir jas 
puošias. Tas yra keturkampis 
obeliskas su užrašais ir metalo 
lietuviško kryžiaus viršūne. 
Prelatas buvo dosnus seselių 
rėmėjas. Šventinimą atliko 
prel. V. Balčiūnas, maldoms už 
šį ir visus mirusius vadovavo 
kun. V. Cukuras. Dalyviai pri
siminė ir savo mirusius arti
muosius bei pasimeldė už juos. 

Iš kapinių sąskrydžio daly
viai grįžo vienuolynan daly
vauti Mišparuose vienuolyno 
koplyčioje. Mišparams vado
vavo prel. V. Balčiūnas ir kun. 
R. Krasauskas. Prie vargonė
lių — seselė muzikė Bernade
ta Matukaitė. Tuo baigėsi sąs
krydžio oficialioji programa. 

Norintieji užkąsti ir pabend
rauti dar kartą susirinko sese
lių svetainėje. Kai kas dar su
sidomėjo ir seselių knygyne 
esamomis pardavimui knygo
mis ir Galdiko paveikslais Gal
diko paveikslų galerijoje. At
vykusieji skirstėsi prasmingai 
praleidę dieną ir atsigaivinę 
lietuviškoje aplinkoje. Sąskry-
dininkų tarpe, be vietinių, bu
vo ir visiems žinomų asmenų: 
prof. muz. V. Marijošius, akto
rius inž. V. Valiukas, solistė S. 
Nasvytytė — Valiukienė, ra
šytoja E. Griciūtė ir keliolika 
kitų. Ačiū seselėms už nuošir
dų priėmimą. 

ne tik muzikiniame, bet ir v i 
suomeniniame Amerikos lietu
vių gyvenime. 

Choras tikisi, kad jų deda
mos pastangos lietuviškai 
giesmei ir dainai puoselėti apy
linkės tautiečių bus išgirstos ir 
įvertintos, o lapkričio 27 d. va
karas bus skiriamas pabend- l i ū n a s J 
rauti su Šv. Juozapo par. cho- p r a n c į g k ų 
ru gausiu visų atsilankymu. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Po kon
certo vaišės, laimės mėgini
mai ir šokiai, grojant visų 
mėgstamam Terri — Martin 
orkestrui. Rezervacijas vietai 
užtikrinti galima atlikti Spau
dos knygyne arba pas Aldoną 
Raugalienę. 

AP. 

jus. Šv. Mišias atnašavo pran
ciškonų provinciolas kun. P. 
Baltakis, o j am asistavo pran
ciškonas kun. V. Gidžiūnas ir 
parapijos klebonas kun. A. 
Kontautas. Buvo atvažiavę ir 
keliolika pranciškonų klieri
kų. Pamokslą sakė kun. V. Gi
džiūnas. J i s kalbėjo apie šv. 

oalsas dominavo chorą ir or
kestrą, kartais net nustelbda--
mas juos. . J . . . . 

P a d ė k a p r i k l a u s o p a r a p i j o s Parduodama Kenmore siuvama maši-
k lebonui k u n . A l b e r t u i Kon- n a ' ' metų senumo su siuvimo prie-

. , T taisais, ir audeklas. Prašoma 160 dol 
tautui, o ypatingai komp. Je- s k a m b i n t (angliška.) 434-379* 
ronimui Kačinskui, kuris pa
rašė tą naują kompoziciją, 
ypač, kad paruošė kolegijos 
studentus giedoti net lietuviš
kai. Juk toje kolegijoje studen
tų yra iš įvairiausių pasaulio 
kraštų. Ir jie visi giedojo lietu
viškai. Taip pat puikus choro ir 
orkestro dirigentas prof. Brian 
O'Connell. Lapkričio 14 d. šis 
koncertas buvo pakartotas 
New Yorke pas tėvus pranciš
konus. Po koncerto visi pro

gramos atlikėjai, o taip pat ir 
visi dalyvavę Mišiose ir kon
certe buvo pakviesti užkan-
džiams į parapijos salę. 

Šis koncertas buvo tikra at
gaiva, ypatingai prisimenant, 

CLASSIFIED ADS 

1 metų senumo, su siuvimo prie-
ir audeklas. Prašoma 160 dol. 

Skambint (angliškai) 434-3796 

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

{vairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

R E A L E I I A I I 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
ilų. 3 ir 4 leamb. medinis. 1 autom. 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmok* 
jimes. Savininko paskola ii 10%. 
Brighton Parke. 
Dailu* pensininkui madinis namukaa. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at
remontuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-Ji| butų madinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangu*. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 4JO-787* 
SIMAITIS BEALTI 
S961 WMt OSrd Straat 

Master Plumbing 
Umamd, Bondad, Imurcd 

k a d mūsų b a ž n y č i a s e k m a d i e - N*uJ l <i*rbai ir pataisymai. Virturta 

Po šv. Mišių čia pat bažny
čioje vyko bažnytinis koncer
tas. Tai komp. Jeronimo Ka
činsko dėka. J i s paruošė ir 
pakvietė Berklee muzikos ko
legijos studentų chorą ir or
kestrą, kuriam vadovavo prof. 
Brain O'Connell ir jo asisten
tas Thomas Martin. J . Kačins
kas irgi profesoriauja toje ko
legijoje. Koncerto solistas bu
vo tos kolegijos studentas Ge
diminas Butkus ir mūsų mielo
ji Marytė Bizinkauskaitė. 

Koncertas pradėtas „Le 
Christ Renai t" — S. Rachma-
ninof, atliko stud. Gediminas 
Butkus. Po jo choras atliko: 
Ego sum Pan i s Vivus — Es-
ąuivel, Glory to God in the 
Highest — F. Guerrero, Wa-
rum ist das Licht — J. Brahms 
ir Christus factus est — A. 
Bruckner. Marytė Bizinkaus
kaitė atliko Ave Maris „Otel
io" — G. Verdi ir Sanctus „ T e 
Deum" — A. Dvorak, po šio 
Marytė Bizinkauskaitė ir vyrų 
choras atliko Haec Dies — J. 
Kačinsko. Ir pabaigai solistai, 
choras ir orkestras atliko lietu
viškai Jeronimo Kčinsko nau
ją kompoziciją ..Saulės gies
mė" , žodžia i pa t ies šv. 
Pranciškaus. Prieš pradedant 
šią kompoziciją, kun. Gidžiū
nas trumpai supažindino su 
šv. Pranciškum, kaip jis rašė 
šią giesmę Dievo garbei. 

Tikrai buvo miela ir džiugu 
klausytis studentų . choro, or
kestro ir solistų. Jauni ir švel
nūs jaunų choristų balsai, at-
s i m u š d a m i b a ž n y č i o s 
skliaustuose, lyg pavasario 
paukščių balsai pripildė visą 
bažnyčią. O Marytė Bizin
kauskaitė buvo tikra lakštin
gala šiame „paukščių giedoji
me". Jos gražus ir labai stiprus 

niais būna apytuštė, gi šį kartą 
buvo apipilnė. 

PILIEČIU DRAUGIJOS 
P O B Ū V I S 

South Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija spalio 7 d. 3-čio 
aukšto salėje surengė savo na
riam vadinamą „Šurum — Bu-
rum". Tai metinis draugijos 
balius. Buvo pietūs ir šokiai iki 
vėlaus vakaro. Salė buvo pil
na. Nariai ir jų svečiai vaiši
nosi, šnekučiavo, šoko ir gra
žiai leido laiką. 

ir ronioa kabinetai. Ktramikoa plyt*-
lar Karšto randens tankai. Flood con-
trol. UZsikimšę Tamcdtiai išvalomi 
elektra. Palikit* pavardę ir talefoaa, — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2900 

10% — S0% — S0% pisten m o k U t 
o i apdraus*, BOU agnia* Ir automo
bilio pa* nraa. 

F R A N K Z A P O L I S 
SS08---2 We*t 95 th Streat 

Telef. GA 4-S6M 

mnniiniinmrnniKtuiiiimmiKiiiuiiiii' 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymą*) 

Namų pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariataa — Vartimal 

BELL REALTCRS 
i. B A C E V I Č I U I 

862* S. Sedsae Ave. — 778-22*1 
ŠHIIHHIIIH»HmilllUUHIIIMMIIIIIIIMI*W 

So Bostono Lietuvių Piliečių l'n'™i"M''iniinm"mmuiHHnm*|iiiiii 
d-ja yra viena gausių organi
zacijų savo nariais gal visoj 
Naujojoj Anglijoj. 

D-jos valdybos, direktorių ir 
kontrolės komisijos 1983 me
tams rinkimai vyks gruodžio 
12 d. O tradicinis Naujų metų 
sutikimas ruošiamas gruodžio 
31 d. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto pas draugijos reikalų 
vedėją Algį Šmitą — tel. 268 — 
9058. 

RENGINIAI 
Maironio minė j imas lapk

ričio 20 d. 3 vai. p. p. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos ma
žojoj salėj. Rengia Moterų 
klubas. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šven tės minėjimas lapkričio 
21 d. 3 vai. p. p. Lietuvių Pilie-

Melrose parkas , 111. 

DŽIAUGSMAS I R 
LIŪDESYS 

Spalio 17 d. Melrose Parko 
LB apylinkė surengė mūsų jau 
tradicijon įsigyvenusį metinį 
spalio šventės pobūvį — Oc-
toberfest. Jaukiose Eagles or
ganizacijos patalpose susirin
ko nemažai vietinių tautiečių ir 
svečių iš tolimesnių vietovių 
praleisti keletą valandų bei do
lerių paremti apylinkės finan
sus. Mums visada malonu ma
tyti Auroros LB n a r i u s , 
vadovaujamus D. Vizgirdie
nės, mus aplankančius ir pri
sidedančius savo dovanomis 
prie pobūvio pelno. Gaila, tik, 
kad dėl susidariusių aplinky
bių nieko nesimatė iš LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdy
bos narių. Pobūvis davė 
gražaus pelno. Didelė mūsų vi
sų padėka apylinkės ponioms, 
veltui prisidėjusioms savo pro
duktais ir darbais. 

Nemaloni žinia mus pasiekė 
š. m. spalio 19 d., pranešanti 
apie a. a. Stasio Vidmanto mir
tį. Stasys buvo ilgametis Mel
rose Parko LB apylinkės pir
mininkas, įvairių organizacijų 
veikėjas, visada pasiruošęs sa
vo darbu arba finansais pa
remti bet kokį pozityvų lietu
višką darbą. Buvę Melrose 
Parko Lituanistinės mokyklos 
mokiniai bei mokytojai ir bu-
vusi šokių grupė „Klumpė" liks gltmilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltli 
jam visada dėkingi už paramą = 
ir dovanas iš šiaurės ašigalio. E 
Netekome tauraus lietuvio. E 

Regina Barauskaitė E 

TELEVIZIJOS 
•palvoto* ir paprasto*. Radijai, 

į t a r t o * Oro VAaiaturai. 
Pardaviau*; ir T a i * y m a a 

M I G L I N A S TV 
l # i i W. 69 St, M. 776-1486 

w**wiiM*iiįiintHrnirfMMi***uiinmnmMi 

(UW!HfiminiHtUni!!ll!MIH!iir) 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

T*t 176-1*82 arba 376-5696 
imlMHIIN 

M i Ai 

HiUMimuiminmimiim 
Š I M K U S 

čių d-jos salėje. Bus plati meni
nė programa. Rengia ramovė-
nai. Kviečia visus lietuvius 
dalyvauti. 
Lietuvos nep re ik l ausomy-
bės šventės minėjimas vyks 
vasario 13 d. 

La i svės Va rpo pavasarinis 
renginys balandžio 10 d. 
Parapi jos sue iga — reunion 
balandžio 17 d. 

100 metų „ A u š r o s " su
kakties minėjimas balandžio 
24d. 

Komp. J u l i a u s Gaidelio 
operos „Mindaugas"' pristaty
mas gegužės 1 d. 

IKOOMB TAX *UERYIC*1 
UOTAKT FUBL.JC 

OSt S. M»piewood, •** 2*4-7*W) 
t*** p*t daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ a - n y c i ; pildomi 
raunKrnMM PRA*TMAI \r 

f V l i * bl*.»k*J 
tmrmjmrriT'murtiuuiiiiiiiiiiuiititnni 

V A L O M E 
KULTOS IK BALDUS 

Plaunam* Jr vaikuojam* 
v>*^ r{Mą frirKfU. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

Popular Lifhuanian 
R E C I P E $ 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
J u o i a p i n a Dansvardleoa 

šiom dienom Draugo spauatuv* 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patiksl ino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai ger iausia dovana naujoms 
žmonoms a r marčioms. Daugelis 
apdovanojo ki tataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maustu ir 
virimu, š i knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių i r ki
tataučių darbo vietose ir orgaaisa 
cijose. 

Užsakymu:* s iųs t i : 
DRAUGAS, Knygų Skyrtne 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 ce ntų mokesčiams. 

uiMiifimiiiiimiiiHimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus krtštus 

NEDAS, 4008 Archer Avenu* 
ChJoago, DL «M32, M 927-3980 

L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S 
(LiihuaJiiari Heriiage - Jlgsaw Puzzle) 

m o v i N G 

PASAULIO LIETUVIU j 
KATALIKŲ ŽINYNAS j 

Redagavo : 
KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS i 

ir MARIJONA SKABEIKTENĖ 

Leidinyje yra adresai lietuvių vys- ; 

| i E R i N A S perkrausto baldus ir 
S situ* daiktu*. Ir iš toli miesto Iti-

^ S u d e d a m a s Lietuvos žemėlapis iš 551 gabaliukų galvosūkio I d ' m a j * p i l n * a P d r a u d a -
lormoje. Išleido Baltic Associate, Boston, Mass. § *r:imame MASTER CHARGE ir VISA 

Mokyklinio amžiaus, j aunimui padės išmokti Lietuvos Isto- F Telef. — W A 5-8063 
riją, a t r a s t i jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais - ' ~ 
žmonėmis. gis žaidimas t inka ne tik jaunimui bet i r k**s> = 
vienam suaugus iam t inkamai praleis t i laftą. Kaina $12~95Ete t r a 5 m , , m m , , m " » " " " " » » " " " " » I 
už pers iunt imą. Illinois gyventojai prideda 78 et valstijos mo- I 
k e s č i o . T T " — • — •"- •• — Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 
Į Liaudies menas ir kitkas 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63 rd 
St., Chicago. TL 60679. ininnians °y. 
ventojai prideda SI.50 valst. mokesčio. 

ADsnanKVKae i " D r a u g o " ad 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre-ĮMIlHllllllinilllllllllllllllllllimillllllllinillllinilllllllllHmilIlIlIlIimilllllHMIlIlIlI!. min i s t r ac i j ą i r pas iž iū rėk i t . Gal _ 
sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo-2 . _. _ _ — — - - — - "* 

S " S r a p y o J V ^ '«• »nH«wm«n..»..«..m..«m„:„«„„„„roi , ' 
Drauge 

Apsilankykite j "Draugo' 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festiva
lyje Los Angeles, Calif. ir Grand 

National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. 

Tai puošni dail. POVILO PUZINO 
monografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 28 spalvota? reprodukcijas. 
Kartu ir XX amžiaus Madoną, Kaina 
su persiuntimu 27 dol. Puiki dovana 
ir tinka bent kuriomis progomis įteik
ti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. 

sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo-2 
terų. vyrų vienuolijos Laikraščiai i r s 
žurnalai ir kita reikalinga informa-£ 
cija. s 

Išleido Lith. Roman Cath. Priests '5 
League of America. Brooklyn, N.Y. £ 

Kaina su persiuntimu $8.00. x 

JAY DRUOS VAISTINĖ 
2759 W. 71ft St., Oilcago, B. 50629 

RtJFtSTTN 

kai ką padovanoti s a v o - ' 

J iSPILDOMi 
•yUMTMAJ • 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, J5f5 W. SSrd St., 
Chicago, Itt. 60629 

I 
D 

Afctar* 
•TUKIMĄ*. 
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:Mi*iJS SI 

RZCTP^Al • >^VNIE MAY SAi^ 
KOSMETIKOS REIKMENYS 

?*xmjr2 » T * I ryto iki 10 *»j 
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s rasite 
I giminėms ar draugams. I 
~ Dienraščio "Draugo" adm 
I niatracijoje galima pasirinkti j 
i vairių liaudies meno darbų: me-
| diio. keramikos, drobpg. taip 
5 pat gražiai papuoštų lėlių. 

S "TYrnngo" adrf^ias- ĘKĘR \\ nml 

: Ar><;'T"»^-, -•--"-,• - —., 

»e« jis plačiausiai skaitoma* lietuviu 

^imuumiimmimummmiMUimmamummummimmammnmiaimmm^ 
•GM ^t., Chicago. IL 6$629. 
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fiems prieinamo*. 
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Remkite tuos verslininkui, ku

rie skelbiasi dlen. „Drauge' 

i 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, F la . 

TRUMPAI 
Spalio 6 d. įvyko Civic. Ass. 

susirinkimas, kuri puikiai 
pravedė naujoji pirmininkė Ge
nutė Beleckienė. Kalbėjo aps
krities šerifas apie apsisaugo
jimą nuo piktadarių, ta pačia 
proga atsakydamas j klausi
mus apie ginklų laikymą. 

Spalio 8 d. buvo paskutinis 
golfas su apie mėnesį laiko 
atostogavusiu kun. A. Rač
kausku. Atsisveikinimo pietūs 
vyko pas Balčiūnus, o po jų 
kun. P. Juraška išgabeno jį į 
lėktuvą, kelionei į savo buvei
nę. Miela visiems čia mūsų gol-
fininkams buvo su kun. Anta
nu pagolfuoti ir po to altarijoje 
sustoti, o kartais ir pasimelsti. 
Norėjosi su juo Čia atšvęsti ir jo 
75 metų gimtadienį, bet jis tą iš 
mūsų išvežė. 

Spalio 9 d. Communitv salė
je įvyko Octoberfest balius. 
Praėjo gan linksmai. Dalyva
vo nemažas skaičius ir lietu
vių. 

mieli Mažeikai, už apsilanky
mą. Jūs mokėjot atvykę pasis
veikinti, o taip pat šį vakarą ir 
atsisveikinti, tikim neišeinat, 
kaip tas Žemaitės „didvyris" į 
kaimą šunų lodyti ir žinom, 
kad apie jus dar daug gero iš
girsim, dirbant mūsų tautos ir 
tėvynės gerovei. 

K u n . P . J a r a š k a i 
65 m e t a i 

Kun. Pranas Jaraška, gimęs 
Amerikoje, turbūt, spalio 23 d., 
nes šiais metais spalio 23 d. 
šventėme jo 65 metų amžiaus, 
10 metų kunigystės ir netoli 
dviejų metų buvimo čia tarp 
mūsų sukaktis. Dar vaiką, 
atsistačius nepriklausomai 
Lietuvai, tėvai parsivežė į tė
viškę. Čia jau tėvynėje jis au
go ir mokslinosi. Baigęs Palio
nių, Baisogalos vals. pradžios 
mokyklą, tęsė mokslą Šeduvos 
progimnazijoje, po to Kėdai
nių gimnazijoje iki abitūros. 

Būdamas 22 metų išvyko į 
Italiją studijoms. Prasidėjus 
Lietuvos okupacijoms, ir užsi
darius galimybėms grįžti tėvy
nėn, pasiliko Italijoje. Vėliau 
pasirinko kunigo luomą ir 
prieš 10 metų Romje buvo 

įšventintas kunigu. 

Kaip Amerikos pilietis ir ku
nigas atvyko Amerikon ir vi
karavo lietuviškose parapijo
se. Beveik prieš dvejus metus 
nusileido čia Sunny Hills, kaip 
vienas iš čia esančios misijos 
kunigų. 

Jo atvykimas mums lietu
viams buvo ir yra didelė pa
guoda, turint tokį laisvai lietu
viškai, angliškai ir itališkai 
kalbantį kunigą. Su jo atvyki
mu čia prasidėjo reguliarios, 
sekmadieninės ir šiaip tauti
nių švenčių proga, lietuviškos 
pamaldos. Muzikui Mamaičiui 
suorganizavus chorelį, šių pa
maldų metu jaučiamės Šedu
voje, o dabar prisidėjus kun. 
Antanui Kardui ir abiem ce-
lebruojant Šv. Mišias jaučia
mės lyg katedroje. 

Ne mano teisė vertinti šį su
kaktuvininką kaip kunigą, ir 
kaip žmogų, tam neturim nei 
pareigos, nei reikiamo išsilavi
nimo. Viena tik galim pasaky
ti visų, ar geriau sakant, dau
gumos nuomone, kad jis tinka 
ir prie „tanciaus ir prie rožan
čiaus". 

Jo 65 metų gimtadieniui pa
minėti, kurį ruošė pats kun. 
Pranas, jau 12 vai. dienos rin
kosi parapiečiai ir svečiai su
ruoštoms vaišėms ir pagerbi
mui. Sugiedota „Ilgiausių 
metų" anglų ir lietuvių kalbo
mis. Man ir Genutei Beleškie-
nei teko garbė pasveikinti jį, 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Brock ton , Mass. 

LIETUVIŠKOJI 
VEIKLA 

Šešių vyrų vadovaujama 
Brocktono LB apylinkė ne
snaudžia, juda, kruta ir vis 
naujus veiklos barus suranda. 
Štai, Lietuviškų parapijų metų 
proga, gavus Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebono P. Ša
kalio sutikimą, apylinkės vice
pirmininko Juozo Stašaičio 
pastangomis rugsėjo 26 d. bu
vo išleistas pirmas, kol kas ne
periodinio, biuletenio „Krivū
lės" numeris. Lapkričio 26 d. 
pasirodys jau antras „Krivū
lės" numeris. „Krivūlė" teiks 
informacijas iš parapijos, LB 

mūsų pačių sukurta lietuviška 
dainele.. 

Kitą dieną po lietuviškų Mi
šių kun. Pranas dėkojo vi
siems už linkėjimus ir dova
nas ir pakvietė vėl užsukti į 
kleboniją ant likučių. Žinoma, 
užsukom. Dar kartą linkėdami 
spaudėm jam ranką ir skirstė-
mės su viltimi, kad jis dar il
gai, ilgai pasiliks tarp mūsų. 

Dar daug metų iinki jam vi
sa lietuvių kolonija, lietuviai 
golfininkai, o taip pat ir visi ki-

I ti Sunny Hills gyventojai, nes 
tikrai šioje apylinkėje yra po
puliarus lietuvis kun. Pranas 
Jaraška. 

Tad, iki pasimatymo Šv. 
Teresės bažnyčioje, golfo lau
ke, na ir prie pulkos. 

Daug laimės, nuo mūsų vi
sų. 

K. Z. 

apylinkės ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veiklos, bus lyg ir 
parengimų kalendorius Brock
tono visuomenei. 

Gruodžio 4 — 5 dienomis 
apylinkės valdyba rengia San
daros salėje 30 Intervale St. 
Brocktone, menininko, o kartu 
ir LB Bostono apygardos pir
mininko Jono Rūtenio kūrinių 
parodą. Bus išstatyta apie 20 
jo vėliausių kūrinių. Paroda 
prasidės gruodžio 4 d., šešta
dienį, 4 vai. p. p. , oficialus ati
darymas ir autoriaus pristaty
mas bus 7 vai. vak. iki 10 vai. 
vakare. Kitą dieną paroda 
veiks nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Tikimasi gausaus 
lankytojų — meno mėgėjų ir 
pirkėjų skaičiaus, ypač, kad 
autorius pažadėjo sumažinti 
kainas. 

Gruodžio 19 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. salėje po bažnyčia, 21 
Sawtell A ve., Brocktone, LB 
apylinkės valdvba rengia lie
tuviškas Kūčias. Šeimininkau
ti sutiko Stašaitienė, talkinant 
kitų valdybos narių žmo
noms. Turėsime 12 tradicinių 
patiekalų, trumpą meninę pro
gramą, ir svarbiausia, malo
nią šventišką Kūčių nuotaiką. 
Bilietai gaunami iš anksto pas 
valdybos narius, jų kaina: 4 
dol. suaugusiems, 2 dol. moks
leiviams. 

Apylinkės kasininkas P. 
Jančauskas rengiasi arti
miausiu laiku išsiuntinėti ge
riesiems Brocktono apylinkės 
lietuviams laiškučius dėl meti
nių solidarumo duoklių, tuo pa
čiu prašydamas stambesnės 
aukos „Lietuvių dienų" Chica-
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goję rengimui. Broktoniškiai nų rengėjų prašymą parems, 
gerai supranta Tautinių šokių kaip ir praeityje, savo gausio-
bei Dainų švenčių svarbą gy- mis aukomis. Brocktono apy-
venant toli nuo tėvynės, todėl linkei kvota 1000 dol. 
tikimės, kad ir šį Lietuvių die- P. J. 

A. f A. ONAI KIRVELYTEI-
KRASAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, sese Aibinę ir švogerį 
Vytautę Tomkus nuoširdžiai užjaučiame 

TAUTOS FONDAS 

L'žba igti Mažeikų išleistuvi
nių pietų likučius, spalio 22 d. 
po golfo žaidimų visi golfinin
kai su žmonomis, ir dar prisi
jungus Zorubai, rinkomės pas 
Baltučius. Vaišinguose na
muose buvo gražiai praleistos 
kelios valandos. 

V. IR V. MAŽEIKAI 
ATOSTOGAUJA 

Dar nuo seno, jiems Beverly 
Shores besilankant, matyti 
Vandos ir Vaclovo Mažeikų 
veidai pasirodė čia visai sa
vaitei atostogų. Jie ne slapu
kai, tuojau prisistatė, duodami 
apie save žinoti, savo seniems 
pažįstamiems, draugams, vi
siems lietuviams, o ypač golfi-
ninkams. Mat, jis senas golfo 
mėgėjas, nors šaudo ne ką ge
riau, už mane, jauną mėgėją. 
Žinoma, nėra ką kalbėti apie 
tokius čia besilankiusius golfo 
vilkus, kaip Plukas ir Labutis. 

Mažeikų viešnagė čia tapo 
švente. Kas aprašys visus su
buvimus, iškylas, golfavimą. 
pasikalbėjimus, dainas, prisi
mintus juokus ir ašaras. 

Subuvimus mano Aneliutei 
pradėjus, jie vystėsi tai pas Be
leckus, tai Rumšus, tai Balčiū
nus, tai Baltučius, tai pas pa
čius Mažeikus. Kartą, lyg tai 
atsilyginimui ir atsisveikini
mui, buvome jų ištempti į gar
sųjį Cpt. Andersono restora
ną. Panama City. 

Galutinis su mielais Mažei-
kais atsisveikinimas įvyko 
spalio 22 d. Balčiūnų reziden
cijoje. Tenai žiūrėdamas į šiuos 
mielus žmones, nebeįstengiau 
prikąsti liežuvio ir prisiminda
mas Žemaitės apsakymą „Ru
dens vakarą" tariau: „Ačiū 

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2 4 2 2 W. M a r q u e t t e Rd. C h i c a g o , UI . 6 0 6 2 9 
T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

A K T Y V A I — $2,700,000 

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadienia is 12:00—6:00 p.p. 
-Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marquet te Rd., Chicago 

Sekmadien ia i s 10:00—1:00 p.p. 
J a u n i m o centre 5620 S. Claremont 

1 1 - 1 6 - 8 2 M O K A U 2 : 

Einamąją Sąska i t ą 8% 
90 Dienų Certif ikatus (min. $5,000) 8.9% 
Vienerių Metų Cert if ikatus (min. $1000) 9% 
Trejų Metų Certif ikatus (min. $5,000) 9.85% 
All-Savers Certifikatus 6.66% 
IRA — pas i r ink imas : 90 dienų. Vienų Metų. ir Trijų Metų 
Cert i f ikatai . 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos s ą ska i to s apdraustos iki $100,000. 

P A S K O L O S : 

A s m e n i n ė s * nuo 12.9% 
Namų (Mortgages) nuo 12.9% 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys 71a 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
I skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją 

I verčia mąstyt, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark 

Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
g laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
1 — Valdemaras Cukuras. 
I Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi, 1977 m 
| Kaina BU persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 
F 
į DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Cbtoago, m. 80628 

^i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i :< i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i ! 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA § 

| SOL. D ANOS STANKAITYTĖS 1 
I (Įdainuota lietuviškai) f 
i O P E R Ų A R I J O S 
E Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. s 
I Dirigentas Alvydas Vasaitis s 

1 GRA2INA. AIDA. KAUKTŲ BALIUS. LIKIMO GALIA, | | 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

r Kaina su parsiuntimu $10.95, Užsakymus stųsti: i 
I DRAUGAS, Ą51f5 W. 6Srd St.; Chicago. IU. 60629. f 
§ Ui. gyventoja: dar prideda 60 et. vaistuos mokesčio. E 
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VINCAS L 1 ULEVIČIUS 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe 

^ 

• % 

IS PRATARMES: "Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeivi.-
padarė! Ar mes" užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuv 
vėl būtų atkurta! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiim 
kaip ir mes skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytas j keturias dalis: Išeivija Lietuvos par 
mmo darbe !«>-:vijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kuitO 
rinė parama Lietuvai, išeivijos ekonominė paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruoštt, lengvai ir su įdomumu skaitoma 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių Fon 

do parama 198! m„ didelio formato, 400 ps]., kieti viršeliai 

Kaina su persiuntimu $14.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1(545 West 6Srd Street 

Chicago. IL 60629 

A. f A. 
KUNEGUNDA DAUPARIENE 

KAUNAITE 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė lapkričio 14 d., 1982 m., 8:45 vaL vakaro, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Joseph, marti Sonja, ir 

Roman, marti Carol, 11 anūkų, kili giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionė buvo našlė a. a. Juozo. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nuo 1 iki 9 vai. vakaro Pet

kaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 18 dieną. Iš koply

čios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: SCNCS, MARČIOS ir ANTKAI 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 47S-2345. 

Brang ai Mamytei mirus, 
P O V I L U I i r G I E D R E I 

Ž U M B A K I A M S 
ir visai šeimai 

Ireiškiame gilia užuojauta skausmo valan-
|doje. 

VIOLETA ir ALGIS PAULI AI 

A. f A. SOFIJAI ENDZELIENEI 
mirus, likusius vyrą Pauliu ir sūriu Arvy
da su šeima erniai užaučiame re kšdami 
nuoširdžią užuojautą. 

ELENA. ALFONSAS ir VIDA KELIUOČIAI 
ŽIVILĖ MODESTIENĖ 

E U D E I K 1 S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4b05-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
M A R Q U I I I F FL'NERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch icago — 476-2345 
1410 So. 50th Av„ Cicero — 863-2108 

L A I D O T U V i y DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
!424 W. 69th STRFTTr TH. RFpublic 7-1213 
1102S Smithw*-st Higtmmy, Palos Hil!*. 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4548 SO. OAIJFORN A VE Tel. LAfare t t* 5-55 -

VASAITIS - BUTKUS 
•44N HO '*th AVK.. CICKRO. TeL OLymipic 2-1003 

J> 
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x Lietuvių tradicinės Kalėdų 
i šventės Chicagos Pramonės ir 
i Moitslo muziejuje šiemet bus 
gruodžio 17 d., penktadieni, 7:30 
vai. vak. Tai jau 41 -ji "Kalėdos 
Pasaulyje" programa. Šventė 

, tesis iki ateinančių metų sausio 
į 9 d. Programą atliks Frank 

X Kun. A. Saufautis, SJ, pa-1 Zapolio vadovaujama Lietuvos 
naudodamas skaidres, kalbės I V v č i u . tautinių šokių grupė. Taip 
apie Skautų sąjungos 75 m. su-1 P4* bus ir lietuviški užkandžiai 
kaktį Jaunimo centro didžiojoje 
salėje lapkričio 21 d. 

X Lietuvių Bendruomenės Vi
durio Vakarų apygardos valdy
ba surengė bendruomenės 30 
metų sukakties minėjimą lapkri
čio 14 d. Jaunimo centre, šv. 
Mišias laikė vysk. V. Brizgys, 
koncelebruojant kun. V. Rimše-
liui ir kun. J. Borevičiui. Po to 
buvo minėjimo akademija ir Cle-
velando Vyrų okteto, vadovau
jamo muz. Ryto Babicko, kon
certas, kuris turėjo didelį pasi-

su tradiciniais valgiais. 

x St. Xavier CoEege nuo lap
kričio 17 iki gruodžio 23 d. tu
rės etninių grupių Pietinės Cbi-

X L Bumelis, Lakeside, Mich., 
išvyko ilgesniam laikui į Or-
mond Beach, Fla., t a proga pa
keisdamas adresą, atsiuntė ir 
5 dol. auką. Labai ačiū. 

x Juozas Juozaitis atsiuntė 
4 dol. auką ir užsisaūė naujau
sių leidiniv. Sister Marcela už 
kalėdines korteles atsiuntė 3 dol. 
Po 2 dol.: Kazys Jasėnas, Juo
zas Samusis ir V. Kuodys. La
bai ačiū. 

x Juozas PultinevičUis, Oma
ha, Nebr., mūsų rėmėjas, at
siuntė 25 dol. auką ir laiškutį, 
kuriame rašoma, kad Dievas 
yra jo širdy, o Lietuvos himnas 

ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas 

ueu lįuojii d. r u i c a s . Medžiagą siusti: 3206 W. 5 5 * Ptause, Chicago, DL 60629 

Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicaęos skyriaus 

cagos dirbinių parodą. Tarp jų j minty. J. Pultinevičius labai pa
bus ir lietuviškų eksponatų, žio-
je kolegijoje studijuoja nema
žas skaičius lietuvių. Iš lietuvių 
su savo darbais dalyvaus Anta
nas Poskočimas ir Bronė Va-
riakojienė. Kolegija yra 3700 
W. 103 St., Oak Lawn" DL 

tenkintas "Draugu", jo laukia 
ir jį mėgsta. Nuoširdus ačiū už 
auką ir gražų laiškutį. 

sekimą. Dainavo taip pat soL I. 
Grigaliūnaitė. Tas pats oktetas j ys**8 . visaip savaitei į Honolulu, 
giedojo ir Mišių metu. 

X P. Pargauskas, Tillsonburg, 
Ont., Kanada, pakeisdamas ad
resą, pridėjo ir 10 doL auką. P. 
Pargauskas nuo lapkričio pra-

X Sol. Algis Grigas, Chicago,! džios apsigyveno Surfside, Mia-
Dl., tarnybos reikalais buvo iš-> mi, Fla. Labai ačiū už auką. 

X Dail. Romas Viesulas at
vyks iš Philadelphijos ir skai
tys paskaitą tema "Ar Čiurlio
nis — abstraktistas" Čiurlionio 
galerijos 25-rių metų sukakties 
minėjime Jaunimo centre lap
kričio 20 d. 

x Ginta Pudymaitienė 
susirgusi ir paguldyta 
Community ligoninėje 
Aglinskienės priežiūroje. Ligonė 
pamažu sveiksta ir tikisi grįžti 
greitai į namus ir toliau vado
vauti savo vertimų biurui 

Havajus. Ta proga ten aplankė 
gyvenantį lietuvį iš Chicagos Ed 
Mitchell, kuris prieš 10 metų tu
rėjo lietuvių ir kitų mėgiamą 
"Diamond Head" restoraną prie 
Columbus Dr. Ed. Mitchell per 
sol. A. Grigą užsiprenumeravo 
"Draugą". 

x Praurimė Ragjenė šv. Pran-
y r a ciškaus 800 metų jubiliejuje at-

X "Lietuvos Kataliku Bažny
čios Kronikes" dešimtmečio mi
nėjimas bus lapkričio 27-28 die
nomis Jaunimo centre. Šešta
dienį bus padėtas vainikas prie 
paminklo Žuvusiems už laisvę, o 
lapkričio 28 d. 10:30 vai. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje bus 
pamaldos. Akademijoje Jauni
mo centre 3 vai. paskaitą skai
tys kun. J. Prunskis. meninę 
dalį atliks Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios, ir 
sol. Aldona Buntinaitė. Minėji
mą rengia Lietuvių Kronikos 
sąjunga. Visi kviečiami daly
vauti 

X Prel. dr. Paulius Jatulis, 
istorikas, daugelio istorinių stu
dijų autorius. Lietuvių kolegijos 
Romoje vicerektorius. atsiuntė 
laišką, kuriame rašo: "Sveikinu 
ir labai gerbiu, kad puikiai pa-
raošiate ir išleidžiate mums taip 
labai svarbius monumentalinius 
veikalus apie Lietuvos bažnyčias 
atskiromis vyskupijomis". Pa
linkėjo knygų autoriui ir leidė
jui — Lietuvių Bibliotekos lei
dyklai sėkmės ir paskyrė auką. 

x Prano Bfelininkaičio jaunu
čių ateitininkų susirinkimas bus 
lapkričio 20 d. 1 vai. popiet Vai
kų nameliuose, 2743 W. Lithua-
nian Plaza Ct. Iš ten vyksime 
į Balzeko liet. kultūros muzie
jų ir, jį apžiūrėję, grįšime 3 vai. 
į susirinkimo vietą. Kviečiame 
atvykti ir naujus narius. Dau
giau informacijų galima gauti 
skambinant Jūratei Norvilienei 
tel. 636-2596. 

X Juditos Fabijonaitės ir Ad-
riamo Stanislov^čio užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje. 

X Kviečiame visus dalyvauti 
vienos dienos susikaupime: 
"Charismatiriis patyrimas ir au
gimas šv. Dvasios veikime", 
praveda kun. J. Bacevičius OFM. 
lapkričio 20 d., 10 v. ryto iki 6 
v. vakaro, Nek. Pr . M. Seserų 
vienuolyno centre Putnam, Ct. 
$10.00. Apie dalyvavimą prašo
me pranešti 1-203-928-5828, ses 
Ignei. (pr.) 

X Šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė siūlo ge
romis sąlygomis namų paskolas 
iš 12.9r> visam sutartam pas
kolos laikui fFbted rate). Suin
teresuoti prašomi skambinti se
kančiais telef.: 656-6330 arba 
242-4395- Bendrovės vedėjas 
Juozas Gnbauskas. (ak.). 

Central; \fes gopagos, Bražinsko ir Pet
rausko dainas. Minėjimo užbai
gai ii pagiedos šv. Pranciškaus 
maldą — muzika Sebastian Tem
ple. Minėjimo akademija bus 
lapkričio 21 d , sekmadienį, 3 v. 
po pietų Jaunimo centre. 

x Skautę sąjungos 75 m. su
kaktį minės Chicagos skautės 
ir skautai lapkričio 21 d. Jau
nimo centre. Pamaldos bus 9:15 
vai. Jėzuitų koplyčioje, o po pa
maldų minėjimas Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. 

x Dr. Elena Repšienė, Chi- į 
cago. Ui, lietuviškos knygos 
mylėtoja, aplankė "Draugą"' ir 
įsigijo naujausių leidinių, plok
štelių ir medžio drožinių už 165 
dol. 

x Garmen Valenčiūnas - De 
Miehaei jaunas lietuvių bei ita
lų kilmės baritonas, ruošiasi dai
navimo specialybei De Paul uni
versiteto muzikos mokykloje. Jo 
mokyklinis rečitalis bus lapkri
čio 19 d., 8 vai vak. universite
to patalpose, 804 West Belden. 

x Metropolitan operos sąjun
gos mėnesiniame žurnale "Ope
ra News" antrą kartą iš eilės 
užsimenami lietuviai. Spalio mė
nesio numeryje rašoma apie len
kų tautinės operos pradininką 
Stanislaw Moniuszko. kuris ilgą 
laiką kūrė ir dirbo Vilniuje. Lap
kričio mėn. "Opera News" ap
žvelgiama Amerikos operinė vei
kla 1981-82 m. ir paminėtas Lie
tuvių operos "Der Freischutz" 
pastatymas. 

x Juozas Taoras, St. Peters-
burg Beach, Fla., mūsų bendra
darbis, leidinių platintojas, at
siuntė už parduotas knygas 
300 dol. ir užsisakė naujų. 

X Dalia Korte, Springfield, 
111., Stasys Pikūnas. VVarren, 
Mich., Ona Gedvilą. Chicago, 
UI., Kazys Juknelis, Melrose 
Park, Ui, atsiuntė įvairiomis 
progomis po 5 dol. aukų. La
bai, ačiū. 

X Jonas Dunčia, Southfield, 
Mich., išvykdamas ilgesnių ato
stogų į St. Petersburg Beach, 
Fla.. pakeitė "Draugo" adresą 
ir pridėjo penkinę jo paramai. 
Labai ačiū. 

X B. Grinius, Hamilton, Ka
nada, S. Bernatavičius, Cicero, 
I i i , M. Steikūnas. East Chica
go, Ind., L. Tomkus, Conoga 
Park, Cai . užsisakė naujausių 
leidinių. 

X Marija Vizgaitienė, Man-
lius, N Y., pratęsė prenumera
tą, užsisakė naujausių leidinių 
ir pridėjo 5 dol. už kalendorių. 
Labai ačiū. 

Mokyt D. Bilai šyte 
Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mo
kyklos madų parodoje spalio 24 d. 

Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Nuotr. J. Tamuiaičio 

x Stasys ir Arija Škėmai, To
ronto. Kanada, buvo atvykę į 
Chicagą, lankė savo gimines ir-
pažįstamus. Ta proga aplankė 
"Draugą", pratęsė prenumera-

LIETUVĖ MOTINA 

Man garbė turėti lietuvę mo
tiną. Nuo pat pirmųjų mano 
dienų šiame pasaulyje mano 
motina mokė mane gražios lie
tuvių kalbos. Ji išmokė mane 
lietuviškai skaityti ir rašyti. Per 
ištisus metus ji man sekė lietu
viškas pasakas apie karalaites, 
slibinus, kunigaikščius, raganas, 
laumes, velnius ir dar daug kitų 
įvairių pasakų. 

Mano motina kiekvieną šeš
tadienį mane veža į lietuvišką 
mokyklą, nes ji nori, kad aš tu
rėčiau daug Uetuvių draugų ir 
kad mano lietuviškas švietimas 
žengtų pirmyn. Mano motinos 
reikšmė man yra labai didelė. 
Be jos pagalbos ir meilės aš 
negalėčiau tapti tikra lietu vaite. 

Naida šnipaitė. 
Bostono lit. m-los mokinė. 

SVARBUS SPRENDIMAS 

(Tęsinys iš 1100 Nr.) 
Gražina laukė ir svajojo. Jei

gu tėvai nutars keltis į Arizoną, 
jai bus laisvės. Nusibodo tos 
šeštadieninės pamokos ir namų 
darbai. Turėtų laiko gitara pa
skambinti, televizijos pažiūrėti, 
muzikos pasiklausyti. 

Po ilgų svarstymų nutarė kel
tis į Arizoną. Jie t en gyventų 
tik kelerius metus, paskui vėl 
grįš į miestą, kur jų lauks gi
minės ir draugai. Greitai par
davė namą. Kai buvo laikas pa
kuotis, tėvai vis abejojo, ar pa
darė gerą sprendimą. Gražinai 
buvo gera. Ji svarstė: 

— Nežinau, ar man pasiva
dinti Grace ar Julie, nes Julija 
yra mano antras vardas. Aš 
tikrai nebūsiu Gražina Arizo
noje aš būsiu amerikietė. 

Greitai atėjo paskutinis šeš
tadienis mokykloje. Visi lietu
viukai draugai linkėjo Gražinai 
laimingos kelionės. Mergaitė ri
jo ašaras. 

— Paskutinis kartas šioje mo
kykloje. Amerikiečių draugų aš 
visur rasiu, bet čia yra mano 
geriausi draugai lietuviukai. Čia 
man miela ir smagu. Kodėl aš 
neįvertinau, kol visa tai tu
rėjau? 

Išleistuvių proga visi valgė 
sausainius ir gėrė coke. Mer
gaitė stengėsi nerodyti savo 
jausmų. Ji žadėjo nepamiršti 

Piešė Lisa Karaitytė, Kr. Donelaičio 
lit. mokyklos VI kl. mokinė 

Jonas Minelga 
LINKĖJIMAI K LIETUVOS 

— Labas rytas, Gintarėli! — 
Šaukia gandras nuo kalvos. — 
Gulbė mano seserėlė, 
Mes abu iš Lietuvos. 

Čiauška strazdas, randongūžė, 
0 ir dešimtys kitų: 
— Daug linkėjimų, drauguži, 
Tau nuo Baltijos krantų! 

Tuoj varnėnas prisidėjo: 
— Čeku - čeku, tir - lir - ly . . . 
Gero vėjo! Gero vėjo 
Gintui Linkolno saly! 

MILŽINAS IR NYKŠTUKAS 
Per tankią girią ėjo labai 

tą, pridėjo 10 dol. dienraščio sti-; draugų, laiškus rašyti, grįžti ir 
prininrui ir įsigijo įvairių leidi
nių ir plokštelių už 138 dol. ver
tės. Labai ačiū. 

x D. Viskantas (Mrs.), Vic-
toria, B. C, Kanada, jau nepir-
mą kartą užsisako įvairių leidi
nių už didesnes sumas. Šį kar
tą vėl užsisakė ir pasiųsta jai 
už 219 dol. sumą. 

x Klemensas Žukauskas, Sun-
ny Hills, Fla., mūsų bendradar
bis, atsiuntė 10 dol. auką. Be
nediktas Pliuskevičius. St. Pe
tersburg, Fla., 7 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 17 d. 

1558 m. mirus Marijai I, Elz
bieta I tapo Anglijos karaliene. 

1869 m. atidarytas Suezo ka
nalas, jungiantis Viduržemio jū
rą su Pv.audonąja. 

1913 m. laivai pradėjo plauk
ti Panamos kanalu. 

1925 m. gimė aktorius Rock 
Hudson. 

1979 m. Irano Ajatola Kho-
meinis įsakė paleisti moteris ir 

: negrus įkaitus, laikomus JAV 
i ambasadoje Teherane. 

aplankyti. O gavusi dovanų Vy
čio ženklelį su išsiuvinėtu savo 
vardu, Gražina žadėjo prisisiū
ti prie švarko ir būti Lietuvos 
ambasadore Arizonoje tarp ki
tataučių. Dėkodama mokytojai, 
žadėjo skaityti lietuviškas kny
gas. Mintyse nutarė niekada 
nekeisti savo vardo ir visuomet 
išdidžiai pasakyti, kad ji yra 
lietuvaitė. 

Rima Pofikaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

V kl. mokinė. 

MANO PAVEIKSLAS 

Mūsų salione kabo paveikslas. 
Kai į jį įsižiūriu, j is man vis la
biau patinka. Čia matau tekan
tį upelį, o už jo didžiuliai kal
nai. Krantai smėlėti, apaugę 
medžiais. Kalnų viršūnėse ma
tyti sniegas, kuris saulės ap
šviestas taip gražiai blizga. 
Pakelėje žolė ir medžiai žaliuo
ja. Upelio vandenyje plaukioja 
vandens paukščiai. Toliau pie
voje vaikai žaidžia sviediniu. 
Labai norėčiau išvažiuoti atos
togų ir savo akimis pamatyti 
tuos nepaprastai gražius kalnus. 

Audronė Dragiinaitytė, 
Buvusi Dariaus-Girėno Irt. 

m-los mokinė. 

mažas nykštukas ir susitiko la
bai aukštą milžiną. Milžinas jam 
sako: 

— Aš tave noriu praryti. 
Nykštukas, tai išgirdęs, pra

dėjo bėgti. Milžinas žinodamas, 
kad nepagaus, vėl šaukė: 

Nebėk toliau, ateik čia, su
sitarsime ir pasibučiuosime. 

— Gerai, — sako nykštukas, 
galime pasibučiuoti, bet eina

me į mano namus, ten galėsime 
dar ir užkąsti, 

— O kur tavo namai ? — klau
sia milžinas. 

— Tik už girios, — atsakė 
nykštukas. 

Atėjo prie girios pabaigos. 
Ten matėsi aukšti kalnai ir at
rodė, kad jie siekia dangų. 

Mano namai ant aukščiau
sio kalno, — aiškino milžinui 
nykštukas. 

— Juodu pradėjo likti į kalną. 
Nykštukas šokinėja ir lipa kaip 
ožka, o milžinas bijo toliau lipti 
nes labai status kalnas, jis gali 
nukristi ir užsimušti. 

Nykštukas pamatė, kad milži
nas bijo lipti, tai pradėjo jį er- j 
zinti ir iš jo juoktis. 

— Kai tave pagriebsiu, tai tik 
kauleliai iš tavęs liks, — supy
kęs pasakė milžinas. 

Vos tik tuos žodžius milžinas 
ištarė, jo koja paslydo, nespė
jo pagriebti uolos briaunos ir 
nukrito nuo kalno. 

Nykštukas toliau lipo į savo 
namus džiaugdamasis, kad ap
gavo tokį didelį milžiną. 

Danielius Rukšėnas, 
Hamiltono Vysk. M. Valan

čiaus lit. m-ios mokinys. Kanada. 
("Mūsų kūryba"). 

NESUSIPRATIMAS 
Vienos didelės krautuvės ve

dėjas vaikščiojo po krautuvę ir 
žiūrėjo, a r viskas tvarkoje. 
Kambaryje, kur prekės pakuo
jamos, pastebėjo jauną vyrą 
stovintį atsirėmus į sieną ir nie
ko nedarantį. Vedėjas priėjęs 
prie jo paklausė: 

Kiek uždirbi pinigų per 
vieną savaitę? 

— Dvidešimt penkis dolerius, 
— atsakė jaunuolis. 

Vedėjas paėmė iš kasos dvi
dešimt penkis dolerius ir padavė 
jaunuoliui sakydamas: 

Ko greičiau apleisk mano 
krautuvę. 

Tada kreipėsi į skyriaus vir
šininką: 

— Kodėl tokius tinginius sam
dai krautuvės darbams? 

— Pas mane visi darbštūs 
žmonės, — aiškino viršininkas. 
— Šis jaunuolis nėra mūsų tar
nautojas Jis atvykęs iš kitos 
bendrovės pasiimti užsakymą. 

PLEPft 
Viena moteris, mėgstanti la

bai daug kalbėti, atėjo pas gy
dytoją. Ji visą laiką gydytojui 
kalbėjo apie savo ligą ir kitas 
bėdas. Pagaliau gydytojas, pri
trūkęs kantrybės, pasakė: 

— Iškišk savo liežuvį! 
Moteris paklausė ir iškišo lie

žuvį. 
— Dabar, — tarė gydytojas, 

— laikyk iškištą tol, kol aš pa
aiškinsiu, ką turėsi daryti, kad 
pasveiktum, 

KAS SVARBIAUSIA 
Vyras lipdamas kopėčiomis 

paslydo, nukrito žemėn ir nete
ko sąmonės. Atsigavęs, pirmiau-
soa paklausė: 

— Ar kopėčios sveikos? 

ŠVENTADIENIS 
Vienas škotas kiekvieną die

ną prieš išeidamas į darbą su
valgydavo pusryčiams du kiau
šinius. Atėjus sekmadieniui jo 
žmona paklausė: 

— Kiek kiaušinių šiandien ga
lima išvirti? 

— Šiandien šventė, — atsakė 
šis, — išvirk tik vieną kiaušinį. 

GALVOSŪKIS NR. 31 

9. Kurie gyvuliai duoda pieno? 
10. Kuris gyvulys aprūpina 

pasaulį vilna? 

GALVOSŪKIS NR. 34 
Jonas Jonaitis išlipo iš trau

kinio vagono ir prie stoties pa
matė draugą, su kuriuo daug 
metų nesimatė. Su draugu kar
tu stovėjo ir maža mergaitė. 

— Džiaugiuos jus matyda
mas, — sakė Jonas. 

— Kai mes paskutinį kartą 
matėmės, aš buvau ištekėjusi 
už jums nepažįstamo vyro, ši 
mergaitė yra mano duktė, — 
aiškino draugas. 

— Smagu matyti jus, — krei
pėsi į mergaitę, — Koks tavo 
vardas? 

— Toks pat, kaip mano ma
mos, — atsakė mergaitė. 

— Tai tu esi Onutė, — pasa
kė Jonas. 

Kaip Jonas Jonaitis sužinojo 
mergaitės vardą? (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 35 

(Žiūrėkite piešinį). Medžio
tojas miške paklydo ir šaukia 
savo draugą. Kur yra jo drau
gas? (5 taškai). 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Trikam
pyje yra nupiešti keturi taškai. 
Reikalinga padalyti tą trikampį 
Į keturius tokios pat formos tri
kampius, kurie turėtų po vieną 
tašką. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 32 

(Žiūrėkite brėžinį). Sujunki
te taškus ir sužinosite, kas čia 

s paslėpta. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 33 
Atsakykite į žemiau surašy

tus klausimus. Už teisingą at
sakymą gausite po vieną tašką. 

1. Kuris gyvulys turi iltis? 
2. Kuris gyvulys vadinasi ku

meliukas? 
3. Kuris gyvulys savo vaikus 

nešioja kišenėje? 
4. Kurie gyvuliai miega išti

są žiemą? 
5. Kuris gyvulys nukerta me

džius? 
6. Kuris gyvis gali kalbėti ? 
7. Kuris gyvulys vadinamas 

"žvėrių karaliumi"? 
8. Kuris gyvulys traukia Ka

lėdų senio roges ° 

GALVOSŪKIO NR. 11 
SPRENDIMAS 

Nenustebkite, kad tie studen
tai restorano šeimininko paža
dėtus pietus galės gauti t ik už 
3,628,800 dienų, kas sudaro 
maždaug 10,000 metų. Jei abe
jojate, pradėkite skaičiuoti: vie
toje jaunų studentų imkite de
šimt raidžių ir taip jas dėsty
kite: 

1) A turi tik vieną poziciją. 
2) A ir B kartu jau turi 2 po

zicijas: AB i rBA ( 1 x 2 = 2 ) . 
3) ABC turi šešis pasikeiti

mus: ABC, ACB, CBA. CAB, 
3AC ir BCA ( 1 x 2 x 3 = 6 ) . 

4) ABCD kartu jau tur i 24 
pozicijas ( 1 x 2 x 3 x 4 = 2 4 ) 

5) ABCDE gauname 120 po
zicijų ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 1 2 0 ) . 

Tuo būdu naudodami 10 rai
džių galime sudaryti I x 2 x 3 x 
4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 1 0 = 3.628,-
800 atskirų vietų pasikeitimų. 

GALVOSŪKIO NR. 12 
SPRENDIMAS 

Pirmiausia pastumkite I, kad 
paliestų JJ ir IV. Toliau stum-
kite IV, kad paliestų V ir VI. 
Tada I, kad paliestų IV ir V ir 
pagaliau V, kad paliestų I ir TX 
Tuo būdu gausite B formaciją 
kaip uždavinys reikalauja. 

GALVOSŪKIO NR. 13 
SPRENDIMAS 

1) Basswood — liepa. 2) Oak 
— ąžuolas. 3) Fern — papar
tis. 4) Alder —• alksnis. 5) Red 
Mulberry — šilkmedis. 

GALVOSŪKIO NR, 14 
ATSAKYMAI 

1. Karvė — veršiukas. 2) 
Arklys — kumeliukas. 3) Avis 
— ėriukas. 4) Kiaulė — paršiu
kas. 5) Ožka — ožiukas. 6) 
Varlė — buožgalvis. 7) Pete
liškė — lėliukė. 8) Meška — 
meškiukas. 9) Stirna — stirniu-
kas. 10) 2ąsis — žąsiukas. 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAS 

Kontinentas ir valstybė vadi
nasi Australija 


