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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Rokiškis. 1982 m. kovo 18 d. į 
Rokiškio r a j . Vykdomąjį 
komitetą buvo iškviestas Ro
kiškio vargonininkas Vytau
tas Grigaliūnas. „Negalima 
mokyti vaikų giedoti. Tai drau
džia slapti tarybiniai įstaty
mai" , — užsipuolė vargoninin
ką VK pirmininko pav. Firas. 

Tuoj po pokalbio su V. 
Grigaliūnu pavaduotojas Firas 
paskambino parapijos klebo
nui dekanui Povilui Ciuckiui, 
reikalaudamas, kad uždraustų 
vaikams giedoti bažnyčioje; 
nr ip f t incn i a t . v p i u crrip^.t.ni 
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nubausiąs. 

Panoteriai (Jonavos raj.). 
1982 m. vasario 2 d. į Panote
rių miestelio Kultūros namus 
buvo p a k v i e s t a apie 50 
žmonių, jų tarpe Panoterių 
parapijos komitetas, išskyrus 
kleboną kun. Vytautą Peslia-
ką. 

Susirinkime kalbėjo Jona
vos raj . Vykdomojo komiteto 
pirmininko pav. Neimantienė. 
Po trumpos įžangos ji pradėjo 
aiškinti 1976 m. liepos 28 d. 
išleistus religinių susivieni
jimų nuostatus: kam priklauso 
bendruomenės turtas.., kaip 
tvarkyti bendruomenės pini
gus.., kad kunigas neturi tei
sės mokyti vaikus tikėjimo 
tiesų.., o skundus apie kunigų 
„prasižengimus" rašyti jai 
arba apylinkei... Galiausiai 
pasakė, jog Panoterių bažny
tiniam komitetui trūksta narių 
ir reikia juos čia pat išrinkti, be 
to pasirašyti naują sutartį ir 
padaryti bažnytinio invento
riaus sąrašą. 

Ant prezidiumo stalo gulėjo 
blankai naujų sutarčių sudary
mui, komiteto narių sąrašas. 

religinių susivienijimų nuosta
tai. 

Sa lė j e k i l o š u r m u l y s . 
Susirinkusieji buvo pasipikti
nę rajono VK pirmininko pav. 
Neimantienės kalba. Jie aiški
no, ginčijosi, replikavo: „Mes 
aukojame, mūsų aukos, mūsų 
įsigyti daiktai!.. Ko jūs norite 
iš Bažnyčios? Kai žmonės ėjo į 
bažnyčią, tvarka buvo, o dabar 
visos tva rkos girtuoklių 
išgriautos, baisu net gatve 
praeiti!.. Kokių komiteto narių 
t r ū k s t a : z a k r i s t i j o n o , 
vargonininko ar dar kokio?! 
Tikras maskaradas!" ir t.t. 

— Kas jums davė teisę 
išbraukti mane iš komiteto 
narių skaičiaus? — pasiteira
vo kun. Vytautas Pesliakas. 

— Jūsų buvimas komitete 
nepageidautinas, — atsakė 
pav. Neimantienė, — jūs 
negalite būti komiteto nariu. 

— Kodėl aš negaliu būti 
komiteto nariu? Ar man atim
ta Lietuvos pilietybė? 0 gal 
mano pasas netarybinis? — 
toliau aiškinosi klebonas. 

Kun. V. Pesliakas kalbėjo, 
kad Religinių susivienijimų 
nuostatai yra antikonstitu
ciniai, prieš šiuos nuostatus 
yra pasisakę beveik visi Lietu
vos kunigai ir du vyskupai. 

P a l i e s d a m a s bažnytinio 
inventoriaus surašymo klausi
mą, kunigas pabrėžė, kad už 
bažnyčios medžiaginį turtą 
atsakingas tik klebonas; jis, 
perimdamas parapiją, daro 
Dievui priesaiką, prisiim
d a m a s šią atsakomybę. . . 
Paminėjo, kad visose apylin
kės bažnyčiose jau yra buvę 
apiplėšimai, o Jonavos bažny
čia apiplėšta net du kartus — 
1979 m. ir 1981 m. — abu 
kartus vagys buvo sugauti, bet 
byla jiems dar nebuvo iškelta. 

(Bus daugiau) 

Walesa planuojąs 
naują strategiją 

V a r š u v a . — Lenki jos 
valdžios kalbėtojas pavadino 
neseniai iš internavimo paleis
tą Lech Walesą „buvusio 
.Solidarumo' buvusiu pirmi
ninku". 

„Solidarumo" sluoksniai 
kalba, kad Walesa bandys 
naują darbininkų profesinių 
sąjungų strategiją. J i s planuo
jąs atsiriboti nuo didelę įtaką 
turėjusios KOR — darbininkų 
saviginos komiteto — vado
vybės: nuo Jacek Kurono, 
Adam Michniko ir kitų. Keturi 
tos grupės vadai sėdi kalėji
muose, kiti du — Vakaruose. 

Prezidento kalba 
W a s h i n g t o n a s . — Prezi

dentas Reaganas pirmadienio 
kalboje j tautą pabrėžė, kad 
Amerikai yra būtina dislokuo
ti naujas MX branduolines 
raketas, nes atgrasinimo poli
tika neveiks, jei Maskvai bus 
leista įsigyti persvarą atomi
nėje ginkluotėje. Ilgai tyrinė
jęs su specialistais raketų 
d i s l o k a v i m o k l a u s i m ą , 
prezidentas nutaręs, jog bus 
geriausia įrengti stipriuose liz
duose raketas prie Warren 
k a r o a v i a c i j o s b a z ė s 
Wyominge, netoli Cheyenne 
miesto. Šimtas MX raketų bus 
dislokuotos vienos mylios plo
čio, 14 mylių ilgio plote. Jokia 
p r i e š o b o m b a n e g a l ė t ų 

Chicagos mere Jane M. Byrne paskelbė, kad ji kandidatuos j merės vietą 
dar ketverių metų terminui. Rinkimai bus balandžio 12 d., tačiau svar
biausias įvykis bus vasario 22, kada Chicagos demokratai turės pirmi
nius rinkimus. Kandidatūras jau paskelbė irgi demokratai, valstijos 
prokuroras Richard M. Daiey ir Atstovų Rūmų narys Harold Washing-
ton. Mere Jane Byrne pasakė reDorteriams, kad rinkimuose jį parems 
bet kurį demokratų pasirinkta pasirinktą kandidatą, tačiau: ji pilnai 
įsitikinusi, kad demokratai išrinks ją. 

Auga Europos 
dujų šaltiniai 

sunaikinti daugiau kaip dvi 
MX raketas. 

Reaganas pavadino šią rake
tą „Peacekeeper". Amerika 
neturi intencijų pirma pradėti 
karą, pasakė prezidentas. Jis 
pranešė apie savo laišką sovie
tų vyriausybei. Amerika siūlo 
iš anksto pranešinėti apie visų 
didesnių raketų bandymus, 
kad kita pusė žinotų, kada gali
ma laukti pakylančių raketų ir 
nereikėtų spėlioti, ar jau 
n e p r a d e d a m a s puolimas. 
Amerika siūlo pranešinėti apie 
didesnius kairuomenės manev-
r u s , s i ū l o s u s t i p r i n t i 
„karštosios" linijos ryšius tarp 
Kremliaus ir Baltųjų Rūmų. 

Prezidentas pabrėžė, kad 
Amerika karo nenori ir siekia 
laimingos ateities savo tautos 
vaikams. 

Andropovo kalba 
Maskva. — Naujasis sovie

tų prezidentas Andropovas 
pasakė pirmą kalbą Krem
liaus vadų suvažiavime. Jis 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga 
toliau sieks detantės, tačiau, jos 
s iekdama, neda rys jokių 
nuolaidų. Andropovas užsimi
nė apie ekonominius sunku
mus ir reikalavo įgyvendinti 
seniai planuotas reformas, ku
rios pabrėžtų darbininkų 
discipliną, jų iniciatyvą ir 
didesnę nepriklausomybe nuo 
centrinių įstaigų. 

Andropovas pakartojo, kad 
Maskva sieks pagerinti savo 
santvK';:> PU kaimynine Kini
j a 

Briuselis . — Europos Rin
kos valstybės patenkintos, kad 
prezidentas Reaganas atšau
kė savo sankcijas sovietų dujo
tiekio statybai. Rinkos valsty
bės paskelbė raportą, kuris 
įrodinėja, kad Europa niekad 
nebus labai priklausoma nuo 
sovietų natūralių dujų, ko bijo
jo prezidentas Reaganas, 
teisindamas savo sankcijas. 
Minėtame raporte nurodoma, 
kad Europos Rinka 1990 
metais pati pasigamintų apie 
56 nuoš. savo sunaudojamų 
dujų. Vis didėja Olandijos dujų 
gamyba, kuri sudarytų 28 
nuoš. Britanija pagamintų 
16.5 nuoš. visų dujų, V. Vokie
tija — 6.5 nuoš. Europai šio 
dešimtmečio gale reikėtų 
importuoti 44 nuoš. natūralių 
dujų. Iš to kiekio tik 19 nuoš. 
numatoma pirkti iš Sovietų 
Sąjungos. Kitos ateitų iš 
Norvegijos. Alžiro, Libijos ir 
kitų šaltinių. 

Raporte nurodoma, kad iš 
visų Europos Rinkos sunaudo
jamų dujų tik penktadalį 
sudarytų sovietų dujos. Imant 
visus energijos šaltinius. 
Rinkos valstybės sovietų dujos 
sudarytų tik 4 nuoš. Taigi, 
Europa nėra labai atvira sovie
tų šantažui. Kiekviena Rinkos 
valstybė nurodė Rinkos komi
sijai, kad yra pramatyti atsar
giniai energijos šaltiniai. 
Visos valstybės galėtų labai 
lengvai pakelti sovietų dujų 
netekimą mažiausiai šešis 
mėnesius. Daugiausia nuo 
dujų importų priklausytų 
Vakarų Vokietija, todėl ji 
ypatingai yra pasiruošusi rasti 
naujus energijos tiekėjus. 

— Dvi katalikės vienuolės 
Colorado valstijoje nuteistos 
kalėti šešis mėnesius už nele
galų įsibrovimą j įmonę, kur 
gaminamos dalys atominiams 
ginklams. Jos iškėlė vėliavą su 
užrašu „Mirties farbrikas". 

Vis auga Olandijos dujų 
p r a m o n ė . J o s š a l t i n i a i 
Šiaurinės jūros dugne gali būti 
lengvai išplėsti. Iki minėtų 
1990 metų planuojama rasti 
naujus dujų tiekėjus Kana
doje, Kamerūne, Nigerijoje. 
Norvegijos šaltiniai irgi spar
čiai didėja. 

Europos Rinkos vadovybė su 
pasitenkinimu sutiko žinią, 
kad JAV adminis t rac i ja 
nusprendė atšaukti Sibiro 
dujotiekio sankcijas. Kiek 
šalčiau tą žinią sutiko Prancū
zijos vyriausybė, kuri jau nuo 
prezidento de Gaulle laikų 
primygtinai pabrėžia savo 
n e p r i k l a u s o m u m ą n u o 
Washingtono ir plečia preky
bą su sovietais, primindama, 
kad „politika yra politika, o 
biznis yra — biznis". 

Andropovas bus 
sovietų prezidentas 

Maskva. — Sovietų komu
nistų centro komiteto posėdis 
pakėlė į politinio biuro narius 
Geidarą Alijevą. 59 metų Azer-
baidžanijos komunistų pirmą
jį sekretorių, kuris buvo polit-
biuro narys kand ida ta s . 
Naujasis narys buvo ilgame
tis KGB vadovas. Centro komi
tetas patvirtino, kad Andrejus 
Kirilenko. 76 m. amžiaus, iš 
politbiuro pas i t raukė dėl 
sveikatos sumetimų. 

Tass agentūra paskelbė, kad 
nauju partijos centro sekreto
riumi paskirtas Nikolai Ryž-
kov, buvęs Gosplano vicepir
m i n i n k a s , s u n k i o s i o s 
pramonės ir transporto reika
lų tvarkytojas. 

Vakar savo sesijoje aukš
čiausioji Sovietų Sąjungos 
taryba išrinko nauju prezidiu
mo p i r m i n i n k u J u r i j ų 
Andropovą, kuris tuo pačiu 
perima visas Brežnevo parei
gas: komunistų partijos vado ir 
valstybės prezidento. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Specialus JAV pasiunti
nys Habib vakar lankėsi 
Sirijoje, tarėsi dėl sirų kariuo
menės ištraukimo iš Libano. 

— Amerikoje vartotojų 
prekių kainos spalio mėn. paki
lo 0.5 nuoš. 

— Sovietų „Tass" agentūra, 
komentuodama prez. Reagano 
kalbą apie naujas raketas, 
pareiškė, kad žmonijai kilo 
naujas pavojus. 

— Vakar Vatikane prasidė
jo Kardinolų Kolegijos posė
džiai. Dalyvavo 98 kardinolai. 

— Naujas daugkartinio skri
dimo erdvėlaivis Cape Cana-
veral erdvės centre jau ruošia
mas Kelionei į erdvę. 

— Izrae l io l a i k r a š t i s 
,,Maariv" skelbia, kad Beirute 
buvusios dar vienos palesti
niečių skerdynės. Apie 1,200 
žuvo nuo Libano kariuomenės 
rankos. Niekas dėl tų žudynių 
nekėlė triukšmo, rašo laikraš
tis, tačiau visi kritikavo Izraelį 
dėl Sabros ir Chatilos sto
vyklų žudynių. 

— Libano vyriausybė ir ka
riuomenė paminėjo 39-tą 
nepriklausomybės sukaktį. 

— Lenkijos keleivinis lėktu
vas buvo nukreiptas į Vakarų 
Berlyną. Oro piratas buvo 
lenkų aviacijos saugumo mili
cininkas. Ta proga Vakaruose 
nutarė pasilikti dar 4 kelei
viai, kiti 25 grįžo namo. 

— Illinois Rinkimų taryba 
oficialiai paskelbė, kad 
gubernatorius Tbompsonas 
perr inktas gubernator iaus 
pareigom. Jo balsų persvara — 
5,074. Pralaimėjęs Adlai 
Stevenson reikalauja iš naujo 
suskaityti balsus. 

— Senator iaus Edvvard 
Kennedy įstaiga pripažino, 
kad Kennedy skiriasi su savo 
žmona Joan, kuri gaus 4 mil. 
dol. Pernai sausio mėn. 
Kennėdžiai paskelbė, kad jiedu 
skiriasi po 22 metų santuokos. 

— Irako radijas skelbia, kad 
centriniame fronte buvo 
sumuštos Irano jėgos ir išstum
tos iš Irako teritorijos su dide
liais nuostoliais. 

— Vakar Libijoje turėjo 
prasidėti Afrikos Vienybės 
valstybių galvų konferencija. 
Kilo ginčai dėl Čado respubli
kos atstovavimo. Konferen
ciją boikotavo 18 Afrikos 
valstybių. 

— Grupė arabų valstybių, jų 
tarpe Libija, pasirašė su 
NASA sutartį. NASA pažadė
jo 1984 m. iškelti į erdvės orbi
tą arabų komunikacijų sateli
tą „Arabsat". 

— Jugoslavijos prezidentas 
Petar Stambolic lankosi Rytų 
Vokietijoje. 

— Kinijos liaudies kongreso 
vicepirmininkas pareiškė 
spaudai, kad Hong Kongas 
nuo 1997 pereis į Kinijos 
suverenumą, tačiau bus palik
ta ta pati sistema ir valdymo 
stilius, kaip dabar. 

— Albanijoje valstybės 
galva išrinktas Ramiz Alia, 56 
m. Jis yra politbiuro narys ir 
partijos sekretorius. Partijos 
v^das Hoxha ruošias jį savo 
įpėdiniu. 

— Kalifornijos demokratas 
senatorius Alan Cranston dar 
neatsisakė kandidatuoti j 
prezidento vietą. Tuo reikalu 
jis lankėsi New Yorke, ieško
damas finansinių rėmėjų savo 
kandidatūrai. 

— Irakas skelbia, kad Irano 
kariuomenė savo puolimuose 
naudoja nepilnamečius minų 
laukams išvalyti. 

— Ispanijoje suimtas jau 
ketvirtas kariuomenės pulki
ninkas, kaltinamas pervers
mo planavimu. 

Kas per vyras 
tas Andropovas? 
Maskva. — Užsienio kores

pondentai Maskvoje ir įvairių 
šalių diplomatai bando atspėti 
Sovietų Sąjungos ateities Uni
ją dabar, kada Brežnevo vietą 
užėmė mažai V a k a r a m s 
paž į s t amas A n d r o p o v a s . 
Užsieniečiai varto sovietų 
periodikos komplektus, ieško 
Andropovo pasakytų kalbų, iš 
kurių bando įspėti, kas tai per 
vyras? 

Užsienio spaudoje pasklido 
žinios, kad Andropovas gerai 
kalba angliškai, mėgsta teni
są, skaito Amerikos rašytojų 
romanus, geria škotišką viskį 
ir prancūzišką konjaką. J i s 
mėgsta džiazo muziką ir esąs 
liberalių pažiūrų. 

Kai kurie stebėtojai įsitiki
nę, kad „geras žinias" apie 
Andropovą skleidžia jo nese
niai paliktos KGB įstaigos 
agentai. Tie gandai, perduo
dami per užsienio korespon
dentus, ski r iami ne tiek 
paveikti Vakarų nuomonę apie 
Andropovą, kiek paskleisti t a s 
žinias sovietų visuomenėje, 
kuri išgirsta daugiau apie savo 
vadus iš Vakarų radijo stočių, 
negu iš savo spaudos. Sovietų 
sostinėje pilna įvairių gandų. 
N e m a ž a i k a l b a m a , k a d 
„Andropovas patinka Vaka
rams". „Andropovas nepa
darysiąs Vakaruose gėdos 
Sovietų Sąjungai". 
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jis nuo 1967 iki 1982 metų 
vadovavo sovietų KGB įstai
gai, kur vien tik sovietų vidaus 
saugumo įs taigose d i rba 
daugiau 100.000 žmonių, pilnų 
etatinių šnipų ir agentų, 
neskaitant daugybės infor
matorių ir agentėlių. J is vado
vavo Vengrijos suki l imo 
sutr iuškinimui. J i s buvo 
vienas tų, kurie n u t a r ė 
užgniaužti Čekoslovaki jos 
„pavasari". Nors istorijoje liko 
„Brežnevo doktrina", teigian
ti, kad Maskva privalo jėga 
įsikišti ten. kur pavojus gresia 
socialistinei sistemai, Mask
voje ka lbama, kad šios 
doktrinos svarbiausias auto
r i u s b u v o A n d r o p o v a s . 
Pripažįstama, kad šiandien 
sovietų saugumas nešaudo 
tūkstančiais savo politinių 
priešų, kaip Stalino laikais, 
Andropovas tač iau įvedė 
„ps ich ia t r ines" pr iemones 
disidentams „gydyti". Už savo 
d a r b u s Vengr i j o j e , k u r 
Andropovas dirbo nuo 1954 iki 
1957, jis gavo aukščiausią 
Vengrijos ordiną, suteiktą 
vyriausybės, kurią Andropo
vas pastatė Budapešte. Už 
sėkmingą kovą su disidentais 
Sovietų Sąjungoje Andropovą 
apdovanojo Brežnevas. 

Partija įamžino 
Brežnevo varde 

Maskva. — Sovietų komu
nistų partijos centro komi
tetas nutarė įamžinti Brež
nevo vardą. P a s k e l b t a m e 
dekrete Brežnevo va rdu 
pavadinamas naujas pramo
nės miestas Nabereznije Cel-
ni. Brežnevo vardą gavo 
Dnieprodzeržinko gimnazija, 
vienas Maskvos priemiestis, 
atominių jėgainių įmonė, 
hydroelektrinė u ž t v a n k a 
centrinėje Azijoje, trys laivai: 
karo laivas, ledlaužis ir kelei
vinis laivas. Brežnevo vardu 
vadinsis viena karo mokykla, 
viena šarvuočių divizija ir 
aikštės penkiuose sovietų mies
tuose: Kijeve, Leningrade, 
Alma Atoje, Maskvoje ir 
Dneprodžeržinske. 

Kremliaus įvykių stebėtojai 
tvir t ina, kad Andropovas tapo 
generaliniu partijos sekreto
riumi ne Brežnevui mirus, bet 
tuoj po Suslovo mirties, nes 
t ada jam teko Suslovo turėtos 
propagandos, agitacijos, infor
macijos ir ideologijos prižiūrė
tojo pareigos. Iš čia jam buvo 
lengvas žingsnis į generalinio 
sekretoriaus kėdę. 

Andropovas pirmininkavo 
centro komiteto posėdžiui po 
Brežnevo mir t ies . B a i g ę s 
garbint i Brežnevą, Andropo
vas pasakė: „Dabar plenumas 
turi išspręsti generalinio sekre
toriaus klausimą. Aš prašau 
draugus pasisakyti šiuo klausi
mu". Tada atsistojo Konstan
t inas Černenka ir nominavo 
Andropovą. Komitetas jį vien
balsiai išrinko. Maskvoje 
ka lbama, kad Andropovą svar
biausiai palaikė kariuomenės 
vadai ir jų atstovas politbiure 
Ust inovas. Prieš KGB ir 
kariuomenės koaliciją kiti 
politbiuro nariai buvo bejėgiai 
ir „varžybos" dėl valdžios 
p a s i b a i g ė , nors „ s l a p t u " 
kandidatu buvo ne tik Černen
ka, bet ir visai iš pirmųjų eilių 
išmestas Kirilenka. 

K o n s t a n t i n a s Č e r n e n k a , 
nominuodamas Andropovą, 
pabrėžė, kad sovietų vado
vybė, mirus Brežnevui, turėtų 
būti kolektyvinė. Jis pasakė: 
„Visi mes, matyt, supranta
me, kad labai sunku kompen
suoti nuostolį, kurį mes patyrė
me, mirus Leonidui Brežnevui. 
Dabar dvigubai, trigubai svar
biau tvarkyti reikalus parti
joje kolektyviai". 

K a l b ė d a m a s a p i e An
dropovą. C. emenka pasakė-
„Leonidas Brežnevas labai 
vertino jo marksistinius-le-
nininius įsitikinimus, partiš
kumą, platų akiratį, jo įžymias 
dalykines ir žmoniškas savy
bes. Visi Politinio biuro nariai 
mano, kad Jurijus Andropo
vas gerai įsisavino brežne-
v i šką vadovav imo sti l ių, 
b r e ž n e v i š k ą r ū p i n i m ą s i 
liaudies interesais, brežne
v i šką pažiūrą į k a d r u s , 
pasiryžimą visomis jėgomis 
priešintis agresorių pinklėms, 
saugoti ir stiprinti taiką". 

Oficialiame pranešime apie 
A n d r o p o v ą sovietų žinių 
agentūra, suminėjusi visas jo 
praeities pareigas, užbaigia: 
..Visuose postuose, kuriuose 
partijos paliepimu darbavosi 
J . Andropovas, pasireiškė jo 
ištikimybė didiesiems Lenino 
partijos idealams. Jis skiria 
visas savo jėgas, žinias ir 
patyrimą partijos nutarimų 
į g y v e n d i n i m u i , kova i už 
komunistinių idėjų pergalę". 

Už d ide l ius nuope lnus 
Andropovui 1974 m. suteiktas 
socialistinio darbo didvyrio 
va rdas . J i s apdovanotas ketu
riais Lenino ordinais, spalio 
revoliucijos, raudonosios vėlia
vos ordinais, trimis darbo 
raudonosios vėliavos ordinais 
ir medaliais. 

K A L E N D O R I U S 
Lapkričio 24 d. Protazas, 

Flora, Matvinas. Valdė. 
Lapkričio 25 d.: Padėkos 

diena. Merkurijus, Kotryna. 
San tau t a s . Germė 

Lapkričio 26 d.: Leonardas, 
Jukunda . Dobilas. Aušrelė. 

Saulė teka 6:49, leidžiasi 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

•%'. 1.. naktį 15 1 
dieną 

-• 
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IŠKILMINGA SUEIGA HARTFORDE 
Spalio 31 d. Hartfordo skau

tų „Tėviškės" ir skaučių 
,,Šatrijos" vietininkijų broliai 
ir sesės susirinko iškilmingai 
sueigai, kurioje dalyvavo ir 
gražus skaičius svečių. Įnešus 
vėliavas, „Šatrijos" vietininkė 
s. Danguolė Banevičienė 
pasveikino seses ir brolius, 
tėvelius, svečius, o čia pat 
esančiam Švč. Trejybės lietu
vių parapijos klebonui kun. 
"Juozui Matučiui už nuoširdu
mą ir visokeriopą pagalbą 
lietuviams skautams padėko
jo. Sueigos proga sveiki
nimus atsiuntė Atlanto rajo
no vadeivė j.s. Genė Treinienė 
ir vadeiva s. fil. Apolinaras 
Treinys. Po sveikinimų sekė 
raportai ir vietininkijų įsaky
mai. Buvo perskaitytas LSB 
Vyriausiojo Skau t in inko 
įsakymas Nr. 82, kuriuo, 10 
metų vietininku išbuvęs ps. 
Vytenis Nenortas, jam pačiam 
prašant, atleidžiamas iš parei
gų, o ps. Juozas Beniūnas, jam 
sutikus, skiriamas „Tėviškės" 
v i e t i n i n k i j o 8 v i e t i n i n k u . 
V y r i a u s i a s Skau t in inkas 
nuoširdžiai padėkojo br. Vyte
niui, gi br. Juozui linkėjo sėk
mės ir ištvermės naujose parei
gose. Sueigoje da lyvavęs 
Brolijos Garbės Gynėjas v.s. 
Vaclovas Nenortas (Vytenio 
tėvas) sveikindamas naują 
vietininką priminė, kad šios 
pareigos br. Juozui nesanti 
naujiena. Beveik prieš 30 metų 
jis tokias pareigas perėmė iš jo, 
o šiandien iš jo sūnaus. Linkė
jo br. Juozui išbūti vietininko 
pareigose tol. kol jas galės 
perduoti vienam iš jo vaikai
čių. Kažin ar yra dar kita tokia 
lietuvių šeima, kurioje būtų 6, 
nuo vilkiuko iki v.s.. aktyvūs 
LSB nariai, susibūrę ton pa-
čion vietininkijon. Ilgamečiam 
vietininkui, dėkingi vietinin-
kijos broliai įteikė J. Prunskio 
redaguotą „Lietuviai Sibire". 
Sesės už malonų bendradar
biavimą brolį Vytenį apdova
nojo lietuviškais ornamentais 
išpuošta lėkšte, o naujam 

vietininkui įteikė švaros ir 
darbštumo simbolį — šluotą. 

Antroji sueigos dalis pradė
ta vietininko pašnekesiu 
„Lietuvos Skautų Sąjungos 
įkūrimo sukaktis". Keletos 
minučių žodyje kalbėtojas 
priminė klausytojams 1918 m. 
lapkričio 1 d. įžiebtą lietu
viškos skautybės ugnelę, kuri 
ir šiandien skaisčiai liepsnoja 
skautaujančių širdyse. Pasi
džiaugė už uniformuotos skau-
tijos gretų stovinčių senelių, 
tėvų ir nuoširdžių rėmėjų para
mą, kurios tiek daug esame 
sulaukę, ir dar daugiau 
sulauksime, jeigu to būsime 
verti. 

Paskutinė sueigos dalis — 
Vėlinės, akademikų skautų,-
čių suplanuota, pravesta ir 
atlikta, praėjo tikrai įspū
dingai. Vyr. sk. t.n. Zina 
Dresliūtė sklandžiai išreikš
tais prasmingais žodžiais 
klausytojus mintimis nukėlė į 
Vėlinių vakarą Lietuvoje; s.v. 
Saulius Dzikas su Maironio 
„Lžmigo žemė" ir vyr. sk. t.n. 
Laima Šimanskytė su J. 
Baltrušaičio „Klajoklio sty
gos" tęsė rimtimi ir susimąs
tymu perpintą minėjimą. 
Darius Venslauskas pianinu 
meistriškai skambino Mozar-
to „Fantaziją". Vyr. sk. t.n. 
Idalia Mantautaitė, paminė
jusi iki šiol mirusius abiejų 
vietininkijų seses ir brolius, 
išdalino visiems minėjime daly
vaujantiems žvakutes ir 
pakvietė vietininkus ir s. fil. 
dr. Vaidevutį Mantautą (aka
demikų vardu) uždegti tauti
nių spalvų indeliuose esančias 
tris žvakutes, nuo kurių 
savąsias degėsi visi kiti. Tylos 
ir susikaupimo m; iute pager
bus mirusiuosius, užtemdytoje 
salėje sukrūpčiojo žvakučių 
liepsnelės „Marija, Marija", 
giesmei graudžiai skambant. 

Iškilminga sueiga — minė
jimai baigti vietininkės padė
ka susirinkusiems ir progra
mą atlikusiems. 

Brolis Juozas 

SMAGI IŠKYLA 

"Aušros Vartų" tunto Žemai
tės draugovė spalio 20 d. išky
lavo Maple Lake apylinkės 
miškeliuose. Mūsų tikslas buvo 
pasidžiaugti rudens gamta ir 
išmėginti aitvarus, kuriuos se
sės buvo pasidariusios anks
tyvesnėse sueigose. 

Nuvykusios prie Maple Lake 
aplankėm "Little Red School 
House" . Apžiūrėjusios muziejė
lį ir pasidžiaugusios ten esan
čiais gyvulėliais, nuvažiavome 
aikštėn — laidyti aitvarų. 

Diena buvo šilta ir vėjuota. 

^NfeS 

H a r t f o r d o s k a u t ų i r s k a u č i ų i š k i l m i n g o j e sue igo je n a u j ą j j 
„ T ė v i š k ė s " v i e t i n i n k u o s v i e t i n i n k ą p s . J u o z ą B e n i ū n ą 
s v e i k i n a i r s e s i ų v a r d u š v a r o s ir d a r b š t u m o s imbol į — š l u o t ą 
į t e ik ia , Š a t r i j o s " v i e t i n i n k ė s. D a n g u o l ė B a n e v i č i e n ė . 

N u o t r . A . D z i k o 

PS. KOSTO TYMUKO NETEKUS 

Rugpiūčio pirmosiomis die
nomis Australijos lietuvių 
skautų šeimą ir visą bendruo
menę vėl sukrėtė liūdna žinia 
— to mėnesio 2 d. Royal 
Adelaide ligoninėje mirė inž. 
Kostas Teodoras Tymukas, 62 
metų amžiaus. Po gedulingų 
Mišių St. John Vianney (Burn-
side) bažnyčioje rugpiūčio 5 d. 
palydėtas į Enfield kapinių 
krematoriumą. 

Aitvarai iš karto pakilo, o su 
jais kilo ir mergaičių nuotai
ka. Vienas aitvaras iškilo taip 
aukštai, kad vos besimatė, o 
kitas užkliuvo ir įsipainiojo 
medžio šakose. Bendromis jė
gomis stengėmės jį išgelbėti. 
Nepavyko, bet dėl to nuotai
kos nepraradome. 

Nė nepajutome, kaip praėjo 
diena. Buvo gera pabūti gam
toje prieš žiemos šalčiams atei
nant. Ta proga tarpusavy ar
čiau susipažinome. Visos 
Žemaitės draugovės sesės lau
kia daugiau tokių smagių išky-

Sesė Dana K. 

P s . K o s t a s T . T y m u k a s 

„ A u š r o s V a r t ų " t u n t o Ž e m a i t ė s d r a u g o v ė s sesAms s m a g u 
l a i d y t i a i t v a r u s r u d e n ė j a n č i o j e g a m t o j e . Iš k.: RūUi G a i ž u t y t ė . 
R a m o n ą R e h r i n g e r , D a n a K a r u ž a i t ė draugin inke) , R e n a t a 
R a u d y t ė . D a l ė V a s i l i a u s k a i t ė ir Vi l i ja T a m k u t ė 

A.a. brolis Kostas buvo gi
męs 1920.4.5 d. Kočėnų km., 
Nemunėlio - Radviliškio valsč.. 
Biržų apskr. mokėsi Sostų Jur
gio Bielinio pradžios mokyk
loje, vėliau Biržų gimnazijoje ir 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete - technikos fakultete, 
kurį baigė 1943 m., įsigy
damas statybos inžinieriaus 
diplomą. Trumpą laiką, 1944, 
dirbo kaip projektavimo inži
nierius. 

Karo audros iš tėvynės buvo 
nublokštas į Austriją, vėliau 
Vokietiją. 1945 m. apsigy
venęs Wuerzburge dirbo prie 
karo metu sugriautų pastatų 
atstatymo. Buvo vietos DP sto
vyklos komiteto pirmininku ir 
matematikos mokytoju Wuerz-
burgo lietuvių gimnazijoje. Čia 
labai aktyviai reiškėsi lietuvių 
organizacinėje veikloje. 

Į A u s t r a l i j ą a t v y k o 
1948.10.29. Atlikęs dviejų me
tų privalomo darbo sutartį 
Woomera mieste, (dirbo Dept. 
of Works ir buvo atsakingas už 
to miesto išplanavimą), vėliau 
įvairiose a t s a k i n g o s e pa
reigose savo specialybėje dir
bo Womeroje. Darvine ir Ade
laidėje. Plačiai reiškėsi ir 

lietuviškoje veikloje. 
Į skautų eiles brolis Kostas 

įsijungė gimnazijoje, 1934.9.1 
įstodamas Biržų tuntan, kur 
1935 m. vasario mėn. davė 
skauto, o 1938 m. skauto vyčio 
įžodžius. Yra ėjęs pareigas 
įvairiuose skautų vienetuose: 
1937-39 m. — draugovės adju
tantas Biržuose, 1946-47 m. — 
DLK Kęstučio skautų draugo
vės draugininkas Wuerzburge, 
1947-1948 m. Wuerzburgo "Žal
girio" tunto tuntininkas. 

Atvykęs į Australiją (1948) 
įstojo į korespondencinį sk. vy
čių būreli, vėliau (1950) — į 
Adelaidės skautininkų Ramo
vę; 1961-62 m. buvo LSS Aust
ralijos rajono vadijos iždinin
ku. Kurį laiką buvo Woomeros 
apylinkės australų skautų tun-
tininku. 

I paskautininko laipsnį pa
keltas 1947 m. Vokietijoje. 

Per anksti amžinybėn iške
liavusio brolio Kosto Tymuko 
liūdi jo šeima — žmona, keturi 
sūnus, dvi dukterys ir visa pla
čioji lietuviška skautiška šei
ma, ypač tie, kurie jį pažino, su 
juo dirbo ir skautavo. Su jo 
mirtimi lietuviškoji visuo
menė ir skautija neteko di
namiško ir darbštaus nario. 

Pranešimui apie ps. Kosto 
Tymuko mirtį naudojomės ps. 
fil. Č. Dubinsko straipsniu, 
atspausdintu Australijoje iš
einančioje "Mūsų Pastogėje". 

(Red.) 

talkino: E. Jonaitienė iš prof. 
Matore atsiminimų apie uni
versitetą pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, I. Jonaitis 
apie studentų korporacijas, J. 
Viliūnienė skaitė B. Railos ir 
Kučio atsiminimų, T. Vingi-
lienė apie Baltų universitetą 
Pinneberge, Vokietijoje. 

Po V. Butkevičiaus paskai
tos, palyginimui apie gyveni
mą ir studentišką darbą Aust
ralijos universitetuose, savo 
įspūdžių pateikė skautės filis-
terės E. Zižytė, Virgeninkaitė, 
J. Bogušaitė, G. Viliūnaitė, L. 
Barkutė ir V. Viliūnaitė. 

Minėjimas praėjo pakilioje 
akademinėje nuotaikoje. Baig
tas Tautos himnu. Po minė
jimo vyko bendri pašnekesiai, 
vaišinantis skaučių visiems 
dalyviams paruošta kavute. 

("Mūsų Pastogė") 

ORGANIZUOJAMA 
SLIDINĖJIMO 

IŠKYLA 
„Lituanicos" tunto jūrų 

skautų skyrius organizuoja 
keturių dienų slidinėjimo išky
lą Wisconsin Delis vietovėje. 
Iškyla vyks gruodžio 27-30 d. 
Dalyvaut i kviečiami visų 
tuntų skautai ir skautės, jų 
tėvai ir šeimų nariai. Slidinė
sime Devils Dead, Cascade 
Mnt. ir Chris tmas Mnt . 
Apsigyvensime Easter Seal 
P i o n e e r C a m p s i t e . Ten 
stovyklauti gali 80 asmenų 
(yra 4 kabinos ir 1 lodge). Mais
tas ir nakvynė keturioms 
dienoms kainuos 30 dol. asme
niui. 

Iškyion išvykstama pirma
dienio (gruodžio 27 d.) rytą ir 
g r į ž t a m e k e t v i r t a d i e n i o 
(gruodžio 30 d.) v a k a r ą . 
Vyksim automobiliais. 

Išvykdami nepamirštame 
pasiimti miegmaišį, prausimo
si reikmenis ir šiltus drabu
žius. 

Daugiau informacijų teikia 
j . s . dr. Algis Paulius, tel 312-
584-5527. 

„Lituanicos" tunto 
jūrų skautų skyrius 

r 

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS 

CHICAGOJE 
Chicagoje šiemet r u o š i m o s 

visų keturių tuntų skaučių,-ų 
Kūčios. Jos bus Šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 5 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Įvykiui vadovaus Kernavės 
tuntas. Dalyvauti kviečiami ir 
skaučių,-tų tėveliai ir šeimų 
nariai. Iš anksto vietos nebus 
rezervuojamos. Svečiai prie 
įėjimo bus prašomi aukos. 

NEBUS SUEIGŲ 
Visų keturių Chicagos tuntų 

vadovybės praneša, kad 
ateinantį savaitgalį (lapkr. 27 
ir 28 d.) sueigų nebus. Vado
vybė visiems linki malonios 
Padėkos dienos ir ta proga 
reiškia įvertinimą ir padėką 
visiems lietuviškos skautybės 
ir skautiško darbo rėmėjams. 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS 
AUSTRALIJOJE 

Spalio 17 d. Sydnejaus 
Akademinio skautų sąjūdžio 
skyrius paminėjo Lietuvos — 
Vytauto Didžiojo universiteto 
60 metų sukaktį. Minėjimas 
įvyko Syd. Lietuvių namuose 
su akademine iškilme. Gau
siai susirinkus svečiams, mi
nėjimą pradėjo A.S.S. sky
riaus pirm. inž. I. Jonaitis, 
padarydamas gražų įvadą ir 
pakviesdamas visus sugiedoti 
"Gaudeamus". 

Inž. Vytautas Butkevičius 
turininga paskaita apžvelgė 
universiteto įsikūrimą, jo eigą 
ir ypač studentų įvairius pasi
reiškimus. Paskaitą pratur
tino ištraukomis ir kitų pri
siminimais. Cia skaitydami 
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• Administracija dirba kas
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— 4:00. 

• Redakcija s traipsnius taiso savo 
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nesaugo. J u o s grąžina tik iŠ anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turirų neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Clevelande 
Gruodžio 19 d. — Skautų 

vyčių ir vyr. skaučių Kūčios. 
Vasario 12 d. — "Pilėnų" 

tunto blynų balius. 
Kovo 13 d. — Kaziuko 

mugė. 
Balandžio 17 d. — Šv. Jur

gio iškilminga sueiga. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIU PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

SKAUTININKU; 
DRAUGOVĖS 

SUEIGA 
i M l l /^O f T A O S k r J i i i t i m f i K i n 

draugovės sueiga įvyks pirma
dienį, gruodžio 6 d., 7 vai. vak. 
v.s. Marijos Ročkuvienės 
namuose 2901 W. 71st st. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų l igos 
G ineko log inė Chi rurg i ja 

6449 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., an t r . ketv. ir penkt . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

DR. JONAS MA2EIKA 
: DANTŲ GYDYTOJAS 
4600 VV. 103 S t . O a k Lavvn 

Tel. 423-8380. 
Valandos pagal susitarimą. 

SKAUTIŠKI 
ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Gruodžio 6 d. — Chicagos 
skautininkių draugovės suei
ga-

Gruodžio 11 d. — Visų 
Chicagos tuntų bendros 
K ū č i o s J a u n i m o c e n t r o 
didžiojoje salėje. 

Gruodžio 27-30 d. slidinė
jimo iškyla visų tuntų skau
tams, - tems ir jų šeimų 
nariams, VVisconsin Delis. 
Organizuoja „Lituanicos" tun
to jūrų skautų skyrius. 

Saus io 9 d. — Klaipėdos die
nos iškilminga sueiga. Ruošia 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
ir „Lituanicos" tunto jūrų 
skautų skyrius. 

Vasario 20 d. — Visų 
Chicagos skautų ir skaučių 
bendra Vasario 16 d. minė
jimo sueiga. 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51 st Street 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU. IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o — 8: antr. 12 -o ; penkt. 10 — 12, 1—o. 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
\a!.: pirm., antr. ketv. ir peni 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5" 
DR. ALCIS P f 'LIŪS 
ORTOPEDINĖS L:. ,OS 

CHIRURGU \ 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU- LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

1 ei. RLliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Va! : pirm., antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir e-8 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr . treč . ketv. ir šeštad 

Tel . ofiso ir bu to : Ol .ympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
( ,YD\ TOIAS IR C HlRUR(.-\s 

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

išskvrii1- treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Centrai Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia į vakarus nuo Harlern Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai'; 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryti treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 4 V6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt 
valandos pagai susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOMS 
Pensininkams nuolaida 

243t> VV. I ithuanian Pla/a C ourt 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 3bI-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

U T D Y I O J A S IR CHIRURGAS 
t>745 VVest 63rd Street 

Vai., pirm , antr ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 



Ateinančiais metais 

„AUŠROS" ŠIMTMETIS 
Esame be galo svarbios su

kakties išvakarėse. 1883 m. 
„kovinio" mėnesį Ragainėje 
(Mažojoje Lietuvoje) buvo iš
leistas pirmasis „Auszros" 
laikraščio numeris. 

„Aušra" nebuvo pirmasis lie
tuvių kalba leidžiamas laik
raštis. 1832 m., taigi prieš 150 
metų, buvo pradėtas leisti reli
ginis laikraštis (tiksliau biule
tenis) „Nusidavimai apie evan
gelijos praplatinimą tarp žydų 
ir pagonių". 4 metais anksčiau 
už „Aušrą" Amerikoje buvo lei
džiama „Lietuviška gazieta". 
Prūsuose buvo leidžiama „Lie
tuviška ceitunga", „Keleivis" 
ir gal dar vienas kitas laikraš
tis. Tačiau nė vienas jų nebu
vo tautiškai sąmoningas ir 
praktiškai kaip ir nepasitar
navo lietuvių tautiniam atgi
mimui. Nors „Aušra" teturėjo 
vos apie 300 apmokamų pre
numeratorių, nors jos tiražas 
tesiekė 1000 egz., nors laikraš
tis buvo leidžiamas tik 4 me
tus, bet ji sujungė anų laikų lie-
t u v i ų d v a s i n e s p a j ė g a s 
bendram tautinio atgimimo 
darbui, parodė, kad lietuviai 
yra sena, kultūringa, dvasin
ga tauta, turėjusi didingą pra
eitį ir jokių būdu ne menkesnė 
už kitas. 

„Aušros" laikraščio įkūrėju 
teisingai laikomas dr. Jonas 
Basanavičius. Bet jo paties žo
džiais, „Aušrą" redagavo ir lei
do ne jis vienas. Artimiausi jo 
bendradarbiai — faktiškieji 
laikraščio kūrėjai buvo: Jurgis 
Miksas, Martynas Šernius, 
Andrius Jonas Višteliauskas, 
Jonas Šliupas. Dideli nuopel
nai yra kiek vėliau „Aušros" 
reikalus tvarkiusio Martyno 
Jankaus. 

Pirmieji „Aušros" finan
siniai rėmėjai buvo 3 asme
nys, aukoję jos reikalui: M. Šer
nius — 150 markių, A. J. 
Višteliauskas — 100 markių ir 
J. Basanavičiaus —100 frankų. 
Per 4 metus buvo išleisti 39 nu
meriai , susk i rs ty t i į 29 
sąs iuv in ius : buvo dvigu
bų ir net trigubų numerių. 
Skaičiuojant puslapiais, iš
spausdintas toks jų skaičius: 
1883 m. — 302, 1884 m. — 424, 
1885 m. — 419 ir 1886 m. — 192 
psl. Taigi iš viso susidaro 4 ne
maži tomai. Tai tokia techni
kinė „Aušros" apžvalga. 

NUSIPIRKOM RADIJO STOTI! 
Pasikalbėjims su Algiu Zaparacku, pirkimo iniciatorium 

TAUTA IR 
KARIUOMENĖ 

„Aušros" rašytiniai tekstai 
buvo pradėti dr. J. Basanavi
čiaus Prahoje parašyta ir jo 
pasirašyta 5 puslapių apim
ties prakalba — „Priekalba", 
kurią autorius ir laikraščio 
redaktorius baigė šiais žo
džiais: „Kaip auszrai nyksta 
ant žemes nakties tamsybė, o 
kad taipjau praszwistu ir Lie-
tuwos dwase!". Šie žodžiai bu
vo pranašingi, dargi ir po 100 
metų aktualūs. „Aušra" savo 
uždavinį atliko. Nors ji po 4 
metų sustojo ėjusi, bet ji išug
dė visą eilę kitų lietuviškų pa
triotiškų laikraščių, kurie jos 
darbą tęsė ir tęsia šiuo metu. 

Kai 1975 m. spalio mėnesį 
Lietuvos pogrindžio darbuoto
jai sumanė greta LKB Kroni
kos leisti dar vieną laikraštį, 
jam ne atsitiktinai parinko 
„Aušros" vardą. Pogrindžio 
„Aušra" pradėta 1(40) nume
riu — taigi tęsiama senosios 
„Aušros" numeracija. O įžan
giniame žodyje — „Pirmieji 
Aušros spinduliai", be ko kita, 
rašoma: „Beveik po 100 metų 
vėl pasirodė AUŠRA. Lietuvos 
istorija tarsi pasikartoja — 
carinė okupacija pasikeitė į 
tarybinę. Iš naujo iškilęs pa
vojus lietuvių tautos egzisten
cijai. Pavojuje atsidūrė ypa
t ingai dvas inės ver tybės : 
tikėjimas, dora, kalba ir visa 
lietuviškoji kultūra. Mūsų tau
tos priešai ir į jos ateitį toliau 
neįžvelgia vaikai ruošia tautai 
pražūtį. Šito siekiama klasta, 
melu ir apgaule. Planingai ir 
maskuotai Lietuva dvasiškai 
žlugdoma ir fiziškai naikina
ma. Dalis tautos nepastebi šios 
nelaimės ir nesirūpina gre

siančiu pavojum. Kartais nesu
prasdami, o kartais dėl duo
nos kąsnio jie tampa tautos 
engėjų talkininkais... Mūsų 
tautą reikia budinti iš dvasi
nio miego..." 

Pogrindžio „Aušra" eina 
aštuntuosius metus. Ligi šiol 
išleista jau 30 sąsiuvinių. Džiu
gu, kad Akademinės skautijos 
leidykla Chicagoje juos per
spausdino keturiais tomais ir 
ruošiasi leisti toliau. Tokiu bū
du pogrindžio „Aušra" pasida
ro prieinama visiems užsienio 
lietuviams. 

* 

Nėra abejonės, kad visa lie
tuviškoji išeivija turi tinka
mu būdu paminėti „Aušros" 
šimtmečio sukaktį. Šiuo rei
kalu jau šis tas daroma. Mūsų 
periodikoje pasirodė šiuo rei
kalu šiek tiek rašinių. Liet. 
Istorijos draugija Chicagoje 
ruošiasi perspausdinti 1883-
1886 m. „Aušrą" ir ją išleisti 
keturiais tomais, fotografiniu 
būdu — taip, kaip ji buvo ano 
meto skaitytojams pateikta. 
Kai kurios organizacijos yra 
užplanavusios 1883 metais su
ruošti „Aušros" sukakties 
minėjimus. 

Šių eilučių autorius yra JAV 
LB Kultūros tarybai įsiparei
gojęs suruošti Lietuvių dienų 
metu Jaunimo centre, Chica
goje, 1983.VI.26 - VII.5 drau
džiamosios lietuvių spaudos 
parodą „Aušros" šimtmečiui 
paminėti, kurioje daugiausia 
originaliais leidiniais bus 
pateikta daugybė „Aušros" ir 
„Varpo", „Tėvynės sargo", 
„Apžvalgos", „Ūkininko" ir ki
tų ano meto laikraščių bei kny
gų, o taip pat lietuvių pogrin
džio spaudos, leistos nacių 
okupacijos metais, pavyz
džiai. Parodoje bus pateikta ir 
apie 30 dabartinės Lietuvos 
pogrindžio spaudos originalų. 
Bus ryškiai nužymėti knygne
šių keliai, parodytos jų gaben
tos knygos (originalai), žymes
nių knygnešių, o taip pat 
„Aušros" darbuotojų nuotrau
kos, jų laiškai — autografai ir 
kiti įdomūs dalykai. 

Šia paroda yra jau susido
mėję Europos lietuviai ir yra 
paprašę jos ruošėją bei eks
ponatų savininką perkelti 
parodą į Vakarų Vokietiją ir ją 
pateikti Europos lietuvių stu
dijų dienų metu. 

* 

Bet reikia ieškoti ir kitų pras
mingų būdų „Aušros" š imtme 
čiui pažymėti. Štai, mūsuose 
beveik visiškai užmiršta labai 
reikšminga medalistikos sri
tis. Labai gerai padarė Los 
Angeles akademikai skautai — 
filisteriai, 1979 m., Vilniaus 
universiteto 400 metų sukak
ties proga išleisdami dideliu ti
ražu ir keliomis metalo atmai
nomis Vilniaus universiteto 
medalį. Tiesa, jie įdėjo labai 
daug darbo ir lėšų, bet užtat re
zultatai labai ryškūs: šis 
sukaktuvinis medalis plačiai 
paplito įvairiuose kraštuose, 
okupuotąją Lietuvą įskaitant. 

Tad kodėl tie patys leidėjai 
ar kas kitas negalėtų 1983 
sukaktuviniais „Aušros" me
tais išleisti šiam laikraščiui 
skirtą literatūrinį medalį? 
Pagalvokime. Bet galvoti rei
kia greitai, nes laiko labai ma
žai turime. Pritiktų paruošti ir 
išleisti literatūrinę „Aušros" 
studiją, bent poros šimtų pus
lapių apimties. Juk turime sa
vo literatūros istorikų bei kriti
kų. Pas i s t enk ime! O gal 
pritiktų ir 1983 metus pava
dinti „Aušros" metais. 

Lietuvos okupantams „Auš
ros" sukaktis, kaip ir visi kiti 
lietuvių tautos pasireiškimai 
tautos laisvės keliu nemieli. 
Neatrodo tad, kad „Aušros" 
sukaktis Lietuvoje būtų tin
kama prasme minima. Taigi 
reikia sukrusti ir visomis išga
lėmis ją išeivijoje plačiai ir 
prasmingai paminėti. Atli
kime darbą, kurio pavergta 
tauta šiandieną atlikti n e 

Kadangi Detroito apylinkė
je buvo nupirkta pirmoji Tau
tybių radijo stotis Amerikoj, 
buvo įdomu pasikalbėti su sto
ties pirkimo organizatorium 
Algiu Zaparacku. Šiek tiek 
apie jį žinių. 

Algis Zaparackas, buvęs I-
ojo Pasaulio Jaunimo kongre
so pirmininkas, yra Fordo au-
t o m o b i l i ų b e n d r o v ė s 
inžinierius, narys komisijos 
„Michigan Higher Education 
Assistance Authority", Michi-
gano gubernatoriaus paskir
tas antram ketverių metų ter
minui, pirmininkas Detroito 
lietuvių prekybininkų sąjun
gos (Detroit L i t h u a n i a n 
Chamber of Commerce, Inc.), 
Lietuviškų Melodijų radijo va
landėlės bendradarbis 19 me
tų ir vedėjas 5 metus, aktyvus 
visuomenės veikėjas tarp lie
tuvių ir amerikiečių. 

— Algi, pirmas klausimas: 
kada atėjo mintis organizuoti 
radijo stoties pirkimą ir ko
dėl? 

1981 metų lapkričio mėnesį 
netiesioginiai sužinojom, kad 
Tautybių radijo stotis WMZK, 
per kurią transliuojamos tau
tybių programos, yra parduo
ta kitai savininkų grupei. Iš 
patyrimo žinojau, kad organi
zuotai bus lengviau kovoti už 
tautybių programų likimą. To
dėl 1981 metų gruodžio 8 d. 
sušaukiau tautybių programų 
direktorius pasitarimui ir tą 
pačią dieną buvo įsteigta Tau
tybių radijo programų direk
torių sąjunga, išrinktas vyk
domasis komitetas, kurio 
pirmininko vieta buvo patikė
ta man. Direktorių sąjunga 
pavedė mums ieškoti būdų iš
gelbėti tautybių, kurių buvo 
39-nios, programas. Buvo pa
samdyta advokatų firma, kon
taktuoti naujieji WMZK tau
tybių stoties savininkai. Šie 
betgi atsisakė tęsti tautybių 
programas. Po to, buvo kon
taktuota per 40 radijo stočių 
Detroite ir jo apylinkėse, ieš
kant kur nors išnuomoti laiką 
tautybių programoms. Nesu
radus stoties, kuri galėtų su
talpinti visų tautybių progra
mas, pradėjom ieškoti stoties 

pradėjo abejoti, ar iš viso bū
sim finansiškai pajėgūs nu
pirkti radijo stotį. 

— Kokius sunkumus reikėjo 
nugalėti? 

Pirmiausia reikėjo sucemen
tuoti Direktorių sąjungą, vė
liau surasti tinkamą pirkimui 
radijo stotį pagal tautybių pa
jėgumą. Darbas buvo neleng
vas, narių entuziazmas buvo 
sumažėjęs, pinigo ižde buvo 
mažai, tokioje padėtyje buvo 
surasta pardavimui WPON — 
AM radi j os stotis ir pradėtos 
derybos, Užpirkus radijo stotį, 
sąjungos ūpas pagerėjo ir pra
sidėjo rimtas darbas. 

— Užpirkus WPON radijo 
stotį, kokius sunkumus teko 
dar nugalėti? 

Užpirkus stotį, didžiausias 
sunkumas buvo sutelkti stoties 
pirkimui lėšas. Galutinai nu
statyta, kiek direktorių daly
vaus stoties pirkime ir kiek 
kiekvienas skirs pinigų sto
ties įsigijimui, toliau sekė rū
pestis gauti iš banko paskolą, 
įsteigti „Foreign Radio Pro-
grams, Inc." korporaciją. Ka
da šitos kliūtys buvo nugalė
tos, visos tautybės ėmėsi 
darbo surasti akcijų pirkėjus. 
Geriausia sekėsi lenkams, jie 
per trumpą laiką surinko 
210.000 dolerių akcijų pirki
mui. Toliau sekė paruošimas 
prašymo gauti iš FCC leidimą 
stotį operuoti. 

— Kokio galingumo yra nu
pirktoji radijo stotis ir kaip to
li galės radijo bangos pasiekti 
klausytojus? 

Stoties galingumas yra 1000 
vatų ir dienos metu pasieks 
Windsorą, Detroitą ir jo apy
linkėse bei priemiesčiuose gy
venančius klausytojus, į šo
nus pasieks Ann Arbor — Mt. 
Clemens. Saulei nusileidus, 
pagal FCC taisykles, stoties 
galingumas turės būti suma
žintas ir dalies klausytojų ne
pasieks. Todėl visų tautybių 
programos visos arba dalinai 
bus transliuojamos dienos 
šviesos metu. Dar prieš akis 
stovi ateityje keletas rūpesčių: 
gauti iš FCC leidimą stoties 
pajėgumą sustiprinti ir susi-

pirkimui. Po ilgo ieškojimo ir tarti su Cablevision savinin-
poros nepasisekimų surado- kais įjungti šią stotį į Cable-
me WPON — AM radijo stotį vision sistemą. Jeigu mūsų šis 
pardavimui netoli Detroito, 
Pontiac mieste, kuri ir buvo 
nupirkta. 

— Ar buvo sunkumų įsteigti 
direktorių sąjungą? 

Iš pradžių buvo lengva, visi 
sutiko būti sąjungos nariais. 
Sąjunga buvo legaliai užre
gistruota Micbigano valstijo
je, apsidėjome nario mokes
čiais ir pradėjome darbą. Po 
pirmo nepasisekimo nupirkti 
FM galingą radijo stotį, dėl 
stoties brangumo, sąjunga 

projektas pasiseks įgyvendin
ti, tada tautybių programos 
bus girdimos tolimuose Michi-
gano ir Kanados miestuose ir 
jų apylinkėse. 

— Kiek tautybių dalyvauja 
radijo stoties pirkime ir kaip 
manot stotį išlaikyti finansiš
kai? 

Stoties pirkime dalyvauja 18 
tautybių su 30 programų. Tau
tybės išlaikė 40 metų svetimą 
stotį, todėl manom, kad nebus 
didelių sunkumų savąją stotį 

išlaikyti. Be to, mes turėsim 
rytais ir vakarais vietinę ang
lų kalba programą ir savait
galiais sporto ir religines pro
gramas, kurios atneš dalį 
pajamų stoties išlaikymui. Pir
mus metus reiks padirbėti, ieš
kant apmokamų skelbimų, au
kų ir kitų šaltinių, vėliau, 
kada įeisim į normalias vėžes, 
tikimės sunkumų nebeturėti. 

— Kaip pasiskirstėt laiką ir 
kada ir kokiu laiku bus trans
liuojama Lietuviškų Melodijų 
radijo valandėlės programos? 

Laiko pasiskirstymas gal ir 
buvo vienas iš sunkiausių už
davinių. Pagrindas laiko pa
skirstyme buvo pinigas. Tau
tybė, kuri turi daugiausia 
valandų savaitėje ir atneša 
stočiai didžiausias pajamas, 
galėjo gauti geresnį laiką. 
Stengėmės, kad kiekviena tau
tybė, rudens ir žiemos laiku, 
nors dalį savo programų turė
tų dienos šviesoje, kad progra
mos pasiektų didesnį skaičių 
klausytojų, nes saulei nusilei
dus, pagal FCC taisykles, sto
ties pajėgumas yra sumažina
mas 50 proc. Lietuviškų 
Melodijų radijo valandėlei, 
pagal finansinį pajėgumą, te
ko paimti: pirmadieniais die
nos laiku nuo 3 iki 4 valan
dos, trečiadieniais dienos 
laiku nuo 12 iki 1 vai. ir penk
tadieniais nuo 6 iki 7 valan
dos vakare. Penktadienio va
karo programa nepasieks 
dalies klausytojų lapkričio ir 
Gruodžio ir sausio mėnesiais. 
Paėmėm penktadienio progra
mą vakare todėl, nes tikimasi 
stoties pajėgumą sustiprinti ir 
įjungti į Cablevision sistemą. 
Šį planą įvykdžius, ir vakari
nės programos pasieks ir toli
mas vietoves Michigane ir Ka
nadoj, ir bus tai patogus 
laikas klausytojams. 

Tautybių programas pradė
sim gruodžio mėnesio 1 dieną. 
Šia proga noriu visiems, kurie 
investavo pinigus pirkdami 
akcijas, visiems atsiliepu
siems į mūsų laiškus, prisiun-
čiant aukas valandėlės išlai
kymui, kurie, nežiūrint kai 
kurių asmenų skleidžiamų 
gandų, ryžosi ir parėmė sto
ties įsigijimą ir valandėlės iš
laikymą, tarti nuoširdžią pa
dėką. Kviečiu ir visus kitus 
Lietuviškų Melodijų radijo va
landėlės klausytojus paremti 
šios valandėlės išlaikymą sa
vo aukomis, nes tik su jūsų au
komis bus galima išlaikyti ra
dijo valandėlės programas. 

Linkime Algiui Zaparackui, 
tokį didelį užmojų įgyvendi
nusiam, sėkmės. Tebūnie jo ir 
bendradarbių iniciatyva pa
vyzdys kitoms, pajėgesnėms 
tautybių kolonijoms! 

V. S. 

J . V. S C D U V A S 

Žymusis senovės Atėnų 
respublikos karys ir politikas 
Periklis V-ame a. prieš Kristų, 
laidojant Peloponeso karo 
didvyrius, savo kalboje yra 
pasakęs: „... Mirštąs už savo 
kraštą per vieną dieną daugiau 
pasitarnauja tėvynei, negu 
kitas per visą gyvenimą..." O 
kiek tokių didvyirų — karžy
gių yra turėjusi ir šiandien 
okupacijoje turi mūsų tauta?... 

Atėjusi iš amžių glūdumų į 
tada dar ramų didžiųjų girių ir 
žavingų ežerų Pabal t i jo 
kraštą, mūsų tauta vėliau 
atsidūrė germanų ir slavų 
naikinamųjų karų kryžkelėje. 
Ir tik dėka savo karinių ir 
politinių sugebėjimų, lietuviai 
ne tik sulaikė prie Nemuno 
germanų veržimąsi, bet dar 
išplėtė savo valstybės ribas 
toli į Rytus. Tačiau amžių 
eigoje nuolatinės ir kietos 
kovos su nuožmiu priešu, gi
nant savo laisvę ir teritoriją, 
išugdė mūsų tautoje garbingą 
karinę tradiciją, atsispin
dinčią tautosakoje, dainose ir 
kiekvieno tauraus lietuvio šir
dyje: nepasitikėti tėvynės 
priešu — grobiku, nepaisant iš 
kur ir koks jis bebūtų. 

Nežengiant gilyn į praeitį, 
norėtųsi priminti keletą mūsų 
laikotarpio tragiškų įvykių, 
kurie aiškiai liudija lietuvio 
kario sąmoningumą, ištiki
mumą tik aukščiausiam tautos 
idealui, jos laisvei ir neprik-
lausomybie, ryžtą tam idealui 
paaukoti ir savo gyvybę. 

Atsikuriant Nepriklauso
mai Lietuvos vals tybei , 
griūvančioje caristinės Rusi
jos armijoje išblaškyti lietu
viai kariai ir karininkai 
organizavosi į karinius viene
tus ir darė žygius su ginklu 
grįžti ir padėti kovose atsiku
r i a n č i a i t ė v y n e i . S ib i re 
susiorganizavęs Vytauto 
Didžiojo batalionas iš 600 
karių ir 20 karininkų, besi
traukdamas pagal geležinke
lio liniją su kitų tautybių dali
niais, čerepanovo geležinkelio 
stotyje buvo apsuptas raudo
nųjų bolševikų partizanų. 
Lietuviai kariai atsisakė prisi
dėti prie raudonosios armijos ir 
kovoti už revoliuciją. Sužvėrė
ję bolševikai 1919 m. gruodžio 
9 d., dideliam šalčiui siaučiant, 
bataliono vadą leitenentą A. 
Naviką, karininkus: J . Eiduką, 
V. Kasakaitį, J. Malerį, Br. 
bukevičių, kareivius: K. 
Norvilaitį, J. Silevičių ir 
Turskį, nusivarę ant Čeremuš-
kino kaimo kapinių, sukapojo 
kardais. Ir tik gen. Kolčako 
vadovaujamos armijos artė
j imas sustabdė lietuvių 
bataliono skerdynes. 

B a i g i a n t i s A n t r a j a m 
Pasaul inaim karui , gen. 
Plechavičiaus suorganizuotos 
Vietinės Rinktinės kapitono 

merų Počebuto batalionas 1944 
pavasaryje stovėjo prieš ler.k^ 
part izanus Vilniaus krašte, 
Mūrinės Ašmenos apylinkėje. 
Už a ts isakymą įsijungti į 
vokiečių-nacių smogikų dali
nius, iš išrikiuotos kuopos kas 
dešimtas lietuvis karys buvo 
vietoje be teismo sušaudytas. 
Drauge žuvo ir bataliono 
vadas, kpt. Počebutas. Nemi
nint dešimtmetį trukusias, 
k a r i š k a i o r g a n i z u o s ; 
Lietuvos partizanų r.e.ygias 
kovas su rusišku okupantu, 
kur iose d i d v y r i š k a i .-:r.:: 
tūkstančiai žinomų ir nežir.o-
mų didvyrių už tautos laisvėti 
idealus, lietuvio kario ištiki
mybė savo tėvynei ir karinei 
tradicijai kilniu pavyzdžiu 
s u ž i b a t a i A f g a n i s t a r . ; 
okupac inėse kovose, tai 
prievarta įjungto į raudono
sios armijos eiles. 

Štai, kaip praneša LKB 
Kronikos Nr. 54 šių metų gegu
žės 25 d., J a n y - K u r g a n e 
(Kazakijos SSR) iš Leipalingio 
kilęs Robertas Grigas atsisa
kė duot i sovie t in io kar io 
priesaiką, kaip prieštaraujar. 
čią jo religiniams kataliko ir 
patriotiniams lietuvio įsitiKi-
nimams. Už ta i jaunuolis Gri
gas tuojau buvc išvežtas t 
brigados štabą Ciurkente. kur 
kalinimu, grasinimais pakenk
ti tėvams ir tortūromis buvo 
stengtasi išgauti iŠ jo priesai
ką. Tačiau nežiūrint kančių, R. 
Grigas tvirtai laikosi savo 
nusistatymo. Pasak Kronikos, 
„Lietuvos katalikai, ypač 
j a u n i m a s , meldžia Dievą 
Robertui tvirtumo ir ištver
mės". Okupuotos Lietuvos 
jaunimo pavyzdžiu turėtų sekti 
ir laisvojo pasaulio Lietuviškas 
jaunimas. 

Tai tik keli dangaus keršto 
prašantys pavyzdžiai, o jų 
mūsų tautos laisvės kovų kely
je yra labai daug žinomų ir 
nežinomų. Visi jie liudija 
neišdildomą kraujo ryšį tarp 
tautos ir jos sūnų, kovojančių 
ir mirštančių už laisvės idealą. 

Lapkričio pabaigoje, minė
dami Lietuvos kariuomenę, 
p r i s i m i n k i m e ir der imai 
pagerbkime visų laikų laisvės 
kovose kritusių savo karių at
minimą. 

D E M O N S T R A C I J A 
E S T I J O J E 

Kaip estų organizacijos 
Stokholme praneša. Estijoje 
apie 5000 Tartu universiteto 
studentų demonstravo prieš 
vis didėjančią rusifikaciją. 
Prie Tartu miesto valdybos es
tų studentai dainavę estų pat
riotines dainas, nuleidę sovie
tinę vėliavą ir jos vietoje 
pakėlę mėlyna- juoda • balta 
Estijos nepriklausomybės vė
liavą. „. 

T. 

ŽĄSYS SKRENDA 
JUOZAS TOLIUŠIS 

Žvejo dienų bičiuliui Vytui 

Jei tai būtų jo meškerė, gal ir pultų, bet dabar 
Petro, — lai skęsta: bent vieną kartą gyvenime ir 
Vytas atsigriebs. Šiandien išgyventa visa kartybė, 
tegu ir Petras pajunta skriaudos skonį. 

J i s sukasi atgal — nuskendo meškerė, niekas 
nematė — bet senukas iš motorlaivio užrėkia taip 
išgąstingai, kad Vytas sustoja. 

— Griebk, užkibo! 

dabar Vytas supranta, kuriam galui ta šakė dūlėjo nio brūkšnio, o trijulė su nuostaba pakartoja tą 
automobilio bagaže. užburtą skaičių: dvidešimt keturi! Paskui tiesia jie 

J i e muistosi gerą pusvalandį, bet žuvis eršketą žolėn. Petras dar patempia uodegą ir deda 
nepasiduoda: prisiiria prie kranto, šmėkšteli tamsi matą. 
jos nugara , paskui vėl trenkiasi gelmėn, šoka virš — Penkiasdešimt du inčai! Vytautai, rekordas! 
vandens ir taškosi, net pakrantė čeža. _ entuziastingai pašoka Petras. — Niekas šioje 

O vyrai tylūs. Tik persimeta retu žodžiu ir aky- apylinkėje nėra dar tokios išlupęs. Žinau tikrai, juk 
lai seka nepagautąjį belaisvį. Vytas jaučia, kaip iš jvejoju čia jau penkiolikti metai, 
po skrybėlės teka srovelė, druska vilgo lūpas ir Vytas šypsosi, žiūri į tysantį žolėje milžiną, o šir-
sprandą. Bet meškerė tartum prilipusi prie jo delno, o dy taip gera. — rods, kaip niekada. 
pirštai įkibę rankenėlėn, kurią suka. atleidžia ir Raudonkepuris pamaigo eršketo sprandą, pagi-
taikosi su narūnės įgeidžiais. ria žveją ir, įšokęs motorkėn, nučiuožia pasroviu 

Valtyje seniokas tyko. iškėlęs tinklą, paskui 
staiga vožia gilyn ir spraudžia kotą Vytui. Šis net 
nejunta, kad jau subridęs upėn ligi pat kelių: dabar 
gi atbulas verčia purslus ir tempia grobį į krantą 

Dabar jis jau nebelaukia: prišoka, tveria beveik Tinklo siūluose vėpso didžiulės akys, o per rėmo 

gaii . b. kv. 

panirusį meškerykotį ir t raukia krantan. 
Bet meškerė nepasiduoda. Vytą nudiegia keista 

baimė, o rankose jausmas, tartum temptų iš padug
nės šlapią maišą. Bet tas maišas juda, traukia 
Vytautą su visu kotu upėn ir jis pasimeta. 

— Atleisk valą, — raudonkepuris net pašoka 
valtyje, — tik ne per daug... 

Krantu atbėga Petras, seniokas irkluoiasi artyn. 
— Vytas net pastyra iš susijaudinimo Draugas 
traukia iš jo rankos meškerę, timpteli ir sušvilpia: 

— Yra, Vytautai, Ir didelė, velnias. 
Senis jau prisiyręs, jis čiumpa tinklą iš motor-

kraštą nutįsusi balta papilvė. Plati uodega energin
gai žeria žvyrą, bet Petras skubiai verčia gyvį iš 
tinklo, žiodina ir neria kilpą 

Vytas stovi net apstulbęs. — toks gyvulys ant 
kranto. Ir dar jo pagautas! 

— Laikyk, juk tavo laimikis, — Petras jsprau 
džia jam žuvį, pasineria savo įrankių dėžėn ir kažko 
ieško. 

— Eršketas. Vytautai, — sako jis atsisukęs, — ne 
kiekvienas durnius pagauna, ir dar tokią didelę. 

J i s ištempia mažas spyruoklines svarstyklėles ir 
kabina žuvį. Vyrai lenkias: pne svarstyklės žymenų 

laivio dugno, o Petro rankoje atsiradęs žeberklas. Tik ir sulaiko kvapą. Rodyklė sustoja ant nutrinto svan-

tolyn. Tik dabar Vytas pamato, kad jau pritemę, upe 
nugulęs juodas šešėlis, o vakarinė padangė nudry
žusi tamsiai violetiniais rėžiais. 

Petras paskubomis laužo, krauna šakas, brėžia 
degtuką ir netrukus jų veiduose šokinėja šviesios 
liepsnų atošvaistos. Vytas įleidžia vandenin žuvį, o 
virvę tvirtina taip stipriai, kad greičiau krantas 
išgrius. negu ją kas nutemps. O Petrui viskas atleis
ta. Et. niekis, ar jis iš vis pyko? Tai tik prisiminimų 
pynė. 

Juodu šildo konservus, pjaunasi storomis riekė
mis duonos ir godžiai valgo. Eršketas užmirštas, nes 
juodu vėl kaime prie Užpalių, kur piemenavo, kur 
arklius pančiojo, kur krėtė tokias nuostabias eibes, 
kad dabar beveik ir patys netiki. 

Tamsia padange vėl gagena j pietus žąsų 
trikampis, bet bičiuliai jų jau negirdi. 

(Pabaiga) 
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BOSTONO 2INIOS 
LIETUVIAI FLORIDOJE 

Daytona Beach, Fla 
K O D Ė L LIETUVIŲ 
KALBA MAN TURI 

B C T I A N T R O J I KALBA? 
Bostono lietuvių radijo va

landėlės ved. Steponas ir Va-

ba. Galima spręsti jos turtin
gumą iš keletos pavyzdžių: (žo
dis mama) mama, mamutė, 
motina, motinėlė, motužė, mo
tulė ir t. t. Jeigu lingvistai ir 
svetimtaučiai taip lietuvių kal-

lentina Minkai paskelbė kon- b a d o m i s i a r n e m e s lietuviai, 
kursą: „Kodėl lietuvių kalba t u r ė t u m e d a r l a b i a u domėtis 
man turėtų būti antroji kal
ba?". Žemiau dedamas raši
nys yra laimėjęs 2-rą premiją. 
Rašinys parašytas Angelės 
Mičiulytės iš Woodland Hills, 
Calif. * 

Dabartiniams lietuviams, 

sava kalba? 
Ypač turėtumėm domėtis, 

nes lietuvių kalba yra Lietu
vos viltis. Ši yra mūsų svar
biausia priežastis lietuvių kal
bos išlaikymui. Jeigu kalba 

. išlieka gyva, tai ir tauta išlie-
gyvenant išeivijoj, yra labai k a g y v a . K alba vra garbingas 
svarbu išlaikyti lietuvių kal-

į r garsusis tautos simbolis. 
bą, nes ji lavina žmogų, riša jį T a u t Q S ž m o n ė s g a l i b ū t į į§sį8. 
prie kultūros ir bendruomenės, k l a i d ę p e r p a s a u l į > gyventi iš
duoda identitetą ir yra jam eivijoje, bet su kalba jie lieka jų 
įrankis susikalbėjimui su gi
minėmis. Be šitų keturių prie
žasčių lietuvių kalbos išlaiky
mui yra dar dvi ypatingos 
priežastys: lietuvių kalba yra 
viena iš seniausių ir gražiau
sių kalbų ir ji yra pavergto 
krašto viltis. 

Jau seniai žin kadžn 
gus, kuris moka kalbėti savo 
gimto krašto kalba ir taip pat 
kitų žmonių kalbas, yra išsila
vinęs. Kodėl mokiniai Europo
je, Pietų Amerikoje ir kituose 
kraštuose mokosi svetimų kal
bų? Nes jie žino, kad žmogus, 
kuris moka daug kalbų, paro
do pasauliui, kad jo galvoji
mas yra sklandus. O moky
masis kalbų yra kelias į 
intelegentiškumą. 

Kalbos vedimas į inteligen
tiškumą yra teoretinė priežas
tis, jos rišimas prie kultūros ir 
bendruomenės yra praktiška 
priežastis. Kalba yra stiprus 
ryšys tarp žmogaus ir jo šei
mos, kultūros ir bendruome
nės. O žmogus, kuris kalba sa
vo išeivijos krašto kalba ir 
savo tėvų kalba, turi dvi kal
bas, tautas ir kultūras. J is nė
ra vienišas pasaulyje, nes jis 
turi draugų. Koks turtingas šis 
žmogus! 

Šis turtingas žmogus turi 
taip pat ir identitetą. Identite
tas yra gyvenimo šaltinis. 
Žmogus su identitetu žino, ko 
jis nori. turi kelią ir iniciatyvą 
gyvenime. Savo kalbos pažini
mas ugdo žmoguje tėvynės 
meilę ir sukelia pasididžiavi
mą jos garbinga praeitimi. Kai 
žmogus kalba savo tėvų, sene-
uų ii prosenelių kalba, jis turi 

resnes ir gilesnes šaknis. 
atmgai šiame laikotarpyje 

arbu žmonėms žinoti sa
vo ..šaknis", ir kalba yra pra
džia to ieškojimo. 2mogus ta
da žino. iš kur jis yra kilęs, 
šokia buvo jo tauta, koks yra jo 
kraštas ir kaip jo giminės gy
vena. 

Kai žmogus aplanko savo tė
vų šalį, jam vra malonu, jeigu 
:is moka giminių kalbą. Jis yra 
pr::mtas į jų tarpą, jis nesijau
čia svetimu. Tas žmogus tam
pa didele dalimi giminių gyve
nimo. O jo giminės ir to krašto 

gimtinės ar tėvų tautos vaikai. 
Dabar yra ypatingai svarbu 
lietuviams išlaikyti lietuvių 
kalbą. Lietuva yra žiauraus 
okupanto pančiuose. Jos vai
kai tenai sunkiai gyvena. Lais
vė yra nutraukta. Rusai stum
do ir pumpuoja rusų kalbą ir 
kultūrą. Lietuvybė Lietuvoj ga
li susilpnėti... todėl tie, kurie 
gyvena išeivijoje, turi šventą 
pareigą padėti Lietuvai ir jos 
žmonėms. Vienas iš stipriau
sių būdų tai įvykdyti yra per iš
laikymą lietuvių kalbos ir kul
tūros. Kas atsitiktų šiandien, 
jeigu Lietuva pasidarytų lais
va? Lietuviai išeivijoj padėtų 
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atstatyti naują kraštą. Taigi 
lietuviai išeivijoje ir lietuvių 
kalba nėra tik viltis, bet ir Lie
tuvos ateitis. 

Lietuviams gyvenant išeivi
joje yra verta išlaikyti lietuvių 
kalbą, nes ji, kaip ir kitos kal
bos, žmones lavina, duoda 
jiems ryšį, šaknis ir identitetą, 
ir yra įrankis susikalbėjimui 
su savo tautos žmonėmis. Iš es
tetiško atžvilgio turime išlai
kyti lietuvių kalbą, nes ji yra 
nepaprastai sena, graži ir tur
tinga. Mes esame pavergtos 
tautos Lietuvos viltis ir ateitis, 
kalba yra mūsų stiprus ir šau
nus kardas. Išlaikykime savo 
mylimą kalbą! 

R E N G I N I A I 
Kalėdinė v a k a r o n ė — kū

čios, kurias tradiciškai rengia 
L. M. F. Bostono klubas, įvyks 
gruodžio 12 d. 4 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių piliečių d-
jos 2-ro aukšto salėje. Moterys 
kviečia visus į šią jų rengiamą 
vakaronę. 

L i e t u v o s n e p r i k l a u s o 
mybės šventės minėjimas va
sario 13 d. 

Minkų v e d a m o s radijo 
va l andė lė s koncertas su šo
kiais įvyks kovo 12 d., šešta
dienį. 

La isvės V a r p o pavasari
nis renginys balandžio 10 d. 

„ A u š r o s " 100 metų su
k a k t i e s minėjimas balandžio 
24 d. 

J . Ga ide l io operos „Min
daugo " pristatymas gegužės 
1 d. 

ATVYKSTA RAŠYTOJA 
ALĖ RŪTA 

Po viešnagės St. Petersbur-
ge rašytoja Alė Rūta numato 
aplankyti ir Daytona Beach 
lietuvių koloniją. Viešnią glo
bos aktorė Dalila ir Balys Mac-
kialai. 

Ta proga Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos lietuvių 
klubo valdyba lapkričio 30 d. 2 
vai. po pietų Prince of Peace 
parap. salėje, Ormond Beach, 
ruošia literatūros popietę, ku
rioje dalyvaus rašytoja Alė Rū
ta. Ji skaitys savo kūrybą. Ak
torė Dali la Mackial ienė 
supažindins dalyvius su rašy
toja ir aptars jos plačią bele
tristiką. Po programos visų pa
bendrav imas prie vaišių, 
kurias ruošia talkos būdu klu
bo valdyba. 

Šioje kolonijoje viešnia vie
šės pirmą kartą. Taip pat ir pir
mas atvejis, kada susilaukia
ma rašytojos su sava kūryba. 
Klubo valdyba rūpestingai 
ruošiasi viešnią priimti ir de
ramai stengiasi, kad litera
tūros popietėje dalyvautų kuo 
daugiausia šios kolonijos lie
tuvių. 

Tenka pasidžiaugti, kad klu
bo valdyba šios kolonijos lie
tuvių veiklą plečia ir rūpinasi 
kolciijos augimu naujais gy
ventojais, kas paskutiniuoju 
laiku žymiai pastebima. Pra
ėjusiais metais klubo valdyba 
buvo suruošusi pirmas įspū
dingas lietuviškas kūčias. Šią 
gražią tradiciją klubo valdyba 
tęsia ir šiais metais — bendras 
šios kolonijos lietuvių kūčias 
ruošia gruodžio 18 d. Prince of 
Peace parapijos salėje, Or
mond Beach. Ta proga bus at
likta kalėdinių nuotaikų meni
nė programa. 

mu, aplankė Walt Dioaįį 
World, paviešėjo pas pažįsta
mus. Daytona Beach jam la
bai patiko. Ta proga jis nupir
ko prie Atlanto vandenyno 
gražų žemės sklypą, ant kurio 
netolimoje ateityje numa toma 
pastatyti keletą modernios ar
chitektūros ,,townhousų", ku
riais galės domėtis ir lietuviai, 
norintieji šioje kolonijoje gra
žiai įsikurti. 

Vladas Rask-Rasčiauskas 
daugelį metų sėkmingai vado
vauja kelionių biurui, o pasta
ruoju metu dirba drauge su 
partneriu Aleksu Lauraičiu, 
kurių geru ir sąžiningu patar
navimu yra pasinaudoję dau
gelis lietuvių. Vladas Rask-
RasČiauskas didelis mėgėjas 
keliauti, yra apkeliavęs visą 
žemės rutulį, parašęs iš savo 
kelionių daug įdomių įspū
džių. Reikia manyti , kad jis po 
daugelio sunkių darbo metų ne 
kartą sugrįš į Daytona Beach 
poilsiui. 

N A U J I G Y V E N T O J A I 

Antanas ir Elena Garkai, ne
seniai atsikėlę į Daytona 
Beach, gražiai įsikūrė Or
mond Beach nuosavuose na
muose. Lapkričio 14 d. kun. dr. 
Kazimieras Ruibys pašventi
no jų naujuosius namus, ta 
proga naujiesiems šios lietu
vių kolonijos gyventojams pa
linkėdamas gražių ir laimingų 
gyvenimo metų Floridoje. Na
mų pašventinime ir vaišėse da
lyvavo Antano ir Elenos Gar-
kų gražus būrelis artimųjų ir 
kaimynų. 

Tenka pažymėti, kad šioje 
lietuvių kolonijoje kuriasi vis 
daugiau ir daugiau naujų iš 
šiaurinių vietovių šeimų. 

J. Rimtautas 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA - FOR RENT Į H E L P WANTED MOTERYS 

For rent — 4 room apartment. $250 
per month. 4200 S. Talman Avenue. 

Tel. — 523-5891 

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

REIKALINGOS PRITYRUSIOS 

S I U V Ė J O S 
Michigan Avenue ir Ohio Street 

SKAMB. — 664-6550 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIII 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite j -Draugo' aa 
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti aevo 
giminėms ar draugams. 

^ 
^mm^mm 

P A R D A V I M L I 

Dienraščio "Draugo" admi-
A 1 . ..« . . • • * • ! niatraciioje galima pasirinkti į-Akių lėlytes tamsoje išsiple- . . , . , . _, ,_ . . . , . , " . varnų liaudies meno darbų: mečia ir galų gale suranda švie- „ . " " . , .. , . » •. 
, r . , . , . , . . diio, keramikos, drobe*, taip 

są, lygiai, kaip siela didėja ne- ' . . . v ,.,. 
laimėje ir pagaliau suranda ? a t 6 * ™ P u o š t ų lehų. 
Dievą. "Draugo" adresas: 4545 YYeat 

V. Hugo 6 3 r d stmf Chicago, IL 6S629. 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiimmmiiiiiii 

Parduodama Kenmore siuvama maši
na, 1 metų senumo, su siuvimo prie
taisais, ir audeklas. Prašoma 160 dol 

Skambint (angliškai) 434-3796 

\r JAUNIMAS IR ŠIANDIEN IEŠKO KRISTAUS 
AR GALI ATEITI JAM PADĖTI? 

Ištiesta pagalbos ranka neša daug džiaugsmo. 
Ar nori ištiesti ranką Kristaus vardu?... 
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Jei norėtumėt gauti daugiau žinių apie Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seseris, prašome kreiptis šiuo adresu Sesuo M. Margarita, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, CT. 06260. USA 

PACKAGE KXPRE.SS AGENCY 
MARIJA >'ORKIK.l£N£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidauja.mos geros rūšiea 

prekes. Maistas is Kurooos sandelių. 
2608 W. 6»th SC, Chicago, UL 60«2» 

TELEF. 835-2787 

{vairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

Parduodamas labai geram stovy ka
rakulio paltas (11 12 dydžio). Minko 
kailio kalnierius ir mankietai. Kaina 
550 dol. Skambint 893-3699. 

K E A L E S T Ą T E 

CHECKERBOARD BRICK 
6-FLAT 

2—4*s and 4—3*s. Full Basement. 
Maintenance free, excellent cond. 
Live rent-free and collect. Have a 
good income. Call for appointment 
now. Ask for Stanley or Tony. 

Red Carpet Beaulieu Realtors 
5341 W. Belmont — 282-7979 

KOLONIJĄ A P L A N K Ė 
VLADAS RASCIAUSKAS 

American Travel Service Bu-
reau prezidentas Vladas Rask 
— Rasčiauskas keletą dienų 
viešėjo Daytona Beach. Jis su
sipažino su šia gražia vietove, 
šios kolonijos lietuvių gyveni-

SUSIE'S DOLL HOUSE 
Hand Crafted & Imported Gifts 

Doll Hospita! — Antiaues 
6306 S. Archer, Chicago, Illinois 

Tel. — 582-9694 

K I M ' S K R E A T I O N 
Hair Design for the Entire Family 
11117 S. Kedzie, Chicago, IllinoJs 

TeL — 445-6742 
Senior Citizen Discount Every Tuesday 

VACCAROS UMSEX HAIR STYLTNG 
5902 S. KEDZIE, 476-9836; 778-4791 

VACCAROS TOO 
6750 S. Pulaski — 581-6402 

Î LEDOS" 
KALĖDINIU GIESMiŲ PLOKŠTELĖ 
TREALIO LIETUVIU CHORO KVEBEKO 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO... 

DAINUOTA MON-
KANADOS 

PLOKŠTELE YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES. VĖLIAUSIA 
TECHNIKA ĮR VERTE SI PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS. 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS. KAIMYNUS IR GIMINES 
GAUT! S!A PLOKŠTELE — SIŲSKITE $10 — PLŪS S2. — PER
SIUNTIMUI. UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU: 

ATKARPA: 

VILNIUS RECORDS OF CANADA 
672 ViCTORIA AVE. 
VVESTMOUNT. QUE8EC 
CANADA H3Y 2R9 

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS: 

VARDAS IR PAVARDE: 

ADRESAS 

SIUNČIU S 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

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

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALT1 
2951 West 63rd Street 

gyventojai supras. kad šis 
žmogus įvertina jų kraštą ir 
kalba I-iKuvru kalba turėtų 
būti įvertinama ir brangina
ma nes ji yra tikrai sena. gra
ži ir nepaprastai turtinga kal
ba. Šią dieną ji yra laikoma 
seniausia gyva kalba Europo-
•e Ji yra baltų kalba ir skiria
mi nuo visų kitų gyvų kalbų. 
Lingvistai labai domisi lietu-
v _ <alba dėl jos senumo ir taip 

1 jos ypatingo grožio. Ji 
aloniai skambanti kal-

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 , 111. 6 0 6 2 9 
T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

v 

A K T Y V A I - $2,700,000 

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeš tadienia is 10:00—12:00 

2422 W. Marąuette Rd.. Chicago 

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

A t v y k i t e \ 

RAMUNES RESTORANĄ 
Skanūs lietuviški ir amerikoniški 

valgiai. Pu.kus "rib-eve" steikas. La
bai prieinar-o* kai-os Šviežias mais
tas gaminama iu"kviena diena. 

pobūviams v-a .aiž — vestuvėms, 
frirTitadicniam1; ir 1.1. 

Nauji savininkai maloniai kviečia 
visus atsilankyti 

254" ^ est 69 Street 
TeL 925-5588 

1 1 - 2 3 - 8 2 M O K A U Z : 

Einamąją Sąska i t ą 8 % 

90 Dienų Cert if ikatus (min. S5.000) 8- 8 % 

Vienerių Metų Certifikatus (min. S1000) 9% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 9.85% 
All-Savers Certifikatus 6.66% 
I RA - pas i r ink imas : 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Cert if ikatai . 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos sąska i tos apdraustos iki $100.000. 

P A S K O L O S : 

Asmeninės n u o 1 2 5 % 

N a m ų (Mortgages) n u c 1 2 - 5 % 

Vokietijos mokestiniai įsipareigojimai 
Paruošiame pranešimus ir prašymus 

Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašaipu 

Jeigu Jūs 2, 3 ar 4 metus dirbote Vakaru Vokietijoje, 
Jūs turėtumėte mums šiuo telefonu paskambinti 

312—271-0657 

HAiNSA TRAVEL BUREAU 
4727 North Lincoln Avenue 

Chicago, Illinois 60625 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet, 

išskyrus sekmadienius. 

Reikalų vedėjas: \X erner Z a h n 
Nebūtina, kad Jūs asme.iiškai atvyktumėte į Hansą Travel 
Bureau. Galite mums parašyti a/ba tiesiog paskambinti. 

Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu. 
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JAY D R U G S V A I S T I N Ė 
1 2759 W. 7Ut St., Chicago, D!. 60529 

Įz 
ii 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir T alsymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St^ tel. 776-1486 
iniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiitr -
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUUJIIUIII 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NUTARI I'IJBLiC ' 
4259 S. Maplevvood, tel. 254 745(t 

Taip pat daromi VIŪR'l'lMAl. 
GIMINIA* iškvietimai, pildomi 
IMI.Iin'YMKS PltASYMAl ir 

Kitokie blankai 
tiiiimfrmnnrniimnmuiiuuuiuMHim 

V A L O M E 
KILIMUS Iii BALDUS 

Plauname ir \aškuoi:ime 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

SIUNTINIAI ) LIETUVA 
\r k*tus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980 

ninmiiiiiiimimnioiiiiiiihiiiriidiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTCRS 
JL B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
41IIIIIIIMIIIIIII||||||||||||||iuiIlUUllUlllltt 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

10% — 20% — AO% pigiau mokC-sit 
Mž :i|Miiaii<lą nitu mfnies ir antoiitu-
••ilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8 2 0 8 ' į \Vest 95tl i S t r e e t 

Telef. GA 4 8654 

iifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiinif iiimiiif iiiaimnim 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
LiaUivių kalba šeštadieniais ir Sekma-
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Translioįama iš nuosavos studijoi 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplevvood Ave., 
Chicago, IL 80629 
Tel. — 778-1543 
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M O V I N G 

DUMTNAJ « 

D CLTHLMAM, B S 
AMart Mok.'.mdi«miMiM 

FANNIE MAT SAL-
K06MSTUEOS RJuJ«LMi>«YS 

5 ŠERĖNAS perkrausto baldus it 
• kitin daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Jdiniaį ir pilna apdrauda. 
S u i m a m e MASTER CHARGF. ir VISA 

a * 
•uo 9 *ml ryto ito 10 vi vakaro 
* WJ ryte kš SJ0 «M n k a r o 

Telef. WA 5-8063 

T«i 47 6-2 2 0 6 
uuiuiuiuiuiuiiiuiuiiuiiitiuiitiiiiuituiiur? 

• R.omkite tuos verslininkus, ku-
1 rie skelbiasi dien. „Drauge". 

•t ! i ihi i i ! i i i i ;miH!i t i i i i i i i i imi ini i i i 'iiH' 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romaną* 

296 pusi. Išleido ATKITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

III. g^-v. prideda 5 % valstijos 
mokesčių. 
iiimimimiiiiiMimimmitiimiimmiiiii 

PLATCNTOTE "DRAUGĄ". 
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„VILKAVIŠKIO 
VYSKUPIJA" KNYGOS 

PRISTATYMAS 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 

J . D A I N A U S K A S 

Lapkričio 7 d. Jaunimo cent
ro kavinėje Chicagos lietuvių 
visuomenei buvo pristatyta Br. 
Kviklio nauja knyga „Vilka
viškio vyskupija", antroji „Lie
tuvos bažnyčių" knygų seri
joje. Gerai dokumentuotą, 
gausiai iliustruotą, 480 p. nau
ją knygą išleido Amerikos Lie
tuvių bibliotekos leidykla 

išgyveno 108 metus. Seinų vys
kupijos miestas Seinai tapo lie
tuviškos šviesos šaltiniu Lie
tuvai . S p a u d o s d r a u d i m o 
metais Seinų kunigų seminari
ja buvo tapusi ir knygnešystės 
centru. Seinuose vyskupavo di
delis lietuvių poetas vysk. A. 
Baranauskas. Seinuose devy
nerius su viršum metų leistas 

Nors neįprastu Jaunimo , „Šaltinis" lietuvybės puoselė-
centro vakaronėms laiku, sek- i jimo srityje atliko didžiulį dar-
madienį, 3 v. p. p., kavinėje su
sirinko net labai daug tuo lei
diniu susidomėjusių dalyvių, 
kurių tarpe buvo ir vyskupas 
V. Brizgys, pabaigoje trumpai 
kalbėjęs apie savo gimtosios 
parapijos bažnyčią. 

Susitikimą leidyklos vardu 
atidarė dail. P. Aleksa, tos kny
gos dailininkas ir technikinis 
redaktorius. Pagrindinis kal

bą. Labai didelį darbą lietuvių 
kultūrinimo bei švietimo, o 
taip p a t tautinio bei religinio 
susipratimo srityje atliko Sei
nuose veikusi Lietuviškų kny
gų leidykla, kuri leido 9 laik
raščius ir išleido, išplatino po 
visą Lietuvą daugiau kaip pus
trečio šimto knygų, knygelių. 

Pi rmasis pasaulinis karas , o 
ypač atgimstančios Lenkijos 

betojas — knygos pristatyto- j įsiveržimas į lietuviškas že-
jas buvo poetas K.Bradūnas, 
kuris pabrėždamas, jog nebū
damas nei istorikas, nei archi
tektas, apie naują knygą suti
kęs kalbėti todėl, kad šiame 
tome ypatingai gražiai yra pri
statyta Suvalkija, Sūduva, o 
jis esąs gryno kraujo suvalkie
tis. 

Knygoje sutelkta medžiaga 
kalba ne vien tik apie Vilka
viškio vyskupijos praeitį, or
ganizaciją, paskiras bažny
čias, bet ir apie Sūduvos 
istorinę praeitį, paskirų vieto
vių istorinę raidą ir tų vietovių 
visuomenės gyvenimą. Sako, 
Br. Kviklio kruopštumas pa
teikė ypatingai daug medžia
gos apie Suvalkijos turtingą 
praeitį ir dabartinę to krašto 
bažnyčių ir tikinčiųjų tragišką 
padėtį. 

Atrodo, kad čia prasminga 
prisiminti, jog Lietuvos istori
joje vienos jaunesniųjų vysku
pijų teritorijoje, kažkur Užne
munėje, Suvalkijoje 1253 m. 
buvo įsikūrusi bene pirmutinė 
vyskupija Lietuvos žemėse, tuo 
pat metu, o gal net truputį 
anksčiau negu Lietuvos vys
kupija, vadovaujama vysk, 
Kristijono. Tai buvo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo laikais, 
kada pietinėje Lietuvos dalyje 
vyskupu buvo paskirtas vie
nuolis domininkonas Vitas, 
kurio aprūpinimui, istorikų pra
leidimu, Mindaugas buvo pa
skyręs Veisėjų sritį. Vito vys
kupija, panaš ia i kaip ir 
Kristijono vyskupija priklau
siusi betarpiškai Šventojo Sos
to jurisdikcijai. 

Vilkaviškio vyskupija Lie
tuvos gyvenime palyginamai 
yra jauna. Tos vyskupijos pra
dininkė — Vygrių vyskupija — 
atsirado tik po senosios Lietu
vos valstybės žlugimo. Po tre
čiojo valstybės padalinimo 
1795 m. dideli Sūduvos žemių 
plotai atiteko Prūsijai. 

Iki to laiko daugumas Su
valkijos parapijų priklausė Vil
niaus vyskupijai, o senasis 
Virbalio dekanas Žemaičių 
vyskupijai. Okupavusi tas že
mes, Prūsija toliau neleido sa
vo pavaldiniams net ir grynai 
religiniais klausimais bend
rauti su vyskupijomis, buvu
siomis už Prūsijos valstybės ri
bų. Fridrikui Vilhelmui III ir 
popiežiui Pijui VI susitarus, 
toms žemėms buvo įsteigta 
nauja vyskupija, kurios centru 

mes, vėl suardė tos vyskupijos 
ribas. 1919 m. užėmę Seinus 
lenkai uždarė visas lietuviš
kas mokyklas bei įstaigas, ku
nigų seminarijos klierikus bei 
profesorius lietuvius ištrėmė į 
Lietuvą, Kapitulos nar ius lie
tuvius įmetė į kalėjimą, o vysk. 
A. Karosui įsakė išsikelti į Lie
tuvą. 1925 m. lenkų užimtose 
Seinų — Suvalkų vyskupijos 
žemėse buvo įsteigta Lomžos 
vvskupija, kuriai ir dabar pri
klauso visos Suvalkijos trikam
pio parapijos. 1926. IV. 4 d. 
popiež. Pijaus XI apašta l ine 
konstitucija „Lituanorum gen-
te" įsteigus Lietuvos bažnyti
nę provinciją, Seinų vyskupi
j o s d a l y j e , k u r i b u v o 
nepriklausomos Lietuvos ribo
se, buvo įsteigta Vilkaviškio 
diecezija, iki šiol egzistuojanti. 
Visą nepriklausomybės ir oku
pacijų laikotarpį iki savo mir
ties (1947. VII . 7 d.) Vilkaviš
kio vyskupiją valdė bu v. (nuo 
1910 metų), Seinų — Suvalkų 
vyskupijos paskutinis vysku
pas A. Karosas . 

Okupacijų įrištai ir jų atneš
tos nelaimės labai skaudžiai 
palietė Vilkaviškio vyskupiją. 
1944 m. karo veiksmai Sūdu
vos žemę nusi :ubė daugiau nei 
kitas Lietuvos dalis, nes karo 
veiksmai čia užsitęsė ilgesnį 
laiką. Buvo sunaikinta, ap
griauta daug bažnyčių. Po to 
ėjo deportacijos, žmonių bei jų 
sodybų naikinimas. Karo me
tu buvo sunaikintos šios baž
nyčios: Alvito, Bartininkų, Ke-
t u r v a l a k i ų , L i u b a v o , 
Lankeliškių, Pajevonio, Pil
viškių, Sintautų, Sudargo, Va-
lakbūdžio, Vilkaviškio kated
ra, Virbalio, Žvirgždaičių. 1971 

| m. buvo sudeginta Sangrūdos 
bažnyčia. Okupantas Vilka-

; viskio vyskupijoje uždarė 12 
', bažnyčių ir panaikino jų para

pijas. Pokario metais ten buvo 
' sunaikintos ar uždarytos 28 
! koplyčios. 

Toliau knygoje eina gausiai 
iliustruoti 91 bažnyčios bei 
koplyčios aprašymai . Taip pat 
pateikti aprašymai 19 bažny
čių bei parapijų, dabar pri
klausančių Lomžos vyskupi
jai, bet kuriose yra daug 
lietuvių. Visos jos priklausė 
senajai Seinų vyskupijai. 

Tos knygos tikrajai vertei su
prast i reikia ją ne tik pavarty
ti, apžiūrėti jos iliustracijas, 
bet ir ją perskaityti , nes joje la-

buvo parinkti Vigriai. Ten bu- bai gyvai ir lengvu stiliumi pa-
vusio Kamendulų vienuolyno j vaizduota didi Suvalkijos pra-
patalpos buvo perduotos vys
kupui reziduoti, o vienuolyno 
bažnyčia tapo Vygrių vysku
pijos karedra. 

1807 m. Tilžės sutartis, o dar 
labiau 1815 m. Vienos kongre
sas vėl suardė tų žemių bažny
tinės administracijos ribas. 
Užtat 1818 m. Vygrių vyskupi-

eitis. Joje lietuviai ras daug 
duomenų ir apie savo vietoves. 

Ir šį tomą rengiant buvo su
rinkta daugiau nuotraukų nei 
buvo įmanoma spausdinti vei
kale. Užtat Br. Kviklys drauge 
su P. Aleksa parodė ant ekra
no kokią šimtinę skaidrių baž
nyčių iš jvairių Lietuvos vieto-
VIU N uotraukas atsiuntė, jos vietoje buvo įsteigta Seinų 

arba Augustavo vyskupija parūpino žmonės, ne tik išeivi-
su savo būstine Seinuose, joje esantieji. Buvo gauta daug 
kurių parapinė bažnyčia nuotraukų iš Lietuvos, o taip 
buvo paversta naujos vyskupi- pat ir iŠ Suvalkijos trikampio 
jos katedra Seinų vyskupija * r . l aug nuotraukų bažnyrtų 

H o t Spr ings , Ark . 
MENO PARODA 

Lapkričio 13 dieną buvo ati
daryta ketvirtoji metinė „Fine 
Arts Center" narių meno dar
bų paroda, kurioje tarp vietos 
amerikiečių dalyvavo ir du lie
tuviai: Julija Zdanienė su pen
kiais paveikslais ir Petras 
Šmaižys su dviem paveikslais 
ir šešiomis medžio skulptūro
mis. Visi darbai buvo suskirs
tyti į kategorijas: aliejus, akri-
l ika, akvare lė , 3 — D, 
fotografija ir kt. Kiekvienai ka
tegorijai buvo skiriamos trys 
premijos. J. Zdanienės pa
veikslas „Bangos ir paukš
čiai" buvo įvertintas antros 
vietos premija 3 — D kategori
joje. Paroda tęsis iki gruodžio 
10 dienos, lankymo laikas sa
vaitės dienomis nuo 10 vai. iki 
4 vai., o sekmadieniais 1:30 p. 
p. — 4 vai. po pietų. „Fine Arts 
Center", 815 Whittington Ave. 

T R U M P A I 
— K r i s t i n a Pa juodytė , Ro

berto ir Sandy Pajuodžiu duk- į 
relė, lankanti Šv. Jono mokyk- ! 
los antrąjį skyrių, laimėjo , 
pirmą vietą perskaitytų knygų 
konkurse Garland County bib
liotekoje. J i perskaitė 88 kny- į 
gas, 50 knygų daugiau, negu 
kiti to skaitymo klubo konkur-
n dalyviai. Anūkėlės laimėji- ; 
mu džiaugiasi ir jos seneliai \ 
Elena ir Juozas Pajuodžiai. 

— R e g i n a ir N a p a l e o n a s 
S a b a l i ū n a i iš Chicagos lan
kėsi Hot Springs ir tvarkėsi sa
vo pas i s t a ty tuose namuo
se. Ateinantį pavasarį jie žada 
persikelti į Hot Springs nuola
tiniam gyvenimui. 

— H o t Spr ings l ie tuviai 
neteko nuoširdaus draugo kon-
gresmeno John Paul Ham-
merschmidt, atstovaujančio 
t r eč iam rajonui, kur iam 
priklausė Garland County. Da
ran t rajoninius pakeitimus, 
Garland County priskiriamas 
ketvirtam rajonui. Atsisveiki
n a n t su kongr. Hammer-
schmidt'u, „Leiskit j Tėvynę" 
radijo valandėlės vedėja S. 
Šmaižienė įteikė jam knygą 
„Lietuvių Kataliku Bažnyčios 
Kroniką" anglų kalba su pa
dėka už jo pagalbą. Ruošiant 
Vasario 16-tosios ar Tragiškų
jų birželio įvykių minėjimus ra
dijo bangomis, kada tik buvo į 
j j kreipiamasi, kongresmenas 
visada atsiliepdavo su gerai 
paruošta kalba, pabrėžiančia 
mūsų tautos kančias ir įverti
nančią mūsų nenuilstantį verž
lumą į laisvę. 

— Mies to b u r m i s t r a s Tom 
E l l 8 w o r t h pergyvenęs anks
čiau širdies operaciją, naujam 
terminui nebekandidatavo. 
Lapkričio rinkimuose nauju 
burmistru išrinktas Jim Ran-
dall. 

padarė D. Kviklytė, apsilan
kydama pas tenykščius lietu
vius). 

Architektūrinius bažnyti
nių pastatų bei įrengimų apta
rimus padarė dr. inž. J. Gim
butas. Tik šitaip analizuojant 
Lietuvos bažnyčias buvo ras
ta, kad jų pastatuose yra net 
labai daug išlikusių nemažos 
vertės meninių kūrinių, lietu
vių šimtmečiais sukauptų. 

Savaime suprantama, kad 
tokių veikalų parengimas ir iš
leidimas reikalauja ne vien tik 
didelio darbo, bet ir nemažai iš
laidų. ..Lietuvos bažnyčių" I-jo 
ir II-jo tomų atžvilgiu siekė po 
keliolika tūkstančių dolerių. 
Tų išlaidų daiis buvo padeng
ta nemažo skaičiaus aukotoju 
dosnumu, tačiau visumos iš
laidas padeda išlyginti tik su 
stiprintas knygų platinimas. 
kuris irgi reikalauja nemaža 
darbo iš leidyklos vadovybės, 
l 'ž dideli rūpestį leidžiant tį 
veikalą Br. Kviklys pari> K ; 
r Aleksai. Klausimai parodė 
subuvimu dHi>'\iu « į . ' i c - n h 
mą nauja knyga 

Antanas Bertulis, naujasis 
Balfo įgaliotinis, šių metų va-

Vytautas Tamošaitis jų jau pradėjo, rinkdamas au-
kelerius metus vedęs Hot k a s p o lietuviškų pamaldų prie 
Springs Balfo vajų, dėl susilp- bažnyčios arba važinėdamas 
nėjusios sveikatos iš Balfo įga- pQ namus. 
liotinio pareigų pasitraukė. Salomėja Šmaižienė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 24 d. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
VLADAS LINKUS 

Jau suėio vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir senelį, 
kurio netekome 1981 m., lapkričio 25 d. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 
mėnesį Tėvų Marijonų ir Tėvų Pranciškonų vienuoly
nuose. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a.a. Vlado Linkaus sielą. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus , 
mart i ir a n ū k a i 

A.-Į. A. 
VITOLDUI JELENIAUSKUI mirus, 
jo seserims Soniai Untulienei ir Olgai 
Kačinskienei, broliams Adolfui ir Leo
poldui ir ju šeimoms reiškiame užuo
jautą. 

ALDONA IR STASYS MAŽULIAI 
BARBARA IR ALGIMANTAS MAŽULIAI 

Mirus mūsų mielai draugei ! 

A. f A. A 
Lenkijoje, jos 

gr. Viktorijai Žemaitaitienei 
vyrą JURGĮ, sūnus RIMANTĄ, VY- Į 

TAUTĄ ir ALGIMANTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

i 
i 

! 

JANINA JAKSEVIČIENE 
ELENA JOKUBKIENE 
ALDONA KAVALICMENE 
IRENA ŠALČIUVIENE 
JANINA IR VYTAUTAS VASIUKEYICIAI 
VALENTINA ZUBINTENE 

A. + A . 
KUNIGUNDAI DAUPARIENEI 

mirus, sūnus Juoze Sigita, Rome Egidijui ir 
m seimas nuoširdžiausiai užjaučia 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

A. f A. ELENA ORANTAITĖ 
Mirė 1982 m. lapkričio mėn. 20 d., Vv'indsore. 

Kanadoje. 
Nuliūdę liko sesuo Marija Baziliauskienė, broliai Jo

nas ir Juozas Orantai ir jų šeimos. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 24 dieną. Po 

gedulinga pamaldų Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Southfield, Michigan, bus nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines. 

AE 
vyrui 
sirdz1 

A . | A . 
>ELEI BAJALIENEI mirus, 

Henrikui ir artimiesiems nuo-

a užuojauta reiškia 
w w m 

STEFANklA RUDOKIENĖ 

A. + A STINAI LAPIENEI i 1 , T i *•• J *—' W *- A i -> A ».X M^i. »,JL A l ^ i 1 L , A l i l i i U •• 

jos dukrai Arnai \ adeišienei, anūkėm-
Reginai ir Laimai ir artiniesiems mŪMi 
nuoširdi užuojauta, 

ALGĖ. ADOLFAS ir SILVIJA ŠLEŽAI 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dail. Antanui Petrikoniui 
taip staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
dėkojame visiems mūsų brangiems draugams ir pažįsta
miems už mums pareikštas užuojautas spaudoje ir 
asmeniškai, dėkojame už šv. Mišių aukas. 

Ypatinga padėka p.p. Civinskų šeimai už tokią nepa
prastą globą mūsų didelio skausmo valandose, dr. Jono 
Šalnos šeimai, brangiems Genutei ir Kaziui Trečiokams. 

Širdinga padėka Juno Beach lietuviams už atsilan
kymą koplyčioj, už aukas Lietuvių Fondui šviesiam a.a. 
Antano atminimui įamžinti. Ačiū LB Palm Beach apy
linkės valdybai už auką Lietuvių Fondui. Dėkojame M. ir 
V. Kriaučiūnams už auką Balzeko muziejui a.a. Antano 
atminimui. Nuoširdi padėka sol. Jameikienei už taip įspū
dingai sugiedotą giesmę. 

Nuoširdžiausias ačiū p. V. Civinskui ir p. P. Jurkui už 
nekrologus. 

Dėkojame už užuojautą Margučio radijo vedėjui p. 
Petrui Petručiui ir Dirvos redakcijai. 

Nuoširdus ačiū visiems padėjusiems mums išgyventi 
šias sunkias mūsų sielvarto valandas. 

Nuliūdę: žmona Liucija 
duktė Angelė su vyru 
brol is J u o z a s su še ima 
brol is Vik toras 
žmonos sesuo Graž ina S t a n k ū n i e n ė 
su vyru J o n u ir še ima 

A. f A. JUSTINAI LAPIENEI mirus, 
jos dukterį, mūsų mokyklos Tėvų komiteto ilgalaikę na
rę, ALINĄ VADEIŠIENĘ ir anūkes, buvusias mūsų mo
kines. REGINĄ ir LAIMĄ gilaus skausmo valandoje 
širdžiausiai užjaučia ir kartu liūdi 

Brighton Parko Lituanistinės Mokyklos 
Mokytojai, Tėvų Komitetas ir Mokiniai 

A . f A . 
A2T. Viktorijai Žemaitaitiene;-Kazilionytei 
mirus, didžiame liūdesy likusius vyrą JURGĮ JL'O-
Z Ą , sūnus R I M A N T Ą " A N T A N Ą , V Y T A U T Ą S T A 
N I S L O V Ą su šeima ir ALGIMANTĄ VIKTORĄ nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

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 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — Y Aras 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Llitvfiy Laidotuvių Direktorių Asociacijos lar.ai 

STEPONAS C, LACK (LACKAW1CZ) ir SOMOS 
>424 M *Hfc STRETT Trt. REpnWW 7-121S 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO CALIFORNIA AVI. TeL LAfajrott* S-S5" 

VASAITiS - IUTIUS 
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X Rytoj, lapkričio 25 d., yra 
Padėkos diena. "Draugus" tą 
dieną neišeis. Redakcija ir ad
ministracija visą dieną bus už
darytos. Po Padėkos dienos 
"Draugas" išeis penktadieni, lap
kričio 26 d. 

X "Chronicle of the Catholie 
Church in Lithuania", Nr. 52. 
anglų kalba išėjo iš spaudos. 
Įžangoje yra kun. K. Pūgevi-
čiaus paaiškinimas apie naujus 
vyskupus ir įžanga į "Kroniką". 
Vertimas yra geras, ištikimai 
laikomasi "Kronikos" teksto. 
Viršelis iliustruotas tremtinio 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. lapkričio mėn. 24 d. 

x Chicagos arkiv. Joseph L. 
Bernardin skelbia, kad lapkričio 
2S d., sekmadieni. 2:30 vai. p. p. 
bus šv. Mišics visiems, Ivenčian-
Jems 50 metu moterystės su-
'.aktis. Tarp jų bus ir dviejų 
kunigą tėvai, kurie švenčia auk
sinę moterystės sukaktį. Pamal
dose dalyvauti kviečiami ne tik 
sukaktuvininkų giminės, bet ir 
kiti artimieji. 

X Bronius Patiulianis yra su
sirgęs ir paguldytas Lcretto li
goninėje. Dr. P. Kisieliaus prie
žiūroje gydosi ir pamažu sveik
sta. Tikisi šios savaitės pabai
goje ar kitos pradžioje grįžti 
namo. 

X šv. Kryžiaus ligoninė spa
lio mėnesį priėmė ir aptarnavo 
2.540 greitosios pagalbos pacien
tų. Iš jų 558 turėjo būti paguldy
ti ypatingos priežiūros skyriuje. 

.828 iš greitosios pagalbos pa-
vysk. Julijono Steponavičiaus į c i e n t a m s r e i k ė j o d a r y t i 

I x Liet K a t Bažnyčios Kro
nikų dešimtmečio minėjimą ren
gia iš įvairių organizacijų suda
lytas komitetas šį šeštadienį, 

'. lapkričio 27 d., 4 vai. p. p. Jau-
I nimo centre. Bus vainiko padė-
j jimas prie paminklo žuvusiems 
I už Lietuvos laisvę. Po to paro-
i dos atidarymas. Kviečiami visi 
į dalyvauti 

x Prof. dr. Rimgaudas Ne-
; mickas, širdies ligų specialistas, 
I kalbės Beverly Shores Balfc sky
riaus vajaus uždaryme iškilmė
se šį šeštadienį, lapkričio 27 d., 
4 vai. p. p. Pine Stankų resto
rane. 

X Cicero viešosios bibliotekos 
(5225 W. Cermak Rd.) atidary-

ISh. ŽVAIGŽDUTE n įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos sh^iavs 
Redaguoja j . riacite. Heuzi&gą siųsti: 3206 W. 65tti Ptause. Chicago, DL, 60628 

PAUKŠTELLU ŽIEMA 

Vieną dieną penki paukšte
liai susirinko j vieną grupę. Vie
nas paukštis sako: "Man šalta, 
kur mes galėtume nuskristi, kur 
surasti šiltesnę vietą?" — "Gal 
mes ten galėtume pasistatyti 

mas bus šeštadienį, lapkričio n a m e l į ? „ _ . < T o k s ^rbas yra 
27 d., 2 vai. p. p. Po trumpos 
programos — 

l laisvas. Visi 
! vauti. 

vaišės. Įėjimas 
kviečiami daly-

nuotrauka. "Kroniką" vertė į 
anglų kalbą Vita Matusaitienė, I 
redagavo kun. K. Pūgevičius, į 
šios kopijos redaktorė yra Ma- • 
rian Skabeikienė. Išleido Liet.; 
Kunigų Vienybės centro valdy-! 
be. Šis leidinys finansuojamas 
Kanados Lietuvių fondo, 

opera
cijas, iš kurių 471 kaulų, kas 
nėra lengva. 

X Ona Pulką iininkienė, Be-

x Jaunimo centro Moterų 
klubas rengia vakaronę Jauni
mo centro kavinėje penktadie
nį, lapkričio 26 d., 7:30 vai. 
vak. Vakarones pavadinimas 
— "Žvilgsnis pro misijų ligoni-

verly Shores Balfo skyriaus pir- \ nės langą į Afriką". Dr. Petras 
mininkė, pabaigus rudens vajų ] Vytenis Kisielius, dirbęs Afri-
ir užbaigus jį pietumis, išvyks į koje, praves šią vakaronę. Visi 
į Los Angeles dalyvauti biruti- j kviečiami dalyvauti 
ninkių šventėje. 

X Mykolas Dranga, "Drau
go" redaktorius, Antanas Liū-
džius, Jonas Vaidotas, P. Kea-
ne, Jonas Anysas, A. Šulaitis, 
užsisakė naujausių leidinių už 
didesnes sumas. 

šias mirties metines minint, sek- į 

X "JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos veikla" 
— nuo 1979 m. gruodžio 15 iki 
1982 m. spalio 23 d. — trejų 
metų buvusios valdybos veiklos 
apžvalga, paruošta buvusio pir
mininko Vytauto Kutkaus, išėjo 
iš spaudos ir pasiekė redakciją. 
Prie leidinio pridėtame aplink
raštyje krašto valdybos pirmi
ninkas dėkoja spaudai ir vi
siems, kurie prisidėjo prie val
dybos veiklos, taip pat ragina 
remti naują krašto valdybos I dalyvauti pamaldose 
pirm. dr. Antaną Butkų ir jo melsti už jo sielą. 
valdybą, kuri pareigas perims 
gruodžio 4 d. Clevelande. 

x Dr. Vytautas Urba jau eilę 
metų yra Hammond, Ind.. klini
kos psichiatrinio skyriaus ve
dėjas, šiomis dienomis Our La-
dy of Mercy ligoninės gydytojų 
Dyer, Indiana, jis buvo išrinktas 
psichiatrinio skyriaus direkto
rium. Tauriam lietuviui dr. Vy
tautui Urbai linkime sėkmės 
naujose pareigose. 

x Neužmirštamas Alyvų So-

X Dr. J. A. Valantiejus, Har-
bert, Mich., atsiuntė 10 dol. už 
kalendorių ir kalėdines atviru
tes. Aleksas Smilga, Chicago, 
UI., — 8 dol. Labai ačiū. 

x Juozas Kazlauskas, "YVater-
! būry, Conn., Alfonsas Jaras, 

X A. a, Vlado Ilginio penktą- j Kenosha, YVisc., Andrius R. Bri-
j džius, Cleveland, Ohio, Emilija 

madienį, lapkričio 28 d., 9:15 • Dėdinienė. Brooklyn, N. Y., Jo-
val. ryto T. Jėzuitų koplyčioje j n a s Vaitkus, Hyatisville, Md., 
bus atnašaujamos šv. Mišios. Į ^ į į atsiuntė po 7 dol. už kalėdi-
Kviečiame gimines ir 

ir 

Mišios.! 
draugus j n e s korteles, kalendorių ar ki-

per sunkus" — atsiliepė trečias 
paukštis. Tada pirmas paukštis 
sako: "Jūs žinote tą seną meš
kiną, kuris miega per visą žie
mą?" Visi atsiliepė: "Taip!" 
— "Kodėl mes negalėtume su
rasti olą, kur meškinas miega, 
ir ten gyventi per visą žiemą, 
o kai ateis pavasaris, mes ga
lėsime išskristi. Oloje būtų la
bai šilta, nes tas meškinas yra 
labai plaukuotas". 

Jie surado tą olą, kurioje meš
kinas miegojo, ir įsikraustė. Ten 
buvo labai šilta. Žiema labai 
greitai praėjo. Kai atėjo pava
saris, paukšteliai išskrido. "Ar 
aš nesakiau, kad išeis gerai" — 
sakė tas paukštis. I r taip kiek
vienais metais tie paukščiai toje 
oloje praleidžia žiemą. 

Andrius Markvaldas, 
Marąuette Parko lit. m-los 

6 sk. mokinys. ("Vyturėlis") 

NESIDŽIAUK, RUDENĖLI 

Oi nesidžiauk, pilkasis rudenėli, 
Kad vasarėlė jau kapuos. 
Ir tu greit nepajusi, kaip žūsi 
Šaltosios žiemos naguos. 

Nesidžiauk, kad vasarėlės žalio 
rūbo 

Tu pakeitei dažus, 
Nors tu šimtais spalvų rašy

tum, 
Nebus jis toks puikus. 

Tu nesidžiauk, kad rytmetinė 
šalna 

Laukus tau papuoš sidabru, 
Jinai, šaltos žiemos sesuo, 
Tau ruošia kelią į kapus. 

Oi nesidžiauk, pilkasis rudenėli, 
kad vasarėlė jau kapuos, 
Ir tu greit nepajusi, kaip žūsi 
Šaltos žiemos naguos! 

M, Merkevičius 

(pr.). 
X Kalakutšniai šokiai — pui- j 

ki proga sudeginti kalorijų per
teklių: PLJS Valdyba kviečia 
studentiško amžiaus jaunimą at
vykti į Jaunimo centro didžiąją 
salę rytoj, 7 vai. vak. Gros 
"Aidas". Kaina — tik 4 dol. 

(pr.). 

P 3 5 1 - | tomis progomis. Labai dėko- j 
jame. 

PADĖKOS DIENA 
Šią savaitę bus Padėkos diena. 

Nereikės eiti į mokyklą. I r penk
tadienį bus šventa. Tą dieną 
beveik visi žmonės kepa kala-

X Stasys Baniulis, Cicero,' kutą, važiuoja pas gimines ir 
111., Jumis Kazėnas, Geveland, svečiuojasi. Mano mama irgi 
Ohio, K. Katilius, Villa Park, 111., į kepa kalakutą. Tą dieną visi bū-
Stasys Sližys, Dearborn, Mich., į name namuose. Krautuvės vi-
visi atsiuntė po 5 dol. įvairiomis | sos uždarytos, visi žmonės ilsisi 
progomis. Labai ačiū. 

delis, Egipto faraono šventyk-

x Jaunimo centro 25-rių me-
tų sukakčiai atžymėti rengiama 
šventė — sekmadienį, 1982 m. 
gruodžio mėn. 5 d.: 2 vai. p. p. 
bus iškilmingos šv. Mišios Jė-

los, Delfų ir Korinto paminklai' zuitų koplyčioje, o 3 vai. p. 
Graikijoje. Šias istorines vietas } Akademija — Vakarienė Jauni-1 to valdybos pirmininkas, atsiun-

X V. Motušis atsiuntė 4 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Po 3 dol.: P. Jakaitis ir 
Charlis Genis. Po 2 dol: Mary 
Berlin, E. Radvila, B. Dobin. 
Labai ačiū. 

X Inž. Vytautas Kutkus, 
Dearborn, Mich., JAV LB kraš-

namuose. Mokykloje mes ren
kame neturtingiems žmonėms 
maistą. Papuošiame dėžes ir 
nuvežame šeimoms, kurios netu-

žas, kuris visiems labai patin
ka. Čia dainuojam ir atliekame 
kitokius pasirodymus. Kartais 
tenka naktį budėti, o kartais ir 
virtuvėje pagelbėti dirbti Būna 
ir nakties žaidimai. Liūdniau
sia kad reikia skirtis ir važiuoti 
namo. 

Rūta Ilgūnaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė. 

("Lituanistinis švietimas 
Rochesteryje"). 

TRYS PIRKĖJAI 

J krautuvę atėjo trys vaikai 
pirkti saldainių. 

— Aš noriu už dešimt centų 
saldainių, kurie yra viršutinėje 

vaikas. 
Pardavėjas nuėjo į krautuvės | 

galą, atsinešė kopėčias, pastatė I 
prie sienos, užlipo į viršų, paėmė 

I dėžę saldainių, nulipo žemyn, 
| padavė vaikui saldainius, paėmė ' 
dešimt centų, užlipo kopėčiom 
atgal, padėjo į lentyną saldai
nius, nulipo žemyn, nunešė ko
pėčias šalin. 

D. Reiškiąs nepasitenkinimą, 
nusiskundimą. 

Kurie iš tų keturių aiškinimų 
A B C D labiausiai tinka tiems 
trims žodžiams? (5 taškai). 
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(Žiūrėkite brėžinėlį). Iš dvy
likos vienodo ilgumo pagaliukų 
sudėkite keturis kvadratus. Vė
liau nuimkite du pagaliukus ir 
kitur padėkite, kad gautumėte 
šešis kvadratus. (5 taškai). 

3 H 5-
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tų 

(Žiūrėkite piešinį). Viename 
- Aš noriu už dešimt centų piešinyje matote nupieštą šuniu-
pačių saldainių, — pasakė i ką. Tokį pat šuniuką nupieškite 

Iliustracija iš "Gintaro šalies" 
(Lemontas). 

skrenda. Sužinokime jų vardus. 
Daugiausiai atskrenda žvirblių. 

ri ko valgyti. Visi džiaugiamės, j Jie labai drąsūs ir nebijo žmo-

matysite keliaudami su "Drau
go" administracijos ruošiama 
kelione. Išvykstama balandžio 
21 d. 1983 metais. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Westem Ave., 
Chicago. IL 60643 — Telefo
nas (312) 238-9787. (pr.) 

mo centro didžiojoje salėje. Lie- '] 
' uviška visuomenė ir organiza
cijos kviečiamos šioje šventė-! 

jt gausiai dalyvauti. Vietas 

tė 25 dol. už kalėdines 
les. Labai ačiū. 

korte-

x šakių apskrities klubas, 
Chicago, 111., per savo pirm. Juo-rezervuoti prašome skambinti * T * no- onQ<i v. ' za. jurksaiti atsiuntė 20 aol. au-vaxarais telef. 92->3682 arba , r"*_ „ . . 
vu <3ii n n ^ r a a i ' t a i Tratai 

148-2323. (pr.). i ką su prierašu: " . . . t a i mūsų 
klubo auka spaudos paramai'. 

X Pranešame, kad St. Xavier Labai dėkojame visiems klubo 
kolegijos Lietuvių klubas "Ne- i nariams už savos spaudos rė-
munas" organizuoja šiaudinukų mimą. 
kursus gruodžio 2 ir 9 dienomis, j x p v Janušonis Dousman, 
7:30 vai. vak. kolegijos patai-' W i s c < m ū s ų rėmėjas, atsiuntė 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje penk- j poSe (103 S t ir Central ^Park ; ^ k a l ė d i n e s k o r t e l e s 2 0 d o l . 
tadienį. lapkričio 26 d.. 9 vai. ry-, Ave.). Kurso kaina 10 dol. Re-į a u k ą i r d a r d a u ^ a u % - ^ 
to. Po šv. Mišių bus šventina- j ristracijai ir informacijai skam-1 Į 
mas paminklas Šv. Kazimiero {Dmt 257-2558 arba 779-3300, 

Ex t 496. fsk.). 

kad galime kitiems padėti. 
Regina Banionytė, 

Los Angeles lit. m-los 
mokinė. ("Saulutė"). 

JEI BŪČIAU MILIJONIERIUS 
Jei aš laimėčiau milijoną, aš 

visus tuos pinigus padėčiau \ 
saugų banką, kad nepražūtų ir 
kad daugiau procentu uždirbtų, 
iki aš užaugsiu didelis. Kai 
baigsiu mokyklą, tada turėsiu 
daugiau negu milijoną dolerių ir 
žinosiu, kaip juos sunaudoti, 

nių. Jie greičiausiai sulesa tru
pinėlius ir kitus nuskriaudžia. 

Kas neturite paukščių lesyk
los, paprašykite tėvelių, kad I praeinantį turtuolį. — Jis mane 
jums padarytų. Paukšteliai bus I apgavo visu milijonu dolerių. 

antrasis vaikas. 
Pardavėjas turėjo vėl atlikti 

visus veiksmus, kad patenkinus 
pirkėją. Prieš padėdamas kopė
čias pardavėjas paklausė tre
čią berniuką. 

— Ar tu nori už dešimt cen
tų tų pačių saldainių. 

Berniukas pakratė galvą. 
Kai pardavėjas padėjo kopė

čias, trečiasis berniukas pasakė: 
— Aš noriu tik už penkis cen

tus tų saldainių. 

DU SKOTAI 

Du škotai vaikščiojo miesto 
gatvėmis. 

— Tu pažiūrėk į tą apgaviką, 
— pasakė vienas, rodydamas į 

tuščiuose 
taškai). 

keturkampiuose. (5 

dėkingi ir jums bus malonu 
stabėti savo darbą 

Vija Bnblytė, 
Clevelando šv . Kazimiero lit. 

m-los mokinė. ("Mūsų žings
niai" — "Vaikų pasaulyje"). 

KAIP MEDIS ĮGIJO ŠAKNIS 
Seniai, labai seniai medžiai 

X Už a. a. Genovaitę Laučie
nę, mirusią w\?s> vienerius me-

Mišios bus aukojamos tus, šv. 

kė. Labai dėkojame. 

lietuvių kapinėse. Draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti. 

šeima 
(pr.). 

x šv. Antano Taupymo ir 

' Dengiame ir Taisome visų 
rūšių stogus. Už savo darbą 
garantuojam ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 

Skolinimo bendrove siūlo ge-itel. 434-9655 arba 737-1717. 
romis sąlygomis namų paskolas 
iš 12.9^ visam sutartam pas
kolos laikui (Fbted rate). Suin
teresuoti prašomi skambinti se
kančiais telef.: 656-6330 arba 
242-4395. Bend-ovės vedėjas 
Juozas Gribauskas. (sk.). 

X Perkant ar parduodant na
mus, kreipkitės \ Danguole Va 
lentinaitę. tei. 767-0600. Ji jums 
padės ir patars nejudomojo tur
to srityje. (sk.) 

x Lietuvių Fondo F«d. Kre
dito kooperatyvas duoda : ---" 

(sk.). 

X Loreta Grigaliūnas, I. Ta-
varas, Olga Kačinskienė, M. Šau
lys, Karolina Žvirgždienė, Pet
ras Dalinis, dr. Valis-Labokas, 
Juozas Jurkšaitis, Sofija Žibutis, 
visi įvairiomis progomis atsiun
tė po o dol. aukų. Labai dėko
jame. 

Dalį tų pinigų paaukočiau \ S^ėjo vaikščioti. Jie visada tu-
vargšams. Už kitą dalį nupirk- i r ė J ° problemų. Jie neturėjo 
čiau didelius ir gražius namus | akių, todėl dažnai atsimušdavo 
su visais patogumais, kelis au
tomobilius ir motociklus. Gy
venčiau tokiame krašte, kur nei 
per šilta, nei per šalta, ir daug 
važinėčiau po visą pasaulį. Di
džiausią dalį pinigų padėčiau 
pelningon vieton, kad jie augtų 
ir man niekada nepritrūktų pi
nigų. 

Markus Niedvaras, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanada. ("Liepsna"). 

į įvairius daiktus, namus ir žmo
nes, žmones buvo labai supykę 
ir mėgino sustabdyti medžius 
kirviais. Bet medžiai sumin
džiodavo žmones. Tada žmonės 

— Kaip jis galėjo tokia suma 
tave apgauti? Juk tu tiek pi
nigų niekad neturėjai! 

— Jis atsisakė išleisti už ma
nęs savo dukrą. 

TURGUJE 

P i r k ė j a : — šie kiaušiniai, 
atrodo, nešvieži. Juose tikriau
siai jau viščiukai. 

P a r d a v ė j a : — Gerai, viš
čiukus imk veltui. 
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Kalvis savo įvairių geležų dė
žėje rado sutrūkusios grandinės 
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(Žiūrėkite piešinį). Vienas ūki
ninkas turėjo žemės sklypą -tri-

I kampio formos. Kai paseno, nu-
į tarė padalyti savo dviem sū-
\ iroms ir dukteriai taip, kad tek
tų visiems po lygiai. Kiekvie-

i nam turėtų tekti ir vienos ūkio 
i pastatas. Ūkininkas galvojo, 
Į galvojo, bet nesugalvojo, kaip 
Į tą padalinimą reikėtų atlikti, 
i Gal jūs jam padėsite? Už dar-
| bą gausite (10 taškų). 

kolas ns.man-s r.irkM 
gage) ir skaito 12.5'č. 

x NAMAMS PIRKTT 
SKOLOS duodamos 
neainiais jmokėj 

mr.-rt 
rak.). 

PA 
-.aža;p rr.e-

aia ir priei
namais nuošimčiais Kreipkitės į 
Mutual Fedpral Savings, 2212 
Weai Cermak Ro*d. — Telef. 
**T 7.7747. (ak.). 

Ed. Mitchell (Mičiulis), ilgametis Chicagos Diamond Head restorano savi
ninkas, su sol. Algiu Grigu susitikę Honolulu mieste, Havajuose. Ed. Mit
chell prisimena Chicagos lietuvius ir siunčia visiems jį pažinusiems sveiki
nimus ir linkėjimus. 

PAUKŠTELIAI ŽIEMA 

Žiema gražus metų laikas. 
Žiema patinka vaikams. Žiemą 
vaikai gaudo snaiges, lipdo senį, 
daro sniego gniūžtes, paskui tai
ko jomis į taikinį, važinėja rogu
tėmis, slidinėja, čiuožia ir turi 
daug kitų įvairių pramogų. 

O kaip su paukšteliais žiemą ? 
Ar jiems smagu? Ne! Jiems 
labai liūdna. Lauke šalta, žemė 
apdengta sniegu, paukšteliai 
• -r . •--;-- maisto. r>aujr 
paukštelių žūVa. Mūsų pareiga 
paukštelius globoti Paukšteliai 
žiemą skraido arti namų. Jie 
ieško maisto trupinėlių. Mes esa
me sotūs, todėl surinkime nuo 
stalo trupinius ir paberkime 
juos lauke ant lentelės pakšte-
liams. Kambaryje pro langą 
stebėkime, kokie paukšteliai at-

mėgino medžius sudeginti, bet j aštuonis gabalus (žiūrėkite pie-
medžiai pabėgdavo į ežerą. I šinėlį). Jis norėjo iš tų atskirų 

Viena mergaitė nenorėjo, kad. grandinės dalių padaryti vieną 
medžiai išmirtų, tad jinai mel-; jigą grandinę. Kiek mažiausia 
dėsi į Dievą, kad jis kaip nors j atskirų žiedų jis turėjo perkir-
sustabdytų medžius ir apgintų | stį? j ^ i š e i t ų v i e ^ U a a gran-
žmones nuo jų. Vieną naktį 
Dievas paėmė dvi medžių šakas, 
kai jie miegojo, ir jas surišo po 
žeme. Taip medžiai gavo savo 
šaknis. 

Lora Blažvtė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinė. ("Gintaro šalis"). 

STOVYKLA 

Vasarą važiuoju į skautų sto
vyklą. Ten būnu dvi savaites. 
Pirmą savaitę būna daug darbo, 
nes reikia viską sutvarkyti. Visi 
stengiasi kuo gražiausiai pasi
puošti aplink palapines. Kas 
eražmusiai papuošia — laimi 
premijas. 

Antrą savaite da^eiau laiko 
lieka žaidimams ir kitiems užsi
ėmimams. Stovykla yra prie 
pat ežero, todėi dažnai einam I 
maudytis, o ka-raiK ir laiveliais 
nasivažmėti. Vakare būna iau-

dinė. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR 37 

Duoti trys žodžiai; žalingas, 
nuostolingas, kenJcsmingas (de-
trimental). 

Dabar pateikiami tų žodžių 
aiškinimai: 

A. Slegiantis, liūdesį keliantis. 
B. Nuotaiką keliantis. 
C. Neteisingas, įžeidžias, už

gaunąs, šmeižiantis. 
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16 

1) Rožė, 2) tulpė, 3) lelija. 
4) ramunė, 5) bijūnas, 6) žem
čiūgas, 7) jazminas, 8) pina-
vija, 9) našlaitė, 10) neužmirš
tuolė. 
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ATSAKYMAS 

18 

Pagauta žuvis svėrė aštuonis 
svarus f uodega vieną svarą, 
galva tris svarus, o liemuo 1 
svarus). 
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Piešinys 
(pumkm), 
Halloween 

vaizduoja moliūgą 
kuris naudo i« 

m*"»+i! 
i oja mas 


