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Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

Už bažnyčios lankymą bau
gina vaikus blogomis charak
teristikomis ir neįstojimu į 
aukštesnes mokyklas (mokyt. 
R. Rubavičienė). 

Verčia vaikus meluoti, o 
paskui viešai juos pajuokia, 
prilipdydamos melagio vardą 
(mokyt . R. Rubavičienė, 
mokyt. A. Sudžiuvienė). 

Tąso vaikus už plaukų, ausų, 
daužo juos per galvą, viena 
r a n k a pr is i la ikydami a r 
prispaudę kur prie sienos. 
Ypač tuo pasižymi mokyt. R. 
Rubavičienė ir atsakingas už 
t va rką mokyto jas Šima-
nauskas, kuris apskaldymui 
vaikus nusiveda j kabinetą ir 
dar paklausia, per kurią ausį 
duoti. 

Vaikams pasisakius, jog yra 
tikintys ir lankys bažnyčią, jie 
apkaltinami ir baudžiami „už 
sukilimą prieš mokytojus ir 
akių draskymą" (mokyt. R. 
Rubavičienė, mokyt. R. Čep-
linskienė). 

Draudžiama vaikams ateiti j 
bažnyčią net per Kalėdas ir 
Velykas; daroma viskas, kad 
tomis dienomis vaikai būtų 
užimti, arba įsakmiai prisiek-
dinėjami, kad šventėse neda
lyvaus. 

Žinodami, kad daugelis mo
tinų užimtos darbais (karvių 
melžėjos, kiaulių šėrėjos) ir 
negali pačios dažnai lankytis 
bažnyčioje, mokytojai vai
kams bažnyčią leidžia lankyti 
tik su tėvais. 

Griežčiausiai vaikams drau
džiama dalyvauti procesijose, 
patarnauti prie altoriaus ir 
ypač giedoti ar atsakinėti 
pamaldose. 

Liepia neklausyti tikinčių 
savo tėvų. vadindamos juos 
tamsiais ir atsilikusiais žmo
nėmis. 

Vaikams teigia, jog bus ge
riau, jei naktimis vaikščios į 
kiną ar šokius nei lankys baž
nyčią. Taip mokytojos mūsų 
v a i k u s v e r č i a t a p t i 
chuliganais. 

Griežčiausiai protestuoja
me, kai mūsų, tikinčiųjų, 

vaikai verčiami būti liudinin
kais, ieškant medžiagos kuni
gų apkaltinimui. 

Pabaigai norime paminėti 
paskutines žinias apie moky
tojų „žygius", kurie buvo atlik
ti mūsų parapijinių rekolek
cijų (1982.4.1-3) metu, taip pat 
Verbų sekmadienyje. Rekolek
cijos parapijos atsinaujinimo 
dienos. Jose turi dalyvauti visi 
tikintieji, o Verbos — viena iš 
didžiausių švenčių. Vaikai į 
rekolekcijas atėjo su tėvais ir 
be jų. Netrukus pasiekė žinia, 
kad jau rekolekcijų dienomis 
mokytojai pradėjo tardymus. 
Verbų dieną specialiai buvo 
organizuojamas renginys „Na, 
m e r g a i t ė s " , b e r n i u k a i 
įpareigoti dalyvaut i žiuri 
komisi joje. T a i p v a i k a i 
prievarta buvo sulaikyti nuo 
svarbių tikintiesiems pareigų. 

1982 m. balandžio 2 d. , 
mokyt . V a i c e k a u s k a i t ė , " 
direktorės pav. mokyt. A. 
Sudžiuvienė ir Jūs, direktore, 
tardėte rekolekcijų metu 
bažnyčioje buvusius moki
nius: Budrį, Stonkų, Alfredą 
Sniauką ir kitus. Liepėte 
berniukams rašyti pasiaiškini
mus... Tą pačią dieną mokyt. 
A. Sudžiuvienė ir Jūs tardėte 
visą VI klasę. A. Sudžiuvienė 
mūsų vaikus po vieną šaukė į 
metodinį kabinetą ir tardė. Jūs 
sakėte, kad nereikia lankytis 
bažnyčioje, o pavaduotoja 
uždavinėjo vaikams įvairius 
klausimus. Mokinį Stonkų 
ketinote paversti savo šnipu. 

To neužteko. Dabar moky
tojos pradėjo „kampaniją" 
prieš Velykas. Visokiais 
būda i s m ė g i n a v a i k u s 
sutrukdyti, kad ir jose negalė
tų dalyvauti. Taip Jūs ir Jūsų 
pavaldinės norite sutrukdyti 
mums didelę šventę ir mūsų 
vaikams atimti galimybę daly
vauti velykinėje iškilmėje. Mes 
žinome, kad seniau tik viena 
mokytoja Greivienė mušdavo 
ir kitaip terorizuodavo lankan
čius bažnyčią vaikus. Jums 
vadovaujant mokyklai, moky
tojų terorisčių skaičius gerokai 
išaugo. 

(Bus daugiau) 

i pradėjo 
rinkimų kampaniją 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl pradė
jo r i nk iminę kampaniją, 
pasakydamas kalbą valdan
čios krikščionių demokratų 
partijos vykdomosios tarybos 
posėdyje. Kancleris ragino 
vokiečius aiškia dauguma 
išrinkti jo partiją kovo 6 d. 
rinkimuose. Absoliuti daugu
ma parlamente duotų partijai 
mandatą laimėti kovą prieš 
e k o n o m i n i u s s u n k u m u s . 
nedarbą, infliaciją. Aiškus jo 
partijos laimėjimas nusiųstų 
signalą ir į Maskvą, praneš
damas jai. kad reikia rimtai 
derėtis dėl ginklų apribojimo, 
nes kitaip vokiečiai dislokuos 
savo teritorijoje naujas rake
tas. 

Pokarinės Vokietijos istorijo
je a b s o l i u č i ą d a u g u m ą 
krikščionys demokratai yra 
turėję tik vieną kartą, kai 
kancleriu buvo Konrad Aden-
auer. Kitais atvejais visada 
teko sudaryti koaliciją su 
mažesne laisvųjų demokratų 
partija. 

Kancleris įspėjo savo par 
tijos vadus, kad rinkimuose 

teks kovoti prieš „raudonųjų-
žaliųjų" koaliciją, kuri gali 
valdyti V. Vokietiją. Šitokia 
, , b a i s i " g a l i m y b ė tu r i 
paskatinti rinkėjus balsuoti už 
kr ikšč ionis d e m o k r a t u s , 
pasakė kancleris. 

Valdančiai partijai reikėtų 
žymiai padidinti savo rėmėjų 
skaičių, nes atrodo, kad 
tradicinis koalicijų partneris, 
laisvieji demokratai, šį kartą 
suskilę ir netekę populiarumo, 
gali visiškai nepravesti j parla
mentą savo atstovų. 

Baigia skridimą 
Maskva. — Sovietų *inių 

agentūra paskelbė, kad šiomis 
dienomis bus baigta dviejų 
kosmonautų: Lebedevo ir Bere-
zovojaus kelionė erdvėje. Jie 
buvo iškelti į orbitą gegužės 13 
ir skrieja „Saliut-7" erdvės 
stotyje daugiau 200 dienų. 
I l g i a u s i a s a m e r i k i e č i ų 
astronautų buvimas erdvėje 
buvo 1974 m., kada trys 
astronautai „Skylab" stotyje 
skrieio 84 dienas. 

Radijo ginklas 
ganistano kare 

Europos Saugumo ir Kooperavimo konferencijoje 
Madride sovietų delegacijai vadovauja (kairėje) 
užsienio reikalų viceministeris Anatoly Kovalev. 

Svarbus delegacijos narys paskutiniu metu yra 
Igor Andropov, sovietų komunistų partijos gen. 
sekretoriaus Andropovo sūnus (dešinėje). 

Lietuvių politinių 
kalinių sąrašas 
(Tęsinys) 

11. Gr igas , Stasys, g. 1913. 
Ar. 1967. 15 gr. Pal. 1982. Str. 
64. Lietuvių tautinis sąjūdis. 
Invalidas 2 grupės. Mordovi
j a , 3 -5 . 

12. (?) Gruzdys, Kazys, g. 
1918? 15 gr. Str. 64. Lietuvių 
tautinis sąjūdis? Netun gimi
nių. Egzema, invalidas (defor
muota ranka). Mordovi ja , 3-
5 . 

13. I e šman tas , Gintautas, 
g. 1928.1.1. žurnalistas, poe
tas. Ar. 1980.III.4. 6 gr. ir 5 tr. 
Pal. 1991.X. Str. 70. Poemos ir 
s t r a ipsn ia i savi la idinėse 
P e r s p e k t y v o s e . Žmona, 
sūnus Rimantas: Vilnius, 
Švyturio 36-8. P e r m . 36. 

14. J anu l i s , Anastazas, 
vargonininkas. Ar. 1980.1.29. 
3-1/2 gr. Pal. I983.VII.29. Str. 
70. Platino LKB K r o n i k ą ir 
kitą saviiaidą. Šeima: Lietu
va, Kaišiadorys, Tarybų 6. 
Mordovija, 3-5. 

15. J a š k ū n a s , Henrikas, g. 
1927.II.4, darbininkas. Ar. 
1976.XII.22. 10 yp. ir 5 tr. Pal. 

1991.XII. Str. 64, 70 pkt. 2. 
Parašė ir platino „Nepriklau
somų Tautų Organizacijų 
Sąjungos Manifestą", reli
ginio ir taut inio turinio 
atsišaukimus ir straipsnius. *) 
Anksčiau: karo metu jį buvo 
areštavęs Gestapas^ 1947-1959. 
str. 58; koneiageryje nuteistas 
dar 25-iems metams už daly
vavimą Vorkutos sukilime, 
rehabilituotas. Žmona Moni
ka Jaškūnienė, dukterys Ina 
(g. 1959), Laima (g." 1962): 
Jonava, Lietuvos TSR-mečio. 
25-18. P e r m . 3 6 - 1 . Teistas 
karti Jaujotas. 

0k. Lietuvoje 
mirė du kunigai 

Pranešama iš okupuotos 
Lietuvos, kad lapkričio 29 d. 
L e l i ū n u o s e , P a n e v ė ž i o 
vyskupijoje, mirė a.a. kun. Pet
ras Senulis, tos parapijos 
klebonas. Lapkričio 30 d. mirė 
a.a. kun. Juozas Kriščiūnas, 
Kučiūnų, Vilkaviškio vyskupi
jos, klebonas. 

Kun. Petras Senulis buvo 
g i m ę s 1909 m. K u n i g u 
įšventintas Kaune 1937 m. Dir
bo įvairiose parapijose, o 
paskutiniu metu buvo Leliū
nuose klebonas. Su a.a. kun. P. 
Senulio mirtimi Panevėžio 
vyskupija šiemet jau neteko 
penkių kunigų, o 20 parapijų 
neturi kunigų. Palaidotas 
Leliūnuose gruodžio 2 d. 

A.a. kun. Juozas Kriščiūnas 
buvo gimęs 1911 m. lapkričio 6 
d. Kunigu įšventintas Vilka
viškyje 1935 m. birželio 16 d. 
Velionis buvo Sibiro tremti
nys. Vilkaviškio vyskupijoje 
ketvirtas šiemet miręs kuni
gas, o 12 parapijų jau netun 
kunigų. Palaidotas Kučiūnuo
se gruodžio 3 d. 

Tai jau sep tyn io l ik tas ir 
a š t u o n i o l i k t a s Šiemet 
okupuotoje Lietuvoje miręs 
kunigas. 

16. J a u g a , Antanas, g. 1921. 
Ar. 1967. 15 gr. Pal. 1982. Str. 
64. Lietuvių tautinis sąjūdis. 
P e r m . 3 5 . 

17. J u c y s , Juozas, g. 1915. 
Ar. 1971. 12 gr. Pal. 1983. Str. 
64. Lietuvių tautinis sąjūdis. 
P e r m , 3 5 . 

18. Ju rev ič ius , Mečislovas, 
g. 1927.X.29, darbininkas, 
dažytojas. Ar. 19S1.III.24. 3 gr. 
Pal. 1984.III.5. Str. 190(3). 
(Dalyvavo Lietuvių Helsinkio 
Grupės veikloje, organizavo 
religinę procesiją į Kryžių Kal
ną Šiluvoje. Anksčiau: 1950-
1956, už politinę veiklą. Šeima: 
235400, Šiauliai, Spindulio 6-
10. S tovykla : 456870, Chelya-
binskaya obl., g. Kyshtym, 
uchr. YaV-48/10-3. 

19. (?)Kaktis, g. 1917. 25 gr., 
Str. 58. Lietuvių tautinis sąjū-
dis(?) P e r m . 35. 

(Bus daugiau) 

SekrefoHe s Shylts 
kelionė Europoje 

Washing tonas . — Valsty
bės sekretorius George Shultz 
pradėjo savo pirmąją kelionę 
Europoje, kaip oticialus JAV 
užsienio politikos vykdytojas. 
J is aplankys Vakarų Vokie
tiją, Belgiją, Olandiją, Prancū
ziją, Italiją, Britaniją ir Ispani
ją. Amerikos santykiai su 
Europos valstybėmis yra 
draugiški, tačiau vis atsiran
da įvairių nesutarimų. Jie 
dažnai kyla dėl prekybos 
planų. Neseniai pavyko 
išspręsti ginčą dėl sovietų 
dujotiekio statybos. Čia 
Amerika buvn priversta 
nusileisti Europon sąjunginin
kams. Buvo išspręstas plieno 
eksporto į Ameriką klausimas, 
pasitarimai vyksta dėl žemės 
ūkio gaminių subsidijų Eu-
ronos Rinkos valstybėse. 

K IK-ir Al 
IŠ VISUR 

— Izraelio gynybos minis-
teris Ariel Sharon lankėsi 
Hondūre, kur tarės i su 
kariuomenės vadu ir gynybos 
ministeriu. Manoma, kad vizi
tas liečia ginklų prekybą. 

— Sovietų gynybos minis-
teris marša las Us t inovas 
pagrasino, kad, jei Amerika 
pradės dislokuoti savo naujas 
branduolines MX raketas, 
sovietai atsilieps su savo 
panašiomis, neblogesnėmis 
raketomis. 

— Lenkijos „Tribūna Ludu" 
rašo, kad Amerikos vyriau
sybės nariai, kalbėdami apie 
Lenkiją. naudoja žodžius, 
kurie girdimi tik Laukinių 
Vakarų tavernose. 

— Čekoslovakijos žinio
mis, Varšuvos pakto valstybių 
vadų suvažiavimas įvyks 
Pragoję sausio 4-5 dienomis. 

— Izraelio investigacijų 
komisija, tyrinėjanti palesti
niečių žudynes Sabra ir Shati-
la stovyklose, Libane, paskel
bė, kad albano majoras Saad 
Haddad neįsivėiė į šias žudy
nes. Nėra įrodymų, kad jo 
kariuomenės vyrai būtų daly
vavę. 

— Argentinoj streikavo 9 
mil. darbininkų. Sustabdytas 
viešasis transportas, užsidarė 
įmonės ir restoranai. 

— Izraelio vyriausybė kalti
na naująjį valstybės sekr. 
Shultzą dėl Amerikos-Izraelio 
santykių pablogėjimo. 

Ragina paremti 
raketų proiekta 

Washing tonas . — Prezi
dentas Reaganas pasikvietė 
76 Kongreso narius į Baltuo
sius Rūmus ir ragino juos 
paremti MX branduolinių 
raketų programą. Prezidentas 
priminė, kad vakar buvo 41 
metų sukaktis nuo Japonijos 
puolimo Pearl Harbor uoste. 
Po to puolimo Amerika turėjo 
įsijungti į II Pasaulinį karą. 
Prezidentas pabrėžė, kad tokio 
japonų puolimo nebūtų buvę. 
jei tuo metu Amerika būtų turė
jusi stiprų Japoniją atgrasi
nantį ginklą. Toks ginklas ir 
dabar reikalingas Sovietų 
Sąjungai atgrasinti nuo puoli
mų, pasakė prezidentas. 

Sekretoriui Shultzui teks 
kalbėti apie padėtį Viduriniuo
se Rytuose, apie padėtį Lenki
joj, svarstyti santykius su 
Sovietų Sąjunca 

P a r y ž i u s . — Daug kartų 
Afganistane buvęs kores
pondentas Edward Girardet 
r a šo „Christian Science Moni-
tor" apie svarbų afganų lais
vės kovotojų ginklą — radijo 
stotis, kurių laisvės kovotojai 
šiuo metu turi 11 (iš jų viena — 
trumpų bangų, kitos 10-FM). 
Pirmoji stotis buvo įsteigta 
prieš 15 mėnesių. Stotis parūpi
no ir jas remia Prancūzijoje 
susikūrusi Afganistano drau
gų grupė. Joje veikia ir Sovie
tų Sąjungos pabėgėliai, rašy
tojas Vladimir Bukovsky, 
Vladimir Maximov ir kiti. 

R a d i j o s t o t i m s , j ų 
p r o g r a m o m s v a d o v a u j a 
Pakis tane veikianti penkių 
Afganistano politinių partijų 
vadovybė. Neseniai Panjshir 
slėnio kovose žuvo trys prancū
zų savanorių parengti afganai 
radijo technikai. (Vienas jų 
pateko į sovietų nelaisvę). 

Kiekvieną dieną slaptos 
afganų radijo stotys, pavadin
tos bendru vardu „Laisvojo 
K a b u l o r a d i j a s " , p r a d e d a 
programas tradicine būbnų 
muzika, po kurios skelbiama: 
„Čia kalba laisvės kovotojų 
radijas Laisvasis Kabulas". 
Viena stotis veikia netoli 
K a b u l o mies to , k u r i a m e 
programos labai aiškiai gir
dimos. Programose šaiia žinių 
ir komentarų yra muzikos. 
*•*•» *a * H " TW€* r y * o *-*- <\-& I r u i- i v 
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klausosi visos šalies gyvento
jai. Po to seka 10 minučių 
programa rusų kareiviams, 
kurie raginami nekovoti prieš 
laisvės trokštančius Afganis
t ano gyventojus. Šios rusams 
skirtos programos pasiekia ir 
Sovietų Sąjungos pakraščius. 
Kremlių tos programos labai 
erzina. „Izvestija" neseniai 
rašė. jog tai Vakarų žvalgybų 
prieš revoliuciją nukreipti 
veiksmai, subversija. kuri 
siekia sumenkinti sovietų 
paramą Afganistano liaudžiai. 
Prieš tuos „diversantus" sovie-

Mažins kariuomenę 
P a r y ž i u s . — Prancūzijos 

laikraščiai paskelbė slaptą 
nrancūzų kariuomenės vadų 
susirašinėjimą, iš kurio mato
mi Prancūzijos vyriausybės 
p lanai sumažinti reguliarią 
kariuomenę. Šiuo metu prancū
zų armijoje yra 314,000 vyrų. 
N u m a t o m a per 10 metų 
sumažinti kareivių skaičių 10 
nuoŠ. Dvi divizijos bus 
panaikintos, nes. vyriausybės 
nuomone, vienintelis karo 
atgrasinimas glūdi branduoli
niuose ginkluose, kuriuos 
Prancūzija tobulina ir stipri
na. 

Arabai Kinijoje 
P e k i n a s . — Kinijos vyriau

sybė šiltai sutiko valstybių 
delegaciją. Premjeras Zhao 
pasakė, kad Izraelis turėtų 
pasitraukti iš visų okupuotų 
arabų žemių, įskaitant Rytinę 
Jeruzalę. Izraelis turėtų pripa
žinti palestiniečių teisę įsteigti 
savo valstybę. Kinija tačiau 
pripažįsta ir Izraeliui teisę 
ramiai gyventi valstybėje, 
pasakė premjeras. 

Kinijos spauda kritikuoja 
Ameriką, kuri remia Izraelio 
, , b l o g u s d a r b u s " . J A V 
administracija dar nepripažįs
ta, kad Izraelis įvykdė agresi
ją prieš Libaną, iš kurio Izrae 
lis turėtų tuoj pasitraukti be 
jokių sąlygų, pasakė kinų 
komun i s tų pa r t i jos gen. 
sekretorius Hu Yaobang. 

tai Afganistane kovoja draus
dami kareiviams turėti FM 
bangas sugaunančius priimtu
vus. 

„Laisvojo Kabulo radijas" 
planuoja įsteigti 36 stotis. 
Turimi siųstuvai yra lengvi, 
apie 15 svarų, lengvai pasle
piami ir kilnojami iš vienos 
vietos į kitą. Juos susekti 
Afganis tano kalnynuose 
nelengva. Radijo komitetas 
Paryžiuje daro žygių pirkti 
Singapūre ir Hong Konge 
tūkstančius mažų, kišeninių 
radijo priimtuvų, kad kiekvie
n a s afganas turėtų po vieną. 
Laisvės kovotojai planuoja 
išplėsti į Sovietų Sąjungą 
siunčiamas programas, kurios 
pasiekia sovietų musulmonus 
ka imyn inėse respublikose. 
Paryžiuje organizuojama 
grupė radijo technikų, kurie 
vyks į Afganistaną ir paruoš 
daugiau radijo technikų. Bus 
įsteigta nauja stotis, kuri 
transliuos programas tik rusų 
kalba. 

Partizanų radijo stotys turi 
klausimų ir atsakymų progra
mą, kurioje afganai susisiekia 
su savo giminėmis, gyvenan
čiais Pakistano pabėgėlių sto
vyklose. Programos visoje 
šalyje labai populiarios, nors 
vietinė milicija bando išaiškin
ti ir likviduoti radijo stotis, 
rašo Girardet. 

Stiprėja Amerikos 
ryšiai su Pakistanu 
W a s h m g t o n a s . — Pakista

no prezidentas Zia vakar tarė
si su prezidentu Reaganu ir 
gynybos sekretoriumi Wein-
bergeriu. Pakistano delegacija 
pabrėžia spaudai, kad Ameri-
kos-Pakis tano d raugys tės 
ryšiai yra labai seni ir juos 
reikia dar stiprinti. Pakistano 
reikšmė Azijos žemyne padidė
jo po revoliucijos Irane ir. 
ypač, po sovietų invazijos j 
A f g a n i s t a n ą . A m e r i k o s 
vyriausybė nutarė sustiprinti 
Pak i s t ano kar ines jėgas . 
K o n g r e s a s g r e i t t u r ė s 
patvirtinti 3.2 bil. dol. lėšas. 

P a k i s t a n o p r e z i d e n t a s 
pirmadienį pasirašė su valsty
bės sekr. Shultzu sutartį, kuri 
pabrėžia bendradarbiavimą 
ekonomikos, mokslo, preky
bos, technologijos, švietimo ir 
kultūros srityse. 

Buvusio Pak i s t ano pre
zidento Bhutto našlė Zulfikar 
Ali B h u t t o M u e n c h e n e 
pareiškė spaudai, kad Ameri
kos politika Pakistano atžvil
giu neišlaiko kritikos. Ameri
ka r e m i a k a r i n į s tov į 
paskelbusį diktatorių Zią, 
kuris įsakė pakarti jos vyrą. 
Tačiau, iš kitos pusės. Ameri
ka baudžia Lenkiją, nors ten 
įvesta daug švelnesnė karinė 
diktatūra. Pakistano kalėji
muose politiniai priešai badau
ja, o Lenkijos VValesa išėjo iš 
savo internavimo vilos svei
kas ir nutukęs, pasakė ponia 
Bhutto. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal

tas Prasidėjimas. Safronijus, 
Eksuperija. Kaunis. Gedenė. 

Gruodžio 9 d.: Restitutas, 
Leokadija. Vakaris, Irutė. 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
4:20. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

35 1 naktį 20 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKUJ-Klj RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. I r e n a Regienė, 2652 W . 65th St. , Chicago , IL 60629 

SKAUTO VYČIO LAZDA 
Laisvoje Lietuvoje ir vėliau 

po karo Vokietijoje, atsikūrus 
Lietuvių Skautų Sąjungai, mū
sų skautai vyčiai buvo skau
tiškosios veiklos pažiba ir pa
vyzdys j a u n e s n i e s i e m s 
skautams. 

Jie buvo pirmieji skautiška
me darbe padėti savo vado
vams ir mūsų bendruomenei. 
Jie padėdavo įrengti ir sutvar
kyti stovyklas. Be skautų vy
čių pagalbos neapsieidavo ir 
mūsų stovyklų vadovai, nes 
vyčiai beveik visada sudary
davo stovyklos darbo jėgą ir 
vadovybės štabą. 

Skautų vyčių uniformos bu
vo tvarkingos, o jų lazdas ga
lėjai statyti į liaudies dirbinių 
parodą. 

Dabar išeivijoje matome 
skirtingą vaizdą. Svetimos mo
kyklos įtakoje susilpnėjo 
drausmė, tvarkingumas ir pa
reigos supratimas, nes to viso 
čia mokyklos nebemoko ir jau
nimas nebeturi progos įsi
savinti tų gerųjų tradicijų, ku
rios sudarė skautų vyčių 
veiklos pagrindus. 

Tradicija, kad skautai vy
čiai tvarkosi savarankiškai, 
išeivijos jaunimo tarpe buvo 
suprasta klaidingai, nes kai 
kuriems jau atrodė, kad štai 
mums bendra tvarka ir draus
mė nebeprivaloma, nes mes 
jau esame vyrai ir mums klau
syti tuntininko arba stovyklos 
viršininko jau nebereikalinga. 

Mačiau, kaip vieno tunto 
skautai vyčiai stovyklos vado
vybei net drįso paskelbti ulti
matumą. Sako: "Mums sto
vyklos drausmė neprivaloma. 
Mes statysime palapines, kur 
mes norime, kelsime ir gulsi
me, kada norime, ir jūs nedrįs
kite tikrinti švaros, priešingai, 
mes važiuojame namo". 

Tas nemalonus įvykis buvo 
tik todėl, kad jie nesuprato 
skautų vyčių tradicijos apie sa
varankišką tvarkymąsi. 

Skautų veikloje vilkiukai, 
skautai vyčiai, akademikai, 
skautininkų ramovės ir židi-
niečiai tvarkosi pagal savo ša
kos nuostatus ir veiklos meto
dus, bet visi sudaro vieną 
skautiškąją šeimą ir visi turi 
paklusti bendrai skautiškai 
drausmei ir stovyklos vadovy
bei. 

Kas neturi noro klausyti sa
vo vadovų, tas jau nebeturi sa
vyje skautiškos dvasios ir tu
rėtų iš s k a u t ų v y č i ų 
pasitraukti ir prisirašyti prie 
senųjų skautų būrelio ar židi
nio, bet įspėju, kad ir ten pri
silaikoma organizacinės tvar
kos ir drausmės bendrame 
darbe. 

Kalbant apie skautus vy
čius, norėtųsi taip pat parašyti 
keletą pastabų apie kai kurių 
pavienių vyčių menką suprati
mą ir įvertinimą vyčio lazdos. 

Dažnai, dalyvaujant sto
vyklose ir iškylose, kur daly
vauja ir skautai vyčiai, pa
žvelgus į jų lazdas ir jų 
uniformas, norisi ir gailesčio 
verkti arba rausti iš gėdos. 

Skautai vyčiai — tai mūsų 
sąjungos elitas. Jų uniformos 
ir kojų apavas turėtų būti tvar
kingi ir švarūs, nes iš to spren
džiama apie tos organizacijos 
narių vertę ir jų skautiškos 
veiklos supratimą. 

Taip pat ir iš skauto vyčio 
lazdos galima atspėti, koks jis 
skautas ir kiek jis vertina 
skauto vyčio įžodį. 

Mačiau užsienio skautų vy
čių lazdas. Visos gražios ir 
tvarkingos. Vienos miške su
rastos, gumbuotos, kitos dai

lesnės, bet įdegintu raštu pa
puoštos ar išdrožinėtos. Dar 
kitos įvairiais ženklais išmar
gintos. Žiūrėdamas į jų lazdas, 
galėjai atspėti apie tų vyčių bū
dą ir jų skautiškos dvasios ly-
gį-

Daug liūdnesnis vaizdas pas 
mus. Nedaug mūsų vyčių tetu
ri individualinių lazdų, iš ku
rių galėtumei pasakyti , kad jis 
tikras skautas vytis. Mačiau 
ne kartą, kaip vienas ar kitas, 
eidamas į paradą ar vėliavų 
pakėlimą, pagriebė pakelyje 
rastą nuo medžio nukritusią 
sausą šaką ar nuo krūmokšnio 
nusilaužęs pėdos ilgio šakelę, 
vaizdavo turįs "vyčio lazdą" ir 
ja, per raportus, saliutavo. 

Bet tai ne vyčio lazda. Tai tik 
muselėms baidyti krūmo šake
lė, ir vyčių būrelio vadas turė
tų tokias "lazdas" surinkti ir 
panaudoti laužui. 

Artėjant vasarai, vėl prasi
dės iškylų ir stovyklų sezonas. 
Visi stovyklų vadovai ir vyčių 
būrelių vyresnieji turėtų žiūrė
ti, kad skautai vyčiai, kaip sa
ko jų įžodis, būtų pavyzdžiu 
jaunesniesiems. 

Tam tikslui reikia pasirū
pinti, kad visi vyčiai, kurie no
ri stovyklauti, turėtų tvarkin
gas uniformas, tikras vyčių 
lazdas ir nevaikščiotų basi. 

Tik tvarkingai apsirengu
sius galima leisti žygiuoti pa
rade arba dalyvauti vėliavų 
pakėlimo ar nuleidimo iškil
mėse. 

Skautus vyčius, su tikromis 
lazdomis, statyti būrelio prie
kyje. Tie, kurie nori neštis ma
žas šakeles musėms baidyti, te
gu geriau atsineša po gerą 
musių purkštuvą, tada žino
sim, kad jis yra r skautas vy- • 
tis, bet .narnos bernelis, kurį 
augindamas tėvas buvo per
daug švelnus ir neišmokė pa
reigos ir atsakomybės jausmo 
supratimo. 

Leidimas skau tams vy
čiams tvarkytis savarankiš
kai ir pagal jų metodus nereiš
kia, kad galima veikti ir 
gyventi, nesilaikant bendros 
tvarkos. 

Savarankiškumas yra tam, 
kad skautas vytis, pats sava
rankiškai galvodamas ir paro
dydamas iniciatyvą, sugebėtų 
tvirtai prisidėti prie bendro 
tikslo. 

Mūsų visų skautų tikslas yra 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, nes tik vykdydami sa
vo obalsį, mes būsime naudin
gi savo tautai ir visai žmoni
jai. 

s. Alb. Pocius 
"Skautų Padangėj" 

H a r t f o r d o v i e t i n i n k i j ų i š k i l m i n g i 
d e š i n ė s : p s . V y t e n i s N e n o r t a s , 

je sueigoje. I š 
v . s . V a c l o v a s 

N e n o r t a s , p s . J u o z a s Bebiftnafl i r s. D a n g u o l ė 
B a n e v i č i e n ė . 

SUSITIKOME 
PACIFIKO PAMARY 

Los Angeles skautininkų,-
kių Ramovė, vadovaujama v.s. 
N. Mockuvienės, š.m. spalių 31 
d. Lietuvių Tautiniuose na
muose suruošė Clevelande gy
venančios skautininkės s. Au
relijos Ba.ašaitienės neseniai 
pasirodžiusios knygos "susiti
kimas Pamary" sutiktuves. 
Nors tą pačią dieną ir tuo pa
čiu laiku vyko bent keli kiti lie
tuviški susirinkimai, į Šį rengi
nį susirinko daugiau šimto 
lietuviškos knygos mylėtojų. 

Knygos literatūrinį įvertini
mą gana nuosekliai atliko, pro
tarpiais paskai tydama kelių 
novelių įdomesnes vietas, rašy
toja — žurnalistė Klevą Vi-
džiūnienė, o sesės Aurelijos 
poeziją įsijautusi deklamavo 
mūsų vietinė skaučių vadovė 
vyr. sk. Violeta Mitkutė-Ged-
gaudienė. 

Pati autorė negalėjo į Los 
Angeles tą dieną atvykti, nes 
tuo pačiu laiku Chicagoje bu
vo s tatomas muzikinis veika
las "Vilniaus Pilies legenda", 
kuriam ji sukūrė libretą. Ta
čiau autorė atsiuntė juostoje 
įrašytą žodį Šios popietės daly
viams, kuris su dėmesiu buvo 
išklausytas. 

Sesė Aurelija Žižniauskaitė-
BalašaLienė, Šiaulių valstybi
nės mergaičių gimnazijos ab
solventė, jau senais laisvosios 
Lietuvos laikais, dar mokine 
būdama, rodė palinkimą kurti. 
Čia jai turbūt daug padėjo ir 
ta kryptim pastūmėjo tada bu
vęs mergaičių gimnazijos ilga
metis literatūros mokytojas, o 
kartu ir skautininkas, li
tuanis tas Domas Pinigis. Mū
sų Sąjungai malonu savo tar
pe turėti tokią našią rašytoją, 
kuri, svetimame krašte gyven
dama, pamiršta kasdieninės 
duonos rūpesčius ir pasišven
čia lietuviškam — litera
tūriniam darbui. 

Sutiktuvių metu skautinin
kų L. Jarašūnienės ir A. Di-
čiaus dėka parduota 40 egz. 
čia turėtų "Susitikimas pama
ry" knygų. 

Pabaigai s.S. Koronkevičie-
nė. kitoms sesėms talkinant. 

lis g ruodž io 3 d. p a d i d ė j o įžodį d a v u s s e s ė m s Z i t a i B a l t r a m o -
n a i t e i ir Onu te i A n t a n a i t i e n e i . - N a u j ą s i a s v y r . s k a u t e s sve ik i 
n a t u n t i n i n k ė p s . A d e l ė I z o k a i t i e n ė ( v i d u r y j e ) . 

paruošė kavutę, kurios metu 
dar ilgai bendrauta, dalijantis 
mintimis. Už šį malonų ir įdo
mų renginį skautiška padėka 
priklauso p. Mockams, rašyto
jai Klevai Vidžiūnienei, Viole
tai Gedgaudienei ir kitiems, 
aktyviai prisidėjusiems, o taip 
pat ir gausiam būriui lietuviš
kos knygos mylėtojų. 

S.L. 

JŪRŲ SKAUČIŲ 
TALKA V. KRĖVĖS 

PAGERBIMO 
VAKARONĖJE 

Chicagos Dzūkų draugija 
lapkr. 12 d. Jaunimo centre su
ruošė vakarą Vinco Krėvės 
šimtmečiui prisiminti. Vakaro
nei talkino net penkios jūrų 
skautės. Meninėje programos 
dalyje dalyvavo v.v. Alvyde 
Eitutytė ir valt. Aleksandra 
Gražytė. Vinco Krėvės raštų 
parodėlę meniškai sutvarkė 
gintare Gražina Gražienė, ku
riai talkinb j.s. Bronė Stra
vinskienė. Visos vakaronės 
programos sutvarkymas ir jos 
pravedimas buvo atliktas rež. 
j .s . Dalios Bylaitienės. 

SKAUTIŠKOS 
KCClOS 

Chicagos skautų,-čių visų 
tuntų bendros Kūčio3 ruošia
mos šeštadienį, gruodžio 11d. 
5 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, šiemet Kūčių 
programai vadovaus „Kerna
vės" tuntas; praves v.s. Nijolė 
Užubalienė. Tradiciniame 
žvakių uždegime dalyvaus po 
du atstovu iš visų keturių 
tuntų. Meninę programėlę 
atliks „Dubysos" draugovės 
paukštytės. Visi skautai ir 
skautės dalyvauja uniformuo
ti. Kviečiamos dalyvauti visos 
skautiškos šeimos. Kiekviena 
šeima yra prašoma atnešti 
lėkštę kurio nors tradicinio 
Kūčių patiekalo (susitarti su 
vadovais,-vėmis), arba nuo 
šeimos įteikti 5 dol. piniginę 
auką, kuri bus naudojama 
trūkstamų patiekalų nupirki
mui. 

Ž v a k i ų u ž d e g i m o i r 
programos dalyviai prašomi 
atvykti didž. salėn 4 vai.p.p. 

VYR. SKAUČIŲ 
SUSIPAŽINIMO 

ARBATĖLĖ 
lapkričio 7-tą dieną Jauni

mo centre susipažinimo 
arbatėlėn susirinko visų LSS 
Seserijos Chicagos tuntų vyr. 
skautės. Pobūvis buvo jaukus, 
draugiškas , su dainomis, 
vaidinimu :r pasivaišinimu. 

Sesė Teresė Gaidelytė prave
dė pašnekesį: v.s. Irena 
Kerelienė ir tun tminkės 
nušvietė pozityvius tokio 
tarptautinio suėjimo aspek
tus Skautės sutinka, kad karts 
nuo karto bendri pobūviai būtų 
labai naudingi kai kuriems 
skautiškos veiklos tikslams. 
Ta ip pa t buvo malonu 
susirinkti kartu su kitu tuntų 
skautėm — pasijuto stipresnis 
asmeninis ryšys tarp visų 
skaučių. DC vien tik tarp savo 
tunto nariu. 

N u o t r . A . Dziko 

Būtų idealu, kad dažniau 
įvyktų panašūs pobūviai: jie 
ugdo stipresnį skautišką ir 
seserišką ryšį tarp visų skau
čių ir teikia progą skautėms 
pabendrauti ir pasidalinti idė
jom, kurios galėtų pagerinti 
visų tuntų veiklą, ne vien 
vyresniųjų skaučių, bet ir viso 
tunto užsiėmimuose. 

Vyr. skautė Rita Bartuškaitė 

SLIDINĖTOJAI, 
PASKUBĖKIT! 

Chicagos „Lituanicos" tunto 
jūrų skautų skyrius organi
zuoja keturių dienų slidinė
jimo išvyką į Wisconsin Delis. 
Išvykstama gruodžio 27 d. ir 
grįžtama gruodžio 30 d. Vyks
tama privačiais automobi
liais. Dalyvauti kviečiami visų 
tuntų skautai ir skautės (įvai
raus amžiaus), jų tėvai ir šeimų 
nariai. Mokestis už nakvynę ir 
maistą po 30 dol. asmeniui. 
Visi susidomėję prašomi 
nedelsiant registruotis, nes 
galime priimti tik arti 80 asme
nų. 

Informacijai ir registracijai 
kreiptis į j.ps. dr. Algį Paulių, 
tel. 312-584-552. 

BIRUTĖS 
DRAUGOVĖS 

GERASIS 
DARBELIS 

„Aušros Vartų" tunto ,Bir -
tės" draugovės sesės sekma
dienį, gruodžio 5 d., atliko ge~ t-
jį darbelį, aptarnaudamos arti 
400 svečių Jaunimo centro 25-
čio sukaktuvinėje vakarienėje. 
Uždavinys buvo nelengvas. 
Pro tankiai sustatytus gausių 
svečių apsėstus stalus buvo 
nelengva praeiti, bet grakščios 
s e s ė s s u g e b ė j o v i s u r 
prasiskverbti, guviai ir manda
giai patarnauti. Nors darbas 
buvo n e l e n g v a s , sesės 
neužmiršo šypsenos, malo
naus žvilgsnio. Pasir ink
damos šį gerąjį darbelį, sesės 
pasirodė visuomenei kaip dar
nus ir darbštus vienetas. Tai 
pavyzdys ir kitiems viene
tams. Juk anksčiau skautės ir 
skautai dažnai pasitarnau
davo įvairiuose visuome
niniuose įvykiuose ir rengi
n i u o s e i r u ž t a i b u v o 
visuomenės gerbiami. Ypač 
plati dirva visuomeniškai 
reikštis vyr. skautėms, ginta-
rėms. jūrų budžiams ir skau
tams vyčiams; jei ne patiems 
organizuojant, tai nors ki
tiems talkinant. Nors Birutės 
draugovė šį kartą negalėjo 
pasirodyti savo tvarkingose 
uniformuose, jų darbas, kaip 
skaučių, buvo visų pastebėtas 
ir įver t in tas . Draugovei 
vadovauja veikli skautininke 
Albina Ramanauskienė. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Gruodžio 11 d. 
Chicagos tuntų 
Kūčios J a u n i m o 
didžiojoje salėje. 

Gruodžio 25 d. 
rengiami šokiai 
•Jaunimo centro didž. 

Gruodžio 27-30 d 

— Visų 
bendros 

centro 

- ASS 
jaunimu; 
salėje. 

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

Hartforde, Conn. 

Gruodžio 19 d. 3 v. p.p. lie
tuvių parapijos svetainėje 
skautiška kalėdinė popietė. 
Kviečiama ir lietuvių visuo
menė. 

Clevelande 
Gruodžio 19 d. — Skautų 

vyčių ir vyr. skaučių Kūčios. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akuše r i j a ir mo te rų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Ch i ru rg i j a 

6449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui ld ing) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 3744004 
Priima ligonius paga! sus;'.arimą 

Te l . of iso HE 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 3 4 VVest 71 st S t r ee t 
Vai.: p i rm. , a n t r . ketv. ir penk t . 
11:30 vai . ry to iki 3 vai. popiet . 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
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 pirrn. ir ketv. 1-4 . 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; leštad. 10-3 vai 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Detroite 
Gruodžio 11 d. — Skautiš

kos Kūčios Kultūriniame cent
re. Rengia „Baltijos" ir „Gabi
jos" tuntai. 

Sausio 29-30 d. — Išvyka į 
Dainavą. 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. P U 

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

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTV GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

o—8: antr. 12—b; penkt. 10—12, 1—6. 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o 
Tel. 476-2112 

Va landos pagal sus i tar imą — Pirm . 
antr , treč., ketv ir leštad 

Te l . o f i so ir b u t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 ;ki 7 v. p.p. Tik susibaru' 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS 'GOS 
ChIRURG.: k 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia į vakarus nuo Harlem 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. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
valandos paga! susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOIAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-316&; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
CYDV. lOJAS IR CHIRLRGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Va! : pirm , antr ketv. ir penkt. 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 



Šventinės dovanos — 

KNYGA, LAIKRAŠTIS 
Lietuviai turi gražų paprotį 

Kalėdų ir Naujųjų metų šven
čių proga pasveikinti savo arti
muosius, jiems kuo nors padė
ti, įteikti dovanų. Gyvename 
krašte, kuris pasižymi įvairių 
materialinių gėrybių pertek
liumi, jų gausa ir todėl nėra 
lengva parinkti tinkamą do
vaną, kuri būtų ne atkištinė, o 
prasminga, naudinga ir ne
brangi... 

Dovanoms dažniausiai per
kami įvairūs suvenyriniai 
dalykai, aprangos reikmenys, 
papuošalai, bet labai retai te-
sustojama prie dovanų, kurios 
greitai nesensta, nerūdija, 
neužima daug vietos, o drauge 
yra malonios, kalbios, naudin
gos. Tai knygos. Mums, lietu
viams, pirmoje eilėje — lietu
viškos knygos. 

Viena iš didžiausių išeivijos 
kūrybos sričių, kuria ji gali ge
rai užsirekomenduoti ir būti 
naudinga mūsų tautai ne tik 
išeivijoje, bet tėvynėje ir net 
ateinančioms kartoms, yra lie
tuviškoji knyga ir spauda, ku
rioje atsispindi mūsų tautos 
darbai, troškimai, tautos va
lia, idealai, žygdarbiai ir ydos. 

Mūsų išeivijos literatūra yra 
labai sena (siekia apie 100 me
tų). Išeivijoje tauta kūrė ar lei
do savo tėvynėje gyvenančių 
tautiečių raštus, kai savajame 
krašte siautėjo baisi priespau
da, kai lietuviškoji spauda bu
vo uždrausta. Išeivijos raštija 
tai didžiulis visos tautos loby
nas . Be savos kultūros nieko 
nereiškia greitai praeinantieji 
materialiniai turtai ir kitos gė
rybės. Juk knyga pergyvena 
žmones, ištisas kartas ir jų pa
statytus pastatus. Knyga daug 
amžinesnis dalykas už greitai 
nykstančius didingus kapų pa
minklus bei mauzoliejus. 

Lietuvis, kuris neskaito sa
vo knygų, laikraščių, žurnalų, 
greitai atsilieka nuo platyn ir 
aukštyn augančio savo kamie
no ir lieka svetimas savie
siems. 

V. VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ 
IR „ŽALIŲJŲ" PAVOJUS 

Su dideliu liūdesiu turime pa
kartoti visiems jau žinomą tie
są, kad mūsų knygos tiražai 
pastaruoju metu labai su
mažėjo ir nuo kelių tūkstančių 
nukrito ligi kelių šimtų. Šian
dieną lietuvišką knygą leidžia 
nebe skaitytojai — pirkėjai, bet 
arba mecenatai, arba patys au
toriai. Galime net teigti, kad 
mūsų knygų tiražų mažėjimas 
krito su mūsų turtėjimu. Štai 
vienas kitas faktas. 

Prieš pusmetį teko buvoti 
daugelio išrinktoje „saulėtoje 
Floridoje". Cia keliolikos metų 
laikotarpiu susitelkė (kar
tais ir labai) pasiturintieji mū
sų tautiečiai. Įsigijo gražius 
namus, patogius butus su būti
nais ir nebūtinais patogu
mais. Kiekvienas butas iš dau
gelio kambarių, o kambariai 
taip pat labai dideli. Rodosi, 
tik sėdėk, džiaukis, įruošk ge
ras lentynas, užsisakyk gerų 
lietuviškų knygų, skaityk ir dė
kok Dievui „už laimingą senat
vę". Tai teorija. 

Šių eilučių autorius vieną 
dieną nueina į Lietuvių Biblio
tekos leidyklą Chicagoje, ap
žiūri gaunamą korespondenci
ją. Ir š ta i vieno knygų 
platintojo laiškelis: „Knygas 
pas mus sunku parduoti. Sto
viu kas sekmadienį ir tik ko
kią vieną antrą pasiseka par
duoti per mėnesį. Gal dabar, 
žiemą, bus daugiau klubo lan
kytojų, gal reikalai pagerės, o 
jeigu ne — tai beprasmiškas 
kas sekmadienį jų kilnoji
mas". 

Skaitytojas jau žino, kurios 
kolonijos mūsų lietuviai „aler
giški" knygoms. Ogi patys tur
tingieji. Jų ten ar ne 700 susi
telkę, lietuvišką klubą kas 
sekmadieni aplanko gal koki 
400. Kalbama apie viską, vis
kuo domimasi, tik ne lietuviš
ka knyga. Tai matėme iš aukš

čiau pacituoto vargšo knygų 
platintojo laiško. O kad jo min
tys teisingos, gali paliudyti ir 
šių eilučių autorius. Du vaka
ru jiseir jo talkininkas (kuni
gas) kalbėjo apie „Lietuvos 
bažnyčių" knygas, nurodė jų 
reikšmę mums ir visai tautai. 
Ekrane parodė gal 200 Lietu
vos bažnyčių nuotraukų. Pir
mąją dieną programą sekė 300, 
antrą — 400 lietuvių. Susijau
dino žmogeliai, pajuto tėvynės 
ilgesį ir... keletas užsisakė kny
gas. Vargšas autorius tik „ka
tino ašaras" leidėjui nuvežė. 

Bet ne visur taip būna. Prieš 
gerus metus teko buvoti mažu
tėje San Francisco lietuvių 
kolonijoje. Neturi jie ten varg
šai nei savo bažnyčios, nei sa
lės, nei kokios užeigos. Vienas 
geraširdis kunigas kelioms va
landoms priėmė mūsų tautie
čius. Vėl panaši programa. Ją 
sekė gal tik kokia šimtinė mū
sų tautiečių — visų kartų, seno
sios ir naujosios išeivijos lietu
vių, mišrių šeimų narių. Ir visi 
susijaudino, pirko, užsisaki
nėjo knygas, nors beveik visi 
buvo neturtingi, neturėjo nei 
„saulėto pajūrio", nei erdvių 
butų. O tačiau tik per vieną va
karą „Bažnyčių" knygų lei
dimui jie sudėjo arti 2000 dole
rių. 

Ir štai atėjo dienos, kada mes 
eisime pirkti dovanų. Vėl ieš
kosime materialinių vertybių, 
vėl dovanosime nereikalingus 
daiktus. O kaip gi su lietuviš
ka knyga? Ar ji netinkama do
vana? Ačiū Dievui, dar kiek-
vieneriais metais išleidžiama 
po keliasdešimt tikrai gerų lie
tuviškų knygų. Dar tebėra gy
vos didesnę ar mažesnę kny
gų produkciją rodančios 
leidyklos: Lietuviškosios Kny
gos klubas, Liet. katalikų 
Mokslo akademija Romoje, 
„Krikščionis gyvenime" kny
gų leidykla Putname, Lietuvių 
Bibliotekos, Akademinės skau-
tijos, Algimanto Mackaus, „Į 
Laisvę fondo" leidyklos Chi
cagoje, pridėkime „Ateities" 
leidyklą Detroite, kad ir sun
kiai tebekvėpuojančią „Nidą" 
Londone, knygas leidžiančią 
Lietuvių Bendruomenę su jos 
tarybomis: Švietimo, Visuo
meninių reikalų tarybas, šau
lius ir kitas institucijas — gau
sis pakankamai didelis leidėjų 
ir jų leidinių skaičius. Ačiū Die
vui, dar ne visi autoriai išmirė; 
turime ir jaunesnio prieauglio. 
Ateina rankraščių ir iš oku
puotosios Lietuvos. Knygų lei
dimą dažnai paremia Lietuvių 
fondas, JAV LB Kultūros ta
ryba, įvairios organizacijos, at
skiri mecenatai. Vadinasi, iš 
viršaus dar beveik viskas tvar
koje. Bet iš apačios? Žymiai 
blogiau, jeigu ne visiškai blo
gai. Lietuviškai knygai reikia 
ne vien autorių, leidėjų, bet 
skaitytojų ir pirkėjų. Artėjan
čios šventės tad gera proga 
atsiminti mūsų pareigą lietu
viškai knygai. 

VILNIAUS KKAŽiO 
LIETUVIŲ SĄJL'NGO 

PAREIŠKIMAS 
Pastaraisiais dviem mėne

siais Vakarų Vokietiją sukrėtė 
keletas politinių įvykių, kurie 
turės nemažai reikšmės ne tik 
tam kraštui, bet ir Jungt. Am. 
Valstybėms ir Europos sąjun
gininkams. V. Vokietija yra 
patikimiausias JAV sąjun
g i n i n k a s ir svarbiausias 
NATO organizacijos narys. 
Todėl V. Vokietijos politinis 
pastovumas turi didžiausią 
reikšmę. Spalio 1 d. iš valdžios 
balno iškrito detantės rėmėjas 
kancleris Helmut Schmidt, iš
buvęs šiame poste 8 metus. 

J i s kancleriu (ministru pir
mininku) tapo 1976 metais, kai 
didžioji V. Vokietijos partija — 
krikščionių demokratų unija 
(C.D.U.), nors per Bundestag'o 
(parlamento) rinkimus gavusi 
48.6% balsų, negalėjo viena su
daryti vyriausybės. Tada So
cialdemokratų partija, 2-ji pa
gal didumą, pasikvietusi į 
koaliciją Laisvųjų demokratų 
partiją, (F.D.P.), sudarė dau
gumą ir Soc. dem. lyderis H. 
Schmidtas sudarė ministrų 
kabinetą, kuriame 4 ministe
rijas pavedė Laisviesiems 
demokratams. 

H. Schmidto užsienio poli
tikos linija gerokai skyrėsi nuo 
konservatyvių krašto gyven
tojų pažiūrų. J i s labai vertino 
„detante" (sambūvį) su Sovie
tų S-ga ir mezgė su ja glau
džius ekonominius bei politi
nius ryšius. Taip pat palaikė 
gerus santykius su Rytų Vo
kietija. J o nusistatymas nepa
kitėjo nė tada, kai Amerikos 
politikai pasmerkė „detante", 
duodančią naudą tik sovietų 
imperijai. Schmidtas buvo 
neaukštos nuomonės apie JAV 
prezidentus J. Carterį bei R. 
Reaganą. Jis ignoravo Rea-
gano priešinimąsi Sibiro — V. 
Europos dujotiekio statybai. 

Šitokia H. Schmidto laikyse
n a ir užsienio politikoj sukėlė 
JAV vyriausybei kartėlį ir 
įtempė Amerikos su Vokietija 
santykius. C.D.U. lyderis Hel
mut Kohl ir ypač bavarų 
Krikšč. socialistų unijos griež
t a s vadas Franz J. Strauss vis 
smarkiau ėmė kaltinti kanc
lerį dėl jo „Ostpolitik" ir Sovie
tų Sąjungos glostymo. Prieš H. 
Schmidtą atsigręžė ir koali
cijos partneriai — Laisvieji 
demokratai, kaltindami jį ne-
saikiu lėšų žarstymu sociali
n i a m a p r ū p i n i m u i . Kai 
Schmidtas jų reikalavimų ne
paisė, tai rugsėjo 17 d. Laisvie
ji demokratai iš koalicijos pasi
traukė ir atšaukė iš kabineto 
savo 4 ministrus. Jie pareiš-

Labai gera vienkartinė, bet 
kartu ir ilgalaikė šventinė do
vana yra lietuviško laikraščio 
prenumerata. Užsakyk ar
timam kad ir „Draugo" dien
raštį, l ietuvišką žurnalą, 
savaitraštį — tokia prenume
rata apdovanotas geru žodžiu 
minės tave visus metus. Užsa
kyk laikraštį savo vaikams, 
ypač atskirai gyvenantiems, 
jaunas šeimas sukūrusiems — 
didelį džiaugsmą jiems pada
rysi ir lietuviškam laikraščiui 
patarnausi. 

Pabaigai pakartosime, ką 
mes šioje vietoje prieš metus 
rašėme: „Lietuviška knyga vis 
dar yra storiausia šaka, ant 
kurios laikosi lietuvybė. Nenu-
kirskime jos, nepirkdami kny
gų, nes ant jų laikosi mūsų kul
tū ra . J e i k a r t a i s man 
nereikia lietuviškų knygų, tai 
gal tai knygai reikia manęs". 

b. kv. 

kė remsią opoziciją — C.D.U. ir 
S.C.U. 

Netekęs Bundestage jį re
miančios daugumos, Schmid
tas pasiūlė tuoj paskelbti nau
jus rinkimus. Bet opozicija 
pareikalavo spręsti pasitikėji
mo klausimą, o rinkimus ati
dėti iki ateinančių metų kovo 
mėnesio. Balsuojant 256 atsto
vai prieš 235 pareiškė H. 
Schmid tu i nepasi t ikėj imą. 
Nauju kancleriu tapo krikščio
nių opozicijos lyderis — Hel
mut Kohl. Tai jauniausias V. 
Vokietijos kancleris (52 m. am
žiaus). Dėl savo aukšto — 6 pė
dų 4 colių ūgio ir tamsios odos, 
vadinamas „Juoduoju milži
nu". Gyventojų tarpe jis labai 
populiarus ir turi didelį pasiti
kėjimą. 

H. Kohl sugebėjimai būti Vo
kietijos kancleriu daug kam ke
lia abejonių, nes jis neturi pa
tyrimo nei ekonominėj srity, 
nei užsienio politikoj. J i s iš sa
vo krašto beveik niekur nebu
vo išvykęs. H. Kohl ketina ats
tatyti gerus santykius su 
Amerika ir stiprinti NATO or
ganizaciją. Lapkričio mėn. vi
dury H. Kohl, lankydamasis 
Washingtone, pareiškė, jog jo 
ir prez. Reagano politinės pa
žiūros daug kur sutampa. 
Amerika galinti būti tikra, jog 
V. Vokietijos valdžioj ji turinti 
tikrą draugą. Be to, jis pažadė
jo, kad, jo partijai laimėjus 
Bundestage rinkimus, jis, ne
paisydamas opozicijos, leis 
amerikiečiams dislokuoti Vak. 
Vokietijoj vidutinio nuotolio 
raketas. 

Tokie Vak. Vokietijos vyriau
sybės naujo vadovo pareiški
mai yra rimtas posūkis JAV 
užsienio politikos kryptimi. Ir 

jei po rinkimų Helmut Kohl 
pasiliks kancleriu, tai reikia ti
kėtis, kad šių kraštų užsienio 
politikos linkmė dar labiau su
taps. 

Tačiau šie rinkimai gali 
atnešti ir Vokietijai gana ne
malonią staigmeną, nepai
sant, kuriai didžiajai partijai 
tektų valstybės vairas. Krašte 
yra prieš trejus metus išdygęs 
ir tebeaugantis politinis kups
tas, kurio atstovai, patekę į 
Bundestagą, labai kliudytų bū
simajai vyriausybei vairuoti 
Vokietiją rinkėjų pasirinktu 
keliu. 

Tai vadinami „Žalieji" — ka
ringa, radikali kairiųjų grupė, 
įvairių politinių idėjų konglo
meratas, silpnai sulipęs miši
nys. Jie priešingi beveik vis
kam, ką krašto valdžia daro, 
kuriuo keliu veda. Tai pacifis

tai, aplinkos mylėtojai, protes
tuotojai prieš JAV. 

„Žalieji" išaugo per pasta
ruosius dvejus metus. Jie jau 
įvedė savo atstovus į 6-ių (iŠ Įl
os provincijų) seimelius ir vos 
nepavyko jiems laimėti vietą 
Bavarijos seimely, nes toj dau
giausia ūkininkų provincijoj, 
juos be paliovos smerkė katali
kų Bažnyčia, turinti didelę įta
ka. 

Ši palaida „Žaliųjų" partija 
turi 24,000 narių, daugiausia 
aukštesnės klasės jaunų, 18-35 
m. amžiaus žmonių ypač mo-
terų.Senesnieji žmonės ir dar
bininkai „Žaliųjų" nepalaiko. Į 
jų tarpą yra įlindusių marksis
tų ir net anarchistų. Partijai 
vadovauja 11-os narių vykdo
masis komitetas, kurio trys na
riai kalba partijos vardu. Ly
derio pareigas eina komiteto 
nariai iš eilės. Jie turi pasi
keisti kas dveji metai. 

Partija labai veikli ir sugeba 
į organizuojamus mitingus su
telkti dideles žmonių minias. 
Pereitais metais „Žalieji" va
dovavo priešamerikinėm8 de
monstracijoms Bonnoje, kur 
sutelkė per 300,000 protestuo
tojų. „Žalieji" reikalauja už
drausti branduolinius gink
lus, atominės energijos ga
myklas, sustabdyti iki nulio 
Vokietijos ekonomijos augi
mą, pašalinti iš Vokietijos sve
timas kariuomenes, išformuo
ti NATO org-ją ir Varšuvos 
paktą, paversti Vokietiją neu
traliu kraštu. 

Didžiausia ir karščiausia 
„Žaliųjų" veikėja — tai Petrą 
Kelly. Ji yra gimusi Vokietijoj, 
bet 12 m. amžiaus būdamas su 
savo motina ir jos antru vyrų 
Amerikos karininku Kelly (ku
rio pavarde Petrą naudojasi) 
atvyko į JAV. Čia ji išaugo ir 
Washingtono universitete bai
gusi politinius mokslus, grįžo į 
V. Vokietiją. Kurį laiką ji buvo 
socialdemokratų partijos na
rė, bet vėliau iš jos išstojo. Taip 
pat ji pasitraukė iš katalikų 
Bažnyčios, pranešdama apie 
tai raštu pačiam popiežiui. 

Iš kur „Žaliųjų" veikėjai gau
na lėšų, niekas tikrai neži-
no.Jie sakosi, jog gauną ne
mažai aukų. Bet tos aukos yra 
nedidelės ir jų veiklai ne
pakankamos. Politiniai stebė
tojai mano, kad „Žaliuosius" 
slaptai šelpia Maskva, nepai
sant, kad partijos lyderiai sa
ve laiko antikomunistais. Nors 
Petrą Kelly po laimėjimų pro
vincijų seimelių rinkimuose 
pareiškė, jog parlamento rin
kimuose „Žalieji" gaus daug 

Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjunga, atstovaujanti Rytų 
Lietuvos rezistenciniam sąjū
džiui, dalyvauja lietuviškos 
išeivijos politiniame veikime ir 
akyliai stebi ir seka mūsų kai
mynų lenkų ir gudų (baltaru
sių) politinę veiklą išeivijoje. 

Paskutiniuoju laiku paste
bimi nedraugiški ir imperialis
tiniai mūsų kaimynų lenkų sie
kiai ir gudų - baltarusių 
„fantastiški", jokiais istori
niais faktais neparemti, pa
reiškimai, liečia Lietuvos etno
grafines žemes bei mūsų 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikščių miestą Vilnių, mūsų 
senovės lietuvių politinį ir kul
tūrinį židinį. Suprantama, kad 
tokie mūsų kaimynų pareiški
mai ir siekiai lietuvių išeivių 
tarpe kelia rūpestį ir nepa
sitenkinimą bei šaldo mūsų 
kaimyninius santykius ir ardo 

balsų ir pasidarys balansą le
mianti 3-ji partija, tačiau Vo
kietijos politikai netiki, kad 
partija surinks bent 5H balsų, 
kurie reikalingi, kad būtų Bun
destage atstovaujama. Yra 
nuomonių, jog ši partija iš vi
so neilgai gyvens, kad ji iš
nyks, kaip išnyko iš kitos po
kario kraštutinės politinės 
grupės. „Naujųjų nacių" parti
ja, laimėjusi atstovų net 7-se 
provincijų seimeliuose, suny
ko be žymės. Tokiai pranašys
tei suteikia pagrindo ir nese
niai Hagane , Westfalijoj, 
buvusi „Žaliųjų" konferencija. 
Ten susirinkę 650 atstovų la
bai triukšmingai svarstė įvai
rių frakcijų sumanymus, dau
giausia juos atmesdami. Buvo 
atmestas siūlymas bendradar
biauti su kitomis partijomis, 
atmesta partijos lyderių pa
ruošta programa kovai su ne
darbu ir pavesta paruošti kitą 
iki sausio mėn. Daimler-Benz 
automobilių fabriko unijos pir
mininkas pasiūlė sustabdyti 
automobilių pramonės augi
mą, nors šioje pramonėje dir
bo didelis skaičius darbinin
kų. Iš spaudos aprašymų 
konferencijos darbų ir planų 
piliečiai susidarė nuomonę, jog 
„Žalieji" nesugeba sudaryti 
rimtų planų, kaip išspręsti eko
nominius sunkumus bei ne
darbo klausimus. 

Konferencijos metu nuken
tėjo ir „Žaliųjų" partijų uoliau
sia veikėja pirmininkė Petrą 
Kelly. Dalyviai nebesutiko jos 
kadenciją pratęsti iki kovo 
mėn. rinkimų. Pirmininku iš
rinktas profesinių darbo unijų 
veikėjas Reiner Trampert. 

J. VU. 

vieningą veiklą kovoje su visų 
bendru priešu — rusiškuoju 
imperalistiniu komunizmu. 

Akivaizdoje to Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjungos cent
ro valdyba reiškia viešą pro
testą mūsų kaimynams len
kams ir gudams - baltarusiams 
dėl jų imperialistinių ir „fan
tastiškų" pareiškimų, kuriais 
siekiama savintis Rytų Lietu
vos etnografines žemes ir net 
Lietuvos sostinę Vilnių. 

Taip pat Vilniaus Krašto 
Lietuvių sąjungos centro val
dyba viešai ir nedviprasmiš
kai pareiškia, kad lenkai ir gu-
d a i - b a l t a r u s i a i , no r į 
nuoširdžių kaimyninių santy
kių ir glaudaus bendradarbia
vimo su lietuviais, turi vieną 
kartą ant visados atsisakyti 
savo grobuoniškų ir „fantas
tiškų" siekių į Vilniaus kraštą, 
bei Lietuvos sostinę Vilnių ir 
liautis savo šovinistiškais pa
reiškimais savoje spaudoje, 
parodose ir viešose demons
tracijose įžeidinėti lietuvių tau
tą ir jos valstybinį savarankiš
kumą. 

Mes, Vilnijos lietuviai, tęs
dami Rytų Lietuvos rezisten
cinį sąjūdį išeivijoje, užtik
r i n a m e mūsų p o l i t i n i u s 
veiksnius ir visą lietuviškąją 
visuomenę, kad mes visad bu
dėsime Lietuvos rytinių etno
grafinių žemių ir Lietuvos sos
tinės Vilniaus sargyboje ir be 
kompromisų priešinsimės bet 
kokioms lenkų ir gudų - bal
tarusių politinėms užmačioms, 
siekiančioms pažeisti Lietu
vos valstybinį integralumą. 

Tad tikimės, kad mūsų rytų 
ir pietų kaimynai atkreips rim
tą dėmesį į šį mūsų pareiš
kimą ir jį tinkamai įvertins, o 
mūsų politiniai veiksniai pa
rems mūsų pastangas kovoje 
dėl sostinės Vilniaus ir jo kraš
to. 

Vilniaus krašto 
Lietuvių sąjungos 

centro valdyba 

Žmogus visados nori išsiva
duoti iš nuodėmės naštos. 
Jeigu nepasiseka išsivaduoti 
realiai ir būti nekaltam per 
malonę, jis mėgina išsivaduoti 
bent formaliai per juridinį 
n e a p k a l t i n a m u m ą : nebū
damas nekaltas jis nori būti 
bent neapkaltintas... Džiaugs
mas galėti nusidėti ir būti 
neatsakingam už šią nuodėmę 
įsijungia į šitokią žmonių 
laimę. Tačiau nesunku paste
bėti, kad tai yra džiaugsmas, 
kilęs ne iš pergalės, bet iš 
pavargusio pralaimėjimo. 

A. Maceina 

Žūstančių sielų 
pobūvis 

„Margučio" konkurse III-ja premija 
atžymėtas feljetonas 

A BALYS AUGINĄS 

Pliurpalas, kaip pirmininkas, dengiąs savo 
nuosava krūtine organizacijos opiąsias opas, pažadė
jo pats imtis diplomatinės tautinės misijos. 

Ir iš tikrųjų — sekmadienį pietums į mano namus 
jis atsiuntė tūlą savo tolimą giminaitę su vyru, kuri, 
anot jos pačios išpažinimo, buvo aklai dainos menui 
ir lietuviškos visuomenės labui paskyrusi savo žemiš
kąją buitį. 

— Kaip prasminga, — vis dūsavo susižavėjusi 
mano Aliutė, nešdama į stalą kukulius ir visa, kas 
pas mus pasitaikė skaniausio. 

Abu meniškai sutašė mano žmonelės tam reika
lui paruoštus pietus. Paskui, iškilmingai susėdus prie 
kavos puoduko mūsų salionėlyje, Sveplioji daininin
kė pati pasiūlė: 

— Dainuosiu viską, ką norėsit. Mano repertuaras 
platus. Užtektų ir keturiom valandom... 

— Nesikuklink per daug, brangute, sakyk atvirai 
— ir visą dieną galėtum be pertraukos melodijas 
vedžioti — patikslina mylintis žmonos meną vyras. 

— Tiesa, pianistui, ponas, tai jau mokėsim per 
pusę. Turiu tokį nebrangų senuką. Gerai palydi. Nors 
kartais ir neprimato smulkesnių gaidų, ir rankos 
dreba. Na. pirmininkas pažadėjo, kad už mano Sukne
lę, kurią užsisakysiu jūsų vakarui, sumokėsite iš 

•ekonominių sumų. O šiaip, kaipgiš, neimsiu nė cento 
— dainuosiu veltui... 

Čia mano Aliutė nežymiai nubraukė sušlapusias 
akis. Ji, atleiskite, visada jautri idealizmui. 

— Bilietą vyrui, aišku, duosite? Jis mėgsta manęs 
klausytis... 

O jos asmeniškasis meno pažas, sunėręs putnias 
rankutes apie apvalainą pilvuką, pakėlęs akis j lubas. 
linkčiodamas pritaria: 

— Dainą mėgstu. Rodos, klausyčiau taip be galo 
ir be krašto... O Maironio dainos mane tiesiog pakelia 
į aukštybes... 

Žvilgterėjau į porą šimtų svarų savininką ir 
mintyse pagerbiau susikaupimo minute Maironį. 
sugebėjusį tuos svarus iškelti į dausas. 

— Zirniuk, ar nereikėtų ir kitiems mūšų giminai
čiams paimti bilietus? Jie visi labai muzikalūs ir 
mėgsta gerą koncertą. Tai jau aš pati iš pirmininko 
paimsiu „garbės bilietus". 

— Aš žinau, kaip būna su koncertais, — drūčiai ir 
žinovo balsu stojo į mūsų sandėrį storasis pažas. Štai, 
kai mano žmona buvo Italijoje, tai ten Milano Scalos 
menadžeris išdalindavo šimtus bilietų veltui. Taip. 
sako, daro didieji menininkai. Kad publika tik plotų ir 
keltų ovacijas solistams. Tuo būdu sudaro garbę solis
tui. Pakelia spektaklio lygį. 

— Esu ir aš girdėjęs apie tuos veltūnus — 
klakerius, — liūdnai prisipažinau, nors po Italiją ir 
nevažinėjau... Tik gaila, kad mes ne Milano Scala. Ir 
bilietais taip lengvai nesišvaistome. Ne garbės.o pelno 
siekiame. 

Kadangi kitų menininkų neįstengėme suvilioti, 
tad ir išsirinkome šį švepluojantį talentą. Su 
nepaprastai stipriu Pliurpalo palaiminimu. 

Po dviejų savaičių geros reklamos, viliojančių 
pažadų, įvyko mūsų taip stipriai suplanuotas pobū

vis su menine dalimi (kaip sakoma). Makšteiės liudiji
mu, tą šeštadienį apylinkėje turėjome dvejas vestu
ves, daktarienės gimtadienį, inžinierių krikštynas — 
žodžiu, apkrautą parengimų kalendorių. Pati gamta 
atvirai stojo opozicijon: lijo kibirais, lyg per septy
nis brolius miegančius. Makšteiės dievobaimingu 
įsitikinimu šis septynių miegančiųjų lietus ir sušlapi
no mūsų pobūvį. Tiesiog tvanu nuplovė nuo žemės 
paviršiaus. O visą jo didybę suėdė nuostoliai. Lyg 
kandys sukapoję visas mūsų viltis... 

Paskutinį kartą neramiai plakančiomis širdimis 
sukišome barzdas į parengimo biudžetą. O čia ir be 
Gliaudos buvo aišku, kad tai mūsų organizacijos 
paskutinioji agonija. Deficito didžiausią poziciją 
sudarė damininkės garderobas. (Ir rask man dviejų 
šimtų dolerių vertės suknią tokiam reikalui!) Suėdė 
mus ir tie dainininkės išgarsinti „garbės bilietai"... 
(Turėk man tokią gausybę artimų giminaičių ir 
gerbėjų!) Gal tie giminingi gerbėjai ir kėlė nuošir
džiausias ovacijas, tačiau mūsų Milano Scalos 
stulpai buvo nebepataisomai sugriuvę... 

Neaiški liko ir bufeto pozicija. Gėrimai tedavė 25 
dol. pelno. Visi bare patarnavę pirmininko gimi
naičiai, tikriausiai, priklausė mūsų opozicijai: jie 
buvo tiek girtutėlaičiai. kad su jais iš viso nėjo 
susikalbėti. Tiesa, degtinė buvo visa išgerta. Tik pini
gų nebuvo. Mūsų iždininkas visame savo dievo
baimingame sąžiningume niekaip negalėjo susi
gaudyti, kaip ji išgaravo. 

O kad ji buvo išgaravusi — aiškiai liudijo tušti 
buteliai. 

Toje visiškoje tuštomoje mes trise — kaip 
paskutinės trys žūstančios sielos — krapštėme iš 
nuosavų kišenių savo organizacijos laidotuvėms... 

Pabaiga 
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Antrą dvidešimt penkmetį pradėjus 

„Refugee says US blind 
to Soviet threat" 

Didysis dienraštis „The Sun-
day Globė" lapkričio 28 įdėjo 
Associated Press žinią, kurioje 
rašoma, kad prieš 12 metų Si
mui Kudirkai Amerikos Kran
tų apsaugos buvo atsakytas 
politinis prieglobstis ir jis prie
varta buvęs grąžintas į sovie
tų laivą. Po trejų su puse metų 
sovietų darbo stovyklų ir kalė
jimų ir 8 metų gyvenimo JAV 
Kudirka sakąs, jog amerikie
čiai nemato sovietų grėsmės. 
Jis sako, jog Amerika yra gra
žus kraštas, bet kol dar nevėlu 
„pabusk. Amerika, pabusk". 
Komunizmas esąs baisus prie
šas, 52 metų lietuvis pabėgėlis 
sako „The Standard Times of 
New Bedford"kore8podentui te
lefoniniu pasikalbėjimu iš San
ta Monica, Calif., kur jis nese
niai persikėlęs iš New Yorko. 
Skliausteliuose rašoma: „Ku
dirka held a claim to US citi-
zenship through his mother, 
who was born in Brooklyn and 
immigrated to Lithuania as a 
child". 

Kudirka sako, kad šis lais
vas kraštas neturėtų turėti iliu
zijos dėl Sovietų Sąjungos kės
lų, jie esą gangsteriai. 

1970 m. spalio 23 d. Kudir
ka, radijo operatorius sovietų 
žuvų perdirbimo laive Soviets-
kaja Litva, atkreipęs tarptau
tinį dėmesį, kai jam buvo atsa
kytas politinis prieglobstis ant 
Coast Guard kuterio Vigilant, 
kai jis ant jo nušokęs iaike žve
jybos derybų prie Martha 
Vineyard. Jis buvęs prievarta 
grąžintas į sovietų laivą, so
vietų laivo jūrininkų, o vėliau 
sovietų nuteistas už išdavyatę 
10 metų sovietų kalėjimo. 

Prezidentas Richard M. Nix-
on pareiškęs tada „shock and 
outrage" dėl to incidento ir iš
leidęs naujas instrukcijas, kad 
ateityje politiniams pabėgė
liams būtų suteiktas politinis 
prieglobstis. O to incidento pa
sėkoje admirolas William B. 
Ellis ir jo štabo viršininkas 
kapt.Fletcher W. Brown, kad 
nebūtų teisiami karinio teis
mo, išėjo Į pensiją. Laivo kapi
tonas Ralph E. Eustis buvęs 
pažemintas ir pašalintas iš ka
pitono pareigų: kiek vėliau ir 
jis pasitraukęs iš tarnybos. 

Simas Kudirka išbuvęs tre
jus su puse metų sovietų dar
bo lageriuose ir kalėjimuose, o 
tada buvęs paleistas išvykti į 
JAV su savo šeima. Kudirka 
sako. kad tai buvęs žiaurus 
įvykis, bet jis esąs dėkingas 
Dievui, kad jam pasibaigė ge
rai. Tačiau sovietų atžvilgiu jis 
labai kritiškas. Vakarų vals
tybių vadai vyko į Leonido I. 
Brežnevo laidotuves, mezga ry
šius su nauju sovietų valdovu 
Yuri Andropovu, gis irgi esąs 
kaip Adolfas Hitleris. 

Kudirka atvyko į JAV 1974 
m. Kurį laiką gyveno pas drau
gus New Jersey. o vėliau persi
kėlė j New Yorką. Dabar nese
niai persikėlė į Santa Monica, 
Calif.. kur su savo draugu ver
čiasi ..in gardening and land-
scaping". Jo duktė Lolita ište
kėjusi už amerikiečio kario 
Vakarų Vokietijoje, o sūnus 
Evaldas 16 metų. gerai prisi
taikęs prie amenkietiško gyve-
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nimo. „Too much rock and 
roll", pasakęs Kudirka, baig
damas pasikalbėjimą. 

Kai mes savųjų tarpe kal
bam tokiomis temomis, tai ma
žai naudos, bet kada tokie pa-
s i k a l b ė j i m a i p a t e n k a į 
amerikiečių laikraščius, tai yra 
visai kas kita, nes tas atkrei
pia jų didesnį dėmesį į komu
nizmą. Daugelis mūsų galėtu
me surasti progų kartas nuo 
karto ką nors patalpinti a m e 
rikiečių spaudoje, tik reikia no
ro ir ryžto. O tą lengviausiai 
galėtų daryti jaunesnioji kar
ta, kuri yra baigusi mokslus 
jau šiame laisvės krašte. 

APIE LATVIUS 
IR LENKUS 

„The Boston Sunday Globė" 
lapkričio 28 d. didelėmis raidė
mis įdėjo ilgoką straipsnį. 
Straipsnyje rašoma, kad Bos
tono latviai gauną žinias, kad 
jų tėvynėje auga pasipriešini
mas prieš sovietų okupaciją. 

Liga, kuri prasidėjusi Lenki
joj, plečiasi į Latviją, taip sako 
Julius Kadelis, Pasaulio Lat
vių federacijos pirmininkas. 
Federaci jos centras esąs 
Meunsterio mieste, Vakarų Vo
kietijoje. Dabartiniu metu Ka
delis lankąs JAV ir Kanadą 
painformuoti latvius apie pa
dėtį jų tėvynėje. Taip neseniai 
slapta atgabentos fotografijos 
iš Latvijos rodančios: Iškaba 
prie Latvijos sienos „Do not 
enter", kas nors prie tos iška
bos dar prirašęs „Russians in 

Latvia". Rygos priemiestyje 
plakatas šaukia „Maskva, su
stok terorizavusi Latvijos žmo
nes". Kitur ant bažnyčios du
rų p l a k a t a s — „Laisvės 
Latvijai". Aukštai medyje ma
toma iškelta Latvijos vėliava. 
Parade Rygoje spalvotame pa
veiksle jaunos merginos žy
giuojančios — raudona — bal
t a — r a u d o n a s p a l v o s 
suknelėmis. Tai Latvijos vė
liavos spalvos. 

Kadelis kalbėdamas lat
viams latvių liuteronų bažny
čioje Brooklyne, Mass., sakė, 
kad jo organizacijos tikslas pa
laikyti ryšius su latvių pogrin
džiu, o gautomis žiniomis in
formuoti latvius ir pasaulį. 
Tose gaunamose informacijo
se duodamos žinios, ką rusai 
daro Latvijoj. Motina, kurios 
sergančiam kūdikiui buvęs rei
kalingas pienas, tik gydyto
jo receptu gavusi 200 gr. pieno. 
Tai esą baisu. Rusų kalba bru
kama nuo vaikų darželio, o lat
vių niekinama. Amerikoje 
jaunimas mažiau 18 metų yra 
apsaugotas nuo įvairių blogy
bių, o Latvijoj nė vienas iki 18 
metų negali dalyvauti bažny
tinėj tarnyboj ar padėti baž
nyčiai. Net ir bažnytiniam cho
re negali dalyvauti. Be to, 
rusai visomis priemonėmis 
stengiasi sumažinti Latvijos 
latvių skaičių. 1940 m. Latvi
joj latvių buvę 85 proc, o da
bar likę tik 53,7 proc. Ir įvai
rias kitas bėdas Latvijoj 
pasakoja Kadelis. 

(Tęsinys) 
Kaip žinoma, Dainava yra 

Michigano valstijos inspek
tuojama ir reguliuojama. Dve
jus metus turėtas provizorinis 
leidimas 1982 metais buvo „iš
keistas" į reguliarų leidimą. 
Laukti ir pramatyti stovykla
viečių taisyklių pakeitimai iš 
valdžios dar neįvyko. Tam 
besiruošiant, buvo paruoštas 
Dainavos stovyklos taisyklių 
konspektas bei įvairių darbų 
aptarimai. Tarybos pirminin
ko iniciatyva buvo išsirūpinta, 
kad stovyklos nuosavybės mo
kestis, pradedant 1983 metais, 
bus sumažintas per pusę. Iš
vertus doleriais, ta pusė yra 
apie du tūkstančius dolerių į 
metus. Kalbant apie pinigus, 
reikia pastebėti, kad stovykla 
verčiasi savo metinio biudžeto 
rėmuose. 

Stovyklos finansinius rei
kalus kruopščiai tvarko S. 
Smalinskas, valdybos iždinin
kas . Jam talkina A. Bražėnas, 
valdybos buhalteris. 

Stovy k los 
Smulkūs įvykusių stovyklų 

aprašymai spaudoje jau praei
tyje. Dainavoje stovyklauta 
buvo dešimt savaičių per va
sarą. Tiek tebuvo ir laiko. Žo
džiu, kiekviena diena buvo pa-
n a u d o t a . N e s k a i t a n t 
pavasarinių kursų, stovyk
lavimas prasidėjo kapų puoši
mo savaitgalyje su skautais ir 
pasibaigė su darbo dienos sa
vaitgaliu, kada Dainavon rin
kosi Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos aktyvistai . Po dvi 
savaites stovyklavo mokslei
viai ateitininkai ir jaunieji 
ateitininkai. Kitos grupės sto
vykla naudojosi po savaitę: 

RENGINIAI 

ateitininkai sendraugiai, fron
tininkai, mokytojai, studentai 
ateitininkai ir Lietuvių tauti
nių šokių instituto kursantai. 

Ypač paminėtina savaitė lie
tuviškai nekalbančiam jauni
mui. Šią stovyklą ruošia pati 
Dainava. Ją suorganizavo ir 
pravedė J. Damušienė su savo 
sutelktu kolektyvu. Tikimasi, 
kad su šia stovykla užsimegs 
nauja tradicija. Lietuviškai ne
kalbančio jaunimo gretos di
dėja. Nėra klausimo, kad pa
klausa panašioms stovykloms 
irgi kils. Nors Dainava čia 
imasi iniciatyvos, laukiama 
paramos ir iš plačiosios visuo
menės bei jos institucijų. Šie
met lietuviškai nekalbančio 
jaunimo stovyklą Dainava pa
rėmė tūkstančiu dolerių. Atei
tyje tikimasi susilaukti taik
lios paramos iš Lietuvių fondo. 
Už poros metų šios stovyklos 
turėtų išsiversti lygiomis. 

Apskaičiuojama, kad per šių 
metų stovyklas praėjo bent 
1,500 asmenų, daugiausia lie
tuviško jaunimo. Tai bene pa
našus skaičius visas lituanis
tines mokyklas lankančiųjų. 
Kitais metais stovyklaus maž
daug tos pačios grupės kaip ir 
šiemet. Dėl įvykstančių suva
žiavimų, kongresų bei kitų ren
ginių, stovyklų kalendorius 
bus atitinkamai pakeistas. 
Sekite spaudą dėl tolimesnių 
informacijų. 

Remontai i r 
pagražinimai 

Kad ir tvirčiausias invento
rius, kad ir stipriausi pastatai 
su laiku nešiojasi, nyksta. Kiek 
įstengėme, bandėme šią natū
ralią raidą pramatyti, kartais 
net už akių jai užbėgti. Pava
sario gale buvo į virtuvę įdėtos 
naujos koklinės grindys, ku
rios ne tik gražiau atrodė, bet ir 
švaros palaikymą palengvino. 

Keletą kartų praeityje, aud
roms praūžus, buvo nutraukti 
elektros laidai. Neturint elek-

Kalėdinė v a k a r o n ė — Kū
čios vyks gruodžio 12 d. 4 vai. 
p. p. So. Bostono Lietuvių pi- tros, sustojo ir šaldytuvai ir 
liečiu d-jos salėje. Visas pel- vandens pompos. To vengiant 
nas iš šios vakaronės skiria- ateityje, A. Grigaičio rūpesčiu 
mas P a s i u n t i n y b ė s n a m ų Dainava įsigijo elektros gene-
remontui Washingtone. Vaka- ratorių. Nors audrų nelau-
ronę rengia L. M. F . Bostono kiam, esam joms daugiau ne-
klubas ir kviečia visus atsilan- S u D e t k a d a p r a e i t y j e 
kyti, o tuo pačiu paremti ir pa- pasiruošę. Nebegalint sulopy-
siuntinybės remonto darbą. &> buvo pakeisti kanalizacijos 
Izidoriaus i r Vyten io Va- vamzdžiai prie mergaičių na-
syl iūnų smuiko — pianino nielio. Pakeista vienuolika su-
koncertas vyks sausio 9 d. 3 linkusių, sukrypusių stalų val-
val. p. p. First and Second g y k l o j e . J a u i š m a t u o t i 
Church salėje, 66 Malboro So. valgyklos langai naujoms 
Bostone. 

Lie tuvos n e p r i k l a u s o 
mybės šventės minėj imas 
vasario 13 d. 

Minkų radijo v a l a n d ė l ė s s a į f Jaukumo 

užuolaidoms, kad apsaugojus 
stovyklautojus nuo karštų pa
vakario saulės spindulių. Aiš
ku, užuolaidos prisidės ir prie 

49 metų sukakt ies koncer
tas ir šokiai kovo 12 d. 7 vai. 
vak. 

Šv. Petro l ie tuvių para
pijos reunion — sue iga ba
landžio 17 d. Lan taną restora-

„ A u š r o s " 100 metų sukak
ties minėjimas balandžio 24 d. 

Skambint — teL 847-0223 

M I S C E L L A N £ O U S 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir TSLsymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIUlUlIlUIUUlIllIlt 

Įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Val&nUnas 

Dairomasi, ieškoma stiprių 
oro siurblių, kurie bus įmon
tuoti valgyklos pastogėje. Toks 
natūralus oro atšviežinimas 
atvėsina įkaitintą patalpą ir 
atgaivins stovyklautojų nuo
taikas. Pati valgyklos salė jau 
perdažyta. Užpirkta šimtas 

naujų pagalvių už ketvirtadalį 
normalios kainos. Iki vasaros 
bus dar pakeisti apie penkias
dešimt išsidėvėjusių, sukiužu
sių čiužinių. Pastatų medinės _ 
pastoges ir karnyzai nuskusti IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
ir perdažyti. Žodžiu, stengtasi, "'"" " .. — . — • — » — •"---•> 
kur r e i k i a a t i t i n k a m a i reaguo- ISNUOM. 5 kamb. (2 miegami) butas. 
ti. Kur l u p a s i , uždažyti , k u r Brighton Parke. 
griūna, užkalti, kur bėga, už
sukti, kur pūva, išmesti. " —— - — 

ISNUOM 5 KAMB. butas Marąuette 
D a r pr ieš v i s a s Stovyklas Parke. Skambint po 6 vai. vakaro ir 

valdžios laboratorijoje buvo savaitgaliais tei. 471-1630. 
patikrintas Spyglio ežero van-
duo, kuris rastas tinkamas 
maudymuisi. Jame nerasta pa
šalinio užteršimo žymių. 

Per vasarą buvo ypač rūpin
tasi rajono priežiūra bei jo gra
žinimu. Nors pavėluotai pra
dėta, bet per vasarą žolė buvo 
pjaunama bei karpoma kaip 
„savo". Krūmokšniai pakeliui į 
maudyklę buvo iškirsti. Suau
gės pušynas, nudžiūvusios že
mutinės šakos nugenėtos, taip, 
kad dabar galima pušyne pasi
vaikščioti. Prieš kelerius me
tus pradėtas gamtos takelis bu
vo iš pagrindų atgaivintas, 
apgenėtas, praplatintas. Take
lio žolė buvo keletą kartų per 
vasarą nupjauta. Gamtos ta
keliu rūpinosi ir jį iš brūzgynų 
atkovojo Aras Kriaučiūnas su 
savo talkininkais. Tikimasi, 
kad tuo gamtos takeliu pa
trauks daugiau stovyklautojų. 

Šiuo metu to takelio pradžia 
yra į dešinę nuo kryžių kalno, o 
pirmoji, trumpesnė jo kilpa 
baigiasi ties maudykle. Ant
roji kilpa veda į Rambyno kal
ną ir per pušyną veda atgal į 
kryžių kalną ir pirmosios kil
pos pradžią. Antroji gamtos ta
kelio kilpa apjuosia naujai 
pastatytą Gedimino pilį. 

Pilies projektas ir statyba V. 
Veselkos, kuriam pagal savo 
sugebėjimus talkino jaunieji 
ateitininkai. Pilis — tai Jau
nųjų Ateitininkų sąjungos 
palikimas ir priminimas, kad 
auga nauja „lietuviškų pilių 
statytojų" karta. Kitas vaiz
dinis palikimas, tai studentų 
ateitininkų nutapytas stilizuo
ti tulpių iauko paveikslas ant 
vakarinės garažo sienos. Dar 
kitas, jau ilgalaikis, pagraži
nimas yra išdėstytas tarp sve
tainės ir maudyklės Tai kele
t a s t u z i n ų lapuočių ir 
spygliuočių medelių, kuriuos iš 
savo medelyno persodino A. 
Vasiuiis. Už kelerių metų me
deliai jau duos malonų pavėsį 
nuo saulutės besislepiantiems 
Dainavos svečiams. 

Pats ežeras ir pliažas irgi ne
liko nepastebėti ar užmiršti. 
Rudens viduryje Dainavoje 
viešėjo P. Baltakis, kuris lėk
tuvu iš Washingtono atsigabe
no savo sukonstruktuotą siurb
lį ežro dugno nuosėdoms 
apvalyti. Jį globojo ir jam tal
kininkavo S. Garliauskas. Ne
trukus pliažas pasipuošė nau
ju smėlio klodu, kuris per 
žiemą susigulės, o vasarą jau 
lauks naujų ar sugrįžtančių 
vaikučių ir jų tėvelių. 

CLASSIFIED ADS 
R E A L E S X A T £ 

3511 W. 75 Place. 3-jų miegamų mū
ro rezidencija, {rengtas rūsys. Gara
žas. Prašo $63,500. 

9112 S. Tully Ave. — Oak Laura. 4 
miegamų rezidencija. Įrengtas rūsys. 
Centr. vėsinimas. Platus lotas. Gara
žas. $66,900. 

19 metų senumo — 3-jų butų kampi
nis mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. 
garažas. Prie 64-os ir Austin. Vertas 
dėmesio. 

8 butų mūras. Geros pajamos. 
60-os ir California. $115,000. 

Prie 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

S E R A P I N A S 636-2960 

nuimi'i s* •mii immii i i i i i i i ini imii itt'.-; 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
lilIlIUIIilIlIlIlIlIlIllIlilIIIIililIlIUUIlIUIII 
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M, A. Š I M K U S 
INC OME TAX SERVICE 

NOTAKX PUBLIC 
4259 S. Mapievvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

•citokie blankai. 
linimrrmnrrrniimumuiiuuuiiiiiMiiii) 
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V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel - RE 7-5168 

ir kitus kraštus 
NEDAS, 4059 Archer Avenue 

(Bus daugiau) 

Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G i 

6 butų naujesnis. Geros nuomos. Pui
kus investavimas. Prie 73-čios ir Ked-
zie. Prašo $160,000. 

Savininkas finansuoja. 11 butų: 3 na
mai už vieną kainą. $30,000 įmokėti. 
$20,000 metinių pajamų. Prie 42-os ir 
Maplewood. 

BUDRAITIS R E A L T Y 
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 
Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė-
j imas. 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 apvl. 

Skambint 436-7878 
ŠIMAITIS REALT3 
2951 West 63rd Street 

nmnrrrrrrrrmrrmn;iiiillihiimi<iiiuiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6 5 2 9 S. Kedzie A v e . — 778-2233 
•llllIlIlHIIIIlUIIIIIIIHlim 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Dr. Albertas Gerutis 

Dr. Dovas Zaunius 
Mažosios Lietuvos sūnus — Nepri
klausomos Lietuvos valstybes užsie
nių reikalų ministras 

"Veikale perteikiau, Dagai turėtus 
šaltinius, tą Lietuvos diplomatijos at
karpą, su kuria siejasi dr. Zauniaus 
asmuo bei jo darbai. . . įterpiau ir vie
ną kitą savo atsiminimų epizodą". 
Taip rašo autorius knygos pratarmėje. 

Išleido Vilties draugijos leidykla 
1982 m., 56C psl., kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $7.50 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd St., 

Chicago, IX. 60629 

Komp. Jul iaus Gaidel io (f 
operos . .Mindaugo" 
mas gegužės 1 d. 

pristaty-

IULED0S" 
KALĖDINIU GIESMIŲ, PLOKŠTELĖ. ĮDAINUOTA MON-
TREALIO LIETUVIU CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO... 

PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES. VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE SI PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS. KAIMYNUS IR GIMINES 
GAUT! SIA PLOKŠTELE -S lŲSKITĘSlO — PLŪS $2 —PER
SIUNTIMUI. UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU: 

ATKARPA 

VILNIUS RECORDS OF CANADA 
672 VICTORIA AVE. 
VVESTMOUNT OUEBEC 
CANADA H3Y 2R9 

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS 

VARDAS IR PAVARDE 

ADRESAS 

SIUNČIU S 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G A S " 

Naujam skaitytojui tik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų yra tikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybe išei

vijoje, padėti savo artimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių ar kitokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų įnašas UBTDVTBS. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 

Užsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo , 
kuris-ri yra naujas skaitytojas. Pridedu dol. 

Siųsti: 

PAVARDE ir VARDAS 
No. Street 
City State zip 

:1 

K. 
DRAUGAS, JfSJfS W. SSrd St., Chicago, fll. 60629 

SEREN'AS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

10% — 20% — X0% pigiau mokėsit 
•17 :ifMlr:iii<)ą nik, mtiiu-v Ir aiiliimo 
Mlio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32081 o Wes t 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

VIZITINIŲ K0R7TLIŲ 
KEIKALn 

Vizitinių korte ių naudojimą* yr i 
|ražua paprotys Biznieriai j a s pm-
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graži** visi. 
tinss korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją vlaais panaJiais reikalai* 
Busite patenkinu miuų pa t a m a vi 
m u 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSTJNTA m 
AŠTUNTOJI 

PAGRASINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juoaaninn IMužvnrdienS 

?iom dienom Draugo spaustuve" 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino ši* 
'n'nlą naujais pfirnošimais. 

Tai geriausia dovana nauloms 
*mononis a r marčioms. Daugelis 
apdovnnnjo ki 'at įučins sima^indin-
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukaus i la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiaa 
rijose. 

'"7sakymus> siųst i : 
Mt AUGĄS, Knygų Skyrius 

4545 \V. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
2o rentij mokesčiams 



MADRIDE S U T I K A U BR.JONUSO Laiškas 
ANDROPOVO S Ū N Ų S T I P E N D I J A -

L. LIPAITEI 
J U O Z A S P R U N S K I S 

Sovietų Sąjunga žino Madri
do pas i t a r imų svarbą, dėl to į 
savo delegaciją y ra įjungusi 
dabar t in io s a v o valdovo sūnų 
Igorį Jurevičių Andropovą. 
Apie tai pa tyr iau iš ispanų 
laikraščių. T a r p š imtų viso
kių delegatų ne lengva jį išskir
ti, bet čia padėjo Austri jos am
basadorius, su kuriuo dažniau 
susi t ikdami pas ida rėm lyg pa
žįs tami . J is man sako , kad 
Andropovą lengva išskir t i , nes 
po prasegtu švarku y r a pasi-
vilkęs raudoną nertinį. 

Pataikiau, kai jis su kitais 
ėjo iš posėdžių salės. Pama
čiau, kad jis dėvi juoda is rė
mais akinius, yra s t a m b a u s 
ūgio. ryškių veido bruožų. J į 
pasveikinau ir rus i ška i pa
klausiau, ar j i s nesutiktų duoti 
interviu. Jis t ik a t s akė — vė
liau, be t nieko apčiuopiamo. 

Vėliau man Tasso korespon
den tas pažymėjo, k a d Andro
povas (sūnus) n iekam nėra da
vęs interviu, kad p a s t a n g o s 
gaut i su juo interviu būtų ly
gios nuliui. Apskr i ta i , Sovietų 
Sąjungoje esančiųjų sūnūs a r 
dukros neduoda interviu apie 
savo tėvus. 

Širdis a ts igavo ka lban t i s su 
Italijos delegacijos pirminin
ku, įgaliotu m i n i s t r u dr. Guu-
lio Biloncioni. Jį pr ie manęs 
a t v e d ė v i e n a a m e r i k i e č i ų 
delegacijos n a r ė , su kur ia pa
s idarėm lyg paž į s tami . Minis
t r a s pasiūlė nueiti į vaišių 
kambar į ir pas ika lbė t i susė
dus pr ie stalo. J a m galė jau ra
miai papasako t i apie Lietuvos 
va rgus rusų okupacijoje ir mū
sų laisvės t roškimus, prašyda
mas, progai pas i ta ik ius , už
tart i m u s . 

Jis paminėjo, kad anksty
vesniuose posėdžiuose Pabal
tijį, Lietuvą buvo- , pr iminęs 
JAV ambasador ius Kampel-
m a n a s ir k a d paskui , svars
t an t šeimų sujungimo klausi
mus, kiti šį reikalą parėmė. 
M i n i s t r a s mielai paėmė spaus
d in tas informacijas apie Lie
tuvą, pažadėdamas su jomis 
susipažinti . 

Iki šiol Lietuvos reikalą pri
m i n d a m a s j au kalbėjausi su 
ambasador ia i s šių kraš tų : Vo
kietijos, JAV, Austri jos, Belgi
jos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Graikijos, Islandijos, Italijos, 
Olandijos. Turkijos ir su Vati
kano delegacijos nar iu . Teko 
po vieną kitą žodį sumes t i su 
Rumunijos, Jugoslavi jos , Ry
tų V o k i e t i j o s , B u l g a r i j o s , 
Vengrijos delegacijų nar ia is , 
bet jie savo nuomonės negali 
turėti a rba ją reikšti. 

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 
konferencijos posėdžių nebu
vo, bet la ikraš ty skaičiau, kad 
dieną prieš ta i Ispanijos dele
gacijos pirm. ambasador ius 
Soraluce plenumo posėdy, pa
sakęs taikią kalbą, pabrėžė: 
reikia formuoti ne tylos taiką, 
o pa remtą laisve taiką ir skati
no pri imti nuostatus , kad būtų 
pal ikta da rb in inkams laisvė 
organizuotis, kad būtų užtik
rinta religijos laisvė, šeimų ge
rovė, k a d nebūtų t rukdomos ra
dijo t ransl iaci jos ir k a d būtų 
d u o d a m a laisvė laikrašt inin
kams. 

Šeštadienį būnan t la isvam 
nuo posėdžių, parūpo nuva
žiuoti už beveik 100 mylių 
esančią Avilą — Šv. Teresės 
miestą. Neįtikėtina, ka ip ta 
šventoji dominuoja ne vien re
liginį to miesto gyvenimą, bet 
ir ūkinį, socialinį. 

Aviloje daug šv. Teresės sta
tulų. J o s gimimo vietoje — 
puošni koplyčia, o sodely, kur 
su broliu žaisdavo, d a b a r jų 
mažų statulos Visos vietos at
žymėtos, kur tik šv. Teresė gy
veno, dirbo. J a u t r i lenta pri-
kaita prie Marijos a l tor iaus su 
parašu, kad, kai mirė jos moti
na, šv Ten-sc tr^'.ai meldėsi 
pne to altoriaus, p r a šydama 
M a n a nuo tos rin-nos tapt : ;og 

m o t i n a . Nuos tab i ka tedra , pa
s t a t y t a iš storų mūrų, kad rei
kale bū tų ka ip gynimosi tvir
tovė. Ypač į spūd inga senovės 
l i ekana , mi lž in i škas m ū r a s ap
link senovės miestą: 12 metrų 
aukšč io , 2,557 metrų ilgio sie
na , i š m ū r y t a iš akmenų per 9 
me tus . Ta i vis g in t i s nuo a ra 
bų a r kitų priešų. Čia ir karme-
ličių v i enuo lynas , šv. Teresės 
re formuotas . Aviloje su t ikau 
dvi i s p a n e s : vieną iš Mad
rido, ki tą iš Barcelonos. J o s 
m a n e užvedė „an t t ikro kelio": 
p i r m a nuei t i į tur izmo raš t inę , 
ten g a u t i spausd in tų informa
cijų ap ie miestą, o paskui dai
ry t i s . Metodas ge ras . 

I s p a n a i mėgs ta vyną. Val
g y d a m i ger ia , ka ip pieną. Sė
džiu k a r t ą su ketur ia is ispa
na i s pr ie s ta lo, va lgome žuvis , 
jie užge r i a vynu, v ienas ir sa
ko: 

— P a s m u s y r a toks posakis : 
žuvis g i m s t a vandeny , o mirš
t a v y n e . 

I span i jos moterys daugiau
sia i lga i s , t a m s i a i s d rabuž ia i s , 
a t rodo rimtai. Kažin kodėl is
p a n ė s , no r s da r ne žiema, dėvi 
b a t u s i lga is au la i s . 

S e k m a d i e n i s — vėl n ė r a 
Madr ide konferencijos posė
džių. Sėdu į t raukin į ir lekiu į 
Segoviją. T r a u k i n y s elektri
nis , lekia grei ta i . Į vagoną vis 
l ipa nau j i ir nauji skautų bū
rel iai , o t a i p p a t ir kitų j a u n ų ir 
p a g y v e n u s i ų žmonių su dide
liais m a i š a i s a n t pečių, t r au
kia p ra le i s t i šventadienį kal
nuose . 

Segovijoje didžiausia įdo
m y b ė — romėnų s ta tybos van 
dent iek is — ak v a d u k a s . J i s j a u 
2000 metų senumo, s t a t y t a s 
A u g u s t o la ika is . Ta ip n u t a š y t i 
s t a m b ū s a k m e n y s , kad suda
rytos a rkos , s tulpai be jokių 
ka lk ių a r ki tos rišamos me
džiagos , sudėt i a n t ki ts ki to į 
men i šką pas t a t ą , s iekiant į 29 
m e t r u s aukščio su š imta is ar
kų. Iš l ikęs t a r p a s 728 metrų il
gio. I r vanden t i ek i s dar šio 
š imtmečio pirmojoj pusėj buvo 
n a u d o j a m a s . 

Ki ta Segovijos įdomybė — 
k a t e d r a . Tiek čia archi tektūr i 
nio ir t apybos , v i t ražinio , 
sku lp tūrų meno, Kad ji vad ina
ma k a t e d r ų kara l iene . 

K a t e d r a i savo įdomumu ne
nusi le idžia Alkaza ro tvi r tovė, 
karal iškie j i rūmai , p a s t a t y t i 
a n t a u k š t o ka lno , upės pa
kran tė je . Atrodo, t a tvir tovė 
n e p a i m a m a — tokios masy 
vios s ienos , t a ip aukš ta i iški
lusi, ne t ir a r ab i ška i s orna
m e n t a i s papuoš ta , su d a u g y b e 
senų p a t r a n k ų ir riteriškų šar
vų. Įkop iau d a r 150 laiptų į 
bokšto v i ršūnę , ^r a ts iskleidė 
nuos t ab i Segovijos miesto pa
n o r a m a bei p la tūs Ispani jos 
l auka i . 

Livija Lipaitė 

Emilija Jonuš ienė . gyv 
Omahoj, Neb ra ska , savo mi
rusio vyro muziko Broniaus Jo
nušo atminimui prieš penke
rius metus įsteigė kasmetinę 
vieno tūkstančio dolerių sti
pendiją studentui , kuris šalia 
savo pagrindinių studijų stu
dijuoja ir l i tuanist iką, pasižy
mėjęs moksle ir dalyvauja lie
tuviškoj veikloj. Šių metų 
stipendija teko Livijai Lipai-
tei, gyvenančiai Los Angeles 
mieste. P i rmąs ias stipendijas 
laimėjo Robertas Saldys iš 
Brazilijos, Mary tė Bizinkaus-
kaitė iš Bostono, Vilius Dun-
dzila iš Chicagos ir Teresė Gai-
delytė iš Omahos . 

Lipaitė tik prieš septynerius 
metus a tvyko iš ok. Lietuvos, 
kur baigė gimnaziją ir penke
rius metus mokėsi Meno ins
titute. Atvykusi į šį kraštą, at
naujino s tudi jas California 
State University (Long Beach). 
Studijų š aka — keramika. Šį 
rudenį studijas baigia, ir spa
lio 24-28 dienomis universiteto 
patalpose buvo jos darbų vie
ša paroda — diplominis dar
bas . Atsiliepimai apie išstaty
tus darbus labai geri. Belieka 
dar jai parašyt i tezę, ir ji gaus 
magistro laipsnį. 

Iš Lipaitės profesorių R. 
Ramsey ir W. Young bei lietu
viškų organizacijų vadovų re
komendacijų matyt i , kad Livi-
j a n e p a p r a s t a i d a r b š t i 
studentė ir gera lietuvaitė. J i 
kasmet aukoja savo darbus lie
tuviškoms organizacijoms, da
lyvauja „Lietuvių dienų" ir 
amerikiečių rengiamose paro
dose, t a lk ina lietuvių rengi
n iams ir savo kūriniuose sten-
g i a s i į d i e g t i l i e t u v i ų 
t a u t o d a i l ė s s a v i t u m ą , at
skleisti jos grožį. 

Jaunai menininkei , siekian
čiai profesinių aukštumų, lin
kime labai geros sėkmės ir nea
bejojame, kad savo talentu 
prisidės prie lietuvių vardo iš
garsinimo. 

G. 
Linksmas žmogus gyvena 

ilgiau ir geriau, kaip surū-
S ė l i s - Fedenci 

A T S K I R I 
N E S U S I P R A T I M A I 

A R P O L I T I K A ? 

Maždaug poros mėnesių 
laikotarpyje Vilniaus muiti
nės sprendimu mano kaimy
nei M.D. buvo grąžinti gimi
nėm siųsti du siuntiniai, 
vienas į Vilnių, ant ras — į 
Rumšiškes. Grąžinimo priežas
tį oficialus š t a m p a s nurodo 
„objects usages" , atseit, varto
ti dalykai. O r a n k a rusiškai 
t a t a i i r s u k o n k r e t i n t a : 
„Odežda byvšaja b upotreb-
lennyji k peresilkie zapresče-
na" (vartotų drabužių persiun
t i m a s u ž d r a u s t a s ) . B e t 
faktiškai abiejuose siuntiniuo
se buvę ap rangos dalykai buvo 
tiesiai iš krautuvės dėti į 
siuntinį, t.y. visiškai nauji ir 
niekeno nė minutės nedėvėti. 
Palaikyti juos dėvėtais tegalė
jo arba nebla ivus muitinin
kas, arba tuo pagrindu sovie
tinės įstaigos ir pareigūnai 
mėgina maskuot i viešumai 

neskelbt iną siuntinių grąžini
mo priežastį. Būtų t ikslinga. 
kad tolygius savo patyr imus 
s iuntėjai praneštų „Draugui" . 
Iš to aiškėtų, ar tai tik atskiri 
nesus ipra t imai , ar t a m tikra 

CK>O<>O<><>0-C><><X><>OOOO-CH>C><><>0-0-<>0-

Kovos del Lietuvos 
nepriklausomybes 

DR. Antanas Rukša 

n i - t o m a s 

Kovos su lenkais 1920-1923 
Šis istorinis veikalas didelio forma

to, 524 psl. rv-ji dalis (tąsa iš II L) 
kovos su lenkais Suvalkijoje 1920 m. 
rugsėjo menes]. V-ji dalis — 2ali-
govskiada ir VT-ji dalis — kovos neu
tralioje zonoje. Išleido Lietuvių karių 
veteranų sąjunga "RAMOVĖ", Cleve-
land 1982. Spausdino Tėvų Pranciš
konų spaustuve Brooklyne. N.Y. 

Kaina su persiuntimu S 16.50 
Užsakymus siųsti: 

I DRAUGAS, ĄSAS W. 63rd St., 
CMcago, III. 60629 

D - C K > 0 < H > 0 0 - C K > 0 - 0 < > O O O C K > 0 - 0 - C H ^ O - C > 0 0 -

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 8 d. 

LIETUVIU FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2422 W. Marque t te Rd. Chicago, UI. 60629 
Telefonas : 737-2110 

AKTYVAI - $2,700,000 

K A S O S VALANDOS: 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

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

Jaunimo centre 5620 S. Claremont 

12-7-82 MOKA U2: 

Kinamają Sąskaitą 8% 
90 I )ienų Certifikatus (min. $5,000) 8.75% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 9% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5.000) 9-75% 
All-Savers Certifikatus 6.49% 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų. Vienų Metų. ir Trijų Metų 
Certifikatai. 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

PASKOLOS: 
Asmeninės nuo 12.5% 
Namų <Mnrtgages) nuo |2£% 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 
D A N U T Ė BIELKEVIČIENĖ 

Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 4 die
ną. Palaidota gruodžio 7 d. Šv. Kazimie
ro Lietuviu kapinėse. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jai 
amžina ramybe. 

Šv. Mišios už jos siela bus atnašauja
mos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Rock-
ford, Illinois. 

Nuliūdę lieka: 
Vyras dr. Algim-antas 
dukros Regina ir Virginija 
tėvai Adolfas ir Sofija Kamarauskai 

Miros uoliajam Mažosios Lietuvos Lietuvių Drau
gijos veikėjui 

A. f A. VILIUI TRUMPJONUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia jo ŽMONAI, jo DUKRAI, 
jo SŪNUMS, ANŪKAMS ir ARTIMIESIEMS ir kartu 
liūdi 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DR-JA 

sovietinė politika, dėl kurios 
būtų galima imtis ir tam tikrų N a m a i b e k n y g ų y r a k ū n a s 
politinių žingsnių. D e sielos. 

V. Vaitiekūnas Lotynų priežodis 

Pranešame draugams ir paž į s t amiems , k a d 1982 
m. gruodžio 3 d. Zapyškyje mirė 

A. + A. 
ALEKSANDRAS POŠKAITIS 

Nuliūdę lieka žmona ANGELE ir 
dukra AUŠRA ŠAULIENE su ŠEIMA 

A. + A . 
MARYTEI VAITEKŪNIENEI 

mirus, sūnui Aleksui su šeima reiškiu gi
lią užuojauta ir kartu liūdžiii. 

KLEMENSAS DUNDULIS 

Mylimai žmonai mirus, 
jos vyrui 

KOMP. JULIUI GAIDELIUI 
reiškiu gil;ą užuojauta. 

LUCUA TVIRBUTIENE 

EU D E I K 1 S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4330-34 So. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArč is 7 - 1 7 4 1 - 2 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 Yv\ 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KLHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Kaygos autorė amerikietė mokslininkė, kusi yra gavusi ne vieną 
atiymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradiną, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
larą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VARNE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato. 290 pusi. kieti rirJeliai. Graii dovana 
kiekvienai progai 

Pubdsshed by VA NOSTRAND REJNHOLD Company. New York. 
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STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
1414 Vi. 89tfc STREET Te*. REpublk- 7-121S 
11028 Soutfiw»t Hig*w»y. PmJoa HlUa, I1L Tel. 974-4410 

fcun turi javo sky~us 
persiuntimu £26.10 
mokmčio 

idon. roronto, Melboume ir kitur. Kama su 
IHinoii gyventojai dar pridedi S1.S2 valstijos 

PETRAS BIELIŪNAS 
4*4* SO. CALJFOR.Vl AVEL TH. LAfayette J-S572 

% = 

UtMlrymoB aft)rti: 
DRAUOAS, į545 We*i 63rd St-, Ck\eagoJ IL 60€t9 

VASAITIS - IUTKUS 
' « « « ) » • AV^. CICERO, I L ^ T«L OLympic S-100S 

* » 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 8 d. 

x Chicagos Anglijos-Britani-
jos lietuvių klubo metinis narių 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, gruodžio 12 d., 2 vai. 
popiet Vyčių salėje. Po susirin
kimo vaišės. Klubo nariai kvie-

1 v'iami gausiai dalyvauti. 

x LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba rengia vakaronę 
gruodžio 10 d., penktadienį, 7:30 

x Dr. Kazys Šidlauskas, Ame-
rikos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, pasiuntė sveikinimą naujai Į y a l ^ J a u n i m o c e n t r o k a v i 

Paskaitą skaitys dr. Ii-išrinktam JAV LB krašto vai 
dybos pirmininkui dr. Antanui 
Butkui. Pirmininkas, padėkoda
mas už sveikinimus, išreiškė 
viltį, kad bus konsoliduotos vi
sos išeivijos lietuviškos jėgos 
vieningam darbui. 

X Putnamo seselių rėmėjų 
metinė vakarienė bus ateinan
čių metų kovo 20 d. Jaunimo 
centre. Meninę programą atliks 
Irencs Veleckytės baleto studi
jos mokiniai. 

x Jonas J. Kaunas parašė | 
laišką, kuris buvo išspausdintas, 
"Chicago Tribūne" gruodžio 4 d. ; 
laidoje. Jis primena, kad, kai 
atvyko Sovietų Rusijos sporto 
komanda, sporto korespondentai 
visus sportininkus vadino "ru-1 
sais", kai tuo tarpu V. Valters 
yra latvis, A. Sabonis, S. Jovai- : 
ša ir V. Chomičius yra lietuviai. 
J. J. Kaunas prideda, kad spor
to pranešėjai padeda daugelį 
tautų, esančių užgrobtų Sovietų 
Sąjungos, "rusifikuoti". 

X Dr. Izidorius Alis, gyvenąs 
ir dirbąs Springfield, Mass., kri
tiškai serga ir yra paguldytas 
Connecticut universiteto Demsy 
ligoninėje. 

X šv. Vardo draugija švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 7 d., 8 vai. turės spe-

neje. 
nas Sidrys tema "Akys ir jų pa
sikeitimai žmogaus gyvenime". 
Visi kviečiami dalyvauti. 

X Žurn. Bronius Kviklys, Chi
cago, m., "Lietuvos bažnyčių" 
ir kitų knygų autorius, atsiuntė 
auką už kalėdines korteles. La
bai ačiū. 

X Julius ir Aldona Klygiai, 
Barrington, UI., T. Bauža, Keno-
sha, Wisc., L. Kankus, Nece-
dan, Wisc., Kazys Urbšaitis, 
St. Petersburg, Fla., atsiuntė po 
10 dol. už kalėdines atvirutes ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

X Dr. A. Marčiukaitis, Gil-
lespie, m., dr. J. Žirgulis, Santa 
Monica, Cal., Kostas Aras, Ci
cero, UI., atsiuntė po 10 dol. už 
kalendorių ir kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

x J. Juškevičienė, Baltimore, 
Md., atsiuntė 10 dol. už kalėdi
nes korteles ir kartu palinkėjo 
visiems spaudos darbuotojams 
Dievo palaimos. Ačiū už viską. 

x Petras ir Ona Abromaičiai, 
Lemont, UI., apsilankė "Drau
ge", pratęsė prenumeratą, įtei
kė 15 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių ir paaukojo 10 
dol. dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. P. Abromaitis ver-

X Elena Butkus, Los Angeles, 
Cal., pratęsė prenumeratą su 20 
dcl. auka už kalėdines korteles 

i 

ir kalendorių. Labai ačiū. 
x Dr. Gedimine s Balui as, 

Chicago, 111., Lietuvių Fondo 
pirmininkas, visuomenininkas, 

i lietuvių kultūros ir "Draugo'' 
j rėmėjas, užprenumeravo vienam 
asmeniui "Draugą" kaip dovaną 
ir kartu pridėjo 25 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Inž. Mečys Krasauskas, 
South Pasadena, Fla., veiklus 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, atsiuntė už kalėdines kor
teles ir kalendorių 17 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Vaclovas Leščinskas, Cice
ro, UI., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 15 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir Kalėdų 
švenčių proga sveikina visus 
"Draugo" darbuotojus, linki ge
ros sveikatos ir ištvermės dir
bant lietuvišką darbą. Nuošir
dus ačiū už viską. 

X Inž. K. A. Girdvainis, Lisle. 
UI., Vytas Miceika, Hickory 
Hills, UI, Leon Ruth, Oak Lawn, 
Dl., John E. McCloskey, Spring
field, Pa., S. Račinskas, Cleve-
land, Ohio, V. D. Sirgedai, 
Euclid, Ohio, atsiuntė po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

X Aurelius ir Danutė Pra
puoleniai, Downers Grove, UI., 
inž. Vladas Sinkus, Western 
Springs, UI., Vincas Bartuška, 
Willoughby Hills, Ohio, atsiuntė 

! po 15 dol. už kalėdines korteles 
: ir kalendorių. Labai ačiū. 

X Rozalija Micevičius, Chica-
go, UI., atsiuntė už kalėdines 

i korteles 20 dol. auką. Labai 
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čiasi kilnojamo ir nekilnojamo i aciu. 
dalias šv. Mišias, o po to salėje į turto prekyba. 
pusryčius ir susirinkimą. 

X Aleksandra Kivėnienė buvo 
anksčiau Šv. Kryžiaus ligoninė
je ir, kiek pasveikusi, grįžo na
mo. Babar vėl susirgo ir pagul
dyta toje pačioje šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Draugai ir pažįstami 
galėtų ją aplankyti. 

X Ateitininku skyriuje perei
tą šeštadienį, gruodžio 4 d. lai
doje, per klaidą buvo paskelbta, 
kad Ateitininkų Naujų metų su
tikimas sendraugiams kainuos 
30 dol, o iš tikrųjų turėjo būti 
W doL 

x "Draugo" administracijos 
suvenyrų parduotuvė yra gavu-
a lietuviškų lėlių, kurias Kalė
dų dovanoms galima nebrangiai 
įsigyti. P*eikia kreiptis į admi
nistraciją. 

x Loretto ligoninė savo 700 
tarnautojų turėjo advento pra
džios ir Kalėdų susitikimą ir 
vaišes, kurias paruošė ligoninė. 
Trumpą žodį, palinkėdama vi
siems tarnautojams, tarė ligoni
nės administratorė ses. M. Ste-
phame. 

x Skautiškos kūčios ruošia-
rr.cs šeštadienį, gruodžio 11 d.. 
5 vai. p. p. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Dalyvauja visų 
keturių Chicagos tuntų skautai 
ir skautės bei jų šeimų nariai. 
Kiekviena šeima atvykdama at
sineša lėkštę kūčių patiekalo 
arba iš anksto vadovams įteikia 
m-.i arine, auka maistui nupirkti. 

y Ta i some ir dedam** n a u j u -
stogos. Darome visus alumini-
;aus ir medžio darbus. Esame 
apdrausti. Darbas garantuotas. 
Srtarr.bir.t — Algis Jasaitis — 
434-2185. fsk.). 

X skautai r^skaitykit! Studen
tai ateitininkai grįžkit? i narou> 
(aft-ku I>-monte)! Gruodžio 30 
d. įvyks registracija žiemos kur
ps m, arba galite atvažiuoti 29 d., 
įt& niekas kitas jūsų nenori. Te-
sm iki sekmadienio, sausio 2 d. 
Įdoro: orograrr.a: Gardus mais-
t a i ' (ir&žūs orai. ir Xaujų metų 
sutikimas. Žadantys dalyvauti 
prašau skambinti Ritai Dapkutei. 
312—776-4755. Daugiau infor
macijos bus šeštadienio leidinyj, 
at-kų skyriuose. 

x Algis Ilgūnas, Rochester, i 
N. Y., atsiuntė 15 dol. už kalė
dines korteles. Labai ačiū. 

X Vacys Petrauskas, Vacys \ 
Construction Co., savininkas, I 
Chicago, DL, mūsų mecenatas, 
garbės prenumeratorius, pratę
sė "Draugo" prenumeratą ir 
pridėjo 30 dol. jo paramai. V. 
Petrauską ir toliau laikome gar
bės prenumeratorium, o už auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

X Linas Raslavičius, Hun-
tington Beach, Cal.. mūsų jau-! 
nosios kartos "Draugo" skaity
tojas, dažnai mus paremia auka. 
ŠĮ kartą, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė ir 20 dol. Liną 
Raslavičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

X A Tamkus, North Brook-
field, Mass.. už kalėdines korte
les atsiuntė 20 dol., o savo laiš
kely rašo. kad yra likęs vienas, 
nes jo žmona iškeliavo į amžiny-

. bę rugpiūčio 24 d. "Draugą" 
gaunąs kartais po du ar tris iš 
karto. 

X Dcmas Vaičius, Hudson, 
New York. mūsų rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 22 dol. au-1 Brizgys, L. Selenis, 
k a. D. Vaičių skelbiame garbės j p e t e r Misevičius, 

X Gražina Musteikienė, Chi
cago, m., atsiuntė 10 dol. už ka
lėdines korteles ir palinkėjo vi
sam "Draugo" štabui nuotaikin
gų švenčių ir sėkmingų Naujųjų 
Metų. Nuoširdus ačiū. 

x Robertas B. Kėkštas, Wis-
consin Delis, Wisc, buvo atvy
kęs į Chicagą, užsiprenumeravo 
vieneriems metams "Draugą" su 
7 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Marija Dūdienė, Baltimore, 
Md., užsisakė naujausių leidinių, 
pratęsė "Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir paaukojo 40 dol. dien
raščio stiprinimui. Mariją Dū-
dienę skelbiame garbės prenu-
meratore, o už gražią auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Po 5 dol. atsiuntė už ka
lėdines korteles: Jonas Pečkai-
tis, dr. J. Petrikas, J . Skuodas. 
Stanley Berkiel, V. Norkus, M. 

. Kiriejus, J. A. Milius, Vladas 
Grabauskas, K. V. Katelė, J. 
Jurgelaitis, Jonas Kalnietis, S. 
Butvilą, J. Gurevis. Janina Stan-

į kus. J. žydavičius, Edmundas 
Cibas, K. Narbutaitis, Č. Kara-
lis, K. Pivoriūnas, Donius Re-
mys, R. Norvaišas, B. Grauži
nis, M. Lipas, R. Kubilius, B. 

M. Ulėnas. 
T. Siutas. 

NELAIMINGAS LAPAS 

Kas ten sukas 
palei tvorą, — 
kyla, krinta 
ir sustoja? 

Vėjas žaidė 
su lapu, — 
švilpė, sukos 
vis ratu. 

Lapas prašė, 
kad paliktų 
patvory kur, 
ar prie tilto. 

Vėjas jo maldos 
neklausė. 
Ir į balą jį 
nūk raus t ė . . . 

Begina Plenytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė. ("Vyturėlis"). 

SENATVĖ 

Jaunystėje žmogus nedaug 
galvoja apie senatvę. Jis džiau
giasi jaunystės turtais ir daž
niausiai galvoja, kad senatvėje 
jis turės daugiau laisvės ir 
džiaugsmo. Yra truputį tiesos. 
Vyras, būdamas trisdešimt pen
kių metų, turi daug daugiau 
laisvės, negu šešiolikos. Tačiau 
sulaukęs seno amžiaus pamatė, 
kad geriau būti jaunam, nors ir 
mažesne laisve. 

Daug kas pavydi senesniems 
žmonėms ir sako: "Jie gauna 
pensiją ir nereikia dirbti". Ne 
visi senesni žmonės noriai eina j 
pensiją. Jie dar norėtų pasilik
ti einamose pareigose ir dirbti. 
Jie norėtų jaustis naudingais 
gyvenime. 

Kiti seneliai mėgsta savo auk
sinio amžiaus dienas. Jei jų vai
kai gerai išsimokslinę, jei jiems 
gerai sekasi, tai jie ta i maty
dami džiaugiasi, kad jų pastan
gos nenuėjo be naudos. 

Kai žmonės labai pasensta, 
jie pamiršta, kas jie yra. Jie 
pasidaro labai religingi ir, ga
lima sakyti, kad jie laukia mir
ties. 

Edis Labuckas, 
Hamiltono Vysk. M. Valan

čiaus lit. m-los mokinys. 
Kanada, r'Mūsų kūryba") . 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Aš esu dėkingas už kalakutą. 
Piešė Vaidas Sekas, 

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

prasidedant mokslo metams, 
dar vieną savaitę praleidau kai
me, o antrą savaitę Montrealyje. 

Kristina Ottaitė, 
Montrealio lit. m-los mokinė 

Kanada. ("Liepsna''). 

Aš ESU KRAMTOMOJI 
GUMA 

KATYTE 

Katytėms patinka žaisti su 
siūlais ir gaudyti pelytes. Jos ! 

pasislepia, kai vaikai triukšmin
gai ateina. Man patinka glos
tyti katytę, nes jos kailis labai 
švelnus. 

Asta Ardickaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. ("Gintaro šalis") 

KODĖL ŽIEMA SNINGA 

Vieną dieną danguje angeliu
kas neturėjo ką veikti. Visi jo 
draugai turėjo dirbti, tai jis ne
turėjo su kuo žaisti. Jis piktai 
paspyrė šiukšlių dėžę ir padarė 
joje skylę. Jis labai įtemptai 
galvojo. Po kelių minučių su
galvojo daryti popierines snai
ges. Angeliukas jų padarė la
bai daug, gal milijoną. Pada
ręs nežinojo, ką su jomis daryti. 
Vėl supykęs įmetė jas į šiukšlių 
dėžę su skyle. Netyčia papurtė 
vėjas ir visos snaigės iškrito. 
Jos nukrito į žemę. Dabar, kai 
tik angeliukas neturi ką daryti, 
tas pats atsitinka. 

Diana Staniškytė, 
Cevelando Šv. Kazimiero lit. 

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

sakinį. Parašę atsiųskite redak
toriui. (5 taškai). 

P. S. Jei kas papasakos to sa
kinio istoriją, gaus 10 taškų). 
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prenumeratorium, o uz paramą 
savo dienraščiui labai ačiū. 

x Bronius Pranckevičius, gyv. 
Chicago, DL, Jonas Mikeliūnas, 
East Chicago, Ind., atsiuntė po 
15 dol. au kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

Visiems ačiū. 
X Sofija Cinikas, Alfonsas 

Lietuvninkas ir Juozas Paškevi
čius, visi iš Chicagos, apsilankė 

Drauge" ir įteikė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
I^abai dėkojame. 

Juoda, purvina, sukramtyta, 
prilipusi prie grindų švento Ka
zimiero mokykloje prie septin
tos klasės durų. Taip aš dabar į ^ - . ^ 
atrodau. Aš esu kramtomoji' 
guma. 

Aš atsimenu, kai aš dar bu
vau nauja, pakelyje, pirmoji iš 
priekio "Bubble Yum" vyšnių 
kramtomosios gumos. Tauras 
mane ir visą pakelį nupirko iš 
"Mayfair" krautuvės. Eidamas 
iš krautuvės mokyklon, mane 
išėmė ir įdėjo į savo burną. 
Tuojau pradėjo mane kramtyti. 
Oi, kaip skaudėjo! Tris valan
das kovojau, kad išsilaikyčiau, 
kol Tauras mane visaip tampė 
savo burnoje. 

KAIP SENA 
Dainiaus motina labai rūpino

si savo senutės kaimynės svei
kata. Kartą ji kreipėsi į Dai
nių: 

— Nubėk skersai gatvę pas 
kaimynę ir paklausk, kaip sena 
jaučiasi. 

Dainius nubėgo ir tuoj grei
tai grįžo. Mama paklausė, ką jis 

I iš senutės girdėjęs. Dainius pa-

GALVOSŪKIS NR. 48 

(Žiūrėkite piešinį). Kalėdų 
senelis ilsisi prieš savo didžiąją 
kelionę pas geruosius vaikučius 
ir sapnuoja gražų sapną . . . 

Kas parašys, apie ką senelis 
sapnuoja, gaus (5 taškus), o 
kas ypatingai gražiai aprašys 
Kalėdų senelio sapną, gaus (10 
taškų). 

— Ji pasakė, jums nesvarbu, 
kaip sena aš esu, ne jūsų daly
kas. 

— Ką tu jai sakei ? — paklau
sė mama. 

— Aš klausiau, kaip tu sakei, 
kaip sena tu esi? 

AFRIKOS ŽIBUOKLE 
(VTOLET) 

Prie atviro lango Afrikos ži
buoklė neauga. Auga, jei yra 
šilta lauke, žibuoklei pavojinga 
temperatūra yra žemiau €6° F. 

(pr.). 

Kalėdos pasaulyje" rengiamos Mokslo ir Pramonės muziejuje, kur daly
vauja įvairių tautybių atstovai. Iš kairės lietuvės: Emily Levickis, Lucille 
VeSota ir Berruce Kasarski ir vengrai — Maria ir Baksay Istvan. 

Mano vasaros atostogos pra
sidėjo tuojau, kai pasibaigė 
mokslo metai. Mano tėvai ir 
broliukas atvažiavo paimti ma
ne ir sesutę iš mokyklos. Tuo
jau važiavome į kaimą. 

Atvažiavę valgėm vakarienę 
ir klausėmės muzikos. Visi bu
vome pavargę, tuoj ėjome mie
goti. Sekanti diena buvo šeš
tadienis. Atsikėlėm vėlai. Po 
pusryčių aš ir Karolina ėjom 
saulėje kaitintis ir maudytis. 
Visą dieną praleidome gamtoje. 
Vakare svečiavomės. Sekma
dienį maudėmės, o vakare va
žiavome namo. Namuose žiū
rėjau televiziją. Sekančią dieną 
palydėjau Karoliną į aerodro
mą. Ji išskrido į Chicagą ap
lankyti tetos, dėdės ir pussse-
rės. Ten išbuvo t r is savaites. 
Kol Karolinos nebuvo namie, aš 
labai smagiai jaučiaus. Su drau
gėmis ėjau į baseiną maudytis, 
ėjau į kiną. į žaidimų parką, į 
Kanados tautinės dienos šventę 
parke. 

Po dviejų savaičių važiavau į 
Baltijos stovyklą. Ten pralei
dau dvį savaites, žaidėme, spor
tavome, mokėmės programos, 
kad gautume laipsnių. Buvo 
daug laužu, šokių ir vakarinių 
žaidimų. Ėjom lankyti brolių ir 
kitų smagių dalykų atlikome. 

Dvi savaitės greitai prabėgo 
ir reikėjo važiuoti namo Pneš Į 

Paskutinės rašymo pamokos j Ji miršta, jei temperatūra pa 
metu Marytė supyko, kad Tau- | siekia 50° F. 
ras klasėje mane kramtė ir jį 
išsiuntė iš klasės, kad mane iš
mestų. Aš džiaugiausi. Išėjęs 
Tauras laukan, neišmetė manęs 
į šiukšlių dėžę, numetė ant že
mės ir nuėjo. 

Pasibaigus pamokoms, Tolan-
das, išeidamas iš klasės, užlipo 
ant manęs. Supykusi, kad visą 
laiką visi mane kankina, aš 
prilipau prie jo bato. Tolandas 
supykęs mėgino išsilaisvinti. Aš 
visą laiką kankinama negalėjau 
ilgai išsilaikyti ir paleidau. Po 
to, dar dvidešimt septynios ko
jos ant manęs užlipo ir todėl da
bar esu juoda. 

Tauras Radvenis, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinys. ("Saulutė"). 

ŠUNIUKAS 

Mano šuniuko vardas yra 
George. Kai mes jį gavome, jau 
jis taip vadinosi. Dabar jis y r a 
penkerių metų amžiaus. J is 
saugoja namus. Kai kas nors 
prisiartina prie namų, tuojau 
pradeda loti. Jis taip greitai 
gali bėgti, kad net kojų negali
ma matyti. 

Rūta Stankutė, 
I 

Rochesterio lit. m-los mokinė, t 
(•'Lituanistinis švietimas 

Rochesteryje"). 

Paima nuo statinės lanką, 
padeda viduryje aslos (grindų), 
pripila į vidurį šiupinio ir duoda 
vištoms lesti. Tada daugiau 
kiaušinių dedančios. 

GALVOSŪKIS NR. 46 
(Žiūrėkite brėžinį). Petras ra

do brėžinyje parodytos formos 
lentelę ir sugalvojo iš jos pasi
daryti šachmatų lentą. Išbrai
žė 64 vienodo dydžio kvadratė
lius, o po to perpiovė ją į dvi 
vienodo dydžio dalis ir iš tų dvie
jų dalių sustatė šachmatų len
tą. Suraskite piūvio liniją. (10 
taškų). 

L_l 

GALVOSŪKIS NR. 47 

GALVOSŪKIS NR. 49 
Vienas vyras, prieš eidamas į 

krautuvę pirkti reikalingų daly
kų, patikrino savo piniginę. Ra
do šešis popierinius pinigus 
(bills), kurių vertė buvo 63 do
leriai. Nebuvo piniginėje vieno 
dolerio vertės pinigo. Gante pa
rašyti, kokios vertės buvo kiek
vienas pinigas (bill) atskirai. 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 50 
Iš šių penkių sakinių atpažin

kite penkis Lietuvos miestus ir 
juas surašykite. Už kiekvieną 
miestą po vieną tašką. 

1) šauliai taikliai šaudo. 
2) Tauro ragai seniau puoš

davo kunigaikščių menes. 
3) Ponai vėžius mėgsta val

gyti. 
4) Vilnelės upės krantai yra 

labai gražūs. 
5) Jis mažai ką žino apie Že

maitiją. 
GALVOSŪKIO NR. 26 

ATSAKYMAS 

Šešios valstijos yra šios: 
Maine, New Hampshire, Ver-
mont, Massachussetts, Connec
ticut, Rhode Island. 

GALVOSŪKIO NR. 27 
ATSAKYMAS 

1) Jackson, 2) Pierce, 3) 
Garfield, 4) Fillmore, 5) Cleve-
land, 6) Grant, 7) Roosevelt, 8) 
Coolidge, 9) Lincoln, 10) Jef-
ferson. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAS 

Žodyje ietis prieš ie girdime 
priebalsį į taigi tariame tris 
priebalsius: j , t, s. 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAS 

Pirmiausia susipažinkite su : Sparnuotas žirgas vadinamas 
kodu. o paskiau perskaitykite : P e g a s u s. 


