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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 

(Tęsinys) 
1920 m. kovo 31 d. Lietuvos už

sienio reikalų ministras prof. A. 
Voldemaras Tarybų Rusijai pa
siuntė telegramą: "Kadangi nė 
vieno rusų kareivio jau nebėra 
Lietuvos respublikos teritorijoje; 

lietuviu tautos ir teritorijos at-
žvilgiu.Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas faktas ne 
uždeda lietuvių tautai ir jos teri 
torijai jokių pareigų Rusijos link" 
(ten pat, 67 p.). 

Tačiau vėlesni įvykiai parodė, 
antra, kadangi lietuvių tauta yra kad šie gražūs žodžiai buvo pasi-
paėmusi ginklą tiktai tam, kad 
atgautų ir apdraustų savo nepri
klausomybę, o ne užiminėtų Ru
sijos teritorijas, Lietuvos valdžia 
pareiškia, kad ji nesutinka dary
ti taiką su Rusija Svarbiausia tai-

rašyti bolševikų nenuoširdžiai. 
Daugybė faktų parodė, kad agre
sija prieš Lietuvos nepriklauso
mybę buvo nutraukta tik karo 
veiksmų fronte ir tik laikinai. Po 
grindinės ardomosios veiklos fron 

kos sąlyga yra visiškas Lietuvos j te ji buvo netgi sustiprinta. To-
nepriklausomybės pripažinimas1 dėl jau 1920 m. liepos 28 d. Lie 
etnologinėse jos sienose, tai yra, j tuvos vyriausybė buvo priversta 
bendrais bruožais imant, iš senų į visoje Lietuvoje įvesti karo stovį 
gubernijų Vilniaus, Kauno, Gar-1 ir mirties bausmę, 
din ir Suvalkų su sostine Vilnių- Į Daug prieš tai ir po to buvusių 

je..." (ten pat, IV t. 48 p., 1961 m.) į faktų kalba, kad rusiškasis bol 
Kadangi Rusijos bolševikinė; ševizmas yra tas pats rusiškas na 

vyriausybė po to sekusiame atsa- j cizmas, tiktai vietoj carinės užsi-
kyme neaiškiai pasisakė Lietuvos' dėjęs kitą maskuotę — naujos pa 
nepriklausomybės atžvilgiu, tai j viršutinės marksistinės — lenini-
1920 m. balandžio 3 d. A. Volde- "ės ideologijos skraistę. Kas nepa 
maras Cičerinui savo telegramoje j jėgė atsilaikyti raudonojo naciz-
rašė: "Nepriklausomybė priva- > o inspiruojami rusiškojo impe 
lo būti pripažinta iš anksto. Ji 
yra tautos pagrindinė teisė ir ne
privalo būti diskusijų objektas" 
(ten pat, IV t., 49 p., 1961 m.). 

Pagaliau 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartis tarp Lietuvos ir Ru 
sijos buvo pasirašyta. Joje be ki 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Sekretorius Haigas iš V. Vo
kietijos nuvyko į Airiją. Čia jis 

| spaudai pasakė, kad Kongresui 
atmetus gynybos lėktuvų pardavi
mą Saudi Arabijai, gali nukentė
ti Amerikos politika Artimuosiuo
se Rytuose, įskaitant naują "stra 
teginį bendradarbiavimą" su Iz
raeliu. 

— Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheimas savo metiniame ra
porte pareiškė, jog didžiausią pa
vojų pasauliui sudaro branduoli

n i ų ginklų lenktynes. 
— Prezidento patarėjas nacio

nalinio saugumo reikalams Ri
chardas Alen pasakė, jog Vaka
rų pasauliui svarbu turėti žval
gybos lėktuvų Saudi Arabijoje, 

NORVEGAI NUTARĖ 
PAKEISTI VALDŽIA 

Parlamento rinkimuose kaire gavo smūgį 
Oslo. — Praėjusį sekmadienį I kad naftos ir dujų gamybos ne-

ir pirmadienį Norvegijoje vyko reikia didinti, bet toliau tęsti 
parlamento rinkimai. Dar nepil- ligšiolinę liniją, — išimti iš 
ni balsų skaičiavimai rodo, kad; Siaurės jūros šaltinių tik po 90 
po 8 metų darbiečių partijos vai- i mil. tonų naftos kasmet. Buvu-
dymo, daugiau balsuotojų atida- j si agrarų partija, kuri dabar pa-
vė balsus už opozicijos partijų | sivadino centro partija, net rei-
kandidatus. Norvegų seime — 
Storting'e — yra 155 nariai. 
Konservatorių partija turi vilčių 
gauti 80 atstovų. Darbiečiai ir 

kalauja naftos gamybą sumažin
ti iki 50 mil. tonų per metus. 
Opozicijos partijos tačiau visos 
sutiko, kad reikėtų sumažinti vals-

}ų partneriai — socialistų kairės tybinės naftos bendrovės „Sta-
partija vakar turėjo persvara 73- j toil" galias. įsteigta atsverti tarp-
-se rinkiminiuose rajonuose. į tautinių naftos korporacijų įta-

Prieš rinkimus beveik visi vie-į ką, ši valdžios bendrovė labai iš-

rializmo fizinei jėgai — tas buvo 
tuojau pat pavergtas, kartojant 
tuos pačius anksčiau cituotus pro 
pagandinius Lietuvos vyriausybei 
Čičerino 1919. LX. 19 pasakytus 
žodžius. Ir taip bolševikiniai — 
raudonieji nacistai 1920 — 21 m 

ta ko, buvo užtikrinta, kad Rusija sulikvidavo Azarbeidžiano, Arme 
"gera valia visiems amžiams at- nijos, Gruzijos, Ukrainos ir kitas 
sisako nuo visų Rusijos suvereni-1 susikūrusias respublikas, 
teto teisių, kurių ji yra turėjusi (Bus daugiau) 

skelbė, jog spalio mėn. įvyks bend 
ri Egipto ir JAV kariuomenės ma
nevrai. 

— Paryžiuje baigėsi 77 netur-
, tingų valstvbių konferencija. Ji 

Norvegijos konservatorių partijos vadas Kare WiIloch balsuoja parlamento •, ^ ^ daugiau paramos iŠ 
turtingųjų pramonės valstybių. 

— Londono teismas nuteisė 5 
metais kalėjimo 17 metų jaunuo-

rinktmuose. Prieš 8 metus jo partija turėjo parlamente 12 atstovų. 1977 
m. ji turėjo 41, o šių metų rinkimuose gali gauti 52 vietas. Trys centro 
k dešinės partijos laimėjo 55 nuoš. Norvegijos balsų. 

Maskva pakėlė 
kai kurias kainas 

Brangiau kainuos gazolinas, vodka, baldai 

SOVIETAI EGIPTE 
RĖMĖ OPOZICIJĄ 

Prez. Sadatas žada įvesti tvarką 

Maskva. — Kaip paprastai, j kai parduoda prekes daug bran-
Maskvoj sklidę gandai pasirodė Į giau negu valdžios nustatytos kai 
teisingi, pirmadienio vakare vals j nos. 
tybinio kainų komiteto pirminin- j Pirmadienį vienoje Maskvos ^ ^ ^ 
kas Nikolai Gluškov paskelbė, j papuošalų parduotuvėje teko is- i " " ^ T)_J__.: Z . .-- . v ; „ , 
kad pakeliamos "liuksusinių pre- \ Šaukti miliciją, nes moterys susi-
kių" kainos. Maskviečiai, nebo- i mušė dėl kelių auksinių papuo-
dami lietaus, visą pirmadienį į salų. Auksas kainuos daug dau-

tačiau Gluškovas kelis kart 

nes lėktuvai saugotų naftos šal- į ̂ ^ o p i n i j o s tyrimai rodė, kad augo, tapo „valstybė valstybėje", 
tinius, kurie gyvybiniai svarbus j darbiečių partija pralaimės. Pa- j Konservatoriai ketina, atėję vy-
Amerikai ir jos sąjungininkams, j n a š i a i > , k a i p i k i t o s e Skandinavi- j riausybėn, sustiprinti kitas nor-

— Izraelio premjeras Beginąs, j o s galyse, pasirodė balsuotojų j vegų naftos bendroves, pusiau 
; prieš išvykdamas atgal į Izraelį, | n u s įvyl imas kairiųjų vyriausybė- j valstybinę „Norsk Hydro" ir vi-
į aplankė buvusį prezidentą Carte- i m j s j r j u įv e s tomis „šalpos siste-' siškai privačiose rankose esančią 
| rį, tarėsi su buv. sekr. Kissingeriu. • m o m i s « Švedijoje ir Danijoje, po j „Saga". 

— Egipto k a r o ^ m i n i s t e n s ^ p a ^ i j ^ ^ socialistu v a ldymo, žmo-; Kandidatas į premjerus Wil-
nės pasuko į dešinę, nors kai- i loch ekonominiu sunkumų spren-
riosios partijos toliau liko di- dimui ieško receptų Britanijoje 
džiausiomis partijomis. Ypač jau-; i r dabartinės JAV vyriausybės po-
nosios kartos balsuotojai pasuko; Htikoje. Jis pasakė, kad didesnis 
į naujus, laisvosios iniciatyvos ta-1 darbo našumas išspręs visas nor-
kus. 

Norvegijos darbo partija jau 
kuris laikas žinojo, kad jos po
puliarumas mažėja. Partija išsirin-

lį, kuris birželio 13 iššovė iš re-;ko 4 3 m e t u Amerikoje mokslus 
volverio šešis šūvius netoli karą-; b a i g u s į ą gydytoją Gro Harlem 
lienės Elzbietos. Kulkos P P g > į B w l f a u a yiuUįuB \mwh6ubL -ir 
"tuščios". Jis norėjęs karalienę *-}Wyfag&įi premjere, tikėdama, 
gąsdinti. j kacĮ j o s populiarumas padės par- tijos pralaimėjimas bus palankiai 

tijai atlaikyti centro ir dešinės ^įtiktas Washingtone, nes kairy -
partijų puolimus. Agresyvi ir sta- sis darbiečių sparnas jau kuris 
čiokiška premjerė įtikinančiai at- laikas kalba apie nuo branduoli-
mušdavo opozicijos puolimus, ta-1 n i u ginklų laisvą šiaurinę zoną, 
čiau ji įžeidė ne vieną užsitar
navusį savo pačios partijos vei
kėją. Užuot ieškojusi būdų už
glostyti atsiradusius partijoje ply
šius, ji juos didino, kol visa ei
lė darbiečių pradėjo laukti jos 
pralaimėjimo, atsisakė padėti 

vegų problemas. Joms išspręsti 
jam teks sudaryti vyriausybę iš 
triių politinių grupių: konserva
torių, centro partijos ir krikščio
niu liaudies partijos, kuriai va
dovauja gan griežtų pažiūrų liu-

1 teronų fundamentalistai. 
Laukiama, kad darbiečių par-

Pasikeitimai britų 
vyriausybėje 

Londonas. — Britanijos vy-Į 
riausybėje premjerė Thatcher pa- \ 
darė pakeitimų. Trys kabineto \ 
nariai visai neteko pareigų, jų | 

kurion įeitų ir dabartinė 
sąjungos narė Norvegija. 

Nato 

Departamentas apie 
cheminius ginklus 

Washingtonas, — Walter Stoe-

. . . . . . . . „ . . _ . . , r i puolė gazolino stotis, pildami i giau, . 
Kairas^ - Egipto prezidentas i kuris iškraipęs Egipto veidą Euro j g a z o l i n ą į j v a i r i a s d ė ž u t e s , bute-1 pabrėžė, jog auksas, naudojamas 

Anvvar Sadatas pasakė dviejų su poje, Amerikoje ir arabų šalyse.; l j u s > b u v o a p s u p t o s degtinės par! dantims sustiprinti ir auksas jau-
puse valandų kalbą, kurioje pa-: Abu opozicijos veikėjai yra tarp: d u o t u v ė s , žiedų, papuošalų, kris- i navedŽių žiedams kamuos kaip Ii 
aiškino tautai apie suėmimus ir; 1,536 suimtųjų, jie tardomi ir jų t o lo, baldų, kilimų, vilnonių megz ' 

l a u k i a t e i s m a s - tinių parduotuvės. 

vavo Rodezijos perėjimui į Zim 
babvės valstybę. Pasitraukė švie
timo ministeris Carlisle. Pakeistas j premjerei rinkimų kampanijoje. 
šiaurinės Airijos įstaigos direkto- Naujosios vyriausybes premje-, v a I s t y b ė s sekretoriaus pade 
rius Atkins. Jis tapo užsienio rei- j ni greičiausiai taps o2 metų eko- ^ ] i t i n i a m s r e ikalams, pa
kalu ministerio pavaduotoju. Jo nomistas Kare VVilloch, konser

vatorių partijos vadas. Jis yra tar 

kratas. Jis padėkojo tautai už pa
reikštą pasitikėjimą specialiame. Didžiąją dalį suimtųjų sudaro; 
referendume. Žadėjo įvesti Egip-; Musulmonų Brolijos nariai, fa-
te tvarką ir discipliną. I natiški fundamentalistai, tačiau • 

Prezidentas nurodė keliais sa- kai kurie priklausė krikščionių! 
kiniais, kad į jo vyriausybės grio-' koptų bažnyčiai, 
vimo veiklą buvo įsijungęs ir; Prezidentas Sadatas savo kal-
Kremlius. Valdžios leidžiamas boję paneigė apie jį Vakarų spau 
žurnalas "Mayo" ir dienraštis | doje skleidžiamus gandus, kad jis į 
"Al Akhbar" smulkiau paaiškino i nepakenčiąs opozicijos, kad Egip-į 
sovietų tikslus ir priemones. Spe- tas esąs nepastovus, Sadatas bijąs j 
cialiai organizacijai, kuri siekė; režimo priešų. Visos tos kalbos j 
pakirsti Sadato režimą, vadovavo 'yra 100 nuošimčių neteisingos, Į 
buvęs vicepremjeras Mohammed pasakė Sadatas. Daugelis išardytų; 
Abdel Salam Zayyat. Jis kelis kart: grupių buvo nelegalios jau se 
turėjo susitikimus su sovietų slap "iai. Egipte veikia apie 1,500 mu 
tąja žvalgyba Maskvoje ir Kaire, sulmonų draugijų. Daug jų veikia nimas reikalingas sie<iant suina-
Šiai organizacijai priklausė Egip- legaliai ir atlieka naudingą dar- žinti jos vartojimą tačiau^ kai 
to komunistai, vadinamieji nase- i bą, tačiau kai kurios pasiskelbė kurie maskviečiai kalba jog zmo-
rininkai ir Musulmonų brolijos žmonių vadovėmis. Suimtieji ne j nes, kaip gere, taip toliau gers, 
keli vadai. Sovietų ambasadoje i buvo opozicija prezidentui, tai! tik ? gyvesne pasidarys "samago-
Kaire su organizacija ryšius pa- į buvo valdžios griovėiai, tvarkos no ' gamyba. 
laikė ir iš jos žinias gaudavo kul- : >> rimties ardytojai. Kai kurios Gluškovo pranešime pabrėžia-
tūrinių reikalų karininkas Yevge- i grupės buvo ginkluotos,^ pasakė ^ ka (J d u o n o s j r m i ] t u k a j n o s 
nijus Zarkovas ir pirmasis amba-! Sadatas, pažadėjęs nulaužyti gink l i k s n e p a k e ] t o s j a u n u o 1955 m . 

Sovietų vodka ir tabako pro- j 
dūktai pabrango 17 — 27 nuoš. i 
Gazolinas kainuos dvigubai dau- \ 
giau, — 40 kapeikų už litrą, kas 
sudaro 2 dol. už ga>lioną. Gluš-
kovas pabrėžė savo kalboje 9 vai. 
vakare, kad kai kurie vaistai, kos
metika, sintetinės medžiagos, 
rankiniai laikrodžiai bus atpigin
ti 12 — 37 nuoš. Kainų pakėli
mo atneštas lėšas valstybė panau 
dos pagrindinių maisto produktų 
subsidijavimui. "Tass" agentūra 
paskelbė, kad vodkos pabrangi-

vietą S. Airijos reikalams perima 
James Prior, vadovavęs darbo de
partamentui. Pašalintas ir kon
servatorių partijos pirmininkas 
lordas Thorneycroft, 72 m. am
žiaus. Jo vietą užims prekybos 

1 W - ra*č, k S I ministeris Ceciį Parkinson 
Komentatoriai teigia, kad pa-

gi sioi. 
Prieš seniai numatytą kainų 

pakėlimą sovietų propaganda 
garsiai šaukė apie ekonominius 
sunkumus Amerikoje, apie vis ky | 
lančias kaina 
sovietų šeimininkės už maistą 
moka tiek pat, kiek jų motinos 
mokėdavo prieš kelis dešimtme
čius. Vartotoju prekių kainos liks 
pastovios ir ateityje, rašo "Tass". 

sados sekretorius Valerijus Vlak-
sovas. Šioje grupėje buvo egiptie
čių žurnalistų, opozicijos politikų 
ir keli mokytojai. 

Prezidentas Sadatas savo kal
boje piktai kritikavo seną monar-

lų savininkams sprandus, nors 
"tai būtų ir mano tėvas", pasa
kė Sadatas. AŠ nepakęsiu jokių 
tvarkos, disciplinos ardytojų, pa
sakė prezidentas. 

o mėsos ir pieno kainos liko tos 
pačios nuo 1962 m. Užsienio ko
respondentai pripažįsta, kad kai 

Siunčia kareivius 
į anglių kasyklas 

Varšuva. — Lmkiios žinių agen
tūra skelbia, kad tūkstančiai jau
nų lenkų jau pradėjo dirbti ang
lių kasyklose. Apie 2,500 karei
vių, atlikę vienerių metų karinę 
prievolę, užsirašė dirbti kasyklo
se Apie 7,500 savanoriškai pasi
rinko kasyklų darbą vietoj kari
nės tarnybos. Angliakasiai nuo 
karinės prievolės Lenkiioje atlei
džiami-Vyriausybė pabrėžia, jog 
iš ekonominės krizės Lenkija ne
išeis, kol nebus iškasama ma
žiausiai 168 mil. tonų anglies per 

kurių maisto produktų kainos metus. Tiek reikia naminiam I^n 

— New Yorko valstijos aukš-
chistą politiką Fuad Seragdin, ku |iausias teismas atmetė Irano skun-
rį ;'is kelis kart pavadino "Liud-! dą, reikalaujantį sugrąžinti Ira-
viku 16-tuoju". Jis varęs akciją ; nui buvusio šacho ir jo sesers tur-
prieš režimą tarp musulmonų | tus. Advokato žiniomis, vien se 

gan žemos, tačiau sovietų gyven
tojus vargina ne kainos, bet fak
tas, kad kai kurių produktų neį
manoma gauti. Visi gali užsimo
kėti už pagrindinius maisto pro-

kijos reikalam 
oksportams. 

ir svarbiausiems 

— Sirija paskelbė, kad Ameri
kai susitarus su Izraeliu dėl stra-

duktus, tačiau pirma reikia juos teginio kooperavimo. Sirijai gali 
mulų, fundamentalistų, kurie svajsuo princesė Ashraf turinti New : rasti. Ypač nelengva laiku patai- t o k t ; prašyti -ovietų panašios su 
joję įvesti Egipte panašų režimą,; Yorke 4.7 mil. dol. Teisėjas pata-ikyti į eilę, kai parduodami vai-, tarties. 
kaip Irane. Kitas Sadato paminė-1 rė Iranui eiti per tarptautinius šiai, mėsos produktai, daržovės,! — Stiprokas žemės drebėiimas 
tas opozicijos veikėjas Hasse-; tribunolus ir nevarginti New Yorj sviestas. Todėl žydėto žydi juodo- pasirodė Pu erto Riro saloje ir 
nein Heikal, žinomas žurnalistas,' ko teismų. P rinka, kur privatūs sklypinin- j Dominikonų respublikoje. 

keitimų bendras bruožas, — iš
mesti nuosaikūs konservatoriai ir 
paskirti griežtesni politikai. 

Irane sušaudyti 
32 valdžios priešai 

Teheranas. — Irano valdžia 
paskelbė, kad prezidento rinki
muose užsiregistravo 44 kandida
tai, jų tarpe islamo revoliucijos 
partijos vadas Ali Khamanei. Jis 
dar nėra pasveikęs po birželio 27 
atentato, kada jo kalbos metu 
sprogo netoli buvęs rekorduoto-
jas, jis buvo sužeistas į kaklą ir 
dar sunkiai gali kalbėti. 

Atsargumo dėliai, šalia pirmi
ninko, valdžia iškėlė dar du mi-
nisterius ir vieną parlamento na
rį, kaip atsarginius kandidatus. 

Įvairiuose Irano miestuose bu
vo sušaudyti 32 valdžios priešai. 
Nuo prezidento Bani Sadro pa
šalinimo sušaudyta jau 930 žmo
nių. Įvairiuose sprogimuose ir 
atentatuose žuvo daugiau 200 
vadovaujančių religinės partijos 
narių. Birželio 28 sprogime žuvo 
27 parlamento atstovai, šeši mi-
nisteriai, 71 partijos veikėjas ir 
pats partijos galva ajatola Be-

navęs vyriausybėse 1965-1970 
metų laikotarpyje kaip prekybos 
ministeris. Jis esąs didelis prezi
dento Reagano gerbėjas. Prieš 
rinkimus jis dalyvavo keliuose 
televizijos debatuose su premje
re Bruntland. Jis pasisakė už pa
jamų mokesčių sumažinimą, ža
dėjo sumažinti valdžios išlaidas, 
užbaigti kainų kontrolę, apkar
pyti valdžios kišimąsi į piliečių 
gyvenimą ir biurokratų galią. 

Naujosios vyriausybės uždavi
nys bus nustatyti Norvegijos naf
tos politiką. Visos didžiosios po
litinės partijos pritaria minčiai, 

Jungtines Tautos 
prieš Pietų Afrika 

New Yorkas. Jungtinių Tau
tų Generalinė Asamblėja 117-0 
balsais, 25 valstybėm susilaikius, 
paskelbė prieš Pietų Afriką re
zoliuciją, kuri reikalauja sustab
dyti visą prekybą su P. Afrika, 
reikalauja remti ginklais ir finan
sais šešias valstybes, kurios turi 
sieną su Pietų Afrika. Ji turi bū
ti izoliuota. 

Rezoliucija nėra legaliai rišan
ti, nes, kaip jos priešininkai de
batuose įrodinėjo, tik Saugumo 
Taryba gali priimti panašias 
sankcijų reikalaujančias re7^>liu-
cijas. Generalinė Asamblėja to
kių teisių neturi. Nutarimą siūlė 

skelbė spaudai apie nuodingų 
chemikalų, gamintų Sovietų Są
jungoje, naudojimą Kambodijoje 
ir Laose. Apie šiuos chemikalus 
žinios vis dažnėja. Jau pernai 
Amerikos vyriausybė privačiai ir 
formaliai kreipėsi į Sovietų Są
jungą, Vietnamą ir Laosą išreikš
dama savo susirūpinimą dėl šių 
biologinių ginklų. Buvo gautas 
atsakymas, kad mūsų rūpestis 
nepagrįstas, pasakė Stoessel. Pa
galiau gauta naujų žinių ir JAV 
vyriausybė kreipėsi į Jungtines 
Tautas, pranešė apie faktus sa
vo draugams ir sąjungininkams 
visame pasaulyje. 

Sovietų Sąjunga atsiliepė į šią 
naują akciją piktai pasmerkda
ma JAV vyriausybę. Ypač puola
mas valstybės sekretorius Haigas. 
Pabrėžiama, kad jis buvęs kariš
kis, kovojęs Vietname ir turėtų 
geriau už kitus žinoti apie che
minius ginklus, kuriuos Amerika 
plačiu mastu naudojo Indokini
joje, rašo „Tass". Amerika nau
dojanti chemikalus Afganistane 
ir Salvadore prieš patriotus ir 
taiką mylinčius civilius, rašo so
vietų spauda. 

70 valstybių, daugiau pusės jų 
hesti. Rugpiūčio 30 žuvo valsty-i Afrikoje. Net P. Afrikos artimiau-
bės prezidentas Rajai ir premje-1 šios kaimynės pripažino, kad jos 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 16: Kiprijonas, Liuci
ja, Rigimundas, Normante. 

Rugsėjo 17: Robertas Bei., Ko
lumbą, Matvinas, Sigutė. 

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7:00. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 70 1., naktį 55 
ras Bahonar. negali neprekiauti su P. Afrika, i laipsniai. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 16 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KŲ RAMOVĖ 
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

LSS TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

Mieli Broliai 
ir Sesės 

Pranešu LSS nariams, kad 
LSS Suvažiavimo registracija 
ir kandidatų išstatymo data 
yra pratęsta iki 1981 m. rug-
gėįo 30 d. Prašau jus visus, o 
ypač šakų vadovybes , praneš
ti šį pakeitimą savo vienetams, 
kitiems LSS nariams, — ragin
ti registruotis ir aktyviai daly
vauti Suvažiavime; — rinki
m u o s e i r n u o m o n i ų 
pareiškimuose. 

LSS Vadovų Sąskrydis įvyks 
1981 m. rugsėjo 26-27 d. Prašau 
atvykti jau 25 d., penktadienio 
vakare, — bus paruošti užkan
džiai ir nakvynė. Sąskrydis 
įvyks Dainavoje 15100 Aus-
tin Road, Manchester, MI. Iš 
Detroito važiuoti 1-94, sukti į 
pietus Hwy 52 į Manchester ir 
Austin keliu iki Dainavos. Iš 
Chicagos, 1-94 (galima) sukti į 
pietus — Hwy 127, važiuoti į 
Hwy 50. Napoleon mieste lai
kytis išsišakojančio kelio į kai
rę pusę (jau ne Nr. 50) į Noreli, 
už kurio bus Washtenaw coun-
ty. Už šios iškabos už pusės my
lios pietinėje kelio pusėje — 
Dainava . 

Sąskrydyje kviečiami daly
vauti LSS vadovybės nariai, 
vietininkijų ir tuntų vadijų na
riai, kiti LSS pareigūnai, skau-
tininkai,-ės bei svečiai. Ypač 
kviečiami jauni vadovai. 

Atkreiptinas visų dėmesys, 
kad Sąskrydyje numatyti trum
pi pranešimai (po 5 min.) ir te
mos (apie 10 min.). Po jų bus 
pravestos diskusijos atskirose 
grupėse * (žiūr. darbotv.), sutei
kiant progą daugiau vadovų 
pasisakyti rūpimais reikalais. 

Grupių išvados ir nutarimai 
bus toliau diskutuojami bend
ruose sąskrydžio posėdžiuose. 
Grupių suskirstymą ir bendras 
diskusijas praves s. fil. Kęs
tutis Ječius. 

Vakaronės programą ruošia 
ir ją praves ps. fil. Danguolė 
Jurgutienė. 

V. s. Česlovas Anužis, sąs
krydžio viršininko pavaduo
tojas, bus atsakingas už tvar
ką, drausmę, darbotvarkės 
vykdymą nustatytu laiku, 
transportą ir maistą. J am bus 
atsakingi Brolijos ir Seserijos 
skirti komendantai tvarkos rei
kalams. 

V.s. Jonas Paronis su ps. fil. 
Danutės Bruškytės pagalba 
tvarko registraciją. Sąskry
džio mokestį, sumoje 40 dol. ir 
registr. lapą siųsti: Jonas Paro
nis 6219 S. VVhipple st., Chica
go, IL 60629, tel. (312) — 737-
2261. 

Sąskrydžio dalyviai regis-
truodamiesi prašomi pasirink
ti diskusijų grupę, vadovau
j a n t i s d a r b o t v a r k ė j e 
pažymėtomis temomis ir pra
nešimais. 

Atsivežti miegmaišį, pa
galvės užvalkalą, sk. unifor
mą, asmeniškus reikmenis. Lo
vos, čiužiniai ir pagalvės yra 
vietoje. 

Prašau Brolijos ir Seserijos 
Vyriausius Skautininkus, ASS 
Vadijos Pirmininko ir Rajonų 
Vadus (rajonų vadijose) pa
skelbti LSS Suvažiavimo — 
rinkimų ir Vadovų Sąskrydžio 
naujausias žinias bei raginti vi
sus LSS narius juose daly
vauti. 

Budžiu! 
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos Pirmininkas 

• • • 

Paukštytės pasiruošusios rytinei inspekcijai. Nuotr. Algirdo Grigaičio 

LSS Vyriausioji skautininke v.s. Irena Kerelienė sveikindama 
stovyklautojas, dovanėlę įteikia Vidurio rajono seserijos stovyklos 
"Aušra" viršininkei ps. Dalei Gotceitienei. Nuotr . V. Bacev ič iaus 

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA 
"RAMBYNE" 

Los Angeles skautų-čių sto
vykla šiais metais atžymėjo sa
vo 30 metų gyvavimo sukaktį. 

Rugpiūčio 1 d., šeštadienį, 
pradėjo iš visur rinktis skau
tiškas jaunimas. Susirinko di
delis skaičius. Po pietų pra
sidėjo statyba. Po kelių 
valandų nelengvo darbo, už
augo didelis ir margas palapi
nių "Rambynas". 

Žvelgiant gilumon, rodos, 
matai mažąją Lietuvą. Dau
giausia girdėti lietuvių kalba, 
dainos ir juokas, o kai kur ir 
nusivylimo garsai, kad nesi
seka pastatyti drobės namelio. 

Virtuvėje seimininkės ruo
šiasi vakarienei — reiks pa
valgydinti išalkusį jaunimą. 

Susitvarkius, įvyko vėliavų 

pakėlimas ir nuleidimas. Per 
pakėlimą, sugiedojus tautos 
himną ir sukalbėjus maldą, 
stovykla laikoma pradėta. 
Mintimis buvo kreiptasi į 
Rūpintojėlį, kad stovykloje glo
botų ir saugotų jaunimą ir va
dovus. 

Vakare įvyko pirmos dienos 
laužas, kuriam liepsnojant, o 
dideliems medžiams stovint 
sargyboje, jaunimas jautėsi 
saugus ir linksmai traukė 
skambias dainas. Visi jau
tėmės, lyg būtume lietuviš
kame Rambyne. 

Pirmąjį sekmadienį kapelio
nas kun. V. Bartuška atlaikė 
šv. Mišais ir pasakė pamoks-
lą. 

š i stovykla pasižymėjo di

deliu jaunimo skaičiumi. Sto
vykloje pilnai stovyklavo 118 
skautų, neskaitant tų, kurie 
savaitgaliui atvyksta keliom 
dienom pasisvečiuoti. Antrąjį 
savaitgalį, rugp. 8 d., prigu
žėjo daug tėvelių ir svečių. Dai
nos skambėjo ir jų aidai sklai
dėsi po visą Rambyną. 

Po pirmojo savaitgalio, pa-
stovyklėse ir visoje stovykloje 
prasidėjo programinis darbas. 
Visi buvo užimti nuo ryto iki 
vakarinio laužo. 

Antrąjį šeštadienį, rugp. 8 d., 
prieš vėliavų nuleidimą įvyko 
visų skautų ir svečių iškilmin
ga sueiga, atžymėti mūsų gy
venimo 30 metų jubiliejui. Svei
kino vyr. skautininkas s. fil. V. 
Vidugiris, v.s. fil. E. Vilkas ir s. 
V. Pažiūra. Buvo ir kitų 
asmeninių sveikinimų. Buvo 
supiaustytas sukaktuvinis tor
tas ir visi pasivaišino. Per vė
liavų nuleidimą buvo perskai
tyti įsakymai su pakėlimais į 
vyresniškumo laipsnius. 

Seimininkėms teko gerokai 
padirbėti, kad pamaitintų virš 
200 žmonių! 

Antros savaitės viduryje 
atvyko V. Glažė ir atsivežė 
skaidrių, kuriose pamatėme 
tikrąjį Rambyną, Klaipėdą, 
Vilnių; jaunimas tuo domėjo
si. 

Reiktų išreikšti skautišką 
padėka mūsų jauniesiems 
vadovams, kurie puikiai tvar
kė savo pastovykles. Pagal nu
statytą programą, darbą atli
ko gerai. 

"Lietuvos laukų" pastovyk
les viršininkė v.sl. Angelė 
Sodeikaitė, jos pavaduotoja 
v.sl. Laima Basiulytė, joms tal
kininkavo v.sl. Daina Petro-
nytė ir si. Vilija Variakojytė, ir 
pirmąją savaitę v.sl. Da
nutė Prasauskaitė. Sesės savo 
pastovyklę gražiai išpuošė. Vi
sur matėsi tvarkingumas. 

"Lietuvos kaimas" — brolių 
pastovykles viršininkas, jau
nas veteranas, s.v.sl. Saulius 
Vizgirdas ir jo pavaduotojas, 
taip pat jaunas gabus vetera
nas, v.sl. Dobilas Steikūnas, 
jiem talkininkavo Algis Avi
žienis ir v.sl. Darius Prasaus-
kas. Jie savo pastovyklę įren
gė pionieriniu praktišku 
pavyzdžiu. 

Visai pastovyklei buvo įves
tos, pagal senąją skautišką sis
temą, skautiškos lazdos. Svei
kiname už sumanumą! 

Stovyklos vadovybę sudarė: 
v.sl. fil Mikas Naujokaitis — 
stovyklos viršininkas; v.s. 
Vaclovas Sviderskas — sto
vyklos v-ko pavaduotojas; ps. 
Renė Vizgirdienė — stovyklos 
iždininkė; s. Kazimieras Priž-
gintas — I-sio8 savaitės ūkio 
virš.; v. si. Arūnas Banionis — 
dviejų savaičių ligoninės vedė
jas; Antanas Kiškis — antros 
savaitės ūkio virš.; ps. fil. 
Danutė Giedraitienė — II sav. 
stovyklos gydytoja; ps. Danu
tė Janutienė — I-sios sav. šei
mininkė, kuriai padėjo ps. I ja
le Jarašūnienė. II-os savaitės 
šeimininkės Rūta Mulokienė, 
Birutė Viskantienė, Irutė Bud

rienė ir Angelė Mošinskienė, 
joms talkininkavo. L. Jarašū
nienė ir Kudirkienė. 

Maistas buvo paruoštas la
bai skaniai , ir visi sočiai pa
valgydavo. Didelė padėka mū
sų maitintojoms. 

Rambyną aplankė Per
kūnas, Patrimpas ir smarkus 
lietus, bet bendrai, oras buvo 
labai palankus stovyklavi
mui. Uždarant stovyklą, dau
gelis nenorėjo važiuoti namo. 

Spalio 17 d. turėsime pa
rapijos salėje didelę iškilmin
gą sueigą su svečiais iš Chi
cagos. Apie tai bus pranešama 
atskirai. y g 

GINTARO - ĄŽUOLO 
MOKYKLA 

AUSTRALIJOJE 
Jau tiek daug rašyta apie šią 

stovyklą, bet tiek daug dar 
norisi rašyti.. Malonūs ir drau
giški laiškai tampriai jungia 
mus visus su tuo kontinentu 
kuris neseniai buvo tik kontū
rai žemėlapyje. Dabar tie kon
tūrai užsipildė gyvais žmo
nėmis, gyva gamta, gyvais 
prisiminimais... 

Žmonės, tiek skautai, idėjos 
draugai (iš kurių automatiškai 
tikiesi draugiškumo, seseriš
kumo), tiek tada visai nepažįs
tami, negirdėti, nematyti, da
bar geriausi draugai, parodę 
daug draugiškumo ir šilumos 
mums taip pat nematytiems ir 
nepažįstamiems. 

Stovyklos prisiminimai gy
vi. Kartais keisti dalykai ją pri
mena, pvz.: "batareika" reiš
kia — laužą! Nereikėjo 
lemputės naktį pasišviesti. Bu
vo šviesu, nors kai kada ir be 
mėnulio. Bet laužas buvo sto
vyklinė lemputė, nes ypač Ade
laidės apylinkėje, jau antri me
tai yra paskelbtas "totai fire 
ban". Reiškia — jokios atviros 
ugnies. Melbourno stovykloje, 
kurią lankėme sausio 17- 18 d.., 
vieną dieną buvo galima kurti 
laužą, bet žmonės jau taip pri
pratę apsieiti be ugnies, kad 
net j galvą neateina ją užkurti. 
Australijoje ryški įgimta ug
nies baimė. 

Stovyklavietė, didžiulė pie
va, dabar nušienauta ir saulės 
išdžiovinta, nudeginta. 

Paukščiai — šarkos, šarkos 
šarkos, kurios visada tupinėja 
išdžiūvusioj pievoj, arba kuka-
būros, kurios visada keliauja 
po dvi. Jos visada juokiasi ar 
barasi, sunku suprasti. Tai 
paukštis, kuris, atrodo, dėvi 
pilko minko kailiuką vietoj 
plunksnų. Labai išdidi galva, 
stiprus snapas. Ir būriais, besi
blaškančios papūgos: mėly
nos, žalios, raudonos, baltos ir 
baisios didelės juodos, kurios 
net medžių viršūnes nukapoja. 
Sako, ūkininkai jas šaudo, nes 
kenkia augmenijai (me
džiams); o augmenija ten la
bai brangi. 

Eukaliptas — Australijos gy
vybės medis. Be eukaliptų, ku
rių ten priskaičiuojama iki 500 
rūšių, ten auga pušys (impor-
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nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 
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metams ^metų 3 mėn. 
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Užsienyje $42.00 
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$15.00 

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

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

tuotos), wattle tree (panašūs į 
gluosnius) ir dar keletą krū
mokšnių. Ne be reikalo austra
lai savo miškus vadina "bu-
shais". Melbourno stovykla 
buvo puikiame miške. Tikrai 
žavioje gamtoje. Ir kai pagy
rėme miško grožį, jie mus pa
taisė: tai ne miškas, o "bu-
shas". Tai va, ir aiškinkis apie 
gamtą... 

Visi reikšmingesni įvykiai, 
tradicijos, kada norėjome užsi-
kurti lauželį, turėjo įvykt ma
žame pastate, aluminijo tro
belėje. Tokios t robelės 
išmėtytos stovyklavietėje ug
nies kūrimui, t.y. maisto išsi-
virimui. Tenai ir vyr. skautės 
Rajoninėje stovykloje, ir 
"Ąžuolo" — "Gintaro" mokyk
los kursantai "nusikaltome" ir 
uždegėme vieną mažą žvakutę 
Gerai, kad mokyklų kursantai 
ir vadovai visi sutilpo į tą na
muką ir labai "jaukiai" praėjo 
stovyklos uždarymas. 

Maistui virtis buvo išnuo-
muotos gazu kūrenamos plyte
lės, kurios buvo kaip tik tuose 
pastatukuose Virėjams tai bu
vo išganymas, nes nereikėjo 
rūpintis nei kuru, nei pačios 
virtuvės statyti. Taip pat n e 
galėjome kirsti medžių (jau su
prantama kodėl), todėl turėjo
me aps ie i t i be įprastų 
"Gintaro" mokykloje pione-
rijos įsirengimų. Gavom me
džiagos pasistatyti vieną sta
lą, vartus ir tiltą. Vėliau tą 
medžiagą turėjome sugrąžinti. 
Žinoma, nežiūrint visų šitų įdo
mių nepriteklių buvo pertek
lius draugiškumo, nuošir
dumo, juoko, dainų, diskusijų 
ir, išsiskiriant, ašarų... 

v:s. V. Aleknienė 
GVM vadovė 

• AKADEMIKĖS 
KVIEČIA 

Chicagos skyriaus ASD val
dyba kviečia Chicagos sky
riaus filisteres dalyvauti kan
d idač ių a p k l a u s i n ė j i m e 
penktadienį, rugsėjo 18 d., 7 
vai. vak. pas t.n. Indrę Zadei-
kytę, 9654 S. Kenneth, Oak 
Lawn. 

MENININKAI 
SUVAŽIAVIMO 
VAKARONĖJE 

LSS vadovų,-vių sąskrydžio 
Dainavoje vakaronę (šešt rug
sėjo 26 d.) praves ps. Danguolė 
Jurgutienė. Vakaronėje daly
vauti pasižadėjo rašytojas Vy
tautas Alantas, poetė Marija 
Saulaitytė — Stankuvienė ir 
gražiabalsės sesutės But-
kūnaitės. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A M U Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč Sešt 12 rki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 * 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p' 
Ofiso tel RE 7-1168:'rezid. 239-2919 

Ofs HE 4-1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v D P Tik susitarus 

AUTOBUSAS Į 
SUVAŽIAVIMĄ 

I LSS vadovų,-vių sąskrydį 
Dainavoje iš Chicagos vyks au
tobusas. Visi norintieji šia 
transporto priemone pasinau
doti yra kviečiami iki rugsėjo 18 
d. užsiregistruoti pas Vidurio 
Raj. vadą, v.s. Z. Jaunių, tel. GR 
6—8495. 

"AUŠROS VARTŲ" 
TUNTO DĖMESIUI 

Pranešama, kad "Aušros 
Vartų" tunto sueigos prasidės 
rugsėjo 20 d. Visos sesės ren
kasi Jaunimo centre tuo pat 
laiku ir tame pat kambaryje 
kaip ir pereitais veiklos me
tais. 

Kviečiame visas dar ne-
skautaujančias lietuvių kil
mės mergaites įsijungti į skau
tiškas eiles. Naujų narių 
registracija "Aušros Vartų" 
tunte įvyks rugsėjo 29 d. 11:15 
vai. ryto, Jaunimo centre. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Crucapo 
WA 5 2670 arba 469 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. IN. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0CHIRURGIJA,,„ 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448 5545 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H IRU RGAS 

2454 West 71st Street 
Vai.; pirm , antrad . ketv. irpenktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus...-

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W 69th St., Chicago, III 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

Oft tel 586-3166: namų 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West63rd Street .... 
Vai : pirm . antr ketv ir penkt. 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr.. trečiad. 
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro 

[ Tel. - 778-3400 
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l Nėra abejonės, k a d galutinė 
^pergalė įvairiose lenktynėse 
p r i k l a u s o n u o pasiruošimo ir 
p a s i r y ž i m o . Be šių dviejų ele-
Imentų bet kokia vilt is laimėti 
£yra tik svajonė ir iliuzija. 
* Šiandien n e tik Amerika, bet 
£ r v isas pasau l i s į temptai stebi 
"Izraelio kovą dėl savo likimo. 
^Dėmesio centre y r a tik vienas 
Jasmuo. Ta i Menachem Begi-
»nas , Lenkijoje g imęs žydas. Bu
lve s komunis t inės tironijos ka
st inys , vėliau žydų teroristinės 
# I rgun organizaci jos v a d a s 
I Palest inoje. Dabar t inė Izra-
I elio va l s tybės ga lva . 

ATEITIS KRISTUI IR LIETUVAI 

| Nuo pa t savo ats i radimo 
f Palestinoje š i t a s mažas i s fana-
^ t ikas ir kovojant is žydas turėjo 
I ir tebeturi v ieną tikslą — ap-
| gint i žydo teisę gyventi . Šitą 

t ikslui ats iekt i , turbūt , nėra pa
saulyje ki to žydo geriau pasi-
ruošusio i r tv i rč iau pasiryžu
sio pasiekt i s avo tikslą. . 

Begino l a ikysena ir elgesys 
nesenos jo viešnagės metu 
Amerikoje m u m s vaizdžiai pri
minė žirgą lenktynėse . Papras
tai ž i rgas lenktynių metu nie
ko daug iau nema to , negirdi ir 
nejaučia. Pr ieš jį tik vienas 
"vienintelis t iks las — pergalė. 
Zmonifikoje egzistencijoje tokį 
t ikslą pas iekt i t u rbū t nėra pa-
fanat izmu. 

Beginąs y r a fana t ikas . J i s , 
ano t "Newsweek" žurnalo (rug
sėjo 14 d.), š a l t a s i r siaurapro-

, tis,~ žmogus "be gracijos i r ka-
r ismos" . Bet j is y r a "kovoj an t i s 
žydas" , kur io gyvenimo šūkis 
yra: "Never aga in ! " Tai dra
mat in i s n u s i s t a t y m a s , nepar
duodamas ir neiškeičiamas 
idealas , a p l a i s t y t a s krauju ir 
ka inavęs šešetą milijonų žydų 
gyvybių. 

Tik šito pas i ryž imo akivaiz
doje mes tega l ime ir suprast i 
kodėl Beginąs , o neretai i r visa 
Izraelio va ls tybė , š iandien yra 
toks kie tas ir " n e s u k a l b a m a s " 
savo veiksmuose. 

IR ŽIRGUS 
arabų žurnalo "Arabia" (1981 
m. rugsėjo numeryje) tarp įvai
rių kitų principų, kurie turėtų 
būti naudojami siekiant iš
spręsti palestiniečių klausimą, 
nurodė, kad "pripažinimas vi
soms valstybėms A. Rytų regi-
jone gyventi taikoje" yra viena 
iš sąlygų problemai išspręsti. 
Tai , atrodo, PLO, S. Arabijos 
lūpomis, pasakyta nuolaida 
Izraeliui, nes ligi šiolei PLO 
k a t e g o r i š k a i a t s i sakydavo 
Izraelio valstybės teisę į pri
pažinimą. 

Visa bėda, kad Beginąs, kaip 
tvir t ina anglų "The Econo-
mist" žurnalas (rūgs. 5 d.), "dar 
nepasiūlė tinkamos autonomi
jos" palestiniečiams. 

Jordanijos ambasadorius 
Jung t inėse Tautose Hazem Nu-
seibeh savo laiške rugsėjo 10 
dieną "The New York Times" 
mus užtikrina, kad "arabų pa
saulis bendrai, o palestiniečiai 
specifiniai, nėra suinteresuoti 
greitu klausimo išsprendimu, 
jei tas sprendimas yra mažiau 
negu visapusiškai teisingas". 

Egipto diktatorius Sadatas, 
atrodo, norėtų greitesnio Pa
lestinos valstybės, ar bent 
palestiniečių autonomijos, atsi
radimo. J o noras laiku atgauti 
v isas 1967 m. kare prarastas 
teritorijas ir neseniai įvykę 
Egipte neramumai jį paska
tino prašyt i Ameriką ir S. Ara
biją "ragint i" Izraelį pradėti 
derybas su PLO. Bet Beginąs 
nesiderės su PLO. Tai žinoda
m a s Reaganas , kaip tvirtina 
kolumnistas J. Kraft rugsėjo 11 
d. "Chicago Sun-Times", ne
skuba su Sadato pasiūlymais. 

Lebanono valstybė nėra ma
žesnė A. Rytų problema už pa
lestiniečių. Ji eina ranka ran-
k o n s u b e n d r u t a i k o s 
a t s ta tymu šitame regijone. 
Arabų lygos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Clovis 
M a k s o n d ' a s ang l i ška jame 
"Eight Days" arabų žurnale 
teigia, kad Lebanone Izraelio 
puolimai padėtį tik paaštrino. 

Ateities ir ateitininkų jubilie
jinį kongresą pasitikom, rinko
mės, meldėmės ir svarstėme 
savo didžiuosius uždavinius. 
Rugsėjo 3-4 dienomis auto
mobilių vairuotojai suko vai
rus Ateitininkų namų link, 
u ž m i e s t i n . R u g s ė j o 4-7 
dienomis visi keliai vedė į 
Jaunimo centrą Chicagoje. 
Visur kongreso dalyvius lydė-

Neseniai Beg inąs tarėsi su 
prezidentu R e a g a n u . J a u prieš 
pas i t a r imus didžioji krašto 
spauda ("The Chr is t ian Scien
ce Monitor" , rūgs . 8 d.) siūlė bū
dus ir pr iemones , kaip Rea
g a n a s turė tų elgtis ir ką 
diskutuoti su užsispyrėliu žy
du.. 

Kaip ir t ikėtas i tas susi
t ik imas ir visi pokalbiai buvo 
ne lengvas d a l y k a s . Dėl dviejų 
dalykų: p i rma , Beginąs sava 
politine pa t i r t imi ir fanatišku 
užsispyrimu buvo daug pra
našesn i s negu Reaganas ; ant
ra , d iskutuotos problemos — 
nežmoniška i svarbios ir komp
likuotos. 

Minė tas i s "Newsweek" žur
n a l a s nurodė t r i s pagrindines 
ir degančia i ak tua l ias prob
lemas: p i r m a — palestiniečių 
l ikimas, a n t r a — Lebanono 
ateit is , t rečia — sovietinis 
av i an tū r i zmas Art imuose Ry
tuose. Dar daug iau . Visas tris 
problemas komplikavo Ameri
kos no ra s parduot i Saudi Ara
bijai moderniuosius AWACS 
lėktuvus i r Begino netvir ta pa
dėtis valdžioje. 

^Pa le s t in i eč ių likimo išspren
d imas , a t rodo, y r a šiuo metu 
j au t r i aus ia s ir aktual iaus ias 
k laus imas . Izraelio, ir ne t Be
gino, pozicijos problemos iš
sprendimui jau keičiasi. "The 
Je rusa lem Pos t" laikrašt is 
(r^gs. 5 d.) pastebėjo, kad Begi
ną s PLO (Palest inian Libera
tion Organiza t ion) jau nebeva-
d ina " te ror i s ta i s" . O Saudi 
Arabijos p r incas F a h d ' a s savo 
pasikalbėjime, ano t angliškojo 

Washingtone Beginąs su 
Reaganu, atrodo, šios proble
mos ne t nediskutavo. Mat, 
daug svarbesnis buvo noras 
sutart i dėl Artimųjų Rytų regi-
jono gynybos prieš S. Rusijos 
agresiją. Cia užtat abu vadai ir 
užkliuvo už lėktuvų pardavimo 
S. Arabijai problemos išspren
dimo. 

Minėtasis anglų "The Econo-
mist" teigia, kad Beginąs no
rėjęs Reaganą įtikinti, jog S. 
Arabijai Amerikos lėktuvų ne
bereikia, nes Sovietų norus su
tvardyt i galėsią Izraelis ir 
Egiptas . Be to S. Arabija, tvir
t ina Beginąs, gali lėktuvus pa
naudoti prieš Izraelį. 

Begino tikslas buvo įtikinti 
Reaganą, kad Sovietų pavojui 
sustabdyti reikia tik bendro Iz
raelio — Amerikos koopera-
vimo ir strateginio išdėstymo. 

Po vadų pasitarimo Beginąs 
prasi tarė , kad buvo pasiektas 
"Strateginio kooperavimo" 
susi tarimas (niekas nežino ką 
tai konkrečiai reiškia). O pa
klaus tas apie savo nusistaty
mą dėl Amerikos noro parduoti 
AWACS lėktuvus S. Arabijai, 
Beginąs pasakė, kad j am kaip 
Izraelio piliečiui nedera kištis į 
Amerikos vidaus reikalus 
("Sun-Times", rūgs. 11 d.). 

Nėra abejonės, Beginąs 
Washingtone apstatė nepa
tyrusį Reaganą. 

Amerikos politinius sprendi
mus, liečiančius bent A. Ry
tus, ir toliau daro Beginąs. Ta
me kontekste jis dar vis tebėra 
šio krašto faktinis prezidentas. 

Jonas SoUūnas 

P R A N A S R A Z M I N A S 

kaip viduj bent 200 žmonių 
būtų galima sutalpinti. 

Kiekv ienam a t e i t i n inkų 
kongresui parenkamas labai 
prasmingas šūkis. Bent jais 
mes vis labiau gręžiamės į Kris
tų ir Lietuvą. Iš septynių 
kongresinių šūkių trys beveik 
visai vieni kitiems artimi: 

jo šio jubiliejinio kongreso šū- Ištikimybė Kristui, ištikimybė 
kis: „Ateitis Kristui ir Lietu- Lietuvai, Liudykime Kristų ir 
v a i " . J u o z a s B. L a u č k a , savąją tautą, Ateitis Kristui ir 
Ateitininkų federacijos vadas, Lietuvai. Visi t rys kalba apie 
labai prasmingai nusako šio dvasinį atsinaujinimą ir apie 
kongreso pagrindinius tikslus: įsipareigojimą savajai tautai . 

...Tegu šis kongresas sutvir- Reikia pasidžiaugti, kad Atei-
t ina ateitininkų gretas, labiau ties kongresas šiais šūkiais 
suart ina visus narius, sustipri- buvo labai susirūpinęs, dva-
n a pastangas veiksmingiau sinio atsinaujinimo programa 
perteikti mūsų jaunuomenei b u v o g a n a r ū p e s t i n g a i 
idėjinius įsitikinimus, kad suplanuota. Religinis momen-
organizacinėje veikloje ir asme- tas buvo vykusiai pabrėžtas 
niniame gyvenime neliktų visomis kongreso dienomis: 
tuštumos. Ateitininkų ideolo
gija visiems ryškiai byloja: 
Ateitis Kristui ir Lietuvai. 

Toj pačioj programoj kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, Ateities 
redaktorius, iškelia didelę jos 
reikšmę Ateitininkų sąjūdžiui: 

Ateitininkų sąjūdis be 

rugsėjo 5 atnašaujamos kone. 
šv. Mišios, skirtos Ateities 
sukakčiai paminėti, rugsėjo 6 
iškilmingos šventos Mišios už 
Lietuvą, rugsėjo 7 padėkos šv. 
Mišios. Kongresą pradedant 
buvo aukojamos kone. šv. 
Mišios Švento Andreis bažny
čioje Lemonte. Paskaitose taip 

Ateities sunkiai lSivaiz- p a t akcentuota mūsų dvasinio 
duojamas J i atei t ininkams atsinaujinimo reikalai: Mūsų 
davė ne tik vardą, bet per ją u ž d a v i n i a į s i ek i an t v i sa 
buvo įkvėpiama ir palaikoma atnaujinti Kristuje (Dalia 
dvasia 

Nors ateitininkų sąjūdis 
pagimdė Ateitį, tačiau j i ne be 
pagrindo turėjo gailėtis kai ku
r iais ateitininkais, nukryps
tančiais nuo savo principų. O 
tokių ji ma tė visais laikais iki 
pa t paskutinių dienų. 

D e š i m t a s i s A te i t i e s i r 
Ateitininkų federacijos kongre
s a s jau praeity. Kongresas 
pradėtas savuose namuose. O 
turėti nuosavą gūžtą visados 

Staniškienė), dr. Linas Sidrys 
ir kt. 

Lietuvos reikalai taip pat 
buvo iš esmės nagrinėjami. 
Savo išmąstytais, stipriais 
akcentais nurodė ateitinin
kams Lietuvos reikalų veiklos 
gaires: dr. Vytautas Vardys — 
Žmogaus tautinių ir religinių 
teisių kova Lietuvoje, kun. 
Kaz imie ra s Pugevič ius — 
Uždaviniai besirūpinant Lietu
va, prof. K. Skrupskelis — 

miela. Įnamio gyvenimas nėra Tautinė kultūra ir mes, dr. A. 
mielas. Tačiau nariai ir svečiai, Damušis — Ateitininkų šeimos 
į namus žiūrėdami ir juos 
apžiūrinėdami, nei gyrė, nei 
peikė, nei tolimesnių išvadų 
apie juos nepadarė. Tiesa, 
sav i namai turi taip p a t savų 
problemų, bet benamiai jų turi 
žymiai daugiau. Taigi po 40-
ties metų ateitininkai vėl turi 

kartų bendravimas, kun. dr. K. 
Trimakas — „Ateities" idėjinis 
skerspjūvis, Kazys Bradūnas 
— „Ateities" įnašas į jaunimo 
kultūrinį gyvenimą, Saulius 
Kuprys — „Ateities" perspek
tyvos ateityje ir kt. 

Metų tarpai tarp atskirų 
savo namus. Jie nėra tokie kongresų nėra vienodi. Ilgiau 
patrauklūs ir patogūs, kaip s į a s bekongresinis (1940-1954) 
pirmieji Kaune, tačiau juk t a i 14-kos metų ta rpas . Tai karo, 
gerų širdžių dovana. J i e reika- emigracijos ir kūrimosi laiko-
lingi remonto, pritaikymo gau- tarpis. Bet ir t a s ilgokas laiko-
singai ateitininkų organizaci- t a rp i s nė ra t u š č i a s . Ta i 
jai . Tai atlikus ir pripratus prie sus io r i en tav imo ir, saky-
kelio.kurisnetčikagiškiusgero- tumėm karo žaizdų gydymo 
ka i klaidino, į juos daugiau m e t a s . Patirta, kad dar ne 
patrauktų. Tik nederėtų Ateiti- ^Ukm p r a r a s t a , nors gimto-
ninkų namus ir gražią aplinką s įo s žemės ir nebeturima po 
tik piknikų-gegužinių vieta kojom. Ne savo noru jos netek-
paversti. Ten turėtų vykti ta. Tėvynės laisvė bus ateiti-
kultūrinės vakaronės, susi- ninkams viena iš svarbiausių 
rinkimai. Reikėtų planuoti , veiklos tikslų. Tėvynes laisvės 

ilgesys juos iki šiai dienai tebe
lydi išsisklaidžiusius visame 
pasauly. Dešimtame kongrese 
jie tėvynės reikalus tolygia 
į tampa svarstė, kaip ir dvasinį 
atsinaujinimą. 

1945 m. rudenį kuriamos 
moksleivių ateitininkų kuopos, 
1930 metais uždarytos val
džios įsakymu, vėl išeina į 
viešą veiklą. Dalyvavusieji 
negali neprisiminti 1947.V.22-
24 kelionės Reinu, kuomet įvy
ko Reino konferencija, kurioj 
buvo išrinktas Ateitininkų 
vadu prof. Antanas Maceina. 
1927.VII.15-19 reorganizacinė 
konferencija Palangoje sudarė 
taip pat pakankamą kongreso 
įspūdį, tačiau nebuvo pava
d i n t a kongresu . Dešimt
mečiais jaunimas niūniavo 
„ N u v a i n i k u o t o s i o s vaidi
lu tės posmus : „Va id i lu t e , 
žemės dukra, tu mylėsi, tu 
mylėsi..." Baltijos jūra ir 
Palangos pušynas buvo didelė 
atrakcija konferencijos — 
kongreso dalyviams. Ypač 
viliojo jūra ir sidabrinės smėlio 
pakrantės. O su žibintais eise
n a pajūriu... 

Nors po kongreso praslinko 
tik kelios dienos, tačiau apie jį 
kalbėdami jau kalbame apie 
praeitį. Praėjusio kongreso 
laikas buvo labai rimto darbo ir 
dvasinio susikaupimo laikas. 
Nebuvo kontraversinių užuo
minų, vienų kitų kaltinimų. 
Paskait ininkai — kalbėtojai 
gerbė auditoriją, auditorija liko 
klusni jei ne visados origi
nalioms, tai visados nuošir
džioms kalbėtojų mintims. 
Neplavinėta sąjūdžio pakraš
čiais, bet nuoširdžiai laikytasi 
kongreso šūkio: Ateitis Kristui 
ir Lietuvai. 

A t k r e i p t i n a s d ė m e s y s į 
ketvirtojo (1935) kongreso šūkį: 
Pasukt i Lietuvos laikrodį šim
tą metų pirmyn! Pagal šį šūkį 
mes turėjom ne tik pasivyti 
Vakarų Europos kultūrą, bet ir 
pralenkti . Tačiau Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos 
tragedija po penkerių metų 
sudaužė barbaras kultūrinės 
pažangos laikrodį ir pastū
mėjo prarajon tą didijį ateiti
ninkų kultūrinį užmojį. Penkto
jo kongreso (1954) Chicagoje 
šūkis: „Sutelkti visas jėgas 
tautos gyvybei išsaugoti", 
aiškiai pabrėžė į kokį pavojų 
yra patekusi lietuvių tauta . Bet 
tuo metu mes patys buvome 
pasklidę, nesusicementavę. 
Dabar esame visokeriopai 
stipresni savo tautai padėti, jei 
tik turimas jėgas viena krypti
mi suktume, v ien i kitų 
neįtarinėdami. Tautos gyvybė 
ir šiandieną tebėra pavojuje. 

JAV PREZIDENTAS R. Reaganas 
SVEIKINA ATEITININKU KONGRESĄ 

-
• 

JAV prezidentas R. R e a g a n per Atei t ininkų Federacijos 
vadą Juozą Laučką Atei t ininkų kongresui a t s iun tė tokį sveiki
nimą: 

Man malonu siųsti šiltus sveikinimus visiems susirinku
siems į Ateitininkų federacijos jubiliejinį kongresą. 

Per metų metus jūsų organizacija dirbo, siekdama vystyti 
ir puoselėti tautines, religines ir kultūrines vertybes lietuvių 
jaunime. Jūsų darbas turėjo ypatingos reikšmės tiems, kurie 
čia atvyko po jūsų tėvynės okupacijos. Pagelbėdami naujiems 
imigrantams ir atnaujindami jų kultūrines šaknis, jūs padarė
te įnašą į Amerikos gyvenimo įvairumą ir praturtinimą. 

Mano geriausi linkėjimai — šaunaus Kongreso ir sėkmės 
ateityje. \ . 

(pas.) Ronald Reagan 

T a d ir šis kongresas a r nebus 
konkrečiausia forma kalbėjęs 
apie aukojimąsi ir darbą Lietu
vos laisvei. Niekas iš kalbėtojų 
nepranašavo, kokia bus lietu
vių tautos ateitis, tačiau visi 
laukia tautos prisikėlimo. 

K o n g r e s a s t u r ė j o i r 
atsikvėpimo valandų, ta i meni
n i s „Ateities" vakaras , kuria
me programą atliko aktor ia i 
Laima Lapinskienė, J o n a s 
K e l e č i u s , m u z . D a r i u s 
Lapinskas , Jaunimo tea t ro 
vaidintojai (rūgs. 5), ir Kongre
so banketas didžiojoje J a u n i 
mo centro salėje. Meninėje 
programoje dalyvavo poetas 
Bernardas Brazdžionis, solistė 
Vi ta Polikaitytė. Žemutinėje 
salėje ir pasišokta, grojant 
Dariaus Polikaičio orkestrui 
„Aidas". 

Kongresas buvo palygint i 
gana gausus . Jame registra

vosi 279 sendraugia i , 103 
s tudenta i , 78 moksleiviai, 
jaunųjų sąj. 12. Ateit ininkų 
sendraugių a ts tovų (su balsavi
mo teise) — 60, s tudentų — 36, 
moksleivių — 23, j aun . sąj. — 1. 

Be to, da lyvavo gausus būrys 
svečių, o banke te ne t apie 650. 
Š iame Atei t in inkų kongrese 
susitikę net po kelių dešimčių 
metų ir jau sunkia i vieni ki tus 
atpažinę, galėjo su poetu Ais
čiu kartoti : 

--
O jeigu kar ta i s , po daugio 

metų, 
Sueisim vėl, mieli d rauga i , 
Ta i mūsų gretos j au bus 

praretę 
Ir pasikeitę m ū s veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio 

pi lna, 
Skausmo kupina , pasi l iks 

jauna! 
(Bus daug iau ) 

— Polit ika y r a vienintelė profesija, kurioj žmogus gali 
išdirbti 40 metų, o paskui gali būti suniekintas, kai tavo žodis 
v ienam kokiam kvailiui nepatiks. 

H. V. Hade 
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i— Dabar turės, — pasakė tėvas siekdamas 
ranka a laus dėžutės, — negriukų. 

Ir apgraibomis, kandžiai, pašaipiai jis nusakė 
Feliksui moterų emancipacijos sąjūdžio jam komiš
k a s detales. Feliksas matė tendenciją, bet savo 
nuomonės nepasakė. J a m buvo malonu, kad tėvas su 
juo kalbasi. Prieraišumas prie tėvo buvo virš tėvo 
tendencijų ir pasklaidų nuneigimo. J a m buvo smagu 
jaustis, kad jis vėl mažas berniukas šalia visa žinan
čio ir visa aiškinančio tėvo. 

Tėvas pakilo ir su kojinėmis be batų vaikščiojo 
po kambarį. Sis jo įprotis irgi buvo berniukiškų metų 
atgaivinimas. Tada Feliksas ir Vincas, pamėgdžio
dami tėvą, vaikščiojo po kambarį su kojinėmis ir 
motina rūpestingai perspėdavo „jūs gausite slogą". 

— Parodysiu aš tau genealogijos medžio pro
jektą, — pasakė tėvas. 

Tai buvo mašinėle prirašytas vardų sąrašas . 
Eilutės buvo nelygios. Pieštuko linijos rikiavo var
dus. 

— Jų čia tuzinas, — tėvas, purtė popierių, — taip 
ateityje jie turi dėtis į rikiuotę vienas po kito. 

Vienoje lapo pusėje stambesnėmis raidėmis 
stovėjo „FELIKSAS", kitoj lapo pusėje buvo „VIN
CAS". Sekė derlius vyriškų vardų. Šeši vardai po 
Felikso, šeši vardai po Vinco. 

— Kas tai per vardynas? — apsimetė 
nesuprantąs dalyko Feliksas. 

— įsižiūrėk. 
— Matau, vardai. 

— Tai mano anūkai. 
— Kokie anūkai? 
— Mano anūkai. Tai jūsų būsimi sūnūs. Tokia 

turi būti jų gimimo tvarka. Šeši berniukai 
kiekvienam. Tai vardai duotini anūkams. 

Feliksas matė, su kokia gi meile nesantiems anū
kams tėvas šnabžda jų vardus. J a m pagailo tėvo. 
Viltys, viltys! Jeigu Vincas išsiduos apie savo 
vienuolyniškus planus, kaip reaguos tėvas? Tėvą 
partrenks širdies smūgis. Alus, vynas ir nikotinas 
nėra aršūs priešai. Nuovyla tai priešas pasalūnas. 

— Vardai atrinkti rūpestingai ir išmaningai, — 
paaiškino tėvas. — Vardai puikūs, lietuviški, o 
amerikiečio lengvai ištariami. Tinka ir mediniam 
amerikiečio liežuviui. 

— O jeigu motina norės kito vardo? 
— Tegu renkasi merginoms vardus. Dėl vyrų 

vardų neimk tokios, kuri bus prie emancipacijos. 
Tokia bus r agana ir ožka. Tokios mums nereikia. 

— Vis dėlto gali būti nesutarimų. 
— Sutarkite, ir bastą! Tai šventas vardynas. 

Išduodu, kaip popiežius encikliką. 
J i s mojavo vardų sąrašu nelyginant receptu, 

reikalaudamas vaistinėje retų, nepakeičiamų vaistų. 
— Kiekvienas vardas turi savo prasmę. Aš ilgai 

jų ieškojau. Ilgai galvą laužiau. Šitaip aš sutinku 
jūsų sūnus vadinti mano anūkais . Mano vardai, 
mano anūkai . Genealogijos medis negali būt i palai
das, chaotiškas. Turi būti žvilgsnis į ateitį. Vardų 
balansas. J ū s dar nesusigaudote. J ū s nesuprantate, 
kad kiekviena gyvenimo minutė mums svarbi, kaip 
šimtmetis istorijai. Sūnau, tau laikas būti tėvu. Man 
— seneliu. Pradėkim Čia, svetimybėje, savo dinastiją. 

Feliksas paklausė: 
— O jeigu vis dėlto bent vienas mūsų liks 

viengungis, nesuras tinkamos, kaip tada? 
— Tu atsakyk man, susimildamas, — kirčiuo

damas žodžius pasakė tėvas, — kam aš jus 
p a g i m d ž i a u ? P ramogoms? Niekda r i a i ? Būti 

amerikoniškais playbojais? Be a t sakomybės savo 
tautai? Apeiti Dievo įsakymą daugin t i s? Mes 
negausūs. Mes pr iva lome daugint is . Vietoj manęs 
jūs du. Vietoje judviejų — pulkas , dvylika! Paga l 
Bibliją: Dievas įsakė! Zenonas pag imdė Feliksą ir 
Vincą, Feliksas ir V incas pagimdė... ir skai tyk pagal 
tą sąrašą. Ateina R ikan tų armija! 

Įsikarščiavęs, j is kra tė vardyną , kaip pike
tuotojas plakatą pr ie fabriko vartų. 

— Mano ka r t a t raukias i , jūsų ka r t a ateina. 
Dauginkitės, la ikyki tės krūvoj. Lietuviško ūkio 
receptu! Ar žinai, k a s y ra atolas? Tai pievoj atžėlusi 
žolė. Dalgis pereina, nup iauna . o žolė ir vėl aukštyn. 

— Laikytis krūvoj , tėte, — pasakė Feliksas, — 
tai etninio uždarumo teorija. D a b a r jau matyt i 
etninio uždarumo krizė. 

— Ir netikėk. T a i janičarų akroba t ika , — nekan
triai pasakė t ėvas . — Etninis uždarumas , kaip 
pavadinai, išlaiko tautinį a t spa rumą. Eisite į 
platumą, etninį a t spa rumą suardysi te . Reikia 
užbėgti įvykiams už akių. Kad šeimos nebūtų 
mišrios, mums t ė v a m s seniai jau pritiktų elgtis 
išmintingos Indijos pavyzdžiu: įsivesti vaikų sužie-
dotuves. Iš tokių p a a u g u s santuokos plistų... 

Feliksas p r a r a d o norą liktis pas tėvą ilgiau. J i s 
dirstelėjo į laikrodį. Laikas . Laikas. Bėga nenaudėlis 
laikas. Jis nebe va ikas , turįs v isažinant į tėvą. Senos 
Amerikos prerijų buivolai neketino asimiliuotis. J ie 
išdidžiai gyveno savo kaimenėmis . Išnaikino 
gyvenimas išdidžius buivolus. O lietuviai? Ar jie 
nėra buivolai: s t ip rūs ir atkaklūs? Aure, jis pažįsta 
technologus: švedai , norvegai, vokiečiai... Visi 
suskubo asimil iuotis per keletą metų kar ta i s . Šeima, 
vaikai, galvosena — amerikiečiai! Ar suderint ina 
galingo gyvenimo t v a r k a su fan tas t i škomis tėvo teo
rijomis? Juk ir t ėvas žino, kad bešoką oželius ir blez
dingėles lietuvių paaugl ia i savo t a rpe kalbasi tik 
angliškai... 

• 
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PRISIMENANT KUN. JONĄ KRIŠTOLAITI 
40 metų nuo jo mirties 

Kun. Jonas Krištolaitis g imė 
1879 m. gegužės mėn. 29 d. Jurg 
budžių km., Naumiesčio (Šakių) 
aps. pasiturinčių ūkininkų šeimoj. 
Pradžios mokslą ėjo Naumies ty
je, Gimnaziją Marijampolėj. J a m 
b ū n a n t ketvirtoj klasėj, susirgo jo 
mot ina . Prieš pat mirtį ji išreiškė 
pageidavimą, kad jos sūnus Jonas 
būtų kunigu. Tą motinos pageida
vimą sūnus Jonas įvykdė. Stojo į 
Seinų kunigų seminariją. 1902 
metai buvo įšventintas į kunigus. 
Jaunasis kunigas tuo nepasitenki
no, mokslą norėjo tęsti tol iau. 
Tais pačiais metais išvažiavo į 
Šveicariją ir įstojo į Friburgo un i 
versitetą. Jį sėkmingai baigė teolo
gijos licenciato laipsniu. Studijuo
damas Šveicarijoj, turėjo progos 
pažinti tą kultūringą kraštą, t a ip 
pat turėjo progos pavažinėti, ap
lankyti ir kitus Vakarų kraštus, 
pamatyti jų gyvenimo būdą, su-

BOSTONO ŽINIOS 
A. A JUOZAS ŠILIMAS Į l ietuvių parapi jos vardu t r u m -

. »,.,. . 10r>o 1 pai ats isveikino Irena M a n o m a i -Juozas Šilimas gimė 1892 m. f. . „ , . , v. n -, 1 t iene. Pa la ido tas gražiose C e d a r 
lorchester ne to l i 

Neponse t upės . Nul iūd ime liko 

gražioje Žemaitijos žeme e Kel-1 , , . . . . . . r <-
.. . . . y . - . , v. T, G r o v e kapmese Dorchester ne to l i 

meje prie skaidriai tekančios Kra-1 ^T . »T . I ? - J . - į.-i.. 
žantės upės. Čia leido vaikystės 

I dienas, baigė pradžios mokyklą, o 
I -mam pasaul iniam karui prasi 

į vel ionio naš lė Ada, duktė Lili ja, 
| jos vyras A r m o n d o ir du va ika i -
; čiai — Ričardas ir Andr ius , o 
į t a i p pa t daugybė draugų ir b i -
I čiulių. 

dėjus pasitraukė į Rusiją. T e n m o 
kėši, o vėliau buvo mobilizuotas 
į rusų kariuomenę. Atsikuriant 
nepriklausomai Lietuvai grįžo į ] Ilsėkis Viešpaties ramybėje! 
savo gimtąją Kelmę. Aštuoniusj Šermenų m e t u Tautos F o n -
metus čia buvo valsčiaus sekreto- j dui , kur į ir pats velionis r ėmė , 
r ium, o iš čia buvo perkeltas į j o va rdu aukojo: po 20 dol. — 
Raseinius, kur išbuvo iki II-jo! Ada Ši l imienė, A ir A J a n u š -
pas. kar, kada karo veiksmai ir j kos ir St. Šmit ienė; 20 dol. — A 
okupacija privertė pasitraukti i Į ir L. Venez iano , po 20 dol. — J. 
vakarus. Kaip ir daugelis t o meto ir V. Hodges , Z . ir LVVeingor 

ten , po 10 dol . — A 

A. a. kun. J. Krištolaitis 

kytis kaime, mėgo kalbėtis ūkio 

tremtinių, ta ip ir Juozas Šilimas 
su žmona ir dukryte leido vargo į šiene, Bukauskų šeima, I 
ir ilgesio dienas Vokietijoj. Gy- | t au t i enė , M . Krutulienė, I 
venimas iš UNRRA, jam atrodė 
— gyvenimas iš išmaldos. Jis to 

• I nenorėjo. Kasdieninę duoną sau ir švietimo pagerinimo reikalais, i ' ; . . .. . . „ . , . i 
r^ , ,, ... . . TĮ , . . ir savo seimai jis norėjo uzsidirb-
O kalbėtis ir patart i galėjo, nes s , J . ' , , . i , . . . . °. . . i ti savo rankomis- Kadangi ta tais klausimais turėjo žinių ir pa-1 ™ , ? .. , , . , i 

. . . . •• tyrimo. Dar prieš Pirmąjį pašau- Vokietijos dalis buvo anglų zo-
sipazinti su jaunimo auklėj imu, L v l & ^ ^ J J — j noje, tai 1949 m. vos tik atsirado 
naujom idėjom ir aplamai su va- ' d i j a i -JJ ė „ . T a d i j a b u _ į galimybe emigruoti į Angliją, Ši-
kanetiska kultūra. T a s vėliau r j * k u s i G į ž u o s e d \ l imai ir emigravo. T e n išgyveno 
daug prisidėjo prie jo sėkmingos ^ ^ j £ . 10 metų, o 1959 m. atvyko i Ame 
veiklos Lietuvoj, j am b ū n a n t kle m e d į n į n- m e ^ p I a n u o rika ir apsigyveno Bostone, kur 

jama įsteigti žemės ūkio mokyk- i b u ™ d a u & » f " b l C 1 , u l l Ų „ d a r 

: lą. Buvo jau suorganizuota, s u - ! " L " * u v o s l a 1 ^ ' . į į . C i a " E 
ko irgi tais pačiais keliais po U-jo 

bonu, auklėtoju, švietėju ir orga 
nizatorium. 

Grįžęs iš Šveicarijos, buvo pa- daryta mokomojo personalo už-
skirtas vikaru (1906 — 1910) į uomazga, darė žemės tyrimus, 
Pajevonį, Vilkaviškio aps., o vė- planavo sklypus. Visa tai anuo 
l iau (1910 — 1913) perkeltas į metu buvo didelė retenybė ir nau-
Augustavą gimnazijos kapelionu, jiena. Jo rūpesčiu Gižuose buvo 
D a r prieš Pirmąjį pasaulinį ka- pastatytas parapijai mūrinis na
rą (1913) paskirtas Gižų parapi- mas, plytinė, kalvė. Gi Keturva-
jos klebonas. 1925 metais perkel- lakiuose, Karklinių dvare ūkio mo 
tas klebonu į Keturvalkius, kur kykla mergaitėms su bendrabu-
iis išbuvo ligi pat savo mirties, t. ; čiu. Ta i tas pat dvaras, kurį ra- j leisti gamtoje, kurią jis l aba i m ė 
y. 1941 m. rugpiūčio mėn. 12 d- i šytojas Albinas Baranauskas mi- j g 0 . Prieš eilę metų Cape Code jie 
T e n ir palaidotas. Be savo tiesio- ni savo serijiniame romane "Ru- turėjo įsigiję nedidelį namą, t ad 
ginių klebono pareigų nuo 1921 denys ir pavasariai". Į mokyklą I prieš 5 metus paliko Bostoną i r 
m . buvo vyskupijos ir seminarijos | suvažiavo mergaitės iš plačių apy į visai persikėlė į Cape Godą. Žino-
ūkinės tarybos nariu, o n u o 1924 linkių. Jos mokėsi ne tik ū k i o ! m a , Cape Cod velioniui neat -
m . ėjo vyskupijos prosinodalinio ruošos, bet ir platesnės apšvietos, į s tQ jo jo gražios Žemaitijos myl i -

pasaulinio karo. 

Bostone Šilimai greitai įsidar
bino. Laikas greitai bėgo, o tuo 
pačiu ir prabėgančių me tų skai
čius krovėsi ant Juozo pečių. Jis 
labai mėgo gamtą, tad išėjęs pen
sijon savo viešnagės tol imesnes 
dienas šioje žemėje norėjo pra-

Andr iu -
Kon-
i r E. 

M a n o m a i č i a i , A. Mickūnienė, I. 
Mickūn i enė , A. ir Z . Vieškalniai , 
O . Vi leniškienė, J. ir E. V a l i u -
konia i ; 6 dol . — E. Minkienė ir 
5 dol. — K. ir A. Šimėnai. Viso 
250 dol . 

R E N G I N I A I 

D a i l . Jono Ruten io dai-lės p a 
roda spal io 3 - 4 dienomis Lie tu
vių Pi l ieč iu D-jos H-ro aukšto sa
lėje So. Bostone. Atidarymas spa
lio 3 d. 5 v a i . vakare. 

Laisvės V a r p o vaidinimas spalio 
4 d. S. Bostono Lietuvių Pil iečių 
D-jos salėje. 

LB 

koncertas įvyks rugsėjo 20 d. 3 
vai. p.p. First & Second Church 
salėje Bostone, 66 Marlborough 
st. rampas Berkeley st. 

Darbš tų žmogų gundo vienas 
velnias, tinginį — šimtas. 

Šv. Kasianas 
• 

Geras darbas meistrą giria, bet 
pala imą Dievas skiria. 

Fr. Schiller 

1DSCELLANE0US 

I o vi — 30% — Vi«h pigiau mokėsit 
ui apdumti* uiio ugnies ir uutoino-
Itilio pas mušk 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 V-j W e s t 95 th St ree t 

Tetef. GA 4-8654 
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IfcLfcVIZ.JOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
MlG L l H A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776.1486 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiuuiii 

S 0 P H I E BARČUS 
KADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 

IX-tos Tarybos, trečiosios stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
sesijos suvažiavimas spalio 24-25 nuo 8:30 iki_9:30 vaL ryto 
d ienomis Lenox viešbutyje, Bos 

teisėjo pareigas. 

Kun. Jono Krištolaičio gyveni
mo ir veiklos metai sutapo su Lie
tuvos atgimimo ir nepriklauso
mybės metais. Kaip žinome, anuo 
metu Lietuvoj visko trūko, bet 
ypač trūko lietuviškos šviesuome-

timą. lietuviškus gražius papro-1 
čius bei tautodailę savojoj apy- \ 
linkėj. 

Kun. K. Krištolaitis ypač mėgo 
jaunimą. Jis ragino tėvus leisti pri 

tone. 
Parapi jos Bazaras lapkričio 15 

d. S. Bostono Lietuviu Pi l iečiu 
D-jos salėje. 

Kard ino las Medeiros l ankys Šv. 
Pe t ro l ie tuviu parapiją lapkričio 
22 d. 

V y t e n i o M . Vasyliūno va rgonų 

Tetef. 434-2413 
14M AM 

J159 S. MAPLEHOOD A VE. 
CH1CAGO. 1LL. 60628 

Perskai tę "Draugą" , duokite 

j į kitiems pasiskai ty t i . 

nes, lietuviu darbuotoju — visuo- augančią kartą į mokslus ir, rei-
menininku visose srityse — ir kalui esant, jiems pagelbėdavo, — 
mieste ir kaime. T a d j a u n a m ir į remdavo n e tik savo jaunuosius 
visapusiškai pasiruošusiam kun i - ; gimines, bet ir svetimus. Būdavo 
gui atgimstančioj Lietuvoj teko taip. kad tas pats jaunimas daž-
būti ir klebonu, auklėtoju, švie-; nai naudodavosi jo patalpomis 
tėju ir organizatorium. j ir svetingumu. Šitai didele dalimi 

Pirmojo pasaulinio karo metu prisidėjo, kad tose apylinkėse iš-
vokiečiu okupacinė valdžia drau | augo išskirtinai daug besimokan-
dė švietimą, neveikė mokyklos, o į čio jaunimo ir pakilo vietos žmo-
mokytojai buvo mobil izuojami. ; nių religinis švietimo, socialinis 
Mokykloms reikėjo leidimo, kurį lygis. 
išgauti buvo daroma visokeriopu i N e b u v Q u ž m i r š t i fc ^ ^ 
t rukdymui rk l iuč iu . Kun. J K n s - l K e t u ^ . a l a k i u o s e ^ į s t d g t i ^ 
tolaitis puikiai mokėjo vokiečiu 1 ^ n a m a i T u o s o n a m u o s e j o 

kalbą. Savo drąsa ir vokiečiu ka i - , | B ^ a > k g ] o b a ^ ^ n u o l a . 
bos mokėjimu kur reikėjo priėjo, 
išgavo leidimą steigti Gižuose 
pradžios mokyklą dėstomąja lie
tuvių kalba su sąlyga, kad būtų 
skiriama tam tikras laikas ir vo
kiečių kalbai. Į mokyklą susirin
ko apie 70 vaikų, — graži pradžia. 
Vokiečiu kalbos pamokas, H gi bu
vo paskirtas kitas mokytojas, tū

tos keletas senelių, kurie neturėjo 
kitokios priežiūros. Ta i ir buvo 
anam laikui naujiena, ko dar ir 
dabar čia, išeivijoje, daugelis lie
tuviškų kolonijų pasigenda. 

Velionis, kun. Jonas Krišto
laitis, buvo aukštas, stambus ir 
išskirtinai stiprus. Kaip jis saky-

rėjo pats kun. klebonas. Trūko j davo, — per savo daugiau 60 gy-
vadovėlių ir kitokios lietuviškos ' venimo metų niekad nesirgęs. Ta-
literatūros ne tik pačiai m o ' čiau negailestinga ir smala vėžio 
kyklai bet ir šiaip žmonėms pa - : liga jį priveikė, išplėšė taip rei-
siskaityti ir šviestis. Karo metu . kalingą socialų žmogų ir kunigą iš 
nebuvo lengva jų gauti. Jis važi- savųjų tarpe. Bot jis tą ligą pri-
nėjo j Kauną ir Vilnių jų parvež
ti. Ta pačia proga palaikydavo ry
šį su lietuviais visuomenininkais. 

Visi jo darbai ir ryšiai vokie
čių okupacinės valdžios buvo se
kami ir, suprantama, tai jiems ne
patiko. Bet kun. klebonas drąsiai 
gynė bažnyčios ir savo parapijie
čių lietuvių reikalus ir dėl to jis 
neišvengė susikirtimų. ITž savo 
drąsą, ginant bažnyčios ir lietu
vių reikalus, kun. klebonas turė-

kad grįžusios į namus, galėtųį m u laukų, miškų su devynbalse 
skleisti lietuvišką tautinį susipra- j lakštingala ir sriauniai tekančiais 

Lietuvos upeliais, kuriuose ve 
lionis Juozas mėgdavo meške
rioti. Tač iau ir čia jis daug n e 
reikalavo, džiaugėsi čia gamta, 
netoliese tyvuliuojančiu ežerėliu, 
prie kurio jis praleisdavo n e m a 
žai valandų su meškere ranko
je. 

Velionis Juozas Šilimas iš 
pat jaunystės jungėsi į atsikūru
sios Lietuvos organizacijas. Buvo 
aktyvus šaulys, Jaunosios Lietu
vos narys, o taip pat ir T a u t i n i n 
kų sąjungos. Lietuva ir l ietuviai 
velioniui Juozui buvo šventi. N e t 
ir būdamas pensininku, jis iš 
savo kuklios pensijos r ėmė l ietu
viškas organizacijas: Balfą, T a u 
tos Fondą ir kitas, kar ta is ir s t am 
besnėmis aukomis. 

Visi, kas pažinome velionį Juo
zą, pažinome kaip labai r amų, 
labai sugyvenamą, labai mielą i r 
taikų žmogų. Ir jeigu pasaulyje 
būtų žmonės kaip velionis Juozas, 
šių dienų pasaulis bū tų daug gra
žesnis, nebūtų karų ir kitų blogy
bių. Ir amžinam poilsiui patį ve
lionį Juozą būtų priglaudusi jo 
nubylėta žemaičių žemė, o n e 
svetima, nors ir svetinga Amer i 
ka. 

Tačiau nepaisant viso Juozo 
gerumo, žemėje viešnagės laik
rodis yra ne mūsų rankose. 
Aukščiausiojo valia jis sustoja. 
Taip sustojo ir mielo Juozo. 

Ir štai 1981 m. rugpiūčio 10 d. 
8 vai. ryto velionės Juozo širdis 
sustojo plakusi. Jo kūnas buvo 
pervežtas į Bostoną ir pašarvotas 
John Mulry koplyčioje. Su velio
niu atsisveikinimas įvyko rugsėjo 
2 d. Velionis buvo evangelikas. 
Krikščioniškas m a l d a s koplyčioje 
kalbėjo evangelikų kunigas Ste-
ven Seminerio. LB Cape Cod 
apylinkės vardu atsisveikino 
pirm. Vladas Zidžiūnas, o šei
mos, draugų ir visų bičiulių var
du — Povilas Žičkus. Atsisvei
kinimas su ar t imais žmonėmis , 
nors kartais tik laikinai išvyks
tančiais, visada sukelia liūdesį ir 
nusiminimą. Tač i au pats l iūd
niausias atsisveikinimas yra , ka
da išleidžiama art imą asmenį ne 
sugrįžtančiai išvykstantį. 

Kapinėse kun. Seminar io su
kalbėjo maldas, o evangelikų 

l^^^es^^±*£^*£>%>g*ip£*9t«^s&*i&<i*S^£^&*S^ 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

irnimnuu^li 
1 9 8 1 r u g p i ū č i o m ė n . į n a š a i . 

2422 W£ST MARQUETTE RD. 
ODCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 *25-«97 
USA. 

ėmė su didele kantrybe ir pavyz
džiu. Toks jis, kun. Jonas Kriš
tolaitis, liko mūsų atminty po ke
turiasdešimt metų, — kantrus ir 
pavyzdingas, kunigas ir visuome-
ninkas. 

V. Ignaitis 

Sant rumpa: a tm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės , reiškia įnašų iš viso. Pavardė po: — įamžintojas. 

l x $10.00 Veverskis Kazimieras , atm. įn., padidina Pakalniškis 
Pranas $400.00. 

2 $20.00 Balčiūnas Ju rg i s , Inž . $85.00, Skučas Andrius (miręs) ir 
Skučienė Ada padid ina Urbutis P . $1,020.00. 

2 $25.00 Kuncaitis Juozas , Inž . ir Elena $335.00, Sakalas Juozas, 
atm. įn.: Sakal ienė A d a $125.00. 

1 $50.00 Vintar tas Vy tau ta s , atm. įn: Daukša Algirdas ir Kond-
ra tas Balys ir Alė $50.00. 

5 $100.00 Domarkas Kazimieras , Pik. Dr., a tm. įn.: Domarkas 
Kazys, sūnus $100.00, Naujokas Apolinaras, atm. įn.: 
Naujokas Andrius , brolis $100.00, Lichtensteinaitė-
Friedėnthal ienė Ilzė, atm. įn.: Algis Stankus-Saulaitis 
$100.00, Oželienė Sofija $100.00, Pulkauninkas Stasys 
$100.00. 

1 $100.64 Leugoud Edvvard $4,999.90. 
4 $200.00 X $200.00, Galinis , Inž. Bronius ir Irena $800.00, Griežė-

Jurgelevičius Stasys $800.00, Kindurys Alfonsas ir Ona 
$2,200.00. 

2 $500.00 Andrašūna8 Veronika ir Jonas . Jų 50 m. vedybinio 
gyvenimo sukakt į paminėti ir pagerbti draugai aukojo 
$600.00, Keblinskas Pranas ir Kunigunda: Keblya Kęstutis 
D. $250.00 i r Keblinskas $250.00 įnašų iš viso $600.00. 

1 $900.00 Bandzevičius Kazimieras ir O n a $1,000.00 

19 
Iš viso 19 $3,450.64 

— LTtrainieč^ii s tačiat ikiai 
Znosyči ka ime Vakarų TJkraino-

jo nukentėti. 1916 metais buvo j j e nesiliauja reikalavę, kad val-
suimtas ir išvežtas į belaisvių sto- \ džia leistų a t s t a t y t i 1979 m. 
vykią VVestfalijoj. Ten išbuvo dau i ateistų sudegintą bažnyčią, 
giau dvejų metų, grįžo 1918 me-į Pr ieš 1979 m. a te i s ta i vis bandė 
tais palaužta sveikata, labai iš- į sugr iaut i jų bažnyčią, bet t ik in-
vargintas. į tieji budėjo dieną i r naktį , sa-

T a i p lygiai ir Keturvalakiuos kydami : " Je i nori te sudegint i 
savo ilgo klebonavimo metu bažnyčią, sudeginki te ir mue" . 
(1925 — 1941) daug ir nuošir- Tada valdžia visus t ikinčiuosius 
džiai dirbo, bendravo su parapijie- iš kaimo i švarė d a r b a m s i r t u o 
čiais tiek pastoracijoj, tiek švieti- ; metu bažnyčią sudegino ir su-
mo ir ūkio srityse. Pats mėgo lan- ] griovė. 

CLASSIFIED ADS 
HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga seimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 

; - „. . .„ .^t- , pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 346^355 

MISCELLANEOUS 

tmiiiiiiiiiriiiimiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiii 

P LU M B ING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
n . . l l i . U t u l l l l l l l U l l l l i l l l l i i i . i m . . , . • • • . t » . . 

U 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-8063 

I E Š K O D A R B O 

Padekite lietuviui gauti bet kokį dar
bą. Jus yra agronomas, farmaceutą*. 
Su malonumu priimtų slaugytojo dar
bą prie ligonio. Skambinkit 652-43£C-

t * 

UELP VVANTED - VY&Af 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
SANDELIO DARBAMS" 

6 valandas per dieną, 3 ar 4 diena* 
per savaitę. 

Skambint iki 4-os valandos popiet 
TEL. 5 9 7 - 7 2 0 <T" _ 

R E A L E S T A T E 

HOMES & CONDOMINIUMS vvith 
water frontage or access on Lakė Del-
ton and on the Wisconsin River at 
Wisc. Delis. Prices start at $24,650.0*, 

Call or write IN REALTY, INC. 
Lake Delton Wisconsin 53940 

TeL 608—254-2542 

E V E R G R E E N P A R K E 
- , « i 

Gerai išlaikytas 8 kamb. mūr. "ranch" 
namas. Centr. oro vėsinimas. Židinys. 
Užuolaidos, kilimai, šaldytuvas, pe
čius, indams plaut mašina. -

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Aveoue, 
Chicago, III. 00632, tel. 927-5980 

UlllllllllllllilIUIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIIIIIHllll 

M. A. t I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTAKY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIIJ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRA4YMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiniiniiiiiiiiiinuiuiuiiuiuiuiiiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rOiių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

NAMŲ A P Š I L D Y M A S 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeiCiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Tetef. 447-8806 

GEORGE VLASIS REALTOR 
4625 W. 103 Street, Oak Lawn, IIL 

TEL. 636.7474 

Malonu bus praleisti vasaras ir žie
mos savaitgalius 4-rių miegamų, pu
siau ii rąstų name. Michiana, Michl-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų šei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. salionas atsidaro į 19x9 pėdų 
denį. Pušinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys, 
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro šį namą pilnai vertą jo $115.000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Real 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3100 Lakė Shore Drive ^ ^ 

Michlgan City, Ind. 46360 
TEL. 219—872-1432 

Arti 73-čios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marųuette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų. Parduotas. . . ^ _ ; _ J 

Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.IX.1 pasiekė $2,093,458.30. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, kul tūrą ir jaunimą $816,562.77. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.IX.l 
imt. palikimais gauta $533,196.08. 

Sudarykime tes tamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente į rašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARO.UETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 

Visi statykite Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
m a s lietuvybės iš laikymas. 

i 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.f Chicago, Dl. 60629 

RŪPESTINGAI T5PTT.DOM1 RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

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

Apdraustas perkiaustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 a r b a 876-5996 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiim 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i S mūsų sandėlio. 

COSMOS PAKCELS EXFR£SS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 6062* 

SIUNTINIAI 1 UETUY4 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinu 
llllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIUUIUUUUlIlIlIlIlIHI 
• t i * i i t i i i i B i a t i i i i i « * i i i i i f i i i i M i i i « i 

LIETUVIAI SIBIRE 

K n y g a — a l b u m a s s u daugybe 
mūsų t remt in ių i r kal inių a t s i 
minimų, laiškų, s u gaus iomis 
nuo t raukomis iš Sibiro, išėjo i š 
spaudos. P a r u o š ė kun . J . P r u n s -
kis , i l iustravo dai l . J . S t rungys , 
apipavidal ino dai l . P . Aleksa i r 
dail. V. L u k a s . Iš le ido Amer ikos 
Lietuvių Bibl ioteka. 216 psl. , 
ka ina $21.80, s u pers iun t imu. 

Užsakymus s i ų s t i : 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. d a r pr ideda $1.40 
valstijos mokesčio . 

Dar turime 
investavimui. 

pirkėjų ir gerų namų 

S k a m b i n k i t t e i 436-7878 

S IMAITIS R E A L T Y 
2 9 5 1 W « r t 68rd S t r e e t * 

Insurance — Income Tas 
Notary Public 

. i . i •• 

nmninnmnniniiinmnimimnui»niii 
B U T Ų NUOMAVIMAS * -

D r a u d i m a s — Va ldymas 
N a m ų p i rk imas — P a r d a v i m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Ver t imai 

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

6529 S. Kedr ie Ave . — 778-2288 
MIIIMI 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

72-ra ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor-
an. $53.500. 

72-ra ir Rkfamond — 2 Seimų mūro 
namas. $72.000. 

45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 mie- • 
gamus. $68,900. - -

40-ta ir Montgomery — 15 metų senu
mo. 2 šeimų. $85,000. 

5*-ta ir Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 

Puikua investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų Žemes. — 
$250,000. 

58-ta Ir Rutherford — 25 metų senu
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900. 

91-ma ir Melvlna — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

67-ta ir Komensky — 4 miegamų mūr. 
pastatas. $59,000. 

72-ra ir Taknan — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500. / 

SMia ir Newland — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $89,500. 

BUDRAITIS REALTY 
6600$. ftlttkl Rd. 

Tel. — 767-0600 



VLB Visuomeninių reikalų komisijos posėdžio 1981 m. rugsėjo 7 d. Chica-
goje dalyviai, iš kairės: L. Valiukas, kun. K. Pugevičius, dr. A. Razma, dr. 
Z-Brinkis, dr P Kisielius, K. Laukaitis, A. Gečys, dr. E. Lenkauskas, M. Am
brazaitiene, A. Barauskaitė ir A Mažeika. 

PiUboi ir nuomonės 

Kasų Veiksniai nepaiso Lietuvos Baudžiamojo statut' 
Lietuvos Baudžiamojo statuto 

440 str. sako: 
"Kas padirba arba suklastoja 

dokumentus, kurie gali paliudyti 
teisiu ir prievolių atsiradimą, pa
sikeitimą ar išnykimą, norėda
mas juos panaudoti kaip tikrus 
arba žinodamas ju paskirtį šiam 
tikslui, yra baudžiamas grasos ka
lėjimu". 

Kaip viešai žinoma, VLIKo 
žmonės, prasidėjus dr. Kazio Bo
belio pirmininkaujamos valdybos 
kadencijai, padirbo (suklastojo) 
Jono Balio, Jono Daugėlos ir Jo
no Stikloriaus parašus po liūdnos 
atminties Vliko 1979 metų dekla
racija. Dabar, šiai kadencijai 
b a !5 i a £ i S ' , oc t l " " - g L ^ l E ir nepažįst, 
valdybos 1981 m. rugpmčio 1 d. - Į , , , , ^ d u a n o s > « i ė k l f f l n i* 

moralė? 
Be to, Vliko valdybos 1981 m. 

rugpiūčio 1 d. nutarimas visiškai 
sumenkina Lietuvos institucijų 
(Lietuvos Diplomatinės tarnybos, 
Lietuvos pasiuntinybių, Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto, Lie
tuvos Laisvės komiteto, Lietuviu 
Bendruomenės) prasmę, pravar
džiuodamas jąsias bendru "Lie
tuvišku veiksniu" vardu. 

Prasmės požvilgiu daiktavardi
nės kilmės būdvardis su priesaga 
išk (kaip vaikiškas, latviškas, 
šuniškas) dažniausia neturi pri
klausomybės santykio (siejasi 
tik panašumu) su tuo daiktu, iš 
kurio pavadinimo (daiktavardžio) 
yra išriedėjęs. Todėl lietuviu kal-

ir nepažįsta "odišku" batu, 

nutarimą pagrindžiamuosius mo
tyvus, iškreipdami Los Angeles 
lietuvių iniciatyvos tikslą: bandy
mą sustiprinti Lietuvos vadavi
mo pastangas samdoma svetimų
jų pagalba nesąžiningai perdirbo 
į siūlymą "Lietuvos laisvinimo 
reikalų vykdymą perduoti priva
čiai apmokamai bendrovei", "šią 
atsakomybę atiduoti į samdomų 
nelietuvių rankas", kaip skelbia 
"Elta" ir kai kuri kita mūsų spau
da. (Ir Amerikos Lietuvių tary
bos valdybos 1981 m. liepos 31 d 

dobilų (sakoma: odiniai batai, 
kvietinė duona, sėkliniai dobilai). 
Tačiau kiaulišku vadinamas ir 
ne kiaulės veikinys, kaip ir pie
meniškas gali būti net ne pieme
nų, bet ir rimtos povyzos vyrų 
lengvapėdiškas darbas* 

Taigi "Lietuviški veiksniai" tė 
ra tik šiuo tuo panašūs į Lietu
vos laisvinimo institucijas, bet 
anaiptol nėra su jomis tapatūs. 
Betgi čia minėtos Lietuvos vada
vimo institucijos iš tikrųjų yra 

tuo pačiu reikalu priimtasis ir ve-j juk Lietuvos, lietuvių. Todėl ne-
liau paskelbtas pareiškimas yra! v * l i a 1" nemokšiškai vadinti ne
grindžiamas taip pat iškraipytais, 
suklastotais motyvais). 

Kodėl griebiamasi Lietuvos Bau 
džiamojo statuto draudžiamų nu
sikalstamų veiksmų? Kur dingo 

teisinga, jų prasmę nuvertinančia 
"lietuviškų veiksnių" pravarde 
ypač dar viešuomenei skirtuose 
nutarimuose. 

Bronius Nemickas 

L A I Š K A S 
Nužudyto kunigo laiškas 

Čia spausdiname a. a. kun. 
Lemo Mažeikos, Pamūšio 

parapijos klebono, laika, kurį 
jis parašė 1981. VI. 24 ir 

atsiuntė vienam savo geradariui 
i JAV4>es 

Mielas Geradari! 
Išlieju savo didžiulį džiaugs

mą, nes VI. 12 gavau Jūsų siunti
nuką, sveiką, nesužalotą. O (kaip 
pravartus daiktasl Ne tik Šv. An
tano atlaidams buvo, bet dar rei
kalingesnis bus ateičiai, mano gy
dytojams, įlabai mylintiems tokius 
dalykus. Su gydytojais bus susie
tas ilgokas laikas, nes visi galvos 
apdaužymai ir kojos raumenų 
traukimas neleidžia man "atjau
nėti", būti britniam. Dar vis ne-
atsigaununuo visų nelaimių, o 
ypač pajuntu "klišum", kai rei
kia atlikti visi švaros ir tvarkos 
darbai namuose. Ir tai vienam! 
Čia supranti, kad aš —nebe aš. 
Matyt, gyvenimas virs ilgai trun
kančia žaizda, kuri retai teapmal-
Jta ir nuoskaudos niekad negyja. 
Taip laidojama mane dar nemi
rusi, kaip laidoja tikėjimą, meilę 
ir visas žmonių viltis. Betgi palai
doja tik tuos, kurie numiršta. Ti
kėjimo nelaidoja —jo išsižada
me patys. Vilties nelaidoja —vis
kuo patenkintas jos iš viso neturi. 
Nelaidoja meilės —nekūrenema 
ugnis gęsta pati. Kol patys nenu-
mrrsim, kiti nepalaidos. Gyvie
siems duobės nėra! Todėl gyve
nu ir dar labiau myliu tuos, ku
rie meilės verti. Dėl to maldas ir 
irandien Sv. Mišių auką aukoju 
už jut ir prašau Dievą suteikti 

SUOMIJA PRIEŠ 
TRAUKIMĄ į PIETUS 

"Gulu kuolu" skamba suomių 
priežodis retai apgyventoj Šiaurės 
Suomijoje: "Kas į Oulų eina, ei
na į mokyklą". Miestas Oulu — 
tai 1605 metais švedų įsteigtas 
Uleaborgas prie Botnijos įlankos. 
Su savo mokyklomis, universite
tu, ligoninėmis tai didelis cent
ras šiame nuošaliame Suomijos 
krašte. Kartu išsivystė Oulu i 
svarbų industrijos, prekybos ir kul 
tūros centrą su 95,000 gyventojų. 
Uolu greit tapo vietos politikos 
pavyzdžiu, kurį Helsinkis 1970 m. 
paskyrė būti prieglobsčiu, kad su
laikytų nerimastingą šiaurės sri
čių gyventojų traukimąsi į pietus, 
nes ten dar buvo galima rasti 
sau tinkamo darbo ir duonos. 
Bet Oulu miestas sulaikė šį trauk-
smą ir šis "miestas — buomas" 
traukia dabar žmones iš Suomijos 
pietinių sričių. 

Trys suomiai iš penkių gy
vena dabar Suomijos pietų srity
je viename penktadalyje terito
rijos. Kaimai, ypač šiaurėje, šiau
rės rytuose ir ant įvairių salų tuš
tėja, nes jaunimas nemato atei
ties dirbdamas žemės ūkyje, kuris 
apsunkintas dar ir sunkių klima
to sąlygų. "Traukimas į pietus" 
grasė pietų sričiai rimtais keblu
mais ir kaip tik tuo metu, kai pa
sauliniai ūkio sunkumai pradėjo 
reikštis ir Suomijoje, kaip nedar 
bas ir infliacija. 

Vyriausybė dėl to "traukimo į 
pietus" susirūpino ir ne vien dėl 
socialinių ir ekonominių priežas
čių ėmėsi tą išsikraustymą iš šiau
rės sulaikyti, bet ir dėl karinių su
metimų, nes Suomijos šiaurė ir 
taip jau yra sunkiai apginama. 
Todėl vyriausybė sugalvojo pa
dalyti šalį į kelis pramonės išsi
vystymo rajonus, kas ir padarė 
kaimiečių gyvenimą kaime pa
trauklesniu. Paskolomis ir pašal
pomis vyriausybė ėmėsi skatinti 
žemės ūkį, medžio apdirbimo — 
popieriaus fabrikų statybą, dur
pynų eksploataciją šiaurėje, ir tai 
liko ne be rezultatų. Ten atsira
do apie 45,000 naujų darbovie
čių. 

Suomija yra turtinga ne vien 
"žliuoju auksu" — durpynais. 
Apskaičiuojama, kad jos durpių 
atsargos galt pakakti dar 2000 me
tų. Oulu didžiausia Suomijos ener 
gijos centralė Toppila kūrena
ma durpėmis nuo 1977 m. Tai 
vis nauji darbai, kurie sulaiko tą 
traukimą į pietus. 

T. 

ANZAAS QITEENSLANDO 
UNIVERSITETO 51-MAS 

KONGRESAS 

dailiu leidiniu 33 puslapių — 
"Unions Oome to Campus", Pa
per pressented by A. Taakūnas 
— University of Tasmania. Al
gis Taškūnas dirba universi-

i teto administracijoje ir dėsto 
i vokiečiu kalbą, ruošdamas Pe-

tėte, vien paskaituunkų buvo | d ^ ^ t a r a t ą lituanisti-
0a Is lietuvių paskaitas n e ^ J o ^ ^ ^ H o b a r t e 

skaitė Optometnjos sekcijoje is a n i z u o t a „ ^ ^ o f ^ 
Meltourno universiteto A Vin- ^ iyes„ __ j ^ ^ 
grys, Arcbatekturos ir planavi- ^ ^ a d ė t i U e t u v i a m s j ^ į . 
mo sekcijoje A. Siksna is Can- | whgm ^ kalėjimuose. Al-
b e r r o s u m v e m t e t o į r A l g i s T a a - Į ^ ^ ^ j ^ į ^ fr „ g ^ 
kūnas Pedagogikos sekcijoje iš | N e w s „ ndaktatiaik ^ v i e n a s 
Tasmanijos universiteto. Jo te-1 ̂ ^ i r v e i k l i a u 8 i m ū s u 
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Kongresas vyko gegužės 11-
15 dienomis Brisbanės universi
tete, vien paskaitininkų buvo 
per 1000. Iš lietuvių paskaitas i 

mą "Unijos ateina į universite
tą" kongresas išleido atskiru 

jaunųjų akademikų. 

— būti patiems gerais. 
Seemann 

Jums malonių dosniai širdžia, 
palaimos — Jūsų siekiams įgyven- Į M a ž ų asmenybių n o r as yra — 
dinti. iBe to dar sakau nuoširdžiau-suras t i geradėją, didžiųjų noras 
sią ačiū t 

Šiomis dienomis turi apsilanky 
ti pas mus, Kaune, didis žmogus, 
vysk. Marcinkus iš Romos ir bus 
vysk. Povilonio svečias. 

Visi mes labai pergyvenome į 
pop. Jono Povilo II pasikėsinimą 
jį nužudyti. Baisu, kaip taip vien 
nužmonėjimas ir sužvėrėjimas 
siaučia. Sykiu apgailestaujant, 
kad nėra jėgų šitai pasaulio juo
dai srovei užtvenkti. Meldėmės ir 
tebesimeMžiam, kad Dievo ga

lia Popiežius vėl pagytų ir būtų 
sveikas, o Sv. Dvasios stiprybė su 
tokiu pat pasišventimu ir energi
ja neštų tautoms šviesą, susiklau
symą, vienybę. O jis labai reika
lingas šių dienų Bažnyčiai. 

Dar kartą ačiū už siuntinėlį! 
Leonas 

A D Ė K A 
Netekę mylimos dukters, sesers, motinos ir brolienes 

A. f A. 
KRISTINOS AUGUSTIS, 

liūdesio valandose susilaukėme gausių užuojautų Nuoširdžiai dė
kojame karstanešiams, draugams ir visiems pažįstamiems už lanky
mą laidotuvių namuose, už dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą j 
šv. Kazimiero kapines Chicagoje. 

Ypatingai reiškiame didelę padėką kun. A. Trakiui už pamaldas 
laidotuvių dieną ir už pamaldas bažnyčioje. 

Taip pat didelė padėka Geraldui Daimidui, p. Bajorienei, p. Ma
rijai Jurkevičienei ir jos dukrai Martai už didelę pagaiDą mūsų liū
desio valandoje. 

Taip pat dėkojame ir visiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu 
bei rastu mūsų liūdesio valandoje. 

Nuliūdę lieka Kanadoje: 

seserys Birutė, Aldona, 

NIJoU Ir broOa Edvardas m 

A. f A. 
JUOZAS ARTURAS ŠILIMAS 
Gyveno Cape Cod, Massachusetts. 
Mirė 1981 m. rugpiūčio 30 dieną, 8 vai. ryto. Palai

dotas rugsėjo 3 dieną Dorchestery Cedar Gr. kapinėse. 
Buvo gimęs Lietuvoje, Kelmėje, Raseinių apskrityje 

1892 metais. 
Likę dideliame nuliūdime žmona Ada Radavičiūtė 

(Kražiškė), duktė Lilija, žentas Armondas Veneziano, 
anūkai Ričardas ir Andrius prašo gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti jį savo maldose. 

Liūdinti žmona ir duktė su šeima. 

DEUMTES METŲ MIRTIES SUKUTIS 
A. + A. MONIKA BALČYTIENE 

- KAUPAITĖ 

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1971 m. rugsėjo 17 d. ir rugsėjo 
21 d., po gedulingų pamaldų, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Už jos vėlę Sv. Mišios bus atnašaujamos: Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje rugsėjo 17 d., 7 vai. ryto; Sv. Kryžiaus ligoninės 
koplyčioje rugsėjo 17 d., 6 vaL ryto ir rugsėjo 18 d., 7:15 vaL ryto; 
ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje rugsėjo 19 d., šeštadienį, 9 vaL ryto. 

Maloniai prašau gimines, buv. bendradarbes, organizacijų na-
rius-es, kurioms velionė priklausė, ir draugus-es dalyvauti Tėvų Jė
zuitų koplyčioj rugsėjo 19 d., 9 vai. ryto pamaldose ir pasimelsti už 
jos .vėlę, kad gailestingas Dievas jai suteiktų amžiną ramybę ir 
džiaugsmą. 

Liūdintis VYRAS 

Brangiam tėvui ir uošviui 
A. + A. 

STASIUI BARZDUKUI mirus, 
mielus draugus AUŠRA ir RYTĄ BABICKUS nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu. 

DANUTE IR RIMANTAS DIRVONIAI 
DANUTĖ IR RAIMUNDAS KORZONAI 

A. f A. 
ANTANUI PETRAIČIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdinčiai žmonai JA* 
NINAI, sūmii ROMUI ir jo žmonai OTILIJAI, anū
kams bei artimiesiems. 

JUOZAS IR ZOFIJA BUDRIAI 
VITOLIS IR IRENA BUDRIAI SU SEIMĄ 

Brangiam vyrui 
A. + A. 

JUOZUI LIUBINUI mirus, 
skausmo valandose žmoną NINĄ ir jos dukteris, brolį 
kun. BRONIŲ LIUBINĄ, pusbroli JUOZĄ NEVERAUS-
KĄ bei kitus gimines užjaučiame ir kartu liūdime 

PEČIULIAI 

A . f A. 
ANTANUI PETRAIČIUI mirus, 

žmoną JANINĄ, sūnų ROMUALDĄ su šeima, švogerį Z. 
STANKŲ su šeima ir kitus gimines užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

AJJ. B-NĖS EAST CHICAGOS APLINKĖS 
VALDYBA IR NARIAI 

Mielą 

DR. JANINĄ JAKŠEVIČIENC 
ir kitus jos ARTIMUOSIUS, Lietuvoje jų mylimai mo
tinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame. 

Neužbėrei gimtosios žemės žiupsnelio, nepadėjai ant 
jos kapo gėlių. Atsisveikinti tegalėjai mintimis. 

JUOZAS IR ELZĖ PETRIKONIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
: + :• Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

..;: • 

PETKUS 
MARQLETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
331 o SO LITUAN1CA AVE Tel YArds 7-1138-30 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W 6Pth STREET Tel REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111 Tel. 074-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORNIA AVE Tel LAfavette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSUI) STREET- Tel YArds 7 - ] o i i 

VASAITIS - BUTKUS 
144fr SO 5Cth AVE. CICERO. iLL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

•20 S HALSTED STREET Tel 22f 1344 

* > 



X J. B. Laučka. Ateitininkų 
federacijos vadas. atsiuntė 
"Draugui" malonų laišką, kuriuo 
šiltais žodžiais padėkojo už ma
lonią talką kongreso ruošos dar
buose. Kartu apgailestavo dėl 
kai kurių nesklandumų, kurių 
kongreso darbe pasitaikė. Pasi
džiaugė gerai pavykusiu kon
gresu ir jo atliktais darbais. 

x Lietuvos valstybė, pasak 
T. Venslovos. Lietuvių tautai 
yra padariusi tokios Įtakos, kad 
praktiškai jos nutautinimas yra 
pasidaręs negalimas. Lietuvos 
teisiniam palikimui studijuoti šį 
penktadieni yra pašvęsta vaka
ronė Jaunimo centre 7:30 vai. 
Visi besidomintys prašomi daly
vauti. Kalbės prof. dr. Bronis 
Kasias. 
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X Pedagoginis lituanistikos 
Institutas dar priima studentus 
1981-82 mokslo metams. Galima 
registruotis fkivaizdiniam arba 
- .e? kivaizdiniam - koresponden-

:>-;"i"i mokymuisi. Taip pat 
kviečiami ir suaugusieji, kurie 
išleidę vaikus j lituanistines mo
kyklas, norėtų kai kuriuos kur
sus lankyti, kaip laisvi klausy
tojai. PL institutas veikia Jau
nimo centre šeštadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1:45 vai. p. p. 

x Audimo ir mezgimo klasės. 
ruošiamos Lietuvių Tautodailės 
instituto Chicagos skyriaus, pra
sidės šeštadienį, spalio 3 d. Pra
dedančiųjų audimo klasė — 9-1 
vai.; pažangiesiems 2-6 vai. p. p. 
Registruotis pas A. Veselkienę 
telef. 436-3729. Informacija ir 
registracija mezgimo klasei pas 
Tallat-Kelpšienę telef. 776-3827. 

x Antanas ir Salomėja As
trauskai, Oak Lawn. UI.. "Drau
go" skaitytojai, įsigijo bilietus į 
"Draugo'" metinį koncertą-ban-
ketą, kuris bus šį šeštadienį Jau
nimo centre. 

x Lituanistikos instituto na
rių Vlil-sis suvažiavimas šau-

X Seselių pranciškiečiu rėmė
jų gegužinė įvyks rugsėjo 20 d., 
sekmadienį, 12 vai. dienos metu. j kiamas lapkričio 25-29 dienomis 
3326 So. Morgan Ave , Chica- Chicagoje. Jaunimo centre taigi 
goję. Visi rėmėjai bei prijau
čiantieji kviečiami dalyvauti. 

x Danutė Mikužienė. jauna 
aktorė, gražiai besireiškianti 
Antrojo Kaimo pastatymuose. 
bus pranešėja, spalio 4 d. Jauni
mo centre įvykstančioj Putna-
mo seselių rėmėjų madų pa
rodoj. 

tuo pačiu metu, kaip ir DV-sis 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas. 
Suvažiavimo programa ruošia
ma. Institutui šiuo metu vado
vauja pirm. prof. dr. Rimvydas 
Šilbajoris. 

x Dr. Jonas Valaitis, VVes-
tern Springs. 111., naujas Pasau
lio Liet. Gyd. s-gos pirminin
kas, kuris buvo išrinktas rug-

. x IV Mokslo ir kūrybos sim- Į 
| poziumo Organizacinio komite- Į 
. to pirmininkas Juozas Rimkevi- : 
i Cius bus išvykęs iš Chicagos 
rugsėjo 19-27 d. Organizaci
niais simpoziumo reikalais bus 
galima kreiptis į Organizacinio 
komiteto viecpirmininką Stasį j 
Jokubauską, telef. 448-2576 (po | 
darbo valandų). 

X Kun. J . Pakalniškis, Brook-
lyn, N. Y., Juozas Karmūza. . 
VVaterbury, Conn., atsiuntė po i 
5 dol. aukų. Ačiū. 

x Vakar dienos "Draugo" 
1 psl.. a. a. St. Barzduko mirties Į 
nekrologe, iškritus spaudos žen
klui, įsivėlė klaida. Velionis mi
rė rugsėjo 13 d. 

x Dr. Pranas ir dail. Ada Sut-
kai, Homewood, EI., dalyvaus 
"Draugo" metiniame bankete-
koncerte. kuris bus šį šeštadie-
nj Jaunimo centre. Dr. P. Sut- I 
kus yra 111. Liet. Gyd. d-jos pir
mininkas ir vyriausias šeiminin- : 

kas įvykusio Pasaulio ir Ame
rikos Liet. Gyd. s-gos suvažia- i 
vimo Chicagoje. Dail. Ada yra 
viena iš gabiausių knygų iliu-
stratorių. 

x Rcma ir Jeronimas Plei-
niai, visuomenininkai, su du
kromis Aušra ir Ramune, Ha-
milton, Kanada, buvo atvykę į 
Chicagą dalyvauti "Ateities" 
kongrese. Ta proga aplankė 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

x Dr. Jonas Jusicnis, Santa! 
Monica, Cal., buvo atvykęs į 
Chicagą, dalyvavo Pasaulio Liet. 
Gyd. s-gos suvažiavime, aplan
kė savo pažįstamus, užsuko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
ieidinių. Dr. Jusionis yra dide-

ašsi* ŽVAIGŽDUTĖ 
Kedisruoja J. Plačas. Medžir*gą siųsti: 3206 W. «5tt» 

įsteigtas 
Ohkmgo, IL 60629 

Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

ė 
/ 

\ 
\ 

Piešė Renata Ješmantaitė 

ANGELŲ SNIEGAS MANO SAVAITĖ 

Rašytoja Danutė Bindokienė i Pirmadienį, antradienį, trečia-
yra parašiusi nemažai knygų j dienį, ketvirtadienį, ir penkta-
jaunimui. Aš manau, kad j a s j dienį mano broliukas, sesutės ir 

x Įdomi vakarenė rug- j sėj° 5-6 d. suvažiavimo metu lis lietuviškos knygos mylėtojas 
sėjo mėn. 25 d.. 7:30 vai. vak. j Chicagoje. dalyvaus su žmona | ir gerbėjas. 
— Jaunimo kavinėje: Bus ro- Jcne "Draugo" metiniame kon-
domas filmas iš PLB išvykos lai- Į certe. Koncerto trumpą progra-
vu Karibų jūroje, 1980 metais. Į m ą išpildys sol. Algis Grigas, 
American Travel Service Bureau S ° J a m akompanuos muz. Alvy-
taipogi parodys informacinį fil- [ das Vasaitis. 
mą apie šiais metais gruodžio" • 
mėn. 5 d.. PLB rengiamos išvy
kos laivą "YVorid Renaissance". 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti! f ar) . 

visas jau perskaitėte. Tačiau 
vienos, dar neseniai išleistos, 
tikrai neskaitėte. Ji vadinasi 
"Angelų sniegas", mokslinės 
fantazijos apysaka. Galėčiau 
parašyti ir jos turinį, bet t ada 
nebeskaitysite, sakysite, aš 
žinau, apie ką ten rašoma. 

aš einame į anglų mokyklą. 
Ketvirtadieniais mano klasė 

eina čiuožti. Aš priklausau mo
kyklos chorui ir krepšinio ko
mandai. 

Šeštadieniais aš einu į litua-
J a u i cistinę mokyklą. Pirmą valan-
Ge- dą einu į gimnastiką, o ketvirtą 

x Br. Leonas ir Maria Bajo
rūnai, Mich.. užsisakė naujausių 
leidinių ir kartu pridėjo 15 dol. 
už laimėjimų bilietus. Labai 
ačiū. 

Sekmadieniais mūsų šeima va 
žiueja į bažnyčią. Po pietų visi j vo lapus numeta. Medžių lapai 

x Visi kviečiami. Atsilanky
kite į komp. Antano Vanagaičio 
kūrinių koncertą, rugsėjo 27 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo centre. Pro
gramą atliks keturi solistai ir 
mišrus choras. Bilietai Vaznelių 
prekyboje ir "Margučio" rašti
nėje. lpr.). 

x Iš Chicagos j New Yorką 
ir atgal — 159 dol., į Los Ange
les ir atgal — 268 dol.. 7 dienos 
Karibų jūroje laivu — 589 dol., 
1 savaitė Hawaii — 499 dol. 
(lėktuvas ir viešbutis h Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į: 
Algis Grigas — Four-VVay Tra
vel Service, 3455 ! - W. 63rd St.. 
Chicago. 111. 60629. Telef. (312) 
471-2500. Mūsų patarnavimai 
jums nieko nekainuoja ! fsk.). 

> Neprigirdintiems Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 \ . r. iki 
4 vai. popiet. adr. : 3042 W. 63 
St.. Chicago. 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
u i pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates 950 Lake 
st.. Oak Park. m. Atdara tik 
pirmad.. ketvirtad. ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

x Sv. Kazimiero Paminklų 
dirbtuve, priešais kapinių. Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai. t. y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h St.. tel. 233-6335. 

tsk.) 

X Dwųriame ir taisome visų 
rūAių stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti Skambinkite Arvydui Kielai 
M. 4M-9fi55 arba 737-1717. 

<«k.). 

x Kardiologams reikalinga 
ofiso tarnautoja (receptionistV 
"Resumf'" siųsti adr.: Mrs. Von-
Tel Gazda. fil32 <v K'-dzie Ave., 
Chicago. IU 60629. f sk ) . 

"DRAUGO" BANKETUI PASIRUOŠTI 
SUSIRINKIMAS | 

"Draugo" parengimų komite- j ną sąstatą. Tokių tik keletas. 
tas buvo sukviestas rugsėjo 14 • Todėl numatoma, kad dar tą patį 
d. pasitarimui Marijonų svetai- ' šeštadienio vakarą galima bus 
nė.]e prie "Draugo" patalpų. Da- j priimti vieną kitą svečią, jei at-
lyvavo: Birutė Jasaitienė. Faus-į silankytų ir norėtų "Draugo" 
tina Mackevičienė, Matilda Mar-

į cinkienė, Birutė Bagdonienė. 
! Stasė Semėnienė, Alicija Rūgy-
! tė. prof. Mečys Mackevičius, 
i Stasys Džiugas, dr. Antanas 
i Razma, Jadzė Dočkienė. Kazys 
j Laukaitis. Eleonora Radvilienė. 
i Kostas Dočkus ir kun. Viktoras 
, Pwimšelis. 
\ Buvo tariamasi ateinančio 
' "Draugo" banketo reikalais. 
Banketas ruošiamas šį šeštadie-

i nį. rugsėjo 19 d. Jaunimo centro. 
. Aptarta visa banketo progra-
I ma. Komiteto nariai pasidalino į 
I darbus, pasiskirstė pareigomis, j 
Komiteto nariai pasikvies talkon Į 
ir daugiau tai dienai reikalingų I 
padėjėjų. Programos vedėja bus • 
Matilda Marcinkienė. Svarbiau- i 

; šias ir painiausias darbas yra i 
[ suskirstyti stalus. Kai kurie ] 
' stalai turi perdaug svečių, o i 
' kai kurie neaišku, ar turės pil-

parengime dalyvauti. Pagal bir 
lietų išplatinimo skaičių jau dau
giau stalų nebegalima būtų pa
talpinti. Mat, po meninės pro
gramos ir vakarienės bus šokiai. 
Todėl reikia palikti laisvos vie
tos. Numatoma svečių turėti 
daugiau kaip 300. Stasė Semė
nienė pranešė, kad prie Marijos 
<r Antano Rudžių stalo bus ne
seniai atvykęs iš Lietuvos prof. 
dr. Kazys Eringis. Bus daug ir 
kitų retų svečių, kuriuos galima 
bus susitikti. 

Banketo metu bus traukiami 
laimingieji laimėjimų bilietai. 

i Svečiams "Draugo" banketas ne. 
I bus nuobodus. Jei dar platinto-
; jai pasiūlys kam nors įsigyti bi-
! lietų, maloniai prašoma neatsi-
; sakyti. Komiteto susirinkimas 
Į praėjo labai pakilioje nuotai-
I koje. V. R. 

riausiai parašykite laišką "Drau- j valandą į krepšinio treniruotę. 
gui" ir paprašykite, k a d jums ] v a k a r e mamytė moko mane 
atsiųstų. Tikrai nesigailėsite į g r c t i akordeonu. 
nusipirkę. Pasibaigė vasaros 
žaidimai, ateis lietingas ruduo, 
būsite priversti daugiau laiko '• 
praleisti kambaryje, daugiau 

; turėsite laiko knygų skai tymui. 
Tad nepamirškite '• Angelų snie-

. go'". Redaktor ius 

1 KAS YRA TAUTAI LAlSVft 

Kiekvienai tautai laisvė labai 
daug reiškia. Laisvė yra ta i , 
kad galima patiems savo reika
lais rūpintis. Nereikia daryti , 
ką tau svetimi sako. Tauta i 
laisvė reiškia daug. ji gali turėt i 
savo kalbą ir papročius. 

Dabar Lietuva yra užimta ir 
nelaisva. Lietuviai negali di
džiuotis savo valstybe ir jos 
garbei dirbti. 

Mes turėtume būti dėkingi, 
kad esame laisvi. Mes galime draugavo ir lesė pagautus slie 
kalbėti ir daryti ką norim, nes kus. 
mes nesam komunistų pr iespau 
doje. Mes galime tikėti į ką no 
rime. 

t dėl reikėjo du kartus statyti. 
Antra diena buvo labai sunki, 
nes stovvkla tokia didelė ir tiek 
daug žmonių suvažiavusių. Pir
mą kartą buvo 1010 žmonių su-

1 važiavusių iš visur. 
Paskutinei dienai atėjus, rei-

* kėjo anksti keltis, susidėti daik
tus, pavalgyti pusryčius ir va-

| žiuoti atgal į namus. Pasiilgo-
i me tėvų ir namų. Visi skautai 
i ir skautės tur i pareigą kitur iš
važiuoti į stovyklą, pors vieną 
kartą savo gyvenime. Dabar 

' mes visi tur ime prisiminimus, 
kurių niekad neužmiršime. 

Gaila Naruševičiūtė, 
Montrealio lit. mok. mokinė. 

Kanada. "Liepsna". 

MAMYTĖ. 

Mano mamytė yra labai gera. 
Ji perka mums maistą ir rūbus. 
Ji kasdieną dirba, tai neturi lai
ko paruošti pietų. Vakare ma
no mamytė ir tėtė kartu ruošia 
vakarienę. Smagu vakare būti 
visiems kartu. Aš myliu savo 
mamytę. 

Don Pumputis, 
Londono lit. m-los mokinys. 

Kanada. "Tėvynės ateitis". 

RUDUO 

Rudenį oras pradeda atšalti. 
Rudenį daug lyja, tik ne Kali
fornijoje. Kai kurie medžiai sa-

einame ant ežero čiuožti. Kar
tais važiuojame į kiną a r į sve
čius. 

Man labiausiai patinka gim
nastika ir piešimas. 

Rima Alderdice, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. mokykla. Kanada. 
"MŪSŲ kūryba". 

PAUKŠČIUKAS 

pasidaro raudoni, geltoni, oran 
žiniai ir rudi. 

Paukščiai pradeda skristi į 
pietus. Galima matyti žąsis 
skrendant, susirikiavusias į "V" 
raidę. Rudenį prasideda vai
kams pamokos mokyklose, ūki
ninkams reikia nuimti derlių. 

Aidas Palubinskas, 
Los Angeles lit. m-los mikinys. 

"Saulutė"' 

PAVASARIS, VASARA, 
RUDUO 

Būtų gerai, kad mano .tėvų 
žemė būtų laisva. Tada jie ga
lėtų kalbėti, daryti ir tikėti į 

Paukštis išlindo iš savo inki
lo ir nuskrido maisto ieškoti, j 
Pagavęs keturis sliekus, grjžo 
namo. Bet dabar jo inkilėlyje Pavasaris — linksmas metų 
buvo t rys paukščiukai. Pirmas laikas. Tada sniegas tirpsta. 
buvo mėlynas, ant ras buvo juo- Vaikai bėginėja lauke. Žmonės 
das, o trečias buvo raudonas ir sėja daržoves kieme, ūkininkai 
juodas. Visi paukščiai susi- sėja grūdus. Gėlės pradeda žy

dėti, šiltas oras lauke. Vaikai 
su dviračiais važinėja, jie yra 
linksmi, džiaugiasi, kad gali pa
būti lauke. Medžių lapai prade
da sprogti. 

Vasarą vaikai nenešioja švar
kų ir eina maudytis į baseiną. 
Oras labai šiltas, vanduo taip 

Ar galiu nusipirkti du paš
to ženklus? — klausia Pranė 
paštininką. 

Paštininkas padavė du pašto 
ženklus. Pranė paėmus žiūri ir 
nežino ką daryti. 

— Ar man juos reikia sau 
prisiklijuoti? — dar kartą pa
klausė paštininką. 

Ne! — atsakė paštininkas. 
— Klijuok ant savo laiško. 

MANO GYVULIUKAI IR J g 

Aš ir mano katytė. 
Mes esam geros draugės, 
Ji yra mergytė, 
Ji pagauna man pelytę. 

Aš turiu paukštytę. 
Ji tikra žioplytė: 
Aš ją narigaunu ir 
Į narvą įkraunu . . . 

Aš ir mano žuvytė. 
Ji irgi mano draugė. 
Ji yra mažytė. 
Bet ji gražiai plaukia. 

Inga Balzaraitė, 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
IV sk. mokinė 

LOVA 

Jurgis žaidė Vyto namuose 
iki vėlaus vakaro. 

Jurgis: — Ar galiu aš šią 
naktį pas tave pernakvoti? — 
klausia Vyto. - «M 

Vytas: — Gerai, bet turėsi 
pats pasitaisyti sau lovą. 

Jurgis: — Sutinku. 
Vytas: — Jau dabar gali pra

dėti, — sako Jurgiui. 
Jurgis: — Ar turi medžio, 

pjūklą ir plaktuką? 

Lina Modestaitė, 
Dariaus - Girėno lit. 

mokyklos mokinė 
SKRUZDELIŲ LIZDAS 

V>--' 
Piešė Aldona Bobelytė 

MANO VIENERI METAI 

MARSE 

Labas! Mano vardas yra Rū
ta Kalvaitytė. Ką tik gavau ži
nią, kad turėsiu skristi į Mar-
sp. Man reikia susikrauti laga
miną, nes raketa išskrenda ry
toj dešimtą valandą. Man rei
kia ten būti devintą valandą 
ryto. Mano raketa yra viena iš 
triių, kurios išskrenda šį mėnesį. Skruzdėlės gyvena po žeme 

ką nori. Tačiau, šiuo metu lie- Ten jos deda savo kiaušinius. Iš j P a t šiltas. Nuo vasaros pradžios T ruks vieną savaitę nuskristi į 
tuviai to neturi. Mes tur ime kiaušinių ritasi naujos skruzdė-! v a i k f į nebeturi pamokų, nes | \ f a r s ą Tai bus ilga kelionė. 
jiems padėti. 

Vilija Smalinskaitė, 
Detroito "Žiburio" aukšt . lit. 

m-los mokinė. "Žiburio 
Spinduliai". 

lės. Skruzdėlytės mėgsta cuk- prasideda atostogos. Visi links-
rv. Vieną kartą aš pabarsčiau; mi- v i e n i stovyklauja, iškylau-
cukraus prie jų lizdo. Iš karto | Ja> k i t i važiuoja atostogauti, pa 
atsirado daug skruzdėlių. Be
matant cukrus dingo, nes skruz-

Draugo" parengimų komiteto nariai, dalyvavę banketui pasiruošti susirinkime !š krrės j dešinę sėai: Birute Ja-
'ičienė. Mati!d<-> Marcinkiene. Biru te Bapdc- enė. Semėnienė. Aiiciji Rūgytė; stovi: 

prof Mečys Mackevičius, Stasys Džiugas, dr. Antanas Ra/rr.a. Jadze Occkienė, Ka7-- Lau!; Uis Eleonora Radvilienė. 
Kostas DoCkus. \uotr. V RimSelio 

dėlės nusinešė jį į savo lizdą. 

Julytė Narbutytė, 
Dariaus - Girėno lit. 
mokyklos mokinė. 

MANO ATOSTOGOS 

Praėjusi vasara buvo pati ge
riausia ir įdomiausia. Nebuvo 
nė vienos dienos, kad aš nebū
čiau užsiėmusi. Buvo labai 
t rumpa vasara ir labai greitai 
prabėgo. Pats įdomiausias įvy
kis, tai buvo tautinė stovykla. 
Ji buvo Paxton, Massachusetts. 
Tautinė stovykla įvyksta tik kas 
dešimti metai. 

Anksti rytą mes susirinkime 
prie Aušros Vartų parapijos ir 
išvažiavome apie pusę septynių. 
Važiuojant buvo labai smagu. 
Visi šaukė ir dainavo. 

Išlipant iš autobuso, pirmiau
sia matėme vartus, tai nieko ne
galėjome nuspręsti. Įvažiavome 
j stovyklą iki vietos, kur reikėjo 
pasistatyti palapinę, nebuvome 

ilsėti nuo darbų. Vasarą nėra 
labai daug švenčių, tik Ameri
kos Nepriklausomybės, liepos ' 
d. Amerika gavo nepriklaust 
mybę 1776 m. 

Rudenį jau vėsiau. Žmonės 
važiuoja į krautuves nusipirkti 
šiltesnių drabužių ir pasiruošti 
žiemai. Mokyklos atsidaro. Su
sitinka nauji vaikai ir mokyto
jai. Rudenį medžių lapai krin
ta. Žmonės surenka lapus ir 
išmeta. Seniau lapus sudegin
davo, bet buvo per daug dūmų. 
Visos vasarvietės uždaromos. 
Vyrai eina žuvauti, nes rudenį 
daug žuvų vandenyje. Meškos 
eina miegoti iki kito pavasario. 
Vaikams patinka eiti į mokyklą, 
nes jie nori daugiau išmokti 
Rudenį daugiau žmonių gerg* 
nes yra daug šalčiau. 

Bronius Fabijonas, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklon 

V sk. mokinys 

PAŠTO ŽENKLAI 

Pranė norėjo išsiųsti laišką. 

Mano kelionės tikslas yra su
rasti senuosius marsiečius. Daug 
mažų (gyvūnų buvo anksčiau 
ten surasta, bet nė vienas nebu
vo didesnis už katinuką. Kai 
tik ten nuskridau, turėjau pati 
nuvažiuoti į "koloniją". Va
žiuojant mane ištiko smėlio au
dra, kuri mane porą mylių pa
stūmė pirmyn. Pagaliau susto
jau. Pamačiau kalnelius, kur 
viename buvo urvas. Tame urve 
buvo šimtas marsiečių. Vyriau
sias marsietis man papasakojo 
R P i e jų gyvenimą. Aš paklau
siau, ar galėčiau atsivežti kitus 
žmones. Deja. vyriausias mar
sietis neleido. 

Niekam kitam nesu pasakiu
si apie juos, tik jums. Dabar 
tik jūs šią paslaptį žinote. Iš
gyvenusi Marse metus, grįžau 
į Žemę. 

Rūta Kalvaitytė. 
Bostono lit. m-los mokinė. 

' 'Švilpukas". 

Jei kas šnipą, priešo atsiųstą, sa
vo namuose slėptų, arba kur nors 
apie ji žinotų, bet nepasakytų, toks 

iabai l inksmos, 
lapinę bet ne 

Pasistatėme pa- Nuėjo j pašto įstaigą nusipirkti "iri būti ketvirčiuotas. 
į gerą pusę, to- i pašto ženklų. (Iš D.L.K. statuto) 
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