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Įgaliotinio pamokslai 
atstovams 

(Tęsinys) 
įgaliotinis P. Anilionis apgai

lestavo, kad kas ketvirtas įšven
tintas kunigas esąs "ekstremis
tas", kaip antai, kunigai: Skipa-
ris, Krikščiukaitis, Beniušis, 
Krumpliauskas, Gražulis ir kiti. 
"Niekas neleis, kad Seminarija 
ruoštų antitarybininkus", — 
karščiavosi įgaliotinis. 

Anilionio nuomone klieriko 
A. Volskio pašalinimas iš Semi
narijos buvusi tik profilaktinė 
priemonė ir piktinosi, kodėl Lie
tuvoje dėl šio klieriko pašalini
mo renkami parašai. 

Savo kalboje įgaliotinis tvirti
no, kad per metus laiko nepage
rėjo reikalai dėl religinio ekstre
mizmo. Pavyzdžiui, vyskupas V. 
Sladkevičius savo pamoksluose 
kalba vien apie įvykius Lenkijo
je, norėdamas, kad ir pas mus 
taip būtu. (Tai netiesa! Red. pa
staba), kun. S. Tamkevičius Tau
ragėje agitavo prieš tarybinę 
mokyklą, kvietė tikinčiuosius ne 
gintis, o pulti. Ekstremistiškai 
kalba kun. J. Kauneckas, kun. 
Užkuraitis ir kt 

įgaliotinis nervinosi, kad ba
landžio 22 d. Plungėje buvo su
sirinkę vikarai ir juos "ekstremis
ta i " nuteikė prieš valdžios or
ganus, kad "ekstremistiškai" nu
siteikę kunigai neduoda žinių Ku
rijoms ir valdžios organams apie 
religinę padėtį Lietuvoje, kad 

"ekstremistai" drąsiai pažeidi 
nėja tarybinius įstatymus: moko 
vaikus, nepilnamečius pritraukia 
į procesijas ir t t , o visoje eilėje 
vietovių — Ukmergėje, Radvi
liškyje, Pakruojyje, Kapčiamies
tyje, Šlavantuose ir kt. dar iki šiol 
nesudarytos sutartys su valdžios 
organais, kad kunigai Eucharisti
niu metų proga organizuoja 
kažkokį judėjimą, kad kunigai 
nekviesti braunasi į tikintiesiems 
pravedamus seminarus ir dėl ki 
tu "ekstremistu" veiksmų. Visa 
tai, įgaliotinio nuomone, yra 
plaukimas prieš" srovę. 

Po įgaliotinio kalbėjo kai ku
rie dekanai ir vicedekanai. Ypač 
drąsiai Bažnyčios reikalus gynė 
Jurbarko klebonas kun. Buožius, 
iškeldamas faktą, kad įgalioti 
nis nutylėjo, jog valdžia nubrau 
kia daugelį kandidatu į Semina
riją, kad kunigai juk negali teik
ti valdžiai tokių žinių, kurios bus 
naudojamos ateistinėje propagan 
doje, nes kunigai, prisiekę būti 
gerais parapijų šeimininkais, 
neis į konfliktus su Bažnyčios ka
nonais ir niekada nesutiks savo 
teises perduoti parapijų komite
tams. 

Seminaro pabaigoje įgaliotinis 
Anilionis pasiūlė norintiems as
meniškai pasikalbėti užeiti pas jį. 
Nuėjo tik Garliavos dekanas kun. 
Uleckas. 

(Bus diugiau) 

SVEIKINAME KETVIRTĄJĮ 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMĄ 

Čado respublikoje buvusiame civiliniame kare prezidento Goukouni priešininkas, buvęs gynybos ministeris Hissen 
Habre, suorganizavo ir moterų kariuomenes dalinį. Nuotraukoje trys partizanės ilsisi dykumoje, netoli Sudano sie
nos. Čado neramumai privertė prezidentą pakviesti Libijos kariuomenę, o jai pasitraukus, taiką prižiūrės Afrikos 
valstybių daliniai. 

Chicaga. — Šiandien į Chica-
gą suvažiuoja Ketvirtojo Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumo dalyviai. 
Vakare 7:30 įvyks jų susipažini
mo pobūvis. Šia proga tenka pa
sveikinti simpoziumo organizaci
nio komiteto darbuotojus, o taip 
pat Mokslinės programos vado
vus, kurių darbai įspūdingai pa
liudys mūsų tautos užsieniuose 
turimas kūrybines jėgas ir moks
linius laimėjimus. Sveikiname 

simpoziumo globėjus: Lietuvių 
Bendruomenės JAV krašto valdy
bą, Lituanistikos institutą, Pa
saulio Lietuvių gydytojų sąjungą 
ir Pasaulio Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungą. Visiems daly
viams, prelegentams ir klausy
tojams — daug sėkmės ir giedrios 
nuotaikos visiems bendrai besi
džiaugiant savo kultūriniais lai
mėjimais. 

Prezidentas laimėjo 
mūšį su kongresu 

Finansavimas pratęstas iki gruodžio 15 

Graikija nutarė 
pasitraukti iš Nato 

Bus iškraustytos JAV karines bazes 
Atėnai. — Sekmadienį nauja-1 kad ta veikla nekenktų Graikijos 

sis Graikijos premjeras Andreas Į interesams,jos santykiams su drau-
Papandreau pasakė svarbią, pro- giškomis valstybėmis. Komen-
graminę kalbą, kurioje palietė Į tatorių žiniomis, šios "draugiškos 
užsienio ir vidaus reikalus. Jis pa
žadėjo palaipsniui įvykdyti savo 
rinkiminėje kampanijoje duotus 
pažadus. Amerikos karinės bazės 
bus pamažu iš Graikijos iškraus
tytos. Vyriausybė pareikalaus iš
vežti iš Graikijos teritorijos visus 
branduolinius ginklus ir Graiki
ja pasitrauks iš karinės Nato or
ganizacijos. 

Premjeras savo 70 puslapių 
kalbą perskaitė parlamento rū-

valstybės" yra arabų šalys, kurios 
reikalauja, kad bazės Graikijoje 
nebūtų panaudotos JAV politi
kai Viduriniuose Rytuose vykdyti. 

Iš Nato pakto Graikija išeis to
dėl, kad premjero nuomone, rei
kia siekti visų karinių blokų panai 
kinimo: Nato ir Varšuvos sutar
ties. Graikija jau anksčiau, ją val
dant konservatorių vyriausybei 
1974 m buvo pasitraukusi iš ka-1 fa*, j f e ^ buTreikalingi 

Washingtonas. — Prezidentas 
Reaganas vėl laimėjo susikirtimą 
su Kongresu, kurio žemieji — 
Atstovų rūmai yra opozicijos de
mokratų partijos rankose Pirma
dienį prezidentas vetavo Kongre
so pasiūlytą lėšų vyriausybei įsta
tymą, nes jame nebuvo preziden
to pasiūlytų lėšų apkarpymų. 
Skubiai susirinkę Kongreso na
riai sutarė nebesvarstyti naujųjų 
finansinių metų lėšų, vietoj to 
nutarė pratęsti vyriausybės finan
savimą pagal praėjusių finansi
nių metų biudžetą. Kitaip sakant, 
lėšų paskyrimas pratęstas iki 
gruodžio 15 d. Vyriausybė da
bar turės pinigų algoms ir sąskai
toms apmokėti. 

Prezidentas pirmą kartą pa
naudojo savo veto, žinodamas, 
kad Kongresas neturi pakanka
mai balsų vetui atmesti, — dvie
jų trečdalių. Po nepaprasto ka
bineto posėdžio prezidentas pa
reiškė, kad visos federalinės agen
tūros, išskyrus pačias svarbiau
sias, bus uždaromos dėl lėšų sto
kos. Valdininkams buvo praneš
ta, kad jie paleidžiami neribotam 
laikui. Agentūrų direktoriai įsakė 
tarnautojams uždaryti seifus, už
gesinti šviesas, užrakinti duris ir 
eiti namo. Jiems bus pranešta, 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

BONOJE KALBAMA 
APIE ATOMO GINKLUS 

Kancleris ragina Brežnevą atitraukti raketas 
Bona. — Sovietų prezidentas i Jei jos bus atvežtos į Vakarų Eu-

Brežnevas Bonoje pasakė kalbą' ropą. Sovietų Sąjunga turės 
savo garbei suruoštame banke- j griebtis rimtų atsikirtimo priemo-
te. Jis pakartojo Kremliaus pažiū- j nių, turės imtis naujų apsigyni-
rą į branduolinių ginklų apribo- į mo planų. Brežnevas ragino pre-

į jimą Europoje. Brežnevas sutiko 
Pirmadienį Šiaurinėj Airi- [ sustabdyti naujų strateginių 

zidentą Reaganą "objektyviau' 
pažvelgti į raketų padėtį Europo-

joj tūkstančiai protestantų de- ginklų dislokavimą Europoje, jei i je ir ieškoti sprendimo, kuris būtų 

rinės Nato organizacijos, tačiau 
muose. Kalbos klausėsi parlamen-1 pasilikusi politinėje Nato tarny 
to nariai, diplomatinis korpusas, boję, panašiai, kaip Prancūzija 
valstybės veikėjai. Po šios kalbos' Premjeras pasakė, kad vyriausy 
parlamentas dvi dienas turės de
batus, po kuriu programa bus pri
imta. 

Parlamento pasitikėjimo vy
riausybe pareiškimai nekelia abe
jonių, nes 300 atstovų parlamen
te premjero socialistų partija turi 
absoliučią 170 vietų daugumą. 
Dešiniosios opozicijos — naujo
sios demokratijos partija — turi 
112 atstovų, 13 — turi komunis
tai ir 5 — nepartiniai. 

Kalbėdamas apie JAV karines 
bazes, premjeras pasakė, kad bus 
nustatyta programa, laiko termi
nai, kada amerikiečiai turės pasi
traukti. Graikijoje jau nuo 1954 
metų yra dvi komunikacijų bazės 
Atėnuose ir Kretoje, didelė karo 
laivyno bazė Kretoje ir aviacijos 
bazė Atėnuose. Kol bus sutarti at
sitraukimo planai, Graikijos gy-

bė pakeis pernykštį valdžios nu
tarimą sugrįžti į karinį bloko spar 
ną. Premjeras pabrėžė, kad Grai
kijai nėra jokio reikalo priklausy
ti karinei sąjungai, kuri negaran
tuoja Graikijos sienų nuo grės
mės iš užsienio ir kuri teikia ne
ribotą karinę paramą kaimyninei 
Turkijai, tuo pačiu pažeisdama 
karinės jėgos pusiausvyrą Egėju 
jūroje. 

Aptardamas Graikijos priklau
symą Bendrai Europos rinkai, 
premjeras nurodė, kad jos atsto
vai kovos dėl graiky interesų, 
gins graikų darbininkus ir pramo
nę. Premjeras nežadėjo pasitrauk
ti iš Rinkos, sakydamas, kad vy
riausybė numato suruošti gyven
tojų referendumą tuo reikalu. 

Premjeras pabrėžė savo suma
nymą padaryti iš Balkanų srities 

Demokratų kalbėtojai kaltino 
prezidentą, kad jis visai be reika
lo "vaidina", ieško spaudos pa
ramos, gąsdina piliečius. Prezi
dentas atsakė, kad čia jokio vai
dinimo nėra, jis negalįs priimti 

nybos ministerija turės prižiūrėti •, laisvą nuo atominių ginklų zoną. 
kariniu bazių veiklą. Bus žiūrima, Viduržemio jūra irgi turinti tap-

lėšų, kurios nesiskaito su vyriau
sybės paskelbtu biudžetu, nesis
kaito su ekonominiais planais. 
Lėšų įstatymas perkrautas lėšo
mis, nereikalingomis vyriausybei, 
o tas tik padidins infliaciją, pa
kels bankų nuošimčius, apsun
kins ekonominio atsigavimo pla
nus. 

Pagaliau kongresas nutarė nu
sileisti. Atstovų Rūmai 221 — 
176 balsais nutarė pratęsti pra
ėjusių finansiniu metų terminą 
iki gruodžio 15. Tada Kongresas 
vėl ims svarstyti lėšų įstatymą, 
kuris neprieštarautų prezidento 
planams. Senate pratęsimas pri
imtas 88 — 1 balsais. Prieš šį 
pratęsimą balsavo tik Kaliforni
jos sen. Alan Cranston. Kongreso 
nariai nenorėjo būti atsakingi už 
vyriausybės sustabdymą, įstaigų 
uždarymą. Niekas nė 
siūlyti veto atmetimo balsavimo, 
nes visi matė, kad neturima pa
kankamai balsy. Be to, visi Kon
greso nariai skubėjo važiuoti na
mo Padėkos dienai ir nenorėjo 
tęsti debatų dėl naujos lėšų vy
riausybei versijos. 

Estai planuoja 
protesto streike 

Talinas. — UPI žinių agentū-
pranešė iš ok. Estijos, kad 

ten estų nacionalistų grupės or
ganizuoja gruodžio 1 d. pusės va
landos streiką, išreiškiant pro
testą prieš sovietų politinę pries
paudą ir maisto produktų stoką. 
Tūkstančiai estų žino apie šiuos 
planus. Kiekvieno mėnesio pirmą
ją darbo dieną estai nuo 10 vai. 
ryto iki 10:30 vai. mes darbus, 
nevažinės autobusais ar trauki
niais ir pusę valandos susilaikys 
nuo kalbėjimo, išlaikys absoliu
čią tylą. 

Sakoma, kad lenkų "Solidaru
mo" laimėjimai Lenkijoje, pasie
kė estus per užsienio radijo sto
tis ir paskatino imtis panašių pa
sipriešinimo priemonių. Slaptų 
estų grupių lapeliai pasiekė tūks
tančius Taline ir Tartu mieste. 
Šį streiko ir tylos pusvalandį su
tarė kelios estų pogrindžio gru-

monstravo, kaltindami britų 
saugumo organus, kad jie neno
ri ar negali suvaldyti katalikų te
roristų. Apie 75 nuoš. protestan
tų streikavo, žygiavo jų karinės 
organizacijos. Jų vadai žadėjo pa
tys sutvarkyti teroristų smurto 
veiksmus. 

— Akademikas Sacharovas ir 
jo žmona gerai jaučiasi po bada
vimo pirmosios dienos. Bado strei
ku Sacharovai planuoja priversti; 
valdžios įstaigas išduoti jų mar
čiai išvažiavimo vizą. 

Keturios valstybes 
pažadėjo kareivių 

Londonas. — Prancūzija, Bri
tanija, Italija, Olandija vienu me
tu paskelbė panašaus turinio pa
reiškimus, kuriuose pabrėžiamas 
vyriausybių nutarimas pasiųsti 

'bandė Į nedidelius karinius dalinius į Si 

Amerika sutiktų. Dar daugiau, priimtinas abiem pusėm. 
kalbėjo Brežnevas, Sovietų Sąjun 
ga vienašališkai sumažintų savo 
raketų, nukreiptų prieš Vakarų 
Europą, skaičių. Ta i esąs naujas 
elementas sovietu pasiūlymuose. 
Jis neminėjo, kiek ir kokias rake
tas sovietai vežtų. 

Prieš banketą apie strategi
nių ginklų kontrolę buvo kalba
ma pasitarime, kuriame dalyva
vo Brežnevas, kancleris Helmut 
Schmidt, užsienio reikalų minis-
teriai: Gromyko ir Genscher bei 
sovietų generalinio štabo narys, 
strateginių ginklų ekspertas ge
nerolas Nikolai Ščervov. Sovietų 
atstovai įrodinėjo, kad preziden-

Abiejų pusių siūlymai pagrįsti 
skirtingomis pažiūromis, nevie
nodomis statistikomis. Sovietų 
nuomone, į ateities ginklų suma
žinimo derybas reikėtų įjungti vi
sus Vakarų ginklus: povandeni
nių laivų raketas, lėktuvų nešio
jamus atominius ginklus, be to, 
Prancūzijos ir Britanijos turimas 
atomines raketas ir kitus užtai
sus. Juos įjungus, tuoj susidaro 
Vakarų jėgų "atominė persvara". 

Sakoma, kad vokiečių kancle
ris ragino svečią išvežti savo ra
ketas toliau nuo Europos sienų, 
už Uralo kalnų, nurodydamas, 
kad ir iš ten sovietų raketos ga

rą 

ti taikinga jūra, priklausanti 
žmonėms, kurie prie jos gyvena, 
be jokių svetimų didžiųjų valsty
bių karo laivynų. 

Premjeras pasakė, kad Graiki
ja negailės lėšų savo karo jėgoms, 
ne tik pirks, bet ir pati gamins mo
dernius ginklus. Šiuo metu 95 
nuoš. Graikijos ginklų gaunama 
iš Amerikos. Ateityje graikai 
pirks ginklus ir iš kitų šaltinių. 

Kalbėdamas apie vidaus reika
lus, premjeras siūlė sumažinti 
balsuotojų amžiaus ribą nuo 21 
metų iki 18. Siūlė panaikinti mir
ties bausmę, įvesti civilinę metri
kaciją, atskirti Valstybę nuo Baž- į pės. Vienos jų smerkė tik kainų 
nyčios, siūlė įvesti senatvės pen- j pakėlimus ir maisto produktų 
sijas ūkininkams, sumažinti paja- j stoką, kitos reikalavo žmogaus 
mų mokesčius mažiau uždirban- j teisiu ir nepriklausomybės Esti-
tiems. Į jai. 

najaus taikos kariuomenę, kuri 
prižiūrėtų taiką Sinajuje, kai iš 
ten pasitrauks Izraelio daliniai. Ši 
taikos kariuomenė numatyta 
Camp David taikos sutartyje. 

Izraelis gali nesutikti su vienos 
ar kitos valstybės kareiviais. 
Izraelio vyriausybė svarstys pa
skelbtą Vakarų Europos šalių pa
reiškimą. VVashingtonas šiltai pa
sveikino europiečių nutarimą įsi
jungti į Sinajaus priežiūrą. Iki 
šiol kareivių taikos daliniams pa
žadėjo Urugvajus, Kolumbija ir 
Fidži. Po Europos šalių įsijungi
mo, nutarimą duoti kareivių ga
li paskelbti dar Australija ir Nau
joji Zelandija. 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos kovoto

jas prieš komunizmą Jacek Ku-
ron paskelbė atsišaukimą savo or
ganizuojamo "klubo" vardu. Tas 
diskusijų klubas siekiąs laisvos, 
nepriklausomos, teisingos Lenki
jos. Kuronas, buvęs KOR — savi
gynos komiteto veikėjas, ragino 
lenkus reikalauti laisvų rinkimų, 
ragino ruoštis demokratinės 
Lenkijos gyvenimui. Jis ateisiąs 
kaip logiškas "Solidarumo" tęsi
nys. 

Pirmadienį penkiolika žinomų 
"Solidarumo" unijų susivieniji
mo veikėjų paskelbė, kad jie pa
sitraukia iš "Solidarumo", pro
testuodami dėl vadovybės "patai
kavimo" valdžiai, bendradarbia
vimo su komunistais. Tarp pro

to Reagano siūlymas neatvežti: ]ėtų pasiekti Boną ar Hamburgą, 
naujų raketų, jei sovietai išveš Brežnevas atsakęs — "Niet" 
savo raketas, 

Sovietų keleiviniai 
lėktuvai šnipinėja 

VVashingtonas. — Nuo praėju
sio šeštadienio JAV civilinės avi
acijos taryba uždraudė sovietų 
Aerofloto keleiviniams lėktu
vams skristi į Ameriką. Žvalgy
bos žiniomis, tie sovietų lėktuvai 
reguliariai užsiimdavo šnipinėji
mo veiksmais. Praėjusią savaitę 
du lėktuvai "nuklydo" nuo nu
statyto kelio. Tie nuklydimai pa
gausėjo, kai dėl streiko buvo pa
keisti aerodromų kontrolieriai, 
darbą pradėjo mažiau patyrę žmo-

Kancleris ragino Brežnevą per Į nes. Sovietų lėktuvai, be leidimo, 
skrido virš Loring aviacijos bazės 
Maine, virš Groton, Conn. po
vandeninių laivų uosto ir kitų ka
rinių bazių rytinėse valstijose. 
Žvalgybos pareigūnai nurodo, 
kad keleiviniai lėktuvai turi spe
cialias fotografavimo kameras, 
infraraudonųjų spindulių, radijo 
priimtuvų ir radaro įrengimus, 
kurie papildo kitas sovietų šnipi
nėjimo priemones: erdvės sateli
tų ir žvejų bei prekybos laivų 
renkamas žinias. 

yra nepriimtinas, 
nes jis stovi ant klaidingų prie
laidų. Reaganas tvirtina, kad so
vietų jėgos yra didesnės už Nato j 
jėgas. T a r p strateginių abiejų pu
sių ginklų esanti "apytikrė lygy
bė". Jai sovietai išvežtų savo SS 
raketas, strateginių ginklų persva
ra aiškiai būtų Vakarų pusėje. 

Kancleris Schmidtas ragino 
Brežnevą imtis, gal paskutinės 
progos sumažinti Europoje ato
minio karo grėsmę. Dabar yra 
proga išgelbėti pasaulį nuo bran
duolinio karo gėsmės. Ta proga 
padidintų ne tik Europos žmonių, 
bet ir sovietų žmonių saugumą, 
būtų naudinga visai žmonijai. 

daug nepasitikėti Vakarų Europo
je pasireiškusiu taikos sąjūdžiu. 
Prezidentas Reaganas tikrai no
rįs taikos ir reikia išnaudoti jo 
sudarytą naujų derybų progą, 
aiškino kancleris Brežnevui. 

Ateinanti pirmadienį Ženevo
je bus pradėti sovietų — Ameri
kos pasitarimai dėl strateginių 
ginklų. Brežnevas pakartojo savo 
kalboje, kad Nato valstybės turi 
atsisakyti numatytų dislokuoti 
"Pershing" ir "Cruise" raketų. 

sinių sąjungų pradininkas An-
drzej Gwiazda. Nė vienas iš tų 
15 nėra "Solidarumo" vykdomo
jo komiteto nariai. Varšuvos 
spauda skelbia, kad panašus ski
limas įvykęs ir "Kaimo solidaru
mo" vadovybėje. 

Universitetuose toliau plečiasi 
streikai, paskaitų boikotas ir pa
talpų okupavimas. Streikai palie-

testo skelbėjų yra žinomas profe- Į tė jau 56 mokyklas. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna, Santautas, Germė. 

Lapkričio 26 d.: Padėkos die
na. Leonardas, Jukunda. Dobi
las, Aušrelė. 

Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:24. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

45 L, naktį 35 1. 

. 
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ŽVILGSNIS I JAUNĄJĄ 
VADOVĘ 

Skausmingai jaučiame vado
vės veiklos svarbą skautiš
kame darbe. Visi mūsų vyres-
n ių jų v a d o v i ų p l a n a i , 
sumanymai, parašytos ir rašo
mos knygos, programos, laiš
kai, viskas yra kreipiama į vie
neto vadovę. Nes tik jos 
rankose yra tiesioginis mūsų 
sesės skautiškasis auklėjimas. 
Tik nuo vieneto vadovės parei
gingumo, sumanumo ir kūry
bingumo priklauso vieneto 
gyvastingumas. Tik jos rūpes
čiu ir darbu sueigos bus įdo
mios ir mielai lankomos. 

Kadangi vadovės asmenybė 
ir jos veikla yra neatskiriamai 
susijusios viena su kita, pažiū
rėkime, kokią vadovę mes šian
dien turime? 

Ji yra jaunesnė, kuriai vi
suomet atiduodame pagarbą 
ir reiškiame dėkingumą už pa
reigų paėmimą. Vadiname ją 
dailiais vardais: mūsų ateitis, 
pasididžiavimas, tęstinumas ir 
pan. Ir visai teisingai, nes 
vyresnės turime laiku pasi
traukti, kad tas tęstinumas bū
tų įgyvendintas. 

Kai suskrendame aptarti 
Sąjungos reikalų, dažniausiai 
iškeliame negeroves, neigia
mybes, kad visi galėtume vie
naip ar kitaip nuspręsti, patai
syti. 

Šiandien norėčiau iškelti 
keletą šių dienų vadovės nei
giamumų, kurie pasitaiko da
bartiniame skautiškame vei
kime. Gal tai yra dalini 
kaltininkai, kad mūsų skautiš
ka veikla menkėja, entuziaz
mas blėsta. 

Dabartines vadoves galima 
būtų taip sugrupuoti: 

1. Neskaitanti. 
2. Nedalyvaujanti. 
3. Pasitraukianti. 
1. Veltui rašomos naujos 

programos, ruošiamos naujos 
knygų laidos, siunčiami ap
linkraščiai, jei vadovė neskai
to. Sakyčiau, kad čia ir glūdi 
visa didžioji mūsų nelaimė — 
neskaitymas. 

Dar turbūt niekada skautiš
koje istorijoje neturėjome tiek 
skautiškos literatūros, kaip 
Šiandien. Ar viską esame per
skaičiusios? Dėl neskaitymo 
kyla didysis nežinojimas, už
valdo abuojumas. Rėkiame, 
kad reikia medžiagos suei
goms, laužams, pašneke
siams. Norime turėti visa pa
ruošta, beveik sukramtyta. 
Kur gi mūsų pačių vaizduo
tė, kūryba, ieškojimas? Nu
siuntus prašomą medžiagą, ją 
dedame į stalčių neskaitytą. Ta
da vėl dejuojame, kad per daug 
prirašyta, kad negalime visko 
suprasti. Nepatenkintos mur
mame, kad programos per pla
čios, kad per daug. Bet gi ne 
kartą esame pabrėžusios, kad 
viskas priklauso nuo vieneto 
vadovės ir vieneto sugebėjimo. 
Galvojame, kad kai daugiau 
duosi, vis kas nors nubyrės ir 
eilinei sesei. O jei per mažai, 
galime visai tuščiomis riešku
tėmis pasilikti. 

Kartais atrodo, kad mes, 
vyresniosios vadovės, esame, 
kaip televizoriai: aplink mus 
susisedusios sesės laukia, kad 
mes jas suįdomintume, pra
juok in tume , u ž i m t u m e . 
"Pasauli, linksmink mane!", 
tai mūsų jaunimo dabartinis 
šūkis. 

2. Nedalyvaujanti sesė daž
nai yra ta pati neskaitanti laiš
kų, pranešimų, kurių ji net ir 
savo vienetui neperduoda. 
Ruošiami puikūs suvažia
vimai, kursai ir konkursai. 
Dalyvauja labai mažai. Tai di
delė skriauda ruošėjoms, bet 
dar didesnė nedalyvaujan
čioms. 

įvairių vienetų vadovių 
suėjimas, išsikalbėjimas, bend
rais rūpesčiais ir laimėjimais 
pasidalinimas, naujų minčių į 
vienetą parvežimas, negero
vių ravėjimas yra būtini gy
vesnės veiklos vystymui. 

Turime draugininkių kursų 
vadovę, važinėjančią į vieto
ves. Nereikia net toli važiuoti, 

,y . 

Sesių įžodis Kalifornijos lietuvių skaučių stovykloje. 

IJetuviAkr.B 
fornijoje 
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viskas atvežama į vietovę, kad 
tik draugininke galėtų pasi
tobulinti, savo vienetą suju
dinti. Kiek vietovių, ir kiek 
draugininkių pasinaudojo šiuo 
pasiūlymu? 

Besirūpinant vienetų lietu
vių kalba, ruošiami lituanis
tiniai kursai, telkiami dalyko 
žinovai. Kiek ten vadovių daly
vavo? 

"Senpilės" mintis ir pris
tatymas nauji, įdomūs. Turėjo 
būti važiuojančių tiek, kad n e 
būtų buvę galima visų priimti. 
O buvo taip, kad žiūriu, nuo
traukoje sėdi sesė su prilipin
tais ūsais ir vaidina Algiman
tą. Iš didžiausio Sąjungoje 
skautų tunto didvyrio rolei n e 
gavome brolio. Taigi, nedaly
vaujame. 

Neskaitydamos ir nedaly-
vaudamos nebejaučiame sa
vos organizacijos pulso, n e 
besusigaudome pakeitimuose, 
sumenkėjame ir taip pradeda 
skursti mūsų veikla ir pati or
ganizacija. 

3. Beišnykstanti sesė yra vi
siems žinoma iš Baden - Powe 
lio skautiškos struktūros pa
g r i n d ų : t a i v a r g š y t ė 
skilti n i n k ė . Ar dar kur nors 
turime ją gyvoje veikloje, ar ji 
tik sąrašuose figūruoja? Gal 
tik kartais gairelę palaiko iš
kilmingos sueigos metu? O gal 
ir ne, nes gairelė, tai "berei
kalingas balastas", o ir viršū
nė numušta ir nebuvo laiko ją 
pataisyti. 

Pats laikas sugrįžti į pradinį 
8kautybės planą ir atgaivinti 
skilčių sistemą. Kodėl "Gin
taro" mokykla taip pasiseka? 
Gal todėl, kad dirbama skil
timis, už kurias atsakomingos 
yra skiltininkės? Gal ir todėl, 
kad nedalyvauja šimtai, ku
riems niekada nebūna užtek
tinai gerų vadovų? 

Turime šviesių žiburėlių, 
sumanių ir pareigingų vade 
vių, kurios dirba sekdamos 
Geležinį Skaučių Įstatą. Bet tu
rime daug ir čia suminėtų va
dovių, kurios gal geriau nesu
geba, nesupranta. Nemalonu 
prisipažinti, bet gal per mano 
kaltę per mano neįžvalgumą ji 
tokia liko? 

Ką gi daryti? Neturiu s te 
buklingos formulės, kurią pri
taikius, dingtų visos negero
vės ir nuo skautiškojo kelio 
nuriedėtu visi akmenys. Galiu 
tik keletą minčių pasiūlyti: 

1. Rašykime trumpiau, aiš
kiau. Nesakau, kad reikia su
menkinti kalbą, bet daug pra
nešimų, nuostatų ir pan. 
galima žymiai sutrumpinti. 
Kartais rašome net triplikatu: 
"Skautų Aidui", "Gabijai" ir 
"Skautybės Keliui". 

2. Kalbėkime trumpiau. Jei 
posėdžiai tęsiasi iki nualpimo, 
jei ginčijamasi iki paryčių, jei 
asmeniškumai užgožia idėją, 
tai kokios gi mes vadovės? 

3. Nemėginkime laimėti p e 
puliarumo kontesto. Ne tam 
esame. Kiekviena norime būti 
mylimos, kviečiamos. Bet kokia 
kaina? Ar nesudraudžiant, kai 
matai sesę rūkant žolę? Ar nu
tylint, kai matai netikusią lau
žo programą? Neišpasakytai 
sunku, bet sudrausti reikia. Ne 
viešai, nesuniekinant, bet rei
kia. 

4. Pagirkime prot ingai . 
Matykime ir tą tylesnę, kuk-
lesnę vadovę, ne vien tik tą vi-

V.S. BRONIUS ŽALYS 
SUKAKTUVININKAS 
Šiais metais rugsėjo 8 d. šei

mos, skautų vadovų ir draugų 
gausiame būryje LSS Austra
lijos rajono vadas v.s. Bronius 
Žalys atšventė savo 60-jį gim
tadienį. Tai graži ir reikšmin
ga sukaktis mūsų brolio v.s. 
Broniaus Žalio gyvenime. Šios 
iškilios sukakties proga žvilg
terėkime prabėgomis į Bro
niaus Žalio pramintą 60 metų 
gyvenimo kelią. 

Bronius Žalys gimė 1921 m. 
rugsėjo 8 d. Gaigaliuose, Šime 
nių valsčiuje — Aukštaitijoje. 
Mokėsi Biržuose, vėliau karo 
audros pagautas perkeliavo di
desnę dalį Europos ir 1949 
m. pasiekė Australiją, apsi
gyvendamas Sydnejuje. Savo 
gyvenimo draugę - žmoną ps. 
Lidiją Gaidžionytę vedė 1946 
metais Fuldoje, Vokietijoje. 

Dar Lietuvoje įstojo į skau
tus, bet kaip skautas — vade 
vas pradėjo reikštis 1946 m. 
Vokietijoje, vėliau Belgijoje. 
Atvykęs į Australiją jis nuo 
1953 m. aktyviai reiškėsi skau
tiškoje veikloje, vadovavo 
skautų ir skautų vyčių viene 
tams. 1958-59 m. buvo lietuvių 
skautų atstovas prie Associa-
tion of Scouts in Exile. 1959 m. 
buvo pakviestas į LSS. Aus
tralijos rajono vadi ją įvai-

suomet šviečiančią garsią, rei
kalaujančią. 

5. Padėkime finansiniai 
suvažiaviman važiuojančiai 
sesei. Šių dienų skautavimas 
brangiai kainuoja ir ne visos 
šeimos išgali savo vaikus vi
sur siųsti. 

6. Nevenkime daugiau miš
rių sueigų su broliais. Jau net 
ir mišriems vienetams taisyk
les turime. Jei tai kelia en
tuziazmą, skatina lenktynia
vimo dvasią kodėl ne? 

7. Liaukimės didžiuotis šim
tiniais skaičiais. Jei suvažia
vime nedalyvavo šimtas, jei 
stovyklavo du šimtai, tai jau 
blogai. Gal čia ir bus geresnio 
skautavimo pradžia, kai svar
bi bus kokybė. 

8. Peržvelkime, ar mūsų veik
lai reikalingas toks milžiniš
kai turtingas ūkis? Vienetai 
operuoja tūkstantinėmis metų 
sąmatomis. Ruoša Kaziuko 
mugėms ir įvairiems "turge 
liams" išsemia vadovių jėgas 
ir atitraukia dėmesį nuo tiesie 
ginio skautavimo. Jei mažiau 
turėsime, gal taupiau skautau-
sime? Ir tuntininkes gal leng
viau rasime, jei nebus tokia 
komplikuota administracija? 

9. Kad ir mažai dalyvauja, 
kad kartais ir nustojame vil
ties, bet ruoškime suvažia
vimus, kursus ir konkursus. 

Skautiškai veiklai pagrin
dai ir nuostatai geri. Net ki
tos organizacijos savo veiklą 
grindžia mūsų idėjomis. Prog
rama puiki, visapusiškai pil
na; skautiška literatūra tur
tinga; ruošiami auklėjamieji, 
programiniai ir pramoginiai 
suvažiavimai. Viena vadovė 
išsitarė, kad jei dar bus dau
giau paruošimų, neliks laiko 
skautąvimui. Veikla turėtų bū
ti, gyva kunkuliuojanti, 
nešanti geras pasekmes. Jei 
skaitysime ir dalyvausime, 
taip ir bus. 

v.a. Janina Mikutaitienė 

rioms pareigoms: rajono vado 
įgaliotinis, brolijos vadeiva ir 
ilgametis rajono spaudos v e 
dejas. Nuo 1957 m. redagavo 
skautų laikraštėlį "Pėdsekį", o 
nuo 1961 m. redagavo skautų 
skyrių "Mūsų Pastogėje" pa
vadintą "Po svetimu dangu
mi", šiuo metu vadinamoj 
"Australijos Rajono Skautų 
Padangėje". Bronius Žalys yra 
ilgametis "Skautų Aido" 
redakcinio vieneto narys, 
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„AGUONĖLIŲ" SUEIGOS 

Po ilgų atostogų aguonėlės 
vėl pradės sueigas. Visos 
buvusios aguonėlės ir norin
čios jomis būti mergaitės (nuo 
trijų iki penkių metų amžiaus) 
yra kviečiamos sekmadienį, 
gruodžio 6 d. atvykti į Jauni
mo centro II aukšte esančią 
vaikų darželio klasę. Sueiga 

• užtruks vieną valandą, nuo 11 
— 12 vai. ryto. Registracijai ir 

informacijai kreiptis pas ps. 
"Maryte Utz, tel. 423-0301 

— Akademikai skautai 
Korp! Vytis kviečia jaunus vy
rus, kurie lanko universitetą, į 
susipažinimo sueigą. Sueiga 
vyks sekmadienį, lapkričio 29 
d. 2 vai p.p. pas senj. Liną Ku
čą, 8626 So. Mozart. Su klau
simais galima kreiptis pas 
senj. Algį Graužinį tel. 434-
8727. 

v.s. Bronius Žalys 

bendradarbis, koresponden
tas. 

1978 m. LSS suvažiavime 
Australijos rajonas išrinko v.s. 
Bronių Žalį rajono vadu. Savo 
kadencijos metu jis įdėjo daug 
darbo, laiko ir rūpesčių į Aust
ralijos rajono veiklą. Jo rūpes
čiu ir darbo įnašu 1981 m. sau
sio 1-11 dienomis VII-je rajono 
stovykloje buvo pravesta pir
moji Ąžuolo - Gintaro Vadovų 
Mokykla Australijoje. 

Bronius Žalys mėgsta spau
dos - kūrybos darbą. Jis su
redagavo skautiškų dainų rin
kinį "Mūsų Dainos" ir leidinėlį 
"Skautų Vyčių Vadovui". J is 
surinko ir paruošė spaudai ra
jono 30 metų veiklos apžvalgą 
"LSS Australijos Rajonas". 
Pabaigoje 1972 m. švenčiant 
rajono 25-metį buvo išleistas 
leidinėlis, santrauka v.s. B. Ža
lio paruoštos medžiagos lietu
vių ir anglų kalboje "Lietuviai 
Skautai Australijoje". J i s 
taip pat paruošė medžiagą apie 
Australijos rajoną būsimai 
knygai "Lietuviai Skautai 
Tremtyje", kurią išleidžia Lie
tuvių Skautų Sąjunga. Taigi 
v.s. Žalio rankose koncentruo
jasi lietuvių skautų Australi
joje istorijos ir faktų rinkimas, 
redagavimas ir išsaugojimas. 
Bronius tikrai yra ištikimas 
spaudos darbininkas, mėgsta 
spaudos darbą, sugeba jį dirb
ti. 

Be skautiškos spaudos Bro
nius Žalys reiškiasi savo kūry
ba lietuviškoje spaudoje, gy
venime: "Australijos Lietuvių 
Metraštyje", almanachuose 
"Plunksna ir Žodis", 'Terra 
Australis" ir "Tretieji Vai
nikai". 

V.s. Bronius Žalys yra ap
dovanotas už skautišką veiklą 
ordinais "Už Nuopelnus", 
"Lelijos" ir "Padėkos". 

Sveikiname v.s. Bronių žalį 
garbingos 60 metų sukakties 
proga ir linkime dar daug sau
lėtų, kūrybingų ir skautiškų 
metų. o 
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Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv lOiki 6 vai Seštad 1 0 ' k i l v a i 

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 8 vai vak Treč >r sėst 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 
i ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We«t C3rd 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 



Po mūsų veiksnių suvažiavimų — 

APYTUŠTIS ARUODAS 
Šįmet mūsų visuomeninė 

veikla buvo ypač gausi su
važiavimais. Dėl vietos stokos 
turėsime pasitenkinti tik mū
sų vadinamųjų keturių — Bal
io, Alto, Vliko ir Liet Bend-
r u o m e n ė s — d i d ž i ų j ų 
suvažiavimų paminėjimu. 

Bendras įspūdis, atrodo, bu
vo toks: visi suvažiavimai ne
paprastai pasisekė, nes jų me
ta niekas nesipesė, nesiplūdo. 
Anot įvykių aprašinėtojų, su
važiavimai buvo "darbingi ir 
garbingi". Tiesa, jei tikėti 
"Sandaros" aprašymu apie 
Balfo seimą Detroite ("San
dara", lapkričio2 d.), tai ten 
buvo daug perkūnijos, nes Bal
fo pirm. M. Rudienės praneši
mas buvo priimtas "griausmi-
gu" plojimu, o sveikinant 
žymųjį visuomeninką A. Rudį 
jau buvo sudainuota "griaus-

griaunamų" paragrafinių 
principų buvo suvažiavimo 
pirmininko labai "sklandžiai" 
sutvarkytas? 

Bostone įvykusi Lietuvių 
Bendruomenės IX-sios tary
bos sesija byloja, kad ši or
ganizacija taip pat realiai gal
voja ir konkrečius darbus 
atlieka. Nors ji šįmet ir neteko 
savo kudirkinio stulpo ir, anot 
Br. Nainio, "Didelių pečių" — 
St Barzduko, bet Lietuvių Ben
druomenė nenusimena. Jai 
didžiųjų lietuvių pasitrau
kimas anapus ne neviltį, o 
pasiryžimą dar daugiau dirbti 
suteikia. Ryšlriausas pavyz
dys — Lituanistinės katedros 
įsteigimas Chicagoje. 

Manding, Balfo ir Lietuvių 
Bendruomenės konkreti veik
la, sprendžiant iš suvažia
vimuose pateiktų pranešimų, 

nungai" Ilgiausių metų. Bet tai ir buvo derlius, kuris pri 
tai ir buvo bene garsiausia piidė bent pusiau šįmetinės 

mūsų veiklos aruodą. 
Nerimą sukėlė dvi žinios 

apie Alto ir Vliko suvažiavi
mus. Pirma, V. Karosas "Nau
jienose", (lapkr. 15 d.), reikš
damas savo nuomonę apie 
šįmetinius Alto vadų praneši
mus, sako: "Pats minčių dės
tymas dažnai priminė "Auš
ros", •'Varpo" ir "Tėvynės 
Sargo" mintijimo gadynę, ta
rytum nebūtume pergyvenę 
Antrojo Pasaulinio karo ir 
įžengę į atominę epochą". 
Korespondento išvada apie Al
to ne tik fizinį, bet ir dvasinį 
pasenimą, atrodo, yra visiems 
aiški ir žinoma. Susirūpinimą 
kelia Alto veiklos sustabarėji
mas ir nenoras "įžengti į ato
minę epochą". 

Mus nugąsdino žinia iš Cle-
velando įvykusio Vliko seimo. 

Tos kolonijos parapijinės ži
nios "Mūsų Žingsniai" (lapkri
čio 15 d.) rašo, kad Vliko pir
mininkas pareiškė, jog "kaip 
ir praeity, santykiai ir koope
racija su Diplomatine tar
nyba, ALT, BALFu ir Reor
ganizuota LB yra geri. Su 
PLB valdyba 1981 metais jo
kių ryšių nebuvo". 

Nesinorėtų tikėti, kad Vliko 
pirmininkas vienas pats Lie
tuvių Bendruomenę pakeitė 
reorgais. Neįsivaizduojama, 
kad krikščionių demokratų tei
gimu M. Krupavičiaus vertas 

perkūnija iš visų keturių su 
važiavimų. 

Vis dėlto, skaitant įvairius 
tų keturių didžiųjų suvažiavi
mų aprašymus kyla tam tikra 
nerimastis. 

Vertėtų stabtelėti prie dvie
jų dalykėlių, kurie nemažai 
mums pasako ir apie pačius 
įvykius bei tų veiksnių veiklą. 

Pirma • pasisakymai spau
doje. Ir šįmet aprašymų stiliu
je tradicija išlaikyta: šalia 
įvykio aprašymo nuolatos 
korespondentai veiksnius mo
kė, mums editorijališkai tvir
tino, kas yra gera ir bloga su 
mūsų veiksniais. 

Pavyzdžiui, skaitome jau pa
čioje aprašymo pradžioje, kad 
"Paskalos apie mūsų veiksnių 
trintis turėtų nustoti savo 
pasekėjų, pamačius pavienių 
asmenų pasiaukojimą ir 
idealizmą, siekiant mums vi
siems aukščiausio tikslo. Ste
buklų iš tų, kurie nuo eilinio, 
laisvame pasaulyje gyvenan-
6 o lietuvio tesiskiria savo 
dvasios jėga, savo pasiryžimų 
tvirtumu ir savo asmeninio 
gyvenimo didelės dalies pa
šventimo mūsų tautos ateities 
labui" (žr. "Vliko seimas Cle-
velande" A. Balaisaitienės 
"Dirvoje", lapkričio 12 d.). 

Žinoma, šitokio pamokslo 
jau pačioje įvykio aprašymo 
pradžioje išklausius, vargu ar ^ įp^jinis Lietuvių Bendruo-
skaitytojas galėjo tikėtis ob- m e n ę pakeistų žiupsneliu be-
jektyvaus, bešališko su
važiavime dalyvavusių asme
nų pasireiškimų ir jų veiklos 
aprašymo. Štai, kad ir toks 
Vliko pirmininko pranešime 
pareiškimas apie santykius su 
lietuvių Bendruomene ir reor
gais. Anot korespondentės 
nuomonės, nesutarimai tarp 
Vliko ir l iet . Bendruomenės 
tėra tik "paskalos" ir jos "tu
rėtų nustoti savo pasekėjų". 
2inoma, korespondentei susi
darius tokią nuomonę ir mus 
pamokius jau pačioje įvykio 
aprašymo pradžioje, mums 
objektyvaus įvykio aprašymo 
negalima buvo nė laukti. Taip 
ir nutiko. 

Clevelando Čiurlionio jaunimas atlieka dalį programos Vliko seimo banketo metu. 
Nuotr. Jono Garlos 

RAMUS IR DARBINGAS SEIMAS 
(Pabaiga) 

Diskusijose dalyvavusiųjų 
buvo siūloma, kad Vlikas 
įteiktų Vatikanui memoran
dumą. Prie .Suvalkų tragedi
jos prisideda ir faktas, kad lie
tuv ia i v e i k ė j a i e są 
prokomunistai ir kad labai 
trūksta kunigų. 

Lietuvos atstovybės namų 
remonto klausimas buvo pla
čiai diskutuojamas. Akcentuo
ta, kad remontui reikalinga 
parama tuojau, nes pastatui 
gresia dideli sužalojimai, jei 
nebus pradėtas remontas tuo
jau. Buvo siūlymų Vliko įstai
gą perkelti į atstovybės pasta
tą, kad atstovybė priglaustų 
archyvų dalį ir t.t. Bet atsaky
ta, kad pagal tarptautinius 
įstatymus atstovybėse negali 
būti tai padaryta. Vliko namų 
metinės išlaidos siekia iki 
25,000 dol., todėl buvo siūlo
ma įsigyti savo namus. Pri
imta rezoliucija. 

m 
Nemažai laiko skirta ir dėl 

Baltic - American Freedom 

V. ROCIŪNAS 

nepasisakė prieš, o dabar šį 
losangeliečių projektą atmetė. 
Juozas Kojelis, kuris yra stip
riai įsijungęs į šią Kaliforni
jos akciją, teigė, kad užpla
nuotoji 96,000 dol. suma yra 
reali ir ji turi būti surinkta ir 
tai bus padaryta. Vlikas irgi 
išleidžia tokią sumą, bet di
delių darbų nematyti. Aišku, 
akcija labai brangi, bet ji tar
nauja lietuvių interesui. A. 
Raulinaitis dar kartą pabrėžė, 
kad jie ieško draugų ir talkos. 
Lietuvos kovos atsakomybė 
nėra jiems atiduodama. Mes 
visi ją nešame. Dr. Bobelis 
mano, kad tai gal būtų neblo
gai kokiam nors specifiniam 
reikalui. J. Jurkūnas — nerei
kia vengti svetimųjų talkos. 

Užvestų bylų prieš lietuvius, 
kurie kaltinami koloboravę su 
naciais, reikalais taip pat pasi
sakyta. Šiuo meta yra apkal
tinami šeši lietuviai. Dr. Bobe
lis: kitais metais visiems 

ko organų rinkimų. 
Pranešta, kad Brazilijoje Vli

ko atstovų yra Jonas Valavi
čius. Atstovybės nesteigiamos 
ten, kur laisvinimo darbą gali
ma atlikti per Lietuvos atsto
vybes, Lietuvių Bendruo
menės padalinius ar kitas 
institucijas. 

Paliestas jaunimo dalyvavi
mas Vliko veikloje. J. Jurkū
nas siūlė parengti jaunimui 
šiuo reikalu katekizmą. A. Ba-
lašaitienė mano, kad jaunimą į 
Vliką galėtų atvesti per paski
ras Vliką sudarančias grupes. 
Prel. J. Balkūnas įdomiai 
papasakojo apie metodus ren
kant Tautos Fondui aukas ir 
organizuojant pagalbą mūsų 
tautiečiams, kuriems yra už
vestos bylos. Jis mano, kad čia 
turėtų dirbti visi veiksniai kar
tu. 

Dr. Domo Krivicko 
paskaita 

samblio tautinės muzikos 
instrumentalistų, vadovau
jamų Onos Mikulskienės. 
Solistė padainavo keturis lie
tuvių komp. kūrinius ir tris ari
jas iš G. Putini, B. Goddard ir 
J.Strauss. 

Invokacinėje maldoje kun. 
G. Kijauskas dėkojo už žmogui 
duotą laisvės dovaną ir prašė 
Aukščiausiojo laiminti visus 
besidarbuojančius laisvės sie
kiant, prašė įžiebti tikėjimo ir 
vilties ir sujungti visus būti 
broliu ir sese. Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis savo žody padėkojo už 
nuoširdų Vliko seimo pri-
mėmimą. Vlikas kaip klajū
nas keliauja per pasaulį, siek
damas pagrindinio tikslo -
Lietuvos laisvės. Sunku ką 
nors stipriau padaryti. Įvykiai 
rieda palankesne kryptimi. 
Artėjame į Sovietų Sąjungos 
griuvimą. "Dirbame kiek gali
me, kiek mus remiate". Dar
bas vyksta pozityvia krypti
mi, nors klaidų ir negalima 
išvengti. Eisime bendru tvirtu 
keliu į laisvą Lietuvą. 

Dr. K. Ėringis pasveikino 
Lietuvos mokslo akademijos 
vardu. Savo žody profesorius 
pabrėžė, kad visa išeivijos veik
la turi didelę reikšmę tautos 
ateičiai. "Jūsų ryžtai, auka, 
darbai veda į Nepriklausomy
bę". Kvietė nesuvesti visko į 
monalytinę kryptį". "Keiks
mai jūsų adresu leidžiami Lie
tuvoje yra jūsų darbų pripaži
nimas". Visi jų kaltinimai 
neturi pagrindo. Bendrauti su 
tėvyne. Gilus liūdesys — vie
nybės stoka, bet tie nesutari
mai yra išpūsti. Neskubėti 
susilieti į vieną srovę. Jis se
kąs čia lietuvių gyvenimą, ne
matąs didelių nesutarimų. 
Negalima leisti sunykti lietu
vių jaunimo organizacijoms, 
kurios turės tęsti Vliko ir kitų 
organizacijų darbus. "Tylin
čios tautos vardu kviečiu ne-
svaidyti akmenų į savo na
mus". "Reikia ieškoti 

rationalios formulės susiskal
dymui sujungti.". 

Vliko seimo posėdžius sekė ir 
pobūvy dalyvavo Vliko garbės 
pirmininkas dr. K. Valiūnas ir 
vienas iš Vliko steigėjų Balys 
Gaidžiūnas. Jie buvo pagerbti, 
pristatant pobūvio auditorijai 
ir prisegant gėlių. 

Nepėsčias buvo ir kitas 
suvažiavimo aprašinėtojas. 
Štai, skaitome toliau: V. Karo
sas "Naujienose" (lapkričio 13 
dieną), aprašydamas Alto 41-jį 
suvažiavimą, negali "atsiste
bėti jų išmintimi ir pranašiš
ku žvilgsniu į ateitį, kuo ne-
p a s i ž y m ė j o e g z i l i n i a i 
veiksniai. Alto steigėjai pui
kiai suprato (....). Ta mintimi 
vedini į Alto statutą įra-
iė(....). Tie principai palieka 
pilnoje galioje po šiai dienai ir 
yra nesugriaunami". 

Žinoma, V. Karosui, pareiš
kus tokią nuomonę ir išdrožus 
pamokslą, jog Alto paragrafi-
niai principai yra nesugriau
nami, argi galima buvo tikė
tis, kad jis savo aprašyme 
bent trumpai paminėtų, jog, 
pavyzdžiui, Alto suvažiavime 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
atstovo V. Jokūbaičio reikala
vimas Altui laikytis "nesu-

reikšmio smėlio. Tai būtų ly 
gu Chicagos lietuvių Operos 
choro pakeitimu rėksnių 
gauja. Džiaugdamiesi Lietu
vių Bendruomenės konkre
čiais darbais ir politinėje veik
loje, vis dėl to negalime 
nutylėti ir vieno netikslumo. 
Galbūt, tai buvo tik nevykęs 
išsireiškimas, bet jis gali grįž
ti bumerangu Visuomeninių 
Reikalų tarybon. 

Savo išsamiam pranešime 
tas tarybos pirmininkas sako: 
"JAV LB VRT-ba stipriai vei
kia pagelbėti bendradarbia
vimu su naciais neteisingai 
apkaltintiems tautiečiams". 
Raktinis sakinio žodis yra 
"neteisingai". Nemanom, kad 
VRT-a galėtų būti teismu. Ar 
kai kurie mūsų tautiečiai yra 
"teisingai" ar "neteisingai" 
apkaltinti bendradarbiavimu 
tai jau nėra VRT-bos, bet 
kompetetingo Šio krašto teis
mo reikalas. Tik jis gali pa
daryti vienokį ar kitokį spren
dimą, o ne VRT-a. 

žodžiu neatsargus pareiš
kimas gali sukelti daug nerei
kalingo erzelio. To turėtume 
vengti. 

Atėjo ruduo. Suvažiavimuo
se "keturi didieji" — darbinin
kai suvežė savo derlių ir jį ati-
d a v ė v i s u o m e n e i — 
šeimininkui. Derliumi nesame 
patenkinti, nes nevisi keturi 
darbininkai pakankamai ge
rai dirbo. Tik tada mūsų veik
los aruodas bus pilnas, kai 
visos keturios rankos vie
nodai gerai derlių nuims. 

J. SoUūnas 

League akcijos pasikviesti reikėtų susėsti prie bendro sta-
amerikiečių talką Lietuvos lo, surasti bendrą kalbą ir dirb-
laisvinimo pas tangose , ti kartu. J. Pažemėnas siūlo 
Karštenės diskusijos prasidė- sueiti į ryšius su žydais ir jų or-
jo po J. Daugėlos, kuris pri- ganizacijomis. Yra žinoma, 
sipažino tik platoniškai bend- kad sovietai falsifikuoja doku-
radarbiavęs su Vliku, kalbos, mentus, bet teismai jais remia-
kad Kalifornijoje veikianti si. 
grupė "Neverta jokio dė
mesio", kad jų "užsimojimai 
tiktai juokeliai", "nereikalin
ga jokios rezoliucijos" ir tada, 
kaip su kirviu kirto: reikalas 
baigtas". Juozas Ardys rep
likuodamas į J. Daugėlos pa
stabas: "Jonas Daugėla tiktai 
vienas nusikvatojo" dėl Han-
nafordo talkos. Kai buvo 
sukurtas Charles Zerr or
ganas iš svetimtaučių lietu
viams gelbėti, tada Vlikas 

Buvusiuose seimuose daug 
audrų visada sukėlęs bend
ravimo su kraštu klausimas šį 
kartą viešuose posėdžiuose 
neiškilo. Nebuvo ir tiesioginių 
puolimų ar stiprių priekaištų 
Lietuvių Bendruomenei, todėl 
gal ir seimas buvo ramus ir ga
lėjo daug klausimų objekty
viau pasvarstyti Aišku, kad 
seimo ramybei pasitarnavo ir 
faktas, kad šiemet nebuvo Vli-

Tarptaųtinės teisės profeso
rius Vliko seime skaitė paskai
tą, pavadintą "Vliko veiklos 
gairės besikeičiančioje tarp
tautinės politikos konjunk
tūroje". Gili ir aktuali paskai
ta i š t i s a i s p a u s d i n t a 
"Drauge". Skaitytojai netu
rėtų jos praleisti neskaitę. 

Pobūvis 

Šeštadienio vakare Vliko sei
mo atstovai, dalyviai ir kle-
velandiečiai susirinko į Lietu
vių namų salę pobūviui. Apie 
150 dalyvių išklausė meninę 
programą, atliekama sol. 
Danutės Petronienės, akom
panuojant pianistui Vytautui 
Puškoriui, ir Čiurlionio an-

Iškilmingai vakarienei su
maniai vadovavo Algirdas 
Kasulaitis ir Dalia Orantaitė. 

Seimas meldžiasi 

Prel. J. Balkūnas laikė šv. 
Mišias Dievo Motinos Nepa
liaujamos Pagalbos šventovė
je ir pasakė pamokslą apie tau
tos solidarumą, dirbant tautos 
gerovei ir valstybės laisvei 
Kvietė pakęsti ir pagerbti kitų 
pažiūras. Politinės partijos 
susijungė į Vliką pasauliui liu
dyti mūsų tautos žalojimą. Tu
rime nuolat protestuoti prieš 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Turime sugretinti gretas. Kry
žius - solidarumo ženklas - išti
kimybė tautai ir meilė tautai. 
Rūpintojėlis ir Vytis - Vliko 
simboliai - kentėti ir siekti vyk
dyti tautos norą. Lietuva laiki
nai nugalėta, bet ji dvasiniai 
stipri. Rusena laisvės kibirkš
tis. Okupantas nori tą stipry
bę ir viltį sunaikinti. Stiprin
kime dvasinį židinį. Tauta 
nenugalėta, nors ir pavergta. 
Jie dėl jos kovoja — LKB kro
nikos, Helsinkio grupė, po
grindžio spauda — aiškūs įro
dymai. Vlikas savo uždavinį 
jau vykdo 38 metai. Palinkėjo 
"gero vėjo" Vlike dirbantiems 
ir tą mandatą turintiems. 

Lietuva brangi ir Lietuva Tė
vynė garsai užbaigė įspūdin
gas pamaldas. 

Po pamaldų įvykusiame po
sėdy buvo priimtos rezoliu
cijos ir kiti nutarimai. Po dr. 
Bobelio žodžio, sugiedotas 
himnas. 

"1 'J ! - t 

Rašyt. Aloyzo Barono minėjimo dalyviai, aptarę jo raštus 
ir patį autorių lapkričio 21 d. Jaunimo centre. Iš kairės: pirm. 
dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Kęstutis Keblys, poetė Julija Šva-
baitė -Gylienė, Algis T. Antanaitis ir Bronius Kviklys. 

Nuotr. Z. Degučio 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Prižiūrėtojams, kaimiečiams lietuviams, būdavo 
svarbu tas medžiaginis prisidūrimas, tai jie steng
davosi šias pareigas gerai atlikti. Per tai įgydavo gero 
mokinio vardą ir gaudavo ii šalies apmokamų priva
tinių pamokų. Bet mažiau gabių ar kurie norėdavo 
daugiau užsidirbti kartais nukentėdavo jų pačių 
mokslas, nepasiekęs auksinio atestato. Pasitaiky
davo (pirmesniais metais) ir tokių, kurie nesąžinin
gai eidavo „repetitoriaus" pareigas, patys būdami 
nedrausmingi ir kaip reikiant vaikų neišmokydavo. 

Tačiau prižiūrėtojai nebūdavo įpareigojami sekti 
slaptąją spaudą ir įdavinėti kuo nusikaltusius moki
nius. Už visą bendrabučio tvarką būdavo atsakingas 
jo laikytojas: dėl nesilaikymo taisyklių ii laikytojo 
visada galėjo būti atimamas leidimas laikyti moki
nius. 

Privačių asmenų laikomi butai — bendrabučiai, 
ir juose drausmė mokinių tėvams būdavo priimtini: 
jiems, i i toliau atvežus vaiką, nereikėdavo rūpintis 
kur įkurdinus. (Juose ir pragyvenimas pigesnis). 
Juose gyventi linkdavo daugiau vyresniųjų klasių 
mokiniai, nes čia galėdavo patys iisitarpuoti daugiau 
laisvės: reikėdavo tik saugotis gimnazijos pareigūnų 
atsilankymo. 

Seimininkės dažniausiai žinodavo apie mokinių 
turimą slaptą spaudą ir, radusios kur neatsargiai 
padėtą, ją paslėpdavo. Neišduodavo nė mokinių slap
tų susirinkimų, suruoštų pasilinksminimų, kartais su 
programėlėmis ir su alumi, užsirūkymu... (Apie tokius 
pasilinksminimus žinome ii pačių mokinių pasako
jimų). 

Griežtesnė drausmė ir kone valdiška priežiūra 
būdavo minėtų gimnazijos pareigūnų, ir apskritai 
rusų, laikomuose bendrabučiuose. O jau tikras gimna
zijos padalinys mokinių internatas. 

4. Internatas. Jau žodinė „internatas" reikime — 
internavimas, atėmimas laisvės, uždarymas, atsky
rimas — pasako kokios rūšies ta įstaiga. Jį, inter
natą, nuo pradžios jo įkūrimo dienos sąmoningesnie-
ji mokiniai, visuomenė ir to meto spauda vadindavo 
„kazernėmis", kareivinėmis internuotų belaisvių 
kareivių. O valdžios supratimu, jis turėjo būti 
perauklėjimo, pataisos, pažangėjimo moksle namai. 

Internatą direktorius Gajevskis 1894 mokslo 
metų pradžioje plačiai atidarė mokiniams gyventi 
Vaičaičio ir Kęstučio (nepriklausomybės laikais taip. 
pavadintą) gatvių kampiniuose mediniuose namuose. 
Pirmaisiais metais jame susidarė apie 40 mokinių, tai 
„dozorcai" paskirti 4-ri. O gimnazijos skirtame bute 
jo viršininkui įkurdintas klasių auklėtojų pagal
bininkas Emeljėnovas, tas pats „lupus". 

Dir. Gajevskis internatą įsteigė ne vien savo 
valia, bet ir aukštesnės švietimo valdžios parėdymu. 
Valdžiai ir jam atrodė, kad bendrabučiuose, ypač 
privatiniuose butuose, mokiniai tari per daug lais
vės, ir atsiranda progų, pagundų nusikalsti poli
tinei ištikimybei ir gimnazijos įvestai drausmei. 
Pasirodžius lietuviškiems pranaiams ir plečiantis 
lietuviškai spaudai, jis nepasitikėjo privatinių 
bendrabučių prižiūrėtojais, laikydamas kitus nepa

jėgiančiais, nesugebančiais, net nenorinčiais sekti 
mokinius. Internatas, talpindamas 80 mokinių, turė
jo būti varžovas privatiems butams, suimti juose 
gyvenančius mokinius. Butai turės išnykti, o vaikai 
paimti į gimnazijos rankas. Jį įsteigus, i i tikrųjų 
daug privatinių asmenų laikomų butų užsidarė. 
Internato įsteigimu dar buvo siekiama sumažinti 
kaimo vaikų perteklių: jame mokestis brangiausias 
(180-200 rublių per metus), o gyventi privaloma. Bet 
jame laisvų vietų dažnai būdavo, tai tėvams, atve
žusiems egzaminų laikyti vaikus, juos įkurdinti visa
da gimnazijos rastinėje nurodydavo internatą arba 
gimnazijos pareigūno bendrabutį. Yra net buvę 
atsitikimų, kad tėvams aiškiai pasakyta: jeigu vaiką 
paliks internate, jis egzaminus išlaikys, priešingu 
atveju — ne. 

Internatas buvo erdviausias ir geriausias i i visų 
bendrabučių įrengtas, sutvarkytas, pritaikytas 
bendruomeniniam gyvenimui ir siekti reikiamam 
tikslui. Apačioje virtuvė, valgykla... Kambarys (ar 
butas) prižiūrėtojui (skirtam viršininkui). Ii to 
kambario matyti kiemas — gimnastikos aikitė — ir 
visi, kas ateina ir išeina. Antrame aukite — 
pamokoms ruošti kambarys — salė ir gulimieji 
kambariai po 8-10 lovų. Pamokų ruošiamajame 
kambaryje prie savo stalo klasėmis kiekvienas moki
nys turėjo savo vietą. Prižiūrėtojas sėdėdavo gale 
stalo ar Šiaip savo nuolatinėje vietoje. Prižiūrėtojai 
turėdavo nuo 10-ties ir daugiau mokinių. 

Gulimieji kambariai užrakinti. Juose tik gulima, 
laikomos mokinių skrynutės. Mokiniai juose netu
rėjo būti vienos tautybės. 

Internato kieme, aptvertame aukšta tvora, 
įtaisyta daug visokių mankštos ir sporto įrankių, čia 
mokiniai galėdavo praleisti laisvalaikį. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 25 d. 

Latvių Nepriklausomybes minėjimo proga maldai Atstovų rūmuose sukalbėti buvo pakviestas latvių liuteronų kun. 
Vilis Varsbergs. Tai padaryta pabaltiečiams labai palan kaus kongr. F. Annunzio pastangomis. Iš kairės: Atstovų 
rūmų kapelionas kun. Jame D. Ford, Atst. rūmų pirm. Tip O'Neil, kun. V. Varsbergs.Inese Stokes ir kongr. Frank 
Annunzio. 

BOSTONO 23NIOS 
LB Į V E R T I N O SPAUDOS 

DARBĄ 

šventės minėjimas įvyks lapkri
čio 21 d. Xew England Life 
Hali, Bostone. Svečiais kalbėto
jais būsią: Pavergtu Tautu ko
miteto Mass. valstijoje pirm. O-
rest Szczudlok, estų atstovas 

V y -

Lietuviu Bendruomenės Bosto
no apygardos pirm. Juozas Kapo
čius rašo lietuvišku laikraščių 
bendradarbiui P. Zičkui: „Ger- Jaak Juhanson ir LB pirm 
biamas p. 2ičkau, baigiant įsipa- i tautas Izbickas. 
reigoiimus ir ateinant naujai j Tai bene pirmas atsitikimas, 
apygardos valdybai, mes jums kad šis didysis laikraštis plačiau 
nuoširdžiai dėkojame tiek už aprašė šį Latvijos nepriklausomy-
nuolatinę per spaudą informaci- bes šventės minėjimą-
ją apie Lietuviy Bendruomenės; m m A p A R A p r T Ą 

Bostono apygardos veiklą, tieK 
bendrai apie Bostono lietuvių gy-; Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
venimą ir jo veiklos apraiškas. ; Bostone „bazaras" įvyko lapkri-
Kartu priimkite ir simbolinę do- čio 15 d., sekmadienį, So. Bosto-
vaną. Su geriausiais linkėjimais: no Lietuvių Piliečių d-jos salėse. 
— Juozas Kapočius, apygardos Nepaisant blogo oro, nes visą 
pirmininkas". ; dieną lijo, parapiečiai ir svečiai 

Šis Bostono apygardos įvertini-' rinkosi į sales, vaišinosi, pirko, 
mas yra gražus pavyzdys visoms' šnekučiavosi ir gražiai leido lai 
organizacijoms, kad spauda tar
nauja mums visiems. 

LATVIU NEPRIKLAUSOMY-

BS ŠVENTĖ 

ką. Tuo VISI prisidėjo prie para
pijos paxėniimo. 

Prie šio rengimo prisidėjo pa
vieniai asmenys, organizacijos, 
voač Lietuvos vyčiai. 

kais Lietuvoje buvę 1400 bažny
čių, o dabar esą tik 628. 

Šalia šio gražaus ir teisingo 
straipsnio įdėta ir fotografija, 
kaip vysk. Matulionis atrodė, ka
da jis Lietuvos vyriausybės buvo 
iškeistas į Lietuvoje kal inamus 
komunistus. Šalia vyskupo gru
pė iškeistų kalinių. 

1981 m. spalio 15 d. laikraš
tis „The Hydepark-Mattapan Tri
būne" rašo apie kongr. Brian D o -
nelly apdovanojimą Lietuvių 
Bendruomenės tarybos suvažiavi
mo metu. 

1981 m- spalio 28 d. dienraš
tis „Boston Herald American" 
straipsnyje „US foreign policy 
needs high level articulation". 
Korespondentas R. Emmett T y 
rrell iš Paryžiaus rašo apie N A 
T O ir kitas bėdas, kurias neša 
Sovietų Rusija. Jis primena, kas 
atsitiko su Estija, Latvija ir Lietu
va. 

Aprašo, kaip šie kraštai buvo 
okupuoti ir kas laukia jįįtjj kraš 
tų, jeigu ir toliau bus gyvenama 
tomis pacifistinėmis idėjomis. 

P A R E N G I M A I 
Lapkričio 15 d. Bostono didy

sis dienraštis „The Boston Glo
bė" sekmadieninėj laidoj ilgoka
me straipsnyje rašo, kad latvių 
bendruomenė Bostone minės Lat
vijos nepriklausomybės šventę. 
Latvija esanti prie Baltijos jūros, 
o jos kaimynai: Estija ir Lietuva. 
Prieš II-jį pasaulinį karą šios 
trys valstybės buvusios okupuo
tos Sovietų Rusijos ir nešančios 
okupacijos naštą. Dėl tos okupa
cijos apie 200,000 latvių paliko 

IŠ AMERIKIECRJ SPAUDOS 

Laikraštis „The Economist" 
1981 m. rugpjūč o 29 d. rašo 
apie sovietų veržimąsi į pietus, 
į musulmonų pasaulį. O sekan
čiame straipsnyje „Flc\ver po-
wer in Latvia", korespondentas iš 
Paryžiaus rašo apie padėtį oku
puotoje Latvijoje, apie maisto 
trūkumą. Nors rusai saką, kad 
tai „paradise", latviai saką, kad 
labai blogai, blogiau nei Estijo
je ar Lietuvoje. Latviai padarą 

Naujų Metų tradicinis sutiki
mas Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
So. Bostone gruodžo 31 d. Au
ka asmeniui 25 dol. 

Baltų d-jos koncertas First a n d 
Seoond Church salėje Bostone 
vasario 14 d. Prcgiumą atlieka 
latviai. 

Baltų d-jos koncertas, kur iame 
atliks programą lietuviai, įvyks 
balandžio 18 d., First and Se-
cond Church salėje Bostone. 

Šv. Petro lietuvių parapijos 

į tas. Po pamaldų, 5 vai vak. Tau-1 
tinės sąjungos namuose įvyko 
minėjimas, kuriam gyvai ir įdo
miai vadovavo inžinierius Vikto
ras Kubilius. Buvo leista kalbėti 
ir kitiems kariams. Kalbėjo rašy
tojas Jonas Vizbaras, aktorius Jur
gis Jašinskas, Kazys Šimėnas ir 
kiti. Buvo prisiminti laikai, kai 
Lietuvo buvo nepriklausoma ir 
lietuvis karys stovėjo jos sargybo
j e Liūdnas likimas lėmė, kad Lie 
tuva prarado laisvę ir jos sienų 
gynėjas, jos gyvybės saugotojas, 
Lietuvos karys turėjo ieškoti vie
tos kituose kraštuose. 

E. V. 

T A R P T A U T I N I O INSTITUTO 
RENGINYS 

Tarptautinis institutas kasmet 
ruošia tautinių grupių parodą ir 
jų meninius pasirodymus. Šįmet 
šis renginys vyko lapkričio 11 — 
15 dienomis Commonwealth 
Pier patalpose. Lietuvius atstova
vo Baltic Associates, vedama Gin
taro Karoso, Ina Nenortienė ir 
Bostono tautinių šokių šokėjai. 

Aplankiau šį renginį šeštadie
nio popietėje. Milžiniška salė pil
na įvairių stalų — stalelių, kur 
prekybininkai išdėstę savo prekes. 
Iš visų savo didingumų ir grožiu 
išsiskyrė lietuviška trobelė, kuri 
ne vienam jau yra žinoma. Dė
mesio verti dideli mediniai kry
žiai, nežinomo tautodailės kūrė
jo išskaptuoti. Trobelėje — įvai
raus didumo lėlės, įvairių Lietu
vos vietovių tautiniais drabužiais 
papuoštos, lietuviški audiniai, 
vazos, albumai, medžio drožiniai 
ir kt. Visi šitie dalykai surinkti 
Gintaro Karoso. Šoninėse eilėse 
tarptautiniai dalykėliai, kaip marš 
kiniai su įvairiais užrašais, vėlia
vėlės, sagos ir visa tai, kas parduo
dama lengvai ir pigiai. G i už vie
tą reikia atiduoti 75 nuošimčius 
gauto pelno. 

Sakoma, kad Ina Nenortienė 
mokė kaip dažyti margučius, bet 
kai aš ten buvau, jos nemačiau. 
Maisto stalą šįmet ruošė Ivaškų 

f**kėjos; buvo tik pyragaičiai, py
ragai ir saldumynai. 

Keistas jausmas. Kai aš pati dir
bau su Federacijos moterimis, ypač 
ponia Moriarti, dirbau be jokio 
atlyginimo ir mes visos aukoda
vome savo maistą. Buvo kitokia 
nuotaika. Nesijautė biznio nuo
taikos, kurią aš taip gyvai paju
tau šįmetiniame pobūvyje. Atro
dė, kad uždarbis yra pats pagrin
dinis dalykas visos tos tarptauti
nio instituto veiklos. Ar aš klystu? 

E. V. 

U E T U V A 

Tos žemės vardas — Lietuva 
— pavergė mano galvą, širdį. 

Ateikit, — dvasioje nuvesiu jus 
į svečią kraštą, ūkanotą, glū

dų, šlamantį. 
Suvasnokime sparnais — ir 

skriskime per šalį, kur kiek
vienas daiktas 

turi išblėsusią atminimų spalvą. 
Apgaubia mus vandens lelijų 

kvapas, plokštančių miškų 
garai. 

Tai Lietuva, la Litiniame, Gedi
mino ir Jogailos žemė. 
Oskaras V. Mikšius 

Paieškojimas 
1981-X-18d. St. Petersburg. Floridoj, 

mirė vienišas lietuvis JONAS JAN
KAUSKAS, 86-rių metų amžiaus. Ki
lęs iš Šakių apskrities ir spalio 26 d. 
buvo palaidotas Royal Palm kapinėse 
St. Petersburge, kur velionis leido apie 
10 metų. Nežinoma kur gyveno prieš 
tai. 

Nesant giminių, laidotuvėmis rūpi
nosi Floridos Tautos Fondo Atstovy
bes Valdyba. 

Giminės ar žinantieji ką nors apie 
JONĄ JANKAUSKĄ, prašomi atsiliep
ti šiuo adresu: 

Lithuanian National Foundation, Inc. 
P.O. Bok 46576 

Pass-A-Grille Beach, FL 33741 
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RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 va!, po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san 
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis **Draugas" ir ra-
»ife didelį pasirinkimą lietuviSky kny
gų, : 
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T H E F 0 R T Y YEARS 
OF D A R K N E S S 

Vaišnora Paraše Dr. 
Apie istorinius Jie'rvių 

metus. 
covos 

l 

savo tėvynę Apie 100,000 l a m ų ; d v i e | v v a l a n d v kelionę į Šiaulius! banketas - reunion balandžio 
atvyko j JAV-es, o art. a0,000, k a d j n u s į p i r k t i | 1 g d. Lantaną restorane, Ran-
Kanadoje. Toliau aprašoma V * \ % £ £ į , š i o s t r a i p s n i o įdėtas j dolph. 

Pabaltijo žemėlapis su aiškiais, Laisvės Varpo pavasarinis kon kongr. Brian Donelly, kuris esa.s 
„cochairman" Pavergtų Tautų 
komiteto kongrese. Dėl Pabaltijo 
valstybių ir Ukrainos 35 kong-
resmenai prisidėję prie to komite
to darbų. Esą tikimasi, kad ir se
nate būsiąs suorganizuotas pa
našus komitetas. 

Iševiai latviai veda kovą dėl 
savo tėvynės ir nori supažindin
ti pasaulį su deportacijomis ir ge
nocidu Latvijoj, kurį vykdo sovie 

užrašais: 
thuania. 

Estonia, Latvia, Li-

1981 m- rugsėjo mėn. 4 d. 
„The Pilot" Bostono vyskupijos 
laikraštis įdėjo straipsnį „Repres-
sion in Lithuania", kuriame ra
šo apie vysk. T. Matulionį, ku
ris buvęs kalinamas rusų darbo 
stovykloje „Solovetski Islands" 
1923, 1929 ir 1946 m. Taip pat 

certas įvyks balandžio 25 d- Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone. 

LIETUVOS K A R I U O M E N Ė S 

MINĖJIMAS 

Lietuvių Karių Veteranu są-
i jungos Bostono skyrius suruošė 
I Lietuvos kariuomenės šventės mi-
' nėjimą, kuris buvo pradėtas 

tai. Pagal 1979 m. gyventojų sura-į apie V. Skuodį, apie persekioji-į South Bostono koplyčioje lap-
šymą, Latvijoj buvę tik 55 pro- I mus katalikų ir pan. Lietuvių ka- kričio 14 dieną. 4 vai. p.p. Šv. Mi-
centai latvių, o sostinėje Rygoje i talikų bažnyčia aptarnaudavusi šias už žuvusius ir Sibire kalina-
tik 35 procentai latvių. j katalikus, kurie sudarę arti 85.5 Į mus atnašavo Šv. Petro para-

Šis latvių nepriklausomybės! procento gyventojų. Laisvės lai-' pijos klebonas Albertas Kontau-

• ŽIDINIO" Š V E N T Ė 

Dvidešimties metų vaikiai at
žymėti Bostono vyr. skaučių "Ži
dinys" rengia vakarą, kuris įvyks 
gruodžio 5 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
Lietuvių Piliečių dr-jos III-čio 
aukšto salėje. Programą atliks či-
kagiečiai — sol. Dana Stankai
ty tė ir muz. Alvydas Vasaitis. Po 
programos bus vaišes ir šokiai. 
Vietas prie stalų reikia iš anksto 
rezervuoti telefonu: Bostone — 
325 — 7988, Brocktone —588 
- 3364. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA FOB BENĮ 

For Rent — Marųuette Park. 5 room 
apartment (3 beartu.). $330 per mon., 
heat and cooking gas included. Car-
peted. Adults. TeL 4*4-2406. 

MISCELLANfiOUS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
CUcsge, OL 60632, teL 927-5860 

ilIUUIllIHIlItlIMUIIMIIIIIHIIIJIIIIIilMIUI 

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

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIL1ETTBCS PRAŠYMAI Ir 

iltokle blankai. 
iiinnnnnn5imnin»iiiniiiumnin»iiini 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

GOSIMOS PABCELS EXFBESS 
2501 W. 69tta SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI f UETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
»iiiiiiiiniiiiiimiHiiuiummimiinuiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vitų rūsių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• ••-*-• »•-* • n n » n mm • * • • • « • • 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 68 S t , teL 776-1486 
miiiimiiiimimiimmiiiiiiiiiiiiuuiiuin 

anglų kalbą išvertė 
Juozas F įlevič! • 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 St., 
Chicago, UL 60629 

iiiimimmiiimiiiiimiiiiiimmimiiiiiiii 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1480 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplevvood Ave., 
Chicago, IL 00629 

Tel. — 778-1543 
mimiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiimii 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa-

i galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2860 
II.HIII;." JiiiinimiiiHiuiiiimmummuin 

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

Telef. — WA 5-806S 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 1 aukšto 3 mie
gamųjų senesnį namą su 4 akrais že
mės, 2-jų maš. garažas. Daug vaisme
džių ir kitų medžių. Lemont apylinkė. 
Kaina 80,000 dol. Skambint nuo 8 iki 
8 vai. vak. teL 815—838-3892. 

nmniiiniiiiiHiiniiinimmimnimimiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

D r a u d i m u — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2233 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimoMtmi 

Arti 73-eios ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Franclsco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių Ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 birtų. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS R E A L T Y 

2951 West 63rd Street 

MISCELLANBOUS 

iiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiiililiiililiiiiiuiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 376-5996 
Hiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

i JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.. Chicago, UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
askjnsdisnisli nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

ftiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiraiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii: 

§ GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA | 
I SOL. DANOS STAMCAITYTfiS I 
i (įdainuota lietuviškai) 1 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choro. 1 

Dir igentas Alvydas Vasait is | 

10% _ 20% — 30% pigiau mokesU 
ui npdraiid* nuo usnies Ir automo-
Mlio p«t 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8664 

Popular Lithuanian 
RE C I PE S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
iuoaanina Dauftvardieaė 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagrasino sią 
laidą naujais paruosimais. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4546 W. SSrd Street 
Chicago, IUinols 80829 

Kaina su persiuntimu $S.8S 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuos* 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
lą veliavuke ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti graiią kom
binaciją su Amerikos veliavuke. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų Tarnuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Minois valstybėje). Uisa-
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 454S W. 63*8 S t . 
Chicago, IL 80829 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

! 

Baletas Chicapos Lietuvių Operos i'.r,-,,,, or^:. I î Vî r.: pastatyme Toronte Nuotr. V. Bacevičiai* [s. 

Kama «u persiuntimu $1035, Viaakymua aiųsti: 
DRAUGAS, +5Ą5 W. 6Srd St, Chicago /O. 60629. | 

UI. gyventojai dar prideda 60 e t valst ijos mokesčio. = 

HrosiiiiittiiiuiuiuiuuiiiiiituinHBumiiniiHiiiiiiiiiiiiiiMitHaS 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUND* IA 

Hleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
Įpėdiniai: Antanas, Tomu ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
maiiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kama su persiuntimu $1.80 

Uiukymus siųsti DRAUGO 
adreso, 

iiiiiiiiimmiiimimiiiiiiiimmmiiiiiiiii 

aaaaaai sasasasa aeesas 

rMnueriama apsimoka skelbtis 

"Drauge". 

nuiiiirniiiiiiHiiiuiiiiiiiiimiiiiHiiiirMsi 

RINKTINfiS 
NOVELfiS 

P. A. ČECHOVAS 

U rusų kalbos verte 
Janas Valaitis 

į Knyga didelio formato, 344 
psl., 35 įvairioa s a v o turiniu no
velės. Leidėjas dr. J. Valaitis. 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
1981 m. 

Kaina su persiuntimu $8.80 
Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, h5k5 W. 63 Street 
Chicago, Iū. 606*9 

IT1II IIIIMIII81lllllllllSS89l8t89MII9s88sssssl 



Jr 
LAPKRIČIO 26 D. 

8:00 vai. vakaro 

Įėjimas: 4 dol. 

P L J S V a l d y b a k v i e č i a s t u d e n t i n i o a m ž i a u s j a u n i m ą 

P A D Ė K O S D I E N O S Š O K I U 
Š o k i a m s g r o s „ A i d o " o r k e s t r a s . 

^ 

S 
Š A U L I Ų 

N A M U O S E 

2417 W. 43 Street 
4> 

Dr. Jono Jurgilo pagerbimas jo sukakties proga Los Angeles, Calif. Prieky sėdi: anūke, dukra dr. Jolita, antra anū
kė, dr. Jurgilienė ir dr. J. Jurgilas. Nuotr. A. Gulbinsko 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. kankinius: kun. Garueką, Jaune

lį, Gajauską, Pliumpa, Sadūnai-
tę ir kitus. Jiems padėti ir* Lie
tuvai padėti reikia mūsų morali-

- . . nės ir materialinės paramos, taip 
seselės kukliai paminėjo vienuo- p a t s k e l b t i p a s a u l i u i t U 0 s pe r s e . 
lyno įsteigimo 63-jų metų suka*- k i o j i m u s , T a i daroma dauginant 
tį spalio 15 d., šv. Teresės is i r k i t o m i s k a l b o m i s leidžiant 
AvUos dieną. Popietyje vienuoly- j į „ „ „ Katalikų Bažnyčios 

VIENUOLYNO SUKAKTIS 
Marijos • Nekalto Prasidėjimo 

nan atvyko vietos, Nonvich, dia 
cezijos vyskupas Daniel Reilly. 
Tai jo pirmas vizitas naujuose 
vienuolyno namuose. Jis su sese
lių įstaigų kapelionais ir kitais 
čia esančiais kunigais koncelebra-
vo šv. Mišias vienuolyno koply
čioje, apžiūrėjo naujus vienuoly
no pastatus, kun. S. Yla suspėjo 
parodyti jam Mindaugo pilį ir su 
•seselėmis vakarieniavo. 

Vyskupas stebėjosi, kad maža 
. Jietuvių grupė Amerikoje įstengia 

taip uoliai remti seseles, finan
suojant tokio pastato statybą. 
Džiaugėsi seselių planais, kad ir 
amerikiečiai galės pasinaudoti 
patalpomis religiniams reikalams. 

Kroniką" ir kitus pogrindinius lei
dinius, įtaigojant pasaulio žmo
nes ir valdžios pareigūnus Lietu
vai ir lietuviams pagalbos reika
lingumu. Įtempkime jėgas ir spar
tinkime pagalbą persekiojamiems 
lietuviams ir Lietuvai. 

kelta rugpiūčio 6 d., jau kaip li
gonis. Gaila ,kad negailestinga 
mirtis išplėšė vieną iš retėjan
čių seselių eilių. 

Magdalena Latvėlaitė mirė spa
lio 27 d. Matulaičio namuose ir 
palaidota seselių kapinėse spalio 
30 d. Ji buvo kilusi iš Suvalkų 
trikampio, gim .1895 m., sausio 
22 d. Karo laiku ir po karo bu
vo Vokietijos stovyklose, šiame 
krašte gyveno keliose vietose. Į 
Villa Maria priimta 1950 m., 
į Matulaičio namus 1968. Gimi
nių šiame krašte, rodos, nepali
ko. 

Tesuteikia Aukščiausias joms 
amžiną ramybę. 

J. Kr. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PINIGŲ TAUPYMO GAIRES 

Spalio 19 d. "Drauge" tokio 
užvardinimo straipsnyje P. In-
dreika sumini keletą galimybių 
investuoti santaupas, kad duo
tų didesnį procentą pajamų. Jų 
tarpe pamini ir naujus "AJA 6a-
vers" lakštus, kurie neša 12.61 
procentą palūkanų (dabar jau 
mažiau, nes keičiasi kas mėnuo). 
Tai patrauklus procentas, jei 
išlaukiama iki subrendimo ter
mino. Investuoti pinigai ap
drausti federalinės valdžios 
draudimo įstaigoje ir tam tikra 
palūkanų suma atleidžiama nuo 
federalinių mokesčių. Finansines 
institucijos labai giria tuos lakš
tus ir pabrėžia tik gerąją pusę, 
tačiau nepasako reikalo iki ga
lo, būtent, kad, jei nesulaukus 
jų pribrendimo, jie parduodami, 
tai pabaudai nustojama trijų 
mėnesių palūkanų ir palūkanos 
bendrai pridedamos tik metams 

pasibaigus. Tas, žinoma, finan
sinėms įstaigoms yra naudinga. 
Tuo tarpu yra lakštų, kur pa
lūkanos nuolat pridedamos, va
dinas, ir palūkanos neša palu- J 
kanas. Taip gaunami sudėtiniai į 
procentai ir kapitalas smarkiau 
auga. Taip pat skelbiasi kai 
kurios finansinės įstaigos, ku
rios už prieš subrendimą par
duotus lakštus neskaito pabau
dos. 

Bendrai šiuo metu pinigų rin
ka yra labai įvairi ir komplikuo
ta, kad tik sąžiningi, nesavanau-
džiai, gerai nusimaną tarpinin
kai gali suteikti tikslesnę ir ob
jektyvią mvestavimo informa
ciją. B. V. 

Kambaryje Džonas sėdi vienas 
ir juokiasi net susiriesdamas. 

— Kas atsitiko? — klausia įė
jęs draugas. 

—Aš papasakojau sau anekdo
tą, kurio dar nežinojaul 

Ses. Augusta Sereikytė pranešė 
naujos Rėmėjų valdybos sudėtį, 
kurion įeina V. Vaitkus —pirm., 
prof. A. Vasaitis — vicep., A 
Lipčienė — sekr. ir visa eilė ki
tų asmenų iš rytinių valstijų. Iš
vardinti kad kurie rėmėjai toles
nėse kolonijose. 

Ses. Aloyza Saulytė, vienuoly
no vyriausioji, pranešė apie veik-

patalpomis renginiams rmaium. • — -• . . 
Putnamo amerik. katal. parapija I U: metinės iškylos pasisekimą, 
dabar naudojasi seselių koplyčia,! „Neringos" stovyklos populiaru-
kol parapijos bažnyčia taisoma. 

Sėkmės seselėms, atšventu
sioms sukaktį ir kad jų rėmėjai 
nepavargtų! 
MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS IR 

RĖMĖJŲ PASITARIMAS 
Lapkričio 1 d. vienuolynan su 

„- o - - . 
mą, seselių išvykas į kolonijas 
kultūrinėms pramogoms ir daž
nai vykstančią religinę ir tauti
nę veiklą vienuolyno patalpose. 
Dabar jau galima daugiau dė
mesio kreipti į dvasinį pakilimą. 
Vienas tokių yra melstis ir nuo
lat prašyti Vatikaną, kad arki-Lapkričio 1 d. vienuoiynan su- • — *—- -

sirinko vietos ir artimesnių bei Į * J * ' J u r p Matulaitis būtų pa-
-tolimesnių kolonijų lietuvių, se

selių rėmėjų, būrys. Diena pra
dėta šv. Mišiomis už mirusius 
vienuolyno koplyčioje, 11 vai. 
Mišias koncelebravo kun. P. Bal
takis, kun. S. Yla ir prel. V. Bal
čiūnas. Pamoksle kun. P. Balta
kis priminė kovojančios, kenčian-

• čios ir triumfuojančios Bažny
čios vienybę ir vienų kitiems rei
kalingumą. Mes galime padėti 
maldomis ir gerais darbais skais
tykloje esantiems, o Aukščiausio
jo padangtėse esą padeda mums. 
Mirusių prisiminimui yra Visų 
Šventųjų ir Vėlinių dienos. 

Mišių metu gražias giesmes, 
kurių dalis kompanuota ses. Ber
nadetos Matukaitės, žodžiai kun. 
S. Ylos, giedojo visa bažnyčia. 
Prie vargonėlių pati ses. Berna
deta. 

Po pamaldų sekė dalyviams pie
tūs vienuolyno erdviam valgo
majam. Maldą prieš pietus sukal
bėjo kun. Yla. 

Pasistiprinus nedelsiant pradė
tas posėdis, kurį atidarė Rėmėjų 
centro vald. pirm. V. Vaitkus. Jis 
pasveikino esančius, dėkojo sese
lių rėmėjų būreliams, esantiems 
kuone dešimtyje Amerikos vieto
vių, už veiklą ir pagalbą seselėms. 
Dėkojo ir visur esantiems seselių 
rėmėjams. Visų jų dėka pastaty
tas ir šis pastatas bei religinio 
atsigaivinimo centras. 

Pagrindinę paskaitą skaitė iš 
Brcoklyno atvykusi Religinės šal
pos ir Lietuvių informacinio cent
ro darbuotoja Gintė Damušytė. 
Ji priminė persekiojamus, bet ne

skelbtas šventuoju 
Ses. Margarita Bareikaitė, sta

tybų vadovė, dar kartą dėkojo vi
siems rėmėjams ,nors ji pati dau
gelyje rėmėjų darbų ir parengi
mų stengėsi dalyvauti, prašė ir 
toliau remti seseles ir jų darbus, 
bet taip pat gyvinti religinę ir 
tautinę veiklą. 

Sekė meninė programa, kurią 
atliko dailiojo žodžio meistrė — 
Izabelė Zmuidzinienė. Ji dekla
mavo ar skaitė: Partizano mirtis, 
Armonikos baladė, Vėlinių nak
tį, Liet. Katal. Bažnyčios Kronikos 
dalį ir Mano žemė.Dalykėliai gi
liai nuteikė klausytojus, ačiū už 
programinių dalykų parinkimą ir 
menišką pristatymą klausyto
jams. Valio interpretatorei Zmui-
dzinieneil 

3 vai. p.p. visi skubėjo į vie
nuolyno kapines aplankyti savo 
palaidotų mirusių kapų ar bent 
pasimelsti už mirusius. Iš kapi
nių vėl rinkosi vienuolyno kop 
lyčioje giedotiniams Mišparams 
už mirusius. Jiems vadovavo prel. 
V. Balčiūnas ir kun. S. Yla, o 
prie vargonėlių ses. Bernadeta Ma 
tukaitė. 

Dalyvavo apie 150 žmonių, 
Ačiū seselėms už prasmingos die
nos suruošimą. 

MIRUSIEJI 
Seselė Marija Agnietė - Ele

onora Maminskaitė, 79 metų am
žiaus ,mirė Matulaičio namuose 
spalio 15 d. ir palaidota seselių 
kapinėse spalio 19 d. Ji atvyko iš 
Vokietijos į Torontą, Kanadoje, 
1948 m. ,vėliau gyveno Montre-

Hot Springs, Ark. 
LIETUVTiJ KAPINĖS 

Hot Springs, Ark., gyvenantiems 
lietuviams pavyko gauti Lietuvių 
kapinėms vietą "Crestview Me-
morial park and Memorial Gar-
dens" ribose, netoli Hot Springs 
miesto. 

Lietuvių kapinėms fkurti ini
ciatyvos ėmėsi T. Dambrauskas, 
kun. P. Patlaba ir kun. J. Burkus. 
Lietuvių kapinių įkūrimui prita
rė Hot Springs Lietuvių Moterų 
seklyčia, Amerikos Lietuvių Tary
bos Hot Springs skyriaus valdy
ba ir Lietuvos Atgimimo sąjū
džio skyriaus valdyba. 

Birželio 19 dieną buvo sušauk
tas Lietuvių kapinėse įsigijusių 
sklypus susirinkimas. Susirinki-1 

me taip pat dalyvavo kun. P. 
Patlaba, Kun J. Burkus, Moterų 
seklyčios vadovė L. Gudelienė ir 
Akos Las skyrių valdybų pirmi
ninkai O. Nagelė ir A. Bertulis. 
Susirinkimui pirmininkavo T. 
Dambrauskas, sekretoriavo R. 
Jankus — Tautvidas. Susirinkime 
buvo nutarta pastatyti Lietuvių 
kapinėse bendrą paminklą ir tam 
reikalui aukoti pagal išgales po 
100 dol. už kiekvieną kapinėse tu
rimą sklypą. Taip pat kapinių rei
kalams tvarkyti buvo išrinktas 
Koordinacinis komitetas: pirmi 
ninkas — T. Dambrauskas, sek
retorius — kun. J. Bukus ir kasi
ninkas — V. Tamošaitis. 

palaužiamos dvasios lietuvius i alyje. J Matulaičio namus per-

Surinkus reikiamą sumą pinigų 
iš kuklaus granito paminklui pa
statyti, š. m. lapkričio U dieną 
buvo padėtas paminklui pamatas. 
Tame pamate buvo įmūrytas ne-
rūdyjamo plieno cilinderis su is
toriniu paminklo pastatymo do
kumentu ir aukotojų sąrašu. Au
kotojų sąrašas bus paskelbtas kita 
proga. Paminklas bus pastatytas 
artimu laiku. 

Paminklo •pašventinimas vyks 
Amerikos mirusiųjų pagerbimo 
dieną 1982 m. gegužės 30 d. 

T. Dambrauskas 

Mažieji humoristai 
"B miško berniukai parsinešė 

daug grybų ir uogų. Jie labai 
skaniai valgė. Pavalgę išėjo pa
žaisti su rogutėmis ant kalniu
ko"... 

Lektoriui 
K L E O P U I G I R V I L U I , 

žmonai 
A. f A. 

LEONIDAI mirus Lietuvoje, 
gilię užuojautą reiškia 

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS 

JONAS RUNDENAS 
Gyveno 4409 South Campbell Avenue, CMcago, Illinois. 
Mirė lapkr. 22 d., 1961 m., 2:30 vai. popiet, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje, Birtų, mieste. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Linda (Underytė), Svoger-

ka Elena Grigaliūnienė su šeima, pusbrolis George, 4 pusseseres: 
Adele, Bemice, Emily ir Lucy, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 South Cali-
fomia Avenue. Lankymo valandos trečiadienį nuo 2 iki 9 valandos 
vak. ir ketvirtadienį nuo 6 iki 9 valandos vak. 

Laidotuves įvyks penktadienį, lapkričio 27 dieną. B koplyčios 
9:30 vai. ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona ir gĮmmės, 

Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — Tel. LA 3-3572. 

A. f A. ANTANUI V ADAKOJUI 
Kanadoje mirus, žmonai, sūnui ir dukrai 

su šeimomis reiškiu giliausią užuojautą 
ir kartu liūdžiu. 

MARCELE PAKELTIENĖ 
Chicago, lUinois 

A. f A. 
ALEKSUI ARLAUSKUI 

po sunkios ligos mirus, buvę bendro likimo draugai 
liūdi ir reiškia širdingiausią užuojautą žmonai SKAID-
RYTEI, sūnui EGIUI, dukroms BIRUTEI ir ELZYTEI 
su šeima. 

V. ir J. Dijokai 
E. ir R. Cepelevičiai 
L ir N. Bučiniai 
Z. ir St. Krasauskai 
J. ir EI. Mežinsksi 
S. ir H. Naujokai 
J. ir EI. Zubrickai 

Giliai liūdinčias dėl tėvelio ir vyro 
A.J .A. ALGIO ŠLIAŽO mirties, 

sesę Line ir jos mamytę p. Jadvygą giliai 
užjaučiame. 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
NERINGOS DRAUGOVĖS SESĖS 

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 

Mielam klasės draugui 

A, | A. Edvardui Jurgiui Alkeviaui 
staigiai mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
REGINAI, sūnui EDVARDUI, dukteriai LAURAI, broliui 
VITUI, seserims BIRUTEI ir ALDONAI, jų šeimom* ir 
artimiesiems. 

MARIJA ROVINSKAITĖ DAILIDIENĖ 
AMALIJA KALVAITYTĖ JAGUTIENĖ 
ALDONA PRAPUOLENYTĖ 
ADOMAS VILIUSIS 

p = « 
A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU U DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE. I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $835. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Cbicago, ID. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių. 

^ f 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ MJTOVIOBIl I \ M S STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
331* SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArds 7-1138-3* 

STOPOMS C LACK (LACKAWICZ) ir SOROS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11*28 SoaUnrest Hlghway, Palos Hflls, IDinoU Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE., CICERO, ILL. Tel, OLympie 2-1003 

-"-• --• • -r • -



DRAUGAS, trečiadienis, 1961 m. lapkričio mėn 25 d. CHICAGOS 
ŽINIOS 

X Kleopas Girvilas gavo 
liūdną žinią iš ok. Lietuvos, 
kad ten pas savo dukrą neseniai 
mirė jo žmona a. a. Leonidą j MIRTIS DfiL NEATSARGUMO 
(Batūraitė) Girvilienė. K. Gir- i . . _ _ •'._ __ ,. 
vilas žinomas kaip uolus Pedag. l N a k t> * ̂ P*™1 0 » * ™**. 
lituanistinio instituto lektorius j v y r a s P ^ ? 0 t v o r a - * taikstė* 
ir Lietuvių fondo darbuotojas. I P* r e i t i * * « » P n e . ^ g a t v ė s 

j Ryan greitkelio linijoje. Tuo me-
X ''Draugas" ketvirtadieni del x p^j ^ I o a ± d r Vytau- tu užlėkė traukinys ir jį suva-

Padėkos dienos šventės neišeis. t a s ^įgįriaj atvyko iš "VVbrces- | ginėjo. 
Redakcija, administracija ir : t e r j ^ a ^ j Chicagą aplankyti ! 
spaustuvė bus uždarytos visą ^ ^ g i n ^ k pažįstamų bei j IŠSIPARDUOS GOLDBLATT 
dieną. Penktadienį "Draugo" < į ^ ^ ^ IV-tojo Mokslo ir Kū- į Bankrutuojančios Goldblatt 
įstaiga dirbs kaip eilinėmis die- ry^os simpoziume. Prof. Ina j krautuvės nuo ateinančio savait-
nomis. Po šio numerio išeis tik užgirienė vadovauja socialinei j galio pradės išpardavimą, 
penktadienį, lapkričio 27 d. pe(jagoginei sekcijai. Jie lydimi 

X Dr. Regina KuKenė, šiuo I savo sesers Birutės Užgirytės -
metu prafesoriauja Illinois uni- i Jasaitienės, aplankė "Draugą" j Lapkričio 21 d. 41 žmogus bu 
versitete Chicagoje. Lapkričio ir painformavo apie savo darbus. 1 v 0 paveiktas ašarinių dujų prie 
8 -12 dienomis dalyvavo To- x ^ ^ „ ^ Mikailaitė, vai- | n a m o H a z e l C r e 8 t P™1™*8^-
ronte įvykusioje senimo reika- ^ l a i k r a š tėlio "Eglutės" vy- i Daugiausia nukentėjo ugniage-
lams svarstyti konferencijoje, i r i a u s i a redaktorti g putnamo i s i a i- Šeima sako, kad kaimynai 
Cia ji skaitė paskaitą apie vy-1 a t v v k u s į į Chicagą ir apsi- \ n o r i Ju o s Hkraurtyti. Kaimynai 
resniųjų lietuvių socialinio gy- U , ^ p a s Danutę Augienę j skundžiasi, kad šeima gyvena 
venimo problemas. Pažymėtina, j (650s g Taiman, t e l . PR 8-8534). ! dvokiančioj netvarkoj, 
kad ji savo pranešime plačiai j ^ d a iyv a i l s Mokslo ir kūrybos 
panaudojo duomenis, gautus ne- j simpozįume ir įvairiuose subu-
seniai vykdytam Lietuvių Ben- į ūmuose liečiančiuose seselių rė 

AŠARINfS DUJOS 

mu> ŽVAIGŽDUTĖ 
fefcBMssflLJL * 1 * hteitrtas lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 651h 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

CMoago, IL 60629 

SCENŲ MOZAIKA 
Chicagos šiaurėje esąs New 

druomenės Socialinių reikalų ta- j m ė j u s ^ g v R a ž t o aiškinimosi i H a v e n P l a y h o u 9 e teatras stato 
iš atskirų vaizdelių sudėtą vai
dinimą "Hold Me", sudarytą 

rybos senesniųjų, daugiau negu 1 fa^lį. 
60-ties metų, lietuvių surašinė
jime. Dr. Kulienė taip pat na-1 X lietuvio Istorijos draugi- j panašiai kaip mūsų Antrojo 
grinės to surašinėjimo du ome-j Jos dovanų paskirstyme lapkri- į Kaimo. 
nis ir IV-jo Mokslo ir kūrybos čio 15 d. laimėjo šie asmenys: j NAŠLEI 50000 DOL 
simpoziume. J. Baužys, I. Mockus, A. Mei-

. his, P. Kuras. A. Guredkas, A. j Užpuolėjo nušauto policijos 
X Alfonsas Gečas, Lietuvių K u r a i t i s M Marienė, C. Surdo- i viršininko padėjėjo James J. 

Operos chormeisteris, kasmet ^ p M a W e i k i s K o z ė n a s i p r o f J Rįordan našlei paskirta 50,000 
per 25 metus pamosiąs Operos p j ^ ^ M ^ ^ ^ R į d o l e r i u . P a a k y r ė Law Enforce-
chorą ne tik operoms, bet «"!V a i t d r j G i m b u t a s , j . Le- ment Assistance Administration. 
koncertams, ir tame chore įšdai- . . . w —. . . . — «. Į 
nave 25 metus Petras čelkis i™**8 ' A ' S u s i n s k a s ' M. Simą, GAUDO SUKČIUS 
navę ZD menis recraa ^i*«>.> Q M a r k rMcpįnigaitis, A. Bu- • 
Vladas Stropus ""Vincas Va*- ^ ^ ^ y eofiūnas, I FBI ir slaptosios tarnybos 
kevicms bus pagerbti Operos ba- k u n R ^ ^ ^ K u t k i e n ė > | a g e n ta i bendromis jėgomis pra-
T m e t U S1 s e s t a d i e n i T a u t l " s . Šležas, S. Stasienė B. Bara- deda Chicagoje gaudyti tuos, 
ruuoser.an-.-ose ,.._ ^ .i_it....: ... kurie sukčiaudami ima maisto 

ženklelius, melagingai nuduo
dami esą labai neturtingL 

UŽPUOLIMAS 

į nauskas. Laimėtojai dovanas 
x Lietuvos Vyčių Senjorų į atsiima iki vasario 1 dienos iš 

kuopos susirinkimas įvyks lap- į A. Rūgytės (6547 So. Washte-
kričio 30 d., pirmadienį, 6 vai. j naw Ave., Chicago, UI. 60629). 
vak. Vyčių salėje. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. 

WM(mmuwk&«* (lį((((T«r<T«r; 

Piešė Linda Mikučiauskaitė, Marąuette Parko lit. m-los mokine. 

Trečių metų Loyolos univer-x Ne visi inžinieriai dalyvau-
x Posėdžiavo Lietukų A k c . >nrie.P IV Mokslo ir Kūrybos | siteto teisių studentė Mary Han. 

b-vės "Ūkis" taryba Posėdyje s i m ' ) 0 z i u m e skaitys paskaitas. I nigan, 33 m., šešftadienio anksti 
buvo svarstvtos statybos bei • * * *S~J* Arnoldas Alek-! ryto važiavo Kennedy greitkeliu, 
pardavimo galimybės. Tuo tar-;

 n a * * * P I \ K o ™> n a s 1 Vienas vyras jdaužė jos auto-
pu sąlygos, turint galvoj ben-: " g y v a u j a simpoznimo litera-1 mobilį ir ji išlipo pažiūrėti, iš-
drą ekonominę padėtį, nėra pa- i t u r o s

1
i r d J a m o s ***** a « l k d a - I s i s u k u s i i įvažiavimą. Ir tas 

lankios. Tačiau, ekonominei I m i « J » V _ f ? K r e T * ?*??' I ^ ^ i Š S U k ° - Jis * p r a d ė j ° 
padėčiai gerėjant ir turint g ^ Į m a u s V****** > j Į ' » " t f Į | F ę f c ^ < y i i r **#*&&* 
voje, kad Lemonte yra praveda
ma nauja kanalizacija, o taip 
pat per upė Desplains statomas 
tiltas — skeltas kelias, "Ūkio" 
vertė ateity neabejotinai pakils. 

X Col. Roman Biliūnas, New „ . , 
v~.i, •v v ATV,^^T,~, / A ^ I x Jaunumo centre veikiančio-York N. Y., Amerikos ^Alr

 a u t u v ė l ė j e ^ ^ . d o v a n ė . i Jta studente nuvažiavo į gazo-
, _ , , , ^ - ^ „ ^ ^ . ^ . l į M t M £ £ 1 | H l d f a i a i i n i e . ! l m o stoti kur buvo pašaukta 

džio drožiniai, gintaro dirbiniai, | ̂ f'. .J^ ^ p * ^ 1 0 J Nazare-

me penktadieni, lapkričio 27 d., 
7 vai. vak., Jaunimo centre. Pa
grindines veikalo roles atlieka 
mūsų žinomi aktoriai Jonas Ke-
lečius, Algimantas Dikinis ir Jū
ratė Jakštytė. 

klę. Studentė gynėsi, rėkė, pa
spaudė gazolino pedalį, automo
bilis pariedėjo. Keletas žmonių 
pravažiavo, niekas negelbėjo. 
Dar kartą paspaudus gazo pe
dalį, užpuolėjas pro atviras au
tomobilio duris išikrito ir sužei-

force) karininkas, pratęsdamas 
"Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 15 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. paveikslai Krautuvėlės pelnas to Marijos ligoninę, paskiau 

skiriamas Jaunimo centro Hai- « * * * \ ^ į 8 "niv. l e n i n ę 
X Atvykę | Chicagą aplanky

kite dail. Viktoro Petravičiaus 
meno parodą, kuri šhio metu. . . . . _ . 
vyksta "Galerijoje". Galerija | t u v o a SSUfHl nSU^° ^ 

kymui. 
X Dr. Petro Daužvardžio, Lie-

bus atidaryta Padėkos dieną i • * 10-ties n ^ ų m ^ ^ mine-
penktadienj ir šeštadienį njo 11 
iki 6 vai. vak., sekmadienį nuo 
1 iki 4 vai. Adr.: 744 N. Wells 
Sft. TeL 280-1149. (pr.). 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 v. r. iki 4 vaJL popiet. 

jime gruodžio 13 d., 12 vai. Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 

kur jai padaryta plastinė veido, 
nugaros, rankų ir kojų chirur
gija, net su 100 susiuvimų. 

MAŽINA SOCIALINE 
TARNYBA 

Chicagos socialinėje tarnybo-
pagrindiniai kalbėtojai bus Lie- je — IDepartment of Human 
tuvos gen. konsulas Anicetas' Services — dirba 1670 tarnau-

LIETUV A m JOS GAMTA 
Lietuva yr ' mano žemė, 
Ji niekados nepražus. 
Mūs trispalvė dar ten plevė

suos. 
Ten ir mano širdie bus. 

Gamtos grožį mes jau žinom, 
Kalnai pilni lelijėlių; 
Gėlėmis ten sodai puošias, 
Ir mergelių žalios rūtos. 
Nemunas gražus ir tyras. 
Jo pakrantės gmtarinės. 
Tenai laksto mano mintys, 
Nes tenai mūsų gimtinė. 

Nida Gleveckaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

mokinė. 
Aš BŪSIU 

Man patinka mokyti vaikus. 
Jei jie neklausys manęs, aš juos 
gerumu mėginsiu sutvarkyti, jei 
tas nepadės, tai kaip nors nu
bausiu. Aš išaiškinsiu jiems pa
mokas, papasakosiu apie Lietu
vos praeiti, mėginsiu klasę iš
mokyti. Nebūsiu,pikta, bet griež
ta mokytoja. Norėčiau, kad vai
kai ne tik bijotų, bet ir mylėtų 
mane. 

Lina Viržkitattė, m sk. 

Kai užaugsiu, būsiu jūrinin
kas. Man patinka plaukti laivu 
ir kariauti Laive dirbti yra 
smagu ir įdomu. Jūrininkas nu
plaukia ir pamato daug kraštų. 
Aš norėčiau dirbti prie laivo ra
daro. Tas darbas man būtų tik
rai įdomus. 

Viktoras Sabaliauskas, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

mokiniai 

Simutis iš N. Y., ir inž. Jonas 
Jurkūnas. Akademijoje meninę 
programą atliks solistai M. 
Momkienė ir A. Brazis, akompa
nuojant muz. Av. Vasaičiui. Lie-

šeštadiemais nuo 10 iki 12 vai. tuviškoji visuomenė kviečiama 
adresas: 3042 West 6Srd St, i minėjime dalyvauti. (pr.). 
Chicago, Dlinois. TeL 716-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
ui pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake 
St-, Oak Park, ID. Atdara tik 
ptrmad., ketvirtad. ir ie&tsd. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

X lietuvio Krikfc»oniq Demo
kratu s-gos Cticaicos skyrius 
ruoAia pagerbimo pietus amžiu-

X Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų vakaras ir 
pokylis įvyks š. m. gruodžio mėn. 
12 d. 7:30 va i vak. Jaunimo 
centre. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Dėl informacijos ir 
rezervacijų skambinti Danutei 
Viktorienei 778-4561 arba Aldo
nai Kaminskienei 778-6452. 

(pr.). 

tojų. Taupant federalinės iš
laidas, ateinančiais metais nu
matyta atleisti apie 400 tų tar
nautojų. Departamentas 1982 
m. gaus 88 mil. doL federalinės 
paramos, taigi — 21 mil. dol. 
mažiau negu 1981 m. 

7 INCIAI SND3GO 
Chicagoj lapkričio 23 d. dribo 

šlapias sniegas. Kai kuriuose 
šiaurės vakarų priemiesčiuose 
iškrito 7 inčai. 

NUMmfiLJS K£D£J 
Pašaukta policija į namus, 

2743 N. Pine Grove Ave., Chica
goje, rado kėdėje sėdintį prieš 
24 vai. mirusį vyrą Donald 
Doherty. Jokių baldų, tik ta 
kėdė. Nebuvo nė lovų. Velionio 
žmona Pamela, 38 m., apkaltinta 
apleidimu savo 8 m. sūnaus, ku
ris atiduotas kitiems auginti. 

BVABfi UŽ MELĄ 
Streamwood priemiesčio poli

cininkas Fr. Slayton atleistas iš 
tarnybos už pastangas melu ap
saugoti savo draugą nuo baus-

'-4p5t'*» Ark S įsidomėjus 1 hų namuose, 2417 W. 43 St. Pra- mes už narkotikus. Jo pava-
**/r.r/..-.U r/>l — 623-9433. džia. 8 vai. vak., įėjimas: 4 dol. i rymą patvirtino apeliacinis teis-

(sk.). Šokiams gros '-Aidas" (pr.). mas. 

X Jau artėja gruodžio 6-toji. 
m^vyr^ ie rns" nariams, 1981 Organizacijos, kurioms buvo pa
iri, lapkričio 29 d., sekmadienį, į S1^st i b i U e t a i i Jaunimo centro 
BrighVm Parko lietuvių parapi- l e s u t e l k i m o vakarienę, yra pra
bos mokyklos salėje, 2475 W. š o m o s užsisakyti stalus pas 
44 St Pra/ižiA 1 vai. popiet į SoĮ^ Augienę, tel. WA 5-3682 

Vatdvba ' ar ' : ra •*aanD,>0 centre. (pr.). 
fpr). i x Po katekutienos reikia 

y lAnoomojamM nuo gruo- mankštos! Pasaulio lietuvių jau-
tUšf, 1 d gražus butas su bal- nimo sąjunga ruošia šokius stu-
•iAm ir viAais patogumais Hot dentinio amžiaus jaunimui Sau-

Piešė Milda Rudaitytė, Marouette 
Parko lit. mokyklos mokinė. 

MANO ŠUNIUKAS 
Aš turiu mažą šuniuką. Jis 

visai neloja. Jo vardas yra Ru
dis. Jis yra visas rudas ir Švel
nus. Aš norėjau šuniuko ir aš 
jį gavau Kalėdoms. 

Daiva Boršausfcaitė 
Rūsty yra medžioklinis šuniu

kas. Jis visada mažas. Jis lau
kia manęs pareinant namo. Su 
juo man yra visada smagu žaisti. 

Roma Dainiutė 
Abi Montrealio lit. mokyklos 

mokinės. Kanadą. ('Liepsna"). 

GUVUS VINCELIS 
(Atpasakojimas) 

Vincelio tėvaf buvo neturtingi, 
todėl ir Vincėj leisti į mokslus 
nebuvo iš ko. Vincelis gavo dar
bą pasiuntiniu. Darbe jis nepa
sileido. Vincelis išmoko rašyti. 
Kai buvo vyresnis, ponas ji pa

kėlė į tarnaičius. 
Vieną dieną Vincelis buvo 

Vilniuje. Atėjo vyras ir klausė, 
ar yra naujienų. Jis sakė gir
dėjęs skambučius. Vyras klausė, 
ką žmonės kalba. Vincelis at
sakė, kad rytais ir vakarais ku
nigai ir žmonės poterius kalba. 
Svečia3 išėjo. 

Atėjo ponas ir klausia, kodėl 
durys nerakintos, nes gali Vin
celį apvogti. Vincelis papasa
kojo visą savo su svečiu pašne
kesį. Ponui tas labai patiko ir 
jis Vincelį prispaudė prie širdies, 
karstai pabučiavo ir t a rė : "Tu 
ne tarnaitis. bet mano sūnus". 
Jis sakė, kad tas svečias buvo di
džiausias Vilniaus vagis, galėjo 
apvogti. 

Ričardas Bagdonas, 
Hamiltono ,<Vysk. M. Valan

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

RAGANŲ VAKARAS 
Aš buvau Dievo karvytė. Aš 

pati pasidariau savo kostiumą. 
Mudu su Vytuku ir kitais drau
gais ėjome pas kaimynus. Ga
vome labai daug saldainių. 

Vilija Žemaitytė 
Vieną dieną ragana ėjo į už

burtą namą — padėjo šluotą i r 
norėjo pažiūrėti, kas ten yra. 
Matė katiną, juodą puodą su 
karštu vandeniu ir kaukuolę. 
Kaukuolė užšoko ant raganos. 
Ragana išsigando ir nuėjo namo. 

Edvardas Budrys 

Aš labai laukiau šios dienos. 
Šiais metais jau ir į mokyklą 
ėjau su kostiumu. Mokykloje bu
vo labai smagu. Visi mokiniai 
buvo kitokie, net ir mokytojų 
negalėjau pažinti. Buvo para
das. Vakare buvo dar smagiau. 
Vaikščiojom po namus i r gavom 
daug saldainių. 

AadrisDOdaHe 

Man patinka apsirengti kaip 
kaukuolė ir visus išgąsdinti. 

Laimutė Trotmanaitė 
Man patinka eiti "trick or 

treat". Arūnas Leškys 
Visi Los Angeles lit. m-los 

mokiniai. ('"Saulutė"). 

DANGUS 
Dangus dengia mūsų dulkinus 

namus, kaip paklodė. Tiek daug 
spalvų! Spalvos jau lipa iš au
sų. Spalvos, tai stebuklas. Ką 
darytumėm be spalvų? Nebūtų 
akim su kuo žaisti. Dangus toks 
sumaišytas, kažin kodėl nepasi
daro auksinis a r rudas? Spal
vos buvo sukurtos, bet žmones 
davė spalvom reikšmes, jaus
mą ir judesius. Jeigu būtų ža
lia saulė, ar kas klaustų, kodėl 
taip yra? Aš nemanau. Kas 
pasakyta nesvarbu, telieka sap
nuose. Ak, tos spalvos, ar jos 
neleis mano akim pasilsėti? Ne, 
neleis. Nedaužysiu galvos į sie
ną dėl to. Priimsiu tą spalvą, 
net jeigu protas skaudės ir mė
lynas kraujas bėgs Jft aidu. O 
gal žalias, geltonas, violetinis. 

sidabrinis, rožinis.. . kraujas. 
Rima Jankutė, 

Detroito "žaburio" aukšti lit. 
mokyklos mokinė. 

JEIGU TURĖČIAU 
DAUG PINIGŲ 

Jeigu turėčiau daug pinigų, 
mėginčiau išlaisvinti Lietuvą. 
Pirmiausia, pasamdydiau ga
biausią mokslininką, kuris man 
pagamintų gėrimą. Jį išgėręs 
pasidaryčiau nematomas. Būda
mas nematomu, nuskrisčiau į 
Rusiją, į Maskvą. Maskvoje 
kaip nors įeičiau į Brežnevo na
mą, Brežnevui nuėjus miegoti, 
aš jam kalbėčiau į ausį: 

— Jeigu rusų kariuomenė ne
pasitrauks iš Lietuvos, tai rytoj 
mirsi. 

Po to jis bus išsigandęs ir 
išsiųs rusų kariuomenę iš Lietu
vos. Paskiau nueičiau į rusų 
branduolinių ginklų bazes ir su
maišyčiau visas kontroles. Po to 
nuvažiuočiau į Lietuvą gyventi 

Jonas Bričkus, 
Bostono lit m-los mokinys. 

("Švilpukas"). 
• 

Jei vaikas griebia knygą — 
bus kunigas, jei pinigus — ba-
gočius (turtuolis), jei ugnį — 
blogas žmogus, jei rykštę — 
mušeika (Naujamiestis). 

• 
Marijampoliečiai apie Lietu

vos paukščiuką Kikilį taip sako: 
"Trys, trys, trys kiaušinėliai vi
dury girios, pušiekšt!". 

Kitur apie tą patį paukščiuką 
pamėgdžiodami sako; "Cim, cim, 
mano vieno rieto (šlaunies) šim
tas vyrų nepakels". 

W 

GALVOSCKIŲ NR. 16 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite tuos du brėžinius. 

GALVOSCKIŲ NR 17 
ATSAKYMAS 

Para, bara, bala, balo. 
GALVOSCKIŲ NR 18 

ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 

GALVOSŪKIS NR. 36 
(Žiūrėkite brėžinį). Brėžiny

je yra 49 langeliai, iš kurio 10 
padengti skrituliukais. Perkel
kite 3 skrituliukus į kitus lan
gelius taip, kad gautumėte 5 ei
lutes po 4 skrituliukus kiekvie
noje eilutėje. (10 taškų). 
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GALVOSŪKIS NR. 37 
Padėkos dieną buvo įdomus 

10 asmenų šeimos pokylis. Ten 
dalyvavo 2 seneliai, 2 senelės, 3 
tėvai, 3 motinos, 3 sūnūs, 3 duk
terys, 2 uošviai, 2 uošvės, 1 žen
tas, 1 marti, 2 broliai ir 2 sese
rys. 

Kaip suprasti šią kombinaci-
(10 taškų). ją? 

GALVOSŪKIS N R 38 
Sujunkite taškus ir parašyki

te, ką nupiešėte (žiūrėkite pie-
Sinį). (5 taškai). 
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GALVOSŪKIS NR. 39 
Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Koks poetas parašė "Lietu

va brangi . . ." ? 
2. Kaip vadinasi du vaikai 

kartu gimę? 
3. Kaip vadinasi figūra su tri

mis sienomis? 
4. Kokių keturių monetų rei

kia, kad gautum vieną dolerį? 
5. Kurie yra penki pagrindiniai 

kontinentai? 
6. Kurioje valstybėje yra var

tojamas pinigas "Sbcpence"? 
7. Kas parašė eilėrašti "Labo-

ra"? 
8. Kiek porų sudaro aštuonis? 
9. Kuriame žaidime komandą 

sudaro devyni? 
10. Kuri JAV moneta savo 

didumu lygi 1 centui (perini) ? 
Už kiekvieną teisingą atsaky

mą gausite po vieną tašką 
GALVOSŪKIS NR. 40 

Ar galimas koks nors skiria, 
masis ženklas neišplėstiniame 
sakinyje? (5 taškai). 

Baigęs Panevėžio gimnaziją 
(1923-1930), Petras Babickas 
studijavo universitete literatu-
rą Mokytojavo Jurbarko gim
nazijoj, dirbo valstybes radiofo
ne, kurį laiką redagavo "Mūsų 
Vilnių", buvo Saulių Sąjungos 
kultūros skyriaus instruktorius, 
švietimo ministerijai organizavo 
filmoteką, pagaminęs M. Jan
kaus, J. Šliūpo, A. Jakšto-Dam
brausko, G. Petkevičaitės, gene
rolo J. Bulotos filmus. 

(U ' lietuvių enciklopedijos) 
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