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Rašo Lietuvos kunigai 
Viduklė. 

ir tikintieji 
Lietuvos KP pirmajam sek

retoriui P. Griškevičiui — Vi
duklės parapijos tikinčiųjų 

PROTESTAS 

Mes, Viduklės Romos katali
kų parapijos tikintieji, kasdien 
sunkiai dirbdami tarybiniame 
ūkyje ir gamyboje, dažnai 
stokodami elementariausių 
dalykų, norėtume tik vieno: 
leiskite mums laisvai prakti
kuoti tikėjimą ir išauginti 
vaikus gerais žmonėmis. Tai 
mes galėsime pasiekti tik 
auklėdami vaikus Evangelijos 
dvasioje. Mes matome, kad 
prievarta primestas ateizmas 
Lietuvoje veda mūsų Tautą į 
nuodėmių liūną; mūsų Tauta 
eina į fizinį ir dvasinį sunyki
mą. 

Mes norėtume tos laisvės, 
k u r i ą g a r a n t u o j a LTSR 
Konstitucija, TSRS pasirašyti 
t a r p t a u t i n i a i sus i t a r ima i , 
Visuotinė Žmogaus Teisių 
Dekla rac i j a ir Helsinkio 
B a i g i a m a s i s A k t a s . Mes, 
prasti žmonės ir eiliniai pilie
čiai įstatymus suprantame 
šitaip: jei tarybinė valdžia juos 
pasirašė, tai privalo jų ir laiky
tis! 

Deja, praktikoje dar labai 
toli iki šio minimumo. Suminė
sime tik keletą religinės 
diskriminacijos faktų, kurie 
mus, vidukliškius, vargina. 

Mūsų religija reikalauja, kad 
Vėlinių išvakarėse būtų pager
biami visi, mirę Kristuje ir 
palaidoti parapijos kapinėse. 
Todėl į kapines einame su 
bažnyčios procesija. Kiekvie
nais metais mūsų parapijos 
k l ebonas kun. Alfonsas 
Svarinskas parašo Vykdo
majam komitetui pareiškimą, 
p r a š y d a m a s leist i praeit i 
miestelio gatve 900 metrų iki 
kapinių. Raseinių rajono vado
vai, apsvaigę spec. parduo
tuvėmis ir spec. pirtimis, 
diskriminuoja tikinčiuosius ir, 
matyta, tikisi, kad tokiu būdu 
lengviausiai išpirks asme
nines klaidas ir apsileidimus, 
todėl a t sako tik žodžiu: 
„negalima", „neduosime" ir 
pan. Ir taip klebonas, atlik
damas savo pareigas, privalo 
kasmet mokėti po 50 rublių 
baudos, kad „negavęs leidimo, 
organizavo religines eitynes į 

kapines". Už praeitas Vėlines 
klebonas, protesto ženklan 
nemokėdamas 50 rublių 
baudos, neteko šaldytuvo. 
Praeitais metais buvo nubaus
ti ir 5 vidukliškiai, kurie, kaip 
katalikai, dalyvavo religinėje 
procesijoje: Klimas — žodiniu 
įspėjimu, o Antanas Čėsna, 
Pe t ras Urbutis, Alfonsas 
Staškevičius ir Juozas Norvilą 
30 rublių bauda. Todėl pagrįs
tai kyla klausimas: už ką? 

LTSR konstitucijos 32 str. 
tvirtina: Lietuvos TSR pilie
čiai yra lygūs prieš įstatymą 
nepriklausomai nuo... santy
kio su religija, ...gyvena
mosios vietos ir kirų aplin
kybių. Viduklės ateistai eina į 
karių kapines gegužės 9-tą ir į 
katalikų kapines iapknčic 1 d. 
Ir jiems niekas nedraudžia. 
nerašo protokolų, neatima 
šaldytuvų... Nejaugi LTSR 
konstitucija tik maža raudona 
knygelė, kurios paskutiniame 
puslapyje pažymėta 10 kapei
kų? Mes jau pripratome prie 
nuolatinių diskriminacijos fak
tų. Matome, kad rajono vado
vai nesilaiko ir kitų tarybinių 
įstatymų. Kolūkio pirmininko 
Narušio byla atskleidė daug 
rajono KP Pirmojo sekreto
r i a u s Zigmo G r i m a i l o s 
nusikaltimų, jis buvo nuim
tas nuo pareigų ir perkeltas į 
Vilnių. Rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas A. 
Skeiveris mūsų kleboną 
terorizuoja jau eilė metų. Per
nai jis įsakė Dujų ūkio direk
toriui neduoti klebonui skysto 
kuro, nors kaip abonentas 
klebonas turėjo teisę gauti. Tuo 
būdu šalo ne tik klebonai, bet 
ir mes. Mat, špitolėje žiemą 
krikštijami vaikučiai, senukai 
ateina sušilti, nes rajono vado
vai du kartus acsakė leisti įves
ti šildymą ViduKlės bažnyčio
je. Gyvuliai stovi šiltuose 
tvartuose, o katalikams šito 
neleidžiama! Mes matome, kad 
tarybinis pasas neapsaugo 
piliečio nuo tarybinių parei
gūnų savivalės, o tarnauja tik 
milicijos operatyviniams 
tikslams. Mus ramina gandai, 
kad ir šitą vadovą greitai 
nuims. Mat, pernai rugpiūčio 
14 d., organizuodami Žaiginy 
„kiaulių marą" savo mašina 
užmušė žmogų. 

(Bus daugiau) 

Izraelio spauda 
apie skerdynes 

J e r u z a l ė . — Izraelio spau
da, net Begino vyriausybę 
remiantieji laikraščiai, pripa
žįsta, jog dėl skerdynių Beiru
to palestiniečių stovyklose 
netiesioginiai kaltas Izraelis. 
Daug kas reikalauja, kad iš 
valdžios būtų pašal intas gyny
bos ministeris Sharonas ir 
kariuomenės Štabo viršinin
kas gen. Eitan. Izraelio kariuo
menė ne tik jleido į stovyklas 
falangistų ginkluotus vyrus. 
Det juos atvežė į stovyklas ir 
naktį šaudė į orą parašiu-
teu&is besileidžiančius žibin
tus, „flares", kad falangistai 
matytų savo aukas. Žudikai 
b u v o g i n k l u o t i I z r a e l i o 
g ink la i s , nešiojo Izraelio 
šalmus ir klausė Izraelio kari
ninkų įsakymų, a t idengė 
Libano kariuomenės sluoks
niai. 

Izraelio religinės grupės ir 
pats prezidentas Yitzhak Na-
von reikalavo sudaryti tyrinę-

Prezidentas Reaganas paskelbė pirmadienį, kad Amerika, Prancūzija ir 
Italija susitarė vėl pasiųsti į Libaną taikos priežiūros kariuomenę. Ji 
padės Libano vyriausybei palaikyti tvarką ir išvengti žudymų. Valsty
bės departamentas pridėjo, kad Šį kartą nenustatytas terminas, kiek 
laiko ši kariuomenė bus Libane. JAV marinai atvyks j Libaną iš savo 
bazes Neapolyje, Italijoj. 

Reaganas siunčia 
marinus į Libaną 

Egiptas atšaukė 
ambasadorių 

K a i r a s . — Egiptas, protes
tuodamas dėl Izraelio elgesio 
Libane, atšaukė iš Tel Avivo 
savo ambasadorių. Egipte 
p r a s i d ė j o v a l d a n č i o s 
Nacionalinės demokratų parti
jos trijų dienų konvencija, 
kurioje kalbą turi pasakyti ir 
p r e z i d e n t a s M u b a r a k a s . 
Premjeras Mohieddin griežtai 
kritikavo Izraelį savo kalboje 
ir reikalavo greit pasitraukti iš 
Libano. 

Egipto spauda jau nuo in
vazijos pradžios kritikavo 
Izraelio politiką. Dabar, po 
i alestiniečių žudynių, egiptie
čiai rašo, kad Beginąs naudo
ja nacių taktiką, Libane vyks
ta palestiniečių holokaustas. 
Premjeras pasakė savo kalbo
je, kad Izraelio kaltė dėl žudy
nių dar didesnė dėl to, kad ant 
JAV prezidento pasiūlymų 
taikai Viduriniuose Rytuose 
dar nenudžiūvo rašalas. 

Nenaudoja Jungtinių 
Tautų kareivių 

N e w Yorkas . — Jungtinių 
Tautų sekretorius išreiškė 
nepasitenkinimą, kad tarptau
tinės taikos kariuomenės suda
romos nes inaudojant JT 
organizacija. Libane jau yra 
7,000 JT karių, kurie galėtų 
atlikti uždavinius, kuriuos 
žada atlikti JAV, Prancūzijos 
ir Italijos daliniai. Iš pietų 
Libano Beirutą JT kareiviai 
galėtų greičiau pasiekti , 

tojų komisiją, kuri nustatytų 
skerdynių priežastis ir jų 
kaltininkus. Izraelio kabine
tas komisijos sudarymą atme
tė. 

Nepartinis Jeruzalės laikraš
tis „Haaretz" rašo: „Sabros ir 
Sbatilos dėmė prilipo prie 
mūsų ir mes negalime jos 
nuvalyti". Kitas „Jerusalem 
Post" rašo: „Kaltė ir gėda ant 
mūsų, nes mes nesulaikėme 
krikščionių jėgų, kurios įžengė 
į palestiniečių rajonus Beirute 
ir ten vykdė savo keršto veiks
mus". 

,,Mūsų apgailestavimui 
reikia pripažinti, kad mes 
nesupratome abipusės keršto 
aistrų bedugnės, kuri skyrė per 
10 metų įvairias Libano 
sektas", — rašo vyriausybę 
remiantis „Yediot Aharenot". 

Šio laikraščio kar in is 
korespondentas Eitan Haber 
rašo, jog ketvirtadienį ir 
penktadienį ministeriai ir kari-

Washingtonas . — Sako
ma, kad prezidentas Reaga
nas yra Įsiutęs ant Izraelio 
valdžios dei paskutine įvykių 
Beirute. Izraelis sulaužė 
Habibo susitarimą, po kurio 
priėmimo pasitraukė farptau
tinė kariuomenė. Palestinie
čiai, išbėgę priartėjus Izraelio 
kariuomenei, iš Beiruto, vėl 
ėmė į jį grįžti, tikėdamiesi 
taikos. Staiga Izraeiis nutarė 
Beirutą okupuoti, žadėdamas 
atstatyti tvarką. Vietoj tvar
kos prasidėjo palestiniečių 
skerdynės. 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
paskelbė pirmadienį. kad 
nutarta vėi sugrąžinti į Beiru
tą tarptautinę kariuomenę ir 
JAV mar inus . Izraeliui 
pasakyta tuoj išsikraustyti iš 
Beiruto į rugsėjo 14 d. turėtas 
pozicijas. Izraelio valdžia 

ninkai žinojo apie vyks
tančias skerdynes, tačiau 
nieko nedarė joms sustabdyti. 
Falangos žmogžudžiai 36 
valandas žudė visus, kas 
pasimaišė ant jų tako". 

Kitas karinis koresponden
tas Zeev Schiff rašo „Kaaretz" 
laikraštyje, kad jis jau 
penktadienio rytą žinojo apie 
Beirute vykstančias skerdy
nes ir pats pranešė aukštam 
karininkui. 

Britų ..Daily Telegraph" 
rašo. kad jis panaudojo žinias, 
skelbiamas Izraelio gynybos 
ministerijos radijo stoties. Jau 
ketvirtadienį rytą stotis skelbė, 
kad nutarta j palestiniečių sto
vyklas pasiųsti falangistus, 
kurie jas „išvalytų". Ši žinia 
buvo įjungta į BBC radijo 
pasaulinių žinių transliaciją. 

Izraelio valdžia kaitinama. 
kad ji per 36 valandas leido 
žudyti palestiniečius ir skerdy
nių nesustabdė. 

Kas kaltas dėl 
civilių žudynių? 

nritarė marinų atsiuntimui. 
Amerikos vyriausybės var

das arabų šalyse gavo naują 
s m ū g į . Vėl š a u k i a m a s 
nepaprastas Arabų lygos vadų 
suvaž iav imas . Amerikos 
vyriausybės garantijos, kad 
Vaka r in i s Be i ru tas bus 
saugus po PLO atsitraukimo, 
buvo šiurkščiai sulaužytos 
Amerikos sąjungininko Izrae
lio. Komentatoriai mano, kad 
Amerikos-Izraelio santykiai 
niekad nebuvo blogesnėje 
padėtyje. Arabų spauda tvir
tina, jog faktas, kad JAV 
marinai pasitraukė anksčiau, 
negu nustatytas terminas, 
rodo, kad Amerika žinojo, kas 
ruošiama Beirute. Jordano 
valdžios atstovai pareiškė 
,,Chirstian Sceince Monitor" 
korespondentui Rubin, jog 
Izraelis tyčia puolė Beirutą, 
planuodamas sustabdyti prezi
dento Reagano paskelbtą 
taikos iniciatyvą, tikėdamasis 
pakenkti Amerikos vardui ara
bų akyse. Kuwaitas pareiškė, 
kad žudynės Beirute yra 
Amerikos atsakomybė. PLO 
ragina Prancūziją nutraukti 
su Izraeliu dų lomatinius 
santykius. Sovietų Sąjunga 
ragina sugrąžinti JAV kariuo
menę į Beirutą. , . ' rass" rašo, 
kad Izraelis nebūtų drįsęs 
v y k d y t i t o k i ų b a i s i ų 
nusižengimų Beirute, jei 
Amerika jo neremtų. Sovietai 
siūlo Jungtinėms Tautoms 
išmesti Izraelį iš ^avo narių. 
Amerikai krinta di ielė atsako
mybė dėl Beiruto skerdynių, 
nes palestiniečiai pasitikėjo, 
kad Amerika juo? apsaugos, 
rašo ..Tass". 

Švedijos rinkimus pralaimė
jęs premjeras Falld n pareiškė, 
k a d I z r a e l i o k a r i n i s 
pasistūmėjimas j Beirutą 
atidarė duris major > Haddado 
žudikams. 

pareškė sekretorius Perez de rniai 

Be i ru tas . — Libano įvy
kiai sutraukė į Beirutą gabiau
sius, drąsiausius užsienio 
spaudos reporterius ir neabe
jotina, kad anksčiau ar vėliau 
jie suras Beiruto skerdynių 
ka l t in inkus . ,,New York 
Times" apžvelgia įvykius, 
atvedusius į praėjusio savait
galio žudynes. Antradienio 
rytą rytų Beirute žuvo Libano 
prezidentu išrinktas Bashir 
Gemayel, krikščionių falan
gistų vadas. Trečiadienio rytą 
į Vakarų Beirutą įžengė Izrae
lio kariuomenė, vyriausybei 
paskelbus, kad reikia atsta
tyti tvarką ir ramybę, o be to, 
Beirute dar laikosi PLO 
kariuomenės apie 2,000 vyrų. 

Tarp palestiniečių stovyklų 
Shatilos ir Sabros yra palesti
niečių Gaza ligoninė, iš kitos 
Sabros pusės stovi palestinie
čių Akka ligoninė. Čia dirba 
užsieniečių gydytojų ir gailes
tingųjų seserų. Norvega i 
chirurgai Per Maehlums-
hagen ir dr. Eivinu Witsoe jau 
trečiadienį po piet matė Izrae
lio tankus ir šarvuočius, 
apsupančius palestiniečių sto
vyklas. Tą vakarą girdėjosi 
šūviai ir į abi ligonines buvo 
atvežti 25 sužeisti palestinie
čiai. Tą patį trečiadienį Shu-
weifat miestelio gyventojai 
matė sunkvežimius su krikš
čionių milicijos kareiviais 
važiuojančius pro izraelitų 
linijas į Beirutą. Sunkveži-

s u s i r i n k o B e i r u t o 
/-* i i taeaar . 

Kaip žinoma, Izraelis laiko 
Jungtines Tautas neobjek
tyvia, prieš Izraelį nusistačiu
sią organizacija. Ambasado
rius Blum pareiškė, kad „JT 
yra organizacija, kurion 
žmonės susirenka meluoti". 

Rengiasi perimti 
Vokietijos valdžią 
B o n a . — Vakarų Vokietijos 

krikščionių demokratų ir lais
vųjų demokratų partijos susi
tarė išrinkti nauju kancleriu 
Helmut Kohl, tačiau nutarė 
pakeisti kanclerį Schmidtą ne 
šį penktadienį, bet spalio 1 d. 
Šis atidėjimas buvo Bavarijos 
krikščionių demokratų vado 
Franz Josef Strauss idėja. Jis 
nemėgsta koaliciją kaita
liojančių laisvųjų demokratų ir 
patarė palaukti ir pažiūrėti, 
kaip ta partija pasirodys 
sekmadienio Hesses provin
cijos rinkimuose. Nuo jos 
gautų balsų priklausys ir parti
jos ministerių skaičius naujoje 
vyriausybėje. 

Straussas įrodinėjo pasita
rime, kad. galimas daiktas, 
dešiniųjų partijų jėgoms nerei
kės jokios liberalų paramos, 
nes jie vieni gali turėti 
parlamente daugumą. Šiame 
p a r l a m e n t e k r i k š č i o n y s 
demokratai turi 174 atstovus, 
socialistai turi 215 ir laisvieji 
demokratai 53. Be jų paramos 
Kohl negalėtų tapti kancleriu. 
Bavarijos Straussas reikalavo 
rinkimus pravesti lapkričio ar 
guodžio mėn. Tačiau nutarta 
parlamentą rinkti ateinančių 
metų kovo 6 d. 

— Sovietų prezidentas Brež
nevas vėl parašė laišką prezi
dentui Reaganui. kurį ragina 
..pažaboti Izraelį, veikiant 
drauge su kitomis JT Saugu
mo tarybos šalimis". 

— Vakar Arabų Lygos užsie
nio reikalų ministeriai pradėjo 
pasitarimus Tunise dėl bendrų 
veiksmų ryšium su palestinie
čių skerdynėmis Libane. 

aerodrome, beš tad ien j to 
paties miestelio gyventojai 
matė tuos pačius sunkveži
mius grįžtančius. Reporteriai, 
apžiūrėję vieškeli, rado kryžke
lėse, ant pakelės stulpų kelio 
ženklus, atžymėtus falangistų 
organizacijos ženklais, rodan
čiais kryptį. Iki ketvirtadienio 
vakaro į Beirutą buvo suvežta 
tarp 1,200 ir 1.400 falangistų. 

Kai kurie liudininkai kalba 
m a t ę m a j o r o S a d d a d o 
vadovaujamos kariuomenės 
vyrus. Saddadas tai paneigia. 
Kalbama, kad galėjo būti 
panaudotos Saddado karių 
uniformos žudikų tapatybei 
pridengti. 

Falangistų organizacijoje 
yra vadinama Damuri briga
da, kurios kariai daugiausia 
susideda iš Damuro mieste 
išžudytų krikščionių šeimų. 
Jas išžudė palestiniečiai 1976 
m. vasario mėn. Damuri briga
da laikoma pikčiausia PLO 
prieše. 

Reporteriai išaiškino, kad 
šeštadienį Beiruto aerodrome 
buvo matytas ir majoras 
Haddadas. Norvegai daktarai 
girdėjo stovyklose šūvius jau 
ketvirtadienį. Ligonines užplū
do išsigandę palestiniečiai. 
Ketvirtadienį naktį atbėgo 
sužeistas 11 metų berniukas ir 
papasakojo, kad krikščionys 
įsibrovė į jo namą, nušovė jo 
tėvus, tris brolius, jam pavyko 
pabėgti. Gydytojai suprato, 
kad galima laukti daugiau 
aukų. Iki penktadienio ligoni
nėje jau buvo apie 2,000 
pacientų, išsigandusių žmo
nių, kurie ieškojo pastogės. 

Reuterio korespondentas 
Paul Eedle kalbėjo su Izraelio 
pulkininku, kuris reikalavo 
n e m i n ė t i jo p a v a r d ė s . 
Paklaustas penktadienį, kas 
ten vyksta palestiniečių sto
vyklose, pulkininkas paaiški
no: „Mes veikiame pasirem-

— Ispanijoje baskų teroris
tai padėjo bombas pne 6 
bankų, nes jie nemokėjo baskų 
uždėtų ..revoliucijos mokes
čių" Žmonių aukų nebuvo. 

darn i d v i e m p r i n c i p a i s . 
Pirmas — mes negalime būti 
įvelti. Antras — ši apylinkė 
turi būti išvalyta". 

Danijos televizijos repor
teris Flint Pederson pats matė, 
kaip iš palestiniečių stovyklos 
važiavo sunkvežimiai pilni 
moterų ir vaikų. Juos lydėjo 
krikščionių milicijos vyrai. 
Skerdynės baigėsi šeštadienio 
rytą. Norvegas dr. Maelums-
hagen pasakė, kad į jo ligoni
nę 7 vai. ryto atvyko Hadda
do k a r e i v i a i , i š r i n k o 
palestiniečius vyrus ir apie 
600 kažkur išsivarė. Prie sto
vyklos vartų kareiviai bandė 
pagrobti ir gražią švedę gailes
tingąją seserį- Čia įsikišo 
Izraelio kareivis ir įsakė ją 
paleisti. Iš ligoninės štabo 
buvo išskirti du palestiniečiai 
gydytojai. Vienas jų Sami 
Katib buvo nežinia kur išvež
tas. 

Į Libaną grįžta 
italai, prancūzai 

Bei ru tas . — Libane nemalo
nus darbas surinkti ir palai
doti palestiniečių skerdynėse 
žuvusius tenka Libano civi
l inės gynybos , armijos, 
Raudonojo Kryžiaus ir skautų 
savanoriams darbininkams. 
Nustatyta, kad atskiri pasta
ta i dviejose palestiniečių 
stovyklose buvo, išžudžius jų 
gyventojus, susprogdinti. 

Prancūzi jos prezidentas 
Mi t t e r r andas pirmadienį 
pasakė kalbą ir patvirtino, kad 
į Libaną siunčiama prancūzų 
kar iuomenė, kuri saugos 
Libano civilius. Kareiviai bus 
Libane už trijų dienų. 

Italijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad italai 
kareiviai siunčiami į Libaną. 

Izraelio vyriausybė antradie-
ni p r i t a r ė t a r p t a u t i n ė s 
kariuomenės atsiuntimui. JAV 
Kongrese atsirado balsų prieš 
marinų siuntimą į Libaną. 

Naujas prezidentas 
Amin Gemayei 

B e i r u t a s . — Libano 
parlamentas vakar išrinko 
nauju prezidentu žuvusio prezi
dento Bashir Gemayel brolį 
A m i n ą . J i s l a i k o m a s 
nuosa ikesn iu krikščionių 
maronitų politiku už savo 
žuvusį brolį, kuris turėjo 
daugiau priešų. Už Aminą 
p a r l a m e n t e b a l s a v o 30 
musulmonų atstovų. Jį parem
ti pažadėjo ir Libano druzų 
p o l i t i n i s v a d a s W a l i d 
Jumblatt. kairių grupių atsto
vas. Gemayelį parėmė ir šijitų 
musulmonų vadas, parlamen
to pirmininkas Kamai Asaad. 

Amino Gemayelio kandi
datūra liko vienintelė, kai iš 
varžybų pasitraukė buvęs 
Libano prezidentas Chamoun. 
82 metų amžiaus, irgi krikščio
nis. Jis paskelbė pareiškimą, 
kuriame pabrėžia Libano poli
tinių, religinių grupių vienybės 
reikalingumą. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii., 

Emeritą, Tarvinas, Virma. 
Rugsėjo 23 d.; Linas. Teklė. 

Galintas. Taga. 

Saulė teka 6:36, leidžiasi 
6:50. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1.. naktj 60 1. 
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D I D Ž I O J I ŠVENTĖ 
ROMUVOJE 
(Iš stovyklos dienoraščio) 

Negaliu sustabdyti prabėgančių minčių, 
O taip norėčiau nutraukti laikrodžio 
Rodyklę ir sušukti: 
— Laike, sustok, 
Pailsėk, nors trumpai pailsėk 
Prie vakarykščios dienos, 
Kai saulės spinduliai kaitino Mūs veidus 
Ir dangaus mėlynė buvo neaprėpiama. 
Vieni kitus, nors trumpai, mylėjome. 

M. 

Visą savaitę dvidešimtosios 
stovyklos stovyklautojai ruo
šėsi šventei — jubiliejaus 
paminėjimui. Trečiadienio 
programa net buvo pavadinta 
"Aš mylių Romuvą". Nuo 
paukštytės iki vyriausio skau
tininko, visi įsijungė darban. 
Vieni pjovė žolę kiti grėbstė ta
kus, treti persodino gėles, darė 
įvairius papuošimus, prapla
tino mašinų statymo vietą; 
vadovai vakare padarė 701 
balandėlį. Nereikėjo skautų ra
ginti. Visi nuoširdžiai dirbo. 
Jau nuo ketvirtadienio vakaro 
pradėjo suvažiuoti svečiai; pir
mieji atvyko s. fil. Stefa Ged
gaudienė ir v.s. V. Bacevičius 
iš Clevelando. Penktadienio 
vakare atvažiavo mūsų Sąjun
gos aukštieji pareigūnai iš Chi-
cagos. tai: LSS Tarybos pir
mininkas v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis. LS Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. fil. Danutė 
Eidukienė su dukra Gailute ir 
VS Pavaduotoja ps. Dalė Got-
eeitienė. Pirmijos nariai v.s. 
Jonas Paronis ir v.s. fil. Kęstu
tis Jėčius. Vėliau atvyko 
Skautybės Fondo pirm. v.s. 
Česlovas Kiliulis.Šeštadienio 
ryte visiems stovyklautojams 
buvo išdalinti šviesiai mėlyni 
marškinėliai ir šios stovyklos 
medžiaginiai ženklai. Tuoj vi
si pasipuošėme ir taip apsiren
gę kėlėme vėliavas. Tuos marš
kinėlius ir vėliau dėvėjome 
visą tą dieną, o kai kurie — li-
KUSJ stovyklavimo laiką. Rei
kia pastebėti, kad visiems sto
vyklautojams apsivilkus tais 
dangiškos spalvos marškinė
liais, visi labai gražiai ir tvar
kingai atrodė. 

Šventė prasidėjo Lietuvos 
Senovės diena, 2 vai. p.p. di
džiojoje vėliavų aikštėje. Čia 
buvo suvaidintas Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio susi
tikimas su vaidilute Birute, 
kryžiuočių puolimai ir lietuvių 
krikštas. Aišku, kad dau
gumas brolių vaidino lietuvių, 
ar kryžiuočių karius, vaidilą, 
Kęstutį, o sesės buvo vaidilu
tės, pilies ir kaimo gyventojos. 
Čia vyko dialogas tarp karve
džių ir valdovų, šokiai, dainos 
.r. žinoma, karo mūšiai... žai
dimų formoje. Vietoje akme
nų, pilies vyrai ir moterys į 
priešą mėtė miltus. Kas laimė
jo, dar ir šiandien neaišku, nes 
iš mūšio grįžo visi miltuoti — 
tiek lietuviai, tiek jų priešai. 
Buvo ir kiti žaidimai, pritaiky
ti karo temai. Karžygiams rei
kėjo persikelti per upę, tai vie
ni kitus nešė ant nugarų per 
pievą ir žiūrėjo, kas greičiau 
perneš. Viskas vyko senovės 
Romuvoje. Po žaidimų ir įvai
rių apeigų kitoje ežero pusėje 
buvo aukojamos "pirmosios" 
krikščioniškos šv. Mišios. Šią 
programą paruošė ir pravedė 
ps. Asta Saplienė. 

Vėliavų nuleidimas buvo 
ypač iškilmingas, nes aikštėje 
išsirikiavo daugiau dviejų šim
tų skautų; taip pat vadovų eilė 

t 

ROMUVA 

R o m u v o s s tovyk los K a n a d o j e var ta i . Nuotr . V . B a c e v i č i a u s 

buvo smarkiai padidėjusi. Vi
si, gražiai išsipuošę išeiginė
mis uniformomis, su pasidi
džiavimu raportavo ir šaukė 
šūkius. Sveikinimai, įžodžiai, 
žymenų ir ordinų įteikimai. Jū
rų skautų įžodis ir 60-ties metų 
jūrų skautų jubiliejaus minė
jimas buvo prie ežero. Bai
giant žuvusių jūrų skautų pa
gerbimui į gelmes buvo 
nuleistas vainikas, papuoštas 
baltomis lelijomis. Po to vyko 
abiejų stovyklų — Seserijos ir 
Brolijos paradas. Gaila, kad 
žygiuojant nesudainavo Ro
muvos jubiliejinės dainos, ku
riai muziką ir žodžius sukūrė 
ps. Danutė Garbaliauskienė ir 
visą savaitę mokė, tačiau vė
liau dainą visi gražiai sudai
navo laužo metu. Iškilmių pro
ga buvo išleistas ir spaustuvėje 
atspausdintas stovyklos laik
raštėlis "Kankorėžis", red. s. 
fil. Liudos Rugienienės. 

Laužavietėje dalyviai be
veik netilpo, jų susirinko dau
giau 300. Laužavedė, (iš Chi-
cagos "Kernavės" tunto), vyr. 
si. Audra Aleknaitė. Ypač gra
žiai pasirodė jaunieji vadovai, 
televizijos vaikų programos 
"Mickey Mouse" muziką ir ju
desius pritaikę mūsų stovyk
lautojams. Pasirodė taip pat 
brolio s. Algirdo Vaitiekaičio 
vadovaujamas orkestras, kurį 
sudaro keli akordeonistai, dū
dos pūtėjas ir būgnininkas. 
Nors laužas buvo nuotaikin
gas, pilnas įdomių šūkių ir dai
nų, tačiau trūko vienetų pasi
rodymų, kurių tėveliai ir 
svečiai laukė. 

Sekmadienis. Iš pat ryto 
karšta ir tvanku. Vėliavas pa
kėlėme iškilmingai. Vėl sveiki
nimai, supažindinimai su sve
čiais, trumpi žodeliai. Tada 
ėjome į religines stotis, kurių 
buvo keturios: giesmių stotis — 
ps. Danutė Garbaliauskaitė 
(pakartojame giesmes, kurias 
vėliau giedojome Mišių metu); 
Aušros Vartų — s. fil. Stefa 
Gedgaudienė (pasakojo apie 
Aušros Vartus, o kai kas pasi
dalino įspūdžiais, atsimini
mais): Kryžių Kalnas — kun. 
Antanas Saulaitis (paskaitė iš 
LKB Kronikos ir su jaunes
niaisiais pastatė anksčiau pa
sidarytą kryžių); Šiluvos, -ps. 
Laimutė Lėlienė (pasakojo 
apie stebuklą ir Šiluvos atlai
dus). Iškilmingos šv. Mišios 
vyko laužavietėje. Jas aukojo 
kunigai v. s. Stasys Kulbis. S. 
J., ir v. s. Antanas Saulaitis, S. 
J. Baidarė simbolizavo alto
rių, prisimenant jūrų skautų 
jubiliejų. Nors saulė be gailes
čio kepino, ir tik protarpiais 
nuo ežero papūtė silpnas vėje
lis, visi susikaupė ir nuošir
džiai šv. Mišiose dalyvavo, po 
kurių laužavietėje ir pasiliko
me. Čia buvo pagerbti Romu
vos rėmėjai, talkininkai ir me
cenatai. Visiems buvo įteikta 
po Romuvos dvidešimtmečio 
vėliavėlę, kurias pagamino 
brolis v. s. Stasys Ilgūnas iš 

SKAUTININKO PAREIGOS 
v . s . d r . A. 

(Skautininkės 

Baden - Powell'io biogra
fijos autoriai pažymi, kad jau
n a s Robertukas mokykloje bu
vo jaunatviškos nuotaikos, 
draugiškas , tvarkingas, man
dagus ir dėl tokių savo savy
bių jis nejučiomis pasidarė ber
niukų vadovu. Šiandieninis 
mokyklos jaunimas tokiomis 
jaunuolio savybėmis nebesiža-
vi. Universitetų studentai ir 
profesoriai jaunuolius moko ki
tokių vertybių. Mes šiandien 
matome ne tik studentus, bet ir 
profesorius auditorijose, pras
tai kalbant , apsileidusius, susi
vėlusius, žmogaus paviršiui 
neteikiančius jokio dėmesio, 
nevert inančius išorės, tam tik
ra prasme paneigiančius uni
formą ir tvarką, etiketą ir ele
ganciją, moralę ir senus doros 
įpročius. Žodžiu, auginami ir 
auklėjami kiti ir kitokie žmo
nių tipai, priešingi skautams, 
priešingi senos kultūros bei 
krikščionybės jaunimo idea-
1. i. Dėl tos priežasties skautų 
judėjimas pasaulyje sumažėjo, 
o mūsų jaunuoliai, kad ir nepa-
srenę universitetų suolų, jau 
v ngia skautiškos uniformos, 
vengia užlaikyti tvarką pala
pinėse, nemėgsta rikiuotės, 
nebepopuliarūs geri darbeliai, 
gamta, ir toji jų nebežavi, o tė-
vvnė ir Dievas jiems darosi to
limi. Ta nuotaika sklinda per 
mokyklas, per TV, per žurna
lus. Tuo būdu skautiški idealai 
nustoja blizgėję ir žavėję jau
nuolius, kaip tai buvo anks
tyvesniais laikais, kai dar bu
vau jaunas . 

Šių dienų skaut ininkas — 
auklėtojas turi gerai pažinti ne 

Rochesterio. Džiaugiamės, kad 
niekas nevargino ilgomis kal
bomis. 

Sekmadienio popietėje vyko 
jūrų skautų diena. Visiems su
sirinkus prie ežero, jūrų skau
tai demonstravo vandens spor
tą. Pavakary svečiai pradėjo 
skirstytis ir vakarienei liko žy
miai mažesnis skaičius asme
nų. Šeimininkės pagaliau ga
lėjo atsikvėpti po kelių dienų 
sunkaus darbo. Per vėliavų nu
leidimą jautėsi, kad stovykla 
grįžta į normalias vėžes. At
sisveikinome su Sąjungos pa
reigūnais: jie sekančios dienos 
ankstų rytą vyko apžiūrėti sto
vyklavietės 83-jų metų Jubilie
jinei stovyklai. Atsisveikino
me su kun. Saulaičių ir kitais. 
Brolis Vytautas Turūta ko
mendanto pareigas perdavė 
ps. Juozui Orentui iš Detroito. 
Pasikeitė pareigomis ir sto
vyklos viršininkai. Atsisveiki
no "ūkio ministeris" ps. Ma
rius Rusinąs. Vakare vyko 
laužas, po kurio valgėme pyra
gą, (jubiliejinį valgėme šešta
dienio vakare), ir taip pasibai
gė šventė. 

L r. 

M a u r a g i s 
įžodžio proga) 

tik kas yra skautybė, bet ir 
šiuos laikus, kas trukdo skau-
tybei plėstis, kaip sunku šių 
laikų jaunuoliui laikytis skau
tiškų įstatų, įsakymų, papro
čių. Su ypatingu dėmesiu ir to
lerancija reikia mokėti prieiti 
prie jaunimo, reikia daug ką 
jam atleisti. Šis dvasinis nuo
smukis gal ilgai nesitęs, nes tai 
yra mados dalykas, kaip moks
lu paremtas žmogaus auklėji
mas. Daugiausiai prie žmo
gaus nusmukimo čia bus 
prisidėjęs taip vadinamas "be-
haviorizmas", atsiradęs šio 
šimtmečio pradžioj Amerikoje, 
(kuris universitetuose tebelai
komas kaip paskutinis mokslo 
žodis) paneigęs racionalistinę 
psichologiją ir tuo pačiu žmo
gaus esminį skirtumą nuo gy
vulio; šioje sistemoje nebe
egzistuoja žmogaus siela. Šiuo 
metu behaviorizmas keičiasi — 
daug psichologų mokslininkų 
pripažįsta ir sielą ir asmeny
bę, nt'S su tuo kyla žmogaus 
kilnumas ir jo vertė, nepalygi
nami su kitais gamtos kūri
niais. Todėl yra vilties, kad 
žmonija atgaus savo orumą, 
savo dieviško prado sielos pil
ną pripažinimą, ir tada bus vėl 
lengviau suprantami kilnūs 
Baden - Povvell'io idealai ir tos 
formos, per kurias jis skleidė 
skautybę jaunimo tarpe. Mes, 
krikščioniškos pasaulėžiūros 
žmonės, tai išgyvename su di
deliu rūpesčiu, tačiau esame 
tvirti savo tiksluose. Daug kas 
pasikeitė mūsų gyvenime, ta
čiau tie, visuotini, idealai: Die
vui, tėvynei ir a r imui meilė ne
g a l i p a s i k e i s t i , mes jų 
siekiame, jiems tarnaujame. 
nes juos mylime ir esame įsiti
kinę, kad anksčiau ar vėliau 
žmonija įsitikins ir supras, kad 
tai aukščiausios vertybės, 
vedančios žmoniją į tikrą 
humanizmą. į taiką ir visuo
tiną gerovę. O to siekdami ir 
dirbdami būkime tikri, kad dir
bame gerą darbą. 

Skautininkas, kaip sąmo
ningas skautas, kaip mokyto
jas ir vadovas y a kartu ir vi
suomenininkas. -Jei jis nedirba 
tiesioginiai su skautais, kaip jų 
vadas, arba su mokykla, tai 
gyvendamas skautiška dva
sia, veikia visuomenę — ruo
šia skautiškiems idealams dir
vą. Skautininko įžodis yra 
pakartojimas skauto įžodžio, 
nieko daugiau, tačiau daug gi
liau turi būti suprastas ir įsi
sąmonintas, negu tą gali pa
daryti eilinis skautas. Įžodis 
yra toks esminis ir gilus reika
las, kad apie jį galima daug 
kalbėti ir niekada nebus per 
daug. Garbingam žmogui įžo
dis yra labai rimtas pasižadė
jimas ir apsisprendimas, nes 
čia daroma priesaika ne tik 
draugų ir vyresniųjų tarpe, bet 
ir Dievo akivaizdoje. Pasitai

ko, kad mūsų jauni vadovai nė
ra pilnai įsigilinę į įžodžio 
prasmę: vietoje Baden -
Povvell'io suformuoto įžodžio — 
"aš pasižadu tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui", sakoma — 
,,aš pasižadu būti ištikimas 
Dievui" ir t.t. Tarp šių dviejų 
pasižadėjimų yra didelis ir 
esminis skirtumas: būti ištiki
mam, tai reiškia nusistatymą, 
dvasios laikyseną, reiškiančią 
pasyvumą, o tarnauti—tai reiš
kia daryti, būti pozityviam, 
veikti. Visi skautų įstatai ir įsa
kymai yra suformuluoti pozi
tyvioje formoje. Tuo būdu skau
tas įsipareigoja būti pilnutiniu 
žmogumi per veiklą ir darbą. 

Kai mes kalbame apie tėvy
nę ir pareigas jai tarnauti, mes 
turim galvoje Lietuvą, nes mes 
esame lietuviai skautai. Lietu
va yra jau 40 metų paverg
ta.Okupantas žiauriai naikina 
jos kalbą, tikėjimą, kultūrą, bet 
kas svarbiausia, ir pačią tau
tą, fiziškai ją naikindamas al
koholyje, kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir net 
psichinėse ligoninėse. Čia ir 
iškyla klausimas, kaip mes, bū
dami taip toli nuo tėvynės, 
galime tarnauti Lietuvai? 
Skautui, davusiam įžodį, neuž
tenka būti ištikimam Lietuvai 
ir tūnoti sau, kur nors, ramia
me kampelyje, bet jai tarnauti, 
reikia jai padėti atgauti nepri
klausomybę. 

Mūsų priešas yra didelis, jo 
veikla reiškiasi visame pasau
lyje, jis kovoja ne vien ginklu, 
bet ideologija ir propaganda, ir 
kaip tik tais ginklais tikisi už
kariauti visą pasaulį. Taigi 
sąlytį su priešu mes turime vi
same pasaulyje, ir čia, Aus
tralijoje, penktajame kon
tinente, pr iešas visomis 
jėgomis stengiasi įsikabinti. Ir 
nesistebėkite, kad jis to siekia 
mūsų pačių rankomis, ragin
damas mus pasilikti ištiki
mais Lietuvai. J i s apdovanoja 
mus įvairiom dovanom ir pa
slaugom, kad tik mes tylėtu
me, kad mes tik parodytume 

savo prielankumą. Daug jis iš 
mūsų tuo tarpu nereikalauja, 
bet jo vedamai propagandai to 
pilnai užtenka. Jeigu mes su 
tokiu priešu draugaujame, 
naudojamės jo paslaugomis, 
jeigu kartu sėdime už vieno 
stalo ir geriame tą pačią vod-
ką, užkąsdami kaviaru, tai jis 
mums jau nebe priešas, mes j 
nebijome. O to propagandai 
kaip tik ir reikia — matote, vel
nias ne toks baisus, kaip jį pie
šia. Taip besielgdami mes pa
dedame savo priešui laimėti 
mūšį po mūšio ne tik Lietu
voje, bet ir Australijoje, kuri 
neturi jokio supratimo, kas yra 
komunizmas. Aš čia nesiimu 
spręsti, ar toji mūsų kai kurių 
skautininkų akcija yra sąmo
ninga, ar ne, bet ji yra seniai 
pastebima. Ne iš vieno skau
tininko teko girdėti: "Aš ne 
politikas, ir aš nieko nenoriu 
žinoti apie politiką!" Toks 
pasakymas, atrodo, tarsi bal
zamas, turėtų jį apsaugoti nuo 
sugedimo, duoti jam laisvas 
rankas elgtis kaip nori. Skau
tų organizacija, žinoma, nėra 
politinė, ji neina versti val
džios ir statyti naujos, bet ar 
čia tik politika, kai visa tauta 
naikinama, kai žmogui panei
giamos visos žmogiškosios tei
sės negirdėtu brutalumu? Jei
gu skautas nėra politikas, tai 
jis yra riteris, stovįs skriau
džiamųjų pusėje, bet jis negali 
likti neutralus savo tautos kru
vinai žaizdai; jo žmoniškumas 
jį verčia veikti ir skriaudas ati
taisyti. 

Tai tokia yra skautiškoji 
dvasia, tokia yra įžodžio pras
mė. 

("Tėvynės Židinys") 
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nuožiūra N'esunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

"AUŠROS V A R T Ų " 
TUNTO SUEIGA 

. "Aušros Vartų" tunto suei
ga įvyks sekmadienį, rugsėjo 
26 d. Visos sesės renkasi 9:00 
vai. ryto Jaunimo centre. Da
lyvausime 9:15 vai. r. šv. Mi
šiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po Mišių, 10:15 v. r. bus iškil
minga postovyklinė sueiga 
Jaunimo centro salėje. Visos 
sesės dalyvauja tvarkingomis, 
pilnomis uniformomis (Skau
tės su tamsiai mėlynomis koji
nėmis iki kelių; vadovės su nai
loninėm ' 

Būk linksmas kaip upelis, 
kuris ir tarp uolų džiaugsmin
gai čiurlena. 

Z. M. Varsi 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susi tar imą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAZEIKA 
Gi DYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8: antr 1 2—O; penkt. 10—12, 1—o. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir m o t e r ų ligos 
Ginekologinė Ch i ru rg i j a 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 VVest 71 st St reet 

Va!.: pirm., antr . ke tv . ir penkt . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet. 

Dr . Ant. Rudoko kabine tą pe rėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

Tel. — GR 6-24C30 , 
Va!, pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
7-o antr , ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 » 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159J 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Sireet 

Va!.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampa-
Va! : pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Paee »06058 

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K $ A 
VAJKV LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
valandos pagal susitarimą 

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

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 NV.ių 5 8 4 . - 2 7 
P ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos paga! susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
A K i y LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
I i i N O l VVABASH AVE. 
Valandos pagal susi tarimą 

KVIEČIA I POKYLI 
Clevelando "Neringos" tun

to tėvų komitetas rugsėjo 25 d. 
ruošia balių "Vasarą paly
dint". Balius įvyks Lietuvių 
namuose. Jo programą atliks 
tunto skautės. Laukiama ypač 
jaunoji karta. Pradėdami ruoš
tis Jubiliejiniams metams, pa
simatytame baliuje. 

V. Bac. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč :r šešt 

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

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

V J 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Jirm , antr., ketv ir penkt 
iš anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

^Valandos pagal susitarimą - Pirm 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DANTV GYDYTOJAI 
2*54 VVest 63rd Street 

Vai paga! susitarimą antr . treč , 
ketv 10 v ryto iki b v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Lietuvių Bendruomenei — 

PRAŠOM LYGYBĖS! 
Šį — rugsėjo — mėnesį pa

gal tradiciją žymime JAV Lie
tuvių Bendruomenės mėnesiu, 
ir ta proga štai kelios observa-
cijos: 

(1) Ar neteko pastebėti tam 
tikruose mūsų visuomenės 
s louksn iuose t endenc i jos 
Bendruomenę traktuoti lyg tą 
pasakų .podukrą: iš jos dau
giau nei iš kitų reikalauti, ant 
jos greičiau nei ant kitų užsi
rūstinti? 

Kad, sakysim, VLIKo ir 
ALTo vadovai kartais klysta, 
yra išvada, kurią galima gele
žiniu loginiu griežtumu išvesti 
iš fakto, jog jie yra žmonės (o 
visi žmonės palenkti dėsniui: 
errare humanum est). Bet 
pabandyk vieną ar kitą tokį jų 
suklydimą viešai priminti — ir 
tuoj būsi apkaltintas tų veiks
nių "niekinimu", noru juos 
"sugriauti", "etikos nepaisy
mu" ir visur ir visada paran
kiu "talkinimu okupantui". 
(Vienintelis būdas šitokių rep
likų išvengti — kritines pasta
bas apsupti tokiais reveran
sais, atsiprašinėjimais ir geros 
valios įtikinėjimais, kokiais gė-
dytųsi pats popiežius). Tuo tar
pu į Bendruomenės vadovus 
žiūrima lyg į kažkokius žemes
nės rūšies padarus: laidyk į 
juos smailiausiom strėlėm, piū-
dyk ant jų pikčiausius reto
rinius šunis — ir niekas nieko 
tau nesakys apie jokias "eti
kas", o gal dar ir pagirs už 
"atvirą tiesos žodį". Barzdu-
kas, Nainys, Gaila, Gečys, 
Kutkus, Zerr, Cesonis, Kaman-
tas, — paskaičius tam tikrą 
spaudą, atrodo, kad tai ne var
dai (klystančių) žmonių, o tie
siog šėtono įsikūnijimų, apie 
kuriuos gali nenusidėdamas 
prasimanyti bet kokią niekšy
bę (lygiai kaip ir tam tikruose 
amerikiečių sluoksniuose me
tų metais vis iš naujo karia
mas tas pats Nixonas, nekal
bant jau apie tikrai baisų 
Hitlerį, su kuriuo ir vienas ki
tas iš minėtų bendruomeni-
ninkų, žinoma, yra buvęs ne 
kartą "etiškai" sulygintas). 

(2) Bendruomenės pagrin
dinis sau pasistatytas uždavi
nys — lietuvybės ir lietuviškos 
kultūros išsaugojimas išeivijo
je, lygiai kaip ir pagrindinis 
VLIKo ir ALTo pasis ta tytas 
uždavinys — Lietuvos išlais
vinimas iš sovietinio okupan
to. Bet dabar įsivaizduokime 
štai kokią padėtį. Atsistoja kur 
nors sau žmogelis ir, kreip
damasis į VLIKą ar ALTą, ši
taip drožia: "Jūs, nevidonai, 
niekam neverti, nes jau ketvir
tas dešimtmetis kaip Lietuvą 
laisvinat ir vis dar jos neiš-
laisvinot!" Niekas tur būt 
nesusižavėtų šio žmogelio pro
tingumu. Tačiau analogiškų 
kaltinimų Bendruomenei — 
kad ji nesustabdanti išeivijoje 
nutautėjimo ir lituanistinių 
mokyklų mažėjimo — vis daž
niau ir dažniau girdime, ir 
daug kam tai atrodo labai 
išmintingas priekaištas. Ko
dėl toks dvigubas s tandar tas? 
Juk (kaip gerai galėtų paliudy
ti senoji išeivija) išeivių tauty
bės išlaikymas svetimos vals
tybės ir kultūros aplinkoje yra 
kur kas panašaus sunkumo už
davinys, kaip ir krašto išva
davimas iš svetimųjų okupaci
jos, — todėl nesugebėjimas 
sustabdyti išeivijos nutautimo 
proceso yra nedidesnis pralai
mėjimas Bendruomenei, negu 
nesugebėjimas per 40 su vir
šum metų išvaduoti Lietuvos iš 

ALKOHOLIZMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
Degtinei pirkti nereikia stovėti eilėj 

okupantų yra pralaimėjimas 
AlTui ir VLIKui. 

(3) Kartais sugestionuo
jama, jog Bendruomenei ge
riau sektųsi lietuvybės išeivi
joje išsaugojimo darbas, jei ji 
nustotų "kišusis" į politiką. 
Bet kaip ir kiekvienoje tikrai 
demokrat inėje struktūroje, 
Bendruomenės vadovų "kiši
masis" į politiką seniai jos 
sąmoningų narių aprobuotas 
ir jokių papildomų įgaliojimų 
nebereikalingas. (Be to, — 
imant tik vieną iš daugelio pa
vyzdžių, kas kiekvienais me
tais iš eilės leistų knygos sto-
r u m o d o k u m e n t i n i u s 
"Violations of Human Rights" 
leidinius, jei Bendruomenė 
"nesikištų" į politiką?) Tiesa, 
jei visus savo išteklius, ener
giją ir laiką Bendruomenė 
kreiptų tik į lietuvybės išsau
gojimo sritį, gal ir turėtume 
šiandien vieną kitą lituanis
tinę mokyklą daugiau su vie
nu kitu šimtu daugiau moki-
n i ų . T a č i a u net i r 
hero išk iaus iomis pastan
gomis vienai Bendruomenei 
nepavyktų savo užsibrėžto 
tikslo visu šimtu procentų pa
siekti, lygiai kaip ir laisvini
mo veiksniams nesiseka visu 
šimtu procentų jų užsibrėžto 
uždavinio atlikti. 

(4) Kita vertus, kad teisingai 
pajustume esamų Bendruome
nės pastangų efektyvumą, 
valandėlei įsivaizduokime, jog 
visų kelių tuzinų Bendruome
nės vienetų (apylinkių, apy
gardų, krašto valdybų, tarybų, 
komisijų ir t.t.) šimtai akty
viausių darbuotojų iš karto iš 
lietuviško gyvenimo pasi
trauktų į grynai privatinį gy
venimą (kur nors už meškerės 
ar golfo lazdos galo, kaip dau
gelis tautiečių tai daro). Ar 
staiga nepajustų didžiulę sto
ką mūsų mokyklos, spauda, 
knygleidyba, net jaunimo or
ganizacijos? Ar nepratuštėtų 
renginių kalendoriai? Ar ne
dingtų iš lietuviškų salių prog
ramų rengėjai, pravedėjai, šel
pėjai? Ar išsyk nesusilpnėtų 
išeivijoj ir laisvajam pasauly 
Lietuvos pogrindžio balso ai
das? 

(5) Kas betgi nuoširdžiai ir 
rimtai (ne tik dėl pozos!) sielo
jasi ypač lituanistinio švie
timo išeivijoje likimu, štai čia 
turi progą savo nuoširdumą 
konkrečiai ir akivaizdžiai įro
dyti. Šį rugsėjo mėnesį visos 
Bendruomenės surinktos au
kos skiriamos vienam tikslui 
— lietuviškoms mokykloms. 
Jei lietuviškų švietimo židinių 
gyvavimas mums iš tikrųjų 
brangus, nepagailėkime ir 
šiam teikalui atrėžti stambes
nę ar kuklesnę "žaliąją duok
lę". O kam jau dreba ranka, 
net pagalvojus apie aukojimą 
Bendruomenei, tas tegul nu
kreipia auką tiesiai pasirink-
tajai mokyklai. 

Šių metų JAV LB Tarybos 
narių ir PLB seimo atstovų rin
kimuose dalyvavo apie 8,000 
balsuotojų. Statistiškai kal
bant, nėra jokios abejonės, kad 
kai vasario mėnesį visuomenė 
kviečiama remti laisvinimo 
darbus, tie 8,000 balsuotojų, 
parėmę Bendruomenę, bent po 
dolerį nuo galvos sumeta taip
gi ir VLIKui bei ALTui. Ar rug
sėjo mėnesį galime susilaukti 
panašaus dosnumo mūsų visų 
branginamam tikslui ir iš — 
Bendruomenės kritikų? 

M. Dr. 

AR SVARBIAU D U O N A 
Š I A N D I E N , NEI L A I S V Ė 
R Y T O J ? 

Vakarykštės dienos vedama
jame, stokojant vietos, praleis
ta tokia pastraipėlė apie 
dujotiekio teisimo rėmėjų argu
mentus ir vieną kitą vienišą tų 
argumentų kritiką: 

J r ką gi galima prieš šituos 
argumentus pasakyti? Pasaky
ti, be abejo, daug galima, bet 

kas tatai girdės ir į galvą ims? 
Tokų kaip von Kuehnelt - Led-
dihno nuomonės — ar gero jo 
pažįstamo, Austrijos ere - her
cogo Otto von Habsburgo, to 
paties, kuris, VLIKo paakin
tas, Europos Parlamente (deja, 
jokios vykdomosios galios ne
turinčiame) rungiasi už Bal
tijos valstybių bylos atgaivini
mą — maža kas klauso, maža 
kas paiso. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Prieš I Pasaulinį karą išim
tinė teisė pardavinėti spiritą ir 
degtinę Rusijoje priklausė 
valstybei. Spiritinius gėrimus 
pardavinėjo iš monopoliinės 
krautuvės. 1914 m. monopoliai 
tapo uždaryti ir Rusijoje buvo 
įvestas „sausas režimas", kas 
pagimdė po to iki tol negirdėtą 
samagono („kaduginės" ) 
varymą. Bolševikų šūkis prieš 
revoliuciją buvo: , ,Šalin 
alkoholį!" ir per revoliuciją 
1917 m. prasidėjo Rusijoje 
buvusių monopolių ir vyno 
sandėlių naikinimas. Tačiau 
tarybinė komunistinė vyriau
sybė 1925 m. draudimą 
pardavinėti sprititinius gėri
mus panaikino ir Stalinas at
virai pareškė, kad pajamos iš 
vodkos reikalingos krašto 
industrializavimui. 

Praėjo po to dešimtmečiai. 
Kai 1981 m. rugsėjo 15 d. ir vėl 
buvo pakeltos kainos spiriti-
naims gėrimams, apie reikalin
gas pajamas valstybės iždui 
nebuvo prasitarta nei žodžio, 
bet veidmainingai pasiaiškin
ta, jog kainos pakeliamos, kad 
sumažintų alkoholio suvartoji
mą. 

Yra pasaulyje ir tokių tyrinė
tojų, kurie iš įvairių Sov. 
Sąjungos spaudos padrikusių 
žinučių, iš įvairių respublikų 
atskirų duomenų ir analizių, 
monografijų ir techninės 
literatūros sugeba apytiksliai 
nustatyti alkoholinių gėrimų 
pramoninės gamybos apimtįir 
jų suvartojimą Sov. Sąjun
goje. Tuo kaip tik domėjosi 
Alkoholizmo studijų centras 
prie Kutgerso universiteto, 
Amerikoje. To centro vedėjas 
prof. V. Trempi paruošė knygą 
„Spi r i t in ia i gėrimai Sov. 
Sąjungoje". Cia sur inkt i 
įdomūs duomenys apie alko
holizmą Sov. Sąjungoje. 

Sov. Sąjungoje pagamina
ma dabar apie 3 bilijonai litrų 
degtinės per metus, apie 4 bil. 
vyno, 200 milijonų litrų šampa
no, 100 milijonų litrų konjako 
ir 6.5 bilijonų litru alaus. Tai 
trigubai daugiau negu prieš 
25 metus. Atitinkamai padi
dėjo ir suvartojimas: perskai
čiavus visą tai į gryną alko
holi, Sov. Sąjungos gyventojai 
jo suvartoja apie 2.5 bil. litrų. 
Prieš 2-5 metus buvo suvartoja
ma tik apie 620 milijonų litru. 
Tokiu būdu kiekvienam sovie
tų gyventojui, priskaičius 
senus ir vaikus, tenka po 10 
litrų gryno alkoholio, trigubai 
daugiau negu 1955 m. 

Kilo alkoholio gamyba, kilo 
taip pat jo kaina, ir 1979 m. 
Sov. Sąjunga iš spiritinių gėri
mų uždirbo 39 bilijonus rublių. 
Tai penkis kartus daugiau 
negu per penktojo dešimt
mečio vidurį. Pagal prof. 

Trempl io apskaič iav imus , 
sovietinis pilietis degtrinei 
išleidžia 150 rublių per metua, 
ir tai sudaro 7% jo metinio 
uždarbio. Bet čia Trempi pridu
ria, kad vien tik duomenys 
apie valstybinę gamybą spiriti
nių gėrimų ir jų pardavimą 
neduoda mums tikro ir pilno 
vaizdo, jei nebus priskaityta ir 
nelegalinė naminė samagono 
gamyba. Aukštos valstybinės 
degtinės kainos, nesudėtingas 
naminės degtinės darymo 
procesas ir jo ingredienta 
prieinamumas skatina gyven
tojus prie šios gamybos. 

Apskaičiuot i išgeriamo 
s a m a g o n o kiekį Sov. Są
jungoje labai sunku, bet 
galima. Tai daroma iš į akis 
krintančio skirtumo spiritinių 
gėrimų suvartojimo tarp mies
to ir kaimo: miesto gyventojai 
išleidžia valstybinei degtinei 
30-40% daugiau pinigų, negu 
kaimo gyventojai. Tą stebuklą 
gali paaiškinti tik tas faktas, 
kad kaimuose daugiau varo
m a s samagonas. Kaimietis per 
metus sunaudoja daugiau 
negu 40 kg cukraus, o miesto 
gyventojas tik 30 kg. Iš pana
šių samprotavimų Trempi 
padaro išvadą, kad Sov. Sąjun
goje pagaminama ir išgeria
ma per metus vienas bilijonas 
ir 700 milijonų litrų sama
gono, ir kad iš to kiekio miesto 
gyventojams tenka 700 mili
jonų litrų, o kaimo gyvento
jams vienas bilijonas. Toks 
apskaičiavimas neprieštarauja 
ir kai kuriems sovietų šalti
niams. Taip pvz. akademikas 

Strumilin „Eko" žyrnale 1974 
m. ir prof. Sonin knygoje 
„Gyventojų p lė to j imas is" 
sutartinai tvirtina, kad sama
gono suvartojimas Sov. Sąjun
goje sudaro pusę bendro deg
tinės kiekio suvartojimo. 

Ne vien samagoną savo kny
goje aptarė profesorius. Juk ne 
vien šis gėrimas geriamas, bet 
ir odekolonas, denatūratas, 
valerijono lašai, politūra ir kt. 

Tai tik viena pusė alkoholio 
problemos Sov. Sąjungoje, kita 
labai rimta — tai alkoholizmo 
pasekmės. Sov. Sąjunga — 
vienintelė pasaulyje pramo
ginė valstybė, kur gyvenimo 
imžius ne ilgėja, bet trumpėja. 
1960-1974 metų tarpe vyrų 
amžius sutrumpėjo per 1.5 
metus, nuo 65.5 iki 64 metų. Po 
1974 metų Sov. Sąjunga atsisa
kė duoti žinias Pasaulinei 
sveikatos organizacijai. Viena 
tam priežastis — gėrimas. Ir 
„Komsomoiskaja P r a v d a " 
1980 kovo 15 d. rašė, kad alko
holikų amžius Sov. Sąjungoje 
nesiekia ir 55 metų, o negerian
tys ar saikingai geriantys 
pasiekia vidutiniai 72 metų. 

O kiek nelaimingų įvykių 
pramonėje ir t ransporte. ' 
Kiekvienas ketvirtas nelai
mingas įvykis pramonėje dėl 
alkoholio kaltės. Sovietų mili
cija nusiskundžia, kad 40% 
šoferių, dėl kurių kaltės įvyks
ta susisiekimo nelaimės, būna 
išgėrę. 1978 m. dėl susisiekimo 
nelaimių žuvo apie 50,000 
žmonių; iš jų 33,000 dėl girtų 
šoferių kaitės. 1966-1976 metų 
la ikotarpy dėl alkoholio 
mirtingų nelaimių skaičius 

padidėjo 2.5 kartus. Pagal 
žurnalą „Sovietų valstybė ir 
teisė", apie pusė alkoholikų 
miršta nuo susižeidimų, 96% 
visų žuvusių per gaisrus buvo 
girti. 

Paplitęs alkoholizmas ta rp 
moterų padidino vaikų mirtin
gumą, negirdėtą kultūringose 
šalyse. Iš žurnalo „Sociolo
giniai 1980 m. tyrinėjimai" 
sužinome, kad motirrų alko
holikių vaikai miršta gims
tant arba per pirmuosius dve 
jus metus 3 ar net 5 kartus 
daugiau anegu vidutiniai Sov. 
Sąjungoje. O iš tų, kurie lieka 
gyventi, 45 nuoš. yra proti
niai atsilikę. Sovietinių ad
ministratorių tv i r t in imu, 
daugiau negu pusė visų nusi
žengimų šalyje įvyksta dėl 
alkoholio, iš jų 90 nuoš. chuli
ganizmo. 80 nuoš. išprievarta
vimų ir užmušimų. 80 nuoš. 
n u s i ž e n g i m ų p a d a r y t ų 
nepilnamečių įvyksta girtam 
stovy. Dėl alkoholio suyra 
šeimos. Dabar šalyje skinasi 
kiekviena trečia šeima. 40 
nuoš. skyrybų įvyksta dėl alko
holio. 

Alkoholis duoda valstybės 
iždui daugiau negu 10 nuoš. 
pajamų. Žinoma, lengviau 
apskaičiuoti pa jamas už 
parduotus vodkos butelius 
negu įvairius nuostol ius , 
padarytus valstybės ekono
mijai iš to paties butelio. 
Tačiau Tbiliso universiteto 
sociologų kolektyvas apskai
čiavo, kad Gruzinų respub
likoje spiritinių gėrimų paja
mos per metus sudarė 146 
milijonus rublių, o ekonominis 

Arkiv. Josepb Rerr rdin. perim-iamas Chiragos arkivyskupijos vadovavimą, sveikina lietuvių buri 

BAŽNYČIA S M E R K Ė 
G E N O C I D Ą 

Vatikano spaudos atstovas 
reagavo į vieno Izraelio vyriau
sybės pareigūno kritiškus 
pasisakymus prieš popiežių ir 
Bažnyčią. Atsakyme pažymi
ma, kad pareiškime, kurį Izrae
lio vyriausybės atsakingas 
pareigūnas padaręs Jeruzalė
je, yra išsireiškimų, kurie ne 
tik stebina, bet yra beveik 
neįtikėtini. Jie sudaro įspūdį, 
lyg būtų buvę užmiršta emoci
jų sukeltomis aplinkybėmis, 
kurios, tačiau, objektyviai 
nėra pateisinamos, lyg būtų 
buvę užmiršta visai tai, ką po
piežius, A p a š t a l ų Sos ta s , 
katalikų Bažnyčia, jos gany
tojai ir organizacijos įvai
riuose kraštuose yra atlikę 
prieš Antrąjį pasaulinį karą ir 
karo metu, siekiant apsaugoti 
ir išgelbėti tūkstančius žydų, 
laikydami tai esmine krikščio
niška ir humaniška pareiga. 
Tai turėtų būti visiem gerai 
žinoma, ir šį faktą gali paliu
dyti labai daug žydų, tebegy
venančių Izraelyje ir kituose 
kraštuose. Pasikėsinimo prieš 
tiesą negalima praleisti tylo
mis, kaip lygiu būdu negalima 
užmiršti tai , ką popiežius yra 
pasakęs įvairiomis progomis, 
pavyzdž iu i , l a n k y d a m a s i s 
Auschvvitzo koncentracijos sto
vykloje, kur griežtai pasmerkė 
prieš žydų tautą, ir ne tik prieš 
ją, nacių įvykdytą genocidą. 

nuostolis už tą patį laiką — 200 
milijonų rublių. 

Sov. Sąjungoje oficialiai 
užregistruota du milijonai 
alkoholikų, kuriuos reikia 
gydyti ir tam gydymui išlei
džiama 2.5 bilijonai rublių. Iš 
deš imt ies p rava ikš tų a r 
pavėlavimų į darbą, devyni jų 
yra dėl pagirių, o kai išmo
kama alga arba avansas, 
pravaikštų skaičius triskart 
padidėja. O kas apskaičiuoja 
kolosaiinius nuostolius, kai 
samagono darymui sunau
dojamos tonos cukraus, grūdų, 
bulvių, cukrinių runkelių? 

Alkoholizmo vaizdas aiškus: 
alkoholio vartojimas gadina 
sovietinių gyventojų gyveni
mą, sveikatą, gerovę, bet užtat 
komunistinė vyriausybė gali 
užlopyti savo biudžeto spra
gas. Nesunku išvilioti iš 
gyventojų pinigą už niekus, 
kai išleisti jį, išskyrus degti
nės, bemaž nėra kur. Neteko 
girdėti ir nusiskundimų, kad 
dėl degtinės reikėjo stovėti eilė
je. 

Valstybė, nugirdanti savo 
tautą, gyvena psichologija 
laikinųjų galiūnų: ,,Po mūsų 
nors visuotinis tvanas" . 

(Sutrumpinta iš 
..Russkaja Mysl") 

T. 
7T--3-' >T^rr_-.r^L -

SKIRTING 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

A N D R I U S NORIMAS 

„Pas mus daug kas gauna siuntinius, tai mes 
grožimės jūsų gražiais daiktais. Pas mus kol ka-
tokių negamina, ir mada kiek atsilieka, tai visi 
griebia pirkti. Jeigu Tu sugalvotum mums ką nors 
atsiųsti (gal mamai, nes man sunkiau ją aprengti', 
tai prašyčiau Tave įdėti man aktoriško grimo — 
mačiau, labai puikūs tonai, blakstienos ir pan. Viena 
lietuvė artistė gavo, tai neatsidžiaugia. Aišku, nelai
kyk tai už pareigą, bet jeigu tai nebrangiai i ĮilUmj i 
ir nelabai apsunkintų Tave. 

„Dana mokosi 10-toj klasėj, mokosi ir muzikos. 
Ji gabi ir išmintinga mergaitė. Rita mokosi II kurse 
universiteto — žurnalistė. Šiandien parėjo laiminga 
— gavo naują uniforminę kepuraitę (s tudP n ta i Lietu
voj įsisteigė uniformines kepures) Dana su manin 
buvo Maskvoje, o pernai Leningrade, taip kad matė 
du pačius didžiuosius mūsų miestus, daug muziejų ir 
teatrų lankė. Aš vasarojau Odesoje, prie Juodosi09 
jūros. Bet buvau tik dvi savaites, nes reikėjo ruost -
gastrolėms. 

„Tai taip mes ir gyvenam. Tiesa, ir dabar ja i 
turiu bėgt į darbą. Aš amžinai lekiu ir skubinu. Po 
premjeros turėsiu daugiau laiko, parašysiu įlgesm 
laišką, o dabar nepyk. 

„Bučiuoja karštai Tave ir Tavo šeimą. Tikiuos. 
kad dar sveikinsiu Tave su Kalėdom ir N. Metais 
atskirai. — Petronėlė". 

Skaudžiai sugėlė žodžiai „pačius didžiuosius 
mūsų miestus"... Vadinasi, mano sesuo laiko save 
..plačiosios tėvynės" piliete, jeigu Maskvą ir 
Leningradą vadina ..mūsų" miestais. 

Kitą dieną atėjo mamos laiškas. Stambokos, taip 
pažįstamo braižo raidės ir pakankamai lygios eilu
tės. Jos lietuvių kalba, kaip ir anais laikais, taip ir 
pasiliko labai ribota, nes vidutinio amžiaus moteriai 
daug sunkinu mokytis naujos kalbos, kaip vaikui. 
Mat. mano mamytė guvo gimusi Estijoje, Puituski 
mieste, medicinos studento šeimoje buvo vyriausioji 
duktė. Ilgainiui tėvams išvykus į carinės Rusijos 
gilumą, ji greit pamiršo gimtąją estų kalbą, bet 
žymiai geriau kalbėjo vokiškai, o geriausia, žinoma, 
rusiškai. Lietuvoje ji šiek tiek sulietuvėjo ir, štai. 
dabar rašo man laiškus lietuviškai. 

Pirmasis laiškas iš motinos mane ir vėl sujau
dino iki sielos gelmių. 

„Vilnius, II lapkričio, 19... m. 
„Mano brangiausias Rolandas! 
Kiek aš kenčiau Kaune: neturėjau nuolatinio 

buto arba kambario Išvažiavau j Kauną 7 balan 
džio ir laukiau gauti Tavo antrašą, Petronėlė nors ir 
parašė, kad Tu jai atsiuntei laišką iš Čikagos ir kad 
Tu rūpinies apie mane, bet ji Tavo adreso man neda
vė, dar uždraudė, kad Tau rašyčiau. Man ji parašė, 
kad ji Tavo laišką sunaikino ir pati Tau irgi nerašys. 
Per tuos septynius mėnesius saugodavau žmonių 
butus. Kai Petronėlė atvažiuodavo, vis rasdavo 
mane kitur. Turėdavau daug išlaidų pervažiavi
mams. 

„Buvau parašius laišką Adresų Biurui, betgi tik 
po trijų mėnesių jie atsakė, kad nežino, kam tas laiš
kas adresuotas. Nemanau, kad Amerikoj yra tokie 
kvaili ir nemandagūs žmonės. Prieš tai Tavo pažįsta
ma ponia Lukauskienė rašė Tau irsr- ;aišką ir ligi šiol 
negauna atsakymo. Tada aš parašiau į Maskvą 
Tarptautiniam Raudonam Kryžiui, bet irgi per du 
mėnesius negavau atsakymo, nors labai nuolankiai 
prašiau, kad man duotų Tavo adresą per mūsų sese
rį Genovaitę, gyvenančią Kaune. Man buvo gaila 
palikti Kaune mūsų naują salę. bet paskutini kartą 
turėjau labai prastą kambarį, tai tas mane privertė 
vėl nuvažiuoti pas Petr&nėlę. I^apkričio 9 laimingai 
atvažiavau, bet Petronėlė uždraudė rašyti Tau 
laiškus, neduoda adreso ir nerodė fotografijos... 

„Visai nelauktai tarp vokų, kur aš kažko ieško
jau, staiga pastebėjau tokį ypatingą konvertą ir paži
nau Tavo rašyseną. Negalėjau susilaikyti ir paėmusi 
lašką, kiek spėjau, perskaičiau. Paprastai neturiu 
įpratimo skaityti ne man adresuotus laiškus, nes esu 
auklėta būti sąžininga. Bet toks didis troškimas 
sužinoti apie Tave apėmė mane. o turėti Tavo 
antrašą taip norėjau, kad pamiršau visą gerą auklė
jimą ir su džiaugsmo ašaromis skaičiau Tavo laišką, 
nusirašiau antrašą. Tai atsitiko vakar, Subatos 
dienoj. Petronėlė man pamelavo, kad sunaikino 
Tavo laišką, o Dievas man davė progą Vilniuje rasti 
Tavo antrašą. 

„Aš be galo džiaugiuos, nors mano akys mato 
per didelę miglą, bet aš visgi dar galiu rašyti. Dabar 
rašau skubiai pašte, nes namie man negalima. I^bai 
norėčiau nuvažiuoti pas Tave. bet kiti žmonės sakė, 
kad tuomi pakenkčiau Petronėlei ir Gabrieliui. 

(Bus daugiau) 
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DARBŠTUS ŽEMAIČIŲ 
PALIKUONIS 

A. MASLAUSKAS 

Atsitiktinai pasitaikė proga 
aplankyti Naujosios Anglijos 
privatų Technikos institutą 
(New England Technicai 
Institute), 99 John Downey 
Dr., New Britain, CT. Šiam 
institutui vadovauja gerai 
lietuviškai kalbąs Anthony 
Mazalas (Nelės Mazalaitės 
artimas giminaitis). Paklaus
tas apie minėtą institutą, jo 
paskirtį. Mazalas mielai sutei
kė žinių ne tik apie institutą, 
bet ir apie savo profesiją, 
darbą. 

— Kaip žinote, institutui 
vadovauju aš. Jis yra vienas 
iš seniausių privačių institutų 
Naujojoj Anglijoj. Esu ne tik 
prezidentas, bet ir savininkas, 
nes 95" šėrų priklauso man, 
— pradėjo A. Mazalas. Esu 
gimęs 1918 rugpjūčio 1 d. 
Hartforde, Connecticut. Mano 
tėvai buvo kilę iš Lietuvos. 
Motina Stella Dapkus 
Kaltinėnų parapijos, mirė 
1945 m. Tėvas Antanas Maza
las gimė Darbėnuose, mirė 
1965 m. Abu tėvai buvo tikri 
žemaičiai, tai ir aš esu žemai
čių palikuonis. 

— Yra žinoma, kad lankėt 
Europą ir Lietuvą. Kaip atro
do gyvenimas okupuotoje 
Lietuvoje? 

— Europą lankiau kaip 
turistas, nesurištas su jokia 
organizacija. Buvau Vokieti 

parapijos anglų kalbos lekto
rium ketveri metai. Nuo 1981 
metų pabaigos einu Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo 
Hartforde komiteto pirminin
ko pareigas. Norime, kad klu
bas dar gyvuotų, norime jį 
išgelbėti nuo bėdų, nes jis yra 
vienas iš geriausių Naujoje 
Anglijoje, įs teigtas 1911 
m. Amer ik i eč ių ve ik lo je 
priklausau New Britain preky
bos rūmams (Chamber of 
Commerce) ir jau dvidešimt 
metų esu narys Knight of 
Columbus. 

Esu baigęs Šv. Trejybės 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą 1931 m., Hartford 
Public High School 1935 m. ir 
University of Indiana 1949 
metais. Aukštąjį mokslą teko 
baigti tik po Antrojo pasauli
nio karo, nes reikėjo atiduoti 
pareigą Dėdei Šamui. Karo 

į§ metu tarnavau signalizavimo Į 
korpe. 1942 nustačiau VHE j 
radijo kontrolės sistemą 
aštuntai oro divizijai. Nusta
tant radijo stotį, išradau 
pirmą, taip vadinamą ,,Co-
axial" VHF anteną, kurį gali 
būti įtaisyta radijo kontrolės 
kambaryje. Suprojektavau ir 
įjungiau sistematines elektros 
automatinės jėgos instalia
ciją, kuri apsaugoja radijo 
ryšį, laike netikėto elektros 
energijos išsijungimo. Esu 

joje, Lenkijoje ir okupuotoje apdovano ta s aukščiausia 
Lietuvoje. Kiek teko patirti, užfrontės bronzos žvaigžde su 
Lietuvos gyventojai ekono- kaspinu ir gavęs Amerikos 
miniai gyvena šiek tiek geriau prezidente ir Didžiosios 
už Lenkijos gyventojus, tačiau Britanijos vyriausybės raštiš-
visur jaučiama ruso okupanto 
priespauda — kontrolė. Aplan
kiau Vilnių, Kauną, Šiaulius, 
Raseinius, Kretingą. Vilnaus 
gatvėse daugiau girdėti rusų, 
lenkų ir vokiečių kalbos: 
Kaunas l ietuviškesnis — 
vyrauja lietuvių kalba. Tas 
buvo 1979 metais vasarą. 
Lietuva ir jos žmonės labai 
man mieli. Lietuvoje buvau 
dešimt dienų. Ypatingai graži 
Dzūkija 

ką pagyrimą. 
Grįžtant prie instituto, jame 

mokoma elektronika, komuni
kacija, analoginė ir vienženk
lė elektronika, mikroskopiniai 
p a t a i s y m a i ( m i c r o 
prosessesors) — perdirbimai. 
M o k o m a p a t a i s y m a i 
šaldytuvų, oro vėsintuvų, 
kompiuterių pagerinimo. 

Antohony Mazalas taip pat 
yra savininkas ir prezidentas 
, ,Mazal Electronics Inc ." 

— Sakėte, kad jūsų tėvai Newington, CT. Si kompanija 
žemaičiai ir jūs esate žemaičių 
palikuonis, ar lietuviškoje veik
loje dalyvaujate? 

— Kaip Amerikos vete
ranas, priklausau Lietuvių 
veteranų Sabonio postui Nr. 7. 
Esu jo komendantu dešimt 
metų. Esu Šv. Trejybės vyrų 
klubo kasininkas dvidešimt 
metų, Šv. Trejybės lietuvių 

N a u j o s i o s Angl i jos T e c h n o l o g i n i s in s t i tu tas , Br i ta in , CT, 
kurio s a v i n i n k a s ir vedėjas yra A. M a z a l a s . 

St. Petersburg, Fla. 
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SAUKIAMA ST. P E T E R S B U R G E , FLA. 

projektuoja specialias ante
nas TV, projektuoja ir gamina 
antenoms dalis. Jis yra vyr. 
inžinierius „Sound Technolo
gy, Inc. Enfieid, Ct., kur 
projektuojami elektronikos 
gaminai, kurių dauguma yra 
A. Mazalo išrasti. 

A. Mazalas 

(Atkelta iš 3 psl.) 
O pačioj pabaigoj turėjo būti 

Ši pastraipa: 
Kadangi vakarietis pasiry

žęs su sovietiniu imperializmu 
kovoti tik tol, kol toji kova 
nereikalauja atsisakyti pato
gaus ir sotaus gyvenimo, mūsų 
pastangos Vakarų politikos 
kursą pakreipti aktyvesnės 
talkos pavergtųjų išsilaisvini
mo link ir toliau atsidauš j 
nesėkmingumo sieną. Šiomis 
aplinkybėmis mums telieka tik 
(1) Žiūrėti, kad Vakarų poli
tika, užuot mūsų pageidauja
ma prasme pagerėjusi, bent 
išsilaikytų tokia, kokia dabar 
vra bent nepablogėtų ir (2) 
melstis, kad pačioj Sovietų 
imperijoj tolydžio stiprėtų tos 
jėgos, kurios vieną dieną išg
rauš ją iš vidaus. 

Turi išradęs ir užregistravęs 
sekančius patentus: 

1. Multichannel AM Radio 
Control System. 

2. FM Sequential Radio 
Control System. 

3. AM Radio Receiver — 
indentified as Mazaltine Sys
tem. 

4. FM Receiver for seąuen-
tial radio centrol system. 

5. APM (Amplitude phase 
modulations) adoptable for 
AM stereo reception. 

6. 300 ohm TV virė 
strippers. 

7. CO — Axial strippers for 
commercial and military use. 

8. IC and transistor rėmo-
vai tool. 

9. Automatic wireless light 
and power control. 

10. New type of Energy Light 
for public places. etc. 

11. New type of syntehtic 
sound generator. 

12. Automatic and digital 
controlled coin dispenser for 
juke boxes. video games, etc. 

13. Electronic finger prin-
ting machine. 

Yra patikrinęs ir recenzavęs 
McGravv Hill New York leidėjų 
rankraščius apie elektroniką. 
Taip pat yra parašęs ir 
perrašęs 27 elektroninėm 
laboratorijoms rankrašč ių 
(Electronic Laboratory and 
Laboratory — Text Manuaiss. 

Paklaustas, ką veikia laisvu 
nuo darbo laiku, Mazalas 
atsakė taip pat klausimu: 
..Kokiu laisvu laiku?" 

St. Petersburgo vardas lietu
vių tarpe jau gerokai išpopu
liarėjęs visoje Amerikoje, nes 
kolonija nuolat auganti ir veik
li. Visa eilė mūsų centrinių or
ganizacijų čia jau turėjo ir ar
timoje ateityje šaukia savo 
suvažiavimus. Pirmą kart LB 
istorijoje, š.m. spalio 23-24 d. 
Dolphin Resort viešbutyje, 
4900 Blvd., St. Petersburg 
Beach, Fla., įvyks ir JAV LB 
X-tosios tarybos pirmoji se
sija. 

Sesiją priimti ir jai talkinti 
yra sudarytas komitetas iš vie
tos LB apylinkės narių, kurio 
pirmininkė A. Kamiene; na
riai: K. Gimžauskas, A. Gruz
dys, G. Jezukaitienė, M. Kra
sauskas, M. Šilkaitis ir K. 
Urbšaitis. Komitetas savo dar
bų planuose numato pasirū
pinti įvairiais techniškais bei 
rengimo reikalais, kad sesija 
kuo sėkmingiau praeitų. Sesi
joje turėsime spaudos stalą. 
Pagal galimybę bus stengia
masi pagelbėti ir spaudos ats
tovams reikalingomis žinio
mis ir nuotraukomis. 

Spalio 23 d. 7:30 vai. vak. bus 
iškilminga vakarienė — bend
ra vakaris su svečiais bei St. 
Petersburgo lietuviais Lietu
vių klubo salėje. Bendrava-
karyje bus pagerbtas prel. 
Jonas Balkūnas, JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Tautos 
Fondo garbės pirmininkas jo 
80 metų sukakties proga. Pa
sveikins LB, TF bei kitų or
ganizacijų atstovai. Taip pat 
bus susipažinta su lietuvių 
draugais amerikiečiais, o kai 
kurie jų ir apdovanoti atitin
kamais žymenimis. Meninę 
programą atliks solistas Jo
nas Vaznelis iš Chicagos. Va
karo paįvairinimui bus šokiai, 
grojant orkestrui. Įėjimo auka 
10 dol. 

Laukiama, kad tarybos na
riai atvyks su žmonomis, nes 
sesija vyks kurortinėje vietoje 
ant pat jūros kranto su gražiu 
paplūdimiu, tinkama vieta 
praleisti atostogas. Poilsiauto
jams yra galimybių ir įvai-1 s 
rioms matytinoms išvykoms.! S 
Numatantiems apsistoti vieš-! S 
būtyje patariama užsisakyti' S 
kambarius iki š.m. rugsėjo 17 s 
d. Be oficialių atstovų, malo- 5 
niai kviečiama ir visuomenė 5 
dalyvauti tarybos sesijoje ir 5 
bendravakaryje. = 

Kas liečia sesijos teisioginę S 
eigą, IX-tosios tarybos pre- S 

zidiumas jau yra išsiuntinėjęs 
išrinktiems tarybos nariams 
darbotvarkę, kuri plati ir įvai
ri, draug su reikalingomis 
informacijomis. Reikia many
ti, kad tarybos atstovai, turį su
gestijų dėl sesijos, patieks jas 
prezidiumui. Seniau šis reika
las iš anksto būdavo gvildena
mas ir spaudoje, iškeliant 
aktualius svarstytinus klausi
mus. Kai kada taipgi išryškė
davo kandidatai į vadovau
jančius LB postus, kurių 
būdavo ir pasisakymai. Tiki
masi, kad kas nors išsitars 
apie tai ir dabar. 

K. Gmž. 

PRANEŠIMAS 
Illinois universiteto Chica-

goje s tudentai dar gali 
registruotis lituanistikos kur
sams. Šį rudenį dėstomi šie 
kursai: 

LITH 101, pradinis kalbos 
kursas; 

LITH 104, lietuvių kalba 
pažengusiems; 

LITH 221, lietuvių proza; 
LITH 332, lietuvių kalbos 

sudėtis; 
LITH 299 ir 399 savarankiš

kas darbas. 
Pradinį kursą dėsto asisten

tas G. Aukštuolis; kitus kursus 
dėsto dr. Marija Stankus-Sau-
la i t ė . Studentui negalint 
paskaitose dalyvauti nustaty
tu laiku, su dr. Stankus-Saulai-
te galima susitarti kitu laiku 
susitikti. Slavistikos skyriaus 
telefonas 996-4412; lituanis
tikos raštinės telefonas 996-
5465. 

Rudens ketvirčiui universi
tete užsiregistravo 20,000 
studentų; iš jų daugiau negu 
700 naujų. Iki šiol lituanis
tikos kursams užsiregistravo 
apie 20 studentų. 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

C E M E N T O D A R B U S 
Naujus ir pataisymus 

TeL — 476-8402 

CLASSiFiED ADS 
B E A L E S T Ą T E 

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

illlllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOcftfOS FAKCELS E X P R E S 6 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 j 

SIUNTINIAI 1 L1ETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
itiiiaiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiuiiuuiiuiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS 1& BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas jmokė-
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-

| rementuotas. 42-os ir Artesian ApyL 
2-jų butų medinis, {rengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 4S6-787* 
ŠIMAITIS REALT1 
2951 West 6Srd Street 

OAK FOPvEST — Savininkas parduo
da "ranch" stiliaus namą. 3 miegami, 
2 virtuves, 1 Vi vonios. Angliškas rū
sys. 2 maš. garažas. Kaina 89,000 doi. 
Teirautis tel. — 687-8874. 

10% — M% — S0% pi*1«u mokfiatt 
• i apdraud* snu agnias ir automo
bilio pm 

GAUTAS NEDIDELIS SKAIČIUS 
„TERROS" isleisty knyg^: 

Užuovėja Novelių romanas. Marius Katališkis. 368 psl., 
1952 m , 

Šventadienis už miesto. Noveles. Marius Katališkis. 356 psl., 
1963 m. k. v 

Žeme dega. Atsiminimai. I d. Jurgis Savickis, 456 psl. 
1965 m. k. v ._ 

Žemė dega. Atsiminimai II d. Jurgis Savickis. 418 psl., 
1965 m k. v 

Apie laiką ir žmones. Atsiminimai. Jonas Aistis. 250 psl. 
1960 m. k. v 

Tūzų klubas. Novelės. Antanas Tulys. 198 psl., 1960 m. 
k. v 

Lietuvos Istorija. Šeštoji laida. V. Daugirdaitė-Sruogiene. 
416 psl. k. v 

Karoliai. Novelės . Guy de Maupassant. 286 psl.. 1952 m 
Nepriklausomą Lietuvą statant. Atsiminimai. Rapolas 

Skipitis. 440 psl., 1961 m. k.v 
Sužadėtine. Novelės. Juozas Tininis. 182 psl., 1957 m 
Vėjo dainos. Eilėraščiai. Aldona-Irena Nasvytytė. 50 psl 
Tomas Nipernadis. Novelių romanas. August Gailit. 316 psl., 

1952 m 
Grimų pasakos. Vertė St. Vainoras ir V. Civįnskas. 172 psl. 

1956 m . . . 
Kolombą. Romanas. Prosper Mėrimėe. 222 psl $3.00 
Kon-TikL Iš norvegų kalbos vertė Stasys Vainoras. 416 psl. 

1954 rn. 
Senas kareivis Matutis, .ašakojiBBas rie n rastą T.aitj. 

Jurgis Jank ;s. 238 pat '955 m. k * 
Vardai vandenim1? ir dienoms. Er~raščiai. Ju-gis Bk s. 

72 psl 
Pabudimas. Drama. Antanas Škėma. 64 psl. 1956 m. 

$5.00 

S5.O0 

$6,00 

$6.00 

$3.00 

$5.00 

$6.00 
$3.00 

$5.00 
$3.00 
$2.00 

$3.00 

$3.00 

S4.0Ū f 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiumiiimiiiiiiiiiimiiiiiuum 

Master Plumbing 
Liceaced, Bonded, Insursd 

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

SERAPINAS 636-2960 

imimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiimiiiiimu 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Išvalau ir įdedu visų rūšių 
Pečius ir Vandens šildytuvus 

A. BANYS — Tel. 447-8806 
imufmmnuiuuniiimniinunmiifffinn 

UNION PEER, MICHIGAN 
Vienas blokas nuo Michigan ežero 
parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) namas 
lietuvių apylinkėje. Keletas baldų. 
$29,500 arba duokite pasiūlymą. 

NADRA K. REAL ESTATE 
Skambint tel. 616—469-2090 

ninnfTrrrrrrmrrrnTniliiiiiifiiiiiiailiiiiiii 
BUTC NUOMAVIMAS 

Drsadimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T C R S 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
HIIIIIIIHIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlUllHIUlIUlUH* 

« t « r s L i A R s t e t 

$3.0.-
I 

• l ! l ! | t l l |H|IHni!HII I I I IUIHII l l l l l l l I ! IMH" 

U A. * i s1 K U S 

$ 
$1.50 

Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd St., Chicago, BL 

60629. Pastaba: Užsakant per paštą, pinigų nesiųsti. Užsimo

kėsite gavę sąskaitą su persiuntimo išlaidomis 

SERVICE 
Bl.iC 

. r.iap!čwood, tel. 254-7450 
NO" I Hl j 

Taip pat d&;-omi VEItTIMAl. 
G ; M ; N » V iškvietimai, pildomi 
PILIKTYBP.3 PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
MHmr'T7?r>"rrM!n!;!!!iii!'iA2::in •!"•'< 

^IHHIiHIlilIlIllIlIlIilHllllllllllllllllllllllllllllllinUliilIiiililIilISniIIIIIiįHIiiilflilIlII^ 

I JAY DRUGS V A I S T I N I | 
| 2759 W. 71st St.f Chicago, B. 6G52S | 
3 « RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNiE MAY S AL- § 

DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS į 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininku § 
Atdara iickiadieoiais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro i 

n u 9 vai ryto iki 3:30 vai. vakaro -

Tel. — 4 7 8 - 2 2 0 6 | 
fmiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiniiii i i i i i i i i i i i iK 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
1 

T K TAU VIENAI 

nCVYNEI AUKOJAM 

AUKURAS 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras gu 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi-
cužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Žali laukai. Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė-
?a Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
>same mea gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
sodeika. Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

citmidniitnilniiiiiniiimiiimiiiiiiitii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos . Radijai , 

Stereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir T * l s y m a s . 

w : a i i H M T V 
^346 W. 69 St., tel. 716-1486 

liMHiiHiiHiiuHiuuuiiriiuiiniHuiiiiiiin 

M O V i N G 
S S R f i N A S perkrausto b 2 l d u s ii 
kitus daiktus. Ir iš toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 
>riimame MASTER CHARGE ii VISA 

Tetef. — WA 5-8063 

lllllllllillllllllillllllllliilllllllllllllllllllilt 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite \ "Draugo" ad 
mimst raciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti }-
vairiu liaudies meno darbų: me-
1žio keramikos, drobės, taip 

'• oa* eražiai papuoštų lėlių 

D r a u g o " » r-psas; 4 5 4 5 W « i f 

.,.; «ii Hi l i l i ia l l l l l l l l l l l l l l l l l l l immil l l 

įveliąs j altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA. MIC 

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

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE. 

i 

Užsakymus siusti šiuo adresu: 

D R A U G A S 

SIUNTINIAI ) LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
C hieago, IU. S0632. tel. 927 5980 

4545 W . 63rd St., Chicago, IU. 60629 
Užsakant pridėti 50 ct. už kiekvieną piokstelę persiuntimui. Elinois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

MtlIi lI lMUIIIIIMIUIIIIi i lIUIMIIIIl i l i i l I lI lI* 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmę opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė . Marga
rita Momkienė, Aldons Stempužie-
ne, S t a s y s Baraa. Groja simfoni-
ois orkestras. Diriguoja Aleksand
ras Kučiūnas. 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

P A T I K S L I N T A BE P A G U A L I N T A 
AŠTUNTOJI LAIDA 

S u r e d a g a v o 
Juozitnin.i D a u i v a r d i e n ė 

ora d ienom Draugo s p a u s t u v e 
..do aštuntą iatdą šios pepuha-

rios virimo k n y g o s . J. Daužvardie-
iiė vėl pat iks l ino ir pagražino ši% 
laidą nauja i s paruoš imais . 

Tai g e r i a u s i a dovana n a u j o m s 
irtonoms ar marč ioms . D a u g e l i s 
apdovanojo k i ta tauč ius supažindin
dami juos su l ie tuvišku -naustu ir 
sirimu. š i k n y g a yra sukė lus i la
bai daug pas i s ek imo l ietuvių ir ki-
ai . iuut , a . i iuo vietose ir orgaiiiza 
įjase 

ž s a k y m u s s i ų s t i : 
D U A L I A S , Kn.vgų Skyr ių* 

4545 W. 63rd S tree t 
Chicago, Illinois 80629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

• 

V 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina i u pers iunt imu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Užsakymus s iųst i : D R A U G A S 
4545 We*t 6Srd St-, Chioaen. UI 
00629 

•Jf UIIIMIIIllllMIMIIMIIIIIIIinUlilUlfiKIUIlli 

n i inoU g y v e n t o j a i pridėkite dar 
20 centų m o k e s č i a m s . 

Remkite tuos verslininkus ku-

rie skelbiasi dien. „Drauge". 



i 

Neclituanų išvykos Darbo savaitgalį Tabor Farmoje, Michigane, iškilmingas 
atidarymas. Prezidiumas iš kairės: Edas Modestas — arbiter elegantiarum, 
Valentina Mažeikienė - vyr. vald. iždininkė, Antanas Juodvalkis — korp! pirm., 
Aloyzas Pečiulis — Los Angeles korp! Neo-Lithuania pirm. Kalba ALTS 
pirm. filisteris Vaclovas Mažeika. Prie vėliavos: Jurgis Lendraitis, Vitas Plio-
plys ir Gintaras Dargis. Nuotr. V. A. Račkausko 

LTS KORP! NEO - LITHUANIA 60 METŲ 
SUKAKTIS TABOR FARMOJE 

lietuviškai k po, kiek jie dalyva
vo lietuviškoje veikloje prieš ir 
po, kiek jie pakeitė savo nusista
tymą komunizmo atžvilgiu tei
giama ar neigiama prasme kur
su dėka ir taip toliau. Ar nebūtų 
pravartu turėti po ranka kon
krečius atsakymus į dažnai išky
lančius klausimus apie kursus?" 

"Galu gale, visi šitie svarsty
mai apie kelionių uždraudimą ar 
aprobavimą neturi daug reikšmės. 
Kol sovietai leis aplankyti Lie
tuvą ilgesnį ar trumpesnį laiką, 
tol važiuojančiu atsiras. Ir gerai. 
Visos kelionių priežastys yra tin-

vanų. 
Sovietai leidžia Lietuvoje pra

leisti 5 dienas, saugo budri KGB 
akis ir neleidžia aplankyti tė
viškės. Už tas lyg kalėjime pra
leistas kelias dienas turi brangiai 
sumokėti. 

Važiuojantiems į Lietuvą pa
tarė būti labai atsargiems ir pa
siruošusiems. 

Po dialogo vyko gyvos disku
sijos, daugiausiai dalyvaujant jau 
niems akademiikams. Tai nebu
vo nutarimo ieškančios svarbos, 
tad moderatorius baigminiame 

Binkio bute, Maironio gatvės 
19 n-ry, rinkosi rašytojai ir me
nininkai, pasivadinę "broliais pal 
dieninkais", ir diskutavo nauju li
teratūros formų klausimus. Tai 
ir buvo mūsų ekspresionistinio ar
ba futuristinio judėjimo pradžia, 
kuris vėliau buvo žinomas Ketu
rių Vėju vardu. 1922 m. pasirodei 
Keturių Vėjų Pranašas. Kiek vė-
liau ir žurnalas Keturi Vėjai- j 
Prieš keturvėjininkus kilo dusli i 
ir garsi reakcija, bet taip pat jie j 
susilaukė daug simpatikų ir net į 
prozelitu. Keturių Vėjų brolijos I 

žodyje nepadarė vienos išvados, j branduolį sudarė: Binkis, Petrė-į 
karnos. Visi pasiteisinimai priim-i nes ryšiai su Lietuva yra atskiro j n a s - Tarulis, Tysliava, Rimvydis, 

LST Korp- Neo — Lithuania 
šiais metais mini 60 metų sukak
tį. Šiais metais surengta garbės 
nario poeto Maironio akademija, 
o kitais metais ruošiamasi "Auš-

šiahdieną labiausiai rūpi lietuvy
bės išlaikymas ir visos tautos ge
rovė. 

Po A. Juodvalkio kalbos, filis
teris inž. Vaclovas Mažeika, nu

ros" šimtmečio sukakčiai, nes I švietė korporacijos eitą kelią, da-
laikraštį redagavo garbės narys barties raidą bei ateities uždavi

nius. 
Darbo posėdžio pirmoji tema: 

Ryšiai su Lietuva jaunimo aki
mis. Dalyvavo — Kazė Brazdžio-

dr. Jonas Basanavičius. 
Korporacija, atgaivinusi savo! 

veiklą 1950 metais (susiorgani-j 
žavus Clevelando padaliniui),: 
šiuo metu turi apie 800 korpo-
rantų, kuriu didesnę dalį sudaro 
čia mokslus baigusieji. 

Kiekvieną rudenį korporacija 
rengia . stovyklas, studijų dienas 
ar išvykas. Šiu metų išvyka įvy
ko rugsėjo 4, 5, 6, dienomis Ta
bor Farmoje, Sodus, Michigan. 

nytė ir Eglė Juodvalkė. Modera-
vo Vytautas Kasniūnas. 

Pirmoji kalbėjo Eglė Juodval
kė: 

"Ar ne keista, kad mes šian
dieną tebesvarstom klausimą, va
žiuoti į Lietuvą, ar nevažiuoti?... 
Prieš dešimt metu visus važiuo-

Išvyka buvo pradėta iškilmin- jančius apkalbėdavome, visokiais 
gu posėdžiu. Kalbėjo korporaci- žodžiais išvadindavome. Tik lai-
jos vyr. valdybos pirmininkas kui bėgant, pamatę, kad ir mūsų 
Antanas Juodvalkis: giminės bei draugai rikiuojasi į 

"1922 m. lapkričio 11 d., sava- Rask- Raščiausko ir kitŲ siūlo
me Lietuvos universitete, Kaune, mas ekskursijas, spyriuodamiesi 
trylikos ryžtingu studentų rūpės- ir kojas vilkdami, sutikom pripa-
čiu, gimė Lietuviu studentu tau- ; žinti beveik visiems teisę bent į 
tininkų korporacija Neo — Li
thuania, kuri liko ištverminga ir 
gaji iki šios dienos". 

Pirmam Korp! Xeo — Lithu
ania veiklos dešimtmečiui atžy
mėti leidinyje "Neo — Lithua
nia 1922 — 1932", Senio Studen
to slapyvardžiu prisidengęs, gar
bės narys ir valstybės preziden
tas Antanas Smetona rašo: "Švie
sos ir duonos ieškojo mūsų kai
miečio vaikai, ieškojo rusų aukš
tosiose mokyklose. Klaidus ir pa
vojingas buvo kelias ton švieson. 
Išeiti mokslus svečioje mokyklo
je ir svečioje aplinkoje, ir betgi 
nenutausti, ne taip jau lengva" 
(41 psl) . 

Ar ne panašias sąlygas turime 
dabar? klausė A. Juodvalkis. Ar 
ne panašūs pavojai yra dabarti
nei lietuvių studentijai ir visiems 
jaunuoliams? 

Prisimindamas praeitį ir lietu
vių studentu veiklą Petrapilio 
(dabar Leningrado) universitete, 
A. Smetona toliau rašo: "Drau
gijoje \yravo tautiška linkmė... 
lietuvių kalbos vartojimas savybė
je buvo dedamas pareiga. Mat 
daugelis buvo įpratę rusiškai ar
ba lenkiškai kur susitikę kalbėti. 
Tokiems tekdavo kartais bausme 
grasinti (dažniausiai pinigine). 
Draugijos svajonė buvo sulauk
ti grąžinant lietuvių rašto tei-1 
ses..." (ten pat,43 psl.). 

Apie to laiko politiniu srovių ; 
įtaką rašo: "Tautininkai jiems; 
rodėsi menki žmonės, nesugebą 
permanyti prakilnaus socialistų ; 
mokslo, taip laimingai patekusio 
iš rusų kolegų. Tautininkai —; 
tai patriotėliai, kurie rausiasi se
nose knygose ir gėrėdamiesi slkai- j 
to apie Lietuvos supelėjusią seno- j 
vę, davusią kažin kokius Gedi
minus. Algirdus, Kęstučius, Vy
tautus ir kitus despotus, kumšti
mi valdžiusius kraštą ir slė
gusius savo tautą". 

Čia pacituota keletas būdinges
nių pasisakymų, kad susidarytų 
aiškesnis vaizdas, anot A. Juod
valkio, kodėl atsirado grupė stu
dentų, kuriems daugiausia rūpė
jo tautos reikalai. Neo — Lithu
ania per 60 savo gyvavimo metų 
išugdė didelį skaičių šviesuolių, 
kuriems kaip anuo metu. taip ir 

ekskursinę kelionę tėvynėn... Per 
pastarąjį dešimtmetį susigyvenom 
su visokiausiais pasiteisinimais: 
važiuoju giminių aplankyi, ser
gančiu draugų pamatyti ir vais
tų jiems nuvežti, pažiūrėti, ką pa
darė gimtmei, aplankyti tėvų ka
pus, susipažinti su kraštu... Su
grįžtančius piktais žodžiais pasi
tinka gal tik kraštutinieji — nau-
jienininkai ar i juos panašūs. Ap
lamai, ekskursinės kelionės jau 
priimtinos. Blogiau būna rea
guojama į iškvietimus, ypač il
gesniam laikui. O pikčiausių re
akcijų susilaukia dalyvavimas 
lietuvių kalbos kursuose ar nuva
žiavimas metams į Vilniaus uni
versitetą stažuotis. ,-ejįsit 

• K įeKvienas kursų priešininkas 
ar šalininkas savo nusistatymą 
stengiasi paremti tikrais ar išgal
votais įvykiais, aiškina apie su-
komunistėjusius ar dingusius, su-
lietuvėjusius ar lietuviškam rei
kalui dar labiau po kursų pasi
šventusius asmenis, tačiau nie
kas ligšiol neištyrė, kiek užsie
nio lietuvių lankė tuos kursus, iš 
kur jie atvyko, kaip jie kalbėjo 

tinij Niekas neišduoda Lietuvos, 
nuvažiuodamas į ją". 

"Kam būna nauda iš mūsų ke
lionių į Lietuvą? Okupantui vi
sada, bent medžiaginė. Asmeni
nė nauda gali būti važiuojan
čiam ir tiems, su kuriais jie susi
tinka. Lietuvių tautai gali būti 
naudos, arba gali jos visai ne
būti. Ir tai žinoma yra svarbiau
sia. O kaip įvertinti, kas naudin
ga tautai? Formulės, deja, nėra. 
Po daugelio metų istorija paro
dys, kas pasitarnavo Lietuvai, kas 
ne". 

"Reikia būti susipažinusiems 
su Lietuvos padėtimi, kad nuva
žiavusiems akių neapdumtų. Ką 
mes galime suprasti apie tenykš
čių lietuvių gyvenimą, nežinoda
mi net, pavyzdžiui, Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto 
pirmojo sekretoriaus pavardės, 
Visa bėda, kad mes nuvažiuojame 
į Lietuvą taip mažai težinodami-
kad išgirdę, nesugebame atskir
ti teisybės nuo melo. O juk galė
tų būti kitaip". 

"Šeštadieninėse mokyklose rei
kia išsamiai dėstyti dabartinės 
Lietuvos istorijos ir literatūros i 
kursus, bet tai daryti gali tik pa- Į 
rengti mokytojai. Pavyzdį galima 
būtų paimti iš dvisavaitinių litu- • 
anistikos seminarų, kasmet įvyks- \ 
tančių PLJS Ryšių Centro dėka. 
Nejaugi dar reikia aiškinti, kad ; 
Lietuva tebėra gyva, kad okupa
cija jos nesunaikino. Žmonės te
nai dirba, gyvena, stato pastatus, 
tiesia kelius, rūpinasi gamtos ap
sauga, kaip ir mes. Jie nesustingo, 
kaip statulos, 1944 — 45 metais 
ir nelaukia, kaip mieganti gra
žuolė, karaliūno pabučiavimo.-. 
Santvarka gali mums nepatikti, 
ir nepatinka, bet ryšys, ir stiprus 
ryšys, su tauta yra būtinas. San
tvarkos keičiasi. Mes privalome 
užtikrinti, kad tauta išliktų ir iš
liktų nesužalota... Kuo daugiau 
žinosime, tuo naudingesni būsi
me savo tautai". 

Kazė Brazdžionytė savo pa
reiškime (Liucija Hofmanienė jį; 
perskaitė), iškėlė visas neigi am y-j 
bes, kada vykstama į okupuotą 
kraštą. 

Bendradarbiavime su ok. Lie
tuva patarė laikytis veiksnių nu
statytų gairių. Nuvykus reikia 
saugotis KGB ir spaudos, kuri 
į lūpas įdeda nesakytus žodžius. 
Iš tuu'stų atima dalį dovanų, ku
rios vežamos draugams. Taip pat 
grįžtant į JAV, atima daug do-

individo sąžinės balsas. 
Kas* 

2Iabys - Žengė ir Šimėnas su Ja- j 
' neliūnu. 

Brangioji ponia Valūniene, 

Jūsų vyrui A f A. PETRUI VALŪNUI mi
rus, Jums ir anūkams Petrui ir Jean, kartu liūdė-
^ami, reiškiame mūsų šilčiausią užuojautą. 

ALBINA IR JONAS BRAZAUSKAI 

VALERIJA IR VACLOVAS KUZMICKAI 

MARIJA M ARŪNAS 

DR. PETRAS VILEIŠIS 

m* 
LIETUVIU FONDO FEDERALINIS 

- KREDITO KOOPERATYVAS 
2 4 2 2 W. M a r ą u e t t e R d . C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 

T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

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

K A S O S V A L A N D O S : 
Treč iad ien ia i s 12:00—6:00 p .p . 
Šeš t ad i en i a i s 10:00—12:00 

2422 W. Marąue t t e Rd., Chicago 

S e k m a d i e n i a i s 10:00—1:00 p .p . 
J a u n i m o centre 5620 S. C la remont 

Lietuvos Kariuomenės kūrėjui savanoriui 

A. f A. 
Vytautui - Petrui Girdauskui mirus, 

jo dukteriai GIEDREI, seseriai ir svainiui RAČIŪNAMS 
ir jų šeimoms, giminėms, draugams, pažįstamiems nuo
širdžią užuojautą reiškia 

Liet. Kar. kūr - sav. s-gcs Vytauto Didžiojo 
Čikagos skyriaus Valdyba ir nariai 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, T£VELIS IR SENELIS 

A. f A. 
J O N A S KUPRIOxNIS 

staiga mirė širdies priepuoliu savo namuose, Van Nys, Calif.; buvo 
palaidotas iš Sv. Kazimiero bažnyčios, Forest Lawn kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame gerb. prel. J. Kučingiui už rožinį ir gilius 
užuojautos žodžius, kun. Dr. Baltuškai ir prel. P. Celiešiui už atna
šavimą gedulingų šv. Mišių ir už palydėjimą į kapines. 

Didelė mūsų padėka komp. Br. Budriūnui ir solistams už mu
ziką ir giesmes bažnyčioje ir įvairių organizacijų atstovams kurie 
nešė karstą. 

Mes liksime amžinai dėkingi v.s. inž. Naujokaičiui ir Los An
geles skautams, ypatingai skautams ir skautėms dalyvavusiems gar
bės sargyboj, už tokį širdingą velionio pagerbimą. 

Padėka Ig. Medžiukui, kuris visų vardu tarė prieteliškus atsi
sveikinimo žodžius ir už jo parašymą apie velionį "Drauge". Taip 
pat dėkojame ir kitiems už išsamią korespondenciją spaudoje, kun. 
Dr. J. Prunskiui, V. Žemaičiui, K. Vidžiūnienei ir "Seniui Lapinui". 

Didžiai dėkojame prof. Dr. J.E. Caruthers, kuris steigia prof. 
a. a. Jono Kuprionio vardu, metinę stipendiją studentams Louisiana 
Poiytechnical universitete ir išrūpir.imą apie mūsų brangaus asmens 
mirtį "Voice of America" transiaciją į Lietuvą. 

Dėkojame "Voice of America" ir Los Angeles "Radijos Va
landėlės" valdybai ir pranešėjams, velionį paminėjusiems radijos 
uSn^omis. 

Ypatingai dėkingi esame žurnalistų Centro Valdybai Čikagoje 
ir žurnalistų skyriui Los Angeles už pareikštas užuojautas. 

Širdinga padėka visiems kurie pagerbė mūsų brangų vyrą ir 
tėveiį, atsilankydami į bažnyčią ir palydėjusiems į kapines, pareiš
kusiems mums užuojautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai, prisiun
tusiems gėles, už aukas skautams ir paminklo fondui, ir užpra
šiusiems šv. Mišias. 

Nuliūdę: 2mona MARIJA SCNUS, DUKTERYS 
ir visi GIMINĖS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 22 d 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . į A . 

Marija Abramavičiene - Mozūraityte 
Labai greitai bėga laikas, rodos, taip neseniai buvo mūsų tar

pe, o štai jau ketveri metai, kai iškeliavo amžinybėn. 
Mes likusieji siunčiame savo maldas prašydami mirusiai Dievo 

gailestingumo, o apturėjusi dangaus malonę, užtars mus pas Visa
galį, kad numirę galėtume susitikti ir gyventi kartu amžinuoju gy
venimu. 

Rugsėjo 25 d., 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prsi-
minti Mariją savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras STASYS, DUKT£, SCNCS ir ANCKAI. 
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9 - 2 2 - 8 2 M O K A U 2 : 

E inamąją Sąska i t ą 8% 
90 Dienų Cer t i f ika tus (min. $5,000) 9.8% 
Vienerių Metų Cert i f ikatus (min. $1000) 10.5% 
Trejų Metų Cer t i f ika tus (min. $5,000) 12% 
All-Savers Cer t i f ika tus 8.15% 
IRA — p a s i r i n k i m a s : 90 dienų. Vienų Metų. ir Trijų Metų 
Cer t i f ikata i . 
* P rocen ta i keičiasi k a s sava i tę . 
* Visos są ska i tos a p d r a u s t o s iki $100,000. 

P A S K O L O S . 

A s m e n i n ė s . . . .> n u o 14.25% 
N a m ų (Mortgage8) nuo 14.25" 
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| DR. ANTANAS KUČAS į 

1 ARKIV. JURGIS MATULAITIS i 
MATULEVIČIUS I 

Gyvosios krikščionybės apaštalas i 
Įvadą parašė KARDINOIAS ANTONTO SAMOROE f 

| Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie = 
= Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- E 
E Iišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje j tobulą krikš- S 
s čionybe. Jo palairnintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos H 
s Vatikane. Reik *ik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti S 
5 S*. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. S 

= Veikalas yra 592 psl.. didelio formato, kietais viršeliais. § 

= Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: =. 

| DRAUGAS, IfSlfS West 6Srd St., | 
= Chicago, IL 696S9 1 

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, mieloms 
ponioms 

GENOVAITEI RADZIUVIENEI ir 
MARIJAI NOREIKIENEI 

ir jų ŠEIMOMS nuoširdžią užuojautą reiškia 

JONAS IR PETRĖ KARDOKAl 

A. f A. PETRUI VALŪNUI 
m i r u s , 

St . Petersburge, Floridoje, poniai G. VALŪNIENEI 
ir jos GEMINEI reiškiame gilią užuojautą. 

ANTANAS IR PAULINA MIKŠTAI 
Chicago, ūlinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LietuvHj Laffetafic Direktorių Asociacijos Nartai 

STEPONAS C. LftCK (LACKAWICZ) Ir S0N0S 
2424 W. «9th S T R I K T f*. BBpvMie 7-1J1S 
1102* Scatfiwe«t Hijrhw»y, F»fc» HU*. m. TeL t74-441t 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S4S SO. CA1JF0RX1A A V £ T*. LAfmr*** «-M7* 

VASAITIS - BUTKUS 
1 4 * SO i O , orocmo, UJU T * V I I 

I F* miliniu Himnui 

-

file:///yravo


m 
DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. rugsėjo mėn. 22 d Į X Teresė BalčHmienė, brang-

' j akmenių specialistė, penktadie-
X Pusryčiai su Dlinojaus gy- tų, rugsėjo 24 d. 7:30 vai . vak. 

bernatoriuni Jim Thompsanu Balzeko Lietuvhj kultūros mu-
bus šeštadieni, rugsėjo 26 d. II- ziejuje skaitys anglų kalba pa-
linois Athletic Club patalpose, skaitą tema "Kaip atskirt i tikrą 
112 S. Michigan Ave., Chicago. j gintarą nuo imitacijų". Įėjimas 
vYiečiami visi lietuviai. Kas , nemokamas, 

norės dalyvauti , prašomas už-

X Kun. St. Yki vak 
j o 2 1 d., išvyko i š Chicagos j 
Pu tnamą, Conn. J i s čia palai
mino Lionės Bradūnai tės ir 
Andr iaus Kazlausko moterystę, 
s u t v a r k ė Čiurlionio monografi-

tikrinti vietą, paskambinant : 
rugsė- 834-2906 arba 993-3014. Apie 

ta i mums pranešė Lietuvių res
publikonų Illinois lygos pirmi
ninkas P r a n a s Jurkus . 

X Marija Gaižutienė dėstys 
keramikes kursą Balzeko muzie
juje kiekvieną pirmadienį nuo 
7 ligi 9 vai. vak. Kursas prasi
dės rugsėjo 27 d. ir tęsis šešias 
savaites. Bus dėstoma molio 
apipavidalinimas, glazūravimas 

&R ZVAl G ZD UT£ 
Bedaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tfe 

įsteigtas lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Chicago, n . 60629 

x "Lietuvos bažnyčių" seriji-
, nio veikalo autoriui bažnyčių \ ir deginimas. Kursantai bus ap

jos spaudos darbą ir aplanke j b e į k u n i g ų n u o t r a u k ų pas taruo- i rūpinti priemonėmis. Regis-
d raugus . Drauge su juo išvy- j u m e t u a t s i u n t ė : ^ J a s ė _ Į t r u o t i s ga3m&j s k a m b i n a n t Ri
ko kun. V. Rimsehs, MIC Ma-į į ^ ^ p ^ ^ U u _ 
njanapol io mokyklos reikalais.j d a ^ ^ ^ k u n J u o z a g J u o z e y i _ 
J i s gr į š rugsėjo 24 d. ir daly
vaus "Draugo" bankete rugsėjo 
25 d. 

čius. Bronė Čižikaitė, Algis Ab
romaitis, Aleksandras Dapšys. 

tai tel. 523-5523. 

x Gaja Pemkutė, šv. Xaviero 
kolegijos studentė, sutiko vado
vauti P rano Dielininkaičio atei
tininkų kuopos jaunučių būre
liui. Pirmasis jaunučių susirin-

x š v . Pranciškaus seselių 
X Stipendija studentui. Kun. j 0 ^ ^ apskrities rėmėjai 

Yunker yra sudaręs s tudentams ; kviečiami dalyvauti metiniame Į kūnas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
fondą. Studijoms lėšų gali gau- j rėmėjų seime, kuris įvyks sek- į 25 d. 1—3 vai. p . p. Kriaučeliū-
ti , jei studijuos kunigų semina- j m a d i e l ų > s p a i į 0 3 d., Marijonų nų vaikų nameliuose, 2743 W 
rijoje, kolegijoje a r universitete, 
jei y r a lietuvių kilmės ir jeigu 

vienuolyne prie "Draugo" . Sei-1 Lithuanian Plaza. Maloniai kvie-
mas prasidės 11 vai. r y t o š v . Į čiami i r nauji nariai — vaikai 

prašant i s arba jo giminės turi I M į į į o m į s už gyvus ir mirusius I nuo darželio iki 3 skyriaus. 
ryšio su šv. Vincento de Paul vienuolijos rėmėjus. R e t u s bus ' * - . _ ^ „ i ™ n ^ ^ 
katal ikų parapija. Prašymą siųs- į ^ v a l . Registracija ir posėdis į * ^ Tll T ^ ^ ^ S ! ? 
t i a.rfrp<ii • Tllinois National Bank Z_ • 4. T r Grove, BĮ., Juze Januškevičiene, 
I t i l t ^ tU°} P ° P i e t U - I n f o r m u o t l s ?** Baltimore, Md., Ignas Pakulis, T rus t Department, % Fa tne r a p s k r i U e s pirmininkę, Sabiną ^ 
Yunker Lithuanian Student As- ^ ^ 6321 s . Mason. Telef. 

735-5253. sistance Fund, One Old Capitol 
Plaza North, Springfield ,111 
62701. Fondas, matyt, negau-

Chicago, DL, Stasė Tekorys, Chi
cago, UI., An tanas ir Paulina 
Mikštas, taip p a t čikagiškiai, 
Jonas Pakalka, Richmond Hills, 
N. Y., įvairiomis progomis, at-

X Rūngaudas Kasiulis, Povi-
na prašymų, kad bankas net į las Jau tokas ir Morkus š au ly s 
dėjo skelbimą amerikiečių lai- j atliks lietuviškų instrumentų I siuntė po 10 dol. auką. Nuošir-
kraš ty . Prašymas turi b ū t pa- j muzikos ir dainų t rumpą pro- į d u s a a u -
duotas iki spalio 4 d. Lietuviai i gramą "Draugo" metiniame ban- x Rober tas ir Ona čepelės, 
tu rė tų atkreipti dėmesį. kete, kur is bus rugsėjo 25 d. p a los Hills, Dl., Elena Pažėra, 

Jaunimo centre. Grupei vado- Los Angeles, C a l , grąžino lai-
vauja R. Kasiulis. mėjimų šakneles su 15 doL au

ka. N u o š ū d u s ačiū. 

x Dr . Juozas ir d r . D o n a 

X Po Lietukų Baudies meno 
parodos, kuri vyks "Galerijoje" į 
iki šio šeštadienio, rugsėjo 25 j x Dr . Jonas V. Duncia, Wil-
dienos, prasidės dail. Magdale- \ mington, Delaware, buvo įvai-
nos Stankūnienės paroda. Ji j riais reikalais atvykęs į Chicagą, Vaišniai, Mt. Carmel, Conn., Jo -
vyks "Galerijoje" nuo rugsėjo į lankė draugus ir pažįstamus, nas ir I rena Kapočiai, Daytona 
27 iki spalio 17 d. Į Ilgesnį laiką buvo apsistojęs p a s I Beach. Fla., Jonas Balskus, Chi-

X Dainos vienetas _ sekste- į žemaitaitį. Ta proga užsuko į j cago, H l K a ^ s Daulys ttica-
t a s atvyksta iš Toronto, Kana-1 ' ' D r a ^ " * W J o naujausių P>, DL A^ M ^ e ^ ^ m ū t o n , 

a . m~-^l T ^ o r a m a I leidinių už 96 dol. Dr. J . Dun- į Kanada, Gustave Cernin, Mon-
cia y ra jaunosios kar tos "Drau- tauban, Kanada, įvairiomis pro-
go" skaitytojas, rėmėjas, e ina ! gomis, a ts iuntė po 10 doL aukų. 

Aš dėkinga už vyšnią, kiaušinį, obuolį, žmogų, saulę, pasaulį, vandenį, žu
vis, ledus, šuniukus. Piešė Vejūne Baltrušaityte, Los Angeles lit. m-los 
mokinė. ("Saulutė"). 

dos ir atliks meninę programą 
Vytau to Alanto pagerbime, 
rugsėjo 26 d. Lietuvių tauti
niuose namuose, š is dainos vie
netas Chicagoje vieši pirmą 
kartą. 

atsakingas pareigas D u Pon t 
bendrovė i e. 

x Pe t rė Kasparavičiūtė, gyv. 
St. Petersburg. Fla., lankėsi Chi
cagoje. užsuko į "Draugą", p ra -

; tęsė jo prenumeratą ir įteikė 25 
į dol. auką jo stiprinimui. P . 

X Akademinio skautų sąjū
džio nariai, norintys dalyvauti 
spalio 9 d. metinėje šventėje. 
gali vietas užsirezervuoti oas 

r- R ! Kasparav iau tę SKeibiame gar
bės prenumeratore, o už para-

1 mą savo dienraščiui t a r iame 
x Pasinaudokite proga I Pa-1 nuoširdų ačiū. 

piginti skridimai iš Chicagos į 

D. Kviklytę (737-0633) ai 
Bartuškienę (471-0250). 

X Juozas ir Leokadija Žvy-
niai, St. Petersburg Beach, Fla., 
visuomenininkai, lietuviškos vei
klos rėmėjai, viešėjo kelias sa
vaites Chicagoje, lankė draugus 
ir pažįstamus, šiomis dienomis; a u k ų JjaJb6i ^ ^ 
įsvyfco į namus. 

X Albinas Mickus, Teofilė 

Tampą. Florida. (St. Peters
b u r g ) . 167 dol. į abi puses, ga
lioja pavieniems asmenims ar 
grupėms. Skambinti Amber 
Travel — Vidai Jonušienei tel. 
448-7420; namu teL 430-1959. 

( s k ) . 

x Antras Kaimas pasirodo 
su naujausia ir įdomiausia pro
g r a m a Playhouse salėje, 2515 
W. 69 St. spalio 9-10, 16-17 ir 
23-24 dienomis. Pradžia — šeš
tadienį — 8 vai. vak., sekmad. 
— 6 vai. vak. Staliukai užsako
mi tel. 422-4288. (pr.) 

X Egipto pi ramides Sinajaus 
dykumų laukus. Graikų jūrą, 
kur ia teks plaukti laivu, maty
site tą viską kelionėje, kurią or
ganizuoja "Draugo" administra
cija. Išvykstama balandžio 21 
d. 1983 m. Informacija gauna
ma pas : American Travel Ser
vice Bureau, 9727 S. Westem 
Av**.. Chicago, m_ 60643, telef. Braziai, Justice, m., visuomeni

ninkai, įteikė 15 dol. auką už lai-

Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Vaitiekaitis, Jeddo. 
Mich., Jurg is i r Irena Okunis, 
Flushing, N. Y., M. Vaičienė, 
Santa Monica, Cal., Stasė Joku-
bonienė, Chicago, HL, James V . 
Palevičius, Lyons, HL, grąžino 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Labai ačiū. 

X Dr . Vytautas ir J ada Gir-
niai, Chicago, IU., A, Scerba, 
Mintreal, Kanada, Frances Scer
ba, Chicago, EI., Danutė Balčie-
nė, Norwalk, Cal., Alex Kikilas, 
Evergreen Pa rk , Dl., įvairiomis 
progomis ats iuntė po 10 dol. 

x Ignas Medžiukas, Los An-

Cepuiionis, čikagiškiai, Liudvi-! =• _ ' , ' , . . _ „ . . 
ka žebraitienė. Tavlor. M K * , , P . ! m u s ? bendradarbis Benediktas 
Adamonis. Omahal Xebr., Vy- ! s a v i e m s , Arhngton, Mass., 
tautas Rėklys, Walnut Oeefc. V į ! ^ * ^ * * ^ * ^ ^ 
Cal.. J . Juška. St. Pe te r sburg! Vladas Staskus, Detroit, Mich., 
Beach, Fla., Anelė v i z g i r d a , ; g r o d a m i lairnenmų šakneles, 
Webster, N. Y., Stasys Jasut is , 
Long Beach, Cal., A. Liutkevi
čius, Nonvood, Mass., visi at
siuntė po 7 dol. aukų u ž laimė
jimų bilietus, š i rdingas ačiū. 

X Ad. Maslauskas, H a r t f o r d 
Conn., atsiuntė auką 25 dol. nuo 

atsiuntė po 10 doL aukų. Labai 
ačiū. 

x Muzikas Leonardas J. Si
mutis, Evergreen Park , Dl., Va
cys Mitkus, Chicago, DOL, Bronė 
Simonaitienė, Detroit, Mich., J . 
ir A. Paroniai , Cicero, Dl., An-

vieno asmens, kurio pavardės ' thony Kirkutis, W. Hartford, 
prašė neskelbti, š irdingas ačiū. Į Conn., įvairiomis progomis a t 

siuntė po 10 doL aukų. Nuo-
X SoL .Algirdas i r Aldona | i r d u s a f i Q > 

x Marijos aukšt . mokyklos 
auditorijoje praeitą šeštadienį, 
rugsėjo 18 d., per koncertą pa
m e s t a apyrankė — m a n bran
gus prisiminimas. Kas radote, 
p rašau pranešti tel. 523-9581. 

(sk.). 

X Edvardas ir Anelė Pociai, 
mėjimų bilietus. Nuoširdus ačiū. I Vladas Bartuška, Janina Vasiu-

kevičienė, Ojia Bakaitienė, K a 
zimiera Indredkienė, visi čikagiš
kiai, K. Balčiūnas, Lemont, DL, 

X Kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, O u r Lady of Perpetual Help I 
parapijos klebonas, lietuviškos 
spaudos ir kultūros rėmėjas mū
sų išeivijoje, pratęsė "Draugo" 
prenumeratą ir kar tu pridėjo 57 I 

grąžino laimėjimų šakneles k a r 
tu su 10 dol. auka. Labai ačiū. 

x Dr. Tomas RenaeUds, Pe t -
dol. auką dienraščio stiprinimui, ras Žolynas, Antanas Adomė-
Kun. G. Kijauską skelbiame nas, visi čikagiškiai, įvairiais 
garbės prenumeratorium, o už ; reikalais lankėsi "Drauge" ir t a 
nuoširdžią ir gražią paramą ta- . proga nusipirko naujausių lei

dinių už didesnes sumas. 

< » w Vorko "Harmonija", 
mišrus vokalinis kvar te tas , va
dovaujamas Viktoro Ralio, at
liks programą spalio 17 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo centre, "Margu
čio" feljetono konkurso laimė-j 
tojų paskelbimo ir premijų įtei- Ohio. Veronika Dubickas, Tulsa, j Palos Park, Dl., visuomeninin-
kimo iškilmėse. Visi kviečiami Oklahoma, A. Kart is , White kas, įvairių organizacijų darbuo-

name širdingą aciu. 
X Pe t ras Kudukšs, Cleveland, Inž. Stasys Jokobauskas, 

dalyvauti . Bilietai gaunami Vaz-
nelių prekyboje ir "Margučio" 
raštinėje. (pr.) . 

PwOck. B. C . Kanada, Viktoria; tojas, grąžino laimėjimų šakne-
Mileris, Batavia, Dl., užsisakė , les su 15 dol. auka Nuoširdus 
naujausių leidinių I ačiū. 

Į MOKYKLĄ 

Saulutė močiutė 
Vėl kviečia va ikus 
Grįžti į l i tuanist inės 
Mokyklos suolus. 
Mokykloj su t ik s ime senus 

d r a u g u s 
Ir besišypsančius mokyto jų 

veidus. 
Sau į galveles 
Dėsim knygų žineles. 
Įsigysime d a u g žinių 
Apie tur t ingą ka lbą tėvų, 
Apie garbingą p ro tėv ių 

praeit į 
D* sunkią t ėvynes dabar t į . 
š irdyse laikysim 
Vargą Lietuvos, 
Kur lietuvis kenčia 
Dėl šalies myl imos. 

Vida BraaBitytė , 
Kr. Donelaičio lit- m-los 

5 k l a se s mokinė. 

L A U K T U V Ė S 

Mano tėveliai b u v o Alaskoj . 
Jiems buvo įdomu. J i e atvežė 
man įdomių lauktuvių . Vienas 
buvo muilas iš Ka lėdų senelio 
namo ir pieštukas b u v o iš Kalė
dų senelio namo . Alasko j buvo 
nedaug žmonių. J ie valgo jū ros 
vėplius ir žuvis. K a i a š paaug
siu, a š nuvažiuosiu s u s avo tė
vu ten žuvauti. 

Gyt i s V y g a n t a s , 
Dariaus-Girėno Ut. m-los 

mokinys . 

ŽVILGSNIS Į A T E I T I 

Kai aš užaugsiu, a š norėsiu 
gyventi ūkyje, k u r b ū t ų d a u g 
gyvulių: arklių, karv ių , šunų ir 
daug katinėlių. M a n labai pa
tinka katinėliai. Norėč iau gy
venti ūkyje todėl , k a d a š mėgs
tu gyvulius i r šviežią orą. Man 
patinka bėginėti p o pievą. 

Aš norėčiau t u r ė t i d a u g vai
kų, gyventi nedidel iame name. 
Būtinai norėčiau t u r ė t i savo 
ūkyje šildomą baseiną. 

Laura Gražu ly te , 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

mokinė ( " S k a m b u t i s " ) . 

M t S U S O D E L I S 

Mes gyvename netoli miesto 
parko, kuriame y r a zoologijos 
sodas. Kiekvieną dieną girdime 
gyvulių ir paukščių ga r sus . 

Priekyje i r užpakaly je namo 
mes turime žole ir medžiais ap
sodintą kiemą. A t s i k r a u s t ę į 
šį namą, neradome ned žolės, nei 
gėlių, nei medžių. Teko m u m s 
patiems sėti žolę, sodinti gėles 
ir medžius. Pr iekyje pasodino
me t r i s beržus, klevą, kelias eg
lutes, dekoratyvinius k rūmus , 
rožes ir k i t a s gėles. Užpakaly

j e n a m o pasisodinome vaisme
džių, beržiukų, gluosnį ir g ra 
žiai žydinčių k rūmų. Pr ie na
m o sukasėme lysvę ir prisodino
me gražių gėlių. 

Kiemo kampe p a d a r ė m e dar
želį, kur iame a u g i n a m e daržo
ves ir uogas . A š laba i mėgstu 
sodinti gėles i r daržoves , o vė
liau laistyt i . O kok ios skanios 
uogos i r daržovės, aužaugintos 
s avame darželyje. 

Krfetine Sabalytė, 
Rochester io lit. m-los mokinė. 

("Lituanist inis šviet imas 
Roches te ry je" ) . 

P A V A S A R I S I R ŽMOGUS 

Bernardo Brazdžionio "Pava
sa r io kel ionė" y r a paralel izmas 
t a r p pavasa r io džiaugsmo ir 
žmogaus gyvenimo. J i s parodo, 
ka i k a š t a n a i žydi, t a i žmogus 
y r a kūdikis , gyven imas yra švie
sus , j i s ne tu r i d a r rūpesčių. Pa
vasa r į parodo vėlyvesnį žmo
gaus gyvenimą, ž m o g u s įsimyli, 
vėliau apeiveda, i r dalinasi , kaip 
balandis , gyvenimo s a p n u su ki
tu . P a v a s a r i s baigias i — žmo
gus sensta . Gyvena d u seneliai 
k a r t u pris imindami s a v o jauny
stę, savo jaunavedžių dienas ir 
ruošias i iškeliauti į sekantį pa
saulį. Pavasa r iu i i r va sa ra i vi
sai pas ibaigus — a r t ė j a mirt is . 
Žmogus sup ran t a , k a d nuo pa t 
gimimo, p e r visą gyvenimą jis 
a r t ė j a pr ie š io momento . Nė 
vienas, kur i s g imsta , žydi, sėja 
sėklas, negali i švengt i mirties. 
Kiekvienas nuvys ta , sudžiūsta, 
nesvarbu, ka ip ilgai j i s žaliavo, 
kol buvo j a u n a s . 

Gin ta Palubinskai tė , 
L o s Angeles lit. m-los 

mokinė ( "Sau lu tė" ) . 

ATOSTOGOS 

Vasa rą žmonės važiuoja a to 
stogų. Ten, k u r mūsų šeima va
žiuoja atostogų, y r a labai daug 
gražių vietų. Ten y r a upė, ku
rioje auga vandens lelijos. Kar 
ta is t e n nuvažiuojame nuotrau
kų p a d a r y t i A š nufotografa
vau paukštį , ku r i s gaudė žuvis. 
J i s s k r e n d a pagal vandens pa
viršių, kai t ik p a m a t o žuvį, grei
ta i griebia. 

SanUos Gferštikas, 
Chicagos aukš t , lit. m-los 

mokinys. (^Dainuojanti 
j a u n y s t ė " ) . 

POILSIS 

— Kas naudingiau — ilsėtis 
prie jū ros a r kalnuose? 

— Žinoma kalnuose — pigiau. 

PASKUTINIS VAIZDAS 
Vieną šil tą naktį maža mer

gai tė sėdėjo ant Nemuno k r a n 
to. Žiūrėjo į nejudomą kr i s ta 
linį vandenį. J i ten matė silpną 
savo atspindį. Galvojant įvai
rius dalykus, lengvas vėjelis lė
kė po jos ilgus auksinius plau
kus. "Kaip a š čia norėčiau amži
nai gyvent i" , galvojo mergaitė. 
Pažvelgė vogčiomis ir ji pama
tė saulėlydžio įvairias spalvas, 
kurių iš ak ių išleisti negalėjo. 
Toli girdėjo mamą šaukiant . 
Tačiau mergaitė negalėjo atsi
t r a u k t i nuo šio vaizdo. Jausda
ma, kad a r t ė j a naktis, mergai tė 
bėgo namo, vis ats isukdama ir 
norėdama pamatyt i šį gražų 
vaizdą. J i tą vaizdą visuomet 
savyje prisiminė. Gulėdama lo
voje, j i girdėjo artėjantį t r iukš
mą. Mergaitė pradėjo verkt i , 
nežinodama, ar ji sulauks ry to
jaus . 

Silvija Vazalinskaitė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada. ("Liepsna' ' ) . 

RUDUO 

Ruduo y r a laikotarpis t a rp 
vasaros ir žiemos. Yra laikas, 
kada reikia šilčiau apsirengti, 
nes pasitaiko blogo oro. Žali 
lapai pradeda raudonuoti ir gel
tonuoti. Krisdami pradeda švel
niai šlamėti po kojomis. Kaip 
malonu! Tačiau daugelis iš mū
sų to grožio nepastebi, nes jiems 
jau laikas tuos lapus g r ė b t i . . . 

Ruduo yra tylos laikas. An
ksti rytą, kada šalna a n t že
mės, visur taip tylu, t y l u . . . 
Lapai krenta be triukšmo. Ga
rai ore, kaip debesėliai, saulė 
šviečia daug šviesiau. Staiga 
visur sudunda, pradeda mašinos 
judėti, žmonės skuba į darbus, 
į krautuves. Jie nepastebi to 
ramumo, to nepaprasto grožio. 
Jeigu taip neskubėtume ir tru
putį sustotume, pamatytume, 
koks gražus yra ruduo. 

Ramūnas Gotoeitas, 
Toronto Maironio lit. m-los 
mokinys. Kanada ("Mūsų 

pasaulis") . 

BATU KRAUTUVĖJE 
Pirkėjas: — Kiek kainuoja 

aštuonių dolerių batai? 
Pardavėjas: — Keturi doleriai 

vienai kojai. 

Piešė Ramoną Skirpstūnaitė 

PIRMAS SKYRIUS 
CIRKE 

Cirke m a n labiausiai pat inka 
"žonglieriai", dresiruotas šuo ir 
balionų pardavėjas. 

Kastyti šoliūnas 
Man labiausiai patinka maty

ti, kaip akrobatės vartosi. 
Lora Krumplytė 

MOKYTOJA 

Policininkas j teismą atvežė 
jauną ponią. 

J i važiavo per raudoną švie
są, — paaiškino policininkas 
teisėjui. 

— Ar jūs turite ką nors pa
sakyti, ponia? — paklausė tei
sėjas. 

— Nieko, išskyrus vieną, kad 
aš esu mokytoja, skubu į mo-Man patinka dresiruotas šuo. 

Kai o rkes t ras groja, žvėreliai I kyklą, ten mokiniai manęs lau-
rodo, ką kuris moka. Dresiruo-; kia. 
t a s šuo y r a labai gražus. Dram- j Teisėjas nežymiai nusišypso-
blys taip pat yra juokdarys ir J O ir pasakė: 

• • 

ŽAIDIMAS 

Vienas va ikas paslepia su
gniaužtame kumš ty je po vienu 
p i r š tu riešutą i r s ako k i t am: 
" S a k a m a k a bėgo, po manim 
pabėgo. P o k a t r u o ke lmu? Po 
tuo! 

daro įvairius juokus. 
Lina Vitkauskaitė 

O man patinka "trapecija", 
kai a r t i s ta i šoka nuo sūpynės į 
supynę. 

Tomas P lėnys 
Man patinka labiausiai, kai 

liūtai šoka. 
Stasys Valinskas 

Man c i rke patinka ruonis. Jis 
labai gera i pučia dūdą. 

Audronė Kanaukytė 
A š mėgstu žiūrėti į l iūtus ir 

t igrus. J i e šoka labai gerai pro 
degantį lanką. 

Audra Ptenytė 
Man patinka juokdariai , kurie 

mane prajuokina. 
Nina Kasniūnaitė 

Man labiausiai patinka ledai 
ir perkami žaislai, be to, tigrai, 
kur ie šoka pro lanką. 

VUija Janušy tė 
O man patinka ruonio gudru

mas . 
Antanas Barta 

— Tokio pasiaiškinimo jau 
seniai laukiau. Prašau, ponia, 
sėstis ir parašyti tuojau penkis 
šimtus ka r tų "Aš pervažiavau 
raudoną šviesą". 

SKOLA 

Susitiko du kaimynai. Vie
nas sako antram: "Kai aš t ave 
pamatau, tuoj prisimenu Bal
trą". 

— Kodėl ? — klausia antrasis . 
— Jis ta ip pat man skolingas 

penkis šimtus dolerių. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Kuri katė rrieno nelaka? 

Kytras (gudrus, suktas) gal
vą išneša. 

Taisyk žodžiui vietą, kaip sve
čiui patalą (Dusetos). 

Ko juokies kaip juoko kau
lelį radęs. 

Šnypščia kaip gyvatė. 

Visi Lemonto "Maironio" lit Apie kregždę dusėtiškiai ta ip 
m-los mokiniai. ("Gintaro; sako: "Kad visi žmonės gyven-

ša l i s" ) . I tų, man daugiau pašalėiių būtų" 


