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Rašo Lietuvos kunigai 
ir tikintieji 

lingi mums jokie bedievių 
sukurti nuostatai, griaunan
tys Bažnyčią. 

J. Štombergas sako, kad 
„Šilalės tikintieji ne kartą 
perspėjo V. Skiparį, prašė jo 
neužgauliot i nereligingų 
žmonių, mokytojų". 

Tegu Štombergas nekalba 
tikinčiųjų vardu. Mes, tikintie
ji, džiaugiamės, kad kun. V. 
Skiparis duoda atkirtį siautė-
jantiems bedieviams ir moky
tojams. Ir niekada neteko gir
dėti, kad kunigas ką nors 
užgauliotų. Priešingai, jis 
ragina visus tikinčiuosius 
melstis už bedievius, daryti už 
juos atgailą. 

S k a i t y d a m i s t r a i p s n į , 
„Tiesoje" randame bažnytinio 
komiteto pirmininko Juliaus 
A u ž b i k a v i č i a u s žodž ius : 
„Mūsų bendruomenės tikin
tieji kreipėsi į bažnytinę vado
vybę, prašydami paskirti vieto
je V. Skipario kitą kunigą, 
kadangi jis skleidžia nebūtus 
dalykus". 

Matyt Aužbikavičius ne
beskiria tikinčiųjų nuo bedie
vių. T i k i n t i e j i n i e k a d a 
n e s i k r e i p s į B a ž n y t i n ę 
Vadovybę su prašymu iškelti 
savo gynėją. Šito gali prašyti 
tik bedieviai ir tokie jų 
talkininkai, kaip J . Štomber
gas ir J Aužbikavičius. 

Mes, ž e m i a u p a s i r a š ę 
t ikint iej i , prašome Jūsų 
Prakilnybės pašalinti iš Šila
lės bažnytinio komiteto Juli
joną Aužbikavičių ir Juozą 
Štombergą. Nereikia mums 
samdytų bedievių, nereikia 
mums kovotojų prieš Bažny
čią. Mes išsiilg" laukiam kovo
tojų už Kristars ^eikalą, kovo
t o j ų už b a ž n y č i ą i r 
tikinčiuosius. 

Pasirašė keli šimtai 
Šilalės tikinčiųjų. 

1982.II.3 

Telšių vyskupijos ir Klaipė
dos Prelatūros valdytojui kuni
gui Antanui Vaičiui 

P a r e i š k i m a s 
1982 m. sausio 26-tą dieną 

„Tiesoje" pasirodė straipsnis: 
„Melas iš sakyklos". 

Perskaitę šį straipsnį, mes, 
Šilalės tikintieji, pasipiktino
me dar vienu bedievių išpuoliu 
prieš mūsų vikarą kun. Vytau
tą Skiparį. 

Visas straipsnis rodyte rodo 
tikrąjį bedievių veidą — šlykš
tų melą, klastą, neapykantą. 
Nėra pasaulyje kitos tokios 
organizacijos, kuri prilygtų 
bedieviams jų barbariškumu, 
chuliganizmu spaudoje ir 
gyvenime. 

Savo pamoksluose kun. V. 
Skiparis niekada nešmeižia ir 
nemeluoja, kaip rašoma tame 
straipsnyje, bet sako tiesą; 
i škel ia bedievių d a r o m a s 
skriaudas tikintiesiems, gina 
mūsų, t ikinčiųjų, va ikus , 
n e l e i s d a m a s moky to jams 
tyčiotis iš jų. 

Straipsnyje cituojami Šilalės 
bažnytinio komiteto kasinin
ko žodžiai: „Neteko girdėti, 
kad žmones kas nors persekio
tų už jų religines pažiūras". 

Šitaip gali kalbėti tik bedie
viai ir jų talkininkai. Tikintie
ji to niekada nesakys, nes savo 
kailiu patiria ir iškenčia bedie
vių daromas skriaudas, šmeiž
tus, pajuoką. 

Toliau tame straipsnyje 
kasininkas Juozas Štomber
gas sako: „Mes, tikintieji, 
pa t enk in t i savo rel iginių 
bendruomenių nuostatais". 

Prieš tuos nuostatus pasisa
kė 2 Lietuvos vyskupai ir 522 
kunigai. Prieš juos pasisakė ir 
visa tikinčioji lietuvių tauta. 
Prieš juos pasisakome ir mes, 
Šilalės tikintieji, — nereika-

Jungtinėse Tautose 
prasidėjo kalbos 

N e w Y o r k a s . — Jungtinė
se Tautose prasidėjo 37 Gene
ralinė Asamblėja. New Yorke 
vyksta susitikimai tarp įvai
rių valstybių valdžios atstovų. 
Valstybės sekretorius Schultz 
tris va landas posėdžiavo su 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriu Claude Cheysson. 
Departamentas skelbia, kad 
pasitarimuose nebuvo kalba
ma apie sovietų dujotiekio 
statybą. Šis sąjungininkus 
išskyręs klausimas esąs šiuo 
metu toks neperžengiamas, 
kad jį svarstyti vengiama. 

J u n g t i n ė s e Tautose per 
ateinančias savaites kalbas 
pasakys keturių valstybių 
galvos, keturi vyriausybių 
premjerai ir 124 užsienio reika
lų ministeriai. Brazilijos prezi
dentas Figueiredo savo kalbą 
skyrė ekonominiams klausi
mams, išreiškė baimę, kad 
pasaulį ištiks gili depresija. J i s 
kaltino didžiąsias pasaulio 
galybes, kad jos veda pasaulį j 
krizę, nepadeda atsilikusioms 
ar išsivystančioms šalims. 

Stebėtojus nustebino Vene-
cueios ministerio Zambrano 
Velasco kalba, kurioje jis prisi
dėjo prie Kubos ir pasisakė 
prieš Puer to Rico sa los 
kolonialine padėt). Ši sala turė
tų būti visiškai laisva ir nepri

klausoma nuo JAV, pasakė 
ministens. JAV delegacijoje 
buvo ir Puerto Rico politikas, 
San Juan miesto meras Her-
nan Padilla. J is pareiškė, kad 
Puerto Rico nėra tarptautinė 
problema ir neturi ja tapti. 
Nėra ko kalbėti apie apsi
sprendimo teisę, kada 95 nuoš. 
puertorikiečių tą siūlymą 
atmetė demokratiniuose rinki
muose. 

Kaip žinoma, už Kubos siūly
mą įtraukti Puerto Ricos 
pavergimo klausimą į dar
botvarkę pasisakė 30 valsty
bių, prieš balsavo 70 ir 43 šalys 
susilaikė. Tarp jų daug nesu-
sirišusių su blokais valstybių: 
Indija, Jugoslavija, Meksika, 
Kenija ir kt. 

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Stefan 01szowski 
pasmerkė Vakarų valstybes, 
ypač JAV už kišimąsi į Lenki
jos vidaus reikalus. Jis pabrė
žė, kad karinio stovio įve
dimas Lenkiją išgelbėjo nuo 
civilinio karo. tačiau kai ku
rios Vakarų šalys pradėjo prieš 
Lenkiją ekonominį šantažą. 
Tos valstybės užmiršo, kad 
ekonominis spaudimas gali 
nuvesti I^enkiią į tokią padėtį. 
kad ji nebegalės sumokėti 
Vakarų bankams turimų sko-
lų. pasakė ministeris 

Libane dar daug 
ginkluotų vyrų 

Japonijos premjeras Zenko Suzuki vieši Kinijoje. 
Nuotraukoje jis su Kinijos premjeru Zhao Ziyang 
praeina garbės sargybą. Suzuki pažadėjo Kinijai 

dar 400 mil. dol., kurie bus investuoti į naftos 
pramonės išvystymo darbus. 

Valdžios krizė 
Vak. Vokietijoje 

Bona . — Spalio 1 Vakarų 
Vokietijos parlamente bus 
kel iamas „kons t ruktyvus 
nepasi t ikėj imo vyriausybe 
k l a u s i m a s ' ' . Opozic i jos 
krikščionių demokratų partija 
jau susitarė su iš vyriausybės 
p a s i t r a u k u s i a la i svųjų 
demokratų partija pakeisti 
valdžią ir kancleriu išrinkti 52 
metų Helmut Kohl. krikščio
nių demokratų partijos vadą. 
Komentatoriai tvirtina, kad 
JAV vyriausybės su pasitenki
nimu stefr pasikeitimus V. 
Vokietijoj? nors viešu komen
tarų vengiama, kad neoūtų 
kaltinimų, jog Washingtonas 
kišasi į svetimos valstybės 
reikalus. 

Vokiečių krikščionys de
mokra t a i žada pagerint i 
santykius su Amerika, kurie . 
pastaruoju metu gerokai pablo
gėjo d^l sovietu dujotiekio 
finansavimo klausimo ir dėl 
prezidento Reagano opozicijos 
bei paskelbtų tam sumanymui 
sankcijų." Kancleris Schmid-
tas per daug neslėpė, kad jis 
apie Amerikos prezidentus 
neturėjo labai geros nuomo
nės. J is yra pareiškęs, kad 
prezidentas Carteris buvo 
nepastovus savo sprendimuo
se, dažnai keitė nu-monę kaip 
neutroninės bombos ar bombe-
nešių F-l klausimu. Preziden
tą Reaganą kancleris laikė 
„politiku mėgėju". 

Nežiūrint esminių skirtumų 
tarp vokiečių socialistų ir 
krikščionių demokratų parti
jų. Vakarų Vokietijos užsienio 
politikoje stebėtojai nelaukia 
didesnių pasikeitimų Mano
ma, kad būsimoji vyriausybė 
toliau palaikys biznio ryšius su 
Rytų Europa, išlaikys ryšius 
su Rytų Vokietija ir vengs susi
kirtimų su Sovietų Sąjunga. 
Daug būsimo kanclerio rėmėjų 
yra didžiosios biznio bendro
vės, kurioms svarbi prekyba su 
Rytais. 

Vyriausybės pasikeitimą 
pagreitino ekonominės sąly
gos. Socialistai buvo nelinkę 
mažinti socialinių programų 
išlaidų, nors to reikalavo koali
cijos partneriai — laisvieji 
demokratai. 

Būsimos vyriausybės poli
tika bus varžoma ir netikėtai 
iškilusio naujo politinio veiks
nio — „žaliųjų" partijos, k<tri 

laimi rinkimuose vis daugiau 
vietų provincijų seimeliuose. Į 
šią politinę srovę įsijungė 
įvairiausių amžiaus grupių 
atstovai, tačiau joje vyrauja 
„jaunimas". Čia yra aplinkos 
apsaugos , gamtos globos 
grupių. pacifistų, branduo
linės energijos priešininkų, 
Amerikos Įtakos smerkėjų ir 
gan kraštutinių kairiųjų, įskai
tant neutralumo ir „geriau 
raudonas, negu lavonas" judė
jimo šalininkų. Parlamente 
šios partijos atstovai gali susi
blokuoti su kraštutinės kairės 
socialistais ir gali bet kuriai 
vyriausybei sudaryti daug 
sunkumų, sprendžiant neleng
vus ekonominius klausimus. 

Kinija pradės 
Grybas su (Vlaskva 
P e k i n a s . — Kinijos premje

ras Zhao Ziyang atsiliepė į 
sovietų Brežnevo pasiūlymą 
pagerinti santykius. Prem
jeras pasakė besilankančiam 
Japonijos premjerai Suzuki, 
kad kinams „darbai visada 
buvo svarbesni už žodžius". 
Kinija nevengs tartis ir derėtis 
su Maskva, tačiau ji turės 
parodyti veiksmais, kad ji 
siekia geresnių santykių. 

Paktai rodo. pasakė Ziyang. 
kad sovietai tebelaiko prie 
Kinijos sienos ir Mongolijoje 
didžiules karines ėgas. wSovie-
tai rėmė Vietnamą, kai tas 
puolė ir okupavo Kambodiją. 
sovietai okupavę Afganis
taną. Norėdami gerinti santy
kius, sovietai turi sumažinti 
grėsmę Kinijos saugumui. 
pasakė premjeras. Iki šiol 
sovietų hegemom/mas nepa
sikeitė, tuo pačiu r "pasikeitė ir 
Kinijos opozicija tam hege-
monizmui. Kinija pradės su 
sovietais derybas, tačiau nesi
tiki greitos pažangos, nes 
Maskvos veiksmu; nesiderina 
su jos žodžiais. 

— Lenkijos valdžia sustipri
no kovą su spekuliantais. Pini
ginės baudos ir k rfiskavimai 
palietė jau 50,000 piliečių. 

— Italijos premjeras Gio-
vanni Spadoiini lapkričio 3-4 
lankysią Washir stone, susi-
•':,,!» su prezidentu i Naganu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio kariuomenė pasi
traukė iš Beiruto uosto, tačiau 
atsisako išeiti iš aerodromo. 
Washingtonas pareiškė, kad 
Amerikos marinai neišsikels, 
kol aerodrome bus izraelitų.* 

— Izraelio kabinetas nutarė 
sudaryti teisininkų komisiją, 
kuri ištirs Beiruto žudynių ap
linkybes. 

— Senato komitetas pradėjo 
svarstyti visą eilę pajamų mo
kesčių sistemos projektų. 

— L o u i s i a n o j e , p r i e 
Living8tono sprogo prekinis 
traukinys, ėmė degti, padegė 
du namus, evakuoti keli tūks
tančiai gyventojų. 

— Vak. Vokietijos bandrovė 
išsiuntė į Sovietų Sąjungą dvi 
turbinas statomam Sibiro 
dujotiekiui. Dar statomos 45 
turbinos. 

— Filipinų prezidentas Mar-
co8 grįžo į Filipinus po vizito 
Amerikoje. Jis laimėjo pažadą 
persvarstyti JAV bazių Fili
pinuose klausimą ir 204 mil. 
dol. branduolinei elektros 
jėgainei. Padaryta nuolaidų 
Filipinams pajamų mokesčių, 
oro transporto, turizmo srity
se. 

— Libano premjeras Waz-
zan pasitraukė iš pareigų, 
tačiau naujasis prezidentas 
prašė jį eiti pareigas, kol bus 
sudaryta nauja vyriausybė. 

— Frankfurte, V. Vokietijoj 
trys sprogimai sužalojo Irano 
kelionių biurą ir bendrovės 
Sperry atstovybę. Policija 
mano, kad bombas padėjo 
Izraelio ir žydų priešai. 

— Irano radijas paskelbė, 
jog atmesti visi karo paliaubų 
siūlymai. Karas su Iraku bus 
tęsiamas iki pilnos pergalės. 

— Tibeto dvasinis vadas Da
lai Lama Tenzin Gyatso at
vyko Italijon. Manoma, kad jį 
priims ir popiežius Jonas Pau
lius II. 

— Keliuose Ispanijos baskų 
miestuose įvyko piktos naušės. 

— „Wall Street Journal" 
skelbia iš Kinijos, kad Hong 
Kongas bus vėl išnuomotas 
Britanijai 25-50 metų, tačiau 
Britanija pirma turės pripa
žinti, kad teritorijos suverenu
mas priklauso Kinijai. 

— Amerikos žydų svarbes
nių 36 organizacijų pirminin
kų konferencija paragino 
Izraelio valdžią pravesti 
tyrinėjimus dėl Beiruto žudy
nių. 

VVashingtonas . — Pir
madienį valstybės departa
mentas paskelbė, kad Ameri
kos vyriausybė siunčia į Liba
ną ne 800 marinų, bet 1,200. 
Dar nežinia, kaip ilgai mari
nai bus ten reikalingi, tačiau 
kalbama, kad mažiausiai — 
tris mėnesius. „U.S. News and 
World Report" skelbia, kad 
marinai bus Libane tol, kol iš 
tos šalies bus išvežta visa 
svetima kariuomenė. Žurna
las rašo, kad prezidentas 
Reaganas nutarė pasiųsti 
marinus atgal į Libaną pama
tęs Beiruto skerdynių nuotrau
ką, kurioje buvo mažo kūdikio, 
žuvusio skerdynėse, lavonas. 

Naujasis Libano preziden
tas Aminas Gemayel savo 
inauguracijos kalboje rugsėjo 
23 pasakė, kad iš Libano turė
tų išvažiuoti Izraelio, Sirijos ir 
PLO kariuomenės. „Visi sveti
mųjų karai Libano žemėje turi 
būti užbaigti", — pasakė prezi
dentas. 

Stebėtojai tvirtina, kad karų 
nuteriotame Libane yra apie 
250.000 ginkluotų vyrų. Iš jų 
didžiausią jėgą, apie 120,000, 
sudaro Izraelio ginkluotos 
jėgos, įskaitant aviaciją ir prie 
Libano patruliuojančius karo 
laivus. Izraelio jėgos išdėsty
tos nuo pietinio Libano iki 
Bekaa slėnio, kuriame įsistipri
nusios Sirijos karinės jėgos, 
apie 30,000 vyrų. 

Nors iš Beiruto išsikraustė 
PLO k a r i u o m e n ė , d a u g 
palestiniečių ^Izraelio žinio
mis, — apie 14,000) dar liko 
S i r i jos k o n t r o l i u o j a m a m 
šiauriniam Libane ir Bekaa 
slėnyje. Palestiniečiai ir sirai 
yra ginkluoti sovietų ginklais. 

Atskirą karinę jėgą sudaro 
Libano kariuomenė. Popieriu
je ji turi 21,000 vyrų, tačiau iš 
tiesų, jos eilėse yra nedaugiau 
14,000. Karininkai daugumoje 
libaniečiai krikščionys, o 
kareiviai maždaug lygiai 
pasidalinę: krikščionys ir 
musulmonai. Libano armija 
prastai ginkluota. Kareivių 

Planuoja popiežiaus 
kelionę Ispanijon 
Roma. — Reuterio žinių 

agentūra paskelbė, kad arki
vyskupas Paulius Marcinkus 
buvo pakeistas kaip popie
žiaus kelionių organizatorius. 
J am teko koordinuoti buvu
sias popiežiaus Jono Pauliaus 
II keliones, jas planuoti. Artė
jant kelionei į Ispaniją, Vati
kanas pasiuntė į Madridą 
Vatikano radijo stočių gene
ralinį direktorių kun. Roberto 
Tucci. Popiežiaus vizitas Ispa
nijoje prasidės spalio 31 ir tę
sis 10 dienų. 

Ispanų planas 
Madridas . — Ispanijos 

socialistų partijos vadas Feli-
pe Gonzalez. kuris tikisi laimė
ti Ispanijos parlamento rinki
mus ir perimti valdžią, pasakė, 
kad teks persvarstyti su JAV 
sudarytas sutartis dėl bazių 
Ispanijoje. Ispanija jau nuo 
1953 m., kada Madridas sutiko 
įsileisti Amerikos kariuomenę į 
aviacijos ir jūrų laivyno bazes, 
pardavinėja savo suverenu
mą. Paskutinė, liepos mėn. 
pasirašyta sutartis, buvo pa
grįsta Ispanijos įstojimu j 
NATO. Šį klausimą irgi teks 
peržiūrėti, pasakė Gonzalez. 
nes niekas iki šiol jam neįrodė, 
kad Ispanijai naudinga pri
klausyti NATO organizacijai. 

algos menkos, Libane nėra 
karinės prievolės, todėl karei
vių tarpe daug nemokytų, kitur 
darbų negaunančių vyrų. 
Komenta tor ia i s ako , k ad 
praeis daug metų, kol Libanas 
turės su kitomis jėgomis lygią 
kariuomenę. 

Daug stipresnė karinė jėga 
yra apie 20,000 falangistų 
partijos milicininkų, kurie 
ginkluoti Amerikos ar Izraelio 
ginklais. Atskirą jėgą sudaro 
„Laisvojo Libano", majoro 
Saado Haddado vadovauja
m a , 7,000 mi l i c i j a . J i 
apginkluota Izraelio ir gerai 
apmokama. Ši karinė jėga 
visiškai priklauso nuo Izrae
lio. 

Atskirą miliciją turėjo Liba
no šijitų musulmonų sekta, 
apginklavusi apie 15,000 vyrų. 
Daug jų buvo Izraelio kariuo
menės sugaudyti ir nugink
luoti. 

Libane Izraelio kariuomenė 
rado ir konfiskavo daug 
ginklų, tačiau daug jų dar liko 
privačiose rankose. Todėl 
Amerikos Kongrese ir spaudo
je girdisi daug priekaištų 
vyriausybei, kad ji pasiuntė 
marinus į pavojingą vietą, kur 
gali žūti ne vienas amerikietis. 

Kaltina Izraelio 
karius plėšimais 
Bei ru tas . — Libano spau

doje daug žinių apie Izraelio 
kareivių plėšikavimą Vaka
riniame Beirute. Vienos poli
cijos įstaigos viršininkas pa
reiškė korespondentams, kad 
jis turi 54 skundus, kad Izrae
lio kareiviai įsiveržia į priva
čius butus ir ima vertinges
nius daiktus. 

Šie skundai nebūtų pasiekę 
užsienio spaudos, tačiau Beiru
to Hamra vietovėje buvo 
apiplėštas Prancūzijos žinių 
agentūros korespondento Xa-
vier Baron butas. Grįžęs namo, 
korespondentas dar rado būrį 
izraelitų kareivių savo kaimy
no bute. J am pasiskundus, 
Izraelio karininkas pažadėjo 
reikalą ištirti, tačiau pažado 
neišpi ldė. Koresponden tas 
prarado savo televizijos priim
tuvą. 

Libano Viduriniųjų Rytų oro 
linijos direktorius Selim Saiam 
pasiskundė, jog Izraelio karei
viai pasiėmė viską iš aerodro
mo, ką buvo galima panešti. Jo 
oro linija praradusi šešis auto
busus, keturis džypus, mecha
nikų įrankius, radijo apa
ratus, įstaigos mašinas, net 
pieštukus. Linijai nuostolių 
padaryta apie pusę mil. dol. 

J i s ir kiti Beiruto gyventojai 
skundžiasi. kad izraelitai, 
paprastai , nenaudoja išviečių. 
Minėtas Salam pabrėžė, kad 
du Izraelio seržantai buvo 
sugauti vagiant ir nubausti po 
du mėnesius kalėti. Karei
viams, pagautiems plėšikau
jant, gresia iki 10 metų kalėji
mo, tačiau plėšimai tęsiasi. 

K A L E N D O R I U S 
Rugsėjo 29 d.: Mykolas A., 

Angelų šv.. Kęsgailą, Litą 
Rugsėjo 30 d.: Jeronimas. 

Sofija. Žymantas. Inga. 

Saulė teka 6:44. leidžiasi 
6:38. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

80 1.. naktj 60 1. 
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LATVIŲ JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE 

Rugpjūčio 28 d. Važiuojame 
anksti ryte. Atrodo bus graži 
diena. Linksmai šnekučiuo
jamės apie neseniai įvykusią 
stovyklą Romuvoj, nes visos, 
išskyrus sesę Audrą, ten buvo
me. Nei nepajuntam, kai 
pravažiuojam Saginaw mies
tą ir pasiekiam Rose miestelį 
(Michigane), už kurio, beveik 
devynias mylias į šiaurę, lat
vių jubiliejinė stovykla, pava
dinta „Kavų Gaisma". Šįmet 
latvių skautai švenčia 65 metų 
sukaktį, o skautės 60 metų 
sukaktį . Pr ie įvažiavimo 
pastatytas didelis medinis bal
tai ir mėlynai nudažytas 
papuošimas su skautiškais 
ženklais. Brolių ženklas prime
na mūsų Brolijos, o sesių — 
trikampis dobilo lapas su 
auks inėmis žvaigždutėmis 
kiekviename lape, panašus į 
tarptautinį skaučių ženklą. 
Vos tik įsukus į stovyklą, 
pasitinka budintys skautai su 
.,walkie talkies". Klausia: „Ar 
norite eiti į stovyklą ar važiuo
ti?'* Pasiteiraujam ar toli. 
Paaiškina, kad apie mylią. Tuoj 
nutariam važiuot. Kai į mašinų 
statymo vietą įsuka „vanas", 
tai kartu su mumis prisigrūda 
pilnas žmonių. Stovyklautojai 
buvo išsinuomavę du „vanus", 
kurie dienos metu ir po laužo 
visus vežiojo nuo centrinių 
pastatų iki mašinų statymo 
vietos. Jokių kitų mašinų 
stovykloje nebuvo. 

Jaunų ąžuoliukų miškas. 
Stovyklavietė kalvota, išsiplė
tusi dviejų mylių plote. Tam
soje labai klaidi. Viena pasto-
vyklė toli nuo kitos. Skautai ir 
skautės stovyklauja primi
tyviai, be jokių didelių pato
gumų: vėliau sužinom, kad 
vyresniej i pa tys verdasi. 
Jaunosios mūsų sesės yra 
pirmą kartą latvių tarpe ir 
nustemba, jog kai kuriuos 
žodžius gali suprasti. Atvyks
tame prie centrinių stovyklos 
pastatų. Supažindina su vado
v a i s . S u t i n k a m e ke le t ą 
pažįstamų, ypač tuos, kurie 
l a n k ė m ū s ų s t o v y k l a s . 
Pirmiausia pakviečia užkąsti. 
Iškelia mūsų trispalvę. Renka
si ir kitų tautybių atstovai: 
estų, vengrų, lenkų, ukrainie
čių. Dalyvauja keli amerikie
čiai skautai. 

Apie 3 vai. p.p. visi sto
vyklautojai susirenka vėliavų 
aikštėje. Vienoje pusėje 
sustatytos latviškos vėliavos 
(tikrai daugiau dešmties!). kito
je — baltos vienetų vėliavos. 
Centre irgi kitaip iškeltos: ne 
an t stiebų, bet vienas rąstas 
p r i t v i r t i n t a s skersai t a rp 
dviejų medžių aukštai, o kitas 
— žemai. Per viršutinį permes
tos virvės pritvirtintos prie 
apatinio. Tokiu būdu keliama 
kiek tik reikia vėliavų. Stebiu 
uniformas. Latvių mergaičių ir 
paukštyčių yra tamsiai žalios 
spalvos: klostytas sijonas ir 
i l g o m i s r a n k o v ė m i s 
palaidinukė. Tamsiai žalios 
kojinės ir kepuraitė. Vyres
niosios dėvi tokios pat spalvos 
kostiumėlius. Darbo uniforma 
— aišku, tamsiai žalia! Sako, 
kad mergaitės labai nemėgsta 
tų klostytų sijonų ir nusibosta 
ta žalia spalva, tikriausiai, 
kaip mums mėlyna. Broliai 
atrodo panašiai kaip ir mūsų. 
tik vietoj to raudono dryžio ant 
kojinių turi latviškais raštais 
numegstus papuošimus. (Tos 
naujos amerikiečių skautų ko
jinės matosi mūsų stovyklose 
ir, bent man, atrodo, labai 

nesiderina su lietuvių skautų 
uniforma). Dalis vilkiukų 
amerikiečių uniformomis. Jie 
pakvietė stovyklon ir tuos, 
kurių gyvenamose vietose nėra 
latvių skautų ir vaikai priklau
so amerikiečių skautams, tad 
jiems leido dėvėti amerikiečių 
uniformas. Tokių susidarė 
nemažas būrys. Vilkiukams 
vadovauja ne tik vyrai, bet ir 
moterys. Stovyklautojų arti 
tūkstančio. Prasideda progra
ma. Komendantas pristato 
visų tautybių atstovus. Pir
mieji vengrai pašoka keletą 
šokių, papasakoja apie savo 
tautinius drabužius. Antrai
siais iškviečiami mes, „brolių 
tauta". Sesė Birutė Batraks iš 
Toronto stovyklautojus pasvei
kina latviškai. Iš karto susilau-
kiam šiltų plojimų. Tada trum
pai paaiškinam dainos turinį 
ir padainuojam: „Tave aš 
pamačiau, tave aš pamy
lėjau". Brolis Batraks pritaria 
gitara. Komendantas sako, 
kad mes tikra „brolių tauta", 
nes mums padėjo pasirodyti 
latvis. Seka kitų tautybių 
d a i n o s ; a m e r i k i e č i a i 
pademonstruoja indėnų drabu
žius. Manėm pasirodys lat
viai, tačiau jie aiškina: „Lat
viai rodėsi visą savaitę ir taip 
pat pasirodys laužo metu". Ten 
mums nereikia. 

Vėliau vadovai kviečiami į 
didžiulę p a l a p i n ę , k u r 
supažindinami su atvykusių 
tautybių atstovais. Kai kurie 
Įteikiame dovaną, kiti sveiki
na tik žodžiu. Seserijos vardu 
Vyriausiai Skautininke! vad. 
Baiba Dumpe (Latviešu gaidų 
priekšniece) užrišam per petį 
Juozo Jasiūno austą juostą. Ją 
dėvi visą dieną. Amerikiečiai 
skautai labai giria latvių sto
vyklą, sako. kad būtų buvę 
gerai jų jaunimui pamatyti. 
Vyriausieji Skau t in inka i 
pakelia tostui už jubiliejų 
š a m p a n o t a u r e s . V i s i 
sudainuoja, panašią į mūsų 
..Ilgiausių metų", dainą. Vaiši
na užkandėliais, net ikrais. 

Paradas. Kartu su Cleveian-
do broliais sudarome vienuo
likos asmenų būrį- Tribūnoje 
mūsiškis v.s. Vytautas Jokū
baitis. Groja latviškus maršus. 
Vėliavų aikštėje labai ilga ir 
nuobodi programa. Įteikiami 
s tovyk los t a l k i n i n k a m s 
atžymėjimai, eilės, t ikra i 
nesibaigiančios eilės medalių, 
skaitomi sveikinimai ir sako
mos kalbos. Stebimės, kad lat
vių jaunimas iš mandagumo 
ramiai laikosi, bet aiškiai 
matyti nesiklauso, o svečiai 
pradeda nerimauti. Juos kar
tais prajuokina komendantas 
su savo „įdomiais" vertimais. 
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Gera pamoka: tokių iškilmių 
nereikia daryti . Vakarieniauti 
mūsų seses pasikviečia vyčiai. 
Jie patys verdasi. 

Ypat ingai šalta. Praeitą 
naktį buvo 35 laipsniai, o 
š iąnakt žada nukristi iki 28. 
A p s i r e n g i a m v i s a i s 
drabužiais, kuriuos tik atsi-
vežėme ir vistiek po kurio laiko 
pradeda darytis nepaprastai 
šalta. Tai, aišku, nepadeda 
laužo nuotaikai. Viename 
krante susėdę laužo žiūrovai, 
k i t a s k r a n t a s a p š v i e s t a s 
p a s i r o d y m a m s . K a d a n g i 
veiksmas vyksta aukščiau, visi 
gali gerai matyti . Laužą prave
da vyresnio amžiaus moteris. 
P a s i r o d y m ų n e t r ū k s t a . 
Pasiruošta miestais. Daug 
montažų. Kurie savo žodžius 
m o k a a t m i n t i n a i , no r s ir 
nesuprantan t kalbos, įdomu, 
bet kurie skaito iš lapukų — 
jokio įspūdžio nesudaro. Išeina 
u n d i n ė s , a p s i r e n g u s i o s 
maudymosi kostiumais ir iš 
plonos medžiagos pasiūtomis 
uodegomis. Atrodo joms visai 
nešalta, ta i ir mums kažkaip 
lyg gėda ir kurį laiką pato
g i au . V a i d i n a specia l ia i 
parašytą dainą apie įvairių 
laikotarpių vyrus, pradedant 
a k m e n s amžiumi . Vyra i 
išsirenka po undinę. Pasku
tiniajai tenka tik maišas su 
L 1 . l» • • . 11 •• t •• P ^ v , ^ r o i l r t „ A / ~ , 
M d u s i u n u . D c I l U i a i į a u Z u 
programa gerai paruošta. 
Daug šūkių apie „mūs Latvi-
j u " ; t r ū k s t a tik l inksmų 
skautiškų dainų. Bet gal 
nesiderino su laužo tema. 

Kitą rytą pamaldos. Liutero
nų kunigas ir katalikų skaito 
įvairias maldas, giedamos 
giesmės. Ypač gražiai ir 
aiškiai kalba katalikų kuni
gas . Momentais jautiesi lyg 
suprant i ką sako. Tik proble
ma, kad kartais tie patys 
žodžiai jiems ir mums turi 
skirtingą prasmę, pavyzdžiui, 
lavių kalboje „debesis" reiškia 
„dangų". Jis pasakoja legen
dą apie Latvijoje nuskendusią 
pilį. Pasilikęs tik raktas. 
J aun imo pareiga yra susirasti 
tą raktą, kuriuo galėtų atra
kint i paslaptis į savo tautos 
turtą. 

Po to — paradas. Vėl skaito
mi pavėluoti sveikinimai, 
įteikiami „pamiršti" ar dar 
nesuspėti įteikti medaliai. Dar 
keletas kalbų. Apdovanojami 
konkursą laimėję skautai. 
Rikiuotėje stovėti labai šalta ir 
visi laukiame, kad tik greičiau 

pasibaigtų. Pagaliau leidžia
mos vėliavos. Rasa Orentaitė, 
n o r s ir l a b a i s u š a l u s i , 
nusivelka ir išdidžiai asistuo
ja broliui iš Clevelando nulei
džiant mūsų trispalvę. 

Atsisveikiname su pažįsta
mais. Mus apdovanoja metali
niais stovyklos ženkliukais, 
stovyklos leidinėliu, gairele. 
Šildomės suvenyrų krautu
vė lė je , kur io je g a l i m a 
nus ip i rk t i specialių paš to 
ženklų, medžiaginių ženkliu
kų, marškinėlių, stovyklos 
laikraštėlį ir kt. Prie manęs 
prieina viena latvė skautė ir 
paprašo parašo: Ji sako, kad 
mane iš kažin kur pažįsta. 
Pasakoja, jog gyvenusi Hanau 
l a g e r y j e ir p r i k l a u s i u s i 
l i e t u v a i t ė m s s k a u t ė m s , 
jaunesniųjų skaučių draugo
vei. Tuomet aš ėjau tos draugo
vės adjutantės pareigas. Sako: 
„Aš dar vis turiu nuotraukas, 
lietuvaičių skaučių uniformą, 
austą diržą ir labai gailiuosi, 
kad pamečiau rūtelę". Pasaulis 
tikrai mažas, bet — gerai! 

Kartu su manimi latvių 
stovykloje LS Seserijai atsto
vavo: vyr. si. Birutė Batraks, 
si. Daiva Orentaitė, si. Rasa 
Orentaitė ir si. Audra Klimai-
tė. 

s. fil. Liuda Rugienienė 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
ne8iunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje $43.00 
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 

'•/•i metų 3 mėn. 
$27.00 $19.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
S 19.00 

$19.00 
$19.00 
$18.00 

SKAUTIŠKI 
ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Spalio 3 d. 10 vai. r. — "Ker
navės" tunto vienetų sueigų 
pradžia Jaunimo centre. 

Spal io 3 d., 11 vai. r. — 
Skautininkų,-kių Ramovės su
eiga Jaunimo centre. 

Spalio 9 d., 6 vai. p.p. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio iškilminga 
metinė sueiga Jaunimo centre. 

Spalio 9 d., 8 vai. vak. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio pokylis 
Jaunimo centre. 

Spalio 10 d., 11 vai. r. — 
Akad. Sk. Sąjūdžio šv. Mišios 
Jaunimo centro Mažojoje salė
je. Po pamaldų užkandžiai ir 
mirusių Sąjūdžio narių kapų 
lankymas. '.' 

Gruodžio 11 d. — Visų Chi-
cagos tuntų bendros Kūčios 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. 

Vasar io 20 d. - Visų Chi-
cagos skautų ir skaučių bend
ras Vasario 16-tos minėjimas 
Jaunimo centre. 

Clevelande 
Spalio 9 i r 10 d. — "Pilė 

nų" tunto vyr. skautų 10 mylių 
žygis — iškyla. 

Spalio 10 d. — v.s. Aureli
jos Balašaitienės novelių rin
kinio sutiktuvės Lietuvių na-1 
muose. Rengia Clevelando 
skautininkių draugovė. 

Gruodžio 19 d. — Skautų 
vyčių ir vyr. skaučių Kūčios. 

Vasar io 12 d. — "Pilėnų" 
tunto blynų balius. 

Kovo 13 d. — Kaziuko 
m u g ė . • 

Balandžio 17 d. — Šv. Jur
gio iškilminga sueiga. 

Birželio 6 d. — Paskutinė 
priešstovyklinė sueiga. 

KERNĄ VIECIU 
DĖMESIUI 

Visų "Kernavės" tunto drau- | 
govių sueigos prasidės sekma
dienį, spalio 3 d. 10 vai. r. Jau
nimo centre. Visoms sesėms 
dalyvavimas privalomas. Dė
vime tvarkingomis uniformo
mis. Negalinčios atvykti į su
eigą iš anksto apie tai praneša 
savo draugininkei. Būkime 
punktualios, tvarkingos ir pa
reigingos. 

Tą pačią dieną sueigų metu 
bus vykdoma ir naujų narių re
gistracija. 

VYRESNIŲ 
SKAUTU IŠKYLA 

Clevelando "Pilėnų" tunto 
vyresnių skautų 10 mylių žy
gis — iškyla į Allegheny Natio-, 
nal Forest, Penn. bus spalių 9 
ir 10 d. Kviečiami visi 14 metų 
ir vyresni skautai pasinaudoti 
Šia įdomia iškyla. Registruotis 

džio metinė šventė bus spalio 9 pas tuntininką (486-5634) iki 

L 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
- 4:00. 

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

Tas, kuris išmoksta išmin
ties taisykles, prie jų nepri
derindamas savo gyvenimo, 
yra panašus į vyrą, kuris aria 
laukus, bet nesėja. 

Saadi 

yra 
be 

Teisingumas be jėgos 
neveiksmingumas, jėga 
teisingumo yra tironija. 

Blaise Pascal 

SESĘ BIRUTĘ 
PRISIMENANT 

Rugpiūčio 19 d. po sunkios 
vėžio ligos Clevelando klini
koje amžinu miegu užmigo s. 
fil. Birutė Juodikienė. Jos pa
čios ir šeimos pageidavimu, 
vietoj gėlių aukos buvo sky-
riamos Lietuviškosios Skauty-
bės Fondui. Ta liūdna proga 
buvo surinkti 410 dol. A.a. se
sę Birutę pažinę ir norį įam
žinti jos vardą gali savo aukas 
siųsti L.S. Fondo atstovui Vla
dui Bacevičiui. Jo adresas — 
17938 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio, 44119. , „ 

V. Bac. 
• 

SKAUTININKŲ 
RAMOVĖS SUEIGA 

Chicagos skautininkų.-kių 
Ramovės (visų skautininkų ir 
skautininkių) sueiga įvyks sek
madienį, spalio 3 d., 11 vai. r. 
Jaunimo centro 203 kmb. Iš
girsime LSS Tarybos pir
mininko v.s. Sigito Miknaičio 
pranešimą apie Sąjungos veik
lą Ramovės valdyba praneš 
kas jų kadencijoje įvykdyta. 
Bus renkama nauja valdyba. 
Visi skautininkai,-kės kviečia
mi dalyvauti. 

ASS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Akademinio Skautų Sąjū-

LSS Tarybos p i rmin inkas v.s. S ig i t a s Miknai t i s Romuvos 
sukaktuvinėje dvidešimtmečio s tovykloje Padėkos o rd ina i s 
apdovanoja v.s. L. Kalinauską, v . s . S. I lgūną ir v.s. k u n . S. 
Kulbį. S.J. Dešinėje — K a n a d o s ra jono v a d a s v.s. V. Skr ins -
*a- Nuotr . V. B a c e v i č i a u s 

i r 10 d. 
Spalio 9 d., šešt., Jaunimo 

centre įvyks iškilminga sueiga 
— naujų ASI) ir Korp! Vytis 
narių pakėlimai. Po sueigos, 8 
vai. vakare vyks pokylis di
džiojoje Jaunimo centro salė
je. 

Spalio 10 d., sekm. 11 vai. r. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je bus aukojamos šv. Mišios. 
Po pamaldų trumpi užkan
džiai. Po to visi vyks į kapines 
aplankyti mirusių narių ka
pus. 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pens in inkams nuolaida 

2436 VV. Li thuanian Plaza C o u r t 
Chicago , I l l inois 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTĮ.* GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Te l . 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

O f s . tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJA5K CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Va i . pagal susitarimą: p i rm. i rke tv . 12—4, 

6—8 ant r . 12—o; penkt . 10 —12, 1— 6 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsi l iepia, skambint i 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 , rez . 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
\ •'•'-. : pirm., antr. ketv. ir penkt. 
1 i 30 vai. ryto iki 3 vai popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Te l . — GR 6-2400 
N i! pag.>.; susitarimą pi rm i r k e t v 1-4 ir 
~-Q antr., ic penki . 0 -4 ; šeštad 10-3 vai. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AK1V LIGOS 
3907 VVest H;3rd Street 

Valandos pagai susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K š A 
VAIKU LIGOS 

o441 S Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir e>-8 vai. vak. 
š s k y r u s t reč . Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai. : Kasdien nuo 10 v. ry to iki 1 v. p.p 
O f i s o tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. k a m p a s 
Va; : p i rm. , antr. ke tv . ir penk t . 

3 ik: 7 v. p.p. Tik susi tarus 

Ofs . 742-0255 N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . 3 7 2 - 5 2 2 2 , 2 3 6 - 6 5 7 5 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

spalio 4 d. Registracijos mo
kestis 10 dol. 

PLAUS AUTOMOBILIUS 
"Lituanicos" tunto oro skau

tų Dariaus - Girėno draugovės 
skautai, stengdamiesi sutelkti 
savo veiklai lėšų, sekmadienį, 
spalio 3 d. nuo 9 vai. r. iki 1 vai. 
p.p. prie Jaunimo centro plaus 
automobilius. Visi kviečiami 
pasinaudoti proga nuplauti sa
vo mašinas ir tuo pačiu pa
remti jaunimo pastangas ir jų 
skautišką veiklą. 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

V a landos pagai susitarimą 

c 1 32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir bu to tel . 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chi rurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN B O A R D 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th C o u r t , Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus t reč ir šešt 

DR. L. D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

mylia į vakarus n u o Harlem Ave 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
' Kaiba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikr ina akis . Pr i ta iko ak in tus ir 

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

Va! pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. 

Vai 
įuo i 

i -

Tel. REliance 5-1811 

WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59 th Street 
pirm , antr . ketv ir penkt 

2-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

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

2 o 5 9 VV. 59 S t . . C h i c a g o 
T e l . 4 7 D 2112 

'fvalandos'pagal susitarimą — Pirm., 
an t r . , treč , ke tv . ir šeštad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

\ ai an t r 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel . 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 W>,t 71 st Street 
P r i ė m i m o dienos p i r m . , a n t r . . k e t v 
p e n k t , iŠ a n k s t o s u s i t a r u s . 

Ofs . tel . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

f ' ) ' VVest 63 rd Street 
Va i . : p i r m . , antr . , k e t v . ir p e n k t . 2-6. 

Š e š t a d i e n i a i s p a g a l s u s i t a r i m ą . 

DR. K. M. ?YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANĮ GYDYTO! Al 

Vai 
ketv 

2c54 VVest t>3rd Street 
pagal Mis'ranmą antr , t reč 

10 v ryto il.i 6 v v a k a r o 
Tel. — 778-3400 

v 



BALFas š i ldo tautiečius ten, 

KUR PUČIA ŽVARBUS 
SPALIO VĖJAS 

Lietuva šiandien išdalinta, 
išparceliuota į keturias atski
ras dalis. Stambiausioji dalis 
ta, kuri oficialiai vadinama 
"Lietuvos TSR". Bet "Lietu
vos TSR" — ne visa Lietuva. 
Daugiau ar mažiau Lietuvos 
žemių yra ir vad. Baltarusijos 
TSR, ir vad. Lenkijos Liaudies 
Respublikoje, ir vad. Kalinin
grado srity. Tuo pačiu paste
bėtina, kad šitaip išparceliuo
toji Lietuva — ne vieno, bet 
dviejų okupantų auka (nors, 
tiesa, vienas didesnis ir bai
sesnis už kitą). Dėl to ir mūsų 
trafaretinį politinį siekj tektų 
taip patikslinti: t rokštame Lie
tuvą išlaisvinti ne tik iš sovie
tinio, bet ir iš lenkiškojo oku
panto, ir t rokštame ne tik 
Lietuvą išlaisvinti, bet ir lietu
vių gyvenamas jos žemes su
jungti. 

Taigi šia (bet tik šia!) pras
me mūsų tautos kova panaši 
labiau į 19-ojo a. italų negu, 
sakysim, į dabar t inę brolių es
tų kovą: kaip ir italai, taip ir 
mes kovojame iškart su keliais 
priešais, ir kovojame ne tik už 
nepriklausomybę, bet ir už sa
vo išskirstytų žemių suvieniji
mą. 

* 

Kodėl apie visa tai čia šian
dien užsimename? Todėl, kad 
norime atkreipti specialų dė
mesį į vieną iš minėtųjų išpar
celiuotos Lietuvos dalių, bū
tent į tą, kurią šiuo metu 
okupavusi komunistinė Len
kija. Ir norime tą dėmesį šiuo
kart kreipti ne į politinę, tauti
nę ar religinę Seinų ir Punsko 
krašto lietuvių padėtį, o į ma
terialinę jų būklę. 

Trumpai tar iant , toji būklė 
šiomis dienomis katastrofiš
ka. 

Iš Suvalkų trikampio mus 
pasiekia gailūs balsai, šau
kiantys: Gelbėkite! Tiesa, žmo
gus ne vien duona gyvas, bet 
be duonos jis irgi neilgai teiš
gyvens. O tos duonos visoje 
Lenkijoje staigi įskai tant ir len
kams priskirtas Lietuvos že
mes) kaip tik šiandieną bai
siausiai stinga. Tie balsai 
mums liudija apie maisto, dra
bužių, avalynės ir kitų buiti
nių reikmenų racionavimą, 
apie astronomiškai kylančias 
kainas (300% ir daugiau!), apie 
tuštėjančias parduotuves. Ši 
nelaimė ypač skaudžiai palie
tė iš gimtojo sodžiaus į di
džiuosius Lenkijos miestus 
išsikėlusius lietuvius, kuriems 
į artėjančią žiemą tenka žiūrė
ti iš ypatingai nykios stokoji
mo perspektyvos. 

Sovietų okupuotos Lietuvos 
rašytojas Juozas Baltušis sa
vo prieš kelerius metus išleis
toms atsiminimų knygoms da
vė vardą "Su kuo valgyta 
druska". Tauta iš karto šį 
pavadinimą pavertė klausi
mu: "Su kuo valgysime drus
ką?" Prieš lygiai tą patį klau
simą š i and ieną jauč ias i 
atsidūrę ir Lenkijos lietuviai. 
kurie mėsą, kiaušinius ir kitas 
panašias gėrybes pradeda be
matyti jau tik sapnuodami. 

Tiesa, nelengva ir Lenkijoje 
gyvenančių žmonių politinė 
padėtis. Tačiau toji padėtis 
šiandieną paženklinta dideliu 
klaustuku: gali ji dar labiau 
pablogėti (taip tikriausia ir 
bus), bet gali ji ir pagerėti (to 
karščiausiai tikimės). Kiekvie
nu atveju mes išeivijoje nepa
jėgūs to reikalo nei viena, nei 
k i t a k r y p t i m i p a v e i k t i . 
Nepavydėtina ir Lenkijos lie
tuvių tautinė padėtis, ypač tei
sės Dievą garbinti gimtąja kal
ba a tžvi lg iu , t a č i au čia 
kaktomuša atsidaužiame į šim
tametę polonistinio šovinizmo 
sieną, kurios per vieną kitą die
ną irgi nepraiaušime. Bet vi
sai kito pobūdžio rūpestis — 
Lenkijos lietuvių medžiaginis 
nepriteklius. Čia tai jau ga
lime realiai prisidėti prie žaiz
dos gydymo 0 ta? medžiagi 

TIESOS ESTI AMŽINOS 
Tik žmonės laiko vaikai 

nio skurdo žaizdos gydymas 
vadinasi šalpa. Šį artimo mei
lės darbą suintensyvintais 
tempais nuo pat Lenkijos kri
zės pradžios energingai, bet ty
liai dirba kad ir Balfas. 

* 

Apie BALFą pravartu kal
bėti ypač šiomis dienomis, kuo
met ši karitatyvinė mūsų or
ganizacija ir vėl rengiasi 
kasmetiniam didžiajam savo 
rudens vajui. Spalio mėnuo — 
BALFo mėnuo. Bent jau 
"Draugo" skaitytojams nerei
kėtų per daug aiškinti, kokia iš 
to mums visiems kyla atsako
mybė. Pareiga pamylėti nuo 
šalčio, alkio, skurdo ir ligos 
kenčiantį brolį — amžina, 
nesenstanti, nesikeičianti, bet, 
deja, lengvai primirštama, dėl 
to specialiai primintina ir bent 
vieną kartą per metus primyg
tinai iškeltina bei pabrėžtina. 
To šičia ir siekiame. 

Net ir tada, kai lietuvių gy
venamose svečiose šalyse vieš
patauja "normalūs laikai", 
BALFo pagalbos reikalingų 
tautiečių nei viename pasaulio 
žemyne netrūksta. Ką tad kal
bėti apie tokius atvejus, kaip 
jau minėtą jaruzelskinį "lenk
metį", kada lyg tai modernioj, 
pramoninėj (ir dargi "pažan
gioj, socialistinėj") valstybėj 
gyvenantiems žmonėms ima 
stigti net tokio elementaraus 
reikmens kaip muilo — ne tik 
veidui nusiprausti, bet ir balti
niams išsiskalbti. 

Nuo šių metų pradžios 
BALFas Lenkijos lietuviams 
yra pasiuntęs 500 su viršum rū
bų siuntinių ir daugiau nei 300 
maisto, muilo, vaistų ir kito
kių leidžiamų reikmenų pakie-
tėlių. Ačiū Dievui, kad Lenki
jos valdžia bent kol kas (gal 
tol, kol ji bus lenkų rankose), 
neplėšia už siuntinius drako
niškų muitų ir nedraudžia į 
juos įpakuoti vartotų drabu
žių. Tai yra proga, kurios mes, 
JAV lietuviai, neturime teisės 
neišnaudoti. Ir kiekvienas šito
kios progos išnaudojimas — 
kiekvienas į vargstančią šalį 
nukreiptas mūsų įsikūnijusio 
dosnumo kartonėlis neša ku
riam nors žmogui konkrečią, 
apčiuopiamą naudą: nelaimė
je atsidūrusiam broliui pa
lengvina naštą, bent dienai ki
tai išlygina stiglių, suteikia 
džiaugsmo ir tuo būdu didina 
pasaulyje esančio gėrio kiekį. 

O šalinti pasaulyje nelaimę 
ir švelninti jos pasekmes ir yra 
viena iš mūsų bendražmogiš-
kųjų moralinių prievolių. Šią 
pareigą bent Lenkijos lietuvių 
atžvilgiu galime nesunkiai at
likti vienu iš dviejų būdų: arba 
siųsti jiems minėto pobūdžio 
artimo meilės dovanėlių tiesio-
giškai, arba aukos skatiku pa
remti BALFą.kadjispats tasdo-
vanėles nukreiptų ten, kur josla-
biausiai sustiprins kūną ir su
šildys širdį. 

BALFas, savaime supran
tama, šelpia žymiai daugiau 
negu vien po Lenkijos valdžia 
pakliuvusius mūsų tautiečius. 
Vokietijos. Austrijos, Prancū
zijos, Italijos senelių prieglau
dose užsilikę lietuviai, dėl 
blogos sveikatos ar kitų 
priežasčių negalėję atkakti į 
JAV, ką tik iš okupuotos Lie
tuvos Čia atvykę, tarnybos ir 
pastogės neturintieji naujieji 
emigrantai, žvarbių ūkinio 
chaoso vėjų iš kojų verčiami 
Pietų Amerikos lietuviai — vi
si jie ir kiti yra patyrę ir tebe-
patiria mūsų per BALFą iš
tiestą pagalbos ranką. Kaip tik 
dėl to svarbu tos rankos ir to
liau neatitraukti. O šios gai
lestingos rankos neatitrauksi
me, jei neužtrenksime savo 
durų į jas besibelsiantiems 
BALFo apskričių bei skyrių 
savanoriams. 

Apie tai šį spalio mėnesį ge
rai pagalvokime. 

M Dr. 

Dr. K. Girniaus mintys 
Vokietijos lietuvių 
ku l t ū r in inkams 

Prieš idėjomis itin drąsų bei 
našų Vokietijos lietuvių katali
kų suvažiavimą (žr. „Draugo" 
193 ir 194 nr.), Vokietijoje šią 
vasarą praėjo dar ir kitas 
platesnio paminėjimo vertas 
kultūrinis įvykis. Turime min
ty Vokietijos lietuvių kultūros 
draugijos suvažiavimą birže
lio 5 d. Šv. Mikalojaus parapi
jos salėje Stuttgarte. Šiai 
konferencijai vadovavo kun. 
Kazimieras Senkus. Apie 
suvažiavimo eigą Vokietijos 
LB Krašto valdyba mus taip 
informuoja: 

Pagrindinę paskaitą tema 
„Religija — civilizacijos stab
dis, partneris ar kelrodis?" 
skaitė buvęs bostonietis, 
Chicagoje filosofijos studijas 
apvainikavęs, o dabar Muen-
chene nusileidęs jaunasis 
publicistas d r . Kęstutis Gir
nius. Prelegentas pirmiausia 
pastebėjo, jog lietuviai išeivi
joje dažniau girdi apie reli
gijos bei tikėjimo nuopelnus: 
krikščionybė pvz. išpuošė 
Europą didingais architektū
ros ir kitokio meno šedevrais. 
Tačiau nereikėtų užmiršti, kad 
tuo pat metu buvo vykdoma šv. 
Inkvizicija ir kryžiaus karai. 
Kryžiuočiai išnaikino prūsus ir 
siaubė Lietuvą. Musulmonai 
tam tikrą inkviziciją ir šian
dien tebevykdo. 

Lietuvoje religijai priski
riama daug negerovių. Atsi
randa ir blaiviau galvojančių. 
Vienas vyraujančių ateizmo 
teoretikų Jokūbas Minkevi
čius „Religijotyros įvade" rašo, 
jog religija, įsipynusi į teisę, 
moralę, meną ir filosofiją, pasi
darė neatsiejama kultūros dali
mi. Jis vadina religiją dvasi
niu humanizmu. 

XVIII š. anglų istorikas 
Edward Gibbon apkaltino 
krikščionybę Romos imperijos 
sužlugdymu. Išeitų, jog be 
krikščionybės Romos imperija 
nebūtų sukritusi. Tezė moksliš
kai neįrodoma, nors krikščio
nybės įsigalėjimas ir Romos 
žlugimas buvo du lygiagrečiai 
procesai. Gal Roma žlugo dėl 
su religija nesusietų ūkinių ar 
kitų priežasčių? Gal imperijos 
žlugimas sudarė sąlygas krikš
čionybei įsigalėti? T a d a 
krikščionybės įsigalėjimas 
būtų Romos imperijos žlugimo 
pasekmė, o ne priežastis. 

Sociologas Max Weber tei
gė, kad kapitalizmo plėtrą 
Vak. Europoje XVI-XVII 
šimtm. iš dalies sukėlė protes
tantizmas, ypač kalvinizmas ir 
tai buvęs teigiamas reiškinys. 
Dr. Girnius ir Weberio teiginį 

nelaiko moksliškai įrodytu, 
nors protestantizmo atsira
dimas ir kapitalizmo išsi
vystymas glaudžiai susiję. 
Weberio tezei nepritaria ir 
žymus anglų istorikas Hugh 
Trevor-Roper. Jai prieštarauja 
ir marksistai. 

Ne visos teorijos teikia reli
gijai išskirt iną vaidmenį 
ūkiniame gyvenime. Marksiz
mas laiko religiją kitų reiški
nių padariniu. Anot jo, ne reli
gija nustato ūkinius santykius, 
bet ūkiniai santykiai lemia 
religijos turinį ir gyvavimo 
galimybes. Čia prelegentas 
priminė garsų Markso posakį, 
kad religija yra liaudies opiu
mas. Išeitų, jog religija tik 
lengvina kitų priežasčių sukel
tus skausmus. Siaurindamas 
religijos galią daryti lemiamą 
į taką į ūkio gyvenimą, 
marksizmas sumažina ir jos 
atsakomybę dėl ūkinių nesėk
mių. Tie samprotavimai tik 
parodo, kaip atsargiai reikia 
vertinti religijos poveikį. 

Dr. Girnius palietė ir reli
gijos bei mokslo santykius. 
Jiems nustatyti nedaug ką gali 
padėti pačių mokslininkų reli
ginių įsitikinimų bei Bažny
čios santykių su jais tyrimas. 
Nėra pakankamai duomenų 
teigti, kad religija skatina 
mokslą arba kad mokslas ir 
religija vienas kitam priešta
rauja. Religija liks mokslui 
abej inga, nors nemažai 
tikinčiųjų gali būti gerais, net 
pr imaujančia is mokslinin
kais. 

Nepraėjo paskaitininkas 
neužgriebęs ir katalikybės 
vaidmens mūsų tautos gyveni
me. Ir čia jis buvo labai kritiš
kas. Pirmaisiais mūsų tautos 
atgimimo metais, kol lietuviai 
daugiausia rūpinosi katali
kybės išlaikymu ir kovojo prieš 
carinės valdžios bandymą jėga 
primesti pravoslavų tikėjimą, 
Bažnyčia šį sąjūdį rėmė. Kai 
tautinio atgimimo sąjūdis 
pradėjo ryškinti skirtumus 
tarp lenkų ir lietuvių ir priešin
tis lenkų hegemonijai kultū
riniame gyvenime, Bažnyčios 
hierarchai ėmė tą sąjūdį 
smerkti. Bažnyčia ilgą laiką 
lietuvių tautinį atgimimą laikė 
katalikų vienybei kenkiančiu 
reiškiniu. Buvo manoma, kad 
atskilimas nuo lenkų neišven
giamai ves į surusėjimą ir 
supravoslavėjimą. Šiandien 
padėtis pasikeitusi. Bažnyčia 
Lietuvoje ragina priešintis 
komunizmo smurtui, ginti 
žmogaus teises. 

Ba igdamas dr. Girnius 
pastebėjo, kad nors Katalikų 
Bažnyčia yra visuotinė ir 
pagrindinės jos dogmos pasto

vios, tačiau per ilgą laiką 
pasisavina jas praktikuo
jančios tautos bruožų ir savy
bių. Kat. Bažnyčia Ispanijoje 
kitokia negu Afrikoje. Ir Lietu
voje ji nebėra tokia pat, kokia 
buvo prieš 300 metų. Jei 
pagrindinės tiesos ir nesikei
čia, tai žmonės, kalbantys 
Bažnyčios vardu, yra savo 
laiko ir visuomenės vaikai. a 

Po paskaitos turėjo progos ir 
klausytojai pasisakyti. 

P o p i e t k u n . S e n k u s 
apžvelgė lietuvišką veiklą 
Vokietijoje. Jis perteikė ir gyd. 
L. Pašaitienės mintis apie 
lietuviškos kultūros perkėlimą 
iš užsienio į Vokietiją. Anot 
jos, lietuvių kultūrinė veikla 
Vak. Vokietijoje esanti lėkšta. 
Jai pagyvinti reiktų kviestis 
kultūrininkų pirmiausia iš 
Šiaurės Amerikos ir kitur. 

Kun. Senkus atpasakojo ir 
Vokietijos liet. jaunimo sąjun
gos pirmininko Kęst. Ivinskio 
telefonu perduotą Vokietijos 
liet. jaunimo nusistatymą dėl 
bendradarbiavimo su vyres
niaisiais, kuris esąs neigia
mas. Religijai j a u n i m a s 
abejingas; domisi daugiau 
pramogomis, negu tautiniais 
reikalais. 

Artūras Hermanas laišku 
painformavo apie Annabergo 
literatūros būrelį, kurio veikla 
plačiau aprašyta Annabergo 
lapely. Lietuvių kultūros 
instituto vedėjas Vincas Bartu
sevičius raštu pasisakė už visų 
kultūrininkų bendradarbia
vimą. Vokietijos liet. moterų 
klubų federacijos pirmininkė 
Eug. Lucienė apgailestavo, 
kad jai apsikrovus tarnybiniais 
darbais Vasario 16 gimnazijo
je, lietuvių moterų veikla 
Vokietijoje susilpnėjo. Vincl. 
Hermanienė pastebėjo, kad 
Muencheno liet. moterų veiklą 
perėmė neseniai iš Lietuvos 
atvykusios jaunos moterys. 

Dr. J. Norkaitis pateikė 
Vokietijos lietuviško gyveni
mo panoramą. Labdara — 
šalpos draugija, remianti 
daugiausia mokslus einantį 
liet. jaunimą. Lietuvių kultū
ros institutas organizuoja 
b ib l io t eką i r s k a i t y k l ą . 
Pabaitiečių draugija su savo 
trimis estų, latvių ir lietuvių 
sekcijomis — geras forumas 
mums išeiti su savo reikalais į 
viešumą. Kvietė rašyti į ją, nes 
lietuvių sekcija y ra pati 
mažiausia. 

Operos solistas Rič. Dauno
ras laišku pranešė žadąs išleis
ti savo dainų polkštelę ir prašo 
visų paramos. 

Daktarai Birutė ir Jonas 
Norkaičiai pakvietė visus 
suvažiavimo dalyvius pas save 
į Heumaden pavakarių. 

Panevėžys. Pasivaikščiojimo takas Nevėžio pakrantėm. 

Spaudoje 

UŽMIRŠTA LIETUVIŠKA KNYGA 
Clevelande leidžiama "Dir

va" (rūgs. 23 d.) vedamajame 
rašo, kad mes vis daugiau ir 
daugiau užmirštam lietuvišką 
knygą, o vertinam kitas že
miškas vertybes: 

Lietuviška knyga mūsų sene
liams kadaise buvo šventa kaip 
duona, kurią, nukritusią žemėn, 
pakėlę pabučiuodavo. Ji buvo 
šventesnė negu pasakytas gyvas 
žodis, kuriuo galima įžeisti, me
luoti, suvedžioti, o gale — jo ir sa
vęs išsižadėti. Net tikėta, kad visa 
tai, kas parašyta spausdintomis 
lotyniškomis raidėmis, yra tikroji 
teisybė. O jau netenka nė kalbėti 
apie herojiškąją knygnešių gady
nę, liudijančią tokią nepaprastą 
lietuviškos knygos meilę, už kurią 
buvo verta kentėti kalėjimuose, Si
biro tremtyje ir net paaukoti gy
vybę. 

Deja, tie laikai jau yra pasakų 
senovė ir mūsų knyga šiandien jau 
nesusilaukia nei tos seniau nusi
pelnytos pagarbos, nei pasitikėji
mo ir dėmesio. Ypač išeivijoje, kur 
prisirankiojome daug kitų pirš
tais apčiuopiamesnių vertybių, o 
lietuviškas žodis palengva miršta 

Vakare didelėje Taikos var
do bažnyčioje draugi jos 
suvažiavimo dalyviai ir 
stutgartiškiai vokiečiai klausė
si aukšto lygio rel iginio 
koncerto. Vargonais solo ir. 
akompanuodamas solistei 
Vio le ta i H e r m a n a i t e i i š 
Muencheno. grojo žymus 
vargonų virtuozas prof. dr. 
Vytenis Vasyliūnas. J is atliko 
J o h a n S e b a s t i a n B a c h . 
Mendelssohn-Bartholdy, Je
ronimo Kačinsko ir Joseph 
Rheinberger kūrinius. Jaunoji 
solistė Violeta giedojo Giova-
nni Pergolesi, Mend. Barthol-
dy ir Georg Phillip Telemann 
k a n t a t ą bei g i e s m e s . 
Nuskambėjus paskutiniems 
sonatos garsams, šventovės 
tylą pertraukė s m a r k ū s 
klausytojų plojimai. 

ir lūpose, ir knygose, ir savo tautai 
atšalusioje širdyje. Dėl to nenuos
tabu, kad čia pasiskardena kas
met vis mažiau naujų autorių var
dų, kasmet spausdinami vis 
mažesni knygų tiražai, o leidyklų 
sandėlių lentynose sugula vis di
desni klodai neišplatintų net stam
bių mokslo ir meno veikalų,kurių 
jau retas kas pasiilgsta. Tarp jų 
užmarštin paskandintos net ir 
'Lietuvių enciklopedijos' likusių 
komplektų rietuvės, nors ir ren
giamasi išleisti antrąjį papildymų 
tomą mūsų papildomiems nuopel
nams įamžinti. 

štai šiemet švenčiame dviejų 
įžymiausių mūsų senosios kartos 
rašytojų sukaktis. Tautinio atgi
mimo Maironio 50 metų mirties at
minimą jau lyg ir atnaujinome 
gražiomis prakalbomis, kai kur 
vaikučiai padeklamavo baladės 
'Jūratė ir Kastytis' ištrauką, dar 
sugiedojome 'Lietuva brangi', vi
są tai aprašėme ir apsirašėme ir 
jaučiamės atlikę pareigą. Kolkas — 
jokio specialaus leidinio (nors ir 
anglų kalba), kurį būtų galima 
įbrukti j rankas jaunajai kartai ar 
ir jos tėvams, jokio Maironio tema 
konkurso su premija, nors iš liku
čių nuo gyvųjų garbės. 

Na, o kaip sutiksime ir palydėsi
me kito lietuvių literatūros klasi
ko Vinco Krėvės 100 metų gimimo 
sukaktį? Ar irgi tik prakalbomis, 
kurioms įkvėpimo mums niekad 
netrūksta? Va. mūsų entuzias
tingojo leidėjo Juozo Kapočiaus 
knygų sandėlio labirintuose jau 
seniai guli palaidoti net 400 komp
lektų, po 6 tomus kiekvienas, to pa
ties Vinco Krėvės kūrybos, kurios 
jau taip pat niekas nepasigenda. 
Nei jaunesniosios kartos skaityto
jai, nei dosnūs šeimyninių jubilie
jų lankytojai, nei retėjančių litua
nistinių mokyklų knygynėliai ir 
nei patriotai naujagimiams į krai
telį... 

Toliau "Dirva" siūlo, kad tie, 
kurie skelbia konkursus ir ski
ria pinigines dovanas tiems 
kurie daugiau sutrauks vaikų j 
lietuviškas mokyklas pagal
votų ir vietoj pinigų paskirtų 
Krėvės raštų pundelius jo šim-
tosioms gimimo metinėms pri
siminti. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 

ANDRIUS NORIMAS 

10 
„Brangiausias mano sūnelis! 
„Galų gale gavau gruodžio 11 Tavo laišką, labai 

džiaugiuos be galo! Tik man labai sunku atsakyti 
todėl, kad mane visuose dalykuose tikrina — špionai 
visą dieną, o kitur nuėjus rašyti mažai šviesos. Tavo 
laišką aš irgi ne visą perskaičiau, nors Tu aiškiai ir 
gerai parašei. Kitiems gi bijau duoti skaityti. 

„Daugiausia aš laiminga ir džiaugiuos, kad Tu 
pažinai Dievo tiesą. Kiekvieną dieną po du kartus už 
tai aš meldžiuosi ir dėkoju Dievui, kad išgirdo mano 
maldas. Laikykis tik stipriai iki galo, tegul Tave Die
vas apsaugoja ir laimina! Noriu trumpai ir greit 
rašyti, kol nėra namie nieko, tik Jonas. Jis šiaip 
neblogas žmogus, gana geras, tik irgi kenčia nuo 
Petronėlės, nes ji turi baisų būdą, tikra Ksantipa 
arba rusiškai galima išsireikšti .viedma'. 

„Man esant Vilniuje, Jonas ir Danutė mažiau 
nuo jos kenčia, bet užtat dabar aš esu atlaidų ožys. Ji 
užsipuola mane visai nekaltai ir visiems dar sako, 
kad aš baisi, rodau save šventa. Todėl visi jos drau
gai manęs bijo. Ką daryti — reikės kentėti, o jai Die
vas atlygins už mane. 

„Bet aš kartais labai verkiu ir tai kenkia akims. 
Širdis plyšta, taip skaudu pernešti nekaltai, o dažnai 
Petronėlė ir muša mane. Pavyzdžiui, kai aš rašau 

(verčiu giesmes), jos išlepintas katinas lenda prie 
manęs ir neleidžia rašyti. Pagaliau jis išvertė rašalą 
ant stalo. Varyti lauk katiną draudžiama — jis guli 
ant stalo ir jam dega speciali pempa pasišildymui. 
Už pralietą rašalą Petronėlė mane pirmiausia išba
rė, o man išėjus į kitą kambarį, pasivijo ir kumščiais 
mušė mane, o šiandien prisiminusi tą įvykį, žada 
mane net užmušti". 

Mama neduoda daugiau smulkmenų, nei komen
tarų, bet vaizdas baisus. Kadaise besipešdami su 
broliu net susimušdavome. bet niekad nebūdavo net 
minties užmušti iš piktumo, tik atsilyginti už kokią 
nors skriaudą. Žinoma, vyresnis brolis buvo už mane 
žymiai stipresnis. Tik sesuo Petronėlė įpykusi visa
da žadėdavo užmušti. Tik ji viena. Jos būdas jau iš 
pat mažens buvo piktas, o vienintelė tarp brolių bū
dama, liko lepinama, todėl ir pasiliko aikštinga, 
įnoringa ir staigi. Tačiau motinai žadėti ją užmušti 
yra tikrai baisaus svasinio nusmukimo požymis. 

Toliau mama rašo jau apie ką kitą: 
„Mano draugai Kaune ieško man kambario, bet 

labai labai sunku rasti. Matė, kaip aš vargau Kaune, 
jie man patarė išvažiuoti j Vilnių, pas Petronėlę. 
Petronėlė visiems kauniečiams pažįstamiems apskel
bė, kad ji mane pakvietė atvažiuoti į Vilnių, bet tai 
netiesa, nes aš nenoriu pas ją gyventi. Mane prikal
bėjo panelė Naruševičiūtė, kad vis dėlto geriau yra 
pas dukterį gyventi, o aš nenorėjau jai aiškinti, kas 
tikrenybėje yra toje šeimoje, nes man gėda apie tai 
žmonėms pasisakyti, kad Petronėlė mane visaip 
kankina ir nori, kad aš išeičiau nesvarbu kur. 

„Kad išvažiuočiau pas Tave — ji irgi nenori, 
pyksta, keikiasi, o Kaune negaliu rasti vietos gyven
ti. Meldžiuosi, kad Dievas suminkštintų Petronėlės šir
dį ir man nebūtų pavojaus. A5 žinau, kad Dievas 
nepnleis Petronėlei mane perdaug skriausti. Tunu 

rašyti apie reikalus, ir skubėti, nes greit ateis kas 
nors šnipinėti, ką rašau. 

„Tu man dabar kol kas nieko nesiųsk, kol atsi
rasiu Kaune. Gal tik laiške gumą. jeigu galima, nors 
ir nedaug. Kai būsiu Kaune, tai parašysiu iš anksto. 
Siunčiu Tau mūsų šeimos fotografiją. Ar gavai mano 
fotografiją Petronėlės laiške? Gal žinai vaistų vėžiui 
išvengti? Vėžio dar neturiu, mane ligoninė] ištvrė. 
Keturius mėnesius viduriavau, bet daktarai negalėjo 
suprasti, kas per liga, tik paskyrė po mėnesio ateiti 
daryti rentgeno nuotraukų, nors eilė didžiausia ir 
čia. Kokia čia tvarka? Jeigu belaukdamas žmogus 
numirtų ir nebesulauktų rentgeno nuotraukos, ar jie 
bus atsakingi'? Aišku, ne! Todėl pradėjau pati save 
gydyti su kmynų arbata ir karštomis žolėmis (staiga 
pamiršau jų pavadinimą), tai po to vėl viduriai susi
tvarkė, bet ir vėl bėda — viduriai užkietėjo. 

„Negavau vaistinėse kastorkos, tik tokias table
tes, bet jos nepadėjo. Niekur negauname klizmų, nes 
vaistinės uždarytos per savaitę tris dienas. Pagaliau 
gavau karčios druskos ir tai man padėjo, vėl esu 
visai sveika. Dievui dėkui. Dabar man nieko daugiau 
nereikia, tiktai Tavo laiškų. Esu dabar patenkinta ir 
laiminga, todėl kantriai laukiu kambario Kaune. 

„Ką dar Tau parašyti? Gal laikai bus kiti ir aš 
netrukus galėsiu išvažiuoti pas Tave. Labai labai 
norėčiau ir trikštu Tave asmeniškai pamatyti, apka
binti ir karštai pabučiuosi. Ar sulauksiu? Parašyk 
man dažniau. 

„Visi Bublio šeimos nariai prirašyti prie partijos 
poliklinikos, bet tik aš viena neverta gulėti arba 
gydytis joje. Ten gydosi komisarai, o aš kas — uba
gė. (Dovanok už neaiškų rašalą — tokį parduoda 
krautuvėje). Aš užsirašiau kitoje klinikoje. Vilniuje. 

(Bus daugiau) 

i 
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BOSTONO 2INIOS 
TAUTOS ŠVENTĖ 

Rugsėjo 8-ji yra mūsų Tau
tos šventės diena, kurią kas
met plačiau ar bent siauriau 
minėdavo Lietuvių Bendruo
menės padaliniai. Tai sudary
davo lyg dalį rugsėjo mėnesio, 
kuris laikomas Lietuvių Bend
ruomenės mėnesiu. Krašto val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kutkus iš anksto savo aplink
raščiais ragino ruoštis tos 
šventės minėjimams. Bet mū
sų apylinkėje, nei Bostono apy
garda, nei jos žinioje veikian
čios apylinkės nesiėmė tos 
šventės minėjimų ruošti. To
kiai padėčiai esant, rugsėjo 12 
d. juos ruošė šauliai: Brock-
tone per radijo valandėlę 
"Laisvės Varpą" ruošė Marty
no Jankaus kuopa, o Bostone 
— Jono Vanagaičio kuopa. 

"Laisvės Varpas" tą minėji
mą perdavė lietuvių ir anglų 
kalbomis. Programos perdavi
mo išlaidas apmokėjo Mar
tyno Jankaus šaulių kuopa, 
vadovaujama Petro Šaulio, o 
programą paruošė "Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Višči
nis. Joje labai gražiai kalbėjo 
Naujosios Anglijos šaulių rink
tinės pirmininkas inž. Juozas 
Stašaitis. Buvo perduota Balio 
Sruogos — Balio Dvariono su
kurta baladė apie kunigaikštį 
2velgaitj, ištrauka iš Balio 
Sruogos veikalo "Milžino pa
unksnė" su Švitrigailos prie
saika. Kazio Banaičio sukur
tas "Žygis j Vilnių", šaulės 
Julijos Šaulienės atliktas Juo
zo Šiaučiulio eilėraštis "Mano 
tėvynė", Viktoro Kuprevičiaus 
sukurta ryžtinga ir viltinga 
daina "Pajūriais, pamariais", 
o angliškoje dalyje apie Tau
tos šventę taikliai ir įtikinan
čiai kalbėjo Birutė Duobaitė -
Silvia, o tada vėl muzika "Leis
kit Į tėvynę" ir 1.1. 

Programa buvo turininga, 
gili ir įspūdinga. Joje iškelta 
tai, kas reikalinga iškelti Tau-' 
tos šventės pagrindu. Ji reikš
mingesnė už kitus minėjimus 
tuo, kad ja buvo pasiekti tūks
tančiai tų, kurie į minėjimus 
bažnyčiose ar salėse dėl vienų 
ar kitų priežasčių neateina. To
kių grąžinimas į lietuvišką gy
venimą — tai pagrindinis mū
sų uždavinys, kuriuo pirmoje 
eilėje turėtų rūpintis Lietuvių' 
Bendruomenė ir jos padali
niai. 

Užklaustas, kodėl per "Lais
vės Varpą" minėjimo neruošė 
Lietuvių Bendruomenė, kaip 
tai anksčiau būdavo. "Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viš
činis atsakė, kad šiemet tuo rei
kalu niekas iš Lietuvių Bend
ruomenės į jį nesikreipė, netgi 
neatsiliepė tie Lietuvių Bend
ruomenės vadovai, kuriems bu
vo siūlyta kalbėti Tautos šven
tės proga. 

Bostone Tautos Šventės 
minėjimas pradėtas šv. Mišio-
mis Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje. Pamoksle 
kun. kleb. Albertas Kontautas 
minėjo šią šventę net pa-
skaitydamas iš okupuotoje Lie
tuvoje pogrindžio leidžiamos 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos". Po šv. Mišių salėje 
po bažnyčia minėjimą pradėjo 
Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos pirm. Stasys Augonis. Bu
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Prelegentė, buv. Sibi
ro tremtinė, Elena Juciūtė la
bai įdomiai ir įžvalgiai kalbėjo 
apie šios šventės reikšmę, apie 
pavergtus lietuvius, jų siekius 
ir darbus Lietuvos laisvei. Sa
vo kalbą paįvairindavo Mairo
nio ir kitų poetų poezijos žo
džiais. "Mainos rūbai margo 
svieto"; "stiprus griūva silp
nas kelias" ir pan. Esą Čia pas 
mus manančių, kad tie minėji
mai nereikalingi, jie nieko ne
duoda. Žmogaus sielai, kaip ir 
kūnui, yra reikalingas mais
tas - pastiprinimas. Tokie 
minėjimai ir yra tas pastip
rinimas. Elenos Juciūtės kal
ba buvo labai gerai paruošta ir 

visi susirinkę labai atidžiai jos 
klausė. 

Meninę programą atliko 
solistas Benediktas Povilavi-
čius, akomp. kompozitoriui 
Jeronimui Kačinskui. Jis la
bai jautriai padainavo tris to
kiam minėjimui pritaikintas 
dainas: "Mano gimtinė" — 
Kačanausko, "Už aukštųjų 
kalnelių" — Tallat Kelpšos ir 
"Ateisiu tylią naktį" —• Ba
šinsko. 

Pirm. St. Augonis padėkojo 
kun. Albertui Kontautui už at
našautas šv. Mišias ir salę, ku
rioje vyko šis minėjimas; 
menininkams — Benediktui 
Povilaičiui ir komp. Jeronimui 
Kačinskui už programos atli
kimą, sesėms šaulėms už pa
ruoštas vaišes ir visiems atsi
lankiusiems į šį minėjimą. Po 
šios padėkos buvo vaišina
masi. 

Kaip į bažnyčią, taip ir į sa
lę, nepaisant kad buvo šiltas ir 
gražus oras, kas tokiomis die
nomis daugelį nutraukia į 
gamtą ar pamarius, susirinko 
gražus būrys lietuvių. 

Tyliai, be jokios pompos, 
šauliai surengė tikrai gražų ir 
kultūringą Tautos šventės mi
nėjimą. Padėka jiems už tai. 

NUŠAUTAS RAIMUNDAS 
A. BUDREIKA 

"Robbery, mob connection 
rules out in slaying of Nahant 
businessman" tokia antrašte 
dienraštis "Herald American" 
aprašo Raimundo A. Budrei-
kos nušovimą. Raimundas A. 
Budreika 39 metų amž., "Sea 
Breeze Lane" popcorn mašinų 
paskirstymo kompanijos pre
zidentas, buvo rastas penkta
dienio ryte (rugsėjo 10 d.) Paul 
Rivere Inn motelio kambaryje 
susmukęs kėdėje su trijų šūvių 
žaizdomis gaivoje. Motelio tar
nautojas ėjęs valyti kambarį ir 
radęs jį tokioje padėtyje negy
vą. 

Revere policijos detektyvas 
Joseph Marshall sakąs, rašo 
laikraštis, jog Budreika, išvyk
damas iš namų, palikęs žmo
nai raštelį, kad jis biznio rei
kalais vykstąs į Revere ir 
būsiąs Paul Revere motelyje. 
Kai namuose vakare jo nesu
laukę, tada žmona pradėjusi 
skambinti į motelį ir teirautis. 
Jai buvę atsakyta, kad mo
telyje Budreika nėra užregis
truotas. Kai po kelių skam
binimų jo nerado, tada pranešė 
policijai. Policijos detektyvas 
sakąs, jog R. Budreika buvęs 
švarus ir sėkmingas "pros-
perous" prekybininkas ir netu
rėjęs jokių ryšių su "under-
vvorld", nes jo kišenėje buvę 
rasta gerokai pinigų ir jie ne
buvę paimti. Kambarys, ku-

kakčių minėjimų rengimu ne
sirūpino. 

Pagaliau "Laisvės Varpo" 
radijo valandos vedėjas Pet
ras Viščinis rugsėjo 19 d. pro
gramoje pradėjo jų minėjimą, 
skirdamas žymią programos 
dalį Maironiui, kurį jis apibū
dino, kaip lietuvių tautos ža
dintoją bei tautinį revoliucio
nierių, mūsų tautinės kultūros 
ugdytoją, savo literatūriniais 
darbais praturtinusį mūsų ori
ginalią kūrybą ir mokslinimą, 
pasireiškusį Lietuvos istorijos 
atskleidimu atbundančiai tau
tai. Įdomus buvo mūsų jauno 
poeto Algimanto Mackaus pa
sisakymas, įrašytas į magne
tinę juostą prieš 20 metų. Visa 
žodinė programa buvo perpin
ta Maironio kūrybos pavyz
džiais: Aleksandro Kačanaus
ko sukurta pagal Maironio 
žodžius daina "Ten, kur Nemu
nas banguoja" — sol. Alek
sandras Kutkus, Maironio ba
ladė "Čičinskas" — akt. Alfas 
Brinką. Juozo Naujalio sukur
tą, pagal Maironio žodžius, 
dainą "Vasaros naktys" atli
ko mišrus choras, vedamas 
Liongino Abariaus. 

Pagal P. Viščinį, tai įvadas į 
minėjimą. Kitose programose 
būsią perduoti kitų pasisaky
mai apie Maironį ir kiti io kū-
rybosdalykai. Laisvės Varpas 
pJranuoja radio bangomis per
duoti Vinco Krėvės minėjimą. 
Taigi "Laisvės Varpas" atliks 
tai, ko kiti nepadarė. 

L IETUVIŠKOS S P A U D O S 
IR P L O K Š T E L I Ų STALAS 

"La isvės V a r p o " rengi
niuose visuomet būna lietuviš
kos spaudos ir plokštelių sta
las. Toks stalas veiks taip pat 
spalio 10 d. 3 vai. po pietų 
įvykstančiame dailiojo žodžio 
ir dainos vakare So Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 
Čia bus galima gauti įvairių 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jau esąs užsakytas didesnis 
skaičius Antano Gustaičio pas
kutinio satyrinio poezijos rin
kinio "Ko liūdi, putinėli?". 

Lietuviškos spaudos ir plokš
telių stalą suorganizuos ir 
tvarkys Antanas Šeduikis iš 
Brocktono. Jis yra nuolatinis 
lietuviškos spaudos platinto
jas Brocktone. Už išplatintą 
spaudą gautą nuošimtį jis ski
ria Lietuvių Bendruomenės rei
kalams. 

Panašūs lietuviškos spau
dos ir plokštelių stalai turėtų 
veikti visose lietuvių kultūri
niuose renginiuose. Kai lietu
viškai spaudai ir plokštelėms 
vis sunkiau pasiekti lietuvių 
visuomenę, tai tokie stalai bent 
kultūriniuose renginiuose yra 
labai reikalingi. 

R E N G I N I A I 

" L a i s v ė s V a r p o " kultū
rinis vakaras įvyks spalio 10 d. 
3 vai. p.p. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje. Prog
ramoje: rašytojai Bronys Rai
la, A n t a n a s Gustaitis ir solistė 
Marytė Bizinkauskaitė. 

" M a i s t a s ir l igos — Mais
to b i o c h e m i j a " knygos sutik
tuvės spalio 16 d. 3 vai . p. p. 
Tautinės sąjungos namuose, 
So. Bostone. 

Šv. P e t r o p a r a p i j o s misi
jos spalio 17 d. 

Šv. P e t r o p a r a p i j o s reli
ginis koncertas bažnyčioje 
lapkričio 7 d. 

Šv. P e t r o p a r a p i j o s baza-

Petro Kaladės neseniai išleis
tos knygos "Maistas ir ligos 
maisto biochemija" sutiktu
vės. Apie autorių ir knygą kal
bės dr. Alfredas Krisiukėnas. 
Po supažindinimo bus kavutė. 
Visi yra kviečiami atsilankyti. 
Čia pat bus galima įsigyti ir 
knygą. 

JURGIS GLIAUDĄ 

BAUSMĖ 
Novelių rinkinys 

CLASSIFIED ADS 
V Y R A I I B M O T E B Y S 

iiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmimii! 

Reikalingas ūkvedis-
prižiūretojas 

Kultūros Židiniui New Yorke reika
lingas ūkvedis-prižiūrėtojas. Pageidau-
jama 2 asmenys (vyras ir žmona). La
bai geras atlyginimas ir nemokamas 
butas Kultūros 2idinyje. Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis šiuo adresu: 

ras lapkričio 14 d. So. Bostono džiaugsmas, Velykų kolūkis, 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. įhausmė, K e d r o riešutėliai. 

Turinys: Garbės vartai, viena Mr. A. Šilbajoris, 85—Oo I07th Street, 
diena pensininkės Stankuvienės Richmond Hill, N.Y. 11418 
gyvenime Velykinis triptikas: Tel.: (212) 846-7636 po 7. vai. vak. 
amžinoji verdenė, prarastas UETUVIŲ KULTŪROS FONDAS 

ilIlIlIlilIlIliaillllllllllHllllllItlIlUlUlllilM 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šventės minėjimas lapkričio 21 
d. So. Bostone Lietuvių Pil. d-
jos salėj. 

S U P A Ž I N D I N S S U 
N A U J A K N Y G A 

LMF Bostono klube, spalio 
16 d. 3 vai. p. p. Tautinės są
jungos namuose, 484 E. 4th 
Street, So. Bostone įvyks dr. 

NIDOS knygų klubo leidinys -
1980 m., 150 pusi. Kaina su per
siuntimu $8.85. Dlinojaus gyv. -
dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. 

M I S C E L L A N E O L 5 

[Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jį5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

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

Tel — 476-8402 

^ I ^ s i š ^ ^ s & s s s ® 

VILNIAUS PILIES LEGENDA 
Muzika ALOYZO JURGUČIO 

Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

Režisūra 
LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI 

S t a t o 

DAINAVOS ANSAMBLIS 
š. m. spalio 30 ir 31 dienomis 

Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje 

Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras 

Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE 
BVTERNATIDNAL GIFTS 

2301 S 71-fln i ė l e *?1- 24 

iiiiimiiiiiiiiiimiiiiifiiiimimiiimiimiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangia; 

- 4 mūsų sandėlio. 
^ J COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 6»th SC, Chicago, EL 60629 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiuiruii 

K E A L E S T A T K 

Kam mokėti nuoma — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė-
jimas. Savininko paskola iš 107<. 
Bnghton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum langai. Naujai at
remontuotas. 42-os ir Artesian Apyl 
2-jų butų medinis, {rengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimas. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyi. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REAJLTI 
2951 We«t 6Srd Street 

ninnrnmmnmntMiiiiiiiHiiiiifUHiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

i INCOME TAX 
Notariacas — Vertimai 

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

6529 S. Kedrie Ave. — 778-2233 
tliišlllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIUUllIUUUilINt 

B 

U J S C E L L A N E O U S 

l 'ACkAGt t l f R E S S AGENcT * 
M.AK1JA NORUiUE?(« 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
LA'oai pag-ijaujamos geroa rūSiea 

prekes. Maištą a 15 Europoa »aridSlių. 

V A L O M E 
KILIMUS 11$ BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licenaed, Bonded, Incursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
k vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai iSvalcni 

Leklra. Palikite pavardę ir telefoną — 
: ;/;Skai. 

SERAPINAS 636-2960 

2608 W. 6»th St.. 
TBJBP. 

Oi<r»t"% m. 60620 
•15-3787 

Popular Lilhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR 
AŠTUNTOJI 

PAGRAŽINTA 
LAIDA 

ČIKAGOS IR APYL <ZJŲ ' 0 0 0 
ATSILAIKYTI 

TĖ K S i 

E L E N O S 
V A S Y L I Ū N I E N Ė S 

DAILĖS D A R B U 
P A R O D A 

"Elena Vasyliūnas an Exhi-
riame Budreikos lavonas buvo bit of Paintings in the Galery 
rastas, buvo užregistruotas Cambridge Public Library Sep-

Don Martin vardu iš Queens, tember 13 — September 27, 
New Yorke. bet tai esanti "pho- 1982", tokia antraštė ant ma
ny name". Kas tai padaręs, jo žos brošiūrėlės, atspausdintos 
nužudymą buvęs gerokai iš bibliotekos, duoda kiekvienam 
anksto suplanavęs. parodos lankytojui. Brošiurė-

Palaidotas iš Šv. Teresės lėje E. Vasyliūnienės biografi-
bažnyčios Šv. Juozapo kapinė- nės trumpos žinios ir dar rašo

ma, kad E. VAsylliūnienė 
pradėjusi piešti tik išėjusi pen
sijon. 

Paroda yra lankoma dau
giausia amerikiečių. Joje yra 
išstatyta 10 paveikslų: Pava
saris, vasara, ruduo, žiema, lai
vai, akmenys, miškas, mėne
siena, gėlės. Lankytojai gėrisi 
šiais paveikslais, nes tai gerai 
nuteikiančios spalvos ir jų de
riniai, o taip pat visa kompozi
cija. 

PALIKTA TA 
PATI VALDYBA 

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2422 W. Marquette Rd. 
Telefonas: 

Chicago, 111. 60629 
737-2110 

se. 
Šią baisią mirtį labai išgy

vena jo žmona Ona. jo tėvai 
inž. Romas Budreika, prof. 
Janina Budreikienė, brolis Ed
vardas, Amerikos laivyno kari
ninkas, ir brolis Tomas tik šį 
pavasarį baigęs prekybinio lai
vyno akademiją, o taip pat ir vi
si lietuviai. 

MAIRONIO 
MINĖJIMAS 

PER RADIJĄ 

Šiais metais minime dvi 
reikšmingas sukaktis: Mairo
nio mirties 50 metų ir Vinco 
Krėvės gimimo 100 metų. Tie 
du didieji mūsų rašytojai giliai 
įsirėžė į lietuvių tautos istoriją 
savo kūryba. Priminti jų įtaką 
bei reikšmę mūsų tautai ir įna
šą į lietuvių tautinę kultūrą ir 
sudaro tų sukakčių minėjimo 
tikslą. Ligi šiol nei Bostone, 
nei jo apylinkėse niekas tų su-

. 

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

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeš tad ien ia i s 10:00—12:00 

2422 W. Marque t te Rd., Chicago 

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

9 - 2 8 - 8 2 M O K A U 2 : 

Einamąją Sąska i t ą 8% 
90 Dienų Cert if ikatus ( m ' n . $5,000) 9.8% 
Vienerių Metų Cer t i f ika tus <min. $1000) I Q % 
Trejų Metų Cer t i f ikatus (min. $5,000) 12<" 
All-Savers Cert i f ikatus 8.15% 
IRA — pas i r ink imas : 90 dienų. Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Cert if ikatai . 
* Procenta i keičiasi k a s sava i t ę . 
* Visos sąska i tos apd raus to s iki $100,000. 

P A S K O L O S : 

Asmen inės n u o 14.25® 
N a m ų (Mortgages) nuo 14.25% 

v O V i N G 
S 2H ^ 3 perkrausto baldia • 
:cit t i daiktus. I r i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda . 
"'•'imame MASTER CHARGE ii Vis-

T©Ief. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAI. 40M Arch* Avenue 
Ct:c»»o, M. 60932, tai. 927-593. 

Suredagavo 
JiK/zajiiiiri Daužvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
ne vėl patikslino ir pagražino šią 
a id į naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
iiionoms ar marčioms. Daugelis 

ipdovan',jo kitataučius supažindin
i m u juos su lietuvišku maistu tt 
fririma. ši I yga yra sukėlusi 1«-
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
to^"-i.čių darbo vietose ir o rgaaEa 
efjose 
t.'žsakyrmiM siųst i ; 

D R A I K A v hmrm Skyrių--
4545 \\. 63rd Street 
Chicago, IHinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite 
20 centy mokesčiams. 

d a r 

'HiimiiiHninmmiiiimnnmmmiimiH 

- r y o a e g 

iiiiiMiiiiiiimiiMiiiiiifiiiiiiiiiiiimiiHiii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Išvalau ir įdedu visų rūšių 
Pečius ir Vandens šildytuvus 

A. BANYS — Tel. 447-8806 
iiiiiniiiiiiHHiiuiiiiiniiiHiuiiimmiTiiiiii 
EHftiiifiHiifiifi'iiiiiiiiiiiiMiiiifiimiiiinii 

M. A. i i M K U S 
INCOME TA^ SERVICB 

NUTART PLBI.iC 
4Mt 9. M«p!ewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMA L 
OIMlNą; iikvi-timai, piidorol 
FIUKTTBftB PRAŠYMAI Ir 

,«ftok!e biankai 
uiiiimrrmnrrrnĮinnfi'!!n'!x:iii[ini!!>M 

LFM Bostono klubo rugsėjo 
18 d. įvykusiame susirinkime 
bus renkama klubo valdyba se
kantiems metams. Visos klu- 5 
bo narės vienbalsiai pasisakė I 
už senąją valdybą: pirm. Ele- £ 
na Vasyliūnienė, vicepirm. Ire- I 
na Rasienė, sekr. Juzė Matjoš- s 
kienė, ižd. Irena Ulpaitė ir narė I 

^iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimii HIMIIIIIIIH2 

i JAY DRUGS VAISTINĖ | 
I 2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 

iiiiiiiiiiKitiiinmiiiinimiiimiiiMiimiun 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir papras tos . Fidijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvas. 

Pardavimą* ir T»lsymas. 

M I G L I N A S TV 
23i6 \Y. 69 St., tel. 776-1486 
i i i i i i i i i i i i i i iniiiiii i i i i i i i i iUiiiiiiiuiiiiKiii 

5 • RŪPESTINGAI ISPnLDOMl RECEPTAI • FANNIE MAY SAS 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

O. CUHLMAN. 
Atdara iiokiadieoiai^ 

B.S.. Registruotas raistiatotou 
nuo 9 vai ryto iki 10 vai rakaro 

Tel. 
9 vai ryto iki 8 30 vai 

— 4 7 6 - 2 2 0 6 
Magdalena I^endraitienė. 

S llllimiliM!l|IIIMIIIMIIill(lllllltlU!inilMII 

l A V I L I M A S 
I M O V I N G 
= Apdraustas perkraustymas 
~_ Įvairiu atstumu 
I T*!, 376-1882 arba 37 i 5996 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festiva
lyje Los Angeles, Calif. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. 
Tai puošni dail. POVILO PUZINO 
monografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 28 spalvotas reprodukcijas. 
Kartu ir XX amžiaus Madoną, Kaina 
su persiuntimu 27 dol. P :i, d<_ ma 
ir tinka bent kuriomis progt Tris J ik-
ti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St., Chicago. IL 60629. Illinojaus gy
ventojai prideda $1 50 valst. mokesčio. 

<iiiiufrFrTrniJiiiniii7TiTiiiiiiuiiiiinifMi.il 

Remkite tuos verslininku^ ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 
7<UIIIHIIIIinH!lJ|inillllllilliHIIMIIIIilllll!l|l!!!ll(llllli:illlifltllMI!Illil!l!l!tllll!Iin!hr u m i u t f Iii 111 į IHIII11111 i r Ml II111 lt <' HM IUI Ii 
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Lietuviu Sodyba virsta tikrenybe 

Pasaulio 
Komiteto 

aeu nų Gier.oms 1983 meta is rengti 
posėdžio, įvykusio rugsėjo 19 d. Ateiti

ninkų namuose, dalis to komiteto narių. B.< 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, Illinois 

ATSISVEIKINIMAS SU 
JUODAKIAIS 

Rugpjūčio 14 apie 50 asmenų 
susirinko Roustio's restorane, Col-
linsville, III. atsisveikinti su Lie
tuvių Bendruomenės, East St j atsisveikinimą, nes 
Louis apylinkės veikėjais — Juo- i t ė v e l i a { užaugino, 
zu ir dr. Veronika Juodakiais. 

Gyvendamas Lietuvoje, Juozas 
visa savo širdimi buvo atsidavęs 
Lietuvos miškams; ėjo girininko, 
urėdo ir vėliau profesoriaus pa
reigas Vilniaus universitete, kur 
stengėsi įskiepinti savo studen
tams meilę Lietuvos miškams ir 
savo kraštui. 

Dr. Veronika, būdama vaikų 

I prašė atleisti, jei per neatsargu-
I mą būtų ką įžeidęs. Šeimos var

du dėkojo už suteiiktą progą dar 
kartą su visais pasimatyti ir pa
sakyti — sudiev. 

Dr. Violeta trumpai padėkojo 
visiems už tėveliams suruoštą 

ir ją čia 
Sugiedojus 

"Ilgiausiu meru" išvažiuojan
tiems ir palinkėjus sėkmingos 
kelionės bei laimingo įsikūrimo 
naujoje vietoje, buvo baigtas 
paskutinis bendras pasimatymas. 

Vytautas Gavelis 

Worcester, Mass. 
PUIKUS KONCERTAS 

Rugsėjo 18 d. Maironio parko 

Rugsėjo 22 d. gavome iš Wa-
shingtono telefoninį pranešimą, 

i kad Federalinė valdžia paskyrė 
j apie du milijonus dolerių staty-
j bai Lietuvių sodybos V/illiough-
I by mieste. Kaip liepos mėn. ra-
i šiau "Draugo", "Dirvos" laikraš
čiuose mes buvome paprašę apie 
3,5 mil dol. ir užplanavę statyti 

Į 82 butų pastatą. Dabar teks pasi-
; tenkinti mažesniu pastatu iš 50 
j butų. Numatyta statyti ant mū
sų seniau užpirkto sklypo prie 

Į Ridge Road, Willoughby, Ohio. 
j Butų išplanavimas turės būti pa-
j larytas prisilaikant fed. valdžios 
į nuostatų, t y. apie 75 proc. bu-
tu vieno miegamo ir apie 25 proc. 

j būtų "Studio". 
Taupumo sumetimais valdžia 

projektą suprastino iki minimu
mo. Mes pasiryžę dėti pastangas 
prejek~,ą pagerinti ir pagražinti, 
kad gyventojams sudarytų gali-

j mai malonesnes gyvenimo sąly-
lietuviškai dainai. Didžiausias į-1 g a s . Norime pastatui duoti lietu-
vertinimas ir padėka tenka vado- vjgi^ sti\ių Tikriausiai būsime 
vui muzikui V. Raliui. refflcalingi visokeriopos visuomenės 

Programos vedėja D. Marcin- paramos. 
kevičiūtė padėkojo Maironio par- 0 . . T . . . , , . . _ , , , . . . . T. Butai Lietuvių sodyboje butų ko vadovybei, ypatingai pirm. K. . . . i ... nuomojami pensininko amžiaus 

Nainys , B . Juodelis , D. Korzonienė, V. Kaman-
t a s . A. Razma, V. Kutkus, J . Simanavičius , V. 
Kleiza, K. Dočkus. 

N u o t r . Z . D e g u č i o . 

ligų specialistė, tikėjosi darbuotis j patalpose vyresnių skaučių Šat-
šioje srityje savo krašte. Gaila, Į r i j o s R a g a n 0 s būrelis surengė pir-
kad jų svajonės neišsipildė. Li mą rudeninį koncertą. Dainavo 

New Yorko mišrus kvartetas Har
monija. Jo pasiklausyti susirinko 
ne tik VVorcesterio, bet Providen-
ce, Bostono, Brocktono ir Hart
fordo kolonijų lietuviai. Salė bu
vo pilnutėlė. Džiugu, kad matė
si daug jaunimo. Prieš koncertą 
svečiai buvo pavaišinti puikia va
kariene, kurią paruošė R. Grigai
tienė su savo vyru Edmundu. 
Jiems talkininkavo sesės skautės ir 
patarnavo prie stalų viską atlik-
damos tikrai pavyzdingai sicau-

| tiškai 

kimas lėmė, kad išeivijos kelias 
juos atvedė net į East St. Louis, 
Illnois. 

Jie buvo vieni iš pirmųjų, iku-
rie įsijungė į Lietuvių tremtinių 
ir Lietuvių Bendruomenės kūri
mą ir veiklą. Jie niekuomet ne
atsisakydavo pareigų ir savo dar
bą atlikdavo kruopščiai ir sąži
ningai. Jie buvo ir tų organiza
cijų valdybose. Juozui lietuviška 
veikla buvo svarbesnė (kaip jo 
gyvenimo draugė juokdavosi) net 
už šeimos reikalus. j fflfcg _ l a b a i ^ehai Tnvokac i_ 

Apylinkei keičiantis, jie buvo į įą p r į eš vakarienę sukalbėjo Šv. 
oriversti palikti savo mėgta gy- į Kazimiero parapijos kleb. kun. 
envietę. Arizonoje, Tuscon mies- į A . Miciūnas,MIC. Dalyvavo ge

te įgyvena jų dukra, medicinos j r a s lietuvių bičiulis kun. A, Yan-
daktarė Violeta su šeima. Ji jau ! kauskas. 
seniai kvietė tėvelius atvažiuoti! Harmonijos mišrų kvartetą 
ir ten apsigyventi, bet, įleidus gi- į s udaro: Rasa Bobelytė-Brittain 

Adomavičiui už nuolatinę para
mą per daugelį metų, teikiamą 
skautams, visiems prisidėjusiems 
darbu, aukomis prie taip sėkmin
go kencerto, virtuvės persona
lui ir visiems atsilankiusiems. Pa 
dėka ir D. Marcinkevičiūtei, 
sklandžiai lietuvių ir anglų kal
bomis pravedusiai programą. 

J. M. 

ELENOS BLANDYTĖS 
KONCERTAS 

Spalio 10 d. sekmadienį Mai
ronio parke pirmą kartą Worces-
tery koncertą 12:30 vai. p. p. iš
pildys solistė Elena Blandytė iš 
Chicagos. Akompanuos žymi pia
nistė Dalia Sakaitė iš New Jer-
sey. Koncertą ir pietus ruošia 
Nek. Marijos Prasidėjimo— Put-1 

namo seselių rėmėjai kartu su se
selėmis. Visi būsite pavaišinti ne 
tik rėmėjų pagamintais pietumis, 
bet ir lietuviška seselių duona, 
kurios galėsite ir įsigyti. Rengė
jai kviečia ir laukia Jūsų. 

Radijo Valandos metinis pa
rengimas įvyks spalio 16 d. šešta
dieni, 7 vai. vak. Maironio par
ke: Vakarienė, programa, šokiai. 

Spalio 24 d. sekmadienį, Nau
josios Anglijos Lietuvių vyčių 

kultūrinis festivalis Maironio par
ke. Pradžia 12::00val. p. o. 

J. M. 

žmonėms ir invalidams. Iki bus 
pastatytas Sodybos pastatas ui
ti uks daugiau negu metai laiko. 

Jau dabar gauname prašymus 
išnuomoti butus. Kadangi pini
gai pažadėti, tai prašymus mielai 
priimame ir pradėsime vesti pra
šančiųjų sąrašą, nustatant eilę. 
Tuo tarpu butų kainos nežino
mos, bet tikimės, kad jos bus kal
kuliuojamos taip kaip dabar kal

i o j — 80 <* — SO% pigiau mokėsit 
ni apdraudą ntk. ugnie* ir aututito-
MIlo pas inuv 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

liai šaknis, buvo sunku šią vietą 
palikti. O čia liko 2 broliai, gi
minės ir pažįstami. Dr. Violeta 
atvažiavo su vaikučiais tėvelių 
parsivežti. 

Atsisveikinimas restorane ne
buvo linksmas, nes įvairios or
ganizacijos neteko gerų darbuoto
jų. Už ilgų metų nuoširdų dar
bą Lietuvių Bendruomenėje pa
dėkojo dr. Vytautas Gavelis, 
įteikdamas Zigmo Grybino nu
pieštą Vytį su visų dalyvavusių 
parašais. Tautinės Sąjungos var
du kalbėjo dr. Paulius Švarcas. 
Vasario 16-tosios gimnazijos rė
mėjų būrelio vardu nuolatiniams 
rėmėjams dėkojo Zigmas Gry-
binas. Lietuvių moterų draugijos 
vardu Albina Gavelienė apgai
lestavo dr. Veronikos išvykimą 
ir draugijos vardu už ilgą buvu
sios pirmininkės darbą įteikė 
kortelę su visų parašais ir prisegė 
gėlę. 

Jautriausiai atsisveikino Mary
tė Stančiūtė - Allen. Ji dėkojo sa
vo tetai dr. Veronikai ir dėdei už 
glaudžius ryšius. Jos dukrelės įtei
kė savo paruoštą kortelę ir gėles. 

Pabaigoje Juozas jautriu žo
džiu perbėgo čia praleistą laiką, 
darbį valdybose, prisirišimą prie 
visų. Ypač sunku palikti gimi
nes, gyvenvietę, kur tiek daug 
darbo ir meilės įdėta. Juozas dė
kojo visiems už gražų bendradar
biavimą por daugelį metų. sak*3 

visus prisimins tik geruoju ir 

altas, Birutė Ralytė — Mali
nauskienė, tenoras ir kvarteto va
dovas Viktoras Ralys, bosas Pet
ras J. Tutinas ir akompaniatorius 
Matas Yatkauskas-

Programos pagrindas — liau
dies dainos, kuriomis 

KONSTITUCIJOS KILMĖ 

1928 m. Lietuvos konstitucijos 
įžangoje nusakoma ir jos kilmė. 
Ten sakoma šitaip: 

— Respublikos Prezidentas, 
pritariamas viso Ministerių Ka
bineto — Ministerio pirmininko 
ir Užsienio Reikalų Ministerio 
prof. A. Voldemaro, Krašto Ap
saugos Ministerio gen. Įeit. 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys 

Nutikimai Lietuvos kaime 

m daiis 
ŽUVININKAI 

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. Išlei
do JAV LB Švietimo taryba 
1981 m. Kaina su persiuntimu 
S2.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

kuliuojamos fed. valdžios butams. 
Nepaisant buto kainos, nuo

mininkai mokėtu už butą, šildy
mą ir elektrą apie 30 proc. nuo 
savo faktinų pajamų. Kainos skir
tumas būtų fed. valdžios primo
kamas. 

Socialinių reikalų taryba, Ohio 
skyrius, yra JAV lietuvių Bend
ruomenės padalinys, ir Lietuvių 
sodyba skolą išmokėjus, bus 
Lietuvių Bendruomenės nuo
savybė. Lietuvių sodybos sta
tybos ir kitais Sodybos rei
kalais lietuvių visuomenę ir 
ateityje informuosime. Dėl smul
kesnių ir asmeninių informacijų 
kreiptis pas LB Socialinių reika
lų tarybos Ohio skyriaus pirmi
ninką Bronių Snarskį tel. 526 — 
1572 arba tarybos sekretorę Da
ną Čipkienę tel. 943 — 0910 ar
ba rašyti Lrthuanian Human 
Services Council Ohio Chapter 
31517, VineStr. W''llowick, Ohio 
44094. Bronius Snarskis , 

Red. prierašas: rūgs. 24 d. ra- j 
šėme, jog gauta 3,5 mil. dol. Pasi j 
rodo, kad tokią sumą fed. vyriau-! 
sybė paskyrė, bet ne vieniems' 
lietuviams. Iš tos sumos didžiau
sią dalį, 2 mil dol. gauna lietu- j 
viai, o 1,5 mil. dol. kitos dvi tau- ; 
tybės. j 

i 
mtiiirimmimiimiiiiiiiiHimiiiiiimiini į 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
lietuviams ! 

K*j leitadienį ii WEVD Stotie* 
New York* nuo 8 iki 9 vai. vakaro. 
97.» mes. FM. Taippat klausykit** 
"Muslc of Lithuania," programa* ka* 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai 
vakaro. U Seton Hali Un.lv*r*it*to *to-
M*a. *>.S FM. (W80U) 

Dlrekt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drivt 

W«tcfaung, N. J. 07060 
Tai. — (201) 753-5636 

.uiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiuimmm; 
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LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Didžiai gerbiamieji redakto

riai, 
Man, net 15 metų išgyvenu

siam Anglijoje, buvo įdomu (ir 
keista), skaitant Algirdo Gus
taičio jautrų susirūpinimą dėl 
Škotijoje gyvenančių lietuvių, 
kurie neva "palikti likimo ir nu
tautėjimo sūkuriams" (Laiškai 
"Draugui" rugsėjo 15 d.). Jei
gu Škotijoje, ir tai dar Glasgo-
we, gyvenąs lietuvis savo laiš
ke Alg. Gustaičiui skundžiasi 
"negirdėjęs lietuviško žodžio 
nuo 1948 metų", tai toks žmo
gus turi būti arba kurčias, arba 
jis su lietuviais nebendrauja. 
Buvau Glasgovve ne kartą ir ga
liu pasakyti, kad ten vietos lie
tuviai labai tvirtai, tiesiog pa
vyzdingai išlaikė lietuviškumą. 
Jie ten turi savo, dar gerokai 

prieš Antrąjį pasaulinį karą 
įsteigtas ir tebeveikiančias or
ganizacijas, chorus ir sales, ku
riose tebevyksta įvairūs lietuviš
ki renginiai. Kiekvieną sekma
dienį ten laikomos lietuviškai 
pamaldos. Škotijos lietuvių il
gametis dvasios vadas prel. Jo
nas Gutauskas ir "Išeivių drau
gas" lanko namus visų tų lietu
vių, kurių širdys ir durys atvi
ros. Mano marti yra trečios 
kartos lietuvaitė. Ji ir jos Ško
tijoje gimę tėvai ne tik kalba, 
bet ir skaito, rašo ir dainuoja 
lietuviškai. Glasgowo lietuviai, 
nežiūrint luomo skirtumų, ta rp 
savęs bendrauja ir tautiniai su
sipratę. Jie nenuskendo sveti
mųjų jūroje. Tačiau savanoriš
kai atsiskyrusiems klajūnams 
jokios lietuviškos organizacijos 
iš užsienio nepadės. Jiems ne
gresia nutautėjimas. Jie jau 
nutautėję. L. Venckus 

niiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiimmiimimmiiii 
Nelaisvėje gimęs 

kūdikis 
Sibiras -1955, vasario 16, 

Kazachstano lagerių lietuvių 
kalinių mintys 16-jai 

Spaudai paruošė ir j anglų 
kalbą išvertė Kazimieras Puge— 
vičius. Padėjo Gintė Damušytė 
ir Marian Skabeikis. 

Leidinys didelio formato. Lie
tuvių ir anglų kalbomis. Išlei
dimą finansavo Sofija Brazaus
kienė. Spaudė Tėvų Pranciško
nų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $7.95. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd St 
Chicago, TT, 60629 

mmiiiiiMiniiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiuiiM 

„ , ,. , . Jfa e l ° ! Daukanto, Finansų Ministerio J. koncertą: Du broliukai, Vovere, -r-1 •• -r • - " \/r- -^ • „ . . _ ' " v c l t > Tūbelio, Teisingumo Ministen 
vji tu ieva, ievuže, Poeto svajo-' 
nė — žodžiai H. Nagio. Pasiro
dė ir duetai: Rasa Brittain ir Pet
ras Tutinas, ypatingai — "Duok 
ranką man, brangioji" — Mozar-
to ir Plaukia sau laivelis — S. 

A. Žilinsko, Žemės Ūkio Ministe
rio J. Aleksos- Vidaus Reikalu 
Ministerio J. Musteikio, Susisie
kimo Ministerio S- Čiurlionio, 
Švietimo Ministerio K. Šakenio 

,. . . . . . . , i ir Valstvbės Kontrolieriaus V. 
SimKaus. VISI kartu padainavo: i A* _ 1 •»• • • i • —*> 

. 1 Matulaičio — susirinkusio ISKII 
mingan posėdin kariuomenės 

Stoviu aš' parimus — partizanu 
dainq, Ant kalno gluosnys — liau 
dies daina, V. Ralio harmonizuo
tą "Kur bėga Šešupė". 

Antra dalis pradėta duetu R. 
Robelytės Brittain ir Birutės Ma
linauskienės: Partizanų daina ir 
"Šlama Šilko vėjas" — K. Žižiūno, 
Žodžiai V. Nemunėlio. 

Xe menkesni buvo ir vyrų du
etai "Negerki trečios" — muzika 
V. Juozapaičio, žodžiai Dičiutės, 
ir "Mudu du broliukai". 

Koncertą užbaigė mišrus kvar
tetas. Jie padainavo: "Nei kur, 
nei kada" — harmonizuota V. 
Ralio, žodžiai P. Tutino "Pava
saris", muzika Naujalio, žodžiai 
Maironio, "Šėriau, šėriau sau žir
gelį" — liaudies daina ir pasku
tinė "Nemunėlis" žodžiai V, Blo
žės, muzika V. Ralio. 

Tenka džiaugtis ir sveikinti šį 
j a u.".a ansambl į . Jie visi a ts idavę 

šventės dieną, 1928 m. gegužės 
mėn. 15 d., su padėka paminėti 
žygiu, padarytų per dešimtį metų 
Lietuvių Tautos, ypač jos geriau
sių vaikų, ginklu apgynusių ne
priklausomą Lietuvos likimą ir 
nuolat esančių jos sargyboje, nu
sprendė paskelbti šitokią Lietu
vos Valstybės Konstituciją. 

PATARIMAS MOKINIUI 

Senovės graikų filosofas Sok
ratas, žingsniuodamas pro smuk
lę, pamatė iš jos išeinantį savo 
mokinį. Šis- pastebėjęs mokytoją, 
norėjo grįžti atgal. 

Tada Sokratas sušuko: 
— Išeik, išeik, vaikeli! Geriau 

iš jos išeiti, negu įeitil 

Vieno kvadratinio centimetro 
plote galime patalpinti 100 mili
jonų atomų. 

GAUTAS NEDIDELIS SKAIČIUS 
„TERROS" išleistų knygų: 

Užuovėja Novelių romanas. Marius Katališkis. 368 psl., 
1952 m v $5.00 

Šventadienis už miesto. Noveles. Marius Katališkis. 356 psl., 
1963 m. k. v .. $5.00 

Žemė dega. Atsiminima I d. Jurgis Savickis, 456 psl. 
1965 m. k. v „. $6,00 

Žemė dega. Atsiminimai II d. Jurgis Savickis. 418 psl., 
1965 m k. v $6.00 

Apie laiką ir žmones. Atsiminimai. Jonas Aistis. 250 psl. 
1960 m. k. v $3.00 

Turų klubas. Novelės. Antanas Tulys. 198 psl., 1960 m. 
k. v $5.00 

Lietuvos Istorija, Šeštoji laida. V. Daugirdaitė-Sruogienė. 
416 psl. k. v $6 00 

Karoliai. Novelės. Guy ie Maupassant. 286 psl., 1952 m $3.00 
Nepriklausoma Lietuvą tatant. Atsiminimai. Rapolas 

Skipitis. 44o psl.. "'61 m. k.v $5.00 
Sužadėtinė. Novelės. Juozas Tininis. 182 psl., 1957 m $3 00 
Vėjo dainos. Eilėraščiai Aldona-Irena Nasvytytė. 50 psl $2.00 
Tomas Nipernadis. Novelių romanas. August Gailit. 316 psl., 

1952 m $3.00 
Grimų pasakos. Vertė S;. Vainoras ir V Civinskas. 172 psl. 

1956 m . ... $3.00 
Kolombą. Romanas. Prosper Mėrimėe. 222 psl $3.00 
Kon-Tiki. Iš norvegų ka.bos vertė Stasys Vainoras. 416 psl. 

1954 m „ $4.00 
Senas kareivis Matutte. Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį. 

Jurgis Jankus. 238 ^sl. 1955 m. k v $3.00 
Vardai vandenims ir dienoms. Eilėraščiai. Jurgis Blekaitis. 

?2 psl $1.50 
Pabudimas. Drama. Antanas Škėma. 64 psl. 1956 m. $1.50 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS", 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 
60S9. Pastaba: t /sakant per paštą, pinigų nesiųsti. Užsimo
kės te gavę sąskaita su persiuntimo išlaidomis 

-a&s*^ 
A. A. 

H E N R I K A S R A Š T I K I S 
Gyveno Melrose Park, Illinois. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, brolis gen. Stasys 

Raštikis, brolienė Elena, brolis Julius su šeima, sesuo Jadvyga Juk-
nelienė su šeima; Sibire sesuo Ada, brolis Liudas su šeima ir bro
lio Andriejaus vaikai; švogeris Vytautas Liuima su šeima Toronte, 
Kanadoje; švogeris Juozas Liuima su šeima Clevelande ir švogerka 
Elena su šeima Australijoje, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, spalio 1 d. Bermann koply
čioje, 1600 W. Chicago Ave.. Melrose Parke. Lankymo valandos nuo 
2 vai. popiet iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 2 dieną. B koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart parap. bažynčią, Melrose 
Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: ŽMONA, BROLIAI IR SESERYS 
Laidotuvių direktorius Bermann Tel. 344-0714. 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviv Uidotuf\ų Dtrektoriy Asaciacijoc Nartai 

STEPONAS C. UCK CUCKAWICZ) ir S0NDS 
24*4 W. «9th STREET Te t RZpvbtte 7-1*11 
11028 Sonthwe«t Hi t fmay , PaJo. imi», BU. TeL 1*74-4410 

PETRAS BIELiONAC 
4*48 SO. C A U P O B N I A A V I . T«L LAfmr**. J - M 7 I 

I 

VASAITIS • BUTKUS 
1441 SO. SMh A V t , CIOKRO, TLl^ T1, 0**r>^b V I I 
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X Sol. Stasys Baras, lietu
vių fondo tarybos pirmininkas, 
su žmona Elena dalyvavo *'Drau-
go" metiniame bankete. St. Ba
ras yra direktorius Lietuvių Ka
talikų spaudos draugijos, kuri 
leidžia "Draugą". 

X Karolis Milkovaitis, Šaulių 
centro valdybos išeivijoje pirmi
ninkas ir Vladas Išganaitis vi-
cepinnininkas, dalyvavo "Drau
go" metiniame bankete, šešta
dienį, Jaunimo centre. K. Mil-
kovaitis yra ir "Draugo" paren
gimų komisijos narys, rėmėjas. 

X Dr. Leonas ir Irena Kriau-
čeliūnai, Petras ir Birutė Bu-
chai, Teodoras Blinstrubas, da
lyvavo "Draugo" metiniame 
bankete, rugsėjo *25> d., Jaunimo 
centre. Dr. L. Kriaučeliūnas, P. 
Buchas ir Teodoras Blinstrubas 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos nariai. 

X Antanas Adomėnas Chica-
gos universitete skaito kursą 
apie Rusijos šviesuomenės gal
voseną nuo Kotrynos Didžio
sios iki marksistų rašytojų. Taip 
pat jis rašo studiją apie Lietu
vių tautą Lietuvoje ir išeivi
joje. 

x Kun. dr. J . Prunskio 75 m. 
amžiaus ir 50 m. kunigystės ir 
žurnalistikos minėjimą rengia 
bendras Chieagos organizacijų 
komitetas. Visiems minėjimo 
darbams atlikti sudarytas dar
bo komitetas: pirmininkas — 
Karolis Milkovaitis ir nariai: 
Jonas Jokubka. Alicija Rūgytė 
ir Birutė Jasaitienė. 

x Kelionė kuru su Chieagos 
lietuvių Opera — gruodžio 4 
dieną, aplankys 6 įdomias salas 
Karibų jūroje. Registracija f iki 
spalio 15 dienos), brošiūros ir 
informaeiia oas; American Tra-

X Inž. K. Pabedinskas šį 
penktadienį vakaronėje skaitys 
paskaitą "Linų ūkis ir pramonė 
Lietuvoje". Vakaronės pradžia 
7:30 vai. vak. Kviečia visus be
sidominčius LKMA Chieagos ži
dinys, Ateitininkai sendraugiai 
ir Moterų federacija. 

X Noros Šimkutės ir Sauliaus 
Gylio vestuvės įvyko rugsėjo 
18 d. Jų moterystę ^Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje palaimi
no kun. F. Kireilis. Šv. Mišių 
metu vargonais grojo M. Mote-
kaitis, giedojo solistė Dana 
Stankaitytė. Jaunuosius lydėjo 
šešios poros pabrolių ir pamer
gių. Vestuvių puota vyko jau
kioje ir Tauros Underienės gra
žiai išpuoštoje Jaunimo centro 
salėje. Puotai vadovavo Euge
nijus Būtėnas, linksmai ir įdo
miai paaiškindamas lietuviškų 
apeigų bei papročių prasmę ir 
angliškai kalbantiems svečiams. 
Po jaunųjų tėvų ir jaunojo kal
bų, po skanios vakarienės sve
čiai dar ilgai linksminosi "Vy
ties" orkestrui grojant. Jaunie
ji — Nora — baigusi botaniką 
ir sodininkystę, Saulius — che
miją ir psichologiją, žada siekti 
ir aukštesnių mokslų. 

X Akademinio skautų sąjū
džio metinė šventė įvyks spalio 
9 d. Nariai prašomi iš anksto 
užsisakyti vietas, skambinant 
D. Kviklytei telef. 737-0633 arba 
R. Bartuškienei — 471-0250. 

X Levosė Krikščiokaitienė, 
West Hartford, Ct , mums ra
šo: "Vertindama lietuviško lai
kraščio svarbumą mūsų išeivijo
je, grąžinu bilietų šakneles ir 
dienraščiui paremti 20 dol. če
kį". Nuoširdus ačiū. 

X Vincas Kamaitas, Sutton, 
Mass., Ona Plienaitis, Detroit, 
Mich., atsiuntė po 7 dol. už bi
lietus. Labai ačiū. 

x Marija Dunda, Baltimore, 
i Md.. suprasdama sunkią lietu
viškos spaudos būklę, grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

X Begina Jautokaftė, Leoni
das Jaras, J. Vaišvila, Chicago, 
apsilankė "Drauge" ir įsigijo 
naujausių leidinių už didesnes 
sumas. 

X Dr. Joeeph Petrikonis, 
Woodbine, Iowa, Napoleon G. 
Nyerges, Santa Monica, Cal., Al
fonsas Kepenis, Pompton Lake, 
N. J., grąžino laimėjimų šak
neles su 10 dol. aukomis. La
bai ačiū. 

X Liudas Špokas, Woodha-
ven, N.Y., Stasys ir Sofija Vash-
kiai, St. Petersburg Beach, Fla., 
Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa 
Park, UI., su laimėjimų šaknelė
mis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

X Petras Petrušartfe, Ra-
cine, Wisc., mūsų bendradarbis, 
Vincas Grėbliūnas, Colorado 
Springs, Colo., Herta Vygantie-
nė, Wilmette, UI., gražino lai
mėjimų šakneles su 10 dol. au
komis. Nuoširdus ačiū. 

X Otto Mejeris, Melrose Park, 
111., visuomenininkas, J. Stoš
kus, Chicago, D!., Laimutė Grau-
žinienė, Santa Monica, Cal., 
Vitalija Gudauskas, Chicago, 
111., prie grąžinamų kortelių pri
dėjo ir po 10 doL aukų. Labai 
ačiū. 

x L. Bichnevičius, Cicero, 
111., Zenonas Gobis, Kirtland, 
Ohio, Regina Vaitkūnas, Petras 
Giedrimas, Eleną Gabrienė, visi 
iš Chieagos, grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. aukomis. La
bai dėkojame. 

X Inž. Antanas Marchertas, 
\ Downers Grove, UI., Antanas 
1 Stankevičius, Melrose Park, m., 

Rimas Kasputis, Redford, Mich., 
Jonas ir Stefa Juškaičiai, Ber-
wyn, EI., atsiuntė po 10 dol. 
aukų ir grąžino laimėjimų šak
neles. Labai ačiū. 

x Lotus A. ZurBs, Chicago, 
BĮ., Anna Kasnakevich, So. Bo
ston, Mass., A. Lukas, Detroit, 
Mich., V. Grybauskas, Brock-
ton, Mass.. Leokadija Dainaus-
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Jonas Minelga 

MEŠKERIOTOJAS 

Vėjas pučia. Upė šnera. 
Gilumėlis — net baugu. 
Pro žilvičio vešlų kerą 
Sau žingsniuoju su draugu. 

— Labas, žuvys! Pavaišinsiu 
Jus duonytės rninkštimu. 
O ir laiko negaišinsiu . . . 
Meškerėlę jau imu. 

Storas karpis vėžius gano, 
Net pavydi jam lydžiai. 
— Greit, žuvytės, būsit mano! 
Prakalbėjau išdidžiai. 

Ant kabliuko raitės sliekas, 
0 lydekų — nei vienos! 
Tik meškerėlė - tikras niekas, 
Buvo lobis šios dienos. 

Western Ave,, Chicago, Illinois 
60643, TeL (312) 23S-9737. 

(ak.). 
X Jūros dugne — Linksma 

nuotaika, gera vakarienė, ir šo
kiai Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į Jūros dugne balių, 
š. m. spalio mėn 2 cL. šeštadie-
n;, 7 vai. vak. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Rengėjai. Prez. 
A. Smetonos Jūrų Budžių įgula, 
prašo visus praleisti šį smagų 
vakarą su jais. ir tuo paremiant 
lietuvišką jaunimą. Dėl rezer
vacijų kreiptis pas A. Jonušą 
— tei. 430-1959. (pr.) . 

x | MADŲ PARODA, kuri 
bus spalio 3 dieną Jaunimo cen
tre bilietus galima įsigyti J. 
Vazrenc prekyboje. (pr.) 

X 
Nebr. 
rėnas 

Albina Micuta, Omaha, 
atsiuntė 5 dol. Jurgis Ju-
— 3 dol. už kalendorių. 

Alfonsas Adomaitis ir S. Li
sauskas po 2 dol. Visiems ačiū. 

X Leo E. Oksas, Los Ange
les, Cal.. atsiuntė prenumeratos 

kienė, Chicago, BĮ., grąžino lai
mėjimų šakneles su 10 dol. au
ka. Labai ačiū. 

X Rašyt Juozas ir Ona To-
Irušiai, Chicago, BĮ., O. Alekna, 
Miami Beach, Fla., grąžindami 
laimėjimų šakneles, atsiuntė po 
15 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Juozas ir Petrė KindeTiai, 
mokestį už dvi prenumeratas ir Chicagoje, BL, V. Kazlauskas, 
dar pridėjo 14 dol. auką. Labai ; Hamilton, Kanada, grąžino lai-
ačiū. į mėjimų šakneles ir kiekvienas 

X Vincas Keršys, Rockf ord,' ^ ° £ 1 6 * * a u k ą " ""* . , „1. „ __ : sirdus aciu. 1U.. pratęsaamas Draugo pre- į 
nurneratą, atsiuntė 17 dol. ir Į x Dr. A Broel-Plateris, Be-
grąžmo laimėjimų šakneles. La-\ thesda, Md., mūsų bendradarbė 

ir nuoširdi rėmėja, atsiuntė 20 
dol. auką už laimėjimų bilietus. 
Nuoširdus ačiū. 

U . t 

X DaiL Magdalenos Stankū
nienės parodos atidarymas ir 
svečiavimasis bus šį penktadie
nį, spalio 1 d., nuo 5 iki 9 vai. 
vak. 'Galerijoje'', 744 N. Welis 
St Tel. 280-1149. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. (pr.) . 

X Chieagos Lietuvių Opera 
kviečia visus vienos savaitės ke-

„ ^ lior.ei laivu Karibų jūroje — 
. gruodžio 4 d. Dėl informacijos. 

^1- brošiūrų ir registracijos, iki spa
lio 15 d, kreiptis pas Aiwri«in 
Travel -*-r \w Bureau. 9727 S. 
VVestern Ave., Chicago, BĮ. 
60643 TeL (312) 238-9787 

(sk.). 

"ZT̂ Į x Antro Kaimo programoje 
šiais metais pasrodo Vida Gil-
vydienė, Jūratė Jakštytė, Indrė 

* Toliušytė, Eugenijus Būtėnas. 
Juozai Kanečinskas ir Romas 
Stakauskas. Nepasirodančių są
rašas žymiai ilgesnis... Pastaty
mai vyksta Playhouse salėje. 

bai ačiū už auką. 
X Jonas Abraitis, Chicago, 

Iii., Feliksas Kasparas, Cicero, 
DL, apsilankė "Drauge'', pratęsė 
prenumeratas ir įteikė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Juozas ArštLkys, North 
Riverside, 111., lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas. Jonas Kiz-
nis, Brooklyn, N. Y.. Frank Vi-
čiulis, Valdior, Q c . Kanada, 
įvairiomis progomis atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Kastytis Giedraitis, Ypsi-
; lanti, Mich., Elma ?chweikaus-
kas, Frenchtown, N. Y., V. Jo-

i nikas, Gulfport. Fla., Antanina 
Cejauskas, Omaha. Nebr., įvai
riom ifl progomis atsiuntė po 7 

, dol. aukų. Labai dėkojame. 

X Albinas Karosas, Cleve-
land. Ohio, Juozas Kizlauskas, 
Cicero, UI., Eugenija Vainius. 
East Northport, N. Y., grąži
no laimėjimų šakneles su 10 dol. 
aukomis. Labai dėkojame. 

x Viktorija Musteikienė, A. 
Pabrėža, S. Ambrozaitis. Kazys 
Pumas. John Gumbaragis, A. 
Gulbinas, C. Ramanauskas, visi 
iš Chicagros, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. aukų. Labai ačiū. 

X '^vyturio'' Jūrų šaulių kuo
pa, Detroit, Mich., per muz. 
Stasį šliži atsiuntė 20 dol. auką 
už gerą "Draugo" 
apie šaulius. Ačiū. 

informaciją 

2515 W 69 St.. spalio 9-10. I 
16-17. 23-24 dienomis. Pradžia X Pranas GinJcus, Johnson 
— šeštad. — 8 vai. vak., sek- City, Ten., pratęsdamas Drau-
mad. — 6 vai vak. Reserv.; go" prenumeratą, atsiuntė ir 17 
4224288. (pr.). 1 doi auką. Nuoširdus ačiū. 

x John F. ir Vioietta M. Cha-
ves, Chesterfield, Mo., mūsų nuo
širdūs lietuviškos spaudos rė
mėjai išeivijoje, grąžino laimė
jimų šakneles su 40 dol. auka 
dienraščio stiprinimui, J. ir V. 
Chaves tariame nuoširdų akiu 
už tokią gražią auką. 

X Vladas Mikutis, Chicago. 
111., grąžino laimėjimų šakneles 
ir kartu pridėjo 25 dol. dien
raščio paramai. Savo laiškuty
je rašo: 'Linkiui visiems "Drau
go" darbuotojams Dievo palai
mos Jūsų garbingame spaudos 
darbe". Labai ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Jonas Milašius. St. Peters
burg, Fla., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Labai 
ačiū. 

x Lietuvos Dukterų Dr-jos 
Tradicinis rudens balius rengia
mas spalio 23 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo Centre. Bilietai gauna
mi ir stalai rezervuojami Drau
gijos patalpose. 2735 W. 71st 
St., tel. 925-3211 ir vakarais pas 
parengimų vadovę Joaną Krutu-
lienę tel. 476-929. (pr.) 

JONAS MAČIULIS-MAIRONIS 

Maironis yra tautinio atgimi
mo poetas. Savo eilėraščiuose 

KODĖL MEDŽIŲ LAPAI 
KEIČIASI 

Vieną dieną Dievulis pažiūrė-
jis išryškino garbingą Lietuvos ! jo į pasaulį. Paukščiai čiulbėjo, 
praeitį, ragino ją mylėti, gerbti į peteliškės skrajojo. Dievuliui 
jos didvyrius ir sekti jų darbais. 
Ragino jaunimą būti susipratu
siais lietuviais ir kovoti už Lie
tuvos laisvę. Jo poezija su
kaupta knygoje "Pavasario bal
sai". Kitos poemos: „Jaunoji 
Lietuva" — "Raseinių Magdė" 
ir kt. Dramos: "Kęstučio mir
tis" — "Vytautas pas kryžiuo
čius". Mirė Kaune 1932 m. šiais I taip sutvarkė, kad visi jų gra-

labai patiko žalia lapų spalva. 
Bet Jam greitai nusibodo ta 
pati spalva ir jis padarė, kad la
pų spalva pasikeistų. Dievulis ir 
gamta džiaugėsi lapų grožiu. 
Vien tik vėjas pavydėjo me
džiams tų gražių lapų. Medžiai 

tyliai kalba. Mūsų mokytoja 
mums sakė, kad ne visi lietuviai 
tyliai kalba. 

Kai mūsų aštunto skyriaus 
mokiniai buvo suruošę mokslo 
parodą, mes pakvietėme ir savo 
lietuvių kalbos mokytoją, kad 
vakare ateitų ir pažiūrėtų mūsų 
darbų. Ji neatėjo. Sekančią 
dieną mes vėl kvietėme, j i ne
turėjo laiko. Vėliau mūsų mo
kytoja paaiškino, kad tai buvo 

metais sueina 50 metų nuo jo 
mirties. 

Ottawos 
Kanada. 

Rima Radžiūtė, 
lit. m-los mokinė. 
("Trupinėliai"). 

My/t^* 

Myksi 
f*us i r upes 
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pasidarė labai išdidūs, todėl jie P"™1 3 k a r t a s ' k a d neatvyko į 
Dievui daugiau nebepatiko. Jis ' aštuntokų mokslo parodą. Mū

sų mokytoja buvo patenkinta, 
kad lietuvaitė laimėjo pirmą 
vietą už savo projektą. 

Laura Kriaučiūnaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

rHaj V/fil! &«» *\ą$ 
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Piešė Lydija Stroputė 

BATŲ TAISYTOJAS 
PETRAS 

Vieną kartą buvo žmogus, 
vardu Petras. Jis trisdešimt 
metų taisė batus. Buvo labai 
liūdnas, nes jo žmona ir vaikai 
buvo mirę. Jis buvo nepaten
kintas Dievu, kad žmona ir vai
kai tokie jauni turėjo mirti. Ne
turėjo jokių draugų. Visą laiką 
savo kambaryje dirbo. 

Kartą atėjo vyskupas pas 
Petrą ir klausė, gal jis galėtų 
sutaisyti jo Šventą Raštą, nes 
viršeliai buvo CKiiniai. Petras 
padėjo šventą Raštą ant valgo
mojo stalo ir toliau taisė batus. 
Petras retkarčiais pažvelgdavo į 
knygą ir paskaitydavo. Jam bu
vo labai įdomu. 

Kartą Petras, beskaitydamas 
knygą, užmigo ir sapnavo keistą 
sapną. Sapne Dievas kalbėjo 
jam: "Aš rytoj ateisiu pas ta
ve". Sekantį rytą Petras labai 
susirūpino, ar Viešpats tikrai 
ateis pas jį. Jis daug kartų žiū
rėjo pro langą, kad Dievulis ne
praeitų pro šalį. 

Pirmą kartą pažvelgęs pro 
langą, jis pamatė motiną su vai
ku, kuri buvo labai neturtinga. 
Petras pakvietė juos į savo na
mus ir davė jiems valgyti. 

Antrą kartą pažvelgė pro lan
gą ir pamatė vargšą. Petras 
ir jį pakvietė į namus ir pavai
šino. Bet vis labai rūpinosi, a r 
Viešpats tikrai ateis į jo namus. 

Trečią kartą pažvelgęs pro 
langą jis pamatė vaiką vagiant 
obuolį iš vienos senutės. Petras 
išėjo laukan ir paprašė senu
tės, kad duotų vaikui obuolį, o 
jis jai atsilygindamas, padės pa
nešioti jos maišus. 

Tą vakarą Petras užmigo. Jis 
vėl sapnavo. Dievas jam sakė, 
kad Jis buvo pas Petrą užėjęs, 
bet jis nepažino Jo, nes Dievas 

buvo motina su vaiku, vargšas 
ir senutė su vaiku. Po to Pet
ras pradėjo eiti į bažnyčią, ben
dravo su kitais žmonėmis ir at
rado daug draugų 

Daina Skvereekaitė, 
Hamiltono Vysk. M. Valan

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

LEMPA 

Susirgo vieno šykštuolio žmo
na. Reikėjo kviesti gydytoją, 
bet gaila buvo pinigų. Kai ligo
nei ėmė darytis blogiau, paga
liau išėjo į miestelį kviesti gy
dytoją. Nuėjęs pusę kelio, kaž 
ką atsiminė ir vėl grįžo namo. 
Įėjęs į vidų sako savo žmonai: 

— Klausyk, Katre, kai paju
si, kad jau miršti, užgesink švie
są, kad veltui nedegtų elektra. 

SKAUTŲ STOVYKLOJE 
Stovyklos viršininkas rūpino

si, kad stovykloje būtų tvarka 
ir geras maitinimas. Vieną die
ną jis pamatė, kad du skautai 
neša didelį katilą sriubos: 

— Duokite šaukštą, aš noriu 
paragauti sriubą! — įsakomu 
balsu pasakė viršininkas. 

Skautai norėjo kažką pasaky
ti, paaiškinti, bet virifuninkas ne
leido jiems nė išsižioti: 

— Man nereikia jokių argu
mentų. Darykite ką liepiu. 

Tuoj buvo surastas šaukštas, 
ir viršininkas, pasėmęs pilną 
šaukštą "sriubos", įdėjo į burną. 
Bet tuojau viską išspiovė lau
kan: 

— Ar jūs šitą skystį vadinate 
sriuba? Sakykite greičiau! 

— Ne, viršininke, — vienas iš 
skautų atsakė. — Mes norėjome 
jums paaiškinti, bet jūs nelei
dote. Cia yra pamazgos fdish-

; water). 

žūs lapai nukristų ir sudžiūtų. 
Saulutė buvo labai nusiminus ir 
ji daugiau nebešildė pasaulio. 
Debesėliai verkė, paukščiai ne
begiedojo ir nebečiulbėjo. Pa
sidarė taip šalta, kad debesėlių 
ašaros sušalo ir pasidarė snai
gės. Visi augalai sušalo ir ap
mirė. Pasaulis atrodė baisus. 
Pagaliau Dievulis vėl pasigailė
jo ir davė medžiams naujus la
pus. Saulutė nudžiugo ir vėl 
pradėjo šildyti pasaulį, ištirpi
no sniegą. Debesėliai nustojo 
verkę, kai prisiminė, kas buvo 
įvykę. Paukščiai vėl giedojo ir 
čiulbėjo. Tik vėjas nuliūdo. Jis 
pavydėjo medžiams žalių lapų. 
Dievuliui patiko žali lapai, bet 
dar labiau spalvoti. Jis vėl pa
keitė lapų spalvas. Ir vėl tas 
pats įvykis pasikartojo. Štai 
kodėl medžių lapai keičiasi. 

Ulė Gelažytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

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

KAIP ARKLYS 

Tėvelis pakvietė savo darbo
vietės viršininką su žmona pie
tų. Dukrai Petrutei liepė pa
dengti stalą. Svečiai atėjo. Ma
ma sodina prie stalo. Pastebė
jo, kad viršininko žmonai nėra 
padėta peilio ir šakutės: 

— Kodėl tu poniai Katrienei 
nepadėjai peilio ir šakutės? — 
paklausė Petrutės mama. 

— Aš galvojau, kad jai ne
reikia. Aš girdėjau tėvelį sa
kant, kad ji valgo kaip arklys. 

ANT TILTO 
Ant siauro tilto susitiko du 

pensininkai vairuotojai. Nė vie
nas nenori deginti benzino, kad 
pavažiuotų atgal. Vienas iš jų 
pasiėmė laikraštį ir pradėjo skai
tyti, galvodamas, kad antrajam 
atsibos laukti. Tačiau antrasis 
išlipo iš mašinos, atsirėmė j ma
šinos šoną ir pasakė pirmajam: 

— Klausyk, bendraamži, kai 
perskaitysi tą laikraštį, duok ir 
man susipažinti. 

MŪSŲ MOKYKLOJE 

Vieną dieną mes mokėmės ge
ografijos. Turėjome palyginti 
lietuvius su italais. Vadovėlyje 
buvo parašyta, kad italai šneka 
labai garsiai ir rankomis mosi
kuoja Lietuviai labai ramiai ir 

Iš "Žiburio spindulių", Detroitas 

MANO MAMA 
Mano mama gimė Lietuvoje. 

Iš ten laivu atvyko į New Yor-
ką. Paskiau nuskrido į Nebras-
ką. Ten su savo mama atidarė 
mažą lietuvišką krautuvę. Po 
kelių metų užsidirbo daug pini
gų ir vėl grįžo į New Yorką. 
Čia ji 5th Avenue dirbo kaip 
"fashion designer". 

Po kelių metų ji išvažiavo į 
Brocktoną ir čia apsivedė su 
mano tėte. 

Mano mama man visokiais 
būdais padeda: valgį gamina, 
skalbia drabužius ir dar daug 
visokių dalykų atlieka, apie ku
riuos aš visai nepagalvoju. J i 
veža mane kur reikia, duoda pi
nigų, kada reikia. Aš manau. 
kad mano mama yra geriausia 
mama visame pasaulyje. 

Aras Sužiedėlis, 
Bostono lit. m-los VHI sk. 

mokinys. 

MUZIEJUJE 

1961 m. spalio mėn. 18 d. 
Henri Matisse piešinys, pava
dintas "Le Bateau" buvo paka
bintas Modern Art muziejuje 
New Yorke atvirkščiai. Klaida 
buvo pastebėta tik keturiasde
šimt septintą dieną. Per tą lai
ką praėjo šimtas tūkstančių 
žmonių, kurie žiūrėjo į šį pa-
veikalą, nepareikšda:ni nieko 
apie klaidą. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Mėsininks per audėjos langą 
žiūri. 

Savo proto nepamesk ir kito 
klausyk. 

Beržas. 
Tavo tėvas keršas. 

(Plungė) 

staičio "Algis Trakys ir taksiukas Sleivys" 
D ai! JI na Lešklen* 


