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Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

Kybartai (Vilkaviškio raj.)-
1981 m. gruodžio 10 d. Kybar
tų K. Donelaičio vid. mokyklos 
mokytoja A. Strakauskaitė 
pertraukos metu tardė savo 
auklėtinę X kl. mok. Vidą 
Merkė vičiūtę. 

— Ką tėvai sakė, kad 
sumažintas elgesys? Tu nema
nyk, kad jau viskas baigėsi. Aš 
dėl kokios valkatos turiu 
aiškintis direktoriui ir saugu
miečiams. Tau šitai geruoju 
nesibaigs, — įžeidinėjo ir 
grasino mergaitei auklėtoja A. 
Strakauskaitė. (1981 lapkričio 
14 d. Vilkaviškyje, švenčiant 
jaunimui gimtadienį Vida 
Merkevičiūtė kartu su kitais 
buvo nuvežta į skyrių ir tardo
ma; už tai pirmą trimestrą 
jai sumažintas elgesio pa
ž y m y s ik i n e p a t e n k i n a 
mo). Pokalbio metu auklėto
ją domino Vidos draugai, 
bandė išgauti, ar mergaitė 
kartu su tos pačios m-los 
moksleivių grupe vasaros metu 
atostogavo Lazdijų raj., prie 
Šlavantų ežero. 

1981 m. gruodžio 11 d. Vida 
Merkevičiūtė buvo tardoma m-
klos direktoriaus J. Dirbons-
kio. Direktorius reikalavo 
prisipažinti, jog ji atostogavo 
Lazdijų raj., vertė išduoti visus 
mokinius, kurie buvo kartu. 
Apie išdavystę direktorius 
žadėjo niekam nepasakoti, 
netgi tų mokinių netardyti. 

— Mes tavęs nelaikysim 
išdavike ir jie nesupras, kad tu 
išdavei. Be to čia visai ne 
išdavystė, — aiškino moky
toja A. Strakauskaitė. 

Nieko nesužinojęs direkto
rius J. Dirbonskis Vidai 
Merkevičiūtei pagrasino — 
„atsiras, kam pasakysi" ir 
paleido. 

1981 gruodžio 18 d. auklėto
ja A. Strakauskaitė mokinę 

Vidą Merkevičiūtę nusivedė j 
direktoriaus J. Dirbonskio 
kabinetą, kur mergaitė vėl 
buvo „auklėjama". 

Tu vieną kaną ar^isesK ir 
viską apgalvok, apsvarstyk, — 
kalbėjo direktorius. — Kaip tu 
auklėsi vaikus, laikas pagal
voti ir apie ta:. Kokia bus :avc 
šeima? Rimtai susimąstyk! 
Galų gale, jei tu jau taip fana
tiškai įsitikinus, tikėk, be: 
neorganizuok kitų, nesikišk 
kur tau nereikia. Jei nori baigti 
mokyklą, rimtai pagalvok. 

1982 m. sausio 20 Vidos 
Merkevičiūtės tėvai parašė 
skundą LTSR Švietimo Minist
rui, protestuodami prieš jų 
dukros persekiojimą Kybartų 
vidurinėje mokykloje.Pirma-
jame trimestre Vidai Merke
vičiūtei buvo sumažintas elge
sys iki nepatenkinamo „už 
nepagarbų elgesį su moky
tojais, melavimą ir nedaly
vavimą varžybose". Vidos 
tėvai rašė: „Į varžybas mes 
dukters neleidome, nes jos 
buvo organizuojamos sekma
dienį, reikėjo bėgti 3 km. Mūsų 
manymu, sekmadienį negali 
būti organizuojami jokie užsiė
mimai ir jokios varžybos. 
Sekmadienis turi būti laisvas 
nuo mokyklos ir nuo darbo, nes 
mes, tėvai, norime pabūti kar
tu su vaikais. 

Mes protestuojame, kad 
mūsų dukrai buvo sumažintas 
elgesys. Kokia teise mokyklos 
direktorius ir auklėtoia išvadi
no mergaitę valkata, Šliundra, 
jei ji nebuvo nei girta, nei 
valkiojosi. 

Prašom įsakyti, kad Kybar
tų m-klos vadovybė ištaisytų 
mūsų dukrai elgesio pažymį ir 
liautųsi ją terorizuoti". 

Elgesio pažymys nebuvo 
ištaisytas, bet mokinės terori
zavimas liovėsi. 

(Bus daugiau) 

Iranas sustabdė 
ieškinių apmokėjimą 

Baltų memorandumas 
Europos parlamentui 

! 

Baltų Pasaulinė Konferen
cija (Baltic World Conference) 
r u g s ė j o 25 d. i š s a m i u 
memorandumu kreipėsi į Eu
ropos Parlamento narius, 
prašydamas jų paremti estų, 
latvių ir lietuvių kovą už jų 
šalių suverenumo atstatymą. 
M e m o r a n d u m ą p a s i r a š ė 
konferencijos primininkas dr. 
K. Bobelis. 

Memorandumas apžvelgia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
istoriją nuo 1939 m. Hitlerio-
Stalino sąmokslo ir tvirtina, 
kad Pabaltijyje tebėra gyva 
la i svės dvas ia . Maskvos 
tvirtinimas, jog Pabaltijo 
v a l s t y b ė s „ s a v a n o r i š k a i " 
įsijungusios į Sovietų Sąjungą, 
atmetamas, kaip „akiplėšiš
k a s faktų i šk r a ipymas" . 
M e m o r a n d u m e cituojami 
ankstesni Europos Tarybos 
dokumentai Pabaltijo klausi-
miml960 m. birželio 15 d. E.T. 
P a r a r i a m o s i o s asemblėjos 
priimta rezoliucija, kurioje 
išreiškiama viltis, kad „Estija, 
Latvija ffr Lietuva vėl sugebės 
dalyvauti mūsų demokrati
nėse tarptautinėse institucijo
se kaip laisvos valstybės" ir 
1963 m. rugsėjo 19 d. ponios 
von Lowzow pranešimas E. T. 
P a t a r i a m ą j a ! asemblėja i , 
aprašantis Maskvos dominuo
jantį vaidmenį Pabaltijo šaly
se. Minima 1981 m. sausio 8 d. 
atstovų Scofct-Hopkins, Lady 
Eiles. Moller. Tyreli, Lordo 

Bethell ir Kirk Europos 
Parlamentui pateikta rezoliu
cija, kurią šis perdavė savo 
Politinių reikalų komitetui, 
1982 m. balandžio 28 d. 
p r i ė m u s i a m rezo l iuc i jo s 
projektą. Nurodoma ir į atsto
vo dr. Otto von Habsburgo 
pranešimą Pabaltijo klausimu. 

B a l t ų K o n f e r e n c i j o s 
memorandume aprašomos 
Sovietų okupacijos pasėkos ir 
išvardinami faktai, rodantys, 
kad sovietinis režimas yra 
„ s v e t i m o s p r i e s p a u d o s " 
padarinys ir „tegali išsilaikyti 
prievartos būdu". Primenama, 
kad daugelis demokratinių 
valstybių ir šiandien de jure 
pripažįsta Pabaltijo valstybių 
diplomatinius ir konsulinius 
atstovus. Kadangi Pabaltijo 
valstybių problema daugeliu 
atžvilgių panagi į dabartinę 
padėtį Afganistane, memo
randumas siūlo imtis panašių 
priemonių paveikti sovietus, 
kad jie užbaigtų Pabaltijo šalių 
karinę okupaciją. Taip pat 
s i ū l o m a , k a d E u r o p o s 
P a r l a m e n t a s p a d a r y t ų 
simbolinį mostą, panašų į JAV 
prezidento 1982 m. birželio 14 
d. išleistą „Pabaltijo Laisvės 
Dienos Proklamaciją". 

fELTA/ 

Popiežius Jonas Paulius II su msgn. Audriu J. 
Bačkiu, Valstybės sekretoriato nepaprastų reika
lų pasekretorium, ir jo motina Ona Bačkiene Cas-

tell Gandolfo. Po šv. Mišių privačioje popiežiaus 
koplyčioje jie abu buvo pakviesti pusryčių kartu 
su pop. Jonu Paulium II. 

Kalbos apie krizę 
Jungtinėse Tautose 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

N e w Yorkas . — Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje skamba įprastos kalbos. 
Kaip ir kasmet, didelė tų kalbų 
dalis skiriama karo ir taikos 
klausimams. Kesmet kalba
ma apie Viduriniuosius Rytus, 
apie Izraelio agresijas, apie 
Pietų Afrikos rasizmą, Ameri
kos imperializmą. Šiais metais 
labai didelė kalbų dalis skiria
ma ekonominiams klausi
mams. 

Pirmas apie pasaulio ekono
minę krizę kalbėjo Brazilijos 
prezidentas. Sunkumais skun
dėsi Meksikos prezidentas. Tie
siog g r a s i n i m a i s Vaka rų 
pasauliui savo kalbą užbaigė 
Malaizijos premjeras Maha-
thir Mohamad. J i s pasakė, kad 
Malaizija, kaip svarbi gumos, 
cinko ir pa lmių al iejaus 
gamintoja, turi teisę gauti 
teisingas pajamas. Rinkos 
manipuliuotojai pavertė mūsų 
žmones į neapmokamus ar 
menkai apmokamus baudžiau
ninkus. Jeigu taip bus ir toliau, 
kalbėjo Malaizijos premjeras, 
pasauliui gresia smurtas, 
riaušės ir revoliucijos. 

Daug „trečiojo pasaulio" 
valstybių atstovų skundėsi dėl 
pramonės šalių abejingumo, 
gobšumo, skūpumo. Daugelis 
reikalavo šaukti pasaulinę 
e k o n o m i n i ų k l a u s i m ų 
k o n f e r e n c i j ą . K a l b ė t o j a i 

r e ika l avo padidint i svar
biausių žaliavų ka inas , 
padidinti užsienio paramą 
atsilikusioms šalims, paleng
vinti Tarptautinio valiutos 
fondo ir Pasauli/io banko 
paskolų gavimo sąlygas. Kiti 
ka lbėtoja i ne t re ikalavo 
perduot i tas t a rp tau t ines 
institucijas į trečiojo pasaulio 
šalių kontrolę. 

Vakarų pasaulio atstovai: 
JAV sekretorius Shultz ir 
Danijos užsienio reikalų minis-
teris Ellemann-Jensen, kuris 
kalbėjo visų Europos Rinkos 
narių vardu, abu pritarė 
pasau l inės konferencijos 
organizavimui, tačiau kartu 
įspėjo, kad tokioje konferen* 
cijoje būtų daug kalbų, tačiau 
būtų nelengva siekti sprendi
mų. 

Jungtinėse Tautose sutinka
ma, kad pasaulio ekonominė 
padėtis yra sunki, tačiau krizė 
liečia ir pažangias pramonės 
valstybes, todėl yra sunku 
i š sp ręs t i pasaulį palietusį 
ekonominį atoslūgį. Didesnė 
šalpa, laisvos rinkos, dides
nės, pigesnės paskolos šiuo 
metu sunkiai įmanomos, nes 
sunkumus kenčia ir tų paskolų 
bei šalpos dalintojai. 

— Ateinantį mėn. Čekoslo
vakijos prezidentas Gustav 
Husak lankysis Austrijoje. 

VVashingtone tarėsi 
prezidentas Gemayel 

Washingtonas . — Vakar 
Libano prezidentas Gemayel 
pusryčiavo su prezidentu Rea-
ganu, o priešpiečius turėjo su 
valstybės sekretorium Shult-
zu. Svečias tarėsi su Pasaulio 
Banko pareigūnais ir su gyny
bos sekretorium "VVeinbergeriu. 

Libanas prašo JAV vyriau
sybės spausti Izraelį, Siriją, 
kad jos išvežtų savo karines 
jėgas iš Libano iki Šių metų 
pabaigos. Buvo svarstomas 
Izraelio „saugumo zonos" 
reikalavimas ir paramos Liba
no a t s t a t y m u i k laus ima i . 
Amerika pažadėjusi Libanui 
l lOmil.dol. 

Libano p rez iden ta s iš 
Washingtono išskrido į Pary
žių. 

Visos Izraelio 
sienos — saugios 
J e r u z a l ė . — Iz rae l io 

premjeras Begin pasakė 
parlamente kalbą, kurioje 
pasigyrė, jog Šiuo metu visos 
Izraelio sienos yra saugios, 
valstybei negresia pavojus. 
Jordanas netun jėgų ar, kiek 
mums žinoma, neturi intenci
jų pulti Izraelio, pasakė Begi
nąs. 

Premjeras pakartojo, kad Iz
raelis nepaliks turimų teritori
jų ir toliau sieks savo pasiūly
to arabų vietinės autonomijos 
plano. Šį planą Egiptas at
metė, tačiau Izraelis lygiai 
atmeta prezidento Reagano 
planą, kuris numato Jordano 
ir palestiniečių federacijos 
savivaldos planą. Tokia fede
racija bus nepriklausomos 
Palestinos valstybės pagrin
das. Tai valstybei vadovaus 
teroristai, o su tuo Izraelis 
niekad nesutiks, pasakė Begi
nąs. 

— Chryslerio automobilių 
bendrovei gresia streikas, 
derybos dėl algų pakėlimo 
nutrūko. Bendrovė tvirtina, 
kad vidutinis darb in inkų 
uždarbis yra 20,000 dol. per 
metus ir šiais sunkiais laikais 
bendrovė negalinti daugiau 
mokėti. 

— Prancūzijos prezidentui 
Mitterrandui prašant, Kubos 
valdžia nutarusi išleisti iš 
kalėjimo poetą Armando 
Valladares, kuris kalinamas 
nuo 1945 m. 

— Jungtinių Tautų agentū
ros planuoja išmesti \š savo 
narių tarpo Izraelį. Amerikai 
paskelbus, kad ji nebeduos lėšų 
atominės energijos JT agentū
rai, Iranas paskelbė, kad jis 
užmokės Amerikos dalį, kad 
agentūra galėtų veikti. 

— Sovietų „Pravda" pritaria 
arabų valstybių pastangoms 
izoliuoti Izraelį iš Jungtinių 
Tautų organizacijų. „Pravda" 
rašo, kad JAV naudoja šiurkš
tų šantažą, grasindama neduo
ti lėšų, jei sąjungininkas Izrae
lis bus išmestas. 

— Šiaurinėje Airijoje, prieš 
balsavimus dėl laikinos katali
kų — protestantų legislatūros 
narių, airių slapta armija 
padidino smurto veiksmus. 
Vakar Belfaste daug žalos 
padarė gal ingos bombos 
sprogimas. 
*— Indija paskelbė, kad ji 
pirks 40 prancūzų „Mirage 
2000" kovos lėktuvų, ginkluo
tų „Exocet" raketomis, kurios 
pagarsėjo Falklando salų 
konflikte. 

— Kinija palengvins užsie
nio svečių keliones į Kiniją. 
Ieškodama turizmo pajamų. 
Kinijos vyriausybė leis užsie
niečius lankyti 29 Kinijos 
miestus. Bus leidžiama keliau
ti ne tik grupėms, bet ir pavie
niams turistams. 

— Lenkijos spauda paminė
jo metines nuo tos dienos, kai 
gen. Jaruzeiskis tapo komu
nistų partijos pirmininku. 

— Pasaulio Maisto organi
zacija paskyrė 180 mil. dol. 
paramos 15-kai valstybių. 
Numatyta paramą maistu 
teikti ir Vietnamui, — 24 mil. 
do l . V a k a r ų v a l s t y b ė s 
nesipriešino šiam nutarimui, 
tik priminė, kad Vietnamo 
paramai trukdo Vietnamo 
karinė Kambodijos okupacija. 

New Yorkas. — Šiomis 
dienomis knygų rinkoje turi 
pasirodyti bu v. prezidento Car-
terio atsiminimų knyga, kurios 
iš t raukas j a u spausd ina 
„Time" ž u r n a l a s . Šiose 
ištraukose Carteris pasakoja 
apie santykius su Iranu, apie 
bandymą išvaduoti Irano 
fanatikų pagrobtus amerikie
čius diplomatus ir ambasados 
tarnautojus. 

Kaip žinoma, 1981 sausio 19 
po ilgų derybų buvo pasirašy
ta vadinama Alžiro deklara
cija, kuri sutvarkė finansinius 
Irano-Amerikos klausimus, 
numatė, kaip bus apmokami 
įvairių bendrovių ir asmenų 
ieškiniai Irane ir Amerikoje. 
Alžiras veikė kaip tarpininkas 
derybose dėl amerikiečių 
paleidimo, o dabar veikia kaip 
įvairių ieškinių apmokėtojas — 
tarpininkas. Iki šiol visi dides
ni kaip 250,000 dol. ieškiniai 
eidavo per tarptautinį Hagos 
tribunolą, kuris nusprendžia, 
kas ir kiek turi gauti lėšų. Tuos 
pinigus išmoka Alžiras per 
savo turimą sąskaitą Olandi
jos centriniame banke. Šešios 
Amerikos biznio bendrovės yra 
gavusios atlyginimus už savo 
patirtus Irane nuostolius. 
Goodrich bendrovė gavo 182,-
000, Singer — 281,000, White-
Westinghouse gavo 298,000, 
Air La Carte, Inc. — Phila-
delphijos firma — atsiėmė 
416,000. Liepos mėnesį Hagos 
tribunolas priteisė keturioms 
JAV bendrovėms apie 6 mil. 
dol. už patirtus Irane nuosto
lius, tačiau Alžiras iki šiol tų 

pinigų neišmokėjo. Paaiškėjo, 
k a d I r a n o v y r i a u s y b ė 
pas iskundė Alžirui, kad 
Amerika laužo savo Alžiro 
D e k l a r a c i j o s p a ž a d u s . 
Pirmiausia Amerikos bankai 
neatiduoda Iranui jam priklau
sančių 150 mil. dol. Be to, 
Amerika užblokavo įvairių 
prekių išsiuntimą į Iraną, nors 
už tas prekes Iranas buvo jau 
užmokėjęs. 

Gavęs Irano skundus, Alži
ras sustabdė Hagos tribunolo 
priteistų pinigų išmokėjimą. 
Pasta tuoj u metu vėl paaštrė
jo Irano valdžios pareiškimai 
prieš Amerikos vyriausybę ir 
jos politiką. 

Pensijų fondui 
trūksta lėšų 

Wa8hingtona8. — Iždo 
įstaiga paskelbė pirmadienį, 
kad pirmą kartą JAV sociali
nės apdraudos fondas bus 
priverstas skolintis pinigų 
lapkričio mėnesio pensininkų 
čekiams apmokėti. Lėšos bus 
skolinamos iš daugiau pinigų 
turinčio sveikatos priežiūros — 
Medicare fondo. Kongresas jau 
anksčiau davė agentūrai leidi
mą skolintis pinigus. 

Kaip žinoma, prezidentas 
sudarė 15 asmenų komisiją, 
kuri svarsto, kaip išgelbėti 
socialinės apdraudos fondą, 
kad jis nepristigtų lėšų. Komi
sijai vadovauja Alan Greens-
pan. Tarp įvairių siūlymų yra 
pianas prailginti dirbančiųjų 
amžiaus ribą iki 68 metų. Tik 
tada dirbantieji galėtų išeiti į 
pensiją. Kiti siūlymai mini. 
kad pensijas reikėtų laikyti 
pajamomis ir imti pajamų 
mokesčius. Siūloma pakelti ir 
socialinio draudimo mokes
čius, kurie išskaičiuojami iš 
darbininkų ir darbdavių. 

Dabartiniai pensijų fondo 
sunkumai yra rimtas įspė
jimas, kad sistema atsidūrė 
finansinėje krizėje. Ji padidėjo 
ir dėl dabartinio nedarbo, nes 
sumažėjo fondo pajamos. 

Lenkijoje ramu 
V a r š u v a . — Pirmadienį 

Lenkijoje buvo gan ramu, nors 
„Solidarumo" kai kurie pogrin
džio vadai gatvėse ir įmonėse 
išmėtytuose lapeliuose ragino 
lenkus streikuoti. Varšuvos 
universitete apie 40 studentų 
(iš 8,000 bendro skaičiaus) 
bandė surengti demonstraciją, 
bet iš jos nieko neišėjo. Kalba
ma, kad didelės demonstraci
jos ir streikai įvyks lapkričio 10. 

Nova Hutą, prie Krokuvos, 
mieste uždrausta pardavinėti 
alkoholinius gėrimus. Neramu
mų gali būti trečiadienį, kada 
laidojamas riaušėse žuvęs 20 
metų Bogdan Wlosik. Milicija 
neramumams pasirengusi 

Libano prezidentas 
Jungtinėse Tautose 

N e w Y o r k a s . — Jaunas 
Libano prezidentas Amin 
Gemayel paliko gerą įspūdį 
Jungtinėse Tautose, kur jis 
pasakė dvi kalbas: Generali
nėje Asamblėjoje ir Saugumo 
Taryboje. Jis pareikalavo, kad 
visos svetimos kariuomenės 
i šs ikraus ty tų iš Libano. 
Saugumo Taryba tuoj patvirti
no 13-0 balsais JT taikos 
priežiūros Libane mandatą dar 
trims mėnesiams. Balsavime 
susilaikė Lenkija ir Sovietų 
Sąjunga. 

Libano prezidentas pasakė, 
kad Libanas buvo per daug 
demokratinis, per daug lais
vas, todėl jis tapo kruvinų 
mūšių lauku, trečiųjų jėgų 
konfliktų vieta. Libane kovojo 
arabų pasaulio įvairios ideolo
gijos, ginkluotų palestiniečių 
grupės, kenkė dažnos Izraelio 
invazijos, kenkė nuolatinis 
suverenumo laužymas ir 
pagrindinių žmogaus teisių 
laužymas. Nuo 1975 m. Libane 
vyko karo veiksmai, kurie 
pareikalavo daugiau 100,000 
Libano piliečių gyvybių. Karas 
sugriovė miestus ir kaimus. 
atnešė į mūsų žemę užsienio 
karo jėgas, suskaldė mūsų 
žmones ir pavertė Libaną iš 
kultūros ir taikos rojaus į tero
ro ir smurto areną, pasakė 
I ibano prezidentas Gemayel. 

— Izraelio karinis prokuro
ras paskelbė, kad bus teisiami 
8 Izraelio kareiviai už žiaurų 
elgesį okupuotose arabų terito
rijose. 

— Kalifornijoje sudužo 
parašiutininkus vežės priva
tus lėktuvas, žuvo 14 žmonių. 

— Libane, netoli Izraelio 
pozicijų, sprogo automobily 
paslėpta bomba. 2uvo Izraelio 
kareivis ir libanietis civilis. 
Sužeisti 5 izraelitai. 

KALENDORIUS 
Spalio 20 d.: Artemas. Gedai-

nis. Saulė. 
Spalio 21 d.: Hilarijonas. 

Uršulė. Rikantas, Gilanda. 

Saulė teka 7:07. leidžiasi 
6:04. 

ORAS 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 55 1., 
naktį 40 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

VEIKLOS METUS PRADEDANT 
Sveikinu visas vadoves po 

vasaros darbingų stovyklų, po 
poilsio ir malonių prisimini
mų. Dėkoju už sveikinimus ir 
ženkliukus iš Anglijos, Kali
fornijos ir Atlanto rajonų 
"Maironio" stovyklų. Aplan
kiau Rakė "Aušros Vartų", 
"Kernavės" ir "Nerijos" tuntų 
stovyklas, Kanadoje "Romu
vos" XX-mečio stovyklą ir pa
siūlytą Jubiliejinei stovyklai 
Woodland Trails stovyklavie
tę prie Toronto, Ont. Canada. 

Dėkoju Atlanto rajono va-
deivei j .s . G. Treinienei su se
sėmis aplankiusiai ukrainie
čių stovyklą ir s. fil. Liūdai 
Rugienienei, atstovavusiai Vy
riausią skautininke latvių Ju
biliejinėje stovykloje. 

Prasideda nauji darbo me
tai. Tuntininkės ir vietininkės, į 
posėdžių darbotvarkes prašau 
įtraukti lietuvių kalbos ir lietu
viškumo svarstymą. Nenumo
kime ranka, nesiteisinkime, 
kad tėvai nekalba su vaikais 
lietuviškai, kad lietuvių kal
bos neišlaikysime; priešingai, 
nuolat svarstykime, ieškoki
me būdų padėti tėvams ir skau
tėms. Visos vyr. skautės ir va
dovės būkime pavyzdžiu. Savo 
tarpe ir su skautėmis kalbėki
me tik lietuviškai. 
K i e k v i e n o s vadovės pare i 
ga y r a ka lbė t i su sesėmis 
t ik l i e tuv iška i ! 

* Vie tovės veikla pr iklau
so nuo v i ene to vadovės, ku
rią prižiūri tuntininkė. Jūsų 
pirmoji pareiga ne Kaziuko 
mugė, ne bazaras — turgelis, 
baliukas, bet rūpestis vienetų 
auklėjimu ir sueigų eiga. Lėšų 
sutelkimas yra vienetui svar
bus, bet tai gali atlikti kitos 
tunto vadijos narės. Jūs pri
žiūrėkite, tikrinkite drauginin-
kes, sueigų planus ir jų vykdy
mą. Jūsų pareiga padėti ypač 
toms, kurioms nesiseka suei
gas suplanuoti ir pravesti. Ne
laukite, kada tėveliai pradės 
skųstis ir sesės nelankyti suei
gų — nubyrėti. 

Ruduo yra geras laikas su
ruošti iškylas ir varžybas gam
toje. Taip pat ruoškite viene
t u o s e s k i l č i ų v a r ž y b a s , 
skauioramas, į kurias įjunkite 
tėvelius. Tėveliai, dalyvauda
mi su savo dukromis tokiose 

skautoramose, varžybose, dau
giau matys jūsų pastangas ir 
daugiau vertins jūsų atliktą 
darbą. 

Skyrių vadovės taip pat pa- » 
siryžusios jums padėti, pata
riant, kur susirasti sueigoms 
medžiagos, įvairių naujų žai
dimų, minčių, kaip veiklą su
įdominti. 

K iekv iena sesė turi būti 
įdomiai užsiėmusi skaut i -
joje! 
* Nario mokesčio ir "Skautų 

Aido" prenumeratų rinkimas 
patartina atlikti darbo metų 
pradžioje — rudenį, nelau
kiant sausio mėn. nepalan
kaus oro, kada sumažėja suei
gų lankymas. 

Darbo metus 
p radėk ime tva rk inga 

uniforma 
Pirmoje tunto sueigoje pra

šau tuntininkės ir vietininkes 
atkreipti dėmesį į sesių unifor
mų tvarkingumą: ilgį, teisin
gą diržų dėvėjimą ir 1.1. Pagei
dau t inas uniformos ilgis 
uždengiant kelius. Batai užda
ri — juodi arba tamsiai rudi. 
Mėlynos iki kellių kojinės dė
vimos iki lapkričio mėn. 1 d. Po 
to nailoninės. Jaun. skautėms 
ilgos kūno spalvos kojinės. 

Stovykloje gautas dovanė
les nedėvėkime metus iš metų 
prie uniformos. Pasitenkinki
me tik stovyklos ženkleliu, ku
ris įrodo dalyvavimą paskuti-
n i ų m e t ų s t o v y k l o j e . 
(Pasitikrinkime uniformų dė
vėjimo aprašymus). 

Medžiagos, ženklų visada 
galima gauti Tiekimo skyriu
je: ps. Zina Pocienė, 6921 Wil-
mette, Darien, 111. 60559. 

Primenu, kad šios vasaros 
stovyklos aprašymas bei įver
tinimas ir tunto, vietininldjot 
ateinančių metų darbo plaaac 
turi būti nusiųstas Rajono Vr 
deivai, kuri Rajono bendrą ap
žvalgą prisiunčia man. Tokiu 
būdu Seserija informuojama 
apie visą vienetų veiklą. 

* Skautės sąžiningai at
l ieka visas savo pare i 
g a s . 

Budžiu: 

Piemenėliai Clevelando skaučių "Neringos 
dint". 

tunto tėvų komiteto ruoštame vakare "Vasarą paly-
Nuotr. V. Bacevičiaus 

v.s. fil. Danutė Eidukienė 
Seserijos Vyriausia 

skautininke 

NAUJA VADOVĖ „NERIJOS" 

"Nerijos" jūrų skaučių tun
tas naujuosius veiklos metus 
pradėjo sugrįžimo iš stovyklos 
ir vadovių pasikeitimo sueiga. 
Ryte, 9:15 vai. tunto narės da
lyvavo Šv. Mišiose Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų Jau
nimo centro 203 kamb. įvyko 
iškilminga sueiga, kurioje da
lyvavo LSS Seserijos vyriau
sia skautininke v. s. Danutė Ei
dukienė, Lietuvių jėzuitų 
provinciolas A. Zaremba, Vi
durio rajono vadeiva v. s. A. 
Paužuolis, "Lituanicos" tunto 
tuntininkas s. Romas Rupins-
kas ir jūrų skaučių tėveliai. 

šių metų vasaros stovyklos 
viršininkės g. v. v. Alvydės Ei-
tutytės vedamos įžygiavo sto
vyklos dainą dainuodamos se
sės. Joms išsirikiavus, buvo 
įnešta tunto vėliava. Stovyk
los adjutante! valt. Aleksand
rai Grcžytei vadovaujant, bu
vo s u š u k t i valčių, j ū r ų 
skautijos jubiliejinis ir stovyk
los šūkiai. 

Jaunoji stovyklos viršinin
kė Alvyde nuoširdžiai padėko

jo sesėms, vadovėms ir tėvams 
už pasitikėjimą ir bendradar
biavimą. Įteikus tuntininkei 
stovyklos gairelę, buvo baigtas 
stovyklinis sezonas. Tunti
ninkės pasveikintos, sesės su
grįžo į tuntą, į savo vienetus. 
Tolimesnį sueigos vadovavi
mą perėmė tunto adjutante j . 
ps. Rūta Kirkuvienė. 

Ši sueiga buvo ir tuntinin-
kių pasikeitimo sueiga. Per
skaičius LSS vyriausios skau-
tininkės įsakymą, ligšiolinė 
tuntininkė j . s. S. Kunstmanie-
nė perdavė tunto vėliavą LSS 
vyr. skautininkei v. s. Danutei 
Eidukienei, kuri vėliavą įteikė 
naujajai tuntininkei j . ps. Rū
tai Karaliūnaite i - Kirkuvie-
nei. Padėkojusi pareigas per
d a v u s i a i ir i š r e i š k u s i 
linkėjimus naujajai tuntinin
kei. Vyriausioji skautininke 
kreipėsi į tėvus prašydama jų 
visokeriopos talkos vadovėms 
ir gyvesnio susidomėjimo jų 
dukrelių skautavimu. Baigda
ma kalbą VS įteikė po dovanė
lę abiem pareigūnėms. Gėlė

mis abi vadoves apdovanojo ir 
tunto vienetai bei "Lituani
cos" tunto tuntininkas v. s. R. 
Rupinskas. Pareigas perdavu
si, buv. tuntininkė visoms sa
vo vadijos narėms įteikė po ro
žę. 

Pareigas pradėdama, naujoji 
tuntininkė trumpu žodžiu pra
bilo į seses ir tėvelius. Naujoji 
tunto adjutante g. v. v. Alvyde 
Eitutytė perskaitė pirmąjį nau
jos tunto vadovės įsakymą, 
skelbiantį šių veiklos metų tun
to vadiją. Perskaityti laivų įsa
kymai ir pravestas jūrų jaunės 
įžodis, kurį davė metus kandi
datavusi Aldutė Norkutė. 

Išnešus vėliavas, sueiga bu
vo baigta visiems supintomis 
rankomis bendrame rate dai
nuojant "Lie tuva bran
gi". "Gero vėjo!" jūrų skau
čių " N e r i j o s " t u n t u i į 
naujuosius veiklos metus žy
giuojant su tunte užaugusia, 
skautiškai subrendusia ir daug 
patyrimo įgijusia tuntininkė 
sese Rūta. J R 

A N T R O J I SAVAITĖ 
LOS ANGELES SKAUTŲ 

S T O V Y K L O J E 

Ramiojo Vandenyno pak
raščio Rambyno stovyklavie-
tėn (prie Big Bear ežero Cali-
fornijoje) atvykę vilkiukai ir 
paukštytės rado ten gražiai įsi
kūrusius ir jau savaitę sma
giai stovyklaujančius skautus 
ir skautes. Mažiesiems atvy
kus, vyresnieji nė nesiruošė na
mo, bet tęsė stovyklavimą 
drauge su savo jaunesniais 
broliais ir sesytėmis. 

Antroji savaitė buvo smagi, 
įdomi, nes jos metu buvo prak
tiškai susipažinta su Vinco 
Pietario istorine apysaka "Al
gimantas", "gyvenant", arba 
tiksliau sakant, vaidinant toje 
apysakoje vaizduojamus įvy
kius. Pirmadienį buvo suvai
dinta "gegužinė" ir "gudų už
p u o l i m a s " . V a i d i n i m e 
dalyvavo visi stovyklautojai. 
Trečiadienį buvo vaidinama 
Algimanto (Tadas Dabšys) po 
daugelio nesimatymo metų 
susitikimas su motina - Trai-
naitiene (Rima Navickaitė). 
Kunigą Virpšą vaizdavo And
rius Kulikauskas. Penktadienį 
buvo vaidinamos Algimanto 
(Tadas Dabšys) ir Danutės 
(Gailė Radvenytė) vestuvės. 
Buvo daug skanių valgių,gra
žių gėlių, linksmų šokių ir sma
gaus juoko. 

Šalia vaidinimų, stovyklos 
dienotvarkė antrąją savaitę 
buvo tokia pat, kaip ir pirmo
sios: mankšta, vėliavų pakėli
mas, pusryčiai, tvarkymasis ir 
inspekcija, užsiėmimai (rank
darbia i , pionerija. daina
vimas, pokalbiai, iškylavi-
mas). maudymasis, pietūs. 
poilsis, užsiėmimai, vaka
rienė, lankymasis arba pasi
ruošimas laužui. Vakarais bū
davo laužai , prie kurių 
stovyklautojai dainavo, vaidi
no, juokavo, išdykavo ir ugne
lei blėstant susikaupę rimtai 
meldėsi, kad kita diena būtų to
kia pat smagi, kaip ir praėju
sios. 

Stovyklos konkursų laimė
tojai: pavyzdingiausia skau
čių skiltis — "Gintarėlės", ku
rių skiltininke buvo Undinė 
Mulokaitė. Skaut i šk iaus ia 
skautė — Gailė Radvenytė, o 

VASARĄ PALYDINT 
Tokiu pavad in imu Cle

velando "Neringos" tunto se
sės suruošė rudens balių, kurio 
meninė programa sutapo su 
vakaro pavadinimu. Sesės la
bai vykusiai prisiminė patį 
svarbiausią vasaros įvykį Lie
tuvoje — rugiapiūtę. Kartu su
maniai ir išradingai pavaizda
vo rugiapiūtės papročius. 

Vos įėjus salėn, akis traukė 
scenos papuošimas: ant baltos 
sienos, scenos gilumoje, iš juo
do popieriaus iškarpytas siū
buojantis rugių laukas su be
veik žmogaus dydžio dviejų 
merginų, laikančių rankose su
grėbtų rugių pėdus, ir dviejų 
vyrų siluetais. Vienas vyras su 
dalgiu, kitas — su grėbliu ran
kose. Vos dirstelėjus į sceną 
buvo aišku, kad čia rugiapiū-
tė. Vaizdas gražus, įspūdin
gas, patrauklus. Šią gražią sce
nos dekoraciją sukūrė trys 
vyresnės skautės: Virginija 
Juodišiūtė, Iris Haual ir Ramu
nė Čapienė. 

Tolimesnę programą prave
dė ps. Vilija Nasvytytė, įspū
dingai padeklamuodama eilė
raštį "Yra šalis". 

Scenai aptemus, prieblando
je išvydome parugėje miegan
čius piemenėlius. Tai malonus 
vasaros vaizdas. Pasikeisda
mos skaitytojos ps. Julija Tao-
rienė ir Audra Nasvytytė skai
tė ap ie v a s a r o s d a r b u s 
Lietuvoje, apie rugiapiūtės pa
baigtuvių papročius ir apie tą 
gražiąją šalį, kuri vadinasi 
Lietuva. 

Scenai nušvitus, piemenė
liai pabunda ir scena prisipil
do sesėmis, kurios čia kalbasi, 
dainuoja, šoka "rugučius". 
Programą akordeonu palydėjo 
Paulius Nasvytis. 

Buvo labai gražu, kai sceno
je esančios sesės užtraukė vie
ną dainos posmą, o salės gale 
apšvietus būrį vyr. skaučių, jos 
atsiliepė antru dainos posmu. 
Toliau jau visos dainavo kar
tu. Atrodė lyg tikros pabaigtu
vės, kada visuose laukuose 

Tarp svečių sukinėjosi vyr. skambėdavo dainos. Sunku bu-
skautės ir vyr. skautės kan
didatės , pasipuošusios lyg ru
giapiūtės pabaigtuvėms pasi
rengusios ^ g i ų pėdų rišėjos 
(tautiniais drabužiais, tik be 
liemenėlių ir vietoj karūnėlių 
— galvas puošė margos skare
lės). 

Stalai, papuošti smulkiomis 
gėlytėmis su žvake viduryje, 
atrodė lengvai ir puošniai. Prie 
kiekvienos lėkštės pastatyta 
sulenkta programėlė, kurioje 
grafiškai gamtos fone pavaiz
duotas mergaitės veidelis. 

Vakaro programą pradėjo 
"Neringos" tuntininkė Stefa 
Gedgaudienė, pasveikindama 
svečius. Padėkojusi už dėmesį 
skautėms pažymėjo, kad visą 
programą paruošė pačios skau
tės. 

draugiškiausia ir lietuviškiau
sia buvo Rima Navickaitė. 
Tauras Radvenis — pavyzdin
giausias skautas, o geriausiai 
atlikęs savo pareigas — Linas 
Venckus. 

Su maloniausiais įspūdžiais 
grįžome iš stovyklos. Dabar 
lauksime, kol kitą vasarą vėl 
susirinksime Rambyne prie 
smagaus skautiško laužo. 

Gailė Radvenytė 

vo susilaikyti nedainavus. 
Daug svečių jungėsi sesių dai
nom 

Įnešamas puošnus rugių var
pų vainikas, kuris pagal pap
rotį būdavo įteikiamas šei
m i n i n k a m s . Šiuo a tve ju 
vainikas buvo įteiktas tėvų ko
miteto pirmininkei Birutei 
Vedegienei ir gėlių puokštės — 
komiteto narėms Vitalijai But
kuvienei ir Danutei Penkaus-
kienei; tai sesių padėka ma
mytėms už gražią talką. Visos 
mergaitės nubėgo nuo scenos 
dainuodamos: "Suk, suk rate
lį". Vilija Nasvytytė užbaigia 
programą paskutiniu eilėraš
čio "Yra šalis" posmu: 

"O tėviške, koks mielas 
kraštas , 

Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas 

raš tas , 
T a i p a s a k y s v i e n i 

jausmai.. ." 
Po to ji pakvietė s. kun. kleb. 

Gediminą Kijauską sukal
bėti maldą. Vaišes svečiams 
patiekė skautės, greitai, gra
žiai ir labai sklandžiai. Sve
čiai buvo patenkinti prog
rama, vaišėmis ir skauto 
Strimaičio orkestro lietuviško
mis melodijomis. 

I. J. 
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Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 
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• Administracija d i rba kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sestadie 
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• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

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

Hartforde 
Spalio 31 d. - "Šatrijos" ir 

"Tėviškės" tuntų iškilminga 
sueiga — LSS įkūrimo minėji
mas ir Vėlinių prisiminimas. 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
C leve lande 

Lapkr ič io 13 i r 14 d. — 
Vidurio rajono vadovų ir vado
vių sąskrydis Lietuvių namuo
se. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akuše r i j a i r m o t e r ų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Ch i ru rg i j a 

6449 S o . Pu l a sk i Road (Cravvford 
Medica l Bui ld ing) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . of iso HE 4-5849, r e z . 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2434 VVest 71st S t r e e t 

Vai.: pirm., a n t r . ke tv . ir penkt . 
11:30 vai. r y t o iki 3 va i . popiet. 

Dr . A n t . R u d o k o kab ine tą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-24O0 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

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

Valandos pagal sus i tar imą. 

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

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ;r ketv. 12—4 

t>—8: antr. 12—b; penkt. 10 — 12, 1—6. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

C a l i f o r n i j o s s k a u t ų s t o v y k l o j e Į g y v e n d i n a n t V . Pietafrio " A l 
g i m a n t o " a p r a š y t u s į v y k i u s , š v e n č i a m o s v e s t u v ė s . J a u n i e j i — 
D a n u t ė ( G a i l ė R a d v e n y t ė ) i r A l g i m a n t a s ( T a d a s D a b š y s ) . 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 3-~27g 

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

61 ?2 5. Kedzie Ave. Chic s c 
VSA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir šešt uždaryta 

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

2659 W. 59 St., Ch icago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal sus i ta r imą — Pirm , 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Tel . of iso ir b u t o : O L v m p i c 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 8Ist Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v ry to iki 1 v p.p 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2910 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS P€TKU? 

AKIŲ LIC3S - C H H & I R G Ū A Į 

I 

Chicago t.ye institute . . 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

0R. L D. PETREW8 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem A.° 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuvišk.-" 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 7!st St. — Tel. 737-5149 

Va!, pagal susitarimą. Uždaryk *-eč. 

DR. LEONAS SEIRUT!S 
•NKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.; antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. J*8-554 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6H5 f 
DR. V. f UMASO IS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt 2-5 j 
ir t-7 — iš anksto susitarus 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A . N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois O062" 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm . antr. ketv. ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr , treč. 
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 

BBmm C B b 



Seimai — lietuvybės šventei, 

PIRMININKAI -
DARBUI 

St )vime trijų centrinių JAV 
lietuvių organizacijų kon
ferencijų švakarėse: spalio 22-
24 d. JAV LB Tarybos, spalio 
30-31 d. ALTo ir lapkričio 6-7 
d. VLIKo. (Ketvirtosios — 
RALFo seimas jau praėio spa
lio 7 . 0 d.). 

Šių seimų ar suvažiavimų 
reikšmes nereikėtų pervertin
ti. Iš p "rties žinorrie, jog mū
sų veiksnių gyvybės pagrin
dinė forma — ne konfere c įjos 
(nors statutiškai toms Kon
ferencijoms ir būtų teikiama 
didelė galia), o centro bei pada
linių valdybų, tarybą, komisi
jų ir kitų organų darbai kiau
rus metus metelius prieš ir po 
konferencijų. Suvažiavimai te
turi daugiau psichologinės 
reikšmės: jų metu organizaci
jos darbuotojai atnaujina ar 
sustiprina pažintis, įsitikina 
vieni kitų egzistencija, svar
biausia — per fizinę akistatą 
pajunta, kad organizacija te
bėra gyva. Suvažiavimų pir
moji paskirtis — propagan
dinė, šventinė, manifestacinė. 
Dėl to juose skambančios rezo
liucijos dažniausiai tokiomis ir 
pasilieka — rezoliucijomis. 
Kas iš tų nutarimų bus vykdo
ma, įgyvendinama, kokiais 
sprendimais kasdieninėje veik
loje vadovausis organizacijos 
vadovybė ir nariai — ryškėja 
tik už suvažiavimo ribų. 

Taip ir turėtų būti. Reikia ir 
švenčių, ir darbų. Seimai — 
šventės, organų veikla iš šven
čių sugrįžus — darbai. Ir jei 
šventės reikalingos organi
zacijos narių savijautai sus
tiprinti, tik organų aktyvumas 
iš konferencijų sugrįžus lei
džia prasmingai atsakyti į 
klausimą: ar ir kam ši organi
zacija iš viso reikalinga? 

Tiesa, vienu požiūriu ir sei
mai turi svarbią sprendimo ga
lią — kai išrenka organizaci
jai vadovaujančius organus, 
ant kurių krenta pagrindinė at
sakomybė už organizacijos 
gyvybingumą. Štai šiais me
tais JAV LB ir ALTas (bet ne 
VLIKa=) rinks naujus centro 
pirmininkus. Nereikia nė aiš
kinti, kac nuo to pareigūno 
parinkimo daug kr . priklau
so. Dėl to į tokius rinkimus rei
kia tėti u dideliu atsako
m y b ė s j a u s m u . T a č i a u 
dažniausiai (ne visada) seimų 
nariai suvažiuoja, jau iš anks
to nusistatę už vieną ar kitą 
kandidatą: seimo metu pap
rastai belieka, taip sakant, tik 
"balsus suskaičiuoti". 

Šių metų ALTo suvažiavi
mas, beje, gali būti įdomi išim
tis. Į vaidybos postą atvarai 
rungiasi net trys kandidatai 
(dr. Šidlauskas, dr. J. Valaitis. 
dr. L. Kriaučeliūnas), o sotto 
voce minima dar ir kun. dr. J. 
Prunski^- kandidatūra. Kuris 
laimės, atrodo, paaiškės tik su
važiavimo metu, ir nė geriausi 
spėjikai šiuo metu rezultato už
garantuoti negali. Dėl JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko 
pozicijos taip pat varžosi du 
kandidatai (dr. A. Butkus ir J. 
Urbonas), galbūt ir vienas ki
tas "tamsus arklys". 

Kad į šiuos postus stengiasi 
pakliūti net po kelis asmenis — 
sveikintinas, bet ir stebėtinas 
reiškinys. Sveikintinas, nes 
konkurencija — priešvaistis 
įsisenėjimui, "asmenybės kul
to ' įsivyravimui, mūsų organi
zacijas kartais iš viršaus 
smaugiančiam bosizmui. Ste-
b mas, nes būti veiksnio pir
mininku — užsiėmimas nepel
nė ĮPM iščiulpiantis didžiulį 
V i nervų, laiko ir energijos, 
«HT 11 ui net ir more-ne prasme 
n? gin - G iesčio ver
tas . kurs į l e 
kiamą t ą u ria ka . į 
priemone a-menin garbei pa
sididinti, o ne k up j kek us 
metus vilksm • sunkaus 
darbo naštą. 

Kokios yra centrinės organi
zacijos pirmininko kvalifi
kacijos? Jos gana aiškios: as
muo pirmiausia turi būti ir 
išmintingas, ir darbštus. Vie
nos ar kitos savybės atskirai 
neužtenka: išmintingas tingi
nys nedaug ką geresnis už pa
reigingą kvailį. Antra, reikia 
mokėti užslopinti tam tikrus 
pomėgius: p .ėgį gausiai foto
grafuotis (iicoent pirmininkas 
— žavinga moteris, kurios at
vaizdai tik puoštų pilkus mūsų 
laikraščių puslapius) ir pomė
gį daug ir ilgai posėdžiauti (po
sėdžiavimas, nors minimumu 
neišvengiamas, gali lengvai 
tapti tikros veikios surogatu). 
Trečia, geras pirmininkas tu
rėtų pasižymėti ir taktu, ir as
menybės orumu. Ketvirta, jis 
turi būti toks, kurį galėtume 
"svietui parodyti": taigi priva
lėtų ne tik gerai anglų kalba 
mokėti, bet ir tąja kalba efek
tyviai mūsų reikalus ginti. 

Kadangi šįkart čia sveikina
me visus tris būsimuosius mū
sų pagrindinių organizacijų 
seimus krūvoje, mintys nenu
maldomai krypsta ir į, deja, ne
linksmai atsistojusį tarpor-
g a n i z a c i n i ų s a n t y k i ų 
klausimą. Čia norėtume tik pa
kartoti šiuo atveju, mūsų nuo
mone, naudingą principą: jei 
jau nepajėgiame dirbti sutar
tinai, tai bent nekliudykime 
vienas kitam dirbti atskirai. 
Tai reiškia, kad pvz. varsty
dami Valstybės departamento 
duris (kurių, beje, yra ne viene
rios, o milžiniškame ministe
rijos pastate bent 700!), rei
kalautume daugmaž to paties, 
bet neitume vienos organizaci
jos vardu griauti amerikiečių 
pareigūnų akyse kitos organi
zacijos gero vardo (o tokių "žy
gių", gaila, yra pasitaikę). Ta
me p a č i a m e V a l s t y b ė s 
departamente (o šiuo metu pri
dėkime dar ir lietuvių išeivijai 
nedraugišką Teisingumo 
ministeriją) visiems trims 
veiksniams ir dar kitiems — 
darbo per akis. Tiesa, būtų ge
rai, jei kalbėtume, taip sakant, 
"vienu balsu", bet tai nereiš
kia, kad už mus visus gali ir tu
ri kalbėti — tik "vienas bal
sas". 

Imkime pavyzdį iš už mus 
sėkmingesnių tautinių gru
pių.Nėra tokios negrų organi
zacijos, kuri viena šnekėtų vi
sų negrų vardu. Nėra ir tokios 
žydų ar arabų organizacijos. 
Šių grupių interesus atkakliai 
ir išradingai iš visų kampų gi
na kelios centrinės ir daugybė 
mažesnių organizacijų, kar
tais to paties tikslo siekdamos 
net gerokai skirtingais stra
teginiais ar taktiniais ėjimais. 
Tad kodėl mums politikos me
no atžvilgiu stengtis būti "dar 
geresniais" už negrus, žydus ir 
arabus? 

Vienybė — tai ne vienakryp-
tis diktatas. Ir didžiausias mū
sų veiksnių reiškimosi trūku
mas yra ne tas, kad pirmas 
dublikuoja antro darbą, o tas, 
kad nei pirmas, nei antras to 
darbo kaip reikiant neatlieka. 
Geras pavyzdys — pasimeti
mas, stoka pasiruošimo ir 
išteklių, mus užklupus by
loms, prieš lietuvius veda
moms Teisingumo depar
tamento OSI įstaigos, bet 
inspiruotoms sovietų bei Izra
elio agentų. Kame dabar yra to 
mūsų veiksnių tausojamo, 
"okupacijos nepripažinimo 
principo" poveikis, kuris juk 
nuo tokių sovietinių machina
cijų turėjo mus apsaugoti? 

Tai geras klausimas, apie 
kurį būtų ne pro šalį pamąsty
ti ir j didžiuosius rudens sei
mus susirinkusiems mūsų 
centriniu organizacijų atsto
vams. 

M. Dr. 

LB DEŠIMTAJAI TARYBAI 
SUSIRENKANT 

Ko laukiama iš LB tarybos narių 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

SOV. SĄJUNGOS AUKSAS IR 
KLASTOTI DEIMANTAI 

Šią vasarą visoje Amerikoje 
buvo išrinkti 59 tarybos na-
riai. Šie išrinktieji ir 10 LB Lietuvių Bendruomenės dar-
apygardų pirmininkų ir suda- bų plotmė didelė: lituanistinis 
rys dešimtąją LB taryba, kuri švietimas ir auklėjimas, kultū-
tęs LB pradėtas ir naujai su- rinė veikla, jos plėtimas ir ug-
planuotus darbus. dymas. socialini ai lietuvių rei-

Naujosios tarybos pirmoji kalai, visuomeninių reikalų 
sesija įvyksta spalio 23-24 d. tarybos tikslai, politinė veikla, 
St. Petersburgo lietuvių kolo- pagaliau ir santykiai su kitais 
nijoje, Floridoje. Tai dar vie- veiksniais ir kt. 
nas svarbus žingsnis LB gy- Šioje sesijoje LB krašto val-
venime, nes šioji taryba dybos vairas gali atitekti į ki-
nustatys gaires ateities dar- tas rankas. Tad renkant LB 
bams. LB darbų plotmė ypač krašto valdybos pirmininką ir 
didelė, reikalaujanti da ig parenkant valdybos kitus na-
darbščių žmonių, didelio su- rius svarbu ir reikės žiūrėti 
manumo ir takto. kad parinktieji vadovaujamam 

Be abejo, išrinktieji tarybos darbui asmenys būtų repre-
nariai yra aktyvūs bendruo- zentatyvūs, turėtų visuome-
menininkai, daugumas iš jų nėję vardą, būtų ryžtingi, ak-
dirba apylinkių ar apygardų tyvūs bendruomenin inkai , 
valdybose, eidami pirmininkų didelio takto žmonės. Ant tų 
ar valdybos narių pareigas, žmonių pečių uždėsime sunkią 
Todėl tokie žmonės geriausiai ir labai atsakingą darbų naš-
pažįsta LB reikalus. tą. Nuo tų žmonių dalinai pri-

Tik tenka apgailestauti, kad klausys ir LB ateities darbai, 
vasarą išrinktieji naujieji LB Tokioms pareigoms LB žmo-
tarybos nariai neprašneko nių tikrai nestokojame. Į dar-
spaudoje apie savo sumany- bus jungiasi viduriniosios ir 
mus, apie LB rūpesčius ir būsi- jaunesniosios kartos žmonės, 
mus planuojamus darbus, ku- i šaugę Lietuvių Bendruo-
riuos teks aptarti šioje pirmoje menėje. 

Pastaroji JAV LB krašto 
valdyba, vadovaujama Vytau
to Kutkaus. dirbo gerai. Dirbo 
kaip išmanė, kaip sugebėjo ir 
kaip sąlygos leido. Nestokota 
raštiškos informacijos apie 
valdybos veiklą. Įgyvendinta 
ir nemaža darbų. Sėkmingai 
padirbėjo ir Socialinių reikalų 
taryba, vadovaujama dr. An
tano Butkaus, kuri iš valdžios 
socialiniems reikalams išrū
pino arti dviejų milijonų dole
rių. 

Visuomeninių reikalų tary
ba, vadovaujama Algimanto 
Gečio, o jam pasitraukus — 
Aušros Zerr, politinės veiklos 
plotmėje taip pat gerai reiškė
si ir pavergtos Lietuvos reika
lus sėkmingai gynė Amerikos 
politikų tarpe. Kultūros tary
ba, vadovaujama Ingridos 
Bublienės, planavo mūsų kul
tūrinių vertybių ugdymą, sky
rė premijas, ruošė teatro fes
tivalį, įvairias d id ingas 
šventes. Valdyba su savo tary
bomis dirbo nuoširdžiai. Šioje 
sesijoje bus atitinkamai dar
bai peržiūrėti ir valdybai, ir ta
rybos prezidiumui tarybos 
padėkota. 

Kiek sunkiau riedėjo ir rieda 

Sov. Sąjunga nuo jos įsistei-
gimo dienų nepajėgia prūpin-
ti savo gyventojus duona. Grū
dų p i r k i m a s V a k a r u o s e 
kasmet reikalauja valiutos, ku
rios rezervai pastaru',,. u laiku 
sumažėjo. 1980 metais Sov. Są
junga už pirktus Vakaruose 
grūdus pardavė Vakarams 90 
tonų aukso už 800 milijonų do
lerių. 1981 metais vėl pardavė 
300 tonų aukso už 2,75 n.iiijar-
dus dolerių. 

Antras pajamų šaltinis va
liutai gauti yra deimantai, ku
rių eksportas } Vakarus pradė
tas 1955 metais. Londono 
deimantų koncernas, kuris su
perka ir parduoda ne mažiau 
80 proc. iš viso pasaulyje gau
namo deimanto, 1962 metais 
sudarė su Sov. Sąjunga sutar
tį. Pagal tą sutartį Sov. Sąjun
ga įsipareigojo parduoti sindi
katui visą deimantą, gaunamą 
iš Sibiro ir Uralo kasyklų. 

Kas mėnesį į Londoną lėktu
vu pristatoma Sov. Sąjungos 
deimantų krova 50 mil. dolerių 
vertės. Ekspertams Londono 
biržoje kilo įtarimas, kad Sov. 
Sąjungos deimantų kasyklų 
metinis pajėgumas, kuris ne
viršijo 10 milijonų karatų, ne
mažėja, bet padidėjo iki 16 mil. 
karatų per metus. įtartina bu
vo ir tas, kad visi deimantai sesijoje. Tarybos nariai įžvalgiai tu 

Praeityje būdavo, kad išrink- retų pažiūrėti j lituanistinį lietuviškųjų parapijų metai. Šis yra vienodo dydžio, vienodos 
tasis tarybos narys nepasiro- švietimą, paieškoti būdų ir mo- darbas, be abejo, bus tęsiamas formos ir spalvos. Tai sukėlė 
dydavo tarybos sesijose, neda-- kinių sutelkimui į lituanisti-
lyvaudavo svarstymuose bei nes mokyklas. LB Švietimo ta-
sprendimuose. Tokie tarybos ryba vadov. J . Plačo iki šiol 
nariai, be abejo, LB jokios nau- dirbo su dideliu atsidėjimu ir 

kantrybe. Mokinių mažėjimo 
priežastys įvairios ir jų pa
šalinimas bus sunkiai įveikia 

dos neatnešė. Todėl naujosios 
tarybos nariai turėtų tai gerai 
atsiminti, įsisąmoninti ir pati
kėtas tarybos nario pareigas mas ateityje. Tuo turėtų susirū-
sąžiningai visos kadencijos pinti jauni lietuvai tėvai, kurie 
metu atlikti. šiuo metu ima nutolti nuo lie-

Nemaža dalis naujų tarybos tuviškų reikalų.Bet ir jaunimo 
narių yra aktyvūs LB dar- auklėjimo problemos paleng-
bininkai. Deja, kita grupė tary- vėtų tik jų pastangomis, 
bos narių stovi nuošaliai nuo 
LB veiklos ir tik savo vardu 
yra laimėję rinkimuose pasi
tikėjimą. Tokiems tarybos na
riams tektų ta ip pat įsisą
m o n i n t i , k a d v i e n tik 
dalyvavimas LB tarybos se
sijose nėra pakankamas dar
bas. Kiekvienas tarybos narys 
turėtų aktyviai jungtis į LB 
apygardų bei apylinkių veik
lą, imtis konkrečių darbų ir tuo 
prisidėti prie LB veiklos suak
tyvinimo. 

Vykdami į sesiją, tarybos 
nariai turi turėti savus su
manymus. Sesijos metu veiks 
įvairios komisijos, kurios 
svarstys LB ateities veiklą, 
planuos darbus. Todėl tarybos 
nariai, įsipareigoję tokiose 
komisijose dalyvauti, turėtų su 
savimi atsivežti ir konkrečius 
siūlymus toms darbų sritims. 

ir naujosios krašto vaidybos 
Įdomu dar ir tai, kad ši sesi

ja vyksta tolimoje vietovėje, 
Floridoje. Tai sudarys didelių 
sunkumų, išlaidų tiems, kurie 
gyvena Chicagoje. Kaliforni
joje ir kitur. Bet kad buvo nu
tarta tarybos narių sesiją 

įtarimą, kad vyksta apgaulė, ir 
sindikato ekspertai nuvyko } 
Sov. Sąjungą ten vietoje ka
syklose ištirti reikalą. Su dide-

bendruomenininkus už ryžtą 
priimti ir globoti šią sesiją. O 

šaukti Floridoje, dabar nebe- tai nemenkas darbas. Tarybos 
tenka aimanuoti. Tik reikia ta- nariai turės progos pabuvoti 
rybos nariams ruoštis ir vykti, šiltoje ne tik Floridos klimato, 

Reikia pasveikinti St. Peters- bet ir St. Petersburgo lietuvių 
burgo LB apylinkės valdybą ir globoje. 

Clevelando vyskupas A. Pilla tarp lietuvių, atė
jusių pasiklausyti K. Koob pranešimo apie Iraną. 

Iš kairės: ses. Christiane, vysk. A. Pilla. mž. R. 
Kudukis ir kun. G. Kijauskas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

liais sunkumais pagaliau bu
vo gautas leidimas tik vienai 
valandai inspektuoti kasyk
las Bet tai pakako išaiškinti, 
kad kasyklų pajėgumas stovi 
toli nuo eksportuojamo dei
mantų kiekio. Tas sustiprino 
įtarimą, kad deimantai falsifi
kuojami. 

Pagaliau ekspertams pavy
ko aplankyti Aukšto Slėgimo 
institutą Maskvoje, kur paaiš
kėjo, kad Sov. Sąjungos dei
mantai, kurie parduodami 
Londono sindikatu., yra falsi 
fikuoti — dirbtinai pagaminu 
Ukrainoje. Ekspertams pavy
ko ir išaiškinti, kad dirbtinoje 
deimantų industrijoje dirba 
1200 mokslininkų ir specialis
tų akademikui Leonidui Ve-
reščiaginui vadovaujant. 

Dirbtinio deimanto gamyba 
0,5 karatų dydžio iš akmens 
anglies, pritaikius labai aukš
tą spaudimą, yra jau seniai ži
noma Vakaruose, bet neprak-
tikuojama, nes pigesnis yra 
natūralaus deimanto ieškoji
mas kasyklose. Sov. Sąjunga 
mielai išleidžia daug rublių 
dirbtinio deimanto gamybai, 
kad tokiu būdu eksportuojant 
laimėtų užsienio valiutos, kun 
jai reikalinga duonai pirkti Va
karuose, j 

II P A S A U L I N I O 
KARO UŽRAŠU 

K R E P Š Y S 
Buvęs II Pasaulinio karo 

JAV lakūnas D. VVilliams, 61 
metų amžiaus, po 38 metų 
surado savo karinių užrašų 
krepšį. Krepšį su užrašais jam 
grąžino olandas H. Kappers iš 
\Vinterwijk. Kappers užrašus 
išlaikė kaip II Pasaulinio karo 
suvenyrą. 

Grąžinimas įvyko ganykloje 
prie VVintersvvijko. kur 1944 m. 
vasario mėn. tas Amerik6s 
lakūnas buvo priverstas 
nusileisti su savo bombonešiu 
B-17. kai jį pašovė vokiečiai. 
Lakūnas buvo paimtas j vokie
čių nelaisvę, bet vietos gyven
tojui Kapperiui pavyko iš sudu
žusio bombonešio, dar pneš 
vokiečiams lėktuvą suradus, 
pasiimti lakūno paliktą krepšį. 
1975 m., kai ..Avong" atkasinė
jo tą sudužusį lėktuvą, 
Kappers papasakojo jiems apie 
lakūno užrašus. 

I ..Avong" grupės paieško
jimus atsiliepė pagaliau ir 
krepšio savininkas D. WiUiams. 
kuris vėliau atvyko į Olandiją. 
Čia jam lėktuvo avarijos vieto
je, ganykloje prie Winters-
vvijko, ir buvo po 38 metų 
grąžinti bombonešyje palikti jo 
užrašai. J 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Iš t raukos iš romano 
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Gyvai akyse atsistojo kuklios mano sūnaus And
riaus krikštynos kukliame bute. nes vos tik pradėjau 
naują šeimos gyvenimą, o meno mokyklos nespėjau 
baigti... Tačiau ano meto skurdas žymiai lengvesnis 
už bolševikinį skurdą. Kad ir mažai uždirbdamas, 
galėjau ne tik pragyventi, bet ir krikštynas iškelti, 
dantis įsidėti, pasipuošti ir teatran nueiti. O dabar — 
tik kalbos apie mirtį, be dantų, visiškai baltais plau
kais. O juk moteris nesena, gal apie 50 metų 
amžiaus! 

Netrukus atėjo Petronėlės laiškas, kuriame prane
ša, jog išsiuntė man keletą knygų, iš viso I i . o jų 
tarpe ,,Lietuvių literatūros" ir meno dekadą 
Maskvoje ir Sirijos Giros bei Grušo knygos, taigi 
grynų pirmūnų raštai. Malonesnės knygos buvo 
Maironio, Krėvės ir Putino raštai, bet jau Čiurlio
nienės raštai m a n ne prie širdies. Petronėle laiške 
rašo: 

„Parinkom, ką turėjom galimybės nusipirkti, nes 
pas mus greit knygas išperka. Dar buvom įdėję 
Vaičiūno dramas ir Simonaitytės Pikčiurniene, bet 
netilpo, tai teko palikti. Gal Tau ir neįdomu, bet vis 
turėsi mūsiškų lietuviškų knygų. įdomu, ar pas jus 
yra tokių išleista? Tu neparašai, kokių autonų norė
tum turėt — gal ir iš rusų klasikos? 

„Pas mus pavasaris buvo užėjęs, ir vol šalta 
pasidarė, tai beveik visi sloguojame ir gulinejarne 
lovose. Jono sveikata kiek gerėja. Tiesa, ar gavai du 

mano laiškus, kur prašiau Tavęs vaistų? Jei nebūtų 
labai sunku — atsiųsk. 

,,Mama balandžio 2 d. išvažiavo į Kauną ir 
gyvena kol kas pas kažkokią pažįstamą. Tavo rašy
tą laišką jai persiunčiau ir. kadangi reikėjo perkelti į 
kitą voką, tai ir perskaičiau — nepyk. Pasižiūrėjau ir 
Tavo naujų nuotraukų. Visi grožėjomės Jūsų nauja 
mašina ir Jumis abiem. Iš viso, Tavo nuotraukos 
smalsiai žiūrinėjamos visų mano geresnių draugų ir 
viena rusė aktorė visai baigia Tave įsimylėti (jos 
vardas Svetlana). 

,,Kaip jau Tau rašiau anksčiau, mano koncertas 
praėjo sėkmingai, gavau daugybę sveikinimų, gėlių 
vežimus ir dovanų. Po to restorane buvo banketas, 
baliavojom iki 5 vai. ryto. Buvo labai linksma ir įdo
mu. Dalyvavo daug rašytojų, menininkų, vyriau
sybės/narių ir šiaip visuomenės. Aš buvau be Jono. 
nes/dėl sveikatos jis negali eiti ten, kur daug žmonių. 
Apie Jūsų .Rigoletto' aš girdėjau iš Dineikos, kuris 
gauna laiškų iš Čikagos. Labai įdomu būtų gauti tos 
operos programą su dalyvių pavardėmis. Turbūt 
rasčiau ir pažįstamų dainininkų. 

..Kaip Jūs gyvenate? Perduok didžiausių linkė
jimų savo mielajai Silvijai ir Agutei. Jų nuotraukas 
mes dažnai žiūrim. Baisiai jau jūs visi puošnūs pneš 
mus, bet ką darysi. Kokia proga Jūs taip išsipuo-
šiat? Ar kokiam baliui, ar šiaip į svečius, ar į teatrą? 
Mes tai siunčiam Jums visai kasdienišką nuotrauką 
— ėjom iš darbo ir užsukom .nusitraukt'. nes specia
liai neprisiruošiam. Taip kad nepadyv ykit. Perduok 

ilinkėjimų Kazytei ir Marytei. 

„Balandžio 14 d. buvo Jono ir Danutės gimimo 
diena (jiedu gimė tą pat dieną, kaip ir mudvi su jo 
dukra Rože — balandžio 25 d. — keistas likimo 
atsitiktinumas!1*. Danutei suruošiau balių, siūliau 
pakviesti klasės berniukų, bet ji nenorėjo, suprašė tik 
mergaites. Padovanojau jai... lėlę: Bet tik kaip 

praėjusios vaikystės ženklą. Ir porą .Kapron' kojinių 
— kaip panelystės pradžios ženklą. Įsivaizduok, šita 
16-metė panelė buvo sužavėta lėle, tai žaidžia su ja 
neatsitraukdama, o 19-metė Rožė irgi prie jos prisi
deda! Tiesa, lėlytė labai žavi, rėkia .mama" ir nepap
rastai meilaus veidelio. Jonui padovanojau dėžę 
šaltkalvio įrankių — tegul pasikrapštinėja. nes jam 
uždrausta dirbti protinį darbą. 

„Štai, kokių niekų Tau prirašiau. 
..Vilnius šį pavasarį turės savo televizijos stotį, 

tai ir mes namuose turėsime gerą pramogą. 
„Gabrieliaus seniai nebemačiau — kažkodėl 

neužsuka ir nepaskambina. Matyti, turi daug darbo. 
„Mergaitės nori Jums parašyti, bet. sako, 

nežinom ką. Pabučiuok nuo mūsų visų savo šeimą. 
Bučiuoju Tave — Tavo sesuo Petronėlė". 

l'aip. iš laiškų galiu pastebėti — Petronėlė gyve
na ne tik gerai, bet ir prabangiai, tik iš proletarinio 
kukiumo taip rašo. Žinoma, Amerikos ir Sovietų 
prabangos labai skirtingos. Labai įdomu tai, jog 16 
ir 19 metų margaitės nesidomi priešingos lyties atsto
vais. Tai vienintelis džiuginantis reiškinys, nes 
Amerikoje jaunimas per anksti ima domėtis seksu ir 
laisvai praktikuoja. 

Kelios dienos tepraėjo ir gavom mamos laišką. 
„Mano mylimas Rolandai! 
„Gavau nuo Petronėlės Tavo laišką, labai 

džiaugiausi, nes nežinojau ką manyti, kad man taip 
ilgai nerašai. Nuo balandžio 2 d. esu Kaune. Iš Tavo 
laiško supratau, kad mano laiško iš Kauno dar nesi 
gavęs. Ten buvo įdėti du laiškeliai nuo Lukaus-
kienės ir m o Andriuko krikšto motinos. Bet dabar, 
atrodo, jau būsi tą laišką gavęs. Bendrai, paste
bėjau, kad iš Kauno laiškai eina daug ilgiau, kaip iš 
Vilniaus, nežinau kodėl, nes visus juos siunčiu oro 
paštu ,avio\ 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
V A K A R A S RAŠYTOJUI 
A N T A N U I GUSTAIČIUI 

Angelų miesto, Kalifornijos 
svečią, kuris yra dešimties 
knygų autorius, dabar pasto-

bių metų rudens renginį ra- v i a i k a l b a p e r L ^ ^ r a d i j ą j 
dijo valandėlė Laisvės Varpas L i e t u v ą , p asižymi gilia ir ori-
paskyrė rašytojui Antanui ^ ^ m i n t i m i , įSieskota, 
Gustaičiui jo naujo satyrinio g n U f i a f o r m a > t u r i d r ą s ą p a . 

poezijos eilėraščių leidinio "Ko s a k y t i t i e g ą n e t i k t l k r i e m s a r 
'pasirodymo ir, p r a s į m a n y t į e m s priešams, bet 

taip pat draugams. Jis yra Lie
tuvių Rašytojų d-jos vicepir
mininkas. Lietuvių Žurnalistų 
s-gos garbės narys, laimėjęs 
Ohio Lietuvių Gydytojų d-jos 
premiją. Tai Bronys Raila. 

Bronys Raila, kaip savo pla
čiuose raštuose mielai skaito
mas, taip ir šį kartą gyvu žo
džiu įdomiai kalbėjo apie 
rašytojus, o ypč apie 100, kurie 
karo sūkuriuose atsirado išei
vijoj. J i s lyg ir pritaręs pa
skelbtam Bostono nuosmukio 
manifestui, bet vėliau dėl to 
pradėjęs ir abejoti. Turtai, esą 
alina žmones, bet dvasinė kul
tūra praturtinanti ir pasilie
kanti. Toliau kalbėjo apie An
taną Gustaitį, ilgų metų 
pažintį su juo ir jo raštus bei 
keliolikos metų darbą litua
nistinėje mokykloje. Gustaičio 
raštai esą — pasakyti tiesą su 
juoku. Ta tiesa ir tas juokas 
kartais daugiau pasako ir at
siekia, negu rimto turinio. Už 
tai Antanas Gustaitis ir esąs 
visų mėgiamas. Iš Kaliforni
jos jie kvietę Gustaičius persi
kelti gyventi pas juos į Ameri
kos vakarus, bet Gustaitis tą 
kvietimą vis juokais paversda-
vęs. Paskaitė savo pasikalbėji
mą — intervievv su Antanu 
Gustaičiu, kurį padaręs prieš 
atvykdamas į Bostoną. 

Atpasakoti ar aprašyti Bro
nio Railos kalbą, duodant jo 
paties spalvą, mintį ir turinį, 
neįmanoma, nes tai būtų jo 
kalbos sužalojimas. Tik jis 
pats taip gražiai ir originaliai 
gali. Tačiau drąsiai galime pa
sakyti, kad jo kalba buvo ge
ros ir šviesios draugystės at
spindys, bei gilus rašytojo 
Antano Gustaičio įvertinimas. 

B. Railos kalba buvo palydė
ta gausiais plojimais. 

Po šios kalbos jauna puikia-
balsė solistė Marytė Bizin-
kauskaitė, akompanuojant 
komp. Jeronimui Kačinskui, 
padainavo : Mama — sena, 
duktė — maža K. V. Banaičio, 
Už balto stalelio sėdėjau — K. 
V. Banaičio, Pavasario diene
lė — St. Šimkaus ir Žvaigždutė 
— B. Dvariono. Marytės dai
nos buvo palydimos gausiais 
plojimais. Pats rašytojas An-

kas» nebuvo paskelbta, jo am 
žiaus 75 metų sukakties proga. 

Vakaras vyko spalio 10 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
jos auditorijoj. Vakarą pradė
jo pats Laisvės Varpo radijo 
valandėlės vedėjas Petras Viš
činis. Jis pasveikino atvyku
sius i šį dailiojo žodžio ir dai
nos vakarą, kuriuo kreipiamas 
dėmesys į mūsų kūrėjus, savo 
darbais praturtinančius mūsų 
tautinę kultūrą, puoselėjamą ir 
vykdomą sunkiomis sąlygo
mis pavergtoje tėvynėje ir už 
jos ribų — išeivijoj. Šių dienų 
moderniame pasaulyje išliki
mo gali tikėtis tik tos tautos, 
kurios yra kūrybingos, gyve
nančios ne tik praeities verty
bėmis, bet taip pat kuriančios 
naujas. Kaip savo metu Vydū
nas pareiškė, tauta yra bend
ruomenė pasauliui kurti. 

Bet mūsų tautos kūrybingu
m a s yra atsidūręs prieš 
kliūtis, kurių įveikimas rei
kalauja didelio jėgų įtempimo, 
tad labai svarbu, kad galimai 
platesni mūsų visuomenės 
sluoksniai prisidėtų bent prie 
reikalingos kūrėjams morali
nės paramos ir nuotaikos su
darymo. Juk okupuotoje Lietu
voje mūsų kūrėjams dabar 
trūksta pagrindinės kūrybos 
sąlygos — laisvės. O laisvaja
me pasaulyje atsidūrę lietu
viai kūrėjai turi kūrybos lais
vę, bet neturi gimtosios žemės 
pc savo kojomis, stokoja lietu
viškos aplinkos, platesnio kū
rybinių darbų pareikalavimo. 
Šiuo požiūriu išeivijoje dar 
kiek geresnėje padėtyje yra 

J A V B o s t o n o a p y g a r d o j e s u r u o š t a m e Lietuvių Bendruo
menės į s ikūr imo 30 m e t ų m i n ė j i m e programą atl ikusi sol. Dai
v a Mongirda i tė - R i c h a r d s o n ir ja i a k o m p a n a v ę s dr. Saul ius 
Cibas . Nuotr . J o n o U r b o n o 

tanas Gustaitis paskaitė savo Bostono ir apylinkių lietu-
satyrinių eilėraščių ciklą: Kaip viams pasilikti atmintyje. Sve-
buvo iš pradžios, taip bus ir po čias iš Kalifornijos su tokia 

mūsų dailininkai ir rašytojai, o 
pačioje blogiausioje yra atsi
dūrę mūsų kompozitoriai, ku
rių tik smulkesni darbai, kaip 
dainos solistams ir chorams 
pasiekia visuomenę, o stam
besni kūriniai, kaip simfoni
jos, operos, kantatos — tik re
ta i s a tveja is susilaukia 
atlikimo. Dažniausia jų kūri
niai guli jų — kompozitorių 
stalčiuose, laukdami ateities 
įvertinimo, kaip jo laukė Kris
tijono Donelaičio darbai. Ne
žiūrint šių sunkumų, vis dėlto 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivi
joje iškyla brandūs mūsų kūrė
jų darbai, kurie išliks bendra
me lietuvių tautinės kultūros 
aruode, kaip aukštos vertybės. 
I jas atsiremia mūsų tautos eg
zistencijos pateisinimas ir išli
kimas. Mes pagrįstai galime 
didžiuotis, kad sunkiomis išei
vio sąlygomis du Lietuvos sū
nūs pasiekė didelių kūrybos 
aukštumų ir įvertinimo. Tai 
Adomas Mickevičius ir Nobe
lio premijos laureatas Česlo
vas Milašius. Bet liūdna, kad 
jie, būdami Lietuvos vaikai, sa
vo kūrybos darbais praturtino 
kitos, o ne lietuvių tautos kul
tūrą. 

Bostono ir apylinkės lietu
viai yra laimingi turėdami sa
vo tarpe tokius stiprius kūrė
jus, kaip muzikoje — Julius 
Gaidelis ir Jeronimas Kačins
kas, dailėje — Viktoras Vizgir
da, filosofijoje — Juozas Gir
nius, poezijoje — Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras 
ir t. t. Bet kiek mes jų kūrybą 
pažįstame, remiame ir bent 
morališkai skatiname? Tai 
klausimai. į kuriuos atsakyki
me kiekvienas savo širdyje. 

Antano Gustaičio naujo sa
tyrinio poezijos eilėraščių lei
dinio 'Ko liūdi, putinėli?" pa
s i rodymo proga Laisvės 
Varpas ryžosi kreiptis į visuo
menę šūkiu: "Daugiau dėme
sio mūsų kūrėjams'". Plačiau 
šiuo ir kitais reikalais, o ypač 
apie Antano Gustaičio kūrybą 
savo mintimis pasidalinti su 
mumis mes pasikvietėme iš 

pabaigos: Minkštasuolis pliu
še, Antibrazdžioniška prana
šystė apie Los Angeles muzie
jus, Kelias atgal, Dangaus 
dovana, Kapeikos šlovei, Sun
ku išlikti savimi. Meilės kan
čios. Kaip iš pradžios, ta ip ir 
po pabaigos. Gustaičio kūryba 
visus visada nuteikia links
mai, taip buvo ir šį kartą. Gi 
juoką lydėjo plojimai. 

Po pertraukos solistė Mary
tė Bizinkauskaitė vėl dainavo: 
Lopšinę — Talat-Kelpšos, Aš 
per naktį — K. V. Banaičio, 
Zvveigun — R. Strauss. Solistę 
vėl pakeitė A. Gustaitis. J i s pa
skaitė feljetoną: „Ak, toji lietu
viškos teisybė meilė!" Solistė 
Marytė Bizinkauskaitė vėl dai
navo: Neplauk, Kastyti, iš ope
ros "Jūratė ir Kastytis" — K. 
V. Banaičio, Ave Maria iš ope
ros "Otelio" — G. Verdi, Don-
de lieta iš op. "La Bohema" — 
G. Puccini. Publikai be sustoji
mo plojant, dar padainavo: O 
mia bambino ir Gianni Schi-
cki — Puccini. 

Visi programos atlikėjai bu
vo apdovanoti gėlėmis ir dar il
gais plojimais. Tada vyko vai
šės , laimėjimai ir visų 
susirinkusių nuoširdus pa
bendravimas. 

Šis Laisvės Varpo renginys 

gražia kalba ir įvertinimu mū
sų mielo Antano Gustaičio yra 
vertingas ir reikšmingas lietu
viškojo žodžio ir lietuviškos 
kultūros atgaiva, kad dar ne
užmirštame savo kūrėjų. Solis
tė Marytė Bizinkauskaitė savo 

stipriu, skambiu ir gražiu bal
su žavėjo visus, dideli plojimai 
buvo padėka jai. Po savaitės ji 
dainuos jau Los Angeles lietu
viams, kur ji yra pakvifsta. 

Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis, parafrazuojant is
toriniais žodžiais: O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
kur jie begyventų, ka beveiktų, 
kad tas laisvės nevertas, kas 
nedirba dėl jos. tegu skambina 
tuo Varpu ir toliau. 

RENGINIAI 
Kul tūr in is s u b a t v a k a r i s 

įvyks spalio 30 d. 7:30 vai. Tau
tinės s-gos namuose, 484 E. 4th 
Str. So. Bostone. Bus Danguo
lės Kuolienės tapybos paroda. 

Šv. P e t r o parapi jos baž 
nyčioje rel iginis k o n c e r t a s 
įvyks lapkričio 7 d š v . P e t 
ro parapi jos b a z a r a s įvyks 
lapkričio 14 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šventės ir Bostono lietuvių ka
riu „Ramovės" 30 metų sukak
ties minėjimas įvyks lapkričio 
21 d. So. Bostono Lietuvių Pi-1 
liečiu d-jos salėje. 

PAKEITIMAS M INKŲ 
R A D I J O V A L A N D Ė L Ė J E 

Stepono ir Valentinos Min-
kų radijo valandėlės laikas 
nuo lapkričio 7 d. pakeičia
mas. Jų programa bus girdi
ma iš tos pačios stoties banga 
AM 1360 nuo 8 vai. ryte iki 
8:45. Popietinės programos žie
mos sezone nebus. 

Kompozitoriaus Juliaus Gai
delio operos "Mindaugas" pri
statymas bus 1983 m. balan
džio 17 d. So Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje. Rengia L. 
M. F. Bostono klubas. 

CLASSIFIED ADS 

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 

of Liftuanian Studies 
Unlversity of Illinois 
at Chicago 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XI. 2 d. 
Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu 

Vėlinės vra didžioji rimties Šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta j tuos. kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlinių d;eną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius 

1 P A S I Ž A D Ė J I M A I 
Pažadėta 

II. Antano ir Onos Juodvalkiu šeima 1,000 dol. 
16. kun. dr. Juozas Prunskis 1,000 
26. Juozas Mažeika 250 
27. Vincas Akelaitis 3,000 
28. Vitalis Švažas 250 
29. Stanley Balzekas, Jr. 1,000 
30. Ignas ir Dangira Budrys 1,000 
31. Bladas Daukantas 100 
32. A. Grushnys, M D 300 
33. P. Lelis 300 
34. Linas Raslavičius 1,000 
35. Rev. Andrew Senkus 100 
36. Rima Sidrys 500 
37. Vladas Veiža 600 
38. Lietuvių Fondas 50,000 
39. Lionginas Morkūnas 1,000 
40. Antanas Stankus 1,000 
41. Eglė Rukštelytė - Sundstrom 100 
42. K. A. Keblys 750 
43. dr. V. Klemas 100 
44. Justinas Liaukus 100 
45. Antanas Minelga 150 

įmokėta 
500 dol. 
500 

50 
1,000 

50 
100 
200 

50 
100 
60 

200 
25 

100 
100 

200 
200 
40 

150 
20 
50 
80 

Kviečiame visus įsijungti 
mirusiųjų vardus siųskite: 

į šias ypatingas pamaldas Savo brangių 

Marian Fatbers, 6338 So. Kilboura Ave.. Chicago, III. 60629 

Sis proga prašau prisiminti Sų man brangių mirusiųjų sielas: 

.Mano vardas rr pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv Mišioms $. 
~ ! 

A U K O S L I T U A N I S T I K O S K A T E D R A I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15 
16. 

Algimantas Kelertas 
Julius Kelertas 
Gediminas Balanda 
Antanas Tumosa 
Toronto Lietuviai Pranciškonai 
Vytautas ir Danutė Anonis 
Fita FabiJonienė 
Edmund R. Meškys 
Jonas Naujokaitis 
Algis Putnus 
Leonas Sabaliūnas 
Algimantas Bublys 
A. Goeldneris 
Kunegunda Keblinskienė 
Petras Kudukis 
A. Uknevičius 
Dr ir Mrs. David Evaskus 

500 dol. 
500 
500 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
a 
30. 1 

Ignas Kazlauskas 
Dr Česlovas Masai-tis 
Antanas Masionis 
Frank Pau'ikas 
Juozas ir Petronėlė Tamašai 
Dr. Audrius Plioplys 
A. Valiuškis 
Boleslovas Rymantas 
J. Bagdanskis 

Izabelė Jonaitienė 
C. Staniulis 
A. K. Kaires 
Antanas ir Albina Mockai 

(Bus dž 

skas 

lugiau) 

25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

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

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Fiood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
I L-tuviškai. 

S E R A P I N A S 6 3 G - 2 9 6 0 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda uuo ugnies ir automo-
bUio pas uitis. 

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

Telef. GA 4-8654 

imiuiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiMimuuiiiitmt 
Įrairi<{ prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mQ«ų nandėlio. 

C O S M D 8 P . 4 R C E L S E X P 8 E 3 6 

I*5i l OMDJAMA — F O B K E N T 

IŠNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
Parke. Skambint po 1-os vai. popiet 
tei. 247-3838. 

rS.VUOM. 4l/2 kamb. butas pusę bloko 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės. Skambint 
737-0928 iki 5 valandos popiet; arba 
*36-3S97 po 4:30 v. popiet. 

IŠNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
72-os ir MaplewoOvl Apyi. Nėra viri
mui krosnis nei šaldytuvo. 250 do!. 
mėn. Vidutinio amž. žmonėms, tik su
augusiems. Skambint Ninai (angliškai) 
tel. 599-2258. 

R E A L E S T A T • 

3 or 4 bedroom, \y2 baths — brick 
and cedar expandab!e. Very weH kept 

Vic. 63rd & California. $42,500.00. 
No. 2040. 

GEO. VLASIS REALTOR 
Tel. — 636-7474 

Kam mokėti nuomą — geriau morgl-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom. 

2901 W. 9»th St-, Chicago, IL 60629 j garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė-
i jimas. Savininko paskola iš lO^c. 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
Tei. — 9**-S7S7 

Vytautas Valantinas 
K1i1HH]llllllltlllIllllllUllllUUIlll2ilUlCllll 

imitniif?ttfiiitiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
S p a l v o t o * ir p a p r a s t o s . Radijai , 

S t e r e o ir Oro V ė s i n t u v a i . 
P a r d a v i m a s ir T a l s y m a g . 

M I G L I N A S TV 
2*46 W. m S t , tei. 776-1486 

ilIlUlllllilIlilIlIIIilIlililIUUllilIlUUilUilt 

lfllllll!fttlltllllllll!!fmil!Mllllllllii;iil*i:i 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tei. S76-1882 arba 376-5096 
MHHtiMUiiHHiimUlIlUmiiilUlUlillUii! 

littilIlIlHUHIlIiiilinilllllIlIflIUlIHIlUlili 

M. A. Š I M K U S 
LVCOME TXX SERVICE 

NOTA 11 Y i'UtJLJC 
4259 S. Mapie-Aood, tei. 254-7450 
Taip pas dai-otul VKHTiM AI, 
GUMINIŲ iAkvietiaiai. pildomt 
PiUBTTTBfia P-tASTMAl Jr 

* I toki* blandai. 
ifitimnrrnnrrmiiniiuiiuituiuuiiiiuiiii 

I Brighton Parke. 
i Dailus pensininkui medinis namukai. 

2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jiį butų medinis- įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 4X6-7871 
ftrMAITIS REALTT 
2951 West 63rd 9tra«t 

riinnnrrrrrrmmnii iiiHiiuiiiiiifiiiiiiiiti 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTCtfS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
<«IHtmitllltMWIIHIHIUHUIUmimUMMtH 
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M I S C E L L A N E O U S 

umniiijnumniiiiimiimiiiiiiiini 'Hiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 

* • • * • • < 

V A L O M E 
K I L I M U S IK B A L D U S 

Plaunama ir vaškuojame 
viaų rū£3ų grindis. 

B U B N Y S 

Tel — R£ 7-5168 
• • • - • - • • • - • - • • » • • » ~ » • • • • » . 

rr Drauge" 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632. tel. 927-5980 

M O V I N G 
S & R E N A 3 p e r k r a u s t o baldus ii | 
k i tus da iktus . Ir iš to l i mies to lei
d imai ir p i lna apdrauda . 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tdef. — WA 5-806S 

miiiMmmiiiiinimmimimmiiimimiii 
N A M Ų A P Š I L D Y M A S 

I š v a l a u ir į d e d u v i s u r ū š i ų 
P e č i u s ir V a n d e n s š i l d y t u v u s 

A . B A N Y S — T e i . -147-8806 

iiiniMHiinnuuiHimiMiiiniiuiiniiniiiiii 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

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

Tel. — 476-8402 

Apsilankykite j "Draugo" ad 
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
raeitę kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

Dienraačio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų ]ėlių. 

Drausto" adresas: 4545 Weaf 
5 3 r d St . . O h i r a g o , III. fiOfi29 

imiiMiiiiiiimiimiinmiiiiiiiifiiiiiiimiii 

tiMmmiiimtiiiimiiiiiiiiimiimmiimro 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S ve iksmu opera 

Da inuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choraa. Dana Stankai tytė . Marga
r i ta Momkienė, Aldona Stempužie-
n e , S t a s y s Baras . Groja simfoni
n i s orkestras. Diriguoja Aleksand-
raaKučiunaa. 

Pu ik i dovana. Albumas . 3 plokš
te lė s . Kaina su pers iunt imu $15.55 
r a s Kučiūnas. 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : DRAUGAS 
4 5 4 5 West 63rd St . , Chicago, ilL 
6 0 6 2 9 
i l l I t l in iMI IMMUII I I I I IHI I IMI I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. ..Drauge". 

£llll1IIMHI1IIIMMIIIinillllMt!llllHIUMIIII1IIIIIU!l!llllllllll|||i||||||||||||||i|||!K M% 

JAY DRUGS VAISTINĖ | 
2759 W. 71st St, Chicago, 111. 60629 f 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- = 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

D. EUHLBMlf, B 5 . RsffSinSJSBl rasuoini—* E 
Atdara *iok:a^',wi:*is n ;o 9 vsl rrto iki 10 »aJ »ak»ro E 

SaS-niariai. n a &ur> » TSJ rrto iki 8 3 0 ral. »akaro = 

Td. — 4 7 6 - 2 2 0 6 f 
7<IIIIlllllttllHlllil!i!liUIMIIIHIUIIIf!Hlilin:iI!Ulli:ilIliUt)MinililllililiIHHni!lll!im^ 
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I S o l i s t a i : 
Audronė Sūnoiuutyte-Gaižiūniene 

Julita šermukšnytė-Burgess 

Valentinas Liorentas, 

Vytas Badys, Viktoras Mieliulis 1 

Bronius Mačiukevičius r 

Karolis Avižienis Julius Panką = 

D A I N A V O S A N S A M B L I S s t a t o 
^ 

s VILNIAUS PILIES LEGENDA 
= Bilietai gaunami: 

VAZNELIŲ PREKYBOJE 
(International Gifts) 

2501 W. 71-ma gatvė 
TELEF — 471-1424 

S Muzika ALOYZO JURGUČIO Libretas AURELIJOS BALASAITIENĖS Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI Dail. ADA SUTKUVIENĖ § 
Choreografas JAUNUTIS PUODŽIŪNAS 

ŠJtn. spalio mėn. 30 ir 31 dienomis — Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje 
OHORAS, SOLISTAI, SIMFONINIS ORKESTRAS 

5 Bilietų kainos nuo 18 iki 7 dol. 

S Čikagos ir apylinkių visuomenė 
E kviečiama atsilankyti. 

%: 3 C 

50 LIAUDIES ŽAIDIMŲ IR RATELIU 
Šį pavasarį Švietimo taryba j jaunimo vadovai čia ras naujų 

išleido liaudies žaidimų ir rate- į žaidimų, kuriais, reikia tikėtis, 
lių rinkinėlį, atspausdintą Pran-1 pasinaudos. Neabejoju, kad 

"Imk į ratą" bus maloniai pri
imtas ir įsuktas į darbo ratą. 

ciškonų spaustuvėje New Yorke. 
Leidinėlis, pavadintas "Imk į 
ratą", gražiai išleistas, sąsiuvi
nio dydžio, minkštu viršeliu — 
parankus kasdieniniam vartoji
mui. Žaidimų geras - erdvus iš
dėstymas jų aprašymas, gaidos 
ir brėžiniai aiškūs" šeštadieni- j kursuose susitinkanti su moky-
nių mokyklų mokytojai, o ir i tojais, matė, kaip jiems trūksta 

"Imk į ratą" paruošė moky
toja Jadvyga Matulaitienė. Pati 
dirbus šeštad. mokykloj, tebe
dirbanti su jaunimu ir kasmet 

GRANDINĖLE NEW YORKE 

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2 4 2 2 W. M a r q u e t t e R d . C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
T e l e f o n a s : 7 3 7 - 2 1 1 0 

A K T Y V A I — $2,000,000 

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeš tadienia is 10:00—12:00 

2422 W. Marquette Rd., Chicago 

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

1 0 - 1 9 - 8 2 M O K A U 2 : 

Einamąją Sąskaitą 8% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 9% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 9.5% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5.000) 11.2% 
All-Savers Certifikatus 7.48% 
IRA — pasir inkimas: 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
( er t i f ikatai . 
* Procen ta i keičiasi kas savai tę . 
* Visos sąskai tos apdraustos iki $100,000. 

P A S K O L O S : 

Asmen inės nuo 12.9% 
Namų (Mortgages) nuo 12.9% 

Clevelando tautinių šokių an-1 išlaidu, parodyti didžiojo New 
samblį Grandinėlę beveik visi'Yorko lietuviams auikšto lygio ir j tės, eidamos per rankas, visai 
pripažįsta kaip patį iškiliausią didelės apimties renginius. Rei-1 susidėvėjo, ir retas kas jų betu-
tautinių šokių vienetą laisvąja- j kia tikėti, kad ir šį kartą popietė r ė j 0 . Sunku buvo tikėtis jų ras-
me pasaulyje, todėl Xew Yorko j s u Grandinėle praeis su dideliu į ti šiame krašte, be t . . . "kas ieš-
bei viso rytinio pakraščio kolo- i • •<-.. I. ^ .„ j ., , , <.„1„-4.; • 

,;. K ., v. . i pasisekimu. I ko — tas randa . Matulaitiene 
nijos su džiaugsmu sutiko žinią, | 
kad ji atvyksta su gastrolėmis į 
Nevv Yorką. Atvyksta lapkričio 
7 d., sekmadienį, ir pasirodys 
Richmorid Hill High School sa
lėje, 89 — 30 114 St. Richmond 
Hill, Queens, N. Y. (įėjimas iš ! 
113 gatves). Pradžia 2:30 vai. 
Grandinėlė čia pasirodys su lie
tuviškų tautinių šokių istorinės 
raidos programa "Nuo sudaužti-
nio iki kupuolinio". Programoje 
dalyvauja ir iškilioji solistė, mezzo 
sopranas Aldona Stempužinė — 
Sv«.dienė. Šokiai bus pailiustruoti 
skaidrėmis. 

Po programos 5:30 min. Kul
tūros židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne, bus Grandinė
lės pagerbimas — renginys- Vi- j 
suomenė kviečiama dalyvauti, i 
Bus karšti pietūs ir gėrimai. Sei- Į 
mininkė — Eugenija Kezienė. Bi- j 
lietus į š[ renginį reikia įsigyti iš Į 
anksto, nevėliau lapkričio 1 d. 

Grandinėlės konderto salėje; 
visos vietos numeruotos. Bilie
tus galima iŠ anksto įsigyti 
Laisvės Žiburio radijo raštinėj ar 
pas platintojus, kurių yra bent 
dvidešimt įvairiose rytinio pa-
krašvio vietovėse. Bilieto kaina — 
9 dol. suaugusiems, 5 dol. vai
kams iki 12 metų. Bilietų platin
tojai yia Nevv Jersey — Point 
Pleasant, Kearny, Paterson, Ne-
wark, Fiizabeth, Linden; Penn-
syhar.ia — Philadelphia ir She-
nandoah slėnyje; Connecticut 
— Hartford, Nevv Britain, Brid-
geport, VVaterbury; Massachu-
setts, Boston, Brockton. Dorches-
ter ir Worchester;. Washington, 
Baltimore; o taip pat g i r i o s e vie
tovėse didžiajam New Yorke. Sa
lė talpina 1200 vietų ir rengėjai;! 
turi oagrindo tikėti, kad visos I 
virtos bus užpildytos. 

Grandinėlės pagerbimo pietų 
kaina yra 12 dol. Grandinėlę į 
Nevv Yorką pakvietė Laisvės Ži
burio radijas, kuriam vadovauja 
Romas Kezys. Tai jau ketvirtas 
kartas, kai Grandinėlė tos pačios 
radijo programos pakviesta į Nevv 
Yorką. Nei vieną kartą publika 
nėia Grnadinėle apsivylusi. Prie
šingai, jos koncertai praeina su 
dideliu dvasiniu oakilimu i ' tau
tinio pasididžiavimo ženklu. Ren 
gėjai į šį koncertą bando sukvies
ti daugiau įtakingu amerikiečiu, 
jiems sudaryti teigiamą įspūdį 
apie lietuvišką kultūrą. 

Pakvietimas sudaro nemažų 
finansinių išlaidy- Rengėjai tikisi, 
kad rytinio paknuHSo visuomenė 
gausiu atsilankymu parems Lais
vės /'iburio pastangas ir neleis 
rengėjams "įlįsti į skylę". Laisvės 
Žiburys per savo egzistencijos 16 
metu nebijo rizikos ir slamboKiį 

• 

liaudies žaidimų, ratelių, imita- Į surado visas keturias žaidimų drai, stengėsi perduoti taip, kaip 
cinių žaidimų ir nesudėtingų • knygutes J. Kreivėno archyve, i originale užrašyta, be jokių savo 
šokių įvairiems pasirodymams, i J. Kreivėnas j a s nukopijavo ir ; pakeitimų. J. Matulaitienė sky- \ 
Visko reikia, bet svarbiausia,' jai persiuntė (o, ačiū jam!). Iš '. rė daug daug laiko, energijos, 
šiuo momentu pats primityviau- ; tų rinkinėlių ji išsirinko 30 lau-! net savų išlaidų, kol šis leidi-
sias liaudies ratelis, kuris ding- Į ko ir kambario žaidimų ir 20 ra- į nelis išvydo pasaulio šviesą, j 
sta nezinion, lyg susisarmatinęs telių, kurie, jos manymu, mums : Gerai, kad švietimo taryba jos j 
iš jo išaugusio puošnaus šokio, j tinkamiausi. Kai kur pakeitė darbą parėmė ir išleido šį vie-
Matulaitienė apsisprendė pir- i vieną kitą suslavintą žodį tei- • nintelj senovinių žaidimų ir ra-
miausia sudaryti senoviškų au- ' singu lietuvišku, su muzikais ; telių rinkinėlį šių dienų jaunimo 
tentiškų žaidimų - ratelių rinki- patikrino melodijcs autentiš- į vadovams - mokytojams. 
jų. Sprendimas geras, bet jį kurną, kirčiavimą, ritmą i r gai- Į "imk j r a t ą - yni švietimo ta-
įgyvendinti ne taip lengva, kuo dų teisingą užrašvmą. Kai ku- Į ^ . . . . 
remtis, kur jų rasti. Nepriklau-l rių žaidimų buvo pateikti keti : * f ™ 3 * P l a c a s - 3 2 0 6 

somoj Lietuvoj turėjome tik varijantai melodijos ir teksto ! ̂ e s t ̂ 5 PI., Chicago. 111. 60629). 
Mato Grigonio liaudies žaidimų j parinko labiau žinomą. Ben-1 K. Marijošienė 
ir ratelių 4-ris rinkinėlius, iš- I • 
leistus 1911, 12, 14 ir 18 metais. ' 
Nuo 18-tų metų nebuvo pakar
totos laidos nei naujai kas kitas 
nepasirūpino. Grigonio knygu-

Kolegai 
ALGIRDUI OSTRAUSKUI, 

Motinai mirus, užuojautą reiškia 

RIMA SKORUBSKAS 

TOMAS PETKUS 

POVILAS ŽUMBAKIS 

A. f A. 
STASYS VIDMANTAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. Anks
čiau gyveno Me'rose Parke. 

Mirė spalio 19 d., 1982 m., 1 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Teneniuose. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Sofija Siuparis su šeima, 

Lietuvoje 2 seserys: Ona ir Petrė su šeimomis, ir kiti artimi drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Liet. Taut. Akad. Sambūriui, Lietuvių Bendruomenei. 
Balfui, „Akiračių" mėnraščio bendradarbis. Vasario 16-tos gimna
zijos rėmėjų būreliui, Amerikos Liet. Piliečių klubui ir Fraternai 
Order of Eagles. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69 Street Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
spalio 21 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus nulydėtas j Lietuvių 
Taut-ines kapines. 

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

Nuliūdę: SESERYS 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

S 

I R E N A Z U B R Y S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė spalio 17 d., 1982 m., 5:26 vai. vakaro. 
Gimė 1924 m kovo 30 d., Lietuvoje, Trakuose. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Loreta, sūnus Henrikas, 

marti Dolores, anūkai Jennifer ir Henry Joseph, Lenkijoje motina 
Veronika, sesuo Vanda, švogeris Ričardas, Kanadoj krikšto sūnus Sta
sys, jo motina Eugenija Pakauskienė, jos duktė Milda su vaikaičiais, 
Amerikoj draugas Stasys Banys, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 3 iki 9 vai. 
vakaro Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. Laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, spalio 21 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, anūkai, motina ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

MICHAEL STURONAS 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio 
netekome 1977 m. spalio 20 dieną. 

Nors iaiKas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybe. 

Lz jo sielą sv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Juoza
po ir šv. Onos parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a. a, Michael Sturoną savo maldose. 

Nuliūdę: Duktė Eleanor, žentas Thomas Mohorek, 
sūnus Leon, marti Johanna ir anūkai. 

Mielai Liucija' ir dukrai Angelei, stai
ga netekus mylimo vyro ir tėvo 

A. f A. 
DaiL ANTANO PETRIKONIO, 

giliaus:ą užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime. 

VYTAUTAS, ALDONA, VYTAS 
ir ARAS URBAI 

A , f A , 
VALERIJAI OSTRAUSKIENEI 

mirus, brangiam krikšto tėvui Al^GIRDUI OSTRAUS
KUI ir jo visai ŠEIMAI reiškiu nuoširdžią užuo
jautą. 

NERIS PUPICTĖ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1982 m. spalio 17 d., 3:10 v. ryto staiga mirė dailininkas 

A. f A. 
ANTANAS PETRIKONIS, 

sulaukęs 59-rius metus amžiaus. 
Dideliame skausme ir nuliūdime paliko žmona Liuci

ja, duktė Angelė su vyru, broliai Viktoras ir dr. Juozas 
su šeima, Lietuvoje sesuo Albina ir brolis Mikas su šei
momis. 

Kūnas bus sudegintas. Šv. Mišių apeigos ir pelenų 
palaiminimas įvyks Juno Beach, Florida, St. Paul of the 
Cross bažnyčioje 8 valandą vakaro. 

Visus prašome pasimelsti už velionio sielą. 

Lietuvos Bažnyčios" autoriui BROMUI KVIKLIUI, 
jo sesutei 

A. + A. 
STEFANIJAI VITKUVIENEI 

Lietuvoje mirus, 
reiškiu nuoširdžiausią užuojautą ir maldas. 

KUN. PIJUS BRAZAUSKAS 

A. f A. Dr. STASIUI ANKUDUI 
m i r u s . 

žmonai Marijai ir dukrai Mildai užuo
jautą reiškia 

VOLERTŲ ŠEIMA 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-<?852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Hig;hway, Palos HlUs, I1L Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA A VE. Tel. LAfayett* 3-3572 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 50th A V U , CICERO, ILL. Te l OLympic 2-1003 

» • 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 20 d. 

x Algirdas Avižienis, nese
niai paskirtas JAV vicekonsulu 
Bahamose, pereitą savaitę lan-
kčsi Chicagoje, kur gyvena jo I 
tėvų šeima ir studijų dienų 
draugai. Prieš išsikėlimą j Ba- ' 
hamas kons. Avižienis tarnavo 
VVashiiigtone. 

x Kun. Bonifacas Vaišnoras, i 
MIC, Plano St. Mary's parapijos 
klebonas, staigiai susirgo ir bu-, 
vo paguldytas į Palos Hights j 
Community ligoninę. Tikimasi, 
kad labai ilgai ligoniui nereikės i 
ligoninėje gulėti. 

X Antanas Deksnys, vysku
pas Europos lietuvių sielovados 
reikalams, atsiuntė "Lietuvos 
bažnyčių" veikalo autoriui ma
lonų laišką, pasidžiaugė "Vil
kaviškio vyskupijos" tomo pa
sirodymu, kuris jam daug ma
lonumo suteikęs, išreiškė viltį. į 
kad ir "Panevėžio vyskupijos", j 
iš kurios jis yra kilęs, bus gerai 

Į paruoštas ir puikiai iliustruotas. 
Tikėdamas, kad atsiras ir šiam 
tomui rėmėjų, j is pats paskyrė 
didesnę auką ir atsiuntė reikia
mų informacijų. 

X "Laiškų Lietuviams" va-1 
karonėje Jaunimo centro kavi- į 
nėję spalio 22 d. bus skaidrės 
iš kelionės po Europą ir filmas 
apie Skandinaviją, kur planuo- \ 
jama važiuoti 1983 metais. Va-

I karonę rengia Jaunimo centro į 
Į Moterų klubas. 

x "Margučio'' feljetono kon
kursą laimėjo rašytojai dr. Hen-
rikos Lukaševičius pirmą pre
miją už "Namai ir auksinio sau
lėlydžio žmonės", antrą premi
ją — Rūta Klevą Vidžiūnienė 
už "Kelionę į Australiją" ir 
trečią — Balys Auginąs už 
"Žūstančių sielų pobūvį". Dr. 
H. Lukaševičius gyvena St. Pe-
tersburge, Fla., R. K. Vidžiū
nienė — Valencijoj, Calif., ir 
B. Auginąs Clevelande, Ohio. 

X A. a. Stasys Vidmantas po 
sunkios ligos mirė spalio 19 d. 
ryte savo sesers Sofijos Šiupa-
rienės namuose, Marąuette Par
ke. Velionis gyveno ilgą laiką 
Melrose Parke ir ten buvo Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas, 
jaunimo veiklai skatintojas. 
Taip pat j is buvo nuoširdus 
"Draugo" bendradarbis. Laido
jamas iš Lack-Lakavičiaus lai
dojimo koplyčios. Nuliūdime li
ko jo sesuo Sofija Šiuparienė 
ir daug artimų draugų. 

x šv. Pranciškaus 809 metų 
gimimo sukakties iškilmingas 
minėjimas Chicagoj bus lapkri
čio 21 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Šv. Pranciškaus "Sau
lės giesmę" interpretuos akto
rius A. Dikinis. 

x "Elta", Bulletm Lithuanien, 
prancūziškai leidžiamas inf or- j 
macinis biuletenis, rugsėjo mė- j 
nesio nr., pasiekė redakciją. . 
Biuletenyje išspausdinta Euro
pos parlamento rezoliucija ir . 
komentarai Pabaltijo valstybių! 
okupacijos reikalu. Taip pat i 
įdėtas pabaltiečių laiškas Sov. 
Rusijos. Vokietijos \-yriausy- i 
bėrns ir Jungtinių Taut i sekre
toriui su daugelio pabaltiečių 
parašų. Be to, yra inf ormaci- j 
jos iš Kronikų ir komunistų; 
partijos sekretoriui pareiškimas ' 
dėl nersekiojimu. Biuletenį re- ' „ __ _ „ , .„. 
, . „ . , . . , . . ' .. x Kun. Timothv MocKaitis, dagu oja Birutė vensKUviene, 6-1 . . ZT. . . . . -ir, j ma gimęs ir augęs Chicagoje. šiuo nausuoja Tautos Fondas New b ^ , . . , . & . ' , „ , metu labai sėkmingai oiroa 

i Sacred Heart misijoje, Union, 
X Juozas Bradūnas, Balti- Oregon valstybėje. Miestas yra 

more, Md., visuomenininkas,; nedidelis, dauguma gyventoji 
mūsų rėmėjas, pratęsdamas j murmonai. bet kun. T. Mockai-
"Draugo" prenumeratą, atsiun- tis> dirodamas su jaunimu ir 
t ė ir 25 dol. jo paramai. J. Bra- ; suaugusiais, panaudoja naujus 
dūną skelbiame garbės prenu- būdus katalikus patraukti prie 
meratorium, o už vertinimą sa- bažnyčios ir juos mokyti tikė-
vos spaudos tariame nuoširdų jimo tiesų. Taip pat jis stengia-
ačiū. si jaunimą taip auklėti, kad 

j naujų pašaukimų išaugtų iš vie-
X Manigirdo Motekaičk) for- tos jaunų katalikų ir nereikėtų 

tepijono rečitalis įvyks sekma- ten siųsti kunigų iš kitų vys-
dienį, spal. 24 d., 3 v. p.p. Jau- J kūpi jų. Jis ir jo darbai remia-
nimo centro didžiojoj salėj. Pro- Į m i "Extensicm" draugijos, esan-
gramoje bus įvairių stilių lietu-'-. c a o B Chicagoje. 
vių ir pasaulinių kompozitorių 

kūriniai Bilietai 7 dol., gauna
mi prie įėjimo. Studentams ir 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SAMDYS 1C4 POLICININKUS 

Mere J. Byrne pareiškė, kad 
numatoma pasamdyti 101 nau
jus policininkus. Didelė jų da
lis — 49 bus paskirti • saugoti 
keleivius miesto autobusuose ir 
traukiniuose. Tada Chicaga tu
rės 12,776 policijos tarnautojus. 

2.8 MIL. MOTERIMS 
Kemper apdraudos bendrovė 

sutiko išmokėti 2.8 mil. dol. mo
terims, kurių atlyginimai buvo 
mažesni negu vyrų, kurios ne
gaudavo tokių pat paaukštini
mų a r kitaip buvo diskriminuo
jamos. 

PROTESTAVO 1000 
Apie 1000 žmonių spalio 17 d. 

dalyvavo 6.2 mylių eitynėse 
Chicagoje, Michigano paežere, 
reikalaudami ginklų kontrolės. 
Eitynėse dalyvavo ir Carolyn 
Budde, kurios 19 m. sūnus bu
vo nušautas susiginčijus susi
siekimo nelaimėje. 

PRISIMINĖ PERSEKIOJAMUS 
Apie 300 Chicagos žydų, su

sirinkę į savo bendruomenės 
centre 3003 W. Touhy Ave., 
Chicagos šiaurėje, minėjo per
sekiojamus Sovietų Sąjungoje. 
Apgailestavo likimą Sovietų di
sidento A. ščaranskio, paskel
busio bado streiką lagery. Sov. 
Sąjungoje yra apie 2 su puse 
mil. žydų ir jie neturi pagrindi
nių laisvių. 

CHICAGOS MLSUONTERIAI 
Iš Chicagos arkivyskupijos į 

45 kraštus darbuotis misijose 
yra išvykę 236 misijonieriai. Jų 
tarpe seselė Dilekta Kraučiū-
;iaitė dirba Argentinoje, Berna
deta Gestautaitė — Aliaskoje, 
kun. Danielius Petraitis — Pe
ru. 

x šadajevas, aštuoniolikto 
šimtmečio rusų filosofas, kėlė 
klausimą, kas yra rusų tauta. 
Apie jį kalbės vakaronėje lap
kričio 5 d. Antanas Adomėnas, 
Chicagos universiteto dėstyto
jas. Jis sugretins šadajevą su 

| šių laikų rašytoju A. Solženiči-
nu. 

x A a. Bernardas Pilipaus-
kas (Pilipauski), a. a. kun. Pet
ro Ciniko mirusios sesers vy
ras, mirė spalio 18 d. Velionis 
ilgai sirgo ir šiuo metu gyve
no pas dukters šeimą. 

x Beverly Shores šv. Onos 
bažnyčioje lietuviškos šv. Mišios 
bus atnašaujamos spalio 31 d. 
12 vai. Maldų iškilmėmis bus 
pradėtas Balfo Beverly Shores 
skyriaus aukų rinkimo vajus. 
Vajaus uždarymas bus lapkri
čio 27 d., šeštadienį. 4 vai. p. p. 
Kalbės žymus širdies ligų spe
cialistas prof. dr. Romualdas 

f & k ZVAIG 2D UTĖ 
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Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 65tfc 
n įteigtas 

Ctiimgo, BL 60629 

Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

X ANTRAS KALVIAS, šiais 
metais kaip niekad, trenkia vi-

pensininkams 4 dol. Visi kvie- Į SUS n u o k ° t o ! Pasisekimas — 

Nemickas. 

MANO ATOSTOGOS 

Šios vasaros atostogos buvo 
geros. Aš ir visa mūsų šeima 
važiavome į Texas. Mes aplan
kėme savo gimines. Ten ma
čiau daug zuikių, žąsų, ančių, 
gyvačių ir vorų. Aš, mano se
suo ir pusseserė ėjome pasi
vaikščioti. Mes matėme daug 
skruzdėlių, uodai mums kan
džiojo kojas ir rankas. Bet 
mums buvo linksma. 

Elena Tijūnėly tė, 
Brighton Parko lit. m-los 

II sk. mokinė. 
MANO TAUTINIAI 

DRABUŽIAI 

Mano drabužiai margo rašto, 
aš dukrelė Lietuvos. Sijonėlis 
liaudies raštų klostėmis sudės
tytas, kiklikėlis, kaip ir sijonas, 
tautiniais raštais išdabintas. 
Baltos bliuskelės rankogaliai ir 
apykaklė tulpėmis išsagstyta. 
Žiurstelis saulutėmis ir tulpių 
raštais iškaišytas. Kaklą puo
šia Baltijos jūros gelsvo per
matomo gintaro karoliai. Ant 
galvos tautinių raštų gintarais 
puošta, graži karūna. Tautiniai 
drabužiai yra mūsų tautos pa
puošalas, kultūros turtas. 

Einu išdidi lietuvaitė, jau
čiuosi Lietuvos karalaitė. Tau
tinius drabužius aš dėviu visose 
Lietuvos valstybės bei tautos 
šventėse: Vasario 16-tos, Birže
lio 13-14 d. ištremtųjų į Sibirą, 
Pavergtųjų tautų rninėjirnuose, 
o ypač Tautos šventėje — rug
sėjo S-sios, kurioje mes prisime
name savo tautos seną garbingą 
praeitį, kultūrą, seną gražią 
kalbą, didelę Lietuvos valstybę, 
buvusią nuo Baltijos ligi Juo
dųjų jūrų, tai buvo Vytauto 
Didžiojo laikais. Pasipuošiu tau
tiniais drabužiais ir kitose šven
tėse ar pagerbimuose. 

Man patinka kalbėti, skaityti 
ir rašyti lietuviškai. Aš mokau
si St. Petersburgo "Saulės" li
tuanistinėje mokykloje Vl-me 
skyriuje, žinau, kad visada ir 
visur turiu būti pavyzdinga lie
tuvaitė. 

Savo mokslu ir darbais, kartu 
su visais, turime kovoti už Lie
tuvos laisvę, kad ateityje galė
tume pasipuošę tautiniais dra
bužiais grįžti į tėvų žemę — ne
priklausomą Lietuvą. 

Aldona Bobelytė, 
St. Petersburgo "Saulės" lit. 

m-kos VI sk. mokinė, Florida. 

čiami atsilankvti. fpr.) 
X Saleziečių nuosavybė Cedar 

Lake, Ind., neseniai nupirkta 
Gerojo Ganytojo Globos Na-, 
mų, šio mėnesio 24 dieną, 
sekmadieni, nuo 1 vai. popiet 
atidarą apžiūrijimui. Visi kvie- j 

garantuotas". Garbė užtikrinta! 
Pelnas — apsaugotas! Garbė — 
užtikrinta! Pelnas — apsaugo
tas! Skambinkite 422-4288 ir 
rezervuokite vietas spalio 23-24 
pastatymams Playhouse. 2515 
W. 69 Street. (pr.) 

x Pranešu draugams ir pa
žįstamiems, kad 1982 m spalio 
11d., po sunkios ligos, sulaukęs 
75 m. amžiaus, mirė a. a. Jurgis 

Žmona 
(pr.) 

X DT. Leonas Kriaučrliūnas, 
iuomenininkas, visų lietuviš

kų kultūrinių darbų nuoširdus 

čiami atvykti į iškilą - pikniką 
Bus galima gauti valgių ir gėri
mų ir pasigėrėti ąžuolynais, eže
rėliais, kalneliais, kur planuo 
jama įrengti patogius globos Gasiūnas. 
namus ir pastatyti didžiulę lie
tuvių koloniją. Neturį susisie
kimo oriemonių skambinkite tel. 
.„„ ~o- 0 ,*,. ... -D ,. . « visuomenininkas, visų hetuvis-
436-<8<8 (Šunaitis Realty). I š , , . . . . , . ,' ». , 
, . , -• *• T->_ T> kų kultūrinių darbų nuoširdus 
Cnicagos važiuoti Dan Rvan . . . _ z - ,-, - , , 
„ - T J- - - • — ~ ., I rėmėjas. Jaunimo Centro siclao-
Expresu į Indianą ligi 41 South . . _ . - - . . . ,T ,. -. 0 , , : T , nnes sukakties proga pareme (Indianapdis Bivd.). Įsukus .. . _ . * a *™ . . . .. .. . . — • Z .. . i sią instituciją S1000 au«a. Aciu. važiuoti į pietus 10 mvhu ugi : _ . „, . , . , , , , ,. „„ , L , . . . . Jaunimo Centro Valdyba 
kebo 231. Pasukus į jfc kairėn,; , • 
už dviejų mylių yra rodyklė į l 

dešinėn "Cedar Lake"'. Tuoj x Skubiai reikalingas mieg. 
nauju keliuku pavažiavus 2 my- kambarys a r mažas butas arti 
lias po kaire įvažiavimas pa- susisiekimo tvarkingam, nerū-
ženkiintas vėlevėlėm. Nuo Mar- kančiam lietuviui, Federaliniui 
quette Parko tik 1 valanda — i tarnautojui. Pageidajama su 
40 mylių. Laukiama didelio lie- j garažu. Rašyti DRAI'GAS. 
tuvių būrio. Lietaus nebijoti — ; Adv. 3099, 4545 W. 63 Street, 
daug vietos viduj. (sk.) j Chicago, IIL 60629. (sk.) 

X Mokyt Julija Kasniūnienė i 
jr., išvyko į gabiųjų mokinių; 
mokytojų konferenciją. Kitais 
metais dalyvaus kaip delegatė 
viso pasaulio mokytojų konfe
rencijoje. 

x Dr. Petras Atkočiūnas, Ci
cero Altos valdybos pirminin
kas, senosios lietuvių amerikie
čių kartos organizacijų darbuo
tojas. "Draugo" rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 25 dol. au
ka ir pridėjo trumpą laiškutį: 
"Linkiu "Draugui", kad jis ir 
toliau liktų mūsų mokytoju lie
tuvių kalboje, kad mums padė
tų dar ilgai neužmiršti lietuviš
kai skaityti". Dr. P. Atkočiūną 
skelbiame garbės skaitytoju, o 
už auką ir gražius žodžius ta
riame nuoširdų ačiū. 

X Orto Mejeris, LB Melrose 
Parko apylinkės valdybos pir
mininkas, amerikiečių organiza
cijų veiklus narys, mūsų rėmė
jas, pratęsė "Draugo" prenume
ratą ir pridėjo 55 dol. auką 

i dienraščio stiprinimui. Otto 
j Mejerj skelbiame garbės pre-
' numeratorium, o už gražią au
ką ir vertinimą lietuviško žodžio 
tariame nuoširdų ačiū. 

ZUIKIS IR MEŠKA 

Seniai, labai seniai gyveno du 
gyvuliukai. Jie buvo labai ne
draugiški vienas antram, tai 
meška ir zuikis. 

Vieną rylą meška atsikėlė la
bai išalkusi. Ji nuėjo pas zuikį 
ir pradėjo šaukti: 

— Zuiki, išeik iš urvo! 
— Ko tu nori? — zuikis pa

klausė. 
— Sakau išlįsk! — meška pa

kartojo. 
Kai zuikis išlindo, tuojau 

meška jį r>agriebė. 
— Aš tave suėsiu, nes esu al-

' « » ! — paaiškino jam meška. 
— Aš labai prašau, palik ma

ne gyvą, aš tau padarysiu, ką 
tik tu nori. — maldavo zuikis. 

— Gerai! Tad man pasek 
gražią pasaką, •— nusileido 
meška. 

Zuikis patenkintas sutiko pa
sekti meškai pasaką. Jis pasa
kojo labai ilgai. Tuo metu meš
ka užmigo savo urve. Zuikis 
nuėjo į savo urvą ir papasako
jo savo šeimai, kas atsitiko. Ta
da visa zuikių šeima išėjo iš to 
urvo. 

Praėjo metai, meška pabudo 
iš ilgo žiemos miego. Ji buvo 

MALDA 

(Prieš pamokas) 

O Viešpatie! 
Suteiki mums stiprybės 

Dvasią 
Pradėti šios dienos mokslą 

šventai, 
Suteiki mums pasiryžimo 

didžią galią 
Išmokti lietuviškai gerai. 
O Viešpatie! 
Laimink rnūsų Tėvynę 

Lietuvą! 
Laimink vaikučius, besimo

kančius tenai! 
Lairnink juos ir mus visus 

savo galybe, 
Kad Tavo palaima džiaugtųsi 
Tėvai, mokykla ir Lietuva 

Tėvynė! 

Pranukas Daina 

labai alkana, ©jo ieškoti kito 
zuikio. Kitas zuikis, pirmojo 
pamokytas, išliko gyvas. 

V. Vygantaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

mokinė, 10 metų. 

OBELAITĖ 

Tado dėdė turėjo ūkį toli už 
miesto. Prie ūkio buvo didelis 
sodas. Sode augo obelys, kriau
šės, slyvų ir persikų medžiai. 
Prie tvoros augo serbentų ir 
aviečių krūmai. Už tvoros dar 
augo braškės. 

Kiekvieną vasarą Tado tėve
liai, brolis ir jis pats važiuodavo 
j dėdės ūkį. Ten buvo labai 
smagu. Dėdė leisdavo viską da
ryti. Vaikai jodinėdavo arkliais 
ir laipiodavo po šieną. 

Vieną pavasarį dėdė pasodino 
kelias naujas obelaites. Tą va
sarą jis pasakė, kad negalima 
mėtyti sviedinio sode. Tačiau 
vieną dieną Tadas pamiršo tą' 
ta isyklę. . . 

Broliukas pakvietė Tadą žais
ti su sviediniu. Brolis mėtė, o 
Tadas mušė sviedinį su lazda. 
Staiga sviedinys pataikė į jauną 
obelaitę. Mažas medelis pakry
po į vieną pusę. Vaikas bandė 
pataisyti, bet nesisekė. Broliu
kai išsigando. Jie susitarė nie
kam nesakyti, kas atsitiko. 

Kitą dieną Tado šeima važia
vo namo. Tadui buvo neramu, 
bet niekam nepasakė, kas atsiti
ko. Vakare Tadas negalėjo 
miegoti, nes vis galvojo apie tą 
vargšę obelaitę. Pagaliau pasa
kė tėveliams, kas atsitiko. Ta
das su tėveliais paskambino dė
dei ir pasakė, kas pasidarė. Dė
dė nepyko. Jis dėkojo Tadui, 
kad pasakė, ką padarė. Po kelių 
dienų dėdė atsiuntė didelę ska
nių saldainių dėžę. 

Dėdė obelaitę atgaivino. Kiek
vienais metais ji augo gražesnė 
ir didesnė. Tadas džiaugėsi, kad 
pasisakė, ką padarė. Jis laukė, 
kada bus obuolių ant tos obelai
tės. Jis vis laukė kitos vasaros, 
kai vėl galės važiuoti į dėdės ūkį 
ir džiaugtis obuoliais, kurie nu
kris nuo obelų. 

Marius Poltkaitis, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

IV sk. mokinys. 

VYNUOGĖS 
Vienas kaimietis, eidamas į 

krautuvę, galvojo, kiek pirkti 
vynuogių: vieną svarą ar pusę 
svaro. įėjęs į krautuvę tarė: 

— Prašau vieną svarą vy
nuogių. 

— Aš nė pusės tiek neturė
siu. — atsakė krautuvininkas. 

Kaimietis lengvai atsiduso ir 
pagalvojo, kodėl jis nepaprašė 
dviejų svarų, būtų gavęs pusę. 

BALTIEJI RCMAI 
Į VVashingtoną atvyko vienas 

turistas. Sutiko Calvin Coolid-
ge, kuris vaikščiojo Baltųjų rū
mų sodelyje. Jis tuo metu buvo 
JAV prezidentas. Turistas jo 
nepažino ir niekada nebuvo ma
tęs Baltųjų rūmų. Turistas pre
zidentą paklausė: 

— Kas gyvena šiame name? 
— Niekas! — atsakė Coolid-

ge. — Čia žmonės ateina ir 
išeina. 

GALVOSŪKIS NR, 14 

Čia yra surašyti gyviai ir jų 
vaikai. Patikrinkite, ar teisin-
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gai: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Karvė -
Arklys -
Avis — 
Kiaulė -
Ožka — 
Varlė — 
Peteliškė 
Meška -
Stirna -

10. Žąsis — 
Už teisingą 

ną tašką. 

- ožiukas, 
— paršiukas, 
veršiukas, 
- kumeliukas, 
ėriukas, 

• lėliukė 
— buožgalvis. 

- stirniukas, 
— meškiukas. 
žąsiukas, 
atsakymą po vie-

GALVOSŪKIS NR. 15 
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T D U E I T E F 
GALVOSŪKIS NR. 11 

(Žiūrėkite brėžinį). Kartą 
dešimt studentų užėjo į restora
ną pietų. Susėdo prie vieno il
gesnio stalo, kaip brėžinyje pa
rodyta. Skaniai pasalgę ir ne
brangiai sumokėję, jie prižadėjo 
šeimininkui, kad bus nuolatiniai 
klientai, šeimininkas padėkojo 
už atsilankymą. Prieš jiems išei
nant tarė: 

— Mieli ponai, tegul vienas iš 
jūsų užsirašo, kas ir kurioje vie
toje šiandien prie šio stalo sėdė
jo. Kai ateisite rytoj, sėskite 
prie to paties stalo, tik kitokia 
tvarka. Poryt vėl turėsite su
sėsti kitaip. Kai išnaudosite vi
sas galimas pozicijas ir kai ateis 
eilė, kad jūs turėsite prie sio 
stalo atsisėsti taip, kaip dabar 
kad sėdėjote, tai nuo tos die
nos aš maitinsiu jus veltui. 

Reikia išspręsti, už kelių die
nų jie gaus veltui pirmuosius 
pietus. (10 taškų) . 

Canberra yra sostinė vienos 
nepriklausomos valstybės, narės 
anglų Commonvvealth'o. Toji 
valstybė vadinama atskiru kon
tinentu. Parašykite t o konti
nento ir valstybės vardą. (5 
taškai) . 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Neveizdi (nežiūri) giltinė 

dantų. 

Burna tai nedurna: kai ką 
prikiši, tuoj ir išsižioja. (Ku
piškis) . 

Mažas krūmas — didžios šak
nys. 

Žengi žingsnį ir žiūrėk, sakai 
žodį ir galvok. (Seredžius). 

Ar seniai pametei juokų kau
lelį? (Šiauliai). 

Šnypščia 
kos pieno. 

kaip žaltys be ož-

Kad jį į Žaką 
tik išsikastų. 

(maišą) įdėtų, 

Valgių besą — svečių nesą 

Tam galva yri uždėta, kad 
užpakalis lapų nepribirtų. 

Be drąsos ir žingsnio neženg
si. (Šešuoliai). 

Šimoniškiai kregždės balsą 
ta ip aiškina: "Kad žmones gy
ventų, man palėpes (lizdui vie
tas) padirbtų". 

GALVOSŪKIS NR. 12 
(Žiūrėkite brėžinius). Iškirp

kite iš storesnio popieriaus 6 
skrituliukus ir sužymėkite skai
čiais, kaip parodyta brėžiny
je. Reikės pirmos formacijos 
skrituliukus pakeisti antrąja 
formacija, atliekant nedaugiau, 
kaip 4 judesius. Judinant skri
tuliuką iš vienos vietos į kitą, 
negalima pajudinti kitų. Negali
ma kelti, bet stumti. Kiekvieną 
stūmimą reikia paaiškinti, iš ku
rios vietos perkėlėte ir į kurią 
pastatėte. Sprendimą paaiškin
ti brėžiniais. (10 taškų). 

Pasakyk greitai: "Pakapį, pa-
kapį, pakapį, pakapėlę. (Duse
tos) . 

Kai kam pasako "parše", tas 
atsikerta: "Tavo tėvas vilnas 
karšia (šukuoja). (Šilavotas). 

Kai kirmėlė įkanda, biržiečiai 
seniau taip burdavo: "Žemė, 
žemybė, dangaus aukštybė, mo
tina mūsų, pykčių karalienė. 
Buvai piktybė ir nueik pikty
be!" 

GALVOSŪKIS NR. 13 

Surašykite lietuviškus lapų 
pavadinimus nupieštame lape. 
Galvosūkį paruošė Julija Gela-
žytė. 1. Bassvvood, 2) Oak, 3) 
Fern, 4) Alder, 5) Red mul-
berry. Už kiekvieną pavadini
mą gausite po vieną tašką. 

Kartą ten man beviešint k su
sėdus vakarieniauti, užėjo būrys 
lietaus ir per lubas pradėjo la
šėti ant staltiesės ir į lėkštes. Iš 
karto jis nekaip pasijuto, bet val
gė sau ir nepaisė. O lietus savo: 
lyja nuo lubų, kaip lauke. Pa
kėlė jis galvą, pasidairė ir krei
pėsi į žmoną: "Zosyte, ar tu ne
paieškotum kur kokio skėčio, ar 
ką?" Nieks, nei vaikai nesijuokė 
Ir nuotaika buvo sunki. Mar 
gaila buvo jo uošvės, kuri visa 
tragiškai į dalykus žiūrėjo. Ga 
lop Binkis atsistojo ir olimpiška 
ramiu balsu pasakė: "Paieškokin 
kokios vietos, kur nelaša, ir pa 
lauksim, kol lietus praeis". Sū 
nus atsiliepė: "Tėte, kad jau lau 
ke nelyja!" Tas vėl ramiai atsakė 
"Tuo geriau — jei lauke nelyja 
tai ir troboj greit nustos". 

J. Aistis (iš "Apie laiką ii 
žmones") 
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