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Sovietinis vandalizmas 
(Tęsinys) 

Telšių Vyskupijos Kunigų 
Taryba 
1982 m. balandžio 22 d. Nr. 6 

LIETUVOS VYSKUPAMS 
IR V Y S K U P I J Ų 

VALDYTOJAMS, 
LIETUVOS DEKANAMS 
Žemaičių Kalvarijos para

pijoje, Pasruojės k., Gadunavo 
apyl., Telšių raj., 1982 m. ba
landžio 2 - 3 d. naktį buvo žiau
riai nusiaubtas respublikinės 
reikšmės archeologijos pa
minklas Alkakalnis, kitaip va
dinamas Panų kalnu (Nr. 
1195). Ant to kalno stovėjusi 
koplyčia ir ją supus metalinė 
tvorelė buvo nugriauta. Sunai
kintos ir dvi mažos koplytėlės: 
1) koplytėlė su ornamentuotu 
kryželiu iš XIX a. pabaigos, 
vietinės reikšmės paminklas 
DV-3064 ir 2) koplytėlė su orna
mentuotais kryželiais, Marijos 
ir angelų skulptūromis, vieti
nės reikšmės paminklas DV-
4043. Šie dailės paminklai 
įtraukti į LTSR saugojamų 
paminklų sąrašą. Ant kalno 
buvo koplytstulpis ir keletas 
kryžių bei paminklų miru
siems. Viskas sulaužyta, 
sudaužyta, išvartyta, ant že
mės mėtosi sulaužytos kan
čios ir statulėlės. Prie plento 
Telšiai - Seda nupjautas ir iš
mėtytas paplentėje senovinis 
medinis kryžius. 

Panų kalnas yra miške, nuo
šalioje vietoje, kartų kartoms 
primenantis sunkias 1626 
metų švedų okupacijos dienas. 
Šioje vietoje švedai nukankino 
apie 2000 lietuvaičių (žr. Č. Ku
daba, Kalvotoji Žemaitija, 72 
p.), kurios čia, požeminiuose 
urvuose, slėpėsi nuo okupantų 
ir meldėsi. Daug mergaičių 
švedai užgriovė gyvas urvuo
se. Mergaičių kankinių atmi
nimui ant šio kalno seniai pa
statyta koplyčia, koplytėlės ir 
kryžiai. Visais laikais žmonės 
lankė ir puošė šią atmintiną 
vietą. 

Žinia apie vandališką kalno 
nusiaubimą žaibo greitumu 
apskriejo visą Žemaitiją ir 
sukėlė visų dorų žmonių pasi

piktinimą. Istorinio paminklo 
sunaikinimas — tai ne eilinių 
chuliganų siautėjimas. Vie
tinių žmonių liudijimu, už pa
minklo išgriovimą, už šventos 
vietos išniekinimą atsakingas 
Pasruojės Žuvininkystės ūkio 
direktorius Matuševič Va
lentui. Jis, pasitelkęs pagal
bon karinį dalinį, įvykdė nusi
kaltimą. Kieno į sakymu 
Matuševič įvykdė nusikaltimą 
— tepasako jis pats. 

Bedieviai tuo pademonstra
vo ryžtą ir toliau tęsti terorą 
prieš Lietuvos Katalikų Baž
nyčią, kurio tik mažą dalį 
aprašė Telšių vyskupijos Kuni
gų taryba skunde TSRS Gene
raliniam prokurorui 1980.XI.30 
d. 

Mes jauč iame pareigą 
protestuoti prieš kovojančių 
ateistų savivaliavimą ir pa
smerkti jų vykdomus nusikal
timus. Šį kartą kreipiamės ne į 
valdžios instancijas, o į skait
lingą Lietuvos tikinčiųjų bend
ruomenę, norėdami, kad visi 
sužinotų, kokie šventvagiški 
nusikaltimai vykdomi pas 
mus, Lietuvoje. Turime viltį, 
kad ryžtingai smerkiantis 
visuomenės balsas sutramdys 
siautėjančius ateistus ir su
kliudys jų planus sunaikinti 
visus iki vieno archeologinius -
religinius senovės paminklus. 

Didžiai Gerbiamuosius Lie
tuvos Dekanus prašome susi
mąstyti: ar beverta eiti į pokal
bius su RRT įgaliotiniu, kol 
valdžios pareigūnai naudoja 
panašius metodus sunaikinti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. 
Maloniai prašome su šiuo raš
tu supažindinti kunigus ir 
tikinčiuosius. 

Telšių vyskupijos Kunigų 
taryba: 

kunigai — Julius Budrikis 
Jonas Kauneckas 

Tadas Poška 
Petras Puzaras 

Antanas Šeškevičius 
Jonas Gedvilą 

Alfonsas Lukoševičius 
Adolfas Pudžemy3 
Vincentas Senkus 

Vincentas Vėiavičius 

(Pabaiga) 

L Dervvinski dirbs 
valst. departamente 
Washing tonas . — Prezi

dentas Reaganas paskelbė, 
kad jis paskirs ilgametį 
k o n g r e s m e n ą E d w a r d 
Denvinskį valstybės depar
tamento patarėju, specialiu 
ambasadoriumi. Jis užims 
vietą, kurioje buvo James 
Buckley, paskirtas „Laisvo
sios Europos" ir „Laisvės" 
radijo stočių prezidentu. 

Ed. Denvinski dirbo Kongre
se nuo 1958 m. Pernai, 
pakeitus jo atstovaujamo rajo
no ribas, kovo mėn. jis pralai
mėjo savo turėtą vietą. Buvo 
siūloma jam ambasadoriaus 
Lenki jo je v i e t a , t a č i a u 
Denvinski nenorėjo skirtis su 
šeima. 

Iranas reikalauja 
išmesti Izraelį 

New Yorkas. — Jungti
nėse Tautose 43 valstybės, jų 
tarpe arabų ir komunistinio 
bloko šalys, vadovaujamos 
Libijos, buvo nutarusios nerei
kalauti, kad iš narių tarp būtų 
išmestas Izraelis. Buvo pasi
tenkinta tik raštišku Izraelio 
pasmerkimu už Jeruzalės pri

sijungimą, už Golano aukš
tumų aneksavimą ir neklau
symą JT rezoliucijų. Rašte 
sakoma, kad pasirašiusieji turi 
abejonių dėl Izraelio kreden
cialų legalumo. Ir šito rašto 
nepasirašė Libanas, Egiptas ir 
dar 7 musulmonų valstybės. 

Asamblėjos nustebimui, Ira
no delegatas Said Rajaie-Kho-
rassani pirmadienį paprašė 
balso ir pasakė, kad jis reika
lauja išmesti Izraelį iš Jungti
nių Tautų. Jis apgailestavo, 
kad kitos musulmonų valsty
bės nevieningai laikosi. Atei
nančiais metais bus dar sun
kiau Izraelį išmesti, nes jis 
įsigis dar daugiau rėmėjų. 

I rano delegatas , kalbė
damas apie JAV grasinimą 
pasitraukti iš asamblėjos ir nu
traukti lėšas, pasakė, kad Ira
nas užmokės iki šiol Amerikos 
mokamus pinigus. J i s turįs 
žinių, kad ir Libija prisidėtų 
prie tų mokėjimų. 

— Vietnamas paskelbė, kad 
Kambodijoje buvo atrasti dar 
du masiniai kapai, kurių iš 
viso buvo apie 2,000. Juose 
buvo 54,000 žmonių palaikai. 
Vietnamo žiniomis, buvęs 
Kambodijos Pol Poto režimas 

Amerikiečiai marinai Beirute gan populiarūs tarp 
jaunų arabų. Vienas marinų dalinys Libane hus 
pakeistas kitu, kuris jau atvyksta iš Italijos. 

Pentagonas, klausiamas, kaip ilgai amerikiečiai 
bus laikomi Libane, atsakė: „Atrodo, kad jiems 
ten teks švęsti Kalėdas". 

Japonija ieško 
naujo premjero 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

išžudė -- m į i n o n i us imomi, 

Tokijo. — Japonijos val
dančioje liberalų partijoje 
vyksta pasitarimai, kelių parti
jos dalių persigrupavimai, ieš
kant naujo premjero. Zenko 
Suzuki nutarė pats garbingai 
pasitraukti, nelaukdamas, kol 
jį partija pašalins. Jis buvo 
prieš dvejus metus parinktas po 
susikirtimų tarp partijos vadų: 
Takeo Fukuda ir Kakuei Ta-
naka kompromisinis kandi
datas. Jei jam būtų pavykę pa
sukti Japoniją į tvirtesnį 
ekonominį kelią, partijos ki
virčai gal būtų pasibaigę, ta
čiau Suzuki nesugebėjo lai
mėti besiginčijančių partijos 
frakcijų palankumo. Priešin
gai, nenorėdamas supykinti nė 
vienos didesnės grupės, Suzuki 
tapo neveiklumo, nieko n e 
veikimo sinonimu, kas dar 
daugiau sustiprino jo opozi
ciją. 

Daug priešų premjeras įsi
gijo bandydamas sumažinti 
valdžios išlaidas, atleisdamas 
iš tarnybos daug biurokratų. 
Per 27 mėnesius premjero 
Suzuki valdymas padvigubino 
Japonijos deficitą, kuris šiais 
finansiniais metais gali siekti 
2.8 bil. dol. 

Premjeras kaitinamas dėl 
santykių su Amerika ir Vaka
rų Europa pablogėjimo. Japo
nijos eksportai, nors jie jau se
niai sudaro sunkumų kitų 
valstybių pramonės šakoms, 
šiuo pasaulinės recesijos metu 

Paleido kubietį 
P a r y ž i u s . — Iš Kubos per 

Ispaniją į Prancūziją atvyko 
kubie t i s poetas A r m a n d o 
Valladares, praleidęs Kubos 
kalėjimuose 22 metus. Jo pa
leidimu rūpinosi Prancūzijos 
prezidentas Mitterrandas ir jo 
kultūros reikalų patarėjas 
Regis Debray, žuvusio komu
nisto Che Guevaros bičiulis. 
Sakoma, kad už kalinamą 
poetą Kubos diktatorių Castro 
baręs ir jo draugas Gabriel 
Garcia Marquez, kolumbietis, 
neseniai laimėjęs 1982 m. No
belio literatūros premiją. 

Buvęs kalinys Valladares 
pasakė reporteriams, kad jis 7 
metus buvo laikomas kalėjime 
be jokios šviesos. Paklaustas, 
a r Kubos diktatorius Batistą 
buvo geresnis, poetas atsakė. 
kad žmonija nežino baisesnės 
diktatūros už proletariato 
diktatūrą 

sukėlė daug.au piktos kritikos 
Kongrese ir Vakarų parlamen
tuose. Premjerui teko pakelti ir 
JAV administracijos kritiką, 
kad Japonija per mažai išlei
džia savo gynybai. Pagaliau 
japonams nemaloni Azijos 
šalių kritika dėl švietimo 
m i n i s t e r i j o s b a n d y m ų 
pakeisti, „pagražinti" istorijos 
knygas, kurios japonų okupa
cijas ir žiaurumus Kinijoje ir 
Pietų Korėjoje bandė vadinti 
maloniais vardais. 

Premjeras Suzuki, bandy
damas subalansuoti biudžetą, 
paskelbė, kad bus užšaldytos 
vyriausybės tarnautojų algos. 
Tas sukėlė naują įtakingų 
priešų bangą. Pamatęs, kad 
parlamentas gali pasiūlyti jam 
pasitraukti, nutarė nelaukti ir 
pats paskelbė, kad partijos ir 
valstybės labui jis nutarė pasi
traukti iš premjero pareigų. 

Iki šiol partijos vadams 
nepavyko susitarti, kas užims 
Suzukio vietą. Tarp stipriau
sių varžovų yra seniai į premje
ro vietą besisiūląs Yasushiro 
Nakasone, kurį remia parla
mente 50 liberalų atstovų. Dar 
minimas ekonominio pla
navimo agentūros direktorius 
Tashio Komoto. Kada didieji 
vadai nesusitaria, paprastai 
vėl iškeliamas mažai kieno 
minimas kandidatas, kaip 
buvo iškeltas Suzuki. Šiuo 
atveju kalbama apie užsienio 
reikalų ministerį Yoshio Saku-
rauchi. Galutinį sprendimą 
turės padaryti 420 Japonijos 
parlamento liberalų. 

Siaurės Airijoj 
nužudyti 2 katalikai 
Belfastas. — Šiaurinėj Airi

joj protestantų teroristų pa
grobtas 48 metų katalikas, sep
tynių vaikų tėvas, buvo rastas 
užmuštas Belfasto protes
tantų rajone. Kitas airių kata
likų veikėjas buvo nušautas. 
Jis buvo 11 vaikų tėvas. Poli
cija jau suėmė tris vyrus, įta
riamus žmogžudystėmis. 

Dar nežinia, kas įvyko su 
katalikų pagrobtu protestantų 
milicijos tarnautoju, koris 
dingo Armagh apskrityje. Spė
jama, kad greit bus rastas ir jo 
lavonas. 

Vieno nužudyto kataliko 
duktė kreipėsi į spaudą, ragin
dama nekeršyti už jos tėvą, 
nežudyti daugiau žmonių. 

— Rugsėjo mėn. Amerikos 
vartotojų prekių kainos pakilo 
tik 0.2 nuoš. Per metus tai su
darytų 4.8 nuoš. infliaciją. Pre
zidentas Reaganas pasakė, 
kad tokia infliacija Amerikoj 
buvo, kai prezidentu buvo G. 
Fordas. 

— Okupuotame Vakarų 
krante įvyko arabų neramu
mai, žuvo 15 metų vaikinas, 
buvo nemažai sužeistų. 

— Libane sprogo kariuome
nės sunkvežimis, vienas Izra
elio kareivis sužeistas. 
HM, 

— Valst. sekr. Schultz po de
rybų su Kanados užsienio rei
kalų ministeriu Allan MacEa-
chen pasakė kanadiečiams 
reporteriams: „Mes jums nesa
kome, kaip jums tvarkyti savo 
valstybę, o jūs nebandykite 
mūsų mokyti, kaip mums tvar
kyti savo". Abu ministeriai 
susitarė susitikti bent ketu
riskart per metus. 

— Graikijos savivaldybių 
rinkimuose komunistai gavo 
šiek tiek daugiau balsų. 15 276 
vietovių balsavimų, 175 laimė
jo premjero Papandreaou va
dovaujami socialistai. Naujoji 
demokratų partija laimėjo 49 
vietoves, Maskvos linijos 
komunistai laimėjo 43 ir devy
niuose miesteliuose laimėjo 
nepartiniai. 

— Lenkijos seimas vakar 
svarstė naują įstatymą, kuris 
leis valdžiai suimti „socialiai 
nepageidaujamus" žmones, 
„parazitus", gyvenančius iš 
„nepateisinamų pajamų". Spė
jama, kad komunistai siekia 
įstatymo, kuris suteiktų val
džios persekiojimams lega
lumo aureolę. 

— Jungtinės Tautos 90-29 
balsais, dar 25 susilaikius, pa
tvirtino buvusio Kambodijos 
Pol Poto režimo delegaciją ir 
atmetė dabartinės, Vietnamo 
pastatytos, valdžios atstovus. 

— Afganistano laisvės ko
voto ja i m i n o s v a i d ž i a i s 
apšaudė sovietų ambasadą 
Kabule ir padarė pastatui sun
kių nuostolių. 

— Iš JAV vyriausybės pasi
traukė energijos sekr. James 
Edwards. Nuo lapkričio 5 d. jis 
taps P Karolinos medicinos 
kolegijos Charlestone rek
torium. 

— Kinijoje pasibaigė derybų 
su Sovietų Sąjunga pirmasis 
rundas. Susitarta tęsti dery
bas Maskvoje. 

Frank Annunzio 
turėtų laimėti 

C h i c a g a . — A r t ė j a n t 
Kongreso rinkimams, sustip
rėjo ir atskirų kandidatų 
kampanijos. Tarp Kongreso 
narių gan nuosaikią kampa
niją veda Illinois 1 I-tojo rajo
no atstovas demokratas Frank 
Annunzio, kuris jau nuo 1972 
metų pirminiuose rinkimuose 
nebeturi konkurentų. Pirmą 
kartą rinkimus į Kongresą jis 
laimėjo 1964 m. ir nuo to laiko 
stipriai laikosi, laimėdamas 
vis daugiau draugų ir rėmėjų. 

„Chicago Sun Times" nese
niai stipriai parėmė Annunzio 
k a n d i d a t ū r ą , rekomen
duodamas skaitytojams už jį 
balsuoti. Kandidatą rekomen
duoja Nacionalinė švietimo 
draugi ja , s a k y d a m a , kad 
Annunzio išrinkimas bus nau
dingas mokyklų vaikams, jų 
t ė v a m s i r m o k y t o j a m s . 
Amerikos Mokytojų federacija 
pritaria, sakydama, kad kandi
datas Annunzio yra reika
lingas Amerikos švietimo 
sistemai. Jo balsavimų kongre
se tyrimai parodė mokytojų 
organizacijai, kad Annunzio 
visada parėmė švietimui nau
dingus projektus. 

Panašiai apie 11-to rajono 
balsavimą kalba Amerikos 
pensininkų dvi organizacijos: 
Senųjų piliečių nacionalinė 
taryba ir Nacionalinė Į pensi
ją išėjusių federalinių tarnau
tojų sąjunga. Kongr Annun
zio balsavimas tų organizacijų 
vertinamas 100 nuoš. Kongre
so nario Annunzio perrinkimą 
rekomenduoja JAV Užsienio 
karų veteranai ir tos organiza
cijos moterų sekcija. Atstovą 
rekomenduoja lenkų „Daily 
Zgoda", graikų spauda. Jį 
neseniai pagerbė Jungtinis 
Amerikos Baltų komitetas, 
Amerikos graikų balsuotojų 
draugija, geležinkelio darbi
ninkų sąjunga, iš viso 19 įvai
rių darbo profesinių sąjungų 
organizacijų. 

Naujas skandalas 
žvalgybos centre 

L o n d o n a s . — ,.N'ew York 
Times" sekmadienį paskelbė. 
kad Britanijoj liepos mėn. 
suimtas žvalgybos agentūros 
elektroninės stoties rusų kal
bos vertėjas Geoffrey Arthur 
Prime buvo svarbiausias ir 
daugiausia žalos padaręs so
vietų kontržvalgybos šnipas 
Vakarų žvalgybos centre. 
Laikraštis rašo. kad JAV žval
gybos specialistai įsitikinę, 
kad šnipas Prime teikė Mask
vai žinias apie Cheltenhamo 
žvalgybos centro veiklą nuo 
1968 iki 1977 metų. 

Britų parlamente darbiečių 
atstovas Donald Anderson 
pareikalavo. kad premjerė 
Thatcher paaiškintų, kas įvy
ko žvalgybos centre. Jis kal
tino vyriausybę, kad ji slepia 
padarytą žalą. Premjerė paža
dėjo atsakyti į klausimą Šią sa
vaitę. Britų spauda rašo. kad 
Britanijos šnipinėjimo skan
dalas bus didžiausias nuo 1950 
m., kada buvo išaiškinti trys 
sov i e tų š n i p a i : P h i l b y , 
Maclean ir Burgess. 

Paskutiniu metu atstovas 
Frank Annunzio pasižymėjo 
kovodamas Kongrese dėl 
Olimpinių monetų išleidimo. 
Artėjant Olimpiniams žai
dimams, daug privačių Ameri
kos biznio bendrovių sugalvojo 
nukalti auksinių ir sidabrinių 
medalių, monetų ir jas par
davinėti. Stipriausias kandi
datas monetoms išleisti buvo 
pagarsėjęs Sovietų Sąjungos 
biznio partneris, milijonierius 
dr. Armand Hammer, Occiden
tal Petroleum bendrovės pre
zidentas. Jis bandė Kongrese 
prastumti įstatymą, kuris būtų 
leidęs nukalti 53 monetas, 
kurios primintų 1984 m. 
Olimpines žaidynes Los Ar 
gėles mieste. Atstovų Rūmu 
bankų ir finansų komitetas jau 
buvo linkęs priimti Armando 
Hammerio pasiūlymą, tačiau 
tam pasipriešino atstovas 
Annunzio. Jis yra Atstovų 
Rūmų vartotojų reikalų ir 
monetų pakomitečio pirmi
ninkas. Senatas tokio pakomi
tečio neturi, todėl d a u g 
priklausė nuo atstovo Annun
zio. Po sunkių kovų Atstovų 
Rūmuose (gegužės 12 Armand 
Hammer buvo bankų komiteto 
klausinėjamas dvi valandas) 
Kongresas priėmė Annunzio 
siūlymą ir 302 - 84 balsais 
nutarė, kad US Mint pats nu
kals Olimpinius Žaidimus 
primenančias monetas. Jos 
bus parduodamos kiek bran
giau, negu jų tikroji vertė, iš to 
gautas pelnas bus skiriamas 
Olimpinių žaidynių reika
lams. Spauda po Kongreso 
ginčų rašė. kad atstovas 
Annunzio laimėjo pirmąsias 
1984 metų Olimpiados varžy
bas. Kongresas leido nukalti 10 
milijonų George Washington 
pusės dol. vertės pinigų, 50 
milijonų Los Angeles Olimpia
dos sidabrinių dol. ir du mili
jonus 10 dol. auksinių monetų. 

Daug Chicagos balsuotojų 
neabejoja, kad atstovas Frank 
Annunzio lapkričio mėn. bus 
perrinktas ir sausio mėn. su
grįš į Washingtoną pradėti 
savo 19-tuosius ir 20-tuosius 
metus JAV Kongrese. 

— V. Vokietijos kancleris 
Kohi kalbėjosi su sovietų 
komunistų partijos aukštu 
pareigūnu Michailu Solomen-
cevu. Kancleris pasakė, kad 
Vokietija liks „tikrosios detan-
tės" šalininke, nore tai detan-
tei kenkia Afganistano okupa
cija ir įvykiai Lenkijoje. 

Kovos su girtais 
vairuotojais 

Washingtonas . — Prezi
dentas Reaganas pirmadienį 
pasirašė įstatymą, kuris skiria 
125 mil. dol. kovai su girtais 
automobilių va i ruo to ja i s . 
Pinigų gaus tos valstijos, 
kurios sugriežtins įstatymus 
prieš girtus vairuotojus. Dėl jų 
kaltės per metus Amerikoje žū
va apie 25,000 žmonių, da r 
daugiau lieka sužeisti, t ampa 
invalidais visam gyvenimui. 

Įstatymas rekomenduoja už 
pirmą nusikaltimą atimti vai
ravimo leidimus 90 dienų, už 
antrą — vieneriems metams 
Įstatymas apsunkins nubaus
tiems už girtą vairavimą žmo
nėms sąlygas gauti vairavimo 
leidimą kitoje valstijoje, jei 
vairuotojas leidimą prarado. 

K A L E N D O R I U S 
Spalio 27 d.: Gaudijozas, 

Kristeta. Vytautas, Ilutė. 
Spalio 28 d.: Simonas, Tada 

Anastaz., Gaudrimas. Agilė. 

ORAS: 
teka 7:15, leidžiasi Saulė 

5:53. 
Saulėta , s t iproki vėjai , 

temperatūra dieną 70 L, naktį 
45 1. 

http://1980.XI.30
http://daug.au


DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 27 d. 

SKPUTYBE: i 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININK1U-KU RAMOVĖ 

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

LITERATŪRINĖ POPIETĖ 
SU SESE AURELIJA 

Spalio dešimtą Cievelande 
turėjome malonią literatūrinę 
popietę; Tai buvo mūsų sesės 
skautininkės Aurelijos Bala-
šaitienės šventė. Susirinko jon 
nemažas būrys klevelandiečių, 
kurie domisi ir džiaugiasi kiek
vienu naujos lietuviškos kny
gos pasirodymu. 

Skautininkių draugovės pir
mininkė J. Budrienė pasveiki
no dalyvius pasidžiaugdama, 
kad ir Clevelando skautija Au- -
relijos asmenyje nauja knyga 
praturtina lietuviškąją raš
tiją. Skautininke Danutė Miš
kinytė - Belzinskienė autorei 
prisegė rožę, o skautininke 
Vilija Nasvytytė įteikė jai gau
tus sveikinimus iš LSS Sese
rijos vyr. skautininkės v.s. fil 
Danutės Eidukienės, JAV Vi
durio rajono vadeivės s. Aldo
nos Miškinienės ir Clevelando 
skaučių "Neringos" tunto tun-
tininkės Stefos Gedgaudienės. 
Visi popietės dalyviai sesę 
Aureliją sveikino gausiomis 
katutėmis. 

Klevelandietis poetas Balys 

muzikinei dramai "Vilniaus pi
lies legenda", kuri netrukus 
pasirodys Chicagos ir Cle
velando scenose. Baigdamas 
poetas B. Auginąs sveikino se
sę Aureliją, turinčią stiprų lie
tuvio rašytojo gajumą ir ryž
t i ngumą kur t i sunk iose 
lietuviškai knygai sąlygose. 
Sveikino ir mecenatą M. Žit
kų. Sesė Vilija Nasvytytė 
perskaitė ištraukas iš dar neat
spausdintų eilėraščių ciklo 
apie gyvenimo buitį. 

Dr. D. Tamulionytė Clevelan
do State univ. prancūzų ir CWR 
univ. anglų kalbų dėstytoja, 
bei Vysk. Valančiaus klasės 
nemokantiems lietuviškai kur
sų vedėja, įžvalgiai nagrinėjo 
rinkinio "Susitikimas pamary" 
turinį, personažus, įvykius, pa
gal juose vaizduojamų išgy
venimų ir įvykių panašumą 
skirstydama juos į keturias 
grupes. Prelegentė, nagrinėda-
ma noveles, savo teigimus pa
vaizdavo skaitydama ištrau
kas iš "Susitikimas pamary". 
Skaityme prelegentei talkino 

#*w 

R u o š i a n t i s 1983 m . Jub i l i e j i ne i s t o v y k l a i , b u v o ap
ž i ū r ė t a ne to l i T o r o n t o e s a n t i k a n a d i e č i ų s k a u t ų 
s t o v y k l a v i e t ė . I š k. K. J e č i u s , p s . L . S a p l y s , L S S 
T a r y b o s p i r m . S . M i k n a i t i s . ps . A . S e n k u s , L S 

S e s e r i j o s V y r i a u s i a S k a u t i n i n k e v . s . fil . D . E i d u -
k i enė , v . s . Č. S i n k e v i č i u s , v . s . J . P a r o n i s , v . s . V. 
S k r i n s k a , p s . A . B a l t a k i e n ė i r s. D . G o t c e i t i e n ė . 

N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

» «* v •*, 

S k a u t i n i n k ė s Aurel i jos B a l a š a i t i e n ė s n a u j o novel ių r i n k i n i o 
s u t i k t u v ė s e Cieve lande . Įvyk į ruošus io s s k a u t i n i n k i ų d r a u g o 
vės p i r m . J . Budr i enė i r au torė . 

Auginąs supažindino klau
sytojus su novelių rinkinio 
"Susitikimas pamary" autore 
Aurelija Balašaitiene. Kalbė
tojas, nusakęs literatūros savo-

jausmus, palyginti su savais ir 
ką, plačiau apžvelgė lietuvis- drauge s u autore patirti liūdnų 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

sesė Vilija Nasvytytė. Baigda
ma prelegentė ragino visus 
perskaityti šias noveles, įsi
jausti i jų veikėjų gyvenimą, 

kos knygos išeivijoje gruoblėtą 
kelią ir Aurelijos pasiryžimą 
nešti išeivijos rašytojos "erš
kėčių vainiką". Aurelija savo 
pirmuosius kūrybinius bandy
mus pradėjo dar besimoky
dama Šiaulių mergaičių gim
nazijoje, rašydama "Vaikų 
žodyje" ir "Moksleivių dieno
se". Vėliau bendradarbiavo 
Vokietijoje ėjusiuose lietuviš
kuose laikraščiuose. Emigra
vus į JAV, pirmieji jos kūri
n ia i pasirodė Clevelando 
"Dirvoje" ir Kanadoje leidžia
moje "Moteryje". 

Cievelande įsikūrus Rašto 
klubui, Aurelija jam vadovavo 
ir gyvai reiškėsi kultūrinėse ir 
literatūrinėse diskusijose. Jos 
kūringumas augo, ji pradėjo 
reikštis įvairiuose žanruose. 
"Draugo" atkarpoje buvo at
spausdinti keturi jos romanai, 
laimėjo premiją už novelę 
"Raudonas automobilis" "Dir
vos skelbtame novelių konkur
se. Plačiai reiškiasi žurnalis
tikoje — "Dirvoje", "Tėviškės 
žiburiuose", "Darbininke" ir 
"Motery". Neseniai sesė Au
relija visus nustebino netikėta 
naujiena — ji sukūrė libretą 

džiugių valandų. 

Knygos aplanko autorė Jū
ratė Balašaitytė - Salermo pa
reiškė džiaugsmą savo mamy
tės pasisekimu ir prižadėjo 
nupiešti viršelį ir ateityje pasi
rodysiančioms mamytės kny
goms. 

Au to rė , d ė k o d a m a dr. 
Danguolei Tamulionytei ir 
poetui Baliui Auginui, o taip 
pat visiems dalyviams už pa
rodytą dėmesį pabrėžė: — 
Malonu džiaugtis kartu su ju
mis, bet svarbiausias momen
tas yra pati knyga, nes jokia 
visuomenė negali išlikti gyva 
be savo rašto. 

Sesė Giedrė Mariūnaitė au
torei įteikė gėlių ir pasveikino 
Kento universiteto lituanis
tinės programos komiteto var
du. 

Baigdama oficialiąją dalį, 
draugovės pirmininkė visų 
skautininkių vardu padėkojo 
visiems dalyviams, o ypač dr. 
Danguolei Tamulionytei ir poe
tui Baliui Auginui. Po prog
ramos visi buvo pakviesti pa
bendrauti ir pasivaišinti. 

J.R. 

LSS J A V Vidur io 
r a jono v a d o v i ų , - ų 

s ą sk rydž io 
DARBOTVARKĖ 

š e š t a d i e n i s , lapkr. 13 d. 
8:00 — 9:30 Registracija, susi
pažinimas. 
9:30 Sąskrydžio atidarymas. 
9:45 — 1:00 LSS Struktūra. 
Tuntininkas, jo pareigos ir tun
to veikla. Jaunesniojo ir vyres
niojo vadovo bendradarbiavi
mas. Tunto pavyzdinė sueiga. 
LSS religinė programa. 
1:00 — 2:00 Pietūs "Gintaro" 
svetainėje. 
2:00 — 4:00 Draugininkas, 
draugovių veikla, sueigos ir kt. 
Lietuviška skautybė. Litua
nistiniai seminarai. Pasiruoši
mas stovykloms ir iškyloms. 
4: 00 — 4:15 Pertraukėlė. 
4:15 — 6:30 Jūrų skautės ir 
skautai. LSS tautinis lavini
mas. Atskiri LSS šakų pasita
rimai — Seserija, Brolija, Aka
deminis sąjūdis. 
6:30 Vakarienė "Gintaro" sve
tainėje. 
8:00 — Laužas ir vakaronė. 

Sekmadien i s , l apk r . 14 d. 
10:00 Šv. Mišios Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos baž
nyčioje. 
11:30 — 1:00 Seserijos ir Broli
jos rajono vadovų - vių sueigos 
LSS JAV Vidurio rajono bend
ri veiklos rūpesčiai. Sąskry
džio sudarymas. 

1:00 Pietūs "Gintaro" sve
tainėje. Išsiskirstome. Laimin
gos kelionės! Iki pasL-iatymc 
Jubiliejinėj stovykloj! 

Į suvažiavimą kviečiami vi
si skautų, -čių vadovai, -vės. 

Ypač pageidaujami jauni drau
govių vadovai, -vės. Regist
ruojamas! pas savo tuntinin-
kus pas Vidurio raj. vadeivą v. 
s. A. Paužuolį, tel. 434 — 5714 
arba pas j . b. Marių Juodišių, 
19708 Shawnee Ave., Cleve-
land, Ohio 44119, tel. 216 531 
— 4997. Suvažiavimas vyks 
Cievelande, Lietuvių namuo
se 

RUOŠIASI KRĖVĖS 
MINĖJIMUI 

Jūrų skautės — gintare v. v. 
Alvyde Eitutytė ir valt. Alek
sandra Gražytė, oro skautai v. 
si. Audrius Kirvelaitis ir v. si. 
Vytenis Kirvelaitis, skautai v. 
si. Audrius Vikta ir v. si. Ro
bertas Vitas, vadovaujant j . s. 
Daliai Bylaitienei, ruošia pro
gramą ir dalyvaus Vinco Krė
vės — Mickevičiaus pagerbi
mo vakaronėje, jo šimtojo 
gimtadienio proga. 

Vakaronei, kurią lapkričio 
12 d. Jaunimo centre ruošia 
Dzūkų draugija, vadovaus j . s. 
Dalia Bylaitienė. 

"SUSITIKIMAS PAMARY" 
SUTIKTUVĖS 

Spalio 31 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p. p. Lietuvių Tauti
nių namų salėje Los Angeles 
skautininkių,- kų Ramovė ren
gia skautininkės, rašytojos Au
relijos Balašaitienės novelių 
rinkinio "Susitikimas pama
ry" sutiktuves. Apie rašytoją ir 
jos kūrybą kalbės Rūta Klevą 
Vidžiūnienė. Po to bus meninė 
dalis ir vaišės. Lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama at
silankyti. 

L S S SESERIJA 
RAGINA 

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
(spalio 30ir 31 d.) Chicagoje, 
Maria mokyklos salėje, vyks 
Dainavos ansamblio "Vil
niaus pilies legenda" pastaty
mas. Libretą šiam veikalui su-
k ū r ė m ū s ų s e s ė — 
klevelandietė skautininke Au
relija Balašaitiene, o muziką — 
komp. Aloyzas Jurgutis. LSS 
Seserija ragina visas skau
tininkės, skautes ir jų šeimas 
dalyvauti šio veikalo pastaty
mo spektakliuose. Tai reta pro
ga pamatyti scenos veikalą lie
tuvių istorine tema. Mūsų 
sesės, kurios su šia legenda 
susipažįsta savo skautiškose 
patyrimų laipsnių programo
se, niekad jos neužmirš, išvy
dusios scenoje. Visi suraskime 
laiko šiam neeiliniam įvykiui. 

VYR SKAUČIŲ 
SUSIPAŽINIMO 

KAVUTĖ 
LSS vyr. skaučių skyrius 

kviečia Chicagos vyr. skautes 
ir gintares i susipažinimo ka
vutę sekmadienį, lapkričio 7 d., 
Jaunimo centre. Visos daly
vaujame uniformuotos. Pradė
sime šv. Mišiomis — 9:15 vai. r. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kavu
tei renkamės į 203 kmb. Turė
sime progą atnaujinti drau
gystes, pasidalinti mintimis ir 
aptarti tolimesnę veivJą. Lauk

it ava, sal-
seseriška 

imamos į linksmą būrį. 
Aguonėles globoja ps. Mary

tė Utz. Sueigoms vadovauja 
dvi aguonėlių mylimos vyr. 
skautės — Gintarė Kerelytė ir 
Lionė Stankutė. Informa
cijoms kreiptis į Marytę Utz, 
tel. 423-0307. 

N A U J A S P A Š T O 
Ž E N K L A S 

Rugpiūčio mėn. pradžioje 
pasirodė naujas pašto ženklas, 
išleistas Lietuviškosios Skau-
tybės Fondo. 

Tamsiai žaliame fone stili
zuota geltonos spalvos rūtelė ir 
lelijėlė — lietuvių skaučių ir 
skautų ženkliukai; dešinėje — 
tamsiai oranžiniame fone — 
balta vytis. Kairiame kampe 
viršuje žaliame fone baltos 
skaitlinės ,,65" — jubiliejiniai 
metai ir apačioje oranžiniame 
fone per visą ženkliuką balto
mis raidėmis „Lithuanian 
Scouting". 

eime visų su karšta 
džiais pyragais ir 

Budžiu! 
ps. Marytė Utz 

LSS vys skaučių 
sk. vadovė 

" A G U O N Ė L Ė S " 
ve ik ia 

Sekmadienį, spalio 17 d., 10 
vai. ryte "Aguonėlės" Jauni
mo centro raštinėje pradėjo sa
vo trečių metų veiklą. Pirmon 
sueigon atsilankė septynios 
žvalios aguonėlės. Lange pasi
kabinusios savo dėmesį trau
kiančią gairę jos nuotaikingai 
žaidė, dirbo ir žygiuodamos 
dainavo. Jų sueigos vyksta kas 
antrą sekmadienį, prisitai
kant prie tuntų veiklos. Pri
imamos mergytės nuo 3 iki 6 
metų amžiaus. Naujos narės 
kviečiamos ir nuoširdžiai pri-
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Pašto ženklai gaunami pas 
LS fondo atstovus, platintojus 
ir LSF leidinių administra
torių, kreipiantis: Aleksas 
Danasas, 29 Welles Ave., Dor-
chester, MA. 02124. Vieno 
pašto ženklų lapo kaina (25 
pašto ženklai) 1 dol., priedas — 
persiuntimo išlaidos. 

Pradėki reformą nuo savęs, 
tada seksis. Chr. Lehman 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

Gražus išdėstymas, propor
cijų išlaikymas ir darnus spal
vų derinys daro ženkliuką Įdo
mų ir patrauklų. Po piešiniu 
.--.niūkiomis raidėmis įrašyta 
dailininko R. Viesulo pa v ardė. 
Mūsų žymusis grafikas dail. R. 
V i e s u l a s jį n u p i e ž ė i r 

padovanojo Lietuviškosir-
Skautijos 65-rių metų suka' 
ties proga. Didelę padėką 
reiškiame gerbiamam daili
ninkui už taip gražiai atliktą 
darbą ir mūsų minties suprati
mą. 

Lietuvių Skautų sąjunga 
savo jubiliejų švęs ateinan
čiais metais. Pašto ženklas 
išleistas iš anksto norint 
visiems apie tai priminti. 
Negalėdami pašto ženklų leisti 
Lietuvoje, juos leidžiame sve
tur, norėdami pasauliui paro
dyti, kad dar esame veiklūs ir 
pajėgūs nors ir plačiai išsi
sklaidę. 

Kviečiame v isus m u m s 
padėti. Lipinkime šį dailų 
jubiliejinį pašto ženklą an t 
vokų, kad jis tyliai bylotų apif1 

mus ir mūsų teisę į laisvę. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akuše r i j a ir mote rų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . o f i so HE 4-5849 , rez. 388-2233 

D R. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.: p i rm. , a n t r . ketv. ir penkt . 
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet. 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOVLETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
;RG. 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

YDYTOJAS IR CHSR 
Tel. — 233-8553 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

>L3 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8: antr. 12—6; 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 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

\KIŲ LIGOS — CHIRL'R. " 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

A g u o n ė l i ų a t s t o v ė s 
p a r a d e . I š k.: O n u t ė U tz , L i s a n a v o n B r a u n ir L i n a Š l ė n y t ė . 
V a d o v ė s v y r . s k a u t ė s L i o n ė S t a n k u t ė , I n d r ė R u d a i t y t ė i r G i n 
t a r ė Ke re ly t ė . N . . J Į , m ; s į a i f 1 0 

Ofiso t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
V.?iandos pagal sasitariraą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 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 GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
T e l . 476-2112 

Va landos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

T ei. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 
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Baigiasi parapijų metai, 

NESIBAIGIA 
RŪPESČIAI 

Lietuvių Bendruomenės ir ki
tų mūsų religinių bei visuome
ninių organizacijų paskelbti 
"Parapijų metai" eina prie pa
baigos. Reikia pripažinti, kad 
lietuviškų parapijų veiklos 
pagyvenimo reikalu buvo su
keltas nemažas sąjūdis: daug 
kalbėta, rašyta, pamokslauta, 
diskutuota, ieškota veiklos ke
lių ir padėta nemaža kitų pa
stangų. Tačiau šios akcijos re
zultatai bent kol kas labai 
nežymūs: metų laikotarpiu ne
buvo įkurtos nė vienos naujos 
parapijos, viena prarasta ir vie
na, pasmerkta mirčiai, bent lai
kinai "išlaikyta". 

Kiek yra lietuviškų bei lietu
viškos kilmės parapijų JAV? 
Pasaulio Liet. Katalikų 1981 
m. žinyną pavartę jų priskai-
tėme 108. Pirmosios lietuvių 
parapijos šiame krašte pradė
jo steigtis jau prieš šimtą me
tų. Rodos, kad buvo įsisteigę 
apie 120. Vadinasi, kelių de
šimčių metų laiku keliolika jų 
išmirė. Didelė dalis išmirė kaip 
lietuviškos parapijos. Kokį 
skaičių veikiančių parapijų 
dar tektų laikyti lietuviško
mis, į šį klausimą sunkiau 
atsakyti. Užteks paminėti, kad 
joms suskaičiuoti, rodos, už
tektų vieno žmogaus rankų ir 
kojų pirštų. 

Ilgą laiką, per kelius dešimt
mečius, lietuviškos parapijos 
buvo ne tik religiniai centrai, 
bet ir lietuvybės išlaikymo bei 
švietimo židiniai. Lietuvybės 
reikalams tarnavo ne tik baž
nyčios, bet ir parapijų salės bei 
kiti parapijiniai pastatai. 
Parapinėse mokyklose kurį lai
ką lietuvių kalba buvo dės
tomoji, vėliau ji dėstyta kaip 
dalykas, kol visiškai iš mo
kyklų išnyko. 

Daug buvo priežasčių, kodėl 
lietuvių sukurtos parapijos bei 
bažnyčios išslydo iš lietuvių 
rankų: senosios kartos išmiri
mas, patriotiškai nusiteikusių 
dvasininkų stoka, rasinės 
problemos, aukštesnės dva
sinės vyriausybės spaudimas, 
amerikonizacijos reiškiniai. 
Br. Babušis, energingai kovo
jęs dėl Aušros Vartų parapijos 
New Yorke išlaikymo, laimė
jus kovą, savo pranešime pa
reiškė: "Esame akivaizdūs liu
dininkai, kad Amerikos R.K. 
Bažnyčios hierarchija yra lin
kusi naikinti tautines para
pijas. Kai net valstybės vy
r iausybė y ra a ts isakius i 
asimiliacijos priemonių, toks 
hierarchijos nusistatymas tau
tinėms grupėms yra nesupran
tamas ir jų akyse visai ne
p a t e i s i n a m a s " ("Pasaul io 
lietuvis", ar. 10,2 psl., 1982). 

Kad toks spaudimas dau
gelyje šio krašto vyskupijų bu
vo ir yra jaučiamas, aiškinti 
netenka. Lietuviškos parapi
jos tapo "nelietuviškomis" net 
po Vatikano II suvažiavimo iš
leisto nutarimo, kuriuo nuro
doma, kad pamaldų metu turi 
būti puoselėjama parapiečių 
gimtoji kalba, lotynų kalba tu
rėjo būti pakeista vietine kal
ba. Deja, šio krašto parapijose 
vyskupų ar klebonų dėka pa
sielgta priešingai: lotynų kal
ba užleido savo vietą ne etni
nėms šio krašto kalboms, bet 
oficialiai kalbai. O kai kuni
gas nuo altoriaus maldas kal
ba anglų kalba, parapiečiai no-
r o m i s n e n o r o m i s t u r i 
atsakinėti oficialia šio krašto 
kalba. 

Nepalanki lietuviams ir 
katechizacijos tvarka parapi
jose. Beveik visur vaikai prie 
pirmosios sv. Komunijos pri
ruošiami anglų kalba. Ne lie
tuvių kalba jie įpratinami kal
bėti ir kasdienines maldas. 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS 
IR JAUNIMAS 

Jaunimą reikia ruošti, o ne tik jį kritikuoti 

Jei seniau lietuvių parapijos 
IUVO lietuviški židiniai, jei Čia 

vykdavo lietuviškų organiza
cijų susirinkimai, koncertai, 
vakarai, lietuviškos vestuvės, 
ruošiami tautiniai minėjimai, 
platinama lietuviška spauda, 
tai ilgainiui visi šie dalykai 
kažkaip išsistūmė ar buvo iš
stumti iš parapijų. Svarbiau
sias dalykas, iš parapijų buvo 
išstumta "lietuviška šilima", 
jos tapo šaltomis ir oficialio
mis įstaigomis. Klebonų bei 
kunigų ryšiai atvėso, parapie
čių lankymas labai retai kur 
praktikuojamas, į vargą pate
kusių bei labdarybės reikalais 
parapijos nebesirūpina. Yra 
klebonų, kurie vengia eiti į lie
tuviškus parengimus. Šių eilu
čių autoriui teko būti paskai
tininku vienoje mažesnėje 
lietuvių kolonijoje Vasario 16 
šventės proga. Susirinko ne
toli 150 lietuvių, suvažiavusių 
ir iš tolimesnių vietovių, atėjo 
mišrių šeimų nariai, lietuvių 
vaikai bei vaikaičiai. Deja, ne
buvo tik klebono. Nors jo pa
vardė aiškiai lietuviška, nors 
labai gražiai kalba lietuviš
kai, bet jis atsisakė laikyti šv. 
Mišias šios šventės proga (te
ko kviesti kitą kunigą lietuvį) 
ir net nedavė parapijos salės , 
motyvuodamas, kad ji užimta 
"aukštesniems" bingo reika
lams... 

Gal tokių klebonų ir ne daug, 
vis dėlto čia minimas nėra vie
nintelis. Bet užeikime į mūsų 
parapijų klebonijas, pasėdėkim 
jų laukiamuosiuose kamba
riuose, pavartykime ant stale
lio religinius leidinius. Labai 
retai kur užtiksi "Draugą", 
"Darbininką", "Aidus" ar reli
ginio turinio knygeles lietuvių 
kalba. Čia pat esančiose kny
gų lentynose nematysi lietu
viškų knygų. Per pamokslus ir 
kitais būdais raginama prenu
meruoti ar pirkti įvairias kny
gas, laikraščius, tik neminimi 
lietuviški. Bažnyčios priean
gyje pridėta daug angliškos 
religinės literatūros, bet nema
tysi lietuviškos. Tokių ar pa
našių dalykų būtų galima 
daug prirašyti, bet reikalai nuo 
to nepagerės. 

Skundžiamasi pašaukimų 
bei lietuvių kunigų stoka. Tie
sa, naujų lietuvių kunigų ne
daug teįšventinama, bet kai 
toks atsiranda, jis dažniau
sia skiriamas į nelietuvišką pa
rapiją. 

Arba vėl. Skundžiamasi, kad 
lietuvių jaunimas atšalęs nuo 
parapijų, nesidomi jų veikla. 
Bet ar kunigai domisi lietuviš
ku jaunimu? Konkretus pa
vyzdėlis. 1981 m. vasarą Rako 
stovyklavietėje vyko Chicagos 
ir apylinkės skautų,-čių sto
vyklos. Stovyklavo apie 400 
jaunuolių. Tiek daug jaunimo 
vienoje vietoje! Ar tai menka 
apaštalavimo dirva? O tačiau 
neatsirado lietuvio kunigo, ku
ris, vadovybės prašomas, būtų 
į stovyklavietę atvykęs ir bent 
sekmadienio Mišias atlaikęs. 
Būna atvejų, kad net ateitinin
kai negauna paskaitai lietuvio 
kunigo ir turi kviestis svetim
tautį. 

Nemalonus ir vienos didžiu
lės parapijos pavyzdys. Joje 
dirbąs vienas lietuvis dva
sininkas eilę metų spaudoje, 
prisidengęs slapyvarde, nie
kina viename laikraštpalaiky-
je lietuvių visuomenės bei ka
talikiškos spaudos vadovus, 
veikėjus, jaunimą. Ar gali to
kia parapija pritraukti jauni
mą? Štai kodėl šios parapijos 
lietuvaitės, norėdamos susi
tuokti, bėga į kitas parapijas. 

Laimei, kad tokių nedaug tė
ra. Taigi, kalbėdami parapijos 
metų temomis, keldami lietu
vių mažą dėmesį parapijoms, 
pažvelkime į reikalą ir iš kitos 
pusės. 

b. kff. 

Visa nelaimė, kad tas jauni
mas, iš jaunystės nepratina
mas, nemokomas ir net nepri
verčiamas, užaugęs staiga 
nebus apšviestas stebuklingos 
šviesos ir nesigriebs plunks
nos lietuviškai rašyti. 

Lit. mokykloje, kurioje dirbu 
jau dvidešimti metai (Kr. Do
nelaičio aukštesniojoje), mes 
praktikuojame skatinti moki
nius, kad jie aprašinėtų mo
kyklos šventes, įdomesnius 
įvykius, o paskui tuos rašinius 
pasiunčiame į spaudos redak
cijas. Mokiniai tikrai pasisten
gia darbą t inkamai atlikti ir 
nuoširdžiai džiaugiasi, radę sa
vo pavardę periodikoje. Per ei
lę metų turėjome daug žadan
čių jaunuolių, kurie pasižymėjo 
tikru plunksnos valdymo ta
lentu. Tačiau jie išėjo iš mo
kyklos ir dingo. Kodėl? Todėl, 
kad niekas nenorėjo jų globoti 
ir toliau lavinti šiame darbe. 
Nei organizacijos, nei Pedago
ginis institutas, net nei žurna
listų sąjunga, kuri, net buvo 
primygtinai prašoma tokius 
jaunuolius perimti į savo glo
bą. 

Vienas žymus mūsų žurna
listas prižadėjo sukviesti jau
nuolius "kada nors" ir pavai
šinti bulvių drožlėmis... O 
kodėl nesuruošti žurnalistikos 
kursų gabesniems jaunuo
liams? Lit. mokyklų mokyto
jai mielai suteiktų pavardes ir 
adresus, bereiktų tik juos su
kviesti ir su jais tikrai nuošir
džiai dirbti, jais domėtis ir 
jiems padėti. Geriausia tokius 
jaunuolius sumedžioti tuoj pa t 
po lit. mokyklos baigimo. Ne 
visi stoja į Ped. institutą ir tę
sia lit. švietimą, tačiau jie te
begyvena lit. mokyklos (ir šeš
tadienio rytų) nuo t a ika . 

D A N U T Ė BINDOKIENĖ 

lengvai įsijungtų ir į žurnalis
tikos pamokas. Vėliau, kai pra
eis keleri metai, jau bus daug 
sunkiau jaunimą sugrąžinti 
pamokoms. Tą patį būtų gali
ma pasakyti ir apie jaunimo 
organizacijas. Vadovai turėtų 
pasirūpinti, kad susirinkimų, 
sueigų ir net sporto žaidynių, 
kuriose dalyvauja jaunimas, 
aprašymai būtų parašyti jau
nuolių. Jeigu mes rimtai į šį 
dalyką žiūrėsime ir rimtai iš 
jaunuolio reikalausime darbą 
atlikti, tai j is tą darbą ir at
liks. 

Neveiksminga skirti kuope
lei vieną korespondentą arba 
korespondentę. Kur kas ge
riau, kad kiekvieną organiza
cijos įvykį aprašytų kitas jau
nuolis. Tuo būdu vienam 
neužkraunama per didelė naš
ta, o kiti turi progą taip pat pa
sireikšti. Lengva mums kal
t i n t i j aunuo l iu s , a t r a s t i 
įvairiausių priežasčių, kodėl jie 
nerašo, neskaito arba yra ne
prityrę šiame darbe. Šiuo metu 
dar turime didelį skaičių vy
resniosios kartos žurnalistų, 
tačiau kaip bus po dešimt, pen
kiolikos metų, kai dabartiniai 
žurnalistai nebepajėgs rašyti? 
Ar turėsime jiems pakaitalų? 

Galima paminėti ir būsimą
ją išeivių lietuvių rašytojų ar 
poetų kartą. Nėra jokia pa
slaptis, kad jaunesnieji mūsų 
išeivijos prozininkai jau su
laukę 50 metų. Kas iš tikrųjų 
yra kaltas, kas per visus tuos 
dešimtmečius neišsiauginome 
nė vieno rašytojo? Iš lituanis
tinių mokyklų išeina visai ta
lentingų jaunuolių, pradedan-
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tų jaunuolių literatūrinis auk
lėjimas būtų kokiu nors būdu 
tęsiamas toliau. 

Turime rašytojų draugiją, tu
rime jaunimo organizacijas. 
Ar kada kas nors įsteigė litera
tūrinius būrelius kūryba besi
domintiems jaunuoliams? Jei
gu šis rūpestis būtų parodytas 
jaunimui nuo seniau, šiandien 
tikrai galėtume pasididžiuoti 
keliais naujais vardais mūsų 
literatūroje. Tačiau atrodo, kad 
paskutinį tokį literatūrinį bū
relį ateitininkų sąjungos glo
boje buvo sukūręs a. a. Alo
yzas Baronas dar 1950 m... 
Jeigxi iš tokių literatūrinių bū
relių net neišaugtų rašytojų ar 
poetų, tai išaugtų bent lietu
viškos knygos mylėtojų, gerų 
jos skaitytojų ir palaikyto
jų. 

Jaunimo organizacijos 
ir šių dienų jaunimas 

Turime pripažinti, kas tik 
bet kiek domisi šiuo klausimu, 
kad šių dienų jaunimas Ame
rikoje gerokai skiriasi nuo pra
ėjusių poros 10-mečių jauni
mo. Jis rimtesnis, gilesnis, 
tvarkingesnis. Šių dienų jau
nimą palietė ekonominiai rū
pesčiai ir jis nemėgsta tuščiai 
eikvoti laiko. Galima sakyti, 
kad pasikeitė jaunimo verty
bių skalė. J i s dalyvauja ir pri
klauso ten, kur jo nuomone yra 
vertinga ir naudinga, kur da
lyvavimas teikia jam dvasinę 
ar net medžiaginę naudą. 

Ar nebūtų laikas tikrai gi
liai ir rimtai pažvelgti į mūsų 
jaunimo organizacijų veiklą? 
Ar jos duoda jaunuoliams tai, 
ką žada? Kodėl jaunuolis jo
mis nusivilia ir meta? Tik jau 
nesakykime, kad tai vien lietu
vy oes mausimas. 

Seselių pranciškiečių rėmėjų seimas spalio 3 d. po pamaldų prie Marijonų kep.ydos P. Malėtos 

Bekalbėdami apie lietuvišką 
jaunimą ir jo problemas, daž
nai prisimename tik 16—kos ar 
20 metų jaunuolį, bet praeina
me nematomis pro didelę gru
pę jaunų žmonių ir neišnaudo-
jame jų potencialo. Tai mūsų 
naujai universitetus baigusie
ji. Dažnai jaunuolis, būdamas 
vaiko metuose, yra veiklus jau
nimo organizacijoje. Pradėjęs 
studijuoti, išvažiuoja iš lietu
viškų centrų arba taip apsi
krauna studijomis, kad nelie
ka laiko organizuotai veiklai ir 
nuo jos nutolsta. Kai baigia 
mokslus ir vėl turi kiek dau
giau laiko, jo amžiaus žmonių 
grupė organizacijoje jau išsis
kirsčiusi, jų vietas užėmę jau
nesni, su kuriais toks jaunuo
l i s j a u č i a s i s v e t i m a s . 
Dažniausiai jis nubyra ir iš
nyksta iš lietuviškos veiklos. 

Ar neturėtų organizacijos to
kius jaunuolius susimedžioti, 
sukviesti vienam kitam pa
bendravimui, šventei? Ar ne
vertėtų juos (net ir tokius, ku
rie niekuomet organizacijai 
nepriklausė) veste atsivesti į 
savo tarpą ir tuo būdu vėl susi
draugauti, prisipratinti? Jeigu 
turimos jaunimo organizaci
jos negali ar nenori to padary
ti, tai reikėtų įsteigti kitas or
ganizacijas vien mokslus 
baigusiems, kur jie galėtų pa
bendrauti ir veikti saviškių tar
pe. Nėra abejonės, kad daug to
kių mokslus ba igus ių jų 
jaunuolių grįžtų į liet. bend
ruomenės veiklą ir atneštų 
daug naudos lietuvybei. 

Kas turėtų perimti veiklą 
iš senosios ka r t o s? 

Skundžiamasi, kad jauni
mas nenori perimti visuomeni
nės veiklos iš pavargusios se
nosios kartos. Bet ar tikrai 
jaunimo vieta tą veiklą perim
ti? Atrodo, kad nejučiomis per
šokame labai rimtą veiklos 
perėmėjų grupę. Iš senosios lie
tuvių veikėjų kartos veiklą tu
ri perimti ne jaunimas, o vidu
rinioji karta! Jeigu mes 
jaučiamės, kad esame lietuvy
bei praradę jaunimą, tai šis 
praradimas yra tik kito prara
dimo pasėkos. Mes esame pra
radę viduriniąja kartą, o per ją 
— prarandame jaunimą. 

Kai naujieji ateiviai — da
bartinės vid. kartos tėvai — su
važiavo Amerikon, pirmoji 
daugelio mintis ar rūpestis bu
vo, kaip galima greičiau įsi
kurti, prasigyventi ir įleisti 
šaknis šiame krašte. Cia paga
liau atsirado proga atgauti vis
ką, kas per karą prarasta. Ver
tybių mastas susimaišė. 
Pagrindinėmis vertybėmis ta
po medžiaginės. Jie buvo lie
tuviai, nes nieku kitu nemokė
jo būti, bet ta lietuvybė per 
daug branginama nebuvo. 
Vaikai, gimę Lietuvoje ir Vo
kietijoje, tėvų rūpesčius supra

to ir pasisavino. Jie siekė 
mokslo, jie įsigijo karjeras ir 
rezidencijas, jie tapo "pasau
lio piliečiais". Lietuvybė darė
si paviršutiniškesnė. Ilgainiui 
apie 90 proc. šios kartos žmo
nių nuskendo savo patogiose 
pozicijose. Mes niekur jų ne
matome, negirdime. Jie yra mi
rę mūsų išeivijos veiklai. 

Kiek lietuviškų knygų jie 
perka, o ir nupirkę, kiek skai
to? Kodėl tos knygos randa vie
tos tik rūsių lentynose? Kada 
vaikas matė tėvą skaitant lie
tuvišką knygą? Jeigu kas kvie
čia į kultūrinį renginį, prašo 
paaukoti truputį laiko ar pini
gų, kaip šie mūsų lietuviai kal
ba apie tokius? Kaip jie atsilie
pia vaikų akivaizdoje apie lit. 
mokyklas, mokytojus, organi
zacijas, veikėjus? Kodėl jie ne
girdi, kai vaikas angliškai at
sako į jų lietuvišką klausimą? 
Kiek kartų jie vaikus vedasi į 
lietuviškus kultūrinius rengi
nius, perka jiems lietuviškas 
knygas, parodo, kad jiems lie
tuvybė ir lietuviškumas yra la
bai svarbu? Tokių ir panašių 
klausimų galėtume labai daug 
rasti. Pagalvoję apie atsaky 
mus, gal būt, aiškiai suprastu 
me, kodėl jaunimas bodisi lie
tuvybe. 

Žvilgsnis į ateitį 

Ne kiekvienas suaugęs suge
ba būti visuomenės veikėju, 
tuo pačiu ir ne visi jaunuoliai 
tinka būti vadais. Situacija jau 
nėra tokia baisi, o ateitis tokia 
beviltiška. Jeigu yra didelis 
skaičius jaunuolių, kurie nesi
domi lietuvybe, tai yra nema
žai tokių, kurie veikia lietuviš
koje visuomenėje, domisi 
švietimu, organizaci jomis. 
2monėms dažnai geriau patin
ka pesimistinės dejonės, negu 
ieškojimas teigiamybių, dėl to 
tik mažai girdime apie vei
kiančius lietuvybei jaunuolius 
ir tiek daug apie nubyrėjusius, 
pasyviuosius. 

Šiuo metu yra daugiau lietu
viškai susipratusiu jaunimo, 
negu prieš 10 metų. Tam yra 
daug priežasčių. Prie to prisi
dėjo ir Simo Kudirkos žygis į 
laisvę, padėjo Amerikoje pa
plitęs, "savo kilmės šaknų" ieš
kojimas, net kelionės į Lietuvą 
ir asmeniškas susipažinimas 
su tėvų žeme. Reikia tik dau
giau pastangų iš suaugusiųjų 
pusės, kad surinktume nuby
rančius, kad ugdytume spau
dos darbininkus ir literatus. 

Nesiūlykime savo jaunuo
liams pelų, kai jie ieško dvasi
nių vertybių. gTūdų. Peržiūrė
kime savo o rgan izac i jų 
programas, o ypač pakeiskime 
savo neigiamas pažiūras į lie
tuvišką jaunimą. Be to. jau yra 
vėliausias laikas susirūpinti 
lietuviškų mokyklų parama, 
nes jos savo suoluose ugdo bū
simųjų ateities kartų veikėjus. 

SKIRTINGI 
PASAULIAI 

Ištraukos iš romano 
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„Labai džiaugiuos, kad Agutė .iš mūsiškės tešlos' 
— irgi menininkė. Palinkėk jai nuo manęs sėkmės. 
Manau, kad Danutė eis irgi tuo keliu. Pas mus dabar 
vyksta Pabaltijo Teatrinis pavasaris — varžybos 
Tiesa, pamiršau pasigirti — Ministrų taryba paskyrė 
man asmeninį atlyginimą, priedą prie algos 500 
rublių. Turiu pasakyti, kad tokią algą nedaug kas 
gauna, taip, kad reikės pradėti įsivaizdinti... 

„Sekančiame laiške parašysiu daugiau. Rolan
dai, dar vienas prašymas: jei jau sumanysi ką nors 
dar pasiųsti, tai su vaistais gal įdėk, jei galima, 
kramtomos gumos. Matai, bėda — rūkau, noriu mesti. 

' bet negaliu. Buvau metusi vasarą, tai valgiau viso
kius saldainius ir nutukau. O jei būtų kas kramtyti, 
gal nenutukčiau. Danutė irgi labai prašo tos gumos — 
jai ir įdomu, ir naudinga, nes ji irgi turi blogą įprotį 
kramtyti nagus. Ar pas jus dar madoj toji guma? 

„Na, kol kas bučiuoju visus tris karštai, o mergai
tės prašo padėkoti už dovanas — reiktų Tau pamatyti 
jų snukučius — tai geriausia padėkos išraiška. Jonas 
labai dėkoja už Jūsų rūpestį ir siunčia daug linkėji
mų. Jūsų Petronėlė". 

Smagu padaryti artimiesiems ką nors gero. Mudu 
su Silvija, atsimenu, buvome labai patenkinti, kad 
mūsų siuntimai tun tokį malonų atgarsį. Atsaky-

ntini. sesuo Petronėlė atsiuntė dama ra PIU 

„Mielas Rolandai! 
..Mano siuntinuką gavau jau gegužės 2 d., bet 

atsiėmiau neseniai, nes kaip tik tuo laiku baigėsi 
mano paso terminas ir reikėjo gauti naują pasą. 
Labai labai ačiū už visas dovanas! Jos tokios gražios, 
kad nežinau, kur jas ir pritaikyti. Ačiū labai už vais
tus. Baltąsias tabletes pradėjau vartoti pati, o žaliųjų 
dar nežinau, ar duoti Jonui, nes gydytojas žadėjo 
patikrinti. Aspirinas puikus daiktas ir labai reikalin
gas. Inhalatorių nuo slogos saugoju, kaip akį, o kitą 
nuvešiu mamai (kitą savaitę važiuosiu su Danute 
Kaunan, į ortopedinę dirbtuvę, nes mudvi abi turime 
iškraipytas pėdas). 

„Jonui vakar vėl buvo priepuolis — skausmai 
kairiame šone, užėsys galvoje... Daktaras liepė gulėti 
ir visai nesikelti kelias dienas. Aš labai susirūpinusi, 
nes jau porą mėnesių jis daug geriau jautėsi ir buvo 
beveik sveikas. 0 dabar vėl porą mėnesių negali 
nieko dirbti, nei galvoti, nei jaudintis. Kaip matai, 
mano laiškai ne per linksmiausi ir tik nemalonūs 
skaityti. Rolandai, saugok sveikatą, nes tai iš tikrųjų 
svarbiausias dalykas pasaulyje. 

„Zinai, mane graužia sąžinė, kad dėl manęs turi 
visokių rūpesčių ir išlaidų. Nors ir labai gražūs Jūsų 
.skudurėliai', ir labai viliojantys, ir labai jais 
džiaugiamės, bet geriau Tu man jų nesiųsk, nes bijau, 
kad dažnokai teks Tave pavarginti prašymais dėl 
vaistų; o Tu gali pristigti kantrybės ir pasakyti: kiek 
gi. po velnių, ten gali prikišti! 

„Štai, pavyzdžiui, aš žadu netrukus paprašyti 
Tavęs vieno daikto. Vienas pažįstamas gavo iš už 
jūrų tokį mažą mikrofone!; į ausi ir ėmė puikiai girdė
ti. O Tu gal nežinai, kad Jonas nuo mažens negirdi 
dešiniąja ausim, iš kurios būgnelis jam iškritęs. 
Noriu, kad jis prisimatuotų iš to pažįstamo tą 
mfkrofonėlį — ar jam padėtų ar ne. Ir jeigu padėtų, tai 

aš Tavęs labai prašyčiau paieškoti tokio daikto. Tai 
matai, kiek aš dar ketinu Tave išnaudoti. Tai jau 
geriau manęs nelepinkit — apsirengsiu ir savais, o 
kiek gali. padėk sutaisyti Jono sveikatą. 

„Kavą geriu tik aš, beveik niekam neduodu. Su 
grietinėle labai skanu. Ir nuostabu, kad nelieka jokių 
nuosėdų — viskas ištirpsta! Jonui kavos gerti negali
ma dėl širdies, taip pat nesiųsk, nes mes aoseinam 
savąja, jos yra pakankamai, ir gana geros. 

..Dar vienas prašymas. Jei rašysi mamai, tai 
nerašyk paštan .iki pareikalavimo', nes Vilniuj jai 
Tavo rašytas laiškas guli nuo kovo mėnesio, o tai 
nelabai gerai. Ji negalėjo jo pasiimti, nes jos pasas 
buvo Kaune, o dabar ir ji pati Kaune. Aš jai parašiau 
apie tą laišką, tai ji man atsiuntė labai .nuodingą' 
laišką, maždaug, kad aš esu visai giušė, o ji protinga, 
nes parašiusi Vilniaus paštan atviruką su prašymu 
persiųsti jai laišką Kaunan. 

..Bet aš žinau, kad tai nieko nepagelbės, nes jie 
gali persiųsti tik tuo atveju, jei jos pareiškimas būtų 
paduotas Vilniuje, apmokėtas žyminiu mokesčiu, 
sutikrintas su pasu ir t.t. Mama gi to viso nesupranta 
ir jai išaiškinti nėra jokios vilties. Ji galvoja tik apie 
save, o kas iš to kitiems — jai nerūpi. Kam gi reikia, 
kad pašte būtų tiek alaso0 Po trijų mėnesių neatsiim
tus laiškus naikina, tai jei ji neatvyks pasiimti, tai ir 
negaus. Žodžiu, jei turi jos adresą Kaune, tai rašyk į 
namus, o ne paštan. Ji gyvena (sesuo duoda adresą). 

„Na, nepyk už visus vaidus laiške. Nieko malo
naus šį syk; netaria parašyti, nes kai namuose ligo
nis, tai jokios nuotaikos nėra. Šiaip viskas eina gerai. 
Vaikai sveiki, mokosi gerai, nekvaili ir ne perdaug 
išdykę. Darbas man irgi sekasi gerai. Lauke pavasa
ris, nors ir šaltoka — 15 laipsnių. Padėkok nuo manęs 
savo Silvijai ir daktarei Marytei už rūpesčius. 

.Rus daugiau) 
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BOSTONO 2INIOS 
P a m i n ė t a LB 30 

m e t ų sukak t i s 

Spal icrž dieną įvyko LB 30 
metų išsilaikymo banketas, ku
rį organizavo L.B. Bostono 
apygardos vicepirmininkas V. 
Kubilius, įdėjęs ilgų valandų 
darbą. J a m talkininkavo jo 
žmona. Banketas vyko Lan
taną restorane, Randolf, Mass. 
Buvo susirinkę apie 150 žmo
nių iš Bostono bei apylinkių, 
kaip Cape Code, Worcesterio, 
Brocktono. 

Pobūvi pradėjo V. Kubilius, 
LB Bostono apygardos vice
pirmininkas. LB sveikino apy
gardos pirmininkas dail. Jo
nas Rūtenis. Buvo taip pa t 
pasveikintas tik ką po ligos 
atsikėlęs ir atvykęs į šį pobūvį 
tarybos prezidiumo pirminin
kas inžinierius Vytautas Iz-
bickas. Krašto valdybos var
du sveikino krašto valdybos 
vicepirmininkas J. Urbonas. 

Po sveikinimų buvo aka
deminė ir meninė dalys. Kal
bėtojas buvo jaunas Kanadoje 
gimęs inž. Almis Kuolas, 
tarybos narys . Prelegentas pa
brėžė, kad jis nenorįs žiūrėti į 
LB 30 metų praeitį, nes nesąs 
istorikas, nenori būti nė atei
ties pranašu. Jam rūpi dabar
tis. Išeivijos organizacijų atei
tis yra sunki, reikalaujanti 
asmeninių aukų. Daug aukų 
buvo padėta ir LB organizuo
jant ją ir jai išsilaikant. Retai 
kuri organizacija yra susilau
kusi tiek daug kritikos už taip 
gerai atliktus darbus. Prele
gentas tuos darbus išvardino: 
tautinių šokių ir dainų švenčių 
organizavimą, jaunimo kon
kursų organizavimą, Lietuvių 
Fondo, lituanistinių mokyklų, 
ypač jų programų nustatymą. 
Bendruomenę turime remti mo
raliai ir medžiagiškai, remti 
konstruktyvia kritika. Didžioji 
dauguma lietuvių yra vienin
ga LB atžvilgiu, paniekinanti 
kritika neverta dėmesio, nes ji 
destruktyvi ir jos nėra reikalo 
kelti spaudoje. Kokia LB atei
tis ateinančių 30 m.? Lietuvos 
išsilaisvinimas nėra šviesus, 
bent porą dešimčių metų Lie
tuva bus okupuota, ir su tuo 
rnes turime skaitytis. 

LB rūpi mokslo ir kultūros 
puoselėjimas, lietuviškos są
monės išlaikymas. 

Prelegentas rėmėsi dr. K. 
Skrupske l io skelbiamomis 
mintimis. J i s išeivijoje lietu
viškos sąmonės išlaikymą ski
ria į du laipsnius: paviršuti
n i š k ą l i e tuv ių s ą m o n ė s 
išlaikymą, kaip automobi
liuose parašų lipdymas, Senk
au kaip "pabučiuok, aš esu lie
t u v i s " , d a l y v a v i m ą 
demonstracijose, laiškų rašy
mą senatoriams ir kongres-
manams . 

Dr. K. Skrupskelis vadina šį 
laikotarpį paviršutinišku ir 
prieš pastato antrąjį laipsnį — 
išlaikyti lietuvišką sąmonę, 
vartojant lietuvių kalbą, ją 
puoselėjant. Lietuvių kalba 
nyksta. Jeigu nebus kalbančių 
lietuviškai, nebus ir rašančių 
lietuviškai, kūryba išnyks. To
mo Venclovos nuomone, poezi
jos supratimas gali vykti tik 
per gimtąją kalbą. Šių laikų 
okupuotoje Lietuvoje kūrybi
nių spragų užpildymą gali pa
daryti tik išeivija. Mūsų nepri
klausomybės laikotarpio liudi
ninkai yra šiandien žmo
nės, sulaukę senyvo amžiaus. 
Kai jie išnyks, su jais liks tik 
sovietinė istorijos interpretaci
ja. Filosofavimo Lietuvoje nė
ra. Išeivijoje yra Juozas Ere
tas. Antanas Maceina, Juozas 
Girnius ir kiti. LB uždavinys 
turėtų būti lietuvių sąmonės 
palaikymas, spausdinant ir re
miant minėtų autorių kūn-
nius. Tai yra svarbiau už šven
čių rengimą. 

LB turėtų būti svarbu infor
macijos apsikeitimas su ok. 
Lietuva. Informacijos perduo
ti į ok. Lietuvą ir informaciją 
gauti iš Lietuvos. Antroji dalis 

yra gerai sutvarkyta: gauna
mos yra Katalikų Baž. Kroni
ka, Aušra, Alma Mater. Siun
timas informacijos į Lietuvą 
yra labai menkas. Taip pat 
supažindinimas amerikiečių 
su komunizmu yra apverk
tinas: jeigu po Afganistano 
įvykių amerikiečiai dar nepra
regi, tikrai liūdna. Bendruo
menė turėtų sudaryti planą, 
kaip įvežti žinias į Lietuvą. 
Prelegentas siūlo sušaukti kon
ferenciją, kurioje dalyvautų 
grupių , įvairių sričių moks
lininkai ir spaudos atstovai. 

LB turėtų skirti daugiau dė
mesio parapijų tautinei reikš
mei ir veiklai. Iš 14 rezoliucijų, 
priimtų JAV LB suvažiavimo, 
parapijoms buvo skirta ma
žiausia reikšmė. Daugiau dė
mesio buvo skirta, kaip su
rinkti lėšas pasiuntinybės 
namams tvarkyti, enciklo
pedijos papildomojo tomo iš
leidimui ir kitiems reikalams. 
Ateinantieji 30 metų reikalaus 
dar daugiau aukų ir pasišven
timo. Tam ir mes turime ruoš
tis. 

Inžinieriaus Kuolo paskaita 
buvo išsami, įdomi ir rimta. 

Meninę dalį atliko Daiva 
Mongirdaitė, sopranas, ir Sau
lius Cibas, pianistas. Daivos 
Mongirdaitės programa šiltai 
klausytojų buvo priimta. Jos 
gražus, minkštas sopranas, 
lengvas dinaminės linijos ėji
mas, puiki interpretacija ir ji 
pati, kaip šiltas ir malonus as
muo, patraukė klausytoją. Sau
lius Cibas atliko vieną dalyką 
fortepijonu, taip pat palikęs 
puikų įspūdį. Menininkai atli
ko Ramunės dainą iš operos 
Gražina — komp. Karnavi-
čiaus, Gražinos dainą iš tos pa
čios operos, Dukružėlę — kom. 
Sarpaliaus, "Yum Yum Song" 
iš operetės Mikado Gilber ir 
Sullivan. Saulius Cibas solo 
paskambino Chopeno baladę 
G. minor. Toliau vėl Daiva 
Mongirdaitė padainavo Išdy
kęs rudenėlis — Budriūno, 
Meilės rytas — Gaidelio, Vili
ja iš Linksmosios našlės ope
retės Leharo ir Valsas iš tos 
pačios operetės. 

Banketas turi savo charak
terį — gerą vakarienę ir šo
kius. Po vakarienės visi šoko ir 
linksminosi iki vėlaus vakaro. 
Nuotaika buvusi puiki ir šven
tiška. 

Elena Vasyliūnienė 

MAISTAS IR LIGOS -
MAISTO BIOCHEMIJA 
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas spalio 16 d. 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, surengė supažindini
mą su dr. Petro Kaladės kny
ga "Maistas ir ligos — maisto 
biochemija". Susirinko gražus 
būrys bostoniškių. Ir kaip ne
sirinkti, juk maistas yra labai 
svarbus žmogaus vystymuisi, 
augimui ir panašiai. O taip pat 
reikia susipažinti ir su ligo
mis, kurios atsiranda dėl blo
go ar neišbalansuoto maitini
mos i , k u r i s t a m p a n e t 
kenksmingas. 

Klubo pirm. Elena Vasyliū
nienė pasidžiaugė, kad jai 
esanti garbė supažindint bos-
toniškius su autorium tos 
mums taip svarbios knygos 
išleidimo proga ir su pačia 
knyga. Trumpai papasa
kojo dr. Petro Kaladės bio
grafiją. Gimęs 1909 m. Stan
kūnų kaime. Pandėlio vis., 
baigęs Rokiškio gimnaziją, 
Dotnuvos žemės ūkio akade
miją, dirbęs įvairiose Lietuvos 
maisto pramonės srityse. 1945 
— 1949 Georg — August uni
versitete, Goetingene, Vokieti
joj, studijavęs agronominę che
miją ir cheminę mais to 
technologiją. 1949 m. ten pat 
gavęs daktaro laipsnį. 1954 — 
1957 m. Northeastern univer
sitete. Bostone, studijavęs ir 
baigęs chemiją, specialiai gi
lindamas studijas biochemijos 
ir branduolinės chemijos srityj. 

Prelegentas dr. Alfredas Kri-
siukėnas apžvelgė visus kny
gos skyrius ir poskyrius: Mais
to mokslo vystymasis istorijos 
slinktyje net nuo Akmens am
žiaus, Maisto pagrindinės 
funkcijos (kūno statyba ir ener
gija), sveiko žmogaus kūno su
dėtis; kiek yra proteinų, rieba
lų, karbohidratų, vandens, 
mineralinių druskų ir pan. 
Kiek žmogus sunaudoja kalo
rijų miegodamas, stovėdamas, 
dirbdamas, bėgdamas ir t. t. 
Kiek koks maistas turi kalori
jų. Apie proteinus, kiek žmo
gui jų reikia ir kiek ir kokiame 
maiste jų yra. Apie lipidus — t. 
y. įvairių rūšių riebalus, jų 
reikšmę ir kai kurių kenksmin
gumą. Apie karbohidratus — 
angliavandenius. Tai didelė 
grupė cheminių junginių: cuk-
rai, krakmolas, celiuliozė ir kt. 
Vitaminai, jų atradimas, tyri
mai, jų svarba žmogaus kūnui 
ir pan. O tų vitaminų yra daug 
ir jie visi yra svarbūs kūnui. 
Jais galima padėti žmogaus 
sveikatai, bet kai kurių padau
ginus, galima ir pakenkti. Ge
ležis, jodas, varis ir kiti, kiek ir 
kokiame maiste jų yra ir kiek 
žmogui reikalinga. Apie mais
to paruošimą ir laikymą, koks 
procesas vyksta jį verdant, ke
pant ir laikant. Arteriosklero-
zė, kas ji yra, kas ją sukelia. 
Kokie yra patys pirmieji jos 
reiškiniai. Širdies atakos ir 1.1. 

Aukštas kraujo spaudimas ir 
kaip jo išvengti. Nervinės 
įtampos, cukrinės ligos arba 
diabetas. Mankšta ir koronari
nės širdies ligos. Ir pabaigoje 
knygos esą 10 punktų sveika
tos apsaugai. 

Dr. Alfredas Krisiukėnas la
bai įdomiai pasakojo apie kny
goje rašomus dalykus, taip pat 
vis pridėdamas, kad kai kurie 
dalykai jais taisomi, o kiti 
pagadinami. Tačiau tai esanti 
šios srities pirmoji mokslinė 
knyga lietuvių kalboje. Kitose 
kalbose tai yra parašyta ir šiai 
knygai iš tų knygų imti duo
menys. Verta kiekvienam su ja 
susipažinti. 

N A U J A S " T H E T R U T H " 
N U M E R I S 

Neseniai išleistas naujas 
laikraščio "The Truth" nume
ris, š. m. nr. 4. J is visas paskir
tas susipažinimui su komunis
tų darbais. Laiškų skyriuje 
rašoma: "Kennedy ignors Hu-
man Rights in Baltic Lands". 
Šį pavasarį JAV senatas ir at
stovų rūmai priėmę rezoliuciją, 
paskiriant birželio 14 d. kaip 
Baltic Freedom Day. Preziden
tas ją pasirašęs. Visi Massa-
chusetts atstovai rėmę šią re
zoliuciją, i šskyrus vieną 
Kennedy. 

"Soviet Union's forced la-
bor" rašoma, kad Sovietų Ru
sijoj įsteigtos 7 priverčiamojo 
darbo stovyklos tiesimui dujo
tiekio iš Sibiro į Vakarų Euro
pą. 

"Kairys Trial Told of So-
viets Bid To Smear Latvians 
as Nazis". Čia rašoma apie 
Kairio bylą, kurioje liudijo 
Imants Lesinskis. 

rapijoj mokykloje mokiniams 
antroji kalba — lietuvių kalba. 

"The Boston Globė" spalio 
14 d. laiškų skyriuje keli laiš
kai "Many knevv torture at 
hands of Soviets". Toliau ra
šo, kad komunistai išžudė 
143,000,000 žmonių, o 100,000 
sovietų vergų dirbs prie Sibiro 
dujotiekio su vakariečių tech
nikine parama ir tuo stiprins 
komunizmą. 

RENGINIAI 

Kul tū r in i s Subatvakar is 
spalio 30 d. Tautinės sąjungos 
namuose, 484 E. 4th gatvėje, 
So. Bostone. Jame bus Dan
guolės Kuolienės dailės paro
da. 

Rel iginis koncer tas lap
kričio 7 d. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bosto
ne. Bus atliekama komp. 
Jeronimo Kačinsko parašyta 
Šv. Pranciškaus garbei 800 ju
biliejaus proga "Saulės gies
mė". Ją atliks Berklee kolegi
jos choras, solistai ir muzikai. 
Koncertas vyks bažnyčioje po 
10 vai. Mišių. 

š v . P e t r o parapi jos b a -
za r a s lapkričio 14 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje. 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s 
šventės minėjimas ir LKV 
S-gcs Bostono skyriaus su
kakties paminėjimas lapkričio 
21 d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje. 

L i e t u v o s n e p r i k l a u s o 
mybės šventės minė j imas 
vasario 16 d. Jame kalbės kun. 
dr. Juozas Prunskis. 

" A u š r o s " 100 metų su
kakt ies minėj imas įvyks ba
landžio 24 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 
Rengia L. B. Bostono apygar
da. 

Maironio minėjimą ren
gia L. M. F. Bostono klubas 
lapkričio 20 d. 3 vai. p. p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
mažojoj salėj. 

Komp. Ju l i aus Gaide l io 
operos " M i n d a u g a s " prista
tymą rengia L. M. F. Bostono 
klubas gegužės 1 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos salė
je. 

CLASSIFIED ADS 
IiKUOMOJAAU. — FOR S E N T 

LIETUVIU FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2 4 2 2 W. M a r q u e t t e Rd. C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
Te le fonas : 737-2110 

AKTYVAI - $2,000,000 

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

2422 W. Marąuette Rd., Chicago 

Sekmadienia is 10:00—1:00 p.p. 
J a u n i m o centre 5620 S. Claremont 

1 0 - 2 6 - 8 2 įMOKA UŽ: 

Einamąją Sąskai tą 8% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 9% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 9-2% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 10.5% 
All-Savers Certifikatus 7.48% 
IRA — pasir inkimas: 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Certifikatai . 
* Procentai keičiasi kas savaitę. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki 8100,000. 

P A S K O L O S : 

Asmeninės nuo 12.9% 
N a m ų (Mortgages) nuo 12.9% 

ISNUOM. 4 kamb. butas (2 mieg.), 
72-os ir Maplewood Apyl. Nėra viri
mui krosnis nei šaldytuvo. 250 dol. 
mėn. Vidutinio amž. žmonėms, tik su
augusiems. Skambint Ninai (angliškai) 
tel 599-2258. 

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

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS 686-2960 

10% — 30% — 80% pltfau mokSait 
a i apdraudą nuo ugnlas Ir automo
bilio IMU mua. 

FRAN K Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

H E L P WANTED — MOTERYS 

WANTED VVOMAN to do light house-
work and ironing 2 days (2 hours a 
day, $5.00 per hour). Near 87th and 
Pulaski. Call after 6 p.m. 582-7755. 

RŪBŲ VALYKLAI reikalinga pri
tyrus i siuvėja; i r pr i tyrusi mote
r i s valyti ir pro syti rūbus . 
2941 W. 95 St . _ Tel. 424-5740 

Wanted woman to do house clean-
ing. 9 a.m. to 3 p.m. Experienced. 
Vicinity 103rd St. & California Ave. 
Call to 5 p.m. 239-6677. 

I E Š K O N U O M O T I 

PENSININKUI REIKALINGAS mažas 
butas Marąuette Parke. Skambinti 
737-4095. 

R E A L E S T A T • 

iNiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiH 
{•airi«| prakių pasirinkimu nabrangiai 
ii mOaų aaadMio. 

OOflMOg P A R C E L * EXPREM 
2901 W . 69th St, Chicago, IL 00C29 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Tai. — m-I717 

Vytautai Valantinas 
NHIHNUIIIHIIIilIHNIUUIlllUUllIlIlUirilll 

(iHHiiiiiMiiiii i i i i imiiiii i imiiiii i i i i i iuiiii 

T E L E V I Z I J O S 
•pa l ro toa ir papras tos . Radijai, 

Star te Ir Oro Vaaintuvai. 
Pardavimas i r T ą s y m a s . 

M I G L I N A S TV 
SU6 W. 60 SU teL 776-1486 

ttlil11iHU!H!t!UHllllHillUUlilUtUUliUilt 

HMnUllllllllIflIlIlIlIlIlIlIflIHIlItlillIiilill 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. J78-1882 arba S76-oW« 
iiiiuiimmiumuiusiiiiii 

Kam mokėti nuoma — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė-
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyl. 

Skambint 436-7879 
ŠIMAITIS REALTI 
2951 West 68rd Straet 

"Point of Vievv Rights vs Op-
pression" Juozas Prunskis 
(persisspausdino iš Chicago 
Tribūne) rašo apie pavergtas 
tautas, persekiojimus, kas ra
šoma "Lietuvių Katalikų baž
nyčios kronikoje" ir daug kitų 
straipsnių apie sovietų baisius 
darbus. 

"The Truth" viso 32 pusla
piai ir visur sovietų darbai 
pasaulyje, o ypač paverg
tuose kraštuose. 

"The Truth" adresas: Free
dom Company, P. O. Box 582, 
Plymouth. N. H. 03264. Kaina 
metams 7.50 dol. 

KITI LAIKRAŠČIAI 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines - XI. 2 d. 
V&inės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta } tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

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

Kviečiame visus įsijungti J šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 

mirusiųjų vardus siųskite: 

Marian Fathers, 8336 So. Kilbourn Ave.. Chicago, 111. 60629 

Sia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

MtiitiHitiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiimsnuii! 

M. A. Š I M K U S 
UfCOMB T A I U R V I C B 

S O T A R I PUBLIC 
U M S. Map4ewood, teJ. 254-7450 
Taip pal daromi VERTIMAI, 
OIU1HMJ Mkviatlma.1. pildomi 
PIL1ETTBM PRAiTMA.1 Ir 

mitoki* blaškai. 
iiHinnnTnnmniiniiiiuuiuuiiuiiiitHiii 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $... 

V A L O M E 
KILIMUS LR BALDUS 

Plauname h* vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5158 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NTDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

M O V 1 N G 
Nesu v l i v J U 1 

Suskirstyta 
donas ratas, 

mnniiiiiimriiiiiiii'iiiiiiiiimiimiiiiiiiti 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimai — Valdymas 

Namu pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedde Ave. — 778-UM 
MiiHiiiiiiiiiiiiiHimiiiimiimimuuamu 

D E M E S I O I 
iiumiiiniiiiimiiimiiHiuiiiimiii. iiiiiit 

RADIJO PROGRAMA 
VĖL NAUJAS LAIKAS 

Seniausia Lietuvių Radijo programa 
Naujoj Anglijoj 

• 
Pradedant spalio 24 d., sekmalienį, 

radijo programos, vadovaujamos Ste-
i Dono J. ir Valentinos Minkų, girdėsite 
i nauju, pailgintu laiku, nuo 8:00 iki 8:45 
i vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty kaip ir 
dabar. Radijo programų popiet nuo 
4:30 iki 5:00 vai. popiet jau nebus. 

3us perduodama vėliausių, pasaulinių 
žinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutes pasaka. Sią 
jrogramą veda Steponas ir Valentina 
viinkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. eiefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
aite taipgi didelį pasirinkimą lietuvis-

jkų knygų. 
i u i i i l l i i i i i i l i i n l l l i l s > l f ! l f ; i Į ! l | ! ! j | l l l ! ! l M ! i l t ! 

iiiiiinmiiiiiiiimiiimiimiiniimimiiiir 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 

Boston Herald American I 
rugsėjo 28 d. rašo, kad turtin- I 
giausias rusų autorius yra § • 
Alexander Solžennicyn, kad po 5 
ištrėmimo iš Sov. Rusijos jis = 
jau gavęs už savo raštus per 16 = 
milijonų dolerių. {§ 

"The Pilot" spalio 8 d. rašo £ 
"Programs In Other Langua- I 

M111111111111111!ITITI!!11 f 111111 i f 111 f 1111 i 11! HI i ! 11! 11 i 1111111M!11!1111111II111!f f 1M:1111 f I f 111111 

j JAY DRUGS VAIST INĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 

ŠERĖNAS perkrauato baldus ii 
kitu* daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-806* 

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus 

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

Tel. — 476-8402 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAI 
DUMYNAI • KOSMETIKOJ REIKMENYS 

D rUHLMAN. B S.. Reęxainv*»M ra^unina** 
Atdara fcokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro. 

iaatini' iiiian rmo 9 vai ryto iki 8:3C ral 

Tel — 4 7 6 - 2 2 0 6 

= timimmmiiiiimimiiiiiimimiimiimii 
1 NAMŲ APŠILDYMAS 
= Išvalau ir įdedu visų rūšių 
S Pečius ir Vandens Šildytuvus 
= A. BANYS — Tel. 447-8806 
S HIIHIHflIlimtttHlllttfinUfltlItlIlftfMMIl 

axar' 

Rudenio saulės rau-
Lietuviški debesys. 

Vandens žo:J. Esu pozityvus ir 
p rakt i škas reajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankrs Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

TU. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 

iniuiimiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiMiMiiMi 

Henr ikas R a d a u s k a s 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 

Išleido Vytautas Saulius 1978. 
Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
.gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.7,3. Tll. gyv 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už-

5 Rernkite tuos verslininkus ku- saKyrnus JStl DRAUGAS, 4545 

ges", kad Šv. Petro lietuvių pa fiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimuiiiiUiuuuJHiiuiiiiuiuuiiiiuiiiiiiiiitniiiiiiuiiniiiinininnnh? fiier.. . . i irauk 

W. 53rd S t . rh i r ago , 111. 60629. 
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PRADĖJO DARBUS 

Jaunimo centro Moterų klu
bas jau pradėjo savo darbą. Va-

ALIAS GOLFO TURNYRAS 
m PIKNIKAS 

Gražų sekmadienio, spalio 3 

DARIAUS GIRĖNO 
MOKYKLOS VAKARAS 

Mokykla pradėjo 1982-83 
mokslo metus su sumažėjusiu 
mokinių skaičiumi. Blogas ženk 

CHICAGOS ŽINIOS 
DINGO ROBOTAS 

Robotas, kuris atrodė lyg bu-
las, kad mažėjame, o ne didė- t e l i s - b e t ? a l e J° kal t>eti visokio-

karomų sezonas buvo atidary-; d., rytą 37 golfininkai pradėjo | j a m e Lietuvybė silpsta žmonių ' m i s kalbomis, siunčiamas į ati-
tas rugsėjo 17 d. su Ir. Kriau-; varžybas Woodridge golfo lau-' *" 
čeUūnienės skaidrėm ir pasako- i kuose. Visi nariai varžėsi dėl, d ė s n i u s . V i s i _ , ,. 
jimu Skaidres buvo is paskuti- \ Jono Talandžio pereinamosios ; s t e n g i a s i į ^ į ^ į ~ t a ^ t 
nes Ir Knauceliumenės kelio- taurės, kuri nuo 1972 metų k e - | b e s : v a r n ė n a i l i e k a v a r n ė n a i S i 
nes po Europą. Spalio 12 d. su- I liavo iš rankų į rankas, vis dar 
sirinkime dalyvavo nemažas nesurasdama pastovaus šavinin-

prieš gamtos' daromos krautuvės parodą, din
go be pėdsakų O'Hare aerodro
me. 

STUDENTAMS 

skaičius narių. Pirmininkė S. j ko, laimėtojo tris kartus iš eilės 
EndriJonienė pradėjo susirin- arba penkis kartus su pertrau
kimą labai punktualiai, lygiai 7 i komis. Nuo šių varžybų pra-
val. vak. Geras dalykas punktu-; džios laimėtojais buvo šia tvar-
alumas, labai geras, bet kartais', ka: 1972 m. — A. Smolinskas, 
dėl susidėjusių aplinkybių tai ir i E. Lapas, E. Lapas, D. Varnai-
ateini pora minučių vėliau. Kar- j tis, pertrauka dėl lietaus, J. Ku
tais tenka su vaikais dalintis au-
tomoboliu, kartais tas ar kitas 

bilius, J. Baris, J. Kubilius, J. 
Kubilius, A. Kazakevičius. 1982 

šeimos narys nespėja laiku grįž- i metų pirmos vietos laimėtoju su 
ti, o kartais ir daktaro laukia
majam užtrukti. 

Praeito susirinkimo protoko
lą perskaitė sekretorė S. Buro-
kienė. Iždininkė O. Rušėnienė 
trumpai paminėjo, kiek buvo 
išleista ir kiek dar yra kasoj. 
Toliau pirmininkė S. Endri jo 
nienė pranešė, kas turi būti pa 
daryta artimiausoj ateity. Spa
lio 22 d., penktadienį, buvo Laiš 

74 smūgiais tapo A. Smolinskas, 
kuris antrą kartą priglaudė tą 
taurę savo namuose iki kitų me
tų rudeninio turnyro. Antrą vie
tą su 77 smūgiais išsikovojo V. 
Vaitkus. Trečiuoju pasiliko E. 
Lapas su 81. 

ATVYKS PRINCAS 
kregždės kregždėmis. Pavasarį 
visi grįžta į savo lizdus, gieda 
savo įprastą melodiją. Tik žmo
gus nenori laikytis nustatytos 
tvarkos, jam nesvarbu gimtinė, 
motinos liūliuota, melodiją, kal
ba, papročiai. Gaila tų, bet džiau- i 
giamės likusiais, kurie nenuėjo 
pirmųjų keliais. Į 

Sumažėjus mokinių skaičiui, 
sumažėja ir mokytojų pajamos, 
tačiau nesumažėja išlaidos. Iš-
laikytojams daugiau problemų, 
kaip surinkti trūkstamas lėšas. 
Spalio 9 d. mokyklos Tėvų ko
mitetas suruošė vakarą mokyk
los iždui papildyti. Žmonių ne 
per daugiausia, nes tą vakarą 
buvo daugiau parengimų. Mo-

Chicagos universitetas polici
ninkų ir ugniagesių vaikams 
kasmet duos apie tuziną stipen
dijų, kurių kiekviena gali siekti 
30,000 dol. ir padės jiems išeiti 
aukštuosius mokslus. 

NUPIRKO 469 PORAS BATŲ 

D. Britanijos princas Pilypas Sv. Nekaltųjų Vaikelių para-
lapkričio 7 d. bus Chicagoje. Į pija Chicagoje nupirko 469 po-
Čia rotariečiai tą dieną jam ruo- ras batų, kurie bus pasiųsti į 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 27 d. 

Baltijos klubo nariui 
A. f A. STASIUI VIDMANTUI 

užbaigus šia žemišką kelione, jo seseriai 
Sofijai Šiuparienei Chicagoje ir sese
rims Onai ir Petrei ir JŲ šeimoms Lie
tuvoje reiškiame gilia užuojautą ir kar
tu liūdime. 

sia priėmimą. Lenkiją. 

Forų klasėje pirmą vietą ir 
! dovaną laimėjo B. Rymantas su kykla dėkinga atsilankiusiems, j 
55 taškais. Po jo ėjo S. Virpša kad nenuėjo kitur, o suprato! 
ir A. Traška po 61. Arčiausiai tikrąją lietuvybės prasmę. Dė-; 

,:-, L r:• ,:,:r:3 ^ka^o^ė ^Vaka- > i e v ė l i a v ė l ė s s a ™ sviedinuką i kingi ir tiem, kurie neturi mo-
ronės metu buvo parodytos skai- p n m U S e

r
 J" ^ a ™ f V i e n ° .SmU" | k y k l i n i o a m ž i a u s v a i k ? ' n e ^ a l ė ' i 

drės iš "Laiškų Lie tuviams" '^ 0 i r J" A s t r a u s k a s ant_ilges- ; darni atvykti aukoja šimtinę * 
nes pievutės iš antro smūgio. skalbia staltieses, tai tikrieji | 

Iš svečių tarpo geriausiai pa- P a t r i o t a i Vasiukevičiai. Buvo j 
sirodė, pirmą vietą ir dovaną ir f « y totai, i i e aatofeĮ 

paskutinės ekskursijos po Ispa
niją, Portugaliją, Romą ir Pran
cūziją. St. Žilevičius parodys sa
vo skaidres apie Alpių kal
nus. 
apie Skandinaviją. Vakaronė 
visiems buvo įdomi — ir tiems, 

laimėjo jaunutis Tomas Lapas stalus ir pasikvietė savo drau
stis. ir dar parėdytas filmas su 74 smūgiais ir forų klasėje B - Atvykusius svečius nuste-

K. Couldranz su 62 taškais. , a i n o meniskas stalų papuošimas, 
į kuris jaukią Jaunimo centro 

u r i e , 0„ Vo.:..,.0 :„ . . ,,_-,, _ a
 I š moterų stipriausiai pasiro- ; k a v i n ę p a d a r ė dar jaukesnę. Tai 

kurie jau keliavo ir tą viską yra d ė A V a i t k i e n ė m QQ smūgių I p o n i o s Ingaunienės dovana mo-
patys matę (jiems bus malonu! - T T _„;„,A B„ co i . s u i o f™, , , . , . - , - , - , • , 
•• - v - i ir L. Lapiene su 63 taškais forų į kyklai, o Ingaunis padeda dirb-

(-,; „, b gnipėje. Tačiau daugiausiai nau-. g ^ pamokų su skautais. 
iptms DUS | ^ u 2 | ^ pa^įą kainą gavo A. 

Svečiai, pasistiprinę geros 

prisiminti), ir tiems, kurie dar 
tik žada keliauti 
akstinas tą pažadą ištesėti). j B r u ž i e n ė > a p ė j u s i g o l f o l a u k ą 

Šią vakaronę globoja Jaunimo i su 128 smūgiais. Kad atstatytų šeimininkės Paulienės gardžiai 
centro Moterų klubas. Spalio! išeikvotą energiją, ji buvo ap- paruoštu maistu, išvydo nere-
24 d. nuo 8 vai. ryto pusryčiai dovanota didžiule "Salami" j getų - negirdėtų dalykų. Iš 
Jaunimo centro kavinėj. Buvo \ dešra. j "Fausto" pasakos susirinko vel-
kava ir karštos spurgos, buvo ir; Kolegos Kęstučio Biskio so- i niai ir ėmė prekiauti sielomis, 
namie keptų pyragų išpardavi- \ dyboje, pasipuošusioje spalvin- Nors ir gražiomis melodijomis 
mas. Lapkričio 5 d. Jaunimo gaiš rudens lapais, ALIAS Chi- ! viliojo, tačiau nesuviliojo. Tai 
centro mažojoj salėj bus mote- cago skyriaus pirmininkas Vy- : Fausto Strolios vadovaujama 
rų rankdarbių paroda. Parodos tautas Budrionis ir vicepirmi-1 "Vaiva' pasirodė su nauja ko-
menišku apipavidalinimu rū- j ninkas Stasys Jurjonas su mo-
pinasi dail. A. Rimienė. Busi terų pagalbinio vieneto valdy-
išstatyta moterų laisvalaikio bos narėmis Regina Smolins-
darbai (hobby). Ar ne keista, ; kiene, Irena Bemotavičiene ir 
kad moterys ir laisvu laiku dar Alfa Budrioniene pavaišino apie 
ką nors dirbinėja — mezga, siu- 100 ALIAS narių su šeimomis 

ir svečiais bei viešniomis. Prie 
jų prisijungė ir golfo turnyro 
dalyviai. Visiems gerai pasiso
tinus sumuštiniais ir dešrelėmis 
su visais prieskoniais ir numal 

va, medžio deginimu rūpinasi,' 
audžia ar vazas lipdo. Ateisim, 
pamatysim. 

Tai čia trijų savaičių darbai. 
Toliau numatomas vaikų teat
ras, vaikų knygos pristatymas, 
vakaronė, gal pavasarinė madų 
paroda, o gal dar kas nors. E. 

mišką ir melodinga operete. 
"Vyties" orkestro garsų pa

veikti, jauni ir vyresni šoko ir 
dainavo iki vėlyvos nakties. Ne
sigailėjo atvykę, gavo dvasinio 
ir medžiaginio peno, parėmė mo
kyklą ir padėjo tvirtesnius pa
grindus lietuvybei. 

Daugiausia darbo 
tėvų komitetas: E. 

paauKojo 
Modestas, 

šinus troškulį pasirinktiniais V. Niaurienė, V. ir V. Paulienės, 
gėrimais bei kavute su pyragai- \ R. Johnsonienė, dr. A. Tauras 
čiais, turnyro vedėjas ir ALIAS ir K. Arminienė. Tik jų dėka 
skyriaus vicepirmininkas sporto mokykla gali egzistuoti. Reikia 

rinkti iš laikraščių straipsnius * ė p r a l a i m ė j u s i u s i r išdalino 
ir žinutes apie klubo veiklą. 

Motušienė sutiko pradėti ir to- r e ( k a l a m s ^^zz Smolmskas pripažinti, kad šis komitetas la-
l i a U

 i
t v a ! k r i

1 ! ? S "kiV** ~ pasveikino visus laimėtojus, pa-I bai darbštus ir energingas. 
Lapkričio 7 d. mokykla pami

nės savo dvidešimtmečio veiklos 
sukaktį. J. C. didžiojoje salėje 
bus programa ir vaišės. Kvie
čiami buvę šios mokyklos mo
kiniai, tėvai ir svečiai. 

J. P 

gauti nuotraukas ir tą viską su
klijuoti į knygą. M. Macevičie-
nė paminėjo, kad virimo knygos 
paruošiamieji darbai jau bai
giami. Gauta nemažai receptų, 
jie visi Jau perrašyti, kai ku
riuos reikėjo pritaikyti mūsų 
gyvenimo sąlygoms. E. Motu
šienė sutiko padėti M. Macevi-
čienei baigti tvarkyti receptus 
ir perrašinėjimą. Susirinkimas 
baigtas kava ir pyragaičiais, 
kuriuos parūpino M. Jonušienė 
ir M. Saliklienė. 

Al. Likanderienė 

dovanas. 
Saulei riedant žemyn, visi da

lyviai skirstėsi namo po puikiai 
gamtoje praleisto popiečio su 
viltimi, kad kitais metais vėl 
visi čia susitikime. 

Petras Kiršinąs 

Tarp tostu ir dainų 
Rimo Kaspučio 

"Tarp tostų sr dainų" yra lietuviš
kos estradinės muzikos plokštelė. Iš 
dešimt damų, aštuonios įdainuotos Ri
mo, o dvi jo parašytos ir atliekamos 
Rimo Trompetės grojimu. Dainos: 
Vien tik mums. Pavasaris gimtinėje. 
Prie šaltinio. Varžybos. Ateis tokia 
diena. Vai, žydi. žydi. Paryžiaus tan
go. Žibuoklė Mergužėlė. Vėlyvi žie
dai 

Kaina su persiuntimu $10.00. 

DRAUGAS. -i5į5 W 6Srd St.. 
Chicaao, IL 60629 

A. + A. 
Dail. ANTANUI PETRIKONTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai LIUCIJAI, duk
rai ANGELEI jos vyrui GEORGE ZARR. broliams VIK
TORUI, dr. JUOZUI. Lietuvoje MYKOLUI ir seseriai 
ALBINAI su ŠEIMOMIS, švogeriui JONUI ir GRAŽINAI 
STANKŪNAMS. 

APOLONIJA IR STASYS PAŽĖRAI 
ALDONA IR VYTAS BILIŪNAI 

P A D Ė K A 
A. f A POVILAS LAPIENĖ 

dėd<> mirė širdies priepuo-
spalio 1 d. Šv. Kazimiero 

Mūsų mylimas vyras, švogeris ir 
liu rugsėjo 28 d. ir buvo palaidotas 
Lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdi padėka kun. Eugenijui Geruliui už sukalbėtas 
prasmingas maldas koplyčioje ir pa'vdėjimą į kapines. 

Didelė padėka kaimynams, kurie ištiesė pagelbos ranką man, 
mano skausmo valandoje. 

Gili padėka Vidai ir Giedriui Meilams už prisiųstas gėles, 
išreikštus raminančius užuojautos žodžius, pirmoj mano skausmo 
valandoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurio suteikė Povilui paskutinį 
patarnavimą — pagarbą šioj žemėje ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą. 

Dėkoju karsto nešėjams ir laidotuvių direkt. Donaldą A. 
Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuoširdus ačiū visiems. 

2mona Kristina, Švoserka Elena ir sūnėnas Linas 

A. f A. 
ALGIMANTUI STANKUI 

staiga mirus Lietuvoje, 
giliame liūdesyje likusį brolį Joną Stanky 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

RITA ir MYRON BEZDICEK 
ANTANINA ir JONAS REJERIAI 
VIKTORAS, BIRUTĖ ir KAZYS SEKMAKAI 

Dgamečiui 
iždininkui 

Liet Tautinio Akademinio Sambū-

A. f A. STASIUI VIDMANTUI 
užbaigus šią žemišką kelionę, jo seseriai SOFIJAI ŠIU
PARIENEI Chicagoje ir seserims ONAI ir PETREI ir 
jų ŠEIMOMS Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

LIET. TAUTINIO AKADEMINIO SAMBŪRIO 
VALDYBA ir NARIAI 

A. + A. 
Dail. A N T A N U I PETRIKONIUI 
iškeliavus amžinybėn, žmonai LIUCIJAI, dukrai AN
GELEI ir jos VYRUI, seseriai ALBINAI, broliams 
VIKTORUI. JUOZUI, MIKUI ir jų ŠEIMOMS reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

MADALENA IR JONAS STANKŪNAI 

A. f A. 
Dail. A N T A N U I PETRIKONIUI 

netikėtai staigiai mirus, liūdesyje likusiai žmonai 
LIUCIJAI, dukrai ANGELEI ir jos vyrui GEORGE, 
BROLIAMS ir visiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

STASĖ IR STASYS BALČIŪNAI 
ALBINA IR VYTAUTAS T0MKAI 

A. f A. ANTANUI PETRIKONIUI 
m i r u s , 

jo broliui Dr. Juozui ir jo šeima- reiš
kiame giliausią užuojauta. 

.7 POVILAJT1KNĖ 
J.ir S. SKAUDŽIAI 

JONAS ADOMONIS 

IGNAS ANDRASIŪNAS 

TITAS A. ANTANAITIS 

STASYS ČESNAVIČIUS 

ANTANAS KALVAITIS 

VLADAS MIEŽELIS 

VAITIEKUS MORKŪNAS 

ROMASSTAKAUSKAS 

ANTANASŠANTARAS 

STASYS VAIČIUS 

STASYS VIRPŠA 

Mylimam broliui 

A+A. ALGIMANTUI 
okupuotoje Lietuvoje tragiškai žuvus, jo brolį inž. JONĄ 
STANKŲ su ŠEIMA bei kitus GIMINES Chicagoje di
džiojo skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. 

GALINA IR PRANAS GOBIAI 
VERONIKA IR JURGIS JANULAIČIAI 
ANICETA IR JURGIS MAŽEIKAI 
BRONĖ IR PETRAS MAŽEIKAI 
MARYTĖ IR STASYS ŠARAUSKAI 

Mielam rėmėjui ir talkininkui 
A. f A. STASIUI VIDMANTUI 

mirus, 30 seseriai Sofijai ŠIUPARIENEI 
ir kitiems artimiesiems reiškia užuojauta 

AKIRAČIŲ" LEIDĖJAI ir REDAKCIJA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

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

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50 th Av., Cicero — 863-2108 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpabiic 7-121S 
11028 Southwest HiRhway, Palos Hllla. I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORVIA A V E Tel. LAfayette S-S572 

VASAITIS • BUTKUS 
•446 SO. 5©th A VE. CICERO. DJL TeL OLy»pie 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. spalio mėn. 27 d. 

X Kristupo slapyvardžiu pa
s i rašytas naujas kūrinys y r a 
atsiųstas 'Draugo" dailiosios 
l i teratūros konkursui. Konkur
sui prisiųsti kūrinius paskutinė 
data y ra lapkričio 1 diena. 

X Kun. Bonifacas Vaišnoras, 
MIC, St. Mary's parapijos kle
bonas Plano, 111., kurį laiką gy
dęsis Palos Community ligoninė
je, jau pasveikęs grįžo namo. 
Dabar gydytojų prižiūrimas 

x Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebenąs Dehli, Kanadoje, at
siuntė "Lietuvos bažnyčių" se-
;ijinio veikalo autoriui malonų 
laišką, naudingų žinių apie sa
vo gimtąją Debeikių parapiją 
bei jos kunigus, nuotraukų, pa
linkėjo autoriui ir leidėjui "ge
ros sveikatos bei ištvermės pa
baigti užsimotą labai didelį dar
bą". Toliau laiške rašo nekan
triai laukiąs "Panevėžio vysku- j Wood Dale, Hl., mūsų rėmėjas, 
pi jos" tomo pasirodymo. Kad' kartu su prenumeratos mokes-

X Sol. Eglė Rūkstelytė-Sand-
strom, Forest Park, 111., jauno
sios kartos "Draugo" skaityto
ja, pratęsė prenumeratą su 10 
d d auka. Labai ačiū. 

X Izabelė Stcnčlenė, Chicago, 
111., daugelį metų buvusi Gage 
Parko LB apylinkės pirmininkė, 
apsilankė "Drauge", įsigijo nau
jausių leidinių ir įteikė 10 dol. 
auką lietuviškos knygos palai
kymui. Labai ačiū. 

X Dr. Bruno A. Beinoris, 

darbas būtų greitesnis ir sėk 
mingesnis, 

baigia sveikti namuose, bet jau \ J u n š ė i 3 a u 30 metų turinčio 
yra įsijungęs j savo pareigas. 

x Pastaruoju metu intensy
viai vykdomas Balfo tradicinis 
vajus. Dauguma lietuvių nuo
širdžiai aukoja, kai kurie net ir 
paskatinimo žodžius parašo ar 
pasako aukų rinkėjams. Vienas 
kitas dėl vienokių a r kitokių i Ji gal™* kreiptis (po darbo 
priežasčių pasako, kad jis nega-1 ^^fįįjį- j į 3 4 " 8 ^ ' ^ T*' 
h ar nenori aukoti. Bet blogiau
sia y ra su tais, kurie į aukų rin
kėjų prašymus visiškai nerea
guoja, neatsako į laiškus. Var
gas aukų rinkėjams ir įvairių 
organizacijų iždininkams su to-

čiu atsiuntė 40 dol. ir trumpą 
parėmė IV-jo tomo j laiškutį: "Gerbiamieji, pridedu 

40 dol. už labai gerą jūsų lietu
višką spaudą — dienraštį". Dr. 
B. A. Beinorį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auką ir lietuviškos spaudos ver
tinimą išeivijoje labai dėkoja
me. 

leidimą gausia auka. 
X Sol. Roma Mastienė, sėk

mingai išlaikiusi nekilnojamo 
turto pardavimo egzaminus, įsi-

&tfc. ZVA1G ZD UTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungps Chicagos skyriaus 

Reaguoja J. ft&cas. Medžiagą siosti: 3306 W. 65tib Pteoe. Chicago. EL 60629 

patyrimo Šimaičio Realty įstai
gą padėti lietuviams nekilnoja
mo turto srityje. 

Skautu,-čių veiklą Chica-X 
goję su kitom organizacijom ir 
visuomene koordinuoja skauti
ninkas Liudas Ramanauskas. 

šant 7143 S. Troy St., Chicago, 
111. 60629. 

KAIP PRALEISIU 
ATOSTOGAS 

Birželio mėnesį prasidės mūsų 
atostogos. Tėvelis paskambino 
savo broliams ir susi tarė susi
tikti su jais prie jūros. Kai nu-
vyksim, ten jau bus mano pus
broliai ir pusseserės. Mes drau
ge maudysimės. 

Prie jūros važiuoti nėra toli, 
užtrunka aštuonias valandas. 
Važiuodami kartais sutinkame 

X Vytautas Beleckas, Sunny kareivių. 
Hills, Fla., lietuviškos kolonijos 
organizatorius, darąs visas pa
stangas, kad lietuviai, išėję į 
pensiją, apsigyventų gražioje 
gamtoje, sudarytų daugumą ir 
vieni kitiems padėtų, šiomis 
dienomis pratęsė "Draugo" pre-

Arunas Lapinas, 
Rochesterio l i t m-los mokinys 

("Lietuviškas švietimas 
Rochesteryje" ) 

ROMO NELAIME 

Romo tėvas turėjo laivą. Ro-

kiais nerangiais. 

'Vilkaviškio vyskupijos' 

x Kennebunkporto Šv. Anta
no aukšt. mokyklos alumnų pir
masis susitikimas numatomas 
ateinančių metų Pasaulio Lietu
vių ir Šokių šventės metu Chi
cago je. Kviečiami visi buvę mo-x 

knygos sutikimas ruošiamas : k i n i a i i r mokytojai informuotis 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 3 vai. Į P*5 p- Striupaitį tel. 767-1090, 
po pietų Jaunimo centro kavi- ' £ Karalių tel. 655-1625 ^arba 
nėję. Ruošia ir visus kviečia 
dalyvauti knygos leidėjas — 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

x PLB Kultūros komisija pas
kutiniam savo posėdyje apžvel
gė, kas šios komisijos jau atlik
ta ir kaip tenkinti įvairių kraš
tų LB pageidavimus bei prašy
mus dėl lietuviškos veiklos kul 

numeratą su 27 dol. auka jo Į mas pasiskolino ir nuplaukė į 
paramai. V. Balecką skelbiame: vidurį ežero. Jis pradėjo meš-
garbės prenumeratorium, o už kerioti. Greit pagavo labai di-
auką tariame nuoširdų ačiū. 

Clevelande pas Gintarą Taorą 
tel. 1-216-531-9491. Bus išleis
tas ir informacinis biuletenis, 
siuntinėjamas pagal turimus ad
resus. 

X Kun. Paulius Baltakis, lie
tuvių pranciškonų provineiolas, 
atvyks į Chicagą pravesti mo
terims rekolekcijų Cenacle vie-

> : _ • renginių. Yra I nuolyno patalpose. Jo rekolek-
pageidaujančių jų spaudos, kul- ''• «jų tema bus "Aš Dievo plane", 
tūrinių ir kt. renginių reikiamos | Kviečiamos lietuvės moterys re-
medžiagos. prelegentų ir kito- i gistruotis pas A. Prapuolenytę 
kios paramos. Dariaus - Girėno I a ^ a P ^ E - Daugirdienę. 
paminklo restauravimo komite- > x pirmoji Komunija vaikams 
tas (prie Soldino) yra reikalin- | § v č M Marijos Gimimo par. 

bažnyčioje bus šį šeštadienį, 
spalio 30 d., 9:30 vai. ryte. 
Kviečiami tėvai ir artimieji da
lyvauti šiose iškilmėse. 

gas piniginės paramos ir t. t. 
Komisija pagal savo išgales rū
pinasi tenkinti kitų kraštų lietu
vių pageidavimus. Posėdžiui 
pirmininkavo PLB valdybos vi-
cepirm. Vacys Kleiza, tos komi
sijos vadovas, dalyvavo Ramutė 
Kemežaitė. Juozas Šlajus ir Dan
guolė Vaientinaitė. pas kurią 
vyko posėdis. 

X Albinas ir Gabrielė Dzirvo-
naį (Albinas buvęs ilgametis 
ansamblio valdybos pirminin
kas). Vilniaus Pilies legendos 
pastatymo reikalams paaukojo 
100 dolerių. Nuoširdi padėka. 
Veikalo pastatymas įvyks š. m. I x **s. g. Kutą Karaiiunane- j x Lietuvių Šiaulių Naujosios 
spalio 30 d. 8 vai. vak. ir 31 d. \ Kirkuvienė nuo spalio 10 d. va- į Anglijos rinktinės, Brockton, 
3 vai. popiet Marijos aukšt. mo-: dovauja Chicagos jūros skaučių i ^jass., pirmininkas mums rašo: 

X "Lietuvos bažnyčių" vei
kalo autoriui bažnyčių nuotrau
kų ir žinių apie jas atsiuntė: dr. 
Jonas Genys, P. Starkienė, Br. 
Staškevičius, Jonas Tijūnas, An 
tanina Gudonytė-Budžinauskie-
nė. Vilkaviškio vyskupijai skir
to tomo sutikimas ruošiamas 

KAS BUS 

Čia sėdžiu ir svajoju, 
Kiek čia mūsų mažai, 
Ir mintis prote malas: 
—Neliksim amžinai. 

Neliksim mes gyventi 
šioj žemėje gražioj, 
Jei nemokėsim rinktis, 
Ką įjungi mūs šeimon. 

Pamiršim savo kalbą, 
Dainas ir papročius, 
Jei vietoje lietuvių 
Mes vėsime kitus. 

Prabėgs pro mus kiek metų, 
Gal net ir dešimtis, 
Jei nemokėsim rinktis, 
Lietuvių nebeliks. 

Tada galėsim verkti, 
Graudent, krūtinėn mušt, 
P^t jč tiesu sakau tau, 
Jau mūsų nebebus. 

— Tai rinkimės protingai 
Ir mokykim vaikus, 
Kad mylint jiems lietuvį, 
Lietuviai nepražus. 

Ginta Palubinskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

("Saulutė") 

lapkričio 7 d., sekmadienį, 3 vai. Jaunimo centre. 
po pietų Jaunimo centro kavi
nėje. 

x Ps. g. Rūta Karaliūnaitė-

Daina Tiiūneiyt§, aukštaitiško dra
bužio modeliuotoja, Putnamo seserų 
rėmėjų madų parodoje spalio 3 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

kyklos auditorijoje. Bilietai Vaz-; "Nerijos" tuntui. 
nelių prekyboje ir spektakliu 
dienomis salės kasoje 1 valan
dą prieš spektaklių pradžią. 

(pr.) . 
y DEŠIMTOJI AMERIKOS 

IR KANADOS LIETUVIŲ GY
DYTOJŲ ŽIEMOS išvyka įvyks 
vasario mėn. 19—26 dienomis, 
1983 m. VVinter Park, Kolorado 
valstijoje. Žiemos seminaro 
programos vedėjas yra Dr. Ar
vydas Vanagūnas. telef. 312-
975-8389 dienos metu. Antrašas 
237 So. Grove. Oak Park. 111. 
60302. Prašome registruotis 
nedelsiant. Mums yra svarbu 
žinoti važiuojančių skaičius iki 
lapkričio mėn. 1 dienos. Nakvy
nių ir kelionės reikalu kreipki
tės į Birutę Zalatorienę, Fore-
most Travel & Tours, l'tO So. 
VVarkpr Ori ve, Chicago, 111. 
60606, telef. 312-346-6643. Kvie-

x Albertas Misiūnas, Detroit, 
"Širdingai dėkodami Jums už 
šaulių veiklos iš Naujosios An-

Mich., lietuviškų organizacijų I S^os spausdinimą "Drauge", 
darbuotojas, buvo atvykęs į Chi- į rinktinės valdyba savo posėdyje 
cagą, aplankė "Draugą". įsigijo j » labai kuklios rinktinės kasos 
naujausių leidinių ir įteikė 10! "Draugo" dienraščiui paskyrė 
dol. auką Labai ačiū. j 25 dol. Jums asmeniškai pri-

. _ ... *m- klauso mūsų visų padėka ir lin-X Maryte Bernotaviciene, Ch i -1 . . . . . v? . , , , , J „ . „ . ,. ~, , kejimai toliau ištvermingai tęs-caeo, 111.. Kaze Suvaizdis, Cice-i.. 7 . „ 
aplankė " n T i . * ir. *" Srazų redagavimą. Su pagar-ro, 111., aplankė "Draugą' 

įsigijo naujausių leidinių. 
ir 

X Vėlinių diena bus apvaikš
čiojama sekmadienį, spalio 31 
dieną. 12 vai. prie Steigėjų pa
minklo. Apeigos, dvasiškio mal
da, pasauliečio žodis, padėjimas 
vainiko mirusiųjų pagerbimui, 
įžiebimas Vėlinių žvakės ir gies
mės. Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa budės garbės sargyboje. 
Po iškilmių vyks individualus 
kapų lankymas. Bendruomenės 
komitetas ir Sklypų savininkų 

čiame prisidėti ir kitus lietu- draugija kviečia visuomenę gau-
vius, ne gydytojus, kurie no
rėtų paslidinėti ir praleisti sa
vaitę su lietuviais- (pr.) 

X Rpikalinga« jaunimas spe
cialiam kursui, kur bus paruoš
ti naujai mokslo sričiai Baigę 
kursą galės uždirbti 50,000 dol. 
per metus- Skambint: Vacys — 
tel. 436-9667 (sk.) 

šiai dalyvauti Vėlinių iškilmėse. 
(pr.). 

x Moterų rekolekcijas, lap
kričio 12-14 dienomis, Cenacle 
vienuolyne, praves kun. P. Bal
takis, OFM. Registruotis gali
ma pas E. Daugirdienę, telef. 
476-7399, arba pas A. Prapuo
lenytę, telef. 863-1769. (pr.). 

ba". Pasirašė Juozas Stašaitis, 
rinktinės pirmininkas. Labai dė
kojame visai vaidybai, už auką 
ir linkėjimus. 

X Tadas Janavičius, Los An
geles, Cal., įvairiais reikalais 
lankėsi Chicagoje ir ta proga 
aplankė "Draugą" ir įsigijo 
naujausių leidinių. 

x Antonija Butkienė, Chica
go, 111., visuomenininke, leidėja 
knygos "Lithuania the Euro-
pean Adam" by Joseph Ehret, 
kuri buvo atspausdinta 1979 m. 
"Draugo" spaustuvėje, pratęsė 
"Draugo" prenumeratą su 15 
dol. auka. Labai ačiū. 

x Feliksas Mandeikia, Center-
viile, Mass., mūsų ir kitų lie
tuviškų organizacijų rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 17 dol. dienraščio palai
kymui. Nuoširdus ačiū. 

dėlę žuvį, bet negalėjo ištraukti . 
Kai traukė, tai žuvis jį į vandenį 
įtraukė. Vienas vyras a r t i žu
vavo. Jis Romą išgelbėjo. Ne 
tik Romas liko gyvas, bet ir tu
rėjo tokią didelę žuvį, kad užte
ko trim dienom. 

Asta Ti j toėlytė , 
Brightoii P a r k o m-los 

7 sk. mokinė 
LIETUVIŠKA MOKYKLA 

Man tik kartais pa t inka lietu
viška mokykla. Geriausiai pa
tinka, kai būnąs Kalėdų eglutė 
ir Vasario 16 minėjimas, Kai 
ateinu į lietuvišką mokyklą, pir
miausia mes dainuojame. Kar
tais tas man patinka. Pasibai
gus dainavimui, rašome diktan
tą, tas nepatinka. P o t o skaito
me. Tai yra mano miegiamiau-
sias dalykas. Paskiau einame 
priešpiečių, tada visi kalbamės. 
Po to šokame ir ta isome savo 
diktantą. Gramatika y ra pa
skutinė pamoka. Mes linksniuo
jame, asmenuojame visas nuo
sakas. Po to laikas eiti namo. 

Renata Garbonkaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė ( 'Gintaro šalis") 

RUDUO 
Rudeni prasideda mokyklose ' *?*&** . . . 

mokslo metai. Vieni patenkinti,j ™ * f » senovinius istorinius 
kiti - ne. Rytą reikia anksti! ^ į u s s u r u l k o - ^ * d o m i a l 

keltis ir dirbti iki pusės keturių. P * » ^ ° apie anuai nroms ;:e 
Lapai geltonai, rudai ir raudo
nai nudažyti. Po pamokų vai
kai žaidžia lapuose. Dienos 
trumpesnės — nak tys ilgesnės. 
Jau penktą valandą pradeda 
:emti. Daržuose ir soduose bai-
ria nokti daržovės ir vaisiai. 
Darželiuose gėlės baigia žydėti. 
švažiavus už miesto, galima 

matyti geltonuojančius arbūzų 
aukus. Vanduo pradeda Salti, 
bet dar ne tiek. k a d būtų ledas. 

Rudenį lietuviai švenčia der
liaus nuėmimo šventę spalio mė
nesį. Vokiečiai džiaugiasi Osto-
berfest, o kanadiečiai švenčia 
padėkos dieną. Po visų šių šven
čių ir ilgo rudens atkeliauja 
žiema. 

Rita Jaugelytė. 
Montrealio lit. m-los mokinė 

("Liepsna") 

Piešė Kristina Kleinaltytė 
K. Donelaičio lit. m-la 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS 

Vieną savaitgalį, praeitais me
tais, mūsų mokykloje buvo daug 
naujų dalykų, Kultūros centre 
buvo suruošta įdomi Vilniaus 
univeresiteto 400 metų minėji
mo paroda Vienos pamokos 
laikas buvo skirtas parodos ap-

Ponas Kviklys, ku-

velis-ir vaikas. Vieną dieną jie i 
nutarė eiti pasivaikščioti po ge
lėtą pievą. Eidami jie sustoda- | 
vo pauostyti gėlių kvapo. Meškų 1 
vaikui Juozui buvo labai malo
nu pasėdėti tarp gėlių. Kartą 
jis atsisėdo tarp ramunių ir už
migo. Tėvai nutarė jį ten pa- ! 

likti kol pabus. Juozas sapnavo 
labai keistus, bet įdomius sap
nus... 

Tuo ir baigė senelis savo pa
saką. Tada atsitiko nuostabus 
dalykas. Senelis atskleidė di- j 
džiulę knygą, paėmė kiekvieną 
žvėrelį ir juos pasodino ant at- I 
skirų knygos puslapių. Tada 
visi žvėreliai įsiliejo į knygą. Se
nelis ją uždarė ir pasidėjo. Ta
da aš pribėgau prie senelio ir 
pasakiau, kas aš esu. J is man 
pasakė esąs pasakų senelis ir ! 

žinąs kiekvieną pasaką. Jis ga-
lįa ir pats sukurti pasaką, tik 
jam reikia tarti vieną žodį. Ta
da aš ir pasakų senelis iki va- | 
karo vis kartojame žodžius, kad 
galėtume sukurti gražesnę pa
saką. 

Lina šliažaitė, 
Marąuette Parko lit.m- los 

mokinė ("Vyturėlis") 

GALVOSŪKIS NR. 16 

Cia surašyta gėlių vardai; iš ! 

jų pavadinimų iškrito visos bal
sės. Įstatykite balses ir para
šykite pilnus gėlių pavadinimus. 
Už teisingą pavadinimą gausite 
po vieną tašką. 

1) Rž, 2) alp, 3) llj, 4) rmn, 
5) Bjns, 6) žmėgs, 7) jzmns, 8) I 
Pnvj, 9) Nšlt, 10) Nžmrštl. 

GALVOSŪKIS NL 17 

(žiūrėkite piešinį). Sujunkite 
taškus, užbaikite piešinį ir nu- , 
spalvokite. Parašykite piešinio 
pavadinimą. (5 taškai) • 

GALVOSŪKIS NR 19 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Artinasi Hallovveen diena. 
Amerikoje yra paprotys puošti 
langus, duris įvairiomis baidyk
lėmis. Ar taip gražu, kitas klau
simas. Iš moliūgų (pumkin'ų) 
daromos liktarnos — žibintai. 
Tie išpiovimai dažnai būna stan
dartiniai. Tačiau galima moliū
gams duoti įvairių charakterių, 
padaryti juos įdomesnius. Pasi
žiūrėję į šiuos piešinius, galite 
įvairiai išpiausyti. Nr. I geome
trinės figūros, kurios dažniau
siai vartojamos. Nr. II ir III 
vartotina akims ir burnai. Nr. 
IV — nosiai. Nėra taisyklės, 
galima įvairiai kombinuoti. Pri
dedama keletas pavyzdžių. 

Kas pagal pridėtus piešinius 
pasidarys įdomesnį moliūgą — 
žibintą ir jo piešinį atsiųs T. Ž. 
redaktoriui, gaus 10 taškų. 
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SIUNČIA Į LIETUVIŠKA 
MOKYKLA 

Aš myliu savo mamą. J i man 
duoda visko, ko m a n reikia. Pa
deda ruošti pamokas, gamina 
valgį, paaiškina apie gyvenimą 
ir siunčia mane į lietuvišką mo
kyklą. 

Mano mama gimė Ju rba rke 
Tai nemažas miestelis ant Ne
muno krantai J i perplaukė lai
vu Atlantą su savo sesute at
vyko į Ameriką. Tuomet ji bu
vo įdukrinta ir gyveno Brock-
tone. Buvo mamos ir mano lai
mė, kad ji mane pagimdė. 

Tadas Petronis, 
Bostono lit- m-los mokinvs 

žinomus laikus. Parodė knygas, 
paveikslus, antspaudas ir me
dalius, kurie buvo atvežti iš Lie
tuvos. 

Dalis knygų buvo paaukota 
mirusio kunigo Boreišio. Vil
niaus universiteto kai kurios 
mokslo knygos buvo senais lai
kais išverstos į svetimas kalbas 
ir naudojamos kitų universitetų. 

Parodoje sužinojome, kokia 
garbinga ir graži buvo Vilniaus 
universiteto praeitis. Amerika 
dar neturėjo nepriklausomybės, 
o Lietuvos Vilniaus universite
tas buvo garsus visoje Europo
je. 

Viską apžiūrėję, pasirašėme 
svečių knygoje ir tuojau grįžo
me į klasę. Ilgai atmintyje pa
siliks pono Kviklio eksponatai. 
Gal už 50 metų vienas iš mūsų 
suruoš Vilniaus universiteto 450 
metų ininėjimą. 

Gailė Černiauskaitė, 
„ Detroito "žiburio" lit. m-los 

mokinė, ("Skambutis") 

MANO PASAKA 
Praeitą vasarą, kai ėjau per 

tamsų eglyną, sutikau seną, žilą 
senelį. Aplink jį švietė keista 
šviesa. Kai priėjau arčiau, pa
mačiau, kad prie jo kojų tupėjo 
įvairių žvėrelių. Pasislėpęs už 
medžio, klausiaus. Išgirdau, kad 
jis jiems seka pasaką; 

— Kartą seniai, labai Beniai 
gyveno trys meškos: mama, te-
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GALVOSŪKIS NR 18 
Algiukas pasigyrė savo drau

gams, kad jis atostogų metu 
buvo pagavęs didelę žuvį. Kai 
jie jį paklausė, kiek svarų toji 
žuvis svėrė, jis jiems atsakė: 
"Jos uodega svėrė vieną svarą, 
galva svėrė tiek, kiek uodega 
ir pusė jos liemens, o liemuo 
tiek, kiek galva ir uodega kar
tu". 

Atspėkite, kiek svarų toji žu
vis svėrė? (10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR 20 
(žiūrėkite piešinį) Mažuose 

kvadratėliuose yra nupiešta da
lis paveikslo, kurį reikia perkel
ti į vidurinius kvadratus (16) ir 
gausite visą piešinį. Parašykite 
to piešinių pavadinimą. Kada 
vartojamas tas daiktas? 

(5 taškai) 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
VĖLINIŲ PROGA 

Giltinė (mirtis) labai liesa 
(ne riebi), vaikščioja apsisupus 
šiaudine skraiste, su dalgiu ant 
peties. (Ariogala) 

Negalima vaikščioti viena ko
ja basa, kita apauta, nes greit 
mirs tėvas arba motina. 

(Panevėžys ir daugelis kitų 
vietovių). 
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