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Intelektualų nusivylimas 
...... sizmu 

Jaunieji prancūzai, buvę komunistai marksizmą vadina "pabaisa" 

Paryžiuje iškilo grupė jaunų Aišku, ŠI Markso galima nijimas, ir komunistų partijos 
inteJsktualų, tarp jų ir buvusių rinktis kas patinka ar ko rei- visur lenkdavosi Kremliaus ku-
komunistų, kurie yra priėję iš- kia; galima atmesti proletaria- nigijai. Jaunam intelektualui 
vados, kad marksizmas y r a ' 'pa- to diktatūrą ir pasisavinti tik partijos nario pažymėjimas ža-
baisa". Šie "naujieji filosofai" tai. kas demokratams atrodys dėjo daugiau susirišimo ir drau-
aukštyn kojom apvertė prancū- visai priimtinas. Tačiau šian- gystės, negu mažiau prie kny-
zų intelektualų kairįjį sparną, dien, pavyzdžiui, kai eurokomu- gos linkę, bet geros valios j au-
irodinėdami, kad negalima nistai eina prie politinės opo- nuoliai rado fašizme. Kai jau-
Markso teorijos atskirti nuo pa- zicijos tolerancijos, turėtų būti nasis Richard "VVright at i t rūko 
sibiaurėtinos Solženicino Gulago tik marksizmo sąskaiton. I š nuo komunizmo, jis žinojo šir-
tikrovės. Nežinia, ar ploti, žio- tikrų marksistų nebūna tikrų dy, "kad niekad negalės vėl 
vauti, juoktis a r tik stebėtis demokratų. Koestlerio i r kitų apie gyvenimą galvoti tokiu a š -
patvariu Vakarų intelektualų patyrimas ir šiandien Prancūzi- trumu, išsireikšti tokia aistrin-
susižavėjimu, jau 60 metų po jos naujųjų filosofų išmokta t a ga viltimi, taip visiškai pasi-
rusų revoliucijos, teorija, ku- pati sena pamoka yra visai pa- aukoti". 
rios būdingiausi bruožai yra pras ta : marksizmas yra uždara T o k s a į k o m u n i z m o F a t r a u k l u -
ūkinė maišatis ir politinis bar- sistema. Visumoje priimta, ji m a g > n o r g b - n e i šmint inga 
bariskumas, rašo vedamajam veda nepermaldaujamai pne ^ g u n e s i s k a i t y t i > n e . 
"NYT" diktatūros, o intelektualai mėg- a t r o d o S a n d i e n t o k g g t i 

sta visumoje ją prumti. 
Greičiausiai šie naujieji filoso

fai, kurie 1960 dešimtmetyje, 
užsiėmę savo barikadų gynimu, 
užuot pasilikę namie, niekad ne
užtiko knygos "Dievas, kuriam 
nepasisekė". Šiandien, iš nau
jo ją skaitant, dar vis galima 
pajusti komunizmo traukos pa
jėgumą. 1920 i r 1930 dc-rimt-

M 

! 

Sovietu cenzūra. 
Amerikos parodoje 

Kiekviena kar ta tu r i teisę 
daryti savų klaidų. Bet mokan
t is iŠ istorijos, argi nėra t rum
pesnių kelių net ir intelektua
lams, kurių pašaukimas didesne 
dalimi y r a skaityti ir mokytis 
i i kitų patirties? Jau y r a pra
bėgę beveik 30 metų nuo vei
kalo, kur is atrodė Vakarų in-
telektualų paskutinis žodis iš intelektualams komuniz-

Veikale * . „ . , 
mas davė progą žygiuoti su nu
skriaustaisiais istorijos avan-

Po pusės šimtmečio patir to ko
munizmo įsigalėjimo visur pa
saulyje, reikia kalnus kilnojan
čio tikėjimo, kad Marksui klus
ni istorija mus artina prie "auk
so amžiaus". 

gardais. 
Marksizmas teikė darnų 

Tačiau komunizmas turi i r 
kitokį patrauklumą, kuris liečia 
Ameriką. Intelektualų meilės 
— neapykantos santykiai su 
JAV jau y ra legendariniai. 
Europiečių tarpe reikia nepap
rasto stebėtojo, kaip liberalo 

} r de ToeaueviUe prieš šimtą me-

"Spindulys", Los Angeles dainų ir lokių ansablis, šią vasarą lankėsi Europoje, 
dalyviai su vadovais ir prel. A. Jonušu Vatikane, prie Šv. Petro bazilikos 

Nuotraukoj; ansamblio 

Prancūzija apie 
P . Afrikos A bombą 

P a r y ž i u s . — Prancūzijos už
sienio reikalų mirdsteris Louis 
de Gui rengaud sakė, kad j i s turi 
informaciją apie Pietų Afrikos 
pasiruošimą išJbrs^dyti a tominę 
bombą. J i s jspėjo, kad t o k s iš
sprogdinimas dar labiau su-

Į AMERIKOS KOMPROMISUS KINAI 
DAR NEATSAKĖ 

"Maratoniškas Vances monologas" 

der aprašė, kas juos prie 
wmfa&io traukė ir kas nuo jo 
t t š t ūmė . Visus traukė komu
nizmo id 
kieta j o tikrovė — susidūrimas 
su komunizmo prakt ika Sta
lino politiniai valymai i r 1939 
Badų - sovietų sutartis. 

Pekinas; — "Bavo tai anono* 
logas, ne dialogas", sakė vienas 

'. delegacijos narys, dalyvavęs 
i valstybės sekretoriaus Vances 
ir užsienio reikalų ministerio 

komunizmo šventovės. 
"Dievas, kuriam nepasisekė", 
Artfiuir Koesfler, Ignazio Silone, 
Richard "VVrigOt. Andrė Gide, 
Louis R:scher ir Stcphen Spen- d r a m a t i n i pasauiėyaizd', vilio- tų, arba mūsų laikų Jean-Fran- I komplikuos padėtį pietinėje Af-

' " damas patraukliai peršamomis c o i s Revel, kuris galėtų jaukiai; t ikoje. Kai jis buvo paklaustas. 
mintimis, kuriomis godžiai mito jaustis šitokiame įerzinančiame• kaip suderint i ministerio prane-1 Huang~Hua pirmam pasikalbę" 

nizmo idr.a-gs ir Vsus ats tūmė n a u j ų * ^ u gaudytojai. Kaip- krašte. Didesnė reakcija toje j Šimą su P. Afrikos u ž s i e n į rei-; j i m e w 
. . g a ] ė j o uberalizmas rungtis tradicijoje, kunoje liberalas I kalų ministerio Roelof Bo tha ; k ] a u s ė s i ^ nepertraukdamas 

dėl žmonių ištikimybės su Y™ kairiojo beveik sinonimas, ka tegor išku paneigimu apie to- . B U V Q g a ^ J ^ j į Carter" o admi-
Markso visa apgaubiančia sis- yra pavydėti Amerikai jos t u r - j kius ketinimus, prancūzų mi : 
tema, kurioje Koestlerio žo- to> bijotis galybės ir niekinti ' 
džiais "socialinė filosofija buvo J 0 8 s t u i u - P o Antrojo pasauli-

Louis Fischer šitaip trumpai aiški ir išsami santvarka". nio k a r o Amerikos i r Sovietų Į 
aptar ia didžiulę jų pamoką: Kaipgi galėjo toks šviesos išsi- Sąjungos siena buvo ta ip aštriai j 
"Kai žmogus įsisiurbia į idea- veržimas nesukelti "emocinio išvesta, kad užstojant vieną į 
lą, j is gali fantazuoti, jog gali- karščio ir intelektualinės palai- P"5?- neišvengiamai reikėjo pa- j 
ma vieną žmonių kartą paaukoti mos?" Kurį laiką marksizmas sisakyti prieš k i tą Tie spąstai į 
kitos naudai. Tačiau žmonių buvo galvojančio žmogaus opiu- dar tebeveikia. 
aukojimas gali tapti įpročiu, mas. Taigi paruoškite riebų veršį j k o s kariuomenės dal invs i r po- ' singeriui priimti, f banketą 'ne 
besitęsiančiu į antrą i r trečią Po rusų revobircijos Sovietų paklydusiems prancūzų sūnums į ! i c i j a ^ M o t e t o kelią, k a i du į atėjo niekas kitas iš kinų hie-

nistracijos nusistatymas abiejų 
šalių santykių sutvarkymo rei
kalu. Vances kalba buvusi ma-
ratoniška. Vakar buvo judvie
jų ant ras susitikimas, t a m rei
kalui sk i r ta 2 su puse valan
dos. 

Banketo salė Vancei pagerbti 
Meksikcs Miestas. — Meksi- i buvo mažesnė, nei būdavo Kis-

nis ter is a t s a k ė : "Mes pradėjo
me t i r t i Bo tha paneigimą". 

Pagrobė autobuse, 
žuvo 10 žmonių 

Maskva. — {vairiuose Sov. 
Sąjungos miestuose 13 mėnesių 

į vyko ir vyksta Amerikos foto-
į grafijos paroda, iki šiol sutrau-
[ kusi pusantro milijono lanky
to jų Paskutiniuoju metu pa-

i rodą susidarė n sunkumais, su 
', sovietų cenzūra. Parodos orga

nizatoriai norėjo sovietų foto-
' grafijos specialistams padalinti 
i fotografijoa metraščių ir kito
kių leidinių, bet sovietai iš jų 
atėmė apie 8 0 procentų, viso 
5.000 kopijų, tarp jų 400 kny
gų, skirtų bibliotekoms. Pami
nėtinos išcenzūruotos knygos: 
Alistair Cooke 'America" (mo
tyvai : "nepriimtinos politinės 
pažiūros"). National Geogra-
phic knyga "Alaska". septynios 
"Time-"-"Life" serijos ir kolek
cija, pavadinta "Gctave of 
Prayer". 

Rugpiūčio 19 paroda atkelia
vo j Maskvą, ir čia buvo išcen
zūruota smarkiausiai, kai buvo 
atsiųsta naujausių leidinių. 

Tito ir Brežnevo 
nesutarimas 

Maskva. — Reuterio telegra
mų agentūra, komentuodama 
Tito vizitą Maskvoje, sako, jog 
su Brežnevu didelio sutarimo 
jis nepasiekė. Klausimai, kurie 
skyrė abu kraštus, paliko kaip 
buvę. Jokio progreso, pva. dė> 
skirtingo eurokomunizmo su-- Too pa^rn iftrtu. kai Vance 

pradėjo pasikalbėjimus, kinų I Pratimo, nors vizitui baigiantis 

kartą" Sąjunga tapo marksizmo įsikū- — tik palaukite su džiūgavimu. 

Pogrindžio "Varpas" 
laisvajam pasauly 

Ragina sukilti 
prieš Mengistu 

Sovietai ginklavimuisi 
118bil.doL 

New Yorkas. — Laisvąjį pa- j Nairobi. — Somali ja kursto 
šaulį pasiekė keturi pogrindinio, j Etiopijos darbininkus ir ūki

ninkus sukilti ir nuversti Men-

bė visuotinę motx Uz.,>ciją ir šau-

leidžiamo ok. Lietuvoje "Varpo" 
numeriai. Spausdinti rašomąja 
mašinėle, komercinio lapo dy
džio. Data nepažymėta. Lei
džia Lietuvos Revoliucinio iš
silaisvinimo frontas. Pirmas į liją ir jos sąjungininkus 
numeris turi 8 puslapius, ant' 
ras — 4, trečias tik 2 ir ketvir 
taa — 3 psl. 

Washingtonas. — Sovietai 
1976 metais ginklavimuisi iš-

, , . . , .leido 118 bibjonų dolerių, kai 
gistu režimą. Mengistu paskel-į . ., ._ ' / M U , 
r . . . . . . " Z v •• ^ - : Amerika tik 84 bih]onus. sako 

Etiopija praneša, kad mūšy
je dėl Dire Dawa, trečio didu
mo miesto, žuvusių Ir sužeistų 

Pirmajam numery daugiau I abiejose pusėse yra daugiau 
duodama istorinių žinių ir ko- j n e g u 1000. 
mentarų iš vokiečių ir sovietų! Šiaurėje eritrėjiečiai atnauji-
okupacijos, antram daugiau [ n o puolimus prieš etiopų kariuo-
faktų apie teismus ir kalėjimus. m e n v i r s a k o J a u kontroliuoją 
trečiam — kreipimasis į lietu
vius sujungtomis jėgomis prie-
Sintis okupanto užmačioms ir 
kovoti už žmogaus teises, ket
virtam — kreipimasis į laisvą
jį pasaul?, kad "Pabaltijy ne
botų supiltas trijų tautų ka
pas". 

Į Gynybos departamento žvalgy-

I ogi ja yra žymiai geresnė. 

teror is ta i sulaikė autobusą, iš- ' rarchijos. Tosto kalboj Vance 
leido vieną keleivį j policijos; paminėjo: "Mūsų politikos tiks-
stotį su rašteliu, reikalaujančiu; las — sunormalizuoti Amerikos 
paleisti suimtuosius d raugus . | ir Kinijos santykius". 
Susišaudymo metu sprogo tero
ristų g rana ta ir užmušė 10 ke
leivių, k i tus 10 sužeidė. Vie
nas te ror i s tas irgi žuvo. 

spaudoje buvo išspausdinta par
tijos pirmininko Hua- Kuo-
fengo keturių valandų kalba, 
pasakyta partijos 11-jam kon
grese, kur buvo irgi kalbama 
apie santykius su Amerika ir 
Taiwano prijungimą. Kalboj 
buvo viskas pakartota, kas jau 
žinoma, kad "Taiwanas — gry
nai kinų vidaus reikalas". 

Sekretorius į Pekiną atvyko 
su tam tikrais kompromisais. 
Xorima įsipareigojimus Taiwa-
nui sumažinti, bet ne visai atsi
sakyti nuo 1954 metų gynybos 
sutarties, pvz.. sutartis ginti 
panaikinama, bet Amerika ir 
toliau teikia Taiwanui ekono
minę ir karinę nagalbą. J kom
promisą Hua dar neatsakė, nors 
ir buvo laukiamas jo žodžis. 

ir buvo paskelbtas komunika
tas, kalbąs apie "nepriklausomą 
kelią į socializmą". 

įaaws»įB«*n>;~ 
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Sėkminga 
Voyager kelione 

Honistonas. — Voyager erd-

Co-Combo. — Sri Lankos (Cey-
lono) naujasis minis ter is pir
mininkas Julius Jayevvardene 

, - . . . , v . . . ^ r T ; , . ; - ? ^ , ....« ..- - suda rė komisiją išt ir t i , kas I vėlavis į Jupiterį ir Saturną yra 
. . . . , ... . . „ bos agentūra. Nežiūrint, kad į ku r s to pr ieš vieną t au t i nę gru- sreram kely, sakoma, ištaisė kai paimti i rankas, eiti pnes Soma- . . . . . . . . „ . _ .. T .- , j . . . . . . f . , -sovietai karo reikalams išlei-1 pę. Tanui. Lzpuldinejimais j au ; kūnuos negalavimus, visi ui-

džia daugiau, Amerikos techno-) nužudyta 14 tos t au te lės žmo- s t rumentai funkcionuoja gerai. 
I Antrasis Voyager bus paleistas 

porą dienų vėliau nei buvo nu 

Atomines atliekos 
- j Saule 

Frank JoFmeon, prezidento Carte-
rio paskirtasis FBI direktoriaus 
pareigoms 

Britanijos aerodromai 
užsidarys 

nių. 

Banna. — Naujų išradimų 
Innovos" grupės mokslininkai 
Diotzenbache, Vakarų Vokieti
joje, esą suradę būdą atsikra
tyti atominių atliekų, panaudo-
jus pigias raketas į saulę. Iš- I n o d a r b i * l r } a b a i ^ t r u k d ė orūų 

Ivondonas. — Britų oro kon
trolieriai nubalsavo pradėti 
streiką. Prieš tai jie tik sulėti-

radimą jie nori užpatentuoti. susisiekimą. Streikas turi pra-

VaMez, Alaska. — VaJdez 
uoste stovi septyni tu l t i tank
laiviai, laukdami naftos. Naf
totieky vėl buvo sprogimas, ir 
reikėjo septynių dienų jo su-
ta isymuū , 

90 procentų Eritrėjos teritori
jos. 

0 

Libane vel neramu 
Beirutas. — Centriniam Li

bane muzulmonų daliniai ataka
vo krikščionių kaimelį. Į pa
galbą krikščionims atėjo Izra
elio artilerija, apšaudžiusi mu-
zulmonus iš savo teritorijos. 

Nuo sekmadienio įvairiuose 
libaniečių susidūrimuose žuvo 
^> žmonas. Sfludvmfi nrasidė-
io. ka; Hluflflllllttl užpuolė vie
na, krikščioniu, bažnyčią. 

matyta, norint patikrinti ir pa- į Raketos su atominėmis atlieko- j s i d e t i k e t v j r t J M l i e n l 

visiems instru-

šalinti priežastis, kurios pirma- j mis pirma bus iššautos į žemės 
jam erdvėlaivy kelias valandas I orbitos trajektoriją, ir iš ten 

įjungtas elektroninis motoras, 
veikiantis Saulės energija, nuva
rys raketą į Saulę. Ten ji su
degs arba ištirps, ( t ) . 

neleido veikti 
mentams. 

Dar vienas laivas -
viešbučiu 

Paryžius. — Liuksusinis kelei
vinis laivas France susilaukė to
kio pat likimo, kaip ir kiti pana
šūs laivai — paverčiamas vieš
bučiu - restoranu. Nuo 1974 
metų j is išimtas iš apyvartos, 
nes duodavęs didelius nuosto
lius. Ieškota jam pirkėjų ir 

j suras tas — vienas Saudi Arabi-

P«onna, — Buvęs nacių nusi
kaltėlis Herbert Kappler pabėgo 
iš Italijos kalėjimo ligoninės su 
kitų buvusių nacių pagalba, ra
šo "Bild am Sonntag". Deta
lių, kaip jie pagelbėjo Kapple-
rio žmonai jį išgabenti lagami-
ne^aikraštis nepateikia. 

Mashmgfoiias. — Karo avia
cijos aukštieji siuoksniai tvirti
na, kad B-l bombonešio likimas 
nėra palaidotas. Prezidentas 
Carteris vis labiau pradeda įsi
tikinti, jog vairuojamos raketos 
bombonešio negali pakeisti. 

KALEM)ORn:S 

Rugpiūčio 24: Baltramiejus, 
Michele. Jogaudas, Aušrinė. 

Rugpiūčio 25: Liudvikas. Pa
tricija. Gilius. Liudytė. 

Saulė teka 6:07. leidžias 7:39. 

AddiB Ababos. Etiopijos sostinės, kampelis 

Madison. — Pastebėta, kadi 
paukščiai į pietus pradėjo skris- j 
ti anksčiau negu kasmet. Tai Dalinai saulėta. galimybė 

jos ^miras perka ir pas ta tys aiškinama rugpiūčio oro atša- lietaus su perkūnija, apie 75 
Taddah uoste, Raudonoi jūro j , iimu^ i Laipsniai 

ORAS 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAITIMNKIC-C RAMOVE 

Redaguoja sktn. Lrena Kegieaė, 2652 W. 65th St,. Čhicago, niinois, 60629 

Stovykloje yra labai smagu ir 
įdcmu. Mūsų iškyla buvo labai į-
domi. MPes ėjom aol'nk Rako sto-

į vykią mišku. Mes dainuojam, šo
kam ir daug juokiamės. Šitos dvi 
savanės taip greit praeina, lyg 
vėjelis papučia. 

Viktorija Izokaitytė 

SARGYBA 

: 
- • 

"ATGAIVOS" STOVYKLĄ 
PRISIMENANT 

. 

Skautiška linksma, j praėjo labai sklandžiai ir jaukiai, 
Tėvynės dukros su daina, I nes susirinkome laužui mažame 

Tai m u s stovyicla — atgaiva". 
• 

Po ilgos šaltos žiemos ir ne
suskaitomai daug sueigų, kuriose 
mokėmės skauiybes, vasarai atė
jus , išvažiavome pasidžiaugti 
gamta ir skautiškai pasiovyklau-
ti myl imame Rako miške. 

Stovyklon. atvykusias pasitiko 
š ių metų Aušros Var tų tun to 
'^Atgaivos" stovyklos viršininkė 
ps . tn . Nora Sugimaitė ir tuoj 
gaištate prie darbo statyti palapi
nes. Susitvarkius dviem savaitėm 
stovyklauti, stovykla buvo for
maliai atidaryta ir vadija prista
tyta: viršininkė =••*- Nora Sugin-
taitė, komendante — Fausta Bo-
binaitė, adjutante -Zina Pocienė, 
skaučių vadovė —- Jūratė Zigai-
t ienė, prityrusių skaučių vadovė 
— Ilona Laučienė, vyr. skaučių 
kandidačių vadovė — Danutė Ei-
dukienė, iškylų vadovės — Aure
lija Vaičiulienė, Milda Vaitkevi
čiūtė (2-rą sav.), laužavedė — 
Rima Šilėnaitė, stovyklos admi
nistratorė ir rankdarbių vadovė 
Dalė Gotceiriene. lauko virtuvės 
vadovė — Felė Banytė, meno va
dovė — Diana Statkutė (1-ma 
sav.) , skautoramos vadovė - Lore
ta Daulytė, sporto vadovė — Rė
dą Ardytė, pionerijos vadovės — 
Daiva Balza raitė, Sabina Koto-
vaitė. Karina Norkaitytė, laikraš
tėlio redaktorė — Rasa Kamins
kaitė, jaunesniųjų skaučių pašto 

slėnyje. 
Sekmadienį po Mišių, tėve

liams atsisveikinus su savo skau-
tukėmis, Rako miškas pasirodė 
vėl ramus ir gal apytuštis. 

Pirmadienis — susimąstymo 
diena. Klausėmės Tėvo Sauiaičio 
paskaitų; dirbome rankdarbius. 
Vakare įdomiai susimąstymo Mi
šias pravedė Tėvas Kezys ir Tė
vas Saulaitis, kuriose dalyvavo 
visos keturios stovyklos. Ramiai 
pasibaigė diena užgesus dviems 
dideliems laužams. 

Bet vadovėms pailsėti daug ne
teko. Po Mišių, prie lauželio ku
ris neužsidegė, įteikėme viršinin
kei Norai gintaro dovanėlę. Po 
to buvo vyr. skaučių kandidačių 
susimąstymo laužas, kurį prave
dė jaunos vadovės. Tą patį rytą 
dešimt mergaičių davė vyr. skau
čių įžodį ir pasipuošė mėlynais 
kaklaraiščiais. Po įžodžio mer
gaitės kėlėsi, dirbo, dainavo ir 
ruošėsi sporto šventei. Vakare, 
Lituanikoje, buvo pirmi ir pas
kutiniai šios stovyklos šokiai. 
Trečiadienį vyko Sporto šventė. 

Nors buvo labai karšta, "Atgai
vos" stovyklai sekėsi: kvadrate 
laimėjome pirmą vietą, o tinkli
nyje — antrą. Negalėtume ne
paminėti mūsų šaunios sporti
ninkės Vilijos Sutkutės, kuri ypa
tingai pasirodė kvadrate ir tink
linyje. 

Artėjant stovyklos uždarymui, 
vyklės vadovė — A d e l ė Izokaitie-) a l r o dė lyg trūko laikaPenktadienį 
a e , jaunesniųjų skaučių vadovėj 
•— Rūta Mingėlaitė, Vida Malio-
rytė, Aristidą Parakininkienė ( 1 -
-mą sav.;, Irena Valaitienė (1 -
-mą sav.) , maitinimo skyriaus va 
dovė — Albina Ramanauskienė. 

naujos vyr. skautės ir beveik vi
sos vadovės išplaukė baidarių iš-
kylon. Paskutinį stovykloj vakarą 
užbaigėme savo stovyklos lauže
liu. Nesinorėjo tikėti, kad rytoj va 

1 kare iau būsime toli nuo Rako 
Buvo malonu matyti tiek daug miško ir ne kartu 

jaunų veidų, pasirengusių žengti Į Saulei vos patekėjus, stovykla 
skautišku keliu. Stovykloje sto- kėlėsi, skautės pakavosi, ardė' pa-
vyklavo 100 skaučių, prityrusių j lapines. Stovykla buvo uždaryta. 
skaučių, vyr. skaučių, paukštyč ;ų Į §įais metais buvo paruoštas už-
ir vadovių. Diena užsibaigė tradi- j darymo aktas, kurį pasirašė va-
ciniu skautišku laužu. Susijun-1 dovybė ir užkasė vėliavų aikštėje. 
gusios rankomis jautėme šiluma 
ir artimumą, kurie žadėjo sėk
mingą stovyklą. -: . 

Sekmadienį visos keturios sto
vyklos dalyvavo šv. Mišiose ir 
susipažino su kun. Antanu Sau
laičių, kuris yra neseniai atvykęs 
S Pietų Amerikos. Buvo gera su
sikaupti ir padėkoti Aukščiausia
jam, už visą, ką mes matėme ap
link save ir paprašyti sėkmingo 
stovyklavimo. 

Gal po daugelio metų kas nos 
atkas ir prisimins "Atgaivos" sto
vyklą. Rako miškas paskutinį 
kartą suskambėjo šūkiu, kuris _ 
dar lyg aidėjo autobusui tolstant. Į 

Iki sekančios stovyklos Rako I 
miške!! Rasa Kaminskaitė 

SKAUTŲ PROGRAMŲ 
KOMISIJA 

Skautų Programų komisija į-
steigta Vyriausio Skautininko įsa-

Sargyba gali būti smagi, bet ir 
gali būti baisi. Kas atsitiks, jei 
brolių nepagausim? O kas atsi
tiki, jei gaudysim ir jis pabėgs? 

Mums esant sargyboje, buvo 
baisu ir nuobodu, nes niekas tą 
naktį mūsų stovyklos nepuolė. 

Gal geriau, kad ir niekas ne
puolė, nes jei visa Lituanika bū
tų atėjusi, nežinau, ką būtume 
dariusios. 

Gilių skiltis 

JŪRŲ SKAUTU PROGRAMŲ 
IR UNIFORMŲ 

PERTVARKYMO KOMISIJA 

Komisija įsteigta V. Skautinin
ko, ją sudaro: j.ps. L. Kupcikevi-
čius, j.ps. J. Anysas ir s.J. Jova-
rauskas. 

Komisija turėjo 8 posėdžius, 
kuriuose (pagal svarstomo reika
lo svarbą) buvo Kviesti: j.s. V. Ru 
pinskas, ps. K Miecevieius, j.b. 
L. Kučas, j.b. P. Aglinskas, j.b. 
Bukaveckas. 

Programos ir patyrimo laips
niai: pritaikyti naujai ruošiamas 
LSB programas , pridedant jūri
nę dalį; atkreipiant daugiau dė
mesio į praktinį jūrų skautavimą. 

Pagal LSB nustatytas progra
mas, jūrų skautų amžiaus eiga 
suskirstyta sekančiai: bebro (7-
11 m.) 1,2,3 pat.; j . jaunio (10-
15 m.) 1,2,3 pat.; j . skauto (14 -
18 m.) 1,2 pat. 

Specialybės: Amerikos laivy
nui pakeitus uniformas ir negau-

j nant senųjų, komisija kol kas turi 
dvi nuomones: khaki spalvos 
(kaip budžių) su jūr. sk. kakla
raiščiais ir khaki pilote su jūr. sk. 
ženklu, arba: dabartinė juoda lai
vyno uniforma su balta jūrinin
ko kepure. 

Komisija nutarė peržiūrėti uni 
formų ženklus ir įvesti pareigų 
ženklus, iš Jūrų skautijos turime 
gauti ženklų rinkinį. Jie bus per
žiūrėti ir pritaikyti pagal esamas 
sąlygas naudojimui. 

Komisijos paruošti ir ruošiami 
projektai bus išsiuntinėti vienetų 
vadovams peržiūrėjimui ir pasta
boms. 

j.ps. L. Kupcikevičius 

Omahos paukštyčių vaizduotė laki. Iš stalo pasidariusios "laivą", sesy
tės pasiruošusios nuotykingai kelionei Nuotr. Teresės Gaidelytės 

BŪSIMOMS VYR. SKAUTĖMS 

Pažiūrėk laužan... 
Žiežirbos kyk ligi dangaus — 
šiluma ir meilė jungia mus 

būrin. 
Neramu... 

Tik ši viena liepsna 
nebijo tamsios miško paslap

ties. 
Jos šviesa, kaip žiburys, 

apšviečia mūsų nepatyrusį 
kelią-

atneša viltį mūsų akims. 
Liepsna vis didėja — 

o mes, įsijungusios ratan jau
čiame ramybę ir nuostabią 
vienybę, kurioje mes ir pasi
liksime... su liepsnos šviesa 
mes atrasime šio miško paslap
tį ir patirsime savo tiesos ir 
ateities kelią. 

Vyr. sk. Vilija Vakarytė 

VYR. SKAUTĖS ĮŽODIS 

Mes, kaip buvusios kandidatės 
šioje stovykloje prisirinkome 
daug įspudŽHi. Didžiausias buvo 
ta aukso valanda, kur davėme 
vyr. skaučių įžodį. 

Vyr. skautės įžodis yra bran
giausias momentas mūsų skau
tiškame gyvenime. 

Duodamos įžodį, mes pasižadė
jome tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, būti pavyzdžiu kitom ir 
būti skautė visą gyvenimą. Per 
įžodį buv© artimas jausmas, ku
ris jungė mus visas. Jis niekad 
nebus pamirštas, nes tik vyksta 
vieną kartą gyvenime. Įžodį ne
galime išreikšti žodžiais, nes šis 
jausmas liks mūsų širdyse. Da
vusios įžodį, mes norime palinkė
ti naujoms kandidatėms daug 
sėkmės, džiaugsmo, kantrybės ir 
vilties. Sekime, kad ir jų įžodis 
paliks tokį įspūdį kaip ir mums. 

Laura 

Diena praėjo greit: išmokome i kymu Nr. 19. Į komisiją pakviest 
stovyklos dainą, tvarkėmės ir dir
bome... O vakare-pailsėjome prie 
pirmo bendro laužo. 

Pirmadieni pradėjome stovyk
lauti pagal pilną dienotvarkę: vy
ko paskaitos su broliu Antanu 
Paužuoliu apie pioneriją ir pa
skaitą —pašnekesys su kun. Sau
laičių. Dainavome, sportavome, 
dirbome lauko virtuvėje; Išmoko 
me naujų rankdarbių. Nors sau
lė nesigailėdama kaitino visą sa
vaitę, dirbome pagal Čikagoje nu 
statyta programą. Vakarui atė-
rosjęartu susėsdavome padainuo
t i i r pasidalinti dienos įspūdžiais. 

fe* taip nepastebėjome kaip ats
kriejo savaitgalis. Laukėme tėve
lių ir svečių. Paradavome bei nau
dojomės proga nieko nedirbti, tik 
lankyti senus ir naujus draugus. 
"Atgaivos^ stovyklą aplankė Se
serijos Vyriausia Skautininke v.s. 
Irena Kerelienė. Sesė Irena apgai
lestavo negalėjusi priimti "At
gaivos" stovyklos kvietimo kartu 
stovyklauti. Visas stovyklaujan
čias seses apdovanojo skautiško
mis k artelėmis. Taip pat priminė, 
k a d šie metai yra Uetuvjų kalbos 
metai ir mes turėtume kuo dau-
giab stengtis tarp savęs kalbėti 
KettrvSkai. Savaitgalio bendras 
laužas, palyginus su kitais metais, 

s. j . Liubinskas, ps. R. Strikas, s. 
R. Fabijonas, j.ps. L Kupcikevi
čius ir s. G Plačas. 

Nuo 1976 m. spalio 17 iki 1977 
balandžio 20 komisija turėjo de
šimt posėdžių. Komisijos nariai 
peržiūrėjo dabartines LSB prog
ramas, susipažino su Seserijos 
programomis, studijavę Angli
jos, Amerikos, Australijos ir Ka
nados skautų programas. Taip 
pat buvo peržiūrėtos 1973 m. 
Skautinio ir Tautinio Ugdymo 
komisijos sudarytos programos. 
v.s. Č. Kiliulio pristatyta Prityru
sio Tarpsnio ir Grandies Prityru
sio skauto programos bei VSP ps 
R. Rupinsko programų projektai. 

Komisija sudarė lietuviško 
skautiško jaunimo charakteristi
kų sąrašą ir analizavo Brolijos 
tikslus. Skautiško tobulėjimo ei
ga buvo suskirstyta į 4 amžiaus 
tarpus: 

1. vilkiuko — nuo septynių iki 
vienuolikos metų, 

2. skauto — nuo dešimt iki 
penkiolikos melų, 

3. prityrusio skauto — nuo ke
turiolikos iki aštuoniolikos metų, 

4. skauto vyčio — nuo septy
niolikos metų. Komisija iki šiol 
neturi bendros nuomonės, lie
čiančios Brolijos tikslus vyresnie-

SAVAITGALJO 
STOVYKLAUTOJOS 

ĮSPŪDŽIAI 

Šiemt neturėjau galimybės pil
ną laiką stovyklauti, tad ryžausi 
nors vieną savaitgalį praleisti 
stovykloje. Išvykau jon penkta
dienį, liepos 15 d. Po ilgos kelio
nės, atėjo nekantriai lauktas mo
mentas — atvažiavau į Rako sto
vyklavietę aplankyti savo drau
ges ir draugus. 

Važiuodama pro stovyklas pa
stebėjau, kad lankymo laikas jau 
prasidėjęs. Broliai ir sesės ėjo į ki
tas stovyklas vieni kitų lankyti, 
kiti gi pasilikę savo stovyklose 
skubėjo baigti įsirengimus ir pa
puošimus, besiruošdami "di
džiajam savaitgaliui". 

Pasiekiau "Aušros Vartų" tun 
to menę. Dienos metu čia yra vi
sokiausių darbų centras, šiuo me
tu gi išvydau laikraštėlio redak
torę si. Rasą Kaminskaitę, bai
giančią laikraštėlį. Kelios sesės 
piaustė medžių gabalus gražiais 
rutuliukais, o kitos degintuvais iš 
jų kūrė "medalius", kuriuos se
kančią dieną per vėliavų nulei
dimo iškilmes įteikė vadovėms ir 
pasižymėjusioms sesėms. 

Atvykusi '"Atgaivos" stovyk-
lon, prie pat vartų sutikau sto
vyklos viršininkę ps. Ln, Norą 
Sugintaitę, netik nurodinėjančią, 
bet ir gelbstinčią sesėms baigti 
statyti vartus. Vos tik iškraus
čiau iš automobilio savo bagažą, 
kai kelios paslaugios sesės pasi
siūlė sunešti mano daiktus į pa
lapinę. 

Eidama per stovyklavietę va
dovių palapinėn pajutau tą nuo
stabią, tik stovykloje jaučiamą 
taikingą atmosferą, pilną nuo
širdaus linksmumo. Visų akys 
švietė ramybe ir džiaugsmu. Su
radau draugės palapinę, kurioje 
nakvosiu kelias naktis. Joje buvu
sios kelios sesės negaišo supažin
dinti mane su įvairiomis stovyk-

(Nukelta j 5 p s l ) . 
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TeL PE 8-8229 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. E G. RALUKAS 
Akušerija ir metera Ugoa 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pateški Road (Craw«erd 
Medieal Building). TeL LTJ $-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marcjuette Medieal Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:38 vai. vakaro. 

Seštad. nuo 1 iki S vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2*70 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2228 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ir sestad 
tik susitarus. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2406 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. IT 

ketv. 1-4 ir 7-»: antrad. ir penkt 
10-4: SeStad. 10-3 vai. 

Tel, ofiso ir buto; OLympic 2-41JK 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vaa. 

SS skyrus trečiadieniui 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popi»t. 

5r l8# Muk 

Dft. VYALTER J. KIRSTtMC 
(Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad0 ketvirtad. vr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir f--< 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždaryta. 

Dr, imas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629 

Tel. 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dalis "Nerijos" tunto ęįiitariu stovykloje Vuotr. Br. Juodelio 

sierns skautams.' Penkiolikos še-1 turiolikos metų skautų, kurie pa-
šiolikos metų jaunuoliam yra nu
sibodę vis mokytis, todėl komisi
jos dauguma, kad Brolijos tiks
las yra juos išlaikyti skautuose. 
Kita dalis galvoja, kad Brolijos 
tikslas yra tuos jaunuolius tobu
linti, lavinti. Dabartinėse mūsų 
programose komisija pasigedo ar
timesnio ryšio tarp skauto IT 
draugininko. Komisijos nuomo
ne, skautui tarp dešimties ir ke
turiolikos metų yra reikalingi 
penki patyrimo laipsniai, iš ku
rių keturi yra privalomi: 

Kandidato patyrimo laipsnis, 
kuri iš vilkiukų atėjęs skautas 
galėtų išlaikyti per tris mėnesius 
ir duoti skauto įžodį. Skauto III-
-čio, Il-ro ir I-mo patyrimo laips
niai; Prityrusio patyrimo laipsnis, 
kuris bus neprivalomas. Šis laips
nis duos progą gabiem skautam 
pagilinti žinias. 

Komisija realistiškai pažiurė
jo į vyresniuosius skautus. Patir
ps r ; c i . ^ad yra labai mažai ke-

jegia išlaikyti tpirmą patyrimo 
laipsni. Dauge^s to amžiaus jau
nuolių bus tik antro, o gal tik 
trečio patyrimo. Todėl yra pla
nuojamas antrr; vyresniųjų skau-

ipsnis, kurį turės 
i neskautavę ar 
skautų patyrimo 
anuojami du vy-
patynmo laips-

tų patyrimo 
laikyti ank>Č 
neturį pirm 
laipsnio. Yra 
resniojo skau 
niai: 

1. pirmas ,-yresniojo skauto 
laipsnis la ikoms po įžodžio. 

2. prityrusir vyresnio skauto 
patyrimo laipsnis, kuris bus ne
privalomas, bet duos progą pa
žangiem skairam gilinti žinias. 

Iki šiol komisija yra priėmusi 
kandidato ir • ecio skautų paty-

Drogramas. S.<autu 
:gai dirba komisi-
1 komisifns dar-

••srvesnis. 

iiiiiiiiiiniHmiHiiHttimirtmmtHiiiiiiit 
Pulki dovana — bet kuris 

proga! 

Popular Lifhuanian 
Recipes 

rimo laipsni: 
Skyrius ener 
jos ribose, I 
bas yra daue 

Suredagavo 
JnoTapina DanZvardtenė 

PATIKSLINTA m PAGRAŽINT/ 
LAIDA 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą ik» uopHa 
rios virimo knygos. J. DaužvaxdK> 

nė vėl patikslino ir pagražino Si? 
iaida naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana saujon 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap 
dovanoja kitataučius supaimdin 
darni juos su lietuvišku maistu i» 
virimu. Ši knyga yra aukėlusi la 
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki 
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose. 

Knyga yra labai gražiai irilta it 
su spalvotomis iliustraci t>mis. La 
bai patogi vartojimui-

Užsisakykite paštu* 
DRAUGAS, Ksyg-Į skyrius 

4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina $4.00. Pridekite 25 csntu* 
j pašte išlaidoms. Dlinois gyvento-

Romas Fabijonas, jaj pridėkite 20 centų mokesčiams 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 
Jei neatsako skambint 636-4549 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Servų 1x 
Emocines ilgos 

CRAWFORD MKB1CAL BCIUJtVG 
6449 So. Pulaski Road 

valandos pagal susitarimą. 

Rezid. teL — GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOfe 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia skambinti: MI 2-0001. 

DR. A. B. 8LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKTŲ m VAIKŲ IJ GOS 

SPECIALISTO 
MEDICAt BCILDni'C 

71M South Western Aveme. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rjrtt 

iki 1 vai. popiet. , 
Ofiso teL R E 7-1168; rezid. 239-2S1* 
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 64801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2464 West 71st Street J 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrad; Ir 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik susitaršą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

i O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Hrmad.. antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
>uo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki S va.1 
ak. še&t&d. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
S214 No. Westem Aveme 
1002 No. Western Aveane 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

Komisijas pirmininkas i 

ištaigos ir bato teL 632-1881 
DR. FERD. ¥YT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49tk Ceatli, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
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~~~ Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHIKl'ROMA 
Ofisai: 

111 No. WABASH AVE. 
4200 JTO. CENTRAli ATK, 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLE6KAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOiffiTRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko a k i n i u fr 
"Conisct tenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta »w>4 

DR. LEONAS SEUUTIS 
INKSTU, PCSLfiS IR 

PRDSTATO CHIRURGIJA 
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Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
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DR. J. J. SIMONAITIS 
O T B Y T O 4 A S 
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DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf 
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Tel. PKospect 8-I22S 
Ofiso vai.: pirm., antr.. tre& h 
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flefL S-4 p. p. ir kita laiku 

Ofiso tel. rTE 4-212S, namg GI S-«lt« 

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

2454 We*t 71st Street . . . , 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir peaktsA. 
2-5 Ir 6-7 — is anksto snsrt&rm 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. D. WINSKUHA$ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: l-« vai. popiet. 
Treč. ir SeStad. pagal susitarime. 

Ofiso teL S86-S166; BMBD 6864850 

DR. PETRAS tUOBA 
GYDYTOJAS IR CHlRUrlGAS 

•284 S. NsrratMseCt A«s> 
Vai phro. an t r , ketv. tr peekt: j . f 
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Šimtmetine gimimo sukaktis 
" ' . I I I ,m 

NEPRIKLAUSOMOS LATVIJOS 
PREZIDENTAS ULMANIS 

Su broliais latviais mus daug fondą, įkūrė daugelį įvairių mo
kas riša: broliškas kraujas, arti- kyklų. 
ma giminystė, panaši kalba 610 Ekonominėje srityje K. Ulma-
kilometrų ilgio siena, laisvės ko- nio darbai taip pat dideli: išplė-
vos, nepriklausomo gyvenimo tė namų statybą kaimuose ir 
džiaugsmai, okupacijos metų ne- miestuose, įkūrė žemės ūkio aka-
laimės, kieta dabartinė okupaci- demiją, sumodernino žemės ūkį, 
ja, pagaliau vienas ir tas pats ti- pagerino gaminių kokybę, išplė-
kėjimas šviesia abiejų valstybių tė importą, mobilizavo valstybi-
ateitimi — jų nepriklausomybe, nį kapitalą žemės ūkiui kelti. Įve-

Tačiau negalima pasakyti, kad dė socialinį draudimą, kurio net 
mes gerai pažintumėm artimą dabar neturi daugelis kultūringų 
Latviją ir latvius, jų nepriklau- kraštų, 
somybės meto ir dabartinės va- * 
dovus. 

Rugsėjo 4 dieną latvių tauta 
mini savo valstybės prezidento 
Karolio Ulmanio (Karlis Ulma
nis) 100 metų gimimo sukaktį. 
Visa latvių spauda išeivijoje pri
simena šį didįjį savo tautos dar
bų vykdytoją. Apie jį gerą žodį 
rašo net jo politiniai priešai. 

Nors K. Ulmanio vidaus poli 
tika nebuvo demokratiška, Lat
vijos gyventojai, matydami jo 
kūrybingas reformas ir padidėju
sią krašto gerovę, iš esmės buvo 
jo valdžia patenkinti ir bal
so prieš jį nekėlė. 

Šiandieną, tiesa, pasikeitus ap-

Laisvių suteikimas — 
mirties sprendimas komunistams 

Kalėjimų kančias iškentusio VI. Bukovskio pareiškimas 

BR. AUŠROTAS 

PIETŲ AZIJA IR INDOKINIJOS 
VANDENYNAS 

Pasitarimas jų strategijos reikalu 

Taigi ir mums verta, kad ir tik linkybėms, demokratiją vėl lai-
kuklaus šio rašinio rėmuose, šį kant "tobuliausia sistema*', opo-
įžymų latvį prisiminti. 

Didysis latvių valstybininkas, 
prezidentas ir mokslininkas buvo 
gimęs 1877m. Beržės vietovėje. 
Baigęs Jelgavos realinę gimnazi
ją, jis studijavo žemdirby stės 
mokslus Zuericho ir Leipcigo u-
niversitetuose, 1905 m. gauda
mas agronomo vardą. Grįžęs į 
Latviją, dirbo kaip agronomas ir 
redagavo žurnalą "Lauksaim-
nieks". Jau tada savo rašiniuose 

zicijos žmonės Ulmaniui kai ką 
prikiša, bet neperdug ką turi 
prieš jį pasakyti. Latviai vengia 
kritikuoti valstybės ir tautos va
dą, kuris visas savo jėgas skyrė 
Latvijai, išvedė ją iš netvarkos 
ir tiek daug gera jai padarė. 

Prezidento K. Ulmanio likimas 
buvo labai skaudus. 1940.VI.16 
Latvijos vyriausybė buvo privers
ta priimti sovietinių rusų ulti
matumą. Prezidentui buvo suda
ryta proga pasitraukti į užsienį. 

kėlė Latvijos laisvės idėjas, už S T** 8" . ]h t o k į **¥&£• ^ 
buvo rusų persekiojamas ir 1905- !e" K a ! ^ ^ ų tankai. pradėjo va-
-1906 m. kalinamas. Išleistas iš z w o t l l , L a t v l ^ s teritoriją Ulma 
kalėjimo, emigravo į Vokietiją, o 
1907 m. pasiekė Ameriką, gilino 
studijas Nebraskos universtitete 
(dabar čia yra įruošta jo pa
minklinė lenta) ir kurį laiką dir
bo profesinį darbą. 1913 m. pa
skelbus amnestiją, grįžo Latvijon, 
nuo: 1915 m. dirbo Rygos žem
dirbystės . centre. 1917 rri. kovo 
revoliucijos metu tapo Vidžemės 
vicegubernatorium. Tais pačiais 
metais įkūrė Latvių ūkininkų są
jungą (Latviešu Zemnieku Savie

nio įsakytas Latvijos radiofonas 
tris kartus sugrojo latvių tautines 
giesmes — "Tėv mūžam dzivot, 
Latvija"ir "Dievs sveti Latviju!" 
Tada kalbėjo pats Ulmanis, 
pareikšdamas, kad visi gerai ži
no, kas su Latvija vyksta, kad 
svetimos jėgos — rusų armija uži
ma Latviją ir kad latviai bet ku
riose aplinkybėse turi ir to
liau likti latviais. 

Okupantai įsakė Ulmaniui ir 
nibu) ir tapo jos lyderiu. Dirbo toliau eiti Latvijos prezidento pa-
demokratinių partijų bloke. 

* 

Tolimesnis Ulmanio gyveni
mas glaudžiai susijęs su neprik
lausomos Latvijos gyvenimo pra
džia, jos klestėjimu ir pabaiga 

reigas, tiktai primetė jam komu
nistinę A. Kirchenšteino vyriau
sybę, kuri tuojau ėmė griauti ne
priklausomos Latvijos santvarką 
ir visa, kas buvo gerai sukurta. 
Ulmanis buvo priverstas tokius 

1918.XI.17 Latvių tautos taryba P ^ a r k i u s pasirašyt! — savo pa
rašu griauti tai, ką jis pats ir vienbalsiai išrinko Ulmanį mi-

nisteriu pirmininku. Pirmojoje 
vyriausybėje jis ėjo Tiekimo ir 
Užsienio reikalų ministerių pa
reigas. Kai raudonoji armija 
užėmė Rygą ir beveik visą Latviją, 
jis išvyko į Vakarus ieškoti pa 

visa latvių tauta per 20 metų kū
rė. Nominaliu prezidentu jis iš
buvo 34 dienas. 1940.VII.21 pa
skelbtas dekretas, kuriuo komu
nistas A. Kirchenšteinas perėmė 
prezidento pareigas. Rytojaus 

Žinomas publicistas, rašytojas 
su liberališkai - konservaty
viomis idėjomis, William F. Buck 
ley rugpiūčio 13 d. per TV PBS 
(Public Broadcasting System), 
sudarė retai sutinkamą progą pa 
siklausyti žinomo rusų disidento 
Vladimiro Bukovskio nuomonę 
apie žmogaus teisių gerbimą So
vietų Sąjungose. Pasikalbėjimas 
vyko BBC studijose Londone. 
Kaip daugeliui yra žinoma, VI. 
Bukovskis "Zacharovo žmogaus 
teisių komiteto'' Danijoje pasiūly
mu buvo iškeistas į Čilės komu
nistą Luis Corvalan. VI. Bukovs-
ki su savo motina, seserimi ir se
se rvaiki u buvo Aerofloto lėktuvu 
atskraidinti į Zuerichą, Šveicari
joje, kur aerodromo lauke įvyko 
apsimainymas kaliniais 1976 m. 
gruody. 

W.F. Buckley, supažindinda
mas su savo svečiu - pašnekovu, 
nurodė, kad Bukovski yra gimęs 
1942 m., nieko kito pasauly ne
žinojo, tik komunizmo mokslą, 
tačiau už tiesos skleidimą, pra
nešimą užsienio žurnalistams a-
pie politinių kalinių laikymą be
pročių ligoninėse buvo nuteistas 
7-riems metams kalėjimo. Už ne-
prisilaikymą partijos linijos bu
vo išmestas iš Maskvos universi
teto ir kalėjo įvairiuose Sov. Ru
sijos kalėjimuose apie 14-ka me
tų. 

W.F . Buckley, lyg ir juokauda
mas, disidentą paklausė, kodėl L. 
Brežnevas taip bijojo Bukovskio, 
kad jį sutiko išleisti (ištremti) į 
užsienius, iškeisdamas jį į žino
mą Čilės komunistą L. Corvalan. 
Paklaustasis atsakė, kad, gal būt, 
Brežnevas ne tiek bijojo pašne
kovo, kiek jam buvo baisu laiky
ti Sov. Rusijoje asmenį, kuris vie
šai teigė, kad jis niekada nenusi
lenks komunizmui. Žmogaus tei
sių reikalai, kurie lyg ašaka aky
je skaudina politinį biurą, pasi
rašius Helsinkio aktą, įgauna vis 
gilesnę prasmę sovietinio žmo
gaus galvosenoje. JNors Sovie
tų vadovybė niekada negalvojo 
vykdyti pasirašytą Helsinkyje su
tartį, nes tik nuo bolševikų geros 
valios ir malonės priklausė, ar jie 
užrašinės savo pačių nusikalti
mus, pažeidžiančius žmogaus tei
ses. Tačiau krašte atsirado dra-

', " j šuolių, kurie užrašinėjo ir skelbė 

visos partijos buvusios priešingos 
šiam Kremliaus diktatoriaus pri
ėmimui, tik neperseniai priėmu
siam "prezidento" — titulą, 
Prancūzijos prezidentas, lyg nie
ko nežinotų, vaidmainiavo ir pa
taikavo L. Brežnevui. Tokios ži
nios labai blogai nuteikia pa
vergtus žmones ir tautas. Žmo
nės stebisi tokia žema vadovau
jančių asmenų morale, kalbėjo 
Bukovskis. 

VI. Bukovskio nuomone, vaka
rai turi daug stiprių svirčių, ku
rias protingai spausdami gali pa
lengvinti disidentų ir jiems pri
jaučiančių tautiečių padėtį Sov. 
Sąjungoje. Viena iš tokių —eko
nomiškos, kita — techniškos pa
galbos teikimas, na, ir kultūrinių 
mainų tęsimas tarp abiejų prie
šingų stovyklų. Sovietai yra ypač 
jautrūs JAV ir Vakarų Europos 
techniškų žinių įsisavinimui So
vietuose. Be didelio triukšmo, tik 
duodant suprasti 'kur šuva pa
kastas", būtų galima pasiekti žy
maus politinio palengvėjimo Sov. 
Sąjungoje, o kiek tai liečia poli
tinius kalinius, kuriuos areštuo
ja KGB be jokio pagrindo, tik 
dėl to, kad jie priešingai režimui, 
tad tokiomis progomis reikia kel1 

ti kuo didžiausia triukšmą lais
vame pasaulyje. Atsiminkime, 
kad Kremlius nieko labiau.nebi
jo, kaip savo pačių pavergtųjų 
žmonių. Ir ne ko kito, tik šios 
baimės įtakoje diktatūra po tru
putį atpalaiduoja pavadžius. Kas 
buvo neįmanoma laisvių srityje 
prieš 10-tį metų. dabar yra daug 
lengviau pasiekiama. 

VI. Bukovski tvirtino, kad de-
tentės įsivyravimas daugiausia 
pakenkė paverg:iesiems ir labiau-

mui. "Už 7-rių metų detentės 
"laimėjimus", labiausiai nukentė
jo pavergtieji", tvirtino VI. Bu
kovski. (Past. Už detentę turime 
dėkoti H. Kissingeriui, Aut.) 

JAV prez. J. Carteris ir Aust
ralijos ministeris pirmininkas M. 
J. Frazeris Washingtone svarstė 
P. Azijos ir Indijos vandenyno 
reikalus. Abu vienodai galvoja, 
kad tarp JAV ir Sovietų Sąjun-

Šiam pasikalbėjime dalyvavęs 

B. JABLONSKIS 

įtakos į naujųjų diktatorių už
mačias. Pagaliau ar raudonieji 
galėtų rizikuoti karu, kada jų 
pavergti žmonės tik laukia pro
gos išsilaisvinti. Jei jie pradėtų 
fronte pralaimėti, kiltų vidaus 
suirutė ir gali būti grėsmė ne tik gos turėtų baigtis karimų jėgų 

,, varžvbos Indijos vandenvne. Fra-! Australijai, bet ir kitiems palai-bntų savaitraščio Economist j . , , . .,'. , _ , , , ,, . . ., i zens mano, kad jos taikiu būdu redaktorius Knight, nesutiko s u „ . . . 7 ... ,., , , ., ,n n i i - • • i J « - : gale.ų susitarti del ten laikomų VI. Bukovskio teigimu, kad r e i - - . . , . . . . . v , . ? ' . . , ; jėgų santykio, kia garsiai saukti ir is Sovietų vai 
džios reikalauti, kad nustotų per 
sekioti kitaip galvojančius. Esą, 

klau-Pirmuoju pasikalbėjimų 
simu ėjo JAV politika ir karių 

buvusio Anglijos ministerio pir-! atšaukimas iš Azijos kraštų. To-
mininko H. VVilsono ir H. jkiu Carterio poveikiu yra susi-
Kissingerio tylioji diplomatija iš- J rūpinęs Frazeris, nes dar nėra vi-
laisvinimusi daugiau žydų iš So- i siškai pamiršęs grėsusios pe- II pa
vietų Sąjyngos, negu dabartinė, saulinį karą japonų grėsmės. Jei 
Carterio paskelbtoji 
teisiu doktrina". 

žmogaus 

Į tai atsakydamas Bukovskis 
pripažino, kad tai, kas atliekama 
tyliai labai patinka Sovietams ir 
dalinai išvykstantiems. Bet ką a-
pie tokius laimėjimus sužino pa
vergtieji? Ne ir ne! Žiūrint į to
limesnę ateitį, tik tiek laimėji
mai yra svarbūs, kurie yra išgau
nami iš Sovietų diktatorių spau
dimo būdu, apie kuriuos žino vi
sa liaudis. Tad ir dėl to švelnėja 
pavergtųjų padėtis. 

Ir gal netoli ta diena, kai visų 
kraštų žmonės galės taip laisvai 
gyventi, kaip mano neseniai lan 
kytuose kraštuose, kalbėjo kanki
nys - disidentas VI. Bukovskis. 

GRAŽINS "3 MIL. DOL. 

Natūra i Gas Pipeline bendro
vė, kuri duoda dujas Chicagos į-
monėms, turės grąžinti 73 mil. 
dol., nes bendrovė buvo pakėlu
si kainas, negavusi tam leidimo 
Turės d a r sumokėti 6 mil. dol. 
palūkanų. Gaus atgal pinigų 

JAV visas jėgas atšauktų, gali 
karingieji naujieji komunistiniai 
diktatoriai pajudėti pietų link. 
Jie jau puldinėja Thailando 
pasienio kaimus ir šaudo nekal
tus žmones. O jei jie laimėtų pie
tų Pacifiko ir Indokinijos vande
nyne, visiškai nuo Europos ats-
skirtų Amerikos žemyną, Austra
liją ir kitus. 

Tačiau Carteris Frazerį rami
na, kad JAV iš P. Korėjos atšauks 
tik žemės pajėgas. P. Korėjos ir 
Taivvano karines jėgas žada ap
ginkluoti pažangiais ginklais ir 
paremti stipriais aviacijos jungi
niais. 

Be to, Carteris pagyrė Fraze-
rio politika Azijoje. Šiltai prisi
minė JAV ir Australijos daugelio 
metų glaudžius ryšius, išskiriant 
buvusio ministerio pirmininko 
VVhitlamo prokomunistinę poli
tiką. 

šiai padėjo diktatūros sustiprini- apie 90.000 dujų naudotojų. 

galios! Susitarė su Estija dėl d i e , n a J į į * ? * £ * £ ? *™?e 
ĮsaKe ulammui išvykti i Rusijos 
pietinę dalį. Iki 1942., kol vokie
čiai užėmė Kaukazo sritis, Ulma
nis gyveno Vorišilovske. T o -

koordinavimo karinių veiksmų, 
Ilgesnį laiką gyveno buv. rusų 
karo laive "Saratove" ir iš ten 
vadovavo kovai dėl Latvijos iš
laisvinimo. 

1918-1931 m. bėgyje K. Ulma
nis vadovavo septynioms savo 
krašto vadovybėms kaip ministe
ris pirmininkas ir beveik visą lai
ką buvo užsienio reikalų minis
teris. 

limesnis jo likimas nėra žinomas. 

K. Ulmanis, kaip ir kiti didie
ji valstybininkai, padarė nemaža 
klaidų. Viena jų yra ta pati, kaip 
ir lietuvių — estų valstybininkų 
klaida — tinkamai nesuprato 
glaudžios trijų Pabaltijo valsty
bių sąjungos sudarymo reikalo. 

* Ir karinė sąjunga nebuvo suda-
, Galutinai nusivylęs latvių par- ryta. Klaida tame, kad Ulmanio 
tijomis ir nusprendęs, kad jos vadovaujami latviai ir estai dau-
daugiau kenkia kraštui, kaip giau krypo į plėšrios Lenkijos, 
jam padeda, 1931.V. 14-15 naktį, kaip į draugiškos Lietuvos pusę. 
padedamas latvių šaulių (aiz-
sargų) įvykdė perversmą. Paė
mė valstybės vairą į savo ran
kas, paleido seimą, įvedė griež
tesnį režimą, suspendavo politi- ^ 

Za l a u r v i i v TTI U l r 

nes partijas. 1936.IV.II K. Ul
manis paskelbtas valstybės pre
zidentu. 

Kaip ten bebūtų, K. Ulmanis 
buvo didelis Latvijos valstybinin
kas. Latvių išeivijos veikėjas Al
bertas Raidonis, įvertindamas 

atlikus darbus ir jo 
valstybinį palikimą rašo (Čika-
gas Zinas), kad visa latvių ne
laimė buvusi ne ta, kad ji kri-

Per ilgą valdymo laiką jis išlei- tišku momentu būtų blogą vadą 
do apie 1000 kraštui naudingų turėjusi, bet ta, kad Latvija turė-
įstatymų bei potvarkių, pravedė jusi tik du milijonus gyventojų, 
socialines reformas. Jau 1922 m. Jeigu latvių būtų buvę, sakysime, 
įsteigė Kultūros fondą, turėjusį bent 30 milijonų, Ulmanis būtų 
didelės įtakos krašto kultūros kė- buvęs pakankamai didelis vadas 
limui. 1929 m. įsteigė Jaunųjų Latvijos nepriklausomybei išlai-
ūkininkų (Mazpulku) organiza- kyli. Bet ir dabar jis pasiliks dide-
ciją. Vėliau suaktyvino lat- lis latvių tautos vyras ir nie-
rių kultūrinę politiką, įsteigė Is- kad nemirs, kol latvių tauta bus 
torijos institutą. Tėvų žemės gyva. 
(Tevzemės) premiias. Studijų b. kv. 

. laisvoje pasaulio spaudoje tokius 
nusikaltimus, kurie buvo labai 
nenaudingi Sovietams. 

Šia proga VI. Bukovski prisi
minė ne perseniai įvykusį Brežne
vo vizitą Prancūzijoje, kurį jis irt 
pats stebėjęs. Nežiūrint to fakto, į vaizdas labai panašus, kaip Lietuvoje 1940 metais. Komunistų paruošti agj-
kad krašto viešoji nuomonė irltatoriai Afrikoje 

Indijos vandenynas 

Jau seniai JAV karinė vadovy
bė numatė ir pradėjo steigti Die
go Garcia saloje karinę stovyklą 
visų rūšių kariuomenės jungi
niams. Bet dauguma kongreso 
narių, ypač liberališkų nuotaikų, 
prieštarauja ir jai neskiria lėšų. 
Tačiau jos vystymas pradeda 
sparčiau judėti, nes kongresas pa
sidarė sukalbamesnis šiuo klau
simu. Joje stovyklaus laivynas, 
aviacija, marinai ir bus sandė
liuojama kariniai reikmenys. Sto
vykla yra labai geroje vietoje. 

Taip pat JAV turi karinių sto
vyklų Pacifiko salose: Filipinuo
se, Okinavos saloje, Japonijoje ir 
kitur. Jei komunistai kada paju
dėtų pietų link, joms į pagalbą 
ateitų Australijos ir N. Zelandi
jos jėgos. Bent šiuo metu Aust
ralijai ar kitoms saloms pavojus 
negresia iš komunistų. 

Carterio optimizmas, gal b ū \ 
yra teisingas. Pagrindinis stabdis 
komunistų kėslams yra Maskvos-
Pekino ginčas, kuris turi svarios 

dota amžinai. 

Australijos uranijus 

Australija turi penktadalį pa
saulio uranijaus, kuriuo domisi 
visos pasaulio valstybės — de
mokratinės ir marksistinės. Bet 
dabartinė Australijos valdžia jo 
pardavinėjimą apribojo. Šiam 
reikalui išleido griežtas taisykles, 
draudžiančias pirktą iš jos ura
nijų naudoti branduoliniams 
ginklams daryti ir perleidinėti ki
toms valstybėms. Australijos nu 
sistatymą Carteris pagyrė, nes pa
sauliui tai davė pavyzdį. 

Toms valstybėms, su kuriomis 
buvo jau pasirašyta uranijaus 
pardavimo sutartis, bus ištesėta. 
Bet ir iš jų bus reikalaujama lai
kytis taisyklių, kurios sąlygoja, 
kad uranijų neperdirbinėtų į 
technologinę medžiagą plutoni jų 
ir jo nepardavinėtų kitoms vals
tybėms, nes jos galėtų iš jo vys
tyti branduolinius ginklus. Ta ip 
pat jos turi pasižadėti, kai bus 
susitarta ir sudaryta tarptautinė 
komisija branduoliniams gink
lams tikrinti, jos irgi turės jai pa
klusti. 

P. Afrikai ir Rhodezijai graso 
Maskvos auklėtiniai juodieji Af
rikos diktatoriai. Maskva juos 
ginkluoja ir parengia partizani
nėms kovoms. Partizanai jau 
puldinėja Rhodeziją ir graso P. 
Afrikai vidaus neramumais. P. 
Afrikos valstybė turi savo urani
jaus pakankamai. Ji gali pati pa
sidaryti atominę bombą. Valsty
bė pažangi, kultūringa, ekono
miškai stipri ir turi žymių moks
lininkų. Sovietų šaltiniai skelbia, 
kad ji jau turi atominę bombą. 
Jie reikalauja tuojau pat P. Af
rikai uždrausti jas tobulinti. Ne
būtų labai jau gražu griebtis 
prieš P. Afriką prievartos veiks
mų tik dėl to, kad padėjus Mask
vos auklėtinių užmačioms. 

Ne laukiniai sukūrė tokią pa
žangią valstybę P. Afrikoje, bet 
Europos Žmonės. Jų ten nėra 
daug, bet 2,5 mil. žmonių darbš
tumas nenuėjo veltui. Iš to ir juo
dieji turėjo ir turi daug naudos-
Jie geriau gyvena P. Afrikoje, ne
gu juodųjų valdomuose kraŠtuo-

[ se, Sovietai ten veržiasi ne juo
diesiems išlaisvinti, bet laimėt: 
strateginį P. Afrikos iškyšulį, ku
ris vadinamas "Geruoju ragu"* 

ARKIV. J. MATULAIČIO KELI 
GYVENIMO BRUOŽAI 

lattis), bet apaštalavimas fapostolatus). "Neprivalomej a r mokslo, bet net ir tuose dalykuose, kiek galima, 

4. VAIŠNORA 

I r vienuolijos vidaus santvarkoje, J. Matulaičio no
ru, brouai sulyginti su kunigais: jie gali užimti įvai-

pamiršti, kad ir jų (brolių) pirmutinis ir tiesioginis 
tikslas vis dėlto turi būti ne kas kita. kaip tik skelb
ti žmonėms Kristų žodžiu ir pavyzdžiu, dirbti ir ko
voti Dievo garbei, sielų išganymui ir Bažnyčios tarpi
mui. Kur kunigui bus sunku ir negalima prieiti, te
nai pasauliniai broliai galės įnešti Kristaus dvasią, įei
ti, įsiskverbti. Bedieviai, bekovodami su Bažnyčia, jau 
yra tiek padarę, kad šiandien daug žmonių 
kunigų vengia. į kunigo rūbą šnairai žiūri, pilni prieš 
ki . 'giją visokių prietarų, nenori kunigo žodžių klau-

rias pareigas, kur nėra reikalinga kunigiška jurisdik- j syti. Užtat šiandien ir kunigams, kur galima ir kiek 
cija. Pvz. renkant delegatus į kapitulą balsuoja visi, j galima, kad ir savo papras tus rūbus nusivilkę, o ap-
net i r laikinųjų įžadų broliai, o renkami gali būti t ik 
tie, kurie yra padarę amžinuosius įžadus (,1910 m. 
Konst. 237 nr . ) . 

Kituose 1910 m. konstitucijos skyriuose aiškiai 
pažymėta, kokiom pareigom turi būti skiriami ar 
renkami tik kunigai. 1) vyr. vadovas "turi būti ku
nigas, ne jaunesnis kaip 40 metų ir ne senesnis kaip 
65 m. amžiaus ir bent penkeri metai po amžinųjų 
įžadų" (nr. 253). 2) Pirmasis vyr. vadovo patarėjas 
(jo pagelbininkas) tu r i būti irgi kunigas (nr. 261). 
3) 

sitaisę pasaulinių žmonių drabužiais, reikia eiti ir 
Kristų skelbti t a rp tų, kurio kunigo paprastų rūbų 
bijo. Bet čia kunigui reikia būti labai atsargiam. Ne 
vr-uomet taip galima pasielgti ir nevisur taip tinka 
daryti . Čia kunigus galės pavaduoti pasauliniai bro
l i? ' " (Dienor. 1911.1.23). 

Konkrečius nekunigų darbus J. Matulaitis taip 
ft muluoja: "Pasauliniai broliukai, uolumo ugnies pil
ni, gali būti labai geri kovotojai su nedorybe, ištvir
kimu, galėtų po du arba keliese eiti gelbėti skęstan-

turi būti kunigas, ne ma-1 Čių ištvirkimo klane, kaip daro Išganymo armija tarp Naujokų mokytojas 
žiau kaip 35 metų amžiaus ir bent 5 metai po am-! protestantų, tik, žinoma, čia katalikiškai reikėtų veik-
žinųjų įžadų (nr. 339). Reikalui esant, vyr. taryba j ti, susitariant su vyskupais, einant tikru keliu. Galėtų 
gali paskirti naujokų mokytojui padėjėją kunigą, tu- j ta ip pat pasauliniai broliukai dviese a r keliese eiti 
rintį bent 30metų amžiaus ir bent 5 metai po įžadų.! lankyti pavargėlių-darbininkų jų lindynėse, pastogėse, 
Visos kitos administracinės vienuolijos pareigos pagal požemiuose, kur jų niekas varganame gyvenime neap-
1910 m. konstitucijos dvasią ir raidę gali būti pa-', lanko. Dieve, duok mums tokių broliukų! (Dienor. 
vestos ir nekunigam: "Jie galės vesti visokias mo- 1913.1.12) 
kyklas, laikyti prieglaudas ir dirbti visokiose kitose 
įstaigose"' (Dienor. 1911.1.23). 

J . Matulaičio samnratoje esminis brolių, kaip ir ku-

Tačiau tokiems apaštalavimo uždaviniams broliai 
tu r i būti tinkamai paruošt i : "Juos reikėtų tinkamai 
išlavinti ir prie tokio darbo tinkamai parengti . Ne tik 

j nigų, uždavinys yra ne tarnavimas kunigams t amu- juos reikia išmokyti kokio nors <iarbo, ftiaip užsiėmir 

už kitus žmones, Dievui išskirtinai netarnaujančius, 
mūsiškiai aukščiau stovėtų, būtų prasinešę. Bet d a r 
jiems reikia ir bendrą gerą suteikti išlavinimą ir iš 
auklėjimą, daug didesnį negu jų luomo darbininkai, 
amatininkai a r kitokio užsiėmimo žmonės, gyvenan
tieji toje šalyje, turi . Tada t ik mūsiškių žodis t a r p 
anų žmonių bus branginamas, tada tik mūsiškiai tu rės 
jų akyse svarbą, tada tik kiti jų veikiau paklausys, 
negu visokių agitatorių. Bažnyčios priešų. O ypač rei
kia mūsų pasaulinius brolius tikėjime išlavinti, kad 
galėtų būti apologetai, tikri ta rp savo luomo žmonių 
tikėjimo gynėjai ir skelbėjai. Nereikia čia gailėtis nei 
laiko, nei pastangų, kad tik jiems užtenkamai tikėjimo 
mokslo suteiktume. Nekalbu čia jau apie brolių dva
sinį gyvenimą ir gyvenimo šventumą. Supran tamas 
dalykas, kad gyvenimo šventumas, kad vidinis dvasi
nis Dievuje gyvenimas, dvasios skaistumas ir uolumas 
turi būti viso pamatas ir pagrindas" (Dienor. 1911.L 
23) . 

O "Marijonų vienuolijos vedamojoje mintyje" J . 
Matulaitis ragina savuosius veikti į žmones per žmo
nes, pvz. per draugijas, savo pasaulinius brolius ir 
kitus geros valios žmones. Tai yra tikrasis apaštala
vimas. Bet, kad pasauliniai broliai atitiktų tą užda
vinį, "iš vienos pusės jie turi būti lavinami ir auklė
jami, iš antros pusės jie turi būti siunčiami ne t ik 
į katalikiškas draugijas, bet. jeigu tai vyresnieji r as 
tų naudinga, ir į darbininkų tarpą, kad ten dirbdami 
su kitais žmonėmis ir savo pavyzdžiu ir žodžiu da
rytų kitiems geros ir naudingos įtakos. Taip veikiant 
visados pasauliečiai visiškai ir visokeriopai pr iklausys 
kunigų ir nieko nedarys be jų patarimo, pr i tar imo ir 
patvirtinimo" (nr. 54). 

\ B U J Jsufflauį 
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D K A T C R S rrl m^juCSo m3n. 21 J. ,bos dėstymu reikalingumą, fcj PADĖKA 
MOKiN.O LAIKYMASIS, RELIGIJOS 

DĖSTYMAS IR PROGRAMA 
Mokytoju studijų savaite (4) 

Rugrpiūčio 17 d. dienos pirm. amerikiečiu pedagogu, preiegen-
pakvieėiamas J. Piačas , Chica- te tedėstė, kaip kartais reikia 
gos Dariaus ir Girėno UL mo- traktuoti mokinius ir žiūrėti j 
kykios vedėjas . jų neleistina, e l g e s į 

Pirmąjį praneš imą padarė Gin Ses. Ona Mikailaitė pravedė 
taras Karosas i š Bostono. Jis s impoziumą apie t ikybos dėsty-
supazindino su "Bridges", J A V mą l i tuanist inėse mokyklose. 
LB angliškai leidžiamu mėnesi- Ses . Margarita, dėsčiusi tikybą 
niu laikraščiu — biuleteniu, ski- 15 m. Kanadoje , kalbėjo apie 
n a m u informuot i angliškai kai-j pasikeit imus t ikybos dėstyme Į 
banerus l ietuvius apie l ietuvis- j per paskutinius 2 0 m., apie riky- į 
kąją "veiklą, supažindinti s u žy- ' 
mesniais l ie tuviais ir pan. J is 
taip pa t supažindino su angl is - : 
ku biuleteniu, "\Baitic Enterpri- ' 
zes". kuris renka medžiagą ir 

nurodė, kad, ugdant jaunimą 
krikščioniškoje dvasioje, būtinas 
dvasiškių ir pasauliečių toendra- Prof. d r . ^ , J w ^ k a u š k a L . ^reit 
darbiavimas. ! nustačiusiam mano ligos priežastį; 

Ses Ono Mikailaitė, neseniai! » t™* pagnMžiusiam šv. Kryzraas 
• • • _ •-' i«iv»o ligoninėn, gydymui, pakviesdamas, i 

gavusi teologijos magistro l u p s - . g £ ^ ^ ^ ^ s p e c i a l u K '• 
nį. supažindino su jaunimo pa- parvathaneni, M. D.. F. R. C. S 
siSiUcymais, kaip jie žiuri j reli- į Thoracic aad eardiovascutar surge 

C L A S S l F I E D G Ų Į D E 
SOSCM-LANKOUS 

gija. ko jie ieško. 
Kun. A. Saulaitifi supažindino 

kiaušy t v jus su neseniai j o pa
rengta švietimo tarybai t ikybos 
programa, didžiuliais brėžiniais 

ry, abejų didžiu rūpestingumu, nuo 
liepos. 7 d. iki rugp. 4 d. buvo da
romos viisoe pastangos, grąžinti 
pilną sveikatą, už ką reiškiu jiems 
nuoširdų ačiū. 

. M , - , . į__ , Šv. Kazimiero kongregacijos se-
rr schemomis nurodydamas, kur j mUBa_ k u r t o e ^ 1 J o i i a i 

rūpinasi 

H,.. _ stMfe — *«% 
už apdraudit nuo agalem 
Mito P** . . , 

kas yra labiau pabrėžiama. 
Diena buvo baigta gražiu ta 

lentų vakaru 
J. Mastfioais 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
nu svirpliais iš N e w Jersey, Stase 
Bakškme iš Detroito, Primai?, 

| Kaziu ir Sofija Joyaišais, Algiu ir 
Vandą, TJJbinais, Richard ir Rita 

;;iento iš Kanados, inž. Mačiu-

ruošia įvair iausių baldų dirbi- G r a n d R a p i d s , M i d i . 
nių kata logą kur i s išeis lapkri- i" 
čio mėn . J a m e b u s adresai 4 t ų j P^™J*U™^A

ŽJGl 

kur ga l ima g a u t i l ietuviškų, lat- \ W A S H I N G T O N A N 
viškų ir e s t i š k ų knygų , tautodai j LB apylinkės vaidvba savo po-

įsėdyje n a r s t ė daugelį apylinkės j I i u s u 2 m o n a b i r e n a , 
veikios klausimų iš kurių tenka I Meninę dali atliko 
paminėti keletą. Nutarta iš ka
sos paremti jaunimo rengiamą 

prijos un-te. ska i t ė paskaitą i demonstraciją. Washingtone D C l 
į 50 dol. p a s i u n č i a u Lėšų telkimo, "z PUJ«4 programą, 
j komisijai, susipažįstant su Krašto] Labai naudinga, kad 

lės ir kt . 

Jūratė K r o k y t ė , dirbusi tre
jus metus Roches ter io lit. mo
kykloje, s tudi juojant i Philadel-

"Klasės l a ikysenos motyvai". 
D a u g yra m o t y v ų , kodėl lit 

mokykloje m o k i n y s elgiasi kiek 
kitaip negu s a v o kasdieninėje 
mokykloje. M a ž o j kolonijoj mo
kytojas p e r d a u g art imas ir ne
be autor i te tas . Pr ipratę prie pro 
fesionalų m o k y t o j u . vaizdinių 
priemonių, r o d ę skirtumą, ne
jaučia noro m o k y t i s . Turėdami; 
mažesnį l i e tuv i šką pasiruošimą, i 
klumpa lit. mokykloje , neturi 
tokio pas i s ek imo , ka ip angliško
je, nori pas ire ikš t i bent netinka-1 
mu e lges iu . Pas i remdama vienu | 

valdybos gaunamais raštais, ku
riuose paminėta pagyvinti bend 
ruomenės veikią rr sekantį mene 
sį skirti L. Bendruomenei. 

R U O Š I A M A IŠVYKA 

Vaitienė, 
Vaškienė ir Vaškys, paruošė dr. 
Bronė Zelbienė. Susirinkusieji 
gausiais plojimais reiškė padėką 

lietuvių 

BOSTONO Ž IN IOS 
M ŪSŲ IŠVYKOS 

Vl iko tarybos narys ir teisinės 
komisijos pirm. Stasys Lūšys ir 
Aidų žurnalo redaktorius dr. Juo-

dalyvavo Lietuviškų 

iig©runes medicinos personalu, k a i 
jis būtų jautrus pagelbos reikalin-

! gitams, o- tokius daugumoj radau, 
pabrėžtina R. N. Carol Djvyer, ku
ri ne sykį pastebėjusi skausmo iš
spaustą ašarą, nepraėjo, bet lig ta 
Gailestingoji Samarietė sustojusi 
nušluostė. Nemaža suteikia ir visas 
kitas aptarnaujantis ligonis perso-
aaias pasižymįs susivaldymu, švel
numu, paguodos žodžiu, stiprybės 
ir vilties i ry to je Vyriausiam šv. 
Kryžiaus kapelionui kunig,. Kelp
šai, kuris su gilia meile ir pasišven
timu, stiprina visus tuos. kurie nori 
valgyti Tą Duoną, kuri jį stiprins 
dvasioje ir kūne, nebebus alkanu. 
Jam taip pat mano nuoširdi padė
ka už beveik kasdien lankymą, ra
minančios žodžius, Dievo palaimą ir 
atnešimą, taip laukiamą dienr. 
"Draugas". Brighton Park parapi
jos klebonui g. prel. D. Mozeriui ir 
jo asistentams kunig. F. Kireiliui ir 
kunig. Th. Kasputis, lankymą ligo
ninėje ir ramybės bei sveikatos lin
kėjimo žodžius, laiminant Dievo klubas sutraukia į vieną vietąir ^ ^ 

sudaro progą susitikti, pasidalyti ( ' 
mintimis, padiskutuoti lietuvišką j Taip pat norim pareikšti nuošir-
veiklą. Atrodo, kad lietuvių susi-j 

F R A R K Z A P O L I S 
saosji W«M »su» 8 

CSiieago, IHtMi* 
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LIETUVOS ATSIMINIMAI 
KaUijo Valanda jaa 35 m. tarnauja 
Xew Jersey. Xew "tock ir Coanecticut 

betuviam*.: 
Kas Šeštadienį nuo * i į i 5 vaj. popiet 
*& ViETD Stoties N e v Torke 1330 
kiL, AM ir 979 m*g. FM). 

Direkt. — l'i Jokūbas 4. Stukas 
1467 !••>«* lumr 

Mounttuuside, K. J. 07092 
Tel. 232-5505 (code) 2©1). 

Kviečiame taip pat klausytis Lie
tuviškų kultūrinių -valandų anglų kal
ba ii Sefon HaU Uaiversiteto radijo 
stoties (New Jersey VVSOTJ, S9.5 meg. 
FM). Pirmad. 7r30-8:36 va*, vakaro. 

<Vadovauja prof. J. Štokas; 
< K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « O O O C 
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TtLE\IZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastoa. Hadi jai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E S ! 

[šmtom. l kamb. lmla« 
Brighton Parke, 

skambint jt!^~lS8 

3 dideli kambariai, naujai išd*ku
ruoti, šiltas vanduo ir šiluma- Tik 
suaugusiems. Marąuette Pk. Tetef. 
PR 6-ifi44 

PROOOS — OPPORTt N ĮTIEK 

Parduodama l ietuviška krautuvė 

S P O I ' - U T E FOOD H A K ' I 

Dėl informacijų 

skambint W A 5-1133 

Išnuomojamas 3 mieg. botas nau
jam uame. pirmam aukšte. Mar-
ąuette Pk. netoli krautuvių ir su
sisiekti. Tik suaugusiems. Skam
binti po 4:00 v. v. 476-3529 

VVASTED — MOTERIS 
zssssssM 

Išnuomojamas butas 
žiaus porai. 

Teirautis 776-3727 

Pnysielam eouple geeking esper-
lented Ėngfish speaking woman for 
care of newboTn inftmt. Beparate 
2 roeatis and bath previded m Gold 

vyresnio am- Į Q9B1 J^^ 3bore a p t G e » e r o u s sa-
la*>- and benefita. Reierence* ra-

| ąuired. Write — Draugas, A4v. 
No. 3809, 4545 H . 63rd >i.. Chiea-

N U O M O T I go, Ui. 60639 į I E Š K O 
I : 
Taškau. .2r mieg. buto nuo spalio 1 d. 
Marąuette Pk. 

Tėt —434-2948 

E , £ A J J S T A'X E 

PAr5E!mMi» m mino® *Js--. 
S butą mūr. namas. Mareruette 

Pk. Geros paįamos. $45,000. 
2 butų medinis namas ant pla- . . . . . . , 

taus sklypo. Manjuette Pk. $19,900. P ^ Ught housekeepmg 

HOUSEKEEPER MEEDED 
Depeudable woman. Live in. 5 days 
per week. 4 chfldten, 3 school age. 
Own private Hving ąuarters. Top 
pay and home lor right person. 
Reterences. English necessary. No . 
Subarb, tel. 332-0200 days. 
ATTOieBEY'S F^WHLY B« CSfiCAGO 
DESIRES RELIASLE WOMAN TO 
UVE IN. Care for 2 boys ages 2 & 6 

Own leom. 
MlMiu Beaeb. 6 kamb. 2 mieg. re-

z&enciia, l:/į vonios- Prie jūros. 
Tik S37.000. 

Miami Beacb 6 butų oama* aeto-
Geras investavimui — 

zas Girruus 
studijų savaitėje Lonuone, Angl i 
joje. 

O n a Ivaškienė, i autinių Šo
kių ansambl io vadovė, dalyvavo 
Lituanistinių mokyklų mokytojų 
savaitėje Dainavoje , kur kartu su 
Matulaitienėe buvo pakviestos 
pamokyti mokytojus tautinių šo
kių. 

Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai 
atliko muzikinę programą Ken-1 
nebunkporte. Pranciškonų sody- -
boję - vasarvietėje. Taip pat ten 
koncertavo solistas Benediktas 
Povilavieius, kuriam akompana
vo prof. Jeronimas Kačinskas. 

Pas tėvus pranciškonus atosto
gauja ateitininkai sendraugiai, o 
taip pat t en įvyks ir X. Anglijos 
šaulių kultūrinis savaitgalis. 

Bostono Etnografinis dainos 
ansamblis, kurio vadove yra Gitą 
Kupčinskienė, atliko meninę 
programą Lietuvos Vyčių seime 
Providence. R.I., p taip pat ir 
Minkų radijo valandėlės piknike 
Brocktone. 

Smulkiau aptarta apylinkės 
valdybos rengiama išvyka rugsė
jo 4 d., kurios pradžia bus 2 vai. 
30 min. Baniukaicių ir Trešku pa-

.miškėje. Tenka priminti, kad 
l šiai tradicinei išvykai remti la
bai aktyviai remia apylinkės na
riai savo asmeniškomis aukomis 
— fantais, kuriuos galės laimėti 
dalyviai — išbandant savo lai
mę. Tarp kitų tradicinių fantų, 
galės v isuomenė laimėti meni
ninko paveikslą, kurį pažadėjo 
paaukoti. 

Grand Rapids ir apylinkės lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti, pabendrau
ti su draugais, ir pažįstamais ir 
svečiais iš kitų kolonijų. Šia išvy
ka yra užinteresuoti ir žada at
vykti iš Detroito. Muskegono ir 
kitų vietovių. 

LB apylinkės valdyba 

renka vis daugiau, nes klubo va
dovybė buvo privesta padidinti 
patalpas. Vieni atvyksta čia atos
togų, kiti klausinėja apie įsikūri
m o galimumus, keletas ir nuosa
vybes yra nusipirkę. St. Petersbur 
go lietuvių kolonija auga skaičių 
mi ir lietuviška veikla. 

Stasys Patlaba 

— Mokytumas žmogui yra 
ornamentas gerovėje i r jam 
prieglobstis negande. 

Aristotelis 

džią padėką, vniems tiems, kurie 
•vienokiu ar kitokiu būdu, tiesiogi
niai ar per Seimą siuntė linkėjimus 
ir maldose prašė sugrąžinimo svei
katos. Nesu šiuo meta fiziškai pa
jėgus kiekvienam paskirai pasiųsti 
galios padėkos Sodį. Iš širdies gilu
mos esu dėkingas mano artimiau
siems kaimynėliams B., S. ir V. ku
rie man išvykus ligoninėn, atėjo su 
visokeriopa pagelba pasilikusiai 
šeimai ir artimui meilės darbą tę
sia ir dabar. 

Smo » e t o esu savo šeimynėlės 
rūpestingoje globoje ir prof. dr. J. 
Meškausko priežiūroje. 

Sa didžki dėkingumu ir pagarba 

STASYS JURAS 

2846 W. 6 9 t h S t , tei. 776-1486 L ^ 0 6 " 
mgBSBBSBĖBBBSĘSSm Norintiems pirkti, mainyti arba 

parduoti Chicago namus ir įsigyti 
Miami Beach, apmokame kelionės 
išlaidas jeigu padarysim transakciją 

Y A M A R S f t l E S T & T E 
Tet — 925-65S5 

PABALTTECIŲ Z Y d O TJB 2SfOGAUS TEISES Lietuvių 
Lėšų Telkimo Komi te to uždavinys yra si&elti lėšas l ietuvių tar
pe padengti š io žyg io rengėjų komiteto, vadinamo Egzekuty-
vinio Komiteto, vedamo lietuvio Viktoro Nako. išlaidas. 

Šio. Lietuvių L ė š ų Telkimo Komiteto posėdyje, įvyku
s iam š. m. birželio m ė n . 7 d , buvo nutarta suaukotas aukas su
rašyti spaudoje, r>aininint aukotojo vardą-pavardę miestą ir 
aukos sumą. 

iintiittimtMiiiHHKiUHmtfmiHmiMiitt 

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

Apdraustas perkraustyinaa 

Įvairiu ats tumu 
TeL — 878-1882 

876-5888 

bath, & T.V. Top salary prus room & 
board. Work 5% days per wces. 2 
weeks payed vacation. Mušt be abte to 
climfo stairs- Sorae Eaglisn necesseiy-

Write e/o A F 
BOX 1074 
225 W. WASH1NGT0N ST. 
CHICAGO, ILLTNOS 60606 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
Taisan senos ir andedu naujus 

fina. PlgtM Išvalau tafcpg 
ir perdirba del dajn, Idai 
Šildytoms. Kreiptai 

A. B A N Y S — teL 447-8888 

M. A. Š I M K U S 
XOTART FTTBMO 

IVOOMEjrAX SERVTCae 
«2S» So. Maplenveod, «d. 254-7450 

Taip pat daromi ATERTTMAI. 
GTMrNTFJ Kkvtetima*, pUdoniJ 
PILIETYBES PRAŠYMAI te 

kito k; blankai. 

nrnuniwunimiiiiis;:;ti!nmiiti!irtftm 
BUTC NTOMAvTHAS 

St Petersburg, Fla. 
PROGRAMA U E T U V I U 

KLUBE 

Rugpjūčio 14 d. St. Petersbur-

STAI TREČIASIS SĄRAŠAS A 

1977 M. RUGPI0CK) MEN. 7 B 
G A 0 T C IKI 

2-04 
2-05 
2-06 

Juozas Kojelis, Santa Monica. CA 
Akkma Lese\'ičius, Chicago, IL .. 
Antanas Norkus, Chicago, IL 

go Lietuvių klubo padidintose pa- 2-07 Algis T. Antanaitis. Chicago, IL 
talpose vietos Lr kitų vietovių lie- - J J j J o n a s ^čkauskas, Chicago, IL 
tuviai susirinko pietų. Pirm., Kar-; 9 . Q 

nius pasveikino susirinkusius ir >-] i 
padėkojo visiems, kurie prisidėjo I 2-12 
prie pietų paruošimo. Buvo supa
žindinta su svečiais atvykusiais 
iš kitų vietovių: Juodeliene, Da
lia Maureikiene, L. Bložė iš Cle-
veland. T o m u Vaičių. Antanu 
Stuikiu, Totoraitiene iš Kanados. 
Domu Vlrbaru, Marija ir Anta-

P A R E N G I M A I 

Rugsėjo 1 1 d . Sandaros salėje,] 
Brocktone, Martyno Jankaus šau
liu kuopos Taut inės šventės mi 
nėjimas. 

Rugsėjo 18 d. Lietuvių diena 
Maironio parke Shrevvsbury. Ren
gėjai Liet. Bendruomenė Bosto
n o apygarda ir Vvoreesterio apy
linkė. 

R u g s l j o 2 5 d. Tautinė šventė ir 
dr. Jono Basanvičiaus minėji
m a s Lietuvių Piliečių dr-jos sa 
lėje, So. Bostone. Rengėjai LB 
Bostono apyl inkė. 

Spalio 9 d. Lietuvių radijo va 
landos Laisvės Varpas rudens 
koncertas Liet. PTl. dr-jos salėje, 
So Bostone. 

Lapkričio 5 3 . Lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto rengia
mas tradicinis balius Chateau de 
Vi l le Randolphe. 

Lapkričio 27 d. Lietuvos kariuo 
menės atkūrimo sukakties mi 
nė j imas L i e t . PU. dr-jos salėje, 
Bostone. 

t S 0 P H 1 E B A R Č U S 
RAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos 9 WOP4u 
Lietuviu kalba: kasdien n*> pirma-

dienio iki penktadienio 12:30 -
1:00 Tai. popiet. — SeStadienj ir 
•ekmad nuo 8:31 fld 9:38 v. ryto 

Tekfu HEmkx* 4-2411 
1490 A M. 

7 1 » So. ifAPLCWOrjD AVB. 
CHICAGO, ILL. 

2-13 
2-14 
2-15 
2-16 
2-17 

; 2-18 
2-19 

%m 
Į 2-21 
Į 2-22 

-23 
2-24 
2-25 
2-26 
2-27 
2-28 
2-29 
2-30 
?-31 
2-32 
2-33 
2-34 

Nonaan & Sofija Burstein. Chicago. TL 
Dr. Pranas ir Ada Satkai. Homewood. TL 
Dr. Juozas ir Agne Kižiai. Chteago, IL . . . . . . 
Jonas J. Talandis, Olympia Fieids, IL . . . 
Vytautas Černius, Upland CA 
Henrikas Bokas, Sun Cuy. ARTZ. 
G. tr J. Baltrušaičiai. Santa Ana, CAL 
Bronius Krištopaitis. Chicago. II 
Vida Augulytė, Cleveland. OH 

$10.00 
10.90 
2500 
10.00 
5.00 

10.90 
100.00! 

50.00 i 
50-00 
20.00J 

5.00 1 
15.00 '• 
10.00 

ĮvaJrtn prektn: 
bransdai 1$ mfisę 
COSMOS P A R C E L S 

SIUNTINIAI [ UETUVą 
S333 s:. HaUted St> CMetmęo, Btt, (MO 

2501 W. 69 St„ Chfeaco. m . 60629 
Tdef. 925-2737 — 254-3328 

V. Vatenttaas 

Valdymas 
Dnradhnai — iDceme Taa 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY į 
* . B A C E V I Č I U S 

M3S Sa. K«*de Ava, — 778-22S3 
iunuiiniiiriiiiiiiinnniuiiuiiiuuinuiui 
— — — — — — _ — — ~ — — . i 

Budraitis Realty Go. ! 
D R A r D M A I ĮVAIBIŲ RCŠIC 

B U T Ų NTOMAYIMAS 
Parinksime nuomicinktia. 

424S W. 6 8 v i S t , teL 7 6 7 4 6 0 0 . 

Pusantro aukito mūrinis, 4 miega
mi, 2 tualetai, gražiai išlaikytas — 
Mareruette Parie. 

HEL* W A N T E D — VYBA1 
a»aaVB>o«aa*waB9«MB>a^aBi*^^»««aa»o^B**^H»»^^k«aBBMai 

M0NT80MERY WARD 
&G0MPANY 

Eversrreen Park Pbtza 

Fui! Time Watch Repair 
Eirperience necessary. 

FaU range employee benefita. 
Apply in person 

95th & Western Avt. 
Third floor personael 

AJS «c{izal ofiporttjntty empleyer 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Prie* kiek laiko buvo išleista i y -
mtausin an cln raaytoių novelių aa-
tologija. Įsigykite Šią kaygą saa 
arba kaip prasmingą dovaną kV 
tiems Švenčiu proga. 

|l|!il!lifj!lMUlillini!IIHIIIIIHIIHIIIIIIUIII 

N A M y R E M O N T A S 
PPJETNAMA KAWA 

Taisau ir naujai Įrengiu imam, 
i virtuves ir naujas lubas, {rengiu 
' kambarius rūsy. Dažam. 
t Zigmas, teL 776488S ao • v. vafc. 

8.00 < i i i i i i i imii imii i i i i i i i i imii i i i i i i imii i i i i i i i 

Puiki proga — 
krautuvS (hardware) su namu. Rei
kia skubiai parduoti. Labai pelningas 
biznis. 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Insto-anee — teeorae Tax 

2S51 W. 6Srd Street — 4S6-7878 

NAKUI PERKAMI GERAI 

m ANGLŲ NOVELE 
Tai pirma tokios aptmtSn (460 

pusi.) tr vertės antologija talpman-
ti 24 rinktmea noveles, karna pir
mą kartą yra išverstos ir sudėtos { 
šią knygą. Joa sužavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruoS* ir 
komentarus pridėjo Povilaa Gaocya. 
Ufankymus siusti: 

DBAUGAS 4545 W. «Srd S t , 

! 2 

Janina BukaveckienS. Chicago, IL 
Povilas Butkys, Monterey Park, CA . . . . . 
B-onys Raila. Los Angeles, C A 
Dr. V. Turaasonis. Palos Park. IL 
E. ir I. Slavinskai, Downers Grove, IL 
Z. ir S. Koriai, Santa Monica, CA . . . . 

J. ir S. Petrauskai. Los Angeles, CA 
Dr. Petras Atkočiūnas, Cicero, IL 
Jonas Balskus, Chicago. IL 
Stasys Baltušis. Dorchester, MA 
Dr. Petras Kazlas. Hot Springs, ARK . . 
Petras Lalas, East Greenbush, NY . . . . 
Dr. Alfons Kootvis, Westminster, CA 
Vincas Remeikis, Libertyvine, IL . . . . 
Kazys ir Juzelė Laukaičiai Hinsdale, IL 

.Gediminas Balanda, Warren, MI 
Vytautas Janušonis. Dousman. WI 

Aukos tikrar hm 

10.00 
5.00 
500 

50.00 
20.00 
25.00 
5.00 

10.00 
10.00 
3.00 

10.00 
10.00 
50.00 | 
10.00 
25.00 
35.00 

100.00 

luiiiiiiiutnifHitHmmiininmiiiiiiiiiiii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname tr vaškuojama 

viso rušhj grindis 
J. BUBNYS — TeL BE ?<5168 

HifiiiiiiniiiniiiimiHiHsiftinimnmimii 

j 0«>00<KKK><>C*>CK>0<>OieH>00<>©«>©<>? 

SIŪRTINIAI I LSmJVI 
Ir kitas kraštas 

10 buto tvarkingas mfirr* namas, 
apie $20,000 metinrą pajamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Ga
lima mainyti į vieno arba dviejų ba
tų namą Marąuette Pk.. o piniginiam Į _-a—gu 
pirkėjui kaina — tai atradimas, 

Evtejn butą, gelsvų prytų, 18 me- J 
tų modemus namas ir ekstra didelis Į - • 
mūro gareža;. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam bėismonte, daus 
kitų priečą. Greit galima užrhrS — 
vert?.?. $60.000. 

7 karab. gražsas mfira labai Sva
ras bung3low ir 2 auto ntlro gara 
ža* Naujas liidymas ir elektra. Aru 
Paramos. $24.400. 

Biznio prekybai, restorroal ar Afi
šai, didelis patogus mūras ant plataus 
sklypo Marquette Pke. $42.900. 

Gražus platu» skrjfss ir garažas 
Mareruette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Chicago, QL 00629 

Kates $7.0O. 

Illinois gyventojai prideda 5% 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

sL Ivanauskas 

Prašau jvykusks klaidas tuojao pransati iždirurku; Juozai Ivanauskui, 

PASIRUOŠKITE 
Ž I E M A I 

Uždėkite naujas: 

STOGUS — RINAS 
L-AVGUš — DŪKIS 

TVOBAS 

KOSTAS BUTKUS 
Tti — 771-2781 

Į 1617 Fainnry Lane, Vapervilk, Oimms 
Aukas prašome siųsti 

Ivanauskas. 1617 Fairaray Lkae. 
aJgkts Kath, Ine^ e/o Juozas 

JCKD2TVSKA8, 4066 Areher Ava, 
OL 806SS, telef. t S M a V I 

OOOOOOOOOOOC->X OOOOOOOOC-

VALDIS REAL ESTATE 
3635 West ?ls* Street 

Tai 137-7280 arba 7314584 

DioL teis. Pranas d 

Testamentai SM tegališk«»is 
formomis boi afMavitais 

jau gaunami 
Tai riMi)a pateriata laida 

čekius prašome rašyti Bahle Raman Mghts Ralh. loe. vardu. 

Pajamų mokesčių atleidimo numeris yra užsakytas ir U tikimės Jums 
pranešti greitoje ateityje. 

M O V I N G 
SEStSNAS perkrausto baidus ir ki
t u daiktnt. Ir ii toU miesto leidi-

tr pilna apdrauda, 
TEL. — WA 

D £ M K $ I O 

Pabaltiečių 2ygk> Už Zmogsus Teise* vardu, LietavtO. Litų Telkimo 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja visoms organizacijoms ir visiems lietuviams j 
patriotams aukojusiems šiam žygiui. Kviečiame visus lietuviu* susijungti j 
h- prisidėti ne tik sukomfe bet ir darbo Sto svarbaus žygio Iieravos lais 
vinimo darbe. 

Vardas tos Lietuvos. VTENTfct TJfJrYDt 1 ^

VYTAUTAS IUKAŪ8SA8 

^UJRTmiAI | LIETUVA 

iiuiiiiMinimiiiuitiniiiiiiiHiiiiMMMfi 
TRE SE0RET LIFE 0F TRE 

POUTICAL REFUGEE 
Cdmoad yarouelie->"ai uatvWas 

Tai vieno žmogaus išgyvenimas 
' pasirinkea negriža \ pavergtą te-
* vyne. , 

Oiaido Vsntags Preas ieidykla-
Kieti viršeliai. Gaunama Draage. 
Kaina cu psraiimtim-d tf.25. 

lllIllIliUIIIIIIUIIIUlUi 

Cia nuosekliei eptarietnas 
mentų reikalingornaa ir jų 
bei nurodoma jų forma ir ^ ^ ^ 
mi pavyzdžiai ne tik pajral JAV-ee 
veflrianšiua įstatymus, bet ir Vo-
kfetijoje, AiKrtos*v<nj passjuHyle bei 
Neprftlai»omoje L i e t u v o j . 

O — į — l "DilAUiiaV 
S8J»; be t« torm* — SAOo 
36 «M»t« parsiuntimo Klakiss 

THIIIMM crw»tajAl pratašai 
dar A pmc. mr^iesdasns 

Perskaitė "Daug*", 

j | l i t i e i u i paBtateitytJL 

file:///Baitic


KJilK^t K IMI DARBININKŲ 
()K(iAM7AT()KlAl > 

SUKAKTIS 

Prieš dešimt metų, mirė gar-

• „ 
Btlgijoįe, bet ir kituose kraš
tuose. Praėjus tiktai dešimtme
čiui nuo organizacijos įsisteigi-
rao, Briuselyje įvykusiame kon
grese jau dalyvavo daugiau ne
gu šimtas tūkstančių žosistų iš ausis belgų kardinolas Juozas 

Leonas Cardjia. jaunųjų krikš- . . VT J J* . jvainų pasauli© kras'ų. zosistų ciomų darbuunkų — vadinamų 
aocastų — organizacijos 
jas, Zusist.ų sąjūdžio 
nis uždavinys yra — Bažnyčios 
apimtyje, paties jaunimo pas

tangomis rūpintis viso 
jaunųjų darbininkų dvasine ge-

jaunmio munos visus stebino 
savo giliu tikėjimu ir pasiryži
mu tarnauti darbo žmonėm ug-
da n t jų dvasine ir tnerafenę ge- į 

I rovę. Šiandien žosistų sąjūdis j " pasaulio į . Y ., . i i . * «^J (jog 
• jau veikia 87-raose pasaulio 
kraštuose ir turi šimtus tūks-

ftACO MAIAEMNKŲ 
Daugiau kaip 50.000 lenkų 

tikinčiųjų dalyvavo Opelės vys-1 
kupijos katalikų vyrų surengto
je maldingoje kelionėje j šv. 
Oaos šventove Gera nygst/i. Prie 
šios maldingos kelionės prisidė
jo apie 50 katalikų vyrų, specia
liai atvykusių iš Rytų Vokieti
jos. Vyram maldininkam čia bu
vo surengtos įspūdingos pamal-

4 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. rugpiūčio mėn. 24 d. 

Marija ir Stasys Jokūbaičiai Nuotr. 9t. Dabkaus 

cių savo steigėjo — Juozo Leo
no Cardjin. — pradėtą apaštalą-

KANADOS 2INIOS 
Toronto, Ont. įpakuotas į specialią 

VlSVCOmSESISKŲ 
ŠĖLUOS ŠVENTĖ 

WIJ m. liepas 30 d. Toronto 
I4etttvi^ nanjuose bųyjj gražiai 
atšvęsta visuomenininkų Mari
jos ir Stasio Jokūbaičių sidabri
nė (25-rių metų, vedybinė «u-
frnirHo karta i r fu dukroa Da-
nųt^a, lrnTigrliik'OS gunn&zijos ir 
aukateaniųju lituanistinių kur
sų baigimas. 

Jokūbaičių bičiulių ir giminių 
dalyvavo apie 120. { šį pokyų 
taip (tat aTMlankė Federalinės 
Kanados valdžias parJamento 
atstovas, buvęs Hunįaterifi (len
kų kiiinėa) dr- Staaiey Maidaah 
ir Torento naeato tarybas ats
tovas Tony OTJoaabue au žme-
nomis ir kt. 

Prieš vakarienę maldą sukal
bėjo Lietuvos Kankinių parapi
jos klebonas kun. Petras Ažu
balis. 

Pokynui pravesti paprašytas 
KLB Krašto valdybos pirm. J. 
S, Simanavičius. Apibūdinan
čiam sukaktuvininkus žodyje J . 
SiEaanavičhtB pabrėžė, jog Jo-
kubaičių šeima — visi šauliai. 
Stasys — jau 40 metų kaip šau
lys, o žmona Marytė ir duktė 
Danutė — taip pat šaulės, 
_ šampaną taures pripildžius, 
svečiai paprašyti sukaktuvinin
kams, ir ja dukrai Danutei su
giedoti "Ilgiausių metų". 

Po to sveikinimo žodį tarė 
parlamentaras dr. S. Haidash ir 
iniesto taryboa atstovas T. 0* 
Dpoaihfue, kuris kartu perdavė 
linkėjimus ir nuo Toronto mero 
David Crombįc, įteikdamas jo 
raštą ir dovaną — dvi sidabri
nes taures su Toronto miesto 

S K A U T A I j 
(Atkelta i i 2 pusi.) 

linėmis naujienomis ir įdomybė-

StovyUoie laikas nepaprastai 
greit bėgo. Nė nepajatau, kaip 
savaiCįaiįs prabėgo. Visi svečiai 
ir tėvai sekmadienio popietyje iš-
vyko namo. Laikas ir man atsis
veikinti. Važiuodama narno.min-
tinris dar kartą pergyvenau visus 
šio praėjusio savaitgalio įvykius. 
Menu, kaip skautės kandidatės 
viltingai laukė įžodžio ir išsvajo
tų mėlynųjų kaklaraiščių... kai 
per paradą žygiuodama išmokau 
stovyklos dainą, kurią, panaudo
dama .poeto Bernardo Brazdžio
nio teles sukūrė ps. t.n. Nora Su-
gintaitė, o mu2iką pritaikė si. Fe-
lė Banytė... kaip "Aušres VftrftĮ** 
tunto sesės pademonstravo mote
rų lygybės teises, "Atgaivas" ko-
meftdantei v. si. Faustai Boki-
naitei pavedant paradą. 

Gaila bm*o palikti sMcyklą, 
sesĄ ir brolius, kurie taip harmo-
ninfnj tarpusavyje ir su gamta 
susigyveno. 

pd. Nida Misiulytė 
r- -v 

i , ' • ' — 

herbais, 
dėžę. 

Montreaiio šaulių vardu svei
kino Ignas Petrauskas, St 
Catherines — Adolfas šeiikas 
kuris išreiškė linkėjimus ir St 
Catherines ramovėnų vardu. 

Iš Hamiltono sveikino mote-! krikščionių darbininkų sąjūdį. \ 
rų riofctinės vardu Stasė Petke- "• greitai ftplitusi ne tiktai visoje 
vičienė. Kum P. AaubaUs sa- j . j 
vaja žodyje pareiškė, jog toron- * tinės pirm. J. šiaučiulis. Sud-

rovė. Pirmąjį jaunųjų krikšČio-
niu darbininkų būrelį Juozas ^ ^ ^ _ S ^ ^ ^ * 
Leonas Cardjin įsteigė ką tik 
savęs kunigystės šventimus 
1912-ais meiais. Kasdieninis:

 v i m o darbą darbmmKų tarpe. 
kontaktas su darbo žmonėmis; 
atskleidė jaunajam kunigui Car- j Su garantija laisvai prakal 
djjua daugelį darbo pasaulio tuo j garantiją jos kokybei, 
metu dar neišspręstų problemų 
— pirmoje eilėje darbininkų 
dvasinio gyvenimo tuštumą. 
Kunigo Cardjin iniciatyva, grei
tai visoje Belgijoje pradėjo plis
ti krikščionių darbininkų būre
liai — profesinių sąjungų jauni
mo kuopos — kurios 1924 me
tais suorganizavo į jaunųjų 

"Baptbt Harald' 

APIE GYVENIMO TAISYKLĘ 
r— Visada atmink kad čia 

mes esam kitiem pagelbėti, — 
aiškino motina sūnui auksinę 
gyvenimo taisyklę. 

Kiek pamąst;s sūnelis pa
klausė: 

— Gerai, mamut, t a i kam tie 
visi kiti? 

>-*- fs> 

tiečiai — esą daug skolingi vie
tiniams šauliams, kurių pirmi
ninku kelinta kadencija yra St. 
Jokūbaitis. 

Toronto VI. Putvio šaulių 
kuopos vardu sveikino Vincas 
Eačėnas, įteikdamas raštą su 
18 šaulių parašais ir jų linkėji
mais Jokubaičiams sulaukti 
auksinės ir deimantinės sukak
čių, Jteiktas taip pat ir vokas, 
su pinigine dovana. 

Jfjrų šaulių vardu pasveiki-

burio Maironio vardo šaulių 
kuopos v-ba, J. Daumanto vardo 
šauliai su pirm. K. Karuža iš 
Los Angetes. šaulių veikėjas 
veteranas VI. Išganaitis iš Chi-
cagos, S t Cecevičienė. A. Mi
ku1 skis su ponia. J. L Petraus
kai, VL ir K. Deksniai iš Ha
miltono, N. Juodis su dovana iš j 
Danijos, Ign. Gabalis iš Otta-I 
wos ir M. A. Deveniai sa sū-l 
num, atvykę iė New Jersey, U. | 
S. A. Pažymėtina, kad pasta
rieji, nors būdami senosios 

ao Petras Joniką*. Lietuvių kartos ateivių atžalos — gerai 
Namų vardu — sveikino vai' 
dybos pirm. Jurgis Strazdas. 
Bažymėtiaa, jog J. Strazdas — 
yra Damos Jokubaitytės krikšto 
tėvas. Jo dovana Jokūbaičių 
šeimai — pokylio salės nuomas 
apmokėjimas. 

Antanas Sutkaitis Jokubai
čiams įteikė didelį adresą su 
dail. Paškausko kaligrafiškai 
įrašytu eilėraštiniu tekstu. 
Teksto autorius — pats A. Sut
kaitis. Dar sveikino Kazys Dau
nys ir Vytautas Pečiulis. 

Gautos sveikinimo telegra
mos iš Kybartų, Vilkaviškio ir 
Kelmės. 

Sveikino Kanados šaulių rink-

kalba lietuviškai. Baigminiu 
itin jautriu žodžiu kalbėjo Jo
kūbaičių dukra Danutė. Ji į 
sukaktuvininkus tėvelius prabilo 
gražia lietuvių kalba ir puikia 
dikcija. 

Stasys Jokūbaitis padėkojo 
visiems už atvykimą ir dovanas. 
Po to, geram orkestrui gro
jant, buvo gražiai pasišokta, 
pabendrauta. 

Tenka priminti St. Jokūbai
čio pastangas išsirūpinti, kad 
Toronto miesto taryba viena iš 
miesto parkų pavadintų "Park 
Lithuania". kurio iškilmingas 
atidarymas įvyko 1973 m. spa
lio 27 d. Pranys Alšėnas 

A. + A. 

MARIJAI JAUTAKIENH mirus, 
jos dukrai SAULEI GEČIENEI su Tyra ALFCHfSU, sū
nui KAROLIUI su Seimą nuoširdžiausią užuojautą 
skausmo valandoje reiškia 

Viktorija Jemkteaė 
Danutė ir Jurgis VfdžHrtrai 

A. f A. 
HDUKEVIOENEI mirus, 

jos dukrą KJER4 JUKNIENĘ ir šeimą bei kitus gi-
uiįaučiame ir kartu liūdime. 

Virginija ir Algimantas Gnreckai 
Tarėsi Ir Algimantas Landsbergiai 
Dalia Ir Algimantas Lakai 
Mtftt ir Tadas Mekai 
Galina Sužiedeliene 
Gene Ir Kazys Vaialiiai 

KVBtLYRBXS OJUNYClA 

A. t A. mž. JONUI PECIUlAICiUI 
Naujoje Zelandijoje mirus, jo žmonai HORTENZIJAI, 
dukteriai DALIAI, sūnui JURGIUI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

AMStazlia Ir Albinas Milkevičiai 
Marifa ir Antanas Pinku 

DAN K U R A I T I S 
Buvęs steigėjas ii savininkas 

Milda Buick Sales. 

Gyveno 12400 South 6Sth Court, Palos Heights, Illinois. 
Mirė Rqgpi»čic 22 d., 1977 m., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 

83 metų amžiam 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šaukėtg parapijos. Amerikoje iš

gyveno 67 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Katherine Palio-

kattis, sūnėnas Gari D. Malinskas ir Lietuvoje sūnėnas Mato-
šius Kuraitis h* dukterėčios Julija ir Joana su šeimomis, taip 
pat dėdes Grečiaus šeima. 

Priklausė Lith. Chamber ©f Commerce.' Amerikos Lietu
vių Tarybai ir Balfui. Buvo rėmėjas Lietuvos Vyčių, Pirmyn 
choro ir Lietuvių Operos, narys Miami Lietuvių Klubo, direk
torius Standard Federal Savings and Loan Assoeiation. 

Kūnas dabar pašarvotas Mažeika-Evans kopi.. 6845 So. 
Western Ave. Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
rugp. ?& d. 1© v. ryto iš kopi< bus nulydėtas j Tautines Kapines. 

Nuoširdžiai kvočiame visus gimines* draugus ir pažįsta
mus datyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterėčios ir sūnėnai 
Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. — 737-8600. 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir CERALDAS F. DAIMIt 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 Soitth Callfornla Avtaua 
Telefonai U 3-0440 ii LA 3 585? 

4605 01 Seiith Htrmttaea vaaue 
Telakav a — Y&rd* 7-1741-2 

1 1 A. Dr. ZlfiMUI KUNGIU1 mirus, 
didžio liūdesio prislėgtą jo žmoną REGINA, man: 
mieią draugę, ir ^» sūnelius nuoširdžiai užjaučiu 

ir kartu liūdau, 
Dangtroft VatefltHtaHe 

A + A 
GENOVAITEI MIEŽELIENEI mirus, 

vyrą generolą VLADĄ MIEŽELĮ užjaučiame ir jos 
kartu liūdime. 

Teklė Ir Tomas Sereikai 

V'IIHI»HHMIIIIIllHHIHIIinHtlllltHmHMIIIIM»IIIIHIIIIIIIHIIIIIHlllHlllimillllllHIIU 

I ŠVENTOS MIŠIOS f 
| LIETUVIŠKAI Į 
E Visos aefceičiMMs iv. Mt̂ iu dalys v ra atspausdintos vienoi % 
: labai gražiai išleistoj knygelėje. Sa šia, knygele kiekvienas gali = 

j S bbai lengvai sekti naująsias Iv. Mišias. = 
s s 

7 Kai kanigas ar lektorins atskaito kin 

ferjkaftc "OrauM", duokite B Kitiems 

dalis, Jfis ŠIOJ x 
Į knygutėje galite sekti visas nekintamąsias šv. MUttq dalia. Teks- \ 

= tmn stambiomis raidėmis. =: 
S Taip pat raiite rinkini dažntatniai gledainq IV. MBfq meta \ 
S gtesmia. Tai labai naudinga knygelė. ~ 
s Užsisakykite iį aaają iv. Mišhj vadovą lletw\1q kalba, 
= Kaina 50 centu. 10% nuolaida, perkant 80 kopijų: 25% nao- s 
S laida, perkant daugiau kaip 30. = 
5 Rašykite šiuo adresu: 

1 D R A U G A S 
4*45 W. 63rd Street 

OMcago, Itt 60621 
'<lllllllllllMHUUUllU4IMUIHIIIIMIIIIMIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIMIIIIItllllllHIIIIUi' 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN /VE. 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

U S 
M A R Q U E T T E F U N E R A L H O M E 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533Wesr7lstSt. — Tel. GRovehil! 62345-6 
1410 Sa. 50th Ava., Cicere — T0wnhaH 3-2108-9 

ATKdTft AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L \ I I X ) T U V i y DIREKTORIAI 
Ueftnrii UldofafIĮ Direkierif itecleelfrs rartal. 

AMTAIAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Tel VArd* 7-5401 

STEfOHAS 8. UCK (LACKAWtCZ) ir S0N5S 
B»4 W. ZSrd PLACE TeL Vlrgtma 7-6671 
£424 W. aatfe STREJCT 1>L REpubHc 7-1213 
U02» Sootbwest Hlglnray, Palos HHks m. TtL 974-U10 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. rugpiūčio mėn. 24 cL t IŠ ARTI 
x DaiL Austrą Puzmienė, a. 

a. dailininko Povilo Puzino naš
lė, San Mateo. Calif., mums at-

į siuntė malonų laišką, įdomių iš-
| karpų iš laikraščių ir nuošir
džiais žodžiais padėkojo "Drau
go" redaktoriams už dėmesį, I bąs Šv. Sosto diplomatinėje tar-

! kurį j ie skiria broliškai latvių \ nyboje. nuo liepos mėnesio yra 

IR TOLI 
ITALIJOJ 

- Msgr. Audrys Bačkis, dir-

X Ses. Margarita Bareikaitė, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolijos vyriausioji va
dovė iš Putnamo kar tu su ses. 

tautai, už redakcinius rašinius 
latvių reikalais ir t rumpas in
formacijas " P a s latvius". Šį 
rudenį j i žada aplankyti Chica-

Onute Mikailaite yra atvykusios į %% čia gyvenančius savo taut ie 
į Chicagą dalyvauti vienuolynų 
vyresniųjų suvažiavime. Ta pro
ga jos buvo sustojusios mokyto
jų studijų savaitėje Dainavoje, 
c dabar Chicagoje lanko Putna
mo seselių rėmėjų vadoves ir 
nares. Viešnios iš Putnamo se
selių rėmėjų vadoves ir nares, 
nares. Viešnios iš Putnamo taip 
pat aplankė ir "Draugo" redak
ciją. 

X Dr. Jonas Reinys, kuris ne
seniai labai gerai baigė (magna 

| žius latvius ir d raugus lietuvius. 
X Emilija Pakalniškienė, Lie

tuvos vyčių skyriaus "Drauge" 
redaktorė, praneša, k a d dėl su
sidėjusių nepalankių aplinkybių 
sią savaitę šio skyriaus nebus. 

X Demonstruokime. Visi 
kviečiami dalyvauti rugsėjo 24 

pakeltas į nunciatūros patarėjo 
rangą. Anksčiau nunciatūros 
sekretoriaus i r auditoriaus ran
gu jis buvo Šv. Sosto dipl. tar
nyboje užsienyje: Filipinuose, 
Costa Ricoje, Turkijoje, Nigeri
joje, ku r ne kar tą teko jam eiti 
šv. Sosto chargė d'Affaires a. i. 
pareigas, pavaduojant nuncijus. 
Šią vasarą atostogas j is praleido 
pas tėvus Washingtone ir turė
jo pasikalbėjimų su Apaštališ
kuoju delegatu ir Washingtono 

Redaguoja i. Plaoas. Medžiagą siusti: 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

KOVA ŽUVAVIMAS 

Mano juokingiausias įvykis j Vieną kartą aš važiavau žu 
atsitiko vakare. Didžiojo Šešta- jvauti su tėčiu ir tėvuku. Mes 
dienio dieną. Aš su draugu ture- j važiavom 6 vaalndas į Free-
jome t r i s kiaušinius. Mes bėgom j montą Wisconsine. Mes buvom ^ J ^ 1 8 ^ * ! 
nuo mergaitės, kuri turėjo labai j pavargę, todėl nuėjom anksti 

sėlį! 
— Ne, neduosim, — atsakė 

žaliosios žolės. — Mažas vabalė
lis įkais nuo saulės ir neturės, 

d. Washingtone rengiamose pa-i arkivyskupu kardinolu Baum 

daug kiaušinių. Bėgdami per ko
ridorių mes pasislėpėm prie du
rų ir t e n laukėm. Už poros se-

gulti. 

Kitą rytą anksti kėlėm, Susi

r k 

kundžių viena mergaitė staigiai k r o v ė m f į meškeres, sėdom į 
atbėgo i r kiaušinius metė. Vie- i v a l t * * PM'™oS&n žuvauti, še-

baltiečių demonstracijose. Is į Aplankęs atostogaujančią brolio Į nas m3Ln p a t a į į £ j t a^ tą k i tam ; š i a s v a l a n d a s išsėdėjome valty-
Chicagos išvykstama autobusais;geimą Ispanijoje, rugp. 16 d. j i s : VSLikQi p a t a i k ė į ranką. A š t a d a ^ c i r n i e k o nepagavom. Aš suša-
rugsėjo 23 d. penktadienį, 2 vai. | grįžo į Romą, kur tuo tarpu ' g r e i t apsisukau įr m ^ i a u du I a u ' m a n n u s i b o d o sėdėti 

Karšta saulė girdėjo pokalbį 
ir sukepino rudąsias žoles, bet 
leido žaliosioms gyventi, nes 
jos buvo gailestingos kitiems. 

Bona Vaičiulytė i r 
Dana Didžbalytė, 

IV sk. K. Donelaičio lit. m-la 

GUSTELIS SUKČIUS 

p. p. Bus galima grįžti sekma- dirba Šv. Sosto viešųjų bendri-
Tura laude) medicinos studijas dienį (rugsėjo 25 d.) arba per-, jos reikalų taryboje. 
Wuerzburgo, Vak. Vokietijos, 
universitete, grįžo kelioms sa-

nakvojus Washingtone į Chica 
gą sugrįžti pirmadienį apie 5 v. 

vaitėms aplankyti savo tėvų ryto- Autobusu kelionės kaina 
Bernadetos ir dr. Jono Reinių ir j apie $50.00. Registracija vykdo-
savo seserų Grasildos ir Vitos, j m a Margučio patalpose veikian-
Taip pat lanko savo draugus ir į čiame Lietuvių jaunimo sąjun-
artimuosius, nes dar grįš Vokie- j S o s ryšių centre. Kreiptis darbo i į m 0 salėje. Meninę programą 
tijon kurį laiką atlikti gydytojo i dienomis nuo 6:30 vai . vak. iki a t u k s sol. R. Mastienė iš Chica-

KANADOJE 
— A. a. arkiv. Jurgio Matu

laičio 50 metų mirties metines 
bus minimos Toronte lapkričio 
6, sekmadienį, 4 v. p. p . Prisikė-

praktikos. 
X Danutė ir Jurgis Vidžiūnai. 

praleidę dalį savo atostogų Ba
hamose, sugrįžo namo, kur vėl 
jungiasi į savo pareigas. 

X Prof. David Fajnhauz San
taros-Šviesos suvažiavime rug
sėjo 8-11 d. Tabor Farm. Sodus, 
Mich., skaitys paskaitą "Pogrin-

8 v. v. Registruojantis prašoma g o s p 0 programos bus vakarie
nė. Minėjimą rengia N. Pr. Ma
rijos seserys ir rėmėjai. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. Ona Juškaitė Kazlie

nė, kilusi iš Utenos mirė Lietu
voje, Tauragnuose š. m. rugpiū
čio 19 d.šįšeštadienį šv. Mišios'ir 

įmokėti $20.00 rankpinigių. Gali
ma registruotis ir paštu . Rašy
kite : Baltic Human Rights Ral-
ley, Inc. % LVV.Y.A., 2422 W. i 
Marąuette Rd. Chicago, UI 
60629. Čekius prašoma išrašyti 
Baltic Human Rights Ralley, 
Inc. vardu. Dėl platesnių infor-

kiaušinius. Vienas nepataikė, 
bet ki tas pataikė jai į koją gan 
smarkiai. J i t ada griuvo į kitą 
mergaitę, kur i ruošėsi mesti jį 
mus kiaušinį. 

Vidas Germanas, 
7 skyr. Dariaus Girėno lit .m-la. 

Praėjo dar kiek laiko, a š galų' 
j a l e sugavau pirmą žuvį. Grįžau 
namo pavargęs, bet laimingas, į 
kad sugavau žuvį. 

Edis Sabas, 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk 

mokinys 

DARBININKE l .H 

Aš užmigdžiusi lėlytę, įr 
Laistau žydinčią gėlytę, 
Kad ilgai dar ji žydėtų 
Tarp rūtelių ir tarp mėtų. 
Begu aš linksma į sodą 
Pažiūrėti, kaip atrodo 
Saldus obuoliai ir slyvos, 
Jau prinokę ar vėlyvos. 
O kaip gera ir patinka 
Būt namuose šeimininke, 
Bėgu mamai sk"-nt salotų 
Ir kopūsto storu kotu. 
Darže drugelius tuos margus 
Gaudau, gaudau, kol pavargus 
Ant takelio prie kopūstų 
Taip saldžiai, saldžiai užsnūstu. 

Laimutis švalkus 

dinės periodinės spaudos atsira-! niacijų prašoma kreiptis į Ryšių R e q u a m 9 v r g v J u r g i o į | 
dimas Lietuvoje 1861-1864 me
tais" . 

X Cicero Lietuvių bendruo
menė, rugpiūčio 28 d. tuojau po 
sumos, parapijos salėje, rengia 
tautos šventės minėjimą - kultū
rinę popietę. Visi kviečiami. 

X Tarptautinio garso estų 
gimnastės "Kalev Estiann? ! at
liks programą rugsėjo 3 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre. Vaka
rą rengia Jaunimo centro televi
zijos valandėlė. 

X Vytautas Meškauskas, Me-

centrą, telefonu 476-0601 anks
čiau minėtom valandom. 

X A- a, Alfonsas Žiedas, žino
mas spaudos darbuotojas i r vi
suomenės veikėjas mirė rugpiū
čio 20 d. po ilgos ir sunkios li
gos, sulaukęs 72 metų amžiaus. 
Palaidotas antradienį Woodlawn 
kapinėse. Daugelį metų buvo ak
tyvus lietuviškos 

rap. bažnyčioj, Clevelande. 

hieagos žinios 
GERIAUSIAS PLAUKĖJAS 

Maratono plaukimą sekmadie-
spaudos ben- n» Chicagoje, esant vėsiam orui 

dradarbis Lietuvoje ir išeivijoje, ir vėsiam vandeniui, laimėjo j . 
į Yra rąžęs ir "Draugui" . Pasku- Kinsella, 24 m. atplaukęs per 3 
j tinis jo didesn's spaudos darbas vai. 38 min. 35 sekundes. Laimė-
j — "Mintijančio žmogaus žodis", jo 3000 dol. J i s rungtyniavo su 

čys Valiukėnas ir Loreta Andri Į 1 9 7 5 m - Velionis gyveno Detroi- j kitais, 10 k a r t ų praplaukdamas 
jauskaitė dalyvauja simpoziume 
"Žmogaus teisės ir Lietuva", 
Korp! Neo Lithuania išvykoje 
rugpiūčio 27 d. Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich. 

te. į nuotoli t a rp Ohio ir Oak gat-
x Kazys Kulys, Englevvood. | vių. Rungtynes pradėjo 70, bet 

N. J., maloniu laiškeliu pasvei- iki galo ištesėjo tik 20. 
kino savo dienraštį, atsiųsda- j 

(Valančiaus kūrinio 
atpasakojimas) 

Vyras, vardu Tadas, vedė mo
terį, vardu Barbora, ir jie turė-

• jo sūnų Augustiną. Suėjus Gus-
i teliui dvylika metų, tėvas jį nu-
|vežė į Plungę mokytis. Gustas 
| labai gerai mokėsi, bet atėjus 
I Velykoms jis grįžo į namus.; 
i Gustelis turėjo dabar gyvulius 
S ganyti, bet jo motina pasamdė 
! k ; tą svetimą vaiką būti pieme-
I niu, kad Gustelis galėtų namuo-; 
j se mokytis. Tėvas sakė, kad i 
i Gustelis gali į valias išeiti i r tap-! 
i ti . vėjo botagu. Barbora prieši-
nos ir sakė,' kad ji pati jį prižiū-
res. _ 

Netrukus Gustelis pradėjo vi
sai nedirbti. Miegojo ilgai ir, kai 
vėlai atsikeldavo, šaukdavo mo
tiną, kad atneštų valgyti. Moti
na jam tuojau atnešdavo ir Į girdo paštu pinigus vežiojant. 
jam įvairių skanumynų duo- Sugrįžo į namus pilnomis r^nko-

Piešinėlls Linos Didžbalytės, VI sk. 

mis pinigų. Tėvai pradėjo saky
ti, kad jis pavogė pinigus, o jis 

Piešė Liana Vaičiulaitytė. K. Donelaičio lit. m-la 

KATĖS I R PELĖ 

mas prenumeratos mokestį i r . 
12 dolerių auką. Labai ačiū. 

16 UŽMUŠTŲ 

X Cicero Lituanistinių mo
kyklų mokinių tėvų susirinki
mas įvyks rugpiūčio 26 d., penk
tadienį, 7:00 v. v. parapijos ma
žojoje salėje. Mokslo metams I Mišios už velionio sielą bus at-
prasidedant reikia išspręsti įvai- j našaujamos 10 vai. ryto Šv. 
rių klausimų, todėl susirinkimas' Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
labai svarbus ir visi tėvai kvie- Pašventinimo apeigos bus atlik-
čiami dalvvauti. tos 1 vai. po pietų šv . Kazimie

ro kapinėse. 72 bloke. Šeima 
Nekalto Prasidėjimo para- ^ ^ k v i e č i a ^ ^ d r a u . 

pijos komitetas Bnghton Parke g u s i r p a ž j s t a m u s d a l y v a u t i įr 
ruošia metinį pikniką parapijos k a r t u p r i s i m i n t i v e l i o n į s a v o 
kieme rugpiūčio 28 d. nuo 1 vai. raaldose> ( p r ) 

p. p. iki 9 vai. vak. Bus visokių j 
pramogų ir skanių lietuviškų] x A - a - Birutės Bielskienės 

dvejų metų mirties sukaktį mi
nint šv. Mišios už jos sielą bus 
atnašaujamos rugp. 27 d., šeš-
tad., 8:30 vai. r y to T. Jėzuitų 
koplyčioje i r rugp. 29 d., pir-
mad., 6 vai. ryto Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Prašo
me gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už mirusios sie
lą- (pr.) 

X Ričardo Daunoro koncertas 
įvyks rugp. 28 d., sekmad., 4 v. 
popiet Jaunimo centre. Akompa-
niatorius Darius Lapinskas. 

Bilietai gaunami Gifts Inter
national, I n e , 2501 W. 71 St., 
tel. 471-1424. Po koncerto vai
šės kavinėje. Visuomenė kvie
č iama 

Ruošia Pasaulio Lietuvio Jau
nimo Sąjunga. (pr.) 

X Pabaltiečiu žygį už Žmo
gaus Teises pastaruoju laiku pa
rėmė Drs. Austė ir Mindaugas 

Žaidėjai, susiėmę rankomis, 
sudaro du ra tus , vieną viduryje 
antro. Kiekviename ra te y ra 

Chicagoje praeitą savaitgalį' vartai, bet priešinguose kraš-
x A. a. Alfonso Valatkaičio j buvo nužudyta 16 žmonių: nu- , tuose. Vieną pelę gaudo dvi ka-

paminklo pašventinimas įvyks į šauta, nudur ta užmušta. Dau-! tės. Pelė atsistoja mažesnio ra-
sekmadienį, rugpiūčio 28 d. Šv. j gelis buvo nušaut i gatvėje, neži- to viduryje, o katės — už di-

nomų užpuolikų be priežasties, džiojo rato. Išbėgti į ra tą ir iš-
Tai kruviniausias savaitgalis. bėgti iš rato ka tės gali tik pro 
per t re jus metus. Buvo blogiau j vartus, o pelei visur atviras ke-
tik 1974 m. spalio mėnesį, kai ' i ias . Kai ka t r a katė pagauna 
vieną savaitgalį Chicagoj buvo; pelę. tada kiti t r y s žaidėjai eina 
nužudyta 23 . Šiemet Chicagoje j bėgioti, o katės ir pelė atsistoja 
iki rugp. 21 d. buvo nužudyta | į jų vietas. 

davo. 
Per dieną skrajodamas, Gus-; 

telis be reikalo pradėjo galvijus tik jiems liepė niekam nesąky-
mušinėti. J is eidavo į svetimus ti. Praėjus dienai, žmonės kai-
daržus ir pradėjo viską raut i be bėjo apie paštininko nušovimą 
reikalo. Vieną dieną motina ne- ir paimtus pinigus. Girdėję Gus-
rado savo pinigų. Ji klausė Gus-' telio tėveliai labai nusiminė. U/ž 
telio, bet jis sakė, kad nelietė. \ tuos pinigus Gustelis nutarė nu-
Kaltinimas krito ant piemens.! pirkti iš pono namus. Jie kaina-
Dieną po to Gustelis grįžo namo ] vo aštuonis šimtus muštinių, 
su daug skanumynų. Mama pa-į Jis gyveno savo pono^žinio-
klausė, kur jis gavo. Sakė, kad į je ir Gustelis turėjo pasakyti 

nešimus, kad Darius ir Girėnas nusipirko, radęs pinigų. Mama i komisoriui, kad j is perka namus 
jau vis artėja prie Lietuvos. Kai prisiminė savo dingusius pini- į už aštuonis šimtus muštinių. 
jiedu buvo visai a r t i sienos, pa- gus, bet visai sūnaus neišbarė. ! Komisorius apkaltino 
kilusi audra sudaužė jų lėktuvą, j Gusteliui grįžus atgal į mo-
Darius ir Girėnas nukri to Vokie; kyklą, Plungėje ir Telšiuose, 
tijoje, Soldino miške, 1933 m. 
liepos 17 d. ir žuvo. 

Žmonės verkdami išsiskirstė, 
jų nesulaukę, o po keHų dienų 

mokytojai skundėsi, kad Guste
lis yra vagis, ir jį pasiuntė į na
mus. 

Gustelis, aštuoniolikos metų 

valgių. Visą dieną geros dova
nos bus dalinamos susirinku
siems, (pr.) 

X Tauragės klubas kviečia 
visus į rudeninę gegužinę rugp. 
28 d. Bruzgulienės ąžuolyne, 
8274 Kean Ave., prie Tautinių 
kapinių. Bus įvairių valgių ir gė
rimų. Šokiams gros Kamonio 
orkestras. Pradžia tuoj po piet. 

(pr.) 

X "Reikalingi karpenteriai" 
• dailidės ir darbininkai prie 
namų statybos. Skambint telefo
nu 434-9348- (sk.) . 

susirinko į laidotuves sulaukęs, Telšiuose būdamas, iš-
Lietuvos skautai i r 

X A. a. Leonardo ftimnčio 
rorinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pa verptai Lietuvai ir kaip sieke 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb 
t a knygoje "Amerikos Lietuviu 
Taryba". Knyga kainavo 10 
dol. dabar ją "Drauge" galimi. 
gauti už 3.35 doL su persiun | 
Hmu f p r 1. 

510 žmonių. 

SEKĖ STUDENTUS 
Chicagos policijos žvalgyba, 

kaip dabar skelbia spauda, 1973 
m. sekė Vadinamos Loop kolegi
jos s tudentų veiklą ir paskaitų 
turinį. 

E INŠTEINO PREMIJA 
Čikagietis M. Krensky laimėjo 

Einšteino premiją už veiklą vie
tinių ir Izraelio žydų labui. 

DARIUS JR GD1ĖNAS 

vel visi 
Kaune. 
skautės laidotuvėse nešė vaini
kus. Dabar daug skautų tuntų ir 
draugovių vadinasi Dariaus i r 
Girėno arba Lituanicos vardais. 
Visos paukštytės žinome, kad 
Darius ir Girėnas atliko Lietu-

kad jis pavogė tuos pinigus, 
nes komisorius žinojo, kad Gus-
telio tėvai buvo neturtingi. Gus-
telį nuteisė eiti pėsčiam į Sibi
rą, o tėvus nuvežė vežime. 

Tadas Kulbis 
Bostono lit. mokykla. 

Darius ir Girėnas buvo lietu- \ vai labai didelį gerąjį darbelį. 
viai, kurie gyveno Amerikoje. 
Jie labai mylėjo Lietuvą ir no
rėjo, kad pasaulis žinotų apie 
jų mažąją tėvynę. Jie Ameriko
je nusipirko lėktuvą, kurį pa
vadino Lituanica ir 1933 m. iš
skrido iš New Yorko į Lietuvą 
vieni du. Tuo metu da r labai 
mažai žmonių ta ip skrisdavo, žemyn ir pamatė savo šešėlį. Ru-
todėl visi stebėjosi jų drąsa, dos žolės taip pa t palinko že-
Prieš išskrisdami, Darius ir Gi- j myn, ir pamatė savo šešėlį. Ru-
rėnas paraše, kad šj savo žygi į dos žolės taip pat palinko že-
skiria Lietuvai. ! myn, bet šešėlio nematė. Rudos 

Lietuvoje. Kauno aerodrome, žolės supyko ir tarė žalioms žo-

Vita Kriščiūnaitė, 
V sk. Pieš. Vyto Saulio, IV sk. 

K. Donelaičio lit. m-la. 

BAUSM* 

Vieną kartą buvo smėlio kal
nas. Ant jo augo žalios žolės i r 
rudos žolės. Žalios žolės nulinko 

x Eglė Žygaitė kalbės apie 
prof. Algirdo Juliaus Greimo j -
našą į lietuvių mitologijos studi-1 jų laukė labai daug žmonių. J ie lems: 
jas jo šešiasdešimties metų su- džiaugėsi ir girdėjo radijo pra-
kakties proga Santaros-Šviesos 

Atiduokit mums savo še-

Piešė Lisa Bartkutė, Marąuette Parko lit. m-la 

24-tam suvažiavime 
Farm, Sodus. Mich. 

Tabor 

X Pe t r a s Minkūnas, Woodha-
ven, N. Y., senas "Draugo" 
skaitytojas i r uolus rėmėjas, a t 
siuntė metinį prenumeratos mo
kestį ir 7 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

x Nežinomas Geradaris iš 
Vygantai $250.00 auka. Didelė, C h i c a g ° s a ts iuntė malonų laiš-
ir gili padėka priklauso dr. Vy-' k e l i i r auk{*- A č i u -
gantams už parodytą rūpestį Į X Antanas Marma, Chicago, 
žmogaus teisiu žygio tikslu. i H . parėmė savo dienraštį auka. 

.(pr.) i Dėkui i PieiS Julija Iiokaitytė, Marauatte Parko Ut. m-la 

TRYS KARŽYGĖS 
LIETUVAITĖS 

Šatrijos Ragana rašo apie tris 
skirtingas mergaites, kurios pa
rodė didelę meilę savo tėvynei. 
Živilė nužudė vyrą, kurį jį my
lėjo, nes jis išdavė Lietuvą prie
šams, kad tik išgelbėtų ją iš ka
lėjimo. Jos meilė tėvynei buvo 
didesnė, negu sau pačiai a r jos 
mylimajam. 

Birutė pasiaukojo Lietuvai, 
kai ji pasidarė Kęstučio žmona. 
Nors ji buvo vaidilutė ir pasiža
dėjo netekėti, bet kai Kęstutis 
ją paėmė ir išsivežė, ji darė, ką 
jis sakė. Vienas jų sūnus buvo 
Vytautas Didysis. 

| Trečioji mergaitė buvo Vytau

to žmonos tarnaitė. Kai Vytau
tas buvo kalėjime, ji apaOceitė 
rūbais su Vytautu ir išgelbėjo 
jį. Iš pradžių Vytautas nenorėjo 
sutikti, bet ji įkalbėjo jį, saky
dama, kad ji visgi nori kuo nors 
pasitarnauti savo tėvynei Vy
tautas laimingai pabėgo, o tar
naitė bavo pakarta. Nors j i ži
nojo, kad mira, be t nebijojo pa
siaukoti už Lietuvą. 

Jos visos buvo karžygėm, nors 
it užaugo visos skirtingose ap
linkybėse. Viena buvo kuni
gaikščio duktė, an t ra — vaidi
lutė, paprasto žemaičio dūk t i , o 
trečia — buvo t ik tarnaitė. 

Audra KontrimaJtė, 
Los Angeles l i t m-los 8 sk. m. 

Saulutė . 




