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LKB KRONIKA NR. 47 Eina nuo 1972 metę 
Perskaitęs duok kitam! 

/ / Vagos" leidyklai 
(Tęsinys) 

Naciu valdymo pradžioje, kol 
dar ne visa religinė spauda buvo' 
likviduota, 1935 m. jėzuitas Liud: 
vikas Koch aštriai sukritikavo \ 
vieną svarbiausių naciu pasaulė-; 
žiūros veiklą — Alfredo Rozen- j 
bergo "Dvidešimtojo amžiaus j 
mitas", tuo mitu Rozenbergas va 
dino krikščionybę. Tie ir kiti fak- j 
tai — pav., žydu naikinimas, ne-
pagydomu ligonių ir psichiškai 
nesveikų žmonių žudymas — vi
siems blaiviai galvojamiems žmo; 
nėms aiškiai rodo Katalikų Baž-j 
nyčios visišką nesuderinamumą 
su nacistine pasaulėžiūra. 

Apie tai tarybinėse mokyklose 
ir spaudoje tylima, o dažnai mo
koma priešingai: esą naciai buvę i 
religingi ir kartu su popiežium i 
ėję prieš bolševizmą. 

Čia Molėtų rajono pirmininko 
pavaduotoja Gančerienė priminė 
vokiečių kareivių diržų sagtis su 
įrašu "Gott mit uns" — tai esą 
įrodymas, jog naciai buvę tikin
tys žmonės. Tikrovėje buvo visai 
kitaip. Naciai, skubiai rengda
miesi karui, labai taupė medžią-, 
gas, žmones ir laiką, todėl senų 
kaizerinių laikų sagčių jie neper
dirbo, nes tam būtų reikėję išmes 
ti kelis milijonus markių ir užim
ti daug žmonių, sugaišti laiko; be 
to jie nenorėjo dar labiau prieš 

save nustatyti tikinčiuosius (pa
našiai kaip ir bolševikai, norėda 
mi patraukti tikinčiuosius, 1942 
m. atidarė uždarytas cerkves ir iš 
lagerių paleido beveik visus po

pus). Bet naujos diržų sagtys bu
vo jau visai kitokios — senojo 
įrašo vietoje buvo svastika. 

Ir dar vienas faktas. Kai 1941 
m. vokiečiai okupavo Lietuvą, 
Kipas norėjo atvykti į Kauną, ta
čiau leidimo negavo. Neigiamo 
atsakymo priežastis buvo nurody 
ta ši: "Kadangi jis gyvendamas 
17 metų Lietuvoje ir būdamas įta 
kingas inteligentų tarpe, tos savo 
įtakos nepanaudojo Vokietijos 
reikalams". O vėliau už tai, kad 
Berlyne padėjo vienam pabėgė 
liui lietuviui — kuris po kiek lai
ko buvo apkaltintas kaip sovietų 
šnipas — Kipas keletą mėnesių 
sėdėjo kalėjime. 

Pats Hitleris 1941 metų pabai 
goję (kaip Niurnbergo teisme pa
liudijo buvęs vokiečių ambasado 
rius Maskvoje Šulenburgas), gra 
sindamas Katalikų Bažnyčiai pa 
sakė: "Po karo aš tą rupūžę su
trypsiu". 

Išvada: Giliai tikintį, religin
gą kunigą, koks buvo Kipas, lai 
kyti nacių agentu yra tikriausia 
nesąmonė, kilusi arba dėl nežino 
jimo, arba iš piktos valios. 

I mano tvirtinimą, kad vienuo
lynuose niekas neplakamas ir ne
kankinamas, "Vagos" atstovas 
paskaitė Misiūno laišką, kur jis 
rašo, jog jis pats save plakdavęs, 
užsidėdavęs geležinę grandinę 

'• kurios aštrūs galai pradurdavę 
odą ir kraujas tekėdavęs, kas la
bai pakenkę jo sveikatai. 

(Bus daugiau) 

PLEČIASI AVIACIJOS 
KONTROLES STREIKAS 

Amerikos lėktuvų boikotas Kanadoje 
Ottawa. — Kanados aerodro-1 vų skridimai yra saugūs ar ne. 

mų kontrolieriai, ypač Monctono' Kontrolieriai neturi jokių galimy 
ir Ganderio aerodromuose, su- i bių nuspręsti, kas saugu, kas ne
komplikavo JAV lėktuvų skridi- į saugu svetimoje valstybėje. Jis 
mus. Išreikšdami savo pritarimą ! pagrasino boikote dalyvaujančius 
streikuojantiems JAV kontrolie
riams, kanadiečiai pirmadienį at 

tarnautojus nubausti piniginėmis 
baudomis, atleidimu iš darbo ir 

Anglijos princo vestuvės šiek tiek užtemdė kitą karališką šventę Europoje. Monako kunigaikščiai: princas Rainier 
ir princesė Grace šventė savo vedybų 25 metų sukaktį. Dešinėje — Mor.ako princas pasirengęs piaustyti sukak
tuvinį tortą. Kairėje: princesė Karolina, princesė Stefanija, princas Albertas ir princesė Grace. Baliuje daly
vavo 5,000 svečrų. 

Pasitraukė portugalų 
valdžios premjeras 
Politikų intrigos silpnina vyriausybę 

Lisabona. — Portugalijos prem- j kurie Portugalijos politikai siekia 
jeras Francisco Pinto Balsemao • "nubausti" visą ta&ią už tai, kad 

pareigų, nors jis j ji išrinko dabartinį prezidentą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

sisakė aptarnauti Amerikos bend j net kalėjimo bausmėmis, 
rovių lėktuvus, atskrendančius S Į Pirmadienį už Amerikos lėk-
JAV aerodromų ar į juos skren- j tuvų boikotą pasisakė ir Australi 
dančius. Paskelbus šį Amerikos į jos, Portugalijos aviacijos kontro-
lėktuvų boikotą apie 60 nuoš. vi- į lieriai. Jie tvirtina, kad normalus 
sų skridimų pirmadienį buvo nu
traukti, daugelis pakilimų buvo 
suvėlinti, buvo paliesta 240 skri
dimų į Europą ar iš Europos, apie 
55,000 keleivių turėjo laukti ar 
ieškoti kitų būdų pasiekti savo 
kelionės tikslą. 

Amerikos vyriausybė diploma
tiniais keliais kreipėsi į Ottawą, 
reikalaudama boikotą likviduoti. 
Kanados valdžia pagrasino savo 
kontrolieriams bausmėmis. Trans 
porto ministeris Jean Luc Pepin 
pareiškė, kad ne kanadiečių rei
kalas spręsti ar Amerikos lėktu-

lėktuvų priėmimas ir išleidimas 
prasidės tada, kada streikuojan
tieji Amerikos kontrolieriai su
grįš į darbą. 

Maskva kritikuoja 
neutrono bombas 

Maskva. — Sovietų spauda pik 
tai tęsia puolimą prieš preziden
tą Reaganą, kuris nutarė atgai
vinti neutrone bombų gamybą. 
"Izvestija" pabrėžia, kad Amerika 
pradėjo pavojingą žaidimą su ug 
nimi ir Europos valstybės turė-

A~* i T. ~. ! t u pasisakyti prieš bombų gamy-
AjatOia liepia j bą. Laikraštis klausia, ar Penta-

i — !• •! į gonas panaudos šiuos barbariš-
bėgliams atgailauti |kus ginklus Xevadoje ar Atian-

Teheranas. — Irano dvasinis toje? Visi žino, kad tie ginklai 

pasitraukė iš 

vadas imamas Khomeini po ilgos 
tylos vėl paskelbė kalbą, kurioje į 

— Kai, nepalikęs testamento, i 
mirė multimilijonierius Howard 
Hughes, atsirado šimtai kandi
datų paveldėti jo turtus. Texas 
teisėjas pripažino 16 velionio pus
brolių iš velionio motinos pusės į pabrėžia atgailos vertę. Net ir tie, 

parlamente turi pakankamą dauJNuo to kenčia ir valdančioji De- I legaliais paveldėtojais. Dar teks j kurie išvyko į užsienį, kurie trokš I Maskvoje primenama ,kad prezi-
gumą ir praėjusį šeštadienį buvo j mokratinė Santarvė, kuriai ne-1 peržiūrėti 530 giminių ieškinius iš ta nuversti Irano vyriausybę, ga-1 dentas Brežnevas jau 1978 m. pa
laimėjęs savo partijos — sočiai | pavyko laimėti prezidento rinki-! t e v o Pu s e s- G i n čas tebevyksta i lėtu sugrįžti, jei jie atgailautų ir sakė JAV senatorių delegacijai, 

numatomi panaudoti Europoje. 
Sovietų vyriausybė dar nepasi

sakė dėl neutrono bombų, tačiau 

BOLIVIJĄ VALDO 
TRYS GENEROLAI 

Planuoja įsteigti karininkų tarybą 
La Paz. — Bolivijos visuome

nė, nors įpratusi prie netikėtu 
valdžios pasikeitimų, praėjusį sa
vaitgalį praleido nežinioje. Buvo 
neaišku, kuri karininkų grupė 
laimėjo valdžią. Paskutinis prezi
dentas generolas Luis Garcia Me 
za buvo priverstas pasitraukti, ka
da prieš jį išėjo sukilimo vadas, 
buvęs prezidentas gen. Alberto 
Natusch ir kitas aukštas karinin
kas gen. Lucio Anez Rivero. Juos 
rėmė kelios divizijos kari^j Santa 
Cruz provincijoje. Tačiau pasi
traukus prezidentui Garcia Meza, 
jo vieton be sukilėlių žinios ir pri
tarimo, atėjo trys kariuomenės 
vadai: admirolas Oscar Pammo. 
armijos vadas gen. Celso Torre-
lio Villa ir aviacijos vadas. gen. 
Waldo Bernai Pereira. 

Šie trys kariškiai susitiko su su
kilimo vadovu gen. Natusch ir 
gavo jo palaiminimą. Sukilusios 
divizijos nurimo. Visuomenė apie 
šias karininkų intrigas sužinojo 
tik po kelių dieny. Visi laikraš
čiai buvo išpirkti. Naujoji chun
ta per radiją skelbė apie daugelį 
buvusių Bolivijos vadų, kurie iš 
egzilės pritarę dabartinei karinin 
kų grupei. 

Nors naujoji valdžia nežadėjo 
pravesti rinkimų, ji kalbėjo apie 
demokratines reformas, apie eko
nominę pažangą. Pripažįstama, 
kad gen. Meza valdė gan sava
rankiškai, nesiskaitė su kitais ka
rininkais, atgaivino korupciją, 
net užsiėmė narkotiku prekyba ir 
privedė kraštą prie bankroto. 

Sakoma, kad sukilimo vadovas 
gen. Natusch, kuris 1979 m. pats 
buvo pagrobęs valdžią ir valdė 
Boliviją tris savaites, pritarė nau

jai chuntai tik tada, kada ji paža
dėjo sušaukti vyresniųjų karinin
kų suvažiavimą. Jame pažadėjo 
leisti dalyvauti ir ištremtiems ar 
nuo valdžios keršto pabėgusiems 
generolams. Šitokia karininkų ta
ryba nuspręstų Bolivijos ateitį. 

Kai kurie stebėtojai abejoja, ar 
naujoji "troika" savo pažadus 
vykdys. Visi trys neseniai paki
lę į kariuomenės vadovybę, pa
aukštinti tik ką pasitraukusio pre
zidento gen. Garcia Meza. įtaria
ma, kad chunta sugrąžins į pa
reigas savo buvusį geradarį, iš ku 
rio tikėsis dar didesnio atlygini
mo. 

Šis vyriausybės pasikeitimas vėl 
sukėlė Bolivijoje vilčių, kad iš eg 
žilės Čilėje gali sugrįžti nuversta 
prezidentė Lydia Gueiler Tejada 
ar iš Peru — Luis Adolfo Siles 
Suazo. Karininkai laukia sugrįž
tant buvusio armijos štabo virši
ninko gen. Anez, kuris laikomas 
sąžiningu karininku, pradėjusiu 
valymą kariuomenėje ir pavedu
si svarbias valdymo pareigas kva 
lifikuotiems civiliams. Komenta
toriai nemano, kad dabartinė Bo 
1 įvijos chunta valdys kraštą il
gesnį laiką. 

demokratų —vyriausios tarybosi m ų . 
pasitikėjimą. j x e s u t a r i m ų užkulisyje yra ir 

Portugalija po 1974 metų re-j Portugalijos konstitucijos klausi-
voliucijos jau turėjo 8 vyriausy- j mas. Ji dar turi gan stiprią gene-
bes. Dabartinė socialdemokratų, i rolų revoliucinę tarybą, kuri tu-
krikščionių demokratų ir monar- j ri nemažas galias. Prezidentas 
chistų vyriausybė turi parlamente i pats yra generolas ir jis nenori 
stiprią daugumą, tačiau ją sugrio-'' girdėti pasiūlymų keisti ar refor 

įtarp Kalifornijos ir Texas valsti
jų, kam teks paveldėjimo mokes
čiai. 

— Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas Reaganas, grįžęs 
iš atostogų, svarbiausiu uždavi-

prisipažintų klydę. Jiems niekas 
nieko nedarytų, pasakė imamas, 
kartu regindamas visus musulmo 
nus tapti šnipais ir agentais, 
ieškant valdžios priešų. 

Pirmoji grupė prancūzų sugrį-

kad Sovietų Sąjunga išbandė neu 
trono bombą "prieš daug metų" 
ir nutarė jos negaminti. 

Europos sostinėse bijoma, kad 
paskelbimas apie naujų ginklų 
gamybą gali pakenkti numato

mu laikvs socialinės apsaugos žo '* Irano. Juos pasitiko vyriau- į moms deryboms su sovietais dėl 
problemų išsprendimą sybės atstovai ir prašė neįžeisti j strateginių ginklų apribojimo. 

Z ~ l i » £ ? V ; • « T girue u paMuiymy K«SU ar reror- * — — * ~-r _ ^ . « I r a n o , kol dar ten yra prancūzų Danijos vyriausybė irgi kritikuo
se pohtkienv intrigos .s vidaus, muot, dabartinę, 1976 metų kons - Liberijoje suimtas valstybes / J > * * ™,-nti W 

Turtingiausia šalis 
New Yorkas. — Pasaulinis 

Bankas paskelbė pasaulio valsty
bių turtingumo apžvalgą. Ameri
ka ir toliau laikoma viena turtin-

mėti valdžią be jokių susigrupa- j gausių valstybių, tačiau lentelė-
vimų su kitomis partijomis. Svar- j Jc< k u r žvelgiama, kiek pajamų 
biausia, tvirtina dabartinio prem j t u r ė J ° kiekvienas gyventojas pa-
jero kritikai, reikėtų išmesti pre- \ Sa I valstybės visuminį produktą, 

men. 

Kai kurie socialdemokratų veikė- tituciją. O konstitucijos nepakei-1 galvos padėjėjas, 
'jai negali užmiršti, kad Portuga- : tus, vyriausybės galios šiek tiek: versti diktatorių 
; lijos prezidentu buvo išrinktas i suvaržytos, 
'kairiųjų partijų remiamas Anto-į 
; nio Ramalho Eanes. Jie atsisako 
su juo bendradarbiauti ir net 

I skelbia, kad socialdemokratams 
i būtų daug geriau būti opozicijo
j e , palikti sunkias valdžios parei-
| gas opozicijai, per tą laiką stipri
nant organizaciją ir siekiant lai-

planavęs nu-
Samuel Doe. 

piliečių. Šiandien iš Irano laukia; ja JAV sumanymą gaminti bom-
ma sugrįžtant likusių prancūzų, j bas. 
jų tarpe ambasadoriaus G. Geor- Į Gynybos sekretorius Weinber Tai iau ketvirtas pasikėsinimas, n _ .. . , . , r , 

. J " _ J . t , I . . . ITS , . gy- Prancūzijos ambasadoje Te-1 gens pasakė, kad neutrono bomba 
nnes Doe nuo pernai balandžio , ' ... , ,. , . . . . & / ^ . . , 

1 - herane liks du diplomatai ir mies į neprives prie atominio karo, prie 
te liks apie 25 prancūzai, jų tar- j šingai, bomba padės atgrasinti 
pe du korespondentai iš Agence | galimus užpuolėjus ir gali karą 

visai atstumti. Sovietai gali pa
matyti, kad pradėti puolimą jiems 
perdaug kainuotų, pasakė Wein-
bergeris. 

— Valstybės sekretoriaus pade- I 
jėjas Pietų Amerikos reikalams 
Thomas Enders atvyko į Nika
ragvą susipažinti su valstybės 

j zidentą ir pravesti į tą postą savo 
žmogų. 

Pagal Portugalijos konstituciją, 
: prezidentas turi nemažas galias 
i ir vyriausybė turi su juo bendrai 
•veikti. Už tą bendrą veikimą ir 
pasisako pasitraukiąs premjeras. 
Jį remia krikščionių demokratų 
partijos liberalinis sparnas ir ma
žesnė monarchistų partija. Deši-

inieji krikščionys demokratai iš 
< viso atsisako dalyvauti vyriausy
bėje, kuri turi dirbti kartu su pre
zidentu. 

Komentatoriai mano, kad kai 

I Amerika yra ketvirtoje vietoje. 
I Jau ketveri metai pasaulio tur-
j tingiausia šalis yra nafta turtin-
I gas Kuvvaitas. 
| 

Bankas savo raporte teigia, kad 
i didžiulis skirtumas tarp turtingų-
' iy ir skurstančiųjų šalių ateityje 
dar didės. 

France — Presse. 
Manevrai Lenkijoje 

problemomis. Vyriausybė nutrau Varšuva. — Vyriausybei ir 
kė Nikaragvai duotą paramą, nes "Solidarumo" vadams atskirai 
ji praleidžia į Salvadorą siunčia-, posėdžiaujant, svarstant, kaip nu-
mus Kubos ginklus. ' galėti maisto produktų krizę, 

— Vakarinėse valstijose: Ore- j Lenkijos pietuose, netoli Cekoslo-
gone, Nevadoje, Utoje siaučia 
karščiai ir miškų bei krūmų gais-

vakijos sienos, kaip paskelbė 
Lenkijos kariuomenės laikraštis, 

Italu teroristai 
Roma. — Italijos Raudonųjų 

Brigadų teroristai nužudė 25 me 
tų buvusio teroristo brolį, keršy
dami už teroristų veiklos paslap
čių atidengimą policijai. Buvęs 
aktyvus "brigadų" veikėjas Pat-
rizio Peci nutarė bendradarbiau
ti su prokuroru. Už tai teroristai 
pagrobė ir sušaudė jo brolį Rober 
to. 

pa-

Kautynes Beirute 
i Beirutas. — Libano karo 
liaubas suardė Beirute kilęs susi 

; rėmimas tarp musulmonų ir 
i krikščionių falangistų. Artilerijos 
j sviediniai ir minosvaidžiai pada-
1 rė nuostolių Beiruto uostui. Vie-
' name priemiestyje j kovas įsijun 
\ gė ir Sirijos kariuomenės daliniai. 

Mirė A. Skučas -
Draugo mecenatas 
I/ike Worth, Fla. — Po ilgos 

ir sunkios ligos, iškentęs dvi ope
racijas, liepos 10 d. mirė a. a. An
drius Skučas, kartu su 
Ada buvęs "Draugo" romano pre ' ^ suvažiavimas. Daugelis 
mijos mecenatas. Laidojamas š į ! 0 p E C n a r i u spaiKĮžia Saudi Ara 
penktadienį, rugpiučio 14 d., La-1 b i j ą k a d jj s u r n ažį n tų savo naf-
ke VVorth kapinėse. j w ^my}*, nes pasaulyje atsi-

Velionis jau ilgesnį laiką bu- j rado naftos perteklius ir nukrito 
vo pensijoje ir kartu su žmona Į jos kainos. 
gyveno I^ake VVorth, Fla., kur kli: — Buvęs Tailandijos premje-
matas buvo palankesnis. Jie yra į ras, gen. Kriangsak sugrįžo į poli-
išaugine du sūnus, kurių vienas' tiką. Jis buvo išrinktas šiaurės ry-
yra aviaciios pulkininkas, antras j tų provincijoje į valstybės parla-

* u sunaikinę keliolika gyvena- vyksta bendri: Lenkijos, Cekoslo-
mųių namų. i v a k i J o s į * * * • Sąjungos ka-

nuomenes manevrai. Tuo tarpu 
Liubline apie 100,000 darbinin
kų apylinkės įmonėse nutraukė 
darbą 15 min. 

Vyriausybė į Gdanską atsiuntė 
profesinių sąjungų ministerį S. 
Ciosek su keliais patarėjais. Jie 
dalyvauja "Solidarumo" svarsty
muose stebėtojais ir atsako į visus 
darbininkų iškeltus klausimus. 
Darbininkai kaltina valdžią bar. 
dymais panaikinti visus pažadus 
ir įsipareigojimus darbininkams. 
Dėl to keturių vaivadijų "Solida
rumo" vadai paskelbė, jog jie pa
sirengę streikuoti. 

Vyriausybė kietai laikosi, kalti 
na "Solidarumo" radikalus provo
kacijų kurstymais, reikalauja, kad 
visi lenkai "gerbtų įstatymus". 

— Jėzuitų ordino vyresniajam 
kun. Pedro Arrupei susirgus, ordi 
nui vadovauja jo pavaduotojas, 
amerikietis kun. Vincent O'Keefe 
iš Jersey City. 

— Erdvės laivas "Kolumbija" 
iš angaro perkeltas į raketų pri

jungimo pastatą, paruošiant šį 
daugiakartinio naudojimo laivą 
būsimai kelionei į erdves rugsė
jo 30 d. 

— Pugpiūčio 19 Ženevoje vėl 
žmona I į v y k s naftą eksportuojančių vals 

-Miškų gaisrai prasidėjo ir 
j Tuo tarpu, Izraelio žvalgybos!— medicinos daktaras ir profe-'. mentą. 

lėktuvai skraidė virš Beimto. Pa- šorius, ir dvi dukteris. Visi yra su-
lestiniečiai kaltina Izraelį, kad jis kūrę šeimas. I-iūdesyje liko I dviejose graikų salose: Evia ir 
tais skraidymais laužo liepos 24 d. žmona, sūnūs, dukterys su seimo- Corfu. Gaisrai yra pedegimai. 

i paskelbtas karo paliaubas. mis bei anūkai. j Kaltininkų policija dar nesurado. 

Egipto prezidentas 
laimingai grįžo 

Kairas. —Prezidentas Sadatas 
grįžo į Egiptą patenkintas savo 
kelione ir jos rezultatais. Austri
joj policija suėmė palestiniečius, 
kurie planavo nušauti pre
zidentą Sadatą, jei jis būtų atvy
kęs į Vieną. Iš suimtųjų atimta 
ginklų ir granatų. 

Valstybės departamentas pripa 
žino, kad tolimosios žvalgybos 
lėktuvai iš Saudi Arabijos buvo 
panaudoti, kai Egipto preziden
tas skrido į Sudaną gegužės 25 d. 
Buvo bijoma, kad prezidento lėk
tuvą gali bandyti pašauti Libijos 
lėktuvai. 

— Bombos sprogo prie Izraelio 
diplomatinių atstovybių Atėnuose 
ir Vienoje. Bombas giriasi padėję 
palestiniečiai. 

— Valstybės prokuroras Wil-
liam French Smith pasakė Amen 
kos teisininkų draugijos suvažia
vime, kad vyriausybė bandys pa
lengvinti policijos darbą kovoje 
prieš smurto nusikaltimus, prieš 
narkotikų pirklius. 

KALENDORIUS 

Rugpiučio 12 d.: Gracilijus. 
Hilarija, Danguolis. Laimė. 

Rugpiučio 13 d.: Ipolitas, Ra-
degunda, Gilvilas, iESvyrė. 
Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 80 L, naktį 66 L 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 

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

LIETUVIŠKOS SKAUTUOS DIENA MICHIGANE 
Michigano valstijos gu

bernatorius William G. Milli-
ken, pagerbdamas dvidešimt 
penktus metus Rako stovyk
loje (Mich.) stovyklaujančius 
lietuvius skautus, liepos 19 d. 
specialia deklaracija buvo pa

skelbęs "Lietuviškos Skau-
tybės" diena Michigano vals
t i j o j e . D e k l a r a c i j a buvo 
perskaityta stovykloje vyku
sių iškilmių metu. Vietoj ver
timo ar jos aprašymo, žemiau 
dedame pačią deklaraciją. 

Paskautininko įžodį Jūros dienos minėjime davu
siam j . budžiui Mariui Nar iu i žaliąjį kaklaraištį 
užriša jo buvęs vadovas j . v . s . Bronius Juodelis, 
stebint s.V. Balzarui, LS Seserijos Vidurio raj. sto

vyklos "Aušra" viršininkei ps. Dalei Gotceitie-
nei, ps. A. Jasaičiui , "Rakąs 25" stovyklos vir
šininkui v.s. Z. Jauniu i . 

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

-«• 

Hilliam 05. Attlltken 
(Souerrtor of the j&taie of JHiciiigan 

pregents this 

^txtt\xt\\it Jeclarattūtt 
in ©bsermmce of 

J u l y 19, 1981 

LITHUANIA.S SCOUTINC DAY 

The Li thuanian Scours Assoc ia t ion , composcd of autonoiaous Boy 
S c o u t s , G i r i Scouts imi s tudent Scout branches , is observ ing the 
s i l v e r ann iversa ry cf tiie founuing of i t s caapground, Carap Rakąs, 
in C u s t e r , Michigan. 

"or 23 y e a r s , boys and g i r l s have coae t o Caap Rakąs from a l l p a r t s 
of the nation to participate in the scouting prograni, which stresses 
c i t izen training, character building, service to others and advance-
aent. It also provides an introauction to Lithuanian cu.ture and 
customs. 

Lithuanian youth fulf i l l their scout oath "to do their duty to God 
and Country"; they are taught to be loyal citirens of the United 
States of .America while joining frcedom-loving peopie everywhere in 
sceking the restoration of independence to Lithuania. 

gan, Therefore, I, Killiam G. Miiliken, Governor of the State of Mich 
do hereby declare July 19, 1981, as Lithuanian Scouting Day in 
Michigan, and urge a l l citicens to join with our Lithuanian friends 
m a rededication to frcedom for the captive nations of Lithuania 
and to honor the generations of scouts and their leader; who have 
participated in the Lithuanian Scouting Movenent as i t seeks to 

— :., build better c i t i rons for tomorrow. 

i . t v r t i i i i i . lcr wy h.ui.f t>i» !fci*> 
!'i l"t ocnth tby of Ju!y in įhc i 
of f)iir bwJ ame ti*<ms.-imi nt:u-
IiuiulrcU c j ;;Įicy-oiU' :IIHI oi* tfcr 
i:owwmwealth <me hundred fo r i j 
f i f t h . 

^ > v r r ^ 

.13 h^'^JJCJL^ 
UJVKBNOK 

JŪROS DIENA RAKO STOVYKLOJE 
Sekmadienio liepos 19 d. po

pietė apsidengusi pilkų debesų 
skraiste. Tėveliai ir svečiai, ap
lankę 25 metų sukaktuvinę Ra
ko stovyklą, suka automobi
lius namų link, palikdami 
skautiškąjį jaunimą dar vie
nai savaitei stovyklauti. Ska
niai papietavę jūrų skaučių ir 
jūrų skautų pastovyklės, su vi
sos stovyklos vadovybe, trau
kia prie ežero paminėti tra
d i c i n ė s J ū r o s d i e n o s . 
Prisiminti gintarinį Baltijos 
jūros krantą, daugumai gir
dėtą tik iš tėvelių ar senelių 
pasakojimų. 

Neptūnas, kažkur toli pali
kęs savo draugą Perkūną, 
barsto lietaus lašus, jung
damas padangę su ežero ban
gomis, bandydamas jūrų skau 

tijos atsparumą ir meilę savai 
jūrai. 

Laivynas iš tuzino kanojų ir 
dviejų burlaivių rikiuojasi pa
krantėje. Cdrytė8, jūrų skau
tės, gintarės, bebrai, jūrų skau
ta i ir budžiai išsitiesia ilgose 
gretose ir uosto komendante 
g.v.v. Laura Narytė komen-
duoja kelti vimpilą. Skamba 
raportas Rako stovyklos vir
šininkui v.s. Z. Jauniui ir skel
biami Jūros Dienos įsakymai. 
Ant liepto vėjas supa jūrų 
skaučių "Nerijos" tunto vėlia
vą ir įžodžių gerbimui pakyla 
rankos didžiajam saliutui. Jū
rų jaunės įžodį čia davė: Erika 
Arminaitė, Gabrielė Arminai
tė, Renata Garbonkutė, Ramo
ną Povilaitytė ir Ramoną Gri-
galiūnaitė. Jūrų skautės įžodį 

davė Vida Gauriliūtė ir Alek
sandra Gražytė. Rytą su J ū r o s 
dienos auš ra ant "Vėtros" bur
laivio čia gintarės įžodį davė 
Alvyde Eitutytė, aukščiau
siais laipsniais baigusi Sese
rijos vadovių "Gintaro" mo
kyklą. Mokyklos vadovė v.s . V. 
Aleknienė Jūros dienos proga 
jai įteikė mokyklos baigimo 
ženklus. Paskutinis buvo skau
tininko įžodis, kurį pravesti bu
vo pakviestas j .v .s . Bronius 
Juodelis. Dideliame skau
tininkų rate j.b.v.v. Marius Na-
ris prieš trispalvę pažadėjo tar
nauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, būti pavyzdžiu jau
nesniesiems ir dirbti skautijos 
gerovei. Žalią kaklaraiš t į jam 
užrišo j .v.s . B. Juodelis, buvęs 
"Algimanto" laivo vadas , ku
riame brolis Marius užaugo ir 
subrendo, tapdamas puikiu jū
rų skautų vadovu. 

Prie liepto paruoštomis bu
rėmis, su ąžuolo lapų vainiku 
ant denio, laukė burlaivis 
„Vėtra". Įguloms sulipus į val
tis pūstelėjo vėjelis ir v i sas lai-, 
vynas išsitiesė ežere į ilgą kon
vojų Švilpukas ir komanda 
skelbė žuvusių pagerbimą ir 
nuo "Vėtros" vainikas panėrė į 
ežero gelmes. 

Laivynui grįžus prasidėjo 
įžodžius davusių "kr ikš tas" 
ežero bangose ir su skamban
čiu juoku baigėsi Jū ros die
na. 

B.J. 

" M Ū S Ų P A S T O G Ė S " 
P A Š T O V Y K L Ė J E 

Jau praėjo daugiau negu pu
sė stovyklos. Paukš ty tės pri
prato prie miško ir joms sma
gu stovyklauti. 

Be kasdieninių užsiėmimų, 
būna ir specialių įvykių. Pir
mos savaitės ketvirtadienį 
paukštytės nuvažiavo į Ham-
lin ežerą Ludingtone. Ten ga
lėjo pailsėti, pasidžiaugti sau
le ir vandeniu. Laikas greitai 
prabėgo. Visos grįžo pasipuo
šusios saulės spinduliais ir la
bai patenkintos. 

Antros savaitės pirmadienis 
buvo įdomi diena. Iš ry to įvy
ko skautorama su vilkiukais 
"Aušros Vartų" tun to sto
vyklavietės sporto aikštėje. 
Čia paukštyčių ir vilkiukų miš
rios skiltys parodė, kiek iš tik
rųjų y ra visko išmokę. Jie tu
rėjo pasidalinti žiniomis apie 

dainas, mazgus, istoriją, tiky
bą, švilpesius ir t.t. Kiekvieno
je stotyje buvo duodami taš
kai. Atrodo, kad visiems patiko 
skautorama, nors ne visos sto
tys buvo vienodai mėgiamos. 

Tą patį vakarą buvo kaukių 
balius. Paukštytės išradingos. 
Vienos stengėsi būti gražios 
mergaitės... kitos tarnaitės. Į 
šokėjų būrį sijungė juok
dariai, katytė , televizija, ro
botas ir kiti . Visos smagiai šo
k o , p a s i r i n k d a m o s k u o 
gražesnį vilkiuką. Į svečius 
atėjo ūdrytės ir bebriukai. Šo
kių metu atsi lankė ir kitų sve
čių — senovės skautai ir jų ka
r a l i u s . J i e pa sakė , k a d 
išmint ingas žmogus, aišku, 
skaito "Skautų Aidą". Per šo
kius buvo pranešta, kad lai
mėjo skautorama: „Vilniaus", 
"Laužų" ir "Meškinų" skiltys. 
Paukštytėms, atrodo, kaukių 
balius buvo smagus ir jos už
migo su šypsenomis. 

Stovykla jau greitai baigsis, 
bet prisiminimai liksis dar il
gai, ilgai. 

vyr. sl.t.n. Laura Lauciūtė 

NEPAILSTANTI 
GAMTOS DRAUGĖ 

Vidurio rajono "Kaka.s 2" 
jūrų skaut n 

stovykloje minint Jūros dieni*, ant liepto ežer jžodj duoda 
Nuotr 

Š.m. birželio 21 d. Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos or
ganizuotoje Lietuvių dienoje, 
v.s. Elena Gimbutienė suruošė 
savo meniškų darbų parodą. 
Sesės darbai įdomūs tuo, kad 
jie skiriasi nuo daugelio mūsų 
dailininkų; ji paveikslus kuria 
iš jūros gyvūnų kriauklių. 
Kiekviena krauklių rūšis turi 
ki tokias s p a l v a s ir for-
mas.Tinkamai tas kriaukles 
surikiavus, gaunamas lyg gy
vų gėlių paveikslas. Kriauklės 
sesė renka visur, o jei kas iš pa
žįstamų keliauja atostogų į 
tolimesnius pajūrius ar kitas 
šalis, atveža sesei tų vietų 
kriauklių. 

Parodoje sesė Gimbutienė tu
rėjo daug lankytojų. Didelė da
lis paveikslų mėgėjų buvo iš
pirkta. Reiktų paminėti ir tai, 
kad sesė, būdama nebe pirmos 
jaunystės — Liet. Enciklopedi
ja sako, jog jai jau sukako 87 
metai — yra judri, pilna ener
gijos ir nuolat matoma vyr. 
skaučių sueigose. Linkime 
sesei E l ena i Gimbut iene i 
sukurti dar daug daug pa
veikslų! 

S.L. 

S K A U T O R A M A 

Pirmadienį, liepos 20 d., nu
vargusios nuo vakarykščių šo
kių, vyresniosios skautės susi 

Lituani-.os ' iv.r.uy *'*'> ^u brol ia is vyč ia i s pievoje 
V. Kact'vioiHus praleist i apd .n iaukus ią popie-
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te skautoramoje. Nei v ienas iš 
susirinkusiųjų tačiau nežinojo 
kas jų laukia. 

Kaip numaty ta , visi buvo 
suskirstomi į mažas skiltis, su
dary tas iš trijų sesių ir vieno 
brolio. Aiškiai pažymėtos buvo 
keturios stotys, o prie jų sėdėjo 
atskirų programų vadovai, ku
rie davė kiekvienai grupei de
š imt minučių atlikti užduotą 
darbelį. Vienoje stotyje reikėjo 
sekti kompasą ir surast i laiš
kelius. Ant kiekvieno laiškelio 
buvo užrašyta dalis uždavinio: 
"Sugrįžę padainuoki t vado
v a m s stovyklos dainą". Kitoje 
stotyje suradome skautę kritiš
koje padėtyje. J i buvo "nusto
jusi kvėpuoti', "a t ša lus" , su 
"sulaužyta koja", au "sužeista 
— kruvina ranka" , o krūtinė 
buvo "šakos perdurta" . J a i rei
kėjo suteikti pirmąją pagalbą. 
T a d a sekė mazgų žinovės sto
tis, kur dviem būdais surišome 
dvi lazdas. Paskutinėje stotyje 
užsirišome a n t akių kaklary
šius, tik v ienas skilties na rys li
ko "neaklas" , kuris likusiems 
vadovavo palapinės s ta tyme. 

Vadovai įvertino skilčių dar
bus ir joms davė nuo vieno iki 
dešimt taškų. Nuaidėjo priešta-
avimai , kai buvo paskelbta, 
kad vakarienės patiekalai irgi 
priklauso nuo mūsų pas tangų 
at l iekant užsiėmimus. Kuo ge
riau skilčiai pasisekė, tuo dau
giau gavo maisto. Perėjusios vi
są skautorama, skiltys sukrovė 
lauželius ir virė "makaronus" . 
Kiekviena sugalvojo receptą 
mėsos padažui, pagamino iš 
blizgančio popieriaus lėkštes, 
puodus, keptuves. Pagyr imų ir 
krit ikavimų užteko visiems. 
Grįžome į pastovyklės pavar
gę, dūmais ir dulkėmis išsite
pę, bet gana l inksmi. 

Per kaukių balių buvo duo
tos premijos toms skilt ims, ku
rios gavo daugiausia taš-
kų.Sveikiname laimėjusius, 
nelaimėjusius ir vadovus, ku
rie ilgai dirbo, kad užtikrintų 
skautoramos pasisekimą. 

psl. Ramoną Steponavičiūtė 

L A P I N U IŠKYLA 

Šįmet stovykla yra g a n a įdo
mi. Ši yra m a n o pirmoji rajo
n inė stovykla. Man pa t inka 
susitikti su skauta is iš kitų 
miestų. Mūsų vadovai irgi y ra 
iš kitų miestų. J ie mums su
galvoja įvairiausių užsiėmi
mų, kurie mums labai patin
ka. Vadovai draugiški ir 
l inksmi. 

Vakar buvo skautorama. 
Šiandien prieš pietus žaidėme 
smagius žaidimus, o po pietų 
broliai vyčiai mus pamokė 
kaip išsivirti skanius valgius 
lauko virtuvėje. 

Praeitą savai tę turėjome iš
kylą. Išžygiavome prieš pie
tus . Reikėjo žygiuoti 11 mylių į 
vieną pusę. Mūsų skilčiai pasi
sekė nueiti ten pirmiesiems. 
Nuėję radome dovaną iš vil
kiukų, kurie prieš mus ten pat 
iškylavo, laiškelį ir didelę dėžę 
sunkos paliko. Tuoj s tatėmės 
lapinę. Tada ėjome maudyt is 
upėje. Vanduo buvo labai šal
t a s ir gaivinant is . Išs imaudę 
paruošėme lauželį vakarienei. 
Vakaras buvo ša l tas , tai buvo 
smagu sėdėti prie laužo ir šil
dytis Neilgai šildėmės, nesbu-
some pavargę ir tuoj nuėjome 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien &30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12*X). 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 

. susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

• 

Kai darai ką nors, daryk, lyg tai būtų paskutinis darbas 
tavo gyvenime. Mark. Aurelijus 

miegot i . Gerai išsimiegoję, pa
va lgėme pusryčius, išžygia
vome a tga l į stovyklą. Sugrį
žus, vadovai leido mums 
pai lsėt i . 

I šky l a mums labai patiko. 
Gai la , kad buvome per daug 
p a v a r g ę ir negalėjome žaisti 
n a k t i n i u s žaidimus. 

V.P. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tat. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

— 
•Ji 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Med ica l Building). Tel . LU 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: p i rm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

OR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 -4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAMFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W.81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto M 1 v p.p > 
Ofiso tel RE 7-1168: r« id 239-2919 • 

Ofs. HE 4-1818: Rez PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

( 7 1 m o s ir Campbell Ave. kampas) 
Va! pirmad . antrad . ketvutad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 - 5 8 9 3 
Specia lybė Ak iu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
644T S. Pu lask i Rd. 

Va landos pagal sus i ta r ime 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundea Ave. 
Elgm. IK. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

-

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OT FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. M. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 iSskyrus treč ir SeSt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
26S9 W. 59 St . CMcaflt 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr , treč 

ketv 10 iki 6 vai šettad 10 iki 1 vai 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberto Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso te l . 434-2123. njmu 448-6195~ 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — is" anksto susitarus. 

Ofs. tel 516 3144 nam* 3811772 

DR. PETRAS 2U0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 Wett 63rd Street 
Vai: pirm . antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

Tel. REHance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydytojas 

3925 West S9th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet tr 6-8 vai vak Treč ir Seit 
uždaryta 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West63rd Street 

Vai. pagal susitarimą; antr.,trečiad., 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. - 778 3400 
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Lietuvybe besirūpinant 

GELBĖKIME SKĘSTANČIAS 
Istorijos vyksme paprastai 

apgailime tik praėjusias ne
sėkmes. Šitokio gailesčio ei
goje svarbiausias faktorius 
yra kokio nors buvusio dalyko 
ar veiksmo palyginimas su 
esama padėtimi. Po apgailėji
mo, kurį dažniausiai lydi di
delis ašarų klanas, mes kam 
nors ryžtamės, nes nesiryžti ir 
tik laužyti rankas ar keikti 
likimą dėl įvykusios tragedi
jos būtų ne tik nekrikščioniš
ka, bet ir nežmoniška. 

Aną savaitę atlikome ašaro
mis paplūdusį gailesčio aktą 
dėl istorinės šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos Chicagoje nu
skendimo. Tvirtinome, kad tos 
parapijos išnykimas iš lie
tuviškojo katalikų gyvenimo 
negali būti užmirštas. Vien tik 
verkti ir dejuoti dėl mus išti
kusios nelaimės būtų nei dau
giau, nei mažiau, kaip tos 
parapijos statytojų aukos ir 
pastangų išdavimas. Kad isto
rija mūsų tokiu išdavimu 
neapkaltintų, šiandieną mes 
turime kuo skubiausiai grieb
tis konkrečių priemonių išgel
bėti bent dalį šv. Kryžiaus pa
rapijos palikimo. Tai dar 
įmanoma, jei mes skubėsime. 

Žinia, bent lig šiol mes 
Chicagoje skęstančioms lietu
viškoms parapijoms gelbėji
mo rankos dar neištiesėme. O 
jau keletas parapijų visiškai 
nuskendo. Kitos jau skęsta. 
Bet mes tik stovime, gailimės 
ir verkiame. Ir toliau atiduo
dame ir išduodame parapijų kū
rėjų aukas. 

Chicagos lietuviai katali
kai, atrodo, be jokio skausmo 
ir pastangų atidavė tokias pa
rapijas, kaip Šv. Mykolo šiau
rinėje dalyje, Aštuoniolikto
sios gatvės, Roselando ir 
neseniai — šv. Kryžiaus. 

Ant atidavimo ribos tupi ir 
kitos parapijos. Arčiausiai — 
istorinės lietuvių parapijos 
Bridgeporte, Brighton Parke ir 
Marąuette Parke. 

Negalime vis dėlto sakyti, 
kad' nykstančiųjų Chicagos ir 
kitų lietuviškųjų parapijų aki
vaizdoje mes nieko nedarėme. 
Tai būtų netiesa. 

Dėl tautinių mūsų parapijų 
likimo, ypač dėl jų ateities, 
esame bent kalbėję ir rašę. 
Kad ir nedaug, bet vistiek mes 
"rūpinomės". Jau 1962 metų 
"Aiduose, sausio numeryje, ra
šėme apie besiartinančią aud
rą. Tai vėl pakartojome "l lais
vę" žurnale 1962 m. lapkričio 
mėnesyje, tvirtindami, kad net 
ir mūsų išeivijos vyskupas V. 
Brizgys vieną kartą mums pri
minė, jog "parapija yra jos na
rių nuolatiniai bendri intere
sai ir bendras kasdieninis 
darbas tiems interesams". Bet 
tokio konkretaus žvilgsnio ir 
taiklios pastabos mūsų rūpes
tyje dėl lietuviškų parapijų li
kimo neužteko. Mes ir toliau 
rūpinomės parapijų likimu. Ži
nia, praėjo truputis laiko, bet, 
va, pernai metais po išsamių 
kalbų ir svarstybų Lietuvių 
Bendruomenės ir Kunigų Vie
nybės vadovai žengė drąsiai 
pirmyn. Jie 1981-sius metus 
paskelbė "Lietuviškųjų para
pijų metais". Tai dramatiš
kas, išgalvotas ir nepaprastos 
vertės dekretas. Apstulbinan
tis savo konkretumu. 

Deja, "kalbų ir vėjų nesu
gaudysi". Ligšiol dar nė vie
nos lietuviškos parapijos mes 
neišgelbėjome savo nepapras
ta kalbine ar raštine išmin
timi. Argi Šv. Kryžiaus pa
rapijos netekimas nebuvo 
milžiniškas antausis visiems 
mūsų dekretams? Argi tai ne
buvo istorijos pasityčiojimas 
iš popierinės mūsų veiklos? 

Istorija mus ne tik moko, bet 
ir baudžia. Tik gaila, kad mes 
lietuviškųjų parapijų gyvavi

mo tvarkyme iš istorijos nieko 
nepasimokėme. Dėlto jau išda
vėme parapijų kūrėjų aukas, o 
ateičiai dar vis nieko konkre
taus nesuplanavome. Nejaugi 
ateityje skęstančias lietuviš
kas parapijas mes ir vėl ban
dysime gelbėti vėl paskelb
dami "parapijinius metus"? 
Užteks, vyrai, juokų. 

MUMS REIKIA SUTELKTINĖS AKCIJOS 
Pasikalbėjimas su Antanu Mažeika, 

Kalifornijos Baltų organizacinio komiteto direktoriumi 

Siūlyti receptus nėra sunku. 
Bet kartais reikia. Kad visi ši
tie mūsų rašymai paliktų bent 
ženklą, jog mes parapijų rei
kalu ką nors konkretaus siū
lome, mes norime pradėti vys
tyti konkrečių pastangų 
kamuolinį siūlą. 

Dar vis karštos Šv. Kry
žiaus parapijos išnykimo aki
vaizdoje mes siūlome, kad 
Chicagoje lietuviai katalikai 
kuo skubiausiai sudarytų lie
tuviškų parapijų gelbėjimo ko
mitetą. 

Šio vieneto konkretus dar
bas turėtų būti ne gailesčio pa
reiškimas dėl išnykusių ir ati
duotų parapijų, bet greitas 
planas, kaip reikėtų pakeisti 
prarastas parapijas naujomis 
lietuviškomis parapijomis. 

Geras pavyzdys. Kai Chica
gos ateitininkai įsitikino, kad 
ateities veiklai reikės fizinio 
prisirišimo prie šios ašarų pa
kalnės, jie nusipirko namus. 
Žingsnis geras. Žingsnis sa
vanaudiškas. Ateitininkai tu
ri savo namus. Bet net ir jie 
neturi savo parapijos. O ro
dos, kad jei jau ne kam nors 
kitam, tai ateitininkams tu
rėtų būti lietuviškos parapijos 
perkėlimas Lemontan pir
masis ir svarbiausias rūpes
tis. Deja. 

Lietuviškos parapijos gel
bėjimo komitetas galėtų tuč 
tuojaus susisiekti su Lemonto 
Lietuvių Bendruomenės vado
vais. J ie turi nusipirkę žemės. 
Tai gera pradžia ir konkretus 
pamatas bent vienos lietuviš
kos (Šv. Kryžiaus?) parapijos 
atgaivinimui. 

Tiesa, žemės sklypas — dar 
nėra parapija. Reikia daug 
daugiau; ypač naujos tautinės 
parapijos steigimui. 

Lietuviškos parapijos gel
bėjimo komiteto didžiausias 
rūpestis, tur būt, turėtų būti 
išsikovojimas teisės iš katali
kų Bažnyčios vadovybės at-
steigti tautinę parapiją. Kova 
greičiausiai bus popierinė. Ji 
pareikalaus daug pastangų ir 
sugebėjimų "politikuoti". Ta
čiau situacija nėra beviltiška. 
Bet ne paskelbimai "parapijų 
metais", o konkreti kova už sa
vo teises galės išgelbėti lie
tuviškas parapijas. 

Lietuviai katalikai Ameri
koje turi visapusiškas teises į 
kitos tautinės parapijos atstei-
gimą. 

V e l t u i a t i d u o t i v i e n 
tik Šv. Kryžiaus parapiją kam 
nors kitam yra ne tik nesu
sipratimas ar skriauda, bet ir 
totalus lietuvių katalikų įžei
dimas. Šv. Kryžiaus bažny
čios piniginė vertė — mili
joninė. Bent dalinis piniginis 
atsilyginimas būtų pagrindas 
naujos Šv. Kryžiaus parapijos 
atsteigimui. Užtenka, kad pra
radome jau kelias parapijas 
veltui. Padėtis taisytina. Bet 
už tai reikia kovoti. 

Lietuviai katalikai Chica
goje turi moralinę teisę rei
kalauti kitos tautinės parapi
jos atsteigimo Šitą teisę jie 
gali remti pačiais vėliausiais 
Šv. Tėvo nurodymais. Dar 
daugiau. Šv. Kryžiaus para
pijos steigėjų kruvinomis 
aukomis įsteigta parapija rei
kalauja, kad mes dėtume vi
sas pastangas, jog jų paliki
mas nebūtų atiduotas kam 
nors veltui, bet liktų lietuvių 
katalikų rankose. 

J. Soliūnas 

— Iš k u r kilo idėja Lie
tuvos laisvinimo darbams 
talkinti pasikviest i ameri
kiečius ekspertus? 

— Ši idėja nėra nauja. 
Kitataučiai ekspertai Lietuvos 
interesams ginti ir tikslams 
siekti buvo naudojami, ku
r i a n t i s n e p r i k l a u s o m a i 
Lietuvai po I pasaulinio karo. 
Informacijos biuruose Ameri
koje, Šveicarijoje, Prancūzijoje 
ir pačioje Lietuvoje dirbo 
kitataučiai ekspertai, ir tų biu
rų išlaikymui Amerikos lietu
viai sudėjo šimtus tūkstančių 
dolerių. Tuo būdu buvo atlikta 
daug sėkmingų darbų. Buvo ir 
nesėkmių. Pvz. Amerikos 
Lietuvių taryba, pasamdžiusi 
prof. Raphael Lemkin, šeštojo 
dešimtmečio pradžioje bandė 
palenkti Amerikos vyriausybę 
ratifikuoti tarptautinę genoci
do konvenciją. Tikslo nebuvo 
pasiekta, nors tam reikalui 
išleista keliasdešimt tūks
tančių dolerių. Šis principas 
buvo panaudotas jaunosios 
kartos lietuvių aktyvistų 
Amerikos rytuose 1964 ir 1965 
metais. 

Los Angeles lietuviuose kilo 
mintis tą būdą panaudoti 
plačioje skalėje. Tarsi bandy
mui, Lietuvių informacijos 
centras Kalifornijoje š.m. vasa
rio mėnesį į Los Angeles pa
kvietė Simą Kudirką ir Vladą 
Šakalį ir suorganizavo spau
dos — informacijos savaitę. 
Bandymas lokalinėje plotmėje 
buvo netikėtai geras. O jei taip 
mūsų paruoštai programai 
vykdyti viso krašto mastu 
angažuotume įtakingą vad. 
„public relations" firmą, loka
linius informacijos centrus 
suroganizavus didesnėse lietu
vių bendruomenėse! Šios idėjos 
vedami, dar Šakaliui ir Kudir
kai tebesant Kalifornijoje, 
iniciatoriai sukvietė pasitari
mą ir, Kudirkai ir Šakaliui 
entuziastiškai remiant, buvo 
padaryti pirmieji sprendimai. 
Šiame pasitarime atsirado ir 
pirmieji tūkstantininkai. Savo 
tūkstantinę pasiūlė ir Vladas 
Šakalys. Su šia idėja buvo 
supažindinti Kalifornijos lat
vių ir estų veikėjai ir jie tam 
pritarė. 

— Kodėl buvo sustota pr ie 
Hannaford firmos? 

— Buvo nustatyta, kad 
Hannaford Co. šiuo metu yra 
įtakingiausia tos rūšies firma 
Amerikoje. Firmos preziden
tas Peter Hannaford yra asme
niškas prezidento Reagano 
draugas, keli jo buvę bendra
darbiai yra artimi Reagano 
patarėjai. Leslie Dutton, su 

.kuria aktyvieji Santa Monicos 

lietuviai 

Žmogus turi imti pavyzdį iš 
skruzdės. Skruzdė nežino bai
mės, dėl to niekas nenori sėsti 
ant skruzdėlyno. 

VI. Putvys 

Tikrumoje mums nereikia su 
aistromis kovoti; reikia tik 
joms duoti kryptį į aukštį, į 
tai, kas kilnu ir gražu. 

L. Habicht 

tuo seno p3.i3.iko 
ryšius, firmoje bus pagrindinė 
baltų programos vykdytoja ir 
koordinatorė. Visa tai lėmė 
apsispręsti už šią firmą. 

— Kok iu būdu t a f irma 
k o n k r e č i a i ga lė tų Paba l t i 
j o va ls tybių l a i sv in imo dar 
buose t a lk in t i ? 

— Firma kreipsis į vyriau
sybę ir kongresą ir visais infor
macijos kanalais organizuos 
viešąją opiniją už Pabaltijo 
valstybių laisvę. Vyriausybė 
paprastai savo iniciatyvą rodo 
ir efektingai veikia dėl tų 
problemų, kurios tiesiogiai lie
čia krašto interesus. Kitu atve
ju — tik viešosios opinijos spau
džiama. Firma pagal mūsų 
nurodytus tikslus jau paruošė 
detalizuotą programą. 

— P r a d i n ė j e fazėje firma 
j a u p a t i k r i n o mūsų bylos 
s t o v į W a s h i n g t o n e i r 
p a d a r ė i š v a d a s . Kaip mūsų 
r e i k a l a i Washingtone at
rodo? 

— Atsiremdama į pirminėje 
fazėje mūsų pateiktus pabal-
tiečių siekius ir problemas, 
firma padarė įvertinimą ikišio-
linės Amerikos politikos Pabal
tijo valstybių atžvilgiu. Gautos 
išvados gana liūdnos. Noriu 
pacituoti išvadinį sakinį: „Es
miškai JAV vyriausybės poli
tika Pabaltijo valstybių atžvil
giu yra siaura, pasyvi ir šiuo 
metu beveik neegzistuojanti". 
Save apgaudinėja ir visuo
menę klaidina tie veiksniai, 
kurie skelbia, kad mūsų 
reikalai Washingtone gerai 
stovi. 

— A r šios in ic ia tyvos 
r e i k a l u m ū s ų v e i k s n i a i 
buvo k o n t a k t u o t i ? J e i ta ip , 
ta i k u r i e ir k o k i o s jų reak
cijos? 

— Taip, buvo kontaktuoti. 
Vlikas visai neatsiliepė, Altas 
pažadėjo atsiliepti. Pritarimus 
su piniginiais įnašais davė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ir JAV LB kraš
to valdyba. Tikimasi artimai 
bendradarbiauti ir su JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga. 

— K a s ir ka ip kont ro l iuos 
f i rmos darbus? 

— Kalifornijos pabaltiečiai 
savo iniciatyvą pradėjo ne 
organizacinių rėmų kūrimu ar 
kompetencijos ribų tiesimu, 
tačiau pačios idėjos reikalin
gumo ir realizavimo galimybių 
tyrinėjimu. Pirmajai fazei, t.y. 
detalizuotos programos paruo
šimui, Kalifornijos pabal
tiečiai sudarė Pabaltijo organi
zacinį komitetą. Dabar, kai ta 
p r o g r a m a p a r u o š t a i r 
apsispręsta ją vykdyti, Kali
fornijos pabaltiečiai priėmė 
tokį organizacijos vardą: Baltic 
American Freedom League, su
trumpintai BAFL. Pradžioje 
nebuvo aišku, kas programos 
vykdymą finansuos ir kiek 
tame visame reikale norės 
įsipareigoti centrinės organi
zacijos. Dabar, kai Lietuvių 
Bendruomenės pritarimas yra 
tikras ir kai prisijungs cent
rinės estų ir latvių organizaci
jos, bus galima paruošti organi-
z a c i j o s s t a t u t ą i r j o s 
inkorporavimą. Mano įsitiki
nimu, BAFL turėtų veikti pil
nos demokratijos dvasioje, ir 
atsakomybę už programos 
vykdymą turėtų nešti indi
vidualių aukotojų ir centrinių 
organizacijų sutarimu suda
rytas komitetas. 

— J a u pas i rodė nuogąs ta 
vimų, kad naujai kur iamoj i 
organizaci ja — Baltic Ame
r ican Freedom League — 
gal i tapt i nauju veiksniu i r 
e i t i į konkurenci ją su esa
ma i s ve iksnia is . A r t a i 
nesukel tų naujų pa in iavų 
bei nesus ipra t imų? 

— H a n n a f o r d f i rmos 
programos tikslas yra siekti 
konkrečių rezultatų, kuriais 
suinteresuotų visus mūsų 
veiksnius, bet ne su jais konku
ruotų. Ilgai ir sunkiai plušėjo 
mūsų veiksniai Lietuvos laisvi
nimo dirvonuose. Teigiamų 
rezultatų buvo. Vieni jų tikri, 
kiti abejotinos vertės. Tačiau 
viena yra aiškų, kad Amerikos 
politinio gyvenimo vairuotojai 
Pabaltijo valstybių laisvės 

byla nesidomėjo, o milijonams 
amerikiečių mes esame visai 
nežinomi. Jei Lietuvos pavergi
mo klausimas kiek viešąją 
Amerikos opiniją ir paliečia, tai 
herojiškai kovojančios tautos 
krašte dėka. Mes, laisvieji 
pabaltiečiai, savo potencialo 
nesame išnaudoję, nei savo 
pareigos atlikę. Turime kartą 
suprasti, kad esame laisvi, 
atsakingi ir pilnateisiai šio 
krašto piliečiai ir kaip tokie 
turime veikti. Viešieji visuo
meniniai — politiniai forumai, 
universitetai, spauda, radijas, 
televizija, — tai keliai, kuriais 
galime prasilaužti į šio krašto 
viešąją opiniją. Viešajai opi
nijai parodžius aktyvų susi
domėjimą, akcijos bus privers
ta imtis ir vyriausybė. Baltic 
American Freedom League, 
prižiūrėdama Hannaford fir
mos programos vykdymą ir 
entuziastiškai jai talkindama, 
siekia Amerikoje sėkmingai 
išbandytais keliais eiti į tuos 
pačius tikslus, kuriems dirba ir 
kuriais rūpinasi mūsų veiks
niai ir visi sąmoningi lietuviai. 

Man aišku, kad naują idėją 
išvesti į gyvenimą nėra leng
va. Su sunkumais yra susidūrę 
ir visi kiti didesnieji lietuvių 
Amerikoje projektai. Ačiū 
Dievui, negatyvūs balsai iki 
šiol ateina iš tų laikraščių ir 
žurnalistų, kurie savo asme
ninę neveikią ir savo grupių 
nepajėgumą yra padarę savo 
tautinės veiklos kelrodžiu. 

— Kaip apie Hannaford 
programos vykdymą bus 
informuojama visuomenė? 

— Kiekvieną savaitę BAFL 
vykdomasis komitetas bus 
painformuotas apie vykdomus 
darbus, o ne rečiau kaip kas 
mėnesį — apie pasiektus rezul
tatus. Per lietuvišką spaudą 
tuoj pat bus informuojama 
visuomenė. Planuojama leisti 
specialų biuletenį. Bus deda
mos didelės pastangos, ir yra 
galimybių, kad tai pasiseks, 
suorganizuoti pabaltiečių dele
gacijos priėmimą Baltuosiuose 
rūmuose ir ta proga išgauti 
Pabaltijo valstybių laisvės 
dienos (Baltic Freedom Day) 
oficialų paskelbimą. Apie tai 
visuomenė skubiai būtų pain
formuota. 

— Kokie būtų firmai 

Vasaroj ant Kennebunkporte pasitarime įvairiais 
lietuvių išeivijos reikalais. Iš kairės: dr. A. Darnusis, 

Vyt. Vaitiekūnas, inž. J. Ardys, dr. P. Kisielius ir dr. 
A. Razma. Nuotr. Vyt. Maželio 

f i n a n s i n i a i į s i p a r e i g o 
jimai? 

— Pilno programos vykdy
mo metinis biudžetas siektų 
daugiau kaip 100,000 dolerių. 
Tačiau pradžioje būtų galima 
pradėti su kiek susiaurinta 
programa, neperžengiant 100,-
000 dolerių ribos. Pamačius 
konkrečius rezultatus, bus gali
ma apsispręsti, ar programą 
plėsti, ar siaurinti, ar kaip 
kitaip koreguoti. Aukos nurašo
mos nuo federalinių pajamų 
mokesčių. Jei bus apsispręsta 
vykdyti politinę akciją ir vad. 
„lobbying", tai tiems tikslams 
bus sudaryta atskira sąmata. 

Sutartį su firma numatyta 
pasirašyti rugsėjo 1 d. Tačiau, 
iškilus skubiam prof. Vytauto 
Skuodžio reikalui, ta pati firma 
yra jau angažuota 30 dienų 
akcijai. Firma yra įpareigota 
sukelti viešosios Amerikos opi
nijos susidomėjimą nekaltai 
įkalintu Amerikos piliečiu. Be 
didesnių pastangų aukos plau
kia ir jau peržengė 20,000 dole
rių ribą. Tai didelis padrąsini
mas projekto iniciatoriams. 
Jau turime dvylika tūkstanti
ninkų. Didesnes pajamas turį 
lietuviai, aukodami šios progra
mos vykdymui, dalį fede
ralinių pinigų nukreipia pabal
tiečių kilmės piliečių rūpesčių 
orbiton. Tai yra teisingas ir 
teisėtas kelias. Mes savo fede-
raliniais mokesčiais iki šiol 
rėmėme ne tik gyvybinius 
valstybės reikalus, bet ir kraš
to biurokratiją bei įvairių 
tautinių ir rasinių grupių 
interesus. Tad laukiame stam
besnių aukotojų iš didesnes 
pajamas turinčių lietuvių lietu
viškus ir aplamai laisvės inte
resus paremti. 

— Kokios talkos, vykdant 
šią programą, lauktumėte iš 
lietuvių visuomenės? 

— Gerų sugestijų, sveikos 
kritikos, finansinės paramos ir 
kai kada darbo talkos. Taip pat 
prašau kantrybės ir nelaukti 
didelių rezultatų per greitai. 
Baltic American Freedom 
League užsimojimas yra dide
lis, todėl programos įsibėgė
jimui reikia duoti laiko. Kas 
bus pastatytas šios organizaci
jos vadovybėje, turės įdėmiai 
sekti programos vystymąsi, 
analizuoti rezultatus, daryti, 
reikalui esant, pakeitimus, 
ypač Lietuvoje ar tarptau
tinėje politikoje susidarius nau
joms situacijoms. Nebūdama 
veiksniu, ši organizacija priims 
ir svarstys visų veiksnių suges
tijas, net ir tų, kurie šiai idėjai 
nepritaria ar rodo tam tikrą 
priešingumą. Nesivaržydami 
su jokiais veiksniais, tikimės 
sukurti visuomenėje pozityvią 
suderinto darbo nuotaiką, kad 
kovojančiai tautai paliudytu
me savo solidarumą ir išti
kimybę. 

J. K j . 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 
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— Ten. 
— Kur? 
— Matai gi, mes prie durų. 
Ji susijuokė. Jie stovėjo prie durų po vyrišku liet

palčiu, kurį puošė pikantiški antpečiai. Taškėsi šlapia 
gyvatvorė, siekianti veido aukštį. Kažkur šone dundė
jo vanduo skardiniame stogvamzdyje. Dvigubos ir 
sunkios durys nebuvo užrakintos. Girinis praėjo pro 
jas susiglaudęs su Beverly. Tik čia, koridoriuje, jie 
nukėlė savo dangtį, tą baltą Beverly lietpaltį su 
antpečiais. Buvo ilgo, tradicinio tokiuose pastatuose 
koridoriaus pradžia, gilyn, tolyn. Apgailėtinas 
apšvietimas. Lietaus drėgmės dvelkmė. Šlapi keturių 
kojų pėdsakai negreit nudžius... 

Pagaliau jis buvo Beverly bute, kur rado tobulą 
netvarką: knygos ir sąsiuviniai ant grindų, kažin 
kurie rūbai ant sofos staliuko. Dulkiasiurblis su balta 
aukšta rankena stovėjo bemaž kambario vidury. 
Lempa švietė iš kambario kampo, nutaikius šviesos 
pluoštą ant supamos kėdės, kuri kaip tankas prieš 
dulkiasiurblį, prieš bazukos užkardą, riogsojo 
patalpos kertėj. 

— Ar nesušalai? — paklausė Girinis rimtai ir 
globojančiai, trindamas rankas ir žvalgydamasis: ar 
kitame kambary bene bus kas trečias? 

Trečiojo nebuvo. Ji gyveno čia viena. Jie buvo čia 
vieni du. 

Beverly numetė nuo staliuko rūbus ir bematant 

pastatė ant padėklo kresną napoleoniško konjako 
butelį ir žalias stiklinaites. 

— Sėsk čia, — ji nurodė į sofą, — ir rašyk latviui 
skelbimus. 

— Aš nemoku, — jis pasakė, pildamas sau ir jai 
konjako ir galvodamas ką kita. 

— Gausi pinigų, — jis pasiėmė už stiklinaitės. 
— Man jų nereikia, — jis murmėjo, galvodamas 

ką kita. 
— Pinigų niekad nėra per daug, — ji kalbėjo 

automatiškai. 
— Man reikia įkvėpimo latvio reklamai, — 

pasakė Girinis, versdamas merginą sėsti jam ant 
kelių. 

Jo pabučiavimus ji sugrąžino ir jis juto, kad už jos 
lūpų nebėra dantų barikados. Lūpos buvo praviros. 

Jie suartėjo skubomis, lyg bijodami prarasti minu
tes, patyrusių ir norinčių suartėti būdu. 

Napoleoniškas konjakas buvo patogus postfac-
tum. Abiejų santykiai gaivališkai įstojo į padėtį, 
kurios Girinis ilgėjosi ir kurios baidėsi: geidžiama 
moteris ilgainiui bus įkyri. Lietus pylė kaip pasam
dytas, ir Beverly neišleido Girinio iki vėlyvo ryto. Ryte 
ji įrodė mokanti kepti prisvilusią kiaušinienę. Ji 
klausė Girinio, ar jam skirti tris kiaušinius, ar su 
tryniu, ar be trynio? Prie kiaušinienės prisijungė napo
leoniškas konjakas. 

Kai už kelių dienų Girinis užsuko pas Beverly, 
rado čia jam nepažįstamą jauną moterį- Ji buvo 
degančiai rudaplaukė, tinstelėjusių veido bruožų, ir 
cyplė, ir stambi. 

— Terry, „Moterų lygos" darbuotoja, — pasakė 
Beverly ir pristatė Girinį: „universiteto kolega". 

— Kaip jūs žiūrite į moterų teisių problemas? — 
paklausė Terry, tarytum skubėdama išsiaiškinti, kas 
per paukštis tas Girinis. 

Girinis niekad negalvojo apie tokias problemas. 
Moteris yra moteris. Vyras yra vyras. Moterų proble
ma tegali būti problema, kaip atsikabinti nuo įkyrė
jusios moters. O geras vyras visad yra geras vyras. 

Jis atsakė rudaplaukei Terry: 
— Jūs norite priversti vyrus gimdyti vaikus? 
Beverly juokėsi, bet Terry priėmė atsakymą už 

tikrą pinigą: 
— Tai šovinistiškas problemos perlenkimas. 
— Kitaip aš negalvoju, — teisinosi Girinis, neap

kęsdamas tos raudonplaukės moters, kuri neišeina iš 
Beverly buto jam atėjus. 

Terry ir negalvojo išeiti. Ji buvo atsinešusi kažin 
kokių biuletenių supažindinti Beverly su moterų sufra-
žisčių kovomis, rodė tai Beverly ir kartojo: 

— Jos kovojo tada, kaip mes nekovosime dabar? 
Pagaliau ji dirstelėjo į rankinį laikrodėlį, pridėjo 

pirštą prie lūpų ir atsiminė: 
— Posėdis. 
Ir išskubėjo kaip į gaisrą. 
Tada Girinis ir Beverly sudarė savo posėdį: aptarė 

ir parašė tekstą Janio Milts laidotuvių paguodos 
kortelėms. Girinis nurodinėjo. Beverly klusniai 
pritarė. Vyro smegenys dominavo. Vyras ir moteris — 
taisyklė, principas, dogma vadovaujant, ko Girinis 
bijojo, pradėjo veikti nenuginčijamame vyro 
dominavimo cikle. Poezija taps proza. Iš zenito žvaigž
dė smunka į nadyrą. Jie, Girinis ir Beverly, eilinė 
šeima! 

Kortelės tekstas jiems patiko. Jiems buvo taip sal
džiai miela: tai jų bendras darbas ir bendras uždarbis. 

Už kelių dienų latvis paskambino Beverly ir 
pranešė, kad firmos politikos prievaizdų taryba 
pasiūlytą tekstą atmetusi. 

— Kodėl? — nustebo Beverly. 

(Bus daugiau) 

% — 
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PRIEŠ LIETUVOS VYČIŲ SEIMĄ 
68-to Vyčių seimo priėmimo j linksminti bus galima, dalyvau-

komitetas, sudarvtas iš Pennsvlva 
rujos 46-tos (Forest Ci ty) , 74-tos 
(Scranton ir 143-čios (Pittston) 
kuopų narių maloniai priėmė 
centro valdybos susirinkimą 

jant golfo rungtynėse ir apžiū
rint Scrantono miestą. Rugpiūčio 
20 d. vakare visi pakviesti daly
vauti Pittstono kuopos ruošia
mam Kultūros vakare šv. Kazi-

Scranton mieste. Posėdžio darbo- \ miero parapijos patalpose. Rug-
tvarkė apėmė paskutinius planus I piūčio 21 d. vakare Forest City 
ateinančiam seimui, kuris vyks ] kuopos suruoštas "Linksmas Va 
Scranton universiteto patalpose I karėlis 

viskas mišias, giedamas jungtinio j bus bus paskirtas Vasario 16 lie 
choro, sudaryto iš Forest City, 
Pittston ir Scranton miestų kuo
pų nariu. Po to atsisveikinimo vai 
šės užbaigs seimo renginius. 

Ateinantis centro valdybos su
sirinkimas bus rugpiūčio 20 d. 
per seimą. 

Irene K. Šankus 

Centro Viešųjų ryšių ko. pirm. 
Betty Hanas 

Seimo garsinimų kom. pirm. 

Čia gimusi ir augus lietuvaitė. 
tuvių gimnazijai Vokietijoje pa- Nuo oureiio įsteigimo (1952 
remti. Kad kuo daugiau būtų m.) iki 1981 m. pradžios būrelis 
galima gauti pelno ir skaniai pa- yra pasiuntęs gimnazijai 8,358 
sivaišinti. visi lietuviai prašomi dol. aukų. Tą sumą yra su-
atsinešti sau maisto ir tiek pat dėję pavieniai lietuviai ir jų sam-
sveciams. pavaisinti. Suneštas būriai: Lietuvių bendruomenė, 
maistas numatoma išdėstyti ant Lietuvių moterų draugija, buvusi 
bendro stalo. <\ eeiams pavaišinti, lituanistinė mokykla, Tautinė są-
Iš patyrimo žinoma, kad svetima junga ir M. ir A. Vaitkų gėrimų 
duona daug suanesnė negu savoji, krautuvė. J. Juodakis 

CLASSIFIED ADS 
JKI.i- U A M ' E O M O T E R Y S 

pasiūlys visiems džiaugs-; 
mingų valandėlių su draugais.: 
Rugpiūčio 22d. vakare vyks didy-: 
sis banketas universiteto patalpoj 
se. Per šį iškilmingą parengimą-
Vyčiai apdovanos Philadelphijos \ 
4-to Kongr. apygardos atstovą! 
Charles Dougherty ordinu 
"Draugas Lietuvos". Taip pat Jo-

MŪSŲ kolonijose 
East St. Louis, Illinois 

PRASMINGA GEGUŽINĖ 

St . Louis mieste ir apylinkėse 
gyvenantieji lietuviai šiais metais 
suruošė jau dvi gegužinse: Lietu
vių moterų draugija birželio 7 d. 

penktadienį — suruoštas seselės, bai malonu gegužines rengti ir. 
Virginijos. Šeštadienio rytą bus 
jaunamečių posėdis ir po to daly
viai susijungs su seimu valdybos 
rinkimams. 

Rugpiūčio 23 d. seimas baigia
mas iškilmingomis šv. Mišiomis, 
atlaikytomis Scrantono Šv. Juoza
po bažnyčioje. Vyriausais celeb
rantas bus vysk. Vincentas Briz-
gys, L. Vyčių Garbės narys. Prof. 
Alfonsas Bulavich diriguos Hetu-

jose dalyvauti kai matai, kad so
dybos savininkai V. ir L. Grybi-
nai gegužines globoja ir joms tal
kininkauja. 

Vasaros išvykas žmonės mėgs
ta, tą pateisina dalyvių skaičius. I 

Trečiajai gegužinei jau pradėta 
ruoštis visų lietuvių bend
romis pastangomis. Ji įvyks p. p. 
Grybinų sodyboje š. m. rugpiūčio 
16 d. Visas šios gegužinės pelnas 

rugpiūčio 19-23 dienomis. 

Pirm. Pilypas Skabeikis vado
vavo susirinkimui, kuris prasidė
jo su dvasios vado kun. Antano 
Jurgelaičio malda ir sveikinimais 
Eva Kazoko iš Scranton kuopos 
ir kun. Mykolo Ozalo, Sv. Juoza
po parapijos klebono. Valdybos « n a s S t o š k u s g Rhode Island 103-
nariai dalyvavo ir davė apyskai- j ,» i o s k u o p o s bus paaukštintas Vy 
tinius pranešimus. j 6 i u G a r b ė s nariu. 

Svarbus svečias kun. Jonas Sa- j 
vukynas MIC, pakalbėjo apie Vy j Jaunamečių seimo tvarkaras ir Lietuvių bendruomene liepos 
tautas Skuodį, pranešdamas, kad į tis apims linksmas pramogas fa*- 19 d. Visos gegužines yra ruosia-
Skuodis gimė Chicagoje ir buvo 1 virtadienio popietę ir visą dieną | mos p.p. Grybmų sodyboje. La-
pakrikštytas Aušros Vartų bažny
čioje. 

Raportai buvo priimti apie Vy
čių archyvų kambario ALKA mu
ziejuje, Baltųjų Rūmų palaikymą 
ryšių su etninėmis organizacijo
mis, ALTos ir VLIKo 30 metu su
kakties transliavimo lietuvių da
lies per "Voice of America" apie 
pastangas arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijoj, naujų 
narių vajų, jaunučių ir sendrau
gių kuopų veikimą, L. vyčių isto
riją, Lietuvių reikalų komiteto 
pasiekimus, Kunigų Vienybės ir 
LB paskyrimą 1982 kaip Liet. pa
rapijos metų, veikimą Liet. Ro
mos Kat. federacijos, ruošimąsi 
švęsti 500 metų sukakties nuo šv. 
Kazimiero mirties, stipendijos 
fondo komiteto pasiūlymus ir ki
tus svarbius reikalus. 

Buvo numatyta seimo darbo
tvarkė. Rugpiūčio 19 d. seimas 
prasidės Šv. Mišiomis Scrantono 
universiteto Šv. Ignaco koplyčio
je, kur ir kitomis dienomis šv. Mi-

įšĮos bus laikomos.. 
Po to bus priešpiečiai, kur Vy

čių rėmėjas Jonas Valauskas bus 
pagerbtas svečias. 

Per posėdžius laikas ;bus skinas 
ypatingai svarbioms temoms, kaip 

JL. Vyčiai galės prisidėti ir pa
remti per Lietuvių Parapijos me
tus (vadovaus 'kun. A. Jurgelai
tis) , bendri pasikalbėjimai apie 
svarbius Vyčių komitetus, Lietu
vos reikalų komiteto darbai ir pa
siekimai (vadovaus 'kun. K. Puge-

Suneštinio maisto vaišės būna 
smagios ir malonios. Veiks ir lau
ko bufetas su įvairiais gėrimais. 

Vasario 16 gimnazijoje jau du 
metus mokytojavo Sodybos savi
ninkų dukra Dalia. Šiuo metu 
ji yra atvykusi atostogų pas tė
vus. Gegužinėje ji žada plačiau 
papasakoti apie mūsų visų globo
jamą gimnaziją. Bus galima pla
čiai pasikalbėti gimnazijos reika
lais. 

East St. Louis lietuvių koloni
joje veikia Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelis Nr. 94. Visi būrelio 

Union Pier, Mich. 
GEGU2IN* 

Rugpiūčio 2 d. Lietuvių drau
gija turėjo gegužinę, kuri labai 
gerai pavyko. Oras buvo pa
lankus. Turėjome daug svečių 
iš Beverly Shores ir vasarotojų. 
Valdyba dėkoja už salę P. Pe
trauskui ir už orkestrą Ruikiui. 
Dėkoja už kepsnius ir dovanas 
loterijai Rudzinskarns, Petriams, 
Bigeliams, Staponkams, Aušiū-
rams ir Dimgailienei, Margu-

Reikalinga vidutinio amžiaus moteris 
prižiūrėt invalidę moterį. Gyventi vie
toje, Brighton Parke. Sąlygas susitar
sime. Skambint 927-4908. 

I E Š K O N U O M O T I 

MOTERIAI REIKALINGAS 3—4-ių 
kamb. butas Marąuet te Parko rajone. 
SkamSint no 6 v. vak. tet 471-1297. 

M l S C E I . L A N E O i ; S 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 

nariai, prasidėjus infliecijai, me-' c įu į ^ reklamą ir P R Ber- j v a m z d ž i a i išvalomi elektra, j automa
tinę auką iš 12 dol. buvo pakėlę , žanskienei už solo dainas. Dė- I t ą g a l i t e k a l b ė t i , ietuviškai. palikite 
rki 15 dol., o dabar visi jau mo-1 ko jame visiems, kurie prisidėjo 

darbu ir visiems svečiams ir na
riams už dalyvavimą gegužinė
je. Valdyba 

ka 20 dol., o ikai kurie ir dau
giau. Per metus gimnazijai remti 
būrelis pasiunčia arti 300 dol. 
aukų. Dabar būreliui tepriklauso 
tik 12 narių. Labai pageidautinas 
būrelio narių padaugėjimas. 1952 
m. būreliui įsisteigus — narių bu 

kalbėti lietuviškai 
j savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•iiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiunmununm, 

Jeigu kituose reikėtų mums pa 
į kęsti tai, ką leidžiame patys sau, 

vo arti dviejų tuzinų. Nuo 1974'gyvenimas pasidarytų nepaken-
m. pradžios būreliui vadovauja čiamas. 
p. Virginia Grybinaitė, kuri yra1 G. Courteline 

BOSTONO ŽINIOS 
IŠ AMERIKIEČIŲ SPAUDOS 

Vyskupijos laikraštis "The j 
Pilot" liepos 10 d. įdėjo straips-! 

jo kun. Peter M. J. Stravinskas 
iš Trenton, N. J., ilgą laišką — 
atsakymą į Mr. McDonnell's ir 
kun. Flannery's nevykusius pa-

nj apie Pavergtų Tautų »va i t ę . , ^ 
pačiame straipsnyje HM Tame 

soma. kad liepos 3 d. Afganis
tano. Kubos, Vengrijos, Latvi
jos, Estijos, Lietuvos. Lenkijos 
ir Ukrainos tautinių organizaci-

kiojimus ir pan. 
"The Daily Transcript" liepos 

21 d. įdėjo ilgą straipsnį "No 
surprise t h a t he lived to be 

,, , „ 100" apie WiHiam Kudirką ir 
n . l ž T ' Z Ž l J " %%?,*, Jo f o t o g r a f * ApraSoma kardinolą Medeiros. Atstovai 
padėkoję kardinolui už jo mora
linę paramą pavergtoms tau
toms praeityje. Išvardintos vi
sos 47 tautos, kurias rusai yra 
okupavę. 

"Boston Herald — American" 
liepos 13 d. straipsnyje "Sočiai 

visa Kudirkos odisėją bėgant iš 
Lietuvos nuo paėmimo į rusų 
kariuomenę. Į Ameriką jis at
vykęs būdamas 19 metų. Pra
dėjęs dirbti Lexingtone pas ūki
ninką už $12 savaitėje už visas 
7 dienas. Jo draugas iš Nor-
woodo pakvietęs jį dirbti į Wins-

Scene — Museum wing se t for j low Brothers & Smith Tannery 
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1 DR. ANTANAS KUČAS f 

I ARKA7. JURGIS MATULAITIS 1 
| MATULEVIČIUS | 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 1 
1 Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi f 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie £ 
S Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s 
f lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- s 
1 čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos | 
5 Vatikane. Reik t ik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti | 
§ šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 5 
5 Veikalas yra 692 psl., didelio formato, kietais viršeliais. = 
5 Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

1 DRAUGAS, Jf51f5 W. 63rd St., Chicago, 1L 60629 Į 
^iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii, 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS P A K C E L S E X P R E S S 
2501 W. 69th St., Chicago, ŽL 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllllllllllllllllUlUlIllUlIUIIIIIilIlIlt 

u 
M O V I N G 

Š E R Ė N A S p e r k r a u a t o b a l d u s 
dimai i r p i l n a a p d r a u d a . 
k i tus d a i k t u s . I r i š toli m i e s t o lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef . — W A 5-8063 

kompaniją, kurioje jis išdirbęs 
48 metus iki 1960 metų, kada 

galą opening" rašo apie tą nau
ją muziejaus pastatą ir kad ati
darymo metu liepos 22 d., be j kompanija užsidariusi. Ten jis 

vičius ir kalbės garbingas svečias J kitokio maisto, bus ir "Franch i tapęs net vilnų inspektorium. 
Vladas Šakalys). • bread and Black Forest ham Į Kai jis atvykęs į Norwoodą, ten 

Seimo garbės pirmininkai bus on Lithuanian rye bread". į buvę tik 7 lietuviai. Vėliau, jis 
kun. Bernardas Toloczko, Sv. "The Daily Transcript" liepos • ir kiti 15 lietuvių dar pasiskolinę 
Antano par. klebonas, Forest Ci- i 14 d. įdėjo didelę fotografiją j iš vyskupijos pinigų šv. Jurgio 
ty. kun. Mikolas Ozalas, Sv. Juo- šv. Jurgio lietuvių parapijos j bažnyčios statybai. Taip ir pa-
zapo par. kleb.. No. Scranton, ir; gleb. kun. Alberto Abračinsko ir į statę. 1910 metais jis vedęs. 
*un. Petras Ališauskas, Šv. Kaži- i Milo Bakan. Bakan esąs "Ree i Buvęs aktyvus bažnyčios veik-
miero par. klebonas, Pittston. Pri man", kuris gelbsti kleboną! loję, o taip pat ir lietuvių. Bu-
ėmimo komiteto pirm. yra Abračinską nuo bičių. Klebonas j vęs lietuvių laikraščio "Darbi-
Eva Kazokas. Kiti nariai, kurie pasislėpęs už krūmo, o Bakan i ninkas" korespondentas. Daž-
suruoš ir sutvarkys įvairius pa- kažkuo purkščia. Virš fotografi- j nai būdavęs vertėjų naujai at-
rengimus delegatams, yra Char- jos užrašas: Uthuanian open; vykusiems lietuviams, ypač 
les Cyzauskas, Casimir Yanish, '\ set for Aug. 9". Cia vykstančio- j gaunant pilietybę. Jo duktė Ona 

se rungtynėse galį dalyvauti tik' Červokas ir sūnūs Bronius ir 
"Lithuanian descent or mar-

Anna Challan, Edvvardas Tarno-
Šaitis, Rūta Yanish ir Betty Ha
nas. Šių metu seimo šūkis: 
"Dieve, palaimink mūs Tėvynę". I 

Anksčiau atvažiavusiems pasi-' 
nage . 

"The Pilot" liepos 17 d. įdė-

Vincas su tėvu kalbą tik lietu
viškai. I r esą dabar gyventi 
esą lengviau, negu tada, kai j is 
atvykęs, sakąs Kudirka. 

P I R M Ū N E S AKADEMIKAS 
JANINA NARŪNE 

Leidinyje rašoma apie lietuves studentes Šveicarijoje, Petrapilyje, 
Maskvoje, Berlyne, Lenkijoje, Kijeve ir kitose vakaru Europos vals
tybėse bei Lietuvos universitetuose. Taip pat yra atskiras skyrius 
apie Lietuves nusipelnusias moteris. Leidinyje daugel biografinių ži
nių ir fotografijų. Knygos pratarmėje Juzė DaužvardienS taip rašo: 
"Autores J. Narūnės Pakštienės atliktas milžiniškas darbas yra svar
bus ir naudingas istoriniu, enciklopediniu ir kultūriniu požiūriu". 

Spaudė DRAUGO spaustuvė. Leidėja dr. Zuzana Šalnienė (Shallna). 
Didelio formato. Kaina su persiuntimu $12.90. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, i5Jf5 W. 6Srd Street, Chicago, 1L 60629 

Ulinois gyv. dar prideda 72 et. valstijos mokesčio. 

*4 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

T«l. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS ( 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

Hiiiuii.imiiiii.iiiiiiimiiiiiHiimiiiiiii.il 

M. A. Š I M K U S 
INCOMK T A X S E R V I C E 

NOTA R Y P U B L I C 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

uiiiimrrmnrmiiHiniiMiinuiĮiMiiiiMiiiii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies Ir antomo-
!>Hio pas mus. 

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

Telef. GA 4-8054 

R E A L E S T A T K 

Į VAKARUS U2 KEDZIE 
3-jų miegamų mūr. bungalovv. Pečius 
ir orkaite, šaldytuvas. Nuo sienos iki 
sienos kilimai. Pilnas rūsys. Aptver
tas kiemas. Geras pirkinys — tik 
$49,900. 

GEORGE VLASIS, REALTOR 
TeL 636-7474 

—^—.^—^——_~___^_^_^__ 
3 bedrm. brick raised ranch on quie: 
cul-de-sac- 2 car brick garage. Panel-
led basement. Appliances included 
Centr. air. Upper 80,000's. 10719 So. 
Tripp Court, Oak Lawn, Dlinois. Tel. 
636-0099. 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5 kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 

Marąuette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

Tel. 436-7878 

nH.i.iiiii.iiiiiiiiiiniiiitiiiii.i.iiiiiiii.iiiiit 

BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288 
iinmiiimiiimniiiii.mniLiiimifn.mmj 

83rd and Kedzie 
Great priee and location. 

Immaculate 5 room brick Georgian. 
Original owner. By appointment. 

1 460-6282 or 599-9166 

PARDUODAMAS 5 KAMB. MOR.. 
NAMAS, n / 2 SKLYPO. 

Apylinkėje 71-os ir Rockwell. Nau
jas centr. pečius. Įrengtas rūsys. 2-jų 

garažas. $45,500. Skambinti 
585-2172 ARBA 925-5519 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai PIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

maš. 

MICHIGAN — NEW BUFFALO, 65 
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
nesnis švarus apstatytas 2-jų miega
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500. 
Century 21 — Ritter & Heinz, 211 E. 
Buffalo St., New Buffalo, Mich. 49117 
Tel. 616—(69-3950. 

miiimiiiiimimi.iiti.iiiii.miiiiiiiin >ut 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 876. 1882 arba 876-5996 
i imiiiil i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i .uiiii i . i i l . i in 

"JT OF 
• • • 1 • ; • . ••jį-

Bostono estai Pavergtųjų tautų demonstracijose kartu su lietuviais ir latviais primena pasauliui, kad prieS 40 
m**tu prasidėjo didieji trėmimai — Pabaltijo tautų ge nocidas. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE I 
2423 W«st 59th Strtet - TtU GA 6-7777 | 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. | 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS | 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet | 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII 

Miiimnumiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

.niiiiimiiiiiiiiiiimiiii 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją au Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va levesuotų jūsų namuose. 

^okios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Dlinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4S45 W. 6Srd St , 
Oiicago, tL 60829. 

VIZITIrlIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visu luo
mų atstovams turėti gražias visi-
tinea korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Perskaitę "Draugą" duokita 

ii kitiems pasiskaityt]. 
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Putnamo seselių vienuolyno naujas vaizdas. Kairėje — naujieji vienuolyno rūmai, dešinėje — koplyčia. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

ĮDOMYBES PUTNAMO SESELIŲ VIENUOLYNE 
Putnamo lietuvaičių vienuolynas — ramybes Šaltinis 

visiems 
P. MIKŠYS 

Putnamo lietuvaičiu vienuo.sarą; kontraforsai — 1 vasarą ir 
lynas — ramybės šaltinis 
visiems 

Šiuos žodžius radau įrašytus 
svečiu knygoje mūšy žymios rašy
tojos Alės Rūtos-Arbienės. Pilnai 
jiems pritardamas sakau, kad ir 
aš čia radau tą ypatingą ramy
bės šaltinį. 

Keletas žodeliu apie kelionę. 
Čia skridau iš Floridos su savo kai 
myne, Lietuvoje buvusia moky
toja Zina Slabokienė*. Kelionė, 
nors ir tolima, buvo nenuobodi. 
Lėktuve pasitaikė sėdėti šalia. Oi 
ji, Slabokienė, išėjus iš kalbos, 
pradėjo pasakoti, kaip ji bolševi 

kuoru paruošimas bei bokšto vai
nikavimas (karūna) — 1 vasarą. 
Iš viso šešios vasaros (nuo balan 
džio ligi gruodžio, neskaitant vi
daus gražinimo ir aplinkos (miš
ko) valymo. 

Meno darbai 

Struktūra — septagonas (7 sie 
nos): nes statyta prisiminimui 

j Mindaugo nužudymo prieš 700 
išimtus metų (1263). Tai sukak-
į čiai galvota baigti statybą. Šiuo 
' užmojumi labiausiai susidomėjo 
dail. Aleksandra Kašubienė iš 

ruošti skulptorius Vytautas Ka
šubą (Antroji skulptūra dar ne
baigta). Vaišvilkas (pirmos žmo
nos sūnus) po tėvo ir broliu nu
žudymo 3 metus valdė Lietuvą D. 
L. Kunigaikščio titulu, vėliau 
grįžęs į vienuolyną buvo nužu
dytas sesers vyro gudo Švamo. 
Rytu Bažnyčioj Vaišvilkas kano
nizuotas šventuoju. Kašubos sta
tula derina abu charakterius: 
valdovo ir vienuolio. Vaišvilko 
dvi kopijos yra: viena Jaunimo 
centre Chicagoje, antroji — Kul
tūros židiny, Brooklyne. 

Kandelabras (iš medžio) dary 
tas Antano Paskočimo — žemai
čio gyvenančio Chicagoje. Jame 
įmontuoti XIII šimtmečio gink
lai. Tas pats menininkas ruošia 
pilaitei dvi karališkas kėdes (sos
tus) — karaliui ir karalienei. 

Dar viena puošmena: V. K. J o 

aplinką ir deginti raunamus me
džius bei grėbstomus lapus. Pir
mieji pilininkai buvo: kun. dr. 
Anatanas Paikus. Jis dirbo tik 
pradžioj ir neilgai Nuo antros 
vasaros, 2 mėnesius labai daug 
padėjo kun, Rapolas Krasauskas. 
Jam talkinant buvo apsispręsta 
įjungti bokštą; dėl to teko kiek 
pakeisti vieną sieną. Pilininku ka 
tegorijon pirmąjį metą rikiavosi 
entuziastai vyrai iš Bostono (dr. 
J. Leimonas, Zičkus) ir iš Brock-
tono. Jie Skeletą šeštadieny at
vykdavo ir visą dieną dirbdavo 
prie mūrijimo. Iš Brooklyno tal
kino Ant Ražickas ir progomis 
kiti užvažiavusieji dienai — kitai. 
Bostone mokėsi jėzuitai Kęstutis 
Trimakas ir Gediminas Kijaus-
kas. Atvykę aplankyti saviškiu 
(vienas motinos, o kitas sesers), 
taip pat nubėgdavo patalkinti, 
konai bei kiti kunigai, įvairiomis 

progomis užsukę į Putnamą, pa- ' 
talkininkaudavo. į 

(Bus daugiau) 

APIE NUOBOD2IAUTOJUS 
Niekur netrūksta nemąstančios 

masės, niekur netrūksta ir nuobodu
liu skundimosi. Pakanka jo ir mūsų 
eilėse. Girdėdamas šį murmesį „ne
įdomu tai, neįdomu tai", norėčiau į 
jį paprastai atsakyti klausimu: o kas 
iš tiesų įdomu? Deja, veltui būtų ir ' | 
šis klausimas, nes visi klausimai 
kreipiasi į mąstymą, o nuobodžiau-! 

tojams nėra įdomu mąstyti. Grei
čiau mąstymas jiems atrodo pačiu 
nuobodulio įkūnijimu 

Nuobodžiausia tiesa (deja, tiesai) 
yra tai, kad tas, kam viskas yra 
nuobodu, pats yra nuobodus. Nuo-! 
bodulys iš tikro apreiškia žmogaus 
tuštumą. O tuštuma tikrai yra nuo
bodi. 

J. Girnius (E „Idealas ir laikas") 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 12 d 

A, f A. STASIUI GASNERIUI 
m i r u s , 

jo žmoną v.s. ALDONĄ GASNERIENĘ ir visą ŠEIMĄ 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
BROLIJOS VADU A 

kuir vokiečių okupacijų metais . f c . ^ ^ ^ ^ t r i s 

Vilniuje būdama mokytoja, su- j m o z a i k a s . M i n d a u g o krŽksto, ka 
«ebejo įtikinti sulenkėjusius he-1 r a l i a v i m o i r n u ž u d y m o .Buvo ap

tartas tu mozaikų planas; ji darė 
jas iš primityvios medžiagos, kaip 

N e * Yorko (jos duktė čia stovyk j n y n o saulėgrąža (simbolinis au-
laudavo). Ji skatino tęsti darbą Į galas), daryta metale. Projek-

febėjo įtikinti sulenkė] 
tuviukus, kad jie yra lietuviai. Šis i 
jos pasakojimas buvo toks įdo-1 

mus, kad besiklausant nė nepa-
jutom, kaip lėktuvas pradėjo leis
tis žemyn, lyg jis būtų tik prieš į 
kelias minutes pakilęs. Stotyje Į 
mus pasitiko seselė Margarita Ba Į 
reikaitė. Tikrai buvo malonu ją 
sutikti, nors ir nežinant, ar ji ma
ne beprisimena. Prieš keliolika 
metų mes su žmona atvykę į 
Montrealio tarptautinę parodą 
mielai buvome priimti į ten esan-1 
tį tų pačių seselių vienuolynoI 
skyrių, tada vadovaujamą seselės 
Maragaritos. Ji pareiškė, kad mus 
prisimena, kad mūsų visu laukia 
atvykstant Atvykusi su savo ma
šina mūsų pasitikti, kaip ir visų 
lietuvių, kurie nori aplankyti jų 
vienuolyną. Čia atvykus, mus per
davė seselės Ritos Trimakienės 
globai. Vyresnioji seselė Aloyza 
Šaulytė aprodė naujuosius na
mus, kurie tiik prieš mėnesį buvo 
pašventinti. Tos iškilmės ir šie 
namai buvo gražiai aprašyti L.B. 
Putnamo apylinkės pirm. dr. Juo 
zo Kriaučiūno. 

Mindaugo pilaitė Putname 

Tą pačią dieną nuskubėjom 
apžiūrėti Lietuvos karaliaus Min 
daugo pilaitę, pastatytą šio vie
nuolyno kapeliono kun. St Ylos. 
Pilaitę radau užrakintą, darbi
ninkai vakarui artėjant, jau buvo 
išėję į namus. Tačiau ir šiuo vė
lyvu metu kun. Yla dirbinėjo lau 
ke, didžiulių ąžuolų tankmėje. 
Mane pamatęs ir atpažinęs, lei
do pilaitę apžiūrėti. Kun. Yla 
apie šį savo kūrinį taip įdomiai 
pasakojo ir mane taip sudomino, 
kad drįsau jo prašyti, kad leistų _ 
šį jo pasakojimą, jo tiesiogine;5 
kalba, pasidalinti su "Draugo" s 
skaitytojais. = 

— Mindaugo pilaitė pradėta E 
statyti 1961 m. (šįmet 20 metų), s 
Sienų statyba užtruko tris ilgas 5 
vasaras. Bokšto užbaigimas 1 va Į £ 

ir pats pastatas — naudojo pa
jūrio spalvotus akmenėlius ir uo 
lų skalas. 

Tris vitražus sukūrė dail. Albi
nas Elskus: karalienės Mortos 
(antroji Mindaugo žmona) ir jos 
dviejų sūnų karalaičių — Ruklio 
ir Rupeikio, kurie (po jos mirties) 
buvo nužudyti kartu su tėvu. 

Dvi bronzines statulas: Vaiš
vilko ir vysk. Kristijono ėmėsi pa-

tuojama Mindaugo emblema ir 
kitos puošmenos. Ryšiui su Lie
tuvos pilimis, įmūryti (kaip puoš 
menos) Gedimino ir Trakų pilies 
(iš ten gauti) plytų gabalai. 

Pilėnai ir vaidilutės 

Pradžioj galvota, kad šį užmo
jį rems savo talka jaunimas. Pir
mosios buvo Putnamo mergaitės 
bendrabutietės: jos padėjo apva
lyti pastatui numatytą aplinką, 
prakasti (pradžioj) pamatų ribas; 
miškelis tada buvo tankus ąžuo
lynas. Vėliau joms teko kuklesnis 
"vaidilučių" vaidmuo — valyti 

Mirus Motinai, 
DR. K. P E M K Ų 

ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

A. MAŽIULIS 

A. f A. 
VALENTINUI KUDIRKAI 

mirus , 
jo liūdinčią žmoną 
širdžiai užjaučiame 

EVA 

VIKTORIJĄ KUDIRKIENĘ nuo-
ir ka r tu liūdime. 

ir ANTANAS PAULAUSKAI 
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SOPHIE BARČUS 
RADIO ftEHHOS VALANDOS 

Viso* programos I* WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot|. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ano 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

TMef. 434-2413 
1490 AM 

T159 S. HAMJEIVOOn AVE. 
CH1CAGO. ILL. SM29 

Brangiam tėveliui 
A . f A. 

J O N U I B E L E C K U I 
m i r u s , 

-

sūnums Vytautui ir Stasiui su šeima ir 
dukrai Genovaitei - Plukienei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

LIUDAS REIVYDAS IR ŠEIMA 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
JONAS ŠLITER I S 

J a u suėjo dvidešimts metų, kai negailestinga mirt is 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio nete
kome 1961 m. rugpiūčio 15 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia j am amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 
14 d. 6 vai. vakaro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje; rugpiūčio 17 d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus i r pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir k a r t u su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono Šliterio sielą. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir dukros su šeimomis 

A. f A. STASYS GRIGARAVIČIUS 
Gyveno Westfieki, Wisconsin. 
Mirė rugpiūčio 9 d., 1981 m., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Dzūkijoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija, sūnus Algimantas 

(Grigas), marti Eugenija, duktė Milda Mikėnienė, žentas Kęstutis, 
5 anūkai: Andrius, Rimas, Dalia, Paulius ir Darius, brolis Bronius 
su šeima Argentinoje, kiti giminės Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, Ramovėnams, Krivūlei, 
šauliams ir S.LA. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį. Tom Steinhouse koplyčioje, 
VVestfield, Wisconsin. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 13 d. 
Iš koplyčios bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, Westfielde, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, po pamaldų bus nulydė
tas j St. John Kapines, Montello, Wisconsin. 

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

Nuliūdę: 2mon*, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai 

Dėl informacijų skambinkite tel. 608—297-2217. 

V A L I O J A U N Y S T E I ! j j ^ 
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

Ei, Jatinyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir ki tos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom 

i pozitorių. 

1 Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir kom p. Bronius 
I Budriūnas. 
I Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
S Barauskienė. 
= Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
1 Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitia. 

= Plokitelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 
I "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus 
1 siųsti: DRAUGAS, #>J5 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629. 
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A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. MCE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga Odelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiished by VA NOSTRAND REJNHOLD Cotnpany, New York. 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Mefooume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu J28.lt. Illinois gyventojai dar prideda $1.82 valstijos 
mokesčio. 

II 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd St. Chicago, IL 60629 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-OS52 

4 6 0 5 - 0 7 South H e i m i t a g e A v e n u e 
Telefonas YArds 7-1 "4 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic.igo 
1410 So. 50th A v.. Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOei l IAMS STATYTI 

' I 
^ i . y/ Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti 

1 i » 

http://J28.lt


DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūSo men. 12 d 

x Sol. Gina čapkauskienė yra | 
susirgusi širdimi ir atšaukusi 
laugelj artimesnių koncertų, 
'curiems buvo rvasizadėiusi. Bet i 
-veikatos būklė solistei nėra į 
kritiška ir tikisi, kad greitai ga- : 

lės vėl duoti koncertus įvairiose 
lietuvių gyvenvietėse. 

x Alė Namilrienė kalbės apie; 
lietuvių šeimų tradicijas Akade
minio skautų sąjūdžio studijų 

\ dienose rugpiūčio 13-16 d. Tree 
j Rivers, Mich. 

X Rašyt. Birutė Pūketevičiū-
tės romanas "Aštuoni lapai", I 
laimėjęs ' 'Draugo" romano kon-; 
kurse premiją, y ra išverstas į 
latvių kalbą. Romaną leidžia 

i latvių leidykla Gramatu Draugs. 
Į latvių kalbą išvertė lietuvių 
kalbą gerai mokantis ir puikus 
vertėjas Janis Zarinš. Latvių; 
studentų korporacijų sambūris 
Latvių centre Chicagoje suren
gė rašytojos pagerbimą. Apie 
jos kūrybą kalbėjo Irma Cepere. 

x "Margučio" radijo valan
dos 50 metų sukakties minėji
mas numatomas dideliu poky
liu šių metų spalio 24 d. Chi-
cagos Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

X "Vyt ies" orkestras daly
vaus Chicagos pietvakarių apy
linkės festivalio programoje. 
Festivalis ruošiamas sekmadie-

j nį. rugpiūčio 23 d. Marąuette 
National banko automobilių pa
statymo aikštėje, prie Western 

: ir 64 gatvių. 

x Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis numato turėt i 

i visuotini suvažiavimą rugsėjo 
viduryje Chicagoje. Tikslią datą 

: dar žada paskelbti vėliau. 
Į 

x Vytautas Reivytis, Lomb-
ard, UI., dažnai mus remia au
komis. J is buvo atvykęs į 
"Draugą", įsigijo naujausių lei
dinių už didesnę sumą ir įteikė 

j 50 dol. auką dienraščio stipri
nimui. Nuoširdus ačiū už lie-

, tuviško žodžio vertinimą. 
x Kun. z. Gelažius, Chicago, 

UI., Letitia Simons, Dalias Cen-
; ter, I. L. Mockūnas, Chicago, 
! TU.. "Drauge" nusipirko naujau-
! sių leidinių. 

x P. Montvila, Matulaitis 
Home, Putnam, Conn., per "Dar 
bininko" administraciją atsiun
tė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Fr. Hieronymus. OFM, Je-
rusalem, Israel, pratęsdamas 
"Draugo" prenumeratą, atsiun
tė 10 dol. auką. Ačiū. 

X Parduodamas "79 Okls 98 
Regency. Full Power, Air. A M / 
FM Stereo. 6900 Mylių. Kaip 
naujas. Dieną 436-9667, vak. 
769-6259. (sk.) 

X Įkalintą prof. Vytautą 
Skuodį gelbėti Chicagoje ruošia
mos dvejos demonstracijos. Pir
madienį, rugpiūčio 17 d., miesto 
centre, Federal Plazoje, Dear-
born ir Adams gatvių sankryžo
je ruošiama pirmoji demonstra
cija. Galimas ir mėrės J. Byrne 
dalyvavimas. Antradienį, rug
piūčio 18, 6:30 v. v., renkamės 
prie Skuodžių šeimos gyventų 
namų, 2131 West 23rd Place, 
o iš ten eisena į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kur bus šv. 
Mišios. Visi Chicagos lietuviai 
prašomi dalyvauti. 

X Chem.-inž. Romualdas 
Predkelis, Nalco kompanijos sky 
rių vadovas Denveryje, tarny
bos reikalais kartu su žmona 
Laima lankėsi Chicagoje. č ia 
buvodami, aplankė savo tėvus, 
gimines ir uošvius. Atgal grįžo 
su dukra Rūta, dvi savaites pra
leidusią Rako vasaros skautų 
stovykloje. 

X Į Mokytoju ir jaunimo stu
dijų savaitę, kuri vyks Dainavo
je, autobusas išeina rugpiūčio 16 
d., sekmadienį, 8:30 vai. rytą 
nuo Jaunimo centro. Autobuse 
dar vietų yra. Grįžta rugpiūčio 
23 d. tarp 4 ir 5 v. v. 

x Paulius Lantuchas apie Vil
niaus dailininkų gyvenimą kal
bės Santaros-Šviesos suvažiavi
me Tabor Farmoj, Sodus, Mich.. 
rugsėjo 10-13 d 

X Kunigunda Kebttnskienė, 
St. Petersburg Beach, Fla., Al. 
Visockis ir A. Paltaržinskas, 
čikagiškiai, užsisakė naujausių 
leidinių. 

X Petras Abromaitis, Lem-
ont, UI., J. Butvilą, Chicago, UI., 
pirmieji grąžino laimėjimo bi
lietus ir dar pridėjo o dol. aukų. 
Labai ačiū. 

X Otilija ir Romas Kasparai
čiai, Downers Grove. UI., kar tu 
su sūnumis Linu ir Audrium ap
lankė "Draugą", nusipirko įvai
rių leidinių už didesnę sumą, 

X Anthony Yankus, Roches-
ter, N. Y., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo ir 5 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X Beveriy Shores Lietuvių 
klubas rengia gegužinę Stankū-; 
nų — Pines restorano sode. prie 
12 kelio, šį sekmadienį. 2 v. p. p. 

((pr.) 
į 

X šv. Kazimiero Paminklu 
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t. y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h St , tel. 233-6335. 

(sk.) 

* Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land A Associates 950 Lake 
S t , Oak Park, m. Atda ra tik 
pirmad.. ketvirtad. b- šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

X Dengiame ir taisome vfeu 
rusiu stogus. Ui savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kietai 
te*. 434-9655 arba 737-1717. 

(sk). 
x Albinas Kurkuli*. akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradsh»w, Ine , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7S16. 

(ak.). 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 12 d. 

1851 m. Isaac Singer iš Pi t t s -
town, NY, gavo patentą už sa
vo siuvimo mašiną. 

1898 m. pasirašyta taikos su
tart is , užbaigianti ispanų-ameri-
kiečių karą. Tą pačią dieną 
JAV įsigijo Havajų salas. 

1914 m. Didžioji Britanija pa-
I skelbė karą prieš Austriją-Ven-
Įgriją. 

1972 m. atšauktas paskuti-
\ nysis JAV pėstininkų dalinys 
i Pietų Vietname. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

ARGENTINOJE 
— Ignas Padvalslds, ilgame-

tinis plataus masto lietuvių vei
kėjas, liepos 16 d. suėjo 90 me
tų amžiaus savo gausios šeimos 
— vaikų, vaikaičių ir provai
kaičių tarpe, kartu jį pagerbiant 
ir įvairių lietuviškų organizaci
jų vadovams. L Padvalskis gi
męs 1891 m. liepos 16 d. Traki
nės km., Žemaitkiemio valsč., 
Ukmergės apskr. Tėvams mirus, 
jis vos 8-rių metų pateko į Pet-
trapilį. 1912 m. grįžo Lietuvon 
stoti į kariuomenę, bet pasuko 
į Argentiną, tuomet nežinomą 
kraštą. Argentinoje pradėjo 
dirbti kaip siuvėjas ir neblogai 
vertėsi, g. Amerikos lietuvių 
pavyzdžiu j is įkūrė 'Tėvynės 
Mylėtojų draugiją", dalyvavo 
savišalpinėse "Diego" ir "Susi
vienijimo" sąjungose. Pirmojo 
karo metu suorganizavo drau
giją nuo karo nukentėjusiems 
šelpti. 1917 m. suorganizavo 
kultūros ir švietimo draugiją 
"Aušrą". Tais pačiais metais 
kartu su A. Drotvinu išleido vie
ną numerį laikraštuko "Žvaigž- 1 
dutės" — tai buvo pirmasis lie
tuviškas laikraštis P. Ameriko
je. Vėliau jis vadovavo šv. Ka
zimiero draugijai, besistengian
čiai sukurti lietuviška, parapiją, 
buvo vienas "švyturio" laikraš
čio leidėjų, Lietuvos Išlaisvini
mo centro kūrėjas ir ilgametis 
pirmininkas, taip pat ilgai pir
mininkavo Argentinos Lietuvių 
Bendruomenei. Sukaktuvininkas 
yra vienas iš šviesiausių Argen
tinos lietuvių, didelę savo gyve
nimo dalį atidavęs tautinei i r 
krikščioniškai veiklai. Buvo ve
dęs Kazimierą šimkevičiūtę ir 
išaugino septynių vaikų šeimą, 
kurios dalis dabar gyvena JAV. 
Po pirmojo karo parvažiavo į 
neprikl. Lietuvą, bet 1930 m. 
vėl sugrįžo į Argentiną. Dabar 
leidžia brandaus amžiaus die
nas savo vaikų globoje. 

J. A. VALSTYBĖSE 
—A. a. kun. Jonas Klebaus-

kas mirė liepos 4 d. Teresian 
House, Albany, N. Y., kur pa
staruoju metu jis buvo kapelio
nas. Velionis buvo gimęs 1920! 
m. spalio 24 d. Scrantone, Pa. i 
Mokėsi Scrantono šv. Juozapo 
pradžios mokykloje, Marianapo-
ly, Marian Hills kunigų semina
rijoje Clarendon Hills, BĮ., ir 
Romos Angelkum universitete, 
kur gavo teologijos daktaro di
plomą. Kunigu įšventintas 1948 
m. gegužės 6 d. Nuliūdime liko 
du broliai i r šešios seserys su 
šeimomis. Palaidotas liepos 8 d. 
iš šv. Juozapo par. bažnyčios 
Cathedral kapinėse Scranton 
Pa. 

— lietuviai h- kitos tautines 
grupės aktingai remia respubli
konų kandidatą Thomas H. 
Kean į New Jersey valstijos gu
bernatorius. Lietuvių grupei 
rinkiminėje veikloje atstovau
ja Julius Veblaitis, Kazys Jan
kūnas. Edvardas Bitėnas ir 
Mark Bablin. 

— Poetas Aleksandras Ka
džius, "Draugo" ir kitų laikraš
čių bendradarbis, susilaužė ko
ją ir dabar sutvarstytas gydosi 
savo namuose Baltimorėje, Md. 

4į|it. ŽVAIGŽDUTĖ 
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Redaguoja J. Plačas. Medžiagą austi: 3206 W. 65th 
/steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Chicago, IL 60629 

Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai scenoje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

LAISVE sime kartu ir į sekančią stovyk
lą... j 

Raimundas Tamošiūnas, 
"Lituanistinis švietimas 

Rochesteryje" 

Visi žmonės ir gyvuliai nori 
būti laisvi. Uždarytas nelaisvė
je gyvulys trumpiau gyvena, 
negu būdamas laisvėje. Visi 
žmonės turi atsižvelgti į gyvu
lius, kaip mes atsižvelgėm ir 
pagerbėm grįžusius iš Irano be- . , . 
laisvius. Mano mama visą laiką j * y n u j e . Mano skaitymo kny-
sako, kad paleisčiau zuikį į lau- S a v a d i n a s i "*"* W % P T r a i~ 

MCSŲ MOKYKLA 

Šiais metais aš esu šeštame 

kus pabėgti, nes jam (nepatin
ka būti visą laiką uždarytam. 

Ne visi žmonės yra laisvi. l ie-

Ten, kur Nemu
nas banguoja". Knygoje labai 
gražiai aprašyta mano tėvelių 
gimtinė. I r a š norėčiau aplan
kyti tą gražų kraštą. Kai pa-tuvoie žmonės negali laisvai gy- K 

ūgėsiu, būtinai ten nuvyksiu. 
Gal kada Lietuva jau bus lais-

venti, kalbėti, rašyti. Viskas 
yra tikrinama rusų — komunis
tų. 

Laura KriauSunaitė, 

Genienė, dr. K. Šidlauskas 
gegužinėje rugpiūčio 2 d. 

Gr. Giedraitytė ir dr. 
Nuotr. 

Draugo" 
G- Janutas 

Marąuette Parko lit. m-los 
mokinė 

KAZYS IR A š 

Anais metais buvau stovyklo
je su visais savo draugais. Ka
zys irgi ten buvo. Kartais pa
galvoju apie tuos įvykius, kada 
jis supykdavo ant manęs. Vieną 
vakarą paėmė mano miegmaišį 
ir įmetė į ežerą. Man reikėjo 
tris naktis gulėti ant žemės. Bu
vo labai pikta. Labai keistas 
Kazio galvojimas, kad mes vis-
tiek draugai J is kartais mane 
labai suerzina. 

Vieną vakarą mes pasistatė
me seną palapinę, ant kurios 
buvo prirašyta visokių keistų 
vardų ir senų datų. Viename 
piešinyje buvo nupiešta širdis 
ir viduryje įrašyta: "Stasiukas 
ir Stasytė, 1965 m., t ikra mei
lė". Kaziukas visuomet skai
tydavo šį užrašą ir svajodavo, 
kad ir jam reikėtų susirasti 
paukštytę, kuri labai gražiai 
moka čiulbėti. 

Sekantį rytą Kaziukas gražiai 
apsirengė ir nuėjo mergaičių 
medžioti. Mes visi priėjome prie 
mergaičių pastovyklės. Aš pa
stebėjau, kad Kazys dažnai žiū
ri j mane. Jis t u r būt bijo, kad 
nemėginčiau vėl jo vieno pa
likti. Tačiau Kazys nieko ne
sako. Man bus sunku Kariu 

va. 
Er ikas Jurgutis , 

Londono lit. m-los 6 sk. mo- Į 
kinys, Kanada, 'Tėvynės 

ateitis" 

AŠ ESU UETUVAITft 

Prie savo rankinuko esu pri
sisegusi sagę, kurioje yra už
rašyta: "Kiss me iTm Lithua-
nian". Aš šį rankinuką nešuosi 
eidama į anglišką mokyklą, kad 
visi galėtų matyti, kurios esu 
tautybės. Žmonės prieina prie 
manęs ir skaito sagės užrašą. 
Klausia, ką tai reiškia. Aš jiems 
paaiškinu, kad esu lietuvaitė. 
Lietuva y r a kraštas prie Balti
jos jūros, tarp Lenkijos ir Ru
sijos. Dar pridedu, kad dabar 
Lietuva y ra rusų pavergta ir 
lietuviai savame krašte neturi 
laisvės. J i e pažiūri j mane, pa
kraipo galvą ir netflri, kad to
kia vieta yra. Paklausia, a r aš 
moku tą kalbą. Atsakau, kad 
moku, nes namuose t ik lietuviš
ka kalbamės. Jie da r pasižiūri 
ir greit pamiršta. 

Tai pavyzdys, kiek mažai žmo 
nes žino apie lietuvius, apie Lie
tuvos sunkumus. Kartais atsi
randa žmogus, kuris supranta, 
be t dažniausiai ir jo kraš tas y ra 
rusų pavergtas. 

Visų lietuvių pareiga kitiems 
papasakoti apie Lietuvą, jos isto 
riją, kalbą, didingą praeitį. Jei 
daugiau žmonių pažins Lietuvą 
ir sužinos, kad ji y ra rusų pa-

t . i vergta, kad mes trokštame l i e -
atsikratyti. Aš jam pasakiau, j t u v a i „ ^ t u 0 l c n g v i a u b u s kad aš einu atsigerti ir kad jis 
manęs palauktų. 

Pagaliau aš nuo jo pabėgau 
ir nebėjau pas mergaites. Gal
voju, jeigu paklaus, a š jam pa
sakysiu, kad buvau ir kalbėjau 
su jomis, žinoma, tada Kazys 
taip supyks ir paliks mane ra
mybėje. 

Nemanykit, kad Kazys yra 
blogas, jis yra kartais man nau
dingas. Jis sugalvoja šūkius, 
sukuria vaidinimus ir net pa-

už jos išsilaisvinimą kovoti. 
Leta Vaitonytė. 

Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinė, Kanada, "Mūsų 

pasaulis" 

MANO DIENRAŠTIS 

Šiandien man paskambino 
mano kaimynai ir klausė, a r aš 
galėčiau prižiūrėti jų vaikus nuo 
septynių iki devynių. Mano kai
mynų vaikų vardai yra Aaron 
ir Brett, jie yra dvynukai ir 
jau lanko darželį. 

Trečiadienis 

Mes buvom šv. Mišiose. Aš ir Į 
mano trys draugės suorganiza- i 
vom šias Mišias. Mums truko į 
apie dvi savaites j a s suruošti.! 
Mūsų mokykla kiekvieną savai-1 
tę eina į šv. Mišias. Kiekvieną 
kartą kita klasė paskirta jas 
paruošti. 

Ketvirtadienis 

Šiandien aš vėl turėjau prižiū
rėti kaimynų vaikus. Man pa
tinka juos prižiūrėti, kadangi 
jie visada manęs klauso. (Jie 
labai nedrąsūs). Mano mama 
šiandien nupirko man švarką 
ir porą labai gražių marškinių. 

Penktadienis 

Šiandien į mūsų klasę iš kitos 
perkėlė vieną vaiką. Jį perkėlė 
į mūsų klasę, nes anoje klasėje 
vaikai jam buvo labai, labai ne
draugiški. Aš šiandien mažai ką 
dariau. 

Monika Palūnaitė, 8 sk. 

Clevelando šv. Kazimiero 
l i t mokykla 

ŠV. TĖVAS MYLI VISUS 

Dabartinis šv. Tėvas Jonas 
Paulius U yra labai visų myli
mas. J is jau aplankė daug kraš
tų ir visur laimino žmones. Jis 
prašė, kad žmonės mylėtų Dievą 
ir padėtų ligoniams bei neturtin
giesiems. Šv. Tėvas y r a kilęs 
iš Lenkijos, bet j i s labai myli 
ir Lietuvą. Jis sakė, kad dažnai 
meldžiasi už Lietuvą ir jo s žmo
nes. Lietuviams j i s kalba lie
tuviškai. 

Kiekvieną trečiadienį Sv. Tė
vas laimina žmones, susirinku
sius šv . Pet ro aikštėje. Vieną 
trečiadienį blogas žmogus šovė 
į šv. Tėvą. Mes apie ta i suži-

I nojome mokykloje ir visi išsi-
j gandome. Kodėl šovė į t a ip vi-
| sų mylimą žmogų? Mes mel-
i džiamės, kad Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II greitai pasveiktų. Mes 
jį labai mylime. J i s visiems no
ri gero. 

Vija Rublytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

mokyklos mokinė, Clevelando 
Mūsų žingsniai "Vaikų pasauly" 

PieSe Lina VTrtHntaite, 
Marąuette Parko lit. m-los mokinė 

Miela ponia Visažiniene, 

Kodėl merginos mėto į mus 
popieriukus pamokų metu? 
Kaip joms nusikaltome? 

Su pagarba, 

Nuskriausti Aštuntokai 

>lielie<p, 
Čia ne jūsų kaltė. Jos t ik la

vina savo taiklumą. Reikia pri
siminti, jog visos žada įsirašyti 
į kariuomenę. 

Pilna užuojautos 

Vištelė Visažiniene 
Iš Bostono lit. m-los 

laikraštėlio "švi lpukas" 

šiandien buvo mano mamos 
gimtadienis, aš £}ai nupirkau šo
kinėjimo virvę, o tė t is leido jai 
išsirinkti rožes, kurias jis užsa-

rašo į "Skautų Aidą". I r aš kė. Aš d a r šiandieną važiavau 
jam esu reikalingas. Kai jis su 
manimi eina, j am nereikia eiti 
prie mergaičių pastovyklės, nes 
visos mergaitės sukasi apie ma
ne. Todėl, mes iki šios dienos 
pasilikome Ereri draugai Važiuo-

į gimnastikos pamoką nuo ke
turių iki penkių. Važiavau, nes 
buvau praleidusi vieną dieną pra 
ėjusią savaitę. 


