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Organizuotas bažnyčių naikinimas Žemaitijoje 
Neįmanoma ir išskaičiuoti visu prieš bažnyčias ir bažnytinius asmenis padarytų nusikaltimų 

nusi-14. 1979. VI. 20, po įsilaužimo! } \ ~ a i s k i a i teologinių 
Varputėnų bažnyčioje (Kelmės Ute l ių , nes matena miW verty-
raj.), vaizdas baisus - visi a l t o - b l u nepagrobe, paauksuotu baz-

(Tęsinys iš vakar dienos) f$) apiplėšta 2 kartus: 1977. IV. .klupti. I klebono butą jie įsiver
žė su didžiausiu triukšmu, taip 
išspirdami duris, kad net trūko 
staktos. Aukų šauksmas taip pat 
buvo didelis. Bet nusikaltėliai 
triukšmo nenusigando, o kelias 
valandas kankino kunigą, ger
dami konjaką. Nusikaltimo vie
toje apžiūrėti nužudyto kunigo 
kūną nebuvo įleistas joks kuni
gas, net vyskupijos valdytojas 
kun. A. Vaičius. Turime pagrin
do bijotis, kad ir šį kartą Vidaus 
reikalu ministerijos darbuotojai 
nenorės žmogžudžiu - sadistu iš-

riai nusiaubti, sudarkyti, pavog
ti trys relikvijoriai, 2 kryžiai ir kt. 
I zakristiją nusikaltėliai nepajėgė 
įsilaužti, nes ji labai sustiprinta 
po ankstesnio įsilaužimo (prieš 
metus). Abiejų įsilaužimų pikta
dariai nesurasti. 15. 1979. XI. 23 

nytinių indu nepavogė, išnešė 
tik Svč. Sakramentą. 1980. X. 18 
Švč. Sakramentas išimtas iš ta
bernakulio, bet paliktas su komu
nine ant altoriaus, išnešta 16 žva
kidžių. Nusikaltėliai nesurasti. 

22. 1980. X. 22 Vamiu švento-
žiauriai nusiaubta Alsėdžiy bažny-1 riaus vartuose (Telšių raj.) iš-
čia (Plungės raj.): sulaužyti 7 ta I daužyti langeliu stiklai, pavogtos 
bernakuliai, Švč. Sakramentas iš j Rūpintojėlio statulėlės. Nusfkal-
barstytas, daug šventų vertingų j tėliai neišaiškinti. 
daiktų pavogta, nepaliestas tik Šv.! 23. 1980. III. 5 nusikaltėliai, I aiškinti ir neras baudžiamojo 
Kazimiero altorius. Nepavogtos i įsilaužę į Lomiu bažnyčią (Tau- '• kodekso straipsnio jiems nubaus-
meninės vertybės ir aukų dėžu-Į ragės raj.), išbėrė Svč. Sakramen-i ti. Tuo labiau, kad pareigūnai, 

tą, pagrobė komuninę. • tardydami žmones, ne apie nusi-
24. 1980. X. 30 nusikal-; kaitimą klausinėjo, o apie nužu-

tėliai nepajėgė įsilaužti į Tirkšlių dyto klebono ydas. Jie skleidžia 
bažnyčios (Mažeikiu raj.) taber- kalbas, kad kun. L Šapoka ne

tęs — aiškus bedieviy darbas iš
niekinimo tikslais. Tą naktį kul
tūros namuose vyko pasilinksmi
nimas. Kaip visada, po tokiu "kul 
tūros" naktų šventorius priterštas, j 
paverstas tualetu. Tokie nusi-j 
kalteliai neišaiškinti. 

16. Iš Gadunavo bažnyčios! 
(Telšių raj.) įsilaužus 1980. I. 30, Į 
išneštas Švč. Sakramentas, baž- j 
nytiniai indai ir kryžius. Po to j 
Švenčiausiasis nebelaikomas baž- j 
nyčioje, todėl 1980. VIII. 17, iš-j 
laužę tabernakulį, piktadariai ra-
do jį tuščią. Iki šiol jie neišaiš
kinti. 

"Prieš eilę metų visoje Lietuvoje bedievių rankomis 
organizuotai buvo nusiaubti kryžiai ir koplytėles. 
Sunaikinta daug meniškos liaudies architektūros. 
Ir dabar kryžių naikinimo darbą LTSR vykdo net 
oficialūs tarybiniai organai". 

nakulį, išnešė ornamentinį kry 
žių. Nusikaltėliai neišaiškinti. 

25. 1980. X. 9 žiauriai nukąri 

i nužudytas, o šiaip išgąsdintas mi-
j rė iš senumo. 

Prieš eilę metu visoje Lietuvoje 
17. Į Mosėdžio bažnyčią (Skuo; kintas Luokės (Telšių raj.) kle- bedieviu rankomis organizuotai 

do raj.) nusikaltėliai įsilaužė du į bonas kun. Leonas Šapoka. Nu-;buvo nusiaubti kryžiai ir koply-
kartus. Milicija atsisakė imtis prie j sikaltėliai įsilaužė į klebono ir ki- tėlės. Sunaikinta daug meniškos 
moniu, nes niekas nepavogta 

18. 1980. V. 12 išplėšta Tryš
kiu bažnyčia (Telšių raj.), pa
vogta komuninė, 4 žvakidės, Šv. 
Kryžiaus relikvijos. Nusikaltėliai 
nesurasti. 

19. 1980. IX. 27 Batakių (Tau
ragės raj.) kultūros namuose vy

tame namo gale gyvenan- liaudies architektūros. Ir dabar 
čio Juozo Kvietkausko butus. S.: kryžių naikinimo darbą LTSR 
Kvietkauskas sunkiai sužeistas i vykdo net oficialūs tarybiniai or-
gydėsi Telšių ligoninėje, o kuni-Įganai. Pav. Akmenėje ant prelato 
gas L. Šapoka buvo sadistiškai j daktaro Kaliksto Kosakauskio ka-
kelias valandas kankinamas (visi; po stovi senas paminklas — kry-
minkštieji audiniai sumušti, su- j žius, įtrauktas į valstybės sau-
žaloti, stuburas nulaužtas). Lai-! gojamu paminklu sąrašą (Nr. V -

ko šokiai, po to buvo sulaužytas į dotuvės įvyko spalio 17 d., daly-i 187). Akmenės LDT vykd. komi-
kryžius šventoriuje ir sudaužyta j vaujant dideliai tikinčiųjų mi- į tetas numatė šį kryžių nugriauti, 
Šv. Roko statula. Nusikaltėlius niai ir daugiau kaip 100 kunigų., užsakė naują paminklą,^ nieko 
išaiškino patys tikintieji. Pasipiktinimas šiuo siaubingu! bendro neturintį su religija. Tai 

20. 1980. X. 17 piktadariai, įsi- ! įvykiu didelis. Visiems kyla klau- j kunigo — 2emaičiu vyskupijos 
laužę į Juozapavo bažnyčią (Šiau- į simas, kaip žmogžudžiai - sadis-, kapitulos nario, ilgamečio Akme-
liu raj.) paėmė bažnytinius indus ' tai galėjo visą naktį be baimės \ nės klebono kapo išniekinimas, 
ir statulas. Nusikaltėliai nerasti. į dirbti savo juodą darbą, nebijo- Nepaisant tikinčiųjų protestu, 

21. Kuršėnų bažnyčia (Šiaulių i darni, kad juos kas nors gali už-į kryžius buvo nugriautas, pa

minklas baigiamas gaminti, — 
net Kultūros ministerija negali 
nieko padaryti Šitokiu elgesiu 
tarybiniai LTSR pareigūnai ir 
skatina ideologinius chuliganus 
prieš Bažnyčią ir šventus daiktus. 

Ta pačia proga norime primin
ti Klaipėdos bažnyčios bylą. 1956 
m., TSRS buvusio premjero N . 
Chruščiovo laikais, buvo gautas 
oficialus leidimas bažnyčios sta
tybai, ir visi Lietuvos tikintieji 
savo lėšomis ir darbu ją pasta
tė. Prieš pat pašventinimą, 1960. 
VIII. 15, bažnyčia buvo atimta 
ir 1961 paversta filharmonijos 
sale. Savo skriaudą 1961 m. raštu 
išdėstė daugiau negu 3000 tikiu-
čiujų, 1979. III. 6 raštu — 10241 
tikinčiųjų, 1979. XI. 15 raštu — 
148,149 tikinčiųjų, 1980. IV. 
1 raštu — užklausimu — 610 ti
kinčiųjų Tarybinė valdžia į ma
sinius darbo žmonių tikinčiųjų 
skundus ir prašymus neatsakė. 
Padaryta skriauda ne tik Klaipė
dos tikintiesiems, bet ir visai Lie
tuvai. 

'odėl mes kreipiamės tiesiog 
į j i s , TSRS Generalinį Prokuro
rą, Jprašydami asmeniškai įsikišti 

skirti komisiją nuodugniai 
išttrti prieš Lietuvos Kataliku 

ažnyčią vykdomus nusikaltimus, 
i Prašome išaiškinti nusikaltėlius, 
Į visu įstatymu griežtumu nubaus-
j ti ir padaryti galą terorui. O Lie
tuvos TSR atsakingus už viešąją 
tvarką darbuotojus už apsileidi-

į mą pareigose patraukti baudžia-
imojon atsakomybėn, nes aiškus 
I abejingumas ir tikintiems daro-
Įmos skriaudos netiesioginiai ska-
j tina nusikaltėlius varyti baisų 
į nusikalstamąjį darbą. 

Kunigu tarybos nariai — ku
nigai: 

Julius Budreikis, Jonas Kau-
\ neckas, Adomas Mileris, Adolfas 
i Pudiemus. Vincentas Senkus, Ber-
; nardąs Talaisis, Jonas Gedvilą, 
į Alfonsas Lukoševičius, Tadas 
j Poška, Petras Puzaras, Antanas 
i Sešfceinčius, Vincentas Vėlavičius. 

Iš demonstracijų Chicagos miesto centre, kai buvo protes tuojama ir reikalaujama iŠ sovietų koncentracijos stovyk
los išleisti Amerikoj gimusį profesorių Vytautą Skuodį. Demonstracijose kalbėjusieji: kongresmanas H. Hyde, vals
tybes gynėjas R. Daley, PLB pirmininkas V. Kamantas, Chicagos seniūnas R. Puchinski, 111. senatorius F. Sa
vickas, Chicagos seniūnas F. Brady. Demonstracijas su plačiais komentarais popietinėse ir vakarinėse progra
mose parodė visi didieji televizijos kanalai, pridėdami ir tą namą. kur Skuodis yra gimęs. Nuotr. Jono Kuprio 

Vel už spygliuota vielų 
Bangkokas. — Vakarų diplo

matu žiniomis, Vietname į sto
vyklas uždarinėjami anksčiau pa
leisti iš "perauklėjimo" stovyklų, 
daugiausia buvę Pietų Vietnamo 
kariai. Tie kariai, išėję į laisvę, 
daugiausia susideda su partiza
nais ir kovoja prieš komunistinį 
režimą. Spėjama, kad tokiu su
grąžintų už spygliuotu vielų yra 
tarp 50 ir 200 tūkstančių. 

— Irako sovietų gamybos ra
ketos vėl padarė žalos I rano Ah-
wazo mieste, kur sugriauti 52 
namai, žuvo 13 žmonių i r buvo 
daug sužeistų. 

Sovietai išbandė 
neutronine bombą 

Bonna. — Egon Bahr, kanclerio 
Helmut Schmidt socialdemokra
tų partijos narys sako, kad sovie
tai jau išbandė neutroninę bom-

I bą ir be reikalo jie kaltina Ame-
| riką, jei ji prie jos grįžta. Jis sako, 
kad jis, dalyvaudamas nusigink
lavimo komisijos kelionėje į Mask 
vą birželio mėnesį, parvežė. įro
dymu. "Mes turėjom savo ranko 
Je parašytą juodu ant balto", sa
ko Bahr. Komisijai vadovauja 
buvęs Švedijos ministeris pirmi
ninkas Olof Palme. 

Rugpiūčio 10 tą patį pasakė ir 

Prancūzijos gynybos ministras 
j Charles Hemu. Sakė, kad sovie
tai bombą išbandė. Grupė Ame-

: rikos senatorių, kurie 1978 lapkri-
I čio mėnesį apsilankė pas Brež-
1 neva, girdėjo iš jo, kad sovietai 
neutroninį ginklą išbandė, bet nuo 
gamybos "atsisakė". Kas gali pa
tikrinti, kad jie jos negamina? 

Colombo, Sri Lanka (Cei jo
nas,). — Visoj valstybėj prireikė 
paskelbti pavojaus padėtį, kai pra 

įsidėjo riaušės ir peštynės tarp 
' dviejų tautybių —Sinhalese ir Ta 
mils. Tamils yra mažesnė taute-

j lė, tik 1.4 mi!. gyventojų, jaučia-
ĮSI skriaudžiama ir nori atskiros, 
nepriklausomos valstybės. 

GRIEŽČIAU SU KRIMINALINIU 
ELEMENTU 

Tik kelione buvo 
ilgesne 

Lisabona. —Portugalijos oro 
susisiekimo kontrolieriai, solidari 
zuodami su streikuojančiais ame 
rikiečias, dvi paras boikotavo 
Amerikos lėktuvus, bet dėl to su
sisiekimas nenutrūko, lėktuvai bu 
vo nukreipti daugiau per šiauri
nį Atlantą. Kelionės buvo ilges
nės maždaug porą valandų. 

Tik Rusijoj prastas 
derlius 

VVashingtonas. — Žemės ūkio, 
'departamento žiniomis, sovietų 
kukurūzų derlius ir šiais metais 
bus blogas. Nekalbant apie kitas, 
žinomas priežastis, sausra irgi pri
sidėjo. Šiais metais geresnis der
lius negu pernai numatomas vi
sam šiauriniam pusrutulyje, iš-į 
skyrus Sovietu Sąjungą. 

Vergija dar neišnykusi 

Geneva. - JT agentūra, kovo
janti prieš vergiją, skelbia, kad 
Afrikos valstybėse vergija kai kur 
neišnykusi. Pavyzdžiu ima Mau-
retaniją. Tenai tik vienas milijo 
nas gyventojų, jų viena dešimtoji 
dalis tebėra vergais, kiti 300,000 
pusiau vergais. Mauretanijos kons 
titucijoj pažymėta, kad vergija ne 
toleruojama, bet praktiškai to 
dar nesugeba įvesti. 

Kas nori būti orinio su
sisiekimo kontrolierium 

Washingtonas. —Federalinė 
įstaiga pradėjo formaliai priiminė 
ti pareiškimus iš norinčų būti 
oro susisiekimo kontroleriais, tre
niruotis tam darbui. Planas gali 
užtrukti porą metų. Treniravimo 
akademija yra Oklahoma City. 
Pareiškimai bus priimami 10 die
nų. Tikimasi, kad bus nemažiau 
kaip 20,000 norinčų tam darbui. 

Normaliai toji akademija per 
metus ištreniruoja apie 1,700 as
menų. Dabar norima dirbti tri
mis pamainomis ir paruošti tris 
kartus daugiau. Šalia užsiėmimų 
klasės, didelę dalį laiko jie pra
leidžia aerodromuose. 

Tebestreikuoja 12,000 kontro
lierių. Federalinis teismas išaiški
no, kad jų streikas nelegalus, kad 
jie, imdamiesi to darbo, buvo 
pažadėję jo nenutraukti, ir gin
čai su darbdaviais turi būti spren
džiami kitu būdu. Kontrolieriai 
teismo sprendimą apeliavo. 

—Trano pabėgėlių užvaldytai 
karo laivas Tabarzin buvo įp'au-
kęs į Maroko uostą Casablanca,, 
privertė uosto tarnautojus duoti Į 
jiems maisto ir vandens. O laivui Į N a u j a s Amerikos lėktuvas Boctnp 767 tik ką baigtas statyti ir pirmą kartą ištraukiamas iš gamyklos Everett, 

VVashingtonas. — Tam tikra 
federalinė aštuonių narių komi
sija siūlo išleisti įstatymą kovai 
prieš kriminalinį elementą. Ko
misiją sudarė valstybės gynėjas 
William Franch Smith. Siūlomos 
64 rekomendacijos, kurios atgra
sintų nuo blogu darbų ir neleis
tu taip lengvai nuteistiems išeiti 
iš kalėjimų. Be to, didėjant gy
ventojų skaičiui ir neproporcin
gai su tuo skaičiumi nusikalti
mams, prašoma skirti 2 bil. do
lerių vien kalėjimų statybai, nes 
dabartiniai nesutalpina ir gerokai 

pasenę. Kiti siūlomi projektai ne
būtu tokie brangūs —tik 800 Į 
mil. dolerių. Komisijai pirminin- j 
kauja buvęs valstybės gynėjas, 
Griffin Bell ir Illinojaus guber
natorius Thompson. 

Bell sako: "Ramūs amerikiečiai 
pavargo užsibarikadavę nuo kri 
minalinio elemento". Tarp kitų 
siūlymų numatoma suvaržyti 
paleidimus už užstatus, ne-
drausti teismams pristatyti ir ne-
legaliai gautų įrodymų. Reikia su-1 
varžyti ginklų pardavimą, prieš ta i ; 

paskirti tam tikrą laukimo laiką, 

kuro, ir vėl išplaukė į atvirus van
denis. 

Washington. Lėktuvas bus lengvesnis, motoras galingesnis, medžiaaa atsparesnė, su tiek pat gazolino nuskris 
trečdalį kelio toliau. Bandomieji skridimai bus pradėti kitą mėnesį. 

Žinojo apie Pearl 
Harbor? 

Washingtonas. —"VVashington 
Post" atidengė vieną sensacingą 
reikalą: slaptuose praėjusio karo 
dokumentuose užtikta, kad tada 
buvęs armijos štabo virSininkas 
gen. George Marshall prašė 1944 
prezidentinį kandidatą, N . Y. gu
bernatorių Thomas Dewey ne
skleisti viešumai, jog Amerikos 
žvalgyba turėjo slaptą japonų ko
dą, buvo iššifravusi, ir preziden
tas Rooseveltas žinojo apie japo
nu planuojamą Pearl Harbor 
ataką. Kodėl nebuvo imtasi ati
tinkamų priemonių išvengti tokių 
didelių nuostolių, lieka mįslė. 
Dewey rinkiminėj kampanijoj tos 
paslapties neatskleidė. 

— Japonija pažadėjo Vakarų 
Vokietijai šiais metais automo-

; biliy eksportą padidinti ne dau-
I giau 10 proc 

Pekinas. — Kinijoj lankosi Ka
nados užsienio reikalų ministras 
Mark MacGuigan. Užklaustas, ar 
Kanada nežada parduoti kinams 
karinių medžiagų ir ginklų, atsa
kė, kad tradiciniai jo šalis ne
mėgsta kitus ginkluoti, bet tas jo I 
atsakymas nereiškia, kad tokiu 
klausimu nebus diskutuojama. Ki- j 
nijoj išbus 11 dienų. 

San Salvador. — Prezidentas 
Jose Duarte apskaičiuoja, kad jo 
kraštas artimiausiu metu reika
lingas 400 mil. dolerių ekonomi-
nės pagalbos ir šiek tiek karinės. 
PraJo pagalbos ne vien iŠ Ameri-1 
kos, bet ir iš kitų Vakarų šalių. 

— Indijos vyriausybė pripaži
no, kad pasitarimuose su Ameri
ka bandoma užbaigti branduo
linio bendradarbiavimo sutartį, 
pagal kurią JAV siunčia Indijon 

j valytą uraną Indijos branduoli
nėm jėgainėms. įtariama, kad tą 

į kurą Indija naudoja atominėm 
I bombom gaminti. 

patikrinti, ar tas pilietis nėra pa
daręs nusikaltimų; reikalauti pra
nešti apie pamestą ar pavogtą 
ginklą; uždrausti importuoti gink
lų dalis, iš kurių nesunku juos 
būtų sumontuoti. 

Thompsonas sako, kad žmonės 
skundžiasi dėl bylų atidėliojimų, 
užvilkinimo. 

"Gatvės turi būti saugios įsta
tymų besilaikantiems, bet ne nu
sikaltėliams". 

Tuoj atsiliepė "laisvės ir civi
linių teisių" gynėjai: "Pavojus ga
li būti piliečių pagrindinėms las-
vėms", sako Bruee Ennis, organi
zacijos atstovas. 

Sutiko sumažinti 
atlyginimą 

Philadelphia. —"Buletin", po
pietinis laikraštis, žadėjo sustoti, 
davė didelius nuostolius, bet uni 
jos sutiko sumažinti atlyginimus, 
atsisakė kai kurių kitų privilegijų, 
ir laikraštis eis toliau. Laikraštis 
eina jau 134 metus, dirba 1901 
tarnautojas. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 19: Jonas Eudes, Na-
madija, Astys, Šviesuolė. 

Rugpjūčio 20: Bernardas, Fili-
berta, Tolvinas, Neringa. 

Saulė teka 6:02, leidžias 7:48. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, malonus 
oras, apie 78 laipsniai. 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 18 d. 

X gv. Kariraiero seserų vie
nuolijoje Chicagoje rugpiūčio 
3-5 dienomis vyko kursai vie
nuolijos darbų vadovavimo te
ma. Kursuose paskaitas skaitė 
Loyolos universiteto profesorius 
kun. James Doyle, SJ. kun. 
Theodore Ross, SJ — adminis
tracinis patarėjas. Prie prie šios 
konferencijos buvo numatytas 
planas švęsti Šv. Kazimiero vie
nuolijos 75-rių metų sukaktį su 
labai įvairi programa. Jubi
liejiniai metai numatyti pradėti 
1981 m. gruodžio 31 d. specia
liomis pamaldomis ir taip pat 
pamaldomis užbaigti 1982 m. 
gruodžio 31 d. Jubiliejinių me
tų tema: "Dvasinio vadovavi
mo dinamika meilės tarnyboje". 

X Kun. Donaldas Petraitis. 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo asistentas ir 
Romos vienuolyno vyresnysis, iš 
Romos a tvyko į Chicagą porai 
savaičių. Čia jis atliks įvairius 
vienuolijos reikalus, aplankys 
savo tėvus ir seserį bei kitus ar
timuosius, pailsės ir pasitars 
dėl vienuolijos darbų ateityje. 
Apsistojęs marijonų vienuolyne 
prie "Draugo" . 

X Česlovas Grincevičius, bu- X Nijolė Rita Ivaškaitė š. m. 
gegužės 30 d. gavo magistro Sv. Kazimiero seserų vienuolijos vyriausia vadovybė su paskaitininkais specialiuose kursuose. Iš kaires: tarybos 

Ves " D r a u g o " r edak to r ius , Šiuo ! ?~° " ~ R T " ~ &H ~ "ZT°'" I j n a r& ses. M. Salėsią, generalinė sekretorė ses. M. Agnesine, dvi nepažįstamos, vyriausios vadovės asistentė ses. 
metu r e d a g u o j a " D r a u g o " pir- j ^ ^ l fU^lTS^Z^HZZZ'CJ^^ i M a r i i y n Kuzmickus, vyriausioji vienuolijos vadovė ses. M. Joanella, tarybos narė ir Marijos aukšt. mokyklos 
mąjį puslapį. Kitu metu jis kar 
tu su Alina SkrupskeHene bai- ^ ^ ^ ^ į ^ ^ ^ 
gia redaguoti Juozo Brazaičio t o n e į s i g y d a m a R s į ^ ^ 

sr i tyje Loyola universi te te , Chi- Į direktorė ses. Julia Shainauskas, paskaitininkai kun. Th. Ross ir kun. prof. J. Doyle. 
cagoje. 1978 m. Nijolė baigė; 

ras tus ir vadovauja 
Lietuvių archyvui. 

Pasaulio \ 

X "Chicago Tribūne" rugpiū 

ir prancūzų kalbos. Nijolė ge
rai baigė Bostono lituanistinę 
mokyklą, šoko Bostono lietuvių 

BK JONUŠO STIPENDIJA 
T. GHDELYTEI 

Ketvirta iš eilės muziko Bro
niaus Jonušo lituanistikos sti
pendija šiais metais paskirta 
Teresei Gaidelytei, gyvenančiai 
Omahoje, Nebr. Teisėjų komisi
ja, sudaryta iš Omahoj ir Chi-
cagoj gyvenančių visuomeninin
kų, vienbalsiai pripažino, kad 
Teresė g i r i o s stipendijos verta. 
Stipendiją kasmet skiria Br. Jo
nušo našlė Emilija Jonušienė. 
Pirmąją stipendiją yra gavęs 
Robertas Saldys iš Brazilijos, 
antrąją Marytė Bizinkauskaitė 
iŠ Bostono, trečiąją Vilius Dun-
dzila iš Chicagos. 

Gaidelytė yra aktyvi skautė, 
ėjusi įvairias pareigas, pasižy
mėjusi laužavedė, laikraštėlių 
redaktorė ir iliustratorė, grafi
kė, dalyvauja visose stovyklose 
ir vadovių suvažiavimuose ir 
studijų dienose, galia skautiš
kos veiklos priklauso Omahos 
liet. Tautinių šokių grupe i ' 'Auš
ra", vietos lietuvių <*Rambyno" 

chorui, lietuviškų vad in imų , 
kultūrinių parodėlių organizato
rė. J i pasižymėjusi fotografė. 
Lankydama Sv. Marijos kolegi
ją, buvo išrinkta ir priklausė 
studentų senatui, pri imta į 
Anawim Society ir F ine A r t s 
Chapter ir iliustravo t o s kole
gijos 1978-79 metraštį . Dalyva
vo daugely foto parodų Chica
go j (Jaunimo centre) , amerikie
čių salėse, Kultūros židinyje 
(Brooklyne, N. Y.) i r kt . J o s 
nuotraukų nemaža spausdino 
"Draugas", "Skautų a idas" i r 
kiti lietuviški la ikraščiai 

NETOLIMOS PRAEITIES DOKUMENTAI 
čio 16 d. laidoje įdėjo platų tautinių šokių grupėje, dalyvavo | Surinktas ir multiplikuotas ir taisė mašinas nemokamai. 
straipsnį apie Chicagoje, Wa- liet jaunimo organizacijose ir j .-Vyriausybės žinių" komplek-
shingtone i r kitur daromas pa- 1 9 7 6 dalyvavo kaip atstovė Pa- tUL 
s tangas išvaduoti V- Skuodį. s a u l i o Lietuvių jaunimo kon- Į j ^ k ą t y l i a i ^ ^ b a i g t a &. 
Straipsnį parašė to dienraščio | & r e s e K e t u Amerikoje. 
reporteris Howard Tyner. 

delis darbas, netolimos mūsų 

Reikėjo turėti tik savo specialų 
t am reikalui popierių, o tai ir 
kainavo daugiausia, 2 tūkstan
čius dolerių tam reikalui davė 

X LB Cicero apylinkės ruo
šiamas Tautos šventės minėji
mas bus rugsėjo 13 d. 12 v. Sv. 
Antano parapijos salėje. Kalbė
tojas — dr. Petras Kisielius. 
Bus renkamos aukos lituanist. 
švietimui. Maloniai kviečiami 
apylinkės lietuviai gausiai da
lyvauti. 

X Kazys Mikolajūiras, Lietu
vos kariuomenės savanoris — 
kūrėjas, karo aviacijos pulkinin
kas, buvęs ilgametis "Draugo" 
knygų prekybos vedėjas, aplan
kė "Lietuvos bažnyčių" knygų 
autorių jo bute, susipažino su 

X Antanas Adomėnas, gyv. 
7151 So. California Ave., Chi
cago. UI., aukščiausiais pažy
miais gavo University of Chi
cago magistro laipsnį, parašv-
damas studiją tema 'Tautinis 
atgimimts Lietuvoje 19-ame am
žiuje". A. Adomėnas taip pat 
yra įsigijęs magistro laipsni iš 
pedagogikos University of Hart
ford. West Hartford, Conn. Vi
sos šitos mokslinės pastangos 
suteikia jam galimybę įsigyti 
daktaro laipsnį Chicagos uni-1 

praeities, nepriklausomos Lietu- Lietuvių fondas, o likusius apie 
vos įstatymų, potvarkių i r kitų 
aktų restauravimas, surinkimas 
i vieną seriją knygų. Konkre
čiai: 1918—1940 metų "Laiki
nųjų vyriausybės žinių" ir "Vy-

tris tūkstančius sudėjo tas pats 
Sakas, dr. Juozas Meškauskas, 
dr . Leonas Kriaučeliūnas ir inž. 
Kazys Pabedinskas. Projektą 
globojo Liet. katalikų mokslo 

riausybės žinių" sukomplektavi-[ akėdami jos Chicagos židinys, 
kuriam pirmininkauja kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC. 

delio formato. Įrištas sudaro 
20 tomų teksto ir vieną tomą 
rodykuų, užima veik tiek pa t 
vietos lentynoje, kiek Lietuvių 

mas ir "Xerox" būdu jų padau-
gimus. Teisybė, ta i nebuvo ma
sinis padauginimas, ir t o lei
dinio nebus galima pirkti, at
spausdinta tik penki egzemplio
riai. Svarbiausia, tai išgelbėta 
nuo sunykimo, nes seni laik-

versitete. Jis specializuojasi Eu-! r aščiai j au buvo tiek sutrūni-
ropos intelektualinės istorijos j fe k a d J1* naudoti, vartyt i ne-
nagrinėjime. | buvo galima, o dabar jų kopi- j enciklopedija. Vienas egz. (Pa-

i jas bus galima ir vartyti, ir stu-! šaulio lietuvių archyve, Chiea-
.. . , , . „ * Komp. Antano Vanagaičio i d i juo t į . ~ " : goję, Jaunimo centre) lieka ne-

veikalo paruosimo darbais. Ypač kūrinių koncerte, rugsėjo 27 d., 
domėjosi savo gimtosios Vadok- Į 3 v . p . p . jaunimo centre progra- \ 
lių parapijos iliustracine medžią-į m ą atliks Toronto mišrus cho-1 
ga, suteikė kai kurių pastabų. I r a s "Volungė", vadovaujamasi 
Įvert indamas nelengvas leidėjui D. Viskontienės ir solistai A. | 
pastangas išleisti serijinį 6 to- Brazis, A. Gaižiūnienė N. Lin-i 
mų veikalą, paliko 1000 dolerių kevičiūtė, J. Varnelis. Chorui) 
auką Panevėžio vyskupijos (IV-1 akompanuos P. Vytas, solistams į 

' — D. Lapinskas. Rengia "Mar-į 
gutis". Bilietai Vaznelių preky- j 
boję ir "Margučio' 'raštinėje." 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUGAVO POLICININKUS 

VAGIANT 

Du Chicagos policininkai, Ste-
phen W. Webster, 33 m., ir Ty-
ron L. Pickens. 32 m., sugauti 
vagiant, kai jie buvo tarnyboje, 
uniformuoti ir važinėjo polici
jos automobiliu. Mačiusieji už
rašė jų automobilio numerį ir 
net vieno žvaigždės numerį. Iš 
vienų namų jie pagrobė televizi
jos rekorderį, laikrodžius ir 

Vienas V2 atspaudų egzemp- į brangenybių. J ie suspenduoti ir 
liorius, pilnas komplektas, turi 
daugiau negu 900 puslapių di-

jam tomui) paremti. 

X Prof. M. Mackevičiaus pa
gerbimas 75 metų sukakties pro 
ga rengiamas spalio I i d. 3 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Bus t rumpa akademi
ja, meninė dalis, kurią atliks 

X ALRK Moterų sąjungos 46 
kuopos susirinlamas bus sekma
dienį, rugpiūčio 23 d., 2:30 vai. 
p. p. pirmininkės Jean Pargaus-

viešnia iš Floridos sol. Juzė kienės namuose, 8411 So. Ko-
Krištolaitytė-Daugelienė, ir vai- ! mensky Ave. Pranešimus iš AL-
šės. Platesnių informacijų ir re- RK Moterų sąjungos seimo, ku-
zervacijų galima gauti skambi- į ris vyko Clevelande, Ohio, pa-
nant O. Gradinskienei te!. 376-
1998. 

X "Galerijoje" šį rudenį bus 
gausus parodų derlius. Rugsėjo 
pradžioje vyks dail. Prano Gai
liaus paroda, po to bus dail. V. 
Igno, P. Petravičiaus ir kitų. 

darys seimo kp. atstovės Vikte- i 
ria Leone, Marija Jurgel, Emi-
t e B. Prose ir Elena Kodis. Vi-
sos narės kviečiamos dalyvauti. 

x Jonas ir Izohna Gyliai su 
dukrelėm Viktutė ir Rita, gyv. 
Manilus, New York, buvo atvy-

bus teisiami. 

GAUJOS PRIEMIESČIUOSE 

Lituanistikos seminare netoli Clevelando 
J. Lenkauskaitė i5 Clevelando. 

K. Slotkus iŠ Kolumbijos ir 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

X J ū r ę kapitonas B. Krikštn-

"Vyriausybės žinių" (V2) 
komplektų niekur Amerikoj vie
noj vietoj nebuvo. Tie, kurie tai 

rištas tam, kad visi, kurie no
rės pasinaudoti kuriuo VŽ nu
meriu, nesunkiai jį galėtų nu
sikopijuoti. Apskaičiuota, kad 
jei būtų reikėję spaustuvėje di-

kę atostogų metu į Chicagą ap- padarė, atskirus VZ numerius 
lankyti savo draugus ir pažįsta- surankiojo iš visur. Daugiausia 

paitis, Chicago, m., knygos mus. Ta proga aplankė "Drau-| jų buvo Lietuvos pasiuntinybė-1 didesnj kiekį egz. Spausdinti, 
"Jūrų keliais", jūrų kapitono at-i gą- įr įsigijo naujausių leidinių j je VVashington ir Lietuvos kon-j būtų kainavę apie 90,000 dol. 
siminimai autorius, buvo atvy- j ir medžio drožinių už didesnę! sulatuose. Maloniai talkininką-1 Tie keli paminėti entuziastai 

Žiaurios Chicagos mieste gau
jos ima plėsti savo organizuotą 
veikimą priemiesčiuose. Tą su
sekė specialus policijos dalinys 
sekti gaujų veikimą. 

KVIETIMO TARYBOS 
TURTAS 

Chicagos švietimo taryba tu
ri 119 nuosavybių, kurios tie
siogiai nėra surištos su mokyk
lomis. IŠ tų nuosavybių susi
daro apie 990,000 dol. metinių 
pajamų. 

ŠŪVIAI I š AUTOMOBILIŲ 

Keturi žmonės rugpiūčio 15 d. 
buvo sužeisti iš pravažiuojančio 
automobilio paleistų šūvių prie 
2361 S. Whipple S t , Chicagoje. 
Sužeisti jauni vyrai 19-21 m. 
Policija aiškina priežastis ir ieš
ko kaltininkų. 

MIRTIS BALIONE 

Penki žmones užsimušė, kai 
šilto oro balionas palietė dide
lės įtampos elektros laidus ir 
užsidegė. Nelaimė įvyko rug
piūčio 16 d. 3a r r ing ton Hills, 
netoli Chicagos. 

400,000 DOL. 1$ FESTIVALIO 
Chicagos festivaly Navy Pier 

pajamų buvo 5.3 mil. dolerių, 
išlaidų — 4.9 mil. dol. Pelno liks 
apie 400,000 dol. Pirmą kartą 
Chicagos miestas už leidimus 
pardavinėti maistą ir gėrimus 
festivaly gavo daugiau kaip mi
lijoną dolerių. Festivalį aplankė 
834,000 žmonių. Festivalis bai
gėsi sekmadienį, liepos 9 d. 

CHICAGĄ SU KRISTUMI 

Grant parke rugpiūčio 15 d. 
buvo susirinkę tūkstančiai žmo
nių į religines apeigas "Ameri
ka už Kristų". Skambėjo reli
ginės giesmės, buvo sakomi pa
mokslai. Nors buvo dešimtys 
tūkstančių žmonių, visi laikėsi 
tvarkingai ir pohcininkai sau 
ramiai stovėjo paunksmėje. 

ATIDĖJO VEDYBAS DEL 
SCENOS 

Aktorė Shelley Winters bu
vo nusistačiusi ištekėti rugsėjo 
19 d., tačiau "Gingerbread La-
dy" vaidinimas Drury Lane tea
tre Water Tower Chicagoje, kur 
ji dalyvauja, eina taip gerai, 
kad yra pratęsiamas ilgiau nu
matyto termino ir aktorė dėl 
scenos atideda vedybas toliau. 

SUSITARTA SU MOKYTOJAIS 

Chicagos švietimo taryba su
sitarė su mokytojų unija dėl 
naujos sutarties. Mokytojams 
bus padidintas atlyginimas ir 
pensijos, kas pareikalaus 78 
mil. dol. naujų lėšų. Susitarimo 
pasiekta vedant derybas išti
sas dvi dienas. Dar mokytojai 
turės patvirtinti sutartį. 

Terese Gaidelytė 

Tie, kurie Teresę rekomenda
vo tai stipendijai, t a r p ki tko 
rašė: "Kai suvedame jos atsie-
kimus, darosi stebuklingas vaiz
das... Tokia gabi lietu vaite t ik
rai ver ta atžymėjimo ir pagal
bos" (Dr. R. Str ikas, Akademi
nio skautų sąjūdžio vadijos 
pirm.) "Gaidelytė pasišventusiai 
dirba ne tik visuomeninėje lie
tuvių veikloje, bet pasiryžusi 
ir savo tolimesnes studijas pa
kreipti lituanistikos krypt imi, 
jei t a m būtų paskatinta. . . Ne 
daug turime tokių pasišvenusių 
jaunuolių..." (Algimantas Ke-
zys, S.J.). 

Teresė dabar siekia magis
tro laipsnio Creightono univer
sitete, Omahoj. Sveikiname. 

G. 

'iiiiiiiimmmimiitiiimiiiiiiimmmmiii 

Kazio B a r a u s k o 
B "Draugo" Rimties Valandėles 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelia šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jia juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

kęs į "Draugą" ir jsigijo nau
jausių leidinių. Minimą knygą, 
kuri turi gerą pasisekimą skai
tytojų tarpe, galima gauti 
"Draugo" administracijoje. Kai
na su persiuntimu 10.85 dol. 

sumą. 
X P. Matulionis. Sturgis, 

Mich.. pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė 10 dol. auką ir ge
rus linkėjimus visam "Draugo" 
štabui. Ačiū. 

vo ir tarpninkavo Lietuvos ge- į dirbo kasdien ištisus penkis mė-
neralinė konsule Juzė Daužvar- i nesius. Niekas jiems už tai ne-
dienė. ! sumokėjo. 

Iniciatyvos ėmėsi ir daugiau- j Originali ir pati reikšmingiau
sia darbo bei lėšų įdėjo Jonas į s i a Lietuvos valstybės kūryba 
Sakas-Sakevičius. Į pagalbą at-1 buvo įstatymai ir potvarkiai, ku-
ėjo Juozas Dėdinas. Leonardas; rie buvo leidžiami nuo nepri-

* R,,KP>«čfc> 28 dieną važiuo- Kerulis i r Liudas Kairys. "Xe-, klausomybės pradžios, nuo pir^ 
'Sun n m e s sekmadienio lai-; jame j naująją lietuvių koloniją 

x Mary Stanevičius, skelbia 

rox"' kopijavimo mašinas vel
tui leido naudotis žinomas spaudoj, savo kūrinius nuo rugpiū- į Sunny Hrils, Floridoje Tetef 

So 17 d. išstato Do Roth-s: 737.1717. (* . ) stuviiūnkas Vladas Vijeikis. Jis 
Blackhawx restorane. 139 N. 
Wabash. Chicagos miesto cent
re. Naudodama arklį, ji mėgs
ta piešti spalvingus gamtovaiz
džius. Paroda tęsis iki rugsėjo 
14 d. 

x Ance's Restorane, 4506 W. 
SSrd St., tol. 284-9495, kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t ) . 
Priimama užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak.. šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (ak.) sv..',-.. važiuoja pasiv^JbnAti i: 

Rudžių ūkyje 
..... f.~- , 

mosios vvyriausybes sudarymo 
1918 metų rudenį, iki tos nepri
klausomybės praradimo, 1940 
rugpiūSo mėnesio. VŽ buvo 
skelbiamos sutartys su kitomis 
valstybėmis, visokie aktai, leistų 
veikti draugijų registrai, vie
šojo pobūdžio nutarimai, testa
mentai, varžytynės, akcinių ben 
drovių balansai, pamesti pasai, 
dėjo pavardžių keitimus, savi
valdybių įsakymus, prekybos 
registrus ir kt. V2 leidimą su
stabdė tik bolševikai, tuo pa
brėždami Lietuvos okupaciją ir 
Lietuvos, kaip suvereninės vals
tybės, panaakhiimą. 

Tie, kurie ateity norės apie 
Uetuvos gyvenimą dalykiškai 

kalbėti, negales apseiti nuo pa
grindinių istorinių šaltinių — 
įstatymų rinkinio, kuris apima 
plačias gyvenimo sritis, ir ku
riame lietuviškas valstybingu
mas pasirodė originalus ir su
brendęs. Dokumentinę medžia
gą svarbu išsaugoti ateities kar
toms Ypač turėtų atkreipti į tai 
dėmesį jaunoji lietuvių moksli
ninkų karta, pastudijuoti Lietu
vos valstybingumą. 

Šiandien su dėkingumu mini
me tuos kelis asmenis, kurie su
organizavo ir iki galo įvykdė 
nepaprastai svarbų mūsų istori
jai projektą, pašventė savo ilgų 
mėnesių darbą, sudėjo pinigus. 
Su tokiu pat dėkingumu prisi-
mintumėm ateity ir tuos, kurie 
imtųsi iniciatyvos išgelbėti nuo 
visiško subyrėjimo bibliotekų 
lentynėse ir ki tus nepamaino
mus istorinius šaltinius, pvz. 
Steigiamojo ir kitų Seimų ste
nogramas. Gerai paieškojus, jų 
būtų galima užtikti. Turime ne
mažą inteligentų kadrą, kurie 
žinotų, kur tų leidinių ieškoti ir 
ką su jais daryt i . Laukiame. 

C O. 

Gražios dovanos mažiesiems 
PLOKŠTELES 

ZUIKIS PUIKIS. Autoriai — Vytė nemunėlis, Stasys Džiugas, 
Janina Narūne, Jurgis Gliaudą ir kiti. Jgroj imas: Šarūno 
Peckaus. Atlieka Grigaitytės, Tijūnėliai, Venclovai. Kaina $6. 

ANTRIEJI ŽIRGELIAI. Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakos, dainos 
ir muzikinė palyda — Faustas Strolia. Kaina $5.00. 

PASTABA: 
Užsakant plokšteles reikia pridėti $1.00 pers iunt imo 

išlaidom. Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS", Ą5J,5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 -1980 ) 
THOMAS RF.MFJKIS 

[nstitute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL , 1980. 
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė. 

Veikalas išleistas anglų kalba, i l iustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi šiol išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicagą IL 60629 
Dlinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 
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Organizuotas bažnyčių naikinimas Žemaitijoje 
Neįmanoma ir išskaičiuoti visu prieš bažnyčias ir bažnytinius asmenis padarytų nusikaltimų 

(Tęsinys iš vakar dienos) rrai-) apiplėšta 2 kartus: 1977. IV., 
14. 1979. VI. 20, po įsilaužimo! J1, ~ a i š k i a i i d eo I o S i n h * n u s i " 

Varputėnų bažnyčioje (Kelmės * a l t ė l i ų - nes rnatena mių verty-
raj.), vaizdas baisus - v i s i alto-' b l ^ nepagrobe, paauksuotu baz-
riai nusiaubti, sudarkyti, pavog-! n y t i n i l * į n ^ n e P a v ^ 0

e - • * * 
ti trys relikvijoriai, 2 kryžiai ir kt. | * Svc". Sakramentą^ 1980. X. 
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išimtas iš ta-I zakristiją nusikaltėliai nepajėgė, 
įsilaužti, nes ji labai sustiprinta | b e m a k u h o ^ b ^ . p a h i ! a s ^ s u

1 į > ™ . u " 
po ankstesnio įsilaužimo (prieš 
metus). Abiejų įsilaužimų pikta-

nine ant altoriaus, išnešta 16 žva
kidžių. Nusikaltėliai nesurasti. 

klupti. I klebono butą jie įsiver
žė su didžiausiu triukšmu, taip 
išspirdami duris, kad net trūko 
staktos. Aukų šauksmas taip pat 
buvo didelis. Bet nusikaltėliai 
triukšmo nenusigando, o kelias 
valandas kankino kunigą, ger
dami konjaką. Nusikaltimo vie
toje apžiūrėti nužudyto kunigo 
kūną nebuvo įleistas joks kuni
gas, net vyskupijos valdytojas 
kun. A. Vaičius. Turime pagrin-

dariai nesurasti. 15. 1979. XI. 23 Į 22. 1980. X. 22 Varnių švento-
žiauriai nusiaubta Alsėdžių bažny-1 riaus vartuose (Telšių raj.) iš-
čia (Plungės raj.): sulaužyti 7 ta I daužyti langeliu stiklai, pavogtos I do bijotis, kad ir šį kartą Vidaus 
bernakuliai, Švč. Sakramentas iš j Rūpintojėlio statulėlės. NusŽkal- j reikalu ministerijos darbuotojai 
barstytas, daug šventų vertingų 
daiktu pavogta, nepaliestas tik Šv 

minklas baigiamas gaminti, — 
net Kultūros ministerija negali 
nieko padaryti. Šitokiu elgesiu 
tarybiniai LTSR pareigūnai ir 
skatina ideologinius chuliganus 
prieš Bažnyčią ir šventus daiktus. 

Ta pačia proga norime primin
ti Klaipėdos bažnyčios bylą. 1956 
m., TSRS buvusio premjero N. 
Chruščiovo laikais, buvo gautas 
oficialus leidimas bažnyčios sta
tybai, ir visi Lietuvos tikintieji 
savo lėšomis ir darbu ją pasta
tė. Prieš pat pašventinimą, 1960. 
VIII. 15, bažnyčia buvo atimta 
ir 1961 paversta filharmonijos 
sale. Savo skriaudą 1961 m. raštu 

tėliai neišaiškinti. į nenorės žmogžudžiu - sadistu iš 
23. 1980. III. 5 nusikaltėliai, i aiškinti ir neras baudžiamojo 

Kazimiero altorius. Nepavogtos ; įsilaužę į Lomiu bažnyčią (Tau- į kodekso straipsnio jiems nubaus-
meninės vertvbės ir aukų dėžu-i ragės raj.), išbėrė Švč. Sakramen- j ti. Tuo labiau, kad pareigūnai, i išdėstė daugiau negu 3000 tikiu-

čiujų, 1979. III. 6 raštu — 10241 
tikinčiųjų, 1979. XI. 15 raštu — 
148,149 tikinčiųjų, 1980. IV. 
1 raštu — užklausimu — 610 ti
kinčiųjų- Tarybinė valdžia į ma
sinius darbo žmonių tikinčiųjų 
skundus ir prašymus neatsakė. 
Padaryta skriauda ne tik Klaipė
dos tikintiesiems, bet ir visai Lie
tuvai. 

tės — aiškus bedieviu darbas iš-į tą, pagrobė komuninę. \ tardydami žmones, ne apie nusi-
niekinimo tikslais. Tą naktį kul-' 24. 1980. X. 30 nusikal- kaitimą klausinėjo, o apie nužu-
tūros namuose vyko pasilinksmi-! tėliai nepajėgė įsilaužti į Tirkšlių dyto klebono ydas. Jie skleidžia 
nimas. Kaip visada, po tokių "kul į bažnyčios (Mažeikiu raj.) taber- kalbas, kad kun. L. Šapoka ne-
tūros" naktų šventorius priterštas,! m^mmmmmm^...^mmmmmm^m^mm^m^mm^m^.^^^mmM__ 

nusi paverstas tualetu. Tokie 
kalteliai, neišaiškinti. 

16. Iš Gadunavo bažnyčios 
(Telšių raj.) įsilaužus 1980. I. 30, 
išneštas švč. Sakramentas, baž
nytiniai indai ir kryžius. Po to 
Švenčiausiasis nebelaikomas baž
nyčioje, todėl 1980. VIII. 17, iš-

.1 "Prieš eilę metų visoje Lietuvoje bedievių rankomis 
organizuotai buvo nuskubti kryžiai ir koplytėles. 
Sunaikinta daug meniškos liaudies architektūros. 
Ir dabar kryžių naikinimo darbą LTSR vykdo net 
oficialūs tarybiniai organai". 

Iš demonstracijų Chicagos miesto centre, kai buvo protes tuojama ir reikalaujama iŠ sovietų koncentracijos stovyk
los išleisti Amerikoj gimusį profesorių Vytautą Skuodį. Demonstracijose kalbėjusieji: kongresmanas H. Hyde, vals
tybes gynėjas R. Daley. PLB pirmininkas V. Kamantas, Chicagos seniūnas R. Puchinski, 111. senatorius F. Sa
vickas, Chicagos seniūnas F. Brady. Demonstracijas su plačiais komentarais popietinėse ir vakarinėse progra
mose parodė visi didieji televizijos kanalai, pridėdami ir tą namą, kur Skuodis yra gimęs. Nuotr. Jono Kuprio 

Vel už spygliuotų vielų 
Bangkokas. — Vakarų diplo

matu žiniomis, Vietname į sto-
, , . , , . vykias uždarinėjami anksčiau pa-

ii°^^JaSPT?r> T 1 0 g i leisti iš "perauklėjimo" stovykly, Tas, TSRS Genera nį Prokuro-1 , • „• v r* * \/~ . i , 7 * . . . , . , . ! daugiausia buvę Pietų Vietnamo 
rą, |prasydami asmeniškai įsikišti | k a r i a j T i e ^ ^ - ^ . ^ ^ 

Sovietai išbandė 
neutronine bombą 

Prancūzijos gynybos ministras 
Charles Hernu. Sakė, kad sovie
tai bombą išbandė. Grupė Ame
rikos senatorių, kurie 1978 lapkri-

Bonna. — Egon Bahr, kanclerio j čio mėnesį apsilankė pas Brež-
Helmut Schmidt socialdemokra-' neva, girdėjo iš jo, kad sovietai 
tu partijos narys sako, kad sovie- neutroninį ginklą išbandė, bet nuo 
tai jau išbandė neutroninę bom- : gamybos "atsisakė". Kas gali pa-

tarp 50 ir 200 tūkstančių. 

— Irako sovietų gamybos ra
ketos vėl padarė žalos I r a n o Ah-
wazo mieste, ku r sugr iaut i 52 
namai, žuvo 13 žmonių i r buvo 
daug sužeistų. 

do raj.) nusikaltėliai įsilaužė du I bonas kun. Leonas Šapoka. Nu-j buvo nusiaubti kryžiai ir koply- I^V įstatymu griežtumu nubaus-
kartus. Milicija atsisakė imtis prie j sikaltėliai įsilaužė į klebono ir ki- kėlės. Sunaikinta daug meniškos! n' • padaryti galą terorui. O Lie-
monių, nes niekas nepavogta. į tame namo gale gyvenan- liaudies architektūros. Ir dabar i tuvos TSR atsakingus už viešąją 

18. 1980. V. 12 Išplėšta Tryš- |čį0 j u o z o Kvietkausko butus. S. į kryžių naikinimo darbą LTSR j tvarką darbuotojus už apsileidi-
kių bažnyčia (Telšių raj.), pa- j Kvietkauskas sunkiai sužeistas j vykdo net oficialūs tarybiniai or-įmą pareigose patraukti baudžia-
vogta komuninė, 4 žvakidės, §v. j gydės, Telšių ligoninėje, o kuni-įganai. Pav. Akmenėje ant prelato j mojon atsakomybėn, nes aiškus 
Kryžiaus relikvijos. Nusikaltėliai j g a s L §apoka buvo sadistiškai į daktaro Kaliksto Kosakauskio ka- į abejingumas ir tikintiems daro-
nesurasti. j kelias valandas kankinamas (visi Į po stovi senas paminklas — kry- į mos skriaudos netiesioginiai ska-

19.1980. IX. 27 Batakių (Tau-| minkštieji audiniai sumušti, su-į žius, įtrauktas į valstybės sau-' tina nusikaltėlius varyti baisų 
ragės raj.) kultūros namuose vy-Į žaloti, stuburas nulaužtas). Lai-jgojamų paminklu sąrašą (Nr. V -į nusikalstamąjį darbą, 
ko šokiai, po to buvo sulaužytas į dotuvės įvyko spalio 17 d., daly- ; 187). Akmenės LDT vykd. komi-į Kunigų tarybos nariai — ku-
kryžius šventoriuje ir sudaužyta į vaujant dideliai tikinčiųjų mi- \ tetas numatė šį kryžių nugriauti, Į nigai: 
Šv. Roko statula. Nusikaltėlius. niai ir daugiau kaip 100 kunigų.'. užsakė naują paminklą, nieko Į Julius Budreilds, Jonas Kau-
išaiškino patys tikintieji. ; Pasipiktinimas šiuo siaubingu į bendro neturintį su religija. Tai \ neckas, Adomas Mileris, Adolfas 

20. 1980. X. 17 piktadariai, įsi-: įvykiu didelis. Visiems kyla klau-; kunigo — Žemaičių vyskupijos \ Pudiemys. Vincentas Senkus, Ber-
laužę į Juozapavo bažnyčią (Siau-; simas, kaip žmogžudžiai - sadis-; kapitulos nario, ilgamečio Akme- į nardąs Takusis, Jonas Gedvilą, 
lių raj.) paėmė bažnytinius indus ! tai galėjo visą naktį be baimės'nės klebono kapo išniekinimas. Į Alfonsas Lukoševičius, Tadas 
ir statulas. Nusikaltėliai nerasti. | dirbti savo juodą darbą, nebijo- Nepaisant tikinčiųjų protestų, Į PoŠfoz, Petras Puzaras, Antanas I s į j a sįūlo išleisti įstatymą kovai 

prieš kriminalinį elementą. Ko
misiją sudarė valstybės gynėjas 
William Franch Smith. Siūlomos 
64 rekomendacijos, kurios atgra
sintų nuo blogų darbų ir neleis
tų taip lengvai nuteistiems išeiti 
iš kalėjimų. Be to , didėjant gy
ventojų skaičiui ir neproporcin
gai su tuo skaičiumi nusikalti
mams, prašoma skirti 2 bil. do
lerių vien kalėjimų statybai, nes 
dabartiniai nesutalpina ir gerokai 

vą birželio mėnesį, parvežė įro-! paskelbti pavojaus padėtį, kai pra 
dymų. "Mes turėjom savo ranko.sidėjo riaušės ir peštynės tarp 
je parašytą juodu ant balto", sa-l dviejų tautybių —Sinhalese ir Ta 
ko Bahr. Komisijai vadovauja mils. Tamils yra mažesnė taute-
buvęs Švedijos ministeris pirmi-; lė, tik 1.4 mil. gyventojų, jaučia-
ninkas Olof Palme. :si skriaudžiama ir nori atskiros, 

Rugpiūčio 10 tą patį pasakė ir nepriklausomos valstybės. 

GRIEŽČIAU SU KRIMINALINIU 
ELEMENTU 

VVashingtonas. — T a m tikra 
| federalinė aštuonių narių komi-

21. Kuršėnų bažnyčia (Šiaulių į darni, kad juos kas nors gali už-Į kryžius buvo nugriautas, pa-1 Šeškevičius, Vincentas Vėlavičius. 

Kas nori būti orinio su
sisiekimo kontrolierium 

Washingtonas. —Federalinė 
įstaiga pradėjo formaliai priiminė 
ti pareiškimus iš norinčų būti 
oro susisiekimo kontroleriais, tre
niruotis tam darbui. Planas gali 
užtrukti porą metų. Treniravimo 
akademija yra Oklahoma City. 
Pareiškimai bus priimami 10 die
nų. Tikimasi, kad bus nemažiau 
kaip 20,000 norinčų tam darbui. 

Normaliai toji akademija per 
metus ištreniruoja apie 1,700 as
menų. Dabar norima dirbti tri
mis pamainomis ir paruošti tris 
kartus daugiau. Šalia užsiėmimų 
klasės, didelę dalį laiko jie pra
leidžia aerodromuose. 

Tebestreikuoja 12,000 kontro
lierių. Federalinis teismas išaiški
no, kad jų streikas nelegalus, kad 
jie, imdamiesi to darbo, buvo 
pažadėję jo nenutraukti, ir gin
čai su darbdaviais turi būti spren
džiami kitu būdu. Kontrolieriai 
teismo sprendimą apeliavo. 

—Irano pabėgėlių užvaldytas 
karo laivas Tabarzin buvo įplau
kęs į Maroko uosta Casablanca, 
privertė uosto tarnautojus duoti 
jiems maisto ir vandens, o laivui 
kuro, ir vėl is'plaukė į atvirus van
denis. 

Tik kelione buvo 
ilgesne 

Lisabona. —Portugalijos oro 

Tik Rusijoj prastas j Vergija dar neišnykusi 

d e r l l U S Geneva. - JT agentūra, kovo
janti prieš vergiją, skelbia, kad 

VVashingtonas. — Žemės ūkio Afrikos valstybėse vergija kai kur 
susisiekimo kontrolieriai, solidari "departamento žiniomis, sovietų neišnykusi. Pavyzdžiu ima Mau-
zuodami su streikuojančiais ame. kukurūzu derlius ir šiais metais, retam ją. Tenai tik vienas milijo 
rikiečias, dvi paras boikotavo 
Amerikos lėktuvus, bet dėl to su
sisiekimas nenutrūko, lėktuvai bu 
vo nukreipti daugiau per šiauri
nį Atlantą. Kelionės buvo ilges
nės maždaug porą valandų. 

bus blogas. Nekalbant apie kitas i nas gyventojų, jų viena dešimtoji 
žinomas priežastis, sausra irgi pri-, dalis tebėra vergais, kiti 300,000 
sidėjo. Šiais metais geresnis der
lius negu pernai numatomas vi-

pusiau vergais. Mauretanijos kons 
titucijoj pažymėta, kad vergija ne 

sam šiauriniam pusrutulyje, iš-'; toleruojama, bet praktiškai to 
skyrus Sovietų Sąjungą. : dar nesugeba įvesti. 

pasenę. Kiti siūlomi projektai ne- patikrinti, ar tas pilietis nėra pa
būtu tokie brangūs —tik 800;daręs nusikaltimų; reikalauti pra-
mil. dolerių. Komisijai pirminin-. nešti apie pamestą ar pavogtą 
kauja buvęs valstybės gynėjas; ginklą; uždrausti importuoti gink-
Griffin Bell ir Illinojaus guber-; lų dalis, iš kurių nesunku juos 
natorius Thompson. ibūtų sumontuoti. 

Bell sako: "Ramūs amerikiečiai • Thompsonas sako, kad žmonės 
pavargo užsibarikadavę nuo kri ] skundžiasi dėl bylų atidėliojimu, 
minalinio elemento". Tarp kitų į užvilkinimo. 
siūlymų numatoma suvaržyti i "Gatvės turi būti saugios įsta-
paleidimus už užstatus, ne- j tymų besilaikantiems, bet ne nu
drausti teismams pristatyti ir ne- i srkaltėliams". 
legaliai gautų įrodymų. Reikia su-j Tuoj atsiliepė "laisvės ir civi-
varžyti ginklų pardavimą, prieš tai ! linių teisių" gynėjai: "Pavojus ga-
paskirti tam tikrą laukimo laikąMli būti piliečių pagrindinėms las-

jvėms", sako Bruce Ennis, organi-

Žinojo apie Pearl 
Harbor? 

Washingtonas. —"Washington 
Post" atidengė vieną sensacingą 
reikalą: slaptuose praėjusio karo 
dokumentuose užtikta, kad tada 
buvęs armijos š tabo viršininkas 
gen. George Marshall prašė 1944 
prezidentinį kandidatą, N . Y. gu
bernatorių Thomas Dewey ne
skleisti viešumai, jog Amerikos 
žvalgyba turėjo slaptą japonų ko
dą, buvo iššifravusi, ir preziden
tas Rooseveltas žinojo apie japo
nų planuojamą Pearl Harbor 
ataką. Kodėl nebuvo imtasi ati
tinkamų priemonių išvengti tokių 
didelių nuostoliu, lieka mįslė. 
Dewey rinkiminėj kampanijoj tos 
paslapties neatskleidė. 

_ . , . „ . . . . . , , . „ zacijos atstovas. 
Pekinas. — Kinijoj lankosi Ka

nados užsienio reikalų ministras 
Mark MacGuigan. Užklaustas, ar c .« v . 
Kanada nežada parduoti kinams 3 U t l K O S U m a z m t l 
karinių medžiagų ir ginklų, atsa- a t l v g i n i l T i a 
kė, kad tradiciniai jo šalis ne- 7 o " r 
mėgsta kitus ginkluoti, bet tas jo į pn į l adelphia. —"Buletin", po-
atsakymas nereiškia, kad tokiu p i e t i n i s l a j k r a š t i s > ž a d ė j 0 ^totU 
klausimu nebus diskutuojama. Ki- į d a v ė d i d e ! i u s nuostolius, bet uni 
nijoj išbus 11 dienų. j -]OS ̂ ^ s u m a z i n t i a tlyginimus, 

San Salvador. — Prezidentas ; atsisakė kai kurių kitų privilegijų, 
Jose Duarte apskaičiuoja, kad jo j ir laikraštis eis toliau. Laikraštis 
kraštas artimiausiu metu reika-į eina jau 134 metus, dirba 1901 
lingas 400 mil. dolerių ekonomi- j tarnautojas. 
nės pagalbos ir šiek tiek karinės. 
Prašo pagalbos ne vien iš Ameri
kos, bet ir iŠ kitu Vakarų šalių. 

— Indijos vyriausybė pripaži
no, kad pasitarimuose su Ameri- madija, Astys, Šviesuolė. 
ka bandoma užbaigti branduo-j Rugpjūčio 20: Bernardas, Fili 
link) bendradarbiavimo sutartį,, berta, Tolvinas, Neringa. 
pagal kurią JAV siunčia Indijon j jaulė teka 6:02, leidžias 7:48. 
valytą uraną Indijos branduolį 

KAJ.FYDOIUTS 

Rugpjūčio 19: Jonas Eudes, Na-

N'auįas Amrriktv. lėktuvas Boeing ~^7 tik ką haitrta>; Matyti ir pirmą kartą įtraukiamas J5 gamyklos Everett, 
Washin^toa LfktBl T^ bos lengvesnis, moti ™ s ,-r.ilingtv mv medžiaga atsparesnė, su tiek pat gazolino nusiris 

; trendai] kelio tolinu Randoįv.irji ^kr;..1ir.iai hu<; pra<U'-ti kitą mt-nesj. 

— Japonija pažadėjo Vakarų 
Vokietijai šiais metais automo- | nėm jėgainėms. įtariama, kad tą 
bilių eksportą padidinti ne dau-

ORAS 

i 

\ 

giau 10 proc 
kurą Indija naudoja atominėm Daugiausia saulėta, malonus 
bombom gaminti. oras, apie 78 laipsniai. 
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VAKARŲ PADANGĖJE 
-

• 

• 

Los Angeles skautai ir skau
tės stovyklauja nuosavoje 
"Rambyno" stovyklavietėje 
San Bernardino kalnuose nuo 
rugpiūčio p i rmos dienos . 
Abiem pastovyklėm vadovau
ja jauni vadovai, ir reikia pa
stebėti, kad stovykloje y ra ge
ra tvarka, vyrauja lietuvių 
kalba, kuriai čia teikiamas di
delis dėmesys. Veikia net "gy
vas žodynas", kuriam pradžią 
davė fil. Edmundas Kulikaus
kas. 

"Lietuvos Laukų" skaučių 
pastovykles vadovės visos jau
nos vyr. skautės: viršininke 
yra v. si. Angelė Sodeikaitė, 
pavaduotoja v. si. Laima Ba-
siulytė. Kitos vadovės yra: si. 
Daina Petronytė, si. Vilija 
Variakojytė ir pirmą savaitę 
buvo v. si. Danutė Prasauskai-
tė, kuri kas vakarą pravesda
vo skiltimis susimąstymo bei 
Dievo pažinimo valandėles. 
Skautėm tos sumastymo va
landėlės labai patiko. 

Skautės, kurių čia yra dau
giau 40, labai gražiai įsirengė 

> . savo pastovyklę. Veikiama 
|2SL skiltimis, kurios tarpusavyje 
~-* entuziastingai konkuruoja taš-
«•«•- kais. Programa pilna: akį žavi 

stovyklavietės papuošimai, 
įvairūs pijonerijos darbai. 
Užsiėmimai yra labai įvairūs: 
gamtos iškylos, pirmos pagel-

; ;,; bos diena, įrengimas susimąs
tymo vietos su aukuru: rado 
laiko pagaminti ir lietuviškų 
verbų bei apie jas sužinoti. 

Skautų pastovyklė pavadin-
- ta "Lietuvos Kaimu". Jos virši

ninkas yra v.sl. Saulius Viz-
•, girdas, padėjėjas v. si. Dobilas 

Steikūnas. Skautų vadam pa
deda si. Algis Avižienis ir v. si. 
Darius Prasauskas. Daugiau 
30 skautų visą savaitę statė 
komplikuotus įrengimus, įren
gė gerą virtuvę ir gražų lauko 
stalą. Savaitės gale vaišino se
ses pietumis savoj virtuvėj. 
Kas vakarą broliai, vadovau
jami v.sl. Dobilo Steikūno, ruo
šėsi metereologijos specialy
bei. O sąlygos puikios — dangų 
ir žvaigždes kas vakarą gali
ma beveik ranka pasiekti. 

Neapsieinama, žinoma, ir be 
mūsų veteranų. Stovyklos 

viršininkas yra v.s. fil. Myko
las Naujokaitis. J a m prireikus 
išvykti, pareigas laikinai per
ėmė v.s. Vaclovas Sviderskas; 
iždininkė ir skaučių globėja ps. 
Renė Vizgirdienė; stovyklos 
darbų koordinatorius v.s. fil. 
Valentinas Varnas . P i rmą 
savaitę virtuvėje dirbo ne
pailstanti ps. Danutė Janu
tienė, padedant ps . Lialei J a r a -
šūn iene i ir s i . V io le t a i 
Gedgaudienei. Sani ta ru buvo 
si. Arūnas Banionis; ūkio vadu 
— s. K. P r i šman tas . Antrą sa
vaitę virtuvę perėmė p. Rūta 
Mulokienė ir fil. Birutė Viskan
tienė, ta lkininkaujant mo
tinoms. Ūkio vadu bus An
t a n a s Kišk i s . S t o v y k l o s 
gydytoja ps. fil. Danutė Gied
raitienė. 

Šeštadienį, rugpiūčio aš
tuntą dieną, stovyklon atvyko 
daugiau 150 svečių. Minint sto
vyklos sukaktį, Rajono vadas , 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas pa
žymėjo, kad ši s tovykla vyks
ta 30-ties metų skautų įsikūri
mo Los Angeles jubiliejiniame 
ženkle. Sveikino LS Brolijos 
vyriausias skaut in inkas v.s. 
fil. Vytautas Vidugiris ir v.s. 
Vladas Pažiūra. Sekmadienį 
mišias a tnašavo pamokslą pa
sakė Los Angeles skautų ka
pelionas kun. dr. V. Bal tuška . 

Antrą savai tę stovyklon 
įsijungė ir paukštytės, vado
vaujamos v.sl. Almos Pap
lauskienės su padėjėja si. Ind
re Lešky te , i r v i l k i u k a i , 
vadovaujami v.sl. Jono Bu-
žėno. Išvykus "savaitgali
niams", antra i savaitei liko 
118 nuolatinių stovyklautojų. 

Matosi, kad j aun i vadovai 
įdėjo daug daug darbo prieš 
stovyklą suplanuodami ir pa-
ruošdami medžiagą tokiai įdo
miai ir įvairiai programai . Lin
kėtina jauniems pastovy kliu 
viršininkams ištesėti sėkmin
gai ir ant rą savai tę . Džiugu, tu
rint tokią didelę, gražią skau
tišką šeimą ir kad nuolat 
ats iranda gerų žmonių — tėve
lių ir skautų veteranų, kurie iš
tiesia pagelbos ranką. Lietu
viška skautybė žydi San 
Bernardino kalnuose. 

Sesė 

Prie sukaktuvinio torto Ramiojo Vandenyno rajono vadas 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas, skaučių pastovykles viršininkė 
v.sl. Angelė Sodeikaitė. vilkiukas Tomas Viskanta, v.sl. Do
bilas Steikūnas ir paukštytė Lidija Tomkauskaitė. 

2 E N K I M D R Ą S I A I D I D Y S I S L I E T U S 

Vieną popietę mūsų stovyk
loje Rakė pasidarė nepapras
tai tamsu Mūsų draugininkas 
sake, kad bus lietaus, ir patarė 
susinešti miegmaišius iš lauko 
> palapinę. Staiga pradėjo 
smarkiai lyti. Perkūnas griau
dė ir žaibavo. Po lietaus pala
pinėse, kuriose nebuvo me
džiaginių grindų, aUsirado 
ežerai ir upės. Vėliavų aikš
tėje, kur žemiausia vieta, buvo 
prūdas Nustojo lyti ir visas 
vanduo išgaravo. 

Darius Minkūnas 

"Tėviškes Žiburių" pastovyk
les daina. Žodžiai j . s . B. A. 
Vindašienės. 

Ž^nkim drąsiai, jūrų skautės, 
Mūs daina ilgai skambės 
Ąžuolų plačių pavėsy 
Kai saulutė patekės. 

Mylim Dievą ir tėvynę, 
Narsią jūrą ir bangas ; 
Linksmas vėjas pas ipynęs 
Neš tėvynėn mūs svajas. 

Gintarų krantai mums moja. 
Tyliai kalba Baltija, 
Mes sugrjšim, kur senovėj 
Suklestėjo Lietuva. 

m iiitiir1 m •Jfcr i i i H 
"Nerijos" jūrų skaučių tunto sesės Vidurio rajono stovykloje. 

Nuotr . V. Bacev ič iaus 

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" PASTOVYKLĖJE 
Šių metų rajoninė "Rakąs 

25" stovykla dalijosi į Brolijos 
"Varpo" ir Seserijos "Aušros" 
stovyklas. 

"Aušra" d a r turėjo penkias 
pastovykles, kurių tarpe buvo 
ir jūrų skaučių "Tėviškės Žibu
rių" pastovyklė. Cia stovyk
lavo Chicagaa "Nerijos" tunto 
sesės, vadovaujamos j.s. Bi
rutės A. Vindašienės. 

Pastovykles pareiga buvo 
stovykloje a ts tovaut i "Tėviš
kės Žiburių" laikraštį išlei
džiamą Toronte, Kanadoje, ir 
su juo supažindinti kitas pa
stovykles. 

Šis supažindinimas buvo at
l iktas ant ros stovyklavimo sa
vaitės pradžioje skautiško pa
sirodymo formoje, kai sesė 
pranešėja papasakojo, kada 
"Tėviškės Žiburiai" pradėjo ei
ti, kur ir kas juos redaguoja ir 
ką aprašo pirmieji du pusla
piai. Vienuole apsirengusi se
sė dėstė, jog laikraštyje yra 
diskutuojami religiniai klau
simai, o "sport ininkė" su kny
gomis rankose pasidžiaugė, 
kad be lietuviško švietimo rei
kalų aprašomi ir sporto įvy
kiai. L inksmas "klaunas" pra
nešė, jog čia randasi ir humoro 
skyrius, pavadin tas "Šyp
senos". O da r trys sesės tuo
jau suvaidino vieną juokingą 
įvykį, paimtą iš "Šypsenų''. 

Supažindinimo tekstą pa
ruošė pastovykles viršininkė 
sesė Birutė, o surežisavo sesės 
Aivydė Eitutytė ir Aleksandra 
Gražytė. Pr i s ta tymas buvo vi
sų pastovyklių maloniai pri
imtas ir gerai įvertintas. 

"Tėviškės Žiburiai" turėjo 
savo pastovykles šūkį ir dai
ną, kuri skambėjo sesėms per 
mišką žygiuojant į valgyklą ar 
į vėliavų nuleidimą "Aušros" 
vėliavų aikštėje. 

Dviejų s ava i č ių bėgyje 
"Tėviškės Žiburių" buvo atlik
tos dvi baidarių iškylos. Pir
moji buvo vienos dienos iš
vyka Pier Marųuette upe, o 
antroji Pine River upe su per-
nakvojimu. Buvo atlikti pio-
nerijos darbai , stovyklos ir eže
r o p a k r a n t ė s " u o s t o " 
įruošimams, išmokta įruošti 
lauko virtuvė ir pasigaminti 
valgius. 

Bendrai su jūrų skautų "Bal
tijos Aido" pastovykles vado
vais ir broliais buvo išmok
ta irkluoti ir atlikta gana daug 
buriavimo praktikos, vado

vaujant j . ps. Algiui Pauliui ir 
j . s . Antanui Levanui. Sesės ta
ria broliams "ačiū!" 

Stovykloje gintarės įžodį da
vė valt. Aivydė Eitutytė, o jūrų 
jaunių kaklaraiščiais pasipuo
šė Arminaitė Erika, Arminai
tė Gabrielė, Grigaliūnaitė 
Ramoną, Povilaitytė Ramoną, 
ir Garbonkutė Renata. Jūrų 
skaučių įžodį davė Aleksand
ra Gražytė, Vida Gauriliūtė, 
Saulė Brakauskaitė, Daiva 
Vizgirdaitė ir Rima Saulytė. 

Jūros dienos proga naujajai 
gintarei Alvydei Eitutytei LS 
Seserijos vadovių lavinimo 
skyriaus vedėja v.s. Vanda 
Aleknienė prisegė "Gintaro" 
mokyklos ženkliuką ir savo žo
dyje pranešė, kad iš 90 galimų 
surinkti taškų sesė Aivydė ir 
surinko 90. 

Gera pasidžiaugti, jog "Jū
ros arkliukų" valtis laimėjo 
pirmą vietą skautų — skaučių 
pasirodymų konkurse. Tai 
sumanios valtininkės Vives 
Bartkutės dėka, nes jei ji ko ne
žino ar ko nors trūksta, ji žino 
kur kreiptis. 

Antros savaitės gintarių šta
bas sudarė stiprią tinklinio ko
mandą ir vyčių — vyr. skaučių 
grupėje sporto dienoje rung
tynėse laimėjo antrą vietą, nes 
po šešių bepertraukinių žai
dimų pirmą vietą paveržė bro
liai. 

Jūrų jaunės laimėjo antrą 
vietą skautų-čių tinklinyje, o 
Viva Bartkutė nunešė pirmą 
vietą visos stovyklos kliūčių 
bėgime. 

Vandens olimpiados žai
dynėse pirmą vietą laimėjo 
Tayda Rudaitytė ir Ramoną 
Grigaliūnaitė, antrą — Rima 
Saulytė ir Aidė Užgirytė. tre
čią — Aleksandra Gražytė, Li-
sa Bartkutė ir Larą Bartkutė. 

Stovyklinį konkursą, kuris 
vyko tik "Tėviškės Žiburių" 
pastovyklėje, pirmą vietą lai
mėjo "Jūros arkliukų" valtis, 
valt. Viva Bartkutė, antrą vie
ta — "Baltos burės", valt. Lisa 
Bartkutė, trečią vietą "Del
finai", valt. Daiva Vizgir
daitė, ir ketvirtą vietą — ūdros 
"Vandens lelijos" — valt. Lai
ma Pauliūtė. 

Šis konkursas per dvi savai
tes kreipė dėmesį į tvarkin
gumą, sumanumą, punktualu
m ą , p a k l u s n u m ą ir 
lietuviškumą. 

"Tėviškės Žiburių" pasto

vykles š tabą sudarė j .s . Birutė 
A. Vindašienė — viršininkė, g. 
Gražina Karaitienė — ad
jutante (pirmą savaitę), g.v. 
Audronė Povilaitytė — an t ros 
savaitės adjutante, komen
dante g. valt. Aivydė Eitutytė, 
uosto komendante g. valt. Lau
ra Narytė, vandens sargė ir 
vandens sporto instruktorė g. 
valt. Alena Bobelytė, ūdryčių 
vadovė vair . A l e k s a n d r a 
Gražytė, ūdryčių vad. pava
duotoja Lisa Karaitytė, lau-
žavedė Vida Gauriliūtė, sporto 
vadovė — g. Vilija Jakai ty tė . 

Po dviejų savaičių prak
tiško skautavimo jūrų sesės 
grįžo n a m o su šypsena vei
duose ir pasiryžimu kitą va
sarą vėl žygiuoti Rako miške, 
plaukioti ežere, upėse ir dai
nuoti prie laužo liepsnų. 

B. V. 

N E N A U D O T I N A S 
ŽODIS 

Maloni „Skautybės Kelio" 
redaktore, 

Anuos kartus nutylėjau, bet šį 
kartą noriu paprašyti, kad žo
džio „mamunėlė", nevarto
tumėte, kad ir labai kam jis 
patiktų, kadangi tai visiškai 
nelieviškas, o lenkiškiausias, 
kaip dar kai kurie pripratę iš 
nelietuviškos vakystės vadin
ti: babunė, mamunė, papunė ir 
t.t., tai tiek pat priimtina, ka ip 
ir matuška ir matuškėlė būtų, 
rusiškos formos sumažybi-
nimas. J a u geriau, jei sveti
mybė, t a i tebūnie angliška, 
nors galime labai gražiai 
gražiausiai išsiversti su lietu
viškais maloniniais ar mažybi
niais vardais vardeliais. Šį ir 
anuos kelis kartus buvo vadi
n a m a „mamunėlė" Ona Siliū-
nienė, ypat inga LSS Litua
n i s t i n i o s emina ro s k a u t ų 
v a d o v a m s , - v ė m s , r ėmėja . 
Todėl ir kreipiuosi, kadangi 
lietuviško — lituanistinio semi
naro rėmėja — vadinkite rėmė-
jėle, jei t a ip gražiai norima, ar 
motinyte, motinėle, tik ne ta 
lenkiška forma mamunėlė. 

Drauge linkėjimai Ona i 
Siliūnienei, užjaučiant ją dar 
taip neseniai netekus ir ta ip 
tragiškai , a.a. Alekso. 

Geriausios sėkmės redak
cijai ir talkinantiems. 

Su pagarba, 
Ona Balčiūnienė 
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MŪSŲ SKILTIS 

Mūsų skilties vardas yra 
"Vanagai" . Skiltyje y ra sep
tyni broliai iš Clevelando. Mū
sų pastovyklė yra pavadinta 
"Skauto Aido" vardu. "Vana
gų" skilties mėgstamiausias 
užsiėmimas yra daryti raketų 
modelius. Visi stengiamės gra
žiai sugyventi ir l inksmai pra
leisti dvi savaites stovykloje. 

Linas Biliūnas 

Skautybė reikalauja tobuly
bės detalėse, pasišventimo 
kiekviename darbe. Tuo pačiu 
suprantama, kad ji reikalauja 
tarnavimo Dievui ir Tėvynei ir 
Artimui, kas ryškiausiai turi 
pasireikšti stovykloje. 
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Ir etninių kultūrų mozaikoje — 

REIKIA CENTRO 
Daugelis mūsų, tur būt, su

t inka , kad mūsų diskusijose 
dažna i minimo amerikiečių 
rašytojo ir kovotojo dėl žmo
g a u s teisių V. Sinclair 'o ap
rašytieji Chicagos lietuviai bu
vo neretai t ipiškas etninio geto 
vaizdas. 

R a š y t o j a s s a v o r o m a n e 
"Džiunglės" labai ryškiai at
vaizdavo šio šimtmečio pra
džioje egzistavusios Chicagos 
t a m t ikras geografines miesto 
dal is . Žinia, tas fizinis miesto 
veidas buvo šiurpus; skerdyk-
l inis ra jonas a tvykstant iems 
la imės ieškoti emigran tams 
galėjo pasiūlyti tik "dūmus ir 
smarvę" . 

I r vis dėlto lietuviai išeiviai 
kūrėsi tose vietose, kibo prie 
naujos žemės su visu įnirtimu, 
b e g ą s d i n o jų Chicagos sker
dyklų, nei P i t t sburgho ar.Gary 
plieno liejyklų, nei Pennsylva-
nijos anglių kasyklų smarvė ir 
dūmai . 

Senųjų emigrantų įsikūrimo 
vietoves apsprendė jų žmogiš
koji charakter is t ika. Stoka 
mokslo ir kalbos nemokėjimas 
juos vertė užuovėjos ieškoti 
ten, kur ga l ima buvo jos rast i . 
Ir t a i buvo taut iniai getai, ku
rių centre dažniausiai buvo 
katalikiškoji parapija. 

Nėra prasmės šiandieną ir 
vėl a iškint is , kokią svarbą tau
t inio išlikimo kovoje suvaidino 
lietuviškieji getai. Mums yra 
a išku, kad be lietuviškų centrų 
nė viena kolonija nebūtų ta ip il
ga i išlikusi nesutirpinta gar
siosios šio krašto "melt ing pot" 
teorijos. 

Tač iau daugumos tautinių 
getų gyvavimas y r a jau praei
tis. Gyvenimas juos nušlavė. 
T a i atliko na tū ra lus šio krašto 
didmiesčių keitimosi procesas. 

Tvirt int i , kad, pavyzdžiui, 
lietuvių Aštuonioliktosios gat
vės kolonija Chicagoje išnyks 
todėl, kad ją "perpjovė greitke
l i s" yra mėgėjiška ir naivu. 
Laikraščių redaktoriams dau
g iau sužinoti apie daug svar
besnes lietuviškųjų getų Chi
c a g o j e n y k i m o p r i e ž a s t i s 
ga l ima būtų iš įvairių socio
logijos vadovėlių. Tam ir tu
r ime sociologijos mokslus. 

Šio krašto didmiesčių kei
t imosi tyrinėjimai rodo, kad tau
t inia i getai , išskyrus ispaniš
ka i kalbančiųjų, j a u yra beveik 
išnykę. 

J u o s dažniausia i išretino su
mažėjusi svetimkalbių emigra
cija, pasikeitusi amerikiečių 
galvosena, liečianti taut inę dis
kriminaciją, ir ras inės grupės. 
Šių ir kitų faktorių pasėkoje 
š iandien Amerikos didmiesčių 
get inė sudėtis griežtai pasikei
tė. Etninių grupių atplaišos 
a ts idūrė užmiesčiuose. 0 su ši
tuo pasikeitimu iškilo didžiau
s i a s pavojus ir visapusiškam 
taut in ių kolonijų išnykimui. 
Čia net ir Chicagos lietuviai nė
r a jokia išimtis. 

Neseniai "U.S. News & 
World Report" žurnale (1980 m. 
lapkričio 17 d.) Harvardo uni
versiteto istorijos profesorius 
S tephan Thesns t rom teigė, kad 
garsioji "melt ing pot" teorija, 
liečianti etninių grupių likimą 
Amerikoje, tebegaliojanti. A-
not jo, visos kalbos apie etni
nės mozaikos kultūrą yra tik 
la ik inas dalykas . Savo tvir
t inimą jis paremia paprasta 
mišrių šeimų kūrimo priežas
timi. Aukštas , 40-60%, mišrių 
šeimų kūrimas, girdi, sunai
k ins etnines grupes labai ne
tolimoje ateityje. 

LIETUVIAI IR MŪSŲ PARAPIJOS JAV IR KANADOS LATVIŲ PARODA 
Nuo gegužės 13 iki 22 d. Ry- s p a u s d i n t a s ir ka ta logas su 

goję buvo suruošta pirmoji men in inkų trumpomis biogra-
loniau, jeigu tie pastatai stove- JAV ir Kanados latvių meni- fijomis ir L. Sipolinio įvadu. 

Ka ip jau esame minėję, vė
liausioji lietuvių išeivijos ban- -

ga savo etniniuose getuose te
buvo tik svečiai. Juos iš ten 
išstūmė ne "greitkeliai", bet ge
resnis išprusimas ir t inkames
nės gyvenimo sąlygos už
miesčiuose. J ie pasekė vietinių 
gyventojų pėdomis ir dėl mūsų 
tautinių kolonijų, pavyzdžiui 
Chicagoje, sunykimo per daug 
nesijaudino. 

Visų šio krašto lietuviškų ko
lonijų išnykimo sustabdyti ne
gal ima. Tačiau kai kurių tų 
kolonijų išnykimą galima d a r 
bent sulėtinti. Specifiniai norė
tųsi stabtelėti prie Chicagos. 

Yra būt ina ir dar galima Chi
cagos lietuvių koloniją pergru
puoti ir perkelti. Tik reikia pa
skubėti ir veikti. Nėra reikalo 
aimanuoti dėl "greitkelių". 
Perkėlimui konkretizuoti rei
kia gyvenimiškai įvykdomų 
planų. Chicagos lietuviams pa
ti gyvenimiški a usia kolonijos 
pe rkė l imo ga l imybė y r a 
Lemonto priemiestis. Šio prie
miesčio vardą jau minėjome ry
šium su galimybe ten atkurti 
lietuvių taut inę parapiją. 

Nėra būt ina Lemonte atkur
ti lietuviškąjį getą. Bendrai ne t 
ir pa t s geto aptarimas būtų 
priešingas tokiam atkūrimui. 

Senajai lietuvių išeivių kar
tai geto buvo reikalingas dėl 
grynai asmeniškų išskaičia
vimų. Nemokant kalbos buvo 
būt ina čia pa t turėti lietuviš
kas krautuves, užeigas, ban
kus ir ki tas kasdieniško a p 
tarnavimo įstaigas. Parapijos 
klebonas buvo kitados t ikras 
visų parapiečių ganytojas, už
tarėjas ir gynėjas. 

Visas š i t a s funkcijas atlie
kąs lietuviškas getas šiandien 
jau beveik nebereikalingas. 

Šiandien lietuviškasis "ge
to" yra kitoks. Užmiesčiuose 
išsisklaidžiusiųjų jau neberiša 
geografinė artuma. Jo s ir ne
būt inai reikia. Visagalis au
tomobilis labai puikiai aiiieka 
geografinio suartinimo už
davinius. 

Svarbiaus ia yra turėti užei
gą — centrą. Be tokio fizinio 
centro Chicagos lietuvių ko
lonija ilgai gyventi negalės. 
Tiesa, dabar dar galime ir tu
rime pasikliauti įvairiais esa
mais centrais (pvz. Jaun imo 
Centras). Tačiau tai tik lai
kinis da lykas . Mes turime žiū
rėti ir planuoti daug toliau į 
ateitį. Atsisakymas žvelgti to
lyn būtų Chicagos lietuvių ko
lonijos savižudybė. 

Lemonto apylinkėje įsikūrę 
lietuviai y r a netik geras ir tvir
tas pagr indas naujos kolonijos 
centrui, bet ta ip pat ir vieninte
lė Chicagos lietuvių viltis. 

Minėjome, kad Lemonto lie
tuviai galėtų įsipareigoti i r 
naujos taut inės parapijos ats-
teigime. 

Turime, beje, atsiminti, kad 
ka lbant ir apie lietuviškos pa
rapijos atsteigimą, tik Lemon
to lietuviai tokią galimybę turi. 

"Naujienų" redakcijos pasi-
šovimas "g in t i " lietuvių ka
talikų parapijos reikalus nėra 
nei nuoširdus, nei patikimas. 
"Naujienų" redaktorius, tur 
būt, neapgynė nė vienos kata
likų bažnyčios Ispanijoje, ne
apg ins jis jos ir čia. 

Šiandien didžiausias Chi
cagos apylinkės lietuvių rūpes
tis turėtų būti naujo kolonijos 
centro įkūrimas. Tokio centro 
neįkūrimas yra garantija į lė
tą, bet užtikrintą tautinės bend
ruomenės išnykimą. 

Chicagos apylinkių lietuviai 
yra visapusiškai pajėgūs išlai
kyti čia lietuviškos kultūros ir 
gyvybės centrą. To reikalauja 
ne tik lietuviškos išeivijos "sos
t inės" ambicijos, bet ta ip pat ir 
garbinga šio miesto lietuvių 
išeivijos praeitis. 

J. Soliūnas 

Paskutinių keliolikos metų 
tarpe Amerikoje išnyko be pla
tesnio atgarsio ne viena lie
tuvių parapija. Bent Chicagos 
lietuvių tarpe daugiau dėme
sio sukėlė Švento Kryžiaus, 
dar taip neseniai kuone pirma
vusios pa rap i jos l ik imas . 
Keliolikos metų tarpe Chica
goje panašiai nutilo Visų šven
tų, Dievo Apvaizdos parapi
jos, tik "ant popieriaus" — be 
lietuvių parapiečių — yra 
Šventų Petro ir Povilo ir Šv. 
Juozapo parapijos. Kas su jo
mis įvyko? 

Neseniai šiais klausimais 
buvo jautriai pasisakyta spau
doje. Tačiau klausimas yra per 
daug rimtas ir realus, kad čia 
daug padėtų jautrūs žodžiai. 
Parapija nėra pastatai , kokie 
šaunūs jie bebūtų. Parapija 
y ra tikinčiųjų bendruomenė, 
kurios dvasinius reikalus tvar
ko ir aptarnauja tam paskirti 
kunigai. Tokiame dar- judan
čiame krašte, kur ne visi turi 
tėvynės, o retas kuris tėviškės 
jausmą, nėra jokia naujiena, 
kaip matome, kad ir teritori
nės ir asmeninės (vad. tauti
nės) parapijos keičia ne vien 
pastatus , bet ir vietą. Vienos 
išnyksts, kitos naujai kuriasi. 

Bent nuo tada , kai aš ir kiti 
panašūs gyvename Ameri
koje, dar nė vienos parapijos 
nepanaikino, pastatų neatėmė 
bažnytinė vyresnybė prieš lie
tuvių norą. Turime atvejų Det
roite, kur lietuvių parapijos pa
status nusavino ir nugriovė 
civilinė administracija sta
tydama greitkelį. Kaip tai įvy
ko, kad dar neseniai lietuvių 
sukurti šaunūs pastatai Chi
cagos mieste trumpu laiku ati
teko svetimiems be jokių kon
fliktų, be jokių finansinių 
transakcijų? 

Pas ida rėme skubėjimo ver
gai , kai išradome laikrodį. Joks 
k i tas iš radimas neatkeršijo 
žmonijai t a ip žiauriai, kaip šis . 
J i s nutiksi mūsų gyvenimą, 
nukraujuojam iki mirties, į jį 
žiūrėdami. 

R. Spalis 

Je i visa Europa pasidarytų 
kalėjimu, ta i dar liktų Ameri
ka — pabėgėliams prieglauda, 
ir ačiū Dievui, kad t a prie
glauda yra didesnė už patį ka
lėjimą. 

H. Heine 

V Y S K . V. B R I Z G Y S 

Atsakymas t rumpas ir aiš
kus: pa tys lietuviai savo pa
rapijas paliko, viską apleido ir 
iškriko "po visus laukus". Ko
dėl ta ip , — ar jie logiškai pa
sielgė, — čia būtų perplatu na
grinėti, reiktų pasisakyti ne 
vienam, o daugeliui. Bent m a n 
atrodo, kad čia stokota eko
nominės, patriotinės ir kito
kios platesnės perspektyvos. 

Tie toliau nusikėlę nuo savo 
parapijos centro, neretas ne
svyruodamas, net ne po kartą 
savaitėje pakeliauja kelias 
dešimtis mylių į kokią nors 
pramogą, susirinkimą, o pa
našų a ts tumą nukeliauti kartą 
savaitėje į buvusios savo para
pijos bažnyčią yra pertoli. J i e 
vienur kitur kampininkauja 
pas svetimus, o daugiausia vi
sai prapuola mišrioje visuo
menėje. 

Tačiau būtų labai netei
s inga šia proga nutylėti kito
kius pavyzdžius mūsų lietuvių 
tarpe. Anta i , Philadelphijoje 
Šv. Andriejaus ir Gary Šv. 
Kazimiero parapijos. Arti šių 
bažnyčių lietuvių nebeliko, bet 
tos parapijos yra da r gyvos, 
lietuviai p a k a n k a m a i gausiai 
lankosi pamaldose, ten dar iki 
šiol vietinių lietuvių veiklos 
centrai . J i ems panaš ių lie
tuvių y ra įvairiose Amerikos ir 
Kanados vietose, kuriems ke
lių dešimčių mylių nuotolis nė
ra pertol imas būti gyvu ir ak
t y v i u s a v o l i e t u v i š k o s 
parapijos nar iu . 

Lietuvių paliktų parapijų pa
statai atiteko kit iems. Ačiū 
tiems, kurie juos s ta tė , kad jų 
kaimynai lengvai a ts isakė sa
vųjų ir įsijungė prie lietuvių 
apleistų. Bene būtų m u m s ma

tų išdaužytais langais, van
dalų išplėšti ar išdeginti, jeigu 
kaimynų ar miesto iniciatyva 
atsiųsti buldozeriai juos nu
griautų. 

Ar lietuviai galėtų nors kai 
ką iš tų pastatų atgauti? Jeigu 
religiniam gyvenimui, veiklai, 
kam jie statyti ir kam tarnavo, 
manau, nebūtų didesnių sun
kumų. O kaip su tos parapijos, 
kad ir kitu vardu, perkėlimu ki
ton vieton, kaip yra įvykę Det
roite ar Toronte su Šv. Jono 
Krikštytojo parapija? Kaip 
faktai sako, tai įmanoma. Ta
čiau įmanoma, kai tos pačios 
parapijos nar ia i ir kunigai tai 
daro organizuotai ir pritariant 
tos diecezijos vyskupui. Kai 
žmonės iš savo parapijos iš
krinka ir net formaliai iš jos 
pasitraukia, jie netenka teisių į 
tą parapiją. Jeigu tokių iš įvai
rių parapijų pasitraukusiųjų 
kur nors susiburtų pakan
kamas skaičius ir jie norėtų 
jungtis j vieną parapiją, tai bū
tų ne parapijos perkėlimas, o 
naujos steigimas. Jeigu tos vie
tos vyskupas tokiai parapijai 
ir pritartų, ta i tie žmonės 
vistiek neturėtų teisių į jų ap
leistą parapiją ar jos likučius. 
Jeigu vyskupas sutiktų tokiai 
besikuriančiai parapijai su
teikti kokią finansinę pagalbą 
(ko jis vienas negali daryti iš 
diecezijos iždo, o galėtų tik iš 
savo privačios kišenės), ta i to
kia pagalba nebūtų jokis at
lyginimas už apleistas para
pijas, o būtų diecezijos ar 
asmeninė vyskupo auka. 

Ar tokia nauja parapija lie
tuviams šiandien įmanoma? 
Pirmoje vietoje — tai pasaulie
čių nusiteikimas, ar jie norėtų 
turėti lietuvišką parapiją, ar 
būtų nusiteikę jau sutirpti 

mern nin lc° c Jurgis 
kans, kurio straipsniu čia ir 
pasinaudojama. 

Paroda buvo suruošta Ry
gos pilyje Užsienio meno mu
ziejuje. Jo s in i c i a to r ius , 
organizatorius ir finansuoto
jas buvo Otavos Meno muzie
j aus vedėjas Leopolds Sipo-
linš. Šią parodą jis organizavo 
kaip atsakomąjį vizitą tėvy
nei, ir ji buvo pirmoji šios rū
šies paroda Rygoje. Parodoje 
dalyvavo 16 Amerikos latvių 
menininkų, i šs ta tydami 35 pa
veikslus. Prieš t a i šie paveiks
lai buvo rodomi Amerikos kon
tinente — Torone, Chicagoje, 
Montrealyje, Cotonville ir New 
Yorke, grąžinus iš Latvijos, 
Stokholme, Miunsteryje ir 
"Straumenuose", Anglijoje. Ši 
paroda Rygoje buvo plačiai iš
reklamuota ir per 10 dienų ją 
aplankė apie 10,000 lankytojų. 
Parodą lydėjo L. Sipolinš su 
dukra A n d a ir men in inka i s iš 
JAV — V. Kupriu ir E. Straut-
maniu, kurie d a v ė rygiečiams 
savo paaiškinimus. 

Parodai Kanadoje buvo iš-

Nežiūrint , kad kata logas buvo 

kaip pa lydovas leistai parodai 
j is dėl latvių kalbos nebuvo 
įleistas į Latviją. Katalogo ant
raš tė buvo: "Amerikos ir Kana
dos latvių menininkų apžval
g a 1981". Tai jau su dideliomis 
pretenzijomis, nes paliečia vi
same kontinente gyvenančius 
latvių menininkus ir jų kū
rinius, o iš 350 J A V gyvenan
čių latvių menininkų parodoje 
dalyvavo tik 15 autorių, iš 
Kanados 80 latvių menininkų 
tik vienos A. Kalninios kū
riniai. Ta ip pat ir metai 1981 
klaidina, nes jie rodo laiką, ku
rį demonstruoja, bet ne kada 
tie kūriniai sukurti. 

Recenzentas J . Soikans 
nusiskundžia, kad sunku nu
statyt i , kuo remiantis ši paroda 
buvo sukomplektuota, nežino
ma , kas ir kokiais principais 
par inko menininkus ir jų kū
rinius. Kodėl nebuvo jaunes
nių ka ip 40 metų menininkų 
kūrinių? Panašūs klausimai at
kristų, jei paroda būtų rek
lamuota tokia, kokia ji iš tiesų 
buvo. — T. 

Šv. Kryžiaus bažnyčia, mokykla ir jų aplinka. 

Kun. Aleksandras Skrip-
kus , Šv. Kryžiaus par. kūrėjas ir 
bažnyčios statytojas. 

vadinamam lydinimo katile. 
Atrodo, kad ka i kur būtų 

įmanoma suburti parapijai rei
kalingą skaičių žmonių, kurie 
bent būtiniausiems dalykams 
apseitų ir be f inansinės para
mos iš kitur. D a u g rimtesnis 
klausimas, kas tokiai para
pijai vadovautų. Surasti pen
sininko ar arti to amžiaus di
ecezinį a r vienuolį kunigą 
būtų menka paguoda. J o gy
venimas galėtų baigtis pir
miau, negu ta nauja parapija 
susitvarkys. O jaunais kuni
gais lietuviais visuomenė, dar 
taip neseniai turėjusi apsčiai, 
šiandien yra t ikra elgeta. 

Kaip ten bebūtų, ar d a r tu
rimų parapijų išlaikymui ar 
naujų steigimui, kaip teisingai 
išsireiškia J. Sol iūnas (Drau
ge, rugp. 12 d.), kad ir jautriau-

Kun. Anicetas Linkus, ilga
metis Šv. Kryžiaus par. klebonas 
ir bažnyčios atnaujintojas. 

sių žodžių nepakanka, o reikia 
konkrečių, rimtų ir ramių pa
s tangų. Lietuvių visuomenei 
reikia pabust i iš juos apėmu
sios pasyvumo nuotaikos, rei
kia naujo organizmo — veiks
n i o i r n a u j o s ą j ū d ž i o . 
Erzinant iej i balsai , ypač to
kių, kurie pas bažnyčią pasiro
do tik po pamaldų susitikti su 
žmonėmis , š iame reikale yra 
nenaudingi . 

Guodžiantis faktas, kad mū
sų tarpe y ra asmenų, kurie šia
me klausime turi pat ir t ies ir 
idealizmo ir noro savai lie
tuvių visuomenei padėti. Ra
miai ir pozityviai juo plačiau 
bus pasikeista mint imis , juo 
bus naudingiau. Žada netru
kus būti tokių asmenų pasi
ta r imas , kuriam visi l inkime 
konkrečių pasėkų. 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 

J U R G I S G L I A U D Ą 

— Aš žurnalistė, — pasisakė Beverly. 
— Istorike, rimtai paklausė Feliksas, — pasakyk 

m a n kokias cigaretes rūkė imperatorius Barbarossa? 
Buvo puikių dantų paradas — tradicinis dantų 

apnuoginimas, apsinuoginimo paralelė. Lūpų 
uždangos pakėlimas įdomaus spektaklio pradžioj. 

27 
Feliksas pasiūlė cigarečių, ir netrukus merginos ir „Ar jos etnikės?" toptelėjo mintis. Jų akys itaiiš-

Fehksas rūkė. Pašnekesys atsargiai įgavo savo kryptį, kos, semitiškos, čigoniškos, arabiškos? Merginos 
Merginos buvo su lietpalčiais. Feliksas nustebo: drąsios, linksmos, gyvos, turininga mimika 
— Lyja? veiduose. 
— Atsargos dėlei, — atsakė rudaplaukė, kurios Vilbenos akyse mergaitiškas varžymasis ir vis 

tamsios akys buvo pajuodintos, — rūkas tikra šaltoji nepasitikėjimas. Cia, prie staliuko, jis laisvai 
sauna. Ar tu pastebėjai, Beverly, an t bėgimo takų maudėsi Terry ir Beverly Nefertiti akių baseinuose. 
juda bėgikai? 

— J ie nebijo lietaus, — atsakė Beverly. 
Jos viršutiniai vokai buvo tirštai melsvi. 
— Sportininkai negali bijoti oro sąlygų, — 

pasakė Feliksas. 
Dabar jis neskubėjo baigti gerti kavą. Merginos 

j am patiko. Rudoji paranki skubiam flirtui. Blondinė 
ir su tamsiomis akimis tinka melancholiškam flirtui, 

J i s norėjo būti sąmojingas, šifruotinas, daug ko 
vertas. J i s atrodė visų pirma turtingas. J is buvo čia 
sarkast iškas , kitur malonus, žaidė balso tonacijomis 
ir žavėjo merginas, kaip nuoširdus studenčiokas. 

Pasikalbėjimas buvo paprastutis. Apie orą. Apie 
vasaros atostogas. Merginos, sakėsi, grupine ekskur
sija aplankysiančios Kanadą. Pasikalbėjimai turėjo 
potekstę — tai buvo žvilgsnių žaidimas. Tai buvo 

kur nepasakymai reikšmingesni už aiškumą Jos manevra i , ką karo mokslas vadina paruošiamąja 
apetitiškai valgo sumuštinius, ir visas paveikslas a r t į i e r i j 0 8 ataka. Tai buvo instinktyvus kariavimo 
primena mormono šeimos ansamblį. 

— Vis neatidaro plaukiojimo baseino, — pasakė 
rudaplaukė — Tos laimės aš laukiu kasdieną. 

— Mano vardas Feliksas, — pasisakė Feliksas. 
— Aš Terry, — pasivadino rudaplaukė, — plau

kiojimo entuziastė. 
— Aš Beverly, — pasivadino šviesiaplaukė su 

tamsiomis akimis. 
— Ką judvi studijuojate? — rimtai paklausė 

Feliksas. 
Merginos tuoj surimtėjo. Paslėpė flirtiškus žibu

riukus akyse. 
— Aš istorikė, — pasisakė Terry. 

filosofo Klauzevičiaus teorijos pakartojimas prie 
kafeterijos staliuko. 

J a m jau buvo aišku: tos merginos ieško vyrų. 
Kitu atveju, jeigu jos mylėtųsi savybėje, jos sėdėtų 
prie atskiro staliuko, susikabinusios rankomis. 
Toptelėjo nuobodis: atsikabinti nuo tos Nefertiti ir 
rudaplaukės. J is žvilgterėjo į rankinį laikrodėlį, labai 
brangų, labai įmantrų, kuris rodė dienų pava
dinimus ir datas. Terry susidomėjo laikrodžiu. J i 
pa t raukė savęsp Felikso ranką, kelias sekundes 
nagrinėjo ciferblatą. Raudonai dažytų nagų pirštai 
stipriai laikė Felikso ranką. Terry aistringai sučiupo 

stiprią vyrišką plaštaką, gausiai įžėlusią vilnijan
čiais gyvaplaukiais ir nenorėjo paleisti. 

„ Jo s nebus tokios drąsios a n t keturių akių", š i ta i 
pagalvojo Feliksas. 

Pagal iau jis paliko merginas, nepaspaudęs jų 
pirštų. 

Feliksas skubomis ėjo ilgu koridorium, kur is 
buvo ta rp kafeterijos ir bendrabučio vestibiuli*. 
Plačių rudų plytų gr indys žvilgėjo dėl šlapių pėd- * 
sakų, kuriuos a t spaude praeiviai. Pūtė vėsus, 
drėgnas skersvėjis. D a b a r jis ėjo po stogu, teks eiti 
po šlapiomis milžinų pla tanų šakomis. Šlapias žvy-
rinis t akas . Feliksas gailėjosi atkakęs čia. 

Koridoriaus gale j is kaktomušom susidūrė su 
Vincu. 

Brolis ką tik buvo nuo treningo tako. Smulkutės 
lietaus dulkės dengė jo plaukus, antakius , veidą, 
sportišką bėgiko apdarą. 

— Juk lynoja, — švelniu priekaištu nurodė 
Feliksas. 

— Bėgimo disciplina, — nusišypsojo Vincas . — 
Būtinos penkios mylios, kurias reikia nubėgti bet 
kokiu oru. Pasižadėj imas sau yra patvar iausia prie
saika. Malonus ūpas, nesu išdavęs principo. 

— Mielas principų verge, — Feliksas sudavė 
broliui per petį, — aš p a s tave, o tu ant šlapių bėgimo 
takų! Ten tikrai tavęs a š neieškojau. 

— Toks gyvenimas , — pasakė Vincas. — Geras 
gyvenimas, nes nesudėt ingas. Cia s tad ionas , ten 
biblioteka. Ar atbulai. Esu dargi laimingas. 

— Kodėl gi? 
— Nesudėtingas gyven imas , o ir d a r ketinu jį 

sukuklinti. 
J i s lyg susigriebė. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 

Lietuvių burtai demonstracijose už V. Skuodį rugpiūcio 17 d. Chicagos miesto centre klausosi svečių kalbų. 
Nuotr. Jono Kuprio 

BOSTONO 23NIOS 
PADĖKIME V. SKUODŽIUI 

Lietuvos okupanto nuteisto ir 
Sovietu Sąjungoje kalinamo Vy
tauto Skuodžio gelbėjimo ak
cija pamažu pradeda įsisiūbuoti 
panašiai, kaip savo laiku tai bu
vo su Simo Kudirkos gelbėjimu. 
Ypač V. Skuodžiui paskelbus ba 

vo giminių Amerikoje, įrodyti, 
kad miręs Sawicki esąs jos gimi
naitis. Jos advokatas įrodinėja, 

; kad Kivarienė yra to turto pavel 
dėtoja, nors velionis nepalikęs 

i testamento. Pati Kivarienė sa-
; kanti, kad jos sesuo 1913 m. išvy
kusi į Ameriką, čia ištekėjusi už 

j . -i ! Michael Sawicki. Jie turėję sūnų. 
do streiką, gyvai sukruto m ū s ų ; - , , , . J „ . , , , 
~ J U J „ : ^ t _ : „ : .-_ > * J . . _ i._ i Edward, kuris gyvenęs Middle-politinian veiksniai ir atskiros ko
lonijos. Kai kur jau pasiekta gra
žių rezultatų, įjungiant ameri
kiečių spaudą, radiją, televiziją, 
federalinę administraciją ir kon
greso narius. Tik pas mus tuo 
tarpu nieko konkretaus neveikia
ma. Šiuo reikalu išimtį tesudaro 
Laisvės Varpas, kuris jau eilę sek 
madienu savo programose anglu 
ir lietuviu kalbomis teikia pla
čią informaciją apie Vytautą Skuo 
dį, kaip Amerikos pilietį, nurody
damas, kas jau padaryta, o ką 
dar reikėtų padaryti. Jis nuolat 
ragina įjungti į V. Skuodžio gel
bėjimo akciją amerikiečiu spaudą, 
radiją, televiziją ir vietos senato
rius bei kongresmanus. Bostono ir 
apylinkės lietuviai daug padarė 
Simo Kudirkos gelbėjimo reikalu. 
Jie turėtų neatsilikti ir Vytauto 
Skuodžio gelbėjimo akcijoje. Vi
si, o ypač organizacijos, turėtų 
kuo skubiausiai telefonu, telegra-; 
momis ar laiškais pasiekti savo 
senatorius ir kongresmanus, pra
šant, kad jie remtų V. Skuodžio 
gelbėjimą. Nemažiau yra reikš
minga informacija amerikiečių 
spaudai, radijui ir televizijai. Juk 
ta ne vien mūsų lietuvų, bet taip 
pat ir Amerikos reikalas. State de
partamentas jau nustatė, kad Vy
tautas Skuodis yra Amerikos pi
lietis. 

Sukruskime, kad V. Skuodis 
nemirtų badu, bet kuo greičiau 
pasiektų gimtąją Ameriką, kaip 
ją pasiekė Simas Kudirka. 

Nepalikime turtu okupantui 

boro. 

pradedama anglų kalba, o bai
giama lietuvių. Seniau maždaug 
vienodai laiko b u v o skiriama an
glų ir lietuvių kalbai, o dabar an
glų kalba sutrumpinta iki 20 mi
nučių, kad daugiau laiko liktų lie 
tuvių kalbai. Bent ligi šiol dar nie 
kas iš klausytoju n e p a r e i k i ne
pasitenkinimo dėl tokio persitvar 
kymo. Taip pat dar negautas at
sakymas iš bendrinių organizaci
jų, į kurias buvo kreiptasi dėl su
tarties pasirašymo su nauja radi
jo stotimi. Tai l yg rodytų, kad or
ganizacijos nedrįsta imtis darbo, 

Teisėjui klausinėjant, ar ji gau kuris jau nuvargino atskirus as-
sianti tuos pinigus, ji atsakiusi, įmenis. Ištikruju ta ip neturėtų būti. 
jog nežinanti. Tada buvusi pa
klausta jos duktė, ar jos motina 
gaus tuos pinigus. Duktė pasa
kiusi, kad jom rusų valdžia iš
vykstant paaiškinusi, jog pini
gai būsią pasiųsti į Maskvą ir ji ne
žinanti, kiek jos motina iš val
džios gaus. Tačiau jai duosią ku
ponus, kad galėtų pirktis "in the 
foreign exchange" krautuvėje Lie
tuvoje. 

Teisėjas greitu laiku padarys 
sprendimą, kam tie pinigai bus 
paskirti. Jeigu bus paskirti Kivarie 
nei, tai jie būsią pasiųsti advoka
tų firmai New Yorice, kuri atsto
vauja rusus. O tie perduosią Mask 
vai. 

Viena kas iš šio straipsnio ma
tosi: nepalikime rusams savo 
sunkiai uždirbtų pinigų. Iš anksto 
sudarykime testamentus, kad oku 

i pantas nebūtų šelpiamas. 

Laisvės Varpo reikalai 

Kai naujieji radijo stoties W C 
! AS savininkai atsakė nuo rug
piūcio 1 d. Laisvės Varpui laiką, 
tai kilo klausimas —pasitenkinti 
Laisvės Varpo programa iš W M 
ET radijo stoties Brocktone, ar 
ieškoti naujos, kad toliau būtų 
perduodamos dvi skirtingos Lais
vės Varpo programos iš dviejų 
radijo stočių, kaip buvo ligi šiol? 
Programos vedėjas Petras Viščinis 
per eilę sekmadienių kvietė klau
sytojus pasisakyti šiuo reikalu, 

Juk organizacijų paskirtis — at
likti tai, ko neįstengia padaryti 
atskiri asmenys. 

Iki dabar Laisvės Varpas skam 
bėjo ir jo darbo naštą nešė vienas 
Petras Viščinis, paremiant pini 
giniai klausytojams. Tačiau atro
do, kad ta našta yra persunki vie 
nam asmeniui ir organizacijos tu 
retų imtis to darbo talkinant tuo 
se reikaluose, kur vienas asmuo 
nebepajėgia. 

RENGINIAI 

Laisvės Varpo renginys, ku
riame bus suvaidintas iš Kanados 
atvykusių aktorių, vadovaujant 
P. Kudabienei, gražus vaidinimas, 
įvyks spalio 4 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 

Sv. Petro lietuvių parapijos "Ba 
žaras" vyks sekmadienį, lapkri
čio 15 d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje. 

Kardinolas Medeiros atnašaus 
šv . Mišias šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone 
lapkričio 22 d. 10,15 vai. ryte ir 
pašventins Aušros Vartų Marijos 
paveikslą. 

Mūsų kolonijose 
Keimebunkport, Me. 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 

SAULIŲ RINKTINĖ 

Rinktinės ruošiamas kultūrinis 
savaitgalis bus rugsėjo 5-6-7 die
nomis Pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkport, Maine. Be n u 
matytos programos — šaudymo 
varžybų, susipažinimo vakaro, 
Tautos šventės minėjimo ir laužo, 
— bus paskaitos. 

Rugsėjo 5 d., 5 vai. vakaro 
rinktinės kapeliono kun. R Ša
kalio paskaita. Sekmadienį, rug
sėjo 6 d., 9:30 vai. ryto sąjun
gos vicepirm. sveikatos reikalams 
dr. K Pautieniaus paskaita. Ir 3 
vai. p.p. Tautos šventės minėji
mas, paskaitininke Elena Juciūtė( 
Sibiro tremtinė, knygų "Pėdos 
mirties zonoj" ir "Ąžuolynėlis" 
autorė. Meninę programą atliks 
sol. B. Povilavičius, akompanuos 
muz. prof. J. Kačinskas, — abu 
iš Bostono. 

Rinktinės valdyba kviečia ne 
tik šaulius, bet ir visuomenę 
gausiai dalyvauti jos ruošiamam 
kultūriniam savaitgaly. (e.g.) 

ĮTAKOS BAIMĖ 

Kai 1920 m. spalio 9 d. Lenkija 
ginkluota jėga atplėšė iš mūsų Vil
nių ir jo kraštą, iki 1918 m. kovo 
18 d. lenkų ultimatumo mes su 
Lenkija neturėjome oficialių diplo
matinių santykių. Ir mūsų sienos 
su Lenkija liko nenustatytos. Kodėl 

per beveik 18 merų neužmegzta ofi
cialių santykių su Lenkija, buvo 
dvi esminės priežastys. Pirma prie
žastis, viešai labai išpopuliarėjusi 

Vilniaus ir jo krašto pagrobimas, 
_ _ . ..:?jį~: \ :L _ _ „ I . _ I L . . . 
a u u a , » i O a i UCVC1K U O K C 1 U U 1 

baimė lenkų kultūrinės įtakos 
mums. A. Smetona daugiausia ir pri
sibijojo tos lenkų kultūrinės įtakos, 
todėl tokį mūsų izoliavimąsi nuo 
lenkų jis laikė mums naudingu. Tą 
nuomonę A. Smetona yra ne kartą 
man pareiškęs. 

V. Šliogeris (B .Antanas Smetona, 
žmogus ir valstybininkas") 

Džiaugsmas, nuosaikumas ir 
poilsis uždaro duris gydytojui. 

FT. Dogau 

S O P H I E B A R Č U S 
EADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii VTOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ooo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. ILL. 69629 
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The Catholic Church, 
Disseni And Nationality 

In Sovitt Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 
In this book, the author depicts the 

Catholic Lithuanian struggle for a free 
exercise of religion in the Soviet sys-
tem & examines the question whether 
Catholicism and Communism can co-
exist under Moscow's rule. 

338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido 
East European Quarterly, Boulder 
— difitributed by Columbia Univer-
sity Press, New Tork 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street, 
Chieago, m 60629 

Rugpjūčio 4 d. laikraštis "The : įtaigodamas, kad teigiamu atve-
Brockton Enterprise" pirmam i ju su nauja radio stotimi sutartį 
puslapy įdėjo ilgą staraipsnį: "EI •• pasirašytų ir visą finansinę atsako-
derly women from Lithuania may mybę pasiimtų kuri nors mūsų ben 
be heir". Viršuje straipsnio dide-; drinė organizacija ar jų sudary-
lė fotografija, kurioje Sv. Kazimie- < tas tam reikalui specialus komi-
ro parapijos Brocktone kleb. kun.; tetas. Jei taip reikalas susitvarky-
Petras Sakalis kaip vertėjas, šalia • tų, jis sutiktų ir toliau tokias dvi 
jo 71 metų moteris Marizona (tur, skirtingas radijo programas pa
būt Marijona) Kivarienė, jos duk- ruošti nemokamai, kaip jis tai 
tė Ona Jasonienė ir jų advokatas.daro jau 28-tuosius metus. Bet 
David Cohen. Esą Kivarienė,; jam jau yra perdaug rūpintis dvie-
kuri gyv. buv. Lietuvoj — Sovie- jų skirtingų programų paruošimu 
tų Rusijoj gali paveldėti 175,000 ! ir toms programoms reikalingų lė-
dol. vertės turtą Edvvard Savvicki, \ šų sudarymu. Šiuo reikalu jis 
kuris buvęs mokyklos vedėjas Mid kreipėsi raštais į LB-nės Bosto-
dleboro. Jis miręs 1976 m. gegu- Į no apygardos ir apylinkės pirmi-
žės 4 d. ir nepalikęs testamento, ninkus, nurodydamas, kad jau su 
Kivarienė norinti gauti tą turtą,; rasta nauja radijo stotis, kuri su-
o kitas kandidatas į tą turtą yra tinka skirti Laisvės Varpui laiką 

Popular Lithuanian 
R E C i P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juoaanina Dautvsudlessl 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dmuzvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
t-irimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organini 
cijose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrtas 
4545 W. «8rd Street 
Chicago, Illinois 9 M S 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinoia gyventojai pridekite dai 

20 centų mokesčiams. 

^iiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv 

I L A I S V Ė T A I P P A T f 
I Į P A R E I G O J A | 
S Ar mes atliekame laisves pareigą, savo tautai? = 

S Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent £ 
j pridėdami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- E 

S kės. išskyrus u* pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. H 

3 Klubas siunčia savo nariams Informacijas »pie naujai ii- = 
s leidžiamas knygas. = 

1 U i $5.00 ar daugian paimdami lietuviškų knygų per metus, i 
5 mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- j 

i VĄ LIETUVIŠKA KNYGA. U i tai mes gausime pasirinkti vi- | 
s sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. | 

Rąžykite prie pirmos progos: S 
UETUVttKOS KNYGOS KLUBUI | 

IMS West C M Statas 

CLASSIFIED ADS 
KELF VVANTED — MOTERYS 

BSJ—»s»—*^s>ies*—SSISB SBSBMBSSH S » S S S I ^ S » M ^ — < — B Š S — M 

SEAMSTRESS 
F U L L T I M E 

Experienced in high fashion 
clothes. Ejccellent benefits. — 
Mušt speak English. 

Apply or CaJl After 12 Noon 

LUV Boutique Inc. 
2106-10 N. Oarfc St . 

TEL. 929-2830 

M1SCELLANEOUS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusuj grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

10% _ 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

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

ALBIN BANYS, Telef. 447-88M 

lllllllllillllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A. V I L I M A S 
M OV I NG 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel 376- 1882 arba 376-5996 

<iiiiiiJii>iiiiiiiiiiimiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiii 

Perskaitę "Draugą!*, duokit* 
jį kitiems pasiskaityti. 
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JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, HL 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 ano 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

immiimiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiifiiiiiiiH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , ML 776-1486 
miimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

nsrd v i N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-846S 

sfiiiimmitttitiiiitii iiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiniiiu: 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. tel. t27-SM0 

R E A L E 3 T A T 5 

Palos Hills - #65,000 
Savininkas parduoda 4 miegamų mūr. 
Cape Cod namą. Didelis sklypas. 2-jų 
maš. garažas. 25 min. iki Marquette 
pko. Skamb. 430-3547 arba 599-4614. 

SAVININKAS PARDUODA labai šva
rų Elmhurst, 111., 2-jų miegamų mūr. 
namą. Centr. šildymas ir šaldymas. 
VA garažo. Skambint nuo 5 iki 7 vai. 
vakaro tel. 834-0948. 

73-cia 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. 
82-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%. 
Marųuette 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 

MiiifiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v e . — 778-2233 
i i i i i i i i i iHiii imimiii 

83rd and Kedzie 
Great price and locatlon. 

Imtnaculate 5 room brįck Georgian. 
Originai owner. By appointment. 

460-6282 or 599-9168 

llllllllllllimillllllllllimillllllllllllliiiiiiii 
I VAKARUS U2 KEDZIE 

3-jų miegamų mūr. bungalow. Pečius 
ir orkaitė, šaldytuvas. Nuo sienos iki 
sienos kilimai. Pilnas rūsys. Aptver
tas kiemas. Geras pirkinys — tik 
$49,900. 

GEORGE VLASIS, REALTOR 
TeL 636-7474 
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D ft M E S I O 

l'ACKAGE E X P R E S S AGEJfCY 
MARIJA > O R E I X I E X S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos sero* rtUlaa 

prekes. Maistas ia Europos aandillu 
2«08 w. esth s t . chicago, m. eosat 

Tel. 925-2787 

VTzrrmic KORTEUŲ 
REIKALU 

Stanley E. 
Maine. 

Sawicki iš Norwy, sekmadieniais nuo 9 vai. 30 min. 
ligi 10 vai. ryto. Tik reikia, kad 

Straipsnyje aprašoma, kad Ki-įkas nors pasirašytu su radijo sto-
varienė yra iš Aluvis kaimo, Aly- ' timi sutartį ir garantuotŲ jai su-
taus apskr. Lietuvoje. Ta vieta, tartą mokestį. 
dabar easnti Sovietu Rusijos. Taip reikalams susiklosčius, jau 

Kivarienė su dukra buvusi at-! trys savaitės kai Laisvės Varpas 
skraidinta Sovietų Rusijos lėktų- perduodamas tik iš W B E T radijo 
vu i Ameriką į Brocktoną, kur į stoties iš Brocktono, banga 1460 
teisme sprendžiamas turto pavel-' AM. Toji programa trunka sek-
dėjimo klausimas. Kivarienė atsi-I madieniais nuo 12 vai. 10 min. Ii 
vežusi fotografiją ir laiškus iš sa i gi 1 vai., taigi 50 minučių. Ji 

Lietuvių Bendruomenes 1660 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio BradiM 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Atsities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos jvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 do!., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

iŠ 
' i 

I 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 5«h Strtet _ Tai. fiR 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popie t 

! 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Mapkwood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokio blankai. 
'tnimmniiinmnmiHitmituiitiimiHitii 

i 
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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 
k t. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
«avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiniiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii««.iinn.iltt 

HiirniHitiiiimiiiiiiHiiitimiiiiiiiiiiiiiiHii 
Jvairiy prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

OCkSMOS PARCXUS E3CPBESS 
2591 W. SSth St.. Chieago, IL SM29 

SIUNTINIAI I UETUV4 
T«L — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
šratus paprotys. Biznieriai j u pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų 1HS> 
B U atstovams turėti grafiaa vM-
naet korteles. 

Kreipkitės j 
tracijų visais 

"Draugo" 
paaaiiais 

sdmiais-
reikalais. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd S t 
Chicago, I L 60629 

timmiiimmiiimimtuitiiiiiiiHiiiiniimi 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW EN8LAND 
B y 

WilBsjm Wolkovich-Valkaviaus 

The Life, S t m g g l e s and Tragic 
death of Rev. Joseph iėbria, 
1860-1915. 

įPublished by Pranciacan P T M B , 
Brooklyn, N e w York 1980 

Kaina su persiuntimu 66.85. 
U i s s k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, IfStf W. 63rd SU 
Chieago, Itt. 606*19 
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Demonstracijų metu buvo da- sukinėtis, po kojų painiotis: Ko tu, > 
liriami atsišaukimai, skelbią, j Pranut, mudulinėji kaip višta; ge-
kad V. Skuodis yra J A V pilie- į riau prieik prie šėpos, pasiiimk vi- j ' 
tis, kad jis už religinių raštų! są puodynę pieno ir nereikės mudu- j 
raovma n* chinHn-u. lovab-n TAU 

prezidentui, už JAV radijo klau
symą buvo nuteistas 12-kai me
tų kalėjimo ir tremties, šių at
sišaukimų, raginančių jį gelbėti, 
buvo išspausdinta 6000 ir greit 
pritruko. J . Pr. 

Eile Žmonių su specialiu Sūkiu "Free Scott' 
d. Chicagos centre. 

lietuvių ir kitų pavergtų tautų atstovų demonstracijose rugpiūčio 17 
Nuotr. Jono Kuprio 

SKUODŽIO LAISVĖS ŠAUKSMAS CHICAGŪJE 
Demonstracijos už Vytauto ir maldavo dangų laisvės tikėji-

Skuodžio išlaisvinimą pirmadie- Į mo gynėjams. Adv. S. Kuprys 
nj Chicagos miesto centre, prie į paskaitė raštu gautus sveikini-
Federalinių rūmų, Dearborn ir} mus. Kongresmanė Collins, ne-
Adams gatvėse, praėjo įspūdin-1 galėdama dalyvauti, rai tu stip-
gai. Jau nuo 11 vai. lietuviai j riai pasisakė už Skuodžio išlais-
vaikščiojo, nešdami plakatus: į vinimą. 
Gelbėkite V. Skuodį iš rusų te- j Programai vadovauti pakvies-
tenų. Amerikiečiai, atverkite | tas kum. J. šarauskas. Jis pa-
akis. Žiūrėkite į IV, Skuodį. Iš- Į žymėjo, kad šios demonstraci-
laisvinkit pilietį V. Skuodį. Pa- j jos tai dalis pastangų daromų 
dėkite išlaisvinti V. Skuodį iš į visose JAV-se išlaisvinti nekal-
raudonųjų kalėjimo. Amerikie- j tą Amerikos lietuvį. Mums pa
čiai, ginkit savo sūnų V. Scott. j sisekė su S. Kudirka. Laukia-
Lai laisvė suskamba dėl V. j m e laimėjimo ir dabar. 
Scott Skuodis nusipelno lais- j Kongr. H. Hyde savo kalboje 
vės. (Skambinkit savo senato- j pažymėjo, koks skirtumas tarp 
riui, prašydami išlaisvinti Skuo-1 J A V ir Sovietų, Cia, jei nepri-
dį. Kai kurių plakatų raidės bu- j tari vyriausybei, gali būti £-
vo pieštos JAV ir lietuvos tau- rinktas į valdžią, o ten — ui-
tinėmis spalvomis. Tarp nešan- į darys į kalėjimą. Komunizmas 
čių plakatus buvo ir jaunimo. : yra mirtinas laisvės priešas. Tą 

Už kėdžių garbės svečiams j žino lenkai, tą žino afganai, 
stovėjo lietuvių eilė, kiekvienas j «Mes kongrese darysime viską, 
laikydamas po didelę mėlyną primindami kenčiančius dėl lais-
raidę žaliame fone, skelbiančią , vės. Priešinimasis tironijai yra 
laisvę Skuodžiui. į paklusnumas Dievui". Illinois 

Latvis fed Zierins dalyvavo į prokuroras R. Daley: "Aš di-
su didžiausiu iš visų plakatu,: džiuojuoei galėdamas prijungti 
kuris skelbė anglų kalba: "Show Daley vardą prie Skuodžio iš-
Your Love. Help to free Chica- laisvinimo pastangų", 
go bom Skuodis from Soviet Dlinois senatorius Pr. Savic-
slave camp". Parašo apačioj — kas: "Aš jungiuosi prie tos tai-
nacių ženklas ir komunistų piau j kios demonstracijos, kad pri-
tuvas su kūju. Visas to latvio į mintume, jog už laisvės troški-
plakatas — širdies formos, lyg Į mą Rusijoje kankinamas V. 
maldaująs parodyti širdį kali- j Skuodis yra JAV pilietis ir jis 
namam Skuodžiui. I nusipelno visuotinės globos ir 

Demonstracijų aikštėje buvo Į užtarimo. Jis turi būti laisvas", 
pastatytas didžiulis V. Skuodžio j Aldermanas Pr. Brady perskai-
paveikslas. Dalyvavo latviai su j tė rezoliuciją, kuri jo pasiūlymu 
vėliava ir moterų su tautiniais į buvo priimta Chicagos miesto 
drabužiais, palyda. j tarybos. Rezoliucijoje reikalau-

Pažymėtina, kad plakatus pie- j jama išlaisvinti V. Skuodį iš So-
šė Margutyje apie 30 žmonių. I vietų kalėjimo. Miesto taryba 
Dirbo penktadienį iki 11 vai. v. 
Uoliai pasireiškė skautai vyčiai. 

Demonstracijose lietuvių da
lyvavo daugiau kaip bet kada 
kitados. Čia buvo iPiLB pirm. V. 
Kamantas, Liet. fondo tarybos 
pirm. dr. A Razma, Altos 
vicep. T. Hinstrubas, dalyvavo 
dvi Sv. Kazimiero seserys, dr. 
P. Kisielius, V. Adamkus, adv. 
P. Žumbakis, Vytauto D. šau-
Hų rinktinės pirm. V. Hganaitis 
ir daugybė kitų lietuvių. Buvo 
latvių sąjungos pirm. Bergma-
nis, ukrainiečių pirm. dr. Char-
kevich. Demonstrantai vaikščio
dami tarpais dainavo lietuviš
kas dainas. 

Demonstracijų programą pra
dėjo adv. S. Kuprys, pakviesda
mas kun. J. Savukyną sukalbė
ti invokaciją. Kun. J. Savuky
nas priminė įkalintą V. Skuodį 

PRIVATE FOUNDATION 
ANNUAL NOTICE 

Pursuant to Section 6104 (d) of the 
Internal Revenue Code, notice is here-
by given that the annual report for 
the fiscal year cnding April 30, 1981 
of PRUNSKIS FOUNDATION, Inc., a 
private foundation is available at the 
foundation's principai office for in-
spection during regular business hours 
from 10 A.M. to 2 P.M. by any citizen 
who reųuests it within 180 days 
after the date of this publication. 

The foundation's principai jffice is 
located at 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, 111. 60629. The principai manag-
er of the foundation is Rev. Joseph 
Pnintkis. 

jungiasi 
gas. 

į išlaisvinimo pastan-

Aldermanas R. Pucinski skel
bė, kaip svarbus šis mitingas. 
"Aš esu Chkagos lenkų kongre
so pirmininkas ir mes, lenkai, 
remiame šias lietuvių pastan
gas. Mes reikalaujame, kad ru
sai nustotų grasinę laisvės sie
kimui. Lietuva turi būti laisva. 
Pirmą negu prasidės SALT de
rybos, Skuodis turi būti lais
vas". 

Dlinois parlamento atstovė J. 
Topinka, būdama čekė, priminė, 
kad, ką kenčia Lietuva, tą ken
čia ir Cekoselovakija. Pirmą 
negu bus pradėtos kokios dery
bos su Rusija, Skuodis turi būti 
laisvas. Jis ir jo artimieji tu
ri būti laisvi atvykti į JAV". 
Gauta žinia, kad senatorius Per-
cy netrukus kalbės su Sovietų 
ambasadoriumi Skuodžio išlais
vinimo reikalu. 

Šių demonstracijų programa 
buvo gerai sutvarkyta, teužsitę-
sė apie valandą. Buvo baigta 
JAV ir Lietuvos himnais. 

Programą filmavo 2, 5 ir 7 
televizijos stočių reporteriai. 
Dalyvavo "Chicago Tribūne" re
porteris H. Tyner, reporterė iš 
miesto rotušės žinių agentūros, 
Amerikos Balso atstovas ir ki
tų komunikacijos priemonių at
stovai. Visą šią demonstraciją 
organizuojant nemažai padėjo 
iš Los Angeles atvykusi Han-
naford bendrovės narė L. Dut-
ton. Pasibaigus mitingui repor
teriai dar darė pasikalbėjimus 
su vadovaujančiais asmenimis. 

Darbo dieną daugelis tarnau
tojų išėję pietų metu stebėjo lie
tuvių demonstracijas. Visi bu
vo pakviesti dalyvauti demons
tracijose antradienio vakare 
prie buvusių Skuodžio namų, 
2131 W. 23 pi, o vėliau — Auš
ros Vartų bažnyčioje pamaldose 
7:30 vai 

ŽODŽIAI RETI, BET 
LIETUVIŠKI 

mudreika — kas šaunus, apsuk
rus, gudrus: Jūs mergytės, jūs mud-
reikos, iš jumis berniukai šaipos. 

mudrdva — dabita, puošnius: 
Tokio mudreivos aš nenoriu sam
dyti 

mudrinti, daryti mudrų, miklų, 
miklinti: Atjojo bernelis, jaunas ne
vedęs, šokino mudrino bėrą žirgelį. 

mudruoti — puikuoti: Nereikia 
mudruot, tai ir nesijuoks niekas. 

mu dūlinėti —pamalu vaikščioti, 

P a i e š k o j i m a i 
Advokatui reikalingos žinios apie 

šiuos asmenis: 
1. VITKAUSKAS ANDRIUS, Kaunas 
2. BERANKIS JUOZAS. Klaipėda 
3. GYLYS VLADAS, Kaunas 
4. KRIUNA JUOZAS, Kėdainiai 
5. DAILIDĖ JONAS, Kėdainiai 
Žinantieji ką apie minimus asmenis 

pranešti angliškai adresu: 
MR. I. BERZINS, 484 Montauk Hgw>., 

Babyton, LX, N.Y. 11702 
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S O L , A L G Į G R I G Ą , 
jo tėveliui a. -J. a. Stasiui Grigaravičiui 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučia 

"DRAUGO" PARENGIMŲ KOMITETAS 

Ieškomi: BRONIUS STRIKAITIS (ro- į 
dos kur tai apie Bostoną) ir VLADAS 
ir KATRIUTĖ STOSKAI (rodos kur tai t 
apie Clevelandą). Prašomi atsiliepti t 
arba turintieji žinią apie šiuos asme
nis pranešti adr.: DRAUGAS — Adv. 
9106, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
•B 

A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 
m i r u s 

jo žmoną JULIJĄ, sūnų 
MELDĄ su ŠEIMOMIS ir 
jaučiame ir kartu liūdime. 

ALGIMANTĄ ir dukterį 
GIMINES nuoširdžiai už-

ONYTĖ ir VIDMANTAS RAPSIAI 
su ŠEIMA 

LORNA ir GINTAUTAS RAPSIAI 
su ŠEIMA 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mai tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
TeHių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se

rijos leidžiamų knygą. 
Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčią nuotraukas, o taip 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiskreiptą mūsų bažnyčią 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietufių kartos matytų, 
kiek daug menišką religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrė**—tai kaip raSo 
autorius knygos įvari>je. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovą, darbininkų gyvą ar nužudytų, mirusiu ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu f i l W 
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio 

Uftukymus siųsti: 
DRAUGAS, tfįS Wcst 6$rd Stt Chicago, IL 606Ž9 

A.f A. 
JOSEPH R. ROGERS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 16 d., 1981 m., sulaukęs 63 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jean (Juzaitytė), duktė Jo-

anne, sūnus Michael, marti Irene, sesuo Helen Krauklis, sūnėnas dr. 
Robert Krauklis su žmona Shirley, uošvė Anna Juzaitis, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Velionio svainis buvo a. a. Alphonse Krauklis, 
Priklausė Dariaus - Girėno Post No. 271. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 20 dieną. IS koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliono sielą. Po 
pamaldą bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona, duktė, sūnus ir marti. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

Mylimai 
dukras 

Motinai Lietuvoje mirus, liūdinčias 

bei 

DR. JANINĄ JAKŠEVIČIENC 
ir MARIJĄ MARKULIENC 

jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame. 

ONA IR KOSTAS ŽOLYNAI 
RŪTA LETTMAN SU SŪNUM BRIAN 

Mielai Mamytei Lietuvoje mirus, 
MARIJAI MARKULIENEI ir 

dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI 
su šeimomis reiškiame nuoširdžiausia už
uojautą. 

VALAIČIAI IR KUBILIAI 

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

jo žmoną JULIJĄ, dukrą MILDĄ, sūnų ALGIMAN
TĄ ir judviejų SEIMAS nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

ADOLFAS IR ELENA ŠVAŽAI 
MARTYNAS IR CECILIJA J ANUSEVIČIAI 

J> 

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, dukras 

DR. JANINĄ JAKSEVIČIENC 
ir MARIJĄ MARKULIENC 

bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 
ALDONA IR TITAS BRIŠKAIČIAI 
LAIMUTĖ IR LIUDVIKAS ŠMULKŠČIAI 
PRAURIMĖ IR BRONIUS MURINAI 

A. f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
iškilus j amžinybę, jos dukras dr. JONE JOKŠIE
NĘ ir MARIJĄ MARKULIENE bei judviejų ŠEI
MAS, o taipgi kitus artimuosius bei GIMINES gi
liai užjaučia ir vienkart liūdi 

MARIJONAS, NIJOLĖ, VYTĖ IR 
RŪTA ŠNAPŠCIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hėrmitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
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 Av\, Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitę Draugi, duokite jį kiliens pasiskailyfi 
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ir apylinkėse 

X Sol. Dana Stankaitytė gie
dos "Ateities" jubiliejūiio kon
greso iškilmingų šv. Mišių me-
r» i t n i n r e A i A £Z eį£±\rr>r-\ o*"3iATii A i r o I 
\.\Jk. i U g > X j V \_f, O V l \ * i * « » V * * V * i į , "X » €**-

po pietų Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke. Pa
maldose taip pat dalyvaus ir 

j Chicagos Lietuvių operos cho- Į t ų v e i k t o gukaktį" pradėjęs A 
X Demonstracijos, reikalau-!,raS' V a d ? V a U j a m a S m U i Aivy'! Gustaičio tragikomedijos "Mė-" , , do Vasaicio jant išlaisvinti V. Skuodj, buvo 

'MARGUČIO" SUKAKTIS 
"Margučio" radijas, 50 me-

rodomos Chicagos televizijos sto 
tyse, aptariamos radijo stotyse 
ir aprašytos "Chicago Tribūne" i dantų gydymo kabinetą, 15 !No. 

[ nulio užtemimo'' sėkmingu pa 
x Dantų gydytojai Edman-l statymu, ruošiasi kitiems sukak 

das ir Lynn lipskiai atidarė t u v iU renginiams. Rugsėjo 27 d-

ir "Sun-Times" dienraščiuose. 
Šios demonstracijos susilaukė 
plataus amerikiečių dėmesio. 

x A. a. Mykolas Mažeika, 72 
metų amžiaus, mirė rugpiūčio 
17 d. 3:30 vai. p. p. Memorial 
ligoninėje St. Joseph, Mich., 
mieste. Lietuvoje yra buvęs tei-

Sbrth Ave. St. Sharles, UI. 60174. 
Tel. 377-3131. 

X Birutė Jasaitienė su dukra 
Aušra atostogauja Kennebunk-
porte, Me., pranciškonų vasar
vietėje. Kartu su jomis atosto
gauja Alicija Rūgytė, Stasė Ja-

bus "Margučio" steigėjo Anta
no Vanagaičio kūrinių koncer
tas, o spalio 24 d. rengiama su
kaktuvių puota. 
Paruošos darbuose reiškiasi vi

si "Margučio" darbuotojai ir 
visa eilė talkininkų. Sukaktuvių 
puotos rengimo pagrindinė naš
ta teko dr. Leonui Kriaučeliū-
nui. Jie, vadovaudamas sudary
tam komitetui, neseniai buvo 
sušaukęs pasitarimą, kuriame 

kubonienė, Nijolė Dumbrytė, 
sėjas. Amerikoje daugiau kaip I Albina Dumbrienė, Br. ir S. 
25-rius metus dirbo Leco Plat- Stravinskiai, Jonas Gradinskas. 
ing Co. St. Joseph mieste. Pa-! Džiaugiasi gražiu oru ir pato- . . . 
šarvotas St. Joseph, Mich., Ker-: giomis sąlygomis. Iš savo atos-1 a p ? " ? P a g r m d m i a l rengimo 
ley ir Starks laidotuvių koply- togų jie su visų parašais atsiun-
čioje (802 Main St.). Laidoja-: tė sveikinimus 'Draugo" redak-
mas ketvirtadieni, rugpiūčio 20 cijai ir savo pažįstamiems. 
d. Iš koplyčios 9 vai. bus nu
vežtas į bažnyčią, o po pamaldų 
laidojamas St. Joseph kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Olga, 
duktė Kristina ir sesuo su šeima 
ok. Lietuvoje. 

x Algimantas Žilinskas iš 

reikalai. Planuojama viską taip 
sutvarkyti, kad rengiama puo
ta būtų tikrai verta sukaktuvių 
puotos vardo. Puotai pasirinkta 

x PLGS centro valdyba pra- j sava pastogė — Jaunimo cen-
šo, kad gydytojai ir dantų gy-i tras. Užkandžiams ir kokteiliui 
dytojai, kurie žada dalyvauti j bus naudojamos apatinės patal-
PLGS XHI suvažiavime, nedel- j pos. Vakarienei ir programos 
siant siųstų registracijos kor- atlikimui — didžioji salė. Apie 
teles (ne vėliau rūgs. 1 d.), nes pusvalandį užtruksiančioje pro-
mums labai svarbu žinoti da- į gramoje bus kondensuotai per

žvelgta "Margučio" radijo 50 
metų veikla, šiam tikslui bus 
naudojamas gyvas žodis, daina, 
muzika, magnetiniai įrašai, skai
drės, filmas ir kitos priemonės. 
Šokiams gros A. Modestavičiaus 

2VAIG2DUTĖ 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 5206 W. 6Mfc 

įsteigtas Lietuvių 
GMeago, IL 80629 

Mokytojų Sąjungos Chicaęos skyriaus 

Ckis Piešė Dalia Damašiūte 

Melboumo. Australijos, lankosi liaujančių skaičių. 
JAV-se. Jis pereitą savaitę ap- x B r o n y s j ^ ^ ^ į^. 
lankė Los Angeles ir Omaha, nalistas, atvyksta į Chicagą ir 
Nebr., dalyvavo Skautų Aka- P a s a u l i o Lietuvių Gydytojų są-
demikų stovykloje, o dabar lan- j a n g o s sav9M3:vimo a t i d a r y m e 
kosi Chicagoje pas pažįstamus. m g s ė j o 5 4 1 v Continen-, A v , v T ..v 
Dar žada vykti į Hamiltoną, ^ p i a z a ^ ^ j c s k a i t | vadovaujamas Korp! Neo-Lithu-
Montrealj. New Yorką ir kitus s k a i t ą tesuL ><Uetuvi Tautos i**1* o r k e s t r a s 

didesnius miestus. A. Žilinskas h e r o i k a i r tragedija". Publika 
yra skautų veikėjas ir šiuo me- kviečiama dalyvauti, įėjimas vi-
tu Australijos Liet. Bendruo- s i e m s nemokamas. 
menės Melbourno apylinkės val
dybos vicepirmininkas, šia pro
ga jis, lydimas M. Milerienės, ap
lankė "Draugo" redakciją ir pa
informavo apie lietuvių veiklą. 
Taip pat administracijai įteikė 
10 dol. auką lietuviškai spaudai 
stiprinti. 

X Susiorganizavę lietuviai 
muzikai instrumentalistai kartu 
su vokaline grupe rengia lapkri
čio mėn. Tėviškės parapijoje re
liginį koncertą. Solistai Bronė 
Variakojienė, Albertas Pauli-
kaitis ir Viktoras Mieliulis. Sr. 
Diriguoja Povilas Mieliulis. As-Į 
menys norį dalyvauti šio kon- i 
certo parengime vokalinėje gru-
pėje ar orkestre prašomi atvyk- j 
ti j Tėviškės parapiją 7:30 v. I x Virginija Markevičiūtė-Ri-
vak. kiekvieną ketvirtadienį. ; meikienė birželio 12 d. baigė E-

(pr.)jlinois universitete formacijos 
į mokslus su bakalauro laipsniu. 

X Malonios atostogos laive I Virginija mokėsi šv. Pranciš-
— Pasaulio Lietuvių Bendruo-i kaus pradžios mokykloje East 
menė ir Jaunimo sąjunga kvie- į Chicago, Ind, ir Lemonto aukš-
čia visus kelionėn laivu po Ka-; tesnioje mokykloje. Baigė Kr. 
ribų jūrų salas — 1981 m.' Donelaičio lituanistinę mokyklą 
gruodžio mėn. 5 d. Informacija i r Pedagoginį Lituanistikos in-
ir registracija pas American i stitutą. Nuo jaunų dienų šoko 
Trovel Service Bureau, 9727 S. tautinius šokius Kr. Donelaičio 
Western Avenue. Chicago, DL 
60843, teL (312) 238-9787. 

(sk.) 

"Margutis", pasižymėjęs viso
keriopa veikla yra vertas lie
tuviškosios visuomenės para
mos. Parama ypatingai reika
linga besiruošiant sukaktuvi
niams renginiams. "Margučio" 
vadovybė ir rengimo komitetas 
numato kreiptfc, į lietuvių orga
nizacijas ir į plačiąją visuome
nę. Tikimasi visų dėmesio ir 
gausaus atsilankymo. Visais 
puotos rengimo reikalais, įskai
tant ir vietų rezervaciją, pra
šoma kreiptis 'Margučio" raš-
tinėn arba į komiteto narę Re
giną Kučienę (teief. yra 778-
0358). P. L. 

x Neprigirdintiems — Ne 
mokamai klausa patikrinama I klauso 
penktadieniais nuo 10 v. r. ild 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St , Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 

mokyklos ansamblyje ir tauti
nių šokių grupėje "Žilvitis", ku
riame priklauso su savo vyru 
Kęstučiu. Pradėjo skautauti 
'Kernavės" tunte, dabar pri-

CHICAGOS ŽINIOS 
BAIGIASI KONCERTAI 

Koncertai Grant Parke pasi
baigs rugpiūčio 30 d. Ten kon
certai būna trečiadieniais, penk
tadieniais, šeštadieniais 8 v. v., 
o sekmadieniais 7 v. v. 

APGAVIKAI 
Vienam čikagiečiui, kuris va

žiavo Cadillac automobiliu, va
gys pasiūlė 4 naujas padangas 
už 180 dol. Jų paklausęs, nuva
žiavo į Chicagos pietryčių naują 
automobilių prekybą. Paliko au
tomobilį, kad uždėtų naujas pa
dangas, už kurias užmokėjo 180 
dol., o pats nuėjo į restoraną 
užkąsti. Kai grįžo, neberado 

'Nerijos-' jūrų skaučių i nei automobilio, nei pinigų. Po-
tuntui ir Akademikių skaučių 
draugovei. Sveikiname ir lin
kime daug sėkmės. 

X Dr. Justinas Dėdinas, ELm-
už pusę kainos. Zenith f i r m o s ; hurst. DL, Kostas Bružas, Home-

wood, m., Jadvyga Skudzins-ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates 950 Lake 
St, Oak Park, UI. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. Ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

kienė, Dorchester. Mass.. grąži
no laimėjimo bilietus ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

licija areštavo Ben Cole, 45 m., 
Automobilis buvo atrastas Chi
cagos vakarinėj daly. 

KRATOS VAISTINĖSE 
Penkiose Chicagos vaistinėse, 

kurios įtariamos apgaulingai 
ėmusios pinigus iš šalpos fon
dų, buvo penktadienį padaryta 
krata, ypač tikrinant sąskaitas. 

niinmmniiiMHiiiifiMiiiiiiitiiiiitimim 
Dvikalbiskumas: 

X Šv. Pranciškaus seselių rė-
X ftv. Karimiero Paminkle mį.įą 5-to skyriaus, kuriam pir-

mrbtuvė, priešais kapinių. Vili-; mininkauja Jean Pargauskas. 
mas Nelsonas savininkas, patar- > priešseiminis "bunco" vyks sek-; p a l a i m a a r p r a k e i k i m a s ? 

įja lietuviams virš 60 metų. madieni. rusmiūčio 30 d.. 2 vai. i ALGIS NORVILAS 

Dvikalbiskumas: Turtina ar 

nain metų. madienį, rugpiūčio 30 d., 2 vai. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki p. p., §vč. M. Marijos Gimimo I 
5 v. v. Esame toje pačioje vie- i pa,r. svetainėje. Prašome nares 
toje 81-ri metai, t. y. trečioji j j r draugus gausiai susirinkti. 
karta tame patarnavime. Adr.; n e s reikia prisiruošti seimui, ku-
3914 W. l l l th St , tel. 233-6335. ris bus spalio 4 d. 

(sk.) į 
x Vacys Petrauskas, J. Mie-

x Dengiame ir taisome visų <*»», Zenonas Krasauskas, A. 
rū*ig fttojrus. Už .̂ avo darbą Masiulis, V. Jakovickas, J. Pe-
garantuojame ir esame apdraus- trelis, J. Derenčius, visi cUca-
ti. Skambinkite Arvydui Kielai giškiai, grąžindami laimėjimo 
tel. 434-9655 arba 737-1717. šakneles, pridėjo po 10 dol. au-

(sk.). ! kų. Labai ačiū. 

žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji
mo problema 

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau-
I nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina su persiuntimu $2.75 

MINTYS APIE LIETUVAv IR 
LIETUVYBE 

Man yra labai svarbios lietu
viškos tradicijos, nes aš labai 
gerbiu savo tėvus, taip pat ir 
jų gimtąją žemę Lietuvą. 

Kad išlaikyčiau savo lietuvy
bę, aš pareigingai lankau lietu
višką mokyklą. Stengiuos ko 
daugiau išmokti apie Lietuvos 
žmones, jų gyvenimą, pažinti jų 
vargus bei pergyvenimus. Taip 
pat stengiuosi ko atidžiau da
lyvauti lietuvių tarpe. 

Artėjant vasario šešioliktajai, 
aš pagalvoju, kaip (Lietuvos 
žmonėms 1918 m. gyvenimas 
prašvito, kai buvo paskelbta Lie 
tuvos nepriklausomybė. Pagal
voju ir apie tų žmonių nusivy
limą, kai Lietuvą vėl užėmė ru
sai komunistai. Daug žmonių 
ir daug nekaltų vaikų mirė. l i e 
tuviai narsiai kovojo, kad vėl at
gautų nepriklausomybę, kurios 
jie taip ilgai laukia. 

Dabar yra net baisu pagal
voti, kaip dabartinėje Lietuvoje 
žmonės kentėdami turi gyventi, 
negalėdami net savo nuomonių 
išreikšti, bijodami persekiojimo 
ar ištrėmimo. 

Norėčiau, kad vėl pasikartotų 
1918 m. vasario ,16-ji ir Lietu
va būtų išlaisvinta amžiams, 
amžiams, kad komunistai pasi
trauktų iš tos šalies ir niekada 
nebegrįžtų! Tai būtų tikras mi
nėjimas, viltis, kuri gali širdį 
sugraudinti... 

l iana Pataikytė, 
Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokinė, ''žiburio 
spinduliai" 

JAUNUČIŲ STOVYKLOJE 
Šiais metais pirmą kartą bu

vau Jaunučių stovykloje. Ten 
visiems buvo linksma š ta i ką 
mes ten darėme: 
J (Rytą atsikeldavome, pakep
davome vėliavą, pavalgydavome 
valgykloje ir susitvarkydavome. 
Po susitvarkymo mes turėjome 
keturias pamokas. Trys pamo
kos buvo prieš pietus, o ketvir
toji po poilsio ir maudymosi. Po 
to buvo pavakariai, vakarienė ir 
vėliavos nuleidimas. Pagaliau— 
vakarinės programos. 

Vieną rytą buvo labai vėjuo
ta ir h jo. Vadovė sakė, kad per 
tokį orą niekur neisim. Bet nu
stojo lyti Apsirengtai h* ėjom 
pusryčių valgyti. Vėliavos ne
kėlėm, nes dar buvo apsiniaukę. 
Pagaliau pragiedrėjo ir pasida
rė graži diena. Ponas Poiikai-
tis liepė eiti susitvarkyti Po 
susitvarkymo buvo pamokos ir 
kitos programos. Po vakarienės 
ponas Poiikaitis kvietė visus 
ruoštis vakarinei programai-

norime šokti. Visi stovyklauto
jai pasakė — taip. Tada mes 
šokom. 

Vaiva Vygjantaitė, 8 metų 

MANO LfiL* 
Kalėdoms aš gavau labai gra

žią lėlę. Kada mes traukiame 
siūlą, jos galva sukasi Ji turi 
violetinę pižamą. J i rankose lai
ko antklodėlę. J i labai gera 
Aš ją labai myliu. Jos vardas 
yra Kristina. 

Oettoriūtė 

MANO ŠEIMA 
Mano šeimoje yra tėvelis, ma

ma, Karolina, Krista ir aš. Ma
ma ir tėvelis dirba. Aš ir mano 
sesutės einame į mokyklą. 

Ronmkas Orto, 

JONUKO INKILAS 
Jonukas vieną rytą atsikėlė 

ir išgirdo: "Ku-kū, ku-kū, ku
kū". Iš lovos j i s iššoko ir nu
bėgo prie lango. Jis pamatė 
paukščius skrendančius ore. Ap
sirengęs drabužiais, Jonukas nu
bėgo žemyn. 

Tėti, aš noriu padaryti in
kilą, — prabilo Jonukas. 

— Kodėl? — paklausė tėvelis. 
Tada paukščiukai turėtų 

namei} kaip ir aš! 
— Gerai, — atsakė tėvelis. — 

Aš duosiu tau medžio. 
— Labai gerai! — sušuko Jo

nukas. 
Jonukas padarė inkilą. Dabar 

kiekvieną rytą jis gali girdėti 
"ku-kū, kuku". 

Audra. GydaJtė, trečias 
skyrius, Dariaus Girėno lit. m-la 

VIŠČIUKAS 
Mažas viščiukas, išsiritęs iš 

kiaušinio, atrodo labai gražus 
ir vikrus. Kai paberi jam duo
nos trupinėlių, jis greitai juos 
surenka. 

Viščiukas ne visą laiką bū
na mažas. Jis greitai auga ir jo 
plunksnelės gražėja. Viščiukas 
turi vieną snapą, dvi akis ir dvi 
kojas. Su nagais jis krapšto že
mę. Juozas Vihrtis, 

trečias skyrius, Dariaus 
Girėno lit. m-la 

Abu Montrealio 
mokiniai, Kanada, 

lit. m-los 
"liepsna" 

Užsakymus siųsti DRAUGO ; Vėl pradėjo smarkiai lyti ir mes 
adresu. j negalėjom žaisti lauke. Staiga 
Jtiiiimiimiiiiiiiiiinimiimiiimmmiittt i komendantas paklausė, a r mes 

PAVASARIS 
Po šaltos žiemos oras pra

deda atšilti, kartais vėjas 
posmarkiai pučia ir nutirpdo 
sniegą. Gatvėse yra balos. Pa
mažu žolė ima žaliuoti. Maži 
pumpurėliai atsiranda medžiuo
se. Jie, miegoję per šaltą žiemą, 
pabudo nuo šiltų, saulės spindu
lių. Paukščiai parakflenda Sš 
pietų ir ruošia lizdus, kad vėliau 
galėtų padėti kiaušinius. Kiek
vieną rytą girdėti paukščių čiul
bėjimas. Pirmosios pavasario 
gėlės pradeda žydėti. Lietuvoje 
pirmosios pavasario gėlės ži
buoklės. Vaikai patenkinti ap
sirengia lengvais rūbais ir žai
džia lauke su sviediniu. Tėveliai 
eina kasti daržų ir sodinti dar
žovių bei gėlių. 

Dartos Remesat, 
Hamiltono "Cysk. M. Va

lančiaus" lit. m-los mokinys, 
Kanada, "Mūsų kūryba" 

KUR R€TOS 
Dažnai aplankau aš tėvynę, 
Kapus miško brolių kartu, 
Kur gryčia stovėjo gimtinė, 
Jos ten nėra nei pamatų. 

Nuvogta ir klėtis, ir kluonas, 
Kur rūtos — ten kerai dagių. 
Nėr kvapo šviežios rugių duonos, 
Nieks lankoj nemoja dalgiu. 
Nėra sodo, nei ežių, takų, 
Židinio tiktai pelenai... 
Graudu ten ir liūdna, ir nyku, 
Mirties viešpatauta tenai. 

Nei smūtkelių nėra pakeliuos, 
Nei tų, kur juos drožė ir nei 
Tų, kur kėlė kepurę prieš juos. 
Jie mirė gulaguos seniai. 
O tėvyne, o žeme kančių! 
Sudrebėk iš gūdžios gilumos! 
Jungą nusimesk nuo pečių! 
Varpai gaus tau, trispalvės vėl 

[mos. 
Tos laisvos dienos rytą, 

T linksmos. 
S t 

ŠV. 

Laiškas iš stovyklos. 
Nuotr. Teresės Gaidelytfes 

KAZDDERO PARAPIJOS 
BAZARAS 

Vieną sekmadienį buvo baza-
ras. Aš jo labai laukiau. Tą 
dieną anksti ėjome į bažnyčią, 
kad anksčiau galėtume eiti į ba-
zarą. Ten buvo žaislų ir visokių 
kitokių dalykų. Aš daug ką 
laimėjau, bet labiausiai mėgstu 
lėlytę, kuri yra labai graži. Gai 
ji geria iš bonkos, tai pradeda 
verkti. 

Regina Banionytė, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinė "Saulutė" 
KEISTA DIENA 

...Ir pakilo saulė žadėdama 
gražią dieną visiems Žemės gy
ventojams. Visi vasarotojai ruo 
sėsi saulėtai dienai Neptūno va
sarvietėje. Aš pati, kaip ir ki
ti, rengiausi žuvauti su Auk-
siu. Kai pagaliau buvome ežere, 
išgirdome keistą garsą... 

Pabudusi nežinojau, kur esu 
ir kaip čia patekau. Apsidairiu
si pamačiau Auksį, gulintį ša
lia. Pabudinau jį ir nusišypso
jau, kad viskas bus gerai. Bet 
neišėjo taip, kaip norėjau. Auk-
sis keistai į mane pasižiurėjo 
ir paklausė: 

— Kur mes esame? 
— Nežinau, bet bus gerai, aš 

manau. 
Staiga pajutome, kad mus 

kažkas stebi, kad nesame vieni 
Apsisukome ir aš net riktelėjau 
iš nustebimo. Prieš mudu sto
vėjo gražiausias sutvėrimas vi
same pasaulyje. Labai keista 

tarsena, bet tikrai žmogaus bal
su jis lietuviškai prabilo: 

— Atsiprašau, jei jus užga
vau, net pats nežinau savo stip
rumo... 

Mes su Auksiu pažvelgėme į 
vienas kitą, nes abu supratome, 
kad jau nesame Žemėje, o ki
toje planetoje. Taip prasidėjo 
keisčiausia diena mano visame 
gyvenime. 

Sutvėrimas praleido visą die
ną su mumis, atsakinėdamas 
mūsų klausimus ir pasakodamas 
apie šios planetos gyventojus ir 
gyvenimą. Aš tik negalėjau su
prasti, kodėl mudu buvome čia, 
o ne kas kita. Sutvėrimas su
prato mano klausimą ir be žo
džių. 

— Tu esi Auksio parinkta ir 
tik tu viena jį supranti. Žinok, 
kad jis atgal į Žemę negali grįž
ti. 

Tą gražiąją dieną aš prisime
nu su ašaromis akyse, nes ne
galėsiu niekada Auksio užmirš
ti. Jis žadėjo, kad vieną dieną 
jis grįš mane pasiimti į savo 
pasaulį. 

Tos dienos aš laukiu. 
Jūra Antanaitytė, VII kl.. 

K. Donelaičio lit. m-la 
PREKYBA 

Vienas žmogus paprašė banko 
savininką, kad jam leistų lauke 
pardavinėti savo prekes. Ga
vęs leidimą, atvažiavo su ratu
kais ir pradėjo pardavinėti vir
tus kukurūzus, dešreles ir. kt. 
valgomus dalykus. IBuvo daug 
pirkėjų. Per trumpą laiką pra
turtėjo. Baąnantis rudeniui, 
vienas pažįstamas paprašė jį 
paskolinti pinigų. 

— Matai, mielasis, — atsakė 
jam prekybminkas, — įsigijęs 
leidimą, aš pasirašiau sutartį su 
banku: bankas įsipareigojo ne
pardavinėti mano prekių, o aš 
— neskolinti pinigų. 
Miela ponia Visažiniene, 

Kodėl Tadas per pertraukas 
vis kalba apie mergaites? 

Šeštokas 
Mielasai, 

Jos jam patinka 
V. Visažiniene 

Gerbiamoji ponia V. Visažiniene, 
Kartą Andrius į ausį įsidėjo 

garsintuvėlį. Nejaugi jis klau
sėsi radijo pamokos metu?! 

Su pagarba 
Pasipiktinęs Pentokas 

Gerbiamas Pasipiktinęs 
Penktoke, 

Oi, ne! Jis tik norėjo išgirsti, 
ką Marius sako. 

LAISVĖS RYTOJUS 
Stebėjau kartą pagautus arus 
Už geležinių grotų. 
Troško jie laisvės padangių, 
Nors visad buvo sotūs. 
Daužė sparnais užtvarų grotus, 
Kad pabėgt iš narvo; 
Turėjo jie snapus kraujuotus, 
Nuolat jie ten vargo. 

Šiandien ir mūsų broliai vargsta. 
Kaip tie arai pagauti. 
Jie troško laisvės savam kraštui, 
Už tai tik buvo kalti. 

Visų krūtinės pilnos skausmo, 
Narvuos tiek daug kentėjus. 
Ateis diena ir grius vergijos, 
Išauš laisvės rytojus. 

Algirdas Bndreekas 

Sena pilis 
Pieš* Andrius Valka, 

Montrealio lit m-los mokinys 


