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Žinios iš vyskupijų 
Vilnius 

Lietuvos TSR Prokurorui 
1980 liepos 8 d., baigusi nu trė

mimą Sibire —Bogučanuose, ga
vau pasą ir per Rygą išskridau į 
Vilnių. Liepos 9 d., vos nusilei
dus lėktuvui Rygoje, stiuardesė 
liepė visiems keleiviams paruoš
ti paSUS ir bilictUS, KUriUOS iSii* 
pant iš lėktuvo, tikrino trys uni
formuoti milicijos darbuotojai. 
Patikrinę mano pasą, mane sulai
kė ir, pasakė, kad yra neaiškumų, 
įsodino į šalia lėktuvo stovinčią 
"Volgą", kurioje manęs laukė du 
saugumo darbuotojai ir jų vairuo 
tojas iš Vilniaus. Kartu su mani 
mi sulaikė atvykusi manęs parsi
vežti į Vilnių giminaiti. Vietoje 
to, kad mes parskristume lėktuvu 
iš Rygos į Vilnių per 1 vai., ture 

pasikeitė, čia taip pat, kaip ir anks 
čiau, grubiai pažeidinėjamos ele 
mentaliausios žmogaus teisės, ty 
čiojamasi iš žmogaus orumo, ka
da tik to panori saugumo dar 
buotojai, kuriems viskas leidžia 
ma. 

Reiškiu protestą ir pasipiktini-| 
mą tokiu ju elgesiu. 

N. Sadūnaitėj 
1980 m. liepos 21 d. 

1980 m. liepos 30 d. N. Sadū-j 
naitė gavo tokį atsakymą: 

"Pranešu, kad JŪSŲ 1980 m 
liepos 28 d. pareiškimas, kurį ra
šėte Respublikos Prokurorui, pro| 
kuratūroje gautas ir tikrinamas". 

Pasirašė LTSR prokuroro pa 
dėjėjas 3-os klasės valstybinis jus-Į 
ticijos patarėjas 

A. Kirijenka 
Jau praėjo 8 mėnesiai, kaip 

iri 

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Jeane Kirkpatrick (dešinėje) su Indijos premjere Indira Gandhi. Ambasado
rei teko nelengvas uždavinys įtikinti Indijos vyriausybę, kad JAV sumanymas apginkluoti Pakistaną negresia In
dijai. 

jome praleisti 5 vai. saugumiečių 
"Volgoje". Kas davė jiems teisę j LTSR Prokuratūra "tikrina 
naudoti grubią moralinę prievar- i tyli. 
tą — be jokios tam priežasties su- • 
laikyti mus milicijos pagalba ir Telšiai. 1980 m. gruodžio mėn.į 
dar meluoti, kad yra neaiškumų, I Telšiy vyskupijos naujai buvo) 
kurių taip ir nebuvo. Parvažiavę I apiplėštos dvi bažnyčios: užlipę| 
į Vilnių, jie taip ir nepasakė, ko
dėl buvome jų Rygoje sulaikyti ir 

statomo bokšto pastoliais, nusikal 
tėliai įsilaužė į Kretingos bažny 

Laukiama griežtesnės 
linijos prieš Kubą 

Reagano štabas švaisto Kubos elgesį 
Washuigtonaa. — Politiniai j jos" eksportavimu ir jos ryšiai 

komentatoriai spėlioja,, kad | su Kuba gerokai atsalo. 

kas jiems buvo neaišku. Tuo jie Į čią ir nuo sakyklos pavogė meniš-
pademonstravo savo sauvalę, pri | kas 8-nių apaštalų figūras; iš 
sidengdami melu ir sulaikydami j Kaunatavo bažnyčios pavogtas 
mus kaip nusikaltėlius, pasirodo, j kryžius, išlaužtas tabernakulis, 
ir po 6 metų Lietuvoje niekas ne- • (Bus daugiau) 

K0DEL NEŽADINO 
PREZ. REAGANO? 

"Būtų pažadinę, jei būtų numušti mūsiškiai" 
Washingtonas. — Amerikos 

spaudoje keliamas klausimas, ar 
prezidentas Reaganas per ilgai 
atostogauja. Specialus klausimas 
liečia incidentą Viduržemio jūro-

sykius, skrisdami poromis, perse
kiojo JAV laivus ir lėktuvus. Ke
turiasdešimtoji Libijos lėktuvu 
pora ėmė šaudyti į JAV lėtkuvus. 
Admirolas žinąs, kodėl Libija nu-

je_su Libijos lėktuvais. Baltieji i tarė pulti. Susišaudymas' įvyko 
Rūmai nepainformavo apie šį j 50 - 60 myliu atstume nuo Libi-
Iėktuvu susikirtimą prezidento j jos krantų. Libija reiškia preten-
Reagano, nes jis tuo metu mie- | zijas, kad ta jūros dalis yra Li
gojo. Sakoma, kad apie dviejų Li 
bijos lėktuvu numusimą prezi
dentas Reaganas sužinojo vėliau 
negu sovietų prezidentas Brežne
vas. 

Kada prezidentas Reaganas ap
lankė lėktuvnešį "Constellation", 
reporteriai ėmė klausinėti, kodėl 
jo štabas Baltuosiuose Rūmuose 
nepainformavo jo, vyriausio ka
riuomenės vado, apie incidentą. 
Jis apie jį sužinojo tik po 6 valan
dų. Prezidentas juokaudamas at
sakė: "Turiu labai gerą atsaky
mą. Jeigu mūsų du lėktuvai bū
tų numušti, jie būtų mane tuč 
tuojau pažadinę. Ko mane ža
dinti, jeigu buvo numušti kitų 
lėktuvai?" 

Karo laivyno lakūnas Henry 
Klesman pasakė Neapolyje, kad 
jis neturėjo išeities, kaip paleisti 
raketą j Libijos lėktuvą, kuris 
bandė jo lėktuvą numušti .iššau
damas savo raketą. Aviacijos eks
pertai pripažįsta, kad Libijos la
kūnai ne tik vairavo daug men
kesnius lėktuvus, bet jie ir nesu
vokė, kaip ir kada iššauti savo 
sovietų gamybos raketas. Jas rei
kia iššauti skrendant paskui tai
kinį, tuo tarpu libiečiai šovė jas 
į JAV lėktuvu šoną. Raketos pra
skrido pro šalį, nes jas, paprastai, 
traukia sprausminiu motorų su
keliamas karštis, kurį raketos ve-

biios vandenys, tačiau Amerika 
ir kitos Vakarų valstybės tų pre
tenzijų nepripažįsta. 

Libijos diktatorius pulk. Kha-
dafis pasakojo spaudai, kad Libi
jos du lėktuvai numušė vieną 
Amerikos lėktuvą, tuomet aš
tuoni amerikiečių lėktuvai ap
supę ir numušę Libijos lėktuvus. 
Karo laivyno vytai tik nusišyp
sojo išgirdę tokį įvykio aiškinimą, 
kuris neturįs nieko bendro su 
faktais. 

Lietuvoje nužudė 
kunigą L. Mažeiką 
Rugpiūčio U d., antradienį, 

Pamūšyje, Pakruojo rajone, Pane
vėžio vyskupijoje buvo palaidotas 
vietinis klebonas Leonas Mažei
ka. Gautoje telegramoje praneša
ma, kad Pamūšio klebonas "žuvo 
tragiškai". Kitomis žiniomis, rug
piūčio 8 d., šeštadienį, kažkas už
puolė kleboną L. Mažeiką, suba
dė peiliais. Vežamas į ligoninę, 
mirė. 

Kun. Leonas Mažeika buvo gi
męs 1918 ruaesėjo 30 d. Lankė 
Kauno kunigų seminariją, į ku
nigus įšventintas 1944 birželio 
11. Buvo įsigijęs teologijos moks-

"tvirtesnė JAV politika" greit 
pasirodys prie Amerikos kran
tų. Prezidentas Reaganas įsa
kė karo laivynui nepaisyti Libi
jos pretenzijų Vkluržemio jū
roje, kur Libija yra paskelbusi 
gan plačius vandenis savo teri
torija. Buvęs prezidentas Car-
teris buvo įspėjęs laivyną veng
ti susikirtimų su Libija, tačiau 
Reaganas nesutiko "gerbti" Li
bijos skelbiamų teritorinių van
denų juostos. Jis po incidento 
pasakė: "Mes atsiliepėme taip, 
kaip mes atsiliepsime ir kitur 
panašiose aplinkybėse. Jeigu 
mūsų jėgos bus puolamos, jos 
ginsis". 

Manoma, kad naujoji Baltųjų 
Rūmų linija pasireiškė ir Kubos 
atveju. Kuba ir jos diktatorius 
Fidel Castro turi nemažai tarp
tautinių sunkumų. Neseniai di
plomatinius ryšius nutraukė 
Kolumbija, nes Kuba siunčia sa
vo paruostus teroristus j Kolum 
hiios teritorija. Panašiai padarė 
ir Costa Rika. Savo ambasado
rius atšaukė Ekvadoras, Peru 
ir Venecuela. Net ir Panama 
nepatenkinta Kubos "revoliuci-

Nutare parduoti 
arabams lėktuvus 

Washingtonas. — JAV vyriau
sybė oficialiai įteikė Kongresui 
pasiūlymą parduoti Saudi Arabi- > 
jai modernius žvalgybos* lėktu
vus ir kitus oro gynybos įrengi
mus. Valstybės departamento pa-
sekretorius James Buckley pareiš
kė, įteikdamas raštus, kad šis 
lėktuvų pardavimo planas yra 
kertinis Amerikos strateginių in
teresų Viduriniuose Rytuose ak
muo. Kaip žinoma, prieš šių lėk
tuvų pardavimą kovoja Izraelis 
ir jo draugai Amerikoje. 

Carterio šeima 
lanko Kinija 

Pekinas. — Buvęs prezidentas 
Carteris su žmona Rosalyna, duk
rele Amy ir sūnum Cbipu buvo 

Prezidento Reagano vyriausy
bė svarsto, kaip nubausti Kubą 
už kišimąsi į kitu valstybių rei
kalus, ginklų šmugelį į Centrinę 
Ameriką, teroristų ruošimą, ka
rininkų — patar-'jų siuntimą. 
"U. S. News andWorld Report" 
žurnalas rašo, kad planuojama 

TRUMPAI j 
1$ VISUR 

— Amerikos 2ydų Nacionali
nis Fondas paskelbė rinkliavą at
želdinti šiaurinėje Galilėjoje su
degintus miškus ir vaisių plan
tacijas. Libano palestiniečių svie
diniai sudegino 200 akrų miško, 
apie 100,000 medžių, kuriuos pa
sodino vietiniai kibucai prieš 30 
metų. Aukos nurašomos nuo JAV 
federalinių mokesčių. 

— Federalinė grand jury ap
kaltino John Hinckley bandymu 
kovo 30 dieną nužudyti preziden-

PADĖTIS IRANE 
Stiprėja opozicija imamo vyriausybei 

Teheranas. — Irano valdžios' Pabėgėlių žiniomis, Irane re-
priešai puolė vyriausiojo proku-' voliuciniai teismai nuo birželio 
roro namą Teherane. Granato- j 20 d. sušaudė 738 asmenis, val
inis ir automatiniais šautuvais i džios priešus. Šie šaudymai daug 
ginkluoti "yrai, kurių Teherano i iraniečių atsūmė nuo dabartinės 
policijos žiniomis, buvo apie 15, j valdžios. Islamo vyriausybės 
buvo atmušti stiprios sargybos.! griežtumas su politiniais priešais 
Du užpuolikai ir vienas sargybi- toli pralenkia buvusio šacho val-
nis buvo sužeisti. Policijai pa- džios griežtumą, 
vyko suimti tris užpuolėjus. Pas- Buvęs Irano prezidentas Bani 
kutinę savaitę įvairiuose atenta- Sadras, kuris pažadėjo Prancūzi-

%,.,,.-* ic. ——Js~si— gynė-j jos vyriausybei nepoiitikuoti, da
bar gavo daugiau laisvės. Po to, 
kai Prancūzijos piliečiai išvažia
vo iš Irano, Bani Sadras dažniau 
susitinka su pasaulio reporteriais, 
laisviau kalba apie įvykius Irane. 
Pirmadienį jis pasakė korespon
dentams, kad dabartinė Irano 
valdžia gali sugriūti už kelių die
nų ar už kelių mėnesių. Valdžia 
laikosi penkiais asmenimis. Jei 
būtų pašalinti: prezidentas Rajai, 
premjeras Javad Bohonar, parla
mento pirmininkas Rafsanjani ir 
du mulos Musavi Ardebili ir 
Mahdavi Kiani, režimas tuoj su
griūtų, pasakė Bani Sadras. 

įsteigti Floridoje naują radijo I ** Reaganą. Kaltinimuose mini-
stotį — "Radio Free Cuba". Bus į m i i r atentate sužeistieji. Kal-
griežčiau prižiūrimas prekybos j tinamojo gynėjai dar nenuspren-

tuose žuvo io ievoiiucijOs 
jų ir policijos pareigūnų. 

Teherano radijas paskelbė aja-
tolos Khomeinio kalbą, kurioje 
jis kritikuoja "apgautus jaunuo
lius", kurie turėjo pabėgti iš Ira
no, nes čia jie nerado pritarimo. 
Jie kalti dėl prasidėjusių nera
mumų, atentatų, užpuolimų ir 
sabotažo veiksmų. Jeigu jie būtų 
turėję Irane šalininkų, kalbėjo 
ajatola, tai jie nebūtų išbėgę į 
užsienį. Dabar jie turėtų supras
ti, kad jie išdavė Iraną, turėtų 
sugrįžti į tėvynę, prie Islamo krū
tinės atgailauti, pasakė "imamas". 

Švedijoje 34 iraniečiai studen
tai puolė Irano ambasadą ir laikė 
suėmę ambasadorių ir jo šeimą. 
Po keturių valandų švedų policija 
ambasadą išvadavo ir studentus 
suėmė, jie bus teisiami. 

Į Paryžių pabėgęs buvęs Irano 
prezidentas Bani Sadras ir liau
dies kovotojų partijos vadas Ra-
javi pranašauja, kad Irane greit 
kils perversmas, nes tik 20 nuoš. 
iraniečių remia dabartinę mulų 

boikotas, bus padidintos JAV 
karinės jėgos Guantanamo karo 
laivyno bazėje, laukiama dides
nių ir dažnesnių JAV karo lai
vyno manevrų Karibų jūroje. 
Prezidentas Reaganas ir jo pa
tarėjai esą nuomonės, kad Ame
rika nesileis "stumdoma" tokių 
"didžgalybių", kaip Libija a r 
Kuba. 

Ambasadore bando 
nuraminti Indija 

New Delhi. — 
R m m riausybės i lCcJt£Ž4i'iC V >' 

rė Jungtinėse Tautose Jean Kirk
patrick lankėsi Indijoje, kur ji 
gynė Amerikos nutarimą ap
ginkluoti Pakistaną moderniais 
lėktuvais ir šarvuočiais. Amba
sadorė Kirkpatrick jau nuo rug
pjūčio 16 važinėja po Azijos kraš
tus. Ji aplankė Tailandiją, Ben
galiją, o iš Indijos vyks į Pakis
taną, Nepalį ir Sri Lanką, namo 
grįš rugsėjo 1 d. 

.Indijos premjerei Indirai Gan
dhi ambasadorė pasakė, jog Pa
kistanu! gresia už sienos Afganis
tane stovinti sovietų kariuomenė. 
Amerikos ginklai Pakistane ne
sudarys Indijai jokio pavojaus. 
Be to, Indija, pagal kariuome
nės dydį ir stiprumą yra ketvir
toji visame pasaulyje. Ji tačiau 
pažadėjo papasakoti valstybės 
sekretoriui Haigui apie Indijoje 
pastebėtą gilią opoziciją prieš 
Pakistano ginklavimą. 

dę ar prisipažinti, ar pasinaudoti 
psichinio sutrikimo argumentais. 

— Amerikos darbininkų unijų 
federacijos AFL - CIO vadovybė 
rūpinasi kandidatų į prezidento 
vietą suradimu. Šiuo metu dau
giausia vilčių turi buvęs vicepre
zidentas Walter Mondale. Po jo 
eina sen. Edward Kennedy ir sen. 
John Glenn iš Ohio, buvęs ast
ronautas. 

— New Yorko teisme 20 metų 
kalėjimo nuteistas Mark David 

| Chapman už dainininko John 
i Lennon nužudymą. Teisėjas re-

Prezidento komendavo, kad nuteistasis būtų 
gydomas kalėjimo psichiatriniu 
ligU skyriuje 

Debatai Vokietijoje 
del neutrono bombų 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Halmut Schmidt pa
reiškė, kad tam tikrose aplinky
bėse Amerikos neutronines bom
bas būtų galima laikyti Vokieti
joje. Sis pareiškimas sukėlė 

_-_v j . . 

ir ajatolų valdžią. Kiti Irano pa- j triukšmą vokiečių spaudoje ir 
bėgėliai teigia, kad tie dvasininkų i valdančioje socialdemokratų par-
valdžios rėmėjai yra visai kito
niški žmonės. Jie nėra paprasti 
iraniečiai. Khomeinio žodis jiems 
yra Dievo žodis. Jie yra tvirtai 
įsitikinę, kad jei jie žus už islamo 
idėjas, už jo vyriausybę, tai jie 
taps šventaisiais kankiniais ir 
tuoj įžengs į dangų. Šitokia fana
tiškų gerbėjų parama yra nepa
prasta jėga, kuri gali pratęsti da
bartinę valdžią dar ilgus metus. 

Išsilaikyti valdžioje yra vienas 
dalykas, o valdyti, administruoti 
kraštą — visai kitas, rašo britų 
"Daily Telegraph". Jo žiniomis, 
iš Irano parlamento bandė pasi
traukti 13 narių, tačiau pirminin
ko Rafsanjani grasinami, dar pa-

Šiaurės vakarų Australijoje Į siliko. Jie bijo būsimo perversmo 
iš erdvės nukrito dar neatpažin- j arba nepritaria dabartinei vai
tas objektas. Manoma, kad tai Į džiai. Paskutiniame parlamento 
sovietų erdvės satelitas "Cosmos Į balsavime rugpiūčio 17 jau nebe-
434". Dar nežinia, ar jis buvo 
varomas branduoline energija ir 
yra radioaktyvus. 

buvo kvorumo, kurį sudaro 180 
narių. Didžiausią narių skaičių 
vyriausybė surinko — 165. 

—'JAV karo aviacija pripaži
no, kad balandžio 15 d. aviaci
jos pratimuose, vienas F-4 nai
kintuvas numušė kitą, paleisda-

. labai šiltai sutiktas Kinijoje. Jis; mas per klaidą raketą. Abu la-
I yra užsienio reikalų ministerijos | kūnai liko gyvi. iššokę parašiu-
| svečias. Prezidentas Carteris ne- tais į Meksikos įlanką. 

V licencijatą. Kunigas Leonas 
jasi. Amerikos raketos sovietų ga-i Mažeika yra jau dvyliktasis šie-
mvbos lėktuvus tuoj numušė. j met Lietuvoje miręs kunigas. 

JAV Vl-tojo karo laivyno va- Primename, kad rugpiūčio 13 
das, admirolas William Rowden, d. Mosėdyje, Telšių vyskupijoje 
pareiškė spaudai, kad karinių 
pratimų metu Libijos lėktuvai 45 

galėjo aplankyti Kinijos būda
mas Baltuosiuose Rūmuose, jis 
buvo atsiuntęs viceprezidentą 
Mondale. Tačiau Kinijos vyriau-

— Vakarinėje Afrikoje Senega 
lis ir Gambija pradėjo derėtis dėl 
vienos federalinės valstybės įstei
gimo. Naujoji valstybė būtų "Se-

įvyko rugpiūčio 10 d. mirusio ku
nigo Antano Kaubrės laidotuvės. 

sybė, dėkinga Carteriui už diplo- negambija". Kaip žinoma, Sene-
matiniu ryšių su Kinija užmez- galio kariuomenė padėjo numal-
gimą, pakvietė jį vėl, kaip priva- sinti sukilimą prie! Gambijos pre-
tų asmenį. i zidentą. J'hn HinckW prez '.TC1»'1« 

tijoje. Jaunųjų socialistų grupės 
vadas Willy Piecyk pakaltino 
kanclerį, kad jis „provokuoja so
cialdemokratus". Kancleris per
traukė savo atostogas ir priminė 
reporteriams, kad jo vyriausybė 
padarė sprendimą dėl neutroni
nės bombos jau 1978 m. 

Prieš bombą išėjo žinomas so
cialistų veikėjas, Bremeno bur
mistras Hans Koschnick. kuris 
yra socialdemokratų partijos gy
nybos komiteto pirmininkas. 
Amerikos nutarimą pasmerkė ir 
buvęs kanclerio Brandto patarė
jas Egon Bahr, laikomas detan
te? sįį cr»\/T*»tpic vsd^nrnos o* -̂
politik" autorium. 

„Der Spiegei" žurnalas prane
ša, kad buvęs kancleris Brandtas, 
lankydamas Prancūzijos prezi
dentą Mitterrandą, nusiskundė, 
kad Amerika laiko Vokietiją sa
vo kolonija. Mitterrandas pa
traukęs pečiais ir pasakęs, kad 
taip yra todėl, kad Vokietija pra
laimėjo II-jį Pasaulinį karą. Tas 
pats žurnalas spausdina 21 skai
tytojo laišką, kurių 17 piktai pa
sisako prieš Ameriką, jos kultū
rą, jos politiką. 

Karmalo valdžia 
sutinka derėtis 

Islamabadas. — Afganistano 
valdžia paskelbė naujas sąlygas, 
kuriomis ji sutiktų derėtis su Pa
kistanu ir Iranu, Jungtinių Tau
tų konferencijoje. 

Tą pačią dieną, kada Afganis
tanas užsiminė apie galimas de
rybas dėl padėties Afganistane, 
j Pakistaną atvyko sovietų užsie
nio reikalų viceministeris Miko
lai Firijubin. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 26: Zeferinas, Pand-
vina, Algiminas, Ugnė 

Rugpiūčio 27: Kezuris, Moni
ka, Tolvydas, Didirė. 

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:36. 

ORAS 

Debesuota, gali lyti, temperatū
ra dieną 80 1., naktį 65 I. 
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AR REIKALINGI 
LITUANISTINIAI SEMINARAI 

LSS vadovybė šįmet suruošė 
pirmąjį Lituanistikos semina
rą savo jauniesiems vado-
vams,-vėms. Seminaras vyko 
birželio 20-27 d. Union Pier, 
Michigano valstijoje esančioje 
„Gintaro" vasarvietėje. Semi
nare dalyvavo 12 entuziastin
gai nusiteikusių ir darbščių 
klausytojų ir keturi lektoriai. 
Kasdien vyko visiems daly
viams privalomos penkios 
pamokos — paskaitos, kuriose 
dalyviai gilinosi žinias lietu
vių kalboje, istorijoje, daina
vime. Vakarais buvo moko
m a s i i š k a l b o s , vyko 
pašnekesiai iliustruojami 
skaidrėmis ir kt. Dalyvių 
patogumui veikė biblioteka, 
kurioje buvo sutelkta visa 
lektorių nurodyta pagalbinė 
l i teratūra, enciklopedijos, 
žodynai ir kiti reikalingi šalti
niai. 

Kadangi šitokio lituanisti
nio seminaro ruošimas reika
lauja daug pasišventusio dar
bo iš jo organizatorių ir 
lektorių, o taip pat ir nemažų 
piniginių išlaidų, kai kas kelia 
klausimą, ar jų ruošimas yra 
pateisinamas. Visiems abejo
jantiems jų naudingumu 
geriausias atsakymas yra: 
savanoriškas ir rimtas lekto
rių pasiruošimas, dalyvių rim
tas darbas (jam aukojant net 
savo turimus laisvalaikius), 
jaunimo prašymas tuos semi
narus ruošti (ir ilgesnius) bei 
eilė mecenatų piniginiai šias 
pastangas rėmusių. 

S v e i k i n t i n a s š i s LSS 
vadovybės pirmasis šia linkme 
žingsnis ir linkėtina, kad jis 
tvirtėtų kasmet sutraukdamas 
gausesnius seminaro dalyvių 
ir jo rėmėjų būrius. Nuošir
daus įvertinimo užsitarnauja 
ir šio pirmojo seminaro organi
zatoriai — viršininkė, lituanis
tė v.s.fil. Danutė Eidukienė, jos 
padėjėja ps. Marytė Utz ir 
lektoriai — v.s. kun. Juozas 
Vaišnys, mok. Juozas Masilio-
nis, s.fil dr. Tomas Remeikis ir 
muz. Faustas Strolia. 

Ar seminaras pateisino sa
ve, leiskime pasisakyti jaunie
siems jo dalyviams. 

vaite. Istorijos kursas buvo 
įdomus ir lengvas klausyti, nes 
jau panašų kursą klausiau 
Kente. Dainavimas irgi buvo 
labai įdomus, bet man svar
besni buvo rašyba ir skyryba. 
Kalbos kursai man labai svar
būs — man reikia geriau iš
mokti lietuviškai rašyti ir kal
bėti". 

Andrea Zotovaitė: "Žiemą 
gyvendama Floridoje, aš pra
dėjau atitolti nuo lietuviško 
jaunimo. Ši padėtis man ne
patinka ir aš visada mėginu 
vasaromis dalyvauti stovyk
lose ir suvažiavimuose. Šįmet 
labai norėjau važiuoti stovy k-
lon Rakė, bet negalėsiu, nes 
tuo laiku imsiu vasaros kursą 
universitete. Kai mano mama 
pasakė man apie šį seminarą, 
pagalvojau, kad būtų labai ge
rai jame dalyvauti dėl dviejų 
priežasčių: susitikti su lie
tuvišku jaunimu ir išmokti ge
riau skaityti, rašyti ir kalbėti 
lietuviškai, nes aš esu baigusi 
tik keturis lituanistinės mo
kyklos skyrius. 

Nuvažiavusi į Union Pier ra
dau gražų rąstų namelį ant 
ežero kranto ir jame vienuoli
ka kitų kursantų ir keturis įdo
mius lektorius. Nesitikėjau, 
kad programa bus tokia kon
centruota. Pamokos buvo sun
kios, todėl beveik visas lais
valaikis buvo užimtas jų 
ruošimu. Man buvo sunku, bet 
žinau, kad tas darbas yra ver
tingas ir man vėliau gyvenime 
labai padės; be darbo niekas 
savaime nepasidaro". 

Da iva Rugieniūtė: "Lietu
višką mokyklą baigiau prieš 
dvejus metus ir jau daug ką 
pradėjau užmiršti. Todėl norė
jau važiuoti į tuos kursus, kad 
galėčiau pakartoti ir pagilinti 
lietuvių kalbos mokėjimą. Taip 
pat tikėjau čia susitikti ir susi
pažinti su nepažįstamais skau
tais. Šiuose kursuose turėjau 
progos mokytis pas tokius ge
rus mokytojus kaip kun. J. 
Vaišnys, mok. Masilionis, dr. 
Remeikis ir muz. Strolia. 

Turiu prisipažinti, kad į kur
sus vykau be didelio entuziaz-

Marytė S t rungytė : "Norė
čiau truputį papasakoti apie 
save ir kaip aš pradėjau veikti 
su lietuviais. Mano tėvas gimė 
Amerikoj, bet užaugo Lietuvo
je. Mano mama gimus čia, 
Amerikoje. Nors ji yra pusiau 
lietuvė, lietuviškai kalbėti pra
dėjo tik ištekėjusi už mano tė
velio. Namie kalbame angliš
kai, nes taip yra lengviau. 
Todėl kai kalbame lietuviškai, 
ta kalba yra labai prasta, pil
na įvairių barbarizmų. Pavyz
džiui sakome: "indijonas", 
"fryzeris", "karas", "bomas" 
ir t.t. Kai užmirštame ar neži
nome lietuviško žodžio, stve-
riamės angliško pridėdami 
jam lietuvišką galūnę. Aš gir
dėjau geresnę lietuvių kalbą 
kai važiuodavome aplankyti 
tėvelio giminių. Bet ir jie tada 
naudojo lengvesnius žodžius, 
kad mano mama geriau su
prastų. 

Kai buvau dar vaikas, mano 
tėvai niekad nevertė manęs ei
ti į lietuvišką mokyklą ar įsi
jungti į skautišką veiklą. Pri
simenu, kad jie manęs klausė 
ar aš norėčiau eiti į šeštadie
ninę mokyklą ir išmokti lie
tuviškai kalbėti ir rašyti. Tuo 
metu maniau, kad gudriai pa
dariau atsisakydama. Dabar 
labai gailiuosi, kad taip pada
riau. Jei būčiau ėjusi, šian
dien geriau skaityčiau, rašy
čiau ir kalbėčiau, nes kuo 
toliau, tuo sunkiau išmokti. 

Būdama keturiolikos metų 
įstojau į Waterburio tautinių 
šokių grupę. Šis buvo mano 
pirmas susipažinimas su lietu
viais ir lietuvių kultūra. Mes 
visur šokom. Man tikrai labai 
patiko. Mano tėvas net pasi
gyrė savo giminėms Lietuvoje, 
kad aš šoku tautinius šokius ir 
dalyvauju lietuviškoje veik
loje. Tada visai netikėtai gavo
me siuntinį su dvejais tau
tiniais drabužiais. Jie ten buvo 
labai laimingi, kad Amerikoje 
lietuvių jaunimas dar išlaiko 
lietuvių kultūrą ir kalbą. Tai 
mane labai sujaudino ir a š 
pasijutau labai laiminga bū
dama lietuvaitė. Tada pra
dėjau įsijungti į veiklą: važia
vau į stovyklas, suvažiavimus, 
balius — man viskas labai pa
tiko. Let.. mūsų tautinių šokių 
mokytoja išvyko į Colorado, ki
ti išsikėlė į kitus miestus, o kiti 
sukūrė šeimas ir veikloje ne-
bedalyvavo. Taip tautinių šo
kių grupė iširo, skautų eilės 
sumažėjo, o visa jaunimo veik
la sulėtėjo. Atrodo, kad niekam 
tai nerūpi. Tai mane labai su
pykino, nes man ta veikla yra 
labai svarbi. Aš nusivyliau, 
kad jie nevertina tai ką turi. 
Nors aš nelabai gerai moku 
kalbėti, skaityti ir rašyti lietu
viškai, bet gal todėl aš lietuvy
bę galiu labiau įvertinti. Kar
tais varžausi kalbėdama, bet 
žinau, kad iš visos širdies 
bandau, kiek galiu". 

L S S ruošto L i tuan i s t in io s e m i n a r o d a l y v i a i k lausos i prof d r T o m o Remeik io p a s k a i t o s . 

Darius A. Venclauskas: 
Aš atvykau į šį seminarą, kad 

galėčiau mokytis lietuviškai, 
nes mūsų kolonija Waterbury-
je pradeda mažėti. Daug lie
tuviškų veiklų sugriuvo. Mes 
daugiau nebeturime lituanisti
nės mokyklos, skautų, tau
tinių šokių grupės... Man labai 
rūpi, ar begalėsim išlaikyti lie
tuvių kalbą ir kultūrą. 

Vykdamas čia galvojau, 
kad šis seminaras bus kaip 
Kento State. Taip ir buvo. 
Mano nuomone, šie kursai tu
rėtų būti ilgesni negu vieną ša

mo, nes kas nori savaitei va
žiuoti į lietuvišką mokyklą, kai 
lauke taip karšta? Bet dabar 
esu laiminga, kad važiavau, 
nes daug išmokau. Turėjau 
progą susipažinti su lie
tuviams rūpimomis problemo
mis. Šis savaitgalis man tik
rai atidarė akis, kad aš 
privalau, kiek tik galiu, su lie
tuviais bendrauti ir neišsiskir
ti iš lietuviškos kultūros. Mane 
truputį neramina galvojant, 
kokioj padėtyje bus lietuviš
koji bendruomenė, kai mūsų 
karta perims vadovavimą". 

Vilkiukas Adomas Didžbalis, stovyklos sporto dieną sten
giasi pasiekti rekordą šuolyje j aukštį. Nuotr. Jono Kirklio 

Nuotr. L. Liubinsko 
Šie seminare dalyvavusių 

jaunuolių pasisakymai patvir
tina, kad ne tik Lituanistiniai 
seminarai yra būtinai rei
kalingi, bet taip pat reikalinga 
išvystyti veiklą, kad įvairiose 
vietovėse būtų atkuriamos litu
anistinės mokyklos, tautinių 
šokių grupės ir jei ne skautų,-
čių draugovės, tai nors skiltys. 
Visur turime "pensijon" pasi
traukusių vadovų,-vių ir mo
kytojų, kurie grįždami veiklon 
atliktų savo pažadą tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

IR 

SUSIMĄSTYKIM 
Skautavimas yra tarnavi

mas Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Stovyklavimas, tai skau-
tav imo įgyvendin imas . 
Kiekviena stovyklaujanti sesė 
mokosi žaisti, dirbti, gyventi ir 
draugauti su kitomis mergai
tėmis, kaip su tikromis sesė
mis. Neužtenka sesėm tik pasi-
d a l i n t i s a l d a i n i a i s ar 
pasikalbėti su draugėmis, bet 
jos turi jausti tokį pareigos 
jausmą, kad galėtų viena kitai 
bet kada padėti. Tai atlikti yra 
ypač sunku, nes visos yra susi
rinkusios iš atskirų šeimų, ki
taip auklėjamos namuose. Sto
vykla lavina tarnauti Dievui; 
sesės prieš valgydamos pasi
meldžia, dalyvauja šv. Mišiose 
ir visos yra skatinamos dažnai 
kreipti dėmesį į Sutvėrėją, ku
rio rankose yra visa įvairias
palvė gamta; ja gėrimės, ji mus 
ramina. Tėvynei, gyvenamai ir 
įgimtai, sesės .tarnauja kel
damos ir nuleisdamos vėlia
vas, giedodamos himnus, kal
bėdamos lietuviškai ir prie 
laužų dainuodamos lietuviš
kas dainas. Kiekviena sesė, 
nuoširdžiai tarnaudama ir 
padedama savo artimui, atlie
ka pareigą Dievui ir jaučia 
pasitenkinimą savyje, o tokių 
žmonių laukia ir Tėvynė. 

Gyvenimas turi daug saules 
šviesos ir užtemimų. Daug blo
gų žmonių stengiasi įvairiau
siais būdais kitus vesti savo 
taku. Pasirinkti tinkamą kelio
nės takelį dažnai yra sunku; juo 
keliauja tik pasišventę, stiprūs 
žmonės. Keliaujant tamsiu ta
ku yra reikalingas žiburys. 
Šviesa ne tik apšviečia kelio
nės taką. bet suteikia ir vilties. 
Skautybės žiburiai yra gerieji 
darbeliai ir geri vadovų pavyz
džiai, kurie kitiems rodo tin
kamą kelią. Gyvenimo tikslas 
yra pasiekti amžiną ramybę, 
bet mums, lietuvėms, taip pat 
svarbu dėti pastangas atgauti 
Lietuvai laisvę. Kalbėdamos, 
besimelsdamos ir dainuo
damos lietuviškai einame tei
singu keliu. 

Pradėjus antrą ir paskutinę 
šių metų stovyklavimo savai
tę, stengiamės siekti tobulybės 
eidamos šviesiu gyvenimo ta
keliu ir sekdamos tėviškės ži
burius. 

g.v. Alvyde Eitutytė 

MINTYS VYR. 
SKAUTĖS ĮŽODŽIUI 
BESIRUOŠIANČIU 

SESIŲ: 
Mano manymu, yra labai 

svarbu būti geru pavyzdžiu 
j aunesnėms sesėms . Aš 
prisimenu savo paukštyčių die
nas, kai stovykloje tiesiog 
gerbiau žemę, ant kurios vaikš
čiojo mėlynšlipsės sesės. Aš 
norėjau būti visiškai, kaip jos 
— nuo galvos iki kojų. Tai 
galima matyti, kad vyr. skau
tės turi didelę įtaką jaunes
nėms skautėms, todėl mūsų 
elgesio pavyzdys yra tikrai 
svarbus. Aš asmeniškai norė
čiau įsipareigoti stovykloje 
arba draugovėje ir taip stiprin

ti savo ryšius su Lietuvių 
Skautų sąjunga. Taip aš dabar 
pieščiau tą amžinąją skau
tišką liepsnelę. 

Indrė Rudaitytė 

Skautija nėra uniforma. 
Uniforma tiktai palaiko vieny
bę. Skautybė iš tikrųjų yra 
idealas, kurį bandant atsiekti, 
žmogus save tobulina. Jei sesė 
neturi laiko eiti į sueigas kas 
sekmadienį, ji vistiek gali 
palaikyti ryšius su skautybė 
savo elgesiu ir darbais. 

Daiva Grigaitytė 

Per vyr. skaučių įžodį mes 
patvirtinsime savo tikėjimą 
skautų organizacija. Su šiuo 
įžodžiu yra sujungti labai svar
būs įsipareigojimai. Pasižadi 
būti pavyzdžiu jaunesnėms 
skautėms ir visą gyvenimą 
palaikyti ryšius su lietuviais 
skautais. Šiuo metu, kai skau
tų skaičius mažėja, yra ypač 
svarbu išlaikyti tą pažadą. 
Dabar yra mūsų eilė rodyti 
pavyzdį jaunesnėms, kad jos 
irgi užsidegtų skaučių progra
ma ir idealais. Per mūsų pačių, 
pastangas, nelaukiant kitų 
pagalbos, reikia imtis vaikų 
paskatinimo darbu. Neužten
ka tik galvoti apie darbą, bet 
reikia jį atlikti. Šis įžodis padės 
mums nenuklysti nuo to tikslo. 

Daina Tijūnėlytė 

Vyr.skaučių simbolis yra 
amžinoji liepsna. J i simboli
zuoja visus gyvenimo tikslus. 
Būdama skaute amžinai, turi 
tą liepsną perduoti kitiems. 

Lionė Stankutė 

Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnyba sudaro žmogų, Visi 
trys padeda žmogui augti. Jei 
man organizacija įrodė, kad aš 
tiek daug gero iš jos gavau, tai 
aš jaučiu atsakomybę atiduoti 
nors truputėlį savęs, kad ir kiti 
galėtų ja pasinaudoti. 

Viktorija Meilytė 
Šios sesės davė vyr. skautes 

įžodį liepos mėn. 19-tos naktį. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 
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PRATĘSIAMA 
SUVAŽIAVIMO 
REGISTRACIJA 

Kanados pašto tarnautojų 
streikas ir atostogos sutrukdė 
tvarkingą registraciją LSS 
1981 m. suvažiavimui. Prane
šama, kad dėl minėtų priežas
čių registracija dar kelias 
savaites pratęsiama. Visi, turį 
teisę suvažiavime ir rinkimuo
se dalyvauti, raginami nedel
siant registruotis. Registra
cijos lapai siunčiami s.fil. L. 
Rugienienei, LSS suvažia

vimo prezidiumo pirmininkei, 
30717 Lund Dr., Warren, MI 
48093. 

ILGIAUSIU METU 

BAIGĖSI STOVYKLA 
Praėjusį savaitgalį baigėsi 

sėkminga Atlanto rajono skau-
tų,-čių „Aušros" stovykla, 
vykusi prie Bolton, Mass. 
Stovykla buvo gausi, joje daly
vaujant 260 stovyklautojų. Sto
vyklos viršininkė buvo Atlan
to rajono vadeivė s. Regina 
Petru tienė. 

VADOVŲ,-VIŲ 
DĖMESIUI 

LSS vadovų.-vių suvažiavi
mas įvyks Dainavoje š.m. 
rugsėjo 26-27 d. Visi vadovai,-
vės ruoškimės jame dalyvauti. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 Mest 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

LSS Brolijos vyriausias 
skautininkas ir vadija sveiki
na ir dar daug laimingų ir 
veiklių metų linki v.s. profe
soriui Jonui Kuprioniui, ku
riam š.m. rugpjūčio 3 d. suka
ko 80 m . a m ž i a u s . 
Sukaktuvininkas Nepriklau
somoje Lietuvoje yra buvęs 
Brolijos vyriausiu skautinin
ku. Šiuo metu skautininkas 
Kuprionis gyvai reiškiasi 
skautiškoje ir kitoje lietuviško
je spaudoje bei visuomeninėje 
veikloje. Ilgiausių metų! 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

• 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p ' 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir oenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs. 7420255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitar imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitar imą 

- ; 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
U I NO UVABASH AVE 

• 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susi tar imą 

6132 S Kedzie Ave Ch.capo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oaRal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. IH. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir Sėst 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR , -

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 776 2 8 8 0 . rezid. 448 5 5 4 5 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. CMcafo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą h r m , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

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

Lietuv is gydytoias 
3 9 2 5 West 59th Street 

Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet >r 6 8 vai vak Treč ir šest 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 W«st 7 U t Street 
Va i : pirm , antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West«3rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarime 

Tel ofiso ir buto: O l y m p k 2 -4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 



Viena geriausių priemonių — 

TEISĖ STREIKUOTI 
MONTEBELLO KONFERENCIJA 

Išeivijos Lietuvių Enciklo
pedijoje streikas aptariamas 
kaip "bendras ir planingas 
vienos profesijos ar įmonės di
desnio skaičiaus darbininkų 
darbo nutraukimas su nusis
tatymu darbą toliau tęsti, pa
siekus kovos tikslą". Taip pat 
streikas gali būti sukeliamas 
ir pavienių (bado) asmenų. 
Teoretiškai streikuoti galėtų 
viso pasaulio kovotojai. 

Deja, totalistiniuose kraš
tuose bet koks streikas yra lai
komas kontrarevoliucija. O 
komunistų pavergtose šalyse 
net žodyniniuose streiko apta
rimuose jau nurodoma, kad 
streikuoti galima tik "kapi
talistiniuose kraštuose". Štai, 
okupuotoje Lietuvoje "Dabar
tiniam lietuvių kalbos žody
ne" streikas — "kapitalisti
n i u o s e k r a š t u o s e — 
kolektyvinis darbininkų nu
traukimas darbo kokius nors 
savo reikalavimus statant 
darbdaviams". 

Kaip ten bebūtų, kokio mes 
streikų aptarimo besilaikytu
me, visi, turbūt, sutinkame, 
kad streikas yra kova ir revo
liucija bei protestas prieš esa
mas sąlygas bei santvarką. 

Nėra abejonės, kad šiandie
ną pasaulio spaudoje daž
niausiai minimi streikai yra 
trys: Amerikos oro trans-
portacijo8 kontrolierių, Len
kijos — "Solidarumo" ir Šiau
rinės Airijos — kalinių bado. 

Visi streikai — skirtingi ne 
tik savo priemonėmis, bet ir 
galutino tikslo siekimu. Dėl to 
jie ir tapo vienais iš kont
raversiškiausių streikų dar
bininkų teisių gynybos isto
rijoje. 

Atrodo, kad šio krašto oro 
kontrolierių s t re ikas yra 
mums aktualiausias ir geriau
siai pažįstamas. Kadangi mes 
esame savanaudžiai, todėl dėl 
savo nepatogumų, kuriuos su
kėlė streikuotojai, mes daž
niausiai esame linkę kaltinti 
tik streikuojančius. Tai visai 
natūralu. Tačiau ar tai yra tei
singa — kita opera. 

Tik dalis šio krašto gyven
tojų ("Newsweek" žurnalo — 
8.17.81 — žiniomis 57 procen
tai) pritaria prez. Reagano nu
tarimui pašalinti streikuoto-
jus iš pareigų. 

Tiesa, toks žinomasis anglų 
žurnalas kaip "The Econo-
mist" savo vedamajam (rugp. 
15 d.) prez. Reagano sprendi
mui ne tik pritaria, bet ir 
džiaugiasi, kad "Reagano 
masinis atleidimas (oro kont
rolierių) suteikė visam pasau
liui nurodymą, kaip reikia 
vadovauti". 

Tačiau Moe Biller, Ameri
kos paštininkų unijos pre
zidentas, savo pasikalbėjime 
("U.S. News & World Report", 
rugp. 24 d.) skundžiasi, kad 
prez. Reagano elgesys buvo 
blogesnis net ir už Lenkijos 
komunistinės vadovybės sank
cijas prieš "Solidarumą". Girdi, 
Lenkijoje sustreikavę uostų 
darbininkai net pačių aršiau
sių darbininkų engėjų — 
komunistų, kurie iš viso ne-
bepripažįsta darbininkui strei
ko teisės, nebuvo pašalinti iš 
darbo. Tuo tarpu demokrati
nės valstybės prezidentas pa
naudojo streikui palaužti kraš-
tutiniausias priemones. 

Turime sutikti, kad panau
dotos priemonės streikui pa
laužti buvo per griežtos. Dėl to 
kaltos yra abi pusės: trans
porto sekretorius Drew Lewis 
ir oro kontrolierių unijos pre
zidentas Robert Poli. Valdžios 
dangstymasis kokia tai oro 
kontrolierių duotąja priesaika 
kaip pagrindinė atleidimo 
priemone buvo nenuoširdus ir 
grubus nesiskaitymas su tūks
tančių darbininkų likimu. 

Vienas iš oro kontrolierių 
Doug Wiersema tvirtina (Chi-
cago "Sun-Times", rugp. 17 

d.), kad jų sustreikavimas gali 
būti prilygintas prie šauksmo 
kino salėje, jog kine kilo gais
ras. J is teigia, kad pagrindinė 
streiko priežastis buvo ne no
ras daugiau pinigų, bet darbo 
sąlygos. Nepaprasta darbo 
įtampa ir pareigų bei atsa-
komingumo intensyvumas 
stumte stumia oro kontrolie
rius į nervines suirutes. To pa
sėka aukštas alkoholizmas ir 
nedarbingumo pensijos oro 
kontrolierių tarpe. Šį jo tei
gimą patvirtina įvairios stu
dijos. 

Wiersema išveda, kad bet 
koks tolimesnis darbo tesimas 
buvo neįmanomas, nes pri
artėjo momentas kada galėjo 
prasidėti įvairiausi lėktuvų 
susidūrimai dėl oro kontrolie
rių nuovargio. 

Keista, bet tiesa, kad mes 
dažniausiai visapusiškai pri
tariame Lenkijos "Solidaru
mo" žygiams ir streikams. O ir 
Lenkijos darbininkai kovoja 
prieš valdžią dėl nuovargio. 
Žinoma, mes negalime nepri
tarti lenkų kovai. Tai būtų ko
vos sąjungininkų išdavimas. 
Šiandien Lenkijos "Solidaru
mo" kova nėra vien tik dar
bininkų streikas. Tai yra to
tali pradžia ne tik Lenkijos, 
bet ir viso laisvę mylinčio pa
saulio kova prieš komunizmą. 
Šį teigimą patvirtina ir pro
fesorius Bronislaw Geremek, 
"Solidarumo" planavimo ir 
koordinacinio komiteto pir
mininkas, savo pasikalbėjime 
su prancūzų žurnalistu Oli-
vier Warin ("The Washington 
Ouarterly", Vol. 4, Nr. 3, 133-
141 p.). 

Negalima pamiršti ir Š. 
Airijos britų kalinamų airių 
bado streiko .Ir ten vyksta to
tali , o, galbūt, net ir beviltiš
ka, kova už savo įsitikinimus 
ir idealus. 

Neseniai rugp. 23 dieną, 
"National Catholic Register" 
laikraštyje tilpo net toks klau
simas: ar tas Š. Airijos ka
linių bado streikas yra mora
lus. Korespondentas Paul H. 
Hallett išvedžioja, kad pagal 
Šv. Pauliaus principą, kad ne
galima elgtis velniškai, idant 
per tai būtų pasiekta gera, ba
dautojų pasiryžimas badauti 
ligi mirties yra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip savižudybė. 
Tačiau, anot autoriaus, in
dividualūs badautojai nepa-
pildė savižudybės, nes, jie mi
rė dėl savo idealų (ar tai 
neprimena mums ir Romo 
Kalantos auka?), o jiems ba
dauti ligi mirties buvo įsakyta 
Airijos Respublikos Armijos 
(IRA) vadovų. Autoriaus tei
gimą patvirtina ir vietinės 
katalikų vadovybės leidimas 
laidoti mirusius bado strei-
kuotojus su pilnomis katalikų 
apeigomis. 

1981 m. liepos 19-22 dieno
mis Kanadoje, Montebello 
vasarvietėje, esančioje 60 km į 
rytus nuo Ottavvos, vyko Vaka
rų pasaulio septynių valstybių 
galvų konferencija — Summit 
ekonominių bei politinių rei
kalų aptar imui . Pasitarimuose 
dalyvavo: P . Trudeau, Kana
dos ministeris pirmininkas ir 
šių pasi tar imų šeimininkas, 
JAV pre-zidentas R. Reagan, 
Prancūzijos prezidentas Fr.. 
Mitterrand, Anglijos ministerė 
pirnrininkė M. Thatcher, Ita
lijos ministeris pirmininkas G. 
Spadolini, V. Vokietijos kanc
leris H . Schmidt, Japonijos 
ministeris pir-mininkas Z. Su
zuki i r G. Thorn, Europos 
Ekonominės bendruomenės 
pirmininkas. Apie juos kon
centravosi apie 1,600 spaudos 
reporterių. 

P a s i t a r i m ų t ik s l a s 
Šios konferencijos pasitari

mų t ikslas — numušti labai 
iškilusius procentus ir tuo pa
čiu apvaldyt i infliaciją. Di
džiausi procentai yra JAV ir 
Italijoje 20-22%, o didžiausia in
fliacija Italijoje — 21,2%. Že
miausi procentai yra Japoni
joje, kur jie siekia iki 12%. 
Žemiausia infliacija yra V. Vo
kietijoje — 5,5%. Procentų kili
mo kalt ininkė yra Amerika, to
dėl visi ekonominiai ginklai 
nukreipti į to krašto prezidentą 
R. Reaganą. Aukšti procentai 
trukdo pinigų pasiskolinimą, 
apsunkina ekonominį judėji
mą. 

Spauda pažymi, kad ta padė-

J. VAlCELIŪNAS 

Paminėjome tris totaliai 
skirtingas streikų rūšis. Nors 
jie visi įvyko skirtingose pa
saulio šalyse, skirtingose sąly
gose, bet visi jie turi vieną 
tikslą — kovą dėl savo teisių ir 
įsitikinimų. 

Streikas yra ir kova ir revo
liucija. Kaip toks jis taip pat 
pareikalauja aukų. Galutinėje 
sąskaitoje, streiką išspren
dus, būna pralaimėtojai ir lai
mėtojai. Tie, kurie streikus tik 
seka ir tiesiogiai nėra jų palie
čiami, dažniausiai streikuo-
tojams ar jų priešininkams 
tegali tik simpatizuoti. 

Nėra abejones, kad dauge
liui mūsų visi trys minėtieji 
streikai yra labai artimi. Jie 
mus liečia tiesiogiai. Užtat ir 
mūsų pareiga bei nusistaty
mas jų atžvilgiu neturėtų būti 
pasyvūs. Mes visomis leis
tinomis priemonėmis kovas 
dėl geresnio gyvenimo ir švie
sesnės ateities turėtume rem
ti. To reikalauja mūsų žmogiš
kie j i i r kr ikščioniškiej i 
įsitikinimai. 

J. Šoliūnas 

timi — aukštais procentais 
naudojasi apsukrūs inves-
toriai, kurie deda pinigus į JAV 
bankus. Kyla dolerio vertė, ky
la ir jų investacijos, neskaitant 
procentų. Bet kitų kraštų pini
gai smunka ir tuose kraštuose 
didėja infliacija. Tokiu būdu 
ekonomiškai silpnesnių kraštų 
pinigai menkėja — tenka dau
giau mokėti už įvežtas prekes. 
Tuose kraštuose kyla kainos, 
kyla ir procentai, kad būtų gali
ma sulaikyti infliaciją. Ar 
aukšti procentai tikrai sulaiko 
infliaciją? Italijoje procentai 
22, o infliacija - 21%, V. Vokie
tijoje procentai — 15, o inflia
cija — 5,5%. 

JAV iždo sekretorius D. Re-
gan sako, kad negalima sulai
kyti infliacijos be aukštų pro
centų. Tuo keliu Amerika ir 
eina. Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Cl. Cheyson 
sako, kad J A V p r e 
zidento R. R e a g a n o 
aukštų procentų politika 
yra tarsi naujas naftos smū
gis. Prezidentas R. Reaganąs 
sako, kad aukšti procentai 
automatiškai kris, kai bus ap
valdyta infliacija. Kaip greitai 
tai įvyks — nežinia. 

Amerikos ekonomija aukšta. 
Tai rodo ir karikatūra. T. St. 
1981.VII.19, B.I.). R. Reaganąs 
laiko iškėlęs keptą kalakutą. To 
kalakuto durklu siekia japo
nas ir kryžiuočių ietimi — vo
kietis. Prancūzas savo lėkštėje 
turi žuvelę, o žiūri į kalakutą. 
Italas ilgo makarono kilpą no

ri užmesti ant to kalakuto. P. 
Trudeau į kalakutą nežiūri, o 
studijuoja savo planą — New 
World Economic Order. Angli
jos min. pirm. M. Thatcher iš 
Britanijos ekonominio arbati
nuko nori įsipilti arbatos, bet 
arbata nebėga, nes arbatinuke 
i si range s sėdi zuikis. 

Kanados min. pirm. P. Tru
deau nepatenkintas didele 
amerikiečių investacija Kana
doje. JAV prezidentas R. Rea
ganąs sako, kad Amerika pri
ima visokias investacijas iš 
užsienio, kaip ir patys ame
rikiečiai daro investacijas ki
tuose kraštuose. 

JAV ekonomijos viceminis-
teris Myer Rashish sako, kad P. 
Trudeau nori padėti neišsivys
čiusiems kraštams. Tai pa
daryti reikia, kad savo kraštas 
ekonomiškai stovėtų aukštai. 
Kanada ekonomiškai nėra 
aukštai pašokusi, nes bedarbių 
skaičiumi ir infliacijos dydžiu ji 
stovi prie silpnesnių kraštų. 
Tiesa, ir Amerika toje srityje 
nepirmauja. Iš visų krašto dir
bančiųjų bedarbių procentas 
1980 m. buvo: Anglijoje — 7.4, 
Kanadoje — 7.5, Prancūzijoje 
— 6.3, Italijoje — 7.4, Japonijo
je — 2.0, JAV — 7.0, V Vokie
tijoje — 3.3. Infliacija tais pat 
metais buvo: Anglijoje — 18%, 
Kanadoje —10, Prancūzijoje— 
13.6, Italijoje 21.2, Japonijoje— 
8.0, JAV - 13.3, V. Vokietijoje 
— 5.5 (T. St. 1981.VII.19, E.6.). 
Suprantama, šiemet tie skai
čiai gali būti kiek pasikeitę. 
1981 m. Kanadoje infliacija — 
12.9%. 

Amerikos veteranų legiono Dariaus ir Girėno posto 
naujoji valdyba. Iškairės:postomoterųvadovėMa-
ry Tyszka, komandierius Casimer Nova. pirminin
kas Ai Keiier, buvęs komandierius Bruce Nebe-

rieza ir buv. Cook County komandierius ir 
programos vedėjas John L. Paukštis. Valdyba susi
pažino su posto nariais rugpiūčio 15 d. Dariaus ir 
Girėno saiėje. Nuotr. P. Malėtos 

Atskirų vadų 
pasisakymai 

Iš tų septynių valstybių Ang
lijos bedarbiai sukėlė riaušes 
aršaus vandalizmo forma. 
Vandališkais veiksmais darbų 
nesukuriama. Anglija apgai
lestauja, kad į savo kraštą per 
daug prisileido juodojo elemen
to, kuris daugiausia ir vykdo 
tas riaušes. Kai kas aiškina, 
kad Vakarų pasaulyje tos riau
šės yra diriguojamos iš užsie
nio, kad būtų susilpninti Vaka
rai ekonominiu ir moraliniu 
atžvilgiu. Prancūzijos pre
zidentas F. Mitterrandas nori 
sudaryti sąlygas, kad netur
tingas luomas galėtų daugiau 
pirkti. V. Vokietijoj daugiau 
būkštauja bankininkai, kad jų 
pinigai nenukristų taip žemai, 
kaip buvo nukritęs 1920 m., 
Weimaro respublikos laikais 
kada už sviesto kilogramą mo
kėjo milijonus markių. Italijos 
vidutinis ir žemasis luomas 
stengiasi išleisti pinigus ir gy
venti šiandien, negu rytoj už tą 
patį mokėti brangiau. 

Montebello pasi tar imų 
duomenys 

Myer Rashish iš anksto pa
sakė, kad Montebello pasitari
mai pasibaigs be ypatingų re
zultatų, kaip pasibaigdavo ir 
kitos panašios konferencijos. 
P. Trudeau dėl to pasakė, kad 
gruel (košelė) yra geriau, negu 
nieko. Betgi ateities ekonomija 
lieka tamsi. Teks toliau kovoti 
su infliacija ir nedarbu. Pro
centai pasilieka aukšti. Numa
tomas platesnis - globalinis 
pasitarimas dėl atsilikusių 
kraštų šelpimo. Plačiau buvo 
kalbėta dėl prekybos su Rytų 
bloku. Prez. R. Reaganąs pasi
sakė prieš natūralaus gazo Uni
jas, kurias Sovietai veda į V. 
Vokietiją ir Prancūziją. Tas V. 
Europą pastatytų į blogą padė
tį — priklausomą nuo Mask
vos. Taip pat numato didesnę 
kontrolę, ką Vakarai gali par
duoti Rytams, ypač iš strategi
nių gaminių. Kancleris H. 
Schmidt sako, kad JAV Vokie
tijai gazo neduoda, todėl vokie
čiai gazą pirks iš Sovietų. 

JAV prezidentas R. Rea
ganąs numato laikytis savo 
ekonominės programos, kartu 
su alijantais tvirtai laikytis 
prieš Sovietus ir neperdaug 
įklimpti į Šiaurės - Pietų pasi
kalbėjimus. Anglijos min. 
pirm. M. Thatcher atsekė liūd
nos žinios iš jos krašto: bedar
bių procentas pašoko iki 11.8 - 3 
mil. bedarbių. 

Poli t ika 
Montebello pasitarimuose 

buvo paliestos ir politinės prob
lemos. Buvo pasmerktas Izra

elio karinių pajėgų siautėjimas 
Libane, nes tas gali į Artimuo
sius Rytus atvilioti raudonąją 
mešką. Tiesa, JAV sulaikė 22 
lėktuvų F-16 pardavimą Izra
eliui. Bet tas Izraeliui mažai 
reiškia, nes jis tokių lėktuvų ga
li nusipirkti kitur. O kaip JAV 
užsienių reikalų ministeris A. 
Haig sako, kad karinė pagalba 
Izraeliui nenutraukiama. Vie
toje F-16 lėktuvų, bus parduo
dami F-15 lėktuvai. Izraelis 
anksčiau yra pirkęs iš JAV lėk
tuvus F-16. Nuo Artimųjų Rytų 
politikos priklauso pašaunu 
ekonominė padėtis. Tie nera
mumai tenai prasidėjo 1967 m. 
ir dar nesibaigia, o vis plečiasi. 
Amerika nežino ką daryti su sa
vo posūniu. Palestinos išlais
vinimo organizacijos vadas Y. 
Arafat sako, kad JAV pre
zidentas R. Reaganąs leido M. 
Beginui pulti Libaną ir žudyti 
n e k a l t u s g y v e n t o j u s . 
(T.ST.1981.VII.21A.L). Mon
tebello konferencijoje Izraelio 
veiksmus pasemrkė visi sep
tyni tos konferencijos daly
viai, įskaitant ir JAV preziden
t ą R. R e a g a n ą . 
(T.ST.1981.VII.23, A.I.). 

Montebel lo konferencija 
baigta Ottavvoje su trumpomis 
išvadomis: Infliacija pasilieka 
nr . l Vakarų pasauliui, nors ne
darbas turi būti sumažintas. Pi
liečiai turi sumažinti savo lū
kesčius. Šiaurės — Pietų 
reikalai bus aptariami pla
tesniu globaliniu mastu. Visi 
kraštai turi nužeminti barjerus 
užsienio prekybai. Uždrausti 
slaptą prekybą. Rytų - Vakarų 
santykiuose reikia laikytis at
sargumo parduodant prekes, 
ypač strategines. Nereikia susi
gundyti greitu pinigų gavimu. 

Ottavvoje Montebello pasita
rimų dalyvius piketavo įvai
rios kairiųjų grupės. Tai nuo* 
latinis reiškinys iš kairiųjų 
pusės. Ottawoje Prancūzijos 
prezidentas F. Mitterrandas 
kalbėjosi su Quebeco provin
cijos ministeriu pirmininku R. 
Levesque, kuris nori Quebece 
provinciją atskirti nuo Kana
dos. Mitterrandas nėraDeGau-
lle. J i s pasakė, kad jis į Kana
dos konstitucijos ir Quebeco 
reikalus nesikiša, kai De Gaulle 
1967 m. Kanadoje pasakė: "Lib-
re Quebec". 

Montebello konferencija pa
sibaigė, o ekonominiai ir poli
tiniai reikalai eina senu keliu. 

35 VALANDŲ 
DARBO D I E N A 

Australų profesinės sąjun
gos baigia išsikovoti 35 vai. 
darbo savaitę. Atrodo, kad 
Australija pirmutinė pradės 
naująją sistemą: dviejų savai
čių laikotarpyje bus dirbama 9 
dienas. 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 

Vanda Širkaitė, ligoninės raštinės tarnautoja, ri
jos seserėčia Vilbėną Gudaitytė, gailestingoji sesuo, 
gyveno atskiruose butuose, to pat aukšto kori
doriuje. Pro trečio aukšto langus buvo erdvus 
vaizdas. Kalvota terena, kurioje, kaip pailgi kubai, 
riogsojo butnamių pastatai. Dėl kadaise buvusio 
žemės pigumo, pastatų nesugrūdo į krūvą, bet deko
ratyviai išdėliojo po šlaitus ir kalvagūbrius. Visi 
namai buvo pastatyti šimtmečio pradžioj. Dabar ta i 
buvo stambi, patvari, labai stipri antika, nes priimta 
laikyti septyniasdešimties metų pastatą kandidatu 
demolicijai. 

V a n d a Širkaitė, sukakusi per dvidešimtį metų, 
atvyko Amerikon. Čia ji baigė raštinės vedimo 
kursus. Ilgus metus ji dirbo ligoninės raštinėje, 
laimėjusi bendradarbių respektą savo darbštumu ir 
švelniu būdu. Kada mirė jos sesuo, našlė Gudaitienė, 
Vanda pasiėmė septynmetę našlaitę Vilbėną, ją 
augino, mokslino ir, savo prestižu pasinaudodama, 
įtaisė jaunutę Vilbėną gailestingąja sesute toje pat 
ligoninėje. 

Vandos svečių kambary buvo lentynėlės prie 
palangių. Ant lentynėlių stovėjo keliolika erdvių 
puodelių. Juose Vanda augino kaktusus. Jų buvo 
ištisa kolekcija. 

Kada nustebęs svečias klausė: 
— Kodėl jūs mėgstate kaktusus? 
Vanda aiškino jautriu tonu: 
— Kaktusai primena gyvenimą. Jie žydi ir 

duria. 
Todėl niekas nedrįso paklausti, kodėl ji liko 

nrtekėjusi? Juk ir dabar galbūt pusšimtį metų 

peržengusi, ji buvo grakšti, lengva, išdidaus veido, 
ne pikčiurna. Vanda, visi žinojo, mylėjo gyvenimą. 
Ji visada buvo nusiteikusi kažin kaip lengvai, lyg 
sveikintų kiekvieną žmogų, linkėdama jam 
laimingos dienos. 

J i pirkosi grūdų, įvairaus lesalo ir lesino paukš
čius pievoj prie garažo. Atokiau sustojusi, ji stebėjo 
kaip medžių unksmėje visaip čirškiantieji žvirbliai ir 
kieliukės puldavo grūdus. Jai patiko, kad savo erzelį 
paukščiai pakeldavo jai pasirodžius prie aikštelės. 

Sukračiusi maišelį su grūdais, kad paukščiai 
matytų, Vanda sakė: „Labas rytas!" 2virbliai jau 
striksėjo ant žemės toj vietoj, kur Vanda parūpin
davo jiems pusrytį. 

Vandos seserėčia Vilbėną Gudaitytė paveldėjo 
tetos Vandos akis: žydriai mėlynas, romantiškai įdu
busias, dėl ilgų blakstienų atrodančias labai 
plačiomis. Jos akyse buvo nuskendęs jaukus pasi
tikėjimas, skaistus džiaugsmas, ir tai ragino vyrus 
jaustis jos žvilgsny kažin kaip pakiliau, tarytum tai 
buvo draudimas elgtis prasčiau ir neva vyriškiau. 

Našlaitei Vilbenai teta Vanda pavadavo motiną, 
vedžiojo našlaitę už rankos, o vėliau jos buvo dvi 
draugės, amžiumi skirtingos, bet fiziškai labai 
panašios dvi Šviesiaplaukės ir plačiaakės seserys. 
Minčių ir jausmų atspalviai visada aiškesni šviesių 
akių žvilgsny, kaip solfedžio gaidos atliekamoje 
gamoje: jausmas ryškiau skamba šviesiame 
žvilgsnyje. Tad turėtų susiformuoti mokslas apie 
šviesiaakių ir tamsiaakių žmonių elgsenos būdą ir 
tarpusavį santykiavimą. 

Vanda ir Vilbėną visada gyveno mažuose 
miestuose — Vanda tarnavo, Vilbėną mokėsi. Pirma 
atrodė — gyvena motina su dukrele, vėliau — dvi 
sesutės. Lietuvių aplinkos niekada nebuvo, tačiau 
tarp savęs jos įprato kalbėti lietuviškai. Tai buvo 
natūrali, ne iš stovyklų įsigyta kalba. Lietuvių kalba 
Vilbenai buvo sava, kaip kielei jos klegesys, kaip 

žvirbliui jo čiauškėjimas. 
Kad Vilbėną žinotų, kaip atrodo lietuviai, ji 

siųsdavo mergaitę į vasarines lietuvių stovyklas. 
Jautrūs motiniškos meilės jausmai našlaitei 

seserėčiai vienišą Vandos gyvenimą padarė pilną ty
laus džiaugsmo, prasmės ir švelnių rūpesčių. J i 
jautėsi laiminga. Ji didžiavosi misija, kurią ji prisi
ėmė. Ta misija buvo jos santykis su gyvenimu. 

Vandos salone netiktai kaktusai traukė svečio 
žvilgsnį. Sienoje kabojo tušo graviūra. Virš juodos, 
banguojančios linijos kilo saulė, ir spindulingos 
strėlės iš už horizonto pildė dangaus pakraštį. 

— Tai rytas, — aiškino Vanda. 
— Kodėl rytas? — klausė smalsios lūpos. — Juk 

tai gali būti saulės nusileidimas. 
— Tai rytas, — tvirtino Vanda. — Saulė svaidosi 

spinduliais kaip vilyčiomis. Kada saulė nusileidžia, 
jos spinduliai kaip nuvytusios chrizantemos. 

Kas domėjosi graviūros saule, nepastebėdavo, 
kad graviūros šone, jūroje, neapšviestas buvo 
mažytis tuščiaviduris apskritimas. Tai buvo koralų 
sala. J i buvo įmaskuota juodo tušo jūroje 

— Ar koralų saloj gali gyventi žmonės? — 
paklausė mergaitė Vilbėną. 

— Galėtų gyventi, jeigu prisitaikytų sąlygoms, — 
paaiškino teta. — Jie turi turėti gėlo vandens ir mėgti 
žuvieną. 

— Ar mudvi galėtumėm ten gyventi? — klausė 
mergaitė Vilbėną. 

— Aš nežinau, — nuoširdžiai prisipažino teta. 
— Galėtumėm, galėtumėm, — sušuko Vilbėną, — 

mudvi pasistatytumėm namą iš koralų. 
Ji žaismingai vaizdavosi gyvenanti koralų saloj. 

Iš kriauklių ji statėsi namus, kambarių sienos tokios 
margos ir permatomos? Vidury salos seklioji lagūna 
su šiltu vandeniu. Tai maudymosi baseinas. Aplink 
nuo horizonto iki horizonto skleidžiasi neapmatomi 
vandenų pločiai. Vandenyno bangos sudrebina 
koralų salą iki jos pamatų. 

<Bus daugiau) 
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Minkų radijo programos gegužinėje buvo išrinkta "Miss Lithuania of N. E." 
B kaires Suzann Gailius iš Derry, N. H. — antroji kandidatė, Joan Ronu-
kaitus iŠ So. Bostono — "Miss Lithuania" ir praėjusių metų "Miss Lithuania" 
— Sandy Gailius iš Waltham. Rinkimai įvyko rugpiūčio 9 d. "Romuvos" 
parke, Brockton, Mass. 

BOSTONO 2INIOS 
MINKŲ RADIJO 

GEGUŽINĖJE 

Seniausia lietuviška radijo pro-
rama Naujojoj Anglijoj, veda
ma Stepono ir Valentinos Minky, 
sekmadienį, rugpiūčio 9 d., suren
gė savo 47 sukaktuvinį pikniką 
gražiame Romuvos Parke, B rok 
tone. 

Sių metu "Miss Lithuania of N . 
E." buvo išrinkta Joan Rontricaitis 
iš So. Bostono, Stanley ir Ann 
Ronukaičiu dukrelė. 

Tris pinigines dovanas už savo 
rankdarbius laimėjo 50 dol. Ma
rija Yanonienė iš Broktono. 2-rą 
— 2 5 dol. —Barbora Gailiūnienė 

iš So. Bostono ir 3-čią — 10 dol. 
— Anastazija Mimgaudienė iš 
Quincy. Šokių konkursus laimė
jo: "Mamės ir papės" polką — 
Stella Sullivan iš Roslindale ir 
Joe iš Norvvoodo. "Jaunimo pol
ką" laimėjo — Jūratė Valaitienė 
iš Dorchesterio ir Henrikas Če
pas iš So. Bostono, valsą laimėjo: 
Joan Siauris iš Milton ir Jack 
Colbert iš •Brooklino; tango lai
mėjo: Julija Šaulienė ir Vaclovas i 
Rupšys, abu iš Broktono; ir 
twistą laimėjo Mary ir Vytas D u -
reckai iš Newton. 

Dovanų paskirstyme laimingais 
buvo: Pužas iš Peabody, Paul 
Bizjnkafskas iš Broktono, John 
Plaškus iš Bridgewater, Magda-
Aena Lendraitienė iš So. Bostono, 
Barbora Gailiūniūnė iš So. Bosto 
no, Stasys Augonis iš So. Bosto
no, Edward Kulbis iš So. Bosto 
no ir Peggy Pavilonis įš Brokto
no. Dar buvo įžangos laimėtojai. 

Dėkojam visiems, kurie prisidė
jo prie šios gegužinės sėkmingo 
pravedimo. 

Primenam ir kviečiam visus 
dalyvauti konkurse, kuriame tu
rėsite progą laimėti 500 dol. pi
nigais už įdomiausiai parašytą ra
šinį "Kodėl jums garbė būti Jie-
tuviu ar lietuve . A aigi uz parašo
mą apie savo tėvų praeitį, apie 
jv gyvenimą Amerikoj. Galite ra
šyti lietuviškai ar angliškai iki 
2000 žodžių. Užsiregistruokite da 
bar dalyvauti šiame konkurse ra
šydami Mrs. Valentine Minkus, 
c / o Lithuanian Radio Broad. 
Corp. Inc., 502 E. Broadway, So. 
Boston, Masss. 02127. Jūsų raštas 
turi būti mums prisiųstas ne vė
liau š. m. spalio 12 d. 

Steponas ir Valentina Minkai 

Gegužinė, gražuolė ir kiti 
įdomumai 

Stepono ir Valentinos Minkų 
vedamos radio valandėlės gegu
žinė įvyko rugpiūčio 9 d. Romu
vos parke Brocktone. Oras pasi
taikė gražus, tad prisirinko gra
žus būrys žmonių. Didžioji atrak
cija gegužinėje buvo magikai 
Jerry ir A n n Fields, kurie puikiai 
pasirodė. VykoNaujosios Anglijos 
iškiliosios lietuvaitės — gražuolės 
rinkimai. Buvo išrinkta ir karu-

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠĖMOS VALANDOS 

Vtoon programos M WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
panktadienio perduodama nuo 4 vai. 
P4>. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
•totj. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ooo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-2413 
14M AM 

TI.V9 S. MAPI JEWOOD A VE. 
CHICAOO. IUL. 60«28 

nuota Jone Ronukaitė. Buvo 
premijuojami rankdarbiai, šokiu 
varžybos, skiriamos piniginės do
vanos ir pan. Gražuolės rinkimų 
ir varžybų vertinimo komisija: 
Ona Ivaškienė, Elena Valiukonie-
nė, Liet. B-nės Bostono apyi. 
pirm. inž. Al. Astravas ir inži 

nieriai Edmundas Crbas ir Klau
dijus Šakenis. 

Publika vaišinosi, šnekučiavosi 
ir gražiai praleido laiką. 

Steponas ir Valentina Minkai 
tą radio valandėlę veda jau 4 8 -
sius metus. O ši gegužinė buvo jau 
47-ji iš eilės. Rugpiūčio 15 d. savo 
vedamoje programoje be kitų 
reikalų, kalbėjo ir apie lietuvišką 
spaudą — laikraščius ir ragino 
juos prenumeruoti. Minkai rūpi
nasi įvairiais lietuviškais reikalais 
ir per savo valandėlę apie tai 
kalba. Pradžioje keliolika minučių 
kalba angliškai, o tada lietuviškai. 
Senųjų ateivių ši radio valandėlė 
yra labai mėgiama, bet ir vėles
nieji jos klausosi ir paremia. 

Dabar Minkai yra paskelbę 
konkursą rašiniui tema: "Kodėl 
garbė būti lietuviu ir lietuve? 
Galima rašyti apie tėvų praeitį ir 
gyvenimą Amerikoje ir pan. Ga
lima rašyti lietuviškai arba ang
liškai. Rašinys turi būti iki 2000 
žodžių. Dėl konkurso reikia užsi
registruoti jau dabar: Mis. Valen
tina Minkus, c /o Lithuanian Ra
dio Broad. Corp. Inc., 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Rašinius prisiųsti iki spa
lio 12 d. š. m. Konkurse galima 

laimėti $ 5 0 0 . — 

Gubernatoriaus atsakymas 

Daugiau nei prieš porą mėne
sių Bostono ir apylinkių lietuviai 
laiškais kreipėsi į Mass. guberna
torių ir kitus pareigūnus Šv. Pet
ro l ietuvių parapijos So. Bostone 
reikalu. Kiti pareigūnai į tuos 
laiškus greitai atsakė, o iš guber
natoriaus gavau atsakymą tik rug
piūčio 12. Laiške gubernatorius 
rašo, jog jie pritaria lietuvių rei
kalavimams, bet konkrečiai nepa
sako, ką jis tuo reikalu mano da 
ryti. 

PARENGIMAI 

Rugsėjo 15 d. Joe Camper iš
rinkimai į miesto tarybą — Ci ty 
Counci l užkandžiai ir pasitarimas 
įvyks Newmarket Steak House, 
274 Southampton St., So. Bostone 
nuo 5 iki 7 vai. vakaro. Rinki
m a m auka 50 dol. Lietuviai tu 
rime susirūpinti, kad geras lietu
vis patektų į miesto tarybą. 

Spa l io 3 - 4 dienomis vyks 
dail. Jono Rutenio dailės paroda 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos antro aukšto salėje. Parodos 
atidarymas spalio 3 d. 5 vai. va
karo. Atidaryme kalbės rašytojas 

Stasys Santvaras. Parodą globoja 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija. 

Spalio 4 d., sekmadienį, Laisvės 
Varpo rudens renginys, kuriame 
Hamiltono lietuvių dramos te
atras "Aukuras", verkiąs jau 30 
metų, suvaidins Birutės PSkelevi-
čiūtės veikalą "Antroji Salomėja 
painiavose". 

Lapkričio 15 d. vyks Šv. Petro 
Lietuvių parapijos parėmimui ba-
zaras. Kviečia visus lietuvius pri
sidėti prie šio bazaro pasisekimo 
rankdarbiais ir kitokiomis dova
nomis. 

CLASSIFIED ADS 

Žmonės gerai galvoja apie 
tuos, kurie greit kyla pasaulyje, 
tačiau niekas taip greit nekyla, 
kaip dulkės, šiaudai ir plunksnos. 

J. Hare 
• 

Kai idėjos būna kartą pakrikš
ty tos krauju, j o s jau nebemiršta. 

A. Esąuiros 

Paieškojimas 
Ieškomas KAZIMIERAS LIŪGAS ir 

MORTA RIMAS, gyv. Detroite. Ieško 
Mykolas Povilianskas atvykęs iš Ura-
gvajaus. Apsistojęs adr. 4834 S. Tripp 
Ave, Chicago, Illinois 40632, Telef. 
254-2951. 

$3.30 

$4.40 

$4,40 

$3.30 

KNYGŲ MYLĖTOJAMS 

Gauta* nedidefe kiekis "Nidos" ftikMtj knygų: 

1. PIRASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis, 
J. Purickis, J. Savickas, M Yčas. 1955 m., 174 psL 
TTaina 

2. DEL MŪSŲ SOSTINĖS. Mykolas Biržiška 06 Vil
niaus darbo atsiminimų). 1982 m. 246 psl. Kaina 

3. DEL MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
jusios žaiados). 1967 m. 312 psL Kaina . . . . 

4. SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Mykolas 
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl. 
Kaina 

5. LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS SAKMĖS. Jonas Ba lys 
1956 m. 192 psl. Kaina $3.30 

6. SNIEGO PLATUMOS. Novelės. Albinas Baranaus
kas. 1955 m. 274 psl. Kaina $3.30 

7. D U MEDINIAI m TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI. 
Antanas Š u k y s (Atsiminimai i i Lietuvos Nepriklau
somybės kovų 1919-1921 metais ) . 1964 m. 376 psl. 
Kaina $4.40 

8. KARALIŠKA D I E N A Kazunderae Barėnas. Novelės . 
1957 m. 254 psl. Kaina $3.30 

9. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Irena Joerg. Romanas. 
1957 m. 138 psl. Kaina $2.30 

10. MANOJI DZŪKIJA Jonas Miskinia AtBimmimai. 
1966 m. 192 psl. Kaina $3.30 

11. ŽEMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končrua 1961 m. 
285 psl. Kaina $4.40 

12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS H d. Ignas Končius. 1961 m. 
240 psl. Kaina $4.40 

13. KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felfat Timmer-
manas. 1957 m. 190 psl. Kaina $3.30 

14. VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana. Apysaka. 1964 m. 144 
psl. Kaina $2.20 

15. INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas T u l y a 
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34. 

3 5 

36. 
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T0BOTO-GAID2IO-METAL Kazimieras Barėnas. 
1969 m. 438 psl. Kaina $3.50 
Š E Š T A S I S MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963 
m. 3 6 8 psL Kaina $5.20 
T A I K O S RYTAS. Novel ių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 
1972 m. 230 psl. Kaina $4.40 
L A I M E S JEŠKOTOJAL N o v e l ė s Irena Joerg. 1982 
m. 262 psl. Ka ina $3.30 
V I L N I A U S R Ū B A S . Romanas. Petr. Tarulis. 1985 
m. 4 9 6 psL Kaina $5.50 

38 . S A U L Ė S GRĮŽIMAS. Novelės . Aloyzas Baronas! 
142 psl . 1964 m. Ka ina $3.20 

39. P A V A S A R I O LIETUS. R o m a n a s Aloyzas Baronas 
2 6 2 psL 1968 m. K a i n a $5.50 

40. P E R G I E D R Ą IR A U D R Ą . Ataiminimai 1909-1918. 
Myko las Vaitkus. 272 p a t Kaina $4.40 

4 1 . MILFORDO G A T V E S ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200 
psL Kaina $ 4 4 0 

4 2 . N U S K A N D I N T A S ŽIEDAS. Noveles . Juozas Titinia 
2 0 0 psL 1970 m. K a i n a $3.30 

43 . BĖGIAI . Novelės . K a z y s Almenas. 120 psl. 1965 
an. Kaina $ 4 4 0 

44. P A Š I U R P O M A N O V E L N I A S . Novelės. LiudasDo-
vydėnas . 235 psl. 1974 m . Kaina $3.30 

45 . D A N G U S D E B E S Y S E Autor iaus išgyvenimai 1918-
1919 m. Juozas Šva i s tas . 325 psl. 1987 m. Kaina 

46. P U R I E N O S PO V A N D E N I U . Dykaduonio pasakoji
m a i Pu lg i s Andriušis . 1 5 8 psl. 1963 m. Kaina . . 

47. J A U N O J I L I E T U V A Poema. Maironis. 118 psl. 
1963 m. Kaina 

48 . D A I N A I š KTTO GALO. (Su A n t a n o Gustaičio ab*> 
liūčiai tobulai suei l iuota kr i t ika) . Pulgis Andriušis. 
134 psl. 1962 m. Kaina 

49 . BAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romansą 
Fabi jonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina 

50 . BLAŠKOMOS L I E P S N O S . Istorinis buities romanas. 
Fabi jonas Neveravičius. I I d. 320 psL Kaina . 

5 1 . SUŽALOTIEJI. Romanas . Antanas Rūkas. 246 psl. 
1958 m. Kaina $ 4 4 0 

$5.50 

$3.30 

$3.30 

$3.30 

$4.40 

$4.40 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • » » 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

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

Dienraščio "Draugo'' adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų minuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Ulinois valstybėje). Užsa
kymus siuskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, tt, 60629 

APŠILDYMAS 

V T B A I I B H O T I B T 8 

C L E R I C A L 
Large real estate firm is seeking indi
vidus! to work in our mortgage dept. 
Mušt have good figure aptitude & ex-
cellent typing, previous exp. m bank-
ing & loan environment helpful. Con-
venient MOnroe/Dearborn location. 

Call Jeanette 

3 4 6 - 8 9 9 7 
An Equai opportunity employer 

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

ALBIN BANYS, Telef. 447-8908 

10% — 20% — 30% pigiau mokčatt 
ui apdraodą nuo usnies ir autonto-
i>Ulo paa mm, 

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

Telef. 6 A 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 

HHiiiiHHMimimniiiHinuumuiinmim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SU teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUIII 

IŠNUOMOJAMA _ FOR RENTT 

ISNUOM. 3-jų kamb. apšild. butas. 
Naujas .pečius ir šaldytuvas. $195 į 
mėn. Kreiptis pas WllUams, 6824 So. 
RockweU Street 

R E A L E S T A T E 

75-«a Ir Rlchmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra u- Washtenaw _ 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51.500. 
82-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-ta Ir Kedzle — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16.000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marąuette Parko spyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų viri $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

N o t a r y Public 
2951 West 6Srd Street 

Tel . 436-7878 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME T A X 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzle A ve. — 778-2233 
IIIIIIIIIIUIIIIHHIIIII 

MŪRINIS — 28 metų. 6 kamb. <4 mie
gami). Prie 72-os ir Sacramento Ave. 
Namas geras ir nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEL. 778-6916 

1980 m. 178 psl. Kaina $6.60 5 2 > P A G U O D A . Akirniricsnių kronikos. I d. Bronys Rai-
16 POLITIN* S A M O N S LIETUVOJE IR JOJE ATSI

SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZIJOS. Alek
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais. 
1980 m. 100 psl. Kaina 32.20 
GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI RAUDONAJA
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
toras Biržiška. 1980 m, 110 psl. Kaina . . . . 
GROŽVYLES MEDL£. Apsakymai ir apybraižos. Pet
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 psl. Kaina . 
PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI. Kazys Musteikia 
1970 m. 126 psl. Kaina 
S U MINIJA Į BALTIJĄ. Atsiminimai I d. 1962 m. 
210 psl. Kaina . 

21. ŠVIESA L A N G E Romanas. Juozas Kralikauskaa 
1960 m. 248 psl. Kaina $4.40 

22. MILŽINŲ RUNGTYNĖSE. AtaiminimaL 1940-1944. 
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina . . . $4.50 

23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
—1940. Mykolas Vaitkua 1968 m. 278 psl. ( V to-

18, 

19 

20. 

$5.50 

$2.20 

$2.50 

$3.30 

la. 428 psl. 1974 m. K a i n a $4.40 
53 . P A G U O D A . Akimirksnių kronikos, H d. Bronys Rai

la. 374 psL 1974 m. Kaina $4.40 
54 . P A G U O D A . Akimirksnių kronikos, m d. Bronys 

Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina $ 5 5 0 
5 5 . P U T I N A S MANO ATSIMINIMUOSE. M. M Myko

la i tytė - Slavėnienė. 4 4 8 psl. 1977 m. Kaina . $8.80 
5 6 . PIRMOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. K 

Barėnas . 374 p s l 1965 m. ' $ 6 6 0 
57. A N T R O J I PRADALGĖ. LiteratūroB metra i t ia Red. K. 

Barėnas . 446 p a l 1965 m. . . . . $ 6 6 0 
58 . TREČIOJI PRADALGE. Literatūros metrai t ia Red. K 

Barėnnas . 414 psl . 1986 m. | 6 J 6 0 

59 . KETRIRTOJI P R A D A L G E . l i t era tūros metraitia 
Red. K. B a r ė n a a 384 psl. 1987 m. $6.60 

60 . P E N K T O J I P R A D A L G E . Literatūros metraštis. Red! 
K, Barėnas. 412 psl. 1968 m. $6.60 

6 1 . ŠEŠTOJI PRADALGfi . Literatūros metraštis. Red. K 
Barėnas . 400 psl. 1969 m $6.60 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdraiuda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

aasaeasaas 

mas I dalis) . Kaina $4.40 6 2 - SEPTINTOJI P R A D A L G E . Literatūros metraštis. Red. 
24. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atainunimai 1918 

—1940. Mykolas Vaitkua VI tomas H d. 278 psl. 
1968 m. Kaina $4.40 

25. DAUBlŠKfiS INTELIGENTAI. Romanas 1 1 Petro
nėlė Orentaitė. 1962 m 172 psl. Kaina . . . . $4.40 

26. DAUBlŠKfiS INTELIGENTAI. Romanas H t Petro
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 pa l Kaina . . . . $4.00 

27. SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrins. 1969 m. 204 
psl. Kaina $4.40 

28. KARNAVALO AJKŠTfiJE Novelės. Juozas Švaistas. 
1972 m. 284 psl. Kaina $5.00 

29. PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė R ū t a 1968 m, 206 
psl. Kaina $4.40 

30. BAUSMfi. Novelių rinkinya Jurgis Gliaudą 1980 
m. 150 psl. Kaina $7.70 

31. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algirdas Landsbergis. 
1956 m. 176 psl. Kaina $4.40 

32. GEORGIKOS. Publijua Vergilijus Maronas. Vertė dr. 
A Rukša. 1975 m. 428 psl. Kaina $6.50 

K. Barėnas. 464 psl. 1971 m $5.00 
63 . AŠTUNTOJI P R A D A L G E . Literatūros metraštis Red. 

K. Barėnas . 412 psl. 1972 m. $5.00 
64 . D E V I N T O J I P R A D A L G E . Literatūros metraštis. Red. 

K. Barėnas. 392 psl. 1 9 7 6 m. $ 8 5 0 
65 . DEŠIMTOJI P R A D A L G E . Literatūros metraštis. Red. 

K. B a r ė n a a 482 pal. 1980 m $12.80 
6 6 . S A U J A D E R L I A U S . Skaitymai augantiems ir suaugu

s iems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m. . . $11.00 
56. N E M U N A S T E K A P E R ATLANTA, Novelės. Vy

tautas Alantas . 264 pal. Kaina $4.40 
57. TOLIMŲ K R A Š T Ų MIRAŽAI A v a Sandargienė. 342 

psl. 1976. Ka ina $7.40 

Užsakymus s ius t i : 
g o , m . 60629. 

•DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Cbica-

SIUNTIMAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue. 
Chicago, DL 60632. t«L 837-5689 

SAVININKAS parduoda labai Svarų 
Ebnhurst, m., 2-jų miegamųjų mūr. 
namą. Centr. šildymas ir Saldymas. 
l'/i garažo. Skambint nuo 5 iki 7 vai. 
vakaro tel. 884-0948. 

MlSCELLANBOrS 

asssssac ag ,'.»,' -, jgz 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
M. A. A I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Mapkwood, teL 254-7459 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iAkvUtimal. pildomi 
PILIETTBftS PRA1TMAI ir 

kitokia blankai. 
iiiiiimtiniiiriniiiniiiiiiiiiiiuijiiiiiiiiiiiit 

iiiiiiiziisiisisiiisiiiiiiiiiiiifiitiifitiimtmui 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOSMOS PARCEL8 EXFBESS 
2561 W. 69th St, Chicago, IL 60829 

SIUNTINIAI 1 UETUY* 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
imininnimnmiiiniim«»HiMiiiniiiiniii 

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

iiimiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiim 

•IMHIitMIlMIlIt l I l I l IHIimill lUlll l l l l l l l l ltt 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir paUisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
Irt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. ] automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6S6-2960 
iiiimiiitiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiuiuuuiiiiuiii 

Perskaitė "Draugą" duokito 

j} lut iems pasiskaityti. 

D Į M E S I O 

Pastaba: Užsakant k n y g a s per paštą — pinigų nesiųsti . 
Užs imokės i te — g a v ę sąskaitą, š į sąrašą ižsikirpkite ir pasi
laikykite . 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71 it St., Chicago, UI 60629 

ROPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 6) FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S. Registruotas vaistininkai 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmsdisnisis ano 9 vai. ryto Qd 8:30 vai. vakaro. 

TeL — 4 7 6 - t l 0 6 



Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų sąjungos 39-tojo sei mo dalyviai Cievelande. Iš kaires (pirm. eilėj): Dalė 
Murray — "Moterų Dirvos" red., Genevieve Kaneb — vicepirm., Julia Mack — pirmininkė, kun. G. Kijauskas — 
par. klebonas, kun. K. Kuzminskas — svečias, Mary Mi neiko — narė, Mary Druktanis — iždin. ir Vicky Leoną 
— narė, toliau stovi įvairių kuopų delegatės. Nuotr. V. Bacevičiaus 

PREZIDENTAS PASVEIKINO MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMĄ 

ALRM Moterų sąjungos seimo 
tema buvo: „Niekada nenuver-
tink motery jėgos" (Do not un-
derestimate the Power of Wo-
men"). Dėlto pirmiausia ir 
noriu išreikšti Clevelando, Ohio| 
ALR Moterų sąjungos 36-taii 
kuopai gilią padėką ir Dievo Mo
tinos Nepaliaujamosios Pagalbos; 
parapijos klebonui kun. G. Ki-į 

motina yra 69-tos kuopos sekre
torė. Abu studentai pateikė savo 
mokslo duomenis, kurie buvo la
bai aukšti. 

Kalbant apie stipendijas, rei
kia priminti, kad dažnai studen
tai vėliau pamiršta, kur ir kas 
ištiesė jiems pagalbos ranką. Pir
mą kartą šiam seimui mūsų iž
dininkės sūnus atsiuntė padėkos 

jauskui už suteiktą globą ir pa-j ž o d i fr ^ ^ a u ^ 
rama Motery sąjungos 39-tam k , S t i p e n d i ] . ų fondui. N o r s 

^ ' S l i j * D u o • ' g a n a seniai yra gavęs stipendi-
Prezidentas Ronald Reagan ir; f •• „^^_£x«. U„J w ^ ^ , „„ 

fc ' ją, jis nepamiršo, kad Moterų są-
p. Nancy Reagan telegrama pa-1 
sveikino Moterų sąjungą, kaip į 
vienintelę centrinę fraternalinę 
katalikių Moterų sąjungą ir pa
linkėjo sėkmės ateičiai. Malonu 
buvo gauti ir didelį skaičių svei
kinimų, kaip vysk. V. Brizgio, 
generalinės konsulės Juzės Dauž-
vardienės, Tarybos, Bendruome
nės, Ateitininkų ne vien raštu, 
bet ir žodžiu. Taip pat sveikino 
Pasaulinė Lietuvių Moterų uni
ja, Federacijos sveikinimai įteik
ti centrinių organizacijų ir pakar
toti lokalinių grupių. Visų negali
n a net išvardinti, o tik vieša 
padėka išreikšti visiems, atsiun
tusiems sveikinimus. 

Marija Rudienė — 
labiausiai pasižymėjusi 

m Prieš seimą kuopos atsiunčia 
vardus numatytų labiausiai pa
sižymėjusių moterų, kurios kuo
pos nuomone plačiai yra žino
mos lietuvių ir svetimtaučių veik
loj. Tai moterys, kurias geriau
sia pažįsta iš jų veiklos tarp lie
tuvių ir amerikiečių. Visos pri
siųstos biografijos yra atspaus
dintos ir visi vardai nusiųsti kiek
vienai kuopai. Kuopos narės,per-
žiūrėjusios visų biografijas, pra
veda vieną balsavimą ir kuopos 
vardu prisiunčia centro valdy
bai. 

Galima sakyti, kad kuopos 
vienbalsiai išrinko gerai žinomą 
veikėją, kurios kvalifikacijos bu
vo įspūdingos. Ir seimas aklama
cijos būdu išrinko Mariją Rudie
nę. Seimas renka tokią moterį, 
kuri nėra sąjungos narė, tad ir 
sveikiname mūsų didelę ir žymią 
veikėją, kurios darbus pažįsta vi
si, nes ji pagalbos ranką ištie
sia visiems — lietuviams ir ame
rikiečiams. Pasiekia net ir užsie
nius. 

Sąjunga savo narei gali suteik
ti Garbės titulą ir vietą. Narės 
yra kuopų rekomenduotos ir sei
mo metu pakeltos į Garbės nares 
dvi sąjungietės. Žinoma, kieikvie-
na kuopa labiausiai įvertina sa
vo narę, kuri stipriau darbavosi 
kuopai, bet reikia jos darbus pa
rodyti ir savo rajone, savųjų tar
pe ir tarp svetimtaučių iškeliant 
lietuvių vardą visuomenėje. Šis 
seimas įvertino raštus ir darbus 
Janinos Miliauskienės, 5-tos kuo
pos narės, ir Onos Valatkienės 
iš Michigan, 54-tos kuopos 
narės. Jos abi nusipelnė Garbės 
narių vardą. 

Stipendijų fondas 
Šiemet buvo duodamos dvi sti

pendijos. Sąjungietės šeimos sū
nus ir duktė gali pateikti savo 
kvalifikacijas, žinias apie moks
lą ir t t . Abi stipendijos suteik
tos studentams iš Massachusetts 
valstijos — Thomui Narui, ku
rio motina yra 5-tos kuopos na
rė, ir Caroline Adamatis, kurios 

jungos nors maža stipendija tada 
suteikta buvo labai reikalinga. 
Ačiū p. Leone. 

Diskusijos draudos reikalu 
Išsamiai buvo svarstoma Mo

terų sąjungos ateitis. Buvo pa
ruošta ir pateikta išstudijuoti 
grafinę diagramą, liečiančią na
rių skaičių nuo 1951 m. iki 1980 

skaičiavimais) buvo pakabinti 
ant sienos ir parodė kiekvienos 
kuopos augimą, smukimą, pasi
traukimą ir Lt Buvo labai įdo
mu išgirsti narių nuomones ir 
domėjimąsi diagrama. Iš jos ge
rai visos suprato šio brėžinio 
reikšmę ir turėjo progą teisingai 
pamatyti savo veiklą, pasitikrin
ti ir pasiklausti. (Minėti metai 
paimti dėlto, kad buvau centro 
pirmininkė 1951-1957 m. ir šiuo 
metu). Tai buvo padaryta buvu
sios M.S. redaktorės (1951-55) ir 
Matildos Pauliukonienės, paruo
šusios diagramą, dėka. 

Moterų seimas buvo turinin
gas ir moterų pareiškimai nau
dingi svarstyti savo ateičiai. Bu
vo matyti darbų patikrinimas ir 
pareikšta padėka už atliktus dar
bus. Taip pat narės geriau supra
to centro valdybos darbą ir rū
pesčius. Buvo nurodyta, kas,kaip 
ir kur gali kreiptis, kad susiras
tų savo kelią, kuris būtų naudin
gas narių ateičiai. 

Taip pat 1>uvo aptarta visų 

zacijų ateitis. Pasirodo, kad vals
tybės reikalavimai šiais laikais 
liečia net ir mažas draudimo 
bendroves ir reikalauja, kad vi
sos mūsų išlaidos būtų tokios, 
kaip ir didelių bendrovių, pvz. 
Prudential ir kt Buvo paaiškin
ta, kaip daromi susijungimai or
ganizacijų tarpe, {rodyta, kad 
valdyba yra išrinkta rūpintis vi
somis šiomis problemomis. Su
prantama, kad centro valdyba 
turi šioje srityje darbuotis per 
tuos dvejus metus, kuriems ji yra 
išrinkta, ir nelaukti svarstymo 
nuo vieno iki kito seimo tuose 
dalykuose, kurių dalyvės negali 
išspręsti. Valdybos pareiga į sei
mą atvykti su nurodymais, ku
rie jau yra ištirti ir iš atitin
kamų faktų patikrinti. Seimas 
įgaliojo valdybą sekti tuos kelius, 
kurie yra geresni narių naudai. 

Delegatės išklausė visus pra
nešimus ir, žinodamos visus rei
kalus, pasiryžo šiais metais dar
buotis visos kartu, būtent labiau 
susitelkti narių verbavimo, drau

dimo ir švietimo reikaluose. Jos! 
pažadėjo pakalbinti visas lietu
ves, nes lietuvių moterų balsas ne 
gali silpnėti, o turi stiprėti. Vi
sos katalikės moterys susijungu
sios geriau gali savo reikalus ir 
kitiems parodyti. 

Apie padarytus nutarimus — 
rezoliucijas ir „apvalaus stalo" 
diskusijų rezultatus bus praneš
ta kada nors vėliau. 

Julia Mack, 
ALRK Moterų s-gos pirm. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Kur eini? 
Kur katinai raini. (Šilavotas) 

Da (dar) lyja. 
Jei dalija, eik, ir tau duos. 

(Panevėžys) 
Eik tu! 
Aš jau buvau, dabar eik tu. 

(Panevėžys) 
Iš kelio! 
Atvažiuoja Kaikelio! 

(Seinai) 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 25 d. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
šio mėnesio 28 dieną sueina 5 metai, kai Viešpa

ties pašauktas užbaigė šios žemės kelionę 
A. * A. 

LIUDAS VACLOVAS JAROŠEKAS 
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti velionį savo maldose. 
Žmona IRENA 
Dukterys: RAIMONDA ir MARGARITA 

su šeimomis 

metų. Diagrama (brėžiniai su ap- fratemalinių apdraudos organi 

Mylimai motinai 
i . A . f A . 

MARIJONAI KAČINAUSKIENEI 
mirus, dukrą, mūsų choristę VALERIJĄ KRASAUS
KIENĘ ir jos SEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. 

SVC. M. MARIJOS GIMIMO PARAP. CHORAS 

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

jo žmonai JULIJAI ir sūnui ALGIUI, dukrai MIL
DAI ir jų ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

MARGARITA IR VACLOVAS MOMKA1 
JUZĖ IR JUOZAS IVASAUSKAI 

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

mielą žmoną JULIJĄ, sūnų ALGIMANTĄ, dukterį 
MELDĄ ir jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

BRONE IMPOLĖNIENĖ 
DANUTĖ IR VYTAUTAS BARTASAI 
MILDA IR ROBERTAS McMURTRIE 

Hiiiiitiiiiiimiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiinimiimimimmiiiiiiiiiiiiiiHU: 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi- : 
masu balansavimas. 3tabd±iai. Dus- § 
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir 1d- j 
ti pataisymai FIRESTONE TTRES. i 
VVheel alignment and balancmg. \ 
Brakes. Shock absorbers. Mufflem 
and pipes. Tune-ups. Lubrication 
Change of oil and fDters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 59tti Strttt TiL fili 6-7717 
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vaL vakaro: 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

A. f A. 
VYTAUTUI VINTARTUI 

m i r u s , 
seserį Dr. Aldona ir svogerį Dr. Vado
vę Valius-Labokus giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

/ . BUBELIS 
C. J. BUDRIKIAI 
ČĘPULEVIČIAI 
O. P. JASULEVIČIAI 
O. P. PAULAUSKAI 
K. VALINSKIENĖ 
A. V AUN SKAITĖ 

Brangiai mamytei 
A. f A. 

MARIJONAI KAČINAUSKIENEI 
mirus, dukra Valerija, žentą Vytautę Kra
sauskus, anūkus Maryte ir Viktore bei vi
sus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

MILDA IR ZENONAS VIERAICIAI 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
Dr. JURGIS BALČIŪNAS 

RugsSjo 6 dieną 1981 m. sueina vieneri metai, kai mūsų bran
gus vyras, tėvelis, uošvis, tėvukas išsiskyrė ii mūsų tarpo. 

Už jo sielą bus aukojamos 5v. MiSios Chicagoje Tėvu Jėzu
itų koplyčioje rugsėjo 6 d., sekmadienį, H-tą vai. Cievelande — 
rugsėjo 6 d. Sv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje lCt30 vai. 
ryto ir rugsėjo 12 d. 7:30 vai. ryto Dievo Motinos Nuolatinės Pa
geltos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir p«»į«tawnnt 
šv. Mišiose dalyvauti ir už a. t a. dr. Jurgi pasimelsti. 

Liūdintys Žmona ir vaikai m 

šiose 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 

DR. JANINĄ JAKSEVIČIENC 
ir MARIJĄ MARKUUENC 

jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
ne. 

MARGARITA IR VACLOVAS MOMKAI 
JUZĖ IR JUOZAS IVASAUSKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

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 Uest 71 St., Chicigo 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47<v2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBII IAMS STATYTI 

Liūdėdamas dėl mane globojusio rezis
tencijos uždavinius vykdant 

A f A, ANDRIAUS SKUČO 
mirties, jo našlei poniai Adai ir vaikams 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūcio mte. 26 d. 

X Dr. Kazys Ambrozaitis su 
pranešimu dalyvaus "Ateities" 
jubiliejinio kongreso sendraugių 
sąjungos svarstybose sekmadie-
nio, rugsėjo 6 dienos, rytą. To 
ryto posėdžio ir svarstybų te
ma: "Mūsų rūpestis Lietuva". 
Visi tos dienos posėdžiai ir svar-
stybos vyks Jaunimo centre 
nuo 9 vai ryto. 

x Rimvydas Šilbajoris "Ma-

X "Ow Sunday \Ts*tor* rug-
piūčio 30 d. laidoje viršelyje įsi
dėjo Vytauto Skuodžio didelę 
nuotrauką su nuoroda, kur bus „aus Katiliškio apsakymo struk 
pasisakyta daugiau apie šį są-1 turą" nagrinės Santaros-Šviesos 
žinės kankinį. Laikraštis duoda į dvidešimt aštuntajame suvažia-
daugiau kaip dviejų puslapių | vime rugsėjo 10-13 d. Tabos 

Farmoj, Sodus, Mich. 
X Rūtos Eimutytės Kazlaus

kienės, Lietuviškų reikalų Vyčių 
komiteto pirmininkės, laišką 
rugpiūcio 25 d. išspausdino 
"Sun-Times". primindama Sa
charovo raginimą, jog reikią 

į reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
i laikytųsi žmoniškumo dėsnių, 
| Kazlauskienė iškelia reikalą 
veikti, kad būtų išlaisvintas Vy
tautas Skuodis. 

X Vytautas JasineviČius, 

straipsnį apie tikinčiųjų perse
kiojimus ok. Lietuvoje, pailius
truodamas dar ir G. Navickai
tės, O. Vitkauskaitės, G. J. Sta-
nelytės, sumušto kun. B. Povi-
lanskio, A. Janulio ir V. Skuo
džio nuotraukomis. Straipsnis 
mokamai parašytas Matthew 
Monahan, "Staten Island Ad-
vance" redaktoriaus. Jis pasi
naudojo ir Gintės Damušytės 
bei kun K. Pugevičiaus žinio
mis. 

X Aloyzas Baronas, prieš 
metus iš mūsų tarpo atsiskyręs 
rašytojas, šmaikštus humoristi
nės poezijos kūrėjas, bus girdi
mas rugsėjo 5 d. įvykstančiame Į b*8 n ^ ' 0 1 9 d- Jaunimo cent-
2odžio ir muzikos vakare. Be 
jo, girdėsime ir kitos poezijos 
linksmų gaidų. 

X Gražinos Budrytės De San-
tis, dr. Mildos ir dr. Stasio Bu
drių dukters, straipsnį "Ethni-
city Without Community" iš
spausdino "Ethnicity" žurnalas.! cago, DL, Natalija Kaminskas, 
Straipsnis paremtas duomenį-1 Euclid, Ohio, J. Walentukie-
mis, surinktais 1977 m. išstudi- j wich, So. Boston, Mass., Petras 

BJUGC OHKOSIRTĮ 
TnvotA THUknft IR At rfJBftjHytA 

duktė Irenos ir Juliaus Rauli-
naičių, gyvenančių Los Angeles 
priemiestyje Glendale, šių metų 
birželio 21 dieną baigė Univer-
sity of California San Francisco 
B&chelor of Šiene laipsniu iš 
dantų higienos (dental) hy-
giene). Jūratė pradėjo lankyti 
UOLA universitetą kaip biolo
gijos studentė. Nuo vaikystės 
dienų mėgo ir mokėsi muzikos 
ir jos neapleido studijuodama 
universitete. Ten ji grojo cello 
UCLA simfoniniame orkestre ir 
priklausė Alpha Lambda Delta 
honorary sorority. Po dvejų me
tų Jūratė išsikėlė į San Fran
cisco studijuoti dantų higienos. 
Ji įsijungė į mokyklos veiklą: 
dvejus metus ji buvo dantų hi
gienos komiteto narė, vienerius 
metus narė Committee of Arts 
and Lectures sekretorė SADHA 
(Student American Dental Hy-
gienists Association) ir vėliau 
iždininkė. Kaip SADHA valdy
bos narei Jūratei teko keliauti 
į New Orleaną stebėti metinį 
dantų higienistų suvažiavimą. 

^Dainavos" ansamblio valdybos, Tebegyvendama San Francisco, 
pirniininkas, paėmė vieną sta- J ū r a t ė t ^ c ^ ^ pamokas 
lą į "Draugo" banketą, kuris 

re. 
x "Draugo" Parengknu ko

miteto posėdis vyksta šiandien, 
rugpiūcio 26 d., marijonų sve-

|tainėje prie "Draugo". Posėdis 
prasidės 7 vai. vak 

x Salomėja Teresevicios, Chi 

javus po JJ pašau!, karo atvyku
sių į Chicagą lietuvių ir žydų 
įtaką visuomenėje. Gražina yra 
medicinos sociologijos specialis
tė ir profesoriauja De Paul uni
versitete. 

X Dr. Alma Iipskienė, La 
Grange Park, JU,, ŠKatherin Di-

Mikšys, Leicester, Mass., Uršu-
la Rastenis, Chicago, UI., visi su
grąžino laimėjimų šakneles ir 
pridėjo po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X V. Bagdonavičienė, Lemont, 
IU.', Juozas Petrauskas, Chi
cago, HL, Julius Paulėnas, Ci-

ir 
grojo pasirodymuose kamerinėj 
muzikoj. Ketvirtais universite
to metais ji šoko San Francisco 
lietuvių tautinių šokių grupėje 
"Vakarų vaikai". Po vasaros 
atostogų Jūratė grįš į San Fran
cisco dirbti savo profesijoje ir 
toliau dalyvauti lietuviškoje vei
kloje, o po poros metų yra nu
mačiusi toliau tęsti mokslą savo 
pasirinktoje srityje. 

Jūratė yra baigusi dešimt 

w**^ *̂̂  &r. • 

MSk. ŽVAIGŽDUTE 
••itfKto&t. * * liteirtas Lietuviu Mokutoiu Scduntos Chicam* skyriaus 

Medfiag*. risstt: SMS W. fMfc 
įsteigtas 

EL 60629 

Mankšta skautų stovykloje 

MANO TIKSLAS 

džiulis, Amsterdam, N. Y., Ge- j cero, DL, A E. M. Maskoliūnas, 
das žemaitis, Gleveiand, Ohio, 
Anthony Kairaitis, Comstock 
Park, Mich., grąžindami laimėji
mų bilietus, atsiuntė po 10 doi 
aukų. Labai ačiū. 

X Vytautas Čekanauskas, Ii e 
tuvos generalinis konsulas Los 
Angeles, CaL, « i bilietų laimė
jimų šaknelėmis paaukojo 20 
dol. dienraščio stiprinimui. La
bai ačiū už gražią paramą. 

x J. Radveanenė, Los Ange
les, Cal., atsiuntė 10 dol. auką 
už gerą "Draugo" informaciją. 
Ačiū. 

x Havajai — viena savaitė, 
(lėktuvas ir viešbučiai) $499.00; 
Kalifornija, į vieną pusę, $159; 
Florida (vaikams nemokamai) 
$235.00; Aruba — $589.00: 
Europa $649.00; Las Vegas — 
$299.00. Į Las Vegas Colum-
bua dienai ir Padėkos dienai 
specialios kelionės. Išskrisit iš 
Midway aerodromo. Sutaupysit 
laiką ir pinigų. Kelionės į Kari
bų salas. Nemokamai nuskrisit 
iki Floridos. Floridoje Futbolo 
savaitgalis — $419.00 Visais 
kelionių reikalais prašome kreip
tis į: Algis Grigas, Four-Way 
Tmvel Service, 345514 West 63 
Street, Chicago, IH. 60629. Tel. 
(312) 471-2500. (ak) 

Santa Monica, Cal., grąžino lai
mėjimo bilietus ir kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. aukų. Dėkoja
me. 

X Jonas Vidžiūnas, Valencia, 
Cal., atsiuntė 20 dol. auką su 
bilietų laimėjimo šaknelėmis. 
Labai ačiū. 

X Hugo Vilkaitis, Thomaston, 
Conn., gražindamas lafcnėjimo 
bilietus, atsiuntė ir 30 dol. auką. 
Labai ačių už gražią paramą. 

X Pranas Tamutionis, Palm 
Beach, Fla., grąžindamas laimė
jimų bilietus, atsiuntė ir 20 dol. 
auką lietuviškos spaudos para
mai. Nuoširdus ačiū. 

X Birutė Jasaitienė, Ona Bu-
ragaitė, M. Kacevičius, Peter 
Dūda, Liuda Vilūnas, visi iš Chi-
cagos, grąžindami laimėjimų bi
lietus, atsiuntė ir po 10 dol. au
kų. Dėkojame. 

Jūratė Elena Raulinaityte 

skyrių Los Angeles šeštadieninė 
je lituanistinėje mokykloje, gra
žiai taisyklingai kalba ir rašo 
lietuviškai. Būdama vidurinėje 
mokykloje ji dalyvavo Los An
geles tautinių šokių grupėje, 
dainavo mergaičių sekstete 
"Aguonėlės", grojo cello jauni
mo orkestre (Young Artistą 
Symphony) ir ėjo įvairias parei
gas Moksleivių ateitininkų or
ganizacijoje, šiuo metu Jūra
tė yra išvykusi į Ohio Loyola on 
the Lake universitetą pagBinti 

X Nauji taupymo sertifikatai 
— gaunami tik Lietuvių Fondo 
kooperatyve. Galima įsigyti 30 
dienų specialius certifikatus, o 
po spalio 1 d. .— juos bus gali
ma pakeisti į naujus certifika-1 St., Cnkago, Iu. Tel. 776-3189 
tus ant kurių palūkanų nereikės i Parduodami ir taisomi visų flr 

x Malonios atostogos laive lietuvių kalbos ir literatūros M-
— Pasaulio Lietuvių Bendruo- noJ™ą lietuvių kalbos seminare, 
menė ir Jaunimo sąjunga kvie
čia visus kelionėn laivu po Ka
ribų jūrų salas — 1981 m. 
gruodžio mėn. 5 d. Informacija 
ir registracija pas American 
Travel Service Burean, 9727 S. 
Western Avenoe, Chicago, DL 
60643, tol (312) 288-9787. 

(sk.) 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. ild 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 

mokėti valdžios mokesčių. Vi- mų klausos aparatai. Baterijos 
sos santaupos draudžiamos vai- už pusę kainos. Zenith firmos 
džios iki 100.000 dol. Certifika-' ausiniai aparatai. Robert Stens-
tus ir informaciją galima gautijland A Associates 950 Lake 
L F. būstfaėje, tr^iadieniais 
nuo 12 iki 6 v. v„ 2422 W. 67 St 
1W. 925-6897. (sk.) 

x Rungtame prailginta eks-
kursija | Vilnių rugsėjo 23 <iieną 
iki spalio 6 dienos 737-1*17. 

(ik.) 
x Dvngtame ir taisome vt*j 

rMig stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti Skambinkite Arvydui KielaJ 
>L 434-9655 arba 737-1717. 

r s k l . 

St, O&k Park, IH. Atdara tik 
pirmad., ketvfrtad. ir SeStsd. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

X Av KsjdmVro 
dirbtuvė, priešais kapinių. Vili 
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 00 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t y. trečioji 
karta tame patarnavime. Adr. 
8914 W. l l l th St, tel. 233-6335. 

(ak) 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. dr. Vytautas J. Bie
liauskas, Xavier universiteto 
Cmcinnati, O., psichologijos dės
tytojas, yra išvykęs į Amerikos 
Psichologų konferenciją Los 
Angeles, Cal. Jis ten turės Psi
chologų dr-jos vadovybės po
sėdžius ir konferencijoje skai
tys vieną paskaitą. Taip pat su 
dviem paskaitom buvo pakvies
tas jo sūnus dr. linas Bieliaus
kas, vadovaująs Rush univer
siteto ir ligoninei psichologinio 
pritaikymo programai. Abu ten 
išbus visą šią savaitę, nes kon
ferencija baigsis tik penktadie
nio, rugpiūcio 28 d., vakare. 

AUSTRALIJOJE 
— Pavergta tautu ekumeni

nės pamaldos buvo suruoštos 
Melboume, Sv. Patriko kated
roje. Jų metų gražiai giedojo 
lietuvių parapijos choras, vado
vaujamas P. Morkūno. Jų eigą 
aprašė ir teigiamai įvertino vie
tos katalikų laikraštis "The Ad-
voeate". 

Pabaigęs šias verksmingas, 
sunkias prakaitavimo dienas še
štadieninėje lietuvių mokykloje, 
aš mėginsiu lankyti seminarą. 
Noriu daugiau išmokti ir suži
noti apie Lietuvą ir jos kultūrą. 
Esu girdėjęs, kad seminare dar 
sunkiau ir daugiau drausmės. 
Reiškia, kad ten nebus juokų 
ar dūkimo klasėje. Pabaigęs 
seminarą, žadu važiuoti į Lie
tuvą. Aplankyčiau Kauną, Vil
nių, Klaipėdą. Sutikčiau gimi
nes, susipažinčiau su lietuviais 
jaunuoliais. {Įdomu būtų paly
ginti Kanados ir Lietuvos gy
venimą. Grįžęs papasakočiau 
tėvams ir draugams savo įspū
džius. Dar kiek pasimokęs, no
rėčiau būti lietuvių mokykloje 
istorijos mokytoju. 

Algirdas Slaptys, 
Toronto "Maircmo*' lit m-los 
mokinys, Kanada, "Mūsų 

pasaulis" 
TĖVYNEI 

Ai skiriu dainas tėvynei, 
Per pievą žieduotą einu, 
Ir pirmąjj žiedą nuskynus, 
Prie aukuro švento dedu. 
Su meile pažvelgus į tolį, 
Ai mėlyną plotą seku, 
Apžvelgus akimis maloniai. 
Keliauju Tėvynes taku. 

Priimsiu ai viską sutikus, 
Dalužę, džiaugsmus ir kančias, 
Kad tėviškės ašarai kritus, 
Pražystų mums sapnas slapčia. 
Nuneštų visus į Tėvynę, 
Kur teka upeliai tyri, 
Kur žėri dar meilė krūtinėj, 
Ir aimana aidi giK. 

Alb. 

Man ji patinka, nes joje yra ką 
veikti nuo ryto iki vakaro. Bū
na visokių užsiėmimų. Mergai
tės išmoksta austi, skaito kny
gas, o jaunesnės siuvinėja ir 
grybauja. Neringoje mes spor
tuojame, vaikščiojame po miš
ką, maudomės, iškylaujam ir 
turime visokių *^>amokų". Jos 
būna su kunigu ar kuriuo kitu 
vadovu. Jose mes išmokstame 
ką daryti, jeigu kas užsprings
ta, jeigu įkanda gyvatė ir t. t. 

Šiais metais mes turėjome pa
mokų apie akmenis. "Mokyto
jas" (vienas i i vadovų) gulė
damas žolėje, [kalbėjo apie vi
sokius akmenis. Jeigu tai kam 
buvo nuobodu, galėjo pasitrauk
ti 

Svarbiausias įvykis stovyklos 
metu būna gegužinė (piknikas). 
Ji būna antros savaitės sekma
dienį Putname. Reikia važiuo
ti autobusais. Putname stovyk
lautojos atlieka programą — 
dažniausiai pašoka kokį šoki 

Pasibaigus gegužinei, daugu
ma stovyklautojų grįžta į sto
vyklą, bet kai kurie važiuoja 
njamflį Trečioji savaitė būna 
panaši į kitas, tik būna liūdna 
išsiskirstyti paskutinį savaitga
lį. 

ir pelė. Katė sukniurkė. Pelė 
pasislėpė. Taip viskas ir pasi
baigė. Juftja Sergautytė 

PAVASARIS 
"Pavasaris atsinešė 
Daug žydinčių gėlių, 
Jo pievose šilkinėse 
Žydėsiu žiedeliu". 

Si dainelė nupasakoja pava
sarį. Man pavasaris yra gra
žiausias metų laikas. Metai yra 
ilgi: ruduo, žiema, pavasaris ir 
vasara. Man labai smagu ma
tyti kaip viskas auga ir žaliuoja. 
Pavasarį yra labai smagu sėdė
ti lauke, nes yra šilta ir gražu. 
Pavasarį galima sodinti gėles 
ir sėti daržus. 

Msas Steišskyte, 
Clevelando Mūsų žingsniai 

"Vaikų pasaulyje" 
RAMONOS KfJLIONf! 

Vieną labai gražią dieną Ra
moną išėjo pasivaikščioti. Be
eidama pamatė didelę Šviesą. 
Ramoną labai išsigando ir bėgo 
namo. Kai atėjo naktis, Ramoną 
ruošėsi miegoti. Ji atidarė sa
vo rūbinę, kad išsiimtų nakti
nius marškinius. Staiga ii rū
binės iššoko aštuonios šmėklos 
ii planetos Rumbos. Ramoną 
išsigando ir pradėjo verkti. Ta
da viena šmėkla sakė: 

— Nebijok, mes tavęs ne-
užaugsim, Antroji sakė. 

—Labas! Mano vardas Alina. 
Trečioji sakė: 

— Mano vardas Asta. Kitų 
vardai buvo: Audra, Kristina, 
Aleksandra, Viktorija, Angelė. 
Ramoną paklausė: 

Staiga Ramoną pradėjo skris
ti. 

— Ai! — sušuko išsigandus 
Ramoną 

— Nebijok, aš esu čia, — at
sakė Jennifer. 

— Aš gi nemoku skristi, — 
paaiškino Ramoną. 

— Aš tau padėsiu, — pasakė 
jai Kristina. 

Nuskridus į Jennifer namus, 
jos įėjo į vidų. Ramoną labai 
nustebo, kai pamatė kaip viskas 
atrodo. Jennifer pirmiausia no
rėjo sužinoti, ar Ramoną nori 
valgyti 

— Gerai, — atsakė Ramoną. 
— Aš esu labai alkana. 

— Atsisėsk čia ant žemės, — 
pasakė Jennifer. 

— Mano plunksnos susipur
vins, — sakė Ramoną. 

— Gerai, tai sėsk ant šieno, 
— sakė Jennifer. 

Tik tada Ramoną pastebėjo, 
kad lauke buvo didelis miškas. 
Kai atskrido, miško čia nebuvo. 

— IŠ kur atsirado tas miš
kas? — paklausė Ramoną, 

— O! Aš užmiršau tau pa
sakyti, kad tu čia negali būti. 
Jeigu tie medžiai tave čia ras, 
jie tave suvalgys. Bėk! Rėk! 

— Aš noriu važiuoti namo, 
namo... — suriko Ramoną. 

— Ramoną, atsisėsk! — suri
ko mama. 

— Ar aš namuose? — pa
klausė Ramoną. 

— Taip! — atsakė mamytė 

— Netikiu! Jeigu čia mano 
namai, tai kur mano katinas 
Pilkis? — paklausė Ramoną. 

VASAROS ATOSTOGOS 
Aš visados laukiu vasaros 

atostogų. Tada galiu atsikelti 
anksto ir eiti į laukus. Vasarą 
nereikia eiti į mokyklą. 

Vasarą galiu važiuoti į Nerin
gos stovyklą. Ji yra Vermonte. 

Rochesterio lit m-los mokinė, 
'lituanistinis švietimas 

Rocfaestery" 
KODflL MAN PATINKA 

FLORIDA 
Man patinka Florida todėl, 

kad ai beveik visada galiu 
plaukti. Cia labai gerai žuvauti 
ir saule degintis. Dažnai vanduo 
ramus, bet kartais bangos būna 
labai aukštos. Man patinka "bo-
dy surfing*\ 

Tomas VaJodka, 
Clevelando Sv. Kazimiero lit 

m-los mokinys 
KATE 

Kartą buvo katė, kuri tupėjo 
kampe kartu su kepurev Atėjo 

Plaukiam atostogų! 
Plea* Lina VTržbrtait*, 

Marquette Parko lit m-los mokinė 

— Kodėl jūs atrodote kaip 
maži gyvuliai? 

— Ten kur mes gyvename, 
visi mes esame gyvuliai, — at
sakė Jennifer. — Aš esu kiaulė, 
Asta buvo karvė, Alina — ark
lys, Audra — šuo, viktorija — 
višta, Angelė — kiškis, Alek
sandra — katė ir Kristina — 
tigrė. 

— Ar jūs galėtumėte mane 
su savimi nuvežti į Rumbą? — 
paklausė Ramoną. 

— Taip, bet tu turi būti ma
žas gyvulys. Kas tu norėtum 
būti? — paklausė Jennifer. 

— Aš manau, kad ai norė
čiau būti antis, — tarė Ramoną. 

Jennifer užmerkė savo akis 
ir pasakė: "Kumba, dumba bla! 
Kamba samba himba da!" Ra
moną pavirto į antį 

— Skriskim į Rumbą, — su
šuko Ramoną. 

Kai visi buvo viduje, raketa 
kilo aukštyn, aukštyn. Ramo
ną labai keistai jautėsi, jos au
sys užsikimšo. Ramoną norė
jo sužinoti, Įdek ilgai uttruks 
nuskristi į Rumbą. Jennifer pa
aiškino, kad gal kokias tris se
kundes. Tikrai, uf trijų sekun
džių Ramoną atsirado planetoje 
Rumba. Ramoną norėjo 
tyti Jennifer namą. Jennifer 
sakė: 

— Gerai, einame. 
— Ar labai toli? — klausė 

Ramoną. 
— Ne, tiktai už to didelio kal

no, — paaiškino Jennifer. 

— Jis iauke žaidžia. Hšeflc į 
lauką ir pamatysi! — paaiškino 
mama, 

Ramoną išėjo į lauką ir pa
matė, kad su Pilkiu žaidė ki
tas katinas. Ramoną labai no
rėjo tą katiną gauti savo gim
tadienio proga Dabar jinai jį 
turėjo. 

— Ai manau, kad aš jį pa
vadinsiu Jennifer, — pasakė 
Ramoną. 

— Kodėl Jennifer? paklau
sė mama. 

— Aš dabar nenoriu tau aiš
kinti, — sakė šypsodamasi Ra
moną. 

Lemonto 'Maironio" lit. m-los 
6 sk. mokinė, "Gintaro šaus" 

ŠEPETYS 

Tėvas rytą atsikėlęs rengiasi 
skusti bandą. 

— Kažkas netvarkoje su ma
no barados muilinimo šepečiu. 

Sūnus: — Keista! Kai ai va
kar dažiau dviratį, buvo labai 
geras. 

— Kas turi keturis ratas ir 
lekia? (fiiukšlių «vežk>jlmo 
sunkvežimis). 

— Kas eina aukštyn, bet nie
kada žemyn (atgal). (Jūsų 
žh i s ) . • 

Kuo ta vardu? 
Saujos kardu. 

Taip juokaujama, kai kas sa
ko, jog greitai Hs lietus: "Kai 
lįs, duok per galvą". (Raseiniai) 


