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Kalinių sukilimas 
Pravieniškėse 

1981 m. liepos 9 d. Pravieniš
kių (Kauno r.) priverčiamų dar
bų stovykloje įvyko kalinių 
sukilimas. 

Pradžia buvo tokia. Už kali
nio — šnipo nužudymą buvo 
nubausti keli nekalti kaliniai. 
Tuomet atėjo kalinių delegaci
ja pas lagerio viršininką majo
rą, reikalaudami paleisti netei
singai nubaustus. Majoras 
įsakė jiems išsinešdinti iš 
kabineto, nes kitaip ir šie būsią 
nubausti. Tada kaliniai suki
lo. Jie padegė lako statinę, 
stovėjusią baldų gamyklos 
ceche. Užsidegė cechas. Kali
niai, apsiginklavę tuo, kas ką 
susirado ar turėjo pasigami
nęs (peiliais), re ikalavo 
patenkinti jų norus. Lagerio 
administracija kreipėsi į Mask
vą. I š Maskvos atvyko 
kažkoks viršininkas, kuris 
įsakė: „šaudyti be pasigailė
jimo!" (pagal kitą versiją, tas 
įsakymas buvo duotas tele
fonu). Buvo iškviestas spec. 
paskirties būrys riaušėms 
malš in t i , lydimas netgi 
šarvuočių. Pirmiausiai buvo 
užblokuoti praėjimai į kitas 
lagerio zonas, kad ir tu zonų 
kaliniai negalėtų prisijungti 

prie sukilimo. Tarp kalinių 
nukilusioje zonoje ir kariuo
menės prasidėjo kautynės. 
Kareiviai šaudė iš automatų, o 
kaliniai gynėsi peiliais, mėty
dami juos į malšintojus. 
Tačiau netrukus jų ginklai 
baigėsi... Buvo nušauta apie 15 
kalinių, o sužeista apie 50. 
Kauno greitosios pagalbos 
darbuotojams buvo uždrausta 
suteikti kaliniams medicininę 
pagalbą, kad liaudis nesuži
notų aukų ir sužeistų skai
čiaus. 

Numalšinę sukilimą, karei
viai visus zonos kalinius tyčio
damiesi suguldė ant žemės ir 
mušė juos lazdomis. Taip 
kaliniai nejudėdami turėjo 
išgulėti visą parą. 

Kalėjimo a d m i n i s t r a c i j a 
neleido artimiesiems pasiunt i 
net nužudytų kalinių lavonų. 

Po sukilimo daug kalinių 
buvo išsiųsta į įvairius Rusijos 
lagerius, o jų vietas užpildė 
kaliniai iš „broliškų" respubli
kų. 

Tikroji sukilimo priežastis — 
nepakeliamos kalinimo sąly
gos: grubus administracijos ir 
p r i ž iū rė to jų e l g e s y s , jų 
savivaliavimas, sunkus dar
bas po darbo valandų ir nakti
mis, paplitęs kyšininkavimas 
(norint gauti siuntinį ar 
pasimatymą) ir pan. 

S. Armantas 
Filtruojami 

tautosakos r inkėja i 
Lietuvos Mokslų Akademi

jos Lietuvių kalbos i r litera
tūros institutas kasmet organi
zuoja ekspedicijas tautosakai 
rinkti. 

1981 m. tokia ekspedicija 
vyko nuo liepos 6 d. Kidulių 
apylinkėje (Šakių raj.). Tauto
sakos rinkėjų branduolį suda
ro entuziastai kraštotyrinin
kai, kurie šiam darbui skiria 
dalį savo atostogų. 

Birželio 21 d. Lietuvių kalbos 
ir literatūros inst i tutas išsiun
tinėjo v is iems d a l y v i a m s 
pranešimus apie ekspedicijos 
pradžią ir vietą, o birželio 30 d. 
„nurodymu iš aukščiau" pen
kiems kraštotyrininkams buvo 
išsiuntinėti papildomi prane
šimai, kad „dėl organizacinių 
sumetimų" dalyvauti ekspedi
cijoje jie negalės. Taip iš tauto
sakos rinkimo buvo atstatyt i 
patyrę rinkėjai entuziastai: A. 
J u š k a , L. Kulv ie iy t ė , E . 
Stanikaitė, L. Šimkūnaitė ir V. 
Žakaitė — K»veik pusė daly
vių. 

L. Tomkus 

(Šiuo baigiame ,Aušros" Nr. 
28(68). Ryt pradedame Nr. 
29(69). Red.) 

Svarstoma javų 
prekybos sutartis 
Washingtonas. — Pirma

d i e n į ž e m ė s ū k i o s e k 
retorius John Block aplan
kė prezidentą Reaganą ir ragi
no jį atšaukti gruodžio mėnesį 
paskelbtą derybų dėl javų 
prekybos su sovietais atidė
jimą neribotam laikui. Prezi
dentas, kaip žinoma, atšaukė 
javų prekybos boikotą, tačiau, 
Lenkijoje paskelbus karo stovį, 
jis pranešė, kad nebus su 
Maskva jokių derybų dėl atei
ties javų pardavimų. Sena, 
šešerių metų sutartis baigiasi 
rugsėjo mėnesį. 

S e k r e t o r i a u s B l o c k o 
apsilankymas Baltuosiuose 
Rūmuose sutapo su žemės ūkio 
departamento paskelbtu nauju 
žvilgsniu į Sovietų Sąjungos 
javų derliaus duomenis. Atro
do, kad sovietų derlius šiais 
metais vėl bus labai blogas. Be 
sutarties Maskva galėtų pirkti 
Amerikos javų laisvoje rinko
je, tačiau galėtų ir nepirkti. 
Pagal seną sutartį sovietai 
turėjo kasmet pirkti suderėtą 
kielų, nežiūrint, ar derlius buvo 
geras, ar prastas. Tai įnešė į 
JAV javų rinką tam tikrą 
pastovumą, padėjo išlaikyti 
pastovias kainas. Amerikos 
ūkininkų organizacijos spau
džia žemės ūkio depratamentą 

neatstumti geriausio, pasto
viausio ūk in inkų biznio 
partnerio — Sovietų Sąjungos. 
Atrodo, kad, kol komunizmas 
valdys Sovietų Sąjungą, javų 
sovietų gyventojams visada 
trūks. Kaip tyčia, šie metai 
Amerikos ūkininkams žada vėl 
būti labai geri. Amerika galė
tų parduoti apie 23 mil. metri
nių tonų grūdų, pareiškė sekre
torius Block. Departamento 
žiniomis, sovietams gali tekti 
pirkti užsieniuose daugiau 40 
mil. tonų javų. Departamentui 
atrodė birželio mėn., kad sovie
tų derlius sieks 185 mil. tonų. 
Dabar manoma, kad bus gerai, 
jei derlius bus 170 mil. tonų. 

— Charlestone, Pietinėje Ka
rolinoje, vyksta PUSH organi
zacijos, kuriai vadovauja 
čikagietis pastorius Jesse 
Jackson, konvenc i j a . J i s 
pasakė suvažiavusiems, kad 
P. Karolinoje dar apie 48 nuoš. 
juodųjų nebalsuoja rinkimuo
se. Bus pradėta jų registraci
ja. P. Karolina pasir inkta 
todėl, kad čia vis i š renkamas 
senatorius Strom Thurmond, 
pagarsėjęs juodųjų teisių 
priešininkas. 

Britanijos specialių karo jėgų komandų kariai vėl 
išlipa j krantą, tačiau šį kartą savo žemėje. Britų 

karo laivas „Fearless" grįžo į Plymouth uostą, kur 
iš laivo kariai išsikėlė desantiniais laivais. 

Tariasi lenkų 
komunistų vadai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Varšuva . — Lenkijos ka
riuomenės laikraštis „Zolnierz 
Wolnosci" vėl piktai puolė 
„Solidarumą" - r j 0 pogrindžio 
veikėjus. Nors pagrindiniai 
profesinių sąjungų vadai tebė
ra internuoti ir karinė valdžia 
bando „Solidarumo" vietoje 
įdiegti naujas darbininkų 
sąjungas, „Solidarumas" tebė
ra gyvas net ir pačioje komu
nistų partijoje. Vyriausybė 
masina piliečius popiežiaus 
vizitu. Kariuomenės laikraštis 
rašo, kad būtų galima paleng
vinti karinės padėties sąlygas, 
jei darbininkai sudraustų savo 
draugus, veikiančius pogrin
dyje. Būtų galima visai atšauk
ti kar inę padėtį, jei užsibaigtų 
žmonių kiršinimas, lapelių 
spausdinimas ir kita veikla 
„prieš socializmą". Laikraštis 
nesako, bet keli valdžios parei
gūnai yra pasakę, kad tuomet 
būtų galima pakviesti ir popie
žių. 

Šią savaitę vėl turi susirink
ti Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas. Šia proga 
partijos laikraštis „Trybuna 
Ludu" paskelbė, kad per balan
džio ir gegužės mėnesius iš 
komunistų partijos pašalinti 
47,300 narių. Partija daro skir
tumą tarp „išbraukti iš sąra
šo" ir „pašalinti". Tokių 
pašalintų buvo tik 3,101 narys, 
iš jų 1,305 pašalinti už partijos 
disciplinos pažeidimus, kiti 
312 už etikos, moralinės 
a t s a k o m y b ė s l a u ž y m u s . 
D idž iaus i a „ i šbrauktų jų" 
dauguma nerodė intereso, 
apleido pareigas ar nevykdė 
partijos vadovybės nutarimų. 
Reikia pabrėžti, kad apie 50,-
000 lenkų buvo pašalinti ir 
išbraukti kovo mėnesį. 

Šiuo metu lenkų komunistų 
partijoje yra 2.3 milijonai narių, 
o pernai jų buvo 3.5 milijonų. 
Narių skaičius pradėjo mažėti 
nuo 1980 metų vasaros, ypač 
po d a r b i n i n k ų profesinių 
sąjungų „Solidarumo" įsistei-
gimo. 

„Trybuna Ludu" pabrėžia, 
kad partija ne tik netenka 
narių. Nuo karinio stovio įve
dimo pernai gruodžio 13 d. į 
komunistų partiją įstojo 3,032 
nauji nariai, iš jų 40 nuoš. 
darbininkai, kuriems įkyrėjusi 
priešvalstybinė, tautai kenks
minga „Solidarumo" veikla 

Kariuomenės laikraštis rašo. 

kad ekstremistiniai unijos 
lyderiai tebevykdo ardomuo
sius veiksmus. Vroclavo „Soli
darumo" valdyba užsiiminėjo 
„didžiąja polkJta", o ne 
buitiniais ir profsąjunginiais 
reikalais. Leidinių skyrius ir 
spaustuvė daugiausia leido 
nelegalią antisocialistinę lite
ratūrą, proklamacijas, plaka
tus. Popieriaus buvo perkama 
dešimtys tonų. 

Solidarumo vadovaujančių 
veikėjų machinacijos turi nešti 
pe lnytas bausmes, rašo 
„Zolnierz Wolnosci". 

Padėtis Libane 
Washingtonas. — Senato 

komiteto klausinėjimuose nau
jasis valstybės sekretorius 
Shultz pareiškė, kad teks 
spręsti Palestinos žmonių 
problemas. PLO turėtų pripa
žinti Izraelio valstybę ir jos 
teisę egzistuoti, tuomet būtų 
galima tartis ir su PLO. 

Shultz padėtį Libane pavadi
no baisia žmonių tragedija ir 
užsiminė, kad palestiniečiai 
turėtų dalyvauti derybose dėl 
savo ateities. 

Washingtonan atvyko Siri
jos ir Saudi Arabijos užsienio 
reikalų ministeriai. Iš Beiruto 
p r a n e š a m a , kad į Wa-
shingtoną, išvyko ir PLO 
vykdomojo, 15 narių, komiteto 
narys Khaled ai Hassan, 
vienas svarbiausių Arafato 
vadovaujamos Al Gatah 
grupės vadų. 

Libane vakar tęsėsi karo 
p a l i a u b o s Derybose su 
specialiu JAV pasiuntiniu 
Habibu palestiniečiai reika
lauja tarptautinės kariuome
nės, kuri atskirtų palestiniečių 
jėgas nuo Izraelio jėgų, tada 
palestiniečiai pasitrauktų iš 
Beiruto. Izraelis reikalauja 
pirma išvežti palestiniečius, o 
t a d a kalbėt i apie taikos 
priežiūros tarptautinę kariuo
menę. 

Beirute kalbama, kad PLO 
vadai reikalauja, kad Ameri
ka juos pripažintų, derėtųsi 
tiesiog su palestiniečiais, o ne 
per Libano tarpininkus. Ara
fatas sutiktų išvažiuoti iš 
Beiruto, jei JAV jį pripažintų. 
PLO, tuo atveju, net sutiktų 
formaliai pripažinti Izraelio 
valstybę ir jos teisę egzistuoti. 

— Vakarų Vokietijos ban
dininkų grupė pasirašė Lenin
grade sutartį su Sovietų 
Sąjunga dėl lėšų dujotiekio 
s t a t y b a i . Bus p r a d ė t a 
eksportuoti į Sovietų Sąjungą 
vamzdžių Unijos įrengimus, 
nežiūrint prezidento Reagano 
paskelbto draudimo Amerikos 
bendrovėms, turinčioms sky
rius Europoje, dalyvauti šiame 
biznyje. 

— Illinois gubernatorius 
Thompsonas pasirašė įstaty-
mą, k u r i s u ž d r a u d ž i a 
pardavinėt i automobil ius 
sekmadieniais. Šio įstatymo 
siekė patys automobilių 
pardavinėtojai, sakydami, kad 
septynios dienos savaitėje per 
daug apsunkina pardavėjus ir 
padidina agentūrų išlaidas. 
Įstatymas įsigalios nuo sausio 
1. 

— Sovietų Sąjunga pasiūlė 
Argentinai parduoti savo 
kovos lėktuvus, radaro stotis 
ir priešlėktuvines raketas 
labai geromis sąlygomis. 
Argentina turėtų 19 metų išsi-
mokėjimo laiką, po 2 nuoš. 
palūkanų per metus. 

— Po trijų dienų pasitarimų 
Persų įlankos valstybių minis
teriai nutarė reikalauti, kad 
Amerika ir kitos JT Saugumo 
Tarybos pastoviosios narės 
paskelbtų Izraeliui ekono
mines sankcijas, nes Izraelis 
visai neklauso Jungt inių 
Tautų rezoliucijų. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas liepos 26 d. priims 
Kamerūno prezidentą. 

Britų skandalas 
Londonas. — Britų spauda 

daug rašo apie nesveiko vyro 
įsibrovimą į karališkuosius 
rūmus. Vienas policijos seržan
tas, kuris prižiūrėjo rūmų 
apsaugą, jau buvo perkeltas į 
kitą tarnybą. Skelbiama, kad 
31 m. bedarbis Fagan perlipo 
aštriais spygliais apkaišytą 
tvorą, užlipo vandens nutekė
jimo vamzdžiais į antrą aukš
tą, atplėšė langą. Jis išsisuko 
nuo 43 kareivių, 24 policijos 
pareigūnų ir 350 rūmų priežiū
ros tarnų. Jo nepastebėjo 
šunys, specialios televizijos 
„akys", elektroniniai apara
tai. J i s netrukdomas įžengė į 
karalienės Elzbietos miega
mąjį kambarį ir praleido ten 10 
min. 

Iranas rengiasi 
pulti Iraką 

Teheranas . — Po Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos 
priimtos rezoliucijos, kuri 
reikalauja sustabdyti Irano-
Irako karo veiksmus, Irano 
premjeras Mir Hossein Musa-
vi pareiškė per Teherano radi
ją: „Jeigu Saugumo Taryba 
paskelbtų dar 10 tokių rezoliu
cijų, mes neatsisakytume savo 
teisingų reikalavimų". 

V a k a r ų p a s a u l y j e i r 
nuosaikiuose arabų kraštuose 
bijoma, kad Irano invazija 
Irake gali pakenkti abiejų 
šalių naftos produkcijai, gali 
pakilti naftos kainos. Iranui 
karą laimėjus, fundamentalis
tų šijitų, vadovaujamų ajato-
lo8 Khomeinio, galia ir įtaka 
gali išsiplėsti po kaimyninius 
arabų kraštus, galėtų nuversti 
nuosaikias tų šalių vyriau
sybes. Valdžia galėtų pasikeis
ti ir Saudi Arabijoje, didžiau
sioje naftos tiekėjoje. 

Paskutinėmis žiniomis, Ira
nas sukoncentravo savo divi
zijas šiauriniame Marivano 
rajone, kur gyvena nemažai 
kurdų, įsikūrusių abiejose 
Irako-Irano sienos pusėse. 
Puolimas šioje fronto dalyje 
galėtų pasiekti I rako naftos 
centrą Kirkuką. Viduryje 
karinės Irano jėgos stovi prie 
Amafos miesto, nuo kurio 
Irako sostinė Bagdadas — už 
200 mylių. Pietuose Iranas 
sutraukė dideles šarvuočių 
jėgas prie neseniai išvaduoto 
Khorramshahro, nuo kurio 
netoli I r ako sva rb i aus i a s 
uostas Basra. Irano gynybos 
ministeris Salimi pasakė, kad 
„nežiūrint didžgalybių opo
zicijos, įsiveržimas į Iraką tapo 
neišvengiamas". 

Ajatola Khomeinis yra 
kerštingas žmogus. J i s negali 
a t le is t i I rako prezidentui 
Saddamui Husseinui už 
bandymą jį nuversti, už Irano 
teritorijos užpuolimą, islamo 
r evo l iuc i j o s s i l p n i n i m ą . 
Nesantaika prasidėjo dar prieš 
karą. Bėgdamas nuo šacho 
persekiojimų, Khomeinis gavo 
preiglaudą Irake, kur 14 metų 
gyveno šventame šijitų mieste 
Najafe. Čia jis įsteigė Irako 
šijitų slaptą draugiją „Dawa" 
(Šauksmas). Ši grupė negailes
tingai naikino savo politinius 
priešus, daugiausia Husseino 
vadovaujamą revoliucinę ara
bų atgimimo partiją. Ajatola 
negali atleisti Husseinui, kad 
jis, pagaliau, jį ištrėmė 1978 m. 
Khomeiniui teko ieškoti 
prieglobsčio Prancūzijoje, iš 
kurios jis triumfiniai sugrįžo, 
kai jo iš užsienio vadovauta 
revoliucija nuvertė šachą. Tuo 
metu Khomeinis pasakė: „Ką 
mes padarėme Irane, padary
sime ir Irake". 

I rako valdžia , nors ir 
besiruošdama karui, daug lėšų 
skyrė šijitų apgyventų rajonų 
s ta tyboms. Sektos vada i 
gaudavo daug pinigų savo 
mečetėms, ypač Najafe ir 
Karbaloje, tai sektai šventuo
se miestuose. Iki šiol Irako šiji-
tai neišdrįso viešai pasisakyti 
prieš socialistinį Husseino reži
mą, nes šalia nemažų sumų 
religiniams vadams, muloms 
ir ajatoloms, Husseinas kieta 
ranka baudė valdžios priešus. 

BBC paskelbė, kad karalie
nė paspaudė aliarmo mygtu
ką, tačiau jis neveikė. Kada 
karalienė atsargiais žodžiais 
telefonu bandė pakviest i 
sargybinius, jie jos nesuprato, 
ar netikėjo, kad ten kalba kara
lienė. 

Net ir Maskvos remiamoje 
Irako komunistų partijoje 
Husseinas, nežiūrėdamas 20 
metų draugiškumo su Maskva 
sutarties, pravedė kruviną 
valymą, kuris ilgiems laikams 
pakirto komunistų veiklą. 

Pasikalbėjime su žurnalu 
„Time" Husseinas pasakė, kad 
I rano režimui n e p a v y k s 
padaryti iš Irako savo vasalo. 
Iranui teks užmiršti savo sap
nus ir haliucinacijas, teks 
išmokti taikingai koegzistuoti 
su Iraku, pasakė Husseinas. 
Jis užsiminė, kad I ranas 
labiau seka Maskvos Uniją, 
negu Irakas, nors Irano vadai 
keikia sovietus, ko Irakas 
nedaro. J o nuomone, sovietai 
Irane turi savo tikslus ir taiki
nius, nes po šacho nuvertimo 
atsirado svarbūs tarptautinės 
strategijos pakitimai. 

Naujas arkivyskupas 
aplankė Chicagą 

Chicaga . — Naujasis kata
likų arkivyskupas Chicagos 
d i o c e z i j a i a r k i v y s k u p a s 
Joseph Bernardin vakar atvy
ko į Chicagą, susipažino su 
p a g a l b i n i a i s v y s k u p a i s , 
kanceliarijos darbuotojais, 
apžiūrėjo arkivyskupo rūmus 
1555 N. State Parkway. Ryt 
arkivyskupas planuoja vykti į 
St. Mary of the Lake semina
riją Mundeleine. Sakoma, kad 
arkivyskupas ieško ir rezi
dencijos savo 77 metų amžiaus 
motinai Marijai, kuri šiuo 
metu gyvena senelių namuose 
Cincinnati. 

Naujasis arkivyskupas Ber
nardin oficialiai pareigas 
perims ceremonijose, kurios 
planuojamos rugpjūčio 25 d. 
Holy Name katedroje. 

Ekspertai tikrins 
Vatikano banką 

Roma. — Vatikanas paskel
bė, jog, reikalaujant arki
vyskupui Pauliui Marcinkui, 
Vatikano valstybės sekre
torius kardinolas Agostino 
Casaroli pakvietė tris pasau
liečius finansininkus pastu
dijuoti Vatikano banko reika
lus, patikrinti jo knygas. 
Pakvies t ie j i pasaul ieč ia i : 
amerikietis J . Brennan, 71 
metų amžiaus, iš New Yorko, 
buvęs Emigrant taupymo 
banko prezidentas. J i s žino
mas katalikų šalpos darbuose. 
Jo duktė yra vienuolė. Kitas 
finansų ekspertas italas Carlo 
Cirutti, Italijos investavimų 
bendrovės STET viceprezi
dentas, ir šveicaras Philippe de 
Wech, „Union des Banques 
Suisse" prezidentas. Visi trys 
sutiko atlikti šį patarnavimą ir 
jau išvažiavo į Vatikaną. 

Bažnyčios trumpame pareiš
kime sakoma, kad pašaliniai 
eksper t a i buvo p a p r a š y t i 
išstudijuoti padėtį ir teikti 
patarimus ir sugestijas. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 15 d.: Bonaventūra, 
Apromija, Mantas. Sandą. 

Liepos 16 d.: Marija Škaplie
rinė, Vitalijus, Kovaldas, 
Danguolė. 

Saulė teka 5:28, leidžiasi 
8:24. 

ORAS 
Saulėta, karšta, tvanku, 

temperatūra dieną 95 1., naktį 
75 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. liepos mėn. 15 d. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraičius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

VYČIAI AMERIKOJE 
Daugelis Lietuvos vyčių 

yra gimę Amerikoje, kitų ir tė
vai jau gimę Amerikoje, ta
čiau jie myli Lietuvą ir bran
gina lietuviškas tradicijas. 
Gimdytojai įkvėpė jiems tą 
Lietuvos meilę. Nuo 1913 
metų vyčiai rūpinosi Lietuva. 
Jų pastangomis 1919 metais 
buvo suorganizuoti Lietuvos 
laisvės sargai. Pradėtas "Kar
do" fondas, iš kurio vėliau bu
vo nupirktas aukso kardas 
Lietuvos kariuomenės vadui 
gen. S. Žukauskui. 1927 me
tais buvo užmegzti ryšiai su 
ateitininkais ir pavasarinin
kais. Vyčiai siuntė aukas šau
liams, Kareivių globojimo 
draugijai ir moksleiviams. 

Vyčių organizacija buvo 
įkurta 1913 m. balandžio 27 d. 
Lawrence mieste , Massa-
chusetts valstijoje. Jos pa
grindinis tikslas buvo suburti 
lietuvių jaunimą. Jos steigėjai 
buvo Mykolas Norkūnas ir 
Stasys Bugnavičius. Jiem
dviem talkino kun. J. Alek
navičius, kun. A. Jusaitis, A. 
Simoniūtė, K. Urbonas, S. 
Mačiulskis, A. Jankauskas, V. 
Paulikaitis ir A. Mačiulskaitė. 
Organizacijos minčiai plin
tant, į veiklą įsijungė daug 
jaunimo ir pasižymėjusių pro
fesionalų. Kun. M. Gustaitis 

, parašė Vyčių himną, kuriam 
melodiją sukūrė muz. A. Alek-

8is. 1915 metais pradėjo eiti ir 
dar šiandien tebeleidžiamas 
"Vyčio" žurnalas. Pirmieji jo 
redaktoriai buvo žurnalistai: 
Aleksandras Račkus, Kazys 
Pakštas ir Leonardas Šimu
tis. Vėliau jį redagavo Matas 
Zujus, Ignas Sakalas, Mikas 
Bagdonas, Antanas Skirius, 
Felicija Grandelytė, Juozas 
Leimonas, Irena Sankutė, Lo
reta Stukienė. Dabartinė "Vy
čio" redaktorė yra Aldona 
Ryan. 

Lietuvos vyčių veikla įsi
tvirtino visuose JAV mies
tuose ir kolonijose, kur tik'bu
vo lietuvių. Organizacija sdvo 
viršūnę pasiekė 1921 metais, 
kai ji turėjo 5000 narių, susibū
rusių į daugiau 100 kuopų. 

Šiandien lietuvių visuo
menė turėtų būti dėkinga Lie
tuvos vyčiams, kurie savo rū
pesčiu ir pasišventimu per tiek 
metų išlaikė lietuvišką kultū
rą ir tradicijas JAV-ėse. Da
bar vyčių skaičius auga, ir su 
jo augimu didės ir Lietuvos 
meilės liepsna, gyvuos lietu
vybė. 

Šįmet rugpiūčio 5,6,7, ir 8 
dienomis Lietuvos vyčių 69-
tasis seimas bus Clevelande. 
Tikimasi priimti ten daugiau 
500 organizacijos delegatų bei 
svečių. 

Vincas Gražulis, C-25 

Lietuvos vyčių choras Chicagoje su vadovu muz. Faustu Strolia. 

CHICAGOS VYClU 
CHORAS 

Chicagos vyčių choras turė
jo veiklius metus, nes buvo 

iečiamas atlikti dainų prog-
~ną įvairiomis progomis. 
Chicagoje veikia lietuvių 

kultūros muziejus, kuriam 
vadovauja St. Balzekas, jr. 
Jis užsimojo lietuvių kalbos 
kursų programai įrašyti į 
magnetofonines juostas lietu
viškų dainų. Šiomis juostelė
mis galėtų pasinaudoti lietu
vių kalbos dėstytojai. Tam 
tikslui pakviestas vyčių cho
ras birželio 16 d. įdainavo vie
nuolika lietuvių kompozitorių 
dainų: "Ko liūdi, sesele", 
"Laisvės aidai", "Gimtinė", 
"Oi kada", "Vežė mane iš na
mų", "Susikalbėjo", "Palan-
kėj", "Nuausiu juostą", "Žie
ma bėga", "Namo, namo" ir 
Lietuvos h imną . Dirigavo 
Faustas Strolia, pianinu paly
dėjo Darius Polikaitis, o gi
taromis pritarė Tomas ir Pau
lius Strolios. Po trijų valandų 
įtempto darbo ponas Balze
kas visus pakvietė į savo butą 
vaišėms. 

Už dviejų dienų, birželio 18-
tą, Chicagos vyčių choras bu
vo pakviestas atlikti dalį 

Mykolo ir Onutės Abarių šeima — dukros, sūnus ir vaikai
čiai. Iš k.: Paulita, Alma Sventickienė, tėveliai, sūnus Myko
las ir Violeta — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pir
mininkė. Mažieji — Almos vaikučiai Tomukas ir Elenutė. 

Nuotr. K. Ražausko 

meninės programos liūdnųjų 
birželio įvykių minėjime Jau
nimo Centro kavinėje. Prog
ramoje dalyvavo ir poetas K. 
Bradūnas su savo kūryba. 

Po savaitės, birželio 24-tą 
choras savo darbo sezoną už
baigė jaukiu pobūviu Vyčių 
salėje. Jame Faustas Strolia 
dėkojo choristams už pasi
aukojimą ir repeticijose su
gaištą laiką. Padėkojo choro 
valdybos pirmininkei Sabinai 
Klatt ir kitiems valdybos na
riams už darnų bendradarbia
vimą; padėkojo ir solistui Al
girdui Braziui bei jo žmonai 
Aldonai už nuolatinę paramą 
choro veikloje. Pasidžiaugė, 
kad vyčių choras padėjo jo 
parapijos chorui giedoti Sep
tynių Kristaus žodžių kanta
tą. Kitais metais ta kantata 
būsianti giedama lietuviškai. 
Kadangi buvo joninės, tai 
dviem Jonams (Stroliai ir 
Henson), o taip pat ir Vandai 
Urbonienei vardinių proga 
buvo padainuota "Ilgiausių 
metų", o po to ir Petrui Gag-
le, nes ir petrinės buvo nebe
toli. Choro valdybos pirminin
kė Sabina Klatt padėkojo 
visiems už atsilankymą į šį po
būvį ir už uolų repeticijų lan
kymą. Irena Sankutė centro 
valdybos vardu įteikė padė-

Lietuvos vyčių choro Chicagoje muzikinė palyda. Iš k.: Da
rius Polikaitis - pianinas, Povilas ir Tomas Stroliai — gita
ros ir choro vadovas muz. Faustas Strolia. 

Nuotr. Z. Degučio 

ĮDOMI E K S K U R S I J A 
LAIVU 

Tarptautinis institutas bir
želio 25 d. įvairioms Detroite 
tautinėms grupėms r r i f 
įdomią ekskrrsiją laiv- ' r 

namą „Mc nlight c st 
Tam tikslui buvo nusamdyta' 

kos lapus choro vadovui Faus
tui Stroliai, solistui Algirdui 
Braziui, Aldonai Brazienei ir 
visiems choristams už prog
ramos atlikimą SpringfieldG 
parodoje. 

Po to visas choras nusi
fotografavo ir dar ilgai vai
šinosi. Vaišes buvo paruošu
sios Sabina Klatt, Elzė Zibaitė 
ir Elena Kodienė. Nuotaiką kė
lė ir bendros dainos, kurioms 
akordeonu pritarė pats choro 
vadovas Faustas Strolia. 

A. P. B. 

VEIKLOS KOMITETAI 

Prie Lietuvos vyčių organi
zacijos centro valdybos yra še
ši veiklos komitetai: Lietuvos 
reikalų, Lietuviškos kultūros, 
Apeigų, Stipendijų, Archyvų ir 
garbės narių. Lietuvos reikalų 
komitetui vadovauja dr. Jokū
bas Stukas; Lietuviškos kultū
ros — Ona Klizas Wargo. 
Apeigų komiteto pirmininkė 
yra Rita Pinkutė, o narės — 
Elena Chesko ir Magdalena 
Smailienė. Stipendijų komi
tetą sudaro šie asmenys: Vil
jamas Piacentini — pirm., Vi
talija Vaškelytė — sekr. ir 
iždininkė, kun. Jonas Savuky
nas, Albertas Jaritis, Cle-
mencine Miller, A n t a n a s 
Mažeika ir Ieva Kazokienė — 
nar ia i .Archyvų komitetui 
vadovauja Longinas Švelnys. 
Garbės narių komitetą suda
ro: garbės pirm. Aleksandras 
Aleksis, pirm. Antanas Mažei
ka, sekr. Phyllis Grendal ir na
riai — Eleonora Laurin, Ele
na Shields, Stasys Vaitkus ir 
kun. Anastazijus Valančius. 

V 

ir kuopos kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. Susikaupimo 
ir tylos minute buvo pagerbti 
mirę kuopos nariai: sekreto
r ius Petras Želvys ir Bronius 
Burba. 

Kuopos sekretore išrinkta Li
dija Mingėlienė. Kuopos iž
d in inkas Matas Baukys nu
švietė finansų stovį, kuris yra 
investuotas į 6 mėnesių termi
nuotą indėlį ir neša aukštus 
procentus. Nuo paskutinio vi
suotino kuopos susirinkimo 
yra padaryta 1,885.50 dol. iš
laidų. Išlaidos dar nepadengia 
susirinkime padarytų paskirs
tymų. 

Liepos 3-4 d. "Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos šventė. Jūsų 
dieną" ir veiklos 15 metų su
kaktį. 

Liepos 25 d. specialiai su
dary tas komitetas Pilėnuose 
rengia Romo Kalantos pami
nėjimą. Į tą komitetą kaip na
rys įeina St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. Vincas Tamošiū
n a s . ..« 

Rugpiūčio 15 d. St. Butkaus 
šaulių kuopa Sofijos ir Adolfo 
Vasiulių gražioje sodyboje ren 
gia išvyką- gegužinę. Išvykos 
vaišėmis rūpinasi kuopos mc 
terų vadovė Adelė Poderienė. 

Spalio 24 d. įvyks Šv. An
tano parapijos piknikas; ktiM 
pos šauliai jį remia ir pasi
žadės jame dalyvauti. 

Sveikinimo atviručių išlei
dimo reikalu kalbėjo Antanas 
Norus ir Stefanija Kaunelienė. 
Dar nerasta spaustuvė, kuri 
j a s spausdintų. 

Posėdį pravedė V. Tamošiū
nas , sekretoriavo K. Sragaus-
kas . Po posėdžio visi maloniai 
pabendravo ir pasivaišino. 

(dėt 
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Viskam yra laikas ir vieta. 
Viską daryk savo laiku ir sa
vo vietoj, ir netik daugiau pa
darysi, bet turėsi daugiau lais
vo laiko už tuos, kurie visada 
skuba, lyg norėdami pagauti 
jų praleistą laiką. 

T. Edwards 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st St reet 

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

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

Žmogus turi būti kilnus, gai
lestingas ir geras. Tik tai jį iš
skiria iš kitų būtybių. 

J.W. Goethe 

DR. JOtiAS MA2HKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St/Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos-pagal susitarimą. 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,,, 

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

o—8: antr. 12—o; penkt .0—12, 1—6. 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER t . BRAZIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
2434 VVešt 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

erdvus "Bob - lo" laivas, į kuri 
prisirinko daug įvairaus am
žiaus moterų ir vyrų. Buvo jau
nimo, vidurinio amžiaus, žino
ma, netrūko ten ir pensininkų. 
Į laivą pradėta leisti 7:00 vai. 
vak. Žmonėms suėjus Į laivą ir 
ten užėmus pasirinktas vietas, 
jis 8:45 vai. v. pajudėjo į savo 
"Moonlight eruise"" kelionę. 

Žmonės laive valgė, gėrė ir 
dviejose salėse orkestrams gro
jant, šoko. Šoko jauni ir seni. 
Be paprastų šokių, kai kurios 
tautinės grupės pašoko ir savo 
tautinius šokius. 

Ukrainiečiai demonstravo 
margučių marginimą, o kitos ^ 
tautybės turėjo išsidėsčiusios 
ant stalų savo meno kūrinių. , 7 T T ^ T 1 V T T A T T>T7XTT^r>rvi7TTT 

Nors tai buvo moonlight V I D I N I A I B E N D R O V I Ų 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. E0MUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

T e l . — GR 6-2400 
V ai ragą! susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii 
7-9 antr., ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURCt 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Paže »06058 

SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

eruise", bet mėnulis buvo jau
nutis ir debesuotame danguje, 
todėl mažai jį tematėme. Šiaip, 
iš laivo žiūrint, vaizdai gra
žūs. Vienoje pusėje Detroito 
miesto vaizdai, o kitoje - Wind-
soro, Canados miesto vaizdai. 
Jų apšvietimas ir įvairių švie
sų blykčiojimas nakties metu 
ir nuo vandens gan gražiai 
atrodo. Savotišką vaizdą daro 
fabrikų aukšti kaminai iš ku
rių ilgais liežuviais j aukštį 
veržiasi įvairių spalvų ugnis ir 
dūmai. 

Šiai "erusei" Stefanija Kau
nelienė iš Tarptautinio institu
to buvo gavusi net 50 bilietų, o 
norinčių ta laivo ekskursija 
pasinaudoti atsirado tik 17. 
Tačiau dalyvavę šioje eks
kursijoje tikrai nesigailėjo. 

(ag) 

VALDYBOS POSĖDIS 

St Butkaus šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyko birže
lio 30 d. kuopos pirm. Vinco 
Tamošiūno būstinėje. Posė
dyje dalyvavo: kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas ir nariai: 
Stefanija Kaunelienė, Lidija 
Mingėlienė, Romas Macionis, 
Antanas Norus, Matas Bau
kys, Alfonsas Lukas, Kazys 
Sragauskas, Antanas Grinius 

YPATUMAI 
Kiekviena didelė bendrovė 

turi nuosavą darbo atmosferą, 
darbo kultūrą, rašo naujoje 
knygoje bostoniečiai moksli
ninkai T.E. Deal ir A.A. Ken-
nedy. Pvz., tokioj firmoj kaip 
General Electric dideli spren
dimai daromi lėtai ir atsar
giai, o, sakysim, Xeroxo kor
poracijoj judama "greičiau iki 
pasiutimo". 

Taigi, aukštas vienos bend
rovės pareigūnas, norįs tarny-
biškai pakilti, pereidamas į ki
tą, turėtų prieš tai gerai 
pagalvoti ir ištyrinėti, ar bend
rovė, kurion jis norėtų patekti, 
puoselėja tą pačią "darbo kul
tūrą", kaip ta, kurioje jis ligi 
šiol dirbo. Į darbo kultūros 
sąvoką čia įeina daug kas: ir 
korporacijos tikslai, ir jų sieki
mo metodai, ir korporacijos 
"herojai" (pvz., Thomas VVat-
sonas IBM firmoje), ir iš tar
nautojų reikalaujama apran
ga, ir jų papročiai, ir poilsio bei 
p a s i l i n k s m i n i m o metoda i 
(pvz., Tandem kompiuterių fir
ma kiekvieno penktadienio po
pietę tarnautojams suruošia 
ritualinį "alutį"). Taigi savo vi
diniais ypatumais viena kapi
talistinė firma kitai nelygi. 

D. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
YAIKLI LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. i r 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ T 

KUDIKIL? 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. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Specialybė vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

"1-mos ir Campbell Ave. kampas! 
Vai.: r>irm , antr. ketv .ir per.įt 

x ki 7 v. ' p. Tik susitarus; 

rs 742-0255 Namu 584-55Z'7 

OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS , 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

I mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

- Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm , antr , ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . treč . ketv ir šeštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč 
ketv 10 v ryto iki b v vakaro 

Tel. - 778-3400 
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Pagyrų barščiai 

VISAD PRASTI 
Į mūsų pasiūlymą ("Drau-

•; go" bal. 29 d. nr.) Lietuvos by-
f ią taip suaktyvinti, jog kas me-
I nesį būtų a p l a n k y t i (ar 
- išsikviesti pietų) kiekvieno iš 
B 535 JAV Kongreso narių pa-
* grindiniai asistentai, spėjo 
• atsiliepti net du "lietuvių laik-
* raščiai". Ir, žinoma, atsiliepė 
l — "kritiškai". 

Vienas atsiliepimas — prie 
- Halsted ir 31-os gatvės kampo 
* leidžiamame "lietuvių liaudies 
- laikraštyje" vardu "Vilnis. 
» Ten šį ir kitus mūsų pasiūly-
* mus "nagrinėjantis" vedama-
» sis užvardintas stačiai: "Ar ne 
• 
* pasiutimas!" (gegužės 27 d. 
I nr.). O kokia gi "kritikos" es-
4 mė? Labai paprasta: mes tais 
* pasiūlymais tik beviltiškai dai

romės "išeities, kaip išsikaps
tyti iš nusibankrutavusios Lie
tuvos laisvinimo politikos". 
Žinodami, kokia "liaudis" tą 
laikraštį leidžia ir prirašo, pui
kiai suprantame, dėl ko jis mū
sų idėjas vadina "pasiuti
mu". 

Bet lygiai toje pačioje pyk
čio tonacijoje, tik kita gaida, 
suriko toj pat gatvėj (tuziną 
blokų į šiaurę) leidžiamas ir ki
tas laikraštis — jau nebe "liau
dies", o tiesiai "visų lietuvių 

I ' \ t tautos laisvę". Ir ko gi tas 
užsirūstino? Nagi užtatai, kad 
jam išrodo, jog siūlydami kas 
mėnesį l a n k y t i kiekvieno 
Kongreso nario pagrindinius 

: asistentus, mes... "tyčiojamės 
iš geraširdžių Draugo skaity
tojų" (bal. 30 d. "Naujienos"). 

. Girdi: "kuriam galui Ameri-
i kos l i e tuv iams ap lankyt i 

Kongreso atstovų 'pagrin-
, dinius asistentus'? Jeigu jau ei

na lankyti Kongreso narius, 
tai kuriam galui laiką berei
kalingai leisti su asistentais?" 

Bet, iš tikrųjų, kas gi tyčio-
. jasi iš ko? Prieš atsakydami į 
šį klausimą, pasiaiškinkime 
trumpai dėl tų asistentų. 

Kiekvienam, bent kiek 
Washingtono reikaluose nusi
manančiam, turėtų būti žino
ma, kad Kongreso narių pa
gr ind in ia i a s i s ten ta i (čia 
turime minty, beje, ne pažus ir 
ne sekretores) — tai savotiška 
prasme jų smegenys, per kv 
riuos praeina beveik visa 
Kongreso narius pasiekianti 

\ a r iš jų įstaigos išeinanti) in
formacija. Kadangi asistentai 
ištyrinėja, pagrindžia ir api
pavidalina beveik kiekvieną 
tuo ar kitu klausimu Kongreso 
nario užimamą poziciją, jie 
dažnai nuodugniau susipaži
nę su įstatymųleidybos proble
mų plonybėmis negu daugiau 
reprezentacija ir prakalbų 
sakymu užimti jų viršininkai. 
Dėi to nuo asistentų daug kas 
priklauso, ir jie savo viršinin
kams turi nemaža įtakos. Įvai
riems interesams atstovaujan
tieji "lobbyistai" kaip tik 
intensyviausią ryšį palaiko su 
asistentais, kurie tam ir yra, 
kad rinktų iš visuomenės pa
geidavimus ir pagal juos sa
vo ruožtu informuotų (ir "for
muotų") Kongreso narį. 

x Mūsų buvo siūlyta bent kar
tą per mėnesi aplankyti kiek
vieno Kongreso nario įstaigą 
(taigi ne tik tų kelių tuzinų, ku-
rie laikomi "lietuvių drau
gais"). Bet tur būt nėra jokios 
greitos praktinės vilties, kad 
šioji mintis virstų šimtapro
centine tikrove, nes tam reikė
tų bent 2-3 pilną laiką dirban
čių asmenų. Tačiau ir siūlomos 
normos nepasiekus, vis vien 
pabaltiečių pastangas Kong
rese dar būtų galima gerokai 
suaktyvinti. Mūsų bylą pasto
viau reikia ir galima kelti jei ne 
kiekvienoje, tai daugumoje 
Kongreso narių įstaigų, ir tam 
procedūra yra per asmeninius 
ryšius su asistentais (kuriuos, 
be to, lengviau vizituoti ar 
pasikviesti pietų, negu pačius 
senatorius ir kongresininkus). 

0 ką į tai "visų lietuvių laik
raštis"? Nieko daugiau jis ne-

"Dr. Grigaitis, važiuodamas 
į Washingtoną, pirmon eilėn 
pasimatydavo su senatorium 
Paul Douglas, kuris buvo įta
kingas užsienio komiteto na
rys. 

Dr. Grigaitis taip reikalus 
sutvarkydavo, kad senatorius 
Douglas dažniau užsukdavo 
pas dr. Grigaitį, negu Grigai
tis pas senatorių. Dr. Grigai
tis buvo baigęs Chicagos uni
versiteto teisių fakultetą. Bet 
pirma negu gavo Chicagos uni
versiteto daktaro laipsnį, jis 
buvo baigęs Ziuriche, Švei
carijoj, teisių fakultete. 

Senatorius Douglas savo 
projektus parodydavo dr. Gri
gaičiui, kad jis duotų projektui 
teisinį žargoną, kad mintys 
kuo aiškiau ir trumpiau būtų 
išdėstytos, kad nebūtų jokių 
nesusipratimų ar abejonių. (...) 

Kai senatorius Douglas už
eidavo į Naujienas, išalkdavo, 
tai dr. Grigaitis senatorių nu
vesdavo pas greta Naujienų 
restoraną turėjusią Ievutę, 
pavaišindavo barščiais ir kito
kiu lietuvišku maistu. Senato
rius džiaugdavosi, skaniai pa
vakar ien iavęs . Gr iga i t i s 
niekad nevesdavo nei pagrin
dinių, nei antraeilių Kongreso 
atstovų asistentų". 

Deja, kaip tik Šitokia rašlia
va — geras pavyzdys, kaip 
galima iš žmonių tyčiotis. Pir
miausia, tyčiojamasi iš skaity
tojų, kviečiant juos tikėti, kad 
dviejų daktaratų (teisės ir eko
nomikos) savininkas ir nuo 
1925 m. Chicagos universiteto 
ordinarinis profesorius sen. 
Paul Douglas be dr. Grigaičio 
pagalbos nebūtų įkirtęs tei
sinės terminologijos ar mokė
jęs aiškiai ir trumpai savo min
čių išdėstyti! O antra — 
šnekomis apie "barščius Ievu
tės r e s to rane" banaliz ' jo-
jamas pats Grigaičio ir jo am
žininkų sukurtos Amerikos 
Lietuvių Tarybos politinis dar
bas. (Tokie "barščiai" tetinka 
vienam dalykui: pašaipai į 
"Gimtąjį kraštą"). Pagaliau, 
nesvarbu kaip artimai dr. Gri
gaitis ir sen. Douglasas bebū
tų bičiuliavęsi, jų abiejų seniai 
jau nebėra tarp gyvųjų; o pai
kai mėgautis pradingusių lai
kų prisiminimais — tai dar ne 
atsakyti į klausimą: kas daro
ma ir darytina šiandien? 

Beje, praėjus vos keliom die
nom po minėto "Naujienų" 
straipsnio, tame pat laikrašty
je tiesiai paneigiama visa dr. 
Grigaičio pastangų reikšmė, 
nes rašoma, kad lygiai tuo lai
kotarpiu, kai Grigaitis su 
Douglasu apsilankydavo pas 
Ievutę barščių ragauti, lietu
viai visai "nemokėję prieiti 
prie senatorių ir kongresmanų 
bei kitų žymių žmonių"... Ci
tuojame ryškaus "Naujienų" 
publicisto (ir net Alto veikėjo) [ 
žodžius: 

"Aš galvoju, kad jūs nese
niai skaitėte iŠ prezidento Tru-
mano paliktų prisiminimų, 
kad jis norėjęs užmesti atomi
nę bombą ant Stalino. Jung
tinių Valstybių prezidentas 
Trumanas tai būtų ir padaręs, 
jei mes būtume mokėję prieiti 
prie senatorių ir kongresmanų 
bei kitų žymių žmonių, bet mes 
nemokėjome. Tuo laiku, užme
tus atominę bombą ant Sta
lino, Lietuvėlė būtų buvusi 
laisva" (gegužės 6 d.). 

Tai matote — Trumanas 
neužmetė "ant Stalino" atomi
nės bombos (ir tuo būdu pra
žiopsojo progą Lietuvėlę iš
laisvinti) vien dėl to, kad "mes 
nemokėjome prieiti" prie rei
kalingų žmonių! Atseit, jei tik 
būtume "prieiti mokėję", tai ir 
būtų bombelę numetę— 

Bet jei taip, — ir jei mes tos 
progos neišnaudojome, — tai 
ko verti visi tie pasigyrimai 
apie dr. Grigaičio su sen. Doug
las suvalgytus barščius (ypač 
kad senatorius buvo Trumano 
partijos ir vienas artimiausių 

KONKREČIŲ VEIKIMO BŪDŲ 
PARAPIJOMS SUSTIPRINTI 

BEIEŠKANT 

SAULĖS DĖMĖS 
VEIKIA ŽEMĘ 

Kanadoje leidžiami "Tėviš
kės Žiburiai" š.m. gegužės 20 d. 
atspausdino savo vedamąjį, 
pavadintą "Pajudėjo judinto
jai". Judintojais jie čia vad ina 
Clevelande susidariusį cent
rinį lietuviškų parapijų metų 
komitetą. Tame vedamajame 
"T.Ž." rašo, kad šis komitetas 
"kol kas tenkinasi bendraraš-
čiais, planavimu, siūlymais, 
parinktomis temomis paskai
toms, svarstyboms ir t.t.", ir 
pastebi, kad "klevelandiškis 
iniciatyvos židinys n e t u r ė t ų 
r i b o t i s v i en p o p i e r i n i a i s 
r a g i n i m a i s " (mano pabr., 
.M.). Šio straipsnio autorius su 
"T.Ž." visiškai sut inka ir nori 
padaryti vieną kitą pas tabą 
dėl mūsų veikimo šiais lietu
viškų parapijų metais. 

Nors Kanados lietuviai savo 
lietuviškų parapijų metus pa
skelbė kokią porą savaičių vė
liau, negu mes, bet jie savo 
veikla šioje srityje y r a mus 
pralenkę bent pusę metų. Kai 
mūsų centrinis lietuviškų para
pijų komitetas dar tik planuo
ja šaukti parapijų metų rei
kalu JAV lietuviškų parapijų 
ir organizacijų atstovų su
važiavimą kada nors rudenį, 
Kanados lietuviai tokį su
važiavimą lietuviškų parapijų 
reikalu jau yra/ sušaukę š.m. 
gegužės 8 d. Hamiltone. J ie ten 
praleido visą / dieną, svarsty
dami veikimo būdus ir planus 
šiems parapijų metams. Jų 
svarstymai buvo ieškojimas 
konkrečių priemonių bei meto
dų parapijoms sustiprinti . Su
važiavimo eiga, paskaitos, dis
kusijos ir nu ta r imai buvo 
plačiai aprašyti "T.2 ." Nr. 21 
ir 22 š.m. gegužės 20 ir 27 d. Vi
si, kuriems rūpi mūsų lietu
viškos parapijos JAV, ypač 
mūsų Centrinis lietuviškų 
parapijų komitetas, gal i iš to 
daug ko pasimokyti, nes pas 
mus dar nėra nieko p a n a š a u s 
surengta. 

Kun. J . Staškus, dalyvavęs 
tame suvažiavime, š.m. birže
lio 17 d. pasUibt "T .2 . " savo 
straipsnį "Kaip stiprinti lietu
višką parapiją išeivijoje" (ar 
tik nebus čia jo tame suvažia
vime skaityta paskai ta , A.M. 

Šiame savo straipsnyje kun. 
J . Staškus ta rp kitko duoda 
vieną konkrečią mintį, kurią 
aš čia norėsiu pakomentuoti ir 
kiek išplėsti. Pradžioje straips
nio užsiminęs, kad "Išeivinės 
lietuviškos parapijos dvasinės 
jungties centras y ra kle
bonas" ir kad jis " tarnau
damas savo tautiečių dva
siniams poreikiams turi būti 

A. MASIONIS 

ypatingai teigiamai nusitei
kęs savo tautai ir tautos pap
ročiams", paskui pabrėžęs, kad 
"parapijos gyvenimas nėra 
vieno klebono, bet visų para-
piečių reikalas" ir, iškėlęs pa
rapijos tarybų reikšmę para
pijos gyvenime, kun. J . 
Staškus daro tokį pasiūlymą: 
"parapijos taryboje turėtų būti 
vienetas a r bent asmuo, kuris 
nuolat ieškotų apylinkėje gy
venančių, bet lietuviškai para
pijai nepriklausančių lietu
vių", kitaip sakant, k u n . J . 
S t a š k u s č i a iškelia p a r a 
pi jos s t i p r i n i m o akcijoje 
a s m e n i n i o laba i konkre tų 
k o n t a k t o re ika lą . 

Iš tikrųjų, norint padidinti 
parapiečių skaičių, grąžinti į 
parapijas bent tuos, kurie yra 
jas palikę, išsikeldami toliau į 
priemiesčius, arba dar visai į 
lietuvišką parapiją neįsijungę, 
šis galbūt ir yra vienintelis ir 
labiausiai efektyvus veikimo 
būdas. Nei paskaitomis, nei 
svarstybomis, nei minėjimais, 

nei iš sakyklų, nei spaudoje ar 
susirinkimuose skelbiamais 
vajais, kitaip sakant, viešomis 
komunikacijos priemonėms 
mes nieko nelaimėsime. Šio
mis priemonėmis mes pasiek
sime ir pataikysime į širdis tik 
tų, kurie ateina ir į lietuvišką 
bažnyčią, ir į savo organizaci
jos susirinkimą, ir į kitokius lie
tuviškus susibūrimus. O mums 
gi reikia pasiekti tuos, kurių 
mes tokiose vietose jau nema
tome, kurie net ir lietuviškos 
spaudos neskaito. Mes ir susi
rinkimuose ir iš sakyklų daž
niausiai kalbame visai ne 
tiems, kuriems reikėtų kalbėti, 
bet tiems, kurie savo pareigas 
atlieka, dažnas net ir su kau
pu. Tų, kuriems tokie grau
denimai turėtų būti taikomi, 
dažniausiai ten nėra. Juos rei
kia pasiekti kitaip - asmeniš
kai. 

Dabar kyla klausimas, kie
no kreipimasis į tokius nuo sa
vo parapijos nutolusius ar dar į 
parapiją iš viso neįsijungusius 
lietuvius būtų efektyvesnis: pa-

Dr. Vinco Kudirkos Šaulių kuopa su šeimų nariais turėjo 
ekskursiją i New Yorką. Aplankė Kultūros Židinį ir kitas įdo
mesnes vietas. Nuotraukoje — ekskursantai prie Laisvės sta
tulos. Nuotr. Ed. Meilaus 

Magnetinis žemės laukas da
bar stipriai trukdomas saulės 
dėmių. Radijo ryšiai t a rp laivų 
ir lėktuvų įvairiose vietose, 
pvz., prie polių, dažnai visai 
nutrūksta. Be to, kai kurie ste
bėtojai ir specialistai mano, 
kad magnetiniai vėjai, kurie 
mus pasiekia nuo saulės, gaii 
veikti į jausmingų žmonių nuo
taiką. Magnetiniai laukai, ku
rie nuo saulės pasiekia mūsų 
žemę, yra 1000 gausų — mag
netinės indukcijos vienetų — 
stiprumo. Palyginimui pridu
riama, kad magnetinio lauko 
aplink žemę stiprumas yra ly
gus vienam gausui. 

sauliečių, kaip kun. J . Staškus 
siūlo, ar dvasininkų. 

Seselė Igne, dalyvavusi 
Hamiltono suvažiavime ir kal
bėjusi apie jaunų ir mišrių Sei
mų pritraukimą į parapiją, štai 
ką yra pasakiusi: "Parapijos 
veikla priklauso nuo mūsų ku
nigų vadovavimo. Tik jų ini
ciatyvos paraginti parapiečiai 
susiorganizuoja ir veikia. 
Kunigų san tyk ia i s u t ik in 
č ia is ia i s y r a s v a r b i a u s i a s 
v e i k s n y s p a r a p i j o s g y 
venime. P e r m a l ą s dėme
s y s k re ip i amas į ryš ių p a 
l a i k y m ą . J u o s k u n i g a i 
p r iva lo puoselėt i ka lėdoj i 
m o i r k i tomis p rogomis (m e 
no pabr., A.M.) 

Tai, va, kur vienas asmeni
nio kontakto raktų — kalėdoji
mas. Tiesą pasakius, apie šią 
priemonę, šį raktą, jau buvo 
užsiminta pačiame pirmame 
JAV organizacijų atsišau
kime, kaip apie vieną iš 
pagrindinių veiklos priemo
nių, pažymėtą net pirmuoju 
numeriu, būtent, kad "Lietu
viškų parapijų kunigai ir tikin
tieji raginami palaikyti gyvą 
tarpusavį kontaktą, pvz., lan
kan t savo parapiečiu8". Tik 
gaila, kad vėliau Clevelande 
sudarytas Centrinis lietuviškų 
parapijų komitetas šios itin 
svarbios ir pačios konkrečiau
sios parapijų stiprinimo prie
monės ne tik stipriau nepabrė
žė, bet net visai apie tai 
neužsiminė nei savo pradinia
me atsišaukime, kai jis prisis
tatė lietuviškajai visuomenei, 
nei vėliau savo pranešime, 
padarytame Clevelande š.m. 
balandžio 17 d. JAV LB ant
rajame visuotiniame suvažia
vime, nei pagaliau savo nese
niai išsiuntinėtame aplanke, 
kuriame žadėjo duoti "kiek 
galima platesnį idėjų bei dar
bo galimybių rinkinį". O vis 
dėlto ši priemonė verta plates
nio paminėjimo ir gilesnio pa
svarstymo, bet apie tai pa
svarstysime jau kitą kartą. 

Tie katastrofiško didumo 
ūmūs saulės suliepsnojimų iš
siveržimai ir vėjai pasiekia 
mūsų žemę per 30 valandų. Tie 
radioaktyvūs spinduliavimai 
iššaukia jonizaciją — atomų ir 
molekulių sunaikinimą žemės 
jonosferoje. Saulės protonai, 
kurie juda šviesos greičiu, pa
siekia mūsų žemę per kelias va
landas. 

Apie visą tą energiją buvo 
svarstyta 1973 m. Prahos kon
ferencijoje ir buvo pripažinta, 
kad ji turi ryšį su žmogaus būk
le. Nervingumas kyla ir susi
siekimo nelaimės dažnėja. At
s i randa kraujo apy takos 
trukdymai ir dažnėja galvos 
negalavimai. Anglų ekono
mas William Stanley Jevons 
skyrė ir pasikartojančias eko
nomines krizes prie saulės dė
mių veikimo. Jis matė pasi
k a r t o j a n t į r a t ą , k u r i s 
sugrįždavo po 10 metų laiko, 
kas sutapdavo su saulės dė
mėmis. 

Kad magnetizmas veikia į 
žmonių ir gyvių sveikatą, jau 
18 šimtmetyje buvo nustatęs 
gamtos mokslininkas Luigi 
Calvani ir dr. Anton Mesmer, 
kurie buvo atidengę gyvulišką 
magnetizmą. Tačiau jie buvo 
pamiršti. Bet 1973 m. Prahoje 
ir vėl prisiminti ir reabilituoti 
kaip psichotronikos pranašau
tojai. Visų sričių mokslininkai 
labai domisi dabar apie viso
kią energiją, kuri yra likusi 
mažai įvertinta. Dabar kalba
ma apie traukos jėgą, energi
jos telkinius, mitogenetinius 
spindulius, bioluminescentiją 
ir ultrazonalinį spinduliavi
mą. Psichologai ir psichiatrai 
domisi bioenergetika. 

Saulės dėmės yra paveiku
sios po ledymečių ir sedimentų 
jūrose susidarymą. Tai rodo, 
kad saulės dėmės yra pakeitu
sios žemės klimatą ir augaliją 
bei gyvūniją. Nustatyta, kad 
dangaus kūnai — saulė ir mė
nulis — turi įtaką į tam tikras 
ligas. Jau 17 šimtmetyje La 
Martiniere nustatė paralyžių, 
geltligę, letargą ir kitas ligas, 
turinčias ryšį su dangaus kū
nais. 

T. 

Masės vadų negalima pa
ruošti racionaliomis priemo
nėmis. Masei galima paruošti 
instruktorių, bet ne vadų. Va
dai išauga patys, nes jie yra ir-
racionalinio pobūdžio. Todėl 
niekas negali paimti masės į 
rankas pagal savo norą. 

A. Maceina 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S M A T E K O N A S 

tik šeštadieniais Apreiškimo parapijos didžioje salė- balsų dauguma paskyrė premiją „Akmenėlio" slapy-
je tuojau po Maironio šeštadieninės mokyklos pamo- v a rd2iu pasirašytoms „Kristaus Rūpintojėlio garbei" 
kų. Studiją lankė apie 30 mokinių. Mišioms. Voką atidarius paaiškėjo, kad Mišių auto-

Taip pat New Yorko Tautodailės institutas buvo rius y r a k u n Q^ g u k y s , Zarasų parapijos klebonas, 
surengęs 1981 m. sausio gale Kultūros Židinyje N o r g Mišių autorius gyveno okupuotoje Lietuvoje, 
juostų audimo kursus, kuriuos pravedė Milda Kveda- p r e m į j a j a m buvo pripažinta ir išmokėta, 
rienė, o kiti instituto nariai — Maironio Šeštadieni- . , . , . . . 
nėję mokykloje. Vyresnių klasių mokiniai buvo Lietuvių da i l in inkų p a r o d o s 
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Prof. Vyt. Bacevičiaus pianino studija veikė 10 

metų. Joje studijavo lietuviai Al. Dzikas, Al. 
Kanaukaitė ir kiti. Daugiausiai jo studijoje mokinosi 
italai, graikai, žydai, lenkai ir kitų tautybių. Kiekvie-
neriais metais rengdavo mokinių koncertus 

gali, kaip tik atsirūgti senom j 0 patarėjų)!? O gal ir čia "tik 
istorijėlėm apie tai, kas įvyko juokaujama"? Jei taip — tai 
(ar neįvyko) prieš 20,30 ar dau- juokas liūdnas ir prastas, 
giau metų: M. Dr. 

• • 

praktiškai supažindinti su juostų audimu. Paveikslų parodas rengia patys dailininkai ar 
Vienos studijos veikė ilgiau, o kitos, kaip baleto organizacijos, susitarusios su dailininkais. Paveiks-

studija, trumpiau. Dabar New Yorke jokių lietuvių ] ų p a r o d a s N e w Y o r k e yra surengę šie dailininkai: 
išlaikomų studijų miesto nbose nėra. Juozas Bagdonas, Česlovas Janusas, dr. Mariia 

Žukauskienė, Jonas Rūtenis, Pranas Lapė, Jurgis 
Premi jos Juodis, Kazimieras 2oromskis, Antanas Petrikonis, 

Dr Jonas P. Lenktaitis, didis muzikos meno Vaclovas Ratas, Antanas Rūkštelė. Elena Kepalaitė, 
Steinway Concert Hali, Manhattane. Studijoje dėstė m y lė tojas , norėdamas atžymėti M. K. Čiurlionio 100 Vytautas Ignas ir kiti. 
pianino ir teoretinius dalykus. m n u 0 j 0 ' gimimo sukaktį, paskyrė tris konkursines Paveikslų parodos atidaromos iškilmingai. 

Alekso Mrozinsko fortepiono studijoje mokėsi p r e m i j a s : I-mą premiją 750 dol., II-rą — 500 dol. ir Atidarymo proga kalbas dažniausiai pasako patys 
apie 20 mokinių, jų tarpe ir solistė a.a. Irena Stankū- m ^ į ą _ 300 dol. Šios premijos buvo numatytos dailininkai, kurių atidaromos paveikslų parodos. Jos 
naitė, mėgiama newjorkiečių. Pi rmas mokinių skirti tik fortepionui parašytiems kūriniams, kaip yra viena ar dvi, o kartais ir daugiau dienų atidary-
koncertas buvo surengtas 1955 m. balandžio 24 d. sonatoms, suitoms, fugoms ar kitomis formomis tos, kaip Juozo Bagdono, kuris yra daugiausia suren-
Apreiškimo parapijos salėje. Programą atliko 8-20 parašvtiems veikalams. Premijų paskirstymą jis gęs savo paveikslų parodų. Nors jo paveikslai yra 
metų mokiniai. Per koncertą buvo atlikti Beetho- p a v e d ė Amerikos Lietuvių Vargonininkų — Muzikų abstraktūs, bet spalvingi ir patrauklūs, žmonių 
veno, Bramso, Griego ir kitų kompozitorių kūriniai. sąjungos sudarytai premijų paskirstymo komisijai, perkami. Taip pat jis yra nupaišęs šešis didelius 

Atsiųsta buvo daugiau kaip 10 veikalų. Komisija, paveikslus realistiniu stilium, kuriuose atvaiz-
peržiūrėjusi atsiųstus veikalus, premijas paskirstė: duota Lietuvos partizanai per dabartinę rusų bolše-
Juliui Gaideliui už „Lietuvišką rapsodiją" paskyrė vikų okupaciją, būtent: Prieš kautynes, 8x20 pėdų; 
I m ą premiją, Vytautui Kerbeliui už „Lietuvišką Partizanai Žemaitijoje. 8x12 pėdų; Į Vakarus per 
suitą" Il-rąją premiją ir ses. M. Bernardai už „Fantą- Ragintos tiltą 8 x 7 pėdų; Partizanai ir ryšininkai, 
ziją liaudies tema" III-čia premiją. 34x44 colių; Partizanų pasitarimas 8x11 pėdų ir Savu 

. . . laiku sargyboje, 34x50 colių. 
Taip pat Klemensas ir Ona Bagdonavičiai, gy- V i g i § i e p a v e i k s l a i t i n k a didelėms salėms. Jie 

veą New Jersey, paskyrė 1000 dol. premiją parašyti b u v 0 į s t a t y t i 1971 m. spalio 8 d. Kolumbo Vyčių salė-
lietuviškas Mišias. Mecenatai š} reikalą pavedė atlik- j e W o o dhavene , New Yorke. per 20-ties metų bendruo-
ti Amerikos Lietuvių Vargonminkų-Muzikų sąjun- m e n ė 8 m i n ė j i m o s ukaktį. 
gai. Buvo atsiųsta keletas parašytų Mišių. Konkurso 
jury komi?" įsipažinusi su atsiųstomis Mišiomis, 

Tiek prof. Vyt. Bacevičiaus, tiek ir Alekso 
Mrozinsko studijose fortepiono mokslas buvo aukš
tai pastatytas. Jų surengti koncertai buvo rimti ir 
aukšto meninio lygio. 

Ne mažesnio pasisekimo, kaip ir fortepiono stu
dijos, turėjo ir Z. Rajauskaitės-Žitkevičienės smuiko 
ir Vincės Jonuškaitės-Leskaitienės dainavimo studi
jos. 

Be šių išvardintų studijų, dar veikė balerinos 
Aldonos Slepetytės mergaičių baleto studija, įsteigta 
1950 m. Studiją lankė tik mergaitės, kurios lankė 
Maironio Šeštadieninę mokyklą. Pratybos vykdavo (Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. liepos mėn. 15 d. 

LENKAUSKŲ - SLOTKŲ 
SEIMU ŠVENTE 

Nijolės ir Kęstučio vestuvės 
Giedra, džiaugsmas ir viltis 

gptndėjo jaunųjų - Nijolės ir 
Kęstučio veiduose birželio 12 d. 
J-šią gražią jų pavasario šven
te jungėsi jaunųjų tėvai, bro
liai, seserys, giminės, artimieji 
įr~kiti pažįstamieji iš arti ir to-
Ii. 
^Į Dievo Motinos Nuolatinės 

Pagalbos šventovę tą šeštadie
nio popiete įžengė Nijolė Eleo
nora Lenkauskaitė iš Pepper 
Pike, Ohio, ir Vacys Kęstutis 
Slotkus iš Villavicencio, Ko-
Uiinbijos, Pietų Amerikos, dvi 
jaunos ir mylinčios širdys, 
pasiryžusios kartu dalintis gy
venimo džiaugsmais, kartu 
nešti rūpesčių, o gal ir skaus
mų naštą. 

I Jaunąją su gintaro karūna ir 
jaunąjį Kęstutį atlydėjo ketu
rios pabrolių ir pamergių po
ros: Sigutė Lenkauskaitė ir 
Paulius Kuras (Hamiltonas, 
Kanada), Rūta Šiūlytė (Otta-
\*ja, Kanada) ir Linas Balsys 
(Waterbury, Conn.), dr. Asta 
Gfrakauskaitė - jaunosios pus
seserė (Los Angeles, Cal.) ir Al
gis Šeškus (Torontas, Kana
da) ir Viktorija Lenkauskaitė 
ir>' Gediminas Mažeika (San 
r^rancisco, Calif.). Vargonų 
rauzika palydėjo juos prie Die-
vs altoriaus. Kunigai G. Ki-
jauskas, J. Kidykas ir An
tanas Saulaitis atnašavo šv. 
Mišias. Moterystės sakramen
tą palaimino kun. A. Saulai
tis, jaunųjų stovyklų ir kong-
rasų dvasios vadas ir artimas 
bičiulis. Savo sveikinimo žody 
kun. Antanas kalbėjo apie 
šventę, kuri mus visus suar
tina, kur mes visi kartu artėja
me prie Dievo. Lietuviškieji 
gražūs papročiai papildo ir 
įprasmina iškilminguosius mo
mentus, ir visi jungiamės į 
bendrą maldą, prašydami 
Viešpaties lydėti ne tik Kęstu
tį ir Nijolę, bet ir mus visus 
gyvenimo keliuose. 

Prie vargonų — operos diri
gentas ir pianistas Alvydas Va-
saitis iš Chicagos, jauna, daug 
žadantis dainos talentas Rūta 
Pakštaitė iš Chicagos, sesutės 
Mirga ir Auksė Bankaitytės -
kanklininkės ir Nerijos vokali
nis ansamblis, kuriame jauno
ji Nijolė giedojo ir dainavo nuo 
pat įsikūrimo dienos, jungėsi į 
Dievo garbinimo ir visų daly
vių1 džiaugsmo šventę. 

Padedant gėles prie Marijos 
altoriaus, nerijietės giedojo. 
Jaunosios sesuo Viktorija 
poetišku žodžiu nuo skaitytojų 
pulto užbaigė įspūdingas jung
tuvių apeigas. Visa apypilnė 
šventovė nuo altoriaus jau
nuosius palydėjo plojimais. 
Išėjusius laukan gėlių žiedais 
apipylė gražią "lietuviškos gen
ties porą, pasiryžusią eiti Lie
tuvos keliu ir tolimuose Andų 
kalnuose. 

Poky l i s 
Vakare per 300 svečių susi

rinko į vestuvines vaišes 
Marriott Inn viešbučio ištai-
gingon salėn, Beachwoode. 

Juozas Stempužis, kvieslys, pa
gal lietuviškus papročius tik
rai įspūdingai su humoru api
būdino j aunų jų kelią iki 
altoriaus. 

Pokyliui sklandžiai vado
vavo Romas ir Emilija Saka-
dolskiai iš Chicagos. Sigutė 
Lenkauskaitė pirmosios paly
dos poros vardu pasveikino 
jaunuosius. Ji kalbėjo: "Meilė 
lietuvių kalbai, lietuviškoms 
dainoms, papročiams, meilė tė
vų žemei Lietuvai judu suvedė 
kartu, o šiandien kunigai pa
laimino judu bendram gyveni
mui. Tegu ta meilė vienas ki
t a m l y d i j udv i e jų visą 
gyvenimą". Ilgiausių metų 
garsai i r šampano taurių 
skambesys sveikino šio gra
žaus pokylio kaltininkus. 
Jaunosios tėvas dr. Edmun
das Lenkauskas sveikinimo žo
dy padėkojo visiems, atvyku
siems švęsti jų šeimų šventę. 
Kun. G. Kijauskas sukalbėjo 
invokaciją. 

Vaišių metu ir vėliau šo
kiams grojo Dariaus Polikai-
čio šešių jaunuolių orkestras. 
Pokylio vadovai pristatė jau
nuosius, jų palydą ir svečius. 

S lo tkų g y v e n i m o 
od isė ja 

Iš Lietuvos per Italiją 1949 
metais Kolumbijon atvyko 
ūkininkas iš Šaulėnų, Šiaulių 
apskrities su žmona Danute 
(mirė prieš trejus metus). Iš 
pradžių dirbo kaip samdiniai 
paukščių ūkiuose, bet greitai 
apsisprendė patys pereiti į 
savarankišką ūkininko gy
venimą, įsigiję 150 ha. žemės 
apie 120 kilometrų nuo Kolum
bijos sostinės Bogotos, prie 
Villavicencio miesto pradėjo 
vištų ūkį. Dabar tame ūky au
ginama per 50,000 vištų ir kas
dien miestan pristato per 30,-
000 kiaušinių. Dabar, be 
paukščių ūkio, Slotkai turi du 
kitus ūkius po 4000 ha, kur au
ginama po 1000 galvijų. 

Lietuviška šeima įsitvirtino 
ekonomiškai ir užaugino gra
žią septynių vaikų šeimą. Vy
riausioji duktė Viktutė, gydy
toja, vaikų ligų specialistė, 
ištekėjusi už dr. Rico, gyvena 
Bogotoje ir augina sūnelį ir 
dukrelę, kurie buvo atvykę ir į 
vestuves. Abu vaikai kalba lie
tuviškai. Duktė Teresė Baraus
kienė, baigusi anglų ir ispanų 
kalbas ir literatūrą Chicagos, 
universitete, dabar gyvena Los 
Angeles, Calif. ir augina dvi 
dukreles. Sūnus Vytas, elektri
kas specialistas, prieš dvejus 
metus iš ok. Lietuvos par
sivežė žmoną Audrą ir dabar 
jau džiaugiasi vienerių metų 
sūneliu. Dirba ūkiuose. Jauna
sis Vacys Kęstutis yra baigęs 
agronomiją. Jis, dalyvau
damas Jaunimo kongresuose, 
lituanistiniuose seminaruose, 
susipažino ir savo žmoną Ni
jolę. Duktė Danutė speciali
zuojasi neurobiologijoje Bogo
toje. K a z y s s t ud i j uo j a 
veretinariją Villavicencio uni-

CLASSIFIED ADS 
> » M M « " » 

I E Š K O M A P I R K T I 
»-»-»-»-»» » » M I m m • 

Noriu pirkti vienos Šeimos namą 
Marųuette Parke arba Brighton Par
ke. Skambint po 5 vai. vak. telef — 
925-4360. 

R E A L E S T A T E 

Jaunieji Kęstutis ir Nijolė (Lenkauskaitė) Slotkai savo palydos tarpe. 
. 

versitete ir jauniausioji Stasy- sveikino iš Lietuvos, Kolum- linkime Dievo palaimos, stip-
tė studijuoja mediciną Bogoto- bijos, Vokietijos, Australijos, 
je. 

Slotkų ūkis savo išvaizda ir 
nuotaika — tvirta lietuviška 
sala. Cia gerbiamas lietuviš
kas žodis, čia gaunama lietu
viška spauda, čia nemaža bib
lioteka. Nijolė, įsijungusi į 
šiuos namus, ras ką nors pa
našaus, kaip josios tėvų na
muose. Ir šeimos galva Vacys, 

Saudi Arabijos, Venezuelos, 
Kanados ir iš daugelio JAV 
miestų. 

rinant ir plečiant lietuviškąją 
oazę gražiuose Pietų Amerikos 
Andų kalnuose. 

V. Rociūnas 

Dviguba šventė 

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

iHiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiHimitiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXFRES6 
2501 W. 69tta Sr , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuuiiiuuuiuuuiniii 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

IIUIIIIIllllllllllllllIlHIlUUUUUMUllUUlIt 

« m V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

i : 
- . - - - . . . . . . • • • . . . . . . i • . . « 

nmniininnnniHHmiiminniHitMimiii * 
BUTŲ NUOMAVIMAS » 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME T A X 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
SHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIiMItUIIIIIIMIHH 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įreng- '" 
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. -
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-7878 
ŠIMAITIS REALT1 

. .. 2951 Weet 6Srd Street 

Lenkauskų Viktutė išdavė P A D Ė K A 
šeimos paslaptį. Tą pačią dieną Nuoširdžiai dėkoju: 
prieš 29 metus Milda ir dr. Ed- Dr. J. Starkui už rūpestingą 
mundas Lenkauskai džiaugėsi manęs gydymą. 

Dr. M, Hari Kishan Rao už b u l o ^ „„„, 
F R A N K Z A P O L I S 

; IT^I„«,K;;O' tokia pat vestuvine laime, kaip Dr. M, 
S l ^ t k Z t i i , U t u S ^ b a r j , duk« Nijol* ir K c 8 tu- p a d a r e * « , kojos a r te 
r . . J . . . Ho T l m o i i s i n m e t u crnrssn na v - m-i-,-, rmar l ' ip i i ' ] 

10% — 90% — * • * pigi*n mokėsit 
u i apdraudą DDU usnies ir automo-

tikos katedrai ir aukų lietuvių *įs; g a u s i ų metų garsai paly- „ją opedaciją. 
periodikai JAV-se, jų tarpe ir 
"Draugui". 

Lenkauskų še ima 

Jaunoji Nijolė Slotkienė, 
vidurinioji Mildos ir dr. Ed
mundo Lenkauskų duktė, yra 

dėjo visų linkėjimus. O Nerija Kleb. kun. A. Zakarauskui, 
savo uoliajai narei dar padai- kun. v . Mikolaičiui, kun. J. Sa
navo, Šaunų upelį, Tango Noc- kevičiui įr kun. V. Bągdanavi--

3208 y2 West 95th Street 
Telef. GA 4-8654 

turno ir Mylėk ir lauk. 

Ir su jaunųjų valsu vestuvi
nis pokylis įsisiūbavo j šokio ir 
gražios nuotaikos šventę. 

Dvi nuoširdžios veiklios lie-baigusi John Carroll univer- . -xl T i i " S . , , i , , tuviškos Lenkauskų ir Slotkų 
sitete psichologiją bakalauro 
laipsniu. Pradėtas magistro 
studijas nutraukė vedybos. 
Nuo pat jaunų dienų aktyvi lie
tuvių jaunimo veikloje: atei
tininkė, baigusi Vysk. M. 
Valančiaus 12 metų lituanis
t i n ę m o k y k l ą , š o k o 
Grandinėlėje, nuo pat Nerijos 
įsikūrimo 1974 m. dainavo 
mergaičių vokaliniame an
sambly, dalyvavo stovyklose ir 
joms vadovavo, Jaun imo 
kongresų ir lituanistinių semi
narų klausytoja, LB Clevelan-
do apylinkės valdybos narė 
jaunimo reikalams. 

čiui už lankymą ligoninėje. „„miniiii,miiiiiniiiiiiinini įminti 
Užprašiusiems šv. Mišias **" _ \ # • • I IUI A Q 

meldusiems, kad pasisektų ope- A . V I L I m A 3 
racija. M O V I N G 

J. ir Z. Smilgams už rūpestin
gą manęs globojimą ligoninėje Apdraustas perkrauštymas 
ir namuose. Įvairių atstumų 

Organizacijoans •""'• i r visiems 
lankiusiems ligoninėje ir n a - TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiuiiuuii! 

SOLID BRICK — CHICAGO. 2-Flat 
with full basement, plūs 2-car garage. 
Corner lot. Both 3-bedrms. Call today. 

CENTURY 21 — CREST HOUSE 
TeL 425-4533 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti se-.^,.^ 
nyvo amžiaus moterį. Gyventi vietoje!"' 
Apyl. 56-os ir California Ave. Skamb. 
581-1294 arba 582-4134. 
— — — — — — — — — — _ _ _ — — _ _ - ' 
Reikalinga vyresnio amž. moteris 

lengvam namų ruošos darbui prie vie
nos moters. Gyventi vietoje gražioje **• 
rezidencijoje Wisconsine, apie 200 
mylių nuo Chicagos. Rekomendacijos 
reikalingos. Rašyti adr.: 

DRAUGAS ADV. No. 2346 
4545 W. 63rd St, Chicago, IL 60629 

Šeimos, nors jas skiria ir tūks
tančiai mylių, suėjo j giminę. 
Mažas pasaulis. Meilė nepri
pažįsta nuotolių. muose, prisiuntusiems atviru-

Jungdamiesi į jaunųjų lai- kus ir dovanas. Taip pat mane —-
mės ir džiaugsmo valandas, sveikinusiems vardo dienos pro- IV/J A \Į | M / J 

&• k e i s k i t e , kad neišvardiju, S J £ R f i N A S k r B M t o b a l d u 8 i r 
nes susidarytų ugiausias sąra- k i t u a •§stmm ^ i š t o l i m i e a t o l e i . i 

Meilės niekas negali atstoti, š33- . d im»* i r P i l n a apdrauda. 
— nei maldos, nei išmalda, nei Prašau Aukščiausiojo, kad Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

IŠNUOMOJAMA — POR BENT 

Chicagos priemiestyje išnuom. butas 
su visais patogumais, vienam asme
niui. Skambint — 438-7280. 

pasninkas. Be meilės kitos do- jums gausiai atlygintų, 
rybės — tai riešutas be bran- Nuoširdžiai dėkingas, 

Telef. — WA 5-8063 

duolio. 
K. Paltarokas 

Antanas Balčytis 

Duktė Viktorija turi baka-
lauratą iš biologijos ir studi
javo komercinį meną. Jau
n iaus io j i d u k t ė S igu tė 
studijuoja anasteziologiją 
Case Western Reserve uni
versitete. Abi aktyvios jauni
mo veikloje. 

Abu tėvai - žinomi lietuviš
koje veikloje. Milda ilgus me
tus dirbo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyboje, 
"Tėvynės Garsų" moterų sky
riaus redaktorė, Lietuvių Fon
do įgaliotinė Obio valstybei, 
Nationalities Services tarybos 
narė, įvairių proginių iškilmių 
vadovė bei pranešėja. Dr. 
Edmundas — ausų, gerklės ir 
nosies ligų chirurgas, Case -
Western universiteto medi- _ 
cinos fakulteto štabo narys, ii- S 
gametis JAV LB tarybos na- r 
rys, dabartinis LB Garbės S 
teismo pirmininkas. \ 

BRONIUS K V i KLYS 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

H-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios, 8 di

desnės ir 20 mažesnių koplyčių. B Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrįžę iš Sibiro tremties; 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Bažnyčių bei koplyčių architektūriniai 
tekstai inž. dr. Jurgio Gimbuto. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas, 480 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chi-
cagoje. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45Ą5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

.VEDAS, 4059 Archer Avenue 
j Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

t 
t ' • — i . — 1 — 1 • - -
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M, A. $ I M K U S 
1 

j INCOME TAX SERVICE 
j NOTARI PUBLIC 
; 4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
I Taip pat daromi VERTIMAI, 
• GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
; PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
; Kitokie blankai. 
S mirmiiiHiiimninuHiiiiimiuiiiitiimn-

IŠNUOMOJAMA ATOSTOGOMS — 
Kamb. su virtuvės privilegijom. 30 
dol. savaitei. Beverly Shores. 

Skambint 219—874-7134 M 

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

PACKAGE EIPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKTENS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos g-eros rūšies 

prekės. Maistas iš Eu ropos sandelių. 
2608 W. 6»th St, Chicago, UI. 60629 

TELEF. 925-2787 

Sveikinimai 

^niiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii'. 
PRANAS GAIDA 

NEMARUS MIRTINGASIS ARKIVYSKUPAS 

T E O F I L I U S M A T U L I O N I S 
Ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas 

Master Plumbing 
Lieensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
rrol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 

s elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
5 lietuviškai. 

= SERAPINAS 636-2960 

vizrmnŲ KORTILIŲ 
BEIKALn "Šis darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje da- I 

Jaunuosius žodžiu sveikino 1 lyje iškeliamas reljefinis arkivyskupo T. Matulionio vaiz- I 
dr. J . Grakauskas, PLB pirm. 2 das, nušviestas įvairiais požiūriais pagal visą turimą me- I 
Vytautas Kamantas, PLJ • diįagą. Antroje dalyje pateikiami Velionį pažinusių bei E 
sąjungos vardu Gabija Pet- | a r t i m ų liudininkų pasakojimai ir atsiminimai. Trečioje | Vizitinių kortelių naudoJJmM yra 

s dalyje sudėti būdingesnieji Velionės laiškai". Ištrauka iš 2 RražiM paproty* Bicnieriai jaa pi* 

— o 

rauskienė. 
Visų sveikintojų kalbos bu- = "Įvadinis žodis". s čiai naudoja. Bet tinka ir visu 'uo-

vo trumpos su gražiausiai lin- H Leidinys didelio formato, kieti viršeliai, 372 psl. Iš- | g - U - V - - "- r 7 * " " ' » 
kėjimais. Bet šių vestuvių gi- j= leido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1981 m., Roma. = " _ . . . . . 
»• -, — ^ • ,, ^ T% TA n • Tr i s ivreipKitesi hąją prasmę ir nuot~- ~ 

*Milda ir dr Fidmundas I^enkauskai. dr. Viktorija Slotkutė de 
Rico ir Vacys Slotkus uždega vestuvines žvakes Dievo Mo
tinos šventovėje. 

. , I "Draugo" »dminis-
otaiką = Spausdino "Plimana spaustuve, Perugia, Italija. Kaina su = ^ ^ j , ^ ^^^ ^ n ^ ^ reikslaia 

geriausiai išsakė jaunojo te- | persiuntimu $17.00. • S Būaita patenkinti mūaų patarnari-
vas ir pats jaunasis. Jų min- g —. . S mu. 
tys įsidėmėtinos visiems, ku- = Užsakymus siųsti: 
ne supranta mūsų išeivijos | DRAUGAS, Ą5į5 W. 63rd Street, 
misiją ir stangiasi ją realizuo- S Chicago, IL 60629 
ti. 

I Remkite tuos verslininkus, ku-

Telegramomis jaunuosius Ztiim luuuuiiiJiiuiiuiuiiiiiiiiuiiiHiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiR rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Popular Lithuanian 
RE C I P ES 

PATIKSUNTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina D&uivardiene •••" 

Šiom dienom Draugo spaustuvė" 
išleido aštuntą laidą šios populia- "-" 
rios virimo knygos. J. Daužvardie- • 
oė vėl patikslino ir pagražino šią -
laidą naujais paruošimais. „,, 

Tai geriausia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza-
ei jose. 

Užsakymus* siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 VY. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.68 

Illinois gyventojai pridėkite dar-
20 centų mokesčiams. 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi-
-

tiems prieinamos. 
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Dr. Marija Gaižutienė sėdi rately su vaikais LAPAS stovykloje birželio 14 d. 
ir aiškina keramikos meną. 

ĮSIKŪRĖ NAUJA STOVYKLA CHICAGOJE 

bakterijas. Prisivežus iš jo Ii- ( pasidžiaugti gamta ir vaikais. 
Man ir mano vaikams liko daug 
linksmų .atsirninimų; ir jau pra
dedam pateikti kelias idėjas ki
tiems žmonėms. 

Buvo ir įdomu daugiau suži
noti apie lietuvių bičiulius — 
estus. Jų menas, laikraščiai ir 
kiti dalykai namuose aiškiai 
parodė mūsų tautų giminystę ir 
kalbų skirtumus. Pasisekė LA
PUI rasti tokią jaukią prie
glaudą. 

Tai tik liko pasakyti: Valio! 
LAPAS! Ačiū! Bravo! Iki ki
tų metų! 

Viktorija- Rašubaitė-
Matranga 

Buvo šiltas, saulėtas vasaros i 
rytas. Vaikai buvo laimingi, j 
motinos nervingos, pilnos entu-' 
ziazmo. Važiuojam į stovyklą! I 
Pasitikrinom žemėlapius ir pra- j 
dejom ilgą kelionę į nežino
mus priemiesčius. Instrukcijos 
buvo geros , ir netoli Deerfield 
tuoj pasirodė iškaba "Estonian 
Lane — Estonian House". Iš 
toli žodis LAPAS atrodė kaip 
"Labas" — pasisveikinimas, ir 
trispalvė mus sutiko ir kvietė 
keliuku. Atradom savo draugus 
miške — stovykla! 

LAPAS (Lithuanian Ameri
can Preschool Association) yra 
gmpė 6 energingų moterų — 
mamyčių, kurios gyvena šiau
riniuose priemiesčiuose ir jau 
kelerius metus susieina penkta
dienio rytais, kad jų vaikai su
sidraugautų su kitais lietuviu
kais ir kartu pažaistų. Tai yra 
Daiva de sa Pereira, Raminta 
Lapšienė, Sigutė Mikrutienė, 
Raminta Saib, Laima Šalčiuvie
nė ir Austė Vygantienė. Perei
tais metais stovyklėlė vyko vie
nos motinos kieme (Vygantie-
nės) ir dalyvavo 30 vaikų, j 
šiais metais išnuomavo dideles, I 
gražias patalpas prie Des Plai- j 
:.es upės, ir staiga be jokios re- . 
idamos — '65 vaikai (nuo 3-12 j 
metų) užsiregistravo šiai dienosi 
stovyklai. 

Pirmą dieną visi vaikai prisi
segė popierinius "Lapus"" užra- • 
šytais savo vardais, ir tada bė-; 
go prie savo grupės. Vaikai bu-; 
vo organizuoti pagal metus 
(pvz. vaikai nuo 3-6 metų vie- I 
6og-grupėj) į tris grupes. Vi-' 
soms grupėms r-rogramos buvo 
įvairios ii įckmuos. Visa sto
vykla gerai suplanuota ir tvar- j 
kingai pravesta. Austė Vygan-
lienė apsiėmė stovyklos virši
ninkės pareigas, ragino vaikus. 
kalbėti lietuviškai ir vis stebė
jo laikrodį ir dienotvarkę. Be 
to, kiekvieną dieną viena iš ki
tų penkių mamyčių buvo dienos 
koordinatorė (šeimininkė). Kas
dien du sykius buvo skanūs ir 
sveiki užkandžiai, o vaikai iš 
namų atsivežė savo priešpie- ' 
čius. Svečiams, kaip namuose, į 
kavos ir užkandžių buvo ant 
stalo. 

Rasa šoliūnaitė su savo akor-1 
deonu ir švilpuku ugdė ūpą ir I 
pranešė dienotvarkę. Ji kas ry- \ 
tą pradėjo dieną su valandėle 
dainų, šokių ir žaidimų išmank-
štinti visus muskulus. Ji turbūt 
ilgiausias valandas praleido ant 
kelio, kasdien iš Lemonto auto
mobiliu važiuodama. 

Daug tėvų prisidėjo kaip 
prelegentai ir užsiėmimų vado
vai, ir dar buvo gera grupė jau- . 
nų vadovų: Alytė Gražytė, labai 
mylima mažiausių mergaičių. 
Linas ir Vidas Pauliai, Tomas 
Yaitys. Tauras Šmulkštys. Dai
na 21iobaitė ir Vaidas Užgiris. 

Stovyklėlė vyko savaitę — 
birželio 14—18 d. Ir buvo tiek 
užsiėmimų, tiek įspūdžių, kad 
visi labai pa vargo. Mamytėm iš 
tolimesnių pietinių ar vakari
nių priemiesčių buvo per toli 
važiuoti kasdien, tai daug kas 
nakvojo pas draugus Skokie, 
VVinnotka, Arlington Heights ir 
kt. sutaupyti sau laiką. Be to. 
pas draugus miegoti — tai pri
dėjo savaitei stipresnės stovy
klinės nuotaikos. 

Kaip minėjau, programa bu
vo išsami ir įvairi. Parmadienį 
dr. M. Gaižutienė visoms trims 
grupėms aiškino keramiką. Vai
kai lipdė žvakides, dubenis ir 
lėkštutes. Penktadienį dr. Gai
žutienė grįžo į stovyklą su vi
som iškeptom, kietom "dova
nėlėm" tėveliams. Vilius Dun-
dzila pravedė pasikalbėjimus 
dvasinėm temom. Dr. S. Užgiris 
aiškino apie automobilių dina
miką ir statybą ir po to vyko 
mašinų (model cars) rungtynės 
ant ilgo guminio kurso pievelė
je. L. žliobienė pravedė sportą. 
Estų namai turi didelį baseiną, 
kur didesni vaikai maudėsi, o 
mažiukai lakstė per purkštuvą 
ir taškėsi mažam baseine. 

Antradienį vyko vandens 
sportas. Dr. Jurgis Anysas aiš
kino apie buriavimą. Kamba
ryje vaikai išmoko, kaip rašyti 
savo vardus su buriavimo alfa
betu — vėliavėlėm. V. Paulienė 
atvežė šeimos laivukus, ir gru
pės irklavo upėje Algio Juškio 
ir kitų tėvų priežiūroje. Nuir
klavo vaikai prie salos, kur Dai
va de sa Pereira pravedė pira
tų lobio ieškojimą. Nors lijo, 
visi piratai su tinkamomis po
pierinėmis kepurėmis grįžo lai
mingi ir turtingi. -

Austė Vygantienė ir Daiva de 
sa Pereira suruošė gamtos kam
barį, kur buvo visokių ekspona
tų — kelios dėžės iš Field Muzie
jaus rodė ukniakalnių struk
tūrą, anglių kasyklas ir paukš
čių rūšis. Plakatai aiškino apie 
gyvulių ypatybes, ir buvo pėd
sakų štampai ir skaidrių pamo
ka apie pėdsakus. Mikroskopas 
su t i r iamais stiklo eksponatais 
ouvo ] . ik3 tas didesniems vai
kams, kartu su visokiais ekspe
rimentais. Bet ypatingai įdomu 
visiems vaikams (ypač mažiu
kams) buvo narvelis, pilnas 
viščiukų. Jie gyveno po švie
som, kelių dienų amžiaus ir per 
tą savaitę daug cypė ir paaugo. 
Vaikai dažnai juos lankė ir lesi
no, ir vieną dieną viena stovy
klautoja atsivežė iš namų savo 
papūgą jiems palaikyti kom
paniją. 

Trečiadienį Rita Valkiūnienė 
pravedė dailės darbus, ir vienas 
projektas buvo kartu gamtos 
ir meno pamoka. Vaikai iš 
gipso statė ugniakalnius, ku
riuos jie vėliau nudažė. Penkta
dienį daktarai Mindaugas ir 
Austė Vygantai pravedė užde
gimą chemikalinių sprogimų. 

Visą savaitę didesni vaikai 
triūsė prie lėlių teatro. Pati sce
na ir teatras pastatytas Daivos 
de sa Pereira. Raminta Lapšie
nė tvarkė lėlių ir scenų papuo
šimus, vaikų darytus. Austė 
Vygantienė perrašė Jūratės No-
rūnės pasaką "Gintarėlės" į 
vaidinimą ir režisavo deklama
vimą. Pasiruošimas vyko visą 
savaitę, o pats vaidinimas užbai
gė stovyklą. Daiva paruošė un
dinių kostiumus, ir Laima Šal
čiuvienė sugalvojo šokį. 

Daina ir Laima Sidrytės pra
vedė visoms trims grupėms ke
pimą — didelė virtuvė pavirto 
į miltuotą saldumynų karalystę. 
Vaikai labai energingai kepė 
meduolius ir meškiukus, dėlio
jo razinkas ir saldainiukus į sa
vo kepsnius. Dr. Jonas Valaitis 
negalėjo dalyvauti, tai Daiva de 
sa Pereira pravedė kursą apie 

goninės visokių prietaisų, aiški
no vaikams, kiek ir kokių bak
terijų yra mūsų kūnuose ir val
giuose. Visi vaikai gavo progą 
patepti stikliuką su bakterijo
mis ir kitą dieną pamatyti, ko
kie ten gyvūnai išaugo. 

Ketvirtadienį visi mokėsi mu
zikos. Vienas stovyklautojas iš 
Mihvaukės rajono, Gintas Ja
nušonis, atsivežė pilną būgnų 
prietaisą ir kartu su Daiva de 
sa Pereira (prie fortepijono) I 
demonstravo muzikos taktą ir I 
ritmą. Daiva aiškino dainą ir 
gaidų struktūrą, ir visi vaikai 
prisidėjo prie ritmo su visokiais 
mušamais instrumentais. Net 
visas namas drebėjo. 

Raimundas Lapšys pastatė 
savo stiklo graviravimo mašiną 
netoli scenos ir demonstravo 
vyresniems vaikams kaip stiklą 
piaustyti. Oi! Kiek žvaigždučių 
ir snaigių sumirgėjo miške tą 
vasaros dieną! 

Netoli Estų namų buvo ūkis 
ir valdžios parkas. Visi vaikai 
spėjo ten nuvažiuoti aplankyti 
ožkas, kalakutus, avis ir trakto
rius ir kartu išmokti apie ra
jono augalus. Penktadienį, kai 
vieni ten važiavo, dr. Mindau
gas Vygantas kitai grupei la
bai kantriai' aiškino pirmosios 
pagalbos metodus, kaip smau
giamus, skęstančius ir kraujuo
jančius žmones gelbėti. 

Mano vaikai mažiuliukai, tai 
aš laikiausi prie darbelių stalo, 
kurį tvarkė Raminta Saib ir 
Laima Šalčiuvienė. Jos prisive
žė tiek popieriaus, dažų, klijų, 
medžiagos, lentelių ir kibirų, 
kad mes labai turtingi grįžom 
namo! Puikus spalvotas me
džiagos alfabetas kabo dabar 
namuose ant sienos ir laivelis, 
pastatytas iš medžio, dar plau
kia. Jos ii mokė dainas, šokius, 
gamtinius mokslus (ar juodas 
ar baltas nudažytas akmuo 

j greičiau įkaista saulėj), skaitė 
. vaikučiams knygas, statė smė-
j lio pilis ir dar turėjo kantrybės 
j ir švelnumo nušluostyti ašarėles 
I nuo nuvargusio vaiko veiduko. 

Penktadienį baigėsi stovykla 
• vaidinimu ir pasirodymais (pia-
! ninu ir smuiku pasididžiavo mu-
I zikantai). Rasa šoliūnaitė išda-
į lino medalius — kiekvienas sto-
j vyklautojas gavo bent vieną ap-
į dovanjimą už šypseną ar laimė-
Į jimą. Tėveliai sunešė skanių 
; patiekalų, ir kartu visa stovy
kla vakarieniavo. Buvo B oos 

j ir grybų, vaisių ir napoleonų. 
Pažvelgus į tą savaitę, reikia 

1 stebėtis tomis pastangomis. 
1 Kiek energijos tos šešios mote-
! rys turėjo — suplanuoti ir įgy-
į vendinti tokią išsamią ir sud^ 
I tingą programą! Aiškiai pri-
I tyrusios motinos, mokytojos, 
skaučių ir ateitininkių vadovės, 
mokėjo kaip vaikus tvarkyti ir 

1 linksmai ūpą išlaikyti. Stovy
kla buvo pavyzdinga ir įkvėpi-

, mas, ką maža žmonių grupė ga-
' Ii pasiekti, kai pasistengia. Be 
' jokios organizacijos užnugario, 
I be jokios politikos, susiburti ir 
j pabandyti smagiai praleisti sa-
I vaite miške, ką nors išmokti ir 
Į 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas ALBINAS STUKAS, s. Juo
zo. Gimės apie 1916 m. Prieš karą gy
veno Lietuvoje, Kupiškio valsčiuje, 
Civonių kaime. 

Ieško JONAS KAULAKYS, Gorkio 
*—2, Vilnius, Lithuania, USSR. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 

AMERIKOJE SEIMAS 
(Telefoninis Vytauto Kasniūno 

pranešimas). 
SLA 61-masis seimas, vykęs 

St. Petersburg Beach liepos 5-7 
dienomis, praėjo darbingai, dar
niai, pasižymėjęs atstovų gau
sumu. Priimta eilė svarbių nu
tarimų, naudingų pakeitimų ap-
draudoje bei organizaciniame 
gyvenime. Ona Indrelienė iš 
Toronto išrinkta garbės nare. 

, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. liepos mėn. 15 d. 5 
I ' 
j Sekantis seimas. 62-sis, vyks t ta iki kito seimo. SLA prezi

dentu perrinktas Povilas Dargis 
iš Pittsburgo, Pa., St. Peters-
burgo lietuviai nuoširdžiai ir 
draugiškai priėmė seimo atsto
vus. 

[ Chicagoje 1986 m. ir bus apvai
nikuotas 10O metų veiklos jubi
liejumi. Buvo patvirtinta nau
jai išrinktoji SLA vykdomoji 
taryba, kurios kadencija pratęs-

1 

j UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNITURE REFIN1SHING 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Ouality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th St 

Cicero, m 60650, Tel. 652-4795 

iiiiiiimuiHimiiiiimmiiiiiiHiiii'mmiu 
S 0 P H !E B A R Č U S 

RADIO SF.FVIOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojarna iŠ nuosavos studijc 

Marųuette Pke., vedėja Aldona Dauku« 

7159 So. Maplevvood A ve., 
Chicago. IL 60629 
Tai. — 778-1543 
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AtA PETRAS ŠAKINSKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marque t t e Parko apyl. 
Mirė liepos 14 d., 1982, 11:40 vai . ryto, sulaukęs 78 m. 

amž iaus . 
G i m ė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Žagarės valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasi l iko didel iame nul iūdime žmona Julija (Pukinskaitė), 

duktė A lma Burienė, žentas Langas, anūka i Povilas ir Jonas , 
pusbrol ia i William Josephs su žmona Ann, Stanley su žmona 
Hilda, Walter su žmona Joan , J o s e p h su žmona Diane ir J o h n 
su ž m o n a Phyl l i s Kaikeriai, sesers duktė Sylvia, 3 pusseserės 
J o s e p h i n e Mockaitis su vyru Ignacu . Susan Shukis, ir Stella 
Zelnis su vyru Richard, dėdina Apolonija Kaikerienė ir kiti gimi
nės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Pr ik lausė Liet. Tautos Fondui ir Union Pier N a m ų sav. dr-
jai . 

K ū n a s bus paša rvo tas ketvir tadienį nuo 5 iki 9 vai . vak. Pet
kaus M a r q u e t t e koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

La idotuvės įvyks šeštadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 10 vai . 
ryto b u s a t lydė tas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pama ldos už velionio sielą. Po 
p a m a l d ų bus nulydė tas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoš i rdž ia i kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
t a m u s d a l y v a u t i šiose laidotuvėse. 

_ 
Nuliūdę: Ž m o n a , d u k t ė , ž e n t a s i r a n ū k a i . 
La id . direkt . Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1982 m. 
liepos 13 d., 8:10 vai. ryto, sulaukusi senatvės, mirė mūsų mylima 
mamytė, uošvė ir močiutė, 

A. + A. 
PRANCIŠKA JUŠKIENĖ 

Pranašyte 
Gyveno Chicago, Illinos, Marąuette Parko apyl. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Joniškyje. 
Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Birutė Kaščiukienė, žentas 

Jonas, anūkai Jonas ir Darius; 2 sūnūs: Nardis, marti Severiną, anū
kas Egidijus su žmona Laura, ir Vytautas, marti Irena, anūkas Vik
toras; svainis Stasys Juškus; Lietuvoj duktė Regina Baturienė, anū
kė Egidija su vyru Kostu, proanūkė Kristina; kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Albino. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį nuo 5 iki 9 vai. vak. ir ketvir-

tadient nuo 2 iki 9 vai. vak. Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 
71 st Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 16 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. P J Pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir proanūkė. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.fA. 

PRANAS ODINAS 
Jau suėjo treji metai, kai mes netekom savo bran

gaus vyro, tėvo ir senelio. Mirė 1979 m. liepos 19 dieną. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteika jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos: Marijonų 
koplyčioj liep. 19 d. 7 v. r., Italijof-Romoj, Omaha, Nebr. 

Maloniai prašau gimines ir pažįstamus prisiminti 
ir pasimelsti už a. a, Prano Odino sielą. Pasiliekam 
skausmo prislėgti. 

Žmona AKVILINA, VAIKAI ir ANŪKAI 

A. f A. 
PETRUI MARČIUKAIČIUI mirus, 

jo mylimą žmoną ELENĄ, dukteris BIRUTĘ TAURTE 
NĘ, REGINA JANUKAITIENĘ, jų šeimas ir kitus ar
timuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu prisiminsime maldose, kad Aukščiausias jums vi
siems suteiktų stiprybės, o minusiam amžinos ramybės. 

REGINA, NIKODEMAS REIKALAS 
ANITA, VISMANTAS REIK ALAU 
GRAŽINA, MARK HAMILTON 

A A 

JOSEPHINE MANKUS 
PAGAL TĖVUS KLTKUS 

Gyveno Chicago. Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 13 d.. 1982 m., 11 vai. ryto. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jennie Povilaitis, žentas 

Matt. sūnus Walter Dubinskas, Sr., marti Margaret, 7 anūkai: Patri-
cia Morgan su vyru Larkin, Margaret Janners, Vv'alter, Jr., su žmo
na Patricia, Joseph, Raymond su žmona Yvonne, Robert, Douglas 
Dubinskai, 12 proanūkų. sesuo Petronėlė Novikas, dukterėčia Genė 
Sabalauskas su vyru Antanu ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionė buvo senelė a. a. Sgt. Gerald Cragg. 
Priklausė Am. Lietuvių Piliečių klubui. Suvalkiečių dr-jai. Sa

kių klubui, 2emaičių klubui. Joniškiečių Kultūros klubui, 2agariečių 
liet. klubui ir Darius - Girėnas Ladies Auxiliary Post No: 271 A.L. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. ir penktad. nuo 2 iki 9 v. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 17 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkal. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. — 476-2345. 

Buv. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos CV pirmininkui 

A. f A. JONUI KUPRIONIUI 
mirus, skausmo prislėgtiems žmonai MARIJAI, sūnui AL
GIUI, dukroms DANUTEI ir DALEI reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 

LŽS CENTRO VALDYBA: 
Jurgis Janušaitis, Algirdas Pužauskas, 

Petras Petrutis, Vytautas Kasniūnas ir 
Bronius Juodelis 

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 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 09th STREET Tel. REpoblic 7-121S 
11028 Southwest Hi«jhw*y, Palos ffllls, m . Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette S-S572 

YASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 59tfa AVE., CICERO, ILL. TeL OLyaųOe t - l OOS 
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D R A U G A S , ketvir tadienis, 1982 m. liepos mėn. 15 d. 

X Lietuvos Vyčiu Senjorų 
, i kuopos susirinkimas įvyks šį 

| šeštadienį, liepos 17 d., pirmą 
' valandą popiet Vyčių salėje. Val

dyba kviečia visus narius a ts i -
: lankyti. 

X Chicagos ir Clevelando 350 
s k a u t ų ir skaučių šiuo laiku sto
vyklau ja R a k o stovyklavietėje, 
Cus ter , Mich. Stovykla tęsis 
nuo liepos 10 iki liepos 24 d. 
S tovyk lau jama keturiose pasto-
vyklėse. O r a s geras, nuotaika 
pakili . L iepos 17-18 dienomis 
s tovykloje laukiama apsilankant 
tėvelių ir svečių. 

X Iš š v . Kryžiaus ligoninės, 
ilgai dirbę, šiuo metu išėjo į 
pensiją šie t a rnau to ja i : Mar-
cella Anuzas , Stasė Miliauskie
nė, J im Staszak , Marcella Ster-
bis i r Ka t ie VVojcik. Jie visi sa
vo uoliu d a r b u yra užsi tarnavę 
ligoninės personalo pagarbą. 

X Dr. Algis Gleveckas šiemet 
Chicagos skau tų ir skaučių sto
vykloje, R a k ė , rūpinasi stovy
klautojų sve ika ta . 

X Va len t inas Saladžius. Mia-
mi Beach, Fla. . y ra a tvykęs į 
Chicagą, lanko savo ^n^ines, 
d r a u g u s i r pažįs tamus. V. Sa
ladžius y r a žinomas kaip peda
gogas , visuomenininkas ir kaip 
blaivybės puoselėtojas. Gyven
d a m a s nepr ik lausomoj Lietuvoj 
buvo Lietuvių Blaivybės sąjun
gos n a r y s ir a r t imas bendradar
bis "Blaivybė ir Sveikata", ku
rią r edagavo dr. J . Bagdonas. 
J i s da lyvavo ir "Draugo" ge
gužinėje. 

X " In t e r com" , šv . Kryžiaus 
ligoninės informacinis la ikraš
t is , duoda d a u g žinių iš ligoni
nės darbų, ypač daug iliustraci
jų — net t r i s puslapius — iš 
l igoninės pareigūnų užsiėmimų 
pagelbėt i l igoniams. Laikraš t i s 
išleistas liepos 8 d. data. 

X Aldona ir Juozas Ankai, 
kepyklos "Balt ic Bakery " savi
ninkai. " D r a u g o " gegužinei pa
aukojo s avo kepamą skanią duo
ną ir pyragą . A. i r J. Ankai su 
sūnumis Algiu ir Vytu sėkmin
ga i vadovauja kepyklai ir dviem 
k r a u t u v ė m (2616 West 69th 
St . , 4627 S. Hermi tage Ave.) . 
" D r a u g o " renginių komisija vi
sa i A n k ų šeimai t a r ia nuoširdų 
ačiū. 

x D a n a Kurauskienė, Mar-
ąue t te Delicatessen, 2552 W. 
71s t St.. Chicago. savininkė, vi
somis progomis paremia "Drau
gą". Šį k a r t ą "Draugo" geguži
nės pa reng imo komisijai įteikė 
ka ip dovaną ketur is didelius py
r agus . Nuoš i rdus ačiū. 

X J o n o Vaičiūno mirt ies vie
nerių m e t ų sukaktį minint šv. 
Mišios b u s a tnašaujamos šešta
dienį, l iepos 17 d., 7 vai . ry to 
Svč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąue t t e Parke. Gimi
nės ir paž įs tami prašomi šv. Mi
šiose da lyvaut i . 

Žmona Laima 
(pr . ) . 

x Kaz io Binkio "Atžalynas" . 
K a s t u r i t e šią knygą, prašome 
r a š y t i : " D r a u g a s " . 4545 W. 
63rd St . , Chicago. Dl. 60629. 
Dėl ka inos susi tarsime. 

(pr . ) . 

x A r j f e q bankas a r taupy
m o bend rovė moka j u m s 8% u i 
t a u p o m ą j ą sąskai tą — (Pass-
b o o k ) ? J e i ne — kreipki tės į 
L ie tuv iu Fondo Fed. Kredito 

(ak.) . 

x Kun. dr. Povilas Bagažms-
kas , ilgai profesoriavęs Kolum
bijoje, o dabar gyvenąs ir dir
bąs pastoracinį darbą kaip kle
bonas Central, Xew Mexico, 
s iųsdamas prenumeratą už 
"Draugą", pridėjo 150 dol. auką 
lietuviškai spaudai stiprinti. Už 
tokią gražią auką profesoriui 
nuoširdžiai dėkojame ir reiškia
me linkėjimus dabartiniame da r 
be. Kun. dr. P. Ragažinskas 
jau ne pirmą kartą ateina pa
galbon spaudai su didesnėmis 
aukomis. 

x Elena Gerčius, buvusi 
ALRK Moterų sąjungos. 46 kuo
pos pirmininkė, buvo sunkiai 
susirgusi. Grįžo iš š v . Kryžiaus 
ligoninės ir sveiksta pamažu 
namuose. Ją slaugo jos dukte
rys Mary Anna, Cnarlotte ir 
sūnus Bernardas. 

x LB Brighton Parko apy
linkės valdyba būna maloniai 
nuteikta, kai šioje apylinkėje 
gyvenę lietuviai, persikėlę į ki-

i t a s gyvenvietes, mielai pasilieka 
šiose apylinkėse Bendruomenės 

I sąrašuose ir dar paremia jos 
' darbus. Pvz., Valerija ir Alfon

sas Kliknai, gyveną Western 
Springs, net neskatinami, at
siuntė stambesnę auką apylin
kės lietuviškiem darbam pa
remti. 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 

Vinco Krėvės akademija Los Angeles, Calif"., Cia dalis talkininkų. Iš kairės: D. Barauskaitė, 
Barauskaitė, D. Vizgirdienė, O. Razutienė, N. N.; (stovi): A. Kliorė, A. Balutis, J. Matulaitis 
ir Vilkas. 

IŠ A R T I IR T O L I ' 

J. A. VALSTYBĖSE 
— "Darbininkas' ' vasaros 

atostogose neišeis liepos 18-24 
savaitėje. Pranciškonų spau
s tuvė atostogoms uždary ta nuo 
liepos 3 iki liepos 25 d. Jokie 
spaudos darbai nebus atliekami, 
išskyrus pirmas dvi savaites 
"Darbininko" savaitraščio pa
ruošimą. 

kyklą. Pirmoji grojo orkestre) 
ir baigdama gavo garbės pažy
mėjimą, antroji gavo ketverių 
metų stipendiją studijuoti Con-
cordia kalegijoje. 

PASIŽYMĖJO ORO 
K A B Ė T A S 

Edvardas Kru tu l i s , Liucijos ir 
Severino Krutul ių sūnus , majo
ro laipsnio k a d e t a s Amer ikos 
Civil Air P a t r o l ( k a r o aviacijos 
pagelbinis v i ene t a s ) , šiomis die
nomis sužinojo, k a d j is y r a pa
kviestas da lyvau t i šių metų 
tarptaut inėje oro kade tų pasi
keitimo programoje , š io je pro
gramoje, be J A V , dalyvauja 
keturiolika kitų pasaul io k ra š 
tų oro kadetai . P r o g r a m o s ats
tovų uždavinys y r a skat in t i 
tarptautinį bendradarbiavimą, 
draugiškumą bei gerą valią ir 
tuo būdu būt i s avo k r a š t o am
basadoriais. K a i p vienas iš 
JAV atstovų, E d v a r d a s liepos 
18 d. išvyksta į VVashington, D. 
C , ir iš t en — t r i m s sava i tėms 
į Vokietiją. Ten b ū d a m a s tu rės 
progos susipažinti su Vokietijos 
kraš tu , oro kade tų vienetais i r 
kitų kraš tų a t s tova is . 

i Edvardas šiuo metu y r a sa-
į vo vieneto vado pavaduotojas . 

- Qoebecko provincijos pen- Už nuopelnus veikloje y ra ap-

V. Gedgaudienė, R. 
Asta Grakauskaitė 
Nuotr. A. Gulbinsko 

KANADOJE 
— Kun. d r . Viktoras Skiian-

džiūnas buvo pagerbtas Kolum
bo Vyčių, kurie šiemet švenčia 
savo įsikūrimo šimto metų su-

— Prel. Ladui Tulabai buvo j kaktį. Kun. Skilandžiūnas buvo 
surengtas vienintelėje New Yor- Į jų kapelionas Ottavvoje, Ont. 
ko parapijoje, Aušros Vartuose, i Jis iškilmėse pasakė ir pagrin-
pagerbimas. Svečius sukvietė | dinę kalbą. Taip pa t gavo Ko-
ir šv . Kazimiero lietuvių kolegi- į lumbo Vyčių pažymėjimą, 
jos rektoriaus pagerbimą suren-

X N A M A M S P I R K T I P A 
S K O L O S duodamo* ma ia i a me-

" laea in ia ia jmokėjimais i r priei
namąja nuošimčiais . Kreipki tės 

Z"Į M u t u a l Federa l Savings, 2212 
W e s t C e r m a k Road — Telef. 
V I 7-7747. (ak.) 

x D e n g i a m e ir Taisome visa 
rOHų štbogam. U ž savo darbą 
g a r a n t u o j a m e ir esame apdraus 
t i . S k a m b i n k i t e Arvydui Kiekai 
teL 434-9655 a r b a 737-1717. 

(•k.). 

Jūratė Tautviiaitė dainuoja LB East 
Chicagos apylinkės valdybos sureng
tame baisiojo Birželio minėjime. 

x Rako stovyklavietės (Cus
ter. Mich.) vadovybė praneša, 
kad reikalui kilus su stovyklau
jančiais skautais ir skautėmis 
galima susisiekti telefonuojant: 
•'Aušros Vartų" tuntui — (616) 
757-3372, "Kernavės" tun tu i 
— (616) 757-2572, "Lituanicos" 
tuntui — (616) 757-2791, "Ne
rijos" tuntui — (616) 757-3693 
ir Ambulatorijai — (616) 757-
3440. Telefonuoti vaikams tik 
svarbiam reikalui kilus. 

x Santara - šviesa, Chicago, 
111, per Vytautą Vepštą atsiun
tė 31.38 dol. dienraščio para
mai. Už lietuviško žodžio verti
nimą nuoširdus ačiū. 

x A. a. Izabelės Pemkienės 
vienerių metų mirties sukakčiai 
paminėti šv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamos St. Isaac Jo-
gues bažnyčioje, Hinsdale. 111., 
liepos 15 d.; ir Chicagoje, švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
liepos 17 d., 6 vai. vak.. o lie
pos 21 d., 7:30 vai. ryto šv. Mi
šios bus aukojamos už a. a. Iza
belės draugus ir geradarius. 

(pr . ) . 

x Paremkite Balfo šalpos 
darbą! Liepos 18 d., sekmadie
nį, bus Balfo gegužinė Jaunimo 
centro patalpose. Pradžia 12 
vai. Veiks baras, bus dovanų 
paskirstymai, muzika ir kiti 
įvairumai. Kavinė pradės veikti 
10 vai. Gegužinės talka pasi
stengs, kad valgių netrūktų. 
Atvykite! Savo dalyvavimu ir 
auka padėsite sušelpti varge 
esančius sesį ir brolį lietuvius. 

(pr . ) . 

gė naujasis Aušros Var tų para
pijos klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas. Prel. L . Tulaba, 
paviešėjęs Amerikoje ir Kana
doje daugiau kaip mėnesį laiko, 
aplankęs Chicagą, Los Angeles, 
VVinnipegą, Torontą ir kitas lie
tuvių gyvenamas vietas , liepos 
5 d. iš New Yorko išskrido atgal 
į Romą. 

— Putnamo seselių sodyboje 
Lietuvių diena — gegužinė bus 
liepos 25 d., sekmadienį, prade
dan t 11 vai. šv. Mišiomis, pa
mokslu ir po to pietumis. "Ne
ringos" stovyklos mergaitės 3 
vai. p. p. atl iks meninę progra
mą. Seselės kviečia visus da
lyvauti. Ekskursi jos rengiamos 
iš Bostono, New Yorko, Har t 
fordo ir k t . 

— Rūta Kidolytė ir Kristina 
Česnavičiūtė su pasižymėjimais 
baigė Richmond Hill aukšt. mo-

x Dr. Antanas i r Birutė čiu-
riai, Lake Zurich, 111., visuome
nininkai, mūsų rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą atsiuntė ir 
25 dol. dienraščio stiprinimui. 

i Dr. A. ir Birutę Ciurius skelbia
me garbės prenumeratoriais, o 
už auką nuoširdus ačiū. 

— A. a. Aleksas Makarevi-
čius, buvęs Lietuvos savanoris-
kūrėjas, 79 m. amžiaus, mirė 
balandžio 12 d. ir palaidotas P i -
necrest kapinėse Ottawoje, Ont. 
Liko žmona, sūnus ir duktė. 

— Dr. Ona Elvikytė, Sofijos 
Kudakaitės ir a a. Antano El-
vikių duktė, baigė Londono uni
versitete dantų gydytojos ir 
chirurgijos skyrių, įsigydama 
daktarės diplomą. Pr ieš kele
rius metus ten p a t baigė bio
logiją. Hamiltone lankė šešta-

sininkų globos ministerė suren
gė dešimtmečiui paminėti suva
žiavimą Montrealy, kuriame da
lyvavo 600 Quebecko provincijos 
klubų. Kiekvienas klubas galė
jo siųsti po keturis atstovus. 
Parodoje išstatė meno dirbinius. 
Montrealio auksinio amžiaus 
pensininkų klubui "Rūta i" a t s 
tovavo Juozas Šiaučiulis, kuris 
laimėjo antrą vietą u ž savo me
džio drožinį Aušros Vartų Ma
rijos paveikslą — mozaiką. 

— Lietuviu namai Toronte 
šiemet švenčia 30 metų savo įsi
kūrimo sukaktį. Sukaktis bus 
minima rudenį. Tai sukakčiai 
yra pakviesta sol. Dana Stan-
kaitytė iš Chicagos ir muz. D. 
Viskontienės vadovaujamas To
ronto dainų vienetas "Volun
gės". 

PreL dr . Juozas Tadaraus-
kas, Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonas, birželio 6 d. 
šv. Mišiomis ir akademija salė
je atšventė pavo kunigystės 
45-rių metų sukaktį. Sveikino 
Lietuvos gen. konsulas dr . J. 
Žmuidzinas, kun. J. Liauba, kun. 
A. Simanavičius, K. Mikšys. Bu
vo sugiedota ilgiausių metų. 
Meninę programą atliko Elena 
Dauguvietytė - Kudabienė ir Ka
zys Bungarda . Hamiltono lietu
viai nuoširdžiai sveikino 
kleboną. 

dovanotas įvairiais pažymėji-

Edvardas Krutulis 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

l i e p o s 15 d. 
1945 m. I ta l i ja paskelbė ka

rą prieš Japoni ją . 
1963 m. J A V , Br i tani ja i r 

Bov. Sąjunga p r a d ė j o d e r y b a s 
dėl branduolinių ginklų bandy
mų uždraudimo. 

1974 m. g r a ika i kar in inkai 
gavo Kipre pašal ino a rk ivyskupą Ma-

karios iš prez identūros . 
1975 m . J A V "Apol lo" ir Sov. 

— Toronto lietuviai pensinin- j Sąjungos "Soyuz" paki lo susiti
kai jau baigia susitarti s ta ty t i į^mVL[ erdvėse, 
savo namus . Gauta paskola,! 1 9 g l m . p į rmą k a r t ą sovieti-
nupirktas sklypas ir pasirašyta • n i o b l o k o is tori joje lenkų k o -
sutart is . Gavus leidimą, tuoj j m u n į s t ų p a r t i j a i šs i r inko savo 
bus pradėti statyti namai. Mo- i v a d u s g i a p t u ba l sav imu. 

x Jonas Petrai t is , 
Poška, Antanas Zaura , Stella 11 
Gencevičius, Chicago, 111., To
mas Petkus, Wilmette, Dl., Ro
m a s Malela, Cicero, UI., Dalia M. 
Boyevienė. Oak Fores t , Dl., pra
tęsdami prenumeratas , atsiuntė 
po 5 dol. aukų. Laba i ačiū. 

dieninę lietuvišką mokyklą ir | t e r y s ^ p p a t organizuojasi į 
baigė visus 10 skyrių. Kalba ir į pensininkų klubo vienetą. 
rašo gražiai lietuviškai. Šoko, — A. a. K a z y s Tchorznickis , 
"Gyvatare" ir vaidino "Au-1 — Londono, Ont., Šiluvos Ma- 6 2 m . amžiaus , mi rė Ottavvoje 
ku re" su gastrolėmis net už Ka-! "*** Parapija turėjo metinę gegužės 15 d. Pa l iko liūdesyje 
nados ribų. Ugoms studijoms vakarienę, kuri praėjo su geru žmoną i r s ep tyn i s va ikus , ku-

Kazys [gavo iš valdžios paskolą. V i - J I " * 1 * ' 1 "- Atidarė komiteto 
' pirmininkas V. Gudelis 

x Dr. F . Tallat-Kelpsa, Ever-
green Park , Dl., užsisakė nau
jausių leidinių ir d a r pridėjo 15 
dol. auką lietuviškos knygos 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

X Marija Soltanas, Jupiter, 
Fla., pratęsdama prenumeratą, 
atsiuntė ir 15 dol. auką dien
raščio stiprinimui. Labai dėko
jame. 

x Bronius Ginčauskas su 
žmona Michalina, Hamond, Ind., 
atvyko į "Draugo" gegužinę, 
įsigijo naujausių leidinių, pra
tęsė "Draugo" prenumeratą su 
20 dol. auka . B. i r M. Ginčaus-
kus skelbiame garbės prenume
ratoriais, o už paramą tariame 
ačiū. B Ginčauskas yra buvęs 
LB East Chicagos valdybos pir
mininkas, o dabar y r a išrinktas 
į revizijos komisiją. 

jėgos, skirtos mokslui ir 
darbui, ir užsispyrimas vis
ką nugalėjo. Faku l te te buvo 
50 vyrų ir tik 5 mergaitės. Lie
tuvišku papročiu dr . Onutė 
džiaugsmu pasidalino pirmiau
sia su mamyte, kuri buvo dide
lė jos draugė ir pa r ama mora
liai ir, kiek išgalės leido, mate
rialiai. Tokių re ta moderniška
me Kanados gyvenime. Darbą 
dabar gavo gražiame VVaterloo 
mieste. 

i r pa
kvietė "Pašvaistės" chorą atlik
ti programą. Choras, vadovau
jamas muz. R. Vilienės, gražiai 
padainavo keletą dainų. Buvu
siam klebonui kun. J . Staškui ir 
dabart iniam klebonui kun. I. Mi
kalauskui buvo įteiktos dovanos. 
Sveikinimo žodžius tarė "Pa
švaistės" choro seniūnas A. švil
pa ir Lietuvių Bendruomenės 
vardu R. Vilebrektas. Salė buvo 
pilnutėlė parapiečių ir svečių. 

rių jauniaus ias y r a 14 metų. 
Palaidotas P inec re s t kapinėse . 

mais , jų t a rpe — Billy Mitchel 
i r Amelia E a r h a r t Awards. Šių 
metų birželio mėnesį Edvardas^ 
labai gera is pažymiais baigė; 
Dovvners Grove South High 
School. Lankydamas gimnazi
ją, E d v a r d a s kurį laiką taip pat 
lankė Lemonto Maironio litua
nist inę mokyklą ir aktyviai reiš
kėsi Lituanicos skau tų tunte. 

Grįžęs iš Vokietijos, Edvardas 
rudenį tęs mokslui Levvis uni
vers i te te , RomeoviDe, Dl. 

Sveikindami Edvardą už ypa
t i ngus pasiekimus, linkime toli
mesnės sėkmės aviacijos srity", 
bei universi te to studijose. '. 

D. S. R. ; 

* 
SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ 

Chicagos Lietuvių suvalkie
čių draugi jos pusmetinis narių 
sus i r inkimas vyko birželio 25 
dieną Vyčių salėje. Pirminin
k a s Leonas Vasilevas atidarė 
sus i r inkimą ir pasveikino visus 
nar ius , nes buvo susirinkęs gra
žus būrys . 

N u t a r i m ų sekret . Eugenija 
St rungienė perskai tė protokolą 
ir kitų valdybos narių praneši
mus . Viskas pr i imta vienbal
siai. Buvo pranešta , kad serga 
Vincė Trakan , Antoinette Kalys. 
Della Ketvir t is ir Be t ty Grygel. 
J o m s palinkėta gre i ta i susveikti. 

Į draugi ją įsirašė viena nauja 
n a r ė — E u g ' iiija Kerasevičienė. 
Ji buvo vienbalsiai priimta. 

Suvalkiečių draugija darbuo
jas i . J i surengė pora piknikų, 
k u r nariai ir svečiai susitiko ir 
l inksmai praleido laiką. Į praei
tą pikniką buvo atsilankęs ir 
svečias iš Waterburio, Conn., 
J u o z a s Strungys. Jis susitiko 
d a u g d raugų ir pažįstamų, ir 
pasidžiaugė, kad Suvalkiečių 
d raugi ja ta ip gražiai gyvuoja. 

Šiuo laiku draugi ja atosto
gau ja t r i s mėnesius — liepą, 
tugpiūt į ir rugsėjį. Po atostogų 
sus i r inkimas bus spalio 22 d. 

P o susirinkimo buvo vaišės ir 
malonus pobūvis. Nariai skir-

l s tėsi , linkėdami vieni kitiems 
j laimingų atostogų. 

Eugenija Strungys 

iiHiiHiiHiiiiHHimiiiiiiiiiiiiiiiinmnmiij 
Advokatas 

GINTARAS P. K P E M f 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

ftettad. 9—12 vai. 
i r pagal susi tar imą 

fniiinimimiitiiiiiinimHiimmiHiii'im 

Advokatas JONAS GIBAIT8S 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, niinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Da rbo vai . nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. r . iki 1 vai. d. 

LIETUVIAI NEPRALEISKIT PROGOS 
Daytona Beach, Floridoje Lietuvių korporacija Lithona siūlo jums 

townhausus - dviejų aukitų apartmentus. 

Prie vaišių stalo motinos dienos minėjime East Chicago, Ind., mokyt. dr. J. 
Rėklaitienė su sūneliu Viktoru, T. Navikaite ir Gary Lituanistinės mokyklos 
vedėja J. Galubickaitė. 

Ideali vieta. Kitoj gatvės pusėje Atlanto vandenynas. Gražus paplū-
dimis. 2uvavimas. Autobusų susisiekimas. Graži gyvenvietė. Jau 
10 lietuvių šeimų čia įsigijo nuosavybes. Kaina tik 59,000 dol.. Per
kant grynais pinigais duodama 2,000 dol. nuolaida. Galima parūpinti 
paskolą tik už 12 procentų. 

Teirautis telefonu 904—258-1390 Haris Lapin , arba rašyti 
Mr. Povilas Bložis, 122 Dundee Rd., Daytona Beach, Florida 32018. 

I D E A L I V I E T A G Y V E N T I L I E T U V I A M S ! 
VTLLA N O V A P LA N TA TI O N 

DAYTONA BEACH, FLORIDA 

Lietuvių korporacija stato 126 Townhausus (dviejų aukštų sujung
tus namus). 

Du miegamieji, 11/2 vonios, savas kiemas. 
3 mylios nuo Atlanto, dvi autobusų linijos nuvažiuoti j pajūrį, krau

tuves, ligonines, aerodromą. 
KAINA NUO 35.990, - dolerių. 

Rašykite: VYTENIS RAMANAUSKAS arba ALGIRDAS ALKSNINIS 
HALIFAX DESIGNER HOMES. INC. 

007 Lemon Sfc\, PORT ORANGE, FLA. 32019 
Arba skambinkite ''COLLECT* darbo metu (904) 788-0017 

i 


