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„Aušra", Nr. 39(79) 

Žvilgsnis į „Aušrą 
po šimto metų 

(Tęsinys) 
Straipsniuose randama ir 

tokio gimnazijos tipo, kuris 
nutolęs nuo gyvenimo, kriti
kos. Siūlomas realinės mokyk
los tipas, numatoma net pati 
mokyklų sistema: trejų — 
pradinė, dešimties metų — 
vidurinė mokykla. Aušrinin
kų nuomone, mokykla nėra 
internacionalinis šiupinys, o 
turi būti tautinė, nes gimtoji 
kalba mokyklose duoda 
geriausius rezultatus. 

Kritikuodamas savo laikų 
rusų mokyklą, la ikrašt is 
paskleidžia gana pažangių 
minčių ir dėl paties mokymo 
metodų: vaikas neturi būti 
verčiamas kalti, o išlavintos 
jo galios turi sąmoningai 
įsisavinti žinias; mokant kurį 
nors dalyką, turi būti einama 
nuo žinomo prie nežinomo. 
Imta rūpintis taip pat moky
tojų parengimu. Todėl lietu
viai raginami mokyti ne tik 
berniukus, bet ir mergaites. 

Tik trejus metus ėjo „Auš
ra". Tas mažutis sąsiuvinėlis 
išeidavo kas mėnesį. Kartais 
net rečiau. Kai tuo metu 
pasaulyje buvo leidžiami 
puošnūs ir modernūs ilius
truoti savaitraščiai ir dien
raščiai, tai „Aušra" buvo iyg 
k a i m i e t ė , k a i m i š k a i 
apsitaisiusi tarp Donų ir kil
mingų damų. O visgi ji nebu
vo be sumanumo, nebuvo tuš
čios galvos, šaltos širdies. 
Pradėjusi kukliu noru, anot J . 
Basanavičiaus „kad Lietuwoj 
Lietuvvei mokslą ir apszwie-
timą lietuvviszkose moksli-
nycziose gautų", ji savo 
užsimojimus konkretizavo, 
plėtė ir rodė lietuviams vis 
didesnius akiračius. 

Pradėjusi reikalauti sau 
minimalių kalbos teisių 
mokyklose, įstaigose ir spau
doje, pamažu savo užmojus 
realizavo, o jos pasekėjai juos 
plėtė toliau ligi valstybinės 
nepriklausomybės, ligi Vasa
rio 16-osios akto. Pradėjusi 
savo teisių reikalauti, ji skati
no lietuvius vėliau tas teises 
ginti ne tik žodžiu, bet ir dar
bu, netgi krauju. 

Slaptais keliais pasiekusi 
Lietuvą, trejus metus maitino 
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lietuviškojo žodžio ištrošku
sius tėvynainius, užžiebė 
tautinio judėjimo liepsną, 
atšildė ir įkaitino lietuvių šir
dyse tėvynės meilę. „Aušra" 
turėjo didžiulės reikšmės toles
niam tautiniam judėjimui. J i 
davė lietuvių tautai politinę 
orientacija, sugebėjo nors 
t r u m p a m subur t i įvairių 
pažiūrų lietuvių šviesuomenę 
bendram tikslui — kovai dėl 
š v i e s e s n ė s j o s a t e i t i e s . 
Kaskart vis daugiau atsirado 
įvairius mokslus baigusių 
lietuvių, kurie vėliau tapo 
tautos laisvės kovotojais ir 
vadais. 

Kas sužlugdė „Aušrą"? 
Neatsargus jos redaktorių 
aktyvumas, ypač tikėjimo ir 
dvasiškijos užgavimas suardė 
aušrininkų vienybę. Pradėję 
sutartinai dirbti, aušrininkai 
ėmė šiaušti šerį ne tik prieš 
svetimuosius, engusius ir 
alinusius Lietuvą, bet ir 
vienas prieš kitą. Pradėjusi 
lietuvių visuomenę skaldyti, 
„Aušra", kaip vėliau ir „Vil
tis", „Vilniaus Žinios", žlugo. 

Nuo „Aušros" ligi šios 
dienos mūsų visuomenėje yra 
daug sus iska ldymo, kurį 
mūsų pavergėjas visomis 
priemonėmis dar labiau didi
na. Divide et impera — 
skaldyk ir valdyk. Tai žino
mas nuo Romos imperijos 
laikų šūkis. O kas naudojasi 
šiais susiskaldymo, nesantai
kos ir net neapykantos vai
siais? O tie, kurie nori mūsų 
tautą pražudyti. 

Šiuo metu (nors, atrodo, po 
šimto metų jau turėtų mums 
rūpėti kitos problemos) vėl 
turime kalbėti apie kone
veikiamą mūsų gimtąją kal
bą, kurią iš mokyklų, įstaigų, 
įmonių, viso viešojo visuo
meninio gyvenimo pamažu 
stumia rusų kalba. Tai daro
ma planingai, nuosekliai, 
apgalvotai ir visomis totali
nio raudonojo režimo rafinuo
tomis priemonėmis, net daž
nai įžūliai, nesivaržant nei 
užsienio reakcijos, nei vidaus 
kasdienio pasipriešinimo. 

(Bus daugiau) 

Rinkimų kampanija 
Wa8hingtonas. — Po pasi

tarimų tarp abiejų didžiųjų 
partijų atstovų paskelbta, kad 
debatus tarp prezidentinių 
kandidatų organizuoja Mote
rų balsuotojų lyga. Spalio 7 d. 
Reagano-Mondale debatai 
įvyks Louisville, Ky. ir spalio 
21 d. Kansas City, Mo. De
batai bus pusantros valandos 
ilgio. Pirmas susitikimas 
nagrinės ekonominius klausi
mus, o antras — užsienio poli
tiką. 

Debatai tarp vicepreziden-
tinių kandidatų Bush ir Fer-
raro bus Philadelphijoje 
spalio 11 d. C"ia 45 minutės 
skirtos ekonominiams reika-
Ir.ms ir 45 min. — užsienio 
politikai. Visi debatai prasi
dės 8 vai. vakare Chicagos 
laiku ir bus transliuojami 
trijų televizijos stočių. 

V i c e p r e z i d e n t a s Bush 
pirmadienį dalyvavo Miami 
stadijone naujų Amerikos 
piliečių prisaikdinimo ceremo
nijose, kuriose 9,706 žmonės 
gavo Amerikos pilietybę. 
Daugiausia jų — ispanų 
kilmės. Viceprezidentas savo 
pareiškime ragino naujuosius 
piliečius balsuoti ateinančiuo

se rinkimuose. Minia šaukė 
viceprezidentui: „Four more 
years!" 

Kandidatas Mondale savo 
kalbose Clevelande, Detroite 
ir Wa8hingtone ragino klausy
tojus atmesti Reaganą, nes jis 
esąs pavojingas prezidentas, 
padaręs pasaulį daug pavojin
gesnį, negu buvo prieš ketve
rius metus. Dar ketveri metai 
nuves pasaulį ant bedugnės 
k raš to , kalbėjo Mondale, 
sakydamas, kad dabartiniai 
Reagano taikos žodžiai skirti 
ba l suoto jams užliūliuoti. 
Amerikos laukia gruodžio 
mėn. ne t ikė tumai : ka ras 
Centrinėje Amerikoje, Ameri
kos derybos su PLO, ginklų 
pardavimas arabų valsty
bėms ir naujos ginklų lenkty
nės, pranašavo demokratų 
kandidatas Mondale. 

Sovietų blokas 
kritikuoja Boną 

Palmdale, Calif. Rockwell International Corp. senieji strateginiai bombonešiai „yra senesni 
įmonėje Pentagonas parodė kviestiems svečiams už lakūnus". Demokratų kandidatas Mondale 
„Bl-B" bombonešio pirmąjį modelį. Šis bombo- tvirtina, kad jis šio lėktuvo finansavimą sustab-
nešis sukelia ginčų ir rinkimų kampanijoje, dys. 
Prezidentas Reaganas pasiryžęs jį gaminti, nes 

Etiopija ėmė 
„kurti socializmą" 

— M a l t o j e p o s ė d ž i a v o 
Viduržemio jūros neprisijun
gusių šalių atstovai. Nutarta 
reikalauti, kad Viduržemio 
jūroje svetimos valstybės 
neorganizuotų karo manevrų, 
neįvestų čia branduolinių 
ginklų. Konferencija atmetė 
Libijos skundą, kad Amerika 
vykdo agresiją prieš Libiją 
Sidros įlankoje. 

Adis Ababa. — Etiopiją 
per 10 metų valdė „laikinoji 
karinė administracijos taryba 
ir darbo žmonių organizavi
mo komisija. Abi šios keistų 
pavadinimų atstovybės buvo 
tvirtose pirmininko Haile 
Mengisto Mariam rankose. 
Rugsėjo 8 d. Adis Ababoje 
prasidėjo Etijopijos darbo 
žmonių suvažiavimas. Jame 
Mengistu pasakė, kad „nacio
nalinės demokratinės revoliu
cijos programa iš esmės 
įvykdyta". Dabar valdžią per
ims darbo žmonių partija, 
kurios uždaviniai — sudaryti 
materialinę — techninę bazę 
socializmo kūrimui. 

Vyriausybė jau parengė 
šalies ekonominio ir socia
linio vystymo 10 metų planą. 
Užsimota užtikrinti socialis
tinių gamybinių santykių 
viešpatavimą, kelti darbo 
žmonių gerovę ir kultūrą. 

Suvažiavime dalyvavo 
gausi delegacija iš Sovietų 
Sąjungos. J a i vadovavo 
komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius, polit-
biuro narys Romanovas. Jis 
pažadėjo Etiopijai moralinę ir 
materialinę paramą. 

Nauja Kanados 
vyriausybė 

Ottavva. — Kanadoje pir
madienį buvo prisaikdintas 
naujas ministerių kabinetas. 
Jis turi rekordinį 40 narių 
skaičių. Kabinete pirmą kartą 
yra šešios moterys, jų tarpe 
darbo ir energijos ministerės. 
Salia 28 ministerių, kurie jau 
yra buvę vyriausybėje, 12 
ministerių yra visai nauji. 

Užsienio reikalų ministerių 
pakviestas buvęs konservato
rių partijos vadas, devynis 
mėnesius buvęs premjeras Joe 
Clark, 45 metų. Sudarydamas 
vyriausybę, premjeras Brian 
Mulroney žiūrėjo, kad valdžia 
būtų padalinta svarbiausiom 
šalies provincijom: trylika 
parlamento narių iš vaka
rinių provincijų, vienuolika iš 
Ontario, 11 — iš Quebecko ir 
penki ministeriai iš rytinių 
Kanados pakraščių. 

Pralaimėjęs rinkimus libera
lų partijos vadas John Tur-
ner premjeru buvo tik 80 
dienų. Jis pirmadienį atsi
statydino, nelaukė naujos 
vyriausybės prisaikdinimo 
ceremonijų ir išvažiavo namo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinių Tautų pabė-
Etiopijos sostinėje daugybė *ėl"* komisariatas paskelbė, 

p a m i n k l ų p r o l e t a r i a t o k a d trya amerikiečiai preky-
vadams. Romanovas padėjo hos laivyno jūreiviai bus 
vainikus prie Lenino pamink- pagerbti Nanseno medaliu, 
lo, dalyvavo Karlo Markso J i e audringoje jūroje išgelbėjo 
paminklo atidengimo ceremo- 8 5 Vietnamo pabėgėlius, 
nijose. Cia dalyvavo ir Rytų Jūreiviai bus simbolis tų 
Vokietijos valstybės tarybos nežinomų jūreivių, kurie 
pirmininkas, k o m u n ų parti- nzikuodami savo gyvybėmis 
jos generalinis sekretorius E. s u t e i k i a p a r a m ą l a i v a i s 
Honeckeris. Pagrindinėje bėgantiems žmonėms, pasakė 
sostinės gatvėje buvo atidary- ** įstaiga, 
tas dar vienas paminklas - P i e t ų Korėjos sveikatos 
„Mūsų kova". Cia pagerbti ministerija uždraudė didžiųjų 
žuvusieji revoliucijos kariai, miestų restoranams gaminti 
įžiebta Amžinoji ugnis. Korėjoje populiarius patieka-

Etijopiją valdyti pradėjo l u s : š u n ^ m ė s a , gyvačių ir 
marksistinė-lenininė partija, s l i e k l i sriubas. Korėjoje lanko-
tačiau valdžios žmonės liko 81 ™ daugiau svetimšalių, 
tie patys. Daug šalies provin- kūnuos tokie patiekalai įžei-
cijų dar tebekovoja. Per 10 ^ i a i r duoda Korėjai blogą 
metų nuo revoliucijos „darbo vardą, pareiškė ministeris. 
žmonės" dar nesugebėjo įsi- Minėti patiekalai bus leidžia-
stiprinti visose provincijose. m i tolimesniuose provincijų 
Niekas nežino, kiek žmonių miesteliuose, 
buvo išžudyta, kiek jų išmirė ~ I r a k o kurdai sukilo Kur-
badu. Sovietai įsigijo dar distane pneš Irako valdžią 
vieną sąjungininką, kurį turės Kovose žuvo 97 Irako karei 
šelpti ir maitinti. 

Susitinka abiejų 
Korėjų atstovai 
Seoulas . — Pietų Korėjos 

vyriausybė pasiūlė Šiaurinei 
Korėjai suorganizuoti susi-

viai ir 47 buvo sužeisti, 
paskelbė kurdų demokratinė 
partija Austrijoje. 

— Izraelio tiekimo korpuso 
gen. Tuvia Margalit parodė 
k o r e s p o n d e n t a m s naują 
tanką. Tai sovietų gamybos 
T-54 ir T-55, atimti iš arabų 
buvusiuose karuose. Izraelio 

tikimą ir bandyti pagerinti techikai pakeitė tankų patran-
abiejų šalių santykius. Pasku- kas, įrengė naujas kontrolės 
tinis toks posėdis įvyko sistemas, lazerio spindulių 
komunist inės S. Korėjos taikiklius, sumodernino, 
sostinėje Panmunjome, kur Dabar tie tankai laikomi 
sporto vadovai bandė sudary- vienais geriausių pasaulyje, 
ti bendrą abiejų valstybių Neskelbiama, kiek tų sovietų 
rinktinę tarptautiniams spor- tankų Izraelis turi. 
tininkų susitikimams. Tos —JAV doleris vėl pakilo 
kalbos vaisių nedavė, tačiau Europos rinkose ir Japoni-
Pietų Korėja nenustojo vii- joje. 
ties. Pietų Korėjoje 1986 m. — Fordo au tomobi l ių 
įvyks tarptautinės Azijos bendrovė rugpiūčio mėn. 
šalių sporto pirmenybės, o pardavė 603,469 naujus 
1988 m. P. Korėja organi- automobilius, 13.7 nuoš. 
zuoja Vasaros Olimpines daugiau negu pernai tuo 
žaidynes, pačiu laiku. Jei taip eis toliau. 

Pietų Korėjai nuota iką per metus Fordas parduos 7.8 
pakėlė tai, kad į jos apelia- mil. automobilių. Pernai par-
v i m ą t a r p t a u t i n ė j e davė 6.8 mil. 
bendruomenėje padėti prieš — P a s a u l i o š a c h m a t ų 
dvi savaites nukentėjusiems pirmenybėse čempionas Ana-
nuo potvynio P. Korėjos toly Karpov laimėjo pirmą 
gyventojams, kūnų žuvo 200 partiją iš varžovo Kasparovo 
žmonių, buvo padaryta daug po 33 ėjimų, 
nuostolių, viena pirmųjų at- — Europoje vyksta Varšu-
s i l i epė Šiaurės Korė jos vos pakto kariuomenės ir 
Raudonojo Kryžiaus organi- NATO manevrai. 
zacija, pasiūliusi vaistų, — • ~ ~ 
drabužių, maisto ir statybos valdžios atstovams susitikti 
medžiagų. Pietų Korėjos dėl tos paramos transporto. 
R a u d o n a s i s Kryžius šį Susitikimas tarp abiejų šalių 
pasiūlymą priėmė ir pasiūlė atstovų įvyko šį antradienį. 

Bona. — Vakarų Vokietiją 
labai užgavo Italijos užsienio 
reikalų ministerio Giulio 
Andreotti pareiškimas apie 
Europoje kylantį „pan-germa-
nizmą". Kalbėdamas komu
nistų organizuotame forume, 
Andreotti pasisakė prieš abie
jų Vokietijų sujungimą. 

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Genscheris 
per 48 valandas du kartus 
pasišaukė Italijos ambasa
dorių, pareiškė jam, kad 
ministerio pareiškimas visiš
kai nesuprantamas, jis yra 
rimtas V. Vokietijos įžei
dimas, ypač, kada jis ateina 

Popiežius Kanadoj 
Edmontonas . — Kanados 

Albertoje popiežius Jonas 
Paul ius II kalbėjo apie 
pasaulio susiskaldymą į Pietų 
valstybes, kurios yra neišsi
vysč ius io s , ne tu r t ingos , 
gyvenančios skurde ir Siau
rės, kur yra pagrindinės 
pramonės galybės. Jų žmonės 
gyvena vis geriau, turtingieji 
vis daugiau turtėja, o vargšai 
vis labiau skursta, pasakė 
popiežius, priminęs šv. Mato 
evangelijos žodžius: „Ką jūs 
padarėte vienam iš tų mano 
brolių, padarėte man". Popie
žius klausė: „Ko mes nepa
darėme tiems mūsų broliams, 
jų bilijonams?" Popiežius 
ragino turtinguosius pasaulio 
kraštus išlaikyti pusiausvyrą, 
padėti Trečiojo pasaulio kraš
tams atsistoti ant kojų. Ragi
no padėti sumažinti tą skir
tumą tarp išsivysčiusių ir 
atsilikusių kraštų, nes kitaip 
Dievas ir pasaulio vargšai 
teis pasaulio turtinguosius. 
Savo pamoksle popiežius 
užsiminė ir apie turtingųjų 
pasaulio valstybių ginklus, 
kuriais supergalybės grasina 
viena kitai. Jie grasina vienas 
kitam, kaip sakoma, kad 
vienas nesunaikintų kito, 
pasakė popiežius, pridėjęs, 
kad ginklų lenktynės ir tie 
supergalybių grasinimai yra 
jau atskira tema ir ją teks 
atskirai panagrinėti. 

Prašo paramos 
Lenkijos ūkiams 
Washingtonas. — Senato

rius Charles Percy vakar 
pasiūlė įstatymo projektą, 
kuris prašys vyriausybės 
paskirti 10 mil. dol. tarptau
tiniam fondui, kuris skirs 
paramą Lenkijos privatiems 
ūkininkams. Fondas veiks iš 
Briuselio, Belgijoj. Iš čia į 
Lenkijos katalikų įsteigtą 
organizaciją bus siunčiami 
ūkininkų įrankiai, ūkio maši
nos ir kiti ūkiams reikalingi 
daiktai. Fondas numato 28 
mil. dol. kapitalą, kurį suda
rys Vakarų katalikai ir Vaka
rų valstybių vyriausybės. 

Per Lenkijos katalikų 
Bažnyčią ūkininkai galės 
mašinas ir įrankius pirkti už 
Lenkijos zlotus. Iš to naudos 
turės ir Lenkijos vyriausybė. 
kuriai trūksta kapitalo priva
tiems ūkiams paremti. 

— Senato lėšų komitetas 
pritarė sen. Alfonse D'Amato 
siūlymui pavadinti Washing-
tono sklypą, kur stovi sovietų 
ambasada, „Andrejaus Sacha
rovo aikšte". Sovietų adresas 
nebebūtų „1125 16-toji gatvė", 
bet „Nr. 1 Andrejaus Sacha
rovo aikštė". Kiekvienas laiš
kas primintų sovietams, kad 
mums rūpi. kas atsitiko su 
Sacharovais, pasakė sen. 
D'Amato. 

iš sąjungininkės pusės . 
Genscheris priminė Italjos 
vyriausybės ankstyvesnius 
pareiškimus, paskutinį šių 
metų gegužės 31 d. Ten 
NATO ministerių komunika
te sakoma, kad sąjunga prita
ria Vakarų Vokietijos tikslui 
siekti Europoje taikos ir 
suvienyti vokiečių t a u t ą 
laisvo apsisprendimo meto
dais. 

Įdomu, kad savo ministerio 
išsišokimą pasmerkė ir Itali
jos spauda. „La Repubblica" 
rašo, kad vokiečių reakcija 
visai pateisinama. Andreotti 
turėtų tuoj atsiprašyti Bonos 
vyriausybės. 

Lenkijos ir Čekoslovakijos 
spauda tuoj pasinaudojo italo 
ministerio pareiškimu savo 
straipsniams apie revanšiz-
mą pagrįsti. „Sovieckaja Rosi-
ja" parašė, kad kancleris 
Kohl ir JAV prezidentas 
Reaganas abu pamėgdžioja 
Hi t l e r io m e t o d u s s a v o 
prieškomunistinei kampani
jai vesti. Kohl demonstruo
ja visišką savo pritarimą 
r e v a n š i s t a m s , k a n c l e r i s 
vadovaujasi teze, kad esą 
„vokiečių klausimas" tebėra 
n e i š s p r ę s t a s . K a n c l e r i s 
pasisakė revanšistų sambūry
je Braunšveige dėl sutarčių, 
kurias V. Vokietija sudarė su 
socialistinėmis šalimis. Jo 
nuomone, jos egzistuoja tik 
laikinai , o „susivieni jus i 
Vokietija" dar tars apie tai 
savo žodį. 

Lenkijos „Tribūna Ludu" 
apgailestauja, kad kalbė
damas revanšistų suvažia
vime „ištremtiesiems" apgin
ti, kancleris nė vieno žodžio 
nepasakė apie žmogui neapy
kantos kupiną fašistinio rei
cho politiką, nukreiptą prieš 
lenkus ir kitas tautas, kurios 
tapo hitlerinės agresi jos 
aukos. 

Piktus komentarus sovietų 
spaudoje sukėlė tai, kad 
pirmą kartą NATO istorijoje 
vokietis kar in inkas ėmė 
vadovauti branduolinio ginklo 
sekcijai. Vienas dviejų 
vyriausio vado gen. Bernard 
Rogers pavaduotojų, vokiečių 
generolas Hans-Joach im 
Mack paskirtas branduolinio 
sektoriaus viršininku. Anks
čiau tą vietą turėjo anglas 
gen. Sir Edvvard Burgess. 
Generolas Mack tarnavo kaip 
štabo viršininko pavaduo
tojas planavimo ir operacijų 
reikalams nuo 1981 iki 1983 
m. 

„Tass" rašo, kad žengtas 
dar vienas žingsnis siekiant 
remilitarizuoti Vokietiją ir 
sudaryti jai galimybę naudo
tis branduoliniu ginklu. Gen. 
Mack bus atsakingas už visus 
klausimus, susijusius su 
NATO branduolinėmis jėgo
mis. Prie to paskyrimo asme
niškai prisidėjo JAV preziden
tas Reaganas. Tai yra 
Washingtono gestas už Bonos 
sutikimą dislokuoti šalies teri
torijoje 204 naujas Amerikos 
branduolines raketas, rašo 
sovietų „Tass". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 19 d.: Januarijus, 

Zuzana, Girvinas, Praurimė, 
Irena. 

Rugsėjo 20 d.: Eustakijus, 
Pilypą, Stegutas, Jolita. 

ORAS 
Saulė teka 6:33, leidžiasi 

6:55. 
Saulėta, temperatūra dieną 

85 L, naktį 55 1. 
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SVEIKINAM 
LSS brolių ir sesių vardu sveikiname v.s. fil. Bronių Kviklį 

popiežiui Jonui Pauliui II apdovanojus jį ordinu PRO 
ECCLESIA ET PONTIEICE". Džiaugiamės šiuo labai svarbiu 
mūsų gerb. brolio atžymėjimu už didelius nuopelnus lietuvių 
tautai ir R. Katalikų Bažnyčiai. Linkime daug našių metų sie
kiant užsibrėžtų tikslų! 

Budime! 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis, LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. fil. Danutė Eidukienė, Seserijos Vyriausia Skautininke 

v.s. fil. Vytautas Vidugiris, Brolijos Vyriausias Skautininkas 
s. fil. dr. Raimunas Strikas. ASS Vadijos Pirmininkas 

r 

L o s A n g e l e s „ P a l a n g o s " t u n t o s k a u t ė s i r v a d o v ė s s t o v y k l o j e . 

„RAMBYNO" STOVYKLOJE 

ŠV. TĖVAS ĮVERTINO 
BR. KVIKLIO DARBA 

amum********"** " 

B r o n i u s K v i k l y s a t i d a r o D r a u d ž i a m o s i o s s p a u d o s p a r o d ą 
J a u n i m o centre . N u o t r . J . T a m u l a i č i o 

V. s. fil. Bronius Kviklys, 
monumentalaus keturių tomų 
veikalo „Mūsų Lietuva" auto
rius, jau kelinti metai įtemp
tai dirba ruošdamas istorinį 
„Lietuvos Bažnyčios" veika
lą, kurio jau trys tomai (atski
romis vyskupijomis) išėjo iš 
spaudos. Ketvirtas tomas — 
„Panevėžio vyskupija" šiuo 
metu spausdinamas. Spaudai 
ruošiamas ir penktasis to
mas. Popiežius Jonas Paulius 
II-sis, įvertindamas šį v.s. fil. 
Broniaus Kviklio darbą, apdo
vanojo jį aukso ord inu 
„Augustae Crucis Insigne 
PRO ECCLESIA ET PON-

T I F I C E " . Ordiną Br. Kvikliui 
įteikė Šv. Tėvo įgaliotas vysk. 
A n t a n a s Deksnys Toronte, 
Kanadoje, įvykusio Religinio 
pasaul io lietuvių katal ikų 
kongreso iškilmėse. Įteikda
m a s ordiną ir a t i t inkamą 
pažymėjimą, vysk. A. Deks
nys savo kalboje iškėlė Br. 
Kviklio darbą, kuris esąs re
t a s įvykis R. K. Bažnyčios 
istorijoje. 

Lietuviškoji skautija džiau
giasi šiuo skautininko Bro
n iaus Kviklio įvertinimu, svei
kina jį ir linki daug sveikų ir 
kūrybingu metų. 

DRAUGININKIŲ KURSAI 
LS Seserijos vadija spalio 

27-28 dienomis Dainavoje ruo
š i a d r a u g i n i n k i ų ku r sus . 
D r a u g i n i n k ė s . , . R o d o m -
darom būdu, naudojantis 
„Sese. budėk!" knygą, bus 
informuojamos, kaip vado
vauti draugovei ar laivui. 
Kursai bus naudingi visoms 
— įvairaus amžiaus ir paty
rimo sesėms, todėl jose daly
vauti kviečiamos: visų rajonų 
vadeivės. draugininkės, laivų 
vadės, draugovių adjutantės, 
laivūnės, draugininkių padėjė
jos, draugovių globėjos ir 
vyresnės skautės bei ginta-
rės 

Kursams vadovaus LSS 
Draugininkių kursų koordina
torė j.s. Birutė Vindašienė. 
Kursų lektoriai — v.s. kun. J. 
Vaišnys. s. Rita Kisielienė, ps. 
Marytė Utz, v.s. fil. Danutė 
Eidukienė, s. fil. Liuda Rugie 
nienė. s. Danutė Dirvonienė, 
v.s. Lilė Milukienė, s. Mėta 
Burbienė, ps. Dalė Gotceitie-
nė. 

Registruotis iki rugsėjo 30 
d. (pašto antspaudą) pas j.s. 

P I R M O J I S U E I G A 
G A M T O J E 

Birutę Yindašienę, 6435 S. 
W a s h t e n a w , C h i c a g o , IL 
60629. Tel. (312) 925-5612. 
Registracijos mokestis — 10 
dol. (negrąžinamas ats isakius 
da lyvaut i i. Kursų ka ina — 
35 dol. (įskaitant registracijos 
mokestį)., Dainavon atvyks-
tam penktadienio vakare t a rp 
6-10 vai . vak. 

Su savim ats igabenam: pil
ną uniformą, šiltą darbine 
uniformą, miegmaišį, pagal
vės užvalkalą, rankšluostį , 
tualet inius reikmenis. Būt ina 
turėti „Sese. budėk!" knygą 
'bus gal ima įsigyti ir atvy
kus). Užrašų knygą ir r ašymo 
priemones. 

Visos vienetų vadovės ragi
namos į kursus atsiųsti gali
mai didesnį būrį vadovaujan
čių ir vadovausiančių sesių. 
Kiekvienam vienetui svarbu 
turėti pareigoms paruoštas se
ses. Būna liūdni rezultatai kai 
draugovei paski r iar .a vado
vauti visiškai be jokio tam 
darbui pasiruošimo vadovė. 
Nukenčia ne tik vadovauja
m a s vienetas bet kenčia ir 

Californijos skautų,-čių sto
vykla, pavad in ta šv. Kazi
miero vardu, vyko šių metų 
liepos 7-28 dienomis Ramby-
no stovyklavietėje. 

Šiais metais daug lijo, ir 
pirma diena buvo šlapia. Bet 
mums pasisekė, nes „Gintaro "-
„Ąžuolo" vadovų kursai vyko 
mūsų miškuose. Tai kursan
tai jau buvo pastatę pala
pines. Toje stovykloje įsikū-
r ė m , s u s i t v a r k ė m . Buvo 
malonu, kad LS Seserijos vyr. 
skaut ininkės pavaduotoja s. 
Dalė Gotceitienė, po „Ginta
ro" — „Ąžuolo" mokyklos 
pasiliko da r porą dienų su 
mumis pabendraut i , o sesė s. 
Stefa Gedgaudienė pasiliko 
net visą savai tę mums padėti 
ir pamokyti . Stovyklos vir
šininku buvo v.s. Mykolas 
Naujokaitis, jo pavaduotoju — 
v.s. Vaclovas Sviderskas. Bro
lių pastovyklei vadovavo Da
rius Ja tul is , Augis ir Dalius 
Gedgaudai, o sesių — Danutė 
Giedraitienė, Indrė Leškytė, 
Rita Čekanauskaitė, Rima 
Navickaitė. 

Pirmą savai tę buvo gan lie
t inga, užsiėmimai vyko pasto
gėje. Mūsų stovykloje vanduo 
greitai dingsta žemėje, tai ir 
dieną lijus, vakarais galima 
laužą kūrenti. 

Pirmą trečiadienį buvo di
džiulė audra . Prasidėjo vidur
dienyje. Mes, trys draugės, 
sėdėjome palapinėje. Pas mus 
tuo laiku svečiavosi trys 
paukštytės . Galvojom: „Hmm. 
g a n a smarkiai lyja; pažiūrė
kim, kaip grioviai aplink 
palapinę". . . Iškišom galvas, 
žiūrim, kad pastovyklė tapo 
didžiule bala! Už palapinės 
— 5 pėdų prūdas, kuris jau ly
gus su mūsų palapine! Van
duo pradėjo tekėti po pala
pine. Pradėjo kristi kruša. Iš 
mūsų pastovyklės liko griuvė
siai. 

Stovykloje dvi dienas vyko 
Literama ir Sporto diena. 
Turėjom Part izanų laužą, kur 
da inavome liūdnas dainas, o 
laužo temos mintimis kalbėjo 
brolis Sviderskas. Dalyva
vom procesijoje su žvakutė
mis. Kiekvienas gavo po 
žvakutę nešti prie partizanų 
paminklo. Ten sugiedojom 
porą giesmių ir deklamavom 
eilėraščius. Buvo įspūdingas 
vakaras . 

Antra savai tė buvo geresnė 
— nelijo. Iškylavom. Sesės 
a n t r a d i e n į a t s i kė l ė l aba i 
anksti . Paruošėm sumušti
nius pusryčiams ir pasiėmėm 
reikmenų pietums. Po valan
dos jau pusryčiavom gamtoj. 
Taip gražu! Už poros mylių 
buvom jau gražioj stovyk
lavietėj, kur pailsėjom ir pa
pietavom. 

Grįžusios stovykloje nebe-
radom berniukų jie buvo išėję 
iškylon. Po trumpo laužo 
pavargusios saldžiai užmi

gom. 
Kitą dieną brol ia i a ts iuntė Sekmadienį , rugsėjo 23 d., 

Vytą Dabšį praneš t i , kad bro- A t e i t i n i n k ų Namų sode 
liai maloniai kviečia seses, Lemonte įvyks bendra visų 
atvykti vieton, ku r jie iškv- keturių Chicagos tuntų skau-
lauja — laužui. Sesės, žino- tų,-čių rudens šventė, kuria 
ma, greitai sutiko. Kaip puo- oficialiai bus pradėti 1984-85 
šėmės! Bet mes nebuvom be skaut iškos veiklos metai. Pra-
galvos. Stovykloje palikome d ž i a 1 2 v a l - Oficialioji šven-
sargybą, be to šeimininkės su ^ s dal is 1 vai. p.p. 
virve ir plakta grietinėle Visiems broliams ir sesėms 
(kovos ginklai!) pasiruošė sto- da lyvav imas privalomas, to-
vvklos gynybai . Kai sesės dėl tėveliai nuoširdžiai prašo-
atvyko, r ado tik Vytą Dabšį; m i skau tus ir skautes būtinai 
buvom apgautos! Sta iga iš i r l a i k u atvežti. Visi dėvi sto-
krūmų pasigirdo ba i sus stau- vykl inėmis darbo uniformo-
gimas! Broliai pasislėpę. Se- mis-
sės grįžom ir laukėm. Iš krū- P o oficialios dalies - sugrį-
mų išlindo tik penki , o kiti ž i m o i š stovyklos į tuntus, 
buvo jau stovykloj užpuoli- v y k s įvairios varžybos, žai-
mui. J ie ' puolė mūsų stovyklą d imai ir pabendravimas, o 
vos m u m s išvažiavus . J ie pri- saulutei leidžiantis visi susi
rišo porą sesių prie medžių, ir rinksime prie bendro laužo, 
norėjo mūsų pa lap ines apsuk- I švyko je n iekam a lk t i 
ti. Šeimininkės juos gaudė, neteks — veiks valgykla suau-
apipurškė grietinėle... Broliai gusiems, o vaikams bus aps-
nesitikėjo mūsų gudrumo: nu- č i a i dešrelių, vaisvandenių ir 
jautėm jų užpuolimą. k t -

Toliau x vko Skau to rama , o Tėveliai ir švedai maloniai 
paskutinį vaka rą buvo sma- kviečiami ir laukiami. Tiki-
giausia! Nors lijo ir uždary- m a s i i r gausaus a ts i lankymo 
mas bei laužas vyko pastogė- aktyvioje veikloje nedalyvau-
je, bet buvo laba i smagu. J a " ^ U vyresniųjų skautinin-
Daug svečių, ir d a u g juokin- kų.-kių. 
gų pasirodymų! Tik liūdna 
pasidarė ka i paskut inį kar tą 
šioje stovykloje supintomis 
r a n k o m s giedojom „Ateina 
nakt is" . 

S K A U T I N I N K U , - K I U 
D Ė M E S I U I 

Ar jau užsiregistravote 
dalyvaut i spalio 6-7 dienomis 

Po laužo tėvai nusivedė bro- Clevelande ruošiamam skau 
lį Sviderską, o skau ta i papuo- t i n i n k i ų , - k ų s u v a ž i a v i m e ? 
šė pastogę. Tai V. Svidersko Suvažiavimą organizuoja LS 
77-tas gimtadienis! Sesės atve- Seserijos skautininkių sky
de brolį sukaktuvin inką , o " u s , talkinant Clevelando 
mes jam p a d a r ė m didelę skaut ininkėms. Nors sesės 
staigmeną: uždėjom „gimta- ruošia, visi broliai skautmm-
dienio*' kepurę, suda inavom kai y ra malonai kviečiami. 
„Ilgiausių metų". Tada vai- Suvažiavimas vyks Rama-
gėm tortą. Po to šokiai : malu- d a I n n > 1 8 6 1 1 Euclid Ave„ 
nas, gyva ta ras i r kiti. Mes Wickliffe, Ohio. Registruotis 
nuėjom miegot, be t dar ilgai betarpiškai pas ps. J. Taorie-
girdėjom tėvus , ty l ia i dainuo- n?> 17310 Harland Ave., Cle-
jant. akordeonui pri tariant , veland, Ohio 44119. Tel. (216) 
Juk ir jie čia y r a praleidę 531-9491. Raštu registruojan-
daug vasarų stovyklaudami. . . t i s : nurodyti vardą, pavardę, 

pati vadovė, kuri po tokio 
patyrimo neretai visiškai 
pasi t raukia iš skautiškos veik
los. Ruoškim vadoves — sus-
tiprinsim vienetus, pakelsim 
skautavimo lygį ir visų darbą 
lydės dž iaugsmas ir šypsena. 

Atėjo la ikas gr iaut i pala
pines. V-ską i ša rdėm ir atsi
sveikinom su d rauga i s . 

Laba; lauksime kitų metų 
stovyklos. Kviečiame, kad 
skautai, tės ir iš ki tur atvyktų 
pas mus prie Ramiojo Van
denyno. . . R a m b y n a s " — pui
ki stovykla! 

Rima Navickaitė 

LS S E S E R I J A 
K V I E Č I A 

LS Seserijos vadija sek
madienį, rugsėjo 23 d., 3 vai. 
p.p. J aun imo centro kavinėje 
ruošia šv. Kazimiero metų už
baigimą Programoje: v.s. 
kun. Juozo Vaišnio paskai ta 
apie šventą Kazimierą, Seseri
jos ir Brolijos skelbto Sv. 
Kazimiero konkurso dalyvių 
ženkliuko mecenatu i kun. J. 
Prunskiui padėkos pareiš
kimas, konkursinių rašinėlių 
ištraukų ska i tymas , konkursi
nių darbų parodėlė. Taip pat 
..Dainuojančios žemaitės" , ka
vutė ir pabendrav imas . Visi 
— ypač vyresnieji broliai ir 
sesės, skautininkai .-kės ir tė
veliai hpi svečiai kviečiami. 
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C h i c a g o ir Cook County 
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$20.00 
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$20.00 

• Administraci ja dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dienia is nuo «:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8 : 3 0 - 4 : 0 0 . 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Ill inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUIO LIGOS 
554C S. Pulaski Road Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm , antr ketv ir penkt 

DT. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šešt tik susitarus 

DR. K. 6 . BALUKAS 
A k u š e r i j a ir moterų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6449 S o . Pu lask i Road (Cravvford 
Medical B u i l d i n g ) . Tel. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

laipsnį, adresą ir pridedant 10 
dolerių registracijos mokestį. 
Čekius rašyti: Li thuanian 
Scout Assn. vardu. 

Kviečiamos ir laukiamos 
visos skautininkės, vyr. skau
tės židinietės, gintarių įgulų 
narės ir broliai skaut ininkai . 
Dalyvaukime visi! 

S U T V A R K Y T A 
S T O V Y K L A V I E T Ė 

, , L i t u a n i c o s " t u n t o 
stovyklavietė Rakė šiais me
ta is yra gerai sutvarkyta sto
vyklos administratoriaus ps. 
Ginučio Matučio. J a m talkino 
jo tėveliai Birutė ir Stasys 
Matučiai . Daug padėjo v.sl. 
Tomas Miglinas, si. Leonas 
Putr ius , ir Ramunė Miglinai-
tė. 

S tovyk lav i e t ė s p a s t a t a i 
pasipuošė naujais stogais. Čia 
daugiaus ia darbo įdėjo jūrų 
skauta i ir jų vadovai: Vikto
ras Garbonkus, ps. Algis 
Maurukas . Darius ir Rimas 
Maurukai , ps. dr. Algis Pau
lius, Antanas Vabalaitis, ps. 
R a m ū n a s Vidžiūnas ir tėvelis 
Kęstutis Cicėnas. 

T u n t a s visiems talkinin
k a m s , s k a u t a m s ir vado
v a m s tar ia nuoširdų brolis 
ka ačiū! 

• Redakcija s traipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anka 
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turinj neatsako. Skelb imų 
kainos prisiunčiamos g a v u s prašy
mą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(o blokai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Ofs. tel. UI 5-0348: Rez PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV o3rd St 
Vai. pagal susitarimą-p:rm rketv 12—4) 

o ^ »ntr 12 c per* k t IC '2 • 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURCIIA 

6132 S Kedzie. Chicago, 111. 
Tel. 925-2t>70 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. t>0120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-o antr . ir penkt 10-4; šeštad 10-3 vai. 

OH 735 4*77 * • ' 246 0067 J'&I J*b 6S». 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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Darbininkas, 
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PAGERBTAS 
DAKTARO LAIPSNIU 
Pokario dešimtmečiai įeis 

istorijon kaip kovos metai dėl 
žmogaus ir tautų teisių. Šioje 
kovoje visi geros valios žino

vai maišytis po dirbtuves. 
Komunistinė vyriausybė 

gundė VValęsą pasitraukti iš 
laisvos darbininkų unijos, 

nės dalyvauja ar bent turi da- žadėdama jam gerą karjerą, 
lyvauti. Mums dideliu įkvė- J i s nesusigundė, nors susi-
pimu yra tokie heroiškai ryž- laukdamas įvairių represijų. 

ANGLIJOS ATEITIES ENERGIJA iŠ ATOMO 
D . Britanijoje daugėja branduolinės energijos 

elektrą gaminančių stočių 

RUDENS MANEVRAI 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

• 

tingi, pasišventę lietuviai 
kaip Nijolė Sadūnaitė, Balys 
Gajauskas, Justas Gimbutas, 
Viktoras Petkus, dr. Algirdas 
Statkevičius, Vytautas Skuo
dis, kun. Alfonsas Svarins
kas, kun. Sigitas Tomkevi-
čius ir daug kitųrJų^pavyzdys 
mus uždega kiekvieną, kuris 
dar savęs nenubloškė į tauti
nių šiukšlių krūvą. 

Apie tuos pasišventėlius, 
kurie žmogaus ir tautos teises 
labiau brangina, kaip savo 
laisvę ir net gyvybę, mes žino
me viską, ką tik pogrindžio 
spauda atneša, kas tik prasis
kverbia pro geležinės uždan
gos plyšius. Bet mums įkvė
pimo gali duoti ir kitų tautų 
kovotojai, kurie taip pat rodo 
labai daug ryžtingos drąsos ir 
gausios aukos žmogaus teisių 
fronte. Vienas iš tokių yra 
Lech Walęsa. Tai tiesiog feno
menas laisvės kovų istorijoje. 
Savo nepalaužiamu pasišven
timu jis susilaukė tarptauti
nio garso ir, būdamas papras
tu d a r b i n i n k u , 
elektrotechnikų, neišėjęs jokio 
žymesnio mokslo, buvo vie
nos kolegijos už savo laimė
jimus darbininkijai pakeltas į 
daktaro laipsnį, o už nuopel
nus žmonijos laisvei ir teisirf-
gumui 1983 buvo apdovano
tas aukščiausiu tarptautiniu 
žymeniu — Nobelio premija. 
Apie jį parašytos knygos 
sklinda įvairiuose kraštuose, o 
lenkų kalba išleistoji prieš įve
dant karo stovį Lenkijoje tapo 
labiausiai perkamu veikalu. 
Išversta į anglų kalbą pasi
rodė pavadinta „The Book of 
Lech Walesa". 

Tarptautinė organizacija 
„Love international" jam sky
rė medalį ir piniginę premiją 
su įrašu: „Už jo kovą dėl žmo
gaus ir piliečio teisių, vedant 
ją be prievartos, bet su meile, 
solidarumu ir kooperavimu". 
Jis yra gavęs daug premijų, 
jas paskirdamas savo pamil
tam solidarumo sąjūdžiui. 
Minėtos apie jį knygos ang
liškos laidos įžangoje Neal 
Ascherson skelbia, kad šalia 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
tai žymiausias iš dabarties 
Lenkijos gyvųjų žmonių kaip 
savame krašte, taip ir užsie
ny. Jo biografas Gdansko žur
nalistas E. Szczesiak skelbia, 
kad Walęsa 1943 gimė šei
moje, kuri teturėjo tik tris hek
tarus žemės. Jo tėvas nacių 
buvo paimtas kasti apkasų, 
statyti tiltą, buvo priverstas 
žiemą gyventi nekūrenamuo
se barakuose, kur plaukai pri
šaldavo prie sienos. Nuo per
šalimo ir mušimų mirė anksti, 
palikdamas keturis našlai
čius, jų tarpe ir Lechą. Jis 
augo patėvio ir motinos glo
boje. Baigęs pradžios mokyk
lą, dar mokėsi agrikultūros 
mechanizacijos klasėje. Atli
kęs karinę tarnybą, kapralu 
išėjo į rezervus ir nuo 1967 
pradėjo dirbti laivų elektro
technikų. 

Pakėlus maisto kainas, Len
kijos darbininkija ėmė bruz
dėti. Gdansko laivininkystės 
dirbtuvėse kilo streikas. Apie 
20,000 darbininkų minia nu
sprendė padegti regionalinio 
komunistinio komiteto būs
tinę Užėmė policijos namo 
pirmąjį aukštą. Valęsa buvo 
tarp vadovaujančių. Jis apra
mino darbininkų minią, ir jie 
grįžo į fabrikus, juos užim
dami kaip streikuotojai. 
Darbininkai išrinko trijų as
menų delegaciją vykti su 
savais reikalavimais į Varšu
vą. Jų tarpe buvo ir Walęsa. 
Darbininkams buvo leista 
laisvai išsirinkti savo vado
vybę. Walęsa buvo išrinktas 
inspektoriumi ir galėjo lais-

O pavoja i buvo dideli 
Komunistai su priemonėmis 
nesiskaito. Drauge su Walęsa 
dirbęs jaunas ryžtingas dar
bininkas Szczepanski dingo 
be pėdsakų. Vėliau jo lavonas 
rastas kanale su nupjautomis 
kojomis, rankų nagai išplėšy
ti... Walęso8 t a s nenugąsdino. 
J i s savo labai susenusiame 
automobily važinėdamas turė
jo lange išstatęs tėvynės lais
vės Gegužės trečiosios dienos 
konstituciją. Buvo komunistų 
areštuotas, kai jo žmona jau 
turėjo susilaukti kūdikio. Ta
čiau darbininkų protestai 
privertė jį vėl grąžinti į tarny-
bą. 

Raudonųjų policija buvo 
nukovusi daug savo teisių rei
ka laujančių darb in inkų . 
Walęsa vieną dieną užsidėjo 
kryžių an t pečių ir pro fabri
ko vartus nunešė į vietą, kur 
turėjo būti pastatytas pamink
las, pagerbiant priespaudos 
aukas. Kryžius buvo įcemen-
tuotas dirbančiųjų jungtinė
mis jėgomis. 

Walęsa nebijo imti spręsti 
problemų, kurios kitiems jau 
atrodo beviltiškos. Jo ryž
tinga kova už darbo žmonių 
teises susilaukė tokio plataus 
garso, kad juo plačiai imta do
mėtis V. Vokietijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Skandinavijoje, 
Amerikoje, Japonijoje. Vokie
tijos, Danijos žurnalai jau 
1980 j am ėmė teikti garsiau
sio tų metų žmogaus titulą. 
Lenkijoje jis buvo kviečiamas 
atidaryti festivalius, vado
vauti stambiuose susirinki
muose. Pakviestas Liubline 
pasveikinti Nobelio literatū
ros premijos laimėtoją C. 
Milosz. Pakviestas lankytis 
net Japonijoje. Walęsa yra 
tvirtas katalikas, kasdien lan
ko bažnyčią. Net derybose su 
Lenkijos komunistinės vy
riausybės atstovais nebijo 
dėvėti rožinį ir Čenstakavos 
Dievo Motinos medalikėlį. Tas 
nekliudė švedų socialdemo
kratų žurnalui „Arbetet" I 
suteikti jam vadinamą „Leis
kite mums gyventi" premiją 
— 50,000 švedų kronų. 

Norvegi jos p a r l a m e n t a s 
Nobelio premijos komitetui 
išskyrė tris pirmaujančius , 
kandidatus: Zimbabvės prem- į 
jerą, Mugabą, buvusį JAV 
prezidentą Carterį ir Walęsą. 
Nobelio taikos premija buvo 
paskirta Walęsai. Lenkijos 
komun i s t i nė s vy r i ausybės 
varžomas, negalėjo pats vyk
ti jos atsiimti, pasiuntė savo 
žmoną D a n u t ę . Pu ikybės 
nesiekia. Žinomas jo posakis: 
„Esu tik paprastas šios že
mės k i r m i n a s . Nesupki te 
manęs garbe". J is didžiuojasi 
būdamas darbininkas. 

Komunistinė vyriausybė, 
siekdama jį nutildyti, kurį me
tą laikė arešte, bet jis nepalū
žo. Pasilieka darbininkijos va
du, kurį, naujai ruošiamu 
įstatymu, ga l net norima iš
tremti. Vienos technikos mo
kyklos studentė. Ruda Sląska 
apie jį rašo: „Tai ryžtingas 
kapitonas, su Kristumi prie 
savo šalies, veda laivą per 
dideles streikų audras ir sumi
šimus, per didelę mūsų krašto 
krizę į laisvės uostą... Mes 
keliame tostą už kapitoną 
I>ech Walęsą ir jo įgulą — 
Solidarumą. Linkime jiems 
šimto metų ir laimės". O 
prancūzų žu rna l i s t a s R. 
Serrou apie Walęsa ir dabar
ties popiežių skelbia, kad tai 
du milžinai, sužibę istorijos 
šviesoje. Išėję kovoti plikomis 
rankomis, jie laimi savo ne
palaužiamu nusistatymu: jie
du yra įkūnyta viltis Rytų Eu
ropos kraštams. 

Juoz. Pr. 

Paskutiniais metais JAV 
susikūrė kairiųjų pažiūrų as
menų vadovaujamos pacifistų 
grupės. Vienos iš jų kovoja 
prieš branduolinius ginklus; 
kitos stangiasi, kad Ameri
koje elektros energija nebūtų 
gaminama iš atomo skaldy
mo. Daugelis krašte pradėtų 
statyti branduoline energija 
varomų elektrainių, dar dar-

BR. AUŠROTAS 

Straipsnyje išvardinamos 
įvairios branduolinės energi
jos jėgainės, gaminančios pi
gią elektrą D. Britanijai. 

Rašinyje prisimenama, kad 
D. Britanijos branduolinės 
energijos stočių vadovybė 
daug ko pasimokė iš Ameri-

bui neįpusėjus, išmetus į balą koje, Pennsylvanijos vals-
milijonus dolerių, privalėjo tijoje „Trijų Mylių Saloje" įvy-
statybą nutraukti. Kaip skaity
tojai gerai prisimena didžiulį 
smūgį JAV branduolinėms 
elektrainėms kirto „Trijų My
lių Salų" jėgainės rimti sutri
kimai 1979 kovo mėnesį. Išti
s u s m ė n e s i u s į J A V 
visuomenę buvo nukreipta vi
sų informacijų šaltinių sun
kioji artilerijos ugnis, besis
t e n g i a n t i s u n i e k i n t i 
branduolinės energijos elek
trainių naudingumą Ameri
kai. 

Britų paž iūros 
sk i r t ingos 

kusių branduolinės energijos 
stoties sutrikimų. Supranta
ma, kad po to ir Anglijoje bu
vo priimti papildomi saugumo 
nuostatai galimoms nelai
mėms išvengti. 

Kam re ika l inga 
branduolinė jėga? 

Daugelis žinovų sutinka, 
kad jau gal netoli tas metas, 
kai pasauliui pritruks reikalin
go kuro. Kai sekančioji karta 
pasieks subrendimo amžių 

platonijus, kaip šalutinis pro
duktas, gaunamas iš urani
jaus, gali būti veiksmingas 
branduolinis kuras. Jis gali 
būti naudojamas greito vei
kimo reaktoriuose. Šiuo metu 
Jungtinė Karalija ir jos keturi 
Europos kaimynai yra susita
rę ateityje tinkamai pritaikyti 
plutonijų. 

Ir jeigu visi D. Britanijos 
elektros poreikiai būtų gami
nami vien tik branduolinės 
energijos jėgainėse — o tam 
įvykdyti teks laukti daugelį 
metų — tada milijonai tonų 
anglies ir milijonai galionų ži
balo — galėtų būti sunaudoti 
kitiems tikslams. 

KAIP KOVOTI SU 
SOCIALIZMU 

Negalima laikyti a priori 
padvigubės žmonių skaičius klaidingu visa tai, ko rei 
šioje planetoje. Jiems visiems kalauja socialistai. Kiekviena 

Lankantis D. Britanijoje, te
ko pasiekti Carslyle miestą, 
Cumbria provincijos sostinę, 
Škotijos pasienyje. Joje yra 
garsi viduramžių statybos pi
lis ir katedra. Aplankę šias 
turistų lankomas istorines vie
tas, išėję iš pilies užsukame į 
šalia prie pilies vartų pasta
tytą palapinę. Joje Jungtinės 
karalijos branduolinės energi
jos valdyba buvo įrengusi 
parodą supažindinti to krašto 
piliečius su elektros energija 
gaminama iš atomo. 

Čia suminėsiu faktus paim
tus iš biuletenio ,,Atom 
News". Pirmojo puslapio už-
vadinime rašoma, kad „kai jūs 
galvojate apie elektrą, tai ga
lima teigti, kad kur kas nors 
Šiaurinėje Anglijoje uždegate studijuoja 
lemputę, ši šviesa buvo paga- vadovybė, 
minta kurioje nors branduo
linės energijos stotyje". 

Šiuo metu Anglijoje ir Vali-
joje jau sunaudojama 14% 
elektros energijos iš branduo-
nių jėgainių. Tuo tarpu Ško
tijoje iš tokių pat jėgainių 
sunaudojama 38.8%. 

reikės mūsų dabar naudoja
mos naftos , anglių ir dujų. Ir 
kai ateis tas laikas, tai šių bū
tino naudojimo gėrybių kai
nos žymiai pabrangs. Šmonės 
stengsis pagerinti savo gy-

klaidinga sistema gali turėti 
pasisekimo ir klaidinti ma
žiau apšviestus protus tik tuo
met, jei joje yra kiek tiesos. 
Žmogaus protas nepriimtų 
vien tik klaidos. Ir dėl to, kad 

venimo lygį, teks sunaudoti galėtum nugalėti socializmą, 
vis daugiau skysto kuro. 

Dar esama gana anglies 
Sibire ir Kinijoje. Bet šiuo me
tu šios geografinės platumos 
dar sunku finansiniai pelnin
gai išnaudoti. Tad jau dabar 
mėginama ieškoti naujų ener
gijos šaltinių. Štai jie: 

Vėjo malūnai buvo žinomi 
jau XII-me a. Į vėjo jėgą jau 
atkreipė dėmesį Centrinė elek
tros gamybos vadovybė Car-
marhen įlankoje; taip pat ir 
šiaurėje, Škotijoje, Orkney 
salose rimtai šiuos reikalus 

hidroelektrinių 

reikia jam išmušti iš rankų jo 
ginklą. 

Tėvas Liberatore, S.J. 
(1899) 

Kiekvieną rudenį NATO 
kariuomenė ruošia manevrus. 
Tariamos taikos šalininkai, 
inspiruojami DKP — legalios 
Vakarų Vokietijos komunistų 
partijos, didesniuose kariuo
menės telkiniuose rengia 
demonstracijas. Kriminalinės 
policijos prezidentas pranešė, 
kad ir Šiemet reikia laukti ašt
rių konfrontacijų iš militan-
tinių ir radikalių grupių, 
kadangi policijos turimomis 
žiniomis šių grupių vadovai 
jau ne vieną kartą buvo slap
tai susitikę ir sudarė veiklos 
planus. 

Dar toliau eina vokiečių 
telegramų agentūra praneš
dama, kad įvairios auto
nominės grupės nori šį rudenį 
išlyginti ar net atsigriebti už 
tai, ką jos „pražiopsojo" šį 
pavasarį, rengdamos demons
tracijas prieš amerikietiškas 
Pershing raketas, kadangi, tų 
grupių vadovų tvirtinimu, 
pavasario demonstracijos 
nepasiekė tikslo. Šį rudenį no
rima parodyti stipresnį 
„kumštį" ir agresyviu keliu 
pasipriešinti prieš kariuome
nę. 

„Taikos'* akcijos koordi
natorius JoLeinen spaudai 
pareiškė, kad kriminalinės 
policijos žinios yra išlaužtos 
iš piršto, nors pasiruošimai 
demonstracijoms jau seniai 
pradėti. 

Kad antagonizmas ameri-

Geologai gręžia giliai į 
žemę, nori išnaudoti iš žemės 
gilumos gaunamą natūralią 
šilumą. Saulės šilumine ener
gija Anglijoje dėl klimatinių 
sąlygų sunku pasinaudoti. 

Kaip tik laiku, surastas nau
jas — branduolinės energijos 

Straipsnyje pabrėžiama, kad šaltinis. Tačiau ir šis šaltinis 
branduolinės energijos stotys nėra be problemų. Nekontro-
ateityje neleis kilti naftos kai- liuojamas radioaktyvumas 
noms. Pvz. viena uranijaus yra kenksmingas žmonių svei-
tona gali pagaminti tiek elek- katai. 
tros energijos, kiek jos paga
mintų 25,000 to anglies. Šiuo 
metu branduolinėms ener
gijos stotims varyti reikalingo 

Branduolinė 
energija pigiausia 

Šiuo metu iš brandolinės 
uranijaus pasaulyje yra tiek energijos kūrenamų stočių 
daug, kad jo pakaks žengiant pagaminama pati pigiausia 
į 2,000-sius metus. elektra, pigiau negu ją gautu-

Anglijos pirmoji branduo- me degindami anglį ar žibalą, 
line energijos elektros stotis Branduolinės energijos sto-
pradėjo veikti 1956. Calder ties kura3 yra uranijus. Pasta-
Hall, Cumbria; ji dar ir šian- rasis neturi jokio kito komer-
dien veikia pilnu pajėgumu, cinio pntaikymo. Taip pat ir 

kiečiams ir komunistinė ideo
logija skleidžiama nuo pat 
mokyklos suolo (lenk beržą, 
kol jis jaunas!) norėčiau nuro
dyti mažą faktą: mano gy
venamo Hesseno krašto švie
timo ministerioje krikščionių 
— demokratų partijos narys 
surado, kad net 13 mokytojų, 
oficialiai priklausančių lega
liai Vokietijos komunistų par
tijai, dirba mokyklose. „Tai 
yra skandalinga — pareiškė 
CDU atstovas — proteguoti 
komunistus, kai tuo tarpu 
tūkstančiai mokytojų yra be
darbiai". 

Šį pavasarį Stuttgarto paš
te dirbęs tarnautojas su komu
nistų partijos knygute buvo iš 
darbo atleistas. 

Ir greičiausiai sabotažu rei
kia laikyti rugpjūčio 28 d., 
įvykusį gaisrą amerikiečių PX 
krautuvėje. Tiesa, septintą 
vai. ryte radijo žinios pranešė 
tik apie gesinamą ugnį bei 
milijoninius nuostolius, ta
čiau vėlesni pranešimai kal
ba apie sabotažo aktą, pana
šų į aprūpinimo stovykloje 
Gundelhelme pereitą savaitę, 
kur nuostoliai siekė 50 tūkst. 
markių. 

Suprantu, kodėl JAV gir
dime vis daugiau balsų ati
traukti Dėdės Šamo kariuo
menę iš Europos. Jeigu 
svečiai yra nepageidaujami 
šeimininkų namuose, jie turi 
tuos namus apleisti. 

Kita medalio pusė: tai ma
žos, gerai organizuotos gru
pelės, atlyginamos Maskvos 
bei Rytų Berlyno vyriausy
bių, mėginančios sprogdinti 
demokratinę Vakarų Vokieti
jos santvarką. Į šį komunis
tinį tinklą patenka taip pat 
daug naivių asmenų, ypač 
jaunimo, esančio labai daž
nai komunistuojančių moky
tojų ir profesorių įtakoje. 

Baisogalos. Kėdainių aps., vėjinis malūnas. 
B. Buračo 1923 m. nuotr. 

Vos prasikalęs gandriukas 
mėgina kalenti snapu, aukš
tai užversdamas galvą ant 
nugaros. Žinoma, iš pradžių 
nieko negirdėti, nes snapas 
esti labai minkštas, tad šis ju
desys galėtų būti nesupranta
mas, bet po kelių dienų jis aiš
kėja ir pradeda girdėtis tylus 
kalenimas. Galvos užverti-
mas ir kalenimas virsta neiš
vengiama ceremonija, kuria 
vaikai sutinka tėvus, net ir ta
da, kai jie esti labai alkani. 
Žinoma, gandras turi daug 
laiko ir gali palaukti, kol vai
kas baigs šią ceremoniją, bet 
žmogus, pasiryžęs išauginti iš 
mažens gandriuką, kartais 
nekantrauja, kol jo augintinis 
atlieka šį lyg etiketo nustaty
tą formalumą. 

T. I v a n a u s k a s 
(Iš „Lietuvos paukščiai") 

SU PALAPINE Į 
NEW ORLEANS 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

„. . .BANGOS D U O K I T KELIA..." 

sūkury laivas pajudėjo. Ši kelionė buvo finansuoja- duota šv. Liudvikas, laiminąs karius, pasiruošusius 
ma vienos vaistų įmonės, kuri ekskursantams fundi- kryžiaus karui. 
jo užkandį. Taip dalis kelionės ir praėjo bešokant ir Be katedros, šiame kvartale taip pat yra daug 
eilėse bestovint užkandžio gauti. Vargšai padą- istorinių pastatų, kuriais šiuo kartu per daug 
vėjai! Nešė ir krovė ant stalų įvairias gėrybes, kol nesidomėjome, nes laiko nebuvo. Įdomiau buvo 
pritrūko, ir vis stebėjosi, kad dar tiek daug asmenų stebėti menininkus, piešiančius portretus. O jų apie 
negavo valgyti. Mat, maistas buvo dalijamas trijo- aikštę buvo labai daug: vieni piešė kreida, kiti alieji-

- — — g e yjetose tad, norint gerai privalgyti, apsimokėjo niais dažais. Vieniems pozavo asmenys, kiti iš 
8 per visas eiles pereiti. Prieš vandenį plaukėme dvi nuotraukos tapė šeimos portretą. Dar kiti išsidėję 

valandas ir pradėjau prisibijoti, kad tik vidurnakty įvairius gamtovaizdžius gundė pirkėjus. Palikę 
grįšim, tačiau, laivui apsisukus, pasroviui plau- m enininkus užsukome į restoraną pietums. 

- . . , , - . • - kiant, gnžome per pusvalandį, i vieną pusę plau- Xoffee pot ' restoranas yra pastato kieme, nuo 
Registruodamiesi konferencijai, užsisakėm ir kiant žavu buvo stebėti saulėleidi virt vandens o U n k i n i £ Į k o n ų k a b o

 y
d a u g į v a i r i u a u g a l u 

bilietus ekskursijai po Mississippi vpę. Si upė, grįžtant matėme jvamomis spalvomis apšviestą s u d d a m i j a u k i ą a t rn0sferą. Gardžiai pa-algius. 
didžiausia Amerikoje, ne tik daug preN ja plukdo- pasaulinę parodą. Kadangi taip vėlai grjžome. neno- k l a u g i a u k u r U u r a n k a s n u s i p i a u t i . T a i b u v 0 
ma, bet kadaise čia plaukiodavo ištaigingi laivai, rėjome miesto autobusais bastytis, tad užsifundijo- l a b a i ^ ^ ^ ^ n e g ^ e j d a m a m a č i a u k a i 
kuriais ekskursuodavo ir įvairūs svieto perėjūnai bei me sau taksi, kuris mus į stovyklavietę parvežė per ^ ^ ^ ^ V į e n u ^ ^ b a i s i a i ; J g i ^ v a į z d ą 
„kortožnikai", savo laimę bandydami Dabar tokie 10 min. ir kamavo 12 dol. b _ e i a u m a 6 u g p r i e § v a ! j ? a n t t i k r a i b ū t u m e k i t ą 
laivai paskirti turistams, ne tik upe plaukioja, bet restoraną susiieškoję. 
turi ir įvairias ekskursijas į šalutines jlankas ir prie „ŠALIA KELIO KARCIAMA..." 
jų buvusius dvarus. Siame kvartale yra labai daug įvairių resto-

Mū8ų ekskursija pramatyta tik pačia upe. Nors Trečiadienio rytą, neprivažiavę viešbučių, išlipo- ranų ir karčiamų. Kainos irgi įvairios. Galima gerai 
iš anksto buvo pranešta, kad visi kartu žygiuosime me Jackson aikštėje. Ši aikštė yra prancūzų kvarta- pavalgyti už kelis dolerius arba už kelias dešim-
iš viešbučio, tačiau Romas nutarė kiek anksčiau le — „Vieux Carrė". Kadaise čia gyveno prancūzų ir tinęs, kaip kam patinka. Antradienį buvome užsukę 
pradėti eiti, nes labai šlubavo. Kiek užkandę, ispanų aristokratai, tad daugumas namų balkonų į vieną karčiamą pietų. Už 3.50 dol. sočiai prival-
iškeliavom. Atrodo, ne mes vieni planavom prieš išpuošti įmantriai išraitytomis metalo formomis. Šis gėme „jambalaja" mišrainės, prie kurios gavome 
minios spūstį čia atvykti (ekskursija buvo prama- kvartalas savo įdomybėmis labai išgarsėjęs ir var- puskepalį skanios šiltos duonos. Šios karčiamos 
tyta 800 asmenų). Einant laivo pusėn, su mumis gu atsiras turistas, kuris jo neaplankys. Prie pat grindys buvo akmeninės, o sienos apkabinėtos pini-
žingsniavo ir nemažas būrys to pat laivo ieško- aikštės yra seniausia Amerikoj katalikų bažnyčia, gaiš iš įvairių pasaulio kraštų. Savininkas paaiški-
dami. Anksti atkeliavę, galėjome išsirinkti stalą pastatyta 1718 m. Po kiek laiko bažnyčia sudegė ir no. kad čia susirenka daug jūreivių, kurie, išleidę 
prie pat lango ir stebėti, kaip ilga vilkstinė žmonių nauja pastatyta 1794 m. Su laiku gavo katedros turimus dolerius, jam įsiūlo kitokios valiutos, 
atvyko iš viešbučio. Kol visi suėjo, vėlavome teises ir yra seniausia kat. katedra Amerikoje. Ant 
išplaukti. lubų ir sienų visi užrašai prancūzų arba lotynų 

Pagaliau džiazo muzikos ir kalbų triukšmo kalbomis. Virš altoriaus muralas, kuriame atvaiz- (Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
G R A Ž I A I P A M I N Ė T A 

T A L T O S Š V E N T Ė 

L ie tuv ių B e n d r u o m e n ė s 
Bostono apylinkė, vadovauja
ma Daniel iaus Averkos, Tau
tos šventės — Rugsėjo 8-ios 
minėjimą surengė rugsėjo 9 
d., sekmadienį . 10:15 vai. ry te 
Šv. Petro Lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo a tnašauja
mos šv. Mišios Lietuvos in
tencija. Oganizacijos dalyva
vo su vėliavomis. Labai 
įspūdingai per Mišias solo gie
dojo solistė Onutė Aleksaitė. 
Po Mišių salėje po bažnyčia 
buvo vaišės. 

Minėj imas 3 vai. p.p. buvo 
tęs iamas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos auditorijoj. 
Minė j imą pradėjo p i r m . 
Danielius Averka. Buvo įneš
tos vėliavos, sugietoti JAV i r 
Lietuvos himnai . Prie p iano 
pro f. J e ron imas Kačinskas . 
Maldą sukalbėjo parapijos 
kieb. kun. Albertas Kontau-
tas. 

Pre legentas inž. Almis Kuo
las akademinėj ir diskusinėj 
kruopščiai paruoštoj paskai
toj pažvelgė į pasaulio dabar
tį, ateitį ir kiek į praeitį. Pa
lietė t a u t i š k u m ą , k a l b a s , 
ekonomiją, susigrupavimus 
tautų ir valstybių. Kiek ilgiau 
sustojo ties Afrikos Nigeria ir 
Kuropa. Ateitjje mažosios 
taut inės valstybės lyg ir nebe
turi vietos ir nesimatą joms 
ateities. Ir užbaigė: .,Ką Die
vas panorės , to ir kiaulė 
ngguės". 

"ftktorė-režisierė Aleksandra 
Gustait ienė gyvai, su giliu 
jausmu paskai tė šiai didžiai 
šventei pritaikytus eilėraš
čius: B. Brazdžionio, St. Sant-
varo ir F. Kiršos. 

Berklee muzikos kolegijos 
trio atl iko gražią muzikinę 
dalį, net pasaulinio garso 
kompozitorių. 

Solistė Onutė Aleksaitė, 
akomp. prof. J. Kačinskui, 
pada inavo kelias da inas ir 
ariją iŠ operos. Solistė Alek
saitė jau senokai bebuvo gir
dėta. Bažnyčioje ir salėje ji 
nustebino visus, sakytume ji 
muzikiniai subrendo ir išau
go. Jo s ba l sas stiprus, labai 
muzikalus ir gražiai valdo
mas. 

Visiems menininkams pub
lika nepasigailėjo katučių. 

LB apylinkės vicepirm. 
Henrikas Čepas padėkojo vi
s i ems p r i s i d ė j u s i e m s p r i e 
šios šventės surengimo ir į ją 
ats i lankiusiems. Mildos Nor-
kūnienės vadovujamos po
nios paruošė užkandžius, ku
riais visi skaniai vaišinosi. 

Reikia pripažinti, kad ši 
garbinga ir didelė šventė Bos
tone labai kultūringai ir gra
žiai paminėta . 

G I E S M Ė 
S V. K A Z I M I E R U I 

Bostone šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejaus minėj imas 
pradedamas kultūriniu vaka
ru, k u n s pavadin tas „Giesmė 
Sv. Kazimierui". Vaka ra s 
jvyks rugsėjo 29 d., šeštadie
nį, 7 vai. vakaro So. Bostono 
l ietuvių Piliečių d-jos salėje. 
388 West Broadway. 

Programoje literatūrinę dalį 
atlieka rašyt. Stasys Santva
ras. Gitą ir Aidas Kupčins
kai, o koncertine dalį — solis
tė Daiva Mongirdaitė. akom. 
dr. S a u l i u s C i b a s . so l . 
Benediktas Povilavičius, j am 
akomp. prof. Jeronimas Ka
činskas. Po programos vai
šes. 

SOL. VYTAUTAS 
PALLIONIS 

Šiuo metu turime tris lietu
vius da in in inkus profesiona
las, kurie stipriai reiškiasi šio 
krašto. Kanados ir Europos 
muzikiniame gyvenime. Tai 
sol. Lilija Šukytė, sol. Arnol
das Vokietait is ir sol. Vvtau-

Sol Vytautas Paulionis 

t a s Paulionis. „Laisvės Var
pas" supažindino Bostono ir 
apylinkės lietuvius su sol. Vo
kietaičiu da r 1959 m. sureng
tame koncerte, su sol. Šukyte 
— 1964 m. su reng tame kon
certe, o su sol. Vytautu Pau-
iioniu' supažindins spalio 7 d. 
•i vai. p.p. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos auditorijoje 
rengiamame koncerte kuris 
bus jau 50-tas „Laisvės Var
po" kultūrinis renginys. 

Sol. Vytau tas Paulionis mo
kėsi da inav imo Karališkoje 
Kanados muzikos konser
vatorijoje ir Toronto univer
siteto muzikos fakultete, o 
taip pat pas tokius žymius 
dainavimo mokytojus kaip 
Mr. Ferro iš New Yorko ir Mr. 
Singher iš Los Angeles. J i s 
tik ką baigė pirmuosius me
t u s , k a i p R e s i d e n t A r t i s t 
Kanados operoje, kur dalyva
vo tokių operų atlikime kaip 
„Lucia di Lammermoor", „Un 
Balio in Mascera", „Talės of 
Hoffman". „Barber of Seville"/ 

,.I>a Trav ia ta" ir ..Jenufa". 
V. Paulionis atl iko įvairius 
vaidmenis „Toronto Opera in 
Concert" ir Vancouver ope
roje su Toronto simfoniniu or
kestru ir . .National Arts 
Centre in Ottavva". 

Lietuviams sol. Vyt. Paulio
nis yra da inavęs Chicagoje, 
Hartforde, Clevelande, Toron
te, ir kitur. J i s ta ip pat daly
vavo Chicagos lietuvių ope
ros pasta tyme „I Li tuani" ir 
Dainavos ansambl io paruoš
tame Aloyzo JurguČio sukur
to „Čičinsko" spektaklyje. 

Sol. Vyt. Paulionio balsas 
yra skirt ingas nuo kitų tuo, 
kad jis yra labai gilus žemu
tinėse gaidose, o t a ip pat sie
kia negirdėto aukš tumo gai
dos. Jo reper tuaras apima 
religines giesmes, oratorijas, 
"peras, operetes ir liaudies 
dainas. „Laisvės Varpo" kon
certe jis atl iks mūsų kūrėjų 
darbus, pasaulinių kompozi
torių kūrinius ir i š t raukas iš 
įvairių operų. į skai tant „I 
Lituani" ir Čičinską". 

IN2 . V. I Z B I C K A S 
S V E I K S T A 

Inž. Vytau tas I /bickas po 
sunkių operacijų ir kelių 
savaičių ligoninėj jau sugrįžo 
į namus ir po truputį stiprėja 
globojamas žmonos Felicijos, 
dukters Daivos ir <ūnaus Vy
tenio. 

R E N G I N Į \ I 

Rugsė jo 2 9 d. 7 vai. vaka
ro kultūrinis renginys Sv. 
Kazimiero garbei So. "Boston 
Liet. Pil. d-jos salėje. 

Spa l i o 7 d. J vai. „I^aisvės 
Varpo" rudens koncertas So. 
Bostono Liet. Pil. d-jos salė
ja 

Spa l i o 14 d. 3 vai. Sv. Kry 
ž i a u s ka t ed ro j e Bos tone 
pamaldos Sv. Kazimiero 5(K) 
metų jubiliejaus. 

Spa l i o 21 d. * va! p.p. dr. 
Vytenio Vasyliūno vargonų 
koncertas First & Second 
Church salėje. Bostone, Sv. 
Kazimiero jubiliejaus proga. 

CLASSIFIED GUIDE 
I I S C I L L A N I O U S 
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MASTER PLUMBING 
T • •iiiil . Boadad, h — 1 

Nauji darbai ir pataisymai Virtuvei 
: ir vonios kabinetai. Keramiko* plyte

le*. Kartto vaadena tankai. Flood 
controi Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikit* pavarde ir «*W-

, foną — lietuviškai. 
j SERAPINAS — TeL 636-2960 
! >«o««oooo«ooooooooooooooo<x 

IŠNUOMOJAMA — POft SENT 

ISNUOM. 5 kamb. butas 51-os ir 
Rockwell apylinkėje. Skambint po 
7val. vakaro 778-8595 

Išnuom. Ciceroje 2 naujai atremon
tuoti butai — 5 ir 6 kamb Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Skambinti 
656-2889 

E E A L E S T A T g 

«HlllllinillllllU!(llllll!lllllillllllllllllllHI 
19% — tt% — 19% ftgtm 
oa atMlmidą aso wgataa fc» 

Miami Beach, Floridoje parduoda-
i mas 3-jų metų senumo condomini-
j um butas. 2 miegami, 2 vonios. 3-čias 
i aukštas, liftas. Maudymosi baseinas. 
j 300 žingsnių nuo Atlanto, lietuvių 
i apgyventam rajone. Puikus susisie-
I kimas ir apsipirkimas. Skambinti 

v* wsta * t n ~ - ! Chicagoje teL 312-737-5319 po «-os 
ZZW^ n . ITdt* Mrce* valandos vakaro. 

F R A N K Z A P O L I S 
TtoLGA 4-8664 

Viceprezidentas George Bush, jo žmona Barbara ir senatorius Charles H. Percv sveikinasi su 
Lemonto lietuviais Darbo dienos parade. Nuotrauka Vytauto J a 9 i n e v i e i a u s 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
ST. P E T E R S B U R G . 

F L O R I D A 

Rugpjūčio 29 d. įvyko LB 
St. Petersburgo apylinkės 
informacinis susirinkimas, 
kuriame buvo svarstomi įvai
rūs klausimai ir sumanymai. 
Vienas iš svarbesnių buvo 
OSI (Office of Special Inves-
t i g a t i o n s ) s k y r i a u s JAV 
Teisingumo departmento veik
la, paliečianti lietuvius. Kaip 
jau žinome, jo veiklos tikslas 
y ra ieškoti š iame krašte gyve
nančių nacių kolaborantų ir 
patraukt i j teismus pilietybės 
atėmimui ir dportacijai. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad ši 
„ raganų" medžioklė, palai
min ta JAV kongreso, nema
žėja, bet didėja. J i liečia ne tik 
St. Petersburgo kai kuriuos 
lietuvius, bet ir kitose vieto
vėse gyvenančius. Susirin
k i m e buvo s k u n d ž i a m a s i 
neveiklumu Lietuvių teisėms 
ginti specialaus komiteto, ku
ris bendrai sudarytas iš 
VLIK, ALT ir LB atstovų. 
Taip pat papeikta ir lietuvių 
spauda, kad tuo reikalu per 
mažai informuoja iš baimės 
a r neturėjimo tinkamos me
džiagos. Tiesa, lietuviška 
patarlė moko: „Nešauk vilko 
iš miško", vadinasi neprovo
kuok. Bet kai tie „vilkai" atė
jo iš Izraelio ir komunistinės 
imperijos landynių, tai reikia 
drąsiai nuo jų gintis visomis 
galimomis priemonėmis, nes 
jie gali apdraskyti visai 
nekaltus žmones. Iš kalbėju
sių susirinkime buvo patirta, 
kad tar iamai bendradarbia
vusių su naciais, vienokiu ar 

L a p k r i č i o 3 d. 6:30 vai. 
vakare Baifo Brocktono skyr. 
banketas Sandaros salėje 
Brocktone. 

L a p k r i č i o 1 1 d . Sv. Petro 
parapijos bazaras So. Bos
tono Liet. Pil. d-jos salėje. 

L a p k r i č i o 2 5 d. Lietuvos 
Kariuomenės šventės minė
j imas So. Bostono Liet. Pil. ri
jos salėje. 

V a s a r i o 10 d. 3 vai. Lili-
jos Šukytės koncertas Jordan 
Hali. Bostone. Rengia Baltų 
draugija. 

K o v o 24 d. Minkų radijo 
valandėlės 51 metų sukakties 
renginys. 

B a l a n d ž i o 21 d. „Laisvės 
Varpo" pavasar in is renginys. 

•HNfmimitnmiįviiitfiiiifiHiiiiiiMiiiiifn 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecti-
cut lietuviams 

Kas penktadieni is WEVD Stotie? 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai vakaro 
97.9 meg. FM. Taip pat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
sekmadienį nuo 2:05 iki 3:00 vai po-
pietų iš Seton Hali Universiteto sto 
ties. 89.5 FM. (WSOU). 

Dtrekt Dr. JOKCBAS STUKAS 
Watchung, N.J. 07060 

234 Sunlit Drive 
T«L — (201) 733-MM 

uitMuiMMiMnMNmMiimimu 

kitokiu būdu, sąrašas esąs 
apie 700, ir bylų keliama vis 
daugiau. Todėl buvo siūloma 
labiau remti Lietuvių teisėms 
ginti fondą. Reikalauti, kad 
centrinis komitetas parodytų 
daugiau organizuoto veik
lumo, aplankyti kongreso na
rius su t inkamai paruoštais 
memorandumais tikslu juos 
paveikti, kad panaikintų OSI 
ar pakeistų jo veiklos pobūdį 
su teise apsiginti nuo kola
borantų su KGB. Jei po 
apsilankymo teigiamų pasek
mių nebūtų, ta i vistiek kong
reso nariai ga l bent pasijus
tų, kad jų kelnės nešvarios. 
Atrodo, dabar yra laikas veik
ti, kai artėja rinkimų metas . 

J. N. 
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KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PDtKDAMI NAUJUS AK VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

N U O 9 » M m f I.OM 
: 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

Tel. — R E 7-5168 

Brighton Parke parduodamas 3-jų bu
tų mūr namas 2 butai pc 6 k:irrrb. 
ir 4 kamb. butas. Reikalinga remon
to. Kreiptis po 6 vai vakaro telef. 
2473998 

GROŽIO P A V O J U S 

Grožis yra Antikristui sėk
minga priemonė pasiekti žmo
gaus širdį ir joje įsigyti pasi
tikėjimą. 

Antanas Maceina 

MENINIS P A Ž E M I N I M A S 

Matuoti žmog'ū grožio m a t u 
reiškia jį pažeminti į meno kū-

Cnrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
rLYMOUTH • K CARS 

-U WTLL LIKĘ US" 
4030 A R C H E R — 847-1515 

mmimniiiHimmiHUiun iniiiniiiii 
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J O N A S P U Z I N A S 

Rinktiniai Raštai I 
PROISTORE 

"Šiam leidiniui J Puzino raštus tai- į 
kino dr Marija Gimbutienė, dar Lie
tuvoje pas jį baigusi proistorę ir ge-
rai susipažinusi su paskelbtaisiais dar-1 
bais" — taip rašo Antanas Mažiulis į 
knygos pradžioje. Sj leidinį sudaro j 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir 
Svetur išleisti darbai. 684 psl. 

Rinktiniai Rastai II 
KULTCROS IR POLITIKOS 

ISTORIJA 

Leidinys suskirstytas į tris skyrius: 
ir 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustvmas 
Įvairiu atstumų 

TeL 176-188? arba 776-5996 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus Ir iš toli miesto leidimai ir j 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA i 

TdL — WA 5-8063 

W C B 

rinio eiles; O tik Dievas sp ind i Miestų istorija. Kultūros istorija 
žmoguje ne per grožį, bet per Politikos istorija. 750 psl 
šventumą. 

Antanas Maceina 

— • — — — i Z. — 
r i S H l O N C A B P I 1 S 

K I L I M A I 
LEKTUVIŲ PREKYBA 

» 0 4 W. 63 S t — Tel. 778-9064 

>«©oooooooooooooooooooo<xxx 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
Abu tomus spaudai paruošė Antanas 

Mažiuli-. Knygos didelio formato, 
daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išlei
do Lituanistikos Instituto leidykla 2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
1963 Kaina su persiuntimu už du to- ^ ^ o B s o i m g a M u i i o i 
mus $37.50 

THE SANCTTARY RISTAI RANT 
A.ND I.OINGK 

Dancinp niphtly after 10 p.m. Lounge 
hours .laily until 3 a m.. KriJay until 
4 am. Lunch — Monday thru Kn-
.lay from 11:30 a.m l>unch«-on Ka-sh-
lon Shows Jfednesdsy and Frida>«. 
Dinner 7 days. 8 8 » BrookTield A*e. 
Brookfleld. Illinois. Tel. 485-5443 
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Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St., 

Chicago, IL 60629 

^ininiiimiiiiimiiiiitii i i i i imiiiii i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itiHiiiii i i i i i; 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

i 
a KUHLIfAN, B-S-

Atdara šiokiadieniai* nuo 9 Tai. ryto Ori 10 rai. vakaro. ~ — s 
- tsiiiMil niMis nuo 9 ral ryto iki 8:30 vaL vakaro. = 
^4»nniMWWguU|) U||tt4|»||WltMIUl!UIUUUJIIIUlllll'.nillUlllllM)|MUUUUUVUĮ" 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RCPfSTrNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • F A N N I E MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

12 VIENETŲ 
APARTMENTINIS PASTATAS 

Siaurės ryty kampas 67-os ir Ke-
dzie A ve. $175,000. Paskola 5 metams 
i š 10<7<. 
Skambint (angliškai) 312—641-0688 

«i*wiimHiiimmiHiinniimuiMiHwmiwi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

Narna; pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Nutariam* — Vsrtimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233 

iiimilllllllllUIIIIIIIIIIIUUiJUIIIIIIItMINIl 
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M A . Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE ... 

NOTARY PUBLIC 
4299 S. Maplewood — Tei. 254-74*1 
Taip pat daromi Vertimai. Gimini 
iškvietimai, pildomi Pilietybes praJ; 
mai ir kitokie blankai. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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Amžinąjį Miestą geriausiai 
primins Romos sonetai 

S A C R A V I A 
(Šventoji gatvė) 

Parašė Alfonsas Tyruolia 

Išleido "Ateitis" su plačiai 
paaiškinimais. 48 pusi. Kaic 
$1.50. 

Gaunama 'DRAUGE" 

r 

Marija Danguole Tamulionytė 

LIETUVIAIS NORIME IR BOT 
LITHUANIANS WE SHALL BE 

Vadovėlis lietuviškai nemokantiems 
Ijthuanian for English speakers 

Sis vadovėlis nlpesungai. gerai ir sistematiškai paruoštas moki
niams, lietuv.ska; iv mokantiems Be pradžios mokyklos mokiniams, 
jis taip pat tinka aukštesniosioms mokykloms ir suaugusiems. "Lietu
viais norime ir būt" turi daug iliustracijų, didelio formato, kieti vir
šeliai. 9E3 psl Kaina su persiuntimu 22 dol 

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI yra atskiras 
sąsiuvinis, kuris specialiai pritaikytas vadovėliui 
"LIETUVIAIS NORIME IR BOT". 

Sie pratimai kiekvienam padės išaiškinti ir išmokti lietuvių kal
bą. Kaina su persiuntimu 4 dol. Vadovėlį ir pratimus iliustravo daii 
Nijolė Palubinskienė. Užsisakant abi kartu $25 dol. 
Švietimo Taryba Chicago — 1962 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

Išleido JAV LB 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

sJllllllllimillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimil 

1 T I K R O J I L I E T U V A 
= A l g i r d a s G u s t a i t i s 

= Šis leidinys yra didelis jnašas j mūsų istorinio Lietuvos 
s žemėlapio aiškinimą, nes joje paskelbti įvairūs dėstymai 
= daugiau sudomins lietuvių tautos praeitimi ir padės geriau 
3 suprasti Lietuvos žemėlapį. Knyga, kuri yra didelio form-
= mato. kieti viršeliai, talpina 79 žemėlapius ir 172 iliustraci-
1 jas. Lšleido Lietuvių šaulių są-ga Tremtyje 1983 m. Kaina 
E su persiuntimu 22 dol. Užsakymus s iųst i : 

p DRAUGAS, Jf5Jf5 West 6Srd Street, 
= Chicago, /L 60629 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKII 
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DABARTINE LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAISNYS, SJ. 

Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ii 
skyrybą — Juozas Vaišnys. S.J. Išleido JAV LB Kultūros 
taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N. Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam 
CT. Kaina su persiuntimu $3.85. 

• 

« 
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Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd 

Chicago, IL 60629 
St. 



ŠIMTAMETIS 
SUSIVIENIJIMAS 

Kelionė pas milijonierių 

vienijimo įnašas Lietuvos 
laisvinimo reikaluose. 

Seniausioje J A V 
lietuvių parapijoje 

> Pirmieji lietuviai ateiviai 
glaudėsi prie lenkiškųjų para
pijų. Kiti su lenk ai s kūrė 
bendras parapijas. Lenkų 

Tai įvyko šios vasaros pra- Šios organizacijos augimo me- išnaudojami, jie pradėjo gal-

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA VYKDYS 
m RINKIMUS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. rugsėjo mėa. 19 d. 

STASYS GARLIAUSKAS 
^ių metų pabaigoje dabar

tinė Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdyba ir kont
rolės komisija baigia trejų 

12 d. Margutyje posėdžiavo 
centro valdyba ir aptarė visą 
eilę reikalų. Nutarta iki šių 
metų pabaigos įvykdyti nau
jus LŽS-gos organų: centro 

džioje. Gavau netikėtą kvie- tai buvo ypatingai " sunkūs, voti apie savo grynai lietuvis- metų kadenciją. Š. m. rugsėjo 
timą praleisti trejetą dienų pas Katalikai kovojo su lenkoma- kų parapijų steigimą, 
lietuvį milijonierių. Karštos nais ir laisvamaniais. To pa- 1874 m. kun. A. Strupinsko 
dienos ir ilga šešių šimtų my- sekoje 1901 metais Susivieni- rūpesčiu, Shenandoah hetu-
lių kelionė neviliojo. Tačiau jimas suskilo. Taip atsirado viai pasistatė šiame krašte 
noras pamatyti Pennsylva- Lietuvių Romos Katalikų pirmą lietuvišką bažnytėlę, 
niją ir turtuolį, kuris už dvejų Susivienijimas Amerikoje ir Kadangi ji buvo valstybės 
metų švęs šimtmetį, paskati- Sus iv i en i j imas Lie tuvių įstaigose ir arkivyskupijos 
no sėsti į automobilį. Manau, Amerikoje, trumpai vadi- rastinėje registruota kaip len-
daug kas neatsisakytų tokios namas SLA. 1930 m. iš SLA kų bažnyčia, tai buvo paskir-
progos. atskilo komunistuojantieji. tas lenkas kunigas Lenarke-

Pradėjus kelionę, galvojau Minėti skilimai labai sukrė- vičius, ir taip lietuviai neteko 
per vianą dieną pasiekti tiks- tė katalikų ir tautinį Susivie- savo statytos bažnyčios, 
ją. Deja, karštis ir taisomo ke- ninijimus. Palengvėle kata- Pirmoji grynai lietuviška 
lio nesibaigiančios užtvaros Hkų susivienijimas pradėjo parapija įsisteigė Pittstone 
gerokai išvargino. Nutariau augti. 1926 metais jau turėjo 1885 metais. Pittstoniecių 
apsistoti Pittsburghe. Lai- 19,005 narius. 1936 m. turtas pavyzdžiu tuojaus pasekė ki-
mingu sutapimu pat :-kau pas siekė 1,278,000 dolerių. Šiuo tos lietuviškos kolonijos. Ku-
Šv. Pranciškaus se <ilių vie- metu narių skaičius yra labai rėsi lietuviškos draugijos, ku-
nuolyno kapelioną kun. sumažėjęs, bet finansinis sto- r i ų d ė k a i r g i m ė 
George. Liesas, žvalių akių, su vis geras (solovency 168.88%). Susivienijimas. Už tai Lietu-
barzdele, berods, vokiškos kil- Patogumo dėliai organizaci- vių Katalikų Susivienijimo 
mės kunigas , draugiškai jos vardas sutrumpintas: lie- vadovybė 69-to seimo pamal 

Centro valdyba prašo visų 
sąjungos narių rinkimais do
mėtis, aktyviai juose daly
vauti, balsuojant ir patiems 
kandidatuojant į minėtus 
sąjungos organus. 

Į centro valdybą reikia bent 
7 kandidatų, į kontrolės 
komisiją — 4, į garbės teismą 
— 4. Kandidatai bet kuriam 

premijas, kurios bus įteiktos 
Chicagoje atitinkama proga. 

Centro valdyba ruošia ir 
netrukus bus išsiuntinėtas 
visiems sąjungos nariams 
b e n d r a l a i š k i s , k u r i a m e 
apžvelgiama ir sąjungos veik-

valdybos, kontrolės komisijos organui turi būti iš vienos vie-
ir garbės teismo rinkimus. tovės. Kandidatų sąrašą su jų 

Posėdyje buvo patvirtinta ir sutikimu kandidatuoti reikia 
Rinkiminė komisija, kurią su
daro Chicagoje gyveną sąjun
gos nariai: Juozas Toliušis, 
Juozas Šlajus ir Vincas Urbo
nas. Komisija savo darbą pra
dės artimiausiu laiku. 

lietuviškų tradicijų ir jaučiasi 
lietuvėmis, nors jų tėvynė jau 
šis kraštas. 

Apie Susivienijimo 
seimus i r rūpesčius 

Katalikų Susivienijimo sei-
pasisveikinęs, pasakė: , > a n o tuviškai vadinamas Lietuvių doms pasirinko Pittstono lie- m a i vykdavo kiekvieneriais 

atsiųsti centro valdybos vice
pirmininkui Algirdui Pužaus
kui, 7339 So. Talman Ave., 
Chicago, Dl. 60629 iki lapkri
čio 15 d. 

Dar Šios kadencijos metu 
centro valdyba nutarė iš 
Daužvardžio fondo paskirti 
premijas jauniesiems, akty
viesiems ir nuolatiniams 
spaudos bendradarbiams. 
Kandidatus premijoms gauti 
pristatys laikraščių redakto
riai, o centro valdyba paskirs 

namai — jūsų namai". Pavai- Katalikų Susivienijimas, o tuvių Sv. 
šinęs parodė savo erdvios kle- angliškai Lithuanian Catho- &4 

Kazimiero bažny-

bonijos antrame aukšte tris 
kambarius, skirtus svečiams. 
Patarė pasirinkti, kuris pato
gesnis, ir palinkėjo gerai pail
sėti. 

Ankstyvą rytmetį atsigai-

lic Alliance. 

Kokia nauda iš 
Susivienijimo 

Sekmadienį, birželio 24 d., 4 
vai. po pietų susirinkus dele
gatams ir svečiams, šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė prel. Jonas Balkūnas, 

Teko skaityti spaudoje ir Susivienijimo dvasios vadas, 
vinęs kava ir padėkojęs malo- girdėti atskirų asmenų prie- Su juo koncelebravo Šv. Kazi-
niam šeimininkui už prie- kaistus, kad Lietuvių Kata- miero parapijos klebonas kun. 

likų Susivienijimas, daryda- Petras Ališauskas. Komen-
m a s milijoninę apyvartą, tatorium buvo adv. Mark 
neremia lietuviškų reikalų. Mack. Pamaldose dalyvavo ir 
Prieš darant tokius priekaiš- komuniją dalino prel. Frank 
tus vertėtų perskaityti dr. Yashkus (Jaškas). Giedojo 
Antano Kučo parašytą šios parapijos choras, vadovauja-
organizacijos istoriją (Lietu- mas Robert Kellaher. Lie-
vių Romios Katalikų Susivie- tuviškai skambėjo „Pulkim 
nijimas Amerikoje, išleista ant kelių" ir Šventas Dieve. 

metais. Jų surengimas parei 
kalaudavo daug lėšų. Tau
pumo sumetimais dabar sei
mai šaukiami kas 3 metai. 
Kitam seimui padaryta išim
tis. Šaukiamas po dvejų me- JUS B u c my s> „Garso" redakto 
tų, nes norima atžymėti or- rius- L K- Susivienijimo pir-

•••S ' I — ~ ~ J - . TU„ „ A/r 1. 

Inn patalpose, gražioje Poco-
no Lake Harmony vasarvietė
je. Dalyvavo 42 delegatai ir 
svečio teisėmis kun. Korneli-

globstį, per miegantį miestą 
pasukau į ekspresinį kelią 
Hąrrisburgo link. Mintys 
sakosi apie tuos lietuvius, ku
rie savo aukomis padėjo lie
tuvaitėms seselėms pranciš-
kietmės pastatyti erdvias 
vienuolyno patalpas ir gražią 
koplyčią. Jos prieangyje teko 
matyti pavardes fundatorių, 
kurių tarpe ir buvusio kata
likų susivienijimo sekreto
riaus Vinco Kvetkaus. Grožė
j a u s i pake l ė s k a l n a i s , 
kuriuos dengė tiršti debesys 
ir prakiuro gaiviu lietučiu. 
Pagaliau lietus įsismagino ir 
vandenį pradėjo lieti, kaip 
automobilių plovimo automa
tas. Taip maudomas pasie
kiau 81 -mą kelią į šiaurę. 
Pakelės rodyklės džiugino, 
kad jau prasideda lietuvių 
a p g y v e n t o s v i e t o s — 
Minersville, Mahanoy City, 
Hazleton, Plymouth, Wilkes 
Barre ir pagaliau mano ieško
mas Pitt8ton. 

Susipažinkime su 
milijonieriumi 

Plymouth, Pa., miestelis yra 
jo gimtinė. Gimęs 1886 me
tais lapkričio 22 d. „Pakrikš
tytas" „Susivienymas Lie
tuvininkų Amerike" vardu. 

1956 m.). Tada sužinosime, 
kiek daug Susivienijimas da
vė lietuviams ateiviams tauti
niu ir materialiniu atžvilgiu. 
Paminėsiu paskutinių dviejų 
seimų paskirstytas sumas. 68-
tame seime 1981 metais pa
skirta: 2000 dol. šv. Kazimie
ro 500 metų sukakties 
minėjimo komitetui, 3000 dol. 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms leisti, 500 dol. 
Lituanistinei katedrai, 200 
dol. Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijai. 69-tame seime, 
1984 m. paskirta 3000 dol. 
Tautos fondui, 2000 dol. Reli
ginei šalpai, 500 dol. Litu
anistinei katedrai ir 500 dol. 
Laisvės statulai New Yorke 
remontuoti. Taip pat 1000 dol. 
buvo duota Lietuvos atstovy
bės patalpų Wa8hingtono 
remontui. Minėtina 20,000 dol. 
paskola Dainavos jaunimo 
stovyklavietės užpirkimui. 
Atsimintinas Katalikų Susi-

Sus ipaž in imas su 
de lega ta i s i r 

v ie t in ia is l i e tuv ia i s 
Po Mišių susirinkus į para

pijos salę, teko susipažinti ar
ba pažintis atnaujinti su dele
gatais ir seimo rengimo 
šeimininkais bei šeiminin
kėmis. Užsimezgė nuoširdūs 
pokalbiai. Nesijautė tos įtam
pos, kaip būdavo prieš kitus 
seimus. Susivienijimo egzeku-
tyvinis direktorius Charles A. 
Liscosky, sekretorius Frank 
Katilius ir jų bendradarbiai 
maloniai sutiko atvykusius 
delegatus, dar prieš pamal
das padėję nuplauti kelionės 
dulkes, o po pamaldų raginę 
pasistiprinti ir atsigaivinti. 
Visi buvo gerai pavaišinti. 
Pitt8tonietės įrodė, kad jos 
moka labai gerai gaminti lie
tuviškus valgius, nors dauge
lis jų buvo šiame krašte gimu
sios. Tvirtino, kad laikosi 
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Fantastiška Plokštelė! 
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ganizacijo8 100 metų jubiliejų. 
J is įvyks 1986 m. Wilkes 
Barre, Pa., kur yra Katalikų 
Susivienijimo centro įstaiga. 

Visuose seimuose iškildavo 
narių mažėjimo problema. 
Buvo organizuojami narių pri
rašymo vajai, skiriamos dova
nos, bet nesusilaukta norimų 
rezultatų. Per metus nubyra 
apie 200 narių. Šiuo metu 
sąrašuose yra 3175 nariai, o 
organizacijos žydėjimo metu 
buvo 19,000. Viename seime 
buvo siūloma perkelti Susi
vienijimo centro įstaigą į Chi-
cagą, kur, būnant lietuvių 
masėje, padidėtų narių skai
čius. Pennsylvanijos narių 
tarpe iškilo didelė reakcija 
prieš perkėlimą. Taip centro 
įstaiga pasiliko senojoje vie
toje. Centro įstaigos perkė
limas (berods, 1926 m.) iš 
Brooklyno į Wilkes Barre irgi 
buvo sukėlęs daug nesusi
pratimų. 

Kitose fraternalinėse or
ganizacijose irgi vyksta narių 
mažėjimas. Šiuo metu Moterų 
sąjunga (fratemalinė organi
zacija) studijuoja galimybes 
susijungti su Lietuvių Kata
likų Susivienijimu. Privačiai 
diskutuojant Katalikų Susi
vienijimo ateitį iš kai kurių 
delegatų teko nugirsti, kad jie 
nebūtų priešingi katalikų ir 
tautinio Susivienijimų apsi-
jungimui. 2inoma, reikėtų 
išsiaiškinti bendro veikimo 
sąlygas ir iš anksto tam pasi
ruošti. Atrodo, kad abiejų or
ganizacijų narių ir vadovybės 
narių tarpe neliko to anta
gonizmo, kuris buvo beveik 
prieš šimtą metų. Sakykime, 
Balfas tarnauja be išimties 
visiems lietuviams, kodėl 
negalėtų bendras Susivieni
jimas pasekti jo pavyzdžiu. 

69-to seimo naujienos 
Seimo posėdžiai vyko birže

lio 25 ir 26 dienomis, Holiday 

la praėjusių trejų metų laiko
tarpyje. 

Centro valdyba tikisi iš 
sąjungos narių susilaukti dau
giau dėmesio ir artėjantiems 
rinkimams. 

Jurgis Janušaitis 

Jauniausiai sesutei A. f A MARIJAI 
Vokietijoje mirus, 

O L G A I V A I Č A I T I E N E I 
reiškiame gilię užuojauta ir kartu liū
dime. 

ŽEMAIČIŲ IR JUKNEVIČIŲ 
ŠEIMOS 

mininkas adv. Thomas Mack 
oficialiai atidarė seimą. Invo-
kaciją sukalbėjo dvasios va
das prel. J. Balkūnas. Buvo 
aklamacijos būdu sudarytos 
įvairios komisijos. Seimo pir
mininku pakviestas Frank J. 
Katilius, vicepirmininku Jo
nas Vainius, sekretore Leoca-
dia Donarovich, sekretorės 
padėjėju Stasys Garliauskas. 

Pirmoje sesijoje vyko val
domųjų organų pranešimai, 
kurie buvo d e l e g a t a m s 
padalytoje seimo knygelėje. 
Kai kurie pareigūnai atspaus
dintus pranešimus papildė ar 
padarė pastabų duodami 
paaiškinimus. Nebaigus pra
nešimų sesija buvo nutrauk
ta, nes 12 valandą čia pat 
viešbutyje turėjo įvykti 
pamaldos už mirusius L.K. 
Susivienijimo narius. Mišias 
koncelebravo prel. Jonas Bal
kūnas ir kun. Kornelijus Buč-
mys. 

Popietinėje sesijoje iš
klausyti nebaigti pranešimai, 
kuriuos atliko Susivienijimo 
egzekutyvinis direktorius 
Charles Liscosky ir konstitu
cinių komisijų atstovai. L.K. 
Susivienijimo fondo praneši
mą apie jo paskirtį, būklę ir 
skiriamas stipendijas, paruoš
tą Pranutės Laučkaitės-
Domanskienės, perskaitė Jo
nas Vainius. Šiuo metu fonde 
yra 6,504 doleriai. Apsvars
čius 3 siūlymus pakeisti kons
tituciją, sesija baigta prel. J. 
Balkūno malda. 

Birželio 26 d. rytinėje sesi
joje buvo kalbėta ir diskutuo
ta naujų narių verbavimo rei
kalu. Dr. J. Stankaitis davė 
įdomių sugestijų. Buvo siūly
mas seneliams įrašyti savo 
anūkus į L. K. Susivienijimą, 
kas jiems atseitų per metus ne 
daugiau, kaip geros dovanos 
nupirkimą. 

(Bus daugiau) 

žiinimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii"»"",| 
I PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS | 

R A Š T A I 1-mast. | 
90 TO. sukakčiai paminėti = 

Knygoje talpinama plati kritika-recenzija ir Lietuvos I 
Nepriklausomybės laikotarpis nuo 1923 m. iki 1926 m., £ 
didelio formato, Meti viršeliai, 167 psl-, 1973 m. r 

R A Š T A I n-rast. 1 
100 m. gimimo sukakčiai paminėti 5 

Abi knygas redegavo MORKUS ŠIMKUS | 

Antroje knygoje, pirmame skyriuje, yra talpinama ver- g 
timai ir straipsniai, Il-me skyriuje—kalbos Dl-me sei- | 

| me. Loiūays tokio pat formato kaip ir I-jo tomo, 688 | 
I psl. 1983 ra. Abu tomus išleido Lietuvos atgimimo są- | 

jūdis, Chicago, Illinois. = 
Kartu užsisakant abu tomus, kaina su persiuntimu g 

27 dol. Užsakymus siusti "Draugo" adresu. | 
iUIIIMIIHIHlMiiMIIMIIlHIMII«IIMIIIIimilHllllltlHMIIIIIIMIW«MMIIIItaw»w4«S 

JL A. 

BRONISLAVA VAIČKIENĖ 
KLEVATTĖ 

Gyveno Redondo Beach, Califomia. Anksčiau gyv Chicago, 
Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė rugsėjo 15 d., 1984 m., 8:30 vai. vak., sulaukusi 81 m. 
amžiaus. Gimė South Chicago. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sunūs Frank Jr., marti Angeline, 
giminė Vera Vaičkienė su šeima, Lietuvoje sesuo Ona Giedraitienė, 
jos anūkė Giedra Giedraitytė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Frank. 
Priklausė Gyvojo Rožančiaus draugijai ir Vytauto D. saulių 

rinktinei. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 2 iki 9 

vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 20 dieną. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines hlzzz 

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

Nuliūdę: SŪNUS, MARTI ir KITI GIMINES. 

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

» • 
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x „ D r a u g o " 75-rių metų 
gyvavimui paminėti jubilie
jinis banketas rengiamas 
Martiniąue restorano salėje 
Evergreen Parke rugsėjo 30 d. 
Bankete bus paminėti laik
raščio ir vėliau dienraščio kū
rėjai trumpa St. Piežos kalba. 
Meninė programa bus trum
pa ir nuotaikinga. 

x Lietuvių enciklopedi
j a , parodžius lietuviams dau
giau susidomėjimo, Chicagos 
Lawn bibliotekoje, 6120 S. 
Kedzie, iš sandėlio grąžinta į 
normalias lentynas prie lietu
vių laikraščių. Lietuviai dė
kingi bibliotekos vedėjai Eli-
zabeth Wood. 

x Ca ro l J u o z a i t i s rašo in
formacinius straipsnius dien
raščiui „Chicago Tribūne". 

x Kr . Donelaičio pradi
nė ir aukš tesnio j i lituanis
tinės mokyklos mokslo metus 
jau pradėjo Francis McKay 
mokyklos patalpose, 6901 So. 
Fairfield Ave., Chicago, 111. 
Primenama visiems tėveliams, 
kad dar nėra pervėlu moki
nius užregistruoti ir tai gali
ma atlikti šeštadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. p. p. minė
tos mokyklos raštinėje. Ten 
pat galima pasitarti su mo
kyklų direktorium J. Širka, 
mokytojais ir Tėvų komitetu 
dėl naujų mokinių registraci
jos ir jų paskyrimo į atitinka
mus skyrius ir klases. 

x J u o z a s Stankus , Madi-
son, Wisc., Jokūbas Alekna, 
Indiana, Jonas Romoška, Un
ion Pier, Mich., Elena Gu-
dinskienė, Hamilton, Kanada, 
J. Jonikaitė, Cornell, Cal., bu
vo atvykę į Chicagą, lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo įvairių lei
dinių už didesnes sumas. 

x Inž. P i lypas Narutis , 
Chicago, 111., visuomenininkas 
A. Lesniauskas, Palatine, 111., 
Anna Tamolionis, Chicago, 
111., K. Juknelis, Melrose Park, 
UI., Jonas ir Malvina Švarcai, 
Winkliffe, Ohio, B. Užusienis, 
Chicago, 111., grąžino lėšų telki
mo laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. labai 
ačiū. 

x Snowbi rd — Iron Blo-
sam Lodge išnuomojamas 1 
miegamojo kondominiumas. 
Nuo lapkričio mėnesio 24 d. — 
gruodžio mėn. 1 d. Kaina 200 
dol. savaitei. Rezervacijoms 
kreipkitės į Birutę Zalatorie
nę. Travel Advisers Inc. 1515 
N. Harlem #110, Oak Park, 
111. 60302. Telf. 312-524-2244. 

(sk.). 

x Sol. Aldonos Stempu-
žienės reč i ta l i s įvyks rugsė
jo mėn. 23 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. Jaunimo centre. 
Rečitalį ruošia L. B. Sociali
nių reikalų taryba. Pelnas ski
riamas „Lietuvių namų" įgy
vendinimui. Bilietai gaunami 
L. B. Socialinių reikalų ta
rybos raštinėje, 2636 W. 71 
St., pas Vaznelį (Gifts Inter
national) ir rečitalio dieną 
Jaunimo centre. 

(pr.). 
x Sol. Aldona Stempu-

žienė a tvyks t a į Chicagą. 
Cia rugsėjo mėn. 23 d., sek
madienį 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre ruošiamas jos rečitalis. 
Rečitalį ruošia L. B. Sociali
nių reikalų taryba. Bilietus 
galima įsigyti L. B. Soc. rei
kalų tarybos raštinėje 2636 W. 
71 St. ir pas J. Vaznelį (Gifts 
International) 2501 W. 71 St. 

(pr.). 
x S o l . D a n u t ė 

S tanka i ty tė atliks meninę 
programą Akademinio Skau
tų Sąjūdžio 60-mečio jubilieji
nėje šventėje š. m. rugsėjo 29 
d., 6 vai. vak, Jaunimo cent-
re. Dėl rezervacijų skambinti 
J o l a n d a i Kerelienei telef. 
257-2558. 

(nr.V 

x Olga Vaičaitienė, gyve
nanti Chicagoje, iš Vak. Vo
kietijos gavo liūdną žinią, kad 
ten staiga mirė jos sesuo a. a. 
Marija Hesaitė-Sterlzig. Ve
lionė buvo 50 metų amžiaus. 
Liko nuliūdime šeima Vak. 
Vokietijoje, sesuo ir brolis 
Chicagoje. 

x Tradicinis Lemonto 
apylinkės balius bus šeštadie
nį, spaUo 13 d., St. Nicholas 
salėje, Oak Lawn. Bus puiki 
karšta vakarienė ir smagi me
ninė programa. Svečiams bus 
progos pasilinksminti ir pa
šokti, grojant Vyčio orkestrui. 
Kviečiami visi gausiai atsi
lankyti. 

x Lietuvių Istorijos drau
gijos narių ir jų bičiulių susi
rinkimas bus rugsėjo 26 d. 4 
vai. A. Rūgytės bute. Paskai
tą tema — „Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis visuomeni
ninkas" skaitys kun. Vytau
tas Bagdanavičius. 

x Filatelistų draugijos 
„Lietuva" biuletenis, 2 nr., 
išėjo iš spaudos ir pasiekė re
dakciją. Siame gegužės — rug-
piūčio numeryje rašoma apie 
būsimą filatelijos parodą, taip 
pat apie buvusią „Lithpex" 
parodą šv. Kazimiero 500 me
tų nuo mirties paminėjimui. 
Yra straipsnių apie kitus fila
telistus, apie Dariaus ir Girė
no pašto ženklus ir kt. Apra
šytas ir šv. Kazimiero pašto 
ženklas, išleistas Vatikane. 

x Regina Jautokai tė , dr. 
L Sidrys, Andrius Šember-
gas, Vilhelmina Genienė, Chi
cago, 111., lankėsi „Drauge" ir 
pasirinko įvairių leidinių. 

x Donatas ir Stefanija 
Kisieliai, Upper Darby, Pa., 
O. Izokaitis, Chicago, 111., Pra
nas Jucius, Scranton, Pa., 
Pranas Grušys, Wawa, Ont., 
Kanada, Mykolas Gečiaus-
kas, Manchester, Ct., Vladas 
Keiba, Rochester, N. Y., Bro
nė Tarutis, Willowick, Ohio, 
grąžino lėšų telkimo laimėji
mų šakneles ir kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Lietuvių Istorijos drau
gijos valdyba per Balfą pa
aukojo Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje savo išleistas „Lie
tuvių Tautos Praeities" 33 
knygas. 

x P. Žvirblis, London, 
England, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, grąžino laimėji
mų šakneles ir kartu pridėjo 7 
dol. auką. Labai ačiū. 

x R. Krutulytė, V. Ku-
čaitė ir L. Kosmonaitė, Kr. 
Donelaičio lit. mokyklų absol
ventės ir L. Martinkienė. 
mokytoja, modeliuos Tėvų ko
miteto ruošiamoje Madų paro-

KOMPIUTERIŲ 
KURSAI 

St. Xavier kolegijoje spalio 
2 d. prasidės kompiuterių kur
sai tiems, kurie mokyklose to
kio kurso neturėjo. 

MARATONO 
LENKTYNĖS 

Chicagoje spalio 21 d. bus 
maratono bėgimo rungtynės, 
kuriose žada dalyvauti ir 
olimpiadoje auksinį medalį 
laimėjęs portugalas Carlos 
Lopez. 

PASIŪLYMAS DĖL 
BALTŲJŲ BĖGIMO 

Dienraštis „Chicago Sun -
Times" rugsėjo 16 d. išspaus
dino ilgą straipsnį apie baltų
jų bėgimą iš kaikurių miesto 
dalių. Straipsnis remiasi pra
nešimu Petro Jonikaičio, gy
venančio rytinėj Marąuette 
Parko daly, netoli vietos, kur 
planuojama miesto pigiųjų bu
tų kolonija. Jis atkreipiąs dė
mesį, kad atsikėlus naujiems 
gyventojams, kurių tarpe dau
giau nusikaltimų, krinta na
mų kainos, gyventojai bėga, 
parduodami namus žema kai
na ar visai palieka užkaltais 
langais. Siūlo, kad būtų įves
ta apdrauda, namų kainą palai
kanti. 

NAUJAS IŠRADIMAS 
Illinois universitetas Cham-

paign mieste išrado naują bū
dą naikinti piktžoles, nepa
kenkiant nei javams, nei 
žmonėms. Laukas apliejamas 
amino rūgštimi, kurią sugeria 
piktžolės. Tą rūgštį piktžolės 
panaudoja gauti chlorofilą, 
kuris duoda žalią spalvą. Kai 
to chlorofilo piktžolės per 
daug prisigeria, saulės šviesa 
jas užmuša. 

12 WARDO RASTINĖ 
N A U J O J E VIETOJE 

12-to wardo Aldermanas Al. 
Majerczyk praneša, kad jo 
naujoji raštinė yra 4071 So. 
Archer Ave.,tel. 376-1212. Aid. 
Al. Majerczyk nori geriau pa
tarnauti savo apylinkės gy
ventojams, todėl ir persikėlė į 
šią naują vietą. 12-tas War-
das yra labai didelis, vaka
ruose siekia Laramie Ave. 
(5200 West), rytuose Ashland 
(1600 West), pietuose 52nd Str. 
ir šiaurėje 26 str. Šioje apy
linkėj e gyvena per 16,000 žmon-
nių. Al. Majerczyk maloniai 
kviečia visus apylinkės gy
ventojus, reikalui esant, apsi
lankyti jo raštinėje. Jis pats 
priima žmones pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7 iki 9 
vai. vakaro. 

S k ZVM G ZD UTfc 
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Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 

LAIMĖJO 8.9 MIL. DOL. 
Rockforde gyvenąs mecha

nikas R. Holaway, 32 m., Illi-
doje Jaunimo centre rugsėjo nois loterijoje laimėjo 8.9 mil. 
30 d. 

x Senasis San J u a n 
miestas — Puerto Rico sosti
nė, pradžia kelionės laivu, ku
ri įvyks gruodžio 1 d., vienai X K T 7 7 i(' 
savaitei. Kaina asmeniui 
1220.00 dol. arba 1085.00 dol. 
— pagal pasirinktą kabiną. 
Kreiptis pas — American 
Travel Service Bureau, 
9727 So. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. (1 -
312) 238-9787. 

(sk.). 
x Rugsėjo mėn. 21 d., J au 

nimo centro kavinėje, 7:30 
vai. vakaro — Pietų Amerikos 
vakaronė — Kolumbija, Peru ir 
Bolivija. Susipažinimas su 
gamta, kultūra ir žmonėmis. 
Bus rodomos skaidrės. Jūsų lau
kia idomi vakaronė, vaišės ir do
vanos laimingiesiems. įėjimas 
nemokamas. Rengia: Travel 
Advisers, Inc., 1515 N. Har
lem Ave. *110, Oak Pa rk , 
Illinois 60302, telef. 312-
524-2244. 

(sk.). 

dol. Jis buvo bedarbis, pasku-
(pr.). tiniu laiku buvo gavęs darbą, 

bet dabar gyvens iš laimėtų 
pinigų, dalį jų skirdamas sa
vo dviejų vaikų mokslui. Per 
20 metų jis gaus kasmet po 

CHICAGOS KUNIGAI 
Chicagos arkivyskupijoje 

parapijose dirba 747 ne vie
nuoliai kunigai. Už arkivys
kupijos ribų dirba dar 48, o 
165 darbuojasi pačioj vysku
pijoje, bet ne parapijų darbe. 
Senyvo amžiaus sulaukę ir 
pasitraukę pensijon yra 225 
kunigai. Tai iš viso arkivys
kupija turi 1,215 ne vienuo
lius kunigus. 

Red.: šį mėnesį yra šven
čiama religinė ir tautinė šven
tė. Rugsėjo mėnesio 8 die
na yra Marijos gimtadienio 
prisiminimas. Šiluvoje dideli 
atlaidai. Tą pačią dieną dau
giau kaip prieš 500 metų Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas pasiskelbė Lietuvos 
karaliumi ir turėjo būti vaini
kuotas, tačiau lensai pavogė 
vainiką. Mums malonu prisi
minti tuos garbingus Lietu
vos laikus, bet kartu ir skau
du, kad Lietuva tiek daug 
turėjo iškentėti skriaudų ir 
kančių. Lietuvių ašaros ir 
kraujas liejasi ir šiandien. 
Marija pasirodžiusi Šiluvoje 
verkė, verkia ir šiandieninė 
Lietuva. Mes privalome mels
tis į Mariją, kad J i užtartų 
pas Dievą Lietuvą ir nušluos
tytų lietuvių ašaras, kad Lie
tuva vėl taptų laisva ir nepri
klausoma. 

STRĖLĖ 
Vieną vasaros dieną aš žai
džiau lauke su strėlėmis. Ma
no mažiukas broliukas, dvie
jų metų amžiaus, buvo kartu 
su manim. Jo viena koja buvo 
sugipsuota. J is atsisėdęs prieš 
mane žiūrėjo, kaip aš žaidžiu 
su savo vyresniu broliu. 

Kai aš mečiau strėlę į vir
šų, ji nukrito tiesiai ant mano 
mažojo broliuko galvos. Jis 
tuojau suriko ir kraujas pra
dėjo bėgti iš galvos. Mano 
mamytė tuoj išbėgo ir uždėjo 
rankšluostį ant jo galvos. Ma
ma ir tėtė greitai jį nuvežė į 
ambulansą, o iš ten į ligoni
nę. Jam reikėjo trijų susiuvi-
mų. Jis buvo geras ir visai ne
verkė, kai galvą siuvo. Nuo to 
laiko mes daugiau nebežaidė-
me su strėlėmis... 

Amy U r a b a n , 
Rochesterio Mindaugo 

Tomonio lit. m-los 
mokinė („Plunksna"). 

TAI BUVO STOVYKLOJE 
Prieš dvejus metus Rako 

stovykloje buvo toks atsitiki
mas. Skautoramos metu ma
no „Rupūžių" grupė turėjo su
rinkti įvairių gamtos dalykų. 
Mes viską suradom, tik trūko 
pušies konkorėžio. Jei turė
tume konkorėžį, tai laimėtu
me pirmą vietą Skautoramo-
je. 

Netoli manęs augo didžiau
sia pušis. Jos aukštis buvo 
100 pėdų. Pilnos šakos augo 
tik prie viršūnės, ant kamie
no buvo tik negyvų šakų ga
liukai. Aš tų galiukų pagalba 
įlipau beveik iki pusės pušies 
ir suradau konkorėžį. Bet kai 
aš apžiūrėjau tą konkorėžį, 
staiga pradėjau kristi žemyn. 

Greitai a t- mušiau į žemėje 
gulintį pagalį. Mano draugai 
man padėjo nueiti į ambula
toriją, kur gailestingoji sesuo 
mane aptvarstė. Mano skaus
mai greit praėjo, nes mano 
grupė laimėjo pirmąją vietą. 

J o n a s Mačiulis, 
Lemonto Maironio 
lit. m-los mokinys 

(„Maironio Aidai"). 

DEBESĖLIS 
Plaukia debesėlis dangum 

mėlynuoju. 
J a m ranka pamoju ir 

dainas dainuoju. 
O, kad jis paimtų ir mane 

nuneštų 
Į sesers darželį prie kvapnių 

radastų! 
Koks širdy man džiaugsmas, 

kokia laimė būtų, 
Kad mane kaip lietų 

ištaškyt ant rūtų, 
Ant baltų lelijų ar 

žaliųjų mėtų 
Mano meilės žodžiai 

tėviškei skambėtų. 

Ant kiekvieno žiedo 
debesėlis lytų, 

Žolynai klausytų ką 
širdis sakytų. 

O po to spindėtų rytas 
prisikėlęs, 

Džiaugsmo ašarėlėm 
sužibėtų gėlės. 

Naujo ryto giesmę, lyg 
kad ant rarotų, 

Su manim ir paukščiai 
žemei sugiedotų. 

Aš širdim palietęs tėvų 
žemę brangią 

Siųsčiau debesėliui bučkį 
į padangę... 

Laimutis Šva lkus 

4,000 DOL DOVANU 
Paskelbta 4,000 dol atlygi

nimo, kas suteiks informa
cijų, padedančių surasti pik
tadarį, kuris Joliete nušovė 
policininką M. Murrin, 32 me
tų, įtariamas M. Salazar, 19 
m., kuris gal jau bus pabėgęs 
iš Illinois. Paskelbtas spren
dimas jį areštuoti. 

x Parduodu visus 3-ris to
mus Stasio Raštikio raštų. Ra
šyti: K. Baronas. Franconvil-
le Str. 16 6806 Viemheim, 
Weat Germany. 

(pr.). 

KARAIBU MUZIKA 
Field muziejus rugsėjo 29 d. 

nuo 1 iki 4 vai. p. p. ruošia va
dinamą Carribbean music fes
tivalį visiems nemokamai. 

DABARTINĖ PADĖTIS 
PAVERGTOJE 

LIETUVOJE 
1969 m. lietuviai gavo leidi

mą pastatyti bažnyčią Klai
pėdoje. Tais pačiais metais ru
sai atėmė bažnyčią ir iš jos 
padarė koncertų salę. Labai 
neteisinga. 

1940 m. Lietuvoje buvo 85 
moterų vienuolynai, 32 lietu
viški laikraščiai ir apie 1400 
kunigų. Dabar Lietuvoje nėra 
nė vieno vienuolyno ir ma
žiau negu 700 kunigų. Tas n e 
teisinga. 

Apie 1952 — 1956 metus, 
kai rusai nušaudavo partiza
ną, palikdavo jo lavoną gat
vėje. Giminės negalėjo palai
doti. Jei kas pamėgindavo, tai 
rusai tą uždarydavo į kalėji
mą ar ištremdavo į Sibirą. 
Taip rusai bausdavo partiza
nų gimines. Rusai mano, kad 
jie gali visą pasaulį užvaldy
ti. 

Gitą L i sauska i t ė , 
Clevelando Šv. -Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
("Aušros Spinduliai"). 

RAMYBĖ 
Garsus pianistas Arthur 

Rubinstein vieną rytą pasakė 
savo tarnui:„Jei kas norės su 
manim kalbėti, pasakyk, jog 
nesu namuose. Man reikalin
ga praktikuotis be trukdy
mų". 

Kai pradėjo pianinu skam
binti, tuoj suskambėjo telefo
nas. Atsiliepė tarnas ir pasa
kė, kad Rubinsteino nėra 
namuose. 

— Nekrėsk juokų. Aš esu ge
ras Rubinsteino draugas ir 
girdžiu jį skambinant piani
nu. 

— Jūs klystate, — atsakė 
tarnas. Aš valau dulkes nuo 
pianino klavišų. 

LIETINGA DIENA 

Juliukas grįžo 15 mokyklos 
lietui lyjant. Drabužiai sušla
po. Netoli namų paslydo ir 
pargriuvo. Skaudžiai užsiga
vo koją. Praplyšo kelnės kai 
griuvo ant cemento. Jis labai 
išsigando, ką jam dabar ma
ma pasakys, kad jis ne tik ko
ją užsigavo, bet ir kelnes 
sudraskė. Juliukas ėjo į vi
dų labai nusiminęs, sušlapęs 
ir skaudančia koja. Juliuko jau 
laukė išsiilgusi mamytė. Ji
nai pastebėjo, kad kažkas jam 
negera atsitiko. Juliukas iš 
pradžių nieko nesakė, bet ma
mytė tai pastebėjo, kad kelnių 
kelyje yra skylė. Tada mamy
tė Juliuką paklausė: „Juliuk, 
kas tau atsitiko, kad kelnėse 
skylė atsirado?". Tada jis pra
dėjo aiškinti, kad ėjo namo 
lietui lyjant, prie pat namų 
staiga paslydo, ant cemento 
krisdamas užsigavo kruvinai 
koją ir kartu kelnes praplėšė. 
Mamytė visai nepyko. Juliu-
kai aptvarkė kelį, o kelnes 
laikinai užtaisė ir pažadėjo 
nupirkti naujas. Tik pasakė, 
kad reikia eiti atsargiai, kai 

Piešė Vilius Niaura Dariaus Girėno lit. m-los 8 sk. mokinys. 

lyja yra šlapia ir slidu. Griū
damas ne tik koją, bet ir ran
ką gali susilaužyti. Juliukas 
buvo laimingas, net ir koja 
mažiau skaudėjo nuo tų mei
lių mamytės žodžių. 

Danguo lė Vilutytė , 
DariausGirėno lit. m-la., 

8 sk. mokinė. 

K E L I O N Ė P E R 
LIETUVĄ 

Šią vasarą aš važiavau į 
Jaunučių stovyklą. Šios vasa
ros pagrindinė stovyklos te
ma buvo: „Kelionė per Lietu
vą". Kiekvieną dieną mes 
„keliavome" į kurį nors vieną 
Lietuvos miestą ar vietovę. 
Dainavoje išmokau daug da
lykų apie Lietuvą, kurių anks
čiau nežinojau. 

Pirmadienį, liepos 16 d., ke
liavome į Vilnių. Vilnius ne-
visada buvo Lietuvos sostinė. 
J i s daug kartų buvo užimtas 
kitų kraštų. Prancūzijos, Len
kijos ir Rusijos. 

Antradienį, liepos mėn. 17 
d., vykome į Trakus. Vienu 
laiku ten buvo Lietuvos sosti
nė. Birutė ir Kęstutis gyveno 
Trakuose. Trakai yra apie 10 
kilometrų nuo Nemuno upės. 

Trečiadienį, liepos 18 d., at
sidūrėme Dzūkijoje. Cia žmo
nės labai draugiški. Dzūkijoje 
žmonės kitaip kalba. Kur mes 
sakome „d", jie sako „dz". 
Čiurlionis buvo dzūkas. 

Ketvirtadienį, liepos 19 d., 
mes jau buvome Sūduvoje, Su
valkijoje. Cia sužinojau apie 
Sūduvos žemės turtus, kaip 
gipsą, gintarą, kalkes ir t. t. 

Penktadienį, liepos 20 d., 
nuplaukėme Nemuno upe į 
Kauną. Cia sužinojome, kad 
1938 m. buvo pirmoji ir vie
nintelė Lietuvos olimpiada. 

Šeštadienį, liepos 21 d., jau 
buvome Klaipėdoje. Iš čia 
daug sielininkų važiavo į Lie
tuvą ir iš Lietuvos į Klaipėdą. 
Klaipėda ilgai buvo vokiečių 
okupuota. 

Pirmadienį, liepos 23 d., at
keliavome į Palangą. Cia gi
mė Kęstučio žmona ir Vytau
to mama. Sakoma, kad Birutė 
buvo vaidilutė. Palanga yra 
labai graži vieta 

liavome į Žemaitiją. Žemaiti
joje yra Šiluva, Marijos šven
tovė. Vieną dieną kunigas 
sužinojęs, kad rusai užeina; 
nenorėdamas, kad jie Marijos 
paveikslą atimtų, užkasė tarp 
dviejų akmenų. 

Vėliau, kai piemenėliai ga
nė avis toje vietoje, jie pama
tė Mariją su kūdikėliu Jėzu
mi rankose. Po to, jie pašaukė 
daugiau žmonių ir atkasė pa
veikslą. 

Trečiadienį, liepos 25 d., ir 
ketvirtadienį, liepos 26 d., ke
liavome į Vidurio Lietuvą ir 
Aukštaitiją. Iš šių kelionių 
mažai ką atsimenu. 

Aš manau, kad ir jūs dau
giau sužinojote apie Lietuvą. 

11 metų stovyklautoja, 
Kr. Donelaičio lit. 

m-los mokinė. 

AŠTUNTAME SKYRIUJE 
Aštuntokai yra protingesni 

už žemesnių skyrių vaikus. 
Mes turime gerą mokytoją Rū
tą Jautokienę. Ji mus mokė is
torijos, tikybos, geografijos, 
gramatikos ir skaitymo. J i da
vė mums daug namų darbų, 
kad galėtume geriau suprasti, 
ką mes klasėje mokėmės. Mes 
visi stengėmės vieni kitiems 
padėti, kai kurio dalyko nesu
pratome. 

Šiais metais aštunto sky
riaus mokiniai atliko daug ge
rų darbų. Pranešė programas 
Kalėdų eglutės metu, Vasario 
16 ir Motinos dienos minėji
muose. Nepriklausomybės 
šventės dieną įnešėm į salę 
Lietuvos ir JAV vėliavas. Bu
vo mums visiems didelė gar
bė. Aštunto skyriaus mokinė 
skaitė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą. 

Dabar viskas pasibaigė, 
Jau išleistuvės — man yra la
bai gaila. 

Laura Stakėnai tė , 
Marąuette Parko lit 
m-los 8 sk. mokinė. 

6. Eidamas gulti, nežinai, ar 
kelsies (Joniškis). 

7. Tiesūs keliai per žirnius. 
•vVienas auga į protą, kitas 

Antradienį, liepos 24 d., ke- — 15 proto. (Telšiai). 

< » » 


