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Viešas „Kronikos” priedas
(Tęsinys)

1983 gruodžio 24' Skuodo 
bažn. P. Palšis pamoksle 
pasakė, jog ne tik jaunimas, 
bet ir tėvai pasiduoda prave
damai propagandai
mokyklose ir nelanko bažny
čios. Lietuva, nors ir mažytė 
tautelė, bet turi įnešti didelį 
indėlį, stiprinant tikėjimą 
dievu.

1983 rugpjūčio 13 Šatės 
bažn. (Skuodo r.) kun. V. 
Senkus pamoksle kalbėjo, 
kad kur bevažiuotume: ar į 
senatoriją, ar į kurortus — 
visur pilna žmonių, ypač 
jaunimo. Šventadieniais 
bažnyčios tuščios.

1983 balandžio 8 Kėdainių 
m. kun. V. Ramanauskas 
pamoksle pasakė, kad reikia 
gydyti ne tik kūną, bet ir sielą. 
Gėda tiems, kurie trukdo eiti į 
bažnyčią. Tai daro mokytojai, 
kurie lankosi bažnyčioje 
pamaldų metu. Tikinčiųjų 
vaikus kviečia į mokyklą, apie 
juos praneša prokuratūrai.

1983 gegužės 8 Liubavo 
bažn. (Kapsuko r.) kun. P. 
Kražauskas pamoksle kalbė
jo, kad aukų reikia ne man, o 
bažnyčiai ir parapijai. Tie, 
kurie neaukoja, galvoja, kad 
aš būsiu plonesnis. Kaip mato
te, dar n«pl<>nua BnHn 
nemirsiu.

1983 vasario 16 Josvainių 
bažn. (Kėdainių r.) kun. L. 
Kalinauskas pamoksle kvietė 
tikinčiuosius nešvęsti kovo 8- 
osios, nes tai girtos moters 
diena, o motinos diena yra 
gegužės mėn. Toliau kalbė
damas, kvietė melstis, kad 
Lietuva būtų laisva.

1983 balandžio 3 Pociūnėlių 
bažn. (Radviliškio r.) kun. A. 
Jokubauskas pamoksle 
pasakė, kad bedieviai niekuo 
negali pasigirti, nes parduo
tuvėse nėra maisto. Parduo
tuvės pilnos spiritinių gėrimų, 
kuriais nori išnuodyti žmones. 
Maisto programa — tai dar 
vienas bedievių išsigalvo
jimas. Netikėkite ja.

1983 gruodžio 25 Daugailės 
bažn. (Utenos r.) kun. P. 
Baltuška pamoksle kvietė 
melstis už nuteistų Lietuvos 
kunigų teises.

1983 gruodžio 4 Leliūnų 
bažn. (Utenos r.) kun. P. 
Adomaitis pamoksle kalbėjo, 
jog Lietuvos TSR Aukščiau
siasis teismas neteisingai 
nuteisė kunigus S. Tamke- 
vičių ir A. Svarinską, jog jie 
buvo nuteisti už tai, kad gynė 
bažnyčios reikalus. Bedieviai 
viską daro, kad žmonės neitų į 
bažnyčią, nors pagal konstitu
ciją kiekvienam piliečiui 
garantuota sąžinės laisvė, 
kvietė melstis už nuteistuo
sius, aukoti jiems aukas.

1983 gruodžio 4 Kirdeikių 
bažn. (Utenos r.) kun. Z. 
Navickas pamoksle nuošir
džiai užjautė nuteistus kuni
gus *57 Tamkevičių ir a. 
Svarinską, sakydamas, kad 
spaudoje parašyta neteisybė, 
šmeižtas. Prašė melstis už 
Lietuvos kankinius S. T amke- 
vičių ir A. Svarinską. Kalbėjo, 
jog neturime bijoti, bet iš 
paskutinių jėgų ginti bažny
čią.

(Bus daugiau)

Natalija Solženicina, rašytojo Aleksandro Solženicino žmona, nese
niai gavo JAV pilietybės dokumentus. Su ja nuotraukoje sūnus 
Jermolajus.

Uraganas „Elena 
sugadino šventę

Miami. Praėjusį savaitgalį j e

dieną Floridos gyventojams 
sugadino uraganas „Elena”, 
pasirodęs Meksikos įlankoje. 
Audra palietė Kubą, Karibų 
jūros salas, Meksikos pakraš
tį ir visu smarkumu atsisuko į

įlankos apskričių, nuo 
"•tti i ■ Cifaraiiibi B r-'“** “***uj». 

Ypač atsargūs turėjo būti 
kilnojamų namelių savinin
kai. Įvairiuose valdžios pasta
tuose kelias dienas praleido 
apie 220,000 žmonių. Net 
toliau nuo jūros, centrinėje 

Floridą, Alabamą ir Louisia- Floridoj, Leesburge, audra
ną. Vėjai siekė 125 mylias per sunaikino 32 kilnojamus

Bandė nuversti 
Libijos valdovą

vai., iškrito daug lietaus, van
duo apsėmė kelius, vėjai 
nudraskė elektros vielas. Šeš
tadienį pusė milijono Pinellas 
apskrities, kurioje yra ir lietu
vių apygentas St. Petersburg 
miestas, gyventojų neturėjo 
elektros srovės.

Audra sustabdė lėktuvų 
įitridimus į Tampą ir kitus 
audros paliestus miestus. Flori-

Kairas. — Valstybinis 
Egipto laikraštis „Al Ahram” 
paskelbė apie Libijoje 
nepavykusį kariuomenės 
sukilimą prieš diktatorių Kha- 
dafį. Sukilimą greit numal
šino paties Khadafio asme
ninė sargyba, suimdama 13 
aukštų karo aviacijos ir 30 
armijos karininkų. Jie, 
laikraščio žiniomis, šiuo metu 
tardomi ir greit bus teisiami 
karo lauko teisme.

Maištas sutapo su Khadafio 
atėjimo į valdžią 16 metų 
sukaktimi. Jis nuvertė buvusį 
Libijos karalių 1969 rugsėjo 1 
d. Libijos karininkai dabar 
pasipriešinę Khadafio įsaky
mui pulti kaimyninį Tunisą. 
Karo aviacijos pulkininkui 
Mohamedui Al-Barghash’ui 
buvo įsakyta pasiųsti virš 
Tuniso žvalgybos lėktuvų

Libijos lėktuvai pažeidžia dos gubernatorius Bob Gra- 
Tuniso oro erdvę. Libijai buvo ham įsakė gyventojams išsi- paprasta

(mobile) namelius, 22 sunkiai 
sužalojo ir sužeidė 7 asmenis. 
Du nedideli viesulai padarė 
žalos Cape Canaveral NASA 
erdvės centre. Iš 12 senelių 
namų buvo iškraustyti 
gyventojai, perkelti į toliau 
nuo jūros esančius miestus. 
Pacientus iškraustė ir dvi 
ligoninės.

Pirmadienį „Elena” kiek 
nurimo, iš uragano virto 

„tropikų audra”,
pareikšti griežti protestai.

Suimti aviacijos ir armijo 
vadai nepritarė Libija 
diktatoriaus Khadafio įšali
mams ir ėmė ruoštis jį pak18' 
ti. Apie tai sužinojo dik^?' 
riaus sargybos vrlial- 
Nepaklusnūs karininkaibuvo 
suimti.

Libijos žinių agentūr1 n*ęko 
apie šį maištą neskelF- tačiau 
pranešė apie ft/iadafio 
pasakytą kalbą. Jif pabrėžė, 
kad jo vadovaujate revo^u‘ 
cija yra galiu/4’ taCJau 
ginkluotos jėgos *lk aa;eįč 
tos galios. Lėktų’'1*’ taa^ai, ir 
karo laivai yr# bejėgiai be 
tautos moralė- *r su8lk^au‘ 
symo. Tai buv° Pade’ 
monstruota dienomis,

eskadrilę, kuri paruoštų kelią pasak£ Kha^18' Pati karinill 
pėstininkų invazijai. Pėstinin- jėgųegzjgte/O368®11^^3^*03
kų jėgos turėjo pradėti žygį į 
Tunisą kartu su 2,000 tunisie
čių darbininkų, kurie buvo 
suorganizuoti Libijoje, apreng
ti Tuniso kariuomenės unifor
momis, susodinti į Tunise 
naudojamus sunkvežimius ir 
pasiųsti kartu su Libijos karei-

Dabartinė Libijos
galia nėr' tr!>dlcmė 
kuria bfi'« »ahma nuversti, 
pakeisti ir nfUgalėtį’ P3brė.žė
KhadaP p“‘s '"'f 16kmctl* 
, . Eiga nuvertęs buvusikann?f Idris, 79 metų

arJ Khadafis atsimena, 
amžV“__viais į Tunisą pakeisti ten L..a ^rnai gegužės mėn. jo 

prezidento. Libija neseniai nnO/n*a* band^ jį nužudyti, 
ištrėmė atgal į Tunisą 27,000 g Jynėse ŽUV° 60 žmonių> 
iš Tuniso atvykusių darbinin- 2^ni buvo 8UŠaudyti ir keliatvykusių darbinin 
kų. Dėl to Tunise kilo neramu- iii”1

kraustyti iš žemesnių vietovių. 
Apie 318,000 žmonių paliko 
namus. Nežinia, kiek audros 
paliestose vietovėse buvo 
turistų, atvykusių praleisti 
ilgo savaitgalio iš kitų valsti
jų. Kai kurie Louisianos 
gyventojai atbėgo slėptis nuo 
audros į šiaurinę Floridą, 
tačiau čia juos pasitiko pasisu
kęs uraganas.

Oro tarnybos žinovai 
paskelbė „Eleną” antrosios 
kategorijos uraganu. Jų yra 
penkios kategorijos. Silpniau
sias yra — 1, o stipriausias — 
5. Paskutinis didesnis uraga
nas palietė Floridą 1969 m., 
kada nuo „Camille” siautėji
mo žuvo 255 žmonės ir dar 68 
dingo be žinios.

Daug žalos uraganai pada
ro pakilusiais potvyniais. 
Dabartinė audra potvynius 
pakėlė nuo 3 iki 5 pėdų. Kartu 
su liūtimis vanduo apsemia 
kelius. Vėjas sukelia dideles 
bangas, kurios siekia 15 pėdų.

Floridos Meksikos įlankos 
gyventojams daug baimės 
sukėlė rūpestingas guberna
torius, paskelbęs per radiją, 
kad Floridos pakrančių 
gyventojai turi dvi galimybes. 
Jie gali pasilikti savo namuo
se ir garantuotai būti sužeis-

nukeliavusi per Alabamą j 
šiaurę. Jos nešami lietaus 
debesys ketvirtadienį gali 
pasiekti Čikagą.

Pakeitimai britų 
vyriausybėje

Londonas. — Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher 
padarė pakeitimų vyriausybė- 
je ir paskyrė naują 
konservatorių partijos 
pirmininką. Vyriausybėje 
buvo pažemintas vidaus 
reikalų ministeris Leon Brit- 
tan. Dabar jis paskirtas preky
bos ir pramonės ministerių, 
kuriuo buvo Norman Tebbit, 
dabar tapęs partijos pirminin
ku. Vidaus reikalų ministerių 
tapo Douglas Hurd, buvęs 
Šiaurinės Airijos reikalų 
ministerių.

Premjerė įsteigė naują 
vyriausybės įstaigą, kuri 
rūpinsis bedarbių reikalais. 
Viešosios opinijos tyrimai 
parodė, kad šis klausimas 
anglams labai svarbus ir 
daugiausia kenkia vyriausy
bės populiarumui. Britanijoje 
vis dar yra 3.2 mil. bedarbių.

Čado prezidentas H.
w luiuoc iviiu neramu- ,

mai. Tunisas ištrėmė 30 Libi- manymu’ tokl*l bandymų 
jos diplomatų ir 253 studentus /ke*st* Khadafį bus daugiau, 
Tas pablogino ir taip jau pras- ”es jo dažnai kelstoka Poli’ 
tus santykius tarp Libijos ir /fka padar° V18 daugiau 
Tuniso. Tunisas skundėsi, kp<!' pneSų’

/ai nuteisti kalėti. Stebė- tais ar užmuštais. Arba jie gali Habre, priimdamas naują
evakuotis ir tuo išgelbėti savo 
gyvybes. Gubernatorius įsakė 
policijai iškelti iš žemesnių 
vietovių apie 600,000 gyvento
jų ir turistų, buvusių dešimty-

JAV ambasadorių, pareiškė, 
kad Amerika turi remti taiką 
ir laisvę Afrikoje remiančias 
šalis, kurios priešinasi Libijos 
ekspansijai.

TRUMPAI.
IS VISUR

— Sovietų vadas Gorbačio
vas vakar daugiau trijų valan
dų kalbėjosi su JAV senatorių 
grupe.

— Angoloje prasidėjo nepri
sijungusių pasaulio valstybių 
konferencija. Dalyvauja 101 
valstybės ministeriai. Atidary
damas konferenciją, Angolos 
ministeris reikalavo naujos 
ekonominės ir finansinės 
pasaulio struktūros.

— JAV ir Prancūzijos 
tyrinėtojai su moderniais 
povandeniniais aparatais 
surado Atlanto vandenyno 
dugne prieš 73 metus pasken
dusį liuksusinį laivą „Tita- 
nic”. Laivui nuskendus pirmo
joje kelionėje, žuvo daugiau 
1500 žmonių. Laivas guli 
vandenyno dugne, 1200 pėdų 
gylyje apie 350 mylių į pietus 
nuo Newfoundlando. Sakoma, 
kad laivo seifuose buvo 
brangenybių, deimantų apie 7 
mil. dol. vertės.

— Komunistinis Vietnamas 
minėjo 40 metų nepriklauso
mybės sukaktį. Vietnamas ta 
proga surengė didžiulį kariuo
menės paradą. Sakoma, kad 
nedidelis Vietnamas turi 
ketvirtą didžiausią pasaulyje 
kariuomenę. Nepriklausomy
bę Vietnamas išsikovojo iš 
Prancūzijos 1945 rugsėjo 2 d.

— Anglijos kurorte Black- 
poolyje prasidėjo metinis dar
bininkų unijų federacijos 
suvažiavimas.

— Sirijoje lankėsi Libano 
musulmonų, druzų ir krikščio
nių milicijų atstovai, tarėsi 
kaip užbaigti jau 10 metų 
vykstantį brolžudišką karą.

— Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Gen- 
shcer grįžo iš Viduriniųjų 
Rytų, kur aplankė Egiptą, Siri
ją ir Kuvvaitą.

— Netoli Jeruzalės, prie 
autobusų sustojimo vietos, 
sprogo bomba, sužeidusi 6 
žmones. Policija tuoj suėmė 11 
arabų.

— Starlight miestely, Ind. 
naktį užsidegė parapijos 
klebonija, žuvo trys katalikų 
kunigai.

Literatūros premija
LRD 1984 metų grožinės lite

ratūros vertinimo pirm. kun. 
Leonardas Andriekus, sekr. 
Paulius Jurkus ir nariai Nėlė 
Mazalaitė, Algirdas Lands
bergis ir Vytautas Volertas, 
posėdžiavusi Kultūros Židiny
je Brooklyne 1985.IX.2, balsų 
dauguma paskyrė premiją 
rašytojui Albinui Bara
nauskui už jo romaną „Pilia
kalnio šešėly”. Premija bus 
įteikta 5-jo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo Literatūros 
vakare, Padėkos savaitgalyje. 
Mecenatas — Lietuvių Fon
das, suma — 2,000 dol.

Grįžo iš erdvės
Cape Canaveral. — Va

kar, 8:15 ryto Chieagos laiku, 
iš erdvės grįžo erdvės „keltas” 
„Discovery” su penkiais 
astronautais. Jiems pavyko 
išgelbėti erdvėje jūrų laivyno 
komunikacijų satelitą, kuris 
buvo nenaudingas dėl įvyku
sių gedimų. Du astronautai 
dvi dienas dirbo prie to sateli
to, praleisdami „lauke” 
daugiau septynių valandų. 
Satelito gamintojas Hughes 
Aircraft bendrovė sumokės 
erdvės administracijai už 
pataisymus 8.5 mil. dol. Sateli
tas „Syncom 3” kainavo 85 
mil. dol. Šiame skridime į 
erdves buvo nuvežtas lygiai 
toks pat satelitas „Syncom 4”.

Darbo dienos 
savaitgalis

jėgos.Washingtonas. — Pasibai
gė Darbo dienos savaitgalis. 
Kongresas 1894 metais paskel
bė kiekvieną pirmą rugsėjo 
mėnesio pirmadienį valsty
bine švente, kuri pagerbia 
Amerikos dirbančiuosius, jų 
nuopelnus Amerikos ekono
mikoj. Prezidentas Reaganas, 
kuris baigia savo atostogas 
Santa Barbara, Kalifornijos 
rančoj, paskelbė Darbo dienos 
proga pareiškimą, kuriame 
iškelia istorinę tautos laisvųjų 
darbininkų organizacijų reikš
mę. Darbininkai daug prisidė
jo ugdydami ne tik ekonominę 
Amerikos galią, bet ir jos 
socialinę stiprybę, pasakė 
prezidentas.

Atstovų rūmų pirmininkas 
Thomes O’Neill šia proga 
kritikavo administracijos 
ekonominę politiką, kuri 
skriaudžianti darbininkus 
išprovokuotos depresijos pada
riniais.

Darbo dienos proga daugely
je miestų įvyko įprasti para
dai, masiniai mitingai, pikni
kai. Buvo pasakyta daug 
kalbų, suorganizuota koncer
tų. Colorado valstijoje, Louis- 
ville mieste viena organizaci
ja pagamino 600 pėdų ilgio 
makaroną, kuris svėrė 50 sva
rų. Tas makaronas buvo 
svečių suvalgytas su įvairiais 
priedais. Nevv Yorke įvyko 
darbininkų unijų organi
zuotas jau 103-čiasis paradas, 
kuriame žygiavo valstijos ir 
miesto politikai ir 200,000 uni
jų narių.

Net ir patys darbininkų 
organizacijų vadai pripažįsta, 
kad unijų reikalai pastarai
siais metais pablogėjo. Uni
joms daug pakenkė užsienio 
prekybos pusiausvyros stoka. 
Amerikos gaminiai užsienyje 
labai brangūs, neįmanoma jų 
parduoti. Daug kas unijas 
kaltina dėl aukštų algų, ku
rios neleidžia Amerikos 
gaminiams konkuruoti su 
menkesnius atlyginimus 
gaunančiais japonų ir kitais 
darbininkais. Darbininkų uni
joms daug pakenkė dabar
tinės vyriausybės
nedraugiškumas. Unijų vado
vybė buvusiuose rinkimuose 
anksti išėjo į kovą prieš 
Reaganą ir visas savo jėgas 
bei lėšas skyrė demokratų 
kandidatui Mondaliui išrink
ti. Tas skaudžiai pralaimėjo 
rinkimus. Tai parodė visam 
pasauliui, kad Amerikos dar
bininkų unijų vadai nebeturi 
įtakos Amerikos politikoje. 
Sakoma, kad net 48 nuoš. 
organizuotų darbininkų nebal
savo už vadų parinktą kandi
datą, bet — už respublikoną 
Reaganą.

Per praėjusius kelerius 
metus darbo unijos turėjo atsi
sakyti planuojamų algų 
pakėlimų. Kai kur, kaip 
automobilių pramonėje, civi
linės aviacijos linijų derybose, 
darbininkų vadovybės buvo 
priverstos nusileisti darbda
viams. Dar blogiau, unijoms 
priklausančių darbininkų 
skaičius ėmė mažėti. Pačioje 
darbo unijų stiprybės viršū
nėje, 1945 metais, unijoms 
priklausė 35 nuoš. visos darbo

Šiuo metu unijoms 
priklauso tik 19 nuoš. visų dar
bininkų.

Prie unijų silpnėjimo nema
žai prisidėjo pasikeitimai 
Amerikos dabo jėgos struktū
roje. Pernai statistika parodė, 
kad pramonėje dirba 19 milijo
nų moterų. Apie 15 milijonų 
darbininkų ateina iš šeimų, 
kuriose dirba abu: vyras ir 
žmona. Jei 1970 metais dirbda
vo tik keturios iš dešimties 
motinų su mokyklinio 
amžiaus vaikais, šiuo metu 
tokių yra šešios iš dešimties. 
Jos nelinkusios jungtis į dar
bo unijas, mokėti joms mokes
čius.

Daug prisidėjo amerikiečių 
bėgimas iš didžiųjų šiaurinės 
ir vidurio Amerikos miestų. 
1980 metais pirmą kartą 
daugumas amerikiečių gyve
no jau pietinėse ir vakarinėse 
valstijose. Iš visų valstijų 
daugiausia augo Kalifornijos, 
Floridos ir Texas gyventojų 
skaičius. Tų valstijų augimas 
sudarė 42 nuoš. visos Ameri
kos gyventojų augimo. Nuo 
1970 m. vien iš Nevv Yorko į 
pietines valstijas išsikraustė 
visam laikui apie milijonas 
žmonių, iš kurių 375,000 įsikū
rė Floridoje.

Pasikeitė ir Amerikos 
pramonės reikalavimai. 
Sunkiąją aukštų kaminų 
pramonę pakeičia aukštos 
technologijos gaminiai. Vis 
daugiau amerikiečių dirba 
vadinamoje „patarnavimų” 
srityje. Reikia daugiau gailes
tingųjų seserų, slaugių, 
daugiau mokytojų, padavėjų 
restoranuose, įstaigų tarnau
tojų, didžiųjų pastatų valytojų 
ir sargų, sunkvežimių vairuo
tojų, pardavėjų, sekretorių, 
kompiuterių specialistų, 
komunikacijų tarnautojų. Iki 
1990 metų dar mažės juoda
darbių fabrikų ar žemės ūkio 
darbininkų pareikalavimas. 
Įmonių automatai, robotai 
atlieka vis daugiau darbų, ku
riuos atlikdavo žmonės. Mažė
ja telefonisčių pareikala
vimas, mažiau bereikia 
batsiuvių, pašto tarnautojų, 
geležinkelio konduktorių.

Apie du trečdalius visų 
amerikiečių šiandien dirba 
urmo ar mažmenų prekyboje, 
komunikacijos įstaigose, 
sveikatos priežiūroje ir resto
ranuose.

Švęsdami Darbo dieną, 
Amerikos unijų vadai reiškia 
viltį, kad unijos vėl sustiprės. 
Kai kurios unijos jungiasi su 
kitomis panašiomis organi
zacijomis, konsoliduoja savo 
jėgas, ieško naujų narių. 
Tačiau ir unijų aktyvistai 
pripažįsta, kad laikai sunkūs. 
Patarnavimų pramonėje, kur 
greitu laiku dirbs 75 nuoš. 
amerikiečių, tik 10 nuoš. 
priklauso darbininkų uni
joms. Unijų federacija pripa
žįsta, kad reikės daug 
propagandos, švietimo ir 
organizacinių pastangų, kad 
unijos pasiektų ankstyvesnę 
savo galią ir įtaką.

— Chieagos meras 
Wa8hington Kinijoj buvo 
priimtas prezidento Li, susi
tiko su įtakingais vyriausybės 
nariais. Meras ir 21 jo palydo
vas labai patenkinti kinų 
priėmimu. Washingtonas 
gražiai priėmė Kinijos 
prezidentą, kai tas lankėsi 
liepos 29 Chicagoje, kur ati
darė Kinijos konsulatą.

KALENDORIUS
Rugsėjo 4 d.: Marinas, Ro

zalija, Rimantas, Germantė.
Rugsėjo 5 d.: Laurencijus, 

Obdulija, Erdenis, Dingą.

ORAS

Saulė teka 6:18, leidžiasi 
7:21.

Saulėta, karšta, tvanku. 
Temperatūra dieną 87 1., naktį 
70 1.



2 DRAUGAS, trečiadienis, 1985 m. rugsėjo mėn. 4 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUT1NINKIŲ-KŲ RAMOVĖ

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

SKAUTĖS
IR RUGSĖJO 4-TOJI

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (U8P9-181000)

Published daily except Sundaye and Mondays L^al Holjday.,
Dec. 26th, and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą bocie y. 
Second class postage paid at Chicago, IL.

Postmaster. Send addrees changes to Draugas 4545 W. Wrd St..
Chicago, IL 60629. . jSubecription Rates $53.00 - Chicago, Cook County, Illinois and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $53.00. Foreign countnes $63.00.

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

1/2 metų 3 mėn.

Šiemet skautės visame 
pasaulyje švenčia savo gyva
vimo 75 metų sukaktį. Kodėl 
sesėms rugsėjo 4-oji diena yra 
reikšminga? Tą dieną 1909 
metais, Londone, Crystal 
Palace, įvyko skautų sąskry
dis. Į šį sąskrydį suvažiavo 
11,000 berniukų pamatyti ir 
pagerbti skautybės įkūrėją, 
savo vyriausią šefą, generolą 
F’r Robert Baden-Povvell. Jie 
žygiavo saliutuodami pro 
svečių estradą. Skautų šefas, 
žiūrėdamas į energingus 
jaunus veidus, buvo laimin
gas ir išdidus, kad į jo kvieti
mą susitikti Londone atvyko 
tiek daug jaunuolių.

Tačiau jo džiaugsmas staiga 
pasikeitė į nustebimą. Mat, 
pačiame gale žygiuojančių 
skautų, ėjo nedidelis būrys 
mergaičių. Tik ilgi mergaičių 
sijonėliai skyrė jas riūo berniu
kų, nes jos irgi dėvėjo skautų

LIEPSNELIŲ - GILIUKŲ 
VEIKLOS GAIRĖS

, LSS Seserijoje ir Brolijoje 
nulat didėjant susidomėjimui 
liepsnelių ir giliukų veikla, 
spausdiname jų veiklos gaires.

(Red.)
LSS Brolijos ir Seserijos 

vietovių vienetjose įsteigiami 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų pradinio skautavimo 
būreliai. Jų tikslas yra sudary
ti progą lietuvių priešmokykli
nio amžiaus vaikams (4-6 
metų) sueiti, susidraugauti ir 
pradėti žengti skautiškuoju 
keliu. Šių būrelių pavadinimai: 
mergaitės vadinamos lieps
nelėmis, o berniukai vadina
mi giliukais.

Priklausomumas: a) Jei
liępsnelės-giliukai veikia 
atskirai, jie priklauso savo 
vietovės Seserijos ar Brolijos 
vienetams (tuntams ar 
vietininkijoms).

b) Jei yra mišrus vienetas, 
liepsnelės-giliukai priklauso 
tam tuntui, kuriam priklauso 
jų vadovė,-as.

Programa: liepsnelių ir giliu
kų programą bendru sutarimu 
tvarko Jaunesniųjų skautų,- 
čių skyriai.

Veiklos gairės:
Liepsnelės ir giliukai 

grupuojami į bendrus arba 
atskirus būrelius, priklausant 
nuo vietovės sąlygų. Vadovės 
arba vadovo globoje lieps
nelės-giliukai piešia, spalvoja, 
karpo, klijuoja, daro papras
tus rankdarbius, žaidžia 
lavinimosi žaidimus, ratelius.

Clevelando skautai ir skautės Sios vasaros stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus

skrybėles, kaklaraiščius, 
marškinius, nešė kuprines ir 
kitus skautiškus reikmenis. 
Taip pat su savim turėjo 
lazdas, nes tikras skautas — 
berniukas, ar mergaitė, tais 
laikais nekeliavo be lazdos.

Po parado Skautų šefas 
Baden-Povvell priėjo prie mer
gaičių pasikalbėti. „Kas jūs 
esate?” pasiteiravo jis. „Mes 
esame skautės”, atsakė jos. 
„Bet juk nėra jokių skaučių!” 
„Skautės yra”, — sekė skubus 
atsakymas, „nes mes esame 
skautės!..”

Tr taip BP pakeitė savo 
nusistatymą, kad skauta- 
vimas yra tik berniukams. 
Grįžęs namo jis parašė 
,,Gaires mergaitėms 
skautėms”.

Mielos sesės, didžiuokitės ir 
prisiminkite savo gimtadienį.

B.
„Skautų padangėj”

mokosi lietuviškų dainelių' ir 
eilėraščių. .< < - <

Uniforma:
a) Liepsnelių uniforma — 

mėlynas sijonėlis, balta 
bliuskutė, lietuviškais raštais 
juostelė aplink kaklą, baltos 
(ilgos arba trumpos) kojinės, 
tamsiai mėlynas megztinis 
arba treningas. Lankantis 
stovykloje, — darbo uniformai

b) Giliukų uniforma — vasa
rą trumpos, tamsiai mėlynos 
kelnės, balti marškinėliai, 
trumpos tamsiai mėlynos koji
nės; žiemą — ilgos tamsiai 
mėlynos kelnės, balti 
marškinėliai. Prie žieminės ar 
vasarinės uniformos — lietu
viškais raštais juostelė aplink 
kaklą.

Įžodis: Liepsnelės-giliukai 
įžodžio neduoda.

Ženkliukas: Bendras ženk
liukas liepsnelėms ir giliu
kams projektuojamas Brolijos 
ir Seserijos skyrių vadovų.

Sūkis ir saliutas:
a) šūkis — „Būsim skautai,- 

ės greitai, greitai!”
b) saliutas — tas pats, 

kaip vilkiukų ir paukštyčių.
Tvirtina ir keičia:
Šias gaires keičia: Brolijos ir 

Seserijos jaunesnių skautų,-čių 
skyriai bendru sutarimu.

Įsigalioja:
Šios gairės įsigalioja, Pirmi- 

jai jas patvirtinus.
Pirmijos patvirtinta 

1984 m. gruodžio 18 d.

Paukštytės Aidute Viskantaitė, Kristina ir Danutė Barauskaitės ruošiasi rikiuotėje nešti 
Detroito skautų „Atminimo sotvyklos” gairę. Paskutinius nurodymus duoda vadovė vyr. 
skautė Paulita Abariūtė. Nuotr. D. Jurgutienės

II-JI TUNTININKŲ KONFERENCIJA
ai/vietininkės,-ai, jų pavaduo
tojos,-ai ir kviesti vadijų 
nariai,-ės, skautininkių,-ų 
draugovių vadovės,-ai, Rajonų 
vadeivės,-os ir vadės,-ai, sky
rių vedėjos,-ai ir Pirmijos 
narės,-iai.

Konferencijos mokestis 4U 
dol. USA doleriais. Regis
truotis iki spalio 1 d., įmokant 
10 dol. pas ps. Danutę Belzins- 
kienė, 312 Claymore Blvd., 
Richmond Hts., OH 44143; tel. 
216/486-5634.

LSS Seserijos ir Brolijos 
kviečiama II-ji tuntininkų 
konferencija įvyks spalio 12-14 
d. Beaumont stovyklavietėje, 
Riek Creek, Ohio, netoli 
Clevelando. Atvažiuoti galima 
(ir pageidaujama!) jau penkta
dienio vakare.

Tuntininkų konferencijos 
programos vedėjai yra VS 
Pavaduotojai —- jvs Marija 
Vasiliauskienė if s. Algis 
Senkus.

Kviečiami tuntininkės,-

Nuotr. Terdsės MeiluvienėsStovykloje smagu dainuoti.

SKAUČIŲ IŠKYLA
Liepos mėnesio septynio

liktą dieną „Aušros Vartų” 
geltonšlipsės ėjo į iškylą. 
Diana Mackevičiūtė buvo 
iškylos vadovė. Pirma mes 
supakavom reikalingus daik
tus. Mūsų iškyla prasidėjo 
dešimtą valandą po pusryčių. 
Kai mes atradom vietą, kur 
mes galėjom sukurti laužą, 
mes turėjom su šaka išgrėbti 
lapus. Tada mes uždegėm 
laužą ir iškepėm piteas lauko 
induose. Kai pabaigėm valgy
ti, mes užgesinom laužą ir 
ėjom pasivaikščiot miške. 
Miške buvo labai gražu, bet 
mes turėjom eit atgal į 
pastovyklę, nes turėjom eiti 
prie ežero.

Jennifer Antanaitytė 
Aura Re i t ne r y tė

NAUJlJ VEIKLOS 
METU PRAZIA

Naujieji vęiklos metai Chi
cagoje ir apylinkėse gyvenan
tiems skautams ir skautėms 
prasidės rugsėjo 14 ir 15 
dienomis. Tomis dienomis 
įvyks pirmosios vienetų su
eigos, bus vykdoma registra
cija ir priimami nauji nariai.

Sueigos vyks:
„Aušros Vartų” skaučių 

tunto — šeštadieniais Le
monte po pamokų lit. mokyk
loje ir sekmadienių rytais Jau
nimo centre.

„Kernavės” skaučių tun
to — šeštadieniais Jaunimo 
centre po pamokų lit. mokyk
lose ir sekmadienių rytais Jau
nimo centre.

„Nerijos” jūrų skaučių 
tunto — šeštadieniais Jau
nimo centre ir Lemonte po pa
mokų lit. mokyklose.

„Lituanicos” skautų tun
to — šeštadieniais Jaun. cen
tre ir Lemonte po pamokų lit. 
mokyklose, o taip pat sekma
dienių rytais Jaun. centre.

Minėtomis dienomis visi 
skautai ir skautės kviečiami 
rinktis tose pat patalpose ir 
tuo pat laiku, kaip praėjusiais 
veiklos metais. Visi lietuvių 
kilmės berniukai ir mergaitės, 
jaunuoliai ir jaunuolės 
kviečiami įsijungti skautiš- 
kon veiklon.

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į tuntininkes.-ką:

„Aušros Vartų” t-to — s. Ilo
ną Laučienę, tel. 423-9645;

„Kernavės” t-to — s- Rūtą 
Daukienę, tel. 436-6113;

„Nerijos” t-to — vs Ireną Re- 
gienę, tel. 476-7089;

„Lituanicos” t-to — s. Jus
tiną Kirvelaitį, tel. 767-4719.

TUNTININKŲ POSĖDIS

Rugpjūčio 20 d. Vidurio ra
jono vado v.s. A. Paužuolio na
muose įvyko jo koordinuo
jamas Chieagos tuntininkų 
posėdis, kuriame buvo aptarti 
įvairūs praėjusios stovyklos 
reikalai. Taip pat buvo bend
rais bruožais aptarti 1985/86 
veiklos metų įvykiai ir darbai. 
Nustatytos datos kai kuriems 
visiems tuntams bendriems 
įvykiams. Bendru nutarimu 
visų tuntų pirmosios šio ru
dens sezono sueigos prasidės 
rugsėjo 14 ir 15 dienomis.

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje

nugavju 1. ... u. Fię<
sideda visų tuntų Sueigos — 
naujųjų skautiškos veiklos me
tų pradžia.

Rugsėjo 29 d. — „Kerna
vės” tunto sueiga Jaun. centro 
maž. salėje.

Spalio 6 d. — „Nerijos” 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje. »

Spalio 18 d. — ASS metinė 
šventė Jaunimo centro maž.

! Spalio 19 d. — ASS poky- 
' lis Jaunimo centro kavhėje.

Spalio 20 d. — „Litu
anicos” tunto sueiga Jatnimo 
centro didž. salėje.

Spalio 26-27 d. — Vitorio 
rajono draugininkų,-kių \ur- 
sai Ateitininkų namude 
Lemonte.

Lapkričio 3 d. — „Aušrfc 
Vartų” tunto sueiga Jaun 
centro maž. salėje.

Lapkr. 9 d. — „Puota jūroi 
dugne” — jūrų skautininkų 
„Grandies” metinis pokylis 
Jaun. centre.

Lapkr. 17 d. — v.s. Prano 
Nedo mirties metinių mi
nėjimas. Šv. Mišios Tėvų jė
zuitų koplyčioje ir minėjimas 
Jaun. centre. Rengia Chi
eagos skautininkų,-kių Ramo
vė.

Gruodžio 15 d. — Visų tun
tų bendra kalėdinė sueiga 
Jaun. centro didž. salėje.

Sausio 26 d. — Chieagos 
jūrų skautų,-čių bendra iškil
minga Klaipėdos dienos su
eiga.

Kovo 2 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre.

Balandžio 27 d. — Visų 
tuntų bendra iškilminga šv. 
Jurgio dienos sueiga.

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA

Chieagos skautininkių drau
govės pirmoji poatostoginė 
sueiga bus sekmadienį, rugsė
jo 15 d., 3 vai. p.p. draugi- 
ninkės namuose, 7253 So. 
Richmond Avė., Chicagoje.

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimu 
Tel. — 337-1285

S

' metams
Chicago ir Cook County $53.00 $30.00
Kanadoje (U.S.A. dol.) $53.00 $30.00
Užsienyje ......................... $53.00 $30.00
Kitur — Amerikoje ... $53.00 $30.00
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 $19.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30—4:00; Šeštadieniais nedir
ba.

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

““dr^uaTbajSj““
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(augliai nuimami ofise).

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
ęjineKulueuir cl.:-,lrBlį-

6449 So. Pulaski Road (Crasvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

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

•OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

f

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

DR. A. JENKINS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS

h
 J 3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

T2 S. Kedzie Avė. Chicago 
MA 5-2670 arba 489-4441 

\DR. K. A. JUČAS
, ODOS LIGOS

K0L1ETINĖ CHIRURGIJA 
Vabdos pagal susitarimą

DR. aIrdas kavaliUnas
SPBaLYBĖ VIDAUS IR 

-AUJO LIGOS
N ech ir tams išsiplėtusių venų 

’r *’{oro'dų gydimas
5540 S. Puląi Road. Tel. 585-2802 

Valandikpagal susitarimą: 
Pirm., afc, ketv ir penkt.

Tel. RUance 5-1811 
DR. VYALTl J. KIRSTUK

Lietui^dytojas 
3925 VVesttth Street

Vai.: pirm anttieiv ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popitfiT 5-7 vai. vak.

Treč. ir šeštjdaryta
DR. IRENAVRAS 
DR. LAURA IRAS
DANTŲ GYdfcjOS 

2659 VV. 59 St.*ago
Tel. 476-21

V a landos pagal sdWn a 

Tel. ofiso ir buto: OL}
DR. P. KISIEUI

GYDYTOJAS IR CHIRI 
1443 So. 50th Avė., Ci< 

Kasdien 1 iki 8 vai. vaL
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vaMiet

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą.

DR. KENNETH J. YERKES
DANTŲ GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LAL

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123
Pirm. 2—7. Antr. ir 

' ketv. 9—12. Penkt. 11—2

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
CVOYTOJAS IR CHIRURGAS - 

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6.

Tel. 436-7700
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

F.A.C.C.
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos
6132 Si Kedzie Avė., Chicago 

Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimą

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

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. įr ketv. 2-5 p.p.
šešt. pagal susitarimą.

Ofiso tel.'776-2880, rez. 448-5545

776-9400
ŪR. Omą VASKEVlCll

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURi 

6648 So. Albany V ve., Chi
Vai. antr. ir penkt. 3 - 

________ Vitos pagal SuSįtarimą.

Edmundas Vižinas, M.D
Specialybė - Vidaus ligų Ry
6164 K.albame >‘etuviškai 

• Archer Avė. (prie A
Valandos pagal susitarin 

___________ Tel- 585-7755
Ofs. tel. 586-316.

DR. PETRI
GYDYTOJAS II

Vai ,-6745val • pirm., antr. k«
•eštadieniais pa,



Anglų kalba

POZITYVŪS
LEIDINIAI

Kai mūsų didysis priešas 
fiziškai yra labai tvirtas ir kai 
jo pavergtų tautų išlaisvini
mas nėra Vakarų didžiūnų 
darbų dienotvarkės artimas 
punktas, kartais mūsuose reiš
kiasi nusivylimas bei abejo
nės — ar iš viso verta kovoti 
dėl Lietuvos laisvės, kai vergi
ja žada tęstis ištisas dekadas. 
Sakoma, kad mes nesame 
gausūs skaičiumi, neturime 
nei karinių pajėgų, nei tankų, 
patrankų, nei lėktuvų bei 
branduolinių — raketinių 
ginklų. Tai tiesa, bet juk 
kovoti galima (ir reikia) ir 
kitais būdais. Vienas jų — 
periodiškai priminti laisvajam 
pasauliui (ir ne tik jam, bet ir 
kitoms pavergtoms tautoms — 
mūsų draugams), kad lietuvių 
tauta, nors ir būdama 45 
metus pavergta, spaudžiama, 
žudoma, tebėra gyva fiziškai, 
o ir dvasiškai nepalaužta.

Vienas tokių priminimo 
būdų yra mūsų informacija 
apie Lietuvą svetimomis 
kalbomis. Ji vykdoma jau 
daugelį metų, ir negalima būtų 
pasakyti, kad ji nebūtų taikli 
ar nereikalinga. Šiuo kartu 
mes sustosime prie keturių 
periodinių leidinių anglų 
kalba, leidžiamų JAV-bėse. Be 
to, tokių leidinių anglų ir kito
mis kalbomis yra ir daugiau, 
bet apie juos kita proga.

*

„Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronika” (LKB), angliš
kai — „Chronicle of the Catho
lic Churęh in Lithuania”. 
Pirmieji numeriai Vakarus 
pasiekė 1972-1973 m .Ligi šiol 
eame gavę 66 numerius. Kas 
yra mūsų tautai rr jos išeivijai 
LKBK, aiškinti netenka. 
Trumpai suglaudus, nūdie
nės Lietuvos gyvenimo neiš
kreiptas vaizdas, skirtas tiek 
pačiai lietuvių tautai, tiek ios 
išeivijai ir laisvajam Vakarų 
pasauliui. LKB kronikos turinį 
beveik ištisai į Lietuvą „atgal” 
periodiškai perduoda Vati
kano radijas. Iš čia Kronikos 
„skaitytojų” (tiksliau klausy
tojų) gausa. Iš gautų 66 Kro
nikos numerių 64 yra išversti į 
anglų kalbą Lietuvių kunigų 
vienybės, Liet. informacijos 
tarnybos rūpesčiu. Pastaruoju 
metu Kronikos sąsiuvinių 
leidėju pasirašo Lietuvos 
Katalikų Religinė šalpa New 
Yorke. Vertimo į anglų kalbą 
darbus atlieka šios rūšies 
specialistai. Sąsiuviniai dides
niu tiražu (kiekvienas apie 70 
psl.) spausdinami Liet. 
Pranciškonų spaustuvėje. 
Didžiausias angliškos Kroni
kos rūpintojas yra kun. Kazi
mieras Pugevičius.

Sekdamas Kroniką angliš
kai kalbantis pasaulis perio
diškai sužino apie bolševikų 
vykdomą beatodairinį reli
gijos persekiojimą okup. Lietu
voje, apie bažnyčių, parapinių 
pastatų ir religinių paminklų 
bei kapinių naikinimą, apie 
tikinčiųjų, ypač jaunimo, 
moksleivių terorizavimą, 
įskaitant kryželių nuo mergai
čių krūtinių nutraukimą, apie 
varžymą teikti ir priimti Sv. 
Sakramentus, apie draudimą 
vaikus katekizuoti, prievarti
nį ateizmo brukimą, apie 
dvasininkų suėmimus, jų teis
mus, nubaudimą aukštomis 
baudomis, išsiuntimą ilga
mečiam kalinimui į gulagus ir 
t.t. Paskelbti faktai randa 
atgarsį Vakaruose. Šia infor
macija dažnai pasinaudoja 
dvasininkai, vyskupai, kong
reso nariai, kalbėdami ir rašy
dami apie Sovietų Sąjungą. O 
pati informacija juk labai tiks
li, su datom, vardais, pavar
dėm, faktais, o neretais atve
jais ir su paskelbimu slaptų 
bolševikų valdžios dokumentų 
ištisai ar ištraukomis. Ar rei
kia dar aiškinti, kad tai labai 
pozityvus leidinys.

„Lituanus” — tai nuo 
1954.XI.24 leidžiamas trimė- 
nesinis žurnalas anglų kalba, 
skirtas užsieniečiams objek
tyviai informuoti apie Lietu
vą, lietuvių kultūrinius 
siekimus. Ligi šiol išleista 30 
tomų. Spausdinamas 4000 egz. 
tiražu. Aukų parama ir prenu
meratos keliu siuntinėjamas 
laisvojo pasaulio universite
tams, aukštosioms mokyk
loms, ryškesniems kultūrinin
kams, redakcijoms, lietuviškai 
nebekalbantiems lietuviams. 
Šis leidinys, pradėtas leisti 12 
puslapių, dabar periodiškai 
leidžiamas po 88 puslapius. 
Gražiai apipavidalintas. Žur
nale bendradarbiauja dau
giausia vidurinės kartos 
intelektualai, įvairių pasaulė
žiūrų asmenys. Per 31 metus 
paskelbta daug gerai paruoš
tų rašinių Lietuvos istorijos, 
geografijos, literatūros, teat
ro, meno temomis. Išversta į 
anglų kalbą daugybė mūsų 
rašytojų, poetų kūrinių, 
paskelbta daug ryškesnių 
duilininkų nuotraukų. Spaus
dinami moksliniai straipsniai 
ir lietuvių kalbos klausimais, 
pristatomos naujos knygos 
apie Lietuvą ir kt.

Reiktų daug vietos išvar
dinti „Lituanus” buvusius 
redaktorius ir bendradarbius. 
Užteks pažymėti, kad jau 
daugelį metų šio svarbaus 
žurnalo didžiausias rūpin
tojas — siela yra Jonas 
Kučėnas. Paskutiniame žurna
lo numeryje surašyti šie redak
toriai bei redakcijos nariai, 
techniškieji bendradarbiai: 
Antanas Klimas, Mykolas 
Dranga, Tomas Remeikis, 
Jonas Zdanys, Viktorija 
Matranga, elemente Dedela, 
Vakarė Valaitienė, Vytautas 
O. Virkau, Arvydas Tamulis. 
Prenumeratos kaina 15 dol. 
metams. Adresas: Lituanus, 
6621 So. Troy, Chicago, IL 
60629. Visada dailiai atspaus
dinamas dr. Mykolo Morkūno 
spaustuvėje. Visų mūsiškių ir 
daugelio svetimtaučių dėmesio 
bei paramos vertas žurnalas.

„Bridges” — antrine antraš
te „Lithuanian-American 
News Journal”. Tai „tiltai” 
tarp Lietuvos, lietuviškai 
kalbančių bei jų organizacijų 
ir savo tėvų kalbos dėl įvairių 
priežasčių neišmokusių ir 
lietuviškai nekalbančių mūsų 
tautiečių. Leidžiamas devinti 
metai.

*
„The Observer” (Stebėtojas) 

— tai jauniausias iš mūsų čia 
minimų keturių leidinių anglų 
kalba, pradėtas leisti tik perei
tais metais Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos rėpęs 
čiu. Didesnio (11x4) formato, 
gausiai iliustruotas, po 12 psl. 
Labai džiugu, kad ALRK 
federacija, ligi šiol mažai tesi- 
reiškusi spaudos bei infor
macijos srityje, atėjus jaunes
niems vadovams, pasuko 
spaudos kryptimi. Pasku
tiniame rugpjūčio mėn. skir
tame numeryje, paskelbtas 
toks redakcijos sąstatas: Mar- 
vin Katilius-Boydstun, Myko
las Dranga, Arūnas Liulevi- 
čius, Daiva Markelytė, Linas 
Sidrys, Aldona Zailskaitė, 
Ramunė Kubiliūtė. Redak
cijos talkininkai: St. Pieža, 
Gintė Damušytė, Marija 
Skabeikienė, Ant. Saulaitis, 
M. Šilkaitis, Vėjas Liule- 
vičius. Leidinį administruoja 
Grasilda Reinytė, o pagrin
dinį paruošimo bei techniš
kąjį darbą dailiai atlieka 
Jonas Kuprys. Pateikiama 
labai tiksli informacija pir
moje eilėje apie religinį 
gyvenimą Lietuvoje, tikin
čiųjų persekiojimą, apie lietu
vius disidentus. Yra rašinių ir 
kitomis temomis. Adresas: 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Metinė prenumeratos 
kaina 10 dol. Tai mūsų 
ginklai... h hn

DIDINGAS ATEITININKŲ KONGRESAS
Ateitininkų jubiliejinis 

kongresas -r tai vienas iš di
džiausių įvykių lietuvių išei
vijoje. Chicagoje suvažiavo 
delegatai ir svečiai iš dau
gelio JAV miestų nuo Atlanto 
iki Pacifiko, iš Italijos, Vokie
tijos, Australijos, Brazilijos.

Kongreso darbai prasidėjo 
rugpjūčio 30 d. Ateitininkų 
namuose. Čia, nors atokiau 
nuo Chicagos miesto, suva
žiavo arti poros šimtų atsto
vų. Vyko registracija ir darbo 
posėdis. Jį atidarė federacijos 
vado pareigas einąs J. Poli
kaitis, sveikindamas atvyku
sius ir linkėdamas sėkmės. 
Maldą sukalbėjo kun. P. Pat- 
laba. Prezidiuman pakviesti 
dr. F. Palubinskas pirmi
ninku, J. Čikotienė sekretore.

Ateitininkų federacijos val
dybos pranešimą padarė J. Po
likaitis, sendraugių darbus 
aptarė dr. Č. Masaitis, stu
dentų ateitininkų — A. Pem- 
kus, moksleivių — D. Katiliū- 
tė-Boydstun, jaunučių — R. 
Račkauskienė. Visur pagal 
sąlygas vyksta veikla ir atei
tis viltinga, nors svečio krašto 
įtaka jaučiama. Studentų, 
moksleivių, jaunučių veikloje 
žymų vaidmenį vaidina sto
vyklos. Ruošiamas jaunu
čiams vadovėlis. Įsteigtas fon
das paremti toli gyvenančių 
keliones į stovyklas. Stovyk
loms vadovai ir globėjai leng
vai randami, tačiau visur tu
rėti globė j us per iš tis us metus — 
nelengva. Dabar patys tėvai 
rūpinasi jaunučių kuopų stei
gimu ir jų darbo tęsimu. Pažy
mėtina, kad posėdyje dalyvavo 
didelis procentas jaunimo.

Apie Australijos atei
tininkus pranešimą padarė J. 
Stepanas. Sėkmingą įnašą

Ateitininkų centro valdyba 1931—32 m. Iš kairės sėdi: Apolonija Šereikytė (dabar sės. Augus
ta), Jonas Senauskas, prof. Pr. Dovydaitis, kun. Kaz. Rankelė, Stasė Ramoškaitė ir pirm. An
tanas Masionis; stovi: Silvestras Balčiūnas, Juozas Dėdinas, Regina Ramašauskaitė ir Romu
aldas Zolubas.

ATEITININKŲ
DVASIA NEPALŪŽO 
Atsiminimai iš moksleivių

veiklos draudimo laikų
ANTANAS MASIONIS
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Įdomus faktas, kad Marijonų gimnazijoje, iš 

kurios aš tik prieš pusantrų metų buvau išėjęs ir iš 
kurios nemažas moksleivių ateitininkų skaičius 
demonstracijoje dalyvavo, nes mane gerai pažinojo, Į 
viskas pasibaigė be jokių bausmių. Kun. Antanas 
Kardas, rašydamas dabar man iš Floridos ir 
prisimindamas anuos laikus, teigia, kad Marijonų 
gimnazijoje nė vienam demonstracijos dalyviui nebu
vo sumažintas elgesio pažymys. Atrodo, kažkaip 
neaišku, kad Marijonų gimnazijos vadovybė pažiū
rėjo į šitą incidentą pro pirštus. Atrodo, kad ji labiau 
turėjo žengti kojon su kitais, ypač kad ji buvo priva
ti, nors ir su valstybinėmis teisėmis, nes, nesilai
kymas valdžios nustatytos linijos, galėjo šiai gimna
zijai pakenkti. Juk jai dar vis rūpėjo gauti iš valdžios 
atitinkamą paramą, kad galėtų išsilaikyti finan
siškai. Kun. A. Kardas rašo, kad, kai Rygiškių Jono 
gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje ėjo tardymai ir 
baudimai, atėjęs į Marijonų gimnaziją buvęs 
Rygiškių Jono gimnazijos , direktorius A. 
Daniliauskas (tuo metu jau ėjęs Švietimo ministeri
joje Vidurinių mokyklų referento pareigas), paprašęs 
kun. dr. J. Totoraitį sušaukti Marijonų gimnazijos i 
mokinius, pasakęs jiems dėl to įvykio kalbą, pataręs 
kaltininkams pabučiuoti direktoriui kun. dr. J. 
Totoraičiui ranka, ir viskas būsią tvarkoj. Tuomi tas

JUOZAS PRUNSKIS

ateitininkiškam jaunimui pa
darė stovyklos. Ateitininkišką 
jaunimą globojant padėjo net 
ir neateitininkai. Adelaidės 
ateitininkai ruošia meno, lite
ratūros vakarus, jaunųjų ta
lentų vakarus. Padėtis vil
tinga.

Ateitininkų federacijos iždi
ninkas St. Tamulionis pra
nešė, kad turima keliolika 
tūkstančių ižde. Jonas Gobu- 
žis painformavo apie „Atei
ties” šalpos fondą, kuriame 
yra netoli 30,000 dol. Šalpos 
fondo nariai yra sendraugiai, 
kurių turima 780. Ne visi akty
vūs. Duodamos stipendijos 
studentams paskolos formoje. 
Ne visi skuba grąžinti.

Apie „Ateities” žurnalą pa
pasakojo red. St. Peterso
nienė. Medžiagos netrūksta. 
Dėkojo jauniesiems bendra
darbiams. Apie „Ateities” 
leidyklą kalbėjo dr. A. Nor
vilas. Pasidžiaugė, kad pavy
ko išleisti dr. A. Maceinos vei
kalą „Dievas ir laisvė”. Jau 
nemažai ankstyvesnių lei
dinių baigti išplatinti. Buvo iš
leisti N. Sadūnaitės atsimi
nimai. Ižde turima lėšų 
spausdinimo išlaidoms apmo
kėti. Numato išleisti Pascalio 
mintis, prel. Kuraičio filoso
finių raštų rinkinį. Atvyku- 
siems iš užsienio leidykla pa
žadėjo įduoti knygų dovanai.

Dr. A. Liulevičius pranešė 
apie „Ateities” literatūros 
fondą, kurio lėšas sudaro na
rių įnašai po 25 dol. per metus. 
Literatūros fondas leidžia gro
žinę literatūrą, kurių išleista 
30. Daugelis jų gavusios 
premijas. Fonde yra apie 80 
narių.

Antroje rugpjūčio 30 d. sesi
joje buvo Jubiliejinių veiklos 
gairių pristatymas. Dr. A. 
Norvilas kalbėjo apie atei- 
tininkijos veiklos rūpesčius. 
Skatino, kad būtume nuolati
niam budėjime, stebint ir ver
tinant dabarties reiškinius. 
Reikia akcentuoti idėjinės šei
mos mintį, puoselėti socialinį, 
šeiminį artumą. Svarbu rūpin
tis gilesniu dvasiniu gyveni
mu, ugdyti meilę lietuvių kal
bai, koncentruotis į 
ateitininkišką veikimą, nepa- 
skęstant vien kitoje veikloje.

Dr. D. Katiliūtė-Boydstun 
kėlė reikalą surasti globėjų ir 
patarėjų jaunimui, susirūpinus 
jų formavimu ir įtraukimu.

Dr. A. Damušis kalbėjo apie 
vietovių židinius. Svarbu mies
tuose, lietuvių kolonijose su
daryti ateitininkų veiklos cen
trus, iniciatyvos šaltinius. 
Vietovių sambūrių vadovybė 
bus židinys, iš kurio spindu
liuos ateitininkiškos veiklos 
kryptys ir darbai. Dr. Damušis 
sudaręs tam planą, raštu pa
teikė suvažiavimo dalyviams.

St. Tamulionis skatino 
vienetus centrams duoti fi
nansines atskaitomybes. Dės
tė planus apie ateitininkų 
veiklos finansavimą. Pažy
mėtina, kad šiuose posėdžiuo
se dalyvavo daug jaunimo.

Kongreso metu įvyko dvi 
parodos: ateitininkų leidinių ir 
meno. Abidvi Jaunimo centre. 
Leidinių paroda — labai tur
tinga. Poezijos, beletristikos, 
dramos, jaunimo literatūros 
salėje 74-rių autorių darbai. 
Religijos, ideologijos, mokslo, 
publicistikos salėje 72-jų

incidentas Marijonų gimnazijoje ir buvo užbaigtas.
Kodėl Viduriniųjų mokyklų referentas A. Dani

liauskas atsirado tuo metu Marijampolėje, paaiški
no man Juozas Dėdinas, buvęs tuo metu Rygiškių 
Jono gimnazijos aštuntoje klasėje, pats dalyvavęs 
anoje demonstracijoje ir pats nukentėjęs, nes tarp 
kitų ir jam buvo už tai sumažintas elgesio pažymys. 
Buvę taip: dėl to incidento buvęs sušauktas moky
tojų tarybos posėdis ir jame buvę pasisakyta, kad 
dalyvavusius demonstracijoje reikia pašalinti iš 
mokyklos. Tokių iš visų buvo apie 35 mokiniai, jų 
tarpe 13 iš aštuntosios klasės. J. Dėdinas negali 
pasakyti, ar dėl to gimnazijos direktorius Gustaitis 
kreipėsi į A. Daniliauską, prašydamas patarimo, ar 
jis pats, išgirdęs apie tai, atvyko iš Kauno į 
Marijampolę dalyką švelninti, tik buvo žinoma, kad 
A. Daniliauskas išreiškęs didelį nepasitenkinimą, 
kad buvo rengiamasi tiek daug mokinių pažalinti, 
ypač iš baigiamosios klasės, ir pačių seniausių moki
nių. A. Daniliausko intervencija baigėsi tuo, kad nie
kas iš gimnazijos nebuvo pašalintas, tik visiem tiem 
35 mokiniam buvo sumažintas elgesio pažymys.

Šiaip jau mano gyvenimas provincijoje buvo 
ramus, be jokių ypatingų įvykių. Maloniausia 
pramoga buvo susirašinėjimas su draugais Kaune. 
Susilaukiau vieną kartą net ir lankytojų iš Kauno. 
Balandžio mėn., apie Velykas, aplankė mane Vytau
to klubo atstovai: Antanas Repšys, Henrikas Idzelis 
ir Kazys Mockus. Prie jų buvo dar prisidėjusi, 
palaikyti kompanijai, ir Stasė Maželytė. Jie atvežė 
man ir dovanų, ką tik išėjusią iš spaudos stambią 
vokiečių kalba knygą apie Mahatma Gandi. Jo 
mintys kaip tik atitiko tada mūsų vedamai pasy
vaus pasipriešinimo akcijai prieš valdžios nusistaty
mą sulikviduoti moksleivių ateitininkų sąjungą.

Po poros mėnesių įsitraukiau į darbą. Po Vely

autorių veikalai, disertacijų — 
13, vadovėlių, pratimų, spau
dos salėje — 28 autorių darbai. 
Viskas gražiai išdėstyta, auto
rių vardų kortelės surašytos. 
Tarp veikalų buvo matyti 
Jakšto, Putino, Paltaroko; 
buvo net žurnalų: Židinys, N. 
Vaidilutė, N. Romuva.

Parodą menišku žodžiu ati
darė jos organizatorė St. Pe
tersonienė. Kun. V. Cukuras 
filosofinėmis mintimis ryš
kino žodžio gimimą, knygas 
vadindamas mūsų tautos dva
sios vaikais. Parodą organi
zuoti talkino A. Bagdonas, D. 
Bindokienė, K. Bradūnas, A. 
Eivienė, K. Girvilas, P. ir J. 
Masilioniai, E. Narutienė, J. 
Paštukas, A. Skrupskelienė, 
M. Šilkaitis, J. Žygas, R. ir P. 
Petersonai.

Čiurlionio galerijoje kongre
so metu vyko meno paroda. 
Atidarant žodį tarė D. Kučė- 
nienė, džiaugdamasi, kad 
pirmą kartą renkamės į ateiti
ninkų menininkų parodą. Iš 
viso dalyvauja 19 dailininkų. 
Ateitininkija žengia į naują 
kūrybingumo etapą.

Pagrindinį žodį tarė kun. 
Kęst. Trimakas, primin
damas, kad jau Jakštas naują 
ateitininkų sąjūdį aptarė, kaip 
tarnausiantį tiesai, grožiui, 
labdarai. Ateitininkai gyve
nime grožėjosi žiedais ir buvo 
geliami dygliais, kaip tie pirmi 
simboliai pirmo „Ateities” 
žurnalo numery. Menas yra 
grožiui, o grožis — gyvenimo 
tobulumui. Menininkui reikia 
savyje būti turtingu, tada jis 
spindės grožiu ir gėriu.

Parodoj tapybos, grafikos, 
akvarelės, pieštuko, kera
mikos, skulptūros kūriniai 
įvairiomis temomis. Parodoj 
savo kūriniais dalyvauja P. 
Augius, M. Ambrazaitienė, P. 
Aleksa, V. Eivaitė, A. Galdi
kas, M. Gaižutienė, D. Juoze- 
vičienė, J. Kaminskas, A. 
Krištolaitytė, D. Kolbaitė, R. 
Laniauskas, J. Pautienius, J. 
Palubinskas, R. Pikūnaitė, R. 
Končiūtė-Saliklienė, St. Sma- 
linskienė, K. Trimakas, G. 
Zumbakienė. Parodą padėjo 
suruošti V. Lukas, V. Aleknie
nė, V. Stankuvienė, D. Kučė- 
nienė, D. Kolbaitė, V. Skrups- 
kelytė. Jiems dėkojo M. 
Gaižutienė. Parodos — tik 
kongreso dienoms.

Pirmoji kongreso diena 
baigta žodžio ir muzikos pro
grama. Ją atidarydama Agnė 
Kižienė padėkojo susirinku
siems ir kvietė pasigėrėti jau
nimo atleikama programa. V. 
Laniauskas sklandžiai padek
lamavo B. Brazdžionio „Jau
nystės vainikas”. Jaunutis 
smuikininkas Aras La
pinskas, akompanuojant jo tė
vui komp. D. Lapinskui, tiks

kų, apie balandžio vidurį, mano giminės iš Mika- 
linos kaimo pasikvietė mane pas save į svečius. Jie 
pasiūlė pasilikti man pas juos ir ilgaiu, kad nereikė
tų vidury savaitės taip toli (net 11 km) iš savo kaimo 
vaikščioti pėsčiam į policiją registruotis ir paskui vėl 
sekmadienį eiti tą patį kelią į bažnyčią. Tad ir pasili
kau, nes iš jų kaimo į Leipalingį man buvo tik apie 
kokie 4 km. Parapijos vargonininkas A. Augustina
vičius, matydamas mane dažnokai lankantis mies
telyje, užkalbino mane, paklausdamas, ar negalė
čiau aš jo parengti gimnazijos kurso egzaminams, 
kurie būdavo laikomi Kaune prie Švietimo ministeri
jos. Jei aš sutikčiau, tai prisidėtų dar ir policijos 
nuovados viršininkas Piontka, kuris irgi nebuvo 
baigęs pilnos gimnazijos. Pasiūlymą priėmiau ir tuoj 
pat pradėjau su jais dirbti, nes, kad ir tėvų namuose 
ar pas gimines gyvenant, buvo ne pro šalį užsidirbti 
kokį litą savo reikalams.

Adolfas Damušis išvažiuoja 
toliau į Varnius

Adolfas Damušis savo išvežimą iš Kauno ir 
Varnių koncentracijos stovyklą šitaip prisimena:

„1930-31 mokslo metams atstovų suvažiavimo 
buvau išrinktas Moksleivių ateitininkų sąjungos 
pirmininku. 1930 metų rugsėjo mėn., uždraudus 
moksleiviams ateitininkams veikti, iš man patikėtų 
MAS pirmininko pareigų nepasitraukiau, argumen
tuodamas tuo, kad už mokyklos sienų jokiu potvar
kiu moksleiviams ateitininkams veikti nebuvo 
uždrausta. Ši mano argumentacija neveikė, ir Kauno 
komendanto pulk. Pr. Saladžiaus įsakymu (1931 
metų vasario 14 d.) buvau ištremtas šešiems mėne
siams į Varnių koncentracijos stovyklą”.

(Bus daugiau)

liai atliko Kreislerio „Meilės 
liūdesį” ir Monti „Czardas”. 
Smuiko akordai buvo švarūs. 
Iš Italijos atvykęs jaunas poe
tas Saulius Kubilius skaitė 
savo kūrybą. Jis poetinį žodį 
išsako gamtos simboliais, su 
užuominomis apie amžinybę, 
žmogaus gyvenimą. Sol. D. 
Polikaitytė patraukliai padai
navo Gudauskienės kompo
zicijas: „Pirmas pasimaty
mas”, ,Akimis tau parašysiu”. 
Fortepijonu palydą sudarė 
muz. M. Motekaitis. L. Šulai- 
tytė-Day rečitavo A. Vaičiu
laičio „Apie Vilniaus dulkę”, 
kalbėdama raiškiu žodžiu. 
Violončelistas M. Gražulis, 
palydint fortepijonu V. Neve- 
rauskui, davė publikai Hayd- 
no „Concerta”. Iš stovyklos at
vykęs studentų choras, 
vadovaujamas muz. V. Ralio, 
sudainavo „Pražydo jazmi
nai” ir „Kaip aras pašautas”. 
Studentai gražiai susidai
navę. Švaria lietuvių kalba A. 
Kižytė rečitavo Mačernį, 
nukeldama į Lietuvos sodybas.

Ypatingų sugebėjimų 
kanklininkės Mirga ir Auksė 
Bankaitytės duetu ir Mirga 
solo paskambino A. Mikuls
kio kompozicijas „Jaunystės 
žaismas” ir „Ant ežerėlio ry
mojau”. Ypač paskutinis 
komplikuotai melodingas.

Pirma programos pusė baig
ta S. Kubiliaus deklamacija 
„Dievas eina per Lietuvą” ir 
„Koplytstulpis” (Bradūno).

Pabaigoje buvo suvaidinta 
ištrauka iš V. Ramono „Kry
žių”. Į savo vaidmenis buvo 
gerai įsijautę V. Olšauskas, V. 
Laniauskas, L. Šulaitytė-Day, 
V. Radvilas. Su jais sėkmin
gai dirbo režisierė L. Lapins
kienė, o muziką ir apšvietimą 
tvarkė komp. D. Lapinskas. 
Publika šiltai priėmė šį vai
dinimą. Jis buvo paruoštas rū
pestingai.

Darė įspūdį, kad programą 
atliko jaunifnas. Tarp gausios 
publikos pirmavo jaunimas. 
Dalyvavo vysk. P. Baltakis, 
vysk. V. Brizgys, prel. V. Bal
čiūnas ir kt.

YRA IR KITŲ 
NUSISTATYMŲ

Beatodairinis „kovingu
mas”, užkertąs kelią į žmones, 
yra iš esmės svetimas idėjinei 
kovai, kurioje kaip tik svarbu 
žmones pasiekti. Aišku, 
pasisakyti prieš beatodairinį 
„kovingumą” jokiu būdu 
nereiškia skelbti abejingumo. 
Tačiau bėda, kad dažnai tema
tomi tiedu kraštutinumai — 
arba beatodairinis „kovin
gumas”, arba paprastas 
abejingumas. Todėl nenuosta
bu, kad ir mūsų tarpe vienur 
norima „kovingumo”, o kitur 
praktikuojama abejingumą.

Juozas Girnius
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BOSTONO ŽINIOS
PAGERBTA ILGAMETĖ 

CENTRO PIRM. JULIA MACK
CLASSIFIED GUIDE

LIETUVOS VYČIAI 
KANKINIŲ KATEDROJE

Rugpjūčio 25 d. Lietuvos 
Vyčių 17-ta kuopa Bostone 
suorganizavo pilną autobusą 
ir vyko j Šiaurės A.merikos 
Kankinių katedrą Auriesville, 
N.Y. Ten kunigas Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų šalpos vado
vas, organizavo pamaldas už 
persekiojamus lietuvius, 
kenčiančius už savo tikėjimą 
ir meilę tėvynei Lietuvai. Į 
Katedrą daugiau negu keturių 
valandų kelionė nuo Bostono. 
Toje kankinių katedroje šv. 
Mišias atnašavo vysk. Pau
lius Baltakis, buvo ameri
kiečių vyskupų ir keliolika 
kunigų. Giedojo Šv. Kazimiero 
parapijos iš Brocktono choras.

Lietuvos Vyčiai yra senųjų 
ateivių sukurta organizacija. 
Dauguma jos narių nėra matę 
Lietuvos. Tačiau tai labai 
patriotinė organizacija. 
Bostone visose lietuvių tauti
nėse ir bažnytinėse šventėse jie 
su savo vėliava gausiai daly
vauja. Kiekvienu iškylančiu 
Lietuvą ar lietuvius liečiančiu 
reikalu, jie greit reaguoja, 
rašydami laiškus prezidentui, 
senatoriams, kongresmanams 
ir kitiems aukštiems parei
gūnams. Ši graži organizacija 
gali būti pavyzdžiu tėvynės ir 
Dievo meilės ir mums vėles
niems ateiviams.

IŠ AMERIKIEČIU 
SPAUDOS

Laikraštis „The Enterprise” 
rugp. 12 d. parašė gražų 
straipsni apie Lietuvių radijo 
valandos, vedamos p.p. 
Minkų, įvykusį pikniką. Ten 
rašoma, kad jame buvo 
žmonių iš visos Naujosios 
Anglijos. Didžiausias dėmesys 
buvęs karūnavimas 1985 metų 
Miss Lithuania of New 
England. Tas gražuolės titulas 
teko Donnai Santackas. Laik
raštis įdėjo ir jos fotografiją su 
gražuolės kaspinu, gėlių 
puokšte ir statulėle.

Straipsnyje aprašoma, kad

Laiškas

mūsų spaudos
KLAUSIMU

Neseniai perskaičiau „Drau
go” vedamąjį antrašte „Skvar
baus proto išminčiai, bet lietu
viški nebyliai”, pasirašytą M. 
Dr. Straipsnio pabaigoje liūd
na gaida paliečia jautrią lietu
višką stygą kiekvieno skai
tytojo, kuris, kaip ir M. I)r., 
susirūpinęs „kas bus po 20-30 
metų, kai busimųjų skaitytojų 
„reikalavimus” turės tenkinti 
lietuviško laikraščio leidėjai 
bei redaktoriai”.

Iš tiesų tai liūdinanti min
tis, nes akivaizdžiai matyti, 
kaip, anot straipsnyje mini
mos citatos, „laikraščių ir 
žurnalų kalba suprastėjo ir jų 
kultūrinis lygis eina žfemyn”. 
(Beje, jis „neina žemyn” — jis 
smunka, turėdami toką 
žodingą savąją kalbą, galime 
apsieiti be vertimų!).

Labiausiai bet gi nuliūdina 
redaktoriaus atviras išsisaky
mas, kad „su geriausiais 
norais vienas visos genera
cijos neišmokysi lietuvių 
kalbos, pačiam iš paskutinių
jų stengiantis ją išmokti”. 
Tačiau liūdną gaidą pakeičia 
linksmesnė mintis: kaip vis 
dėlto neapsakomai džiugu, 
kad dar turime tokių uolių ir 
pajėgių jaunosios kartos 
žmonių, kurie ne tik nebėga 
nuo lietuviškųjų išeivijos prob
lemų, bet dar laužo galvą, kaip 
jas išspręsti. Dėkui Dievui už 
tuos žiburėlius mūsų besi- 
niaukstančioj padangėj — di
delės viltys į juos sudėtos. 
Tegu tik jiems neateina 
„silpnumo valandos” žvel
giant į lietuviškos spaudos ir 
savo karjeros ateitį!

Sofija Jelionienė

Minkai tą radijo valandėlę 
veda jau 51 metus. Jie esą 
girdimi iš radijo stoties WLYN 
banga 1360 AM sekma
dieniais nuo 8 iki 8:45 vai ryte. 
Esą ši programa padeda 
išlaikyti lietuvių kalbą ir lietu
vių dvasią, o taip pat ieškoma 
kelių Lietuvos išlaisvinimui iš 
sovietų okupacijos. Tai sakan
ti Valentina Minkienė.

Aprašoma visa pikniko 
dienos programa, ką mes jau 
rašėme.

Mums lietuviams yra labai 
svarbu, kad amerikiečių laik
raščiai rašo apie mus — lietu
vius ir mūsų siekius. Juo dau
giau tokių rašinių, tuo 
Lietuvos ir lietuvių vardas 
garsinamas ir amerikiečiai 
sužino apie mus.

Liepos 21 d. „St. Petersburg 
Times” rašo apie nacius 
kriminalistus Kanadoje. Tarp 
kita ten rašoma, kad iki dabar 
Kanadoje buvo rastas tik 
vienas toks kriminalistas 
Albert Rauca, kuris Lietuvoje 
išžudęs 11,500 Lietuvos žydų. 
Kanadoje jis buvęs areštuotas 
ir deportuotas į jo tėvynę 
Vokietiją. Kiek mus pasiekė 
žinios, Vokietijoje jis mirė 
vėžiu, nesulaukęs teismo.

Rauca tai buvo tas didysis 
nacių budelis, kuris kankino ir 
lietuvius. Ir šių eilučių auto
rius buvo jo žiauriai kankin
tas, o vėliau išvežtas į Vokie
tijos kalėjimus, kol Amerikos 
kariuomenė išlaisvino iš 
Bayreuth kalėjimo.

PAGERBSIME 
SVC. M. MARIJA

Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Norwood, Mass. Sv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje pagerbiant Šv. Mi 
Mariją styginis kvartetas 
atliks įvairias giesmes, ypač, 
lietuvių kompozitorių. Visi 
kviečiami atsilankyti.

RENGINIAI
Rugsėjo 8 d. Tautos 

šventės minėjimas. Rengia LB 
Bostono apylinkė. 10:15 vai. 
ryte Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pamaldos. Visos 
organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis. 3 vai. p.p. 
minėjimas tęsiamas So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

Rugsėjo 14 d. So. Bostono 
Lietuvių lituanistinės mokyk
los mokslo metų pradžia 9 vai. 
ryte pamaldos Sv. Petro bažny
čioje, o po pamaldų vykstama į 
Gavin mokyklą, kur prasidės 
mokslas.

Rugsėjo 22 d. Vyčiai 
rengia išvyką į Pines katedrą 
N.H.
Rugsėjo 29 d. Balfo 
Bostono skyriaus 40 metų 
sukakties minėjimas 10:15 vai. 
r. šv. Mišios Sv. Petro parapi
jos bažnyčioje, o po Mišių 
minėjimas parapijos salėje.

Spalio 20 d. „Laisvės Var
po” radijo valandos rudens 
renginys So. Bostono Liet. Pil. 
d-jos salėj.

Lapkričio 9 d. Balfo 
Brocktono skyr. vakarienė 
Sandaros salėje Brocktone.

Lapkričio 17 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
ilgamečio pirmininko, o dabar 
garbės pirmininko Aleksand
ro Čapliko pagerbimo banke
tas draugijos salėje.

Lapkričio 24 d. Lietuvos 
kariuomenės šventės minė
jimas.

1986 m. balandžio 20 Mu
zikos ir literatūros popietė.

Amerikos Lietuvbių R.K. 
Moterų sąjunga š.m. rugpjū
čio 10 d. 41-mojo seimo užbai
gimo banketo metu pagerbė 
savo ilgametę centro pir
mininkę Julia Mack, įteik
dama šiaudais išklijuotą 
paveikslą, sukurtą vietinės 
menininkės Uršulės Astrie- 
nės. Banketas vyko Šv. 
Jurgio salėje, Grand Rapids, 
Michigan.

Centro pirmininkę apibū
dinti buvo pakviesta Dalė 
Murray, organizacijos leidinio 
„Moterų Dirvos” redaktorė. 
Čia, nors trumpai, buvo 
išryškinta pirmininkės 
asmenybė ir atlikti darbai, ne 
tik Moterų sąjungoje, bet ir jos 
gyvenvietėj Worcester, Mass. 
Ne kartą ji yra buvusi apra
šyta vietinės spaudos pusla
piuose arba pakviesta kalbėti 
įvairiais reikalais per radiją ir 
televiziją. Ir kiekvieną kartą ji 
sumaniai įvedė į pasikalbėji
mus Lietuvos padėtį ir svarbu
mą šį reikalą nuolat laikyti 
viešumoj.

Jos profesija — gailestigoji 
sesuo, chirurgijos specialistė. 
Daug metų yra pašventusi 
geros sveikatos švietimui, 
besidarbuodama su YWCA, 
kur įkūrė vadinamą II Plūs 
Club, kuris rūpinosi tais, kurie 
buvo atleisti iš protinių ins
titucijų.

Ji visados domėjosi politika 
ir buvo Respublikdnų partijos 
narė ir darbuotoja ir tada, kai 
nebuvo madoj. Ir šiandien tą 
partiją ji stipriai remia.

Su savo a.a. mylimu vyru 
daugelį metų darbavosi įvai
riose komercinėse įmonėse, 
kurių pasisekimui, kaip ir 
organizacinėj veikloj, daug 
padėjo Julijos Mack drau
giškumas, energija ir 
humoras.

Kalbėtoja čia darė pastabą, 
kad išvardinti visus Julijos 
užsimojimus ir atliktus dar
bus svetimtaučių tarpe 
užimtų labai daug laiko ir 
pasuko į savas organizacijas, 
pradedant su jos pžymėtina 
veikla Balfe. Worcestery ji 
suorganizavo tremtinių šel
pimo komitetą ir yra buvusi 
Balfo centro patikėtinė.

Moterų sąjungoje Julia dir
ba nuo 1944 metų. Savo 5-toj 
kuopoj yra buvusi kores
pondentė, vicepirmininkė ir 
daug metų primininkė. Į cen
tro pirmininkės pareigas 
pirmą kartą buvo išrinkta 
1951 metais ir perrinkta du 
kartus iki 1957 metų. Tuomet 
ji pagrindinai pertvarkė įsta
tus, pertvarkė fondus, įvedė 
pagerinimus ir paleng
vinimus apsidraudimo ir

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ĮDOMI KNYGA

KUNIGAS JUOZAS 

VAILOKAITIS
ParaSyta

Jono Sako-Sakevičlaus

Joje plaCiai ir iSsamai aprašoma 
kun. J. Vailokaičio veikla prieš Pir
mąjį pasaulinį karą ,per karą ir ne
priklausomybės laikais. Ypač įdomiai 
aprašyta kun. J. Vailokaičio gyveni
mas Sibire ir gyvenimo pabaiga bei 
mirtis Lietuvoje.

i Knyga gaunama "Drauge”, 4545 W. 
«3rd Street, Chicago, IL 60629.

Su persiuntimu 9.50 dol.
Illinojaus gyventojai dar prideda 

64 ct. valstijos taksų.

LAND OF CROSSES
The etruggbe for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978

MICHAEL BOURDBAVX, M.A., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — induding

shipping and handling $8.95.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 ct. valstijos mokesčio.

- ė

Pagerbiant Julių Mack, Moterų sąjungos garbės pirmininkę, LKM 
sąjungos seime Grand Rapids, Mich. Iš kairės: pirm. Julia Mack ir 
menininkė Uršulė Astrienė. Sėdi — vietinės 42-tos kuopos pirm. 
Janina Puodžiūnienė.

HELP W A N T E D

lU Ucalirųras KD&ERIO PAVA-
IHOTOJAS stereo taisymo ir purtlavi- 
■nu krautuvėj.

Need an ASSISTANT MANAGER 
for a stereo repair and sales stori".

MAKTIU »V ELECTRON ICS 
2631 West 63rd Street 

s 3u-6:uu tevery day eicept Sunday)

D t M £ 6 I O

Ieškoma vienos ar dviejų mašinų ga
ražas automobilio sandėliavimui.

Skambint — 476-7604

M I S C G L L A N B O b S

DĖMESIO!

I Ieškoma—Lietuvių grupė, kuri padė- 
i tų steigti etninių grupių kurortą ir 

gyvenamasas rezidencijas prie ežero, 
i 29 myl. į pietus nuo Chicagos, netoli
- greitkelio išvažiavimo. Teirautis — 

skambinant 815-468-6481

sirgimo skyriuose. Buvo ren
giamos konferencijos supažin
dinti ir sudominti moteris su 
Moterų sąjunga.

Ir dabar nuo 1977 metų ji 
vadovauja mūsų organi
zacijai. Jos užsispyrimu 
atliekami pinigai buvo panau
doti kiekvienos apsidrau- 
dusios narės naudai, padau
ginant apdraudos sumą. 
Pradėta Maldos diena, 
maldaujant, kad arkivys
kupas Jurgis Matulaitis būtų 
pakeltas į šventuosius. Tas 
liko metine tradicija.

Narės ją nuolat ragina 
giliau įsijungti į Amerikos 
politnę veiklą, nes Amerikos 
ateitis liečia ne tik mus, bet ir 
mūsų vaikus,, anūkus ir ben
drai gyvenimo eigą.
Paskutiniu metu Julijos Mack 

lydimos sąjungietės renka 
aukas visų lietuvių vardu 
Laisvės statulos remontui. Ir 
savo kalboj banketo metu ji 
prašė visų darbuotis, neatsi
likti nuo kitų tautų. Kai kurios 
yra pasižadėjusios net po 
100,000 dolerių surinkti...

Baigdama kalbėtoja tarė 
pirmininkei: Julija, už Jūsų 
rūpestingą vadovystę, Jūsų 
optimizmą, Jūsų neįkai
nuojamą įnašą į mūsų organi
zaciją visų narių vardu prašom 
priimti šį žymenį, kurį įtei
kiame su giliausiu įvertinimu 
ir meile.

Po to banketo dalyviai atsis-

ooooooeooooooooeoooooeooe

MASTER PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės Karšto vandens tankai. Flood 
vontrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele 
foną — lietuviškai.

SERAPINAS — Tet 636-2960

REAL ESTATE

SIMAITIS REALTY
Income Tax — Notary Public 

2951 W. 63 St. 436-7878

Perkant ar parduodant
kreipkitės į vieną iš geriausių, seniau
sių bei moderniškiausių nekilnojamo 
turto — “real estate“ bendrovių

Skambinkite

Al Mockui - 238-8527
McKEY & POAGUE 

Nuo 1890 m.
ji apsiėmė būti švietimo ir 
reklamos vedėja, o seimas ja
vienbalsiai apdovanojo garbės ---------------- ----- - ------------------
centro pirmininkės titulu. .

Dalė Murray — 20% — mokint
»»A apdraudę nuo u^uicn Ir muIamimj* 
bilio pas iuu\

—------------------------------------- FRANK ZAPOLIS
3208 ‘/a VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654

FOR SALE BY OYVNER 
7 rooms. 3 bedrooms. Large family 

rm., front rm.. bath, kitehen. Near 
schools & transportatlon. Mid $40's.

Tel. days 727-3901. Evenings 
523-1195

Lietuviai Floridoje
Juno Beach, FL

IŠVYKO TĘSTI 
STUDIJAS

Andrea Zotovaitė, dr. Alekso 
ir dail.Rimgailės Zotovų dukra, 
šiais metais baigė Liberal Arts 
in Biology mokslus Kalama- 
zoo College, Mich. Pastarųjų 
ketverių metų laikotarpyje 
Andrea gilino savo studijas 
Madrido universitete, Ispani
joje. Gyvendama Ispanijoje ji 
turėjo progą aplankyti ir kitus 
Europos mokslo židinius ir

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS

Kreiptis į Hermaną Deėkį 
Tet 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai

3 miegamų, mūrinis na
mas su rūsiu, “bungalo\v”. 
Garfield Ridge apylinkė.

Tel. 586-3358

0»«X>OOOVOtK>OOOO(><X>OOOOt);)u

MA. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICi 

NOTARY PUBUC

toję gausiais aplodismentais tuves rugpjūčio 24 d. Jos 
pagerbė šią nusipelniusią puošnioje rezidencijoje 
moterį, kuriai, rodos, niekad susirinko seni pažįstami 
netrūksta žodžių, bet šįkart, pasveikinti jaunąją akademi- 
netikėtumo ir ėmocijos pagau- kę ir palinkėti jai laimės ir 
ta, ėmė truputi ilgiau... sėkmės visuose jos užsimo-

Nors ji atsisakė toliau cent- jįmuose.
ro pirmininkės pareigas tęsti, aį

4259 S. Maplewood 254-7450
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 

susipažinti SU mokslo pažanga iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy- 
Europoje.

Andrea buvo atvykusi 
atostogų pas savo motiną j 
Juno Beach, FL. Ji yra baigusi 
kard. Nevvman High School,
W. Palm Beach, ir į Floridą, 
kur ji praleido savo jaunystės 
dienas, traukia seni prisimini
mai.

Jaunoji akademike yra 
pasiryžusi tęsti pradėtas studi
jas po vasaros atostogų. Prieš 
išvykstant Andreai į kitą 
universitetą, motina R. Zoto- 
vienė uukrai surengė išleis-

mai ir kitokie blankai, 
oooooooooooooooooooooooooo

A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

BUTV NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — l’ardavima*

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY 
J. BACET ICIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2233

LENDER

MAK2UETTE 
NATIONAL BANK

63rd and VVestern Avenue 476-5100
62nd and Pulaski Road 838-3300

MEMBER FDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

<£Hmaiiniiiiiimiiiiimniiiiiiiimiiiimmtmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiip. :

JAY DRUGS VAISTINĖ
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, Registruotas vaistininkas =JM

2759 W. 71 st St., Chicago, III. 60629 
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
Selonadieniais nuo 9 vaL ryto iki &30 vai. vakaro

»

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 

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

MISCELLANEOUS

DAINOS, MUZIKA 
IR GĖLĖS

Pranas Lambcrtas

VALOME
kiijmls b baldus

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 

BUBNYS
Telef. — RE 7-5168

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidisai ir 
pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Tel. — WA 5-8063-♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ***** ** « * * « ♦♦ « ♦-
♦♦*♦ ♦♦******* * **«*♦*»•*,
Vaikų labai mėgiama 

knyga
K. ŪUKOVSKIO

Daktaras Aiskauda
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina — $3.00

Platina
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636

ir
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629

Plokštelėje dalyvaujantys kom
pozitoriai: J. Gaidelis, G. Gu
dauskienė, St. Gailevičius, O. 
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
nų žodžiai P. Lemberto, kurias 
išpildo žinomi solistai ir įvairus 
chorai. Plokštelę išleido '‘Gin
taras”, Hollywood, Califomia. 
Lemberto 15 m. mirties sukak
čiai prisiminti.

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629

0000-0000000000000000000o o o 

Anatolijaus Kairio 
Naujas vaidinimų rinkinys

DVYLIKA
Dvylika vienaveiksmių 

išeivijos teatrams.
200 pusi., kaina $11.00 

su persiuntimu
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63 St 
Chicago, IL 60629

oooooooooooo oooooooooooo co •

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. "Drauge”.



P.L.P. Karo mokyklos XVII laidos karininkai su viršininkais ir lektoriais. Prieš 50 metų baigėt 
58 karininkai. Šiandien iš jų yra gyvų ir išblaškytų po pasaulį 17. Išvežtų į Sibirą 12, žuvusių! 
ar nužudytų 8, mirusių 7, o kitų 13-kos likimas nežinomas.

RENGINIAI CHICAGOJE

Rugsėjo 4 d. — LB Vidu
rio Vakarų Tarybos susirinki
mas Jaunimo centre, PLB 
raštinėje.

Rugsėjo 5 — 8 d. — San
taros-Šviesos Federacijos 
suvažiavimas Tabor Parmoję, 
Sodus, Mich.

Rugsėjo 8 d. — LB Lemon
to apylinkės gegužinė Ateiti
ninkų namuose.

Rugsėjo 13 d. — Literatū
ros vakaras Jaunimo centro 
maž. salėje. R'dngia Šviesa- 
Santara.

Rugsėjo 14 d. — V-tojo 
Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo lėšoms telkti pokylis 
Tautiniuose namuose.

Rugsėjo 15 d. — Filmas iš 
Australijos: architektūra,
gamtos vaizdai. Ruošia Lietu
vių Moterų federacijos 
Chicagos klubas.

— Lino Kojelio paskaita 
„JAV užsienio politika, Lietu
va ir Amerikos lietuviai”. 
Rengia LFB Chicagos sambū
ris.

Rugsėjo 22 d. — ALRK 
Moterų sąjungos 20-toji kuopa 
Brighton Parke Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokykloje 
ruošia pietus su programa.

— „Lietuvos Aidų” radijo 
gegužinė Šaulių namuose.

— Kristijono Donelaičio 
mokyklų ruošiama madų paro
da Jaunimo centro didž. salė
je.

Rugsėjo 27 d. Kun. J. 
Vailokaičio knygos sutiktuvės 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Lituanistikos tyrimų cen
tras.

Rugsėjo 28 d. — „Draugo” 
dienraščio pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje.

Rugsėjo 29 d. — L.D.K. Bi
rutės draugijos susirinkimas, 
Jaunimo centro posėdžių kmb.

Spalio 4 d. — Amerikos 
Lietuvių bibliotekos leidyklos 
vakaronė — Čiurlionio mono
grafijos sutiktuvės Jaun. cen
tre.

Spalio 4-6 d. — Lietuvių 
moterų rekolekcijos Fullerton 
Cenacle vienuolyne, North 513 
Fullerton Pkwy. Praves kun.
K. Pugevičius.

Spalio 5 d. — Tradicinį Ru
dens balių V. ir Ir. Jonynų 
salėje Chesterton, Ind., rengia 
Beveriy Shores Lietuvių klu
bas.

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda” metinis „Švytu
rio” pokylis šaulių namuose, 
Chicagoje.

Spalio 6 d. — Sol. Prauri- 
mės Ragienės ir gitaristo Lino 
Dambravos koncertas Jaun. 
centro didž. salėje. Rengia 

. „Margutis.
— Pranciškiečių seselių 

rėmėjų f etinis seimas Mari
jonų svetainėje. Pradžia 11 
vai. ryto šv. Mišiomis koply
čioje.

Spalio 11 d. — Rašytojo 
a.a. A. Barono penkių metų 
mirties minėjimas. Jaunimo 
centro kavinėje rengia Lietu
vių rašytojų draugija.

— Meno darbų paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaun. centre.

Spalio 12 d. — „Dirvai” 
paremti pobūvis Jaunimo cen
tro didž. salėje.

Spalio 13 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų rengiama madų 
paroda Jaunimo centro didž. 
salėje.

— Vilniaus Dienos minėji
mas ir knygos „Rytų Lietuva” 
anglų kalboje sutiktuvės 
Šaulių namuose. Rengia 
Chicagos vilniečiai.

Spalio 18 d. — Švietimo 
Tarybos vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje.

— Akademikų skautų 
sueiga Jaun. centro maž. salė
je.

Spalio 19 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio metinė 
šventė Jaunimo centro kavinė
je.

— Lietuvos Dukterų balius 
Jaunimo centro didž. salėje.

— Tauragės klubo banketas 
Šaulių salėje.

Spalio 20 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Ruošia Lietuvių 
Moterų fed. Chicagos klubas.

— Lietuvos Dukterų drau
gijos 25 metų veiklos sukak
ties minėjimas Jaun. centro 
didž. salėje.

— Panevėžiečių klubo susi
rinkimas Jaun. centro maž. 
salėje.

Spalio 25 d. — Keturiolik
toji metinė lietuvių fotografų 
meniškų nuotraukų paroda M. 
K. Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre.

— Julijos Zdanienės meno 
darbų paroda.

Spalio 26 d. — Dariaus Gi
rėno lituanistinės mokyklos 
pokylis Jaunimo centro kavi
nėje. Ruošia mokyklos tėvų 
komitetas.

— Anglijos Lietuvių klubo 
sukaktuvinis banketas Jau
nimo centre.

Spalio 27 d. — Sol. Eglės 
Rukštelytės - Sundstrom reči
talis (Lietuvių operai paremti) 
Jaunimo centro didž. salėje.

Lapkričio 1 d. — Lietuvių 
moterų rašytojų literatūros 
vakaras Jaun. centre. Rengia 
Putnamo seselių rėmėjos.

Lapkričio 2 d. — Ameri
kos Lietuvių Tarybos meti
nis suvažiavimas Tautiniuose 
namuose.

Lapkričio 3 d. — Marijo
nų bendradarbių Chicagos 
apskrities žaidimų popietė 
marijonų vienuolyno svetainė
je.

Vėlinių iškilmės Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo, rengia
mos Bendruomenės pasaulie
čių komiteto ir sklypų savinin
kų draugijos.

Lapkričio 8 d. — Dąil. 
Telesforo Valiaus monogra
fijos sutiktuvės Jaun. centro 
maž. salėje. Ruošia Jaun. 
centro Moterų klubas.

— Ekumeninio būrelio 
vakaronė Jaun. centro kavinė
je.

Lapkričio 9 d. — „Puota 
jūros dugne” — tradicinis jūrų 
skautininkų „Grandies” 
ruošiamas pokylis Jaunimo 
centre.

— LB Brighton Parko 
apylinkės tradicinis Rudens 
balius Šaulių namuose.

— Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo metinis pokylis Atei
tininkų namuose Lemonte.

Lapkričio 10 d. —
Clevelando Vyrų okteto, 

vadovaujamo Ryto Babicko, 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėj. Ruošia Vasario Ui
tosios gimnazijai remti 
komitetas.

Lapkričio 15 d. — Moterų 
rankdarbių paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. Rengia 
Jaun. centro moterų klubas.

— Akademinės Ateitininki
jos vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje.

Lapkričio 16 d. — ČALM 
balius Jaunimo centro didž. 
salėje.

— Lietuvių Fondo vajaus 
banketas Tautiniuose namuo
se.

— Akademinės ateitininki
jos paskaita Čiurlionio galeri
joje, Jaun. centre.

Lapkričio 17 d. —
Clevelando „Uždainuokim” 
ansamblio koncertas Jauni
mo centro didž. salėje. Ruošia 
Lietuvių Moterų fed. Chicagos 
klubas.

— v.s. Prano Nedo mirties 
metinių minėjimas. Šv. Mišios 
Tėvų jėzuitų koplyčioje ir 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia Chicagos skautinin
kų,-kių Ramovė.

Lapkričio 23 d. — Lietuvių 
operos balius su tradiciniais 
laimėjimais Lietuvių Tauti
niuose namuose.

— Ateitininkų balius Jauni
mo centro didž. salėje.

— Marųuette Parko lituanis
tinės mokyklos vakaras Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Rengia 'Tėvų komi
tetas.

Lapkričio 23-24 d.d. PLB 
Švietimo ir Tautinio auklėji
mo komisijos rengiama 
mokslinė konferencija „Tauti
nės sąmonės išlaikymas išeivi
joje”. Konferencija vyks 
„Čiurlionio galerijoje.

Lapkričio 24 d. — Lietuvos 
Kariuomenės šventės minė
jimas Jaun. centro didž. salė
je. Rengia Ramovėnai ir Biru-j 
tietės.

Lapkričio 27 d. — Lydijos 
Liepaitės darbų paroda Jauni
mo centre.

Lapkričio 27-30 d. Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas 
Jaunimo centre.

Lapkričio 30 d. — Futbolo 
klubo „Lituanica” 35 m. 
sukaktuvinis banketas 
Chateau Bu-Sche salėje, 115ta 
ir Kedzie.

Gruodžio 1 d. — Vienos 
Volksoper solisto Harald Vy
tauto Serafin koncertas Jau
nimo centro didž- salėje. Ren
gia „Margutis”.

Gimnazijos mokytojas - pedagogas

A. f A, KAZIMIERAS VITKUS
mirė 1985 m. rugpjūčio 27 d. Rancho Palos Verdes, CA.

Velionis gimė 1901 m. rugp. 18 ld. Utenos apskr., 
Daugailių valsč., Staškuniškių kaime, Lietuvoje. Buvo 
mokytoju Zarasų, Klaipėdos ir Ukmergės mokyklose. 
1950 m. atvykęs į Ameriką, gyveno Detroite, o nuo 1965 
m. persikėlė į Los Angeles, CA.

Velionis 1985 m. rugp. 31 d. iš Sv. Kazimiero baž
nyčios palydėtas į Holy Cross (Sv. Kryžiaus) kapines, 
Culver City, CA.

Liko nuliūdę: sūnus Gintautas, marti Ramunė ir 
anūkai — Darius ir Linas

Mylimai mamai

A. f A. STASEI MILTAKIENEI
mirus, brangiems draugams YOLANDAI ir ALGIUI ZA- 
PARACKAMS bei vaikučiams AUDREI, NIKUTEI ir 
LIANAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

RAMUNĖ IR VINCAS LUKAI 
DANGUOLĖ TR PIJUS BIELSKAI

SU ŠEIMOMIS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
• Telefonas — YArds 7-1741-1

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108

—... .................. ....... . 11 L

ALFONSAS GRAUSLYS

IEŠKAU TAVO VEIDO
Dvasinio ugdymosi įtaigos 

II papildyta laida
Šioje knygoje nagrinėjamos religinės temos ar bent 

religijai artimi klausimai. Joje talpinama 10 skyrių: 
Gyvenimo būdas apsprendžia tikėjimą. Kančia — Dievo 
veido šviesoje. Nėra man gera be tavęs. Grožis — Kelias 
į Dievą. Grožio šaltiniai. Gera širdis. Dievažmogio šir
dies atspindys. Širdis krikščioniškos meilės taryboje- 
Visas tavo. Evangelija ugdo dvasingumą. Didžiųjų as
menybių mintys.

360 psl. Išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Kaina 
su persiuntimu $11.00. Užsakymus siėsti:

DRAUGAS, +51,5 W. 63rd Street 
Chicago, IL 606S9

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LaidotuvlŲ direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410

VASAITIS-BUTKUS 
LaidotuvlŲ direktoriai

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas - 652-1003

Gruodžio 8 d. — Jaunimo 
centro tradicinė vakarienė JC 
didž. salėje.

— Anglijos Lietuvių klubo 
susirinkimas Jaun. centro 
maž. salėje.

Gruodžio 13 d. — Dail. 
Kiaulėno kūrinių paroda Čiur
lionio galerijoje, Jaun. centre.

Gruodžio 14 d. Dariaus Gi
rėno lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė Jaun. centro 
didž. salėje.

Gruodžio 15 d. — Skautų 
Kūčios Jaun. centro didž. salė
je.

Gruodžio 22 d. — 
Ateitininnkų Kūčios Jaun. 
centro maž. salėje.

Gruodžio 31 d.Naujųjų Me
tų sutikimas Jaun. centro 
kavinėje. Ruošia „Dainavos” 
meno ansamblis.

— Lietuvių Operos rengia
mas Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centro didž. salėje.

EVANGELIJOS
TIESA

Ateis naujos kultūros epo
chos, pasikeis daug istorijos 
ciklų, bet jokia nauja religija 
nepajėgs pakeisti Kristaus pa
skelbtų tiesų, nes absoliutinė 
tiesa, vieną kartą atėjus į šį 
pasulį, gali plėstis mūsų 
sąmonėje, bet negali išnykti iš 
jos. Evangelija — tai absoliuti
nė tiesa; joje nėra senų tikė
jimų reliatyvumo; senos reli
gijos buvo tik iš dalies 
teisingos ir todėl savo visu
moje neišlaikė laiko bandymų.

Rost. Aleksandrov

DRAUGAS, 1985 m. trečiadienis, rugsėjo mėn. 4 d. 5

YRA ŠALIS,
KUR UPĖS TEKA...

Iš viso Lietuvoje teka dau
giau kaip 700 upių ir upelių, il
gesnių kaip 10 km, o iš jų — 
net 20 ilgesnės, negu 100 km. 
Štai jos: Nemunas (934 km),

Neris (510), Venta (350), 
Šešupė (299), Mūša-Lielupė 
(284), Šventoji CŽ49), Minija 
(213), Nevėžis (210), Merkys 
(203), Dysna, Nemunėlis, 
Lėvuo, Dubysa, Širvinta, 
Virvytė, Šušvė, švėtė, Šešu- 
vis, Mituva ir Bartuva.



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1985 m. rugsėjo mėn. 4 d.

x Kazys ir Kazimiera 
Bradūnai, grįžę iš Europos ir 
pabuvoję ateitininkų 
kongrese, su dukra Lione ir 
Andrium Kazlauskais išvyko 
Clevelandan, paskui ilgiau 
apsistos sūnaus Jurgio šeimo
je Baltimorėje-Washingtone. 
Chicagon grįš rugsėjo gale.

x Prel. Vytautas Balčiū
nas, dalyvavęs Ateitininkų 
jubiliejiniam kongrese, prieš 
išvykdamas aplankęs „Drau
go” redakciją, išvyko rugsėjo 3 
d. namo į savo pareigas 
Thompson, Conn.

x Sol. Kazys Yakutis,
Worcesterio, Mass., lietuvis, 
dainavęs kadaise „Draugo” 
romano premijos įteikimo kon
certe Chicagoje, šių metų 
spalio 13 d. duos pilną koncer
tą Carnegie Hali New Yorke. 
Tnrp įvairių dainų ir arijų dai
nuos ir kelias lietuviškas 
dainas.

x Juozas Kapočius iš Bos
tono telefonu mums pranešė, 
kad jo leidžiamos „Lietuvių 
enciklopedijos” II papildomo 
(XXXVII) tomo spaudos dar
bai eina prie pabaigos. Ofseto 
spaudai pateikiama 690 pus
lapių knyga. Tai bus vienas 
stambiausių iš visų ligi šiol iš
leistų tomų, nes I papildymų 
tomas turėjo 544 puslapius. 
Yra gerų vilčių, kad LE lei
dėjas, nežiūrint jo silpnos svei
katos ir kitų rūpesčių, LE 
XXXVII tomą atgabens į Chi
cagą Padėkos dienos savait
galiui Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo metu.

x Kazys Trečiokas, Un
ion, N. J., pratęsdamas 
„Draugo” prenumeratą, pridė
jo ir 22 dol. auką. K. Trečio
ką skelbiame garbės prenu
meratorium, o už stiprinimą 
lietuviško žodžio tariame 
nuoširdų ačiū.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. -Hh Street 
(Lithuanian Plazu Court) 

Chica f , IL 60629
" 778-0800 

2—8 vai. vak.
t 9 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, OL 60629

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadie. Jais ir vakarais 
pagal susitarimą

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 S. Kedzie Avenue 

Cldcago, OL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas)

1000 Jorie Blvd., Suite 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Rez. 325-6582

Valandos pagal susitarimą

ARAS
Dengiame ir taisome visu rūšių 

STOGUS
Su aukštu patyrimu, esame 

apdrausti. Pats prižiūriu darba. 
ARVYDAS Kili A

737-1717
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

tel. 434-OP55

x Kun. dr. Tomas Žiūrai
tis, OP, iš Washington, D.C., 
buvo atvykęs dalyvauti Atei
tininkų kongrese. Ta proga ap
lankė savo gimines ir pažįsta
mus, gyvenančius Chicagoje. 
Prieš išvykdamas į Washing- 
toną aplankė „Draugą” ir pa
informavo apie savo sveikatą, 
kuri gerokai yra atsitaisiusi, ir 
apie savo darbus.

x Dr. Tomas Remeikis, 
PLB pirm. pavaduotojas, grįžo 
iš Europos, kur dalyvavo Eu
ropos LB kraštų valdybų 
suvažiavime Vasario 16 
gimnazijoje ir skaitė paskaitą 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėje Veronoje. Londone 
jis dalyvavo D. Britanijos 
Lietuvių sąjungos valdybos 
posėdyje, Romoje susitiko su 
Lietuvos atstovu Stasiu 
Lozoraičiu, Jr., turėjo pasi
tarimus su įvairių kraštų 
Bendruomenės vadovais.

x Inž. Jaunutis Dagys, 
kuris tiek tarnybos reikalais, 
tiek atostogų metu aplankė 
daug pasaulio kraštų, turi 
surinkęs istorinės vertės 
medžiagos. Surinktoje kolek
cijoje yra įdomių žemėlapių, 
ypač senų amžių Lietuvos.

x „Draugo” dienraščio 
metinis banketas bus rugsėjo 
28 d. Jaunimo centre. Faus
tina Mackevičienė jau išpla
tino tris stalus į banketą. 
Bilietai gaunami „Draugo” 
administracijos raštinėje.

x „Chronicle of the 
Catholic Church in Lithu
ania”, nr. 65, išleista anglų 
kalba ir platinama tarp ameri
kiečių. Siunčiama biblio
tekoms, laikraščiams, žinių 
agentūroms ir kt. Išvertė kun. 
K. Pugevičius, suredagavo 
Marian Skabeikienė. Išleista 
Liet. Katalikų religi
nės šalpos. Viršelis papuoštas 
procesijos į Sv. Petro bažny
čią Vilniuje.

x „Elta”, Information 
Bulletin, rugpjūčio 8 nr. anglų 
kalba išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje yra informacijos 
apie Kopenhagos tribunolą, 
teisusį Sovietų Sąjungą už 
Pabaltijo okupaciją, Kanados 
Sovietų okupacijos Pabaltijy 
nepripažinimo pakartojimą, 
Ottawos konferenciją. Taip 
pat yra informacijos iš oku
puotos Lietuvos pogrindžio 
spaudos ir lietuvius sąžinės 
klainius.

x Dr. A. Razma Jr. rug
sėjo mėn. 5 d. ketvirta
dienį, Dainos restorano 
šalutinėje salėje, kalbės 
apie plaučių ligas. Pradžia 
6:30 vai. p.p. Popietę globoja 
LB Socialinių Reikalų taryba, 
visuomenė prašoma daly
vauti. (Sk.)

x JAV LB Lemonto tra
dicinė apylinkės gegužinė
bus šį sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 8 d., Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Apylinkės valdyba 
kruopščiai ruošiasi. Minkštus 
ir kietus gėrimus parūpins ir 
atvykusius svečius pavaišins: 
R. Narušis, L. Gylys ir A. Lau
rinaitis. Gegužinės pradžia 12

x Jaunučio Puodžiūno 
Baleto studija rudens sezo
ną pradeda rugsėjo mėn. 4-tą 
dieną. Naujus mokinius pra
šau registruoti 2418 W. Mar- 
ųuette Rd. Baleto studijoje 
arba telefonu 778-7182. Veiks 
ir suaugusiųjų mankštos kla
sės. (pr.)

x Ieškoma liet. kalbanti 
moteris prižiūrėti mažą kūdikį 
dvi dienas į savaitę rytmečiais. 
Cicero apyl. 652-8150 (sk.)

x Nuperkame automobi
lius ir kitus daiktus gyve-' 
nantiems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus.' 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. 
VVestern Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238-9787.

(sk.). .J

IŠ ARTI IR TOLI
JAV

— VVashingtone turtingai į 

leidžiamas gražus mėnesinis 
žurnalas „VVashington Dos- 
sier” savo rugsėjo numeryje 
šalia gausių informacijų 
aprašo Diplomatinį korpusą 
Washingtone užvardinimu 
„The Envoys”, pp. 35-108. ■ 
Diplomatų aprašyme kiek
viename puslapyje yra 3 
skiltys, kiekviena skirta vis 
kitam kraštui alfabetihe 
tvarka. Pusi. 78 yra įrašas 
Lithuania, kur matyti Stasio 
Bačkio nuotrauka. Po jos eina 
trumpa santrauka Lietuvos 
istorijos ir jos dabartinio liki
mo. Apie Stasį Bačkį rašoma, 
kad jis yra energingas ir stip
rus Lietuvos ’ nepriklauso
mybės ir lietuvių kalbos bei 
kultūros gynėjas. Pateikiama 
jo biografija ir pastebėjimas, 
kad Pabaltijo valstybių atsto
vai tvirtina, jog Diplomatinio 
korpuso dekanas Anatoliy 
Dobrynin nesiuntinėja jiems 
savo aplinkraščių, kuriuos jis 
siunčia kitų kraštų atsto
vams. Apžvalgoje pažymėta, 
kad karštai patriotiški ir anti 
komunistiškai nusiteikę lietu
viai reguliariai renkasi 
išlaikyti savo kultūrą ir 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
Pabaltijo valstybių likimą. 
Aprašymas baigiamas 
paminėjimu, kad Bačkių 
sūnus, kunigas, dabar yra 
pasekretorius Viešųjų Bažny
čios reikalų tarybos Vatikane.

— South Dakotos guberna
torius VVilliam J. Janklow 
atsiuntė dr. S.A. Bačkiui 
padėką už jam pasiųstą jo 
prašytą Lietuvos vėliavą.

— Viceprezidento G. Bush 
žmona pakvietė O. Bačkienę 
dalyvauti pietuose rugsėjo 20 
d., kuriuos ji ruošia Wshingto- 
ne gyvenančių diplomatinių 
misijų šefų žmonoms. Pietūs 
įvyks viceprezidento reziden
cijoje.

x Sauliai ir šaulės prašo
mi kuo gausiau dalyvauti Tau
tos šventės minėjime. Šau
liai,-lės dalyvauja uni
formuoti. Tautos šventės mi
nėjimas bus rugsėjo 8 d. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke 10 
vai. ryto. Akademinis minėji
mas bus 11:30 vai. Šaulių na
muose. Šauliai ir šaulės ren
kasi uniformuoti prie 
parapijos bažnyčios 9:30 vai. 
ryto.

x Patikslinimas. Rugp
jūčio 31 d. laidoje įdėtoje nuo
traukoje iš Marijampolės apie 
moksleivius ateitininkus, mo
jusius sutikti A. Masionį gele
žinkelio stotyje, iš nuotrau
koje esančių daugeliui 
mokinių buvo sumažintas 
elgesio pažymys.

x „Viltis”, rugsėjo - lapkri
čio mėnesių nr. 3 išėjo iš spau
dos. Viršelis papuoštas dail. 
Anastazijos Tamošaitienės 
darytu Vilniaus krašto tauti
niu drabužiu, kuris buvo pa
dovanotas būsimai Anglijos 
karalienei, princesei Dianai 
jos vedybų su sosto įpėdiniu 
proga. Rašo Victoria Mat- 
ranga apie A. Tamošaitienės 
audimą. Straipsnis gausiai 
iliustruotas audinių pavyz
džiais. Rašoma apie graikų 
tautinius šokius ir kt. Žurnalą 
redaguoja ir leidžia tautinių 
šokių profesorius Vytautas F. 
Beliajus Denvery, Colo.

x Julija Grigaravičius,
Westfield, Wisc., Kazys Slezin- 
geris, Los Angeles, Cal.,Pra
nas Balčiūnas, Chicago, III., 
Jonas Ruikis, Santa Cruz, 
Cal., Viktoras Baulkaitis, 
Greenfield, Wisc., Joana Du
dėnas, Chicago, III., pratęsė 
„Draugo” prenumeratas ir 
kiekvienas pridėjo po 5 dol 
aukų. Labai ačiū.

, x Marija Krauchunienė,
Chicago, III., visuomenininkė, 
užprenumeravo „Draugą” 
vieneriems metams kaip 
dovaną Anna Grabas, Orin- 
da, California.

Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

Jonas Minelga

MOKINUKAS

Din-din-din skambutis 
Šaukia mus j klasę.
Jau knygelės rankoj, —
Lauk, sugrįšiu, sese!

Pernai — pirmaskyris.
A, B, C ir kitos...
Tariant jas ne kartą 
Ašarėlė ritos.

/
Reik skubėt. Čia miestas,
Nei kalnų, nei girių...
O kad penketukais 
Baigčiau antrą skyrių!

Į Detroitą Guodai
Laišką parašyčiau,
Kaubojo žirgelį 
Gintui nupaišyčiau.

DRAUGAI

Atėjo pirmoji mokslo metų 
diena gyvulėlių mokykloje. 
Vaikučiai ir tą dieną norėjo 
ilgiau miegoti. Tėvai juos ra
gino keltis, kai kuriuos net 
reikėjo ištraukti iš lovyčių.

Pelių šeima išleido savo 
dukrytę į mokyklą. Pelytė 
pasivijo savo draugę ir jos nu
skubėjo. Abi norėjo patekti į tą 
pačią klasę ir būti kartu. Prie 
mokyklos durų mokyklos 
direktorius, stambus liūtas, 
pasitiko mokinius. Jis skaitė 
vardus skirstydamas juos į 
klases. Draugės pakliuvo į 
skirtingas klases. Jos labai 
nuliūdo, bet taip turėjo būti. 
Mūsų pelytė nedrąsiai įėjo į 
savąją klasę. Ten ji rado įvai
riausių gyvulėlių, kurių visų ji 
nepažino. Pagaliau pastebėjo 
katinėlį, kuris gyveno jų kai
mynystėje. Pelytei jis patiko. 
Kiti mokiniai klasėje buvo: 
drambliukai, laputės, šuniu
kai ir jai atrodė nedraugiški. 
Pertraukos metu, ji priėjo prie 
katinėlio ir jį paklausė, ar jie 
negalėtų būti gerais drau
gais? Katinėlis pradžioje nesu
tiko. Jis bijojo, kad kiti kati
nėliai ims iš jo juoktis. Jis taip 
pat norėjo turėti artimesnį 
draugą. Pelytė nesiliovė 
kalbinti jį, kad jis sutiktų nors 
tiems vieneriems metams.

Pagaliau katinėlis sutiko bū
ti jos draugu. Grįžęs į namus 
po pamokų, katinėlis pasisakė 
tėvams, kad mokykloje su
radęs gerą draugę. Tėvai labai 
apsidžiaugė. Jie norėjo 
sužinoti, kas ji tokia? Jis 
pasakė tėvams, kad tai toji 
pelytė, kuri gyvena netoli jų. 
Tėvai buvo patenkinti. Jie pri
tarė jo pasirinkimui. Jie pa
aiškino savo sūneliui, kad visi 
vaikučiai turi būti geri drau
gai, bet ne priešai. Katinėlis 
buvo patenkintas ir linksmas. 

Daiva Jurkutė, 13 metų
Ottavos lit. m-los 
mokinė, Kanada.

(„Trupinėliai”) Akims — melsvumą ežerų,

Genys ieško maisto, kad sustiprintų savo kūno jėgas. Lietuvių 
vaikai eina į lietuvišką mokyklą, kad sustiprintų savo proto jėgas.

Lietuvos bažnytėlė. Daug lietuviškų mokyklų mokslo metus pra
deda pamaldomis. Piešė Vydag

UŽBURTAS NAMAS

Kartą, grįždama iš mokyk
los, nutariau eiti kitu keliu. 
Priėjau seną namą. Jo langai 
buvo užkalti lentomis. Staiga 
viduje išgirdau vaitojimą. La
bai išsigandau ir parbėgau 
namo.

Kitą šeštadienį aš pasikvie
čiau Rimą į savo namus. Aš 
jai papasakojau vakarykštį 
įvykį. Abi nusprendėme eiti į 
tą seną namą ir sužinoti kas 
ten vaitoja.

Į kuprinę įsidėjome kišeninę 
lemputę, virvę, maisto ir švar
kus, jei ten būtų šalta. Kai mes 
priėjome prie to namo, dau
giau negirdėjome vaitojimo. 
Atsargiai atidarėme duris ir 
pro jas pažiūrėjome į vidų. Ten 
buvo pilna voratinklių. Kai 
įėjome į vidų, durys pačios už
sitrenkė ir iš rūsio pasigirdo 
vaitojimas. Rima iš baimės 
pradėo virpėti. Aš ją raminau, 
sakiau, kad ten tikriausia 
vėjas ūžia. Aš taip sakiau 
todėl, kad ji nebijotų.

Priėjome rūsio duris ir pra- 
vėrėme mažą plyšelį. Buvo 
tamsu, nieko negalėjome ma
tyti. Vėl pasigirdo vaitojimas, 
tik žymiai garsiau nei anks
čiau. Aš paėmiau kišeninę 
lemputę ir apšviečiau laiptus. 
Kai kurie laiptai buvo sulūžę, 
o kiti vos, vos laikėsi. Aš priri
šau virvę prie kablio virš 
laiptų. Jei laiptai griūtų, mes 
galėtumėm virvės pagalba 
išsilaikyti. Aš nulipau pir
moji, paskui mane Rima. Vėl 
pasigirdo vaitojimas. Mes ati
darėme spintos duris ir pa
matėme kažką balto. Apšvie
čiau. Ten buvo mažytė katytė. 
Mes ją parsinešėme namo ir ją 
prižiūrėjome.

Mėta Landytė, 
Detroito „Žiburio lit. 

m-los mokinė („Skambutis”)

LIETUVAITĖS DIENA

„Lietuvaitei davė viską, ką 
gamta per ilgus tūkstantme
čius kūrė:

veideliams — rytmečių 
žarų,

o vietoje širdies užkūrė 
skaisčiausią saulę, kad jinai 
čia, žemėje, šviestų dyvinai. 
Išrinko jai pušies lieknumą, 
skaistumą žydinčios gėlės, 
stirnaitės judesio grakš

tumą,
darbštumą miško skruz

dėlės...”
Justinas Marcinkevičius

Lietuvaitė — mergaitė nuo 
Baltijos krantų. Ta kraštas 
vadinasi Lietuva. Ten lietu
vaitė auga mokosi, dirba... Ji 
žino, kad Lietuva yra rusų 
okupuota. Lietuvaitė ten 
nemato lietuviškos vėliavos, 
negirdi Lietuvos himno, kur j 
parašė dr. V. Kudirka. Nebus 
Vasario 16 minėjimo. Lietu
vaitei liūdna. Ji turi tylėti ir 
klausyti, ką sako rusai. Jei 
lietuvaitė mėgintų sakyti, kad 
reikia švęsti Vasario 16, tai ją 
policija tuojau uždarytų į ka
lėjimą. Ji negali nei laiške 
viską parašyti, nes laiškas gali 
būti patikrintas ir sustab
dytas. Ten lietuvaitė užrišta 
burna, ten nesišypso, nes ji 
mato, kiek daug žmonių už 
tiesą eina į kalėjimą. Lietu
vaitė ten laukia laisvės...

Lietuvaitė Amerikoje ir kitur 
auga tarp kitų tautų. Lietu
vaitė čia gali laisvai laikytis 
tradicijų, klausyti radiją, žiū
rėti televiziją, gali su moky
tojais diskutuoti ir pasakoti 
apie Lietuvos okupaciją. Lietu
vaitė, gyvendama laisvame 
krašte žino, kad jos sesė negali 
kalbėti, todėl čia lietuvaitė 
visada yra pasiryžusi budėti ir 
visur skelbti, kad Lietuva taip 
pat nori būti laisva, kad daug 
Lietuvos žmonių yra kalėji
muose ir Sibire. Čia lietuvaitė 
negali teisintis, kad jai nėra 
laiko, bet kiekvieną akimirką 
turi žinoti, kad ji čia laisva ir 
kad ji kalba už tylinčią 
Lietuvą.

Vija Bublytė
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 12 sk. mokinė
(„Pavasario garsai”)

DIEVAS, TĖVYNĖ 
IR TĖVAI

Aš turiu mylėti Dievą, tėvy
nę ir tėvus ne todėl, kad man 
kas liepė, bet kad aš pati 
noriu. Jeigu liepia ką nors my
lėti, nėra tikra meilė. Iš tik
rųjų geriau visai nemylėti, 
negu būti priversta sakyti, kad 
ką nors myliu. Meilė, kuri nė
ra nuoširdi, nėra tikra meilė. 
Todėl turiu mylėti Dievą, tėvy
nę ir tėvus nuoširdžiai.

Reikia mylėti Dievą laisva 
valia. Aš galiu pasirinkti, ar 
noriu Dievą mylėti, ar neno
riu. Aš Dievą myliu dėl Jo 
gerumo, nes Jis mane sutvėrė 
ir man davė laisvą valią. 
Jeigu aš pasirenku Dievą my
lėti, mano meilė yra gili. Neuž
tenka pasakyti: „Dieve, aš Ta

ve myliu”. Reikia darbais 
įrodyti, kad Dievą myliu. Ką 
aš gero darau, viskas yra 
Dievui, nes aš Jį myliu. Kai 
man negerai, aš pasikalbu su 
Dievu. TaiV mano meilė 
Dievui vis didėja.

Mylėti savo tėvynę yra gar
binga. Iš tėvynės aš gavau 
savo kalbą ir tautybę. Visos 
mano šaknys yra tėvynėje. 
Visi mano proseneliai yra iš 
Lietuvos. Viskas kas aš esu 
yra sujungta su tėvyne. Tėvy
nė yra kaip šeimos palikimas, 
viskas yra gauta iš tėvynės. 
Dėl to tėvynė yra labai svarbi 
ir ją myliu. Jeigu tėvynės 
nemylėčiau, aš savęs nemy
lėčiau.

Tėvus myliu dėl to, kad iš jų 
sužinojau, kas yra meilė. Jie 
man parodė gražių pavyzdžių 
apie žmones ir apie gy
venimą. Jie mane pamokė, 
kaip reikia išgyventi blogus 
atsitikimus. Jie mane mokė 
apie Dievą ir Jo meilę. Aš 
tikiu, kad tėvai yra kaip Dievo 
palaima, todėl aš juos myliu.

Dievas, tėvynė ir tėvai yra 
patys svarbiausieji dalykai 
gyvenime. Be jų mano gyve
nimas būtų nepilnas. Be jų aš 
nežinočiau kaip gyventi. Todėl 
meilė jiems turi būti be prie
vartos, su pagarba ir 
dėkingumu.

Daiva Tomkutė,
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė
(„Spindinčios mintys”)

RAGAI

Kai baigėsi mokslo metai, 
vaikaitis atvyko į kaimą pas 
senelį praleisti dalį atostogų. 
Kartą senelis su vaikaičiu 
išėjo pasivaikščioti. Pamatė 
karvę. Vaikaitis paklausė 
senelį:

— Kas tie riesti dalykai yra 
ant karvės galvos?

— Ragai, — paaiškino 
senelis.

— Kam reikalingi ragai? — 
vėl paklausė vaikaitis.

— Apsigynimui nuo priešų, 
— toliau aiškino senelis. — 
Senovės lietuviai, kai pamaty
davo priešą, pūsdavo ragą. 
Rago garsą išgirdę žmonės 
skubėdavo į pilį, kad apsisau
gotų.

Tuo metu karvė garsiai su
bliovė.

— Į kurį ragą dabar karvė 
pūtė? — paklausė vaikaitis 
senelį.

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

Yr žolė pro ligą, pro smertį 
nėr (Žolė nuo ligos, bet ne nuo 
mirties).

Ko nežinom, to nenorim.
Bepročio nereikia su žiburiu 

ieškoti, pats pasirodys (Šuns
kai).

Jo kalbas ir į vežimą nesu
krausi.

Nuliūdo kaip žirgą par
davęs.

Įduok kiaulei ragus — visą 
svietą išbadys.

Nuilso it šuo, varlę ginęs.
Išsiskleidę lyg perkūno ūsai.
Prie drąsos reik ir galios.
Atsimuša kaip žirniai į 

sieną (Joniškis).
Gale lauko pragarai liepsno

ja (Liudvinavas) (Saulė teka).
Pušis langą užgulė (Rimšė) 

(naktis).
Eina per vandenį — netekši, 

eina per žemę — pėdų nedaro. 
(Šešėlis).

Auksu mesta, sidabru ataus
ta, deimanto peiliu rėžta. 
(Vaivorykštė).

Kada tai nusiduos (atsitiks)? 
— Kada kuolai žaliuos.

Perkūne dievaiti, nemuški 
manęs, Dievą melsiu, į tave 
paltį (lašinių gabalą) mesiu.


