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„Mūsų tautai reikia ne 
veidmainių, bet šventų5 

Kun.J. Zdebskis — didysis kovotojas 
S už t iesą 

(Tęsinys) 
Nemažesnė žmonių minia į 

Rudaminos bažnyčią susi
rinko kovo 8 d., minint tris
dešimtąją kun. J. Zdebsko mir
t i e s d i e n ą . J a u t r i a i į 
susirinkusius tikinčiuosius 
kalbėjo Alytaus parapijos 
vikaras k u n Antanas Gražu
lis: „Kun. J. Zdebskis — didy
sis kovotojas už tiesą, meilę... 
Bet ar j a m buvo lengva? Ne. 
Jis turėjo tokią pačią žmogiš
ką prigimtį, kaip ir mes. Kartą 
kun. Juozas kalbėjo: „Tu neži
nai, kaip būna sunku... Norė
tųsi prisitaikyti prie gyveni
mo. Aš savyje nešioju didelę 
baimės dozę, bet kai nuošir
džiai pasimeldžiu, atlieku 
mąstymą apie mirtį, pajuntu, 
kur turiu stovėti, kieno vardu 
kalbėti ir tada suvokiu, kad 
privalau eiti Kristaus pė
domis. 

Ir m a n ne kartą kildavo 
noras atkeršyti pikta daran
tiems, tačiau, o Dieve, keliai 
niekada nelinkę iš nuovargio 
šiuo atveju mane paklupdyda-
vo po Kristaus kryžiumi, kad 
aš, sujungęs savo kančią su 
Išganytojo kančia, vėl ramus ir 
tvirtas žengčiau man skirtuoju 
keliu". 

Melsdamiesi už kun. Juozą, 

gilindamiesi į jo gyvenimą, 
mes kiekvienas, išeidami iš 
bažnyčios, privalome padaryti 
konkrečių pasiryžimų. Visi 
gerai prisimename jo sakytus 
pamokslus. Šventas pavyzdys 
ir gyvenimas tepaskatina mus 
aukotis. Mes, stovėdami prie 
kun. Juozo kapo, suvokiame, 
kad mūsų tautai reikia ne 
veidmainių, bailių, bet šventų 
sūnų i r dukterų. Turime 
pasimokyti iš kun. Juozo — 
s u n k u m u o s e g laus t i s prie 
Išganytojo ir prašyti Jo pagal
bos. Mes turime išmokti, kaip 
jis, dienos naštą paaukoti Die
vui, kaip atgailą už savo ir kitų 
žmonių nuodėmes. Mes turime 
išmokti sunkumuose, pavo
juose darniai stovėti po Kris
taus kryžiumi. Pamąstykime, 
įsigilinkime ir eikime aukos ir 
išsižadėjimų keliu. 

Kunigo Juozapo Zdebskio 
žemiškas kelias baigėsi. Avari
joje pralietas kraujas lai bus 
kaip gaivi rasa dirvonuojan
čiuose plotuose Lietuvos 
Bažnyčios ir tikinčiųjų gero
vei. ,JJuok, Dieve, viską, kas 
sunku, pakelti kaip Tu ant 
kryžiaus, kaip pelnytą bausmę 
už Tavo meilės paniekinimą, už 
mūsų ir visų nuodėmes" (kun. 
J . Zdebskis). 

Tie žodžiai taip nelauktai ir netikėtai 
įkūnyti skausmingoj realybėj tapo: 
— Dar vakar auką Viešpačiui aukojai, 
O šiandien jau suklupome prie tavo kapo. 
Kad beprasmybėje nežūtų, 
Pasaulyje žmogus privalo 
Ne tik žiūrovu būti. 
Jam eit ir apvaldyti žemę, 
Ir prakaito lašais suvilgyt duoną savo, 
Kad ir laimėjimus, ir džiaugsmą, 
Ir nesėkmes visas ir skausmą 
Kaip dovaną priimtų. 
— Tokia Aukščiausio ištartis 

* 
Kad eitų ten, kur neviltin parpuolęs, 
Paklydęs kryžkeliuos klaidžiuos 
Pagalbos šaukiasi tavasis žemės brolis. 
Ir tu skubėjai ten, kur paramos reikėjo, 
Kur vienišoms avims pavojus grėsė. 
Kad vėl visus kaip BONUS PASTOR 
Tampriais ryšiais surištum. 

— Gal kur kareiviui nerimą bekraštį 
Kareiviški įstatymai paniekint gali? 
Gal tremtiniui prailgo dienos ? 
Gal ir prie jūsų skausmo 
Savąja meile prisiliesti?.. 
Ir taip nuo šiaurės lig kraštų piečiausių 
Globojančia ranka ir širdimi atverta 
Tu pats save kaip auką paaukojai. 
Nes širdyje šventu ryžtu įausta: 
„TU ES SACERDOS IN AETERNUM". 
Bet vis dėlto tavam kely ne kartą 
Pasivaidendavo ir amžinybės vartai, 
Ir nelauktos mirties šešėlis 
Praslinkdavo pro šalį. 
Tačiau tu visada visiems kartojai: 
— Aukščiausiojo planai, tai ne žmogaus planai! 
Ieškojo ne Tavęs DIDYSIS LAIKAS, 
Tavoj aukos taurėj dar trūko vieno lašo, 
Ir paskutiniam puslapy neįrašyta: 
Valia Tavoji teesie! 
Aš pasiruošęs, Viešpatie!" 
Lyg žaibo blyksnis — valanda lemtinga 
Atvėrė liūdesiui visų mūs širdis. 
Ir vis kaip maldą sau kartojam: 
— Tik vienas Dievas žino, ar žemėj, 
Ar danguj labiau tu reikalingas? 
Todėl karštai maldaujam Viešpatį suklupę, 
Kad amžinybės šviesoje tau būtų gera, 
Kad vėliai globą tavąją pajutę. 
Laimingi būtų ir jaunimas ir seneliai! 

(Bus daugiau) 

S a n D i e g o . — Vakar rytą 
pietinėje Kalifornijoje buvo 
smarkokas žemės drebėjimas. 
Spasdinant laikraštį dar nebu
vo žinoma, kokių nuostolių 
padarė. 

— Žymusis tenoras Luciano 
Pavarotti gastroliavo Kinijoj. 
Didžiojoj salėj, kur paprastai 
tik partija šaukia suvažia
vimus, kur telpa 10,000, 
netilpo visi norintieji patekti. 

Filipinų sukilimas baigtas 
Amerika įspėja Marcos: nebandyk 

kenkti Aquino 

Beržai lietuviškam pajūry V. Ylevičiaus nuotrauka 

Popiežius grįžta į Romą 
Castr ies , St. Lucia. — Po

piežius Jonas Paulius II, 
baigęs vizitą Kolumbijoje, 
apsilankė šioj nedidelėj Kari
bų saloj. Iš 127,000 gyventojų 
90 proc. katalikai. Kalbė
damas jiems priminė, kad 
s v a r b i a u s i a r e s p e k t u o t i 
žmogaus teises. 

Nuteisė už 
knygos skaityme 

Praha . — „Nuteistas už Or-
vvellio romano Gyvulių ūkis 
skaitymą", — tokia antrašte 
informaciją iš Prahos skelbia 
tarptautinė žinių agentūra 
Associated Press. Agentūra 
informuoja, kad komunistinis 
teismas Teplice, Čekoslovaki
joje, nuteisė 39 metų amžiaus 
Edvardą Vaceką pusantrų 
metų kalėti dėl to, kad kratos 
metu jo bute, tarp kitų knygų, 
buvo rastas garsusis Orwellio 
romanas Gyvulių ūkis. Teismo 
nuosprendyje pažymima, kad 
šis Čekoslovakijoje uždraus
tas romanas yra dekaden
tinis, piktas ir klastingas, nes 
žmones palygina su gyvu
liais. Spaudos agentūra 
atkreipia dėmesį, kad iš tikrų
jų komunistiniai režimai šio 
Orwellio romano netoleruoja, 
nes jame yra satyriniai 
pavaizduota stalininė siste
ma, kuri su žmogumi elgiasi 
kaip su gyvuliu. 

Paskut inėmis dienomis 
Kolumbijoje popiežius pasmer
kė Nikaragvos sandinistų 
tęsiamus Bažnyčios varžy
mus, išvarymą vyskupo Pablo 
Antonio Vega. Jis kreipėsi ir į 
Kolumbijos sukilėlius, prašy
damas savo opoziciją rodyti 
rinkiminiais procesais, o ne 
ginklais., Popiežiui atvyks
tant į Kolumbiją, sukilėliai 
komunistiniai par t izana i 
paskelbė paliaubas tol, kol jis 
viešės. Su jais popiežius 
nebuvo susitikęs. Vienoj 
vietoj, kur lankėsi popiežius, 
part izanai buvo nut raukę 
elektros energiją, parody
dami, kad jie gali daryti, ką tik 
nori. 

Su opozicija 
nesiskaito 

Managua. — Nikaragvos 
opozicinės partijos kreipėsi į 
sandinistų valdžią, siūly
damos naujus rinkimus. Parti
jos tikros, kad jos laimėtų 
rinkimus, surinktų 80 procen
tų balsų. Partijos siūlo sudary
ti taikos komisiją, kuri spręs
tų visas sunkias problemas. 
Toks siūlymas jau ne pirmas. 
Ankstesni bandymai rasti 
kalbą su promaskviniais 
sandinis ta is nepasisekė. 
Opozicija buvo pavadinta 
„nepatriotine jėga" ir valdžia 
uždarė opozicinį laikraštį La 
Prensa. 

Ščaranskis 
apie Petkų 

Išeivijos rusų laikraštis 
„Novoje Russkoje Slovo" 
(V.16) įsidėjo ilgą ištrauką iš 
naujos buvusio bolševikų kali
nio Anatolijaus Ščaranskio 
liudijimų knygos, pavadintos 
,Anatolij Ščaranskij". Čia jis 
rašo, kad jam teko šešiolika 
mėnesių sėdėti toje pačioje 
kalėjimo kameroje su Viktoru 
Petkumi. Pažymi, kaip Petkus 
ryžtingai kovojo dėl savo 
tautos žmonių teisių. Ščarans
kis, turėdamas minty kreivus 
okupantų kaltinimus, apie Pet
kų rašo: „Naudojuosi proga 
paliudyti: Viktoras Petkus yra 
absoliučiai tvarkingas, gar
bingas, rimtas žmogus, vedan
tis bekompromisinę kovą su 
KGB ir nusipelno visokiau
sios pagarbos". 

Jordanas nutraukė 
ryšius su Arafatu 
K a i r a s . — Jordanijos vy

riausybė uždarė visas 25 Al 
Fatah palestiniečių įstaigas. 
Karalius Hussein vasario 
mėnesį nutraukė visus ryšius 
su palestiniečių vado Arafato 
grupe, negalėdamas rasti 
kalbos, kokios laikytis poli
tikos Izraelio atžvilgiu. Ara
fato veiklos centras yra Tuni-
zija. Tų palestiniečių, kurie 
nepriklauso Arafato vado
vybei, veikla nebus suvaržy
ta. 

Manila. — Po dviejų dienų 
sukilimo Marcos šalininkai 
pasidavė. Kar iams buvo 
pasakyta, kad jie nebus bau
džiami. Artūro Tolentino, 
kuris buvo pasiskelbęs laiki
nuoju prezidentu, Manilos 
viešbutį paliko. Kariai ir poli
cija apieškojo viešbučio 
patalpas, ar nėra kur pasislė
pę revoliucionieriai. Karo 
ministeris Juan Ponce Enrile 
p a s i d a v u s i e m s k a r i a m s 
pasakė, kad tai, kas įvyko, bus 
pamiršta, o generalinio štabo 
viršininkas gen. Fidel Ramos 
pasidavusiems padavė ranką. 

Užsienio stebėtojai pripažįs
ta, kad Marcos šalininkų 
mažėja, ir šis incidentas paro
dė, jog revoliucionieriai nesu
gebėjo suorganizuoti minios, 
Marcos daugiau nėra hero
jum. 

Nakasone didžiulis 
laimėjimas 

Tokijo. — Japonijos parla
mento rinkimuose ministerio 
pirmininko Yasuhiro Naka
sone liberalų demokratų parti
ja laimėjo didele balsų persva
ra. Iš 512 vietų parlamente 
partija turės 300 atstovų ir dar 
prisijungia 4 kiti, kurie kitais 
sumetimais buvo renkami ne 
tos partijos sąraše. 

Nakasone, džiaugdamasis 
laimėjimais, pasakė, jog dabar 
jis galės ekonomiją taip 
tvarkyti, kad valstybės gero
vė nepriklausys vien nuo 
eksporto. 

Didžiausia opozicijos parti
j a , s o c i a l i s t a i , ge roka i 
pralaimėjo, gaudami 85 vietas, 
vietoj turėtų 111. 

W a s h i n g t o n a s . — Reaga-
no administracija įspėjo Ferdi
nandą Marcos, kad jis, būda
mas Amerikos žemėje, per 
daug nepolitikuotų, neban
dytų kenkti ar pašalinti prezi
den tės Corazon Aąuino 
valdžios. J i s turįs neužmiršti, 
kad yra Amerikos svečias, ir 
nedaryti nemalonumo šiam 
kraštui, turi neužmiršti, kad 
jis jau tik Filipinų istorijos 
dalis. 

Marcos, kaip žinome, ieško 
kur nors kitur įsikurti, bet 
jokia šalis nesutinka jį priim
ti. Gyvena Hawajuose. 

Mirė paskutinis 
laisvosios Ukrainos 

premjeras 
Miunchenas . — Liepos 5 

mirė Yaroslav Stetsko, pasku
tinis laisvosios Ukrainos 
premjeras 1941 metais. Tą 
skelbia ir Lietuvių enciklope
dija. Buvo sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Visą gyvenimą buvo 
ypatingai aktyvus. Ilgą laiką 
pirmininkavo Antibolševiki-
nių tautų blokui, važinėjo su 
paskaitomis, gausiai rašė 
spaudoje, ypač antibolševiki-
nių tautų organe ,ABN — 
Correspondence", kurį reda
guoja jo žmona Slavą Stetsko. 
Velionis ir jo žmona visą laiką 
rodė didelį draugiškumą lietu
viams. Yra lankęsi „Draugo" 
redakcijoje, su jais pasikalbė
jimai yra buvę pakartotinai 
spausdinti „Drauge". 
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Beiruto gatvė. Palestiniečių vaikai žaidžia, kur prieš kelias dienas vyko kovos ir buvo sugriau
ti jų tėvų namai. 

New Yorkas . — Vos tik 
pradėjo turis tai lankyti 
Laisvės statulą, kai laive-kelte 
iš Staten Island plaukiant pro 
statulą kubietis pabėgėlis kar
du nužudė du keleivius, o 
devynis sužeidė. Jį nuginkla
vo kelte buvęs policininkas, 
jau išėjęs į pensiją. 

VVashingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas 7:2 balsais 
pripažino, kad Kongreso 
p r i i m t a s G r a m - R u d m a n 
įstatymas, įpareigojąs, suba
lansuoti biudžetą, nėra konsti
tucinis, prieštarauja įstatymų 
leidėjų ir vykdytojų atskyrimo 
doktrinai. 

— Argentinos laikraštis La 
Nacion rašo, kad pasauly 
populiarios pasakos, kaip Bro
lių Grimmų, Anderseno ir 
kitos grįžta ir į jų šalį. Prieš 
dešimt ar daugiau metų kairio
jo sparno realistai buvo išvys
tę kampaniją prieš tokios 
rūšies literatūrą, apšaukdami 
pasakas ir legendas deka-
dentiškumu. 

— Populiarus Romos Trevi 
fontanas, į kurį turistai meta 
metalinius pinigus, kartais 
„apkraustomas". Vieną naktį 
policija suėmė porą jaunuolių, 
kurie, aps iavę guminia i s 
batais, braidžiojo ir rinko 
monetas. Buvo surinkę apie 
200 dolerių vertės. 

— Gorbačiovas at idarė 
tarptautines sportines rungty
nes, vadinamas „Gerosios va
lios" žaidimais. Dalyvauja iš 
70 k r a š t ų 3000 a t l e tų . 
Amerikiečių nuvažiavo apie 
500. Gynybos departamentas į 
Maskvą neišleido sportininkų 
karių. Pietų Korėjos sportinin
kai nebuvo kviesti. 

Yaroslav Stetsko 
Už velionį Chicagos ukrai

niečiai liepos 7 d. šventųjų 
Volodymiro ir Olhos bažny
čioje, Superior ir Ohio gatvių 
sankryžoje, turėjo pamaldas. 
JAV ukrainiečių sąjungos 
pirmininkas dr. M. Charke-
wycz išskrido į laidotuves. 

Velionis S te t sko buvo 
ryžtingas komunistinio impe
rializmo priešas. Savo vieną 
paska i t ą an t ibolševik in ių 
tautų kongrese New Yorke 
1981 m. jis baigė žodžiais: 
„Tie, kurie patys išsilaisvina, 
bus laisvi. Tas, kuris skelbiasi 
kitų išlaisvintoju, ves juos į 
vergiją". 

K A L E N D O R I U S 
Liepos 9d.: A u d a k t a s . 

Veronika, Gertantas, Vida. 
Liepos 10 d.: Mauricijus, Ru-

fina, Gilvainis, Eirimė. 

Saulė teka 5:24. leidžiasi 
8:25. 

O R A S 
Daugiausia apsiniaukę, šil

ta, galimas lietus su perkū
nija, apie 85 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. liepos mėn. 9 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RAMOVĖ 
Redaguoja vs. Irena Regienė, 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629 

BESIKEIČIANČIAME LAIKE 
Neseniai vienas Australijos 

skautų vadovas savo sveikini
mą skautų sąskrydžiui pradė
jo: „Skautybė yra pramogos, 
žaidimo, džiaugsmo organi
zacija". Iš vaikų taško žiūrint, 
tai tiesa. Jei vaikai bei jau
nimas skautaudami nerastų 
pramogos, malonumo, sudomi
nančio ir patenkinančio žai
dimo, tai jie tikrai taip gau
siai nesiburtų, o susibūrę taip 
ilgai drauge neišsilaikytų. 
Tačiau kur tik suburiamas 
jaunimas, o ypač vaikai, ten 
vyksta vienoks ar kitoks žmo
gaus formavimo, auklėjimo 
procesas. Vaikai žaidžia ir 
tame žaidime randa pramogą, 
tuo firpu jų vadovai visus žai
dimus, visas pramogas, visą 
jaunimo bendravimą ir būryje 
buvimą stengiasi pakreipti 
įam tikra specifine žmogiško
sios asmenybės ugdymo kryp
timi. 

Į skautybę visuomet žiūrėta 
kaip j vaiko bei jaunuolio 
auk lė j imo organizaci ją . 
Ankstyvais skautijos metais 
šitas auklėjimas rėmėsi tais 
pačiais pagrindais, kaip ir 
vaiko auklėjimas šeimose ir 
mokyklose. Skautiškasis šūkis 
..Dievui, Tėvynei ir Artimui" 
išreiškė bendrai priimtą krikš
čioniškai moralaus žmogaus 
supratimą. Ankstyvame lietu
vių išeivijos laikotarpyje, dau
geliui pasklidus tolimuose 
kraštuose, dažnai mažomis 
grupėmis, kaip pavyzdžiui. 
Australijoje, grėsė pasken
dimas svetimoje ir dažnai skir
t ingumams nepalankioje 
aplinkoje. Tuomet lietuviškų 
organizacijų kūrimas buvo 
pastanga išsaugoti tautiškąjį 
identitetą. Tame laikotarpyje 
iš skautiškojo idealo susuma
vimo šūkyje „Dievui, Tėvynei 
ir Artimui" antrasis aspektas 
— Tėvynė — atrodė pats svar
biausias, dažnai pri verčias 
likusiuosius lyg ir pamiršti, 
beveik kompromisuot i . 
Visokiausiais būdais jau
nimas burtas draugėn, kar
tais pakenčiant net ir nelabai 
skautiškus pasireiškimus, kad 
tik nė vieno nenugąsdinus, iš 
savo būrio nepraradus. Šian
dieną, po daugiau negu tris
dešimties metų, padėtis pasi
k e i t ė . L i e t u v i š k o s i o s 
bendruomenės išaugo, sustip
rėjo, pasikeitė ir senųjų, vieti
nių gyventojų pažiūra į jas. 
Tautiškumo išlaikymas, tiesa, 
ir toliau pasiliko pagrindinis 
mūsų gyvenimo uždavinys. 
Tačiau visoje aplinkoje atsi
rado nauja spraga, prie kurios 
užpildymo skautybė galėtų 
reikšmingai prisidėti, iš naujo 
iškeldama ir ryškindama ir 
abu kitus anksčiau gal kiek 
apleistus skautiško ideal J 
aspektus: tarnybą Dievui ir 
Artimui. Tuo tarpu priešir.gai, 
negu ankstyvais ska itijos 
metais, šiandien skautiškasis 
šūkis nebeapima v'siems 
savaime priimtino moralaus 
žmogaus supratimo. 

Šio šimtmečio technologijos 
ir medicinos pažanga sukrėtė 
ilgai bendrai priimtą moralės 
supratimą ir sugriovė Vakarų 
pasaulio auklėjimo sistemų 
pagrindus. Pragmatiškas bei 
hedoniškas gyvenimo svarsty
mas bei aiškinimas iš mokyk
lų išstūmė ideologinį auklė
jimą. Sąmoningai vengiama 
vaikams duoti moralines gai
res. Jauni tėvai patys dažnai 
jaučiasi nedrąsūs ir nebežino, 
kaip vaikams beaiškinti kas 
gera. kas bloga, kas teisinga ir 
kas ne. Visoje aplinkoje ska

tinamas pliuralizmas, paken-
timas įvairių, skirtingiausių, 
anksčiau gal visai nepriim
tinų pasireiškimų, vengi
mas kelti vieno gyvenimo 
būdo pranašumą prieš kitus. 
Įstatymais stengiamasi įtei
sinti tokius d a r nesen ia i 
neįprastus reiškinius, kaip 
homoseksualizmą, poligamines 
bendruomenes, net kai kurių 
narkotikų vartojimą O jau
nam vaikui vis diegiama min
tis, kad jis pats turi apsis
pręsti, kas priimtina ir kas ne, 
jis pats vienas turi apsigal
voti, kas jis yrą ko nori,kokios 
vietos sau siekia bendruome
nėje. Kitų autoritetai nepri
pažįstami ir paneigiami. 

Tuo tarpu tokio apsis
prendimo reikalavimas vaikui 
yra nepaprastai sunkus. Jo 
ps i cho log in į v y s t i m ą s i 
sunkina dar ir tai, kad tur
tingose Vakarų demokratijose 
jauni žmonės greičiau užau
ga, anksčiau subręsta, o 
tačiau vis ilgiau turi laukti, 
kol galės pilnai įsijungti į 
suaugusiųjų žmonių gyvenimą 
per profesiją ir prasmingą 
darbą. Prisideda visiems bend
ras ateities ne t ik rumas . 
Automatizacija, bedarbė, 
nepaprastu greičiu besikeičiąs 
amatų ir profesijų turinys 
vaikystę ir jaunystę apsupa 
netikrumu nepasitikėjimu, 
baime. 

Šitose sąlygose organizaci
jos kaip skautija jaunam 
žmogui gali padėti ne tik 
surasti ideologinį gyvenimo 
pagrindą, bet tuo pačiu ir 
palengvinti apsisprendimo 
atsakomybę. Tačiau ideolo
ginio mokymo bei auklėjimo 
jaunuolis šiandien nebepriims 
neklausinėdamas, kaip savai
me suprantamą. Todėl skautų 
vadovams svarbu svarstyti, 
kaip skautijos idealą padaryti 
suprantamu ir priimtinu šian
dienos žmogui. 

Besvarstant iškils visa eilė 
klausimų. į kuriuos patys jau
nuoliai, o tuo labiau jų vado
vai, turės ieškoti prasmingų 
atsakymų. Aplinkui augant 
religiškam indiferentiškumui, 
ką reiškia skautiška tarnyba 
Dievui? Ar visiškai netikintis 
gali būti skautas? Kaip 
išlaikyti pagarbą skirtingoms 
religijoms? Kaip užtikrinti 
savosios išlaikymą ir prak
tikavimą skautiškuose susibū
rimuose? Ką reiškia Tėvynė, 
kada vaikų gimtas kraštas 
nebe tas, kaip tėvų? Kas 
labiausiai jungia išeivijos et
nines antros, trečios ir dar toli
mesnės kar tos bendruo
menes? Ar kyla konfliktas 
tarp lojalumo savo gimtam ir 
tėvų kilmės kraštui? Kas yra 
Artimas? Ar artimo sąvokoje 
gali tilpti ir priešo sąvoka? Ką 
reiškia įstatas liepiąs skautui 
būti gamtos draugu? Vakarų 
pasauliui vis labiau ir grei-

Los A n g e l e s „Kaln i šk ių" t u n t o dalis skautų š v . Jurg io sueigoje. 

PAREIGINGUMO STOKA 
A P S U N K I N A DARBĄ 

Terminas registruotis Vidu
rio rajono stovyklai, liepos 19 -
rugpjūčio 2 dienomis vyksian
čiai Rako stovyklavietėje, Cus-
ter, Mich., jau senokai pasi
baigė, tuo tarpu ne visi 
stovyklauti žadantieji yra 
užsiregistravę. Pranešti, kad 
vaikas stovyklaus, neužtenka 
— reikia atlikti visus stovyk
los vadovybės ir Michigano 
valstijos sveikatingumo depar
tamento reikalavimus — laiku 
pristatyti pilnai užpildytus ir 
pasirašytus registracijos ir 
sveikatos patikrinimo, bei 
atpalaidavimo nuo atsako
mybės lapus. Ypač svarbu, 
kad būtų įrašytas skauto,-tės 
šeimos sveikatos apdraudos 
pavadinimas ir poliso nume
ris, o taip pat tėvų pasirašyta, 
kad leidžiama vaikui (ligos ar 
nelaimės atveju) ligoninėje 
suteikti pirmąją pagalbą ir jį 
gydyti. Labai svarbu įrašyti 
(ir tėvams pasirašyti), kas turi 
teisę vaiką pasiimti iš stovyk
los, jei tėvai patys to negali 
padaryti. Taip pat svarbu yra 
la iku sumokėti s tovyklos 
mokestį. 

Neturint formalios regis
tracijos, labai apsunkinamas 
ir vadovų telkimo, stovyklinės 
programos paruošimo darbas 
bei ūkiniai stovyklos prave-
dimo pasiruošiamieji darbai, 
taip pat ir stovyklautojų 
apdraudos reikalas. Tad dar 
kartą kreipiamės į tėvus, 
prašydami ilgiau nedelsiant 
sutvarkyti stovyklon vyksian
čių vaikų registraciją ir tuomi 
pa lengvin t i nelengvą ir 
atsakingą vadovų,-vių darbą. 
Registraciją siųsti ir dėl infor
macijos kreiptis į savo vaikų 
vienetų tuntininkus. 

čiau, miesčionėj ant, kur dar 
gali pasireikšti skautiškoji 
„draugystė" su gamta? Ar 
skautybė įmanoma be išori
nės disciplinos, uniformos, 
rikiuotės, autoriteto, kada 
bendroje aplinkoje jais abejo
jama ar net bandoma juos 
atmesti? 

Kad skautybė ir toliau būtų 
pilnos asmenybės ugdymo 
organizacija, ne vien žai
dimas ir pramoga skautiškoji 
ideologija turi būti nuolatos 
nagrinėjama ir persvarstoma. 
Nors klausimai ir pasiliktų tie 
patys, besikeičiantis laikas 
verčia ieškoti vis naujų 
atsakymų į juos. 

ps. f U. E. Jonaitienė 
„Tėvynės židinys" 

Scenoje C l e v e l a n d o l iepsnelės ir g i l iukai . Nuotr. V . B a c e v i č i a u s 

J Ū R Ų SKAUČIŲ 
DĖMESIUI 

Jilrų skaučių stovyklinių 
marškinėlių galima įsigyti 
kreipiantis į „Nerijos" tunto 
tun t in inkę tel. 476-7089. 
Marškinėlių bus galima įsigyti 
ir liepos 17 d. (ketvirtadienį) 
Jaunimo centre, atvežus sto
vyklinį bagažą. Marškinėlių 
kaina 4 dol. Ačiū skautininkei 
Romai Norkienei, pasirūpinu
siai jų pagaminimu. 

T Ė V U DĖMESIUI 

Visų stovyklon vykstančių 
Chicagos skautų ir skaučių 
bagažas atvežamas į Jaunimo 
centrą ketvirtadienį, liepos 17 
d. nuo 7-9 vai. vak. 

Visi tėvai prašomi patikrinti 
stovyklon vykstančių bagažą, 
kad nebūtų vežami neau
torizuoti ir nereikalingi stovyk
loje daiktai. Vežtis galima tik 
stovyklautojams instrukcijose 
nurodytus daiktus. Stovykloje 
bus laikomasi griežtos tvarkos 
ir dėvima tik darbo ir išeiginė
mis uniformomis. Visokios 
„ p u o š m e n o s " p a l i k t i n o s 
namie, o taip pat radijo ir 
kasečių grojimo aparatai, ko
mikai ir pan. 

Visi stovyklautojų daiktai 
privalo būti gerai supakuoti su 
aiškiai užrašytu vardu, pavar
de ir tunto pavadinimu. Daik
tai sužymi spalvotais kaspinė
liais šia tvarka: skautės, 
prityrusios skautės ir vyr. 
skautės — geltona; jaunesnės 
skautės ir ūdrytės — Žalia; jūrų 
skautės — mėlyna; „Lituani-
cos" tunto skautai — raudona. 

Visi stovyklautojai stovyk
lon vyksta apsirengę tvar
kingomis darbo uniformomis. 
Vykstantieji autobusu pasi
ima sumuštinį — pakelyje bus 
stojama pavalgyti. 

Visi prašomi laikytis šių nuo
statų. 

Stovyklos vadovybė 
SKAUTININKUI 

DRAUGOVĖS 
SUEIGA 

Šio sezono paskutinė Chica
gos skautininkių draugovės 
sueiga įvyko birželio 2 d. pas 
vs Bronę Variakojienę. Šion 
sueigon susir inko didelis 
būrys uniformuotų skautinin
kių. Padaryta daug nuotrau
kų. 

Sueigos pravedė j a vs Gr. 
Meiluvienė parrašė susirin
kusias skautininkes minutėlei 
susikaupti, pagerbiant birže
lio mėn. ištremtus į Sibirą 
mūsų brolius ir seses. Toliau 
ėjo sesės Bronės parašyta 
birželio 14-toji tema kurią sesė 
Bronė mums perdavė žodžiu. 
Susirinkusios skautininkes 
grožėjosi temos turtingumu, 
rimtumu ir sesės Bronės gabu
mais. 

Artėjant Dariaus ir Girėno 
žuvimo sukakčiai , brolis 
Vilius Variakafis uždėjo juos
telę, kurioje Antano Audronio 
šeima iš Los Angeles puikiai 
pavaizdavo Dariaus ir Girėno 
atsisveikinimą su Lietuvos 
konsulu New Yorke, jų išskri
dimą, skridimą per Atlantą, 
Lietuvoje masinį žmonių lau
kimą, lėktuvo sudužimą bei 
žuvusių mūsų lakūnų palaikų 

atvežimą ir didelį lietuvių 
nusiminimą bei skausmą. 
Daugelio skautininkių akyse 
pasirodė ašaros ir lauktų hero
jų staigios mirties prisimini
mo skausmas. Kai kurios skau
tininkes dar pridėjo ir savųjų 
prisiminimų. 

Sesė Grasilija, padėkojusi 
broliui ir sesei Variakojams už 
puikų sueigos pravedimą, 
pakvietė draugininke Aldoną 
tarti žodį. Draugininke pasi
džiaugė draugovės narėmis už 
jų tokį gražų, organizuotą 
dalyvavimą, už atstovavimą 
skaučių seserijai didelėje ir 
gražioje konsulų pasikeitimo 
šventėje J aun imo centre. 
Skautininkes dalyvavo unifor
muotos ir padėjo palaikyti 
tvarką bei sodinti svečius. 

Gauta padėkos laiškai iš 
buvusios konsulės Juzės Dauž-
vardienės, generalinio konsu
lo Vaclovo Kleizos ir Vidurio 
rajono vado vs Antano Pau-
žuolio. Tuose laiškuose skam
bėjo nuoširdi padėka Chica
gos skautininkių draugovės 
sesėms už jų atliktą darbą. 
Draugininke besidžiaugdama 
dar pridėjo, kad tikrai yra 
malonu būti draugovės drau
gininke, juo labiau, kai vyrau
ja gera nuotaika sueigose ir 
atliekami darbai susilaukia 
visuomenės padėkos ir įverti
nimo. Tikrai lengva vadovau
ti, kai viskas gražiai klojasi. 
Tad ačiū draugovės sesėms. 

Toliau diskutuota LSS skau
čių seserijos vadijos aplink
raštyje nr. 2(9) pateikti klausi
mai, į kuriuos Chicagos 
skautininkių draugovės SBSG0 
pasisakė neigiamai. Atsaky
mai tiesioginiai bus pasiųsti 
VS. v.s. fil. Stefai Gedgau
dienei. Diskutuotas Vidurio 
r a j o n o s k a u t i n i n k ų , -ių 
suvažiavimas dar šį rudenį ir 
draugovės sesių prisidėjimas. 

Sueigai baigiantis susibū
rėme į tradicinį skautišką 
ratą. 1985 m. lapkričio mėn. 
dvi draugovės narės buvo 
apdovanotos ordinais — 
medaliais. Draugovės kalė
dinėje sueigoje vs Halinai 
Moliejienei buvo prisegtas 
Lelijos ordinas, o ps. Ievai 
Paulauskienei ordinas Už 
Nuopelnus buvo prisegtas 
šioje sueigoje. 

Po sueigos visos dalyvės 
vaišinosi sesės Bronės skanu
mynais ir nelabai norėjo skirs
tytis namo. Šių veiklos metų 
paskutinė sueiga praėjo labai 
geroje nuotaikoje. Palinkėta 
gerų vasaros atostogų. 

Dalyvė 

Liepos 17 d. — Stovyklau
tojų bagažo suvežimas į Jauni
mo centrą 

Br. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M 767-7575 
57M Archer Ave. 

(6 blokai į vakaru* nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Cotirt 
Chicago, I l l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 
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MONTREALIO 
SKAUTŲ STOVYKLA 

XXII-oji „Baltijos" skautų,-
skaučių stovykla įvyks rug
pjūčio 2-10 d. Rengia „Geleži
nio vilko" ir „Neringos" tuntai 
Montrealyje. 

Registracija ir įmokėjimas 
(40 dol.) prieš liepos 14 d. 

Informacijai skambinti arba 
rašyti: ps. Asta Staskevičienė, 

1505 de Biencourt, Montreal, 
Que. H4E 1T1, tel.: (514) 768-
5484, arba ps. Rimas Piečai-
tis, 8010 Simonne, LaSalle, 
Que. H8P 1W5, tel.: (514) 365-
3570. 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

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

Vai.: pirm., antr., ketv . penkt 
-••o 12 -'ki 6 v.v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st 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-O067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AK IU LIGOS 

3921 YV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODCS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 555-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt. antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU 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 MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 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 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Te l . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Htckory Hills 

(Ant 95th St I blokas i rytus nuo Rotoerts Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr , ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir būto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak 

išskyrus treč Sėst 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2859 W. 59 St. CMcago 

Tai. 478-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago E ve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St., Chicago, I I I . 
Tel. : 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn. I I I . 
Tel . : 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p ir ketv 2 ? p p 
Se<t pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D. S.C. 
Specialvbė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm . antr , ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

> 



M Yra daug naudingų 

IDIOTU" 
Leninas daug kruvinų veiks- skelbiama, kokį didelį spau-

mų pradėjo ir daug žiaurių dimą Maskva darė j vado-
dėsnių paskelbė, tačiau jis vaujantį katalikų veikėją 
teisingai paskelbė, kad „Yra Yosip Terelya, kad ukrainie-
daug naudingų idiotų". Čia aų unitų katalikų Bažnyčia 
nereikia suprasti — bepročių, atsiskirtų nuo Romos ir, jung-
o daugiau tokių skystasme- damasi su Maskvos patriar-
genių, kurie nesiorientuoja, cha tu , pereitų komunistų 
nenumato ir tuo labai naudin- kontrolėn. 
gai pasitarnauja Lenino darbų Ukrainoje okupantai žiau-
tęsėjams. Tuo ir dabartinės r ūs , kaip ir kitur. Tie faktai 
komunistinės diktatūros nešė- turi būti plačiau skelbiami, 
jai labai džiaugiasi ir naudo- Ukrainos pogrindžio Kronika 
i a s i - skelbia, kaip KGB agentai, 

Kad ir dabar Amerikoje. įsibrovę į katalikų kunigo 
Atsiranda tiek garsiai šūkau- Oleksander Tovt butą, suor-
jančių prieš kongreso pastan- ganizavo ten tikrą pogromą, 
gas paremti tuos, kurie siekia neteisėtai konfiskavo apie 400 
u ž t i k r i n t i d e m o k r a t i j ą leidinių ir dar nubaudė kuni-
Nikaragvoje . Tačiau tie gą 50 rublių, 
demonstruotojai tyli, kada Katalikė moteris Maria 
Sovietų Sąjunga nuolat teikia Trykur buvo kalinta trejus 
paramą Nikaragvos sandinis- metus. Kai grįžo į namus, 
tams, vairuojantiems kraštą į komunis tų milicijos lei-
Maskvai ištikimą diktatūrą, tenantas J. Starosta pagriebė 
Demonstruotojai tyli, kai tie ją už plaukų ir kaip lavoną 
marksistiniai vadovai teikia nutempė tardymui į policijos 
paramą kovai prieš demokra- n u o v a d ą , g r a s i n d a m a s 
tiją San Salvadore. nugriauti jų šeimos namą. Jos 

Kaip plačiai keliami balsai vyras buvo kalintas penke-
prieš Pietų Afriką. Čia yra rius metus. Abudu jie atsisakė 
pagrindo protestams, nes Sovietų pilietybės ir grąžino 
baltųjų mažuma neduoda pasus, pareikšdami, kad jie 
lygių teisių juodiesiems, nenori turėti nieko bendro su 
Tačiau tie demonstruotojai ir režimu, kuris taip persekioja 
šūkautojai tyli, kai komunis- katalikus. Jų vaikai buvo 
tinė mažuma laiko priespau- atimti nuo tėvų, vaikams nuo 
doje Etiopijos bei Angolos kaklų nuplėšti kryželiai ir jie 

žmones. Afrikoje yra juodie- buvo verčiami pasmerkti 
šiems sunkesnių diktatūrų 
negu Pietų Afrikoje, tačiau dėl 
to protestuotojai tyli. Pagaliau 

tėvus. Kai mergaitė prasitarė 
mokytojams, kad jie yra šėto
no tarnyboje, ji buvo uždaryta 

Maskvos pavergtuose kraš- į rūsį. 
tuose komunistinė mažuma Ukrainietis Pavlo Kampov 
daug labiau suvaržiusi žmonių be kaltės uždarytas į lagerį. Jo 
teises, kaip Pietų Afrikoje juo- sveikata labai sumenko. Apie 
diesiems suvaržyta Maskvos tai patyrę tėvai pasiuntė jam 
pavergti baltieji nenusipelno vaistų, bet lagerio vadovybės 
tokios pačios gynybos, kaip žmonės sudaužė vaistų butelį, 
baltųjų prispausti negrai Pietų tardami, kad jis turės mirti 
Afrikoje. lageryje. Bijomasi, kad su 

Protestuoja prieš kovojan- Kam povu gali atsitikti taip, 
č i u s p r i e š m a r k s i s t i n ę kaip įvyko su ukrainiečių Hel-
Nikaragvos vyriausybę, o 
tačiau tyli, kai Sovietų Sąjun-

sinkio komiteto nariu Oleksa 
Tychyj. Lageryje jis sunkiai 

ga įsibrovusi į nepriklausomą susirgo. Administracija nelei-
Afganistaną žudo ten žmones, do jam gydytis ir naudoti 
grobia nuo tėvų vaikus ir būtinus vaistus ir jis mirė 1984 
gabena juos į Sovietų Sąjun- metais. Kronika išspausdino 
gą komunistiniam perauklėji- Kampovo laišką kuriame jis 
mui. Yra gana gausiai skys- sako: „Kiek aš iškentėjau 
t a g a l v i ų , k u r i e g e r a i 
pasitarnauja komunistams, 
kaip tuo džiaugėsi Leninas. 

Komunis t ine i d ik ta tūra i 
pasitarnauja ir tie, kurie tyli 

kančių bandydamas gauti 
leidimą grįžti į tėvynę, nors į 
Ukrainos kalėjimą. Ir vis 
veltui... Kalėjimo sienos šal
tos ir prižiūrėtojų širdys yra 

Pagrindinis įvažiavimas į Lito pirkinį, pavadintas Amber Shires Blvd. Tolumoje matyti 
seminarijos pastatas, numatytas Lietuvių centrui. 

LITO PROJEKTAS LEMONTE 

dėl jų žiaurios priespaudos. O k a i P samanomis apaugę ak-
jos yra daug. Naujai vakarus menys". Rašė jis iš ligoninės, 
pasiekęs „LKB Kronikos" 70- k u r pateko dėl širdies sutri-
tas nr. iškelia labai įtar- kunx* i r d e l P l a u č i l! h«os bei 
tinas kun. J. Zdebskio žuvimo d e l P** didelio nusilpimo. Laiš-
aplinkybes, skelbia, kaip jam k e skundžiasi, kad kairiąją 
ir kun. Tamkevičiui buvo akimi jis jau visai nebemato, o 
atimtos teisės eiti bažnytines dešinėje tik 10% regėjimo. 
pareigas vien už tai, kad jie * 
parašė vyriausybei pareis- Ukrainiečių pogrindžio 
kimą, reikalaujantį leisti dau- Kronika išspausdino Vasyl 
giau priimti į kunigų semina- Kobryno laišką Austrijos 
riją. Atėmus teisę dirbti katalikams. Jame jis tvirtina, 
kunigišką darbą, jie turėjo kad Ukrainoje sunkūs perse-
metus laiko dirbti kaip mėlio- kiojimai. Nėra dienos, kad 
racijos darbininkai. Kun. nebūtų kuris iš katalikų areš-
Zdebskis už vaikų katekiza- tuotas, sumuštas, nubaustas, 
ciją buvo suimtas ir nuteistas vis už ištikimybę Romos 
metams lagerio tarnybos, katalikų Bažnyčiai. Laiške 
Adakavo bažnytinio komiteto rašo, kad, grasinant mirties 
nariai buvo grasinami, kad jų bausmėmis, mes verčiami 
vaikai negalės tęsti mokslo, jungtis į stačiatikių Bažnyčią. 
bus išvežti į Afganistano Mes esame už įstatymo ribų. 
frontą ir taip tėvai buvo Maskva pasiryžusi visai išnai-
priversti iš komiteto pasi- k in t i Ukrainos katalikų 
t raukt i . Buvo tardyt i ir Bažnyčią. Vienas katalikų 
susilaukė grasinimų tie, kurie aktyvistas, įkalintas koncent-
pavežė kunigą pamaldoms į racijos lageryje, Vynnicos 
parapiją, kuri nebeturi kuni- rajone du mėnesiu buvo išve-
go. Musnikuose mirus Leonui damas laukan šalčio metu, 
Radzevičiui, jo dukteriai buvo apliejamas vandeniu ir laiko-
pagrasinta, kad ji neteks mas šaltam vėjui pučiant. 
tarnybos ligoninėje, jeigu Lagerio administracija siekė, 
dalyvaus bažnyčioje pamal- kad jis savu noru nusiimtų 
dose laidojant jos tėvą.... kryželį nuo kaklo. Kai jis to 

Sužinosime ir daugiau " e p * d a r ė ' ^U V 0 "*<**&*> * 
faktų, kai laikraščiuose bus Mordavijos lagenus. 
perspausdinta „LKB Kroni- . „ P a n a š l ų f a * ų * a <*•"«** 
ka" Nr 70. Ir dėl tų skriaudų J* , l v a i n į okupuotų kraštų, 
mes visi kas tik galime, kur tik Galvojančiam žmogui ne daro 
galime turime kelti balsą, ? l 1* / p u d * » * * £ r £ t u 

Panašios žiaurios skriaudos kovoti prieš šiuos barbariškus 
, , . . . siautėjimus, 

vykdomos ne vien Lietuvoje. T ; _ ^ ^ 
Miunchene leidžiamas anti-
bolševikinių tautų žurnalas 

Praėjusiu rašiniu trumpai 
supažindinau su projekto apim
timi, papasakodamas, iš ko jis 
susideda. Šiuo rašiniu noriu pa
žvelgti į jo esmę ir tikslus, nes šis 
projektas nėra tik šiaip sau 
gyvenamaisiais namais apsta
tytas Chicagos kokio nors prie
miesčio žemės plotas, skirtas pa
sipelnymui. Projekto vykdytojai, 
jį sumanydami ir planuodami, 
šalia pelno turėjo dar ir kitokią 
mintį — jo lietuviškumą. Nors 
aplamai lietuvio charakteriui 
verslas yra kažkoks kitas 
pasaulis ir j tuo amatu užsi
imantį žmogų ar jų grupę lietuvis 
linkęs žiūrėti skeptišku žvilgs
niu, vis galvodamas, kad bet koks 
verslininkas siekia tik jį iš
naudoti. Tačiau grynai lietuviška 
Lito bendrovė šiuo Lemonto 
projektu tokią pažiūrą ryžosi 
keisti. Ir tikrai ne dėl pelno, nes 
Lito verslininkai pelnui padary
ti turi kitų pasirinkimų ir leng
viau sukalbamų vietinių 
administracijos pareigūnų, net ir 
ieškančių naujų gyvenviečių 
kūrėjų ir siūlančių daug geresnes 
sąlygas. Bet taip tvirtindamas, 
nenoriu būti suprastas, kad 
teigiu, jog Litas visiškai atsižada 
pelno ir visą projektą vykdo už 
dyką. 

Litą sudaro apie 1000 indėli
ninkų, daugiausia lietuvių, 
kurie savo dolerius investuoja ne 
iš meilės Litui, bet dėl uždarbio. 
Indėlininkai savo pažadėtus 
nuošimčius turi gauti, o Lito 
vadovai turi tuo pasirūpinti. 
Taigi pelno klausimas nėra išim
tas nė iš Lemonto projekto, tačiau 
ne visas jis eis tik Lito naudai. 
Didelė dalis jo teks ir lietuviš
kiems reikalams: kai kuri dalis 
netiesiogiškai, o kai kuri ir tiesio-
giškai. Tai ir sudaro to projekto 
esme ir priežastį, kodėl Litas 

Esmė ir tikslai 
BRONIUS NAINYS 

pasirinko Lemonta. 
Tiesa, tokiam pasirinkimui 

turėjo įtakos ir ta kryptimi 
žvelgianti aplinka, nes apie savo 
didesnę nuosavybę šioje 
apylinkėje jau svajojo ir vietos 
lietuviai. Tam tikslui jie ir 
pastangų daug rodė. Prieš 
maždaug septynerius metus 
namus čia įsigijo Ateitininkai, 
susikūrusi „Aušros" draugija 
tyrinėjo galimybes lietuviškam 
kultūros centrui įkurti. Ji net ir 
lėšas buvo pradėjusi telkti ir šiek 
tiek jų sutelkė. Keletą kartų 
Lemonto apylinkių lietuviai 
rinkosi, svarstė ir galvojo pirkti 
tą pačią nuosavybę, kurią dabar 
perka Litas, ir ją naudoti lietuviš
kiems reikalams. Tik kažin kodėl 
tos mintys nevirto darbais. Gal 
per menkos jėgos, o gal ir drąsos 
stoka tų minčių iš svarstybų 
kambario neišvedė. Visa ta 
nuotaika Litui buvo žinoma. Ant 
tvirtų kojų stovinti, ši, iš lietuvių 
susidedanti ir turinti nuoširdžiai 
lietuviškai nusiteikusią vado
vybe, bendrovė nutarė šauti 
du zuikius iš karto; padėti 
didesnių patalpų sau siekian
tiems lietuviams jas įsigyti ir 
aplink tas patalpas esančią žemę 
paversti gyvenviete ir taip 
padaryti indėlininkams kad ir 
kuklesnio pelno, o pačią 
gyvenvietę planuoti taip, kad ji 
tiktų lietuviams, ir taip Chicagos 
pašonėje, jaukioje vietovėje, 
kurtųsi naujas lietuviškas Mar-
ųuette Parkas. 

Vietovė yra tikrai jauki ir 
patogi. Netoli jos, tik penkių 
minučių automobiliu važiavimo 
atstumu yra greitkelis (1-55), 

traukinio stotelė, iš kurios eina 
traukiniai į patį Chicagos miesto 
centrą, 83-čias kelias ir daug kitų 
gerų kelių, aplink daug gerų 
prekyviečių — pirkimo centrų, 
nedidelis, ramus ir saugus 
miestelis — tik apie 6000 
gyventojų. Lengvai pasiekiami ir 
Chicagoje esantys lietuviški cen
trai tokią lietuvišką gyvenvietę 
darytų ir nuošalesnę nuo miesto 
triukšmo bei spūsties ir kartu 
lengvai prieinamą bendram 
lietuviškam darbui. Ji yra Le
monto miestelio ribose, tačiau jau 
pakrašty, i pietryčius nuo jo cen
tro. Jos vakarine riba yra apie 
tris ketvirčius mylios nuo iš 
šiaurės j pietus esančios pagrin
dinės Lemonto gatvės State 
Street, šiaurinėje 127-tos gatvės 
pusėje ir tiesiai į vakarus nuo 
Ateitininkų namų, su kuriais 
susiliečia tik maža linija. Gyven
vietė pavadinta lietuvišku vardu: 
„Amber Shores" — Gintaro kran
tai. Beveik visos gatvės pava
dintos lietuviškais vardais: 
Amber Shore Drive, Baltic Circle, 
Baltic Drive, Vytautas Avenue, 
Maironis Circle, Kudirka Drive, 
Aušra Avenue. Dainė Avenue, 
Vilnius Street. Kaunas Street, 
Litas Avenue, Palanga Court, 
Nida Court, Neringa Drive ir t.t. 
Gatvės platesnės ir tarp namų 
atstumai didesni, negu 
paprastai tokiuose projektuose 
daroma, daug atvirų vietų, keli 
tvenkiniai. Gatves pastačius, jos 
tuojau bus apsodinamos 
medžiais. Planas paruoštas taip, 
kad seminarijos pastatas, kuris 
turės būti tas Pasaulio lietuvių 
išeivijos centras, yra maždaug 
vidury gyvenviečių, supamas 
vienos šeimos gyvenamų namų, 
Townhouse ir Manorhomes. 
Daugiabučiai pastatai, Condomi-
niums ir verslo įmonės bus nuo 

čia nuošaliau ir toliau. Centrą 
supa 14 akrų atviro ploto, 
priklausančio centrui. 

Taigi toks planavimas ir tokie 
pavadinimai rodo, kad Lito min
tis yra ne tik sudaryt i 
palankesnes sąlygas lietuviams 
jsiruošti čia naują lietuvybės 
židinį — Lietuvių centrą, bet ir 
kurti lietuvišką gyvenvietę. Lie
tuviams bus daromos lengviau
sios sąlygos čia įsigyti nuo
savybes ir apsigyventi. Kol kas 
pardavimo planai da r nėra 
paruošti, nenustatytos nė kainos, 
tačiau jos bus taip tvarkomos, 
kad lietuviams būtų prieinamos. 
Ypač tiems, kurie dėl įvairių 
priežasčių norėtų išsikelti iš 
Chicagos ir apsigyventi prie nau
jo lietuviško centro. Lietuviai 
galės pirktis sau sklypus vienos 
šeimos namams ir patys juos sta
tytis. Galės organizuotis grupė
mis ir pirktis po kelis sklypus iš 
karto, kad tokiu būdu galėtų 
pasirinkti norimus kaimynus. Jie 
galės namus ir užsisakyti pagal 
statybininkų paruoštus arba savo 
turimus planus. Galės pirktis ir 
didesnius sklypų kiekius, net 
ištisus blokus ir statyti namus 

pardavimui. Tuo būdu turėtų 
susidomėti ir lietuviai 
statybininkai. 

Kam dabar gerai besiklostantį 
namų statybos verslą atiduoti 
kitataučiams? Kam jie turi 
statyti namus lietuviškoje gyven
vietėje ir pardavinėti lietuviams, 
kai tą patį patarnavimą gali 
atlikti ir patys lietuviai? Todėl 
jau ir dabar lietuviai statybi
ninkai raginami kreiptis j Lito 
pareigūnus ir tartis dėl sąlygų, 
nes ir paruošiamieji darbai 
užtrunka. 

Žinoma, visos tos statybos turės 
atitikti ir miestelio reikalavi
mams ir Lito nustatytai kokybei, 
nes aplamai ši gyvenvietė turės 
būti patogi ir kartu puošni bei pa
traukli. Ačiū Dievui, lietuviai 
nėra nei skurdžiai, nei 
apsileidėliai. Jeigu tik jie nori, 
gali save parodyti svetimiesiems 
tikrai gražioj šviesoj. O naują 
gyvenvietę kuriant, tokia proga 
yra. Tereikia tik noro. pasiryžimo 
ir už kelerių metų mes galime 
turėt i ir mums ta ip labai 
reikalingą Pasaulio lietuvių 
centrą ir aplink jį gražią lietuviš
ką gyvenvietę. 

L. KACIUŠYTĖ 
PROTESTUOJA 

K. B A R O N A S 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Vilniškio „Sporto" pasku- taikos. Visai neseniai suži-
tiniame psl. kritiškom raidėm nojau apie JAV prezidento 
yra šis įrašas: „Sportas n a Reagano pasirašytą rezoliu-
litvoskom jazyke. Gazeta ciją, nukreiptą prieš Pabaltijo 
gosudarstvonogo komi te t ą tarybines respublikas — Esti-
fizkultury i sportą LSSR i ją, Latviją ir Lietuvą. 
LRSPS. Redaktor A. Litvaitis, „Sunku pasaky t i , kokiu 
Vilnius". Nežiūrint šio įrašo, pagrindu ir kuo remdamiesi 
„Sportas" labai dažnai pirma- JAV vadovai galėjo parašyti 
me puslapyje talpina įvairius tokį šmeižiantį „dokumentą", 
politinius pranešimus bei „JAV lankiausi ne kartą ir 
Kremliaus įsakus, tuo pačiu ne kartą teko bendrauti su 
nutoldamas nuo savo paskir- amerikiečių sportininkais bei 
ties, nuo savo tiesioginio kelio sporto gerbėjais. Visada džiu-
t.y. tarnauti vien tik spor- gu kai sutinki nuoširdžius 
t in iams re ika lams, spor- žmones, kurie tave sutinka 
tinėms žinioms ar straips- atvira širdimi. Tačiau labai 
n i a m s k ū n o k u l t ū r o s dažnai tiesiog pritrenkdavo 
klausimais. Deja, mūsų sosti- iškreiptos žinios apie Tarybų 
nėję leidžiamas „Sportas" turi Sąjungą, Pabaltijo tarybines 
laikytis Sovietų Sąjungos respublikas, Vidurinę Aziją, 
sportinio gyvenimo „boso" M. Dažnai, tiesiog amerikiečiams 
Gramovo potvarkio, kuris yra būdavo sunku suprasti, kad ne 
taikomas taip pat 4 milijonų viską lemia pinigai, kad 
tiražu leidžiamam „Soveckij mums nereikia mokėti už 
sport". neseniai patalpinu- mokslą, nei plaukikams už 
šiam net keturiuose pusla- baseiną, nei treneriui už 
piuose paskutinę M. Gorbačio- mokymą, kad mes. tarybiniai 
vo kalbą. sportininkai (jie visi profesio-

„Sportą" prenumeruoju nalai išlaikomi valstybės lėšo-
berods 26-tus metus, rasda- mis — K.B.) nedrebam dėl 
mas pirmą kartą (ir tai pirma- ateities, galim pasirinkti bet 
me puslapy!) pranešimą kad kokią geidžiamą profesiją. 
L ie tuvos b y l a , k o v a už JAV sportininkai lankėsi ne 
nepriklausomybę yra tęsiama kartą Tarybų Sąjungoje ir 
laisvame vakarų pasaulyje, matė. kaip mes gyvename ir 
y p a t i n g a i g a l i ū n o J A V tokie apsilankymai visada 
žemėje! Štai kaip plaukymo palikdavo gerą įspūdį apie 
meisterė Lina Kaciušytė bir- mūsų šalį. 
želio mėn. 14 d. vilniškiame „Mes iš nieko neprašome 
„Sporte" rašo: „Mums reikia (Nukelta į 6 psl.) 

Tačiau, kaip 
Leninas pastebėjo, kapitalis
tiniuose kraštuose yra daug 

„ABN Correspondence" N r l «kystagalvių^ kurie, neįžvelg-
išspausdino Ukrainos pogrin- d a m i . ių "knaudą baisumo, 
džio. jų katalikų Bažnvčios dąroai naudingais kcimunistų 
Kronikos Nr. 6 vertimą. Čia diktatūroms. Juoz. Pr. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

68 ~" "~ 
— Kalbu apie tamstų Praniuką. Radau 

beslankiojantį sode apie ankstyvąją vyšnią. Mat. jau 
pradeda raudonuoti uogos, vaikas nebeiškenčia. 
Norėjau paėmus atvesti, kad išbartum, bet šoko kaip 
įgeltas ir pabėgo. Tikras laukinukas. 

Tuo pačiu metu laukinukas nedrąsiai iškišo 
galvą iš aviečių krūmo šalia vazaunės, bet neišdrįso 
artintis prie motinos. 

— Tai tu ten slapstaisi, išdaigininke! Eikš čia, 
gainiok muses nuo Valiuko, o nelandyk, kur tau 
nevalia! Atsigręžusi j Elzę ėmė atsiprašinėti: — Mes 
taip jau draudžiam tą vaiką, taip žiūrim, kad ndan-
džiotų. kur negalima, bet, matyt, toks jo amžius, pats 
kvailumas, aštuntus metus tik pradėjo... Pasakysiu 
tėvui, kai pareis pietų, tegu įkirs diržų... Mano širdis 
neleidžia mušti... Daugiau to nebus, tikrai nebus... 

Net ašara ištryško mamunei besiaiškinant, taip 
buvo susirūpinus tuo didžiu vaiko nusikaltimu. Klzei 
pagailo moteriškės, širdis suminkštėjo, ir ji prisiver
tė nusišypsoti. 

— DėJ manęs vaikas kad ir suvalgytų kokią 
uogą, bėdos nebūtų. Saugokitės tik tėvo, jei jis vaiką 
pagautų prie vyšnios, tai smarkiai nuplaktų. 

Elzė dar norėjo pasakyti, jog kartą taip yra buvę. 
Tėvas pagavo pagaradžio vyšnyne suaugusią mergi
ną ir tai kliuvo su botkočiu. 

Už klėties, už nedidelio laukelio, kuriame š.< met 
gražiai bangavo tankūs rugiai, buvo pasislėpęs 

senas vyšnynas. Keletas vyšnių medžių buvo 
prisiglaudę palei garadų tvorą, kuri skyrė Šantaro 
sodą nuo Pleškio žemės. Buvo lyg ir bendras vyšny
nas, medžiai augo abiejose tvoros pusėse. Kaimynai 
derlių pasidalindavo be ginčų: uogas kiekvienas 
skindavos nuo tų medžių, kurie augo patvoryje, jo 
pusėje. 

Toks nelabai smagus nutikimas ir rišosi su tuo 
senu vyšnynu. 

Tai buvo prieš metus laiko. Vieną popietę kažko
kia mergina nuo Čeponių kaimo ežiomis traukė 
Šantaro sodybos link. Praeidama patvoriu pro 
vyšnyną, pamatė Magdę Šantaraitę vyšnias beraš-
kančią. Magdė praeivę užkalbino, toji sustojo, ėmė 
šnekėti, o besišnekėdama skynėsi po uogelę, tik jau 
Pleškio pusėje. 

Pleškys tuo metu arė dirvą už geros varsnos nuo 
vyšnyno, bet jo budri akis pastebėjo, kad mergina, 
praėjusi ežia pro jo lauką, perilgai užsibuvo patvory
je. 

Dar išarė kelias vagas, o balta skarelė vyšnyne, 
kaip buvo. taip ir liko. 

To buvo per daug. Senas ūkininkas nebuvo 
pratęs, kad jam kas taip drąsiai ant sprando liptų. O 
čia ne kitaip ir buvo. 

Palikęs arklius. Pleškys greitu žingsniu patrau
kė per arimą ir netruko atsidurti prie vyšniautojų. 
Čia pamatė, ko tikėjosi: mergina kuo ramiausiai sky
nė uogas ir vaišinosi. Antroje pusėje tvoros čiauškė
jo Šantaraitė. 

Nė žodžio netaręs. Pleškys prisiartino prie 
įsibrovėlės ir tvojo botkočiu per užpakalį. 

— Ar tai gražu' vogti svetimas vyšnias? — 
pasakė perpykęs. 

Mergina taip buvo nustebinta smūgio, jog tik 
aiktelėjo ir dingo iš vyšnyno. Net neatsigręžusi nubė

go patvoriu į keliuką ir nukūrė Balsių kaimo link. 
Dėl tokio tėvo pasielgimo daugiausia nesma

gumo turėjo Elzė. Mat, Pleškys tą nelemtą popietę 
buvo išvanojęs Balsių Dargužytę. pasiturinčio 
ūkininko dukterį. Elzė apie nuotykį sužinojo iš Mag
dės, kuri t ą atsitikimą, dargi su pagražinimais, 
visiems pasakojo. 

Dabar buvo proga ir Kudulienei papasakoti tą 
tėvo išsišokimą. Tai iš nustebimo net žadą atėmė. 

— Negali būti! — netikėjo mamunė. 
— Teisybė, kaip mane gyvą matai! 
— Už saują vyšnių žmogų išvanojo! 
— Taip jau buvo... Ir aš tai sakau jums — 

valdykite vaiką... 
Staiga atsiminė: duona krosny, ir buvo pats 

laikas patraukyti. 
— Bėgu, duona perkeps... — ir nubėgo skersai 

daržo. 
Viena pasilikusi, Kudulienė dar kurį laiką vaino

jo šeimininką, taip nevykusiai pasielgusį ir. 
pamačiusi Praniuką, nedrąsiai pas ją atslenkantį. 
švelniai subarė: 

— Gausi ir tu, išdykėli, gausi! 
Kai Šantaro kieme ėmė žvangėti žvangalas. 

kviečiantis šeimyną pietums, Kudulienė pasiėmusi 
kūdikį nuėjo į trobą. Ji žinojo, kad jos Elenutė bus 
išvirusi pietus, kas dar iš ryto buvo aptarta. 

Sugaišusi valandėlę kieme, ji pasitiko ir vyrą, 
pareinantį su talkininku iš Švėtės. 

— Kaip sekėsi šienauti? — užkalbino šienpjo 
vius, ir talkininkas, šnekus ir greitas su atsakymu. 
pabėrė kaip iš rašto: 

(Bus daugiau) 
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KELIONĖ Į 
PLTNAMĄ AUTOBUSU 
Susidarius reikiamam skai

čiui asmenų Bostone, norinčių 
autobusu vykti į Putnamo 
seselių šventę, bus pasamdy
tas autobusas. Seselių šventė 
Putname įvyks liepos 27 d. 
Autobusas nuo lietuvių klubo, 
368 West Broadvvay, So. 
Boston, išvyktų 9 vai. ryto. Iš 
Putnamo kelionei namo būtų 
išvykstama 5 vai. p.p. 

Norintieji vykti autobusu yra 
prašomi iki liepos 13-tos 
dienos užsirašyti Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
sekmadieniais. 7-tos gatvės 
koplyčioje, a rba telefonu 
kreipiantis į Antaną Janušką 
— 696-5438, arba klebonijoje, 
tat 268-0353, įmokant 11 dol. 
už kelionę su įėjimu į šventę. 
Seselės prašo paremti jų dar
bus atsilankymu šventėje. 

ANDRIUS BALTA 
- MAGISTRAS 

Inž. Andriui Baltai šį 
p a v a s a r į N o r t h e a s t e r n 
universitete bus suteiktas 
magistro laipsnis iš inžine
rijos. Rudenį Andrius tame 
pačiame universitete pradės 
ruoštis verslo administracijos 
magistrui. Andrius ir jo 
žmona Vida gyvena Bostono 
priemiestyje Miltone. Sėkmės 
Andriui! Džiaugiamės mūsų 
jaunimo gabumais ir darbš
tumu. 

BIRŽELIO BAISIOSIOS 
DIENOS N E P R A Ė J O 

Atsimenu užkaltus vago
nus, kuriais rusai mūsų 
brolius ir seseris trėmė į neži
nią, į šaltą Sibirą. Atsimenu 
tą baimę, didžiausią mano 
gyvenime, ir bejėgiškumą ką 
nors padaryti. Niekas negalė
jo mums padėti; nei valdžia, 
kurios iš tikrųjų jau nebe
buvo, nei bažnyčia, kuri pati 
slapstėsi, kaip ir mes visi, 
kurie dar išlikome, turėjome 
patys savimi rūpintis, slapsty
tis, kur kas galėjo: kas 
miškan, kas kaiman, kas tie
siog į parkus. Tai buvo bai
sioji savaitė, kuri pakeitė visų 
mūsų tautiečių nusistatymą 
rusų atžvilgiu. 

Mes. kurie pabėgome nuo 

antrosios rusų okupacijos, 
kasmet prisimename anuos 
baisiuosius trėmimus, ruošda
mi minėjimus tragiškiesiems 
birželio įvykiams priminti. 

Šįmet So. Bostone buvo 
suruoštas birželio dienų minė
jimas mūsų jaunesniosios kar
tos. Tradicinį chorą pakeitė 
grojama juostelė, nebuvo ir 
mūsų tradicinių solistų. Kalbė
jo ir deklamavo jaunimas, 
skautai, mūsų vaikai, kurie 
nematė anų baisiųjų įvykių, 
vaikai, užaugę amerikietiško-
je prabangoje ir laisvėje. Įspū
dingiausias šio minėjimo 
momentas buvo, kai jaunimas 
nešė kryželius, ar statė kryže
lius tiems, kurie patys sau jų 
nebegali pastatyti, ir degė 
žvakeles, už tuos, kurie to 
negali padaryti ir dėjo gėles, 
irgi už tuos Sibire mirusius. 
Tas momentas buvo pats įspū
dingiausias. 

Žmonių prisirinko labai 
daug. Visus domino spaudoje 
paskelbtos Razgaitienės ir P. 
Žumbakio kalbos. Abudu 
labai geri kalbėtojai. Išklau
sius Žumbakį, paaiškėjo, kad 
raudonoji grėsmė dar ir šian
dien mus tykoja, kad ji ne tik 
nepraėjo, bet dar sustiprėjo, 
įgavusi kitą charakterį. Žum
bakio kalba buvo logiška, 
labai įdomi, bauginanti ne tik 
mus, bet ir mūsų jaunimą. Ką 
d a r y t i ? P i r m a r e i k i a 
perskaityti adv. Žumbakio 
parašytą knygą „Soviet Evi-
dence in North American 
Courts". kurioje vaizdžiai 
nurodomas sovietų melas. 
Knyga parašyta anglų kalba, 
labai įdomi ir teikianti žinias, 
kurių kitur nerasime. Kiekvie
nas lietuvis ir lietuvė turėtų 
šią knygą perskaityti ir ją 
padovanoti savo amerikie
čiams- draugams. Šiandien, 
kai tiek daug melo skelbiama 
apie mūsų tautą ir daugybė 
amerikiečių skaito ir girdi tą 
melą, mūsų pareiga yra šį 
melą demaskuoti. Bostone šią 
knygą gausite pas Brutenį 
Vietą, 41 Fox Hill Lane, Mil-
ton, MA 02186. Nestovėkime 
bejėgiai, kai mūsų broliams 
gresia pavojus. Naudokime 
ginklą, kurį turime — laisvai 
savo mintis reikšti ir reikš-
kime jas garsiai. 

E.V. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Daytona Beaeh, FL 

L i n a s Koje l i s , Baltųjų rūmų 
p a r e i g ū n a s . k a l b a D a y t o n a 
Beach. Fla.. minint Baisiojo 
Birželio trėmimus. 

Nuotr. -f. - J anuša i č io 

BAISUJ! BIRŽELI 
PAMINE-JOME 

PLATESNIU MASTU 

Daytona Beach Lietuvių 
klubo valdybos pastangomis 
šiais metais lietuvių tautos 
tragedijos — Lietuvos okupa
cijos 46 metų ir nuo didžiųjų 
trėmimų Sibiran 45 metų 
sukaktis paminėjome daug 
prasmingiau i r platesniu 
mastu. Minėjimas buvo bir
želio 1") d. Minėjimas pradė
tas Prince of Peace katalikų 

bažnyčioje, Ormond Beach. 
Šv. Mišias už nukankintus 
Sibire, ištremtuosius bei dabar 
tebekenčiančius ir persekioja
mus už tautų laisvę atnašavo 
šios parapijos klebonas kun. 
Joseph A. Nolin drauge su 
kun. dr. Kazimeru Ruibiu. 

Prieš prasidedant pamal
dom į bažnyčią įžygiavo pro
cesija — pavergtų tautų vėlia
vos ir dvasiškiai. Vėliavas 
lydėjo tautybių atstovės, apsi
rengusios tautiniais drabu
žiais. Prie altoriaus išsirikia
vo JAV, Lietuvos, I^atvijos, 
Ukrainos, Vengrijos, I>enkijos 
vėliavos. 

Pamaldose dalyvavo ameri
kiečiai ir minėtų pavergtų tau
tų tautiečiai. Bažnyčia perpil
dyta žmonėmis. Pamaldų 
iškilmingumą praturtina lietu
vių „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, 
šv. Mišių metu giedojęs gra
žias giesmes anglų ir lietuvių 
kalbomis. Šv. Mišių skaity
mus atliko sol. Juoze Daugėlie
nė ir viena amerikietė. 

Pamokslą pasakė pats Šios 
parapijos klebonas kun. 
Joseph Nolin. J is vaizdžiai 
apibūdino pavergtų tautų 
sudėtas aukas, kovojant už 
savo tautų laisvę. Suminėjo 
Sibiro tremtyje žuvusias au
kas, jų išgyvenimus ir didžiąją 
golgotą, kurią pergyveno 
taiką, laisvę mylintys nekalti 
patriotai, neišskiriant senelių 
ir mažutėlių bei moterų. Jis 

CLASSIFIED GUIDt 

Kun. Joseph A. Nolin (kairėje) ir kun. Kazimieras Ruibys Pr ince of the Peace bažnyčioje 
koncelebruoja šv. Mišias už Lietuvą Baisiojo Birželio minėjime. „ _ _ . . . . 

Nuot. J . J a n u s a i c i o 

p r a n a š i n g a i žvelgė, kad 
okupantas-bolševizmas žlugs 
ir kad laisvė priklauso visiems 
žmonėms. 

Tai pirmas atvejis, kada 
apie pavergtą Lietuvą, ištrė
mimus, genocidą ir kitų tautų 
pavergimą čia prabilo ameri
kietis dvasiškis į amerikiečių 
visuomenę. Aukas prie alto
riaus nešė dr. S. Sukarevičie-
nė ir Irena Kapčienė. 

Š i o m i s i š k i l m i n g o m i s 
pamaldomis, be abejo, rūpi
nosi klubo valdyba ir kun. dr. 
K. Ruibys, ir jiems priklauso 
padėka. 

Tuojau po pamaldų didžio
joje parapijos salėje buvo 
antroji minėjimo dalis. Čia 
taip pat dalyvavo ne tik lietu
viai, bet ir minėtų pavergtų 
tautų atstovai ir tautiečiai. 

Minėjimą pradėjo klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla, 
p a s v e i k i n d a m a s g a u s i a i 
susirinkusius pavergtų tautų 
tautiečius. Padėkojo dvasiš
kiams už iškilmingas pamal
das ir pasveikino į minėjimą iš 
Baltųjų rūmų Washington, 
DC, atskridusi pagrindinį 
kalbėtoją, prezidento specialų 
asistentą etninių grupių reika
lams, jauną politiką Liną 
Kojelį. Minėjimui vadovauti 
pakvietė jaunosios kartos 
atstovę prof. dr. Sigitą Rama
nauskienę, kuri programos ei
goje supažindino su minėjime 
dalyvaujančiais latvių, ukrai
niečių, lenkų, vengrų atsto
vais. 

Muz. A. Skriduliui akompa
nuojant, sol. Juozei Daugė
lienei vadovaujant, nuaidėjo 
JAV himnas. Po gražaus šios 
dienos prasmę ryškinančio 
programos vadovės dr. Sigitos 
Ramanauskienės žodžio dr. 
Vytautas Majauskas pristato 
minėjimo pagrindinį kalbė
toją svečią iš Washingtono, 
D.C., Liną Kojelį. Jis dalyvius 
supažindina su Lino Kojelio 
biografija, išeitais mokslais, 
p a s i e k i m a i s t a r n y b o j e , 
suminėjo aukštas pozicijas 
įvairiose įstaigose ir pagaliau 
jo tarnybą Baltuosiuose rū
muose, e s a n t prezidento 
patarėju etninikų reikalams. 

Linas Kojelis, jaunas poli
tikas, įkopęs į aukštas pozi
cijas, gerai pasiruošęs, gerai 
pažįsta JAV politinį gyveni
mą, puikia i orientuojasi 
situacijose. J o kalba buvo 
gana įdomi, nors atspindėjo 
joje dabartinio prezidento 
užmtoji politinė linija. Kitaip 
ir būti negali. Savo kalboje 
trumpai apžvelgė pasaulinę 
politiką, kilusius konfliktus, 
b o l š e v i z m o g r ė s m ę , jo 
veržimąsi į įvairias valstybes 
ir JAV pastangas tam pasi
priešinti. Stabtelėdamas prie 
pavergtųjų tautų problemų, 
kalbėtojas pažymėjo, kad tai 
sunkus ir ilgas kelias į laisvę, 
bet tai nėra beviltiškas. Isto
rijos raidoje turime pavyzdžių, 
ir imper ia l i s tų užmačios 
susilauks galo. Prezidentas 
labai rūpinąsis, kad paverg
tos tautos būtų informuo
jamos, joms teikiamos laisvės 
viltys ir tam tarnauja JAV. 
Romoje, Madride, Vokietijoje, 
radijo tarnybos, žinios tei
kiamos 42 kalbom ir tam ski
r i a m a t ū k s t a n t i s su virš 
valandų savaitėje. 

Iškėlė pavergtų tautų tau

tybių menką organizuotumą 
JAV politiniame gyvenime. 
Neturime svorio, kada ateina 
balsavimai. Neturime ryšių su 
aukštesniais ar aukštaisiais 
pareigūnais Valstybės depar
tamente ir prezidentūroje. 
Mūsų veiksniai dirba gerai, 
bet veikla ribojasi daugiau 
savajame pasaulyje. Vadovau
jantys žmonės nesusipažįsta, 
neužmezga artimų pažinčių su 
tais, kurie formuoja JAV poli
tinį gyvenimą. Reikėtų tokių 
žmonių susirasti, su jais bent 
draugiškuose susitikimuose 
pabendrauti, pavaišinti, išeiti 
drauge, kaip įprasta pas 
amerikiečius, gerų pietų. Juk 
pinigų laisvinimo darbams 
turime. Tad tokiems žygiams 
juos turėtume naudoti. Kol to 
nepasieksime, pabaltiečių 
problemos sunkiai prasiveržia 
pro aukštesnius pareigūnus. 
Turime įsijungti į amerikiečių 
politines partijas, parodyti 
savąjį svorį, tada bus galima 
įtakoti kongreso narius ar 
senatorius, kad jie mūsų reika
lų nepamirštų, nes kitaip jie 
negautų mūsų balsų. Tik su 
tuo politikai skaitosi.Memoran-
dumai-geras dalykas. Tik jų 
likimas esąs mums nedžiu
ginantis. Tokių memoran
dumų gaunama iš įvairių 
tautybių ir įvairiais reikalais, 
tad pareigūnai kartais menkai 
tekreipia į juos dėmesio ir jų 
eiga būna ribota Kalbėtojas 
siūlė stebėti savo valstijų 
senatorių ir kongresų narių 
laikyseną, kaip ir už ką jie 
balsuoja. Jeigu jie mūsų 
interesų negina, jais nesi
domi, tada mes. būdami gerai 
organizuoti JAV politikoje, 
turėsime progos į juos veikti ir 
reikalauti, kad ir mūsų inter-
sų būtų paisoma Prašė nuo
širdžiai remti prezidento 
politiką, jungtis į politinį 
gyvenimą, išeiti iš savo kiemo, 
tada mūsų politinis svoris 
daug padės ir mūsų problemų 
sprendimui. O tai būtų gera, 
kad tokį bloką sudarytų visos 
pavergtos tautos, o ne pavie
niai v a r s t y t u m e į s t a igų 
duris. Savo kalbos pradžioje 
Linas Kojelis perskaitė prezi
dento Reagano proklamaciją, 
skelbiančią birželio 14 Pabal
tijo laisvės diena. 

Jautrias sovietų žiaurumus 
ryškinančias kalbas pasakė 
pavergtų tautų atstovai latvių 
dr. Arthur Takmanis, ukrai
niečių — Walter Kowal, lenkų 
Edward Kaziukiewicz ir veng
rų atstovas. 

Po kalbų buvo trumpa meni
nė programa, kurią atliko 
„Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Padai
navo Nuo Atlanto iki Baltijos 
jūros — A. Skridulio, žodžiai 
Gedimino I>apėno. Tėviškėlė 
— Broniaus Budriūno, žodžiai 
P. Stelingio. Žemė gintarinė ir. 
publ ikai p a g e i d a u j a n t . 
Obelėlę. Dainos jautrios, die
nos progai tinkančios, gerai 
paruoštos ir dalyvių nuošir
džiai palydėtos. 

Pabaigoje klubo valdybos 
pirmininkas nuoširdžiai padė
kojo svečiui Linui Kojeliui ir 
visiems bent kuo prisidėju
siems prie šio prasmingo 
minėjimo suruošimo. Minė
jimas suruoštas tikrai gerai, 
neištęstas, kalbos trumpos, 
prasmingos, uždegančios atei

ties darbams. Padėka už tai 
priklauso ir sumaniai klubo 
valdybai. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. 

Atskirai tenka pažymėti, 
kad minėjimo proga didžiojoje 
salėje buvo suruošta ypatin
gai turtinga mūsų tautodailės 
dirbinių paroda. Eksponuoti 
tautinės juostos, audiniai, 
medžio dirbiniai, gintaras ir 
daugelis kitų meno kūrinių. O 
taip pat atskiruose skyduose 
buvo gerai pavaizduota Lietu
vos istorija, jos kovos už savo 
tautos laisvę, bolševikų įvyk
dyti trėmimai ir t.t. Parodą 
ruošiant, eksponatus iš vietos 
lietuvių skolinant, daug sielos 
ir darbo įdėjo dr. Serapiną 
Sukarevičienė, A. Dautartie
nė, Regina Snarskienė, lietu
viškų lėlių turtingą skyrių 
įrengė Papievienė, nuoširdžiai 
talkino inž. Bronius Snarskis 
— klubo valdybos vicepir
mininkas, inž. K. Barūnas, 
dail. J. Sodaitis, o taip pat 
visa klubo valdyba su tal
kininkų būriu, vadovaujant 
klubo p i rmininkui Jonu i 
Daugėlai. Svečią Liną Kojelį 
globojo dr. Vanda ir dr. Vytau
tas Makauskai. 

Prieš minėjimą klubo valdy
bos pirmininkas Jonas Dau
gėla paruošė ir Floridoje 
išeinančiai spaudai pasiuntė 
išsamią informaciją apie 
okup. Lietuvą, deportacijas, 
vykdomą genocidą. Taip pat 
klubo valdybos nariai, taiki
nant dr Vytautui Majauskui, 
dėjo pastangų į minėjimą 

atsikviesti Floridos senatorių 
ir kongreso narių bei vietos 
didesnių politikų. Deja, šios 
pastangos buvo nesėkmingos. 
Minėti politikai minėjiman 
neatsilankė. Tik šį kartą gana 
populiarus, plačiai skaitomas 
dienraš t i s , , ,The Orlando 
Sentinel" birželio 13 d. laidoje 
įdėjo redakcijos štabo nario 
Charley Reese straipsnį, 
užvardinęs ,.What vvould 
Soviet occupation be likę? Ask 
The Lithuanians". Straipsnis 
p a r a š y t a s o b j e k t y v i a i , 
išsamus, gerai paryškinantis 
okup. Lietuvos padėtį, sumi
nėt i i š t rėmimai , lietuvių 
pas tangos a tgau t i nepri
klausomybę. Tikrai puikus, 
amerikiečius supažindinantis 
su okup. Lietuva straipsnis. 

„Daytona Beach Journal" 
reporterė taip pat kalbėjosi 
telefonu su Linu Kojelių ir po 
to tą pokalbį išspausdino dien
raštyje. Pokalbis gana santū
rus, matyt, iškoreguotas, su 
mažomis duomenų klaidomis, 
tačiau reikšmingas sava infor
macija amerikiečiams. Minė
jime dr. V. Majausko pastan
gomis dalyvavo žurnalistas 
Gary Morton iš „The Florida 
Catholic" laikraščio. Su juo 
teko kiek ilgiau pasikalbėti. 
J i s buvo maloniai nustebin
tas lietuvių suruoštu prasmin
gu minėjimu, menine prog
rama ir pareiškė, kad daug ką 
patyręs apie pavergtų tautų 
likimą, ir pažadėjo apie tai 
parašyti savo laikraštyje. 
Bendrai paėmus, pradžia gera. 
Ateityje bus taip pat ieškoma 
būdų sudominti senatorius, 
kongreso narius ir spaudą, 
ruošiant reikšmingus minė
jimus. 

J. Janulaitis 

M 1 S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
;H)cc — ao<jį — so% pigiau mokesti 
i i apdraudta nuo ugnie* ir autotuo-
luiio (>aa mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 Į/2 West 95th Street 

TeL — GA 4-8654 
wOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<H 

MASTER PLUMBING 
LfceoMd, Bandai. Ivured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos, ply
telės. KnrSto vandens tankai. Flood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. °alikite pavardf ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TSel. 63*3960 

REAL ESTATE 

CONTRACTOR vvants to buy 
homes. Any area. Will pay CASH. 

925-5110 

m KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTCRS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T«L 585-8S24 po 5 vai. vakaro 
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SIBIRAN IŠTREMTIEJI 
IR SRI LANKA 

KĘSTUTIS TRIMAKAS 

Dalyvių dalis Kasos Chicagos skyriaus susirinkime Jaunimo centre. Nuotr. J . Tamulaičio 

KUN. DR. K. RUIBYS -
SUKAKTUVININKAS 
Šių metų liepos 1 d. savo narijos baigimu, o studijas 

artimųjų ratelyje tyliai savo t ę s ė V y t a u t o D idž . 
amžiaus deimantinę sukaktį universitete ir 1940 metais 
atšventė Daytona Beach, Fla., įsigijo teologijos licenciatą ir 

žmonėms sužadino nostal-

Pernai birželio mėn. vidury 
Ciceroj buvo ruošiamas Sibiran 
išvežimų paminėjimas. Kaip pa
prastai, ruošiausi tos parapijos 
bažnyčioj sekmadienio 
pagrindinių lietuviškų Mišių 
metu pasakyti pamokslą ta tema. 

Tuo tarpu iš Čikagos 
arkivyskupijos kanceliarijos atėjo 
pranešimas tą sekmadienį Cicero 
parapijos bažnyčioje turėti rink
liavą neturtingai Kandy vyskupi
jai Sri Lankoj lanksčiau vadi
namoj Ceilono saloj Indijos van
denyne). Negalint atvykti 
pramatytam kunigui iš ten, vieti
nis tas Mišias laikantis kunigas 
buvo prašomas tikinčiuosius 
supažindinti su Sri Lankos pa
dėtimi, pasinaudojant atsiųstu 
kun. Ferdinando laišku bei kita 
atspausdinta informacija. 

Pasijutau keblioj padėty. No-

Juos rišo tikėjimas, sunkaus 
gyvenimo likimas ir pagalbos 
reikalas. Čia pat Dievas kvietė 
visus prie savo stalo, kur visiems 
buvo pakankamai vietos. 

Sibiran išvežtieji lietuviai patys 
yra parodę pavyzdį net sunkiose 
sąlygose palaikyti ryšį su kita
taučiais ir jiems kuo gali padėti. 
Taip Nijolė Sadūnaitė, būdama 
Sibire, buvo nepaprastai paslaugi 
ten su ja dirbusioms kita
tautėms, o taip pat ligoniams ir 
iš jų susilaukė daug padėkos ir 
gėlių. Ir Viktoras Petkus kon
centracijos stovykloje aiškino ti
kėjimo dalykus savo likimo 
bendrininkams, jo paties laiške 
pavadintiems „vagišiams", o jie 
atsidėkodami iš kojinės siūlų 
numezgė kryželį ir jam 
padovanojo. 

Visam pasauly yra kitataučių, gimus prisiminimus, nes vaiz
dais priminė Iietuvos gamtos rėJau visų Mišių bei pamokslo dė- kurie, supažindinti su ištremtųjų 
grožį, kultūringus jaunimo mesį skirti lietuvių tragiškiems lietuvių dalia, jiems padeda kuo 
pasilinksminimus, Lietuvos 
miestų gražinimus pastatais, 
Lietuvos kariuomenės pasiro
dymus ir daug kitų dalykų, 
kas ne vienam ir ašarą išspau-

įšvežimams, o cia „painiojosi 
visai „svetimas'" reikalas. Vis 
dėlto ėmiau susipažinti su 
atsiųsta medžiaga. Toj didžiulėj 
saloj buvo 15 milijonų gyventojų. 

prieš kelerius metus apsigy
venęs kun. dr. Kazimieras Rui-
bys. 

Šioje lietuvių kolonijoje 
s u k a k t u v i n i n k a s rūp ina s i 
sielovados reikalais ir kiek
vieno mėn. antrąjį sekma
dienį atnšauja šv. Mišias lietu
viams. Jis ta ip pat dar padeda 
p a s t o r a c i n i a m e darbe ir 
Prince of Peace katalikų 
parapijos kunigams. Kun. dr. 
K. Ruibio dėka ir lietuviams 
šioje parapijoje sudarytos 
labai palankios sąlygos. 

Minint birželinius įvykius, 
kun. Joseph A. Nolin savo 
pamoksle t a rp kita ko prisi
minė ir kun. Ruibį ir nuošir
džiai vertino jo, kaip lietuvio 

194144 metais dėstė Telšių 
kunigų seminarijoje. Artėjant 
antrą kartą bolševikams į 
Lietuvą, kun. dr. Kazimieras 
Ruibys su tūkstančiais tėvynę 
paliekančių išvyko. Ir išeivi
joje neleidžia laiko veltui, bet 
Romoje Grigaliaus univer
sitete gilino teologijos studi
jas ir 1947 m. įsigijo teologijos 
daktaro laipsnį. 

Į J . W atvyko 1948 m. 
Amerikoje jam nebuvo lemta 
pastoracinį darbą dirbti lietu
vių parapijose. 1955-56 metais 
jis kapelionavo Illinois univer
sitete ir buvo bažnyčios rekto
rius prie Nevvman Founda
tion. Čia dirbdamas tame pat 
universitete įsigijo ir magistro 

dė. O jaunesniesiems, Lietu- Ten uždarbio vidurkis vienam 
vos nemačiusiems, kurių šioje asmeniui nesiekia nei 300 dolerių 
kolonijoje yra labai nedaug, (kai tuo tarpu JAV-ėse 8000 
s u d a r y t o s są lygos nors dolerių). Uždarbio didžioji dalis 
vaizduose pamatyti savo tėvų (80%) sunaudojama maistui (gi 
ar senelių kraštą. Visa tai JAV-ėse tik 25%). Tik 8% tos 
jungė žiūrinčius ir kėlė meilę salos gyventojų yra krikščionys. 
tėvynei Lietuvai. o Kandy vyskupijoj — tik 3%, tai 

Birželio 23 d. dr. C. Masai- britų iš Indijos atvežtieji dirbti 
tis sukvietė į savo namus arbatžolių plantacijose. Toj 
putnamiečius, seseles ir kitus, vyskupijoj skurdžiai gyve-
ir daug kitų apylinkių lietu- nantiems suaukotais pinigais 
vių, pvz. Bostono, Hartfordo, buvo norima suteikti medicinos 
Worcesterio, atšvęsti Joninių pagalbą, švietimo bei amatų 

mokymų reikmenis. 
Visa tai perskaitęs, nebejutau, 

kad Sibiran ištremtųjų lietuvių ir 
Ceilonan atvežtų neturtingųjų in-

kunigo, darbus šiai parapijai, laipsnį. Po to kun. dr. K. Rui-
Kun. dr. K. Ruibys gimė 

1911 m. liepos 1 d. Olgapilio 
ka ime, Š v ė k š n o s va l sč . , 
Tauragės apskr. Mokėsi Plun
gės gimnazijoje, Daige Telšių 
kunigų seminariją ir kunigu 
įšventintas 1935 m. Nepirkl. 
Lietuvoje j is kapelionavo 
Švėkšnos, Skuodo ir Palangos 
gimnazi jose . T u r ė d a m a s 
neabejotinų gabumų moksle, 
nesitenkino vien kunigų semi-

bys pastoracinį darbą dirbo 
amerikiečių parapijose Illi-

Kaciušytė 
protestuoja 
(Atkelta iš 3 psl.) 
vadinamos JAV „pagalbos", 
mums jos nereikia! 

„Tarybų Lietuva auga ir 
vystosi ir to proceso niekas 
nesustabdys. Mums reikia tik 
vieno — taikos visame pasau
lyje, kad galėtumėm ir toliau 
normaliai dirbti ir gyventi". 
Pasirašė Lina Kaciušytė. 
olimpinė čempionė. TSRS 
nusipelniusi sporto meistrė. 

Ačiū Linai už tokį protestą, 
kadangi Lietuvos sportinin
kai sužinojo, kad Lietuvos 
klausimas pasaulyje ir po 45 
m. sovietinės okupacijos dar 
yra gyvas! 

Ir apie Černobylio nelaimę 
taip pat ..Sportas" rašo. Štai 
B. Dumskytė. Klaipėdos spor
to komite to profsąjungos 
komiteto pirmininkė trum
pame pranešime „Nelikome 
abe j ing i" sako: . .Avarija 
Černobylio atominėje elektri
nėje, žmonių likimas jaudina 
mus, Klaipėdos miesto kūno 
kultūros ir sporto komiteto 
darbuotojus. 

„Suprasdami, kad darbas, 
kuris atliekamas likviduojant 
avarijos pasekmes reikalauja 
daug jėgų. lr.iko, kruopštumo, 
norėdami padėti nelaimės 
ištiktiems žmonėms, sporto 
komitete kolektyvo nariai 
nutarė suteikti materialinę 
pagalbą: perversti vienos 
dienos darbo užmokestį į 
paga lbos fondą" (Kalba 
netaisyta — K. B.) 

vakarą. Daktaro namai ant 
ežeriuko kranto, miškelio 
apsupti. Be visų susirinkusių, 
kurių buvo puspenktos dešim
ties, pabendravimo ir vaišių, 
pravesta ir ypatinga Joninių 
vakaro programa, prie sukur
to prie ežeriuko laužo. 

Programai vadovavo dr. A. 
, ... . . , , , , Stankaitis, įterpdamas kai ką pastarosios, apdainavo sese-

n ° 1 S V a l : i t ' J O j e ' e i d a m a s k l e b o " humoristiško. Kun. V. Cuku- lės Paulės darbus, O. Strimai-
ras suglaustai atskleidė šokių tienė paskaitė L Šeiniaus 
ir Joninių papročių prasmę, straipsnelį „Pievoje", seselė 
ypač kas surišta su paparčio Viktorija paska i tė savo 
žiedo ieškojimu. Kun. J. aprašymą apie gėles ir gėlinin-
Krivickas jį papildė, primin- ką. Ses. O n a Mikailai tė 
damas kai kuriuos juokingus paskaitė naujų eilėraščių. Jie 
įvykius, ypač iš Jonų vardą- yra iš ruošiamo rinkinio 
dienio šventimo. P. Totoraitie- „Tikinti Lietuva". EilėraŠ-
nė ir V. Abromaitis vaiz- čiams akstiną davė Vilniaus 
d i n g a i ska i tė dal į A. išgriautos kalvarijos, Vil-
Baranausko „Anykščių šile- niaus išniekinta katedra, 
lio". Poetė D. Augienė humo- naikinami pakelių kryžiai su 
rištinėmis eilėmis aprašė tą Rūpintojėliais, tikinčiųjų 

gali. Štai Tasmanijoj (Australijoj) 
australai studentai susi
organizavo į Kalinių Bičiulių 
draugiją rašyti kaliniams laiškus 
bei melstis už juos. Vokiečiai 
buvo susirūpinę Nijolės Sadū-
naitės likimu. Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė buvo išversta į 
keliolika kalbų. Iš tos malda
knygės su lietuviais tremtiniais 
dabar meldžiasi nebe vien 
tautiečiai, bet ir italai, amerikie
čiai, olandai, kiniečiai ir kiti. 

Apie visa tai to sekmadienio 
Mišių metu ir pakalbėjau. Ir taip 
prie Viešpaties stalo Cicero 
lietuvių bažnyčioj bendroj 
krikščioniškoj dvasioj susitiko ir 
Sibiran išvežtieji lietuviai, ir 
skurdą patyrusieji indai Sri 
Lankoj. Ir vieniems ir kitiems 
reikia pagalbos. Viešpats prašo 
ui juos. Mes turime galimybę 

no pareigas. 
Sukaktuvininkas — tvirtas 

žemaitis, tiesaus būdo, tvirtai 
laikosi savų principų, tačiau 
smagu su juo susitikti, pokal
biuose kartais pasiginčyti 
ve r t inan t nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį. Šiaip jis 
žemaitiškai nuoširdus, išti
kimas Bažnyčiai, pareigingas 
kunigais. Praėjusiais metais 
kaip tik šioje lietuvių kolo
nijoje iškilmingai buvo atšvęs
ta jo 50 metų kunigystės 
sukaktis. 

Jis yra gilus mąstytojas, 

viešnagę, šeimininką, daugelį 
dalyvių ir pan., kas sukėlė 
l inksmo juoko. Poetė D. nepaprastai apsiskaitęs ir tas ^ T - T T . . T V . * ~~Z mL' 

x • J * A •„ Sadūnaitė paskaitė poetes G. 
savo žimas dažnai panaudoja „, , , . " , v ^ ^ «• 

i i i - - • „ Tulauskai tes du vakarui 
pamoksluose lietuviams. 

Sveikindami sukaktuvinin- _, .. . . . . . . , .A , . , . 
k akun dr Kazimierą Ruibį 75 ° n u t ė Paskaitė humoreską iš kitų sudainuojama dama (iš 
metų amžiaus sukakties L i e t u v o s -.Sieksnis sprindžio išdalinto dainorėlio), prie S1U Per mūsų Mėnesinį Laišką 

tinkančius eilėraščius. Seselė 

dų sunki dalia buvo jau taip nesu- jiems Jo vardu padėti. 
gretinama. Jie nebuvo svetimi. Cicero bažnyčioj susirinkę lie

tuviai buvo dosnūs Sri Lankos ti-
,^____________________^ kintiesiems, o taip pat karštai 

meldėsi už ištremtuosius 
lietuvius. O aš Kandy vyskupui 
parašiau laišką apie Sibiran 
išvežtuosius lietuvius, nu
siunčiau į anglų kalbą išverstą 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką ir jo paprašiau sujojo ti
kinčiaisiais melstis už iš
tremtuosius. Iš to vyskupo gavau 
tokį laišką. 

„Turiu atsiprašyti už ilgą del
simą Jums parašyti. Situacija 
mūsų krašte keičiasi kasdien ir 
įtampa kyla besitęsiant teroriz
mui. Dėl to šiais paskutiniais 
metais buvo daug skausmo ir 
rūpesčio. Vis dar tikimės, 
meldžiamės ir atakuojame 
Dangų, kad Gerasis Viešpats 
pakeistų mūsų žmonių protus ir 
širdis pastoviai taikai sukurti. 

„Mūsų žmones aš painformuo-

persekiojimas ir pan. P. Toto-
raitienė ir V. Abromaitis skai
tė Maironio eilėraštį — reginį 
nuo Medvėgal io k a l n o . 
Kiekvieno atlikėjo programos 
punktas buvo atskiriamas nuo 

proga, linkime Dievo palai
mos ir drauge džiaugiamės jį 
turėdami savo tarpe, šioje 
lietuvių kolonijoje. 

J. Janus aitis , 

ses. apie tūkstančius lietuvių katali-

Mūsų kolonijos 
Putnam, Conn. 

ĮVYKIAI JUNGIA 
LIETUVIUS IR 

STIPRINĄ 
LIETUVYBĘ 

Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolynas yra 

vaikas", kuri sukėlė daug pianino vadovaujant 
šypsnių ir juokų. Improvizuo- muzikei Teresei. Paskutinioji kU> kurie komunistų buvo 
tas paparčio žiedas atiteko daina buvo ..Lietuva brangi", ištremti į Sibirą 1941 m. Būkite 
ses. Paulei, seselių vyresnia- Pabaigoje seselė Pau lė užtikrinti mūsų solidarumu bei 

padėkojo visiems vakaronės užuojauta. Maloniai Jūsų prašau 
Pabendravimas su daino- dalyviams, kurių buvo keli ir išvežtųjų giminėms perduoti 

mis užtruko ligi vėlumos. Ačiū iš toli, pasižadėjo tęsti darbus mūsų jausmus ir užuojautą. 
toliau vienuolyno ir Lietuvos Matęs tiek daug žmogiško 
labui. Oficialioji vakaronės skausmo, aš galiu suprasti 
dalis užbaigta visų sugiedotu skaudų likimą tūkstančių tų, 
„Himnu Kūrėjui". Po to visi kurie mirė iš bado ir nežmoniško 
pabendravo ir pasivaišino traktavimo. Vienintelė paguoda, 
seselių ir kai kurių šeiminin- yra tai, kad jie yra kankiniai už 
kių paruoštais skanėstais. savo tikėjimą ir, be abejo, yra 

Gyvuok, sesele Paule, ir Mūsų Dangiškojo Tėvo prie-
Visagalis tegul tau padeda! globstyje. 

J. Kr. „Užtikrindamas mūsų maldas 
I " 

dr. Masaičiui už sueigos 
s u r u o š i m ą l i e tuv i šk iems 
papročiams prisiminti ir 
suteikti progą kelioms dešim
tims lietuvių susiburti. 

Birželio 29 d. suruošta 
vienuolyno Raudondvario 
salėje vakaronė pagerbti sese
lių proovinciolę seselę Paulę 
jos vardinių proga. Vaka
ronės programai vadovavo dr. 
C. Masaitis, seselių rėmėji 

vienas židinių už Lietuvos centro vald. pirm. Jis ir kun. V. 
ribų, iš kur skleidžiama lietu- Cukuras visų susirinkusiųjų 
viškoji kul tūra , ugdomas vardu sveikino seselę Paulę, 
patriotizmas ir puoselėjamas linkėjo Aukščiausiojo palai-
krikščioniškošios sąmonės mos, o ir toliau tęsti vienuoly-
gilinimas. To pavyzdžiais gali no sodybos gražinimą naujų 
būti trys ką tik buvę nedideli medžių ir gėlių sodinimu, ką 
įvykiai. ypač mėgsta seselė. 

Birželio 14-15 dienomis Vakaronėje pasireiškė sese-
vienuolyne lankėsi Motuzas, lė kandidatė Kerry Vaznis, 
J is atvežė ir parodė du filmus itališkos kilmės, bet jau 
apie Lietuvą. Pirmą vakarą — pramokusi lietuviškai, su lietu-
pagrindinio vienuolyno salė- viškai perskaitytu eilėraščiu 
je, antrą kartą — Matulaičio (susirinkusių pasitenkinimas 
namuose. Filmai gaminti dar išreikštas ovacijomis), ses. 
Lietuvai esant nepriklauso- Eugenija ir rašytoja T). Augie-
mai. J ie vyresnio amžiaus nė duetu humoreska, sukurtu 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime girdimi laisvajame 

pasaulyje. 
Nepamirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO. pagerbdami 

artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimu reikalus. 

Aukodami TAUTOS FONDUI, paremsite ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir informacijos apie tikrą padėtį 
ok. Lietuvoj skleidimą. 

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

TAUTOS FONDAS 
IJTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. liepos mėn. 9 d. 5 

ir dėkodamas Jums bei Jūsų ir kitataučiams atsiverti mūsų 
tikinčiųjų bendruomenei už Jūsų tautos vargams. 
paramą mūsų žmonėms jų reika-
luose, maldos vienybėje pasilieku 
Jums pasišventęs Viešpatyje 
vyskupas Vianney Fernando, Tik didina blogį, jį plėsdamas 
Kandy, Sri Lanka". vis; 

Šis epizodas rodo, kad krikščio- Tik tas, kuris tvirtas, ga! 
nybės dvasioje atsiverdami kita- pasaulį kurt. 
taučių vargams, sudarome progą J. W. Goethe 

A.tA. 
JONUI JAGĖLAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų pradžios mokyk
los mokytoją ONĄ JAGĖLIENĘ, dukteris DANUTĘ, 
JŪRATĘ, sūnų JONĄ ir jų Šeimas. 

Kr. Donelaičio Lituanistinių mokyklų 
Mokytojų taryba ir Tėvų komitetas 

A.tA. 
BRONISLAVAI STYRIENEI, 

po ilgos ligos mirus Vokietijoje, jos vyrui, mūsų mie
lam bendradarbiui ANTANUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir liūdime kartu. 

Religinės Šalpos 
Komitetas Clevelande 

A.tA. 
GIEDREI VAITIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui RAMOJUI 
VAIČIUI, sūnui TOMUI bei giminėms ir kartu liūdi
me. 

Jonas ir Dana Bilėnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - ' 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o 9f 
Telefonas 

. Av. , C .ce ro 
- 8 6 3 - 2 1 0 8 

— 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy„ Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Audronės Veitaitės ir 
Lino Lececko sutuoktuvės 
bus liepos 26 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje Cicero. 
Vestuvinės vaišės bus Lietu
vių Tautiniuose namuose 
Chicagoje. 

x Laima šulaitytė-Day ir 
John Lapinski, abu iš Chica-
gos, laimėjo po 200 dol. premi
jas už SLA organizacijos 
paskelbtą konkursinį rašinį 
jaunimui. 

x Vasario 16 d. gimna
zijos statyba pamažu eina 
prie galo. Įsijungusieji į staty
bos vajų prašomi aukas siųs
ti: Mrs. J. Biskis, P.O. Box 
911, Evanston, 111. 60204. 
Vienintelė lietuvių laisva 
gimnazija turi būti visų bend
ras rūpestis. 

x „Elta", Information Bul-
letin, liepos 7 d., išėjo iš spau
dos. Šiame numeryje yra infor
macijų anglų kalba apie Berno 
konferenciją, Černobilio trage
diją ir Iietuvą, Sovietų — 
Amerikos konferenciją I-atvi-
joje. Taip pat yra ištrauka iš 
atviro laiško sąžinės kalinio 
Liudviko Simučio ir kt. 

x B r o n i u s K v i k l y s , 
Chicago, 111., daugelio knygų 
autorius, atsiuntė 10 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Taip pat po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių L. ir R. Vacbergas, 
Algirdas Aglinskas, Chicago, 
111., V. Giedraitis. Willowick, 
Ohio, ir Regina Pikūnienė, 
Warren. Mich. Labai dėkoja
me. 

x Jurgis ir Regina Mikai
la, Seminole, Fla., mūsų gar
bės prenumeratoriai, pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
vėl pridėjo 27 dol. auką. J. ir 
A. Mikailą ir toliau laikome 
garbės prenumeratorių sąra
še, o už mielą paramą labai 
dėkojame. 

x Lidija Petravičienė, 
Chicago, 111., suprasdama 
lietuviškos spaudos sunku
mus, atsiuntė 20 dol. auką ir 
kartu pratęsė prenumeratą. J. 
Petravičienę skelbiame gar
bės prenumeratore, o už rėmi
mą dienraščio tariame nuošir
dų ačiū. 

x E. Ba l t ruša i t i enė , 
Chicago, 111., mūsų rėmėja, 
pratęsė prenumeratą su 22 dol. 
auka. E. Baltrušaitienę įrašo
me į garbės prenumeratroių 
sąrašą, o už rėmimą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Marija Jasiulevičius, 
Cicero. 111., pratęsė prenu
meratą 1986 metams su 15 dol. 
auka. Po 12 dol. atsiuntė: A. 
Kindurys, Gulfport, Fla.. Adol
fas Kamarauskas, Surfside, 
Fla., Mary F. Kinčius, Chi
cago. 111. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū. 

x „Draugo" gegužinės 
renginių komiteto nariai laimė
jimams fantus mielai priims ir 
net iš jūsų namų juos pasiims, 
tik paskambinkite: 

Marąuette Parke — 925-
6193, Brighton Parke — 
847-5840, Cicero — 652-
4410 

(pr.) 

x Lietuvių prekybos rū
mai kviečia visus narius ir 
plačią visuomenę į antrąją 
metinę gegužinę (pikniką) 
sekmadienį, liepos 13 d. 11 vai. 
ryto Skripkų sodyboje. 143 
gatvė ir Creme Rd. (143 gatvė į 
vakarus pravažiavus Old Oak 
Country Club ir Dixon Rd.. 
sekantis posūkis j dešinę — 
Creme Rd.) Autobusai išvyks
ta nuo Marquette Parko 
bažnyčios. Autobuso rezer
vacijoms skambinti Bruno 
Klemkai 424-3810. Kviečiame 
visus linksmai praleisti popie
tę. Programoje: jvairūs žai
dimai ir laimėjimai, skanus 
liftu viskas maistas bei gėri
mai. 

<pr.) 

x Pasirengimas „Drau
go" gegužinei, kuri bus lie
pos 20 d. prie „Draugo" patal
pų, eina visu spartumu. 
Piriimamos laimėjimams 
dovanos, rengiami skanūs 
pietūs. Bus taip pat visokių 
įvairenybių, o „Draugo" 
administracijoje bus galima 
atlikti įvairius reikalus — 
įsigyti tautinių dirbinių, lie
tuviškų knygų, susimokėti 
prenumeratos mokestį. Rengi
nių komitetas laukia visų 
lietuvių iš Chicagos ir iš 
toliau. 

xAudrius Regis, „Draugo" 
redaktorės Irenos ir Algio 
Regių jauniausias sūnus, dir
bąs Amerikos Balse VVashing-
tone, D.C., atvyko aplankyti 
savo tėvų Chicagoje. Ta proga 
susitiko su savo draugais ir 
artimaisiais. Vidury savaitės 
grįžta atgal į savo darbą 
Washingtone, D.C. 

x Ateitininkų Jubilie
jinėje stovykloje tema ..Atei
tininkas — lietuviškos visuo
menės narys" kalbės šie 
simpoziumo dalyviai: J. Ko
jelis. G. Grušas ir 0. Barškety-
tė. Jubiliejinė stovykla bus 
Dainavoje rugpjūčio 10-14 
dienomis. 

x Vytautas Bikulčius, 
gyvenąs su šeima Sunnyvale, 
Calif., atvyko į Cicero, 111., 
aplankyti savo ir žmonos tėvų, 
brolių ir giminių. Jis su žmona 
Ona (Kreivėnaite) augina du 
sūnus ir dukrą. 

x Marija Markevičius, So. 
Omaha, Nebraska, mūsų rėmėja, 
pratęsė prenumeratą su 22 dol. 
auka. M. Markevičių įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, o 
už rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Dr. S. Jankus, Golcon-
da. 111.. dr. A.C. Matulis. Det-
roit. Mich.. dr. Bronius Nemic-
kas, Maspeth, N.Y., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. auką. 
Nuoširdų? ačiū už rėmimą 
lietuviško žodžio. 

x Advokatas Vytenis 
Lietuvninkas, Attorney at 
Law, 2501 W. 69th St.. Chica
go. 111.. mūsų rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka lietuviškos spaudos 
paramai. Labai ačiū. 

x Dail. Petras Aleksa, 
Adelė Žemaitis, Stasys Povi
laitis. Kazimieras Beiga, Juo
zas Briedis. S. Ruibis, J. 
Paulėnas. Petras Jokubka iš 
Chicagos visi grąžino laimė
jimų šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 \V. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2-8 vai. vak. 
šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook, IL 60521 

Tel. Ofe. 325-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

x Sv. Kryžiaus ligoninė 
turės „karštąją" liniją alko
holikams, kurie turi problemų 
su gėrimu. Reikės paskam
binti 471-7312 nuo pirma
dienio iki ketvirtadienio tarp 8 
vai. ryto ir 5:30 vai. p.p. 

xPatikslinimas. „Draugo" 
liepos 8 d. laidoje 4 psl. yra 
sumaišytos paraštės po 
nuotraukomis. Turi būti 
sukeistos nuotraukos — abi iš 
Bristolio, R.I. 

x Aleksandras Atutis, 
Pleasant Hill, CaL, Ona 
Bakaitis, A. Augaitis, Chica
gos, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 15 dol. aukomis. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Laucis, Mt. Olive, 
111., R. Grigaliūnas, Forest 
Park, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kazys Gudėnas, Med-
ford Lakęs, N.J., parėmė dien
raštį 22 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1986 metams. K. 
Gudėną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už 
paramą nuoširdus ačiū. 

x Leonardas Laukaitis, 
Livonia, Mich., lietuviško žo
džio rėmėjas, pratęsė „Drau
go" prenumeratą su 27 dol. 
auka. L- Laukaitį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą auką nuoširdus ačiū. 

x Juozas Tamošiūnas, 
Toronto, Ont, Kanada, pra
tęsdamas „Draugo" prenu
meratą pridėjo visą šimtinę jo 
paramai. J- Tamošiūną įrašo
me į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Kostas Varekojis, Česlo
vas Ramanauskas, G. Vis
kanta, visi iš Chicagos, Jonas 
Pipiras, Worcester, Mass., 
pratęsdami „Draugo" prenu
meratą, kiekvienas pridėjo po 
17 dol. aukų. Labai dėkojame 
už lietuviško žodžio rėmimą. 

x Leonas Petronis, Dear-
born Hts., grąžino laimėjimų 
šakneies su čekiu ir prierašu: 
„Siunčiu 6 dol. už loterijos 
bilietus. Ir pridedu 100 dol. 
naujų spaustuvės mašinų įsi
gijimui". I^abai didelis ačiū 
mūsų mielam lietuviškos spau
dos rėmėjui. 

x P.A. Raulinaitis, Bur-
bank. CaL, N. Tarulis, Oak 
Lawn, 111., B.M. Gurėnas, Hay-
ward, Wisc.. Z. Balčiūnas, 
CaL, P. Kinderis. Chicago. 111., 
Jurgis Miežaitis. Ormond 
Beach, Fla.. Pet. Simanaus-
kas, Hartford, Ct., Nina Liubi-
nas, St. Petersburg Beach. 
Fla., atsiuntė po 10 dol. auką 
ir grąžino laimėjimų šakneles. 
Labai dėkojame. 

x L. Bacevičius, Hamilton, 
Kanada, J. Bacevičius. Toron
to, Kanada. Roman Vabolis. 
Charlesbour, Que., Kanada, E. 
Zatorskis, Windsor. Kanada. 
Andrius Valevičius, Montreal. 
Kanada. P. Augaitis, Delhi. 
Kanada. G. Ciparis. Rodney, 
Kanada. A. Sekonis. Stayner. 
Kanada. Anthony Stulpinas. 
S. Pasadena, Fla., Juozas 
Kaklauskas, Cleveland. Ohio, 
Emilija Didžbalis, Waterbury, 
Conn., Jonas Vaičiulėnas, 
Worland, Wyoming. Aldona 
Mačys, Dovvners Grove. 111.. 
kiekvienas grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Balfo Beverly Shores 
skyriaus gegužinė atide
dama vėlesniam laikui. 

(pr.) 

x Brighton Parko Lietu
vių namų savininkų ket
virtasis festivalis įvyks tarp 
43-Čios ir 47-tos gatvės ir 
Western Blvd. liepos 12 d., 
šeštadienį, nuo 11 iki 11-tos 
v.v. ir sekmadienį, liepos 13 d.. 
nuo 12-tos iki 9-tos v.v. Visi 
kviečiami festivaly daly
vauti. 

(sk.) 
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Vasaros džiaugsmas 

VORAS 

Oi tu, vore, vore. 
Ką tu čia veiki? 
Kodėl kambarėly 
Tinklus kabini? 

Aš tavęs nenoriu, 
Nei tavo tinklų. 
Geriau tu išeiki 
Iš mano namų. 

Jei tu neklausysi 
Geruoju manęs, 
Tai paėmęs šluotą 
Išvysiu Tave. 

iM. Merkevičius 

PELIŲ ŽINIOS 

Pelės jau labai seniai gyve
na su žmonėmis. Jos visur 
keliavo su žmonėmis per visą 
pasaulį. 

Pelės priklauso graužikų šei
mai, tai reiškia, kad jos turi 
labai aštrius dantis. Žmonės 
kartais sumaišo pelę su žiur
ke. Didžiausias skirtumas yra 
tame, kad pelė yra daug 
mažesnė ir nesverta taip daug, 
kaip žiurkė. 

Pelės ėda mažus grūdus. Iš 
tų grūdų pelės gauna daug 
skysčio, todėl pelės gali ilgai 
gyventi be vandens. Pelių 
prisiveisė visame pasaulyje. 
Jos gerai moka išsilaikyti. 

Žinote , kodėl pelės 
nepasimeta? Todėl, kad pelių 
tėvų uodegos turi ypatingą 
kvapą, uodegų apačioje yra 
tas kvapas, kurį visos pelės 
gali užuosti. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno 

lit. m-los mokinys. 

JEI VYRAI 
DUOTŲ PROGOS 

Aš galvoju, kad moterys 
galėtų būti didvyrėmis, bet 
vyrai joms neduoda progos. 
Moterys galėtų būti prezi
dentėmis. Pora moterų jau 
buvo erdvėse. Jeigu visi 
moterims duotų progų, gal 
būtų daugiau moterų aukš 
tuose posfuose. 

Dana Rugieniūtė, 
(..Didvyrei dienos Dainavo

je"). 

Piešė Kristina 

MANO NUOMONĖ 

Knyga „Nuo devynių iki pir
mos" vaizduoja mergaitę, 
rašančią dienoraštį. Rašytoja 
Nijolė Jankutė norėjo paro
dyti, kaip ta mergaitė gyveno, 
galvojo ir kas atsitiko gyveni
me. 

Rita pradėjo savo dieno
raštį 1964 m. spalio 11 dieną, 
pabaigė 1970 m. gruodžio 14 d. 
Dienoraštį pradėjo rašyti 
būdama trylikos metų 
amžiaus. Kai baigė pradžios 
mokyklą, toliau tęsė mokslą 
„Teresa de Avila" mergaičių 
gimnazijoje. Ten ji sutiko 
mergaitę Lią — negrę. Jos 
susidraugavo. Lia papasa
kojo, kad ji planuoja mokyti 
atsilikusius vaikus. 

Ritos brolis Rimas vėliau 
įsimylėjo lią. Kai kuriems 
žmonėms nepatiko, kad bal
tasis įsimylėjo negrę. Rimas, 
važiuodamas mašina su Lia, 
buvo nušautas. Pagauti žudi
kai aiškinosi, kad jie visai jų 
nepažino. 

Mano manymu, knyga 
nelabai realistinė. Ritos 
gyvenimas beveik be klaidų. 
Jos brolio nušovimas irgi 
nerealistinis. Knyga nebloga, 
bet man nelabai patiko. 

Sabina Markvaldaitė, 
Marąuette Parko 

lit. m-los 8 sk. mokinė. 

LAIKAS 

Laikas yra labai brangus. 
Žmogus turi labai daug 
padaryti per savo gyvenimą, 
t.y. per jam duotą laiką šiame 
pasaulyje. 

Niekas neturėtų sakyti: „Aš 
neturėjau laiko". Reikia 
visiems dalykams surasti 
laiko, pavyzdžiui, pamokoms, 
skautams, ateitininkams, 
„Grandinėlei" ir lietuviškai 
mokyklai. Kai žmonės sako 
neturį, laiko, jie netiesą kal
ba, norėdami gali surasti. 

Kartoju, laikas yra labai 
brangus, todėl mes turime jį 
gerai sunaudoti, neleisti jam 
prabėgti nenaudingai. 

Rimas Biliūnas, 
Clevelando Sv. Kazimiero 
lit. m Io<* 10 sk. mokinys. 

Jonas Minelga 

LIETUVOS MIŠKE 

Ten, kur baigias laukai, 
Šlama, gaudžia miškai. 
Kai naktis — 
Pilnatis, 
Staugia plėšrūs vilkai. 

Ten stirnelė baili 
Ir laputė žvali. 
Kiškučius 
Pilkučius 
Slepia karklai žali. 

Briedis puošias ragais, 
Kiaunė ūsais ilgais. 
Tik šernai 
Amžinai 
Kriuksi, skundžias vargais. 

TVORA 

— Bėk, Marita' Kaip vėžlys 
eini. Negalėsime žiūrėti 
videos! 

— Na, kas tie videos? — tarė 
Marita. Jeigu taip skubi, tai 
eikim per šitą kiemą. Tuoj 
būsim prie namų. 

Jos stabtelėjo prie namo, bet 
iš tikrųjų ten buvo garažas, 
nes jos ėjo užpakaline gatvele. 
Kieme augo medis, namas 
atrodė toks paprastas, Vartus 
rado pravertus, tai merginos 
įėjo į vidų. 

— Jėzau' — staiga sušuko 
abi. 

Kieme nebuvo nei namo, nei 
garažo, nei medžio. Buvo tik 
žolė ir balta, balta aukšta tvo
ra. Ji buvo gal apie 10 pėdų 
aukščio ir nepermatoma. 

Marita tik stovėjo išplėstom 
akim, o Alisa ėjo pagal tvorą, 
ieškodama durų arba vartų. 
Po kelių minučių ji ramiai 
tarė: 

— Dieve, gelbėk, — o tada 
sušuko. — Marita, nėra durų, 
nėra vartų. Mes čia mirsim! 

— Ššš... — pasakė Marita. — 
Ką girdi? 

— Ką girdžiu? — sušuko 
Alisa. — Negirdžiu nieko. Na, 
girdžiu... šunis. 

Per kelias sekundes mergi
nos užlipo ant tvoros viršaus 
ir ten tupėjo. 

Žiūrėk! — tarė Alisa. — Tik 
pasižiūrėk aplinkui. 

Aplinkui nieko nebuvo, tik 
milijonas baltų tvorų, žolė ir 
mėlynas dangus. Toli šiaurėje 
buvo matyti toks aukštas kal
nas, violetinės spalvos. Apie 
tą kalną buvo debesis, o iš to 
debesio lindo žaibai: didžiu
liai, baisūs žaibai. Buvo visai 
tylu. Šunes nustojo loti, 
griaustinio nebuvo girdėti. 
Visai nieko. 

— Spooky... — ištarė Marita. 
Staiga merginos pasižiūrėjo 

viena į kitą: šunes vėl pradėjo 
loti, lyg ir arčiau. Bet nieko 
nebuvo matyti. Tie nematomi 
šunes lojo, urzgė, kaukė, bet 
nebuvo nieko matyti... 

Ir vėl viskas nutilo. Buvo 
per tylu. 

Žaibas perkirto dangų, o su 
griaustiniu pasigirdo balsas: 

— Aš jums duodu 30 sekun
džių iš čia išeiti, arba paleisiu 
tuos šunis, Jie labai alkani.. 

— Kokie šunes? Kas čia 
šneka? Mes nematome jokių 
šunų! — klykė Alisa. 

— Spooookey... — pamažu 
ištarė Marita 

— Tylėk tu, oragalve! — 
sušuko Alisa 

Šunes vėl lojo. Jie urzgė, lojo 
ir kaukė, jie daužėsi į tvorą. 
Tvora virpėjo, griaustinis 
dundėjo, balsas juokėsi ir 
juokėsi lyg kerštinga būtybė... 

c) šunes suėdė piktą poną (bal
są); 
d) piktas ponas suvalgė Šunis, 
megaites ir net violetinį 
kalną... 
e) bus tęsinys }:tame numery
je. 

Rasa Putriūtė, 6 kl. 
Kr. Donelaičio lit. m-la. 

KAIMO MOKYKLOJE 

Rusų okupuotos Lietuvos 
kaimo pradžios mokykloje 
kartą vienas mokinys dvi die
nas neatėjo į pamokas. 

Kai trečią dieną mokinys 
atėjo, mokytojas klausia: 

— Kodėl dvi dienas pralei
dai pamokas? 

— Mama išskalbė kelnes. 
Kol išdžiūvo, kol sulopė, taip ir 
praėjo diena, — vaikas 
pasiaiškino. 

— Tai viena diena. O tu 
nebuvai dvi dienas? — Vėl 
klausia mokytojas. 

— Antrą dieną aš buvau 
atėjęs į mokykla 

— Bet klasėje nebuvai, kaip 
tai atsitiko? 

— Mat, aš pamačiau kieme 
padžiautas mokytojo kelnes, 
pagalvojau, kad pamokų 
nebus ir parėjau namo. 

TRYS VĖLES, 
ŽVAIGŽDĖ, MĖNULIS 

(Konkursinis tęsinys) 

— Grįžk atgal, dirbk geležinį 
tiltą virš tos upės, prie kurios 
gyveni. Atvažiuos pati mer
gaitė pas tave, tiktai saugok 
tris naktis. Kai privažiuos, pa
klausk „Kas Čia važiuoja?" 
Atsakys: „Mergaitė". O tu tai 
mergaitei pasakyk: ,,Ar 
susiusi siūlę be siūlės, ar 
užlopysi lopą be lopo, ar 
sugausi tris vėles keliu einan
čias?" Kuri sutiks tai padary
ti, su ta apsivesk. 

Karalaitis pastatė tokį tiltą 
ir vartus padarė. Pirmą naktį 
keturiais arkliais atvažiavo 
mergaitė. Kai privažiavo prie 
karalaičio, tas liepė jai sustab
dyti arklius. Karalaitis ją 
paklausė taip, kaip senelis 
sakė. Ji taip pat atsakė, kaip 
senelis sakė. Kai viskas buvo 
pasakyta, karalaitis tarė: 

— Jei taip padarysi, tai būsi 
mano žmona 

— Aš negaliu taip padaryti, 
— atsakė mergaitė. 

Antrą naktį atvažiavo antra 
mergaitė šešiais arkliais. 
Privažiavo prie karalaičio, 
sustabdė arklius ir ją tuos 
pačius klausimus paklausė. Ji 
taip pat atsakė, kaip pirmoji. 
Taip ir nesutiko karalaitis su 
ją apsivesti. 

(Bus daugiau) 

Žodžiai, kuriuos reikės 
paaiškinti ir po sakinį parašy
ti: 1) Tiltas, 2) saugoti, 3) 
susiūti, 4) siūlė, 5) užlopyti, 6) 
lopas, 7) sugauti, 8) sustab
dyti, 9) žmona 10) apsivesti. 

Kad užaugusi mergaitė 
greitai ištekėtų, po gimimo 
pirmą kartą numaudžius, 
vandenį reikia išlieti dvišakių 
medžių tarpan. (Plateliai). 

Kaip baigėsi pasaka? Galite 
pasirinkti pabaigą: 
a) šunes suėdė mergaites; 
b) Alisa ir Marita suvalgė 
Šunis: 

/ 
• 




