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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kaunas. RRT įgaliotinis P. 
Anilionis grubiai kišasi į kuni
gų skirstymui. Vilkaviškio 
vyskupijos kurija norėjo j 
žuvusio kun. J. Zdebskio vietą 
paskirti Rudaminos parapijos 
klebonu kun. J. Gražulį, po to 
kun. Petrą Dumbliauską. 
Įgaliotinis pareiškė, kad šie 
kunigai negali būti Rudami
nos klebonais, nes, jeigu jie 
dirbs Rudaminoje, jo įsitikini
mu, prie kun. J. Zdebskio kapo 
prasidės stebuklai ir kun. J. 
Zdebskis bus paskelbtas 
šventuoju. 

Buvo sudarytas kitas sky
rimų ratas ir pasiūlyta kun. J . 
Gražulį paskir t i Matelių 
parapijos klebonu, bet P. 
Anilionio įstaiga ir šį kartą 
užprotestavo, beklebonau-
damas Meteliuose, bus arti 
savo brolio Antano Gražulio, 
kuris gali jį „blogai" veikti ir 
suformuoti ekstremistu. 

TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui Michailui Gorba
čiovui. 

Nuorašai: Lietuvos Vysku
pams ir vyskupijų Valdy
tojams: RRT įgaliotiniui P. 
Anilioniui; Alytaus miesto 
Vykdomajam komitetui 

Kun. Antano Gražulio, gyv 
Lietuvoje, Alytaus m., Pušyno 
6 

P a r e i š k i m a s 
Jau treji metai, kaip Aly

taus miesto vykdomasis komi
tetas mane baudžia admi
nistracine bauda. 

1984 m. sausio mėn. 5 d. 
administracinė komisija, susi
dedanti iš pirmininkės B. 
Butvinienės, sekretorės Lelie-

nės, narių — Petraitienės ir 
Skičienės, nubaudė mane 
pagal Alytaus miesto Tarybos 
1982 m. kovo 24 d. sprendimą 
10 rub. bauda, kad „1983 m. 
gruodžio 28 d. apie 19 vai. 30 
min. maldos namų šventoriu
je per garsiaklabį transliavau 
pamaldas ir tuo trukdžiau 
apylinkės gyventojams rimtį". 

Neteko girdėti oficialaus 
viešo įstatymo, draudžiančio 
per garsiakalbį transliuoti 
pamaldas. Juk viešai naudo
jamasi garsiakalbiais per 
tarybines šventes, pv., Aly
tuje per Naujuosius Metus 
gatvėje būna per garsiakal
bius taip garsiai transliuo
jama, kad net trukdo pamal
das bažnyčios viduje. Iš 
„Nemuno" restorano kiekvie
ną šeštadienį ir sekmadienį 
sklinda garsas iki 1-2 vai. 
ryto, trukdantis poilsį, o už tai 
niekas nebaudžia. Ar tai ne 
diskriminacij a? 

1985 m. vasario 14 d. ta pati 
Alytaus miesto administra
cinė komisija paga l 124 
nutarimą nubaudė mane 50 
rub. bauda, kad 1984 m. gruo
džio mėn. 18 d. (iš tikrųjų 26 
d.) Alytaus bažnyčios švento
riuje surengiau ikimokyklinio 
amžiaus vaikams Kalėdų eglu
tę. Tuo, esą, sukėliau triukš
mą, pažeidžiau viešąją tvar
ką, pažeisdamas ir LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo 1966.V. 12 įsaką. 

Eglutė buvo surengta ne tik 
ikimokyklinio amžiaus vai
kams, bet ir jų tėvams. Kalė
dų senelis prie kalėdinės eglu
tės pasveikino visus pamaldų 
dalyvius — tiek suaugusius, 
tiek vaikus. Triukšmą kėlė, 
kaip kalbėjo žmonės, atsiųsti 
netikinčių tėvų paaugliai. 

(Bus daugiau) 

„Geležinė" Thatcher 
neskelbia sankcijų 
Londonas . — Britų premje

rė Thatcher kietai laikėsi 
Britų Sandraugos vadų posė
džiuose ir atsisakė paskelbti 
Pietų Afrikai ekonomines 
sankcijas. J i sutiko tik su 
savanorišku naujų investicijų 
sustabdymu ir su savanorišku 
turizmo į Pietų Afriką skatini
mo panaikinimu. Kiti 6 
komonvelto vadai pritarė 11 
sankcijų paskelbimui. 

P. Afrikos ambasadorius 
Londone Denis Worrall pa

šiepė Australijos premjerą 
Hawke, kuris smarkiai kovojo 
prieš P. Afrikos anglies ir plie
no pirkimą. Australija iš tų 
sankcijų turės naudos, nes ji 
bandys parduoti savo akmens 
anglį tose rinkose, kurios 
importuodavo P. Afrikos 
anglį. 

Premjerė Thatcher sutiko 
irgi uždrausti anglies, geležies 
ir plieno importą, jei taip 
nutartų Europos Bendroji 
Rinka, kuri svarstys sankcijų 
klausimą rugsėjo mėn. pabai
goje. Rinka svarstys ir P. Afri
kos daržovių bei vaisių impor
to klausimą. P. Afrika siunčia 
85 nuoš. savo žemės ūkio 
produktų į Europą, pernai 
vaisių ir daržovių Europon 
pasiųsta už 434 mil. dol. Pusė 
tų prekių nusiųsta Britanijon. 
Amerika vaisių iš P. Afrikos 
pernai pirko už 52 mil. dol., 
daugiausia „Granny Smith" 
obuolių. 

Izraelio iždo departamento 
direktorius E. Sharon su dele
gacija ekonomistų šią savai 

tę vyksta į P. Afriką, kur 
svarstys prekybos pagyvini
mo klausimus. Izraelis impor
tuoja P. Afrikos akmens anglį 
ir kitas prekes. Bus kalbama 
apie žuvininkystės teises prie 
P. Af r ikos , s v a r s t o m a s 
i n v e s t i t i c i j ų k l a u s i m a s . 
Izraelis importuoja iš P. Afri
kos prekių už 187 mil. dol. per 
metus. 

Izraelio premjeras ir kiti 
ministeriai kritikuoja P. Afri
kos aparteidą, tačiau premje
ras Perės paaiškino, kad jis 
negali skelbti jokių sankcijų P. 
Afrikai, nes reikia žiūrėti 
110,000 žydų, kurie gyvena P. 
Afrikoje, interesų. Oficialiai 
neskelbiama, tačiau stebė
tojai mano, kad tarp Izraelio ir 
P. Afrikos vyksta nemaža 
prekyba ginklais. 

— Irano prezidentas Kha-
nenei atmetė Irako prezi

dento Husseino šeštadienį 
paskelbtą siūlymą „užbaigti 
karą garbingai". Iranietis 
pasakė, kad kariuomenė 
rengiasi kirsti Irakui lemiantį 
smūgį. 

— Vakarų pramonės valsty
bės paskelbė, jog jos tarptau
tinei šalpai 1984 metais sudė
jo 86 nuoš. visų JT lėšų, o 
komunistinis blokas davė tik 1 
nuoš. lėšų. 

— Sovietų Sąjunga liepos 
mėn. emigracijos vizas sutei
kė 31 sovietų žydui. 

— JAV vyriausybė pasirašė 
tekstilės prekybos sutartį su 
Pietų Korėja. Jos tekstilės 
eksporto kvota padidinta tik 
0.8 nuoš. per metus. 

Filipinų prezidentė Corazon Aquino susitiko su dviem komunistų partijos vadais, kuriuos jos 
vyriausybė paleido iš kalėjimo. Dešinėje — Jose Maria Sison. laikomas Filipinų komunistų 
partijos steigėju. Kairėje Bernabe Buscayno, buvęs Naujosios Liaudies armijos viršininkas. 
Filipinuose prasidėjo derybos, kurių tikslas paskelbti karo paliaubas. 

B. G. White apie 
nacių gaudynes 

L a n s i n g . — Michigan 
valstijos sostinėje jau nuo 
1976 m. eina žiniaraštis: 
„Michigan Ali Media News". 
Jį įsteigė politikas ir žurnalis
tas John A. MacLellan, o šiuo 
metu redaguoja Bradford G. 
White. Šių metų liepos mėne
sio numery B. G. White rašo: 
„Dabar persekiokime galios 
neturinčius karo nusikaltė
lius". 

Autorius prededa straipsnį, 
nurodydamas, kad vasario 24 
valstybės departamentas išda
vė John Demjanjuk, Ukrai
noje gimusį Amerikos pilietį 
Izraeliui. Ši deportacija sekė 
po daugelio metų teismų 
kovos, kurioje jam buvo atim
t a A m e r i k o s p i l i e tybė . 
Demjanjuko advokatas Mark 
O'Connor iš Buffalo įrodinėjo, 
kad valstybės departamentas 
veikė, pasiremdamas padirb
ta , KGB ats iųs ta nacių 
identifikacijos kortele. 

B. G. White rašo, jog apie 
300 asmenų yra dar tyrinė
jami. Originalieji Nuremr>>r-
go taismo kaltintojai, jei jų 
dar yra likusių gyvų, greičiau
sia būtų nustebinti tokia padė
timi. Jie sutiko su galimybe, 
k a d v i s ų n u s i k a l t ė l i ų 
nepavyks išaiškinti ir todėl 
priėmė 20 metų senaties 
formulę. Laiko tarpas, iki 
kada nusikaltėliai turėjo būti 
gaudomi, baigėsi 1965 m. 
Tačiau dėl žydų, išlikusių 
ka r e , s u k e l t o t r i u k š m o , 
daugiausia šioje šalyje, sena
tis buvo panaikinta Dabar 
mūsų laukia vis didėjantis 
skaičius karo nusikaltimų 
bylų, paremtų ant vis daugiau 
senstančių liudininkų parody
mų apie įvykius, kurie bėga 
tolyn ir tolyn į praeitį. 

Toliau žurnalistas nurodo, 
kad Demjanjukas baigiantis 
karui buvo jaunuolis, neturė
jęs kariuomenėj jokio aukšto 
laipsnio. Daugiausia jį būtų 
galima lyginti su leitenantu 
Calley, žinomu iš Vietnamo 
My Lai skerdynių istorijos. 
D a u g e l i s J A V l ibera lų 
pasmerkė jo teismą kaip 
„atpirkimo ožių" ieškojimą. 
Jie reikalavo bausti aukštus 
pareigūnus, kaip tikruosius 
karo nusikaltėlius. Dabar pa
našūs asmenys ploja, kai 
persekiojamos tokio žemo 
rango figūros, kaip Demjan
jukas. 

Autorius pripažįsta, kad 

visų atsakomybė kovoti su 
masiniais žudikais šiame 
pasaulyje ir su galimais atei
ties žudikais. Tačiau, kada 
Amerika teikia paramą Pol 
Poto K am bodij os ko alici j ai, 
kuri kovoja su Vietnamu 
Kambodijoje, tai mes tik paro
dome savo indiferentiškumą 
holokaustiri. Kaip rašė Orwell: 
„Vienintelis šio šimtmečio 
tikras karo nusikaltimas yra — 
pralaimėti. Tuomet laimėtojai 
nustato pagal savo nuožiūrą, 
kas yra nusikaltimas. 

Reagano admin i s t r ac i j a 
buvo išsigandusi, kad 1984 
metų perrinkime susmuko 
žydų p a r a m a Apie 65 nuoš. 
žydų balsuotojų rėmė Mon-
dale. Reikėjo administracijos 
iniciatyvos, kuri pakeltų žydų 
bendruomenės paramą prezi
dentui, nepakenkiant jam tarp 
fundamentalistų krikščionių, 
kurių aktyvus religingumas 
buvo žydų susvetimėjimo šalti
nis. 

Izoliuoti Rytų Europos 
emigrantai, dažnai be laisvo 
anglų kalbos vartojimo be 
priėjimo prie profesinių ir 
institucinių Amerikos gyveni
mo galios šaltinių, gali tapti 
puikus poli t inis vežimas 
tokioms iniciatyvoms, rašo 
autorius. Politiniai vyriausy
bių motyvai visada būna 
komplikuoti, gali būti ir 
klaidinga primesti dabartinį 
susidomėjimą karo nusikalti
mais tokiems faktoriams, 
tačiau politini? vaidmuo yra 
realus ir nemažas, sako B. G. 
White. 

Baigdamas autorius nuro
do, kad pri(š deportavimą 
Demjanjukui buvo atimta 
pilietybė, nes jo imigracijos 
prašyme 1952 m. buvę ..mate-
rial misrepresentations'\ Šioje 
neaiškioje frazėje galima įžiū
rėt i a t e i t i e s A m e r i k o s 
priespaudos bruožus, kas yra 
nusikalstamumas. Kiekvie
nas amerikietis, kuris bet 
kada perdėjo savo praeitį 
prašydamas kredito kortelės 
ar ieškodamas darbo ar pildy
damas savo pajamų mokesčių 
formas, pagai tokį apibūdini
mą gali netekti nuosavybės, 
gali būti išmestas iš darbo. 
Tai toks būtų laisvos rinkos ir 
konkurencinės visuomenės 
valymo įrankis. Kompiuteriai 
būtų efektingas įrankis daryti 
tokius sprendimus net ir praė
jus 30 metų r įvykio. 

Filipinai pradėjo 
ieškoti paliaubų 

M a n i l a . — F i l i p i n ų 
vyr iausybės n a r y s Mitra 
pirmąsyk susitiko su Filipinų 
komunistų partijos atstovais. 
Pirmoje derybų sesijoje buvo 
kalbama apie praeities asme
ninius pergyvenimus. Abu 
komunistų atstovai, o taip pat 
ir ministeris Mitra, sėdėjo 
kalėjime Marcos režimo 
laikais. Visi trys pradėjo savo 
politinę karjerą kaip žurnalis
tai. 

Filipinų vyriausybės svar
biausias uždavinys susitarti 
dėl karo paliaubų. Prezidentė 
Aquino yra įsakiusi kariuo
menei laikytis „tolerancijos 
maksimumo", kovojant prieš 
komunistų liaudies armiją ar 
prieš buvusio prezidento Mar
cos sėbrus. Derybose žemės 
ūkio minis ter iui į saky ta 
sužinoti, ko komunistai siekia, 
ko jie nori iš vyriausybės, kuri 
pirmoj eilėj siekia sustabdyti 
brolžudišką karą, kuris kas
dien pareikalauja 11 filipinie
čių gyvybių. 

Komunistų atstovai atvyko į 
susitikimo vietą lydimi ketu
rių sargybinių. Jie bijo, kad 
Aąuino valdžia juos suims ar 
iš pasalų nugalabys. 

Laukiama naftos 
kainų pakilimo 

D a l i a s . — OPEC valstybių 
susitarimas sumažinti naftos 
produkciją pažadino Ameri
kos naftos bendrovių viltis, 
kad bus galima atgaivinti naf
tos ieškojimo ir eksploatavi
mo darbus. Daug Amerikos 
mažųjų naftos bendrovių, atpi
gus naftai, turėjo nutraukti 
darbus, atleisti darbininkus. 
Texas, Louisianos ir Oklaho-
mos valstijose padidėjo bedar
bių skaičius. 

Dar abejojama ar OPEC 
valstybės įgyvendins savo 
n u t a r i m u s . Praei tyje kai 
kurios naftos šalys slaptai 
pardavinėdavo naftą, nors 
ministeriai ir pažadėdavo 
sumažinti gavybą. 

Ekonomistai spėlioja, kad 
produkcijos sumaž in imas 
pabrangins gazolino kainas 
10 ar 20 centų galionui. Tas 
gali paveikti automobilių 
pramonę. Pastaruoju metu 
amerikiečiai daugiau perka 
didelių variklių automobilius. 
Kurui pabrangus, vėl gali 
padidėti mažų automobilių 
Daklausa. 

Pietų Afrika 
nebijo sankcijų 

Londonas. — Britanijos 
premjerė Thatcher kietai laikė
si Britų Sandraugos posė
džiuose prieš ekonomines 
sankcijas Pietų Afrikai. 
Vienas svarbiausių jos moty
vų — sankcijos, paprastai, 
neveikia. Tas buvo aišku 
Rodezijos baltųjų vyriausybei 
taikomų sankcijų metu. Rode-
zijai nebuvo sunku ekspor
tuoti savo chromą,kitus mine
ralus ar tabaką Dar lengviau 
būtų Pietų Afrikai, kuri jau 
daug metų yra varžoma įvai
rių „bausmių" ir puikiai išmo
ko jas apeiti. 

P. Afrikos piniginis viene
tas randas šiuo metu nukrito 
iki 40 centų už dolerį, kai 1984 
m. pradžioj jis buvo vertas 80 
centų. Importas tapo branges
nis ir infliacija padidėjo iki 17 
nuoš. per metus. Pietų Afrika 
tačiau turi užsienio prekybos 
pelną, kuris šiemet būsiąs 3.5 
bil. Kaip žinoma, Amerikos 
užsienio prekybos deficitas 
siekia 150 bil. dol. per metus. 

Pietų Afrika daug prekių 
pasigamina pati. Net naftos 
embargas jos per daug 
nepaliestų, nes įmonės išmo
ko gaminti skystą kurą iš 

Koks Afganistanas? 
Tegyvuoja detante! 
Washingtonas. — Ameri

ka ir Sovietų Sąjunga susitarė 
rugpjūčio 5 d. pagyvinti kultū
r in io b e n d r a d a r b i a v i m o 
pasikeitimus. Jei politinė 
padėtis ir viršūnių susitikimo 
planai nepasikeis, kultūrinis 
bendradarbiavimas pasieks 
dar aukštesnį lygį, negu buvo 
1979 m., kada prezidentas Car-
teris nutraukė susitarimus dėl 
sovietų invazijos Afganis
tane. 

Naujose derybose nutarta 
pasikeisti paveikslų paro
domis, planuojama Amerikon 
atsiųsti Bolšoj operos kolekty
vą, o į Sovietų Sąjungą pasiųs
ti Metropol i ta in operą . 
Pradžioje 10 amerikiečių 
moksleivių iš Andover, Mass., 
akademijos vyks į Novo
sibirsko matematikos ir fizi
kos mokyklą, o iš ten 10 moki
nių atvažiuos j Ameriką. Bus 
pasikeitimai rusų ir anglų 
kalbos mokytojais, kurie 
gyvens ir dirbs kitoje šalyje 10 
mėnesių. Bus bandoma sukur
ti bendrus abiejų kalbų 
vadovėlius, bus pasikeista 
kompiuterių special is tais , 
mokytojais, sporto grupėmis, 
medicinos specialistais. 

Ragina varžyti 
tekstilės importą 

Washingtonas. — Ameri
kos darbininkų unijų federaci
jos pirm. Lane Kirkland ragi
no kongresmenus panaikinti 
prezidento veto įstatymui, 
kuris suvaržytų tekstilės gami
nių ir avalynės importą į 
Ameriką. Kongrese kalbama, 
kad veto p a n a i k i n i m u i 
Kongrese trūksta tarp 5 ir 10 
balsų. 

Darbininkų vadas Kirkland 
nurodė, kad nuo 1979 m. 
drabužių ir avalynės įvežimas 
sukėlė sunkumų amerikie
čiams, net 400.000 prarado 
darbus. Šiuo metu pusė visų 
Amerikoje parduodamų drabu
žių yra importuoti iš užsienio, 
daugiausia iš Trečiojo pasau
lio šalių, kur darbininkai 
uždirba tik mažą dalį to. ką 
gauna amerikietis, — 5.65 dol. 
oer valanda. 

akmens anglies, kurios krašte 
yra dideli klodai. Sunkiausia 
būtų su aukštos technologijos 
gaminiais, kaip kompiuteriai 
ir specialios fabrikų staklės. 
Tas prekes reikėtų įsivežti per 
kitas valstybes. Japonija ir 
kitos Azijos šalys jau laukia 
sankcijų, kurios sustabdytų 
Europos ir Amerikos gaminių 
plaukimą į P. Afriką. Jau 
dabar japonų automobiliai 
sudaro P. Afrikoje didžiausią 
mašinų dalį. Japonų pirklių 
pilni P. Afrikos viešbučiai. Jie 
laukia naujų užsakymų. 

Kaip minėta, P. Afrika turė
tų naudot i s apl inkiniais 
keliais. Kasyklų mašinos būtų 
perkamos Zambijos, tačiau jos 
turėtų atplaukti per P. Afrikos 
uostus. Mašinos galėtų ir 
pasilikti P. Afrikoje, pakei
čiant vieną-kitą sakinį pirkimo 
ir transporto dokumentuose. 
Sankcijų priežiūros inspek
toriai negalėtų patruliuoti 
visos P. Afrikos jūrų pakran
tės. Kaimynystėje, vargingose 
valstybėse pilna godžių, 
nesąžiningų ministerių, kurie 
mielai padėtų P. Afrikai apei
ti sankcijas. Botswanoje ir 
Svvazilande jau statomi nauji 
aerodromai, kurie bus reikalin
gi, jei sankcijoms sustabdys 
oro transporto ryšius. Svvazi-
landas jau dabar vadinamas 
,,Afrikos Lichtenšte inu" . 
Mozambikos sostinė Maputo 
jau dabar vaidina didelį 
vaidmenį, persiųsdama prekes 
į Pietų Afriką, kuri neturėtų 
tų prekių gauti pagal paskelb
tas sankcijas. Juodosios P. 
Afrikos kaimynės laukia 
sankcijų sugriežtinimo, nes tai 
atneš joms pelningą biznį. 
Botsvvana, Zambija, Zimbab
vė, Lesotho, Malawi, Mozam
bikas, Svvazilandas visi pasi
ruošė išplėsti savo importo— 
eksporto biznio agentūras, nes 
joms teks rūpintis ir Pietų 
Afrikos respublikos eksportu-
importu. Jau Rodezijos sankci
jų laikais paaiškėjo, kad daug 
vyriausybių, ypač diktatūrų, 
nekreipia į sankcijas dėmesio 
ir žiūri tik senos taisyklės 
„biznis yra biznis". Turint 
neribotas aukso ir deimantų 
atsargas, Pietų Afrikai boiko
tas per daug negresia Valsty
bė eksportuoja vaisius, anglį, 
metalų rūdas, plieną. Sankci
jos gali, jei bus universaliai 
paskelbtos, paliesti daugiau P. 
Afrikos eksportą, ne importą. 

P. Afrikos užsienio reikalų 
ministeris, pastebėjęs, kad 
Britų Sandraugos vadų 
pasitarime Zambija ir Zimbab
vė vedė stiprią kampaniją už 
sankcijų paskelbimą, pažadė
jo uždėti toms šalims sankci
jas. Joms teks pasirūpinti 
importo-eksporto leidimais, 
teks mokėti didelius perveži
mo muitus. bus stropiau 
prižiūrimos sienos. Ministeris 
R. Botha pasakė, kad P. Afri
ka pasiruošusi priimti žemes
nį pragyvenimo lygį. jei nepa
vyks a p e i t i ske lb i amų 
sankcijų ir suvaržymų. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 7 d.: Dominin

kas. Klaudija, Sirvydas. Jogi-
lė. 

Rugpjūčio 8 d.: Kajetonas. 
I^elija. Tulgirdas, Daiva. 

ORAS 
Saulė teka 5:49. leidžiasi 

803. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 82 1.. 
naktį 70 1. 
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TRUMPAI 

L i e t u v i ų ž u r n a l i s t ų 
sąjungos Det ro i to sky
r i a u s sidabrinis jubiliejus 
įvyks rugsėjo 21 d. su pamal
domis už mirusius skyriaus 
narius, akademija, menine 
dalimi ir vaišėmis. Visi, norin
tieji dalyvauti akademijoje ir 
vaišėse, prašomi iš anksto 
užsiregistruoti pas skyriaus 
išždininką Antaną Grinių, 
nes salė talpina ribotą asmenų 
skaičių. Užsiregistruojantieji 
prašomi užsimokėti iš anksto 
už vaišių bilietus. Minėjimas 
bus Šv. Antano parapijos 
patalpose, 1750 25-ta g-vė, 
kampas W. Vernor Hwy., 
Detroit, Mich. 

Šv. A n t a n o parapi jos 
c h o r a s šeštadienį, liepos 26 
d., suruošė išvyką į Prano ir 
Bronės Viršilų vasarvietę prie 
Erie ežero. Saulėta ir karšta 
diena buvo maloniai vėsina
ma didžiulio ežero. Sodybos 
medžių pavėsyje buvo tikrai 
smagu vaišintis ir pramo
gauti. Buvo daug dainuo
jama. Aptarti ir ateities veik
los planai. Marijus Sajus 
perskai tė savo parašytą 
jumoristinį eilėraštį, skirtą 
chorui ir chorvedžiui, kuriame 
gana įdomiai ir tiksliai palie
tė repeticijų eigą ir bažnytinį 
giedojimą. Liepos 26-toji kartu 
buvo ir Šv. Onos šventė, tai 
Onai Ribinskienei buvo sugie
dota „Ilgiausių metų". Po 
vasaros atostogų choras buvo 
prašomas vėl sugrįžti prie 
savo parapijos ir giesmėmis 
palaikyti religinę ir tautinę 
nuotaiką per l ie tuviškas 
pamaldas, pradedant sekma
dieniu, rugsėjo 7 d. 

S. Sližys 

PAVERGTU TAUTU 
P I E T Ū S 

Kadang i šeštadienį ir 
sekmadienį Detroito miesto 
centras dabar yra tuščias, 
nėra jokios prasmės ruošti 
demonstracijas, kurių niekas 
nestebi. J a u antri metai ukrai
niečių Kultūriniame centre, 
Warren, Michigan, yra ruošia
mi pavergtų tautų savaitėje 
pavergtų tautų pietūs. Šįmet 
jie buvo suruošti liepos 20 d. 

Įžanginį žodį tarė pavergtų 
tautų komiteto pirmininkas 
Bohnan Fedorak. Jis priminė, 
kad Sovietų sąjunga yra 
vienintelė 19-to šimtmečio 
imperija, laikanti okupacijoj 
Europoj ne rusiškas estų. lat
vių, ir lietuvių valstybes, 
Kaukazo gruzinų ir armėnų, o 
Azijoje musulmonų valstybes. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
JAV senatorius Donald W. 
Riegle. Jį pristatė teisėjas 
John Housner. Senatoriaus 
kalba buvo panaši į pasaky
tą birželio 15 baltų trėmimų 
minėjime. Daug ką citavo iŠ 
Baltijos kraštų kančių ir kovų 
matyt, jis baltų komiteto 
Washingtone buvo gerai apie 
mus apšviestas. Jis teigė, kad 
rusai visokiais būdais perse
kioja ir išnaudoja pavergtas 
tautas. Atominiai reaktoriai 
daugiausia statomi okupuo
tuose kraštuose. Didžiausias 
pasaulyje reaktorius dabar 
statomas šiaurinėje Lietuvoje. 
Jis ragino nenuleisti rankų. 
Judinti Amerikos ir kitų kraš
tų visuomenę kovoje už 
pavergtųjų laisvę. 

Po senatoriaus kalbos šv. 
Kirilo ir Metodijaus slovakų 
parapijos klebonas Elemir-
mikus sukalbėjo maldą prieš 
pietus. Kibome į puikius pietus 
su geru vynu. 

Meninę dalį atliko barito
nas Dominic Pivowarski, 
akompanuojan t Wladislav 
Budweil ir baritonas Jarema 
Cisaruk, akomDanuoiant. An-
d r e w S t a s i v . P i r m a s i s 

dainavo lenkiškai, antrasis — 
ukrainietiškai. 

Laiminimo maldą kalbėjo 
vidurinių Amerikos vakarų 
basilijonų viršininkas kun. 
Bernard Panczuk, O.S.E.M. 

Pietų programai vadovavo 
Dainis Rudzitis. J i s pristatė 
garbės svečius, dalyvavusius 
pietuose. Pristatyti ir lietuviai 
g a r b ė s sveč ia i : DLOC 
pirmininkas dr. A. Baraus
kas, jo žmona Birutė, Baltų 
komiteto nariai adv. K. Miški
nis, jo žmona dr. S. Miški
nienė ir B. Brizgys. 

Pietuose dalyvavo arti 300 
įvairių tautybių asmenų. 
Lietuviai sudarė gal mažiau
sią grupę — 14 asmenų. 

B. Brizgys 

PRANEŠIMAS 
SKAUTAMS,-ĖMS IR 

TĖVELIAMS 

Besidžiaugdami vasaros 
žaluma ir šiluma jau pasi
ruošėm „Gabijos" ir Rai t i 
jos" tuntų jaunesnių skautų,-
čių stovyklai, kuri vadinsis 
„AVILYS" — kaip bitutės visi 
bus užsiėmę ir darbštūs. 

S t o v y k l o s v i e t a — 
Dainava, Manchester, MI. 

Laikas — 1986 m. rugpjū
čio 16-24 d. 

Mokestis vienam asmeniui 
70 dol. 
Stovyklos vadovai : 

Vida Juškienė — „Avilio" 
stovyklos viršininkė; 

Liuda Rugienienė — stovyk
los globėja ir vyresnių vienetų 
vadovė; 

Paulita Abariūtė — stovyk
los reg. medicinos sesuo; 

Alma Matvekaitė — komen
dante; 

Audronė Mingėlaitė — 
adjutante; 

Milda Arlauskienė — jaun. 
skau6ų vadovė (su mumis 
stovyklauti atvyksta iš Minne-
sotos); 

Algis Rugienius — jaun. 
skautų vadovas; 

Linas Juška, Vytas Polte-
raitis ir Edmundas Sven-
tickas — jaun. skautų vadovo 
padėjėjai; 

Renata Ratnikaitė — lieps
nelių ir giliukų globėja; 

Alma Matvekaitė ir Aud
ronė Mingėlaitė — lauža-
vedės; 

Valent ina Bulotienė — 
vyriausia virėja 

T u n t i n i n k a s Š a r ū n a s 
Mingėla stovyklaus savait
galiais. 

Vilkiukų įžodis įvyks 
rugpjūčio 23 d. per vėliavos 
nuleidimo iškilmes. 

Stovyklon suvažiuojame 
šeštadienį, rugpjūčio 16 d. 12 
v. 

Visi stovyklon 
,Avilin" kviečiami ne tiktai 

vilkiukai ir paukštytės, bet ir 
visi tuntams priklausantieji 
skautai,-tės. Visi, kurie šią 
vasarą dar nestovyklavo, arba 
jau stovyklavo JAV Vidurio 
rajono „Laisvės Varpo" Broli
jos „Lietuvos Karal iaus 
Mindaugo" ir Seserijos „Sofi
jos Čiurlionienės" stovyklose 
Custer, MI; visi, kurie nori įgy
ti daugiau patyrimo, arba juo 
pasidalinti su kitais — kvie
čiami .Avilin" į vyresniųjų 
pastovyklę. 

Dėmesio, dėmesio! Jau 
dabar skelbiame „Avilio" 
geležinę taisyklę — stovykloje 
visi kalba tik lietuviškai: lieps
nelės ir giliukai, paukštytės ir 
vilkiukai, skautės ir skautai, 
vadovai ir vadovės, virėja ir 
padėjėjai, stovyklon apsilan
kyti atvykę tėveliai ir mamy
tės, tetos, dėdės, dėdienės ir... 
močiutės bei seneliai. Visi, visi 
susiimsime... 

„Draugo" Detroito žinių bendradarbis Jonas Urbonas, būdamas 
Michigano valstijos Lietuvių Respublikonų pirmininkas, dažnai 
susitinka su JAV Respublikonų partijos pareigūnais. Čia jis su JAV 
Senato atstovu Richard G. Lugar vienos politinės konvencijos metu 
tariasi rinkiminiais reikalais. 

Norintieji daugiau infor- nos, o indėlių suma savaitės 
macijų skambina: Vidai Juš- laike pakilo nuo 400,000 iki 
kienei — tel. 482-8360 ar 453- pusės mil i jono doler ių . 
3822, arba Jūratei Pečiūrienei „Kasos" užmojai eina plačiu 
— tel. 663-8394. keliu. Buvo parodyti Lemonto 

į. (prie Chicagos) planai. 

„KASOS" ATIDARYMO 
DETROITE 

SUSIRINKIMAS 

Šaunūs N. Yorko „Kasos" 
vyrai, atidaromame kredito 
unijos „Kasos" susirinkime 
birželio 8 d. Kultūros centre, 
Southfielde įtikino, kad tiek 
taupymas ar skolinimasis pas 
savus neša asmeninę ir ben
drą lietuviškam junginiui 
naudą. 

Tą sekmadienį buvo Šv. An
tano parapijos atlaidai. Nežiū
rint to, detroitiečiai dalyvavo 
susirinkime gausiai. „Kasos" 
vyrai ne tik įtikinančiai kalbė
jo, bet visus vaišino ir nuotai
ka pakilo iki užtraukimo dai-

Kokiu būdu „Kasos" išlai
dos tarnauja lietuviškai veik
lai? Pirma — laikraščiai ir 
radijo programos gauna 
pagalbą apmokėtų reklamų 
pinigais. Antra — įvairios 
organizacijos, fondai ir lietu
viški sambūria i remiami 
t i e s i o g i n ė m i s a u k o m i s . 
Pa i l ius t ravimui pateiksiu 
keletą faktų 

i985-tais metais „Kasa" 
reklamoms ir aukoms išleido 
22,987 dolerius. Iš šios sumos 
5,459 doleriai buvo paskirta 
periodinei lietuvių spaudai, 
6,540 dolerių' lietuviškoms 
radijo programoms, 5,014 dole
rių vienkartiniams sveiki
nimams bei reklamoms ir 
5,980 dolerių tiesioginėms 
aukoms. 

Stambesnės aukos buvo 
paskir tos š ioms lietuvių 
organizacijoms bei kultū
rinėms institucijoms: New 
Yorko Kultūros Židiniui 1,480 
dolerių, „Draugui" 750 dol., 
Lituanistinei katedrai 500 dol., 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui 500 dol., Ateitininkų 75 
metų jubiliejiniam kongresui 
500 dol., Maironio šeštadieni
nei mokyklai 500 dol., Vysku
po Pauliaus Baltakio fondui 
250 dol., ir mažesnės sumos 
Lietuvių Atletų klubui, Ameri-
cans for due Process, Lietuvių 
Bendruomenei, Socialinės 
pagalbos veiklai, Vasario 16-
tos gimnazijai, Tėvams Pran
ciškonams ir kitiem. 

Taigi, pernai buvo išleista 
22,987 doleriai, o per visus 
šešerius Kasos gyvavimo 
metus lietuviškai veiklai 
paremti Kasa jau yra išleidusi 
65,900 dolerių. 

Čia galima paklausti — kiek 
per tą laiką lietuviams davė 
visi kiti komerciniai bankai? 

Jau dešimtmečius gyvuo
jančios lietuvių Kredito unijos 
Kanadoje ir neseniai įsikū
rusios Amerikoje per eilę metų 
lietuviškiems reikalams yra 
išleidusios netoli dviejų mili
jonų dolerių. Čia ir glūdi 
atsakymas kodėl taupyti lietu
viškoj Kredito unijoj, lietuviš
koj įstaigoj, o ne komerciniam 
banke. 

Savi remia savuosius. Lietu
vių bankas remia lietuvius. 
Aukštesniais indėlių procen
tais, patogesniu patarnavimu, 
prieinamomis paskolomis ir 
reklamų mokesčiais bei auko
mis. 

Todėl koncentruokime savo 
kapitalą į lietuvišką Kredito 
uniją, į lietuvišką „Kasą". Kuo 
bus didesnis mūsų jungtinis 
kapitalas, tuo gausiau galė
sime praturtinti ne tik indivi
dualius taupytojus, bet ir 
taupytojų bendruomenę — 
lietuvių tautą. 

Stasys Juzėnas 
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J. Roux 

R a š y d a m a s aš išmokau 
daugelj dalykų, kurių niekas 
manęs nepamokino. 

Šu. Augustinas 

JLūlBVmtVOO . 

Aleksandras Pakalniškis, J r 
11 Sycamore Lane 
VVestford, MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett S t 
Amsterdam, NY 12010 

BUVĘS NEW YORKO 
POLICIJOS VADAS -

LIETUVOS VYTIS 
Maspetho Lietuvos Vyčių 

110-tos kuopos narys Juozas 
F. Veyvoda yra į pensiją išė
jės New Yorko miesto poli
cijos departamento vadas 
(chief). Jis 37 metus dirbo poli
cijoje, pradėdamas eiliniu poli
cininku ir ilgainiui pasiekęs 
organizuotos kriminalinės 
veiklos tyrimo skyriaus vado 
pareigas. Juozas New Yorko 
policijos departamento isto
rijoje pasižymi tuo, kad jis yra 
vienintelis asmuo, kuris yra 
ėjęs tris iš penkių super-vadų 
pareigas. 

Atstovaudamas savo miesto 
policijos departamentui, jis 
Sydnėjuje, Australijoje, skaitė 
paskai tas Senior Police 
College. Jo parodymai Bris
bane Royal Commission on 
Organized Crime padėjo 
australų valdžiai įvykdyti 
reformas, susijusias su organi
zuotos kriminalinės veiklos 
kontrole. J is kurį laiką dėstė 
Police Science New Yorko 
miesto Police Academy, o 
dabar profesoriauja Manhat
tan Community College ir 
New York City University. 

Į pensiją išėjęs vis dar dirba 
visuomenės labui. Jis vyres
nio amžiaus piliečiams talki
na kaip A.A.R.P. Tax Consul-
tant , Kolumbo Vyčiams 
padeda jų Surplus Food 
Distribution programoje, ir 
dalyvauja kitų organizacijų 

veikloje. Jis yra Amerikos 
Legiono na rys , priklauso 
International Association of 
Police Chiefs, Captains" 
Endowment Association ir 
P a t r o l m e n ' s Benevo len t 
Association. Jo veikla yra 
išskirtina ir mūsų dėmesio ver
ta! 

Juozas ir jo žmona Alicija 
užaugino dukrą, sūnų ir 
džiaugiasi keturiais vaikai
čiais. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

ATHOL-GARDNER 
10-ta KUOPA 

Mūsų gegužės mėnesio 
s u s i r i n k i m a s įvyko po 
bažnyčioje pravestų devocijų. 
Altorius gražiai gėlėmis 
iš savo darželio išdekoravo 
Tina Shatas. Atholo merginos 
persistengė ypatingomis 
v a i š ė m i s , k u r i o m i s 
džiaugėmės po darbo posė
džio. Kiekviename mūsų susi
r inkime pr is ta tomas bei 
diskutuojamas koks nors 
kultūrinis įvykis. 

Šiais metais Šv. Pranciš
kaus parapija ir vėl pasiekė 
Vyskupų fondo tikslą. Šešios 
L i e t u v o s v y t ė s s u r e n g ė 
vakarienę šio vajaus darbinin
kams. Dėkojame visiems! 

Mūsų širdys ir maldos skrie
ja Lietuvon. Černobylio atomi
nės jėgainės nelaimės palies
tiems tautiečiams meldžiam 
Dievo palaimos. Kiek daug 

nelaimių mūsų tėvynė kenčia. 
Kun. Steponaitis, Karolis ir 

Blance Genaitis bei Bill 
Wisniauskas priklauso komi
tetui, kuris rengia 1987-tais 
metais Lietuvos krikščio
nybės įvedimo sukakties 
šventę. Ši Šventė vyks 
Bostone tų metų spalio 4-tą 
dieną. 

Tina Shatas su dukromis 
neseniai džiaugėsi Karibų jūrų 
kelione net į Venezuelą. 
Dėkojame Paulai, atvedus 
Kathryn ir Robertą Paliulius į 
gegužės mėnesio susirinkimą. 
Buvo malonu juodu sutikti ir 
tikimės ateityje kartu padirbė
ti bendruose užmojuose. 

Užuojautos Zetkausky ir 
Svelnis Šeimoms į amžiną 
kelionę išvykus jų seseriai ir 
motinai. 

Liepos mėnesį mastėme apie 
Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimą ir kaip tai paliečia 
mūsų gyvenimus. Amerikos 
konstitucija suteikia mums tei
ses, kurias pavergtuose kraš
tuose neįmanoma įgyven
dinti. Šias teises apsaugoti 
nevienas paaukojo savo gyvy
bę. Septyni Gardnerio ir 
dešimt Atholo lietuviai 
paaukojo gyvybes, idant mes 
galėtume visiškoje laisvėje 
gyventi. Lai jie ilsisi ramybėje 
Dievo globoje. 

Pristatau skaitytojams Net-
tie Shatas Piragis, gimusią 
ir užuagusią OTange mieste 
J i yra našlė, trijų sūnų ir 
vienos dukros motina, džiau
giasi keturiais vaikaičiais. 
Aktyviai dalyvauja Woman's 
Club of St. Mary's Orange 
mieste, Legiono augziliare, 
Atholo ligoninės augziliare ir 
Golden Age. Mėgsta keliauti, 
a l i e j i n i a i s d a ž a i s t apo 
paveikslus ir yra gera šokėja. 
Linkime Nettie šviesios atei
ties ir geros kloties 10-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos veiklo
je. 

Vincukas, 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 *V. 71st Street 
Priima treaad. nuo 2 ilu 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

-

DR. VUAY DAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
'Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street. Chicago 
Te4. 434-5549 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr., ketv., penkt 
nun 12 >ki 6 vv 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt 10-4; šest. 10-2 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU L IGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

JOKŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus. 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9S2S So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 9Sth St. 1 blokas j rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai. S— 8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak. 
Treč ir še$t. uždarvta 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč 5ešt. 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika. 

DR. LAURA KYRAS 
2050 W. 59 St. Chicago 

Tai. 478-2112 « 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I U IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDKZAL BUILDING 

32O0 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 MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeL 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F.A.OC. 

- KARDIOLOGAS 
širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALOS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGHA 
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

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

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGHA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRONIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimo 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą Uždarvta trec\ 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

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

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

3 iki 7 v.v. T ik susitarus 

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

2636 VV. 7I$t St., Chicago. I I I . 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lawn, 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 2-5 p.p 
Sešt ?agal susitarimą į 

Ofiso tel. 776-2880. ra. 448-5545 

Edmundas. Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytojas 

Kalbame lietuvilkai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 6 - 7 7 5 5 

Of*. tel. 586-3166; namo 381-3772 

DR. PETRAS 2U0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą, 



Kristus ir šių dienų 

NEIŠSPRENDŽIA MOS 
PROBLEMOS 

Žemėje pilna konfliktų, kurie 
nesiduoda paprastai jėga spren-

ami. Man asmeniškai teko 
a r t imia : sus ipaž in t i su 
Izraelio-palestin iečių padėtim, 
tris mėnesius ten studijuojant. 
Palestieniečiai tiesą sako, kar1 

Izraelyje jie yra žiauriai persėk; >-
j?mi, buvo ištremti iš savo namų 
bei žemių, ūkininkai staiga likę 

eženiai miestuose, neturintys 
t-.raš'e civilinių teisių, apdėti 
:>en.elyg dideliais mokesčiais. 
Tačiau žydai irgi tiesą sako, kad, 
jei jie nelaikytų griežtai pri
spaudę palestiniečių, visi žydai 
būtų tuoj pat iš krašto išstumti, 
o ir palest iniečiams nebūtų 
ramaus gyvenimo, nes jų pačių 
tarpe yra įvairiai suprantančių 
Palestiną — vieni koegzistuoti su 
žydais, kiti būtinai juos išvaryti. 
Tik Izraelis y ra pakankamai 
stiprus duoti taiką tam kraštui. 
Matome teisybę ir neteisybę abie
jose pusėse. 

Panaš i padė t i s ir Lotynų 
Amerikoje. Kairieji teisingai 
mato, kad kapitalistinė sistema 
vis gilina prarają tarp turtingųjų 
ir neturtingųjų. Dešinieji irgi tei
singai mato kairiuosiuose komu-
nizmo-marksizmo grėsmę, kas 
nepadės nei turtingiems, nei ne
turtingiems, o atneš tik visuotinę 
negerovę. Bažnyčia tenai buvo 
bepradedanti skilti į turtingųjų 
Bažnyčią miestuose ir neturtin
gųjų Bažnyčią kaimuose. Bet 
vyskupai keliais laiškais pasi
sakė už neturtinguosius ir šiuo 
laiku stengiasi būti tiltas tarp 
turtingųjų ir neturtingųjų. Užtai 
dabar dešiniųjų valdžios persekio
ja Bažnyčią už kairumą, o kai
riųjų valdžios už „dešinumą". 

Pietų Afrikoje irgi vyksta 
kelios kovos tuo pačiu kartu — ne 
tik juodieji prieš baltuosius pa
vergėjus, bet ir juodųjų tarpe 
komunistai prieš nekomunistus. 
Tiesa, apartheidas eina prieš 
krikščionybės dėsnius, bet taip 
pat ir komunizmas. 

Tokiose komplikuotose situ
acijose gyvenant, neįmanoma 
neįsivelti. Tylėjimu palaikomas 
pavergėjas. O Bažnyčia gi yra 
Kristaus įkūnijimas žemėje. Čia 
„Bažnyčią" suprantu platesniąją 
prasme — hierarchija ir tikintieji. 

Kristaus laikysena ir gyve
nimas yra aktualus pavyzdys 
mūsų neramiam pasauliui. Kaip 
šiandien, taip ir jo laikais Pa
lestina buvo didelių ir neišspren
džiamų konfliktų virdulys. Roma 
buvo ką tik užkariavusi žydų 
tautą ir neapykanta romėnams 
buvo beveik visų to krašto gyven
tojų kultūros dalis. Politiniai 
skirtumai buvo dar net aštresni, 
nes tais laikais politika buvo ne
a tsk i r iama nuo religijos. Ir 
nežiūrint šių sąlygų, Kristaus 
sekėjų ta rpe suti lpo įvairių 
pakraipų žydai, ir net ilgainiui, 
kas žydams turėjo būti ypatingai 
sunku, pagonys, kurie įtikėjo 
Kristumi, netapę žydais. 

Kristus visus mokė savo Tėvo 
kelio — turtinguosius jų na
muose, minias laukuose, o ligos 
prispaustuosius išgydė, kad jiems 
palengvinus išgirdus jį juo sekti. 
Kristus visus suprato ir visus 
mokė jiems prieinamomis formo
mis — tai palyginimais, tai švent
raščiu, tai raginimais, idealais ar 
savo veiksmų pavyzdžiais. Nė 
vienų žmonių, kad ir kaip nuo jo 
paties ski r t ingų įsitikinimų, 
jis nevengė, o tiesiog prie jų ėjc -
ir prie pamaldžių fariziejų ir prie 
vadovaujančių sadukėjų, prie 
romėnų kareivių, muitininkų, pa
leistuvių ir plėšikų. 

Jis niekuomet neužsidarė savo 
prietelių tarpe, o visuomet buvo 
atviras minioms, kurių tarpe 
buvo ir jį nužudyti norintieji. Jis 

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS 
MACKINAW MIESTELYJE 

nepasirinko besąlyginiai remti 
vienos kurios pusės ir tuo užsi
tarnavo visų politinių partijų 
pyktį , nes, nežiūrint to, j i s 
sugebėjo pa t r auk t i didžiules 
minias ir atsisakė jas pakreipti 
kurion nors politinėn linkmėn. 
Kadangi Kristus nereikalavo iš 
avo sekėjų politinio vieningumo, 

jų tarpe buvo vietos visiems. Bet 
nei jis, nei įo mokiniai nelaikė, 
k a d pol i t in ia i r e i šk in i a i i r 
po l i t inė veikla nė ra Dievo 
saistomi. Anaiptol. Jie skelbė 
Dievo meilę ir mokė. ką tai reiš
kia ja gyventi. Klausančiuosius 
t a s žodis iššaukė. Ar atsiversiu, 
a r pakeisiu savo laikyseną savo 
artimo, savo tautiečių, kitataučių 
l ink, a r tebesi laikysiu senų 
pol i t ikų , a r tebela ikysiu su 
manimi nesutinkančius bedie
viais, a r tebeskaitysiu muiti
n i n k u s ir p ros t i t u t e s ka ip 
nepataisomus nusidėjėlius, su ku
r ia is dievobaimingas žmogus 
negali nieko bendro turėti? 

Suprantama, kad gerai įsitaisęs 
žmogus, išgirdęs, ko šis kelias iš 
j o r e i k a l a u t ų , nus iv i l ia . 
Suprantama, kad visi, iki tol dėl 
vienų a r kitų priežasčių iš visuo
menės atmesti, pradėjo jausti, 
kad Dievo karalystė jau čia pat ir 
pradėjo vėl tikėti Dievo meile 
jiems. Suprantama, kad gerai 
įsitaisiusieji išsigando, pamatę 
Kristumi įtikėjusiųjų augančius 
s k a i č i u s . Todėl Kr i s tų 
nukryžiavo ne viena kuri politinė 
partija, o visų vyraujančių žydų 
partijų vadai kartu su romėnais. 
Nors tie žemiškieji valdovai nie
k u r ki tur negalėjo rasti pagrindo 
vieningumui, Kristaus „grėsmei" 
atsispirt i ne tik žydų frakcijos 
rado bendrą kalbą, bet jie mokėjo 
ir šu pavergėjais romėnais susi
šnekėti , nes Kristaus mokslas 
y r a ugnis. Jį išgirdus nebeįma
noma būt i abejingu. Reikia 
aiškiai stoti arba už Dievo Tėvo 
planą žmonėms, arba likti jo prie
šininkų (savo asmeniškos gerovės 
iekšančiųjų vergystėje). 

Taigi, kaip atrodo Bažnyčios 
rolė pasaulyje Kristaus šviesoje? 
Kadangi Kristaus mokslas yra ne 
filosofija, o gyvenimo kelias, Kris
t aus sekėjai niekuomet negali 
besąlyginiai paklusti valdžiai, 
kaip ir negali besąlyginiai pa
klusti jokiam kitam žmogui. Ar
ba esame laisvi Kristuje, arba 
esame kitų galių, kitų žmonių 
verga i . Ir nors tu r ime būti 
paklusnūs teisingųjų valstybės 
įstatymų gerbėjai (Rom 13:1-7), 
nega l ime būti akl i valdžios 
pataikūnai . 

Krikščionis tegali tik vienam 
Dievui tarnauti . O Dievas gi yra 
viso kas gyva, kūrėjas. Kadangi 
Bažnyčia tarnauja Dievui, ji turi 
s k a t i n t i , visom pr iemonėm 
paremti ir apsaugoti žmonių ir 
visų tvarinių gerovę. Ji negali 
likti abejinga ar tylėti dėl žmonių 
žudymo, paverg imo ar iš
naudojimo. Ir kadangi ji yra Jė
zaus, Dievo Sūnaus sekėjų bend
ruomenė, ji yra įpareigota sekti jo 
pavyzdžiu: būti atvira visiems, 
siekti dialogo su visais, net ir ją 
persek io janč ia i s . J i negali 
užsidaryti savyje. J i turi liudyti 
ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, 
kad Dievas kiekvieną žmogų my
li, kaip tėvas savo vaikus, visų jo 
tu r tų paveldėtojus. Jos visas 
egzistencijos tikslas yra skelbti ir 
liudyti, kad išganymo laikas pri
siartinęs, Dievo karalystė jau čia 
pat, atsiverskite ir tikėkite! 

O Kristaus keliu sekantieji turi 
nesibijoti pr ieš taraut i žemės 
galiūnams, tikėtis, eidami Kris
taus keliu, persekiojimo ir žinoti, 
kad, kaip jis prisikėlė, taip ir mes 
prisikelsime, nes tame, ne žemiš
kuose patogumuose yra mūsų 
viltys. 

a.j.z. 

Karsta ir drėgna liepos 18-ta. 
Prakaitas be sustojimo varva 
kraujantis daiktus į automobilį. 
Ruošiamės šiaurės Michigan. 
Važiuojant pamažėli dingsta 
drėgmė ir atvėsta oras pučiant 
automobilio vėsintuvui. Dingsta 
ir įtampa, nes paskutinėmis 
minutėmis prieš kelionę netrūks
ta visokių reikalų ir reikaliukų. 
Jungiantis keletą valstijų net iki 
pat Floridos 75-tasis kelias pilnas 
automobilių. Ne tik mes, bet ir 
kiti skuba į gamtą savaitgalio 
poilsiui. Daugelis Detroito gyven
tojų turi nuosavas vasarvietes 
šiaurinėje Michigano dalyje. 

Mūsų kelionės t iks las — 
Mackinaw miestelis, į kurį Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Juozas Kluonius šį savaitgalį 
kviečia l ietuvius. Čia bus 
šventinamas lietuviškas kryžius. 
Nuo Detroito iki Mackinaw mies
telio yra 288 mylios, gerai vai
ruojant 4-5 valandų kelionė. O 
vairuoti sekasi, atostogautojai 
t r a u k i a apie 70 mylių per 
valandą. Policija tik kur ne kur 
matyti. Artėdami į šiaurę pra
važiuojame 45 paralelę, tai lygiai 
pusiaukelė tarp pusiaujo ir 
š iaurės ašigalio. Gamta vis 
labiau darosi panašesnė į Lie
tuvos: pušynai, bal t i beržai, 
kalvos, kurios gal šiek tiek 
aukštesnės nei Lietuvoje. Kai pa
žvelgi į švarų mėlyną dangų, pa
puoštą tik keletu baltų lengvų 
debesų, prisimena matytas Lietu
vos dangus ir berželiai, tokie 
tiesūs ir vešlūs, lyg lietsargiais 
pasipuošę žalsvomis nutįsusiomis 
šakomis. Neveltui apie juos tiek 
daug rašė mūsų poeta i . 
Michigano beržai , gal kad 
nukentėję nuo stiprių vėjų, 
neišauga tokie gražūs, o gal ir 
todėl, kad čia per daug kitos aug
menijos, reikia išsikovoti savąją 
vietą. 

Pavakary pasiekiame Macki-
naw miesteli. Kun. Kluonius 
buvo sakęs: „Pasiklauskit kur 
,Father Joe' ir parodys jums 
mano parapiją. Mane čia visi 
pažįsta". Užėję į informacijos 
centrą pasiteiraujame. Šv. An
tano bažnyčia visai čia pat prie 
75-tojo kelio ir tilto, sujungiančio 
Michigano valstijos abi dalis. Čia 
susitinka ir du didieji ežerai: 
Michigano ir Hurono. Tai turbūt 
įspūdingiausia mūsų valstijos 
vieta. Parapija arti ežero kranto 
(600 West Central Ave., Macki-
naw City, Michigan 49701). 

Iš atvykstančiųjų į šventę lietu
vių mes patys pirmieji. Kun. 
Kluonius džiaugsmingai sutinka. 
Kai jis 1949-51 metais Šv. An
tano parapijoje Detroite buvo 

U Ū D A R U G I E N I E N Ė 

v ika ras , m e s dar buvome 
gimnazistai. Tuomet jis buvo 
mūsų Detroito jaunimo ne tik glo
bėjas, bet i r draugas. Sunku 
įsivaizduoti, jog tai buvo prieš 35 
metus. Rodos, d a r taip neseniai 
pergyvenome, kad iškeliamas iš 
„Antaninės" į amerikiečių pa
rapiją kažin k u r toli šiaurėje. 

Klebonijoje, kurios sienos pa
puoštos l ietuviškais drožiniais ir 
aud in ia i s , k u n . Kluonius 
supažindina s u parapiečiais , 
padedančiais ruoštis sekmadienio 
iškilmėms. J i e visi amerikiečiai, 
nes lietuvių Mackinaw miestelyje 
negyvena. Dali parapiečių sudaro 
turistai. Nesunku pastebėti, kad 
klebonas myl imas ir gerbiamas. 
Žmonės klebonijoje jaučiasi, kaip 
namie. Linksmai jaučiamės ir 
mes, nes p i lna juokų, šposų ir 
šventiška nuota ika . 

Pirmiausia apžiūrime visus 
pastatus. Prisivijęs klebonas tuoj 
pat klausia: „Ar matėte kryžių?" 
kaip gi nematysi , stovi priekyje 
bažnyčios. Kryžius t ikrai gražus. 
Abi jo pusės papuoštos drožiniais, 
išreiškiančiais taut in ius ir reli
ginius simbolius. Apie juos spau
doje j au buvo rašyta. Gražina 
K r i a u č i ū n i e n ė paruošė 
l a n k s t i n u k ą a n g l ų ka lba , 
kuriame visi simboliai yra pa
aiškinami. Lankstinuko pirmasis 
puslapis itin spalvingas, nes spin
duliais tryška: geltona, žalia, rau
dona. Jų galės pasiimti kiek
vienas tu r i s t a s , kuris kryžių 
aplankys. J ie b u s specialioje me
dinėje dėžutėje, ten pat prie kry
žiaus p r i t v i r t i n t o j e . Aplink 
kryžių, kaip Lietuvoje, pasodinta 
rūtų, ramunių ir kitų margaspal
vių gėlių, netoliese ir berželis. 
Vakare apšviečiamas. 

Kun. Kluonius veda prie Šv. 
Antano statulos, stovinčios prie 
bažnyčios jau iš kiemo pusės. Čia 
irgi netrūksta gėlių, labai gražiai 
prižiūrimų. „ K a s viską tvarko?" 
neiškentusi klausiu. „Aš su vienu 
parapiečių. Broleli, d a r nematėt 
mano daržo!" Apžiūrime daržą 
prie k lebon i jos . K r a p a i , 
petruškos, morkos; burokėliai, 
pilna ir k i t ų djrržovių. Di
džiausias plotas prisodintas jur
ginų. „Čia d a r ne viskas. Turiu 
kitą p r i e garažo". Ten nuėję vėl 
nus tembame: ka ip pas gerą 
ūkininką! Vi skas gražiai su
tvarkyta, išravėta. „Tai mano 
dieninė mankš ta" , aiškina. „O 
kas viską suvalgo?" „Duodu 
parapiečiams", atsako. Viską 
apžiūrėję išvažiuojame į viešbutį 
susitvarkyti nakvynę, prižadėję 
vėliau v a k a r e vėl sugr įž t i . 

Lietuviškas kryžius papuoštas 
lietuviškomis spalvomis praneši
me apie šio kryžiaus prasmę. 

Viešbučio šeimininkė „Father 
Joe" gerai pažįsta, mus maloniai 
priima. 

Šeštadienį lietuvių susidaro jau 
didesnis būrys. Išvykstame į 
Mackinaw salą. Persikelti moto
riniu laiveliu t runka lygiai 18 
minuč ių , bent t a ip skelbia 
reklama. Važiuodami kalbamės, 
kad perplaukti pačiam būtų 
neįmanoma, nes gana geras 
galiukas iki salos. Bandome įsi
vaizduoti čia vykusias kovas 
prieš maždaug t r i s šimtus metų. 

Pirmieji iš baltųjų atsikraustė 
prancūzai 1714 metais prekia
vimo tikslais. Mackinaw mies
telyje pas is ta tė fortą Michi-
l imach inac . Tuo metu šios 
a p y l i n k ė s indėnų buvo va
dinamos Michinnimakinong var
du, tai žodžių junginys, laisvai 
verčiant reiškiantis „Didžiojo 
plyčio vieta", ta ip pat jos buvo 
vadinamos ir „Didžiojo vėžlio" 
plotais", nes apylinkių pavidalas 
panašus į vėžlį. Taigi ir pats 
Michigan valstijos vardas yra 
kilęs iš indėnų „mich" — didelis. 
Machilimachinac fortas pasidarė 
svarbi kailių prekiavimo vieta ir 
1760 m. buvo užvaldytas anglų. 
Kadangi jie skriaudė indėnus, tai 
1763 metais įvyko indėnų suki

limas, vadovaujamas „čifo" Pon-
tiaco, kurio vardu yra pavadintas 

ne tik GM automobilis, bet ir 
vienas Michigano miestas, esan
tis netoli Detroito. Tais laikais 
gubernatorius Patrick Sinclair 
pastatė kitą fortą saloje. Čia buvo 
natūralus gilus uostas laivams ir 
nemaža lyguma sandėliams bei 
gyventojų namams. Pati sala yra 
gana aukštai pakilusi virš jūros 
lygio. Pasibaigus amerikiečių 
revoliucijai, ši apylinkė buvo 
svarbi tuo, kad per čia buvo 
plukdomi rąstai iš Michigano 
pusiasalio. 

Mackinaw sala yra įdomi ne tik 
savo istorija. Čia stovi turis tams 
gerai pažįstamas „Grand Hotel", 
kuriame gauti rezervacijas va
saros metu kartais reikia laukti 
net kelerius metus. Jis yra pa
garsėjęs savo formaliomis tra
dicijomis, puošniais gėlynais ir 
parkais. Saloje nemažai turtuolių 
vilų ir taip pat gubernatoriaus 
vila, kurią išlaiko Michigano 
valstija. Turgaus aikštėje kadai
se buvo prekiaujama ne tik 
kailiais, bet ir kitomis gėrybėmis, 
o ir dabar čia netrūksta krau
tuvėlių. Netoliese turgaus dakta
ro Beaumont istorinis namelis. 
Šis daktaras pagarsėjo tuo, kad 
gydė keliautoją, kuris buvo per
šautas į pilvą iš trijų pėdų 
atstumo. Žaizda buvusi ilgai at
vira, ir daktaras per pilvo skylę 
galėjo stebėti, kaip veikia žmo
gaus virškinimo sistema, ir taip 
pirmą kartą medicinos istorijoje 
buvusi tiksliai apibūdinta ir apie 
patį virškinimą daug sužinota. 

Saloje neleidžiama važinėti 
automobil iais , ga l ima t ik 
vaikščioti, išsinuomoti dviratį ar
ba karietą, traukiamą arklių. 
Atostogų metu čia lankosi apie 
6,000 turistų kasdieną, taigi 
sezono metu — daugiau kaip 
pusė milijono žmonių. Šįmet 
turistų skaičius Michigane yra iš 
viso padaugėjęs. Reikia tikėtis, 
kad jų, nors dalis, pamatys lietu
vių kryžių prie Šv. Antano 
bažnyčios, nes parapija skelbiasi 
,,Mackinaw Marquee" laikraš
tyje. 

Taigi tokioje aplinkoje stovi 
lietuviškasis kryžius. Pastatytas 
1985 metais, suprojektuotas Jur
gio Daugvilos. Pagamintas iš 
kedro medžio, 24 pėdų aukščio, o 
visos statulos ir puošmenys yra iš 
raudonmedžio. Kryžiaus šventi
nimas liepos 26 dieną šiais 
metais. Iškilmės pradedamos šv. 
Mišių auka 11 vai. Atnašauja 
pa t s klebonas k u n . Juozas 
Kluonius. Į bažnyčią įnešamos 
JAV ir Lietuvos tautinė vėliavos, 
kurios pasitinkamos su gitarų 
muzika. Po skai t iniu anglų 

kalba, klebonas šią dieną pa
skelbia lietuvių diena ir visus 
dalyvaujančius amerikiečius šios 
dienos garbes lietuviais. Pristato 
iš Detroito atvykusią Violetą 
Abariūtę, kuri trumpai papa
sakoja apie Lietuvą, jos politinę 
padėtį ir šventinamojo kryžiaus 
prasmę, paaiškina apie lietuvių 
nuolatinį apeliavimą į laisvąjį 
pasaul į pavergtos Lie tuvos 
reikalais. Vėl trumpai kalba 
klebonas, primindamas, kad ši 
vietovė yra Michigano Sibiras ir 
kad vasarotojai jam padeda išlai
kyti šią parapiją, prisidėdami 
prie šilumos išlaidų. Pakviečia 
visus tuoj po pamaldų į kryžiaus 
šventinimą ir į parapijos minifes-
tivalį. Šv. Mišių metu dvi gies
mes atlieka Bronė Beržanskienė, 
akompanuojant muz. St. Sližiui: 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius" ir „Išvargintos kartos". 
Kitos giesmės giedamos visų kar
tu, palydint gitaromis. 

Tuoj po pamaldų susiburiame 
apie kryžių. Lietuvių nemažiau, 
kaip šimtinė, nes su autobusu iš 
Grand Rapids atvyko lietuviai, 
suorganizuoti Aidos Budrick. 
Matyti lietuvių ir iš Beverly 
Shores. Dalyvauja būrys ato-
stogautojų iš Kanados. Žinoma, 
nemažas skaičius iš Detroito. 
Garbės svečių tarpe yra pats kry
žiaus kūrėjas Jurgis Daugvila, 
s ta tybin inkas Peter Jonker , 
žurnalistas Vytautas Kasniūnas, 
stambesnieji aukotojai: Leonas 
Pet ronis ir Wayne Maier . 
Kryžiaus šventinime dalyvauja ir 
JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas Algis Rugienius. 
Klebonas kryžių pašvent ina , 
dedikuodamas Lietuvai ir visoms 
pavergtoms tautoms. „Teliudija 
jis šį liūdną faktą praeiviams ir 
lai Dievas padeda, kad visų pa
vergtų tautų žmonės būtų greitai 
išgelbėti". Kryžių pastačius , 
išsipildžiusi klebono svajonė. Pri
statomi garbės svečiai, padėkoja
ma dalyviams. S u g i e d a m a s 
Lietuvos himnas. 

Tuomet vyksta minifestivalis. 
Vaišinamasi ir svečiuojamasi iki 
pavakarės . Klebonas skuba 
kiekvieną išlydėti, padėkoti. Atsi
sveikinant sako: „Norėčiau, kad 
ši vieta būtų lietuvių Meka, ku
rion suvažiuotų vasarą tautiečiai 
ne tik pasimelsti, bet ir paato
stogauti. Kryžius stovės bent 
šimtą metų". 

Nedidelė paslaptis, jog kryžiaus 
statybą įvykdė pats Šv. Antano 
parapijos klebonas ir 
suorganizavo šventinimo iškil
mes. Nors savo parapiečių tarpe 
neturi nė vieno lietuvio, tačiau 
šventė buvo iškilminga, pras
minga ir pasižymėjo lietuvišku 
nuoširdumu. Visa ta: įrodo, ką 
gali padaryti vienas asmuo, jei 
jam yra svarbūs mūsų tautos 
reikalai. 

Kai žmonės nebeturi kuo kitu Pomėgių 
girtis, giriasi s avo nedorybė- pr iešas , 
mis A. Graf 

vergas — tiesos 

J. R. Bostuet 

Kar t a i s dr. P. Grigait is . įsivėlęs j aštresnę polemiką, Chicagos Lietuvių operą, vis aukštyn kopiančią, apie 
t iek išsiplėsdavo savo rašiniuose, kad po puslapį ar Lietuvių Bendruomenės rengiamas didžiąsias Dainų 
du savo r ankrašč io nešdavo tiesiai rinkėjui ir po to įr Tautinių šokių šventes. Tačiau vėliau kul tūr inis 
vėl bėgdavo į savo kabinetą straipsnį toliau tęsti, priedas plonėjo, kol visai dingo. 
Nors dr. P . Grigai t is buvo nebejaunas, tač iau jo „Naujienų" pirmąjį puslapį, kur is tuomet r imtai 
d a r b š t u m a s stebino. varžėsi su „Draugo" pirmuoju puslapiu, redagavo 

Jei k a r t a i s dr. P. Grigaičio rankraš ty je suras- naujasis ateivis, nepriklausomos Lietuvos žumal is-
davau per skubėjimą ar neapsižiūrėjimą praleistą tas Stasys Vainoras , savo laiku nemažai keliavęs 
kokią e sminę klaidą ar sumaišytą pavardę, eidavau jūromis ir iš tų kelionių rašęs įdomias apybra ižas , 
tiesiai į jo kabinetą an t ra jam aukšte išsiaiškinti. Dr. Okupacijų meta is Stasys Vainoras įsijungė j pogrin-
Grigai t is dažn iaus ia i prisipažindavo padaręs klaidą džio organizacijos Lietuvos Laisvės kovotojų gretas , 
ir padėkodavo už pas tabumą. Tačiau aš niekad jo buvo jų ryš in inkas su I-atvijos ir Estijos pogrindžiu, 
neį t ikinau, kad reikia rašyt i lietuviškai ne „republi- Vykdydamas rezistencijos uždavinius, pakl iuvo į 
konas" , k a i p j is v isada rašydavo, bet „respubli- Gestapo r a n k a s ir buvo kal inamas Salaspi l io 
konas" . Š iuo atveju jis rėmėsi savo argumenta is , koncentracijos stovykloje, I>atvijoje. Su žurnal is tu 
Arba, vietoje Baltųjų rūmų visada rašydavo Balta- St. Vainoru buvau susipažinęs 1950 m. g y v e n d a m a s 
s is n a m a s . Aplamai bendradarb iav imas su vyr. Great Necke prie New Yorko. Todėl, kai jį pamač iau 
redaktor ium buvo visai geras. Todėl jam mirus , nors 
tuo metu j a u seniai nebedirbau „Naujienose", 
pranciškonų leidžiamam savaitraštyje „Darbinin
ke" pa raš i au nekrologą, kurį pacituosiu vėliau. 

An t ra s i s savo pareigų rangu buvo inž. Kostas galbūt švedai socialdemokratai jam padarė nemažos 
Augus tas , nuosa ikus socialdemokratas pilna žodžio įtakos. 
prasme. K a r t u labai tylus žemaitis, niekur į garbės Stasys Va inoras man buvo pa t s a r t imiaus ias 
v ie tas nesiveržiant is . Jo kabinetas , o ypač rašoma- žmogus tuomet in iame „Naujienų" štabe. Buvo ne tik 
s i s s ta las , buvo apkraut i begale rankraščių, kar ta i s geras t a rp tau t inės politikos žinovas, bet i r puikiai 
iš po jų t ik redaktor iaus galva tesimatydavo. T a d suprato kultūrinių vertybių gradaciją. Kai mūsų 
j a m ir t ekdavo tuos rankrašč ius perskaityti, ištaisyti tautos p r a n a š a s , katalikiškų pažiūrų poetas Bernar-
ir t i n k a m u s spausdinimui atnešti rinkėjams. Kiti das Brazdžionis laimėjo premija, pranešimą gavo ir 
pasakodavo , kad tose krūvose gulėjo nemažai „Naujienų" redakcija. Inž. K. Augustas liepė tą 

,. . . . , ., , . . , , rankrašč ių , kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nepa- į n f o r m ac i ją įdėti j kultūrinį priedą. Tačiau, kai ją 
Grigaitis, veteranas la ikraš t ininkas , polit ikas, tekdavo į l a i k r a š t į . n e s n e t i k o j o l i n i j a i . J ų t a r p e a r o d ž i a u S t . Vainorui, jis tuojau žinią įdėjo į dien-
socialdemokratas. J i s pa t s a tnešdavo » spaus tuvę ^ ^ {x y i e n f ) r e d a k c i j o s n a r i o £ ^ o i r m ^ , a . a s t e b e d a m a s . k a d z i n i o s 
švana i mašinėle pa rašy tus vedamuosius ir apžval
gas . Kar ta is įsivėlęs į polemiką, kurią j is labai M a n o a tminty je inž. Kos tas Augustas išliko ka ip a P , e 

mėgo, apžvalgas gerokai ištęsdavo. Dienraščio laba i m a l o n u s intel igentas žmogus, su kuriuo rasda-
puslapiams uždaryti yra nus ta ty tas t i k ra s laikas, vom d a u g bendros kalbos, ypač kultūriniais klausi
nes dienraštį reikia laiku pristatyti į paštą , kad mais . J o žinioje t a d a buvo „Naujienų" kultūrinis 
skaitytojus j is nevėluodamas pasiektų. T a i s la ikais pr iedas i r j i s praleisdavo A. T. Antanaičio. Alfonso pa t ek imus St. Vainoras žvelgdavo ne ii par t inio a r 

Amerikos paš tas buvo žymiai pat ikimesnis . Nako , St. Ju škėno ir kitų rašomus straipsnius apie >dwU>ginio taško. ( R U S daugiau) 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Praėjusių dienų nuotykiai 
V L A D A S R A M O J U S 

8 
Su šiais bendradarbiais ir teko dirbti pirmą 

kar tą gyvenime pradėjus spaustuvininko profesiją 
lietuvių socialistų leidžiamam dienraštyje, šimta
procentiniai rėmusiam Amerikos Lietuvių Tarybą , 
tačiau neglosčiusiam vis labiau stiprėjančios Lietu
vių Bendruomenės i r ypač L. Valiuko rezoliucijoms 
remti komiteto. 

„Naujienose" m a n tekdavo rinkti vedamuosius , 
dr. P. Grigaičio r a šomas kartais labai kov ingas 
apžvalgas ir atkarpą. T a i p pa t didžiąją dalį kultū
rinio priedo, kuris t ada turėjo Santaros-Šviesos 
skyrių, puikią vilniečio žurnalis to J e ron imo Cicėno 
skiltį „Dienų skeveldros". Rašydavo i r d a u g i a u įvai
rių liberalių pažiūrų bendradarbių, k a i p J . Pivariū-
nas , A. T. Antanait is , A. Nakas ir n e m a ž a i kitu. 
„Naujienų" kultūrinis pr iedas tais l a ika i s buvo 
tikrai įdomus. 

Dirbant spaustuvėje, y ra progos a r t imiau 
susipažinti ir bendradarbiaut i su redaktor ia is . 
„Naujienų" vyr. redaktorius tebebuvo dr . Pijus 

„Naujienose", jaučiausi sutikęs seną pažįstamą, tą 
gan liberalų skandinavišką socialdemokratą. 
Išsilaisvinęs iš koncentracijos stovyklos St. Vaino
ras pateko į Švediją ir kurį laiką ten gyveno. Todėl 

rašoio pirmąjį puslapį. 
tokius poetus, kaip Bernardas Brazdžionis, 

negali būti varžomos kokių nors ideologinių rėmų. 
Pasitaikė ir daugiau panašių atvejų, kai į žinomo 
visuomenininko, o ypač kultūrininko kūrybinius 

ir 

ma 
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A. A. MUZIKĄ 
STEPONAVIČIŲ 
PRISIMENANT 

Jo dešimties metų mirties sukakties proga 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Šių metų liepos 30 d. sukako 
dešimt metų, kai žemiškąją 
kelionę baigė taurus Amerikos 
lietuvis, muzikas, chorvedys ir 
dirigentas, visą savo gyvenimą 
pašventęs muzikai, dainai, scenos 
menui a.a. Kazys Steponavičius. 

J i s buvo įdomi asmenybė. 
S t a m b a u s sudėjimo, t iesus, 
aštrokų veido bružų, taikaus 
būdo, didelio ryžto ir Dievo ap
dovanotas neabejotinais gabu
mais, kurie jį ir nuvedė į muzikos 
ir dainos pasaulį. 

Kazys Steponavičius gimė 1905 
m. vasario 14 d. Brockton, Mass., 
lietuvių šeimoje. Kiek ūgtelėjęs, 
pradėjo domėtis muzika, nors jo 
tėvelis dažnai sakydavo savo 
va ikams , kad jo šeimoje 
muzikantų nebuvo ir nebus. Bet 
tėvelio žodžiai neišsipildė. Trys 
šeimoje vaikai pasuko muzikos 
keliu ir vienas iš jų Kazys. 

Tryliktuosius metus eidamas, 
Kaziukas smuiku nešinas jau 
eina pas pirmąjį savo muzikos 
mokytoją Miką Petrauską. 
Kaziuko bendraamžiai vaikai, 
sutikę „muzikantą" gatvėje su 
smuiku, juokiasi iš jo užsimojimų. 
Nežiūrint to, Kaziukas neatsi
sakė savo siekimų ir visa širdimi 
įsijautė į dainos ir muzikos 
pasaulį , t ikėdamas , kad jis 
galėsiąs daug gero padaryti tuo
metinėje gausioje ir gyvoje lietu
viškoje visuomenėje. Sulaukęs 
aš tuonio l ikos metų, įgijęs 
pirmuosius muzikos mokslus pas 
Miką Petrauską, tampa „diri
gentu", moko Brocktone vaikų 
chorą gražių dainų, o kad prieš 
savo dainininkus atrodytų vyriš
kesnis , užs iaugina dai l ius 
ūselius, su kuriais nebesiskyrė 
visą gyvenimą. 

Metams bėgant, talentingas 
jaunuolis Kazys Steponavičius 
skuba savo pasirinktuoju gy
venimo keliu. Persikelia nuo
latiniam gyvenimui į Chicagą, 
kur stipriai bangavo lietuviškas 
gyvenimas. Čia muzikos studijas 
tęsia Amerikos muzikos konser
vatorijoje, ją baigia B. M. laips
niu. Konservatorijos vadovybės 
kviečiamas jis joje pasilieka 
mokytoju ir dėsto studentams 
smuiko ir teoretinius dalykus. Ir 
čia bedirbdamas praleidžia savo 
gražiausių apie keturiolioka 
metų. Studijuodamas muziką, ly
giagrečiai lankė ir technologijos 
institutą, tačiau arčiau jam prie 
širdies buvo dainos ir muzikos 
menas ir šioje srityje pelnė sau 
duoną. 

Muzikas Steponavičius savo gy
venimo dienas skyrė pamėgtam 
darbui. Metų sąvartoje, įsigijęs 
mokslą, nuoširdžiai dirbo su 
lietuvių ir kitų tautybių chorais. 
Dar studentaudamas vadovavo 
Aido chorui Roselande, Lyros — 
Cicero, Birutės chorui Chicagoje. 
Porą metų vadovavo Kenoshos 
Dailės ratelio chorui. Bet bene 
ilgiausia vadovavo garsiajam 
chorui Pirmyn, su kuruo dirb
damas pastatė daug operečių, 
operų ir 1938 metų vasarą viešėjo 
neprikl. Lietuvoje ir koncertavo 
visoje eilėje Lietuvos miestų, 
duodamas net 21 koncertą. 

Ši kelionė neprikl. Lietuvon 
jauną Pirmyn choro dirigentą 
nepaprastai sužavėjo. Didžioji 
Amerikos lietuvių ekskursija ir 
gausus, gerai pasiruošęs Pirmyn 
choras Lietuvoje buvo nuostabiai 
gražiai sutiktas. Pirmyn choro 
koncertų klausėsi tūkstančiai 
žmonių. Choro pasiruošimas, 
repertuaro dainos, lietuviškumas 
džiugino lietuvių tautą. 

Choro dirigentas Kazys Stepo
navičius, savo kojomis palietęs 
Lietuvos žemę, matydamas džiū
gau janč ias ir sve ik inanč ias 
minias, plevėsuojančias Lietuvos 
vėliavas ir girdėdamas Lietuvos 

himną, sakoma, pats pravirkęs ir 
jo širdin nuo to laiko įaugo meilė 
Lietuvai, lietuviškajai dainai ir 
lietuviškajai muzikai ir t iems 
idealams jis paskyrė visą savo 
prasmingą gyvenimą. 

Kazys Steponavičius pasi
žymėjo ne tik muzikiniais ga
bumais, bet buvo ir geras orga
nizator ius . J i s buvo suor
ganizavęs lietuvišką simfonijos 
40 narių orkestrą ir su juo jau 
1929 metais pastatė pirmąsias 
operetes Birutę ir Bailų Daktarą. 

Su P i r m y n choru p a s t a t ė 
daugiau kaip keturiasdešimt 
operečių su simfoniniu orkestru, 
iš jų St. Šimkaus — Čigonus, Ch. 
Gluck — Gegužes Karalaitę, Fr. 
Lehar — Linksmąją našlę, Plan-
ąuette — KornevilHc varpus, 
operas P. Mascagni — Cavalleria 
Puslicana, G. Bizet — Carmen, G. 
Donizetti — Meilės eleksyrą, B. 
Smetanos — Parduotąją nuotaką. 

Buvo metų, kad Pirmyn choras 
buvo kiek pritilęs. Tačiau Kazys 
Steponavičius vis gyveno nerimu 
ir dėjo pastangas, kad choras vėl 
išeitų su operomis ir operetėmis 
į lietuviškąją sceną. 

1970 m. birželio 10 d. Alės ir 
Kazio Steponavičių namuose 
susirinkę buvę solistai ir Pirmyn 
choro valdybos nariai aptarė nau
jos veiklos planus, ir Pirmyn cho
ras , vadovau jamas Kazio 
Steponavičiaus, vėl išeina į sceną 
su šauniais pastatymais. Pra
dedant 1971 ir baigiant 1976 m. 
pastatė J . S t rausso Šikšno
sparnius, F. Lehar — Linksmąją 
našlę, Strausso — Čigonų baroną, 
R. Planąuette — Kornevilio var
pus, Schuberto-Rombergo Meilės 
dainą ir paskutinį pastatymą Le-
haro — Grafas Liuksemburgas. 

Bet darbštųjį muziką Kazį Ste
ponavičių ištinka sunki liga. 
1974 m. išgyvena stemplės vėžio 
operaciją, po jos gerokai su
stiprėja ir su dideliu entuziazmu 
pastatė paskutiniąsias tris ope
retes, o su Grafu Liuksemburgu, 
praėjusiu su nepaprastu pasi
sekimu Chicagoje, planavo aplan
kyti ir Clevelandą. Deja, iš naujo 
liga ėmė progresuoti ir po didelių 
pastangų Mayo klinikose ne
bepavyko išgelbėti jo gyvybės ir 
amžiams užgeso 1976 metais 
liepos 30 d. 

Velionio didžiausias gyvenimo 
džiaugsmas ir viltis buvo jo my
lima žmona Alė ir dukrytė Ra
moną. Jis didžiąją gyvenimo dalį 
praleidęs muzikinėje veikloje, 
paskutiniaisiais metais buvo 
nutaręs daugiau laiko skirti savo 
šeimai, dukrytei Ramonai ir sau 
pačiam. 

Dukrelę Ramoną jis augino 
lietuviškoje dvasioje, kalbėjo jai 
apie gražią Lietuvą, apie Lietu
vos gražias dainas. Jis rūpes
tingai ją vežė į lituanistikos mo
kyklas, su ja visa šeima drauge 
keliavo į repeticijas, o mažoji 
Ramoną, besiklausydama dainų 
ir muzikos, išmokdavo statomų 
veikalų žodžius ir „dainuodavo", 
kuo tėvelis labai džiaugdavosi. Jų 
namuose teskambėjo tik lietuviš
kas žodis ir tuo norėta augančiai 
dukrelei įdiegti meilę ir lietuvių 
kalbai bei Lietuvos kultūrai. 

Jo mylima žmona Alė buvo jo 
gyvenimo palydovė, sunkaus dar
bo talkininkė ir sumanymų ska
tintoja. Todėl šio skaudaus ne
tekimo akivaizdoje žmona Alė ir 
dukra Ramoną išgyveno skau
džias ir niekada nepamirštamas 
valandas. 

Grįžtant prie a.a. Kazio Ste
ponavičiaus veiklos , t e n k a 
pažymėti, kad jis ilgoką laiką yra 
mokęs tris kroatų ir vieną serbų 
chorus. Dirigavęs jungtiniams 
chorams Dainų šventėse, daly
vavo chorų varžybose, muzikos 

Muz. Kazys Steponavičius — 1905.11.14— 1976.VII.30. 

festivaliuose, vis pasiekdamas 
gražių laimėjimų. 

Už nuopelnus L ie tuva i , 
lietuviškajai kultūrai velionis 
buvo apdovanotas Lie tuvos 
vyriausybės Gedimino ordinu. 
Savo kūrybos kelyje yra parašęs 

keletą dainų, Karnavičiaus Lie
tuviškąją rapsodiją pritaikė cho
rui, orkestrąvo beveik visas sta
tomas operas ir operetes, aran
žavo dainas chorui. 

Muz. Kazio Steponavičiaus di
džioji ir geroji savybė-talentas ir 

taktas, mokėjimas su visais ir 
visų pažiūrų žmonėmis gražiai 
sugyventi, todėl ir jo vadovauja
muose choruose dainavo keletos 
kartų lietuviai. J is žavėjo savo 
energija ir darbu ir lietuviškąją 
visuomenę. Jo paliktus darbus ir 
šviesų atminimą ilgai minės lie
tuvis ir Lietuva. 

Ir jeigu kada keliausi Tautinių 
kapinių takais, stabtelėk minu
tėlei prie a.a. muziko Kazio 
Steponavičiaus kapo. Paminkle, 
sukur tame s k u l p . R. Mozo-
liausko, iškalti šie prasmingi 
velionio gyvenimą nusakantys 
žodžiai: „Pamilęs Lietuvą iš tolo 
jis tiltą nutiesė iš muzikos garsų, 
tarp čia atklydusių ir tėviškės 
„namų". Šalia teksto iškaltas Ge
dimino ordinas, kuriuo velionis 
buvo dekoruotas. 

Bent trumpomis akimirkomis 
stabtelėjome t ies garbingojo 
Velionio a.a. Kazio Steponavi
čiaus reikšmingesnių darbų. O 
jis jų paliko daug. Jis išeida
mas negrįžtamai paliko didelę 
spragą lietuviškoje dainoje ir 
muzikoje. Nutilo ir jo kūdikis Pir
myn choras, tiek daugelį metų 
aidėjęs lietuviams. 

Jo šviesų atminimą su meile ir 
dėkingumu minės ilgai, ilgai jo 
gyvenimo palydovė Alė ir taip 
karštai mylėta dukrelė Ramoną, 
kurios abi, lyg šviesūs žiburėliai 
gūdžią naktį, dabar dažnai su
švinta ir l ietuviškos veiklos 
horizontuose. 

Garbingąjį velionį žmonos ir 
dukros dėka prisiminsime šv. 
Mišių aukoje rugpjūčio 10 d. 
10:15 vai. Jėzuitų koplyčioje. 
Amžinoje tėviškėje, Tau, darbš
tusis lietuvių tautos sūnau, te
skamba Tavo mylėtos dainos ir 
muzika. 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTEO REAL ESTATE 

PASIKALBĖKIM, DIEVE 
Neseniai Lietuvos krikščio

nybės jubiliejaus komitetas Są
moningo tikėjimo metų proga iš
leido Liudos Rugienienės knygelę 
vaikams „Pasikalbėkim, Dieve". 
96 psl. Iliustravo dailininkė Biru
tė Rauckienė. Kalbą peržiūrėjo 
Juozas Vaišnys, SJ. Spausdino 
Mykolo Morkūno spaustuvė, Chi-
cago, Illinois. Kaina — 2 dol. 

Autorė knygą dedikuoja „Mūsų 
tautos jaunimui". J i , atrodo, tai
koma pradžios mokyklos amžiaus 
— 6-12 metų vaikams, išsilaiky
dama jų patirties ir jiems supran
tamos kalbos bei sąvokų ribose. 
Trumpų maldelių tekstai (po 
vieną kiekviename puslapyje) 
pirmiausia dėmesį kreipia į 
aplinką: visatą, gamtą, metų 
laikus, savo paties kūno ir dva
sios galias, lietuviškąjį paveldė
jimą, kaip jį pergyvena jaunieji, 
kasdieniniame gyvenime ir savo 
asmenybėje sutinkamas kliūtis, 
ki tus žmones, ypač tuos, kurie 
reikalingi pagalbos. Trumpo 
žvilgsnio akimirka savaime tam
pa santykiu su Dievu — nes J i s 
visoje tikrovėje dalyvauja, ją už
sklendžia, teikia jai prasmę. Pa
vyzdžiui, „Kartais bažnyčios lan
go vitraže/ netikėtai sužiba/ 
saulės spindulys, ir man atrodo,/ 
Viešpatie,/ kad Tu mums pri
meni,/ jog visuomet esi kartu..." 
<p. 89). 

Šie pokalbiai su Dievu suskirs
tyti į šešis skyrius. Pirmasis, kaip 
ir jo pavadinimas — „Nuostabus 
pasaulis" nusako, kviečia ste
bėtis pasaulio grožiu ir paslap
t im, o taip pat ugdyti rūpestį 
žeme saugoti. I šitą skyrių iterp-

' ta malda „Šv. Komunija" išryš
kina sakramentinį pasaulio su
pratimą, kuris yra gyvas per visą 
knygą. Tai vienas vertingiausių 
šios knygelės bruožų, kurį. tiki
masi, pajaus ją naudojantys jau
nieji. Būdinga, kad net plast
masė, kuri taip dažnai nau
dojama kaip simbolis viso to, kas 
yra negerai su mūsų pasauliu, čia 
yra proga Dievui padėkoti už 
žmogaus protą, sugebėjusį ją iš
rasti ir išjos nuostabius daiktus 
gaminti. Gaila tik, kad maldoje, 
rišamoje su Halley kometos pasi
rodymu šiais metais, kometos 
vardas visus tris kartus rašomas 
klaidingai. 

Antrasis skyrius „Vasara ir sto
vyklos" skirtas svarbiajam tarps
niui jauno žmogaus gyvenimo 

metiniame cikle — vasaros ato
stogoms, kurios itin geras laikas 
pajusti Dievo artumą: pavakarės 
ramybėje, saulėlydyje, lietingą 
naktį palapinėje, prie laužo su 
draugais , kur ių veidai tada 
„kažkaip kitaip atrodo". Skyrius 
„Daug dovanų ' sutelkia dėmesį 
į daugelį dalykų, už kuriuos Die
vui priklauso dėkingumas: už 
klausą, rankas, akis, kalbą, ko
jas, lytėjimą. Kūčių valgius, 
mamą, tėtę, senelius. „Šeši šim
tai metų" žvelgia į Lietuvą, jos 
tautinę ir religinę tradiciją kaip 
Dievo dovaną mums, kurie esame 
savo tautos nariai. Tai dovana, 
kurią sudaro ir Lietuvos krašto 
grožis, ir Šiluvos Marijos vizija, ir 
šeši šimtai metų nuo Lietuvos 
krikšto, ir šv. Kazimieras, ir 
mūsų buvimas Amerikos lietu
viais, ir knygos, šeštadieninės 
mokyklos, jaunimo organizacijos, 
mokytojai ir vadovai, ir trispalvė 
vėliava, dėl kurios džiaugiamasi, 
„kad Amerikos lietuviai pirmie
ji šias spalvas vėliavai sugalvojo, 
nes, Dieve, ir aš esu Amerikos 
lietuvis" (p. 63). 

Skyrius „Padėk man. Viešpa
t ie" skirtas paskatinti jauna 
žmogų pasiguosti Dievui, kada 
nelaimingas, kai draugai skau
dina, kai supyksta, kai sunku 
pradėti darbą, pvz., pamokas 
ruošti, išreikšti savo norą būti tei
singam, geram, dalintis Dievo do
vanomis, pasitikėti Dievo pa
galba. Bet pati svarbioji knygos 
dalis turbūt bus paskutinis jos 
skyrius — „Gyvųjų Dievas". Čia 

išsakoma rūpestis vargšais, ser
gančiais, visais žmonėmis, „visų 
rasių ir visų tau tų" , pabrėžiama 
Dievo meilė ir gailestingumas, ir 
iš to pergyvenimo kylantis noras 
būti labiau į Jį panašiu. Reikš
minga, kad knygelė baigiama 
Velykų malda: „Ačiū už pažadą, 
kad visi mes prisikelsim ir kad 
Tu esi visos gyvybės Dievas" (p. 
91). 

Reikia tikėtis, kad knygelę 
bevartydamas ir į ją įsiskai-
tydamas vaikutis, paseks jos pa
vyzdžiu ir pats savais žodžiais tęs 
pokalbį su Dievu. Autorė temų 
parinkimu ir kalbos paprastumu 
bus jam parodžiusi būdą melstis, 
kurio j is ligi šiol galbūt nelaikė 
malda. Tai būtų didelis šios 
knygelės pasiekimas. 

C H E M I N I A I 
G I N K L A I 

Belgija rengias i pasiūlyt i 
uždrausti cheminius ginklus 
netrukus įvykstančioje Jung
tinių Tautų nusiginklavimo 
konferencijoj Ženevoj. Pasiūly
mas lies palaipsnį chemi
nių ginklų sunaikinimą. Ta ip 
pat reikia t iksl ia i nus ta ty t i 
juridišką definiciją, k a s yra 
chemiški ginklai ir sudaryt i 
e samų i n v e n t o r i ų . T a i p 
p r a n e š a U ž s i e n i o r e i k a l ų 
ministerija. Belgija dės visas 
pastangas, kad tiek gamyba , 
tiek var toj imas chemiškų 
ginklų būtų uždraus tas . 

T. 

Ieškoma lietuviškai kalbanti 
moteris prižiūrėti 1-rių metų vaiką 
3 dienas į savaitę. 

Skambinkite 460-9123 

OPEN HOUSE BY OVVNER 
Sat/Sun. Aug. 9 & 10. 1 to 5 pm 8123 S 
Homan (Between Puiaski & Keozte) 
Modern brick ranch w/AC, disrtwasher, din-
ing rm.. Finished basement family cm 
w/fireplace & bar, extra shower, lots of 
storage space, 2-car garage. 

FOR RENT 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

M I 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 376-59% 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-6654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Ftood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel . 636-2960 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti ar 
pakeisti ką nors savo name? Tai viską 
padarysiu už prieinamą kainą. 

471-2406. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos i r drobės. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chlcsgo, IX 60629 

R£/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS' 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

No. 663 - 45th & Pulaski - 2-jų mie
gamų mūrinis, 25 m. senumo. Modern. 
virtuve ir vonia. Švarus rūsys pobūviams. 
Naujas centr. pečius ir stogas. Labai 
geram stovy. Šv. Bruno parap. Skambin
kit dabar. 

No. 669 — Pravažiuokite — gyventojų 
netrukdykite - 3533 West 66 Place. 6 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypas 
su šoniniu įvažiavimu i naują 2-jų maš 
garažą. Pusiau įrengtas rūsys. Alumi-
nijaus soffit & fascia. Nauji žiem langai. 
Naujai dažyta viduje ir lauke. Uždaras 
porčius galėtų būt TV kamb. ar ketvirtas 
miegamasis. Tuojau galima užimti. Pusė 
bloko iki parko. įmokėti $3,100. 
Skambinkite dabar. 

No. 652 — 57th & St. Louis - Gimin
ingas gyvenamas arba pelno uždirbi
mas — 5 kamb. mūr. namas su 2 didž. 
mieg. ir uždaryta apšildoma veranda. Ge-
rs3 3 mieg. rūsio butas motinai arba 
įSnuomavimui. 2 maš. mūr. garai, naujas 
katilas, naujai įvesta elektra, ir nauji 
kilimai. Puikus pirkinys - tik $ W.9(K> 
Skambinkite dabar. 
. - • . i ••' i 

No. 575-r«7UHr Lawndale. 6 kamb 
niur. namas Ar Joniniu (Važiavimu. 3 
karališki mieg., IViprausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis saldymas, didokas sklypas 
su foniniu įvažiavimu, nauja krosnis ir 
stsgss, 2 msJ. garai. Ilgai neliks par 
davimui. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiai? sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 
O 'BRIEN FAMILY REALTY 

Ona Keraminienė ift Rockfordo. 
meno dirbinių. 

111. prie savo iSd^tytų tautinių 
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DRAUGE GAUNAMOS NAUJAUSIOS KNYGOS 
ATGIMUSI DAINA. Ispanų poezijos antologika. 

Pov. Gaudys. 312 psL 1986. Chicago $ 8.00 
AUŠRA, VU tomas. 1982 m. birž.-1983 m. vasaris 

Red. Jonas Damauskas. 296 psl. 1986. Chicago $ 7.00 
DIENORAŠČIAI. Eilėraščiai. 1970-1982. Jonas Mekas 

76 psl. 1986. New York __ $5.00 
KUR BĖGA SESUPĖ. Romanas. J. Vizbaras-Suduvis 

245 psL 1986. Chicago „ $10.00 
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ. Juozas Masilionis 

180 psl. 1985. Chicago $9.00 
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATIJA. Istorinė apžv. 

J. Vilčinską. 397 psl. 1985. Londonas m.v. $20.00. k.v $22.00 
BALTOS VĖLIAVOS. Romanas. Jurgis Gliaudą. 275 psl. 

1984. London $8.00 
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS, II laida, Stasys Yla. 

180 psl. 1985. Chicago. „ $20.00 
NAIKINAMIEJI. Politinio kai. pasakojimai. Ava Saudargienė. 

224 psl. 1986. London. m.v. $9.00, k.v. $10.50 
NEPAPRASTI ĮVYKIAI AŠTUONIOLIKTOJE GATVĖJE. 

Apysaka. A. Kuhiiutė. 117 psl. 1986. $4.00 
MJL2INAI IR SLIBINAI. Sat eilėraščiai. Balys Pavabalys. 

80 psl. Chicago. 1984 $ 5.00 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA, J. Vaišnys, SJ. 

240 psl. 1985. Chicago. $8.00 
PRIESAL Raštų rinkinys. Fab. NeveraviCius. 

168 psl. London _ mv. $7.50, k.v. $9.00 
PORTUGALŲ NOVELE. Sudarė Pov. Gaudys. 414 psl 

1986. Chicago __ $12.00 
RASTAI, V tomas. Juozas Brazaitis. 547 psl. 1984. Chicago $15.00 
SAULĖLYDIS. Apysaka. Bronė MockuvienėL 183 psl. 

1885. Chicago _. $7.00 
ŠEIMINE IR PREZIDENTINE LIETUVA. Jonas Švoba. 

422 psl. 1985. Cleveland $10.00 
SUVA2IAVTMO DARBAI, X tomas A. I.iuima, SJ. 

390 psl. 1984. Roma „ $30.00 
ŠVENTO KAZIMIERO PENKSWTIS. 1484-1984. B. Raugas. 

478 psl. 1985. Brooklyn _ $15.00 
TEKSTAI APIE TEKSTUS. Straipsnių rinkinys. T. Venclova, 

240 psl. 1985. Chicago „. $19.00 
TRAKAS. Eilėraščiai. Leonas Lėtas. 126 psl. 1981 $ 0.00 
20D2IAI NUO NEMUNO. Eilėraščiai i$ Liet. Jonas Ghrtaris. 

190 psl. 1985. ,....- _ „ $8.00 
IŠLAISVINIMO TEOLOGUA. Antanas Maceina. 119 psl. 

1986. Torontą $ 5.00 
-, #». 

Užsakymus siusti: 
Draugas, 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 

Pastaba: Užsakant knygas per paštą pinigų nesiųsti, užsimokėsite 
gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiuntimo Išlaidos. 
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NOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

VAIKAI PAGERBĖ 
TĖVĄ 

Pokalbyje lietuvių katalikų labdarių sąjungos seimo metu. Iš kairės 
valdybos vicepirmininkas dr. Vytenis Darnusis ir tarybos narys 
Vytautas Šoliūnas. N u o t r J o n o R u p r i o 

NENUMATYTI LITO 
PROJEKTO 
SUNKUMAI 

Dėl nenumatytų kliūčių Lito 
projektas Lemonte užsitęsė. 
Maždaug prieš tris mėnesius 
p l a n a v i m o k o m i s i j o s 
išnagrinėtą ir priimtą projek
tą turėjo patvirtinti Lemonto 
miestelio taryba Atrodė, kad 
šis patvirtinimas, atliekamas 
bendrame posėdyje balsavimo 
būdu, bus daugiau tik papras
tas procedūrinis reikalas, bet 
ne esminis klausimas. Tačiau 
atsitiko kitaip, nes atsirado 
visiškai nesitikėtas poros 
žmonių pasipriešinimas. Dėl 
to pasipriešinimo balsavimas 
net tris kartus buvo atidėtas. 
Iš pradžių balsavimas buvo 
numatytas birželio pabaigoje, 
vėliau nukeltas j liepos 14 d., 
dar vėliau — į liepos 28 d., 
į rugpjūčio 11 d. Pagaliau, 
vienam tarybos nariui primyg
tinai reikalaujant, miestelio 
taryba sušaukė du nenuma
tytus posėdžius projekto 
svarstymui paspartinti ir 
rugpjūčio 4 A šį klausimą 
balsavo. Čia įvyko Litui ir vi
siems Lemonto gyventojams 
visiškai netikėta staigmena. 
Miestelio taryba kurią sudaro 
šeši nariai, bet posėdyje daly
vavo tik penki, tokiam projek
tui, koks jai buvo pateiktas 
balsuoti, trim balsais prieš du 
nepritarė. 

Šis balsavimas iš tikrųjų 
buvo didelis netikėtumas, ir 
niekas negali suprasti, kodėl 
reikalai taip pakrypo. Iki to 
balsavimo daugumos tarybos 
narių nusiteikimas rodė, kad 
projektui priimti jokių kliūčių 
nėra. Čia staiga atsirado kokia 
nors neaiški politika, ypač iš 
vieno tarybos nario, kuris, 
matyt, sugebėjo pakeisti vieno 
savo kolegos nuomonę ir 
prikalbėjo jį pasisakyti prieš 
tą projektą. Žinoma. Litui tai 
nėra malonus reiškinys, 
tačiau nėra nė pasaulio pabai
ga. Ypač, kad tokiais balsa
vimo duomenimis labai 
n e p a t e n k i n t i L e m o n t o 
gyventojai, kurie, su šiuo 
projektu susipažinę, jį labai 
rėmė. Tarp miestelio gyvento
jų reiškiamas net ir pasipikti
nimas ir keliamas susirūpini
mas bei klausiama, ko gi tie 
prieš projektą balsavę trys 
tarybos nariai iš tikrųjų 
siekia? Aišku, ne visas šimtas 
nuošimčių Lemonto gyvento
jų taip galvoja yra ir priešta
raujančių, bet bent iki šiol 
atrodė ir tebeatrodo, kad tokių 
prieštaraujančių tėra labai 
nedaug. Projektui pritarė 
lemonto verslininkų sąjunga 
(Chamber of Commerce). 
mokyklų skyrius, parkų 
skyrius, policija, ugniagesiai 
ir kelios kitos organizacijos, 
".et raštais raginusios mieste
lio tarybą už tą projektą 
pasisakyti . Toks tarybos 
sprendimas yra staigmena ir 
mums, lietuviams, ypač 
Lemonto apylinkėse gyvenan
tiems, kurie jau labai sparčiai 

Liepos 19 d. Maironio Parko 
žemutinėje salėje Algirdas, 
Mindaugas ir Vytautas Zen-
kai suruošė savo tėveli ui, sulau- *0i?\ . 
kusiam pensininko amžiaus, A1g""das taip 

Lietuvių Bendruomenę ir 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
skyrių. Po kelių metų persi
kėlė gyventi į Worcesterį. 
Netrukus pradėjo studijuoti 
Worcester Industrial Techni-
cal institute Baigęs, nuo 1964 
metų pradėjo dirbti inžineri-

pat išlaikė 

sostinę Washingtoną ir t.t. 
biais metais organizuojama j 
Kanadą. Tai tik keli paminėti 
jo iniciatyva atlikti darbai. 
Baigdamas savo kalbą, kuo
pos vicepirm. g.š. K. Čėsna 
palinkėjo ir toliau taip gražiai 
vadovauti kuopai, kuri pasi
žymi solidarumu. 

Šios sukakties proga ižd. F. 
Spirauskienė ir sekr. J. 
Miliauskienė kuopos vardu A. 
Zenkui įteikė dovaną—dai-
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kalbą, šauliui — inž. E. Mei
lui, Jr. už vakaro pravedimą. 
Sesėms, broliams šauliams, 
šaulėms. Ragino savo širdyse 
niekada neužmiršti vienas 

šaunų pagerbimą. Sukvietė S t a t e . R e a l E s t a t e e g z a m i n u s lininko A. Galdiko paveikią -
gimines, d raugus , pažįs- ir turi „Real Estate Brokers 
tarnus, kai kurių lietuviškų Pažymėjimą ir leidimą pirkti, 
organizacijų p i rmininkus , P«™*«* ^talnoj.-,-::. 
mūsų valstijos seimo atstovą 
W. Glodį. Svečių ta rpe 
dominavo Trakų rinktinės 

„Tolimi Sodai". 
A. Zenkus 1972 m. buvo 

išrinktas Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirmininku. Su 
trumpa pertrauka ir šiuo laiku 
eina šias pareigas, rūpinasi 

Persikėlęs gyventi j Worces-
terį Algirdas nesitenkino vien 
darbu, studijomis, šeimos 

Šauliai nes su^a\tuvln"inkas auginimo rūpesčiais, jis tuojau kuopos tautiniu~ir kultūriniu 
yra ne tik buvęs šaulių rink- i8*)*"1** 1 M e n o meSėJU ratel}. klestėjimu. 
tinės pirmininkas, bet daugelį J*uvo vienas iš organizatorių i974 m. už šaulišką ir lietu-
metų yra Dr. Vinco Kudirkos K u i t ū r o s N 1 " * P n e Lietuvių višką veiklą apdovanotas 
šaulių kuopos pirmininkas. Bendruomenės skyriaus, kuris 
Buvo malonu svečių tarpe Pfr . d e š u n ^ m e ^ 
turėti LSST garbės pirminin- P l ač l ž* * į į * \ A . 
ką prof. dr. V. Mantautą. l š a u f > Pauliškoje šeimoje. Jo 

Vakaro programai vado- tėveliai nuo 1924 metų 
Lietuvos Saulių 
Šaulišką dvasia 

buvom .pradėję rūpint is 
seminarijos pastato paverti
mu i š e i v i j o s c e n t r u , o 
jo aplinkos — nauja lietu
viška gyvenviete. 

Bet kol kas tebūnie tai tik 
staigmena, sudaryta vieno 
a rba , daug iaus ia i , dviejų 
polit ikuojančių Lemonto 
miestelio tarybos narių, kurie 
tikriausia nė patys nesiekia 
visiško projekto atmetimo, o 
greičiau tik savotiško pasi-
skardenimo. Taip tuos balsa
vimo di. menis priima ir 
Litas._Jo /adovai ir miestelio 
pareigūnai žino, kad visas 
projektas paruoštas taip, kaip 
reikalauja miestelio apskrities 
ir Illinois valstijos įstatymai. 
Nuo jų projekte nėra nė 
mažiausio nukryp imo — 
patenkintos visos sąlygos ir 
visi reikalavimai. Iš Lito 
pusės padaryta kai kur net 
daugiau negu visokios taisyk
lės reikalauja. Taigi projekto 
nepriimti nėra jokio pagrindo. 
Užtat Litas visiškai nenusi
mena ir to balsavimo neprii
ma kaip baigminio sprendi
mo. Kažin ar taip būtų buvę 
nubalsuota jeigu tame tary
bos posėdyje būtų buvę šeši 
nariai, nes jeigu balsai būtų 
pasiskirstę po lygiai — 3:3, tai 
miestelio burmistras turėtų 
teisę balsuoti sprendžiamuo
ju, pusiausvyrą pakeičiančiu 
balsu. O burmistras Lito 
projektui nuoširdžiai pritaria. 

Lito advokatas Domanskis 
šiuo metu tariasi su miestelio 
advokatu dėl to nutarimo 
persvarstymo. „Kabliukų" 
yra. Atrodo, kad didelį spaudi
mą išvystys ir Lemonto 
gyventojai, kurie vieną kartą 
jau buvo pavojuje toje vietovė
je matyti Illinois valstijos 
kalėjimą ir kažkokius neklau
žadų pataisos namus. „Kas 
tokių nori?" — kalbasi jie tarp 
savęs, piktindamiesi miestelio 
valdžios labai neišmintingu 
pasielgimu. Labai nepaten
kinti ta valdžia ir dabartiniai 
šios nuosavybės savininkai 
Šv. Vincento vienuolija. Jie 
irgi turi įtaką. Todėl aplamai 
nei Lito vadovai, nei lemontiš-
kiai negalvoja, kad tais balsa
vimais projektas būtų palaido
tas. Jie galvoja, kad jis vistiek 
bus priimtas ir pradėtas 
vykdyti. Gaila tik to be pras
mės išeikvoto laiko, nes dėl 
visokių procedūrinių klausi
mų tas persvarstymas gali ir 
ilgiau užsitęsti. 

B. Nainys 

Nuolatos stenkitės savyje 
naikinti galios troškimą; ne
ieškokite garbės ir liaupsinimo 
— visa tai gali jūsų sielą su
gadinti. O ypatingai saugo
kitės minties, kad turite tokių 
dorybių, kurios kitiems yra 
nepasiekiamos. 

K. Noetzel 

tėveliai 
vavo Dr. Vinco Kudirkos kuo- priklausė 
pos šaulys inž. E. Meilus, Jr . I •s'i-*u-1«ai 

salę sukaktuvininką ir jo 
žmoną atlydėjo jauniausias 

pasiliko jo širdyje. 1971 m., 
steigiant Worcestery šaulių 

sūnus Vytautas , prisegęs kuopą, Algirdą matome stei-
abiems po gėlę. Svečiai juos *'~™*™ >^ 
sutiko atsistojimu ir ploji
mais. Vyriausias sūnus Algir-
das pakvietė visus svečius ' J*? 8 P l e n t e Dr. Vinco Ku-

buvo pirmasis kuopos sekre
torius. Nuo to laiko visas savo 

pakelti šampano taures į jų 
tėvelio sveikatą. Sugiedota 
„Ilgiausių Metų", griausmin
gai nuskambėjo „Valio!" 

Prieš vaišes maldą sukal
bėjo vakaro vedėjas. Po vaišių 
jis perskaitė gautus raštu svei
kinimus iš įvairių vietovių, net 
iš Lietuvos nuo brolio ir kitų 
giminių. 

Žodžiu sveikino LŠST gar
bės pirmininkas prof. dr. V. 
Mantautas. Trakų šaulių rink-

dirkos šaulių kuopai 
1978 m., jo kieto darbo ir 

pasišventimo dėka, Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios 
šventoriuje kuopa pastatė 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklą. J is rūpinosi lėšų 
telkimu ir paminklo projekto 
paruošimu. 

Daug metų organizuoja 
ekskursijas į lietuvių kultū
rinius renginius: Lietuvių 
Dienas Chicagoje, Tautinių 
šokių šventę Clevelande, tinės pirm. V. Bajerčius, 

Martyno Jankaus šaulių kuo- P i j u s i a i s metais j šio krašto 
pos pirm. inž. J. Stašaitis, 
Jono Vanagaič io šaulių 
kuopos pirm. S. Augonis. Visi 
sveikintojai įteikė po dovanė
lę. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopos vicepirm. g.š. K. 
Čėsna. Vakaro vedėjas prista
tęs tėvui pagerbimą suruo-
šusius sūnus, suglaustai papa
sakojo garbės šaulio Algirdo 
Zenkaus gyvenimo kelią nuo 
Chicagos į Lietuvą ir vėl iš 
Lietuvos atgal į JAV-es. 

Algrido Zenkaus tėvai į JAV 
atvyko prieš Pirmąjį pasau
linį ka rą . A p s i g y v e n o 
Chicagoje; čia gimė Algirdas. 
1922 m. grįžo į Lietuvą. 
Apsigyveno tėvo tėviškėje 
Švenčionių apskrity, kuri buvo 
tuo laiku lenkų okupuota. 
Tėvas savo namuose įsteigė 
slaptą lietuvišką mokyklą. Po 
metų Zenkų šeima turėjo bėgti 
iš Vilniaus krašto į Nepri
klausomą Lietuvą. Apsigy
veno Kaune. Algirdas pradėjo 
mokytis. Būdamas gimnazi
joje priklausė skautų Brolijai, 
o studijuodamas Technikos 
mokykloje, priklausė Techni
kos mokyklos šaulių būriui. 
Mėgo poeziją, literatūrą, pri
klausė literatūros būreliams. 
Rašė į moksleivių žurnalą 
„Mokslo Dienos", „Skautų 
Aidą" ir „Technikumą". Gim
naziją baigė vokiečių okupaci
jos metais. Pradėjo studijuoti 
med ic iną , be t vok ieč ių 
okupacinė valdžia neleido S 
toliau mokytis. S 

1941 m., prasidėjus rusų-vo- | 
kiečių karui, dalyvavo suki- s 
lime. Tais pačiais metais iš- 3 
laikė konkursinius egzaminus S 
ir buvo priimtas į Kauno s 
Dramos studiją, kurioje išbuvo • 
iki pasitraukimo į vakarus. ; 

1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją. 1947 m., kaip Amerikos 
pilietis, atvyko į Ameriką ir po 
šešių mėnesių įstojo į JAV 
kariuomenę ir buvo pasiųstas į 
Korė ją . P o dvejų metų 
gavo Master Sargent laipsnį. 
Kaip instruktorius grįžo į 
Ameriką mokyti kadrą mino
svaidininkais. 1952 m. išėjo į 
atsargą. Vedė ir apsigyveno 
New J e r s e y v a l s t i j o j e . 
Dienomis dirbo. vakarais 
studijavo Drake College. Ją 
baigė ir gavo Jr. Accountant 
pažymėjimą. Gyvendamas 
New Jersey valstijoje buvo 
„Spiritus movens", kuriant 

Mūsų mielai ir gerbiamai 

A.tA. 
ELENAI MATUTIENEI 

iškeliavus į negrjžtančią Amžinybę, dukrai AUDRO
NEI GULBINIENEI su vyru RIMU sūnui EUGENI
JUI KNIUKŠTAI su šeima ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą. 

Sofija ir Norma n Burstein 

MIELAM DRAUGUI 

A.+A. 
ALEXUI BARADUI 

mirus, jo žmoną GENUTĘ ir jų gimines užjaučiam ir 
kartu liūdime. 

Herminia Bagdonienė ir šeima 
Albinas ir Jean Baniai ir šeima 

kito ir dirbti toliau lietuvišką, 
šaulišką darbą kol pajėgsime. 
Kvietė visus vaišintis, links
mintis, šauliškoje dvasioje 
praleisti vakarą. 

J.M. 

Šaulių Žvaigždės medaliu, 
išvystė 1980 m. Šaulių Žvaigždės ordi-
Zenkus nu. 1983 m. pakeltas kuopos 

Garbės šauliu. Buvęs Naujo
sios Anglijos šaulių rinktinės 
pirmininku. 

Šalia šauliškų pareigų, yra 
Lietuvių klubo reikalų vedė
jas. Narys Lietuvių labdaros 
dr-jos. 

Kalbėjo ir visi trys sūnūs. 
Kiekvienas padėkojo tėvui už 
rūpestį, globą, išauklėjimą, 
išmokslinimą. Linkėjo daug 
gražių ateities dienų, geros 
sveikatos ir sėkmės žuveles 
gaudyti. 

P a b a i g o j e k a l b ė j o ir 
sukaktuvininkas. Buvo giliai 
sujaudintas. Priminė, kad 
pasigenda tų, su kuriais kartu 
dirbo: K. Prapuolenis, A. 
Venclauskas, V. Dabrila. P. 
Račiukaitis. Jų mūsų tarpe 
nėra. Padėkojo visiems už atsi
lankymą, gautas dovanas, 
vaikams už suruošimą vaišių 
jo garbei . Kuopos pirm. 
vicepirm. g.š. K. Čėsnai už 

A.+A. 
MONIKAI DULIENEI 

mirus, vyrui KAZIMIERUI — Tauragės apskr. Mo
kyklų Inspektoriui, jo šeimos nariams ir visiems arti
miesiems reiškiam nuoširdžią užuojautą. 

Leonas Keženius — inspekcijos tarnautojas 
Stasė Keženienė — Tauragės m. mokytoja 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • 

JONĄ S PU Z1N AS 

RINKTINIAI RASTAI I 
FROISTOKe 

"Šiam leidiniui J- Puzino raštus atrinkti talkino dr 
Marija Gimbutienė, dar Lietuvoje pas jį baigusi proistorę S 
ir gerai susipažinusi su jo paakelbtaisiaia darbais" — taip J 
rašo Antanas Mažhuia knygos pradžioje. Sį leidinį sudaro -
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir Svetur išleisti dar-
M L M f * 

RINKTINIAI RASTAI II 
KULTOROS IR POLITIKOS ISTORIJA 

j Leidinys suakiratytas į tris skyrius: Miestų istorija, 
S Kultūros istorija ir Politikos istorija. 750 pM. 
S Abu tomus spaudai paruošė Antanas Mažiulis. Knygos 
! dkklio formato, daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išleido Li-
j tuanistikos Instituto leidykla 1983. Kaina mx persiuntimu 
: už du tomus $37.50. 
\ Ufedcymus siusti: DRAUGAS, && W. 6Srd 8t, 

Chioago, 1L 606t9 

! 
• 

JL 

A.tA. 
Eleonora Ardickienė 

(STANKAITĖ) 

Po sunkios ilgos ligos mirė rugpjūčio 5 d. 1986 m. 230 
vai. p.p., sulaukusi 85 m. amžiaus. 

Gimė lietuvoje, Viekšniuose. Mažeikių apskrityje. 
Gyveno ilgą laiką Kybartuose. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleonora Švedienė, 

žentas Raimundas Juozas, duktė Valerija Banienė, sūnus 
Vytautas, marti Laima, anūkai, proanūkai ir kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas rugpjūčio 7 d.ketvirtadienį, nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas Daimid koplyčioje. 433034 S California. 

laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 8 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
Art. mjr. Kazys Šimėnas 

Gyveno Bostone, Mass.. mirė 1986 m. liepos 23 d., sulau
kęs 88 metus. 

Buvo palaidotas liepos 26 d. Forest Hills kapinėse, Bos
tone. 

Liko liūdinti Žmona Alysa, duk te rys — Ina Nenor-
t ienė, Vida Grayson, Renata Manomaitienė; anūkai: 
Rimas . Thomas. Carla , Lukas ir Lina; sesuo Pranė 
Skruodienė Lietuvoje. 

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 — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

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 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Oktavijus R u t k a u s k a s 
ir Antonio F e r n a n d o d e 
Almeida yra atvykę iš Brazi
lijos ir lankosi lietuvių kolo
nijose. Šiuo metu jie yra 
apsistoję pas I. ir H. Laucius. 
Žada važiuoti į Ateitininkų 
jubiliejinę stovyklą Dainavoje 
ir nepaprastą konferenciją 
Toronte. Paskui dar aplankys 
Los Angeles ir New Y orką. O. 
Rutkauskas prieš porą metų 
buvo JAV-bėse , mokės i 
Vasario 16 gimnazijoje, o 
dabar yra l i tuanis t inės 
mokyklos mokytojas Sao 
Paulo. Jie, lydimi Ritos 
Likanderytės, aplankė „Drau
gą", painformavo apie Brazi
lijos lietuvių veiklą. 

x J o n a s Sakas išvyko pas 
savo draugą Juozą Giedraitį į 
Long Island, N.Y., o su jo šei
ma kartu važiuos į atei
tininkų sendraugių stovyklą 
lietuvių pranciškonų stovyk
lavietę Kennebunkporte, Me. 
Stovykla ten bus savaitę. 

x Lietuvių Kr ikšč ionių 
demokra tų sąjungos metinis 
suvažiavimas bus rugsėjo 20-
21 dienomis Lietuvių Tauti
niuose namuose Chicagoje. 
Bus diskutuojami sąjungos 
veiklos klausimai, naujos 
valdybos rinkimai, o po pietų 
dr. J. Genio paskaita. Vakare 
bus delegatams ir svečiams 
banketas. 

x „ D r a u g o " m e t i n i s 
banke ta s bus rugsėjo 28 d. 
Martiniųue restorano salėje. 
Bilietai jau platinami. Apie 
programą bus pranešta vėliau. 
Banketą rengia „Draugo" 
renginių komitetas. 

x Vytautas Kavol i s Santa
ros -Šv ie sos s u v a ž i a v i m e 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
rugsėjo 4-7 d. skaitys paskaitą 
„Nusivylimas istorija ir ištiki
mybės kuždesys". 

x Lietuviškos Vestuvės — 
Dainavos ansamblio vaidini
mas video pagalba bus rodo
mos Alvudo pažmonyje Lietu
vio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja visi 
kultūrinės programos pildy-
tojai su kun. Juozu Juoze-
vičium priešakyje. Kraujospū
džio matavimas. Sveikatos 
reikalais patarimai. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. 
Šalta užkanda Visi laukiami. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
rugpjūčio 5 d. laidoje, 6 psl. 
klaidingai paskelbta viena 
seselės kazimierietės, šven
čiančios auksinį vienuoliško 
gyvenimo jubiliejų, pavardė. 
Turėjo būti ses. A lexand ra 
Gr i t i s (ne Gustaitis), kilusi iš 
Lietuvos, įstojusi į Šv. Kazi
miero seserų vienuolyną iš 
švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos. 

x Asmenybės t v a r k a — 
prieš nesveikatą apsauga — 
654 Alvudo radijo paskaita šį 
sekmadienį 8:15 v.r. Sofijos 
Barčus radijo šeimos valan
dos metu. 

x Futbolo t u r n y r ą Mar-
que t te pa rke šeštadienį, rug
pjūčio 9 d., ruošia LF klubas 
„Lituanica". Turnyre daly
vaus 8-nios futbolo koman
dos. Rungtynės prasidės 11 
vai. ryto ir su trumpomis per
traukomis bus žaidžiama po 
dvejas rungtynes kas valan
dą, kol paaiškės turnyro 
finalistai. Veteranų grupės 
pirmos ir antros vietos laimė
tojai finalines rungtynes žais 
5 vai. p.p. Vyrų komandų 
finalinės bus 6 vai. p.p. Kad 
dalyviams nereikėtų alkti, 
„Lituanicos" valdyba turės 
apsčiai dešrų, dešrelių ir šaltų 
nealkoholinių gėrimų. Visi 
laukiami. 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimaui ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savinga, 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. (8K) 

x S impoziume „Ateitinin-
kija po II Vatikano suvažiavi
mo — vakar, šiandien ir rytoj" 
kalbės Aušrelė Liulevičienė 
(vadovė), Saulius Kuprys, 
Dalia Staniškienė. Simpo
ziumas vyks pirm. rugpjūčio 
11 d. Ateitininkų jubiliejinėje 
stovykloje, kuri bus Daina
voje rugpjūčio 10-14 dienomis. 

x Stefani jos Reginos St i r -
by tės ir A lg iman to An tano 
Vazne l io sutuoktuvės bus šį 
šeštadienį, rugpjūčio 9 d., 12 
vai. Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores, Ind. Vaišės 
bus Natalijos Ir Jono Vaznelių 
rezidencijoje 1:30 vai. p.p. 
Beverly Shores. Jaunoji yra 
Juzefos ir Kazio Stirbių duktė, 
jaunasis yra Natalijos ir sol. 
Jono Vaznelių sūnus. 

x G i n t a r a s P l a č a s . 
„Lituanicos" tunto tuntinin-
kas. Rako stovykloje vado
vavęs vilkiukams, liepos 25 d. 
staiga turėjo nutraukti stovyk
lavimą ir skubėti Chicagon, 
kur ligoninėje jo žmona Aldo
n a sus i laukė naujagimės 
dukrelės Kristos. Sesute labai 
džiaugiasi dešimtmetė Julytė 
ir šešiametis Petriukas, o taip 
pat ir seneliai Juozas ir Marija 
Plačai, Viktoras ir Bronė 
Kelmeliai. 

x Inž. Anatol i jų Milūną, 
gyvenantį Darien, 111.. praėju
sį šeštadienį gimtadienio 
proga pasveikinti susirinko 
kelios dešimtys draugų, gimi
nių ir artimų visuomeninės 
veiklos bendradarbių. Svečius 
nuoširdžiai priėmė ir vaišino 
sukaktuvininkas ir jo žmona 
Dana. Visiems buvo maloni 
proga pabendrauti gražiame 
sodelyje ir jaukiai sutvarky
toje erdvioje rezidencijoje, 
pasivaišinti, pasilinksminti ir 
papolitikuoti. Inž. Anatolius 
Milūnas yra veiklus respubli
konas ir šiuo metu išrinktas 
Il l inois Taut in ių grupių 
respublikonų pirmininku. Jis 
nuoširdžiai rūpinasi sąmonin
ti l ietuvius reikal ingumu 
įsijungti į šio krašto politinių 
partijų veiklą. 

x S ė k m i n g a „ D i r v o s " 
gegužinė buvo pereitą sekma
dieni inž. Kazio ir Elenos 
Pocių sodyboje. Beverly 
Shores. Ind. Geram orui esant, 
suvažiavo svečių iš East 
Chicagos, Chicagos ir plačių 
apylinkių. Suvažiavę svečiai 
jau rado ąžuolų pavėsyje 
tvarkingai sustatytus stalus. 
Prie „Dirvos" skaitytojų ir 
prietelių taip pat prisidėjo ir 
būrelis Lietuvos vyčių. Nors šį 
sykį ir buvo kiek mažiau daly
vių, tačiau pelnas nesuma
žėjo. Koi kurie dalyviai plačiai 
atidarė savo pinigines ir 
parėmė lietuviškos spaudos 
leidimą. 

x „ P e n s i n i n k a s " , rugpjū
čio numeris, išėjo iš spaudos. 
Patarimai daugiausiai svei
ka tos re ika la i s vyresnio 
amžiaus žmonėms. įleidžia 
JAV LB Socialinių reikalų 
t a ryba redaguoja Karolis 
Milkovaitis. 

x Re ika l i ngas sąska i 
t i n i n k a s (bookkeeper) dirb
ti pilną laiką Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti Mutual Federal 
S a v i n g s , tel. 847-7747. , 
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CHICAGOS ŽINIOS 

Liepos 20 d. PLB Visuomeninių reikalų komisija posėdžiavo NVashingtone D.C. Is kairės sėdi 
V. Kamantas. G. Damušytė. A. Gečys; stovi: J. D.- -ys, dr. T. Remeikis, dr. B. Nemickas, J 
Kuraitė-Lasienė, A. Gureckas, dr. K. Ambrozaitis ir N. Prielaida. 

IŠ A R T I IR T O L I 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Americans for Due 
Process praneša, kad vajus 
sutelkti lėšų dėl skelbimų 
A m e r i k o s l a i k r a š č i u o s e , 
protestuojant prieš deporta
cijas į Sovietų Sąjungą, vyks
ta labai sėkmingai. Daugiau
sia yra suaukoję lietuviai. 
Americans for Due Process 
šiuo metu tariasi su amerikie
čių firma, kuri paruoš patį 
skelbimą. 

— V y s k . P a u l i u s 
Bal tak is , grįžęs iš Europos, 
dalyvavo naujo Newarko, 
N.J., ordinaro arkiv. Theodore 
E. McCarrick investicijoje. 
Liepos 27 d. vyskupas daly
vavo Putnamo lietuvių šven
tėje, kur seselės paminėjo savo 
gyvavimo Amerikoje 50 metų 
sukaktį. Iš Romos vysk. P. 
Baltakis parvežė žinią, kad jis 
su pop. Jonu Paulium II ap
tarė Lietuvos krikšto 600 m. 
minėjimo ir arkiv. Jurgio 
Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimo iškilmes. 

— Rusų suorganizuo
tuose „Geros v a l i o s " spor
to žaidynėse medalius lai
mėjo lietuviai sportininkai: 
Umaras, Ubartas, Šidlaus
kaitė, Sabonis, Kurtinaitis. 
Chomičius, Bilius, Kučinskas, 
Č e s i ū n a i t ė , D o n e i k a i t ė 
(Domeikaitė?) Amerikiečiai 
spor to k o r e s p o n d e n t a i , 
transkribuodami iš rusiškos 

graždankos, pavardes iškraipė 
taip: Benyaminas Vflutskis, 
Shidiauskayte, Kurtinaytis, 
Tsesyunaite, Henrikas Juške
vičius, sovietinės televizijos 
pareigūnas, rašomas Yush-
kiavitshus. 

— J A V Lietuvių Bend
r u o m e n ė s i r j a u n i m o 
organizacijų pasitarime, kurį 
suorganizavo JAV krašto 
valdyba dalyvavo atstovai 
jaunimo organizacijoms: Atei
tininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, Moksleivių 
ateitininkų sąjungos pirminin
kė Dalia Katiliūtė-Boyds-
tunienė, Akademinio skautų 
s ą j ū d ž i o p i r m i n i n k a s 
v.s. fil. Kęstutis Ječius, Lietu
vių skautų sąjungos brolijos 
atstovas ps. Antanas Jarū-
nas, Neo-Lithuania korp. 
atstovas Antanas Juodvalkis, 
Š A L F A S S - g o s a t s t o v a s 
Bronius Keturakis. Jaunimo 
sąjungai atstovavo PLJS 
pirmininkas Gintaras Grušas, 
buvęs JAV JS pirmininkas 
Vitas Plioplys, Ramutė 
Kemežaitė, buvusi PLJS valdy
bos narė, ir Aras Žlioba, JAV 
JS informacijos komiteto 
vadovas. 

— Rašyt . Pau l i aus J u r 
kaus nauja knyga „Kai Vil
niaus liepos žydi'", turėjusi 
išeiti pereitais metais, auto
riui susirgus, išėjo tik dabar. 
Autorius čia vėl grįžta j Vil
nių ir savo pasakojimais nori 
priartinti Vilniaus praeitį 

lietuvių sąmonėje. Knygą au
torius ne tik sukūrė, bet išlei
do ir pats platina Knyga bus 
dešimt dolerių. 

— Pre l . J o n a s J . Schar -
nus , sulaukęs 75-rių metų 
amžiaus, išėjo į emeritūrą ir 
birželio 29 d buvo jo išleis
tuvės iš parapijos. Dalyvavo 
išleistuvėse ne t ik daug 
parapiečių, bet ta ip pat 
aplinkiniai kunigai ir arti
mieji. Prel. J. Scharnus gimęs 
1911 m. birželio 29 d. 
Nevvarke, N.J. Kunigu įšven
tintas 1938 m. birželio 11 d. 
Tik pradžioje dirbo amerikie
čių parapijoje, o paskui visą 
laiką tai vienoj, tai kitoj lietu
vių parapijoje. Ilgiausiai dir
bo klebono pareigose Nevvar
ke, N.J. 1971 m. už nuopelnus 
Bažnyčiai pakeltas prelatu. 

— Lietuvių d iena pranciš
konų vasarvietėje Kenne
bunkporte, Me., buvo liepos 6 
d. Pamaldos su giesmėmis 
buvo pranciškonų koplyčioje. 
Po pietų meninę dalį atliko 
Bostono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Onos Ivaš-
kienės ir jos sūnaus Gedimino 
Ivaškos. Po to pianinu 
paskambino virtuozas pianis
tas iš New Yorko William 
Smiddy. 

— J a u n i m o organizaci jų 
vadovų pasitarime, vyku
siame birželio 14 d. Chicagoje, 
dalyvavo JAV LB krašto 
valdybos atstovai: Pirminin-

A D V O K A T U I 1 4 0 , 0 0 0 
DOL. 

Teismas nusprendė, kad I.C. 
Industries turės sumokėti 
advokatui I,awrence Lawless 
140,000 dol. J i s tarnavo toje 
firmoje, bet kai sulaukė 60 m., 
firma stengėsi jį neteisėtai 
atleisti. 

UŽDARO 
SVEIKATINGUMO 

IŠTAIGĄ 

Federalinė valdžia turėjo 10 
regional inių sve ika tos i r 
saugumo įstaigų įvairiuose 
miestuose. Taupumo sumeti
mais 7 iš jų uždarys. Uždaro
ma ir Chicagoje buvusi įstai
ga, turėjusi 3 investigatorius ir 
vieną nepilną laiką dirbusį 
gydytoją. Įstaiga tyrė sveika
tingumą ir saugumą įmonėse. 

P O L I C I J A G A U J O S 
B Ū S T I N Ė J E 

Chicagoje stipriai veikė 
vadinama EI Rukn gauja, 
turėjusi ryšių su gaujomis 
kituose miestuose ir net su 
Libijos diktatorium. Policija, 
jsilaužusi į jų būstinę Chicago
je, konfiskavo rastus ginklus: 
t r i s k u l k o s v a i d ž i u s , 3 
granatas ir net raketų svaidy-
toją, laikytą namų sienoms 
griauti. Areštuoti du gaujos 
vadai. Ten taip pat buvo rast i 
35 pistoletai, šautuvai. Gink
lai buvo paslėpti po laiptais jų 
būstinėje 3947 So. Drexel. 
Rasta ir narkotikų. 

x Lietuvių Respubl ikonų 
I l l i n o i s l y g o s m e t i n ė 
gegužinė bus rugsėjo 14 d. 
Ateitininkų namuose Lemon-
te. Visi kviečiami praleisti 
sekmadienį gamtoje, pabend
rauti, pasivaišinti, padis
kutuoti politinius klausimus. 
Gegužinėje kasmet dalyvauja 
ir įvairūs politniai parei
gūnai. Jų tikimasi ir šiemet. 

x V i n c a s U r b o n a s , 
Hhicago, 111., mūsų nuoširdus 
-ėmėjas ir bendradarbis, išvy
ko ilgesnių atostogų į Rudenų 
vasarvietę Wisconsine. Prieš 
išvykdamas buvo užsukęs į 
„Draugą" ir pasirinko įvairių 
leidinių už didesnę sumą. 

x Vincas Grebl iūnas , 
Colorado Springs, C oi., anks
čiau gyvenęs Chicagoje ir 
aktyviai dirbęs lietuviškose 
o rgan izac i jo se , a t s i u n t ė 
„Draugo" paramai 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Sol. Prudencija ir inž. 
S tasys Jokubauska i , Palos 
Hills, 111., mūsų nuoširdūs 
rėmėjai, grąžino laimėjimų 
šakneles su 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Nemira Šumskienė , 
Chicago. 111., Vincent Geležų 
nas, St. Louis, Mo., grąžin 
darni laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
„Draugo'* paramai. Labai 
dėkojame. 

kas Algimantas Gečys, pasita
rimo organizatorė ir vadovė 
Liuda Rugienienė, L nguolė 
V a l e n t i n a i t ė , B r o n i u s 
Juodelis, dr. Viktoras Stan
kus, Ingrida Bublienė, LB 
Vakarų apygardos pirminin
kė Angelė Nelsienė. Į pasitari
mą taip pat atvyko JAV LB 
tarybos prezidiumo pirminin
kas Algis Rugienius ir prezi
diumo narė Zina Dresliūtė, 
kuri taryboje eina jaunimo 
reikalams komisijos pirminin
kės pareigas. PLB valdybai 
a t s tovavo v i cep i rmin inkas 
Rimas Dirvonis. Su jaunimo 
organizacijų atstovais susitar
ta steigti jaunimo reikalams 
tarybą JAV LB krašto valdy
bos ribose. 

— A k t o r i u s i r d a b a r t i n i s 
„ D a r b i n i n k o " redaktorius 
Vitalis Žukauskas gavo iš oku
puotos Lietuvos liūdną žinią, 
kad ten liepos 23 d. Kaune 
mirė jo motina a. a. Ona 
Žukauskienė. Pala idota lie
pos 26 d. 

— A. a. E l e n a R u p e i 
k i e n ė , 86 metų amžiaus, mirė 
liepos 5 d. VVoodhaven, N.Y. 
Pa la ido ta iš Apre i šk imo 
parapijos Šv. Jono kapinėse. 
Velionė buvo uoli Kultūros 
Židinio, kartais ir pranciš
konų vienuolyno darbininkė. 
Jos laidotuvėse pamaldas 
laikė kunigai D. Staniškis, L. 
Andriekus, OFM, ir B. Rama
nauskas, OFM. Vyras jau 
anksčiau buvo miręs. 

ŠVEICARIJA 

— Šveicar i jos L ie tuv ių 
B e n d r u o m e n ė s krašto valdy
bos pirmininkas Narcizas 
Prielaida liepos mėnesį lankė
si JAV, dalyvavo PLB Visuo
meninių reikalų komisijos 
posėdžiuose W a s h i n g t o n e , 
buvo Baltuosiuose rūmuose ir 
ten susitiko su JAV prezi
dento Reagano štabo parei
gūnu Linu Kojelių. Kartu su 
PLB p i rmin inku V y t a u t u 
Kamantų aplankė Lietuvos 
ats tovą Wash ing tone bei 
Lietuvos Diplomatijos šefą dr. 
Stasį Bačkį. Liepos mėnesio 
pabaigoje Narcizas Prielaida 

š išvyko į Europos LB kraštų ir 
t/4 Jaunimo sąjungos pirminin

kų suvažiavimą Salzburge. 
X**b Austrijoje, kur turėjo pranešti 

apie Lietuvių Bendruomenės 
Rasa Razjjaitienė, Americans for Due Process koordinatore, po institucijų pasiruošimą Vie-
pranASimo apie OSI-KGR bendradarbiavimą ir pabaltiočių kovą nos konferencijai ir kitą PLB 
priefi neteisingus bols>vikų išpuolius, politinę veiklą. 

I L L I N O I S PARODA 

Didžiulė Illinois valstijos 
paroda atidaroma rugpjūčio 7 
d. ir baigsis rugpjūčio 17 d. 
Pernai ją aplankė 1,002,974 
žmonės. Ji būna Springfieide. 

ROŽĖS KONSULATUI 

Jau daugiau, kai 25 metai 
kasmet rugpjūčio 1 d. Britų 
konsulatui Chicagoje atsiun
čiamos 6 rožės. Siuntėjas 
nepasisako. Su rožėmis atsiun
čiamą ir korte.,, kurioje įrašo
ma, kad tai daroma paminėti 
Minden mūšį, įvykusį 1759 m. 
rugpjūčio 1 d., kada britai 
nugalėjo prancūzus. Tada 
britų kariai žygiavo per rožių 
laukus ir nusiskynę pasipuošė 
jų žiedais. 

MAITINA S K U R D E I V A S 

Per 8 m. veikė Šv. Pran
ciškaus valgykla 122,5 W. 
Kinzie, Chicagoje. Cia apie 
400 skurdeivų gaudavo nemo
kamai pavalgyti, sumuštinių 
pasiimti. Valgyklą tvarkė 
pranciškonas Jack. Dabar tai 
valgyklai nutraukta nuoma. 
Bet brolis Jack paskelbė, kad 
bus įsikurta kitoj vietoj, o tuo 
t a rpu skurde ivos gauna 
n e m o k a m u s pava lgymus 
katalikų šalpos įstaigoje 660 
W. Madison ir taip pat 126 N. 
Desplaines, Chicagoje. 

MOTERYS LAIMĖJO 

United lėktuvų bendrovė 
išmokės 33 mil. dol. neišmokė
tų algų ir priims atgal tarny
bon lėktuvų t a rnau to jas , 
kurios buvo atleistos nes 
ištekėjo. Prieš 20 metų United 
reikalavo, kad moterys patar
nautojos būtų netekėjusios. 
1966 m. Mary Sprogis, protes
tuodama, padavė skundą val
džios komisijai. Kai 1968 m. 
United pasamdė 48 nevedu
sius vyrus ton tarnybon, jiems 
buvo leista ir toliau dirbti po 
vedybų. Šis skirtumas teisme 
buvo rastas nelegalus, ir 
dabar United turės išmokėti 
a l g a s , k u r i a s vedus io s 
patarnautojos būtų uždirbu
sios, apie 22,000 dol. kiekvie
nai ir priimti norinčias vėl 
dirbti. Tokių 400 jau sugrįžo; 
tikimasi, kad dar 475 sugrįš. 

B R A N G S GAZOLINAS 

Arabų kraštams susitarus 
leisti į rinką mažiau gazolino, 
numatoma, kad jis pabrangs 
ir Chicagoje, bet ne tiek daug, 
kiek 1985 m. 

BYLOS 18-KAI 
I N S P E K T O R I Ų 

JAV prokuroras Anton R. 
V a l u k a s p a s k e l b ė , k a d 
Chicagoje keliamos bylos 18-
kai miesto ir ugniagesių 
inspektorių, ėmusių kyšius. 

IŠNUOMAVO MOKYKLA 
U Z D O L E R Į 

Šv. Angelų parapija kurios 
bažnyčia ir mokykla sudegė 
ga is re , už vieną dolerį 
išnuomavo netoliese esamą 
ištuštėjusią miesto mokyklą, 
kur turės savo parapijos vaikų 
pamokas. Parapija — juodu
kų. Išnuomota mokykla yra 
750 E. 40th. St., Chicagoje. 

MOKESČIAI P A R K U O S E 

Chicagos parkų tarybos 
prezidentas Walter A. Netsch 
paskelbė, kad bus imamas iš 
ruošiančių didesnes gegužines 
parkuose mokestis. Taipgi 
la ivukų sav in inka i turės 
mokėt už panaudojamą elek
trą. 
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