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UCI KRONIKA NR. 47 Efna nuo 1972 metę 
Perskaitęs duok kitam! 

/ / 
Vagos" leidyklai 

Nuorašas: Lietuvos Komunistu 
Partijos Centro Komitetui 

ATSAKYMAS l ATSAKYMĄ 
(Sutrumpintas — Red. pastaba) 

1980 m. lapkričio 6 dieną Du
bingių apylinkės būstinėje, daly-
vayjant Molėty rajono pirminin
ko pavaduotojai Gančerienei, 
"Pirmyn" laikraščio korespon
dentei Antanavičienei ir Dubin
gių apylinkės pirmininkui Tursai, 
Vilniaus "Vagos" leidyklos pro
pagandos jaunimo skyriaus ve
dėjas atsakė į mano skundą, pa
slystą tų pat mėty rugsėjo 10 die
ną LKP CK dėl šmeižikiškos B. 
Jauniškio knygelės "Be iliuzijų", 
kurią išleido "Vagos" leidykla 

žęs į Kauną su storais akiniy stik 
lais, o iš tikrujy jis ne tik su sto
rais, bet ir su plonais stiklais ski 
niy neturėjo, nes jam jie visai ne 
buvo reikalingi. 

"Vagos" atstovas bandė pa
neigti ir trečią mano tvirtinimą 
būtent, kad Misiūnas vienuolyne 
sveikatos nepraradęs ir darbui ne 
buvo netinkamas ir Kipas jo tuo 
jau neišvarė. 

1933 m. Misiūnas, grįžęs iš Si 
lezijos, dar ištisus metus buvo 
mokiniy bendrabučio vieno sky 
riaus vedėju — prefektu. Sveika
tą praradęs žmogus tokio darbo 
nebūty pajėgęs dirbti 

'Vagos" atstovas tvirtino, esą 
1979 m. Skundo nuorašas buvo Misiūno sveikatai buvę pakenk-
pasiųstas ir "Vagos" leidyklai. j t a > y l s t a p e s nervingesnis. Bet kiek 

Iš mano skunde daromų kalti- j i r §įandien sutiksime žmonių, ku 
nimų "Vagos" leidyklos atstovas | r i e y r a ^ j a i nervingesni. negu 
teisingu sutiko pripažinti tiktai ] taįa buvo Misiūnas, ir kurie vis 
vieną, būtent, — Silezija esanti Į d e ] t 0 d i r b a n e retai ir labai atsa-
ne Olandijoje, bet Lenkijoje. Sa- į kingose pareigose, kur negal 
kė, jog tai esanti "maža klaida", j d i r b t i sveikatą praradę žmonės, 
"tik neapsižiūrėjimas". į 1933.34 metais su Misiūnu susi 

Mano antrąjį tvirtinimą, kad trkdavau beveik kasdien ir niekad 
Misiūnas į Kauną grįžo su svei- nepastebėjau, kad jis būty perdė-

V. Skuodžio reikalai 
JA V sostinėje 
Budėjimas prie sovietų ambasados 

Lenkijos vyriausybės atstovai 10 valandų tarėsi su darbininkų profsąjungų vadais, kaip išspręsti ekonominę krizę 
ir išvengti naujų streikų ir neramumų. Atsakymų j šiuos klausimus nerasta. Nuotraukoje — "Solidarumo" pir
mininkas Lech Walesa, vyriausybės komisijos kovai su su ekonomine krize pirmininkas Janusz Obodowski ir vice
premjeras Mieczyslaw Rakowski, jau daugelį kartų dalyvavęs derybose su darbininkais. 

komis akimis, "Vagos" atstovas t a i* n e r v j n g a S j _ t U o jis pats ne 
bandė paneigti, sakydamas, paneigti, sakydamas, jog 
jis (Misiūnas )skundęsis susilpnė
jusiu regėjimu. 

Misiūnas būty akinius gavęs, 
jeigu jy būty jam reikėję. Paga
liau, jeigu regėjimas ir būty kiek 
susilpnėjęs, tai argi iš to galima 
daryti tragediją? Juk jau viduri-

siskundė. 
Savo skunde aš tvirtinau, kad 

vienuolynuose nėra jokių karce-
riy ir niekas jais nebauginamas, 
kaip kad norėtų Jauniškis. "Va 
gos" atstovas su tuo nenorėjo su
tikti, nors karcerių buvimo fakto 

, , , . . . . , . įrodyti negalėjo, jis tik sake, jog nese mokvklose rasime ištisą eilę;, v, . « -. . 1 . >. v S , . . Ts_ . . . . . . kažkas kalbėjęs, esą, Antaliepte? akiniuotų mokimy, ir niekas jų ne i . . . . v. . , , , , ., , . V „ , ; . Sirdiecių vienuolyne buvęs karce 
ris, ir kažkas matęs net grotas. laiko nuskriaustais ar sužalotais. 

Bet Jauniškis rašo visai ką kitą: 
esą Misiūnas buvęs apakęs ir grį-

REAGAN0 - SADAT0 
PASITARIMAI 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Vyriausybė jau išsiuntinėjo 
12-kai tūkstančiy aerodromų kon 
trolierių įspėjimus, kad jie bus at
leisti iš darbo, jei nebaigs nelega
laus streiko. Ketvirtadieni apie 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Ramadano proga 

Liepos 30 dieną muzulmony 
pasaulyje buvo švenčiama vadi
nama "Tai Foter" šventė, kuria 
yra užbaigiamas visą mėnesį už
trukęs Ramadano pasninko lai
kotarpis. Ta proga Vatikano ko
misijos religiniam santykiam su 
Islamu pirmininkas arkivysku

pai, jy tarpe 18 vietinės kilmės. 
Indonezijos gyventojy didelę dau
gumą — apie 90 procenty, suda
ro musulmonai, likusieji šeši su 
puse procento, be kataliky, yra 
protestantai ir budistai. 

Pasveikino princą 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

pasiuntė sveikinimo telegramą 

Prez. Reaganas išvyko atostogų 
Washingtonas. — Prezidento svarstant sovietų bfovitnąsi į Af-

Reagano ir Egipto prezidento Sa-] rikos kraštus. Sadatas ragino Ame 
dato pirmas susitikimas, valsty-jriką stipriau pasipriešinti soviety j 1.000 streikuotojų grįžo dirbti, 
bės sekretoriaus Haigo pareiški- j ekspansijai. Jis reikalavo, kad Ku j — Amerikos profesiniu sąjun-
mu, buvo naudingas ir vaisin- į ba išvežty savo kareivius iš An- į gų federacijos AFL - GIO pir-
gas. Abiejy asmeniniai ryšiai bu- j golos. Sekretorius Haigas pabrėžė j mininkas Lane Kirkland paskel-
vę puikūs. Prezidentas Reaganas! spaudai, kad abu prezidentai so-jbė, kad rugsėjo 19 d. organizuo-
spaudai pasakė, kad jis daugiau į vietų ekspansijos klausime buvojjama masinė demonstracija VVa-
klausėsi, ką Sadatas turi pasakyti, Į vienminčiai. j shingtone. Bus pasmerkta prezi-
Sekretorius Haigas paminėjo, kad ] Baigęs pasitarimus su Sadatu, dento Reagano vidaus politika. 
Sadatas Artimyj'ų Ryty klausimuo i prezidentas Reaganas išvyko į sa-
se yra "veteranas", prezidentas 

(tęsinys) 

Washingtonas. — Trečiadienį, 
rugpiūčio 5 d., vakare per šimtą 
lietuvių būrys, kurio didelę dalį 
sudarė jaunimas, susirinko sosti
nės vidurmiestyje, "K" ir 16-tos 
gatvių sankryžoje už dviejų kvar
talų nuo soviety atstovybės, kur 
praeiviams buvo dalinami lape
liai apie bado streiką soviety lage 
ryje paskelbusį ten kalinamą Ame 
rikos pilietį docentą Vytautą 
Skuodį, 8:30 v. v. kun. Kazimie
rui Pugevičiui sukalbėjus maldą 
angly ir lietuviy kalba, šaligat
vyje išsitiesė ilgoka lietuvių ir jy 
draugų eisena ir nužygiavo prie 
sovietų atstovybės. 

Sustoję kitoje pusėje gatvės 
prieš pat atstovybę apie šimtas 
asmenų žvakių šviesoje tyliai ry
mojo, kalbėjo maldas. Gatvėj 
buvę keli diplomaty automobi
liai greit nuvažiavo. 

Policijos sargyba buvo labai 
maža. 

Demonstracijose, šalia kity, da
lyvavo Simas Kudirka, Vladas 
Šakalys, Antanas Mažeika iš Los 
Angeles, būrys Baltimorės, Phila-
delphijos ir apylinkės lietuvių. 

Buvo atvykęs sostinės dienraš
čio "VVashington Post" fotogra
fas. Ta ip pat kelis interviu įrašė 
ten dalyvavę Amerikos Balso at
stovai. 

Eisena prie Sovietų Sąjungos 
ambasados užbaigtos visą dieną 
trukusios pastangos kreipti visuo-

Skuodžio 
Mažeikos 

menės dėmesį į V. 
būklę. Rytą, Antano 
vadovaujamos Lietuvių informa
cijos tarnybos Los Angeles mies
te angažuota Hannaford bendro
vė suruošė pusryčius spaudos at
stovams tikslu supažindinti juos 
su Skuodžio reikalais. Kaip prane 
šamą, pusryčiuose dalyvavo apie 
dešimtis spaudos atstovy, jų tar
pe "Los Angeles Times" ir "Chi 
cago Sun - Times" koresponden
tai. 

"Chicago Sun Times" rugpiū
čio 6 plačiai aprašė Amerikos lie
tuvio V. Skuodžio Washingtone 
sukeltą dėmesį. Laikraščio Wa-
shingtono biuro direktorius Pat-
rick Oster pakartoja Skuodžio is
toriją, jo kovas prieš okupantą. 
Autorius rašo, kad panaši de
monstracija ,kaip Washingtone, 
planuojama Chicagoj, rugpiūčio 
18 d. Numatoma, kad demonstra 
cija prasidės prie namų, kur Skuo
dis yra gyvenęs— 3131 W. 23 Pi. 
Demonstracijos laikas dar nenu
statytas, rašo Patrick Oster. 

pas Jadot specialiu pareiškimu f. ,.. . . . . . ~ . m.. +»m m\ ,. 1 Vainos pnncui ir jo žmonai Dia-kreipėsi , viso pasaulio muzulmo Į n a j ^ . ^ b 

nus, krikščionių brolius Dievuje,; * ^ - . , ' m o i p i i n k : 
«i. , . . ,v ., v 1 .oveniasis icvds teiejtrdmoie HIIKI 

sveikindamas juos ir įSreiKsdamas i. . . . . ,-.. , . , ._, . . ., ... .jaunavedžiams gausios Dievo pa-pagarbą ,ų liudijamam .tikėjimui j ^ . ^ £ ^ { £ 
, Dievą ir pamaldumui. Muzu l - J k š č i o n i g c M n t u o k o j § v e n t 0 
mony tvirtas tikėjimas, pažymi i_ ,. ... , . , . .X,. i . 1 T J 'Pauliaus anglikonų katedroje pareiškime arkivyskupas Jadot, L , . ° , i-i , ,. . . j - . 1 , Londone, pirmą kartą anglikonų sukelia visiem didelę paguodą, „ „ .. r7 .. . , , . , , . . . , . . . , . "Bažnyčios istorijoje, dalyvavo ir ynac dabartiniais laikais, kai t a i p \ , T f_. . . . _ *» , . , , . v . . i-v- iNVestminsteno katalikų arkivys-
daznai yra užmirštamas Dievas!, O M U I 1 - , . . . . . ,. . ., . kupas Basu Hume, kuris pamal-Kurejas ir pasaulio žvilgsnis yra , A , . . . ,v . * ° ' dų metu perskaitė jaunavedžiam 

Reaganas buvęs "geras klausyto
jas". 

Egipto prezidentas ragino Ame 
rikos vadus įtraukti į taikos pro
cesą palestiniečius. Kalbant apie 
stipriausią palestiniečių grupę — 
PLO, Palestinos Laisvinimo or
ganizaciją, prezidentas Reaganas 
ir sekretorius Haigas nesutiko tar 
tis su PLO, nes jos vadai iki šiol 
nėra pripažinę Izraelio valstybės. 
Organizacijos konstitucijoje įra
šyta, kad Izraelis turi būti nu-

vo ūkį Kalifornijoje "Rancho 
del Cielo" ilgesnių vasaros atos
togų. Čia bus jis iki rugpiūčio 17, 
o tada aplankys Los Angeles, rug
sėjo 2 d. jis turi aplankyti Chi-
cagą, o į Washingtoną numato 
grįžti rugsėjo 3 d. 

Demonstraciją organizuoja 102 
sąjungų vadai. Ji bus vadinama 
"Solidarumo" diena". 

— Kinijos kariuomenė ruošia 
didžiulius karo manevrus netoli 
Mongolijos sienos. 

"Pradings Kania, 
ateis Vania" 

Los Angeles. — Kaip jau rašyta, 
"Los Angeles Times" Maskvos 
korespondentas Robert Gillette 
lankėsi Vilniuje. Jam viena mo
teris paaiškino, kad Vilniuje dar 
galima gauti pieno, sviesto, mė 

- Meksikos prezidentas Lopez!50.5 ' ^ i a u d a u « sunkiau, negu 

nukreiptas vien į žemiškus daly
kus. 

Studiją savaitė 

Toledo, Ispanijoje, įvyko Vili
oji dvasinės teologijos studijų sa
vaitė, kurios darbai šiais metais 
telkėsi aplink Marijos vaidmenį 
Bažnyčios gyvenime. Svarstybos 
šia pagrindine tema vyko įvairio
se sekcijose: dogmatinėje, Šven-

jaunimo sekcijoje 

Indonezijos katalikai 

specialią maldą. 

Transliavo maldą 
Rugpiūčio pirmą dieną, pirma-

Portillo ir Kubos diktatorius Fi 
del Castro pradėjo pasitarimus 
Meksikos saloje Cozumel. Bus 
gvildenami turtingųjų ir atsiliku
sių šalių konferencijos klausimai. 
Kuba norėjo konferencijoje daly
vauti, tačiau JAV-bėms protes
tuojant, nebuvo pakviesta. 

— Irane vėl lankosi Trečiojo 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos vyriausy 

bės derybos su "Solidarumo" va
dais nedavė aiškių rezultatų. 
Penktadienį keturias valandas 

siuotarpanaikYntas, tik "tada bus ! streikavo apie 800,000 Silezijos 
išspręsti Artimųjų Rytų klausi-: angliakasių, trumpi streikai jvyko , . , , . . . 
mai. Amerika su šiuo negali su-l^elce, Starachow,ce, Bialystoke. pasaulio salių komisija raginan-
tjk tj Krokuvoje organizuojamas mote- ti paskelbti Irano — Irako karo 

Prezidentas Sadatas aiškino U protesto žygis. Pirmadienį' paliaubas^ Komisijoje yra Kubos, 
spaudai, kad nebūtina tartis tik Gdanske vėl šaukiamas Sohda- Indijos, Zambijos * Palestinos 
su PLO. Yra ir kitų palestiniečių rūmo" vadų pasitarimas. Lenta -• - - - — 
gr«|»1s ar asmenybių, kurios susi-, Jos komunistų partijos centro ko 
rūpinusios taika ir konfliktų spren j miteto sesija nukelta iš sestadie 
dimu. J taikos procesą galima; riio į antradienį, 
įtraukti kitas araby valstybes, aiš Vienas iš deryby su lenky vy , „ , . . . . . . 
kino Sadatas riausybe dalyviy Jan Rulewski pa Gambijos vyriausybę. Sukilėliai 

kad sakė po ilgos sesijos, kad "Solida metė ginklus, paliko uniformas ir 
bus I rūmas" kalba apie dešras, o vai- pabėgo į džiungles. Tarp_ išvaduo 

Komentatoriai 
Artimyjy Rytų 

pripažįsta, 
klausimai 

būdavo anksčiau. Beveik negali
ma rasti kiaulienos. 

Žmonės korespondentui papa
sakojo, kad Viniuje ir kity mies
tų įmonėse pasitaikė įvairiy dar
bininku reikalavimy, ginčų su va-
davybėmis. Pati soviety žiniy 
agentūra patvirtino, kad profesi-
niy sąjungų centro taryba turė
jo apie 20 skundy prieš įmonių 
vadovus, juos išsprendė darbi
ninku naudai 

Iranas sulaikė 
prancūzu lėktuve 

Paryžius. — Prancūzijos prezi
dentas Mitterrandas atidėjo atos
togas ir posėdžiavo su vyriausy
bės nariais dėl įvykių Irane. Pran
cūzija pasiuntė lėktuvą paimti iš 
Teherano 62 prancūzus, jų tarpe 
ambasadorių Guy Georgy, ta
čiau Teherano aerodrome Irano 
valdžia juos sulaikė, lėktuvas grį
žo atgal. Prancūzija pasiuntė ki
tą lėktuvą, tačiau šiam nebuvo 
leista nusileisti Teherane Irano 
valdžia sako, kad reikia patikrin
ti, ar prancūzai nėra padarę ko
kių nusikaltimų. Jie galėsią išva
žiuoti pirmadienį. Prancūzų lėk
tuvas pasuko į Turkiją ir ten lau
kia tolimesnių instrukcijų. 

Irano radijas puola Prancūziją, 
kuri tapusi visy Irano priešy liz
du. Santykius pagadino politinio 
prieglobsčio suteikimas buvu
siam Irano prezidentui Bani Sad-
rui. Prancūzija pabrėžė, kad am
basadoriaus išvykimas nereiškia 
ambasados uždarymo. Teherane 
liks nedidelė diplomaty grupė. Is 
važiuoti nežada ir apie 20 prancū 
zų misijonieriy, vienuoliy, keli 
prekybininkai. 

laisvinimo organizacijos užsienio 
reikalų ministeriai. 

— Senegalio kariuomenė puo
lė Gambijos kareivines, kur lai
kėsi sukilėliai, bandę nuversti j 

rūmas . , 
jį mėnesio šeštadienį, Vatikano sprendžiami būsimuose susitiki-, džia — apie marksizmą. Derybo- tų įkaitų buvo ir keturi Gambijos 
radijas — 22 vai. 45-kios minu-1 muose. Izraelio premjeras šio mė- se profesinių sąjungy vadai reika- prezidento vaikai Sukilimas pra
tęs Lietuvos laiku, transliavo Ro-! nesio gale susitiks su prezidentu Javo įvairių nuolaidy: cenzūros sidejo, kai prezidentas išvyko 1 
žančiaus maldą, kuriai, vietoje I Sadatu Aleksandrijos mieste, palengvinimo, dalyvavimo įmo- Londoną dalyvauti princo Car-
dar sergančio Šventojo Tėvo, va-i Egipte. Po to Beginąs atvyks į niy valdyme, maisto paskirstyme, lio vestuvėse, 
dovavo amerikietis kardinolas; VVashingtoną rugsėjo 8 d. pasi- Kai kurios vietovės reikalauja po-, — Salvadorok a miomenes va-

, Baum, katalikiškojo auklėjimo1 matvti su prezidentu Reaganu, litinių kalinių paleidimo. dovybė paskelbė kad kovose su 
tojo Rašto, kateketinėje, dvasinio j kongregacijos prefektas. Rožan-; kuris sutiko su Sadatu, kai tas ra- \ P - t v J r r i n o karMneta komunistiniais s-ikrlehais žuvo 8 
gyvenimo, kunigu ir vienuoliy, č i a u s m a l a o s t r a n s i i a d j a g Va-j gino Reaganą taikos derybose už-. r d l v i r i u I U M U ^ * Salvadoro kanai ir 17 buvo su-

tikano Lietuvoje buvo girdima [ imti stiprią, svarbią poziciją. Rea ' Jeruzalė. — Po 14 valandų pik žeistų. 
49-niy ir 41-no metro bangomis, ganąs pasakė, kad Camp David , ty debatų Izraelb parlamentas _ Libija atidarė Virginijoj, Mc 

pradėtas taikos procesas bus te- 61 - 38 balsais patvirtino naują Lean mieste įstaigą, kun tvarkys ,š Kalifornijos, 
siamas toliau. 

Abu prezidentai rado bendrą 
ir priėjo panašių išvadų 

Korespondentui Gillette viena «?„ į f M manevrai 
ponia papasakojo apie partijos su- s v i e t ų m a n e v r a i 
ruoštą mitingą, kur partijos atsto j Baltijos jutoje 
vas bandė paaiškinti, kas vyks-Į J ' .. , 
ta Lenkijoje. Jis pasakė, kad Len-, Kopenhaga. — Danijos ka-
kijoje pilna kontrrevoliucionieriy,! riuomenes žvalgyba paskelbė, 
kad lenkams buvo leista per daug: kad dar trys soviety karo laivai: 
važinėti į užsienius, jie tapo išle- kreiseris ir dvi fregatos tplauke 

Danijos sąsiauriu į Baltijos jurą. 
Pentagono spaudos sekretorius 

pinti ir ėmė vis daugiau reikalau
ti. Si paskaita buvo baigta anek-

paskutinius statistinius 
duomenis, Indonezijoje dabar 

dotu. Lenkams buvę pasakyta: I Benjamin Welles pareiškė spau-
mažiau triukšmaukite nes: "dings!

: dai, kad Baltijos juroje sovietai 
Kania, ateis Vania (malonybinis : sutraukė 17 didesmy kovos laivu 
Ivano pavadinimas) ir bus kaip \ ir 54 mažesnius, pagalbinius, de-
Afganistane". santinius laivus. Laivyne yra apie 

4,000 jūros pėstininkų. Jis pridė
jo, kad šis laivy sutraukimas ne
rišamas su įvykiais Lenkijoje. — Floridos žemės ūkio parei

gūnai jau pradėjo valstijos sody 
ir plantacijų purškimą nuodais, 
kurie sunaikina museles, atvežtas 

Švent. 
Šv. Vincento sukaktis 

Vincento Pauliečio gi-
yra penki milijonai katalikų Jie mimo keturių Šimty mėty sukak-. ^aįDa" 
sudaro tris su puse procento visų ties proga, Popiežius Jonas Pau-
krašto gyventojy, kuriy yra 147- liūs II-sis pasiuntė specialų laišką 

premjer > Begino vyriausybe, ku- Libijos studentų reikalus. Ameri-
rioje yra 14 Likudo partijos na- koje studijuoja apie 4,000 Libijos 
rių ir trys religinių grupiy partijų studentų. 
nariai. Premjeras savo kalboje ne — Siaurės Airijos kalėjimo va-
lauktai pasisakė už santykių su dovybė. mirus dviem kaliniams 

ni milijonai. Penkis milijonus In Misijonierių arba vadinamy La-nepamainomą veiklą žmonių pa-i Sovietų Sąjunga atgaivinimą, ta- po ilgo bado streiko, paskelbė, kad 
donezijos kataliky dvasiniai ap- izaristy vienuolijos vyriausiajam galbos ir socialinėje srityje, pasi- čiau Kremlius turėtų pirma iš- dar vienas slaptas airių armijos 
tarnauja I554-ri kunigai, kuriy vadovui McCuUen. Šventasis Tė- Šventimą tarnaujant artimui ir leisti kalinamus žydus ir turėty i narys paskelbė bado streiką, — 
daugiau negu pusė — 892 — jau Į vas laiške iškelia švento Vincen- skelbiant žmonėms Kristam moks Į išleisti norinčius emigruoti. Sovie!Liam McCloskey, kuris pakeis 
yra vietinės kilmės, ir 27 vysku-1 to Pauliečio įsteigtos vienuolijos Įlą. 1 tai santykius nutraukė 1967 m. i mirusi Lynch. 

— Žemės ūkio darbininky pro 
fesinės sąjungos vadas Cesar Cha-
vez paskelbė Ralston Purina Co. 
boikotą, nes ši bendrovė skriau
džianti darbininkus. 

— Valstybės sekr. Haigas, at- Į 
sakinėdamas į korespondenty 
klausimus, vienoje vietoje vietoj Į 

prezidentas Reaganas" pasakė į 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 8 d.: Kajetonas, Le
lija, Tulgirdas, Daiva. 

Rugpiūčio 9 d.: Romanas, Ba
sė, Pilėnas, Gražutė. 

Rugpiūčio 10 d.: Laurynas, 
Asterija, Tautenis, Laima. 

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 75 

— "prezidentas Nixonis' 11., naktį 60 1. 
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: "ATEITIS" TARP 
DVIEJŲ PROFESORIŲ 

J u o z a s Baužys 

Tęsiu toliau savo prisimi
n imus iš "Ateities" pirmųjų 
žingsnių Brooklyne. "Dar
bininko" spaustuvės namas 
buvo vienuolyno kieme, prie ne
didelės ir ramios Willoughby 
gatvės. Apačioje g a n a naujos ir 
modernios ta is laikais spaus
dinimo masinos, o viršuj re
dakcijos kambaria i . Užlipus 
laiptais, pro pirmas duris pasu
kus į dešinę, atsirastum prof. 
Simo Sužiedėlio, vyriausio 
"Darbininko" redaktoriaus, 
kambaryje ir, jei d a r nebūtų la
bai vėlus vakaras , profesorius 
sėdėtų už stalo, apkrauto rank
raščiais ir j au surinktomis laik
raščio skiltimis. Atidaros du
rys gretimoje sienoje veda į 
didesnį kambarį su dviem sta
lais . Ten viešpatavo Paulius 
Ju rkus ir kun. Viktoras Dabu-
Šis. Vakarais gi šis kambarys 
pavirsdavo "Ateities" redak
cijos būstine. Iš šio kambario 
e inant dar toliau, įžengtum į 
trečią kur į tave nuo rašomo
sios mašinėlės pakeltų galvą 
prof. Juozas Brazaitis, grei
čiausiai, bebaigiąs kokį poli
tinį straipsnį ar vedamąjį. J i s 
t a ip pat mėgdavo iki vėlyvo va
karo rašyti ir dirbti. 

jūrį, į gamtą kun. V. Dabuš io 
didžiulėje mašinoje. Išvykose 
kartais dalyvaudavo ir abu pro
fesoriai — Sužiedėlis su Bra
zaičiu. Tokių kelionių metu 
klausydavomės Paul iaus poezi
jos rečitalių ir diskutuodavome 
įvairiausius klausimus. Arba 
sekmadieniais, po pamaldų Ap
reiškimo parapijoje, r inkdavo
mės garsioje Ginkaus užkan
dinėje, kur virdavo kalbos ir 
buvo s p r e n d ž i a m o s p rob 
lemos. 

Prieš akis iškyla eilė bend
radarbių. Paul ius J u r k u s buvo 
centras, apie kurį visi suko
mės, iš jo mokėmės gausių tech
niškų spaudos gudrybių. J i s ir 
redaktorius, ir poetas - rašy
tojas, ir dai l ininkas. Danu tė 
Aleksandravičiūtė, rūpest inga 
korespondenci jų s k y r i a u s 
redaktorė. Galina Macelytė — 
didelių talentų, energinga, j au 
tada besidominti socialiniais 
klausimais. An tanas Mažiulis, 
tautosakininkas, r imtas ir 
moksliškai kruopštus. Auš ra 
Bendoriūtė — ak, kas gal i pa
miršti šią impulsyvą, poetiškos 
sielos mergaitę, kuri tiesiog 
žavėdavosi kiekvienu daiktu ir 
matydavo grožį visur, kur kiti 

"Ateites" redaktoriai 1956 metais. Iš kairės: Antanas Sužie
dėlis, vyr. redaktorius kun. Jonas Petrėnas, Enata Skrups-
kelytė, Juozas Baužys. 

Tarp dviejų profesorių pla
navo ir dirbo "Ateities" kolek
tyvas, besirenkąs bent porą 
vakarų savaitėje, o dažnai ir 
savaitgaliais. Paulius Jurkus, 
užbaigęs dienos darbus su 
"Darbininku", pradėdavo ant
rą pamainą prie "Ateities". Ki
ti redakcijos nariai suvažiuo
davo iš savo darbų, iš mokyklų 
ar universitetų. Aplink dvi
gubą stalą vyko darbas. Buvo 
planuojami ateinančių nume
rių straipsniai ir temos, skai
tomi ir taisomi rankraščiai, tai
somos korektūros, laužomi 
puslapiai, parenkamos nuo
traukos iliustracijoms. Taip 
g imdavo " A t e i t i s " . Kiek
vienam numeriui tekdavo skir
ti daug vėlyvų valandų, bet 
koks būdavo džiaugsmas, kai 
ten pat, spaustuvėje, stebėda
vome jau atbaigtus puslapius, 
krentančius iš spausdinimo 
mašinos. 

Visa tai buvo prieš beveik 30 
metų, bet tų gražių dienų pri
siminimai dar ir dabar sugrįž
ta atgalios. Per eilę metų, nuo 
1951 iki 1957, teko prisidėti prie 
"Ateities" redagavimo ir per tą 
laiką artimai dirbti, bendrauti 
ir džiaugtis drauge su kitais to
kiais pat entuziastais. 

Redakcijos kolektyvas daž
na i keitėsi: vieni išeidavo, iš
vykdavo studijuoti, kiti atei
davo; pirmieji vėl grįždavo. 
Visi susigyvendavome lyg vie
na šeima. Net ir savaitgaliais 
bendrai vykdavome į teatrus, 
operas ar išvažiuodavome į pa-

' Ateities" redakcija 1952 metų rudenį. Iš kairės: 
Paulius Jurkus, Aušra Bendoriūtė, Kęstutis Kudž-

ma, administratorius kun. Viktoras Dabušis, Gali
na Macelytė, Juozas Baužys. N u o t r > y . Mažel io 

Nuotr. V. Mažel io 

nesugebėdavo jo įžiūrėti. 
Kęstutis Kudžma, gaila, per 

anksti miręs, pa t s rašydavo ir 
buvo puikus redaktorius. Vir
ginija Grajauskaitė, studija
vusi prancūzų literatūrą, Vili
j a K a r e č k a i t ė , D a n u t ė 
Vebeliūnaitė, Teresė Ivaškai tė 
— visos kūrybingos talkinin
kės. Grožvydas Botyrius, meni
ninkas, čia pat redakcijoje per 
porą minučių galįs nupiešti 
kar ikatūras "Kreivom šypse
nom" ar iliustracijas kokiai no
velei. An tanas Sabalis — Untė 
Šalapinis, savo humorist ine 
poezija konkuravęs su Aloyzu 
Baronu. J i s buvo jau patyręs 
redaktorius. An tanas Sužie
dėlis, rašęs ir rimtai.ir nerim
tai, nuo eilėraščių, pasirašytų 
mergaitišku slapyvardžiu, iki 
filosofinių straipsnių. E n a t a 
Skrupskeiytė, visada susimąs
čiusi ir labai darbšti redakcijos 
talkininkė. Dalia Karaliūtė, 
daug skaitanti ir eibes naujų 
knygų recenzavusi "Atei t ies" 
puslapiuose. Gintarė Banai-
tytė, kruopščiai ir rūpestingai 
besirūpinanti jaunų talentų ieš
kojimu. 

Pagaliau kun. J o n a s Pet
rėnas, atėjęs redakcijon 1955 
metais; nuoširdus, optimistas , 
daug "Ateities" puslapių pa ts 
prirašęs, daug bendradarbių 
priprašęs. J is 1956 metais , Pau
liui laikinai pasi t raukus, pasi
ėmė vyr. redaktoriaus parei
gas. Gaila, kad ir jį Viešpats 
per anksti pasišaukė p a s save. 

Šalia redakcijos narių, buvo 
nemaža ir ar t imų žmonių — 
bendradarbių, kurie savo dar
bu ir draugyste buvo įsijungę į 
"Ateitį". Kun. Viktoras Dabu
šis, i lgametis administrato
rius, pagrindinis "Ateities" 
stulpas. Vytautas Vygantas, 
ne tik pats pi lnas sumanymų ir 
idėjų, bet sugebąs ir kitus jo
mis uždegti, daug puslapių 
"Ateityje" P. Ganvyto sla
pyvardžiu prirašęs sporto klau
simais. Ada Korsakaitė, dai
lininkė, n iekada neatsisakanti 
kuo nors pagelbėti. Ir daug ki
tų, kuriuos sunku beišvardinti. 

Kai sklaidau dabar anų me
tų "Ateities" komplektus, at
randu nemažai vardų ir tokių 
žmonių, kurie tuo metu pradėjo 
reikštis savo kūryba. Poezijoje 
atsirado tokie vardai kaip Dai
na Nauragytė , Vitalija Bo-
gutaitė, Genutė ir Elena Bu-
račaitės, Danguolė Sadūnaitė. 
Beletristikoje ėmė reikštis Kęs
tutis Keblys, Danutė Brazytė 
(dabar Bindokienė), Juozas 
Končius, Albinas Baranaus
kas. Įvairius straipsnius pra
dėjo rašyti Vaclovas Kleiza, 
Kęstutis Keblys, Jonas Šoliū-
nas , J o n a s Kučėnas, Jonas 
Žadeikis, dabart inis šio sky
riaus redaktorius. Turbūt savo 
pirmąją iliustraciją "Ateity" iš
spausdino ir Marytė Pupiūtė, 
dabar dail. Ambrozaitienė. 

Vis tai nuotrupos iš anų gra
žių laikų. 1957 metų pavasarį, 
kai kun. J . Petrėnas nutarė 
pasitraukti iš redakcijos, su di
delėm viltim š ias pareigas teko 
perimti man. Bet likimas lėmė, 
kad tų pačių metų rudenį dar
bovietės buvau perkeltas į Chi-
cagą. Reikėjo išvykti, o "Atei
t is" ir toliau klestėjo New 
Yorko padangėje, kol pagaliau 
ir ji, už keletos metų, persikėlė į 
Chicagą. 

A T E I T I N I N K Ų 
NAMU G E G U Ž I N Ė 

Ar snigs, a r lis, Ateitininkų 
namų gegužinė bus rugpiūčio 
16d., sekmadienį, Ateitininkų 
namų soduose ar namų viduje. 
Praėjusiais metais gegužinės 
pasisekimas buvo labai di
delis. Šiais metais, nauji rau
donmedžio suolai medžių pa
vėsyje laukia dar didesnio 
svečių skaičiaus. (Būtų gerai, 
kad turintys sulankstomas kė
des jas atsivežtų...) 

Ir Ateit, namų tarybos ir 
valdybos nariai , ir speciali tal
ka gegužinėn atvykstančius 
priims, vaišins ir linksmins. Vi
si a tei t ininkai t jų prieteliai, ir 
pažįstami yra laukiami. 

Gegužinės pradžia 10:30 v.r. 
De Andrea koplyčioje šv. Mišių 
auka, kurią a tnašaus ir pa
mokslą pasakys kun. V. Bagda-
navičius. Tai bus puiki dva
sinė atgaiva, nes kun. V. 
Bagdanavičius visuomet ran
da būdą, Šv. Rašto skaitymus 
pavartoti j am būdingoj nau
joje, gilioje, neeilinėje šviesoje. 

12 v. prasidės vaišės. I jų ruo
šimą, koordinuojant Mildai 
Tamulionienei, yra įsijungęs 
didelis būrys ateitininkų ar 
organizacijai prijaučiančių. 
Tame tarpe yra cicerietės: P. 
Tamošiūnienė, V. Norkienė, E. 
Radvilienė, O. Venclovienė, N. 
Skopienė, O. Šulaitienė, G.Kon
čienė, A. Prapuolenytė; lemon-
tiškės: A. Šoliūnienė, T. Alens-

kienė, F. Mackevičienė, O. 
Abromaitienė Z. Dapkienė, B. 
Navickienė. Marketparkietės: 
A. Rūgytė, Iz. Stončienė, A. 
Rimkienė, M. Saliklienė ir, ži
noma, dr. Dalia Katiliūtė — 
Boudstun, A.N. valdybos pir
mininkė. Troškuliui malšinti 
talką organizuoja K. Su-
šinskas. Jo talka: P. Kilius, dr. 
L. Sidrys, T. Petroliūnas, E, 
Razma, V. Narutis. 

Laimėjimais rūpinasi ir do
vanas telkia Alfa Laniaus-
kienė iš Cicero ir Irena Kaz
lauskienė iš Oak Lawn. 
Dovanų paskirstymas žada bū
ti turtingas. Visiems, ypač 
vyresniesiems, labai džiugu, 
kad savo grafikos darbą pa
dovanojo jaunosios kartos atei
tininkė Taura Zarankaitė — 
Underienė iš Detroito. 

Nebus užmiršta ir lietuviška 
daina, kuri lietuvį lydi ir skaus
me ir džiaugsme. Kad skam
bėtų Atetininkų namų soduo
se sus i r inkusių da inos , 
amerikiečių tarpe praktikuo
jamas „sing-a-long" yra para
šytas ir sutiko pravesti B. Pra
puolenis. Dainų tekstai bus iš 
anksto paruošti taip, kad visi 
susirinkusieji jam vadovau
jant į dainą galės įsijungti. 
Akordeonu dainas palydės jau
nas, gabus akordeonistas D. 
Polikaitis. 

Rengėjai tikrai širdingai ruo
šiasi priimti svečius iš Chi-
cagos, Cicero ir Lemonto apy
linkių, kad visi galėtų linksmai 
praleisti rugpiūčio 16d., sekma
dienį, tikrai gražioje Ateitinin
kų namų sodyboje: 127 gatvė ir 
Archer Ave,(l71), Lemonte. Dėl 
informacijų kreipkitės pas dr. 
D. Katiliūtę - Boydstun 434-
0298, arba M. Tamulionienę 
246-5390. 

Rengėjai 

ŽODŽIO IR MUZIKOS 
V A K A R A S 

Visi kviečiami į Ateitininkų 
kongreso metu, rugsėjo 5 d., 
šeštadienį, 7:30 v.v., Jaunimo 
centre įvykstantį Žodžio ir 
muzikos vakarą. Programą va
karui ruošia muzikas Darius 
Lapinskas. "Ateityje" rašiusių 
poetų kūrinius skaitys aktoriai 
L. Rastenytė - Lapinskienė ir J. 

F I N A N S I N I S V A J U S 
Nepilnas mėnuo beliko iki 

Ateitininkų jubiliejinio kong
reso. Finansinio vajaus komi
tetas pakartotinai išsiuntinėjo 
paraginimus paremti auka šį 
kongresą , a t e i t i n ink i šką j ą 
veiklą bei "Ateities" žurnalą. 
Ateitininkų kongresai nė ra 
kasmetiniai : jie rengiami k a s 
penkmetį. Tad ir platesnės 
apimties akcija paremti atei
tininkiškąją veiklą yra pra
vedama kas penkti metai. Kiek
vieno ateitininko, nežiūrint kur 
j is begyventų, pareiga šią ak
ciją paremti savo auka. Džiu
gu, kad iki šiol viena kita au
ka, kad ir po 5 ar 10 dolerių, 
a teina iš ateitininkų studentų. 
Tai įrodo jų ištikimybę ir įsi
pareigojimą savo organizaci
jai. Būtų gražu, kad neliktų nei 
vieno ateitininko, kuris nebūtų 
pasiuntęs savo aukos šiam tiks
lui. 

Dar daugelis iki šiol savo au
kos nėra pasiuntęs. Aukų didis 
svyruoja nuo 5 iki 1000 dolerių. 
Tikimės, kad per likusį mėnesį 
atsiliepiančių skaičius kelerio
pai padidės. Dar kartą pri
mename, kad dėl adresų stokos 
bei jų netikslumo, kai kurie gal 
nebūsite gavę finansinio komi
teto laiškų. Todėl prašome sa
vo auką siųsti vajaus iždinin
kui, Broniui Polikaičiui, 7218 S. 
Fairfield, Chicago, 111. 60629. 

S T U D E N T Ų 
A T E I T I N I N K Ų 

S T O V Y K L A 

Vasaros stovykla bus rug
piūčio 23-30 d. Camp Tippeca-
noe, Tippecanoi, OH. Stovyk
los tema: Susipažinimas su 
Lietuvos menu, muzika ir li
teratūra. Kaina savaitei — 110 
dol. Stovyklautojams reikia 
atsivežti miegmaišius, pagal
ves ir rankšluosčius. Stovykla
vietė yra 2 vai. 30 min. kelionės 
į pietus nuo Clevelando, 1 vai . 
— nuo Pittsburgo aerodromo ir 
Canton, OH, Amtrak trau
kinio stoties. 

Galintys nuvežti s tudentus į 
stovyklą a r ieškantys su kuo 
nuvažiuoti ir dėl kitų informa
cijų gali kreiptis į Edį Razmą, 
1100 Buell Ave, Joliet, II60435. 
Tel. (815)—727-1196. 

Aktoriai Jonas Kelečius ir L. 
poeziją. 

Kelečius. Dalį programos at
liks Jaunimo teatro vaidintojų 
grupė: Kaminskaitė. Kuprytė, 
Lamauskas, Stukaitė, Šulai-
tytė, Šulaitis, Radvilas ir Vik
torą. Po programos vaišės, o 
jaunimui ir šokiai J. centro 
kavinėje. Bilietai iš anksto įsi
gyjami Vaznelių "Gifts In
ternational" prekyboje. 

Rastenytė - Lapinskienė skaito 

Nuotr. kun. dr. K. Tr imako 
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3 ik: 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - B E 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

Of iso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitar imą 

Ofs PO 7 6000 Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

613? S Ked^.e Ave Ch.capo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTJCE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOM ET RISTAS n ' 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet n ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 Vf 59 St . Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą, Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofiso tel 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
Vai : pirm . antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Tel. REliance 5 1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm ant r . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet " - 6 8 vai vak Treč ir šešt 
u /da ry ta 

Ofs ttf 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr.. trečiad 
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v vakaro. 

Tel. - 778-3400 



Bendri siekimai — 

KARTŲ BENDRAVIMAS 
! Amerikiečiai dažnai svarsto 
generacijų išsiskyrimą ir bend
ravimą. Vieni išsiskyrime ma
to laiko pasikeitimus, kuriuos 
jaunesnieji lengviau priima. 
Kiti žvelgia kaip į liberalizmą 
ar konservatyvumą, daran
čius skirtingą įtaką vienos kar
tos sprendimams nuo kitos 
nusiteikimų ir aplinkos imlu
mo. Tai tik svarstymuose. 
Praktiškai nė vienai kartai ne
būtų galima užbrėžti linijos, ku
rios ji neperžengtų. Nė viena 
jaunesniųjų ar vyresniųjų kar
ta negali prisiimti tik "libera
lų" ar "konservatorių" eti
ketes, nes iš tikrųjų veikloje 
jiems diktuoja profesija, įsi
tikinimai, aplinka, kaimynys
tė ir draugystė ir tik iš dalies 

'. amžiaus skirtumai. 

Nei tautoje, nei besikurian
čioje naujakurių bendruo
menėje, nei juo labiau išeivi
joje kartų išsiskyrimas ar 
bendravimas nėra tik dviejų ar 
trijų sluoksnių, o gerokai dau
giau. Amerikiečiai kartomis 
jau laiko dešimties metų am
žiaus skirtumą. Vokiečiai, ita
lai ar prancūzai amžiaus ribą 
pakelia iki dvidešimt penkerių 
metų. Taigi kartų skaičius su
mažėja. 

Iš tikrųjų nė vienas minėtas 
skaičius neturi aiškios ribos. 
Daugeliu atvejų laikas įtakoja 
kiekviename krašte, kiek
vienoje aplinkoje ir kiekviena
me amžiuje labai skirtingai. Iš
eivijos amžius suartėja savo 
pradiniame išeiviškam gy
venime, nors paskiau ir prisi
taiko prie vietos sąlygų ir ap
linkos. Čia gimęs, augęs ir 
mokslus baigęs jaunuolis tik
rai yra skirtingos kartos, lygi
nant jį su jaunais profesio
nalais, kurie, stovykliniame 
gyvenime pradėję vargo mo
kyklas,, vėliau sunkiu tėvų ir sa
vo darbu pasiekė aukšto išsi
lavinimo ir žymių pozicijų. Jie 
ir yra artimesni vyresnie
siems, kurie gyvena kartu pra
eitimi ir dabartimi. 

Ar toks kartų išsiskyrimas 
yra vertas didesnio dėmesio ir 
psichologinio tyrimo, tai jau 
būtų organizacijų, veiklos sam
būrių ir lietuviško gyvenimo 
pratęsėjų rūpestis. Bet labai 
svarbus yra kartų bendravi
mas ir tame bendravime su
radimas bendrų siekimų, kurie 
visas kartas daugiau ar ma
žiau sujungtų tautinėn vie
ny bėn. Vieni turėtų jausti at
sakingumą už savo tautą, kiti -
paguodą, kad palieka naujas 
kartas savo darbų pratęsė] ais. 

Žvelgdami į lietuviško gy
venimo skerspiūvį, lengvai pa
stebime, kad yra kelios kartos, 
kurios savo tarpe nepajėgia 
rasti bendros kalbos. Tai gali
ma pastebėti ne tik tautiniuose 
darbuose, bet ir ideologiniuose 
sambūriuose, tikėjimo bend
ruomenėse, pažiūrose į vietos 
gyvenimą, ypač į politines ap
raiškas. Kartais atrodo, kad 
kiekviena karta yra taip skir
tinga, jog net viena kitą laiko 
svetima sau ir lietuviškam rei
kalui. Teisybė, yra tokių, kurie 
jau nuo lietuviško gyvenimo 
atsiskyrę, bet nėra tokių, kurie 
dirbtų lietuvišką darbą ir nesu
tiktų dėl jo tikslų — laisvės Lie
tuvai, lietuvybės išlaikymo. 

Žvelgiant į amžių, vėl gali
ma pastebėti, kad, kaip seniau, 
taip ir dabar trisdešimties me
tų "jaunuoliui" šešiasdešimto-
kas jau yra senas. Bet kai šis 
pasiekia penkiasdešimt ar dau
giau metų, tai toks pat šešias-
dešimtokas yra tik senyvas ar
ba visai dar nesenas žmogus. Ir 
veikloje tokie jau randa bendrą 
kalbą, jeigu tik kalba apie tuos 
pačius tikslus. Neranda bend
ros kalbos, kai vieni dar vis ma

no tebesą vadai, o kiti teturi tik 
klausyti. Tai psichologinis 
skirtumas, kuris sudaro žmo
guje skirtingas pažiūras ne į 
tikslą, bet į priemones, nors iš
eivijos atveju visos priemonės 
teturi tik reliatyvią reikšmę. 
Taigi priemones reikia keisti 
pagal sąlygas, nes mums Lie
tuvos laisvė yra atsakingumo 
ir sąžinės balsas, svetimie
siems — tik žmoniškumo, kar
tais paprasto mandagumo ar 
politinio manipuliavimo rei
kalas. 

Didesnis skirtumas atsiran
da, kai pradedama "politikuo
ti", kur tėra tik laisvės vilčių 
pavergtai tautai žadinimas. 
Jaunesnieji yra labai suaugę su 
vietos politiniu gyvenimu ir ieš
ko jau amerikietiškų būdų prie 
jo prieiti. Vyresnieji naudoja 
daugiau išmėgintus būdus, bet 
jie yra fanatiškesni amerikie
tiški partiečiai, nors partijos 
čia skirtingos ne ideologiškai, o 
tik pažiūromis į ekonominį gy
venimą ir santykius su kitomis 
valstybėmis. 

Visiems žinomas skatini
mas, kad reikia lietuviškoje 
veikloje ieškoti ne to, kas vie
nus nuo kitų skiria, bet kas jun
gia. Tai ragina ne tik spauda, 
ne tik visuomenės vadovai, bet 
ir'pati išmintis. Darbų yra dau
giau, negu rankų ir galvų, tin
kamų tiems darbams padaryti. 
Ir tai ne tik mažuose sam
būriuose, bet ir ideologinėse or
ganizacijose, kurios skatina 
kūrybiškumą ir sudaro progas 
ugdyti idėjiškai stiprias 
asmenybes ir padeda išsilai
kyti bent prie išeiviško lietu
viško kamieno. Juo labiau šios 
išminties reikia platesniuose 
darbuose, kuriais atstovauja
ma tautai vergijoje ir stiprina
mos pavergtųjų viltys. 

Kartų, ar jas skaičiuosime 
šimtmečio ketvirčiais ar de
šimtimis metų, išsiskyrimas 
neturi užslopinti jų bendravi
mo ir bendradarbiavimo. Kai 
rengiamas Jaunimo kongre
sas, tai, atrodo, jį rengia tik jau
nimas. Iš tikrųjų jį rengia visi 
kartu, neišskiriant nė pen
sininkų ir senelių, kurie teikia 
tiems kongresams materialinį 
pagrindą. Kai rengiami or
ganizacijų suvažiavimai, sei
mai ar kongresai, tai juos ren
gia ne tik tos visuomeninės 
organizacijos ar ideologinės 
grupės nariai, bet ir didelė da
lis lietuvių visuomenės, vėl ne
išskiriant nė senelių. Jie savo 
aukomis įgalina, kad tie didieji 
suvažiavimai pavyktų, kad ten 
visi rastų bendrą kalbą. Jei jau
nieji mažiau prisideda auko
mis, tai jie tai papildo savo 
energija, savo svarstymais, sa
vo pasiūlymais ir entuziazmo 
sukėlimu jaunime, vyresniųjų 
kartoje ir net amžiaus naštą be
baigiančiuose. Tas bendravi
mas ryškiausiai pastebimas 
ideologinių organizacijų su
važiavimuose, kuriuose svars
toma tautinės tapatybės išlai
kymo tikrovė. 

Lietuvių vyresniųjų, viduri
nių ir jaunesniųjų kartų bend
ravimas turėtų būti laikomas 
labai svarbiu. Tai vykdant iš
ryškėtų ir išsiskyrimas bent kai 
kuriais atvejais, nors jam pa
šalinti reiktų tik vienos sąly
gos — meilės savo broliui ar se
sei, kurie gyvena tais pačiais 
rūpesčiais, kurie dirba tautinį 
darbą ir kurie nori savo pajė
gas ugdyti lietuviškoj veikloj 
pagal savo amžių ir savo pa
žiūras, įsigytas jau įaugus 
svetimoje kultūroje. Dirbantį 
reikia pagirti, inciatyvos tu
rintį paskatinti, bet visiems 
siekti to paties tikslo, kuris yra 
bendravimo pagrindas. 

Pr. Gr. 

Rimties valandėlei 

PASAULIEČIAI BAŽNYČIOJE 

Pabaltiečiams įteikiant kongr. E. Dervvinskiui ir C.Zablockiui Taikos žymenį. 
Iš kairės: G. Tamošiūnaitė, S. Paul, dr. J. Genys, M. Kari, kongr. C. J. Zablocki, G. 

Meierovics, V. Terauds ir J. Bolsteins. 

ŠVENTIEJI KENČIA IR NUO GYVŲJŲ 
St. George of Lithuania... 

Senyva moteris raudojo. 
Marti susirgo nervų pakriki
mu. Dėl jos ligos kenčia vyras ir 
vaikai. Medicina nepadeda. O 
jos maldų dangus neklauso. „O 
Viešpatie, kaip jie būtų laimin
gi, kad ne ta liga!", — aima
navo nelaimingoji. 

„Turiu duonos . Nieko 
netrūksta. Tik nežinau, kaip 
ilgai išlaikys mano nervai", — 
kaip aukso žuvytė išnėrė iš 
atminties arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio žodžiai, kuriais jis 
skundėsi laiške savo draugui. 

Ištraukiau iš rankinuko J.M. 
paveiks lė l į ir p a d a v i a u 
verkiančiai. Tai lietuvis arki
vyskupas, kuris bus paskelb
tas šventuoju. Jis žino, ką 
reiškia sirgti nervų pakrikimu, 
nes pats yra buvęs tokiam 
pavojuje. Be to, augęs našlai
čiu, jis atsimena, kaip liūdni 
namai be motinos, Melskis! Jis 
tikrai padės. Jo vardas Jur
gis... Su tais žodžiais ir nauja 
viltimi palikau nelaimingą 
pažįstamą. 

Marti pagijo. Pirmą kartą po 
kelerių metų net išėjo priešpie-
tėmis dirbti, kol vaikai mokyk
loje. Mokyta moteris su magist
ro laipsniu. Kiek čia J.M. 
padėjo, žino tik dangus. Tokio 
tipo ligoniai čia pasitaiso, čia 
vėl pablogėja. Bet žinia greitai 
sklinda. Ir kitos amerikietės 
jau meldžiasi į St. George of 
lithuania... Pavyzdys, kaip 
lengvai svetimieji priimtų J.M. 
už didelį šventąjį. Arkivysku
pas įsigijo iškilmingą titulą, 
kurio savieji jam nebūtų sutei
kę — St. George of Lithuania!... 

1977 m. šventėme 50 metų 
sukaktį nuo J.M. mirties. Vati
kanas užbaigė jo naudai beati
fikacijos bylą. Stasys Yla savo 
veikalu „Jurgis Matulaitis" 
sukėlė entuziazmo bangą lietu
viškoje visuomenėje. Atrodė, 
kad beatifikacijos iškilmės čia 
pat. Kad laikas krautis čemo-

NINA GAILIŪNIENĖ 

danus kelionei į Romą... St. Yla 
net būkštavo, ar mes lietuviai 
sugebėsime džiaugsmingai 
pasitikti savo pirmąjį šventąjį. 

Pasirodo, - neverta užbėgti 
įvykiams už akių. J.M. dar vis 
tebėra kandidatas į šven
tuosius. Kandidatūra nėra 
pastovi situacija. Kandidatu 
negalima pasilikti amžinai. 
Net kandidatu į šventuosius, 
nes, laikui bėgant, žmonių 
entuziazmas atvėsta. 

Matyt, tai suprasdami, mari
jonai paskatino lietuvius rašy
ti Šv. Tėvui, kad jis paspar
tintų J.M. beatifikaciją. Proga, 
atrodo, gera, nes turime lietu
viams palankų popiežių. 

Pozityvaus atgarsio nėra. 
Bent spaudoje. Tai vėl reikia iš 
naujo klausti, kodėl mes esame 
taip apatiški arkivyskupo 
beatifikacijai? Man atrodo, kad 
tai mūsų apatijai yra svarbiau
sios trys priežastys. 

Pirma, abejonės dėl J.M. 
šventumo. Girdi, už ką jis turi 
būti paskelbtas šventuoju? Jis 
nieko ypatingo nepadarė. Jeigu 
jis šventas, tai mūsų Sibiro 
kankiniai turi būti paskelbti 
šventaisiais... Prie abejojančių 
grupės ir šitaip samprotaujan
čių priklauso vyresniosios kar
tos lietuviai. Ypač tie, kurie 
arkivyskupą šiek tiek prisi
mena, bet nėra turėję asme
ninės pažinties Visiškai 
suprantama, kad sunku 
įsivaizduoti savo bendraamžį 
šventuoju. Tačiau nemai
šykime šventųjų su žemės 
didžiaisiais. Kaip negalima 
ilgio išmatuoti svarais, taip 
lygiai negalima tuo pačiu matu 
vertinti nuopelnų gen. Charles 
de Gaulle ir vienuolės Therese 
Martin. De Gaulle nusipelnė 
Prancūzijai daug, seselė Mar
tin — nieko. O tačiau, tautai 
tikint ir reikalaujant, jauna 

vienuolė Therese Martin buvo 
paskelbta šventąja ir visame 
pasaulyje žinoma Šv. Kūdikė
lio Jėzaus Teresėlės vardu. Net 
ir didžiausi De Gaulle gerbėjai 
nelaiko jo šventu. 

Šventųjų nuopelnus matuo
ja Dievas savo mastu, o žemės 
didžiųjų Žmonės matuoja 
žemiškuoju matu. Todėl, kal
bant apie šventąjį, vienintelis 
racionalus klausimas turėtų 
būti, kaip jis šventuoju pasi
darė, o ne ką jis padarė. 

Kasgi yra tas šventasis? Ogi 
žmogus, kurio gyvenimo cent* 
re buvo Dievas. Dievui jis gyve
no žemėje. Dar geriau nusako 
J.M. savo dienoraštyje: „Mano 
šūkis teesie: visame Dievo 
ieškoti, visa ką dėl didesnės 
Dievo garbės daryti, į viską 
Dievo dvasią įnešti ir viską ja 
perimti. Dievas ir Jo garbė 
teesie centru viso mano gyveni
mo ašimi, aplink kurią suktųsi 
visos mano mintys, jausmai, 
norai ir darbai" (1910.10.14). 

Štai kuo skyrėsi J.M. siekiai 
žemėje nuo kitų mūsų tautos 
garbingų vyrų. Jo gyvenimo 
centre buvo Dievas ir Jo gar
bė... Kas tokio užmojo, — 
gyventi tik Dievui, — neturėjo 
savo gyvenime, jokia kančia, 
tremtis ir mirtis Sibire jo šven
tu nepadarys. Primesta kančia 
nėra joks nuopelnas kenčian
čiam. Todėl mūsų Sibiro kanki
niai neturėtų būti lyginami su 
Jurgiu Matulaičiu. Net ir 
aršiausias bedievis būtų atsi
dūręs Sibire, jeigu tik jis būtų 
buvęs žinomas nepriklau
somos Lietuvos veikėjas, 
p a t r i o t a s i r komunizmo 
priešas. 

Antra, kam reikalinga beati
fikacija? Sako, jeigu J.M. šven
tas, tai šventas ir dabar. O jeigu 
ne, tai ir kanonizacija jo nepa
darys Šventu Dievo akyse. Tad 
kokia n a u d a Dievui i r 

Bažnyčia, ve ikdama ti
kėjimu ir meile, nenori pakeisti 
pasaulio valdymosi struktūrų, 
bet nori, kad institucijos ne
trukdytų siekti žmogui savo 
amžinojo tikslo. Taip mokė 
pop. Jonas XXIII-sis. Tai ir ne
reiškia, kad reikia esamas 
struktūras pakeisti kitomis, — 
kai kuriais atvejais tai gali atsi
tikti, — bet Evangelijos raugu 
perimti jau esančias, kad tar
nautų žmogui, siekiančiam sa
vo tikslo, ir nenukreiptų nuo to 
tikslo, panaudojant esamą 
san tva rką savo ambicijų 
patenkinimui. Tokiu būdu jos 
teiks žmogui teigiamos pagal
bos, kad jis galėtų susitikti su 
Kristumi ir galėtų gauti iš jo 
malonę dalyvauti dieviškame 
gyvenime. 

Tačiau ne visos žmogiško
sios struktūros gali būti pa
švęstos tokiu aukštu ir kilniu 
būdu. Gamtos mokslai — moks
linių tyrinėjimų objektas — ga
li būti pašvęsti jų tokiu panau
dojimu, kad per juos žmogus 
galėtų pasiekti tokio gamtos 
pažinimo', kuris leistų jam ati
dengti gamtos dėsnius, juos ap
valdyti ir palenkti savo naudai 
tiek, kad būtų galima sukurti 
žmoniškesnį gyvenimą, labiau 
atsakantį Dievo vaikų kil
numui. Žemiškųjų struktūrų 
pašventimas gali pasiekti 
aukštesnio laipsnio ryšyje su 
žmogaus likimo realybe, kada 
paliečiamos moralinės ir reli
ginės problemos ir gali padėti 
arba kliudyti žmogaus susi
tikimui ar Dievu. Tai tokie 
mokslai, kaip filosofija, socio
logija, politika, ekonomija, kul
tūra. Jie tur i būti gaivinami 
Evangelijos dvasia, nes jie kaip 
tik padeda arba kliudo žmogui 
pasiekti savąjį tikslą. 

Aišku, kad pasaulio pašven
timas yra visos Bažnyčios už
davinys*, hierarchijos ir pasau
liečių. Kiekvienas pagal savo 
turimas charizmas. Evan
gelijos skelbimas, sakramentų 
teikimas yra katalikiškosios 
kunigystės (vyskupų, kunigų, 
diakonų) uždavinys.Tuo tarpu 
sukrikščioninimas struktūrų 
yra darbas pasauliečių, gyve
nančių tose struktūrose. "Savo 
pašaukimo dėka, sako Vati
kano II susirinkimas, kaip tik 
pasauliečiams tenka ieškoti 
Dievo karalystės, rūpinantis 
laikinaisiais dalykais ir tvar
kant juos pagal Dievo valią" 
(Lumen Gentium, 31). Ir pa
aiškinama dėl ko: "Jie gyvena 
pasaulyje, t.y. atlieka visas ir 

žmonėms jį paskelbti šven
tuoju? 

(Bus daugiau) 

paskirtas pareigas bei darbus 
įprastinėmis šeimyninio bei so
cialinio gyvenimo sąlygomis, 
iš kurių tarsi nuausta visa jų 
būtis" (ten pat). 

Tuo tarpu dvasiškiai yra 
skirtingi nuo pasaulio, vienuo
liai jį yra palikę, pasauliečiai 
yra tarsi paskendę pasaulyje. 
Dėlto jų uždavinys — tą pasau
lį sukrikščioninti. Vatikano II 
susirinkimas aiškina, kaip tas 
sukrikščioninimas turi vykti: 
"Ten (pasaulyje) juos Dievas 
šaukia, kad, savas pareigas ei
dami, Evangelijos dvasios ve
dami, būtų lyg raugas pasaulio 
pašventinimui iš vidaus ir visų 
pirma savo gyvenimo liudymu, 
spinduliuodami tikėjimu, vil
timi ir meile" (Lumen Gentim, 
31). Taigi pasauliečiai yra pa
šaukti pašvęsti pasaulį iš vi
daus, vadovaudamiesi Evan
gelijos dvasia. 

Pasaulio pašventinimas yra 
specialus pasauliečių uždavi
nys Bažnyčioje. O tai dėl to, 
kad jų "pasauliškumas" irgi 
yra specifinis. Taigi tik jiems 
tenka pareiga, gyvenant pa
saulyje, tvarkyti jį pagal Dievo 
valią. Reikia pabrėžti, kad šis 
pašventinimas nepriklauso 
nuo to fakto, kad pasaulietis 
yra žemiškųjų dalykų srityje. 
Pasaulietis yra Dievo pašauk
tas būti tokiu, iš Dievo jis gavo 
specialų pašaukimą gyventi že
miškuose dalykuose ir pašven
tinti juos iš vidaus. 

Niekas negimsta Bažnyčios 
nariu, kaip gimsta šeimos ar 
tautos nariu. Bažnyčion įei
nama specialiu pašaukimu. 
Tas pašaukimas yra iš Dievo. 
Kai Dievas pašaukia žmogų į 
Bažnyčią, skiria jam ir tam tik
ras pareigas toje Bažnyčioje. 
Jei Bažnyčion pašaukiamas 
pasaulietis, jis yra pašauktas, 
kad, kaip Bažnyčios narys, pa
šventintų pasaulį, kuriame 
kiekvienas žmogus pasiektų 
šventumo, į kurį yra pašauktas 
pašventinti save tokiu gyveni
mu, kuris kalbėtų apie galutinį 
žmonijos likimą, taip pasaulie
tis pašauktas pašventinti sa
ve, veikdamas žemiškųjų da
lykų aplinkoje ir perimdamas 
ją Evangelijos dvasia. 

-
Dėlto pasaulietis, sukur

damas šeimą ar dirbdamas sa
vo profesijoje, pašventina pa
saulį, kai jo šeima tikrai yra 
krikščioniška, nes realizuo
jamas Dievo planas, pagal ku
rį šeima buvo sukurta. Katali
kas gydytojas pašventina 
mediko profesiją, panau
dodamas ją tam tikslui, kurio 
Dievas norėjo pasiekti gydyto
jo profesija. 

J.V. 

Pirmas ir vyriausias žmonių santykių pagrindas turėtų 
būti atskiro žmogaus žmoniškumas. 

Vydūnas 
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Beverly, gera anglų standartinės kalbos žinovė, 
būsima žurnalistė, gal publicistė — tokių jaunų mergi
nų dabar spiečiai televizijos žinių tarnyboje, liberalų 
žurnalų štabuose. Jos landžioja įvykių židiniuose, 
savo staigiais ir kietais klausimais priremia prie 
sienos policijos kapitonus ir kongreso narius. 

Juk išsiverždamas iš etninio geto su savo veikalu, 
kuris turi pastraipą „vertimas iš lietuvių kalbos", jis 
aktyviai remia etninio geto principą. Argi jam privalu 
šitaip aukotis lietuvių prozos prestižui, raštijai, kurią 
jis sarkastiškai vadina „konkursine ir permanentiš
kai premijine". 

Beverly, žinodama, kad jai labai tinka vyriškas 
lietpaltis su antpečiais, lietpalčio kambary nenu
siėmė. Ant impregnuoto audinio trumpą laiką laikėsi 
smulkūs lietaus lašeliai. Tų lašelių buvo ant Beverly 
garbanų. 

Susirinkime Girinis pastebėjo Janį Milts, latvį 
poetą, įspūdingą blondiną, kuris, tvirtino žinantieji, 
sakęs, kad poetui tinka laikyti savo išvaizdą absoliu
čiai comme ii faut. Janis Milts visuomet buvo su bran
gia tamsia eilute, tobulai nusiskutęs, dvelkiąs bran
giais kvepalais. J is buvo panašus į tos išvaizdingos 
kategorijos pareigūnus, kuriems stambios verslo 
įmonės paveda susitikinėti su judriais ir plėšriais 
spaudos atstovais. 

— Janiui trūksta saulėgrąžos žiedo švarko atla
pe, — kai kada šaipėsi smailialiežuviai su aliuzija į 
Oscar Wilde puošeiviškumą. 

Janis Milts rašė eiles angliškai. Jos rado vietos 
labai modernios poezijos žurnaluose. Poezija, poezijos 
modernumas, visiems atrodė, buvo natūralus jo pro
fesijos priedas. Janis Milts dirbo televizijos reklamų 
gaminimo firmoje, jis buvo firmos direktoriaus padė
jėjas. 

Už Janio Milts koją ant kojos sudėto masyvo 
Girinis užmatė lengvą elegantišką koją, atremtą į 
parketą ir jam staiga sukilo vaizduotėje antikinės 
Minervos koja, įamžinta romėnų bronzoje. J is linktelė
jo į priekį, norėdamas pamatyti dosnesnę tos kojos 
dalį, kuri buvo apauta laisvu sandalu su žemu kulnu. 
Jis pamatė: tai buvo Loros koja. 

Čia buvo Lora, jo rašysimos knygos mecenato 
buvusioji žmona. Argi Lora susidomėjo seminaro 
tema: individo santykiai su kolektyvu? Tai, aišku, 
latvis įkvietė ją čia. Ir gyvenimiškas Loros veidas 
Giriniui atrodė, kitas, kaip ekrane. Jos veide jis matė 
nuovargio šešėlius ir paklausė savęs: ar darbo ar 
meilės nuovargis? 

Salia jo Beverly maivėsi, rūkė, keitė kojų pozicijas 
ir vis, pagalvojo Girinis, kad vis pamatytų: jai t inka 
vyriškas lietpaltis. 

Vėliau jie keturi — latvis, Lora, Girinis ir Beverly 
— sėdėjo prie vieno stalo, gėrė kavą, valgė saldžius, 
miltingus pyragaičius. Kavinės siena buvo ištisas 
stiklas. Dėlto patalpa atrodė šaligatvio kavinės imi
tacija. Jautėsi maloni pastogės globa, nes oras 
niaukėsi, lašėjo dangus mikroskopiškais lašeliais, 
praeiviai už kavinės stiklinės sienos skubėjo į automo
bilių statymo aikštę ir lengvai lenkėsi prieš vėją. 

Lora buvo kukliai apsirengusi. Aprangoj kirto 
žvilgsnį baltos ir juodos spalvų sandūra. Veide ji laikė 
lengvutį kažkuo nusistebėjimą, vos kilstelėdama 
siaurus antakius, poza itin įsirėžiančią į vyrų dėmėsi. 

Girinis matė jos veide manekenišką pasaulį. 
Bekalbant prie stalo pirmavo Janis Milts. Kalbėjo 

staiga iš vietos apie pinigus iš knygų. Ir jis sarkastiš
kai tvirtino, kad kiekviena sadistiška žmogžudystė 
rašto iniciatyvos žmogui yra atsivėrusi aukso 
kasykla. 

Atmetusi galvą, Lora stebėjo kalbantį latvį. Jis 
dėstė: 

— Aš, poetas, imu pasuoti prieš prozą. Proza 
rinkos karalienė. Proza yra priemonė susisiekti su 
milijonais. Gerai faktūriškai parengta knyga apie 
brutalią žmogžudystę, iškarpa iš mūsų buities, atneša 
milžinišką garsą ir milžiniškus pinigus. Žmogžudystė 
dabar epochos ašis! Bet... ponai, ar padėtis pakito nuo 
seniausių laikų? Ne! Antikos tragikai ir pats 
Šekspyras naudojosi žmogžudystės patrauklumu. 
Kodėl mums dabar nesiskaityti su tuo faktu. 

Girinis klausėsi ir galvojo: „Viešpatie, tuo pat 
būdu mes ir braunamės į rašysimos knygos siužetą!" 

Beverly pasiūlė: 
— Susitarkime, ir brutaliai ir nuožmiausiai 

užmuškime kurį nors savo tarpe. Kiti, trys i i mūsų, 
apie tą sąmokslą ir nužudymo istoriją parašys tris 
knygas. Gims trys kvapą užimančio siaubo knygos. 

— Beverly, — atsiliepė Girinis, — užmušk mane. 
Tu turėsi puikų, dokumentinį siužetą. 

Slogi tema vikriai raitėsi ties staliuku su kava ir 
miltingais pyragaičiais, palydima nusijuokimų ir 
sąmojų akordais. 

Tema buvo daugiabriaunė. Iš vieno šono duoklė 
visuomenės skoniui. Iš kito šono grubus gerų pajamų 
motyvas. 

Lengvai ir grakščiai atmetusi galvą Lora stebėjo 
poetą Janį Milts. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis. 1981 m. rugpiūčio mėn. 8 d. j kurioj Milda atstovauja Lemonto 
LB apylinkės valdybai. "Round 
Table" renkasi kartą mėnesyje ir SKUODŽIO REIKALU VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 

Gabrielė SSC, Celestina SSC, 
Grace Carol. — administratorė ir 
Zinaida Katiliškienė. Pastaroji jau 

kiolika metų. 
Norint iš JAV valdžios patirti j Kl. Ką JAV valdžia yra pada-

turimu naujausiu žinių apie badoi riusi Skuodžio reikalu? 
streiką paskelbusį sąžinės kalinį! \ t s . : Pakartotinai sovietams 
doc. Vytautą Skuodį ir stipriau į esame reiškę mūšy gily susirūpi-
angažuoti valdžios pareigūnus': n j m a Skuodžiu. Kaip žinote, jo 
jam pagelbėti, liepos 23 d. JAV į a t v e j i s buvo iškeltas Europos 
LB-nės atstovai Washingtone; E u r o p o s Saugumo ir kooperacijos 
susitiko su valstybės uepartamen- į konferencijoje Madride, kur b u v o j a O 2 3 ) k e I i o y r a lietuviy įkur

t a senelių prieglauda "Holy F a 
mily Villa" vadinama. Ją admi-

susirinkimuose gvildena bei da- yra išdirbusi daugiau kaip pen-
ro nutarimus ir pasiūlymus mies- Į 
to valdžiai, kaip tvarkyti įvairius 
reikalus. 

PAGERBTOS SENELIU 
PRIEGLAUDOS 
DARBUOTOJOS 

Netoli Lemonto. prie McCar-

to "būateral relations" skyriaus j peržiūrimas paklausimas Helsin-
pareigūnu James Schumaker. j k ; 0 baigminiam aktui. Mes taip 
JAV LB-nei atstovavo Visuomeni- j p a t esame naudoję diplomatinius 
nių reikalų tarybos pirm. inž. Alg. 
Gečys, tarybos narys adv. Ernes
tas Raškauskas ir Amerikos Lie
tuvių jaunimo sąjungos valdybos 
narys politiniams reikalams Li
nas Kojelis. 

Ilgesnio pokalbio metu LB at
stovai pajuto ryškų valstybės de
partamento susirūpinimą Ameri
kos piliečiu V. Skuodžiu ir paty
rė apie vykdomas pastangas jam 
pagelbėti. Diplomatiniams ėji
mams dažnai esant apgaub
tiems tam tikra paslaptingumo 
skraiste, JAV LB atstovai įsiparei 

kanalus. Aš tačiau negaliu šiuo 
klausimu toliau daryti pareiški-
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mus. 
Kl.: Ką galite pasakyti apie ba

do streiką, kurį, yra teigiama, 
Skuodis yra pradėjęs. Ar jūs kėlė
te tą reikalą su sovietais? 

Ats.: Mes esame bandę patik
rinti gautas šiuo klausimu žinias. 
Nors bado streiko patvirtinti ne
galime, mes esame giliai susirūpi
nę Skuodžio gerove. 

Kl.: Ar nėra jūsų konsulariniai 
tarnautojai įpareigoti įkalintus 

gojo konfidencialumo pageidavi- ; Amerikos piliečius aplankyti? Ar 
mą respektuoti. Tačiau mūsų vi- j jie aplankė Skuodį? 
suomenės žiniai ištisai pateikiame! Ąts . fai yra pats svarbiausias 

autorizuotą ras-
į pateiktus klau-

I mūsų susirūpinimo elementas. 
I Mums nėra pavykę V. Skuodį ap

lankyti. Aš tačiau negaliu pridė
ti tolimesnių komentarų. 

valstybės dept. 
tiška atsakymą 
simus V. Skuodžio reikalu su tei 
se skelbti spaudoje. 

Klausimas. Ką valstybės de 
partamentas gali pareikšti aP i e ! ko klausimą su sovietais? 
Amerikos pilietį Vyt Skuodį, taip i 
pat žinomą Benedict Scott var-i Ats.: Kaip esu pareiškęs, mūsų 
du, kuris yra kalinamas Sovietų j susirūpinimas sovietams yra ge-
Sąjungoje? 

nistruoja lietuvės Šv. Kazimiero 
vienuolės. 

Š. m. gegužės 28 d. štabo na
rėms, išdirbusioms penkis, dešim
tį, penkiolika ir dvidešimt metų 
buvo suruoštos pagerbtuvės — 
pietūs. Pobūvyje dešimčiai buvo 
įteikti specialūs pažymėjimai. 

Tarp pagerbtųjų yra seselės: 

Andrius Laukaitis 

STALINO SVETLANA BUS 
TELEVIZIJOJE 

Stalino duktė Svetlana Aliliu-
jeva-Peters, kur i dabar gyvena 
JAV-bėse, buvo nuvykusi į Ang
liją, ku r ji turėjo pasikalbėjimą 
su filosofu Maloolm Muggeridge 
apie krikščionybės atgijimą So
vietų Sąjungoje. Pasikalbėji
mas bus rodomas BBC televizi
joje. Evet lana papasakojo, kaip 
ji buvo Rusijoje slaptai pakrikš
ty ta , "įsivaizduokit, kas vyksta 
žemesniuose sluoksniuose, jei
gu t a s atsi t iko pačioje bedievių 
viršūnėje", — pasakė komenta
torius. 

C L A S S I F I E D G U I DE 
STASYS ŠAKINIS 

LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Town of l ake ) 

Skambinti 927-9107 

KL: Ar jūs iškėlėte bado strei-

Atsakymas: Mes esame giliai j 
susirūpinę jo reikalu. Kaip jūs ži- Į 
note, Skuodis gimė Chicagoje 
1929 metais ir todėl turi teisę į į 
JAV pilietybę. Mes laikome tą; 
teisę pagrįsta, nes mums nėra ži
nomas joks Skuodžio elgesys, ku- i 
ris ją būtų pažeidęs. Skuodį į Lie- j 
tuvą išsivežė tėvai, jam esant 
vaiku, prieš sovietams užimant 
tą valstybę. Mums yra žinoma, 

— kad Skuodis reiškėsi žmogaus tei-
— sių srityje Lietuvoje prieš jo areš

tą, įvykusį 1980 metų sausio 
mėnesį. 1980 metų gruodžio mė
nesį jis buvo nubaustas septynių 
metų kalėjimo ir penkių metų trė
mimo bausmėmis už antisovieti-
nę agitaciją bei propagandą. 

rai žinomas, 
KL: Taip, bet ar jūs specifi

niai šį klausimą kėlėte? 

Ats.: Mes esame palietę visus 
Skuodžio atvejo aspektus, tačiau 
aš negaliu leistis į detales. 

Tenka pastebėti, kad J. Schu
maker yra naujai atkeltas į šias 
pareigas ir LB atstovai su juo su
sitiko pirmą kartą. Šias pareigas 
anskčiau ėjęs Oscar Cyatt yra 
perkeltas darbuotis JAV ambasa
doje Turkijoje. Oscar Clyatt ro
dė didelių simpatijų Pabaltijo 
klausimams ir visada stengėsi, 
kiek sąlygos leido, pagelbėti šei
mų sujungimo ir pagalbos politi
niams klausimams reikaluose. 

Alg. Gč 

G U D O N I Ų ŠEIMOS PADĖKA 
1981 m. liepos 25 d. buvo aukojamos šv. Mišios mūsų šeimos net 

trijų sukakčių proga, kurios įvyko kun. Patlabos Šiluvos koplyčioje 11 
vai. ryto, tikslu padėkoti Aukščiausiajam ir bendrai pasimelsti už globą 
ir sveikatą, kurią mudu su Onute džiaugiamės sulaukę garbingų sukakčių. 

Po to priklauso milžiniška padėka ir pagarba mūsų mielam kun. Pat-
labai už palankumą mūsų šeimai aukojant šv. Mišias, net išrūpinant šven
tojo Tėvo palaiminimą ir sąlygas mums visiems ten susirinkti ir bendrai 
pasimeldus, sodyboje pabendrauti. Pagarba ir kun. Burkui apsilankius, o 
taipgi tenka malonų žodį tarti L.B. Moterų Seklyčiai bei atskiriems asme
nims už pagalbą ruošiant subuvimą, o taipgi visiems prisidėjusiems šiam 
iškilmingam ir taip gausiai apsilankiusių subuvimui. 

Malonią staigmeną parūpino L. Katalikų Bendrija užsakydama tam 
tikrą sukaktuvinę išgraviruotą lentelę. Be to labai dėkingi kun. Patlabai 
ir Petrui Balčiūnui už gerus atsiliepimus ir linkėjimus ateičiai, taipgi ir 
p.p. Ingauniams. 

Tos sukaktys tai: liepos 26 d. Onutės deimantinė 75 metų sukaktis 
ir vardo diena. Antroji sukaktis tai Aukščiausiajam laiminant, sukako 15 
metų atnaujinto bendrai jaukaus šeimyninio gyvenimo, po 25 metų vargų 
ir nežinios metų pertraukos, o trečioji, tai mudviejų 50 metų vedybinė 
sukaktis, nes 1931 m. lapkričio 26 d. Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmi
mo, vadinamoje Vytauto bažnyčioje Kaune, a.a. kan. Juozas Tumas-
Vaižgantas mūsų vedybas palaimino, tai lig simbolinis pasikartojimas, 
kad susirinkome Šiluvoje pasimelsti ir paminėti nevisai eilines sukaktis, 
kurios mūsų gyvenime paliko gilų brėžį. Todėl mudu ypatingai džiaugia
mės matydami tiek daug malonių veidų ir bendro supratimo padėkoti 
Aukščiausiajam, o vėliau ir pabendrauti. 

Vedybinė sukaktis būtų lapkričio 26 d., deja tuo laiku būna šaltesni 
orai ir susidaro nepatogumų, tad nutarėme visą sujungti ir atšvęsti tin
kamesnių laiku, o tai ir yra Onutės vardo ir gimimo dienos proga. Tad 
dar kartą visiems dalyvavusiems arba raštu sveikinusiems, mūsų nuošir
džiausias AČIŪ ir visiems linkime Dievo palaimos ateičiai. 

ONA ir BRONIUS GUDONIAI 
Hot Springs, Arkansas 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

#93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

MlSCl&LLANIŪOUS 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. | automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•tttMiuiiiiiiiummuniiiiiiiiimiiiiimniu 

iililiillllllllllllilllllllllllllllillllillllllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
i 2501 W. *9th SU Chicago, IL 80629 

d L U ' H A M E O — HOTEBYS 

E L E K I S O S 
ITEDIMAl — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SIUNTINIAI į UETUV* 
Tei. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIHIIHHHIIHIIHIHimiUIIHMIUIIiniHllllll 

~"M"O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-80SS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną DečkJ 
Tei. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

i'ACKAGE EXPRESS AGEKCY 
MARIJA >OREIKIEXfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
I^abai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandėlių 
2(108 W. 69th St, Chicago, IU. 6063* 

Tei. 925-2787 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, tei. 927-5980 

NAMŲ APŠILDYMAS 
[statau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius ] gazinius. 

ALRIN BANYS, Telef. 447-8806 

l l l l i l I l I l lMlIlIUIIIIMIIHIIHIIIMMHIItlilUII 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tei. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai. 
iiiiiimnmnnniiiniiiiiiiiiiuHiliiiiiiiiiiii 

Restoranui reikalinga 
lietuviškai ir angliškai kalbanti 

P A D A V Ė J A 
Kreiptis asmeniškai. 

RAMUNE RESTORANAS 
2545 West 69 Street 

Reikalinga vidutinio amžiaus moteris 
prižiūrėt invalidę moterį. Gyventi vie
toje, Brighton Parke. Sąlygas susitar
sime. Skambint 927-4908. 

B E A L E S T A T • 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12 c£. 
Marquette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
3951 West 6Srd Street 

T e i 436-7878 

iiimiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiimi 

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

Apdraustas perkratymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376. 1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllUUUIlIlItlIlII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

MiiiiiiiHiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiuiimiiHi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . . . . « . . . » . . u 

83rd and Kedzie 
Great price and Jocation. 

Immaculate 5 room brick Georgian. 
Original owner. By appointment. 

4«0-6282 or 599-9166 

Svečiai ir viešnios iš kitur "Draugo" gegužinėje rugpiūčio 2 d. prie "Drau
go" pastatų. Iš kairės: LB Kultūros tar. pirm. Ingrida Bublienė iš Cle-
velando, dr. Kazys Ambrazaitis ir dail. 
Milda Lenkauskienė iš Clevelando. 

Marija Ambrazaitienė iš Indianos, 
Nuotr. G. Janutos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont III, 

PAKELTOS I 
PASKAUTININKES 

Lemonto LB apylinkės nares 
Jūratė Jakaitienė ir Bronė Nai 
nienė, Sv. Jurgio dienos proga Lie
tuvos skautu sąjungos tarybos 
nutarimu, pakeltos į paskautinin-
kes. Jūratė ir Bronė Lemonto lie
tuviams gerai pažįstamos lietu
viškoje veikloje 

LIETUVAITĖ AMERIKIEČIU 
SPAUDOJE 

Lemonto laikraštyje "Lemont 
Metropolitan" praeito mėnesio 
laidoje įdėta nemaža Mil
dos Šapalaitės — Shreckengost 
nuotrauka ir netrumpas apie ją 
straipsnelis. 

Milda yra čia gyvenančiu ir lie
tuvių veikloje dalyvaujančiy P. ir 
M. Šapalu duktė ir taipgi lietu
viu vrikloje dalyvaujančios pre

kybininkės Aldonos Soliūnienės 
sesuo. 

Laikraštyje rašoma, kad Milda 
mėgsta turėti nuosavą prekybą, 
nes jai malonu susitikti su žmo
nėmis ir neturėti viršininku. Mi
nima, kad Milda su šeima (su
prantama su tėvais) atvyko į JAV 
1949 m. iš Lietuvos. Jos sesuo Al
dona jau 21 m., kaip turinti rū
bu parduotuvę, skersai gatvės, 
prieš Mildos prekybą. Toliau dar 
rašoma, kad Milda augina du vai 
kus (vienas 11 mėty, kitas 15 me
tu amžiaus). Laisvu laiku kuria 
poeziją anglų ir lietuvių kalbomis, 
skaito klasiku veikalus ir dainuo
ja lietuviu chore Chicagoje. 

Mildos abu vaikai gerai kalba 
lietuviškai, šeštadieniais lanko 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
šoka tautinius šokius ir dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Čia Le-
monte esančios kultūrinės ir sočia 
linės organizacijos sudaro organi
zaciją vadinamą "Round Table", 

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

® PACKAGE EXPRESS * TRAYEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPO6YLT0RG) 

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 MOADffAY, NEW YORK, R. Y. 10019 
TEL — 501-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntimu 
pr is ta tymas garantuotas . Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

P r i e firmos skyrių y ra krautuvės, jose rasite Žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai-
riaušių audinių, taip pa t maisto produktų, odos avalynei i r kitų daiktų. 

At idaryta kasdien nuo 9 valandos ry to iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais tr sekmadie
niais nuo 9 valandos r y t o iki 4 valandos popiet 

10% — 20% — 30% pigiau mokeelt 
u i apdrauda ano Ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRARK Z A P O L I S 
3208% West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

B E A L B 8 T A T E 

M O S I S K Y R I A M 

Parduodamas 5 kamb. mūr. namas, 1 $£ 
sklypą Apyl. 71-os ir Rockv/ell. Nau
jas centr. pečius, {rengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. $45,500. Skambinti 
585-2172 arba 925-5519. 

I Š N U O M O J A M A S 
CONDOMINIUM - BUTAS 

Ft. Myers, Florida, Estero Island — 
Gulf Side. Naujas butas. Pilnai apsta
tytas. Skalbiamoji ir džiovinimo ma
šinos. Patalyne ir rankšloščiai. Mau
dymosi baseinas. Vasaros kainomis 
išnuom. iki gruod. 1 d. Kreiptis ang
liškai į savininką vakarais ir savait
galiais 

TEL. 312—239-7989 

Mūrinis — 26 metų. 5 v% kamb. 3 mie
gami. Namas geras. Kabinetine virtu
vė. Įrengtas rūsys. Pilna apsauga nuo 
potvynio. Naujas stogas. Naujas pe
čius. Prie 58-os gatves už Kedzie į 
vakarus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
Telef. — 778-8916 

435-1854 
S42-4240 

Pa — 128 1 lighinan Street 
Baklmore SI, Md. — 1828 Fleet Street 
Brookfyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 781 FUbnor* Avenue _ 885-8789 
Chester, Pa. 18813 — 2818 W. S St TeL: 215—497-2382 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue „ 486-2818 
Chicago, tū. 80628 — 2888 West 66th Street _ 835-2787 
Chicago. IIL 60808 — 1855 West 47th Street „ „ 376-6755 
Cleveland, Ohto 44154 — 5888 State Roed — - (218) 845-6078 
Detrolt 12, Mieli. — 11681 Joe Campau Avenue •. „ S6S-6789 
Hamtramck, Mlck. — 11558 Joe Campau Avenue 885-6740 
Los Angeles 4, Cnflf. — 158 So. Vermont Avanse - ~ 885-6550 
New YoHi 5, N. Y. - 78 Seeontf Aveane 874-1540 
New Yoffc 3, N. Y. — S24 E. S St 478-7430 
Mlami Besek, Pla. 53138 — 1281 17 S t ~. ™ 805-673-8220 

Pa. 1912J - 1812 N. Mankai S t 2H-WA-W878 
Arta 89827 — 22847 Black Canyoo Hwy „ 602-842-8770 

Rahway. N. J. — 47 Eaet Mflton Areno* -. — „ „ 581-8800 
SOver Springs, Md. — 1882 fmnel i t f Ave. 881 888 I M I 
South BJvnr, N. J. — 41 Whitenead Aveane « — 257-6220 

N. Y. 18284 — 818 Marcelin. Street 4754748 

NAUn SKYRIAU 
M. Y. -

i 
SIB-866-3M9 

U.S.A." 
We'!i heip you make the nght movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo n u o 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome s k a m 
binti ar užeiti į mūsų įstaigą. 

Mes visuomet pas iruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. 

V i r š 5 0 0 - t a i n a m ų 
pasirinkimai. 

BUDRAITIS R E A L T Y C O . 
6600 S. P u l a s k i Road 

Tei . 767-0600 

Perskaitę "Draugą", duokite 
ji kitiems pasiskaityti 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni, 
rugpiūčio 2 d. nuo 1 iki 4 vaL popiet 

7236 S. RICHMOND STREET 
Tuščias 4 miegamų mūro namas. 

Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Nebran
gus. 

— o — 
72-ra ir S t Louis Ave. Naujai de

koruotas 2-jų miegamų mūr. bunga-
k>w. Labai geram stovy. Pamatykite 
šiandien. 

68-ta ir Rockwell S t 4 miegamų 
mūrinis. 20 metų senumo. Pilnas val
gomasis. 1H vonios. Nebrangus. 

68-ta ir Komensky Ave. 4 miega
mų mūro rezidencija. 2 maš. garažas. 
Savininkas priverstas parduoti. Viri 
50,000 dol. 

61-mn ir Lanmdale. 3-jų mieg. mūro 
bungalow. Pilnas valgomasis. Virs 
40,000 dol. 

61-ma ir FalrfiekL 9 butų mūro na
mas. Puikus investavimui. Savininkas 
padės finansavime. lĄ įmokėti. 

03-čia Ir Tripp. 2 ofisai, 1 krautuvė 
ir 2 butai. Naujesnis mūras. Galimy
bė perimti esamą paskolą. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 
MICHIGAN — NEW BUFTALO, 65 
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
nesnis svarus apstatytas 2-jų miega
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500. 
Centory 21 — Rltter * Heinz, 211 E. 
BufTalo St, New BufTalo, Mfch. 48117. 
TeL 618 188 3050. 

I VAKARUS U2 KEDZIE 
3-ht miegamų mOr. bungalow. Petius 
ir orkaitė, Šaldytuvas. Nuo sienos iki 
sienos kilimai. Pilnas rūsys. Aptver
tas kiemas. Geras pirkinys — tik 
$49,900. 

GEORGE VLASIS, REALTOR 
TeL 436-7474 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 
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dienos vakare, 7 vai., renkamasi 
bendrai maldai, vadovaujamai 
prel. V. Balčiūno, vienuolyno 
koplyčioje. 

Tartasi su apylinkės dienraščio 
"Norwich Bulletin" reporteriu, 
kad laikraštis kokiu nors bū
du Skuodžio gelbėjimo reikalą 
paskleistu amerikiečių tarpe. 

J. Kr. 

"Neringos" stovyklos stovyklautojos 
seselių sodybos sodelyje. 

ir dalis svečių Put namo seselių iškylos dieną, liepos 26, ŠV. Mišių metu 
Nuotr. J. Kriaučiūno 

Viskas, ką Dievas mums siun
čia, yra gražu, nors ir ne visikas 
suprantama. Jeigu gerai pagalvo
jamą pamatomą kad Dievo siųs
ti dalykai yra grynas džiaugs
mas; kentėjimus mes patys pride
dame. Sttfer 

Darykite gera ir užmirškite; ki
ti tai atsimins. 

CfConnel 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Coim. 
PASISEKUSI METINĖ IŠKYLA 

Liepos 26-toji — Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno se
selių metinės iškylos ir lietuviu 
susiartinimo šventės diena. Šven
tei ruoštasi jau kuris laikas, ypač 
intensyviai kelias dienas prieš iš
kylą. Ruošėsi ir seselių rėmėjų bū 
reliai bei Lietuvos vyčiai artimes
nėse kolonijose. Anksčiau išky-
lon atvykusieji apsistojo Raudon
dvaryje (seselių svečių namai). Iš 
kylos dienos rytą pradėjo svečiai 
atvykti automobiliais, kurių vis 
daugėjo ligi ankstyvo popiečio. 
Svečių grupės atvyko IT autobu
sais iš artimesnių ir tolimesnių a-
pylinkių. 

Iškyla pradėta šv. Mišiomis vie
nuolyno sodelyje, 11 vai. rytą. 10 
lietuvių kunigų koncelebravo šv. 
Mišias, vadovaujant kun. S. Ylai, 
vienuolyno kapelionui. Lekcijas 
skaitė svečiai: Masionis ir Kati-
nienė. Pamokslą pasakė kun. A. 
Grauslys. Pamoksle jis kalbėjo a-
pie reikalą stiprinti tikėjimą, ypač 
šiais liberalizmo laikais. Pamaldo
se dalyvaujančios "Neringos" sto 
vykios stovyklautojos, daugiau 
kaip 100, seselės ir keli šimtai 
dalyvių giedojo Mišių giesmes. 

Baigus pamaldas, daugelis iš
kylos dalyvių procesija, kalbėda
mi rožini, kiuriam garsiakalbiu iš 
koplyčios verandos vadovavo pre 
latas V. Balčiūnas, vyko prie Fa-
timos Marijos paminklo, esančio 
vienuolyno sodybos krašte. Prie 
paminklo kun. Yla trumpai pri
minė kenčiančius ir nukankintus 
lietuvius ir visų prašė už juos 

sugie-melstis. Pabaigoje visi 
dojo "Marija, Marija". 

Susidarė ilga eilė norinčių gau 
ti pietus vienuolyno sodelyje, ei
lė ir norinčių kugelio su rūgusiu 
pienu, trumpesnės eilės prie kito
kius užkandžius parduodančių 
stalų, bet visi buvo pavalgydinti. 

Šventės meninę programą, pa
lyginti, neilgą, atliko "Neringos" 
stovykloje stovyklaujančios mer
gaitės. Programa —nesudėtingi 
tautiniai šokiai, žaidimai ir žaidi
mai su dainelėmis bei imitacija. 
Koks džiaugsmas tėvams ir gimi
nėms, dalyvaujantiems iškyloje, 
matant savo dukras programą at
liekanti 

Iškylos loterijos vertingesnes 
dovanas laimėjo: 1. Dail. A Gal
diko paverksią — Vytautas Cy-

kurios bokšte plevėsuojanti tri
spalvė Lietuvos vėliava kai ku
riems net ašarą išspaudė. 

Seselės dėkoja visiems už talką 
ir atvykimą bei vienuolyno parė
mimą. Jos prašo ir toliau jų ne
užmiršti maldose ir finansine pa
rama, nes reikia skolas išmokėti. 

VEIKLA SKUODŽIUI 
GELBĖTI 

Daugeliui žinoma, kad Vil
niaus universiteto lektorius Vy
tautas Skuodis, sovietų įkalintas 
už taip vadinamą "prieš sovietinę 
propagandinę ir agitacinę veik 
lą", paskelbė bado streiką. Jis y-
ra gimęs Amerikoje. Putnamo LB 
keletas narių, dalyvaujant ir sese 
•lių atstovei bei svečiams iš Flori
dos: dr. J. Petrikui ir P. Mikšiui, 
liepos 29 d. suėjo pasitarti, kaip 
gelbėti dėl žmogaus teisių gyni
mo įkalintą Skuodį. 

Nutarimas jau vykdomas. Ras-

iiiiiiiiiniiiiiuuiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItUIlllUlUlUUII 

VUKO PAREIŠKIMAS 
Paskutiniu metu lietuvių spau

doje yra rašoma Lietuvos lais
vinimo reikalų vykdymą per
duoti privačiai apmokamai ben
drovei. 

Vliko valdyba savo posėdyje Į 
1961 m. rugpjūčio 1 d. priėmė; 
sekantį nutarimą: 

L Rūpestis Lietuvos ir lietu-, 
vių tautos laisvės reikalais yra 
visų lietuvių atsakomybė ir pa
reiga, kurios jie niekam negali 
perleisti 

2. Kažkurių siūlymas šią at
sakomybe atiduoti j samdomų 
nelietuvių rankas yra nepriimti
nas. 

3. Lietuvių laisvės reikalų ir 
Lietuvos atstatymo byla yra 
ir toliau turi būti vykdoma bei 
atstovaujama visame pasaulyje 
lietuviškų veiksnių. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėa. 8 d. 

Vyriausias Lietuvos 
Komitetas 

vas, iš Clevelando; 2. Lietuvišką ti bent 40-50 asmenų, kurie pa-

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Cia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir astvutad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TtL — PRoipact 6-8998 

šiaudinukų kalėdinę eglutę — 
Vincas Puodžiukaitis iš VVaterbu-
rio. 3. Megztą apklotą — Kotry
na Graudušienė iš Milltown, N. 
J.; 4. Šimtą dolerių pinigais — 
Blanche Genaitis iš Gardner, 
Mass. Keliolika žmonių laimėjo 
mažesnes dovanas. 

Iškyla pasisekė, nes diena buvo 
graži ir nekaršta, tik laikotarpiais 
padengtas dangus debesimis. At
vyko svečių ir iš labai toli: Vaiš
vilai iŠ Chicagos, dr. Sonta su 
žmona iš Ofoio, turėjo svečią iš 
Lietuvos, P. Mikšys iš Floridos ir 
daug kitų. Daug svečių, ypač iš 
artimesnių kolonijų, prisidėjo pa
galba ir darbu. Daugelis iškylos 
dalyvių gėrėjosi nauju vienuoly
no pastatu, panaudotinu ir reli
ginio atsigaivinimo tikslams, bū
riai aplankė Alką - Amerikos Lie
tuvių kultūros archyvą, kurio 
sutvarkyta aplinka teikia gražų 
vaizdą, o vidus pamažu tvarko
mas, daugelis apžiūrėjo kun. S. 
Ylos statytą Mindaugo pili, 

siunčia laiškus savo senatoriams 
ir kongresmanui, reikalaujančius 
daryti žygius išlaisvinti Skuodį, 
parašyti protesto laiškus Sovietų 
pasiuntiniui Washingtone, ir laiš 
kus pačiam Skuodžiui, teigiant, 
kad juo rūpinamasi. Rugpiūčio 
5 dieną šios apylinkės lietuviai 
skelbia pasninko ir maldos dieną 
už Lietuvą ir jos kankinius. Tos 

«*****« •r** ***:«" 

With Liberty & Jusfice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
tk> kratto negeroves bei pavo
jos ir tiesia kelius J saugų viaų 
• • • ••!• ff i t 

gerbti vj. 
Kaina Metate virseliato I6JS. 
uiintttaia — $3*6. 

Drauge 
ggsnentnezyjc 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

MiMBHjs, Fardoada, Tataa 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
HM Sa. Palaiki Rd.. CMcafs 

-Hl-4111 

A.f A. ROMUALDAS LEVICKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirt rugpiūčio 6 d., 1981 m., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Jurbarko mieste. 
Amerikoje išgyveno 22 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Regina Petraitis, žentas 

Ramojus, ir Zita JuSka, žentas Vilius, 5 anūkai: Rubia ir Richard 
Petraitis, Virginia Petitt, Viktoras Juška ir Silvia Juška, brolis Juo
zas Australijoje, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras aa. Leonoros. 
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį 4 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 West 69th Street. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 10 dieną. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas ] Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, tentai Ir anūkai. 
LakL direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Telef. 737-1213. 
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A S I 
PardaTnnas 
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Ir Taisymas s 
« — TaL KE 7-1141 | 
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
I R E N E B A L Z E K A S 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios 
netekome 1976 m. rugpiūčio S dieną 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios atnašaujamos rugpiūčio 
8-tą dieną, šeštadienį, 7:30 valandą ryto Tėvų Marijo
nų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir p»*įgt«»raMft 
prisiminti a. a. Irene Balzekas savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Stanley Balzekas, Jr., 
sūnūs Stanley III ir Robert 

ir duktė Carol. 

ADĖ 
A. + A. 

I G N A S ALIMAS 
Mirė 1981 m. liepos 25 d. ir buvo palaidotas liepos 

28 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam 

paskutini patarnavimą ir palydėjo į amž. poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Stankevičiui, 

kun. A. Rutkauskui ir kun. A. Valančiui, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. J. 
Stankevičiui, palydėjusiam velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jo sielą ir visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. 

Dėkojame A. Skriduliui ir Mary HeLen Kutz už 
vargonavimą. Dėkojame sol. Romai Mastienei už gies
mes bažnyčioje. 

Dėkojame dr. P. Kisieliui už rūpestingą priežiūrą 
velionio jo ligos metu. 

Nuoširdi padėka Jūrų Saulių kuopos "Klaipėda" 
nariams už lankymą ligoninėje, už garbės sargybą ir 
atsisveikinimą koplyčioje bei palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, ku
riems neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame šauliams grabnešiams ir laidotuvių di
rektorei Sally Butkus už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

ZIGMAS ir JULIJA SMILGAI 

JUOZAS IR MARIJA MIKONIAI 

KUR TAS SALTINfilJS 

A. + A. 
JONUI BELECKUI mirus, 

sūnui Vytautui su šeima nuoširdi užuo
jauta. 

• ^ i 

Heide dr. Jokūbas Stoka 
vedėjas, gyv Watcaung. N. J 

Drtehl pk**slh| 
prideda * c valsfljas 

Užsakymus sHpstL 
DRAUGAS, 

s i penkių, fvairh) instrumenti) palyda. 
radŲe 

H4.BI. m. gyv. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4605-07 South Hėrmitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 

J e i . 422 -2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 8 d. 

1 X "Draugo" romano 31-jam 
konkursui jau atėjo pirmasis 
kūrinys, pasirašytas Ding Dong 
slapyvardžiu. Dviejų tūkstan- . 
čių premijos mecenatai yra Rai
monda ir Richardas Kontrimai 
iš Los Angeles, Calif. Teisėjų Į 
komisija bus paskelbta vėliau. 

X Chicagos arkivyskupas kar- x Vytautui Skuodžiui iš so-
dinolas Cody atsiuntė generali- \ietinio kalėjimo gelbėti rengia-
nei konsulei J. Daužvardienei j m a demonstracija rugpiūčio 18 
asmenišką padėkos laišką už jos ' d., antradienį, 12 vai. dienos.; 
pareikštą užuojautą po pasikė-' Demonstracija prasidėtų nuo \ 
sinimo prieš šv . Tėvo Jono Pau- buvusių Skuodžių šeimos namų | 
liaus n gyvybę. Kardinolas prie (2131 W. 23rd Place, Chicagoj) 
laiško pridėjo šv. Tėvo jo pa- įr būtų einama į Aušros Vartų 
ties autografuotą paveikslėlį. bažnyčią, kur jis buvo krikšty-

X Ateitininkų federacijos va- t a s <2327 W. 23rd Place). č i a ! 
das Juozas B. Laučka pasikal- b u s atnašaujamos šv. Mišios i r , 
bėjime su "Tėviškės žiburių" sakomos kalbos. Demonstraci-
redaktorium pareiškė "nuošir- Jas organizuoja Havenford Pub-
daus dėkingumo žodžius mūsų l l c R^lations firma su Los An-
spaudai, vpač "Draugui". "Tė- " e l e s Lietuvių informacijos cen-
viškės žiburiams- ir "Darbinin- i t r u - prisidedant Chicagos jau
kui" už didelį dėmesį ateitinin- į n i m u i i r visuomenei, 
kijai ir šaukiamam kongresui", x Lietuvos generalinė kon-
įvyksiančiam Chicagoje rugsėjo s u lė 3. Daužvardienė dalyvavo 
4-7 dienomis. Luxembourgo gen. konsulo ir 

x Studentu Ateitininkų s-gos ponios Colling suruoštame Lu-
vasaros stovykla bus rugpiūčio xembourgo tautinės šventės pri-
23-30 d. Camp Tippecanoe, j ėmime. Į priėmimą buvo pa-
Tippecanoe. Oh. Stovyklos te- kviesta ir dalyvavo Lietuvos Vy-
ma — susipažinimas su Lietu-! čių veikėja Irena K. Sankutė. 
vos menu. muzika ir literatūra. ' Nepraslinkus trims savaitėms 
Kaina savaitei 110 dol. Stovyk- po priėmimo, gen. konsulei ir 
Iautojams reikia atsivežti mieg- Sankutei teko liūdna pareiga 
maišius, pagalves ir rankšluos- dalyvauti Mary Colling šerme-
čius. Stovyklavietė yra valanda nyse ir atsisveikinime. Ji mirė 
j pietus nuo Canton. Oh.. ir j ištikta širdies smūgio, besiruo-
vakarus nuo Pittsburg. Pa. Ku- šiant kelionei į Luxembourgą. 
rie galėtų nuvežti studentus j 
stovyklą, ieško su kuo nuva
žiuoti ar kuriems reikia daugiau 
informacijų, gali kreiptis į Edį 
Razmą, 1100 Buell A ve.. Joliet, 
UI. 60435, tel. 815—727-11%. 

x Grant Parko koncertų es
tradoje ši šeštadienį ir sekma
dienį, rugpiūčio 8 ir 9 dienomis, 
8 vai. vak. duos koncertus 
mums labai gerai pažįstamas 
sol. Arnoldas Voketaitis kartu 
su Grant Parko simfoniniu or
kestru ir choru. Lietuviai galėtu 
dalyvauti organizuotai ir užsi
sakyti vietą, paskambindami 
tel.- Miss Clark 294-2493. 

X Hartfordo lietuvių klubas 
(Lithuanian American Citizen's 
Club) atsiuntė 20 dol. auką už 
gerą "Draugo"' informaciją, če
kį pasirašė Stasys Ba:tauskas. 
pirm., ir Vytautas Petravičius. 
ižd. Labai dėkojame už lietuviš
kos spaudos vertinimą. 

X Vakaronių sezonas Jaunimo 
centro atremontuotoje kavinėje 
prasidės rugsėjo 11 d., penkta-

CHICAGOS ŽINIOS 
PRIGĖRĖ MARQUETTE j PERŠOVĖ PLĖŠIKĄ 

PARKE „ .. . . , . . . . . • 
Mercy ligoninėje kritiškoj pa-

Marąuette Parko ežerėly rug- Į dėty y ra Wal Hong Chau, 22 
piūčio 3 d. prigėrė Cicero gy- į m., iš New Yorko atvykęs pik-
ventojas Glen Verschoore, 34 i tadarys, kurį policija užklupo 
m. J is norėjo iš vandens iš-! prie apiplėšiamos brangenybių 
traukti laivo modelį, iš tolo į krautuvės. 227 W. Cermak, Chi-
kontroliuojamą specialiu įtaisu. į cagoje. Jis dukar t šovė į poli-
Mačiusieji sako. kad prieš šok- j cininką, bet nepataikė, tada po-
damas į vandenį jis gėrė alko 
holj. 

PIKETUOJA AERODROME 

licininkas jį peršovė. Jo bend
rininkas pabėgo, pagrobęs 1400 
dol. pinigais ir dar pasiėmęs 
brangenybių. Policija tiria, a r 

Unijų vadai, remdami lėktuvų | šis nebuvo Chau brolis. 

SULAIKĖ MOKESČIUS 

Vytauto Didžiojo rinktinės Gen. T. Daukanto jūrų šaulių, Detroito jūrų šaulių Švyturio ir Cicero Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopų bendros gretos liepos 26 d. International Friendship Gardens, Mich., Lietuvos prezidentų pagerbimo 
apeigose. Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠAULIŲ JŪROS DIENA I dalinių kultūrinio savaitgalio ir šaulių šaka ir jos dalinių veik- p J J ' S f c « i e ^ e S ~JAVvy 

S Jūros dienos atidarymą. Į la y ra gyva ir tvirta. 
Liepos 25-26 d. Union Pier, | Jūrų šaulių šakos organiza-

kontrolierių streiką, piketuoja 
O'Hare aerodrome. Į piketavi-
mą įsijungė AFL-CIO preziden- Chicagos miesto susisiekimui 
tas L. Kirkland ir 25 unijų pre- gelbėti suplanuotus mokesčius 
zidentai, pertraukę savo pasi-1 — vieną procentą nuo pajamų 
tarimus Chicagos mieste, nu- už patarnavimus—sulaikė Cook 
vyko piketuoti į p U a r e . : apskrities teismas. Mokesčiai 

i turėjo būti pradėti rinkti rug-
! piūčio 1 d., bet dabar miestas 
j negalės jų išreikalauti, kol bus 

Nuskridęs Jugoslavijon į tė- nuspręsta, a r jie nepriešingi 
vo laidotuves, buvo areštuotas konstitucijai. 
Bosco Simic, 50 m., Morraine : 
kolegijos dekano pavaduotojas 

AREŠTAVO TĖVO 
LAHKyrUVESE 

IŠ ARTI IR TOLI 

Mich.. buvo suvažiavę jūrų šau-j ciniams ir kitiems veiklos rei 
liai ir šauliai į tradicinę Jūros kalams aptart i 2 vai. p. p. vy 
dieną ir Chicagos-Detroito-Cice- ko jūrų šaulių bendras susirin 
ro šaulių dalinių Kultūrinį sa- ; kimas. kuriame buvo atstovau- į £ £ " p a k a i t a "Pauliškuoju; 
vaitgalj. kun surengė ir prave- jama Chicagos Gen. T. Dau- k e l i u „ Prelegentas aptaręs 
dė Chicagos Gen. T. Daukanto kanto, Detroito švyturio ir Ci- L ..., ' ., , . . . . „• , „., „„„„j , m 

, S . i _ ,.„ - ._ , „_ _.-_: . . . . , ; . . , Į sauhskos veiklos sąlygas ir jos; Midway aerodrome lėktuvų 

riausybės nariai, sen. Percy, _ ^ A n d r i a u s s w f a r v f c i L i e -
Pasikeitus mintimis jūrų šau- areštuotojo reikalu kreipėsi į t m m ž e m ė l a p i i š l e i s t ą r ^ n i ų 

lių gyvybiniais veiklos klausi- Jugoslavijos ambasadorių Wa- Į K u l t ū r i n i o F o n d o k a i n a S 6 0 0 . 
mais. buvo išklausyta s-gos kul- shingtone, darydami pastangų 
tūrinių reikalų vadovo rašyt. A. | sulaikytąjį išlaisvinti. 

MIDWAY AERODROME 

jūrų šaulių kuopa I T?l™a^°liSl? ^Sl^ t { apraiškas, ' į s t e b ė j o ' "kad" šau- i judėjimas yra normalus, nors su 
poms. Colling. artimi Daužvardžių šių šauliškų vasaros renginių j * ™ - . - ™ * *""""? < ™ " ~ " 

draugai, yra dalyvavę Lietuvos; programa buvo pradėta liepos p r a v e d e J u r ų s a u h l * s a k 0 S v a 

Vyčių banketuose ir kituose lie- 25 d. 11 v. ryto prie lietuvių 
tuviškuose renginiuose. | salės vėliavų pakėlimu. Išsiri 

Susirinkimą atidarė i r , ^ g a y o v e i k l o j e t u r i vadovau-1 mažesniu lėktuvų kontrolierių 
tis broliškai seserišku sugyve- j skaičiumi, 
nimu. darniu susiklausymu ir Į 
kreipti ypatingą dėmesį į kul-1 

dovas ir Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių kuopos pirmininkas 

j kiavus jūrų šauliams, Lietuvos P ~ V e n f ansf.as; į Prezidiumą; t ū r i n i u s d a r b u s k a i p ifetuviš-J * buvo pakviesti LSST pirmmin- ' 
kas K. Milkovaitis, s-gos v y r himno garsams aidint, suplevė

savo į stiebus iškeltos Lietuvos 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 8 d. 

kos knygos leidimą, meno bū 
relių steigimą, chorų organiza- i 

ir J. A. V-bių vėliavos, skelb- k_aP/ k u n \ , J " B o r e ™ l u s i r J™.1" j vimą. lietuvių kalbos išlaikymą, > . 
damos Vidurio Vakaru saulių t u n n u 4 reikalų vadovas Ą. K a i - ; l i t u a n i s t į n į ų m o kyk lų paramą, j 1588 m. Sir Francis Drake 

rys. Po to LŠST pirmininko i r . l i e t uviškosios spaudos bei kny- ' vedami britai prie Prancūzijos; 
i 2 * k a P e h o n o z o d l s ' / ° . k u n J j gų platinimą ir kitas kultūrinės j nugalėjo Ispanijos Armadą. 

X Stasė (Tulabaitė) Pautie- Pirmininkaujantis padare kiek; v e i k J o s a p r a į š k a s . T^s v i s k a s l g 7 3 m o l a n d a i a t g a v o New I 
platesnį pranešimą apie visos y r a b ū U n a U e t u v o a g ^ i ų są-iyorką ir New Jersey iš britų.! 
jūrų saulių sakos būklę ir veik- j u n g o s t ę s t i n u m u i u i t ^ n n t i ir! 1815 m Napoleonas Bonaparte: """••••••"••""•••niilimuiiliMIlllliiiMMii 
los pasireiškimus s-goje. At- ' yra pagrindinis ginklas kultu-1 išvyko į Šv. Elenos salą, kur 

nienė praneša savo giminėms 
draugams, Korp! Kęstučio na-
riams ir pažįstamiems, kad sa- .. , . oiVoii 
vo brolio a a Juozo Tulabos s l s t 0 3 i m u i r m m u t e s s u s ^ a u - r i n ė j e kovoje prieš okupantą, | praleido hkusį savo gyvenimą 
kūną oerkėlė i a a dail Juo- P i m u b u v o P"3 1™1 1 1 3 5 i r P a " siekiant Lietuvai laisvės ir ne-1 egzilėje. 
zoPau t i en i aus šeimos sklypą, ^ b t a s kovo 18 d. staiga Chica- ; p r i k l a u s o m y b e s . P o paskaitos! 1968 m. kandidatas į JAV 
=ekci ia 37 lietuvių š v Kaži- g o j e m i r ę s v i e n a s ^ ^ saunų p r e i e gen ta s savo mintis paryš- j prezidentus Richard Nbton pa-
miero k a n o b e Chicaeoie. š a k o s s t e i ^ n f- a. S Gasnens . k i n o ! s i r i n k o S p i r o Agfiew viceprezi-
miero kapinėse, ^nicagoje. R u v o g ^ , , , , , j f 1 j ū r ų 9mįkį k u 0 - _ Į . Į dentu ir prisiekė užbaigti Viet-

TW v ^ « • • A i H i , » r > J p u pirmininkų J. Minkulio, B . : Darbingas Chicagos, Detroi-; 
^ JLFifttSZ^ S"- ***** ^ E - V e n ^ a n S k 0 * - i 2 " ^ S £ ^ l ^ r i n " ! 1974 - P r e , Richard Nixon 
S e ^ ^ S T l l S S . ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 atsistatydino iš p a r e i ^ . 

plius 65 et. persiuntimo išlaidom 
padengti, galima užsisakyti 
šiuo adresu: Devenių Kultūrinis 
Fondas, P. O. Box 1OT82, St. 
Petersburg, Florida 33733. 

(sk.) 

•iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiUHinininn 

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

i r pagal susitarimą. 
776-5162 arba 776-5163 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chlcago, Illinois 60629 

Tel. — 7764700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

persikėlė į naujai p a s i s t a t y t a i «»*«—J— — ^ - £—»i L u a b r a g l " 
namą. Jų dabartinis adresas šaulių - vyrų vasarines unrfor-į Vakare Lietuvių salėje vyko; 
vra toks : 438 Bunker Hill, Col-; m o s - J u n n e s programos vykdy- ; b e n d r a s „sų dalyvių ir svečių! 

_ i pos diskusijos. Kalbėta jūrų 
X Dr. Regina Bielkevičiūtė 

(Bielkus) šį pavasarį baigė Chi
cagos Loyolos universiteto me- ^ Į v į ^ ' n T e ^ į T D r T v ! Ga- f10 P r i e m o n i u i r ^ t a i s jūriniais I p a s i i m ksmin imas . ' Nežiūrint lie^ 

velis yra nuoširdus "Draugo" i pauliškais reikalais. ^ j t ingo ir audringo oro, į pasi dicinos mokslus ir gavo medici-

dienj. i :30 vai. vak. Pirrr.aia va- , . . „ • * • ,;^+, 
m " . ~ • . gyd\-toia vra susipratusi uetu-
karonę rengia Jaunimo Centro 
Moterų klubas. 

X Ateitininkų N"amų geguži- yra dr. Algimantas Bielkevičius. 
nėn, rugpiūčio 16 d., sekmadienį. Jaunesnioji sesuo Virginija šie-
atvykstantys, prašomi atsivežti met taip pat baigusi farmacijos 

os daktaro diplomą. Naujoji • BYlf ™i, rašąs straipsnius B ^ ^ pranešimų išryškėjo,; l i r , k s m i n i m ą s u g ū ž ė j 0 apie 200 
ydytoja yra susipratusi lietu- i r icorespondencijas. "Dirba k a d ^ ^ *"** v e i W o s Pa^"1 1- norinčių pasišokti bei linksmai! 

vaite, priklauso šaulių ir atei- a u k § t m o k y k l o : j e dėstydamas i d a š i u 0 m e t u s u d a r o t u n n t , € ^ vakarą praleisti šaulių ir Union' 
tininkų sąjungoms. Jos tėvas s v e t i m a s k a l b a s ^ p r e kybos tei- ; a p i e 4 ° ° n a r i ^ i r f™**?^*1 « f : Pier vasarojančių svečių. 
••m ^». AimT«antoc PiDiumnmiio i |-ai susitvarkę Chicagoje, Detroi-1 

į te ir Cicero labai aktyviai veikią l šokiams grojo Ruikio orkest-
, X Stamsfcnv BaranoTak, poe-! ^ š a u l i ^ d a l i n i a i - Nekalbant Į ras . Veikė gausus įvairiais gė-

savo sulankstomas kėdes. Nors mokslus Drake universitete. Io- ^ v e r t ė i a s literatūros kriti- a p i e D e n < ^ r u s ^H dalinių šauliš-! r imais baras, J. Utaros, V. Ka-
>Ta daug namų kėdžių ir naujų wa. Jos motina buvo a. a. Da- •__ Q ^ggį, m Lenkuos de- ^ ^ v e ^ l o s pasireiškimus, t enka į ralienės, J. Mario, A. Abaravi-
suolų, bet rengėjai tikisi dar nutė. Abiejų dukterų laimėji- m o k r a t ė i i m o saiūdžio dalvvis Pa™11^5 Detroito "švytur io" | čiaus ir V. Utaros vikriai ap-
daugiau svečių. Visų laukia ge- mais džiaugiasi^ tėvelio ô  taip vienas iš" Darbininkų gynimo ko- kuopos savo stovyklavietės įsi- j tarnaujamas. Buvo pravestas, 
ra nuotaika, muzika, dainos, pat seneliai Adolfas ir Sofija n į ^ * steigėju" neoficialausli- ^ J i m a - ^ ^ 0 ^ liepos 4 d. buvo į G. Kuzmienei ir V. Utarai tal-
turtingos vaišės. Pradžia 10:30, Kamarauskai, gyveną šiuo me- teratūrinio žurnalo "Zapis" re- \ V^enlmtas Lietuvos nepriklau- Į kininkaujant, A. Malėtienės su-
v. r. su šv. Mišiomis De Andrea I tu Floridoje. dak+orių po trejų metų truk ; s o m y t e s kovų pammMas. Cicero | organizuotas tur t ingas laimėji-
koplyčioje. ( p r . ) | x 3&ltnmonaSit chiez- dymų išleistas dėstyti lenkų Ii- " " S E ' ? " S S S 5 2 T * * ^ ^ ^ ^ 

X I ž a. a. muz. Kazį Stepo-'go, UI., prie prenumeratos mo- teratūrą Harvardo universitete, i f **f*? " 2 2 2 i S l 5 f f l S 2 T v ^ 
. . ^ ^ « ^ , 6 * * . . . . . , , , * • <<T> J j . ». iT. Daukanto kuopos kultūrines, maistu ir kavute vaisino V. Kul-

navicų, mmmt jo mirties pen- kescio pridėjo ir 10 dol. auką. Ap,e Beyond and against 0 * ! ^ a p r a i š k a a b S talka kuo- bokienė. A. Malėtienė, G. Kuz-
kenų metų sukaktį, šv. Mišios; Ačiū. Censorship: Polish Literary . * ' „_ ~ „ „ ^ . ! _ . „ „ ._ , , ^ _ , . ^ : _ . „_,. 
bus atnašaujamos sekmadienį., x ^ T , ^ * n^pifiSo 9 d., V^' T ^ ^ ^ . ^ l ^ 

***̂  ' taros-gviesos dvidešimt astun-
^kmadieni, Ooero Medžiotojų- u j a m ^ ^ ^ ^ ^ ^ F a r . 

rugpiūčio 9 d.. 11 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Per šv. Mi 
šias giedos sol. Dalia 
nė. Šeima prašo prisiminti ve 
lionį savo maldose. (pr.) 

x Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437" 2 W. Li
thuanian Plara Ct. (69th St.) 
Chieago, BL 60629. Telef. — 
T7»-«7«6. rak.) 

pos nario jūr. kpt. B. Krištopai- Į mienė ir M. Dalydienė. Prie 
čio knygą "Jūrų Keliais" išlei- i durų atvykstančius pasitiko ir 
džiant. Kitose vietovėse, JAV-se | priėmė V. Zinkus, N . Martinkus 

"P^pąber H^^ay5" 
1981 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVA 

Dar yra vietų Šiose grupise: 

rugsėjo 17 — $1059.00 • spalio 8 

rugsėjo 24 — $1059.00 | gruodžio 26 

— $1019.00 

— $ 979.00 

Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų Prie šių 
grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. MEM8ER 

Registracijos reikalu kreiptis į: 

TRANS-ATIANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

Jstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2ICNAS 
Prioea are based on double oceupancy and are subjeet to changes. 

1 Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

'l SV;. 'W1" Zu\-auto/ų klubo metinei gegu- „ o i Sodus Mich n į s ė i o 1043i ' r Kanadoje, veikiantieji jūrų į ir A. Martinkus. Šio jūrų šau ^„„„„^„^(„„„„„„rnrrmTrmiiiminiliiiiilllllIimmilinilllllllllIllllllMIllIllIlS 
Kucenie- - ^ Atsigairinkite gražios A •_ Ą^^* litpratf,m« vaka š a u l i ^ d a l i n i a i - k i e k ^ ^ ^ "*r j l h * rengimo našta kr i to ant Gen. | 5 

įminti ve-i — ^ aaiyvaus uteraiuros vaKa- ( Ur , J J K . „ „ 4 I m — - •_ i r - s_..« » s . . . _ . « . * _ . _ . • • • • • • • m mm%m*. m m m s gamtos aplinkoje. Puiki proga r e 

pasportuoti ir pabendrauti. Gau
si fantais loterija, gardūs tau- ' _ 
tiški valgiai ir gėrimai. Vieta — į 
Klubo ūkis prie Antioch. BĮ., j 
Deep Lake Road — 2 blokai į 
šiaurę nuo 173-čio kelio. (pr.).Į 

x Lietuvos Duktern draugijos Į 
x NAMAMS PIRKTI P A - | ^ ^ S n ^ ^ k s ™gpiūac • d., j 

SKOLOS duodama, mažais mė- ! sekmadienį. 12 vai. 71-os ir Ca-
neriniais įmokėjimais ir p r i e i - ' 1 , f o r n i a A v e ; k a m P e ' Marouette 

; g-.,,.-" „ . , - . . .: p a r k e . B u s i t e v a i s i n a m i l i e tuos rmr«aimciai«! Kroink"it<»« 11 ̂  
viškaLs šiltai? valgiais, gira ir 

lygos leidžia, rodo pastangas sa- Į T. Daukanto jūrų šaulių kuopos § 
vo veiklą gyvinti i r plėsti. Jū rų ! moterų vadovės A. Janušaus- j | 

į kienės, kuopos parengimų va-;5 
— ___ dovo V. Utaros i r jau minėtų § 

sesių bei brolių daukantėnų. | 
Bendru pasilinksminimu, užsi- j | 
tęsusiu iki 1 vai. ryto, buvo S 
baigta šeštadienio tiepos 25 die-15 
nos. Kultūrinio savaitgalio pro-!E 
gramą. "Vg. II 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

namais nuoSimčisus Kreipkitės j , 
Mutual Federa! Sa\ings. 2212 
Wrat Cermak Road. — Telef. 
VI 7-T747. fsk.). 

kitais skamnnymis 
vanų paskirstyrr 3.; 

Veiks do-
Maloniai 

kviečiame visus lietuvius daly-1 
x Baltir Monuments, Inc., vauti. Savo dalyvavimu parem- { 

2621 W. 71 St Tel. 476-2882. Į site draugijos užsimojimus lie-
Atdara kiekvieną dierą nuo 10!tuviškai šalpai Kas galite at-j 
vai. ryto iki 5 vai. vak Antrad.; sineškite savo kėdes. IJD.D. 
ir sekmad uždaryta. *sk.)l (pr.) | 

Pfrnai vykusio Utuanistikos seminaro dalyves ntidJtiai klausosi. 
,'jrrit. I imt B-mkaus 

DENGIAME TR TAISOME 
VISŲ ROi lŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdraus t i 

SkamMaklte — 
ABVYDUI KIELAI 

TH. 434-9655 arba 737-1717 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi- g 
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FBIESTONE TEIES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

m 

I GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtit S9th Strttt Ttl. 611 6-1777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 

j šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAK 
: Seatadieniais nuo 7:00 vai ry to iki 4 vai. popiet. 
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