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Žinios iš vyskupijų 
Vilnius. 1980 m. Lietuvos TSR j P ^ m e t l*-

KP CK sekretoriui P. Griškevi
čiui Lietuvos katalikai pasiuntė 
labai daug pareiškimu, kuriuose 
prašoma gelbėti tautą nuo alko
holizmo: sumažinti alkoholio ga
mybą bent 50 procentu, padidin
ti bealkoholiniu gėrimu asorti
mentą, apriboti alkoholinių gėri
mu pardavimo laiką, kiek}, griež
tai kovoti su degtinės perpardavi 
mu ir leisti įkurti Blaivybės drau 

Kelmė, 1981 m. kovo 3 d. nak
tį piktadariai nusiaubė Kelmės 
kapines — sudaužė 32 pamink
lus. 

Bukonys (Jonavos raj.). 1981 
1.1 d. buvo apiplėšta Bukonių 
bažnyčia: išlaužę tabernakulio 
dureles, piktadariai išniekino 
Švč. Sakramentą, pavogė komu 

giją. Po šitokio turinio pareisiu-1 ninę, žvakides, keletą paveikslų 
mu pasirašė žemiau išvardintų ir • 
kitų parapijų tikintieji: Adutiš-Į Vflėkai (Ignalinos raj.) . 1980 
k i o — 682, Mielagėnų— 1155, į m. rudenį ateistiniai vandalai 
Daugėliškio — 1101, Ignalinos iri nudaužė nuo kryžių visas Nu-

Vidutiškių - ~ 1306, Sakių — 1881,! kryžiuotojo figūrėles, esančias 
Alvito — 370, Prienų — 2885, Ky į Ignalinos raj. , Dysnų apylinkės, 

bartų — 1015, Miroslavo — 1141... Vilėkų kaimo kapinėse. 
Sovietinė valdžia į visus pareis j • 

kimus reagavo kapų tyla. KupreHškis (Biržų raj.) . 1981 
• I m. vasario 13 d. Kupreliškio pa-

Rainiai. (Telšių raj.). 1980 rapijos tikintieji išsiuntė pareiš-
m. gruodžio 24 d., vykstant ra- į kimą RRT įgaliotiniui P. Aniiio-
jono partinei konferencijai, bu
vo nupiautas ir sunaikintas kry
žius, stovėjęs toje vietoje, kur 
1941 m. tarybiniai pareigūnai 
labai žiauriai nukankino 73 vy
rus. Tikintieji juos vadina že- j kalaujama netrukdyti eiti sa 
maičių kankiniais. Žmonės, juos [ vo pareigas kunigams, baigu-
gerbdami, prie kryžiaus dažnai šiems neakivaizdines teologines 
atnešdavo gėlių. To negalėjo \ studijas ir gavusiems kunigys-
pakęsti komunistai, kurių nu-' t ė s šventimus. Pasirašė 500 ti-
srkaltimą primindavo šis kry- i kinčiųjų. 
žius, pasta tytas maždaug prieš j (Pabaiga) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Libijos vyriausybės infor
macijos pareigūnas pasakė Ro
moje, kad Libija gali leisti Var-

Saturną aplankius 
Baigiami platesni erdves kūnų tyrimai 

Pasadena. — Antradienį 10:24 
vai. vakare, Chicagos laiku erd-

. _ , . . ._ , . . . vėlaivis "Voyager 2 " praskrido suvos pakto valstybėms s t e ų t i j p r o S a t u m o ^ 6 2 £ 1 ? 
karines bazes savo teritorijoje, l i u a t s t u m u fr i u m ė į ^ 
fag jmgmįmęm Ame-, svarbiu nuotrauku> ̂  moksli. 

""'"""" ninkai lauks kelias savaites ir in
terpretuos metu metus. Savo ke
lionę erdvėlaivis pradėjo prieš 4 
metus. Mokslininkai buvo ap
skaičiavę, kur susitikimo metu 
bus planeta ir kur — erdvė
laivis. Nors susitikimo taškas bu
vo 966 milijonu mylių nuo Že-

rikos "arogantiškumo 
— Jersey City mirė Stanislaw 

Walesa, 64 metų amžiaus. Jis 
buvo Lenkijos "Solidarumo" va
do Lech Walesos patėvis ir dė
dė. Kai mirė Lech tėvas, jo bro
lis Stanislaws vedė jo našlę. 

— Sovietų Sąjunga patvirti
no, kad Australijoje nukrito jos j m ės , erdvėlaivis "paklydo" nuo 

niui, kuriame reikalaujama, kad 
į Kunigų seminariją galėtų įsto
t i tiek kandidatų, kiek. Bažny
čios nuožiūra, jų reikia ap tar 
nauti tikinčiuosius. Taip pa t rei. 

Izraelio premjeras Beginąs ir Egipto prezidentas Sadatas toiiau ieško kelių 
į Artimųjų Rytų taiką. 

PIETŲ AFRIKOS 
ŽYGIS ANGOLOJE 

Dvi šarvuočių kolonos žengia pirmyn 

BEGINO - SADAT0 
PASITARIMAI 
Teks išmokti sugyventi su arabais 

Aleksandrija — Izraelio prem- j nis direktorius. Savo straipsnyje 
jeras Beginąs dar kartą susitiko j Eger sako, kad pasaulio žydų tar-
su Egipto prezidentu Sadatu j pe yra daug žymių muzikų, ta-
Aleksandrijos mieste, Egipte. Jisjčiau paskutiniu metu žydai paro-
buvo priimtas su įprastomis ce- i dė, kad jų klausa susilpnėjo. Rū-
remonijomis ir jo pasitarimai ko-, peštis ir baimė sumenkina klau 

Luanda. — Angolos preziden
tas Jose dos Santos pasiskundė 
Jungtinėms Tautoms, kad stip
rio? Pietų Afrikos karinės jėgos 
puolė Angolą, užėmė Cateąuero 
miestą ir apsupo Xangongo, ku
ris yra 90 mylių nuo sienos. An
golos kariuomenės vadovybė pa
skelbė, - kad Pietų Afrika puola 
dviem kryptim. Vienoje kolono
je yra 32 tankai, kitoje — 82. 

Savo skunde Angolos preziden
tas nurodo, kad jo krašte pa
skelbta generalinė mobilizacija 

ti Pietvakarių Afrikos teritoriją, 
tą mandatą seniai atšaukė ir siū-
lė pravesti plebiscitą kuris nu- • k a n j V o k i e t i j o j e 
tartų tos buvuscs voKiecių kolo- 1 -^x. .. . . . . . nn _ 
nijos ateitį. Piety Afrika, išvys
čiusi Namibijoje visą eilę tur t in
gų metalo kasyklų ir investavu
si dideles sumas, neskuba išeiti, 
nežiūrint tarptautinio komuniz
mo pastangų perimti tos terito
rijos valdžią. 

Savo skunde Angolos preziden
tas tvirtina, kad šis puol imas ga
li išsivystyti į pilną karą su sun-

,draugiškais są, žydai jau nebegirdi pasauly- j 'KO]on munfkate vadinami 
ir atvirais". Kartu su Beginu j į je balsų, kurie siūlo derėtis su 
Egiptą atvyko Izraelio užsienio: palestiniečiais. Žydai linkę gal-
reikalu ministeris Shamir, vidaus į voti ne protu, bet jausmais.Daug 
reikalų — Burg ir naujasis gy-Į įtakos daro baimė, nesaugumas 

ir jis gali prašyti kitų draugiš- j kiai pramatomom pasekmėm, 
kų šalių karinės paramos. Pietų \ Pietų Afrikos valdžia skelbia.kad 
Afrika sutraukusi prie Angolos i karinės jėgos įžengė į Angolą, be-
45,000 karievių, kuriems padeda j sivydamos teroristų gaujas, ku-
Angolos parsidavėliai ir „mario-Į rios randa globą Angoloje, 
netės". VVashingtone valstybės depar-

Kaip žinoma, Angoloje, po 
Portugalijos pasitraukimo iš šios 

erdvės satelitas "Cosmos 434 
J is neturėjo branduolinių apa
ra tų ir nėra pavojingas. 

— Vakarų Berlyne, prie ko
munistų statybos sienos minia 
vokiečių surengė demonstraci
ją, degino laužus ir mėtė ak
menis į Rytų Vokietijos sargy
binius, kurie apšaudė pabėgti 
bandantį vyrą ir jį nusivežė. 

— Kanados vyriausybė pa
skelbė, kad iš Karališkos Raite
lių policijos bus atskirta įstai
ga, kuri rūpinasi valstybės sau
gumu ir žvalgyba. 

— Britų opozicijos grupės 
smarkiai puola premjerės That-
cher vyriausybę dėl vis didėjan
čio bedarbių skaičiaus. Bri
tanijoj bedarbių yra 12.2 nuoš., 
kada Amerikoje jų 7 nuoš., Va-

5.7 nuoš. i r 
• Japonijoje 2.3 nuoš. 

— Vak. Vokietijoje prasidėjo 
metiniai NATO valstybių ka
riuomenės manevrai. Juose nu
matoma skubiai permesti iš 
Amerikos 17,000 kareivių i r 
27,000 tonų ginklų. Pratimai 
pavadinti "Crested Cap". 

— Britanija ir Amerika susi-
j t a rė dėl sąlygų bendrai pasta

tyt i 400 modernia vertikalinio 
j pakilimo "Harrier" lėktuvų. 

— Amerikos ryšių darbuoto-
l jų profesinė sąjunga paskyrė iš 

savo kasos vieną mil. dol. strei-
I kuojantiems aerodromų kontro-
I lės darbuotojams paremti. 

numatyto punkto vos 30 mylių ir 
atskrido 2.7 sekundės anksčiau, 
negu buvo laukta. 

Iš Saturno apylinkių erdvėlai
vis 1986 sausio 24 d. atsidurs 
prie Urano ir, jei jo aparatai te
beveiks atsiųs įdomių žinių apie 
tą planetą. Po to jis keliaus dar 
toliau į Neptūną, kurį pasieks 
1989 rugpiūčio 24 d. 

Nors žmogų jau seniai domino 
kaimyninės planetos, nebuvo ga
limybių į jas pažvelgti iš ar
čiau. Skridimai į tolimąsias erd
ves prasidėjo 1962 m. Praeityje 
planetos buvo apžiūrimos tik te
leskopais ir nieko tikro apie jas 
nebuvo žinoma. Pirmas sėkmin
gas praskridimas įvyko 1962 m., 
kada "Mariner 2" pralėkė pro 
Venerą. Po to sekė daugiau erd
vėlaivių, pasiųstų Amerikos ar 
Sovietų Sąjungos. Pro Jupiterį 
buvo trys skridimai. Čia moksli
ninkus nustebino planetos sate
litas Jo, kuriame pastebėti vei
kiantys ugniakalniai. Marsą tyri
nėjo 7 erdvėlaiviai, iš kurių "Ma
riner 9", įskridęs į planetos orbi
tą, atsiuntė į 2emę beveik visos 
planetos "žemėlapį". Veneros 

gio, 130 mylių pločio. Jo centre 
esąs krateris yra apie 60 mylių 
pločio. 

Mokslininkai iš tų skridimų 
jau nustatė, kad tokių nelygios 
formos mėnulių — tik keturi: 
du iš jų: Phobos ir Deimos skrie
ja aplink Marsą, o Amalthea — 
aplink Jupiterį, 

Mokslininkai nustebinti įvairių 
planetų nepanašumu. Kiekvienas 
dangaus kūnas savo savybėmis 
yra visiškai vienintelis. Venera 
buvo laikoma "panašiausia" į 
2emę, tačiau erdvėlaiviai parodė, 
kad ji apgaubta storu debesų 
klodu, o jos paviršius sausas ir 
karštas — apie 900 laipsnių, o at
mosferos spaudimas 90 kartų di
desnis už 2emės. Amerikiečių 
erdvėlaivis "Pioneer Venus 1" 
dar dabar pradėjęs orbitą apie 
Venerą 1978 metais, siunčia ži
nias į Žemę. Nustatyta, kad 
Venera labai kalnuota, karšta 
ir savo nuodingomis dujomis ir 
karščiu labai žmogui nesvetinga. 

Mokslininkai nustebinti Satur
no žiedo komplikuotumu. Žie
dai atrodė visai kitaip, žiūrint 
per teleskopus. Jų ten yra šim
tai, kai kurie susipynę. Dabar 
planetologams teks uždavinys įs
pėti, kaip jie susidaro, kas juos 
palaiko. 

Kainos vis kyla 
VVashingtonas. — Darbo de

partamento statistikos biuras pa
skelbė, jog infliacija liepos mė
nesi Amerikoje buvo 1.2 nuoš. 
Jei tokiu tempu kainos kils, me
tinė infliacija bus 15.2 nuoš. 

Prie kainų pakilimo daug pri
sidėjo brangios namų kainos, pa-

nybos ministeris Sharon. 
Komentatoriai pripažįsta, kad, 

nežiūrint skelbiamo draugišku
mo, Egiptą ir Izraelį daug kas 
skiria. Beginąs padėjo vainiką 
prie Egipto Nežinomojo Karei-

ir katastrofos nujautimas. Šis „iš
likimo instinktas" padėjo žydams 
per tūkstančius metų, tačiau to
liau jis nebeverkia, rašo autorius. 

Eger toliau rašo, kad Izraelis 
laimi mūšius su arabais, tačiau 

vio paminklo, tačiau egiptiečius, j i s n e t u r i ilgalaikės strategijos. Ara 
supykino užrašas ant kaspino:. b u a p Supti, .žydai negalės vieni 
"Beginąs iš Jeruzalės". Susitiki-; i5sįlaikyti prieš vis stiprėjančius 
me buvo kalbama apie „pilnus" į kaimvnus, žydams reikalingi 
abiejų valstybių santykius. Nors j d r a u g {n\ tačiau jų skaičius dėl, 
siena atvira, tuo daugiausia pa- j ag reSyvios Izraelio politikos visj simeta į Angolos teritoriją. 

Libija vel siūlo 

įjos, dėl valdžios grūmėsi 
trys angoliečių grupės. Laimėjo, į pritartų įtempimų 
sovietų ir Kubos remiama, mark- \ toje pasaulio dalyje, 
sistinė grupė, tačiau tautinės jė
gos perėjo į pogrindį. Iki šiol 
Angoloje stovi apie 20,000 ku
biečių kariuomenė be kurios ko
munistinė Angolos valdžia neiš
silaikytų. 

Pietų Afrika jau seniai veda ko
vas su savo valdomos Namibijos 
(Pietvakarių Afrikos) sukilėliais 
— SWAPO partizanais. Jie pri
silaiko bazėse Angoloje. Kovos dėl 
šios teritorijos vyksta jau nuo 
1960 metų. Dažnai mūšiai per-

tamento kalbėtojas pareiškė, kad 
žinios apie naują konfliktą stu- i _ Federalinė aviacijosTįstai 
dijuojamos. Amerika aiškiai ne-

iuėjimui padi-"^'"' 

sinaudoja žydai. Egiptiečiai nesi
lanko Izraelyje ir prekyba tarp 
abiejų kraštų labai ribota. 

Daugiausia abu vadus skiria 
palestiniečių padėtis okupuotose 
žemėse. Sadatas siūlo Izraeliui 
pradėti derybas su Palestinos 
Laisvinimo Organizacija, tačiau 
Beginąs prisiekė niekad su ja ne-
siderėti. Jis veltui ieško kitų iš
kilių palestiniečių, kurie derėtu-
si su Izraeliu dėl labai ribotos 
autonomijos. 

Daug ateities santykių išsivys
tymui įtakos turės Begino vizi
tas VVashingtone rugsėjo 8-9 die
nomis. Prezidentas Reaganas ga
li paspausti Beginą pradėti rim
čiau spręsti palestiniečių klausi
mą, įdomu, kad vis daugiau šis 
klausimas kyla pačių žydų tarpe. 
Daug kalbų ir komentarų sukė
lė Joseph Eger straipsnis Ameri
kos žydų spaudoje. Jis yra Jung
tinių Tautų simfonijos muziki-

mažeja, antisemitizmas pasauly-
je vis auga. Izraelio ginklavima-
sis uždėjo naštą, kuri yra sun
kesnė už arabų karus Žydai jau 
nebenori imigruoti į Izraelį ir 
laikas nėra mūsų pusėje, rašo 
Eger. Reikia išspręsti „palesti
niečių klausimą", rašo autorius. 
Izraelis yra ir 
Rytų šalis. Anksčiau ar vėliau, 
jam reikės išmokti sugyventi su 
arabų kaimynais ir su 650,000 
savo valstybės arabų. Įspėjamie
ji puolimai, laikinos sutartys, ka
rinė persvara ar Maginot linijos 
negelbės. Izraeliui reiks koegzis
tuoti, reiks rasti naujų sąjungi
ninkų ir išlaikyti senus draugus. 
Tik tai duos žydams tikrą sau
gumą. Argi jau taip neįmanoma 
rasti bendrą kalbą su savo drau
gais semitais ir su jų vieninte
liais atstovais — PLO, — klau
sia muzikas Eger. 

Jungtinės Tautos, kurios pa
vedė Pietų Afrikai administruo-

Irane neramu 
Teheranas. — Irane šią savai

tę buvo sušaudyta 41 valdžios 
priešas. Teherane suimti 176, 

bus Viduriniųjų! Kermane daugiau šimto. Antra
dienį šeši žmonės žuvo užpuoli
muose, tarp žuvusių 4 revoliuci
nės gvardijos nariai. Spauda skel
bia, kad 31 suimtasis apgailėjo 
savo nuodėmes ir buvo paleisti. 

Briuselyje ir Hagoje iraniečiai 
studentai buvo užėmę Irano am
basadas, bet greit buvo policijos 
suimti. 

Iranas pareikalavo, kad Pran
cūzija išduotų 22 šacho šalinin
kus, kurie pagrobė Irano karinį 
laivą rugpiūčio 13 d. Prancūzi
ja skelbia, kad šeši laivo pa
grobėjai laikomi politinais pabė
gėliais if nebus išduoti. 

ga paskelbė, kad 25% sumažin
ti komerciniai skridimai tęsis 
iki balandžio mėnesio. 

— JAV Salvatkm Army pasi
t raukė iš Pasaulio Bažnyčių Ta-

Sinjai susijungti Į rybos, protestuodama prieš ta-
Damaskas. - L i b i j o s diktato- r y b ° S t e i k i a m « f m a n s i n * V** 

rius Khadafi, lankydamasis Siri- ' 

, skolų nuošimčių aukštumas, 
tyrinėti buvo pasiųsti 12 erdvė- j t r a n s p o r t o kainų pakėlimas. Mais-
laivių. Išbandyta planetos a t - i t o k a įn o s Chicagoje pakilo tik 

joje, pasiūlė užbaigti Libijos — 
Sirijos valstybių susijungimą, ku-1 
rį jis pasiūlė prieš 2 metus, ta
čiau reikalas praktiškai nepasi-; 
stūmėjo į priekį. Khadafis piktai; 
puolė Ameriką, jos vyriausybę i r : 

politiką. Jis dėkojo Sirijai už jos ' 
tvirtumą ir nepasidavima Izrae-
!''o ir Amerikos agresijai. j 

vadinamiems "išsilaisvini
mo judėjimams". Salvation Ar
my tvirtina, kad šitokia veikla 
pagrįsta daugiau politiniais mo
tyvais, o ne Evangelijos skleidi
mu. 

— Šiaurinėje Airijoje dar vie
nas airis, 30 metų Bernard Pox, 
pradėjo bado streiką. Streikuo
dami jau mirė 10 kalinių. 

0.3. Ateinantį mėnesį kainų ki
limas tęsis, nes pabrangs auto
mobiliai, elektros ir dujų kainos. 
Baltieji Rūmai paskelbė, kad pre
zidento Reagano reformos at
neš pagerėjimų tik per ilgesnį 
laiką. Laukiama, kad metinis in
fliacijos 
nuoš. 

nuošimtis nesieks 10 

mosfera, jos debesys, pastebėtos 
įvairios dujos. Merkurijų tyrė tik 
vienas "Mariner 10" skridimas. 

Jau "Voyager I" pastebėjo, kad 
vienas Jupiterio mėnulių nėra 
apskritas, bet pailgas. Dabartinis 
skridimas pro Saturną atrado ki
tą keistą mėnulį, panašų į bulvę, 
nelygios formos, su dideliu įdu
bimu satelito centre. Tas mėnu
lis — Hyperion yra 200 mylių il-

— Vakarų Berlyne lenkas Jerzy 
Dygas, 25 metų amžiaus, buvo 
apkaltintas oro pirato veiksmais. 
Jis buvo pagrobęs Lenkijos .lėktu
vą. Iš keleivių dar du lenkai nu
tarė pasilikti Vakaruose ir pa
prašė politinio prieglobsčio. 

— Ženevoje baigėsi Jūros i bininku neramumus. Ypač nepo-
įstatymo projekto svarstymas, I pu! i arus streikai, kurie tiesiogi-
užsitęsęs jau S metus. Konfe- į niai paliečia piliečius. Radome 
rencija atidėta iki 1982 kovo 81 unijos vadai buvo priversti ati-
d | dėti transporto darbininkų stre-

ką, nes daug vairuotojų (30 iš 
139), nesutiko streikuoti. Strei
kas įvyko, bet tęsėsi tik valan-
dą. 

„Solidarumo" vadai reikalau
ja valstybinės televizijos rapor
tų apie rugsėjo 5-8 saukiamą 
,Solidarumo" skyrių suvažiavi

mą. Unija siekia po 20 minu
čių kasdien, tačiau reikalauja tei
sės tas programas tvarkyti, kad 
jos būtų objektyvios. Komenta
toriai turi būti unijų nariai. 

Lenkai ruošiasi 
unijos kongresui 

Varšuva. — Lenkijos nepri
klausomos darbininkų profesinės 
sąjungos įtaka pradėjo mažėti, 
populiarumas kristi —skelbia 
užsienio korespondentai. Daug 
lenkų dėl prekių stokos, dėl ku
ro trūkumų pradeda kaltinti dar-

Iraniečiai pabej:? į laisvuosius Vakarus. Centre matomas Irano buvusio Šacho lakūnas pulkininkas Moezi, kuris 
isvež? ir buvus; prezidentą Bani Sadrą. (kairėje prie lakūno). 15 kitos pulkininko pusės stovi kairiųjų musulmonų 
partijos vadas Rajavi. Kiti du — lėktuvo įgulos nariai. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 27: Kezaris, Monika, 
Tolvydas, Didirė. 

Rugpiūčio 28: Augustinas, Ade-
linda, Liūtas, Torvilė. 

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:34. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, temperatū

ra dieną 80 1., naktį 65 1. 

» 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 27 d. 
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CHICAGOS SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS 

Liepos 18 d. Chicagos vyčiai 
senjorai turėjo susirinkimą 
Vyčių sa lė je . Kazimiera 
P e t r u l i e n ė , j a m e buvo 
pasipuošusi tautiniais rūbais, 
nes ką tik buvo grįžusi iš Daley 
Plazoje vykusios Pavergtų 
T a u t ų d e m o n s t r a c i j o s . Ji 
apgailestavo, kad nedaug 
lietuvių dalyvavo, kitų tauty
bių buvę daugiau. 

Susirinkimą pradėjo Mečys 
Brazas, neseniai grižęs iš ligo
ninės. Dar ir dabar esąs gydy
tojų priežiūroje. Greitu laiku 
paaiškėsią, ar reikės daryti šir
dies operaciją. Nors ir ligos 
prispaustas, pirmininkas M. 
Brazas energingai vadovavo 
susirinkimui. Buvo patikrinta, 
ar visi valdybos nariai daly
vauja. Trūko tik kasininko. 
Sekretorė Petronėlė Zakaraitė 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. 

Sekė įvairūs pranešimai, 
nutarimai ir sumanymai . 0 jų 
buvo daug. Kazys Povilaitis 
p a s a k o j o , k a i p j i s rašo 
korespondencijas apie senjorų 
veiklą. Daug jų rašąs j lietu
viškus laikraščius. Kartais 
iliustruojąs nuotraukomis. 

Susirinkime buvo paliestas 
lietuviškų bažnyčių reikalas. 
J a s pas ta tė ankstyvesnės 
emigracijos lietuviai. Dar tebė
ra gyvi keli senjorai vyčiai, 
kurie prisidėjo prie tų bažny
čių statymo. Šiandien jie buvo 
nusiminę, kad Šv. Kryžiaus 
parapijos kleboną kun. Myko
laitį iškėlė kitur. Ši gražiausia 
lietuvių bažnyčia Čhicagoje, 
atrodo, atiteks kitataučiams. 

Šįmet Chicagos senjorus 
vyčius aplankė didelė nelai

mė. Ilgametis jų dvasios vadas 
amžinos atminties kun. Petras 
Cinikas apleido šį pasaulį. 
Dabar jie yra susirūpinę rasti 
naują dvasios vadą. Susirinki
mas vienbalsiai nutarė kviesti 
toms pareigoms Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos vikarą kun. Fabijo
ną Kireilį. Juk ir senjorų kuopa 
veikia tos parapijos ribose. 

Lietuvos vyčių organiza
cijos 68-tasis seimas šįmet 
turėjo būti rugpjūčio 19-23 d. 
Scranton universiteto patalpo
se. Sus i r i nk imas priėmė 
pageidavimą, kad garbės narė 
Adelė Gabalienė seime atsto
vautų Chicagos vyčius. Kuopa 
apmokės jai pusę kelionės 
išlaidų ir registracijos mokes
tį. Taip pa t susirinkime buvo 
nuta r ta siemui pateikti pasiū
lymą lietuvių kalbos reikalu. 

Rugsėjo 6-tos sekmadienis 
Chicagos vyčiams senjorams 
bus darbo diena. Į Vyčių salę 
rinksis lietuviai, o senjorai 
maloniai juos sutiks. Bus 
o r k e s t r a s , v i s i e m s bus 
l inksma. Renginio pelnas 
papildys kuopos iždą. Metų 
bėgyje jis ištuštėjo, nes senjo
rai nesigaili aukoti spaudai, 
parapijai, radijo valandėlėms. 
Neužmiršta sergančių. Prisi
deda ir prie salės išlaikymo. 
Senjorai kviečia Chicagos 
lietuvius dalyvauti jų gegu
žinėje. 

D a r b i n g a s ir n a š u s 
susirinkimas buvo baigtas 
malda į Mariją ir šv. Kazi
mierą. Sekantis turėjo būti 
rugpjūčio 15 d. Vyčių salėje 3 
vai. po pietų. 

E. Pakalniškienė 

Chicagos vyčiai draugiškame pobūvyje. Klemensas Vidžius, 
Julija Zakarkienė, Zofija Nieminski ir Rūta Dagienė. 

Lietuviai Britų televizijoje 

Laikraštis "Latvija" liepos 6 
d. numeryje įdėjo žinutę: 

Penktadienį, gegužės 29 va
karą britų BBC televizijos 2 sto
tis rodė filmą 'Spirits of an Am-
ber Past", kur i s suktas 
Kanadoje prieš porą metų ir ku
rio scenarijų parašė Ramuna 
Macdonald. Ji ir režisavo šį fil
mą. Jį paruošė "Atlantic" fil
mų bendrovė. Filme parodyti 
lietuviai menininkai Antanas 
ir Anastazija Tamošaičiai, ku
rie dabar gyvena Kanadoje. 
Abiejų menininkų kūriniuose 
tebegyvena senos lietuvių sak
mės ir legendos. Antanas j a s 
atvaizduoja medžio rėžiniais ir 
paveikslais, Anastazija — 
audiniais, gobelenais. 

Vasarą menininkų namuose 
svečiuojasi svetur gimusi ir au
gusi naujoji lietuvių karta, ku
ri apie savo tėvų tėvynę žinc tik 
tai, ką jiems papasakojo jų tė-

Tragiškųjų Birželio įvykių minėjimo dalyviai. 

vai ir ką jie skaitė knygose. 
J a u n i m a s šoka tautinius šo
kius, kanklių ir kitų instru
mentų muzikai grojant. Anas
tazija parodo tautinį kraitį, 
mergaitėms gražiais raštais iš
austus tautinius rūbus. Ko
mentaruose paaiškinimai apie 
lietuvių kilmę, priduriant, kad 
lietuvių ir latvių kalba priklau
so prie seniausių indo - europie
čių kalbų: "Lietuvių kalba yra 
art imiausia sanskritų kalbai". 
Filmas trunka 20 minučių ir la
bai gerai atvaizduoja lietuvių 
tautos meną ir kultūrą, taip 
kaip ir jaunimo požiūrį: "Aš esu 
lietuvis, nors ir gimęs Kana
doje", tvirtina vienas jaunuo
lis. "Tautiniai šokiai artina 
mus ir mums patinka šokti. Lie
tuvių kalba kartais yra sun
kiau išsireikšti, bet mes tai gali-
me . 

L I E T U V I Ų 
B E N D R U O M E N Ė S 

G E G U Ž I N Ė 

Pirmoji Lietuvių Bendruo
menės gegužinė - piknikas y ra 
ruošiamas rugsėjo 13 d. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre ir kieme, tuoj 
po šv. Mišių ir Tautos šventės 
minėjimo. 

Bus įvairūs žaidimai jau
nimui ir vyresniesiems. Sporto 
klubo "Kovas" p-kas, Vytas 
Rugienius, stengiasi atsikvies
ti Clevelando ar Toronto krep
šininkus draugiškoms rung
tynėms. Šeimininkės, kurioms 
vadovaus Biruta Leonavičie
nė, yra pažadėjusios pagamin
ti lietuviškų valgių. Bus ir mu
zikos, šokių bei dainų. Muziką 
tvarkys Andrius Butkūnas. 
Dainas pravesti bus paprašyti 
gražbalsiai: Zaranka, Skiotys 
ir Kasputis. Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės val
dyba kviečia visus detroitie-
čius ir ka imynus windsoriečius 
šioje gegužinėje dalyvauti ir 
užbaigti vasaros sezoną savo 
tautiečių tarpe. 

LB TRISDEŠIMTMEČIO 
M I N Ė J I M A S 

J A V LB trisdešimtmečio 
minėjimas vyks Detroite, Die
vo Apvaizdos Kultūros centro 
patalpose, 1982 m. balandžio 
17-18 dienomis. Minėjimas yra 
organizuojamas sutelktomis 
jėgomis; JAV LB krašto val
dybos ir Detroito apylinkės 
valdybos. Ta proga planuo
jamas visų JAV LB apylinkių, 
apygardų ir tarybos narių su
važiavimas, paskaitos, kon
certai, parodos. Planuojama iš
leisti Amer ikos Lietuvių 
Bendruomenės trisdešimtme
čio veiklos leidinys. Jau dabar 
pasižymėkite tas datas savo 
kalendoriuose, visi juose daly
vaukite, o kai būsite paprašyti 
talkon — neatsisakykite. 

" Ž I B U R I O " 
M O K Y K L O S Ž I N I O S 

P o v a s a r o s a t o s t o 
gų,, "ŽIBURIO" mokykla pra
dės naujus mokslo metus rug
sėjo 12 d. 9 vai. rytą Dievo 
Apvaizdos patalpose. 

Šalia reguliarių skyrių, veiks 
taip pa t ir klasė silpnai lie
tuviškai kalbantiems vai
kams. Jei atsiras darželio am
žiaus mokinių (4 m. amž.) — 
turėsime ir darželį. 

Mokinių skaičiui lituanis
tinėse mokyklose kasmet ma
žėjant, Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba kreipėsi 
į mokyklų vedėjus ir tėvų komi
tetų pirmininkus ragindama 
pravesti vajų visus mokyk
linio amžiaus vaikus įjungti į 
lituanistines mokyklas. Deja, 
mokyklos vadovybė negali to 
uždavinio t inkamai atlikti, nes 
nepažįstame visų tėvų, kurių 
vaikai nelanko lituanistinės 
mokyklos. Todėl kviečiu visus į 
talką! Jei pažįstate tėvus, ku

r i ų v a i k a i d a r n ė r a 
"ŽIBURIO" mokyklos moki
niai , paraginkite juos patys, 
a rba praneškite m a n (tel. 268-
7970) jų pavardes ir telefono 
numerius. Bendromis jėgomis 
gal sugebėsime įjungti iki šiol 
lituanistinės mokyklos dar ne
lankantį mūsų prieauglį. 

Mokyklos vedėja 

"Žiburio" lituanistinės mokyklos 
vedėja Danutė Doveinienė kviečia 
Detroito ir apylinkių jau
nimą šiais mokslo metais įsijung
ti į lit. mokyklą. 

KITOS Ž I N I O S : 

D a i n a v o s d v i d e š i m t -
p e n k m e t i s . Dainavos jau
nimo stovyklos dvidešimt-
penkmečio minėjimas Detroite 
įvyks spalio 17 d. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Jo 
organizavimui y r a susidaręs 
specialus Dainavos mylėtojų 
būrelis, kuriam vadovauja Jo
n a s Urbonas. Oficialiai daliai 
pravesti yra pakviestas dr .Vy
tautas Majauskas. Joje specia
liais žymenimis bus pagerbti 
detroitiečiai Dainavai pašven
tę savo gyvenimo dvidešimt 
penkis metus dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai . 

Meninėje dalyje — solistė 
Slavą Žemelytė ir muzikas Jo
n a s Govėdas iŠ Toronto. Meni
nei daliai pravesti pakviesta 
J an ina Udrienė. Čia taip pat 
bus pravestas Dainavai pa
remti dovanų paskirstymas, 
kurio bilietėlius visiems JAV 
Dainavos rėmėjams išsiuntė 
Linas Mikulionis su kitų jau
nuolių pagalbą. Dainavos rė
mėjų metinis suvažiavimas ir
gi vyks Detroi te , Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre — 
spalio 18-tą. 

Retas detroitietis nėra buvęs 
Dainavoje ir nepasinaudojęs 
jos teikiamais malonumais. 

Nuotr. J . Urbono 

Per tą dvidešmtpenkmetį an t 
jų pečių krito jos iš la ikymas ir 
ta lkinimas. Vieni p i rmais me
ta is kirto krūmus, kiti vedė ke
lius, s ta tė pas ta tus , sodino me
delius. Tokių y r a š imtai — 
sunku būtų juos visus suminė
ti. J ie žinojo ką daro. Pe r Dai
navą y ra praėję tūkstančiai 
jaunimo. Vieni, kaip t a s sėjėjo 
grūdas, nukrito į erškėčius ir 
nedavė vais iaus, bet turime 
daug tokių, kurie augo ir bren
do Dainavoje ir dabar neša ge
rą vaisių, dirbdami LB bei ki
tose organizacijose. Tikimasi , 
kad detroitiečiai skai t l ingai 
šiame minėjime da lyvaus . 

Dr. Adolfui ir J a d v y g a i 
Damušiams po dvidešimtpen-
kių metų darbo Dainavoje iš
ėjus į užsi tarnautą poilsį, Dai
navos vadovavimą perėmė dr. 
R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s . 
Padėkime jam talka ir pata
rimu šiose atsakomingose pa
reigose. 

J. U. 

D A I N A V A 

Rugpiūčio 6 d. išvažiavome į 
Dainavą pasimaudyti Spyglio 
ežere. Žinojome, kad vyčių sto
vykla nebeįvyko. Var tus ra
dome at idarytus . Pasisukę pro 
pušyno kampą ežerėlio link, 
pastebėjome vieną vienintelę 
moterį a n t lieptelio. Veidu ji 
atsisuko į mūsų maš iną ir ste
bėjo, tarsi norėdama patirti 
kas čia dabar drumsčia šios 
dienos ramybę Dainavoje. 
Važiavome prie lieptelio palik
ti mašiną. Tuoj susipažinome. 

T a i m e n i n i n k ė S t a s ė 
Smalinskienė. Sakė atvažia
vusi viena ir ne poilsiui, bet 
darbui. Esą prie pabaigos jau 
trečias paveikslas, kuriuos vė
liau turėjome progos ir pa
matyti . Pasakojo savo vienu
mos karalystės nuota ikas 
Dainavoje. Laiminga, kad čia 
galinti susikaupti menui . Į 
Dainavą atvažiavusi vienai 
savaitei, bet žadant i savo bu
vimą dar pratęsti. 

Mes jautėmės laimingi pa
stebėję nors vieną "gyvą dū
šią". Vėliau virtuvėje susitiko
me detroitiškę Juliją, kurios 
neslegia metų našta; vis jau
nai šypsosi ir energingai vir
tuvėje sukasi. Sužinojome, kad 
seselių namas užimtas vienos 
šeimos, kuri kontroliuoja var
tų atidarymą ir uždarymą. Tie
sa, dar vienas vyresnio am
žiaus viengungis; tai i r visi. 

Dainava žavi savo grožiu. 
Pušaitės jau užaugusios. Eže
ro vanduo švarutėlis. Stovyk
lautojų nameliai švarūs, balti. 
Priešais juos didingas kryžius, 
kuris puošia visą stovyklą ir 
savo lietuviškumu lyg kalba 
apie šios stovyklos įsteigimo 
t i k s l ą . Y r a d a r v a d i 
namas, kryžių kalnas. Tarp 
medžių, krūmokšnių, kryžiai 
neefektingi. 
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D a i n a v a miela, bet netek
d a m a tikrųjų savo šeimininkų 
p. Damuš ių lig sunkiau kvė
puoja. Nuota ikos dabar ten 
keistos. Sunku žodžiais iš
reikšti. Kaž in a r bus įmanoma 
p n p r a s t i prie minties, kad Dai
nį va r ū p i n a s i kažkas kitas. 

Noriu užbaigt i vienu, bet gi
liu sakin iu : " įver t iname tada , 
kai ne t enkame" . 

R. Ražauskienė 

* # * 

O prakeiktas aukso pamė
gime! Dėl tavęs kvai l ia i praran
d a susidomėjimą abiem pasau
liais: pirma jie badau ja š iame 
pasaulyje, o paskiau būna pa
smerkti aname. 

Blair 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388 2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: p i rm. , antr.. ketv. ir penkt 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

Va! pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai 

Ofs tel. 736-4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos prfgal susitarimą 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: OLympfc'2<4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč šešt 12rk i4va l popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p D 
Ofiso tel RE 7 1168. rezid 239 2919 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

61 32 S Ked/ie Ave Ch.cape 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ. CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7 
OF FAMILY PRACnCE 

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

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai piriiMd antrad . ketvirfdd ir Denktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs 742-0255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Eigin. iii. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

VaMriflus pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba hetuviškaO 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius n 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pa^al susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2859 « 99 St. CMcafo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą r t rm . antr, treč 

ketv 1 0 i k i 6 v a l Sestad l O i k i l v a l 

Tel REIiance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai p i rm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šeit 
uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434 2123. namu 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745West63rdStreat 

Vai Di'rn , antr ketv ir penkt 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

« * : 
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RUDENS RŪPESČIAI 
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Kaip kiekvienas žmogus, 
taip lygiai ir organizacija turi 
turėti savo ateities darbų pla
ną, t.y. žinoti, ką turi veikti, ko
kius darbus atlikti. Vasaros 
atostogų bei vasarojimo — 
organizacinės veiklos atoslū
gio metas jau baigiasi .Taigi 
pats laikas ir mums prisimin
ti, kokie darbai mums "lipa ant 
kulnų", ką turime pirmiausia 
atlikti. 

Rugsėjo pirmosios dienos — 
mokslo metų pradžia. Apie litu
anistines mokyklas, jų reikš
mę ir reikalą mūsų jaunąją 
kartą lietuviškai mokyti esa
me daug kartų rašę ir nieko 
nauja negalėtumėm pasakyti. 
Taigi pateiksime keletą kiek 
naujesnių minčių iš Kanados 
"Tėviškės žiburių" (VIII.20) 
redakcinio rašinio, antrašte 
"Nemalonu, bet reikalinga". 
Štai kai kurios ištraukos: "Se
niau naujosios ateivijos vai
kai veržte veržėsi į mokslą ir 
dėlto mokykla jiems nebuvo 
našta; priešingai — ji pagrin
dinė pakopa aukštyn į naują 
gyvenimą. Tos kartos vaikai 
per trumpą laiką pasiekė atsa
kingas vietas akademinėse 
karjerose ir kitose srityse. Jie 
tapo lietuvių visuomenės pasi
didžiavimu. Deja, dabar vy
rauja kitokios nuotaikos — ma
žiau palankios mokyklai, kuri 
vis daugiau pradedama jausti 
ne kaip geradarė, bet kaip naš
ta... Vienas jaunuolis pareiš
kė, iš visų lietuviško gyvenimo 
dalykų nuobodžiausias yra 
šeštadieninė mokykla. Taip ji 
atrodė jam besimokant, bet vė
liau, kai paaugo, pamatė, kad 
tai buvo svarbiausia lietuviš-

• -kojo gyvenimo institucija. Toji 
mokykla nebuvo maloni, bet 
reikalinga. Deja, tas reikalin
gumas pamatomas daug vė
liau, kai mokyklinis amžius 
jau būna pasibaigęs. Dėlto tu
ri budėti ypač tėvai, kad jų vai
kai lankytų ir šeštadieninę mo
kyklą. Jos naudą vaikai pajus 
žymiai vėliau ir nepriekaiš
taus tėvams, kad neišmokė lie
tuvių kalbos". 

r. r o< 

Rugsėjis — Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo. LB yra nere
tai kritikuojama ir nedidelė lie
tuvių visuomenės dalis jos 
neremia, o kartais ir į jos tem
piamą sunkų vežimą baslius 
neviežlybai kaišioja. Tačiau 
praktiškai LB organizuoja, at
lieka visus mūsų didžiausius 
darbus: veda kovą už Lietuvos 
laisvę, informuoja užsienie
čius apie Lietuvos vargus bei 
rūpesčius, ieško ir suranda Lie
tuvai draugų, išleidžia daug 
knygų. Didelius darbus atlie
ka išeivijos švietimo bei kul
tūrinėje srityje. O kur dar ma
sinės Lietuvių dienos, Tautinių 
šokių, Dainų šventės, sim
poziumai. Tie, kurie Liet. Bend
ruomenę kritikuoja, patys nė
ra panašių darbų atlikę. Taigi 
reikia Liet. Bendruomenei pa
dėti net ir tuo atveju, jei esi jai 
opozicijoje. 

š iam reikalui ir yra paskir
tas rugsėjo mėnuo, per kurį 
populiarinama Bendruomenės 
idėja, renkamos aukos jai pa
remti. Per šį mėnesį suren
kamos aukos skiriamos ne 
politiniams, bet švietimo ir tik 
švietimo reikalams. Visos LB 
apylinkės yra įpareigojamos 
suruošti Tautos šventės (rug
sėjo 8) minėjimus, pravesti 
rinkliavas ir pagal aukų lapus 
ar kitu būdu surenkamos lėšos 
bus nukreiptos lituanistinių 
mokyklų paramai. Pereitais 
metais LB Švietimo taryba su 
Lietuvių fondo pagalba pa
skirstė lituanistinėms mokyk
loms daugiau kaip 20,000 dole
rių. Tikimasi, kad ir šiais 
metais bus surinkta nemažes
nė suma. Šiam reikalui reikia, 
kad visos LB apylinkės uždėta 
pareiga tinkamai atliktų. 

Šia proga kali žodžiai apie 

Tautos šventę. Pirmą kartą ji 
buvo pradėta švęsti nepriklau
somoje Lietuvoje 1930 m. 
Pagrindinė šventės esmė — iš
kelti senąjį Lietuvos vals
tybingumą, pabrėžti, kad Lie
tuva ne nauja, ne "sezoninė", 
bet senas valstybines tradici
jas (daugiau kaip 700 metų) tu
rinti valstybė. Savaime aišku, 
kad tokias senas valstybines 
tradicijas turinti valstybė turi 
neabejotiną teisę gyventi lais
va ir nepriklausoma. 

Lietuviškoji išeivija gali pa
grįstai didžiuotis gausiais vi
duriniosios kartos intelektua
lais. Deja, jie yra labai 
išsisklaidę, kaip ir neorgani
zuoti, ir mes dažnai apie juos 
ne daug ką žinome. Taigi lapk
ričio 25-28 dienomis Jaunimo 
centre, Chicagoje, ruošiamas 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, jau ketvirtasis iš eilės. To
mis dienomis simpoziumo 
d a r b a i vyks t e chn ikos , 
architektūros, medicinos, 
humanitarinių, socialinių 
mokslų, teisės, muzikos, fi
zinio auklėjimo, teologijos ir ki
tose sekcijose. Bus ruošiamos 
technologijos ir architektūros 
mokslinių darbų parodos, bus 
pristatomi senosios Lietuvos 
mitologiniai simboliai. 

Čikagiškiai ir apylinkių, o 
taip pat iš kitų vietovių atvykę 
lietuviai turės gerą progą kul
tūringai praleisti savaitgalį ir 
daug ko pamatyti, pasimo
kyti. 

Bet simpoziumas turėtų ir ki
tą pusę. Jo vadovai privalo su
daryti suvažiavusiems in
telektualams galimybes ir 
reikalą įsijungti į lietuvišką 
darbą ne tiktai vienkartinė
mis paskaitomis, bet ir savo 
aktyviu dalyvavimu bendruo
meninėje ir kultūrinėj*3 lie
tuvių veikloje. Taip pat būtų 
jau pats laikas mūsų intelek
tualams įsitraukti į lietuviš
kos veiklos finansavimą. Šis 
darbas vis dar yra su maža 
išimtimi atliekamas vyres
niųjų, kurių dauguma jau pen
sininkai. 

Lietuviai pensininkai turi 
sudėti dešimtis ir šimtus tūks
tančių mūsų organizacijų bei 
fondų, kultūrinės ir politinės 
veiklos finansavimui. O juk 
jau pats laikas šią didelę naš
tą, jeigu ne visiškai nuimti nuo 
pensininkų pečių, tai bent žy
mia dalimi ją palengvinti. 

SKAUTŲ AKADEMIKŲ STUDIJŲ DIENOS 
1981.VIII.13-16 d. Camp 

Eberhard (YMCA), Three 
R i v e r s , Mich . , vyko 
Akademinio skautų sąjūdžio 
studijų dienos. Dalyvavo apie 
60 asmenų, daugiausia ASS 
Chicagos vienetų nariai. Vado
vavo ASS vadijos pirm. fil. dr. 
R. Strikas su VP pavaduotoja 
fil. R. Pauperiene. Administra
vo fil. G. Remienė ir fil. D. 
Kviklytė. Tvarkdariai buvo fil. 
R. Vidžiūnas ir senj. A. Grauži
nis. Š.m. studijų dienų progra
ma (prisilaikant 1980 m. ASS 

Skubus ir neatidėtinas rei
kalas Lietuvos atstovybės rū
mų Washingtone remontas. 
Šiuo reikalu iniciatyvos ėmėsi 
JAV LB ir ALTa. Abudu veiks
niai sutarė, kad rūmus tikrai 
būtina atnaujinti. Bet nuomo
nės išsiskyrė, kai buvo tartasi, 
kas ir kokiu būdu turi tai atlik
ti. Atrodo, kad, pagal žmonių 
priežodį, "dviejų auklių auk
lėjamas vaikas lieka be no
sies"... 

Reikia pasidžiaugti LB pra
dėta ir kitų lietuvių bei veiks
nių kiek paremta sovietinio 
teismo nuteisto Vytauto Skuo
džio (Benedict Scott) išlais
vinimo akcija. Šiuo reikalu LB 
turėjo eilę pasitarimų su JAV-
bių kongresmanais, senato
riais, aukštais pareigūnais. 
Skuodis — Chicagoje gimęs lie
tuvis, taigi JAV pilietis. 
Nenuostabu, kad iš visur susi
laukta šiai akcijai palankumo. 
Skuodžio reikalu daug rašoma 
JAV spaudoje; Chicagoje ir ki
tur buvo suruoštos pavykusios 
demonstracijos Skuodžio iš
laisvinimo reikalu. Deja, rei
kalas ir toliau lieka neišspręs
tas: Skuodžio likimas ne 
JAV-bių, bet Sovietų Sąjungos 
rankose. Taigi ir dėl jo išlais
vinimo kova bus ilga ir sunki. 
Tačiau nereikia prarasti vilčių 
ir nepailsti. 

6. kv. 

J . DAINAUSKAS 

Tą pat dieną po vakarienės 
buvo pašnekesys apie „Dabar
tinius Lietuvos dailininkus", 
parodant kai kurių dailininkų 
bei „dievdirbių" skaidres. Salė
je buvo išstatyta keliolikos 
dailininkų darbai, pristatyti D. 
Žilevičienės. Vėliau tą patį 
vakarą fil. Eug. Būtėnas paro
dė 1980 metų Šokių šventės 
skaidrių montažą, parengtą jo 
paties drauge su Jelionyte ir 
Stasiul iu. Spalvingos ir 

s^va^a^o^u ta r imoT 'b i lvo r y š k i o s s k a i d r f . > ™ į ^ 
skirta lietuvių kultūros ir lietu- n u s t o s su paskirų liaudies 
vių liaudies meno apraiškų f0*"* melodijomis, davė tos 
nagrinėjimui. S v e n t ė s p d n ą v m z d ą " M o n t a -

Darbo programa pradėta ž a s P^eng t a s meniškai. 
ketvirtadienį (VIII.13 d.) vaka- Šeštadienį ryte buvo ASS 
re muziko Fausto Strolios padalinių narių pasitarimai ir 
pašnekesiu apie lietuviškų ASS sueiga. Fil. dr. R. Strikas 
vestuvinių papročių muziką, painformavo apie šių studijų 
pailiustruojant akordeonu dienų programą bei jos vykdy-
paskirų dainų s a v y b e s , tojus. Fil. D. Korzonienėkalbė-
Smulkiau buvo išnagrinėtos jo apie vykstančių LSS ir ASS 
piršlybų, jaunojo sutiktuvių, vadovybės narių rinkinių eigą, 
jaunosios atsisveikinimo ir p r i m i n d a m a , kad tuose 
sugrąžtų dainos. Tos ir daugy- balsavimuose turi teisę daly-
bė kitų dainų, palydėtų vauti — balsuoti tik pilnatei-
akordeono muzikos, sudarė šiai ASS nariai, t.y. tie, kurie 
gerą įvadą į visą programą. priklauso kuriam ASS viene-

Penktadienio rytą v.s. Alė tui ir yra sumokėję nario 
Namikienė kalbėjo apie „Lietu- mokesti- Fil. R. Dirvonis AS 
vių šeimos papročius". Tų Leidyklos vardu pranešė apie 
papročių sudėtingiausios ir išleidimą dviejų naujų knygų: 
turtingiausios apeigomis yra D. Bindokienės „Angelų snie-
vestuvės, siekiančios gilią gas" ir T. Venclovos „Lietuva 
senovę. Lietuviškų vestuvių pasaulyje". Spaustuvėje yra 
(pagal J. Balį) būdingi bruo- keli, tolimesni veikalai: gen. S. 
žai: jaunosios verkavimai, kur Raštikio Atsiminimų 4-tas 
ji pareiškia norą palikti tėvų tomas, Lietuvos pogrindžio 
namus, vestuvinių dainų leidžiamos „Aušros" 4-ji kny-
gausumas, nedraugiškas 
jaunojo pusės sut ikimas, 
dažnas simbolinis ugnies ir 
žalumynų (rūtos) vartojimas, 
burtų gausumas, kuriais nori 

ga (to veikalo išleidimas kiek 
užtruko, nes tik dabar su 
keliolikos mėnesių pavėla
vimu buvo gauti „Aušros" 18 ir 

lietuvių poezijos rinkinys), 
buv. L. ministerių pirmininko 
E. Galvanausko atsiminimai ir 
dar pora kitų rankraščių. AS 
leidykla, priklausanti FSS, 
susiorganizavo 1970 m. Pirmo
ji knyga buvo išleista 1971 m. 
Iš viso iki dabar AS leidykla 
jau išleido 17 knygų, neturėda
ma jokio apmokamo perso
nalo ar atskiros raštinės. Prie 
AS leidyklos veikia „Knygų 
klubas", kurio nariais yra visi 
ASS filisteriai. 

Toliau fil. V. Mikūnas, Vydū
no Fondo valdybos p-kas, 
painformavo apie A. Šapokos 
„Lietuvos istorijos" naujos 
la idos i š le id imą, V.F. 
Kalėdinių atvirukų rengimą ir 
V.F. paskolų apyvartą. Fil. D. 
Kviklytė paragino, ypač čika-
giškius, įsijungti į demonstra
cijas, siekiant išlaisvinti Sovie
tų kalinamą prof. Skuodį. 

ASS Australijos vienetų var
du sveikino fil. A. Žilinskas, 
dalyvavęs visoje šių studijų 
dienų programoje. Adelaidės 
skyrius, seniausias Australi
joje, niekad nebuvo nustojęs 
veikti. Š.m. priimtos 3 naujos 
narės. Kiekvienoje sueigoje 
nustatomas sekančios sueigos 
terminas. Dalyvavimas suei
gose visiems nariams privalo
mas (nebegalintieji dalyvauti 
iš anksto apie tai praneša). 
Skaitomi ir diskutuojami refe
ratai. Tolimesni ASS skyriai 
yra Sydnejuje ir Melbourne. 
ASS suruoštos studijų dienos 
praėjo labai gerai. Didelės 
svarbos turi palaikymas ryšių 
su kitais ASS vienetais. Visi 
ASS nariai dalyvauja ir bend
roje LSS veikloje. ASS 
Clevelando skyriaus vardu 
sveikino t.n. D. Petrauskaitė. 19 numeriai), „Balsas iš lais 

ma teigiamai paveikti jauno- vės kapo" (Sovietuose kalintų Po to ASS VP pavaduotojai fil 
šios poros turtingumą ir prie
auglio gausumą, turtingos 
nuotakos dovanos, jos pačios 
pagamintos, apeiginis mar
čios šokis ir t.t. Senovės lietu
vių vestuvės buvo perpintos 
dainomis, oracijomis, šokiais, 
žaidimais, burtais. 

Besirūpindami savo vaikų 
ateitimi, lietuviai turi daug 
papročių, prietarų, patarimų 
susietų su vaikų krikštu ir 
kr ikš ta tėvių p a r i n k i m u . 
Adventas ir Kūčių - Kalėdų 
švenčių eiga turi daug tradi
cijų, minima daug burtų. Ne 
kitaip yra ir su Naujųjų Metų, 
Užgavėnių, Velykų, Sekminių 
šventėmis. Kryžių, kryžiastul-
pių statymas ir šventinimas 
irgi turi daug papročių. „Žirge
liai", „arkliukai", „gaidukai", 
puošiantieji lietuvių sodybas, 
senų žmonių teigimu, turi 
saugoti namus nuo ligų, gais
rų, 

R. Pauperienei buvo įteiktas 
(LSS) "Už Nuopelnus" ordi
nas", o AS leidyklos vald. 
pirm. fil. R. Dirvoniui „Lelijos 
ordinas". Fil. Rasa Markuiytė 
ir fil. Asta Ramanauskaitė, 
LSS Pirmijos pakeltos paskau-
tininkėmis, davė skautininko 
įžodį. Nutarta 1982 m. irgi 
rengti Studijų dienas, kurių 
programą bei vietą nustatys 
ASS vadija. 

Po pietų fil. J. Dainauskas 
kalbėjo apie poetą ir Lietuvos 
diplomatą O.L. Milašių, jo 
gyvenimą, kūrybą ir jo 
diplomatinius žygius, ginant 
Lietuvos valstybės reikalus 
tarptautinėje plotmėje. Jo 
keliolikos tomų raštų tarpe yra 
du tomai „Lietuvių liaudies 
pasakų" ir daug dainų, jo 
išverstų į prancūzų kalbą. Tų 
kelių liet. liaudies dainų teks
tus yra iliustravęs dail. Pranas 
Gailius, pavadindamas tą 
savo kūrinį „Lietuviškos 
siuitos pirmoji knyga, tekstas 
O. V. de L. Milosz, graviūros 
Pranas". Ta knyga drauge su 
kitais P. Gailiaus darbais buvo 
1973 m. parodoje. Chicagoje. 
Toliau apie tą „Siuitą" kalbėjo 
dailininkas P. Gailius, nuolat 
gyvenantis Paryžiuje, o šiuo 
metu viešintis JAV. P. Gailius 
pasakojo apie jo mintyse kilu
sius vaizdus, beskaitant O. 
Milašiaus pateiktus lietuvių 
liaudies dainų tekstus. Toliau 
jis papasakojo apie tos (ir dar 
poros kitų) knygų parengimo 
techniką. Pagrindinis to kūri
nio tikslas — pateikti lietuvių 
liaudies • dainas, jų mintis 
prancūziškai kalbantiems 
dailios knygos mėgėjams. 

Po vakarienės buvo lietu
viškų liaudies dainų koncer
tas. Dainavo fil. Nerija Linke
vičiūtė, akompanavo fil. A. 

Vasaitis: "Saulelė raudona". 

LSS vadovybės suruoštame Lituanistikos 
seminare skautų,-čių vadovams,-vėms, pa

šnekesį Lietuvos istorijos tema praveda ASS 
filisteris skautininkas dr. Tomas Remeikis. 

Nuotr. Lino Liubinsko 

Jakubėno „Plaukia antelė". 
"Rūta Žalioji", "Aviža prašė , 
Bajoro „Tu vyšnela", F. R. 
Bajoro „Kur tėvulio klėtelė", F. 
R. Bajoro „Užaugo berželis", 
K. V. Banaičio „Oi nėra 
niekur", K. B. Banaičio „Anks
ti rytą Atsikėliau". Viso dainos 
buvo atliktos ypač gerai ir 
spalvingai. 

Po to Perkūno Krukonio (iš 
Bostono) parengtas skaidrių 
montažas „Manoji Lietuva" su 
gerai sinchronizuota lietuvių 
muzika. Tai dabartinės Lietu
vos gamtovaizdžių, miestų, 
kaimų ir pan. P. Krukonio arti
mųjų žmonių atvaizdai, auto
riui liudijantieji Lietuvą esant 
gyvą ne tik praeityje, bet ir 
dabartyje. 

P e n k t a d i e n į po pietų 
laisvalaikio metu, surišant tai 
su 1979 m. tema „Apie Lietu
vos žydus", fil. J. Dainauskas 
trumpai pristatė medžiagą, 
liečiančią žydų žudymą Lietu
voje, vykdytą II-jo pasaulinio 
karo metu ir kuri buvo išnagri
nėta š.m. pavasarį Vakarų 
Vokietijoje Stuttgarte išėju
sioje 688 p8l. knygoje: „Die 
T r u p p e des W e l t a n -
schaungskrieges. Die Einsatz-
gruppen der Sicherheitspolizei 
und des SD 1938-1942" 
(Pasaulėžiūrinio karo padali
nys. Saugume policijos ir 
Saugumo tarnybos operaty
vinės grupės 1938-1942). Tame 
veikale pateikta daugybė teks
tų, citatų iš 194144 metų vokie
čių „Gestapo" vienetų doku
m e n t ų , , , b u h a l t e r i n i ų 
duomenų" ir apie žydų žudy
mą Lietuvoje. Daugumas tų 
dokumentų, nagrinėtų įvai
riose pokario bylose, yra V ak. 
Vokietijos archyve. 

Po visų programinių 
antprograminių temų šešta
dienį vakare, užtrukęs iki po 
vidurnakčio, ežero pakrantėje 
vyko „studentiškas laužas", 
perpintas humoru ir dainomis. 
Tai buvo nuotaikingas ir labai 
gyvas visų dalyvių bendras 
s u b u v i m a s . Sekmadien į , 
rugpjūčio 16 d., po šv. Mišių, 
kurias laikė kun. A. Kezys, 
vyko Studijų dienų programos 
įvertinimas. Po pietų buvo 
vėliavų nuleidimas, palydėtas 
Lietuvos himnu ir studentišku 
Gaudeamus, su pasižadėjimu 
„Iki pasimatymo". 

ASS sueigoje dalyvius 
pasveikino ir LSS Tarybos 
pirmininkas fil. S. Miknaitis, 
primindamas būtinumą daly
vauti LSS rinkimuose. Šiemet, 
studijų dienų dalyvius „varžė" 
lietingas oras, pragiedrėjęs tik 
šeštadienį po pietų, tačiau 
nuotaikingo, akademiško daly
vių bendravimo tai nė kiek 
nesumažino. 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 
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Bėgti nuo visuomeninių pareigų tai pasidaryti dezertyru. 
M. Aurelijus 

Palypėjusi ant kėdės Vilbena glostė rodomuoju 
pirštuku graviūros taškelį, kuris buvo koralų sala, 
kurioje ji ketino įsikurti su savo teta. Vilbenos lėlės 
žaidė mažomis kriauklėmis, kurių teta pirkosi 
smulkių dovanų parduotuvėje. Gražios kriauklės rodė 
kažin kur, ne graviūroje, tikrai, tikrai, tikrame 
vandenyne yra tikroji koralų sala.. 

Kartą. Dienos metu. Koridoriuje. Vanda sutiko 
jauną gražų vyrą, kuris stovėjo prie Vilbenos buto 

durų. Vanda nustebo. Ji žinojo — Vilbena budi 
ligoninėje. Vanda priėjo ir pasakė: 

— Panelė Gudaitis šiandieną budi ligoninėje. 
Jai parūpo įsižiūrėti į tą vyrą. Jo buvimas prie 

Vilbenos durų sukėlė instinktyvų nerimą. 
Vyras buvo tvarkingai, net elegantiškai ap

sirengęs. Jo plaukai konservatyvios šukuosenos. 
Glaistytos kelnės. Brangių marškinių apykaklė sai
kingai atlapa. Vyras neatrodė blogai. Vyras atrodė 
puikiai. Jis šyptelėjo ir atsakė, Vandos užkalbintas: 

— Iš Vilbenos pavardės ištarimo, spėju, esate 
lietuvaitė. 

— Taip, — ji rezervuotai atsakė lietuviukai. 
— Norėjau pakviesti išvažiavimui, nesusi

skambinau, — pasiaiškino vyras. 
— Žinote jos telefono numerį? 
Jis nejaukiai pasimaivė ir prisipažino: 
— Žinojau, bet minty. 
— Pasakyti jai apie jūsų vizitą? — paklausė 

Vanda. 
— Kaip jūs norite, — jis jau nuolaidžiai nusišyp 

sojo. 
Ir staigiai nutraukė pokalbį, sumojo ranka 

Vandai ir stambiais, sunkiais gero vyro žingsniais 
nuėjo koridorium ir dingo už posūkio. Jis buvo kaip 
vizija, kaip vaiduoklis. Vanda nė negirdėjo jo 
žingsnių garso, kada jis dingo už posūkio. 

Tuoj pat Vanda paskambino Vilbenai. Prie jos 
durų ji sutikusį jauną lietuvį. Gražios išvaizdos. 
Balsas tylus ir maloniai duslus. Sakėsi turįs jos 
telefoną minty... 

— Jau žinau, — paaiškino Vilbena. — Tai 
Feliksas. Jis žadėjo mane nuvežti pietauti į restoraną 
prie jūros. 

Vilbenos balse skambėjo Vandą raminančios 
gaidos: 

— Jis inžinierius. Labai, labai mandagus. Jis 
kvietė mane į technologų vakarienę, kur visi būna su 
žmonomis. Jis gi viengungis, pakvietė mane. Jis 
labai mandagus. 

Taip ir buvo. Už savaitės Vilbena išvažiavo su 
Feliksu į technologų vakarienę. Vakarienė užtruko 
tris valandas. Valgė ir šoko. Buvo linksma. Feliksas 
buvo labai paslaugus. Vilbena patiko vakarienės 
dalyviams. Feliksas išleido Vilbėną prie namų 
portalo, nėjo iki jos buto durų. Tuoj po vakarienės 
susijaudinusi Vilbena atėjo pas tetą. Vilbena buvo 
nekasdieniška, pilna įspūdžių, jautriai graži. 

Tuojau gyrė Feliksą už jos kvietimą į technologų 
vakarienę. Vanda sėdėjo kėdėj, sudėjusi rankas ant 
pilvo, atidi Vilbenos pasakojimui. 

— Feliksas yra technologas, — dėstė Vilbena. — 
Jo draugas iškeliauja dirbti prie naftos Arabijon. Ten 
technologų pareikalavimas. Labai stambūs atly
ginimai. Aš susipažinau su Feliksu pas Sutkus — 
skautų veikėjai. Jis buvęs skautas. Jis sakėsi mokąs 
atrišti Gordijaus mazgą. Aš pirma nesupratau. Kada 
man paaiškino, buvo labai juokinga. 

— Žiūrėk gi, — Šyptelėjo Vanda, — kad jis nenu-
vežtų tavęs į Arabiją. 

Vilbena nuleido akis, ir Vanda jau matė, kad jos 
matytas Feliksas Vilbenai patinka, kad šioje situ

acijoje slypi likimo prognozė. 
— Kaip jo pavardė? — paklausė Vanda. 
— Rikantas... 
Tą naktį'Vanda negalėjo užmigti. 

Vanda galvojo apie praeitį. Tai buvo sutraiš
kytos Vokietijos barakų ir perkeltųjų — taip pravar
džiuojamų — asmenų epocha. Žmonės gyveno 
šmėklišką gyvenimą, šmėkliškai tenkinosi iliu
zijomis. Jie imitavo gyvenimą. Buities slogutis buvo 
toks, kad iš viso jokio gyvenimo negalėjo būti. Buvo 
tamsa, migla, neviltis, beprotystė. Buvo Ūkimo 
sugestija: nebegyvenanti, žudytis. Bet jie gyveno, net 
juokėsi, net domėjosi savo gyvenimu, net kūrė šokių 
ansamblius! Šokis, džiaugsmingo ūpo pareiškimas, 
klestėjo apmaudo padangėj. Vanda dalyvavo šokių 
grupėje Lietuvoje, ji buvo šokių žinovė barakų 
padangtėje. Ji mokė šokti, rodė šokių figūras. 
Ansamblio vedėjas šmaikštus jaunuolis Zenonas 
Rikantas labai vertino Vandos Širkaitės choreogra
finį įnašą į jo administruojamo ansamblio šokio 
meną. 

Po kiekvieno ansamblio pasirodymo mitrus, 
gražus, vešlių antakių Zenonas Rikantas iškilmingai 
pristatydavo auditorijoms „šokio meno žinovę Vandą 
Širkaitę". Publika apipildavo laimingą Vandą 
padėkos plojimais. Ji žengė iš bendros šokėjų gretos ir 
linkčiojo ir šypsojosi. 

Vanda atrodė žavi mergina: jos šviesūs ir 
neklusnūs plaukai buvo spindinti aureolė. 

Visos merginos buvo įsimylėjusios Zenoną. Jis 
žavėjo merginas, buvo gabus organizatorius, jis 
pavergdavo merginų dėmesį. Jis buvo jų minčių ir 
svajonių išrinktasis. Taip visada būna: merginos 
įsimyli gražų mokytoją, šokių ir dainos vieneto 
vadovą ir jauną kunigą, kuris sako jautrius pa
mokslus jautriomis temomis ir rausta kalbėdamas su 
moterimi. 

(Bus daugiau) 

i 

\ 
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CHICAGOS SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS 

_. 

Liepos 18 d. Chicagos vyčiai 
senjorai turėjo susirinkimą 
Vyčių sa lė je . Kaz imie ra 
P e t r u l i e n ė , j a m e b u v o 
pasipuošusi tautiniais rūbais, 
nes ką t ik buvo grįžusi iš Daley 
Plazoje vykusios Pavergtų 
T a u t ų d e m o n s t r a c i j o s . J i 
apgai les tavo, kad nedaug 
lietuvių dalyvavo, kitų tauty
bių buvę daugiau. 

Susir inkimą pradėjo Mečys 
Brazas , nesenia i grižęs iš ligo
ninės. Dar ir dabar esąs gydy
tojų priežiūroje. Greitu laiku 
paaiškėsią, ar reikės daryti šir
dies operaciją. Nors ir ligos 
pr i spaus tas , pirmininkas M. 
Brazas energingai vadovavo 
susir inkimui. Buvo patikrinta, 
a r visi valdybos nariai daly
vauja. Trūko tik kasininko. 
Sekretorė Petronėlė Zakaraitė 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. 

Sekė įvairūs pranešimai, 
nu ta r imai ir sumanymai . O jų 
buvo daug . Kazys Povilaitis 
p a s a k o j o , k a i p j i s r a š o 
korespondencijas apie senjorų 
veiklą. Daug jų rašąs į lietu
viškus laikraščius. Kartais 
iliustruojąs nuotraukomis. 

Susirinkime buvo paliestas 
lietuviškų bažnyčių reikalas. 
J a s pas t a t ė ankstyvesnės 
emigracijos lietuviai. Dar tebė
r a gyvi keli senjorai vyčiai, 
kurie prisidėjo prie tų bažny
čių s ta tymo. Šiandien jie buvo 
nusiminę, kad Šv. Kryžiaus 
parapijos kleboną kun. Myko
laitį iškėlė kitur. Ši gražiausia 
lietuvių bažnyčia Chicagoje, 
atrodo, a t i teks ki ta taučiams. 

Šįmet Chicagos senjorus 
vyčius ap lankė didelė nelai

mė. Ilgametis jų dvasios vadas 
amžinos atminties kun. Petras 
Cinikas apleido šį pasaulį. 
Dabar jie yra susirūpinę rasti 
naują dvasios vadą. Susirinki
m a s vienbalsiai nutarė kviesti 
toms pareigoms Šv. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos vikarą kun. Fabijo
ną Kireilį. Juk ir senjorų kuopa 
veikia tos parapijos ribose. 

Lietuvos vyčių organiza
cijos 68-tasis seimas šįmet 
turėjo būti rugpjūčio 19-23 d. 
Scranton universiteto patalpo
se . Sus i r ink imas priėmė 
pageidavimą, kad garbės narė 
Adelė Gabalienė seime atsto
vautų Chicagos vyčius. Kuopa 
apmokės jai pusę kelionės 
išlaidų ir registracijos mokes
tį. Taip pa t susirinkime buvo 
nutar ta siemui pateikti pasiū
lymą lietuvių kalbos reikalu. 

Rugsėjo 6-tos sekmadienis 
Chicagos vyčiams senjorams 
bus darbo diena. Į Vyčių salę 
rinksis lietuviai, o senjorai 
maloniai juos sutiks, bus 
o r k e s t r a s , v i s i e m s bus 
linksma. Renginio pelnas 
papildys kuopos iždą. Metų 
bėgyje jis ištuštėjo, nes senjo
ra i nesigaili aukoti spaudai, 
parapijai, radijo valandėlėms. 
Neužmiršta sergančių. Prisi
deda ir prie salės išlaikymo. 
Senjorai kviečia Chicagos 
lietuvius dalyvauti jų gegu
žinėje. 

D a r b i n g a s i r n a š u s 
susir inkimas buvo baigtas 
malda į Mariją ir šv. Kazi
mierą. Sekantis turėjo būti 
rugpjūčio 15 d. Vyčių salėje 3 
vai . po pietų. 

E. Pakalniškienė 

Chicagos vyčiai draugiškame pobūvyje. Klemensas Vidžius, 
Julija Zakarkienė, Zofija Nieminski ir Rūta Dagienė. 

Lietuviai Britų televizijoje 

Laikrašt is "Latvija" liepos 6 
d. numeryje įdėjo žinutę: 

Penktadienį, gegužės 29 va
karą britų BBC televizijos 2 sto
tis rodė filmą 'Spirits of an Am-
ber P a s t ' , kur i s s u k t a s 
Kanadoje prieš porą metų ir ku
rio scenarijų parašė Ramuna 
Macdonald. J i ir režisavo šį fil
mą. Jį paruošė "Atlantic" fil
mų bendrovė. Filme parodyti 
lietuviai menininkai An tanas 
ir Anastazi ja Tamošaičiai, ku
rie d a b a r gyvena Kanadoje. 
Abiejų menininkų kūriniuose 
tebegyvena senos lietuvių sak
mės ir legendos. Antanas jas 
atvaizduoja medžio rėžiniais ir 
paveikslais, Anastazija — 
audiniais , gobelenais. 

Vasarą menininkų namuose 
svečiuojasi svetur gimusi ir au
gusi naujoji lietuvių kar ta , ku
ri apie savo tėvų tėvynę žino tik 
tai. ką jiems papasakojo jų tė-

Tragiškųjų Birželio įvykių minėjimo dalyviai. 

L I E T U V I Ų 
B E N D R U O M E N Ė S 

G E G U Ž I N E 

Pirmoji Lietuvių Bendruo
menės gegužinė - p iknikas yra 
ruošiamas rugsėjo 13 d. Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre ir kieme, tuoj 
po šv. Mišių ir Tautos šventės 
minėjimo. 

Bus įvairūs žaidimai jau
nimui ir vyresniesiems. Sporto 
klubo "Kovas" p-kas, Vytas 
Rugienius, stengiasi atsikvies
ti Clevelando ar Toronto krep
šininkus draugiškoms rung
tynėms. Šeimininkės, kurioms 
vadovaus Biruta Leonavičie
nė, yra pažadėjusios pagamin
ti lietuviškų valgių. Bus ir mu
zikos, šokių bei dainų. Muziką 
tvarkys Andrius Butkūnas. 
Dainas pravesti bus paprašyti 
gražbalsiai: Zaranka, Skiotys 
ir Kasputis. Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės val
dyba kviečia visus detroitie-
čius ir kaimynus vvindsoriečius 
šioje gegužinėje dalyvauti ir 
užbaigti vasaros sezoną savo 
tautiečių tarpe. 

r i ų v a i k a i d a r n ė r a 
"ŽIBURIO" mokyklos moki
niai, paraginki te juos patys, 
arba praneški te m a n (tel. 268-
7970) jų pavardes ir telefono 
numerius. Bendromis jėgomis 
gal sugebėsime įjungti iki šiol 
lituanistinės mokyklos dar ne
lankantį mūsų prieauglį. 

Mokyklos vedėja 

vai ir ką jie skaitė knygose. 
J aun imas šoka tautinius šo
kius, kanklių ir kitų instru
mentų muzikai grojant. Anas
tazija parodo tautinį kraitį, 
mergaitėms gražiais raštais iš
austus tautinius rūbus. Ko
mentaruose paaiškinimai apie 
lietuvių kilmę, priduriant, kad 
lietuvių ir latvių kalba priklau
so prie seniausių indo - europie
čių kalbų: "Lietuvių kalba y r a 
artimiausia sanskritų kalbai". 
Filmas trunka 20 minučių ir la
bai gerai atvaizduoja lietuvių 
tautos meną ir kultūrą, ta ip 
kaip ir jaunimo požiūrį: "Aš esu 
lietuvis, nors ir gimęs Kana
doje", tvirtina vienas jaunuo
lis. "Tautiniai šokiai artina 
mus ir mums patinka šokti. Lie
tuvių kalba kartais yra sun
kiau išsireikšti, bet mes tai gali
me". 

T 

LB TRISDEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS 

J A V LB trisdešimtmečio 
minėjimas vyks Detroite, Die
vo Apvaizdos Kultūros centro 
patalpose, 1982 m. balandžio 
17-18 dienomis. Minėjimas yra 
organizuojamas sutelktomis 
jėgomis; JAV LB krašto vai
dybos ir Detroito apylinkės 
valdybos. Ta proga planuo
jamas visų JAV LB apylinkių, 
apygardų ir tarybos narių su
važiavimas, paskaitos, kon
certai, parodos. Planuojama iš
leist i Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės trisdešimtme
čio veiklos leidinys. J a u dabar 
pasižymėkite tas da t a s savo 
kalendoriuose, visi juose daly
vaukite, o kai būsite paprašyti 
talkon — neatsisakykite. 

"ŽIBURIO" 
MOKYKLOS 2 I N I O S 

P o v a s a r o s a t o s t o -
gų„"ŽIBURIO" mokykla pra
dės naujus mokslo metus rug
sėjo 12 d. 9 vai. rytą Dievo 
Apvaizdos patalpose. 

Šalia reguliarių skyrių, veiks 
taip pat ir klasė silpnai lie
tuviškai kalbantiems vai
kams. Jei atsiras darželio am
žiaus mokinių (4 m. amž.) — 
turėsime ir darželį. 

Mokinių skaičiui lituanis
tinėse mokyklose kasmet ma
žėjant, Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba kreipėsi 
į mokyklų vedėjus ir tėvų komi
tetų pirmininkus ragindama 
pravesti vajų visus mokyk
linio amžiaus vaikus įjungti į 
lituanistines mokyklas. Deja, 
mokyklos vadovybė negali to 
uždavinio tinkamai atlikti, nes 
nepažjstame visų tėvų, kurių 
vaikai nelanko lituanistinės 
mokyklos. Todėl kviečiu visus į 
talką! Jei pažįstate tėvus, ku-

"Žiburio" lituanistinės mokyklos 
vedėja Danutė Doveinienė kviečia 
Detroito ir apylinkių jau
nimą šiais mokslo metais įsijung
ti į lit. mokyklą. 

KITOS ŽINIOS: 

D a i n a v o s d v i d e š i m t -
penkmetis . Dainavos jau
nimo stovyklos dvidešimt-
penkmečio minėjimas Detroite 
įvyks spalio 17 d. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Jo 
organizavimui yra susidaręs 
specialus Dainavos mylėtojų 
būrelis, kuriam vadovauja Jo
nas Urbonas. Oficialiai daliai 
pravesti yra pakviestas dr .Vy
tautas Majauskas. Joje specia
liais žymenimis bus pagerbti 
detroitiečiai Dainavai pašven
tę savo gyvenimo dvidešimt 
penkis metus dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai . 

Meninėje dalyje — solistė 
Slavą Žemelytė ir muzikas Jo
nas Govėdas iš Toronto. Meni
nei daliai pravest i pakviesta 
Janina Udrienė. Cia ta ip pat 
bus praves tas Dainavai pa
remti dovanų paskirstymas, 
kurio bilietėlius visiems JAV 
Dainavos rėmėjams išsiuntė 
Linas Mikulionis su kitų jau
nuolių pagalbą. Dainavos rė
mėjų metinis suvažiavimas ir
gi v y k s De t ro i t e , Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre — 
spalio 18-tą. 

Retas detroitietis nėra buvęs 
Dainavoje ir nepasinaudojęs 
jos te ikiamais malonumais. 

Nuotr. J . Urbono 

Per tą dvidešmtpenkmetį an t 
jų pečių krito jos išlaikymas ir 
ta lkinimas. Vieni pirmais me
ta is kirto krūmus, kiti vedė ke
lius, statė pasta tus , sodino me
delius. Tokių yra šimtai — 
sunku būtų juos visus suminė
ti. J i e žinojo ką daro. Per Dai
navą yra praėję tūkstančiai 
jaunimo. Vieni, ka ip tas sėjėjo 
grūdas, nukrito į erškėčius ir 
nedavė vaisiaus, bet turime 
daug tokių, kurie augo ir bren
do Dainavoje ir daba r neša ge
rą vaisių, dirbdami LB bei ki
tose organizacijose. Tikimasi, 
kad detroitiečiai skaitlingai 
š iame minėjime dalyvaus. 

Dr. Adolfui ir Jadvygai 
Damušiams po dvidešimtpen-
kių metų darbo Dainavoje iš
ėjus į užsitarnautą poilsį, Dai
navos vadovavimą perėmė dr. 
R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s . 
Padėkime jam ta lka ir pata
rimu šiose atsakomingose pa
reigose. 

J. U. 

D A I N A V A 

Rugpiūčio 6 d. išvažiavome į 
Dainavą pasimaudyt i Spyglio 
ežere. Žinojome, kad vyčių sto
vykla nebeįvyko. Vartus ra
dome atidarytus. Pasisukę pro 
pušyno kampą ežerėlio link, 
pastebėjome vieną vienintelę 
moterį a n t lieptelio. Veidu ji 
atsisuko į mūsų mašiną ir ste
bėjo, tarsi norėdama patirti 
kas čia dabar drumsčia šios 
dienos ramybę Dainavoje. 
Važiavome prie lieptelio palik
ti mašiną. Tuoj susipažinome. 

T a i m e n i n i n k ė S t a s ė 
Smalinskienė. Sakė atvažia
vusi viena ir ne poilsiui, bet 
darbui. Esą prie pabaigos jau 
trečias paveikslas, kuriuos vė
liau turėjome progos ir pa
matyti . Pasakojo savo vienu
mos karalystės nuotaikas 
Dainavoje. Laiminga, kad čia 
galinti susikaupti menui. Į 
Dainavą atvažiavusi vienai 
savaitei, bet žadant i savo bu
vimą dar pratęsti. 

Mes jautėmės laimingi pa
stebėję nors vieną "gyvą dū
šią". Vėliau virtuvėje susitiko
me detroitiškę Juliją, kurios 
neslegia metų naš ta ; vis jau
nai šypsosi ir energingai vir
tuvėje sukasi. Sužinojome, kad 
seselių namas užimtas vienos 
šeimos, kuri kontroliuoja var
tų atidarymą ir uždarymą. Tie
sa, dar vienas vyresnio am
žiaus viengungis; tai ir visi. 

Dainava žavi savo grožiu. 
Pušaitės jau užaugusios. Eže
ro vanduo švarutėlis. Stovyk
lautojų nameliai švarūs, balti. 
Priešais juos didingas kryžius, 
kuris puošia visą stovyklą ir 
savo lietuviškumu lyg kalba 
apie šios stovyklos įsteigimo 
t i k s l ą . Y r a d a r v a d i 
namas, kryžių kalnas. Tarp 
medžių, krūmokšnių, kryžiai 
neefektingi. 
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Kaip kiekvienas žmogus, 
taip lygiai ir organizacija tu.~i 
turėti savo ateities darbų pla
ną, t.y. žinoti, ką turi veikti, ko
kius darbus atlikti. Vasaros 
atostogų bei vasarojimo — 
organizacinės veiklos atoslū
gio metas jau baigiasi .Taigi 
pats laikas ir mums prisimin
ti, kokie darbai mums "lipa ant 
kulnų", ką turime pirmiausia 
atlikti. 

Rugsėjo pirmosios dienos — 
mokslo metų pradžia. Apie litu
anistines mokyklas, jų reikš
mę ir reikalą mūsų jaunąją 
kartą lietuviškai mokyti esa
me daug kartų rašę ir nieko 
nauja negalėtumėm pasakyti. 
Taigi pateiksime keletą kiek 
naujesnių minčių iš Kanados 
"Tėviškės žiburių" (VIII.20) 
redakcinio rašinio, antrašte 
"Nemalonu, bet reikalinga". 
Štai kai kurios ištraukos: "Se
niau naujosios ateivijos vai
kai veržte veržėsi į mokslą ir 
dėlto mokykla jiems nebuvo 
našta; priešingai — ji pagrin
dinė pakopa aukštyn į naują 
gyvenimą. Tos kartos vaikai 
per trumpą laiką pasiekė atsa
kingas vietas akademinėse 
karjerose ir kitose srityse. Jie 
tapo lietuvių visuomenės pasi
didžiavimu. Deja, dabar vy
rauja kitokios nuotaikos — ma
žiau palankios mokyklai, kuri 
vis daugiau pradedama jausti 
ne kaip geradarė, bet kaip naš
ta... Vienas jaunuolis pareiš
kė, iš visų lietuviško gyvenimo 
dalykų nuobodžiausias yra 
šeštadieninė mokykla. Taip ji 
atrodė jam besimokant, bet vė
liau, kai paaugo, pamatė, kad 
tai buvo svarbiausia lietuviš-

' kojo gyvenimo institucija. Toji 
mokykla nebuvo maloni, bet 
reikalinga. Deja, tas reikalin
gumas pamatomas daug vė
liau, kai mokyklinis amžius 
jau būna pasibaigęs. Dėlto tu
ri budėti ypač tėvai, kad jų vai
kai lankytų ir šeštadieninę mo
kyklą. Jos naudą vaikai pajus 
žymiai vėliau ir nepriekaiš
taus tėvams, kad neišmokė lie
tuvių kalbos". 

Rugsėjis — Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo. LB yra nere
tai kritikuojama ir nedidelė lie
tuvių visuomenės dalis jos 
neremia, o kartais ir į jos tem
piamą sunkų vežimą baslius 
neviežlybai kaišioja. Tačiau 
praktiškai LB organizuoja, at
lieka visus mūsų didžiausius 
darbus: veda kovą už Lietuvos 
laisvę, informuoja užsienie
čius apie Lietuvos vargus bei 
rūpesčius, ieško ir suranda Lie
tuvai draugų, išleidžia daug 
knygų. Didelius darbus atlie
ka išeivijos švietimo bei kul
tūrinėje srityje. O kur dar ma
sinės Lietuvių dienos, Tautinių 
šokių, Dainų šventės, sim
poziumai. Tie, kurie Liet. Bend
ruomenę kritikuoja, patys nė
ra panašių darbų atlikę. Taigi 
reikia Liet. Bendruomenei pa
dėti net ir tuo atveju, jei esi jai 
opozicijoje. 

šiam reikalui ir yra paskir
tas rugsėjo mėnuo, per kurį 
populiarinama Bendruomenės 
idėja, renkamos aukos jai pa
remti. Per šį mėnesį suren
kamos aukos skiriamos ne 
politiniams, bet švietimo ir tik 
švietimo reikalams. Visos LB 
apylinkės yra įpareigojamos 
suruošti Tautos šventės (rug
sėjo 8) minėjimus, pravesti 
rinkliavas ir pagal aukų lapus 
ar kitu būdu surenkamos lėšos 
bus nukreiptos lituanistinių 
mokyklų paramai. Pereitais 
metais LB Švietimo taryba su 
Lietuvių fondo pagalba pa
skirstė lituanistinėms mokyk
loms daugiau kaip 20,000 dole
rių. Tikimasi, kad ir šiais 
metais bus surinkta nemažes
nė suma. Šiam reikalui reikia, 
kad visos LB apylinkės uždėta 
pareiga tinkamai atliktų. 

Šia proga kali žodžiai apie 

Tautos šventę. Pirmą kartą ji 
buvo pradėta švęsti nepriklau
somoje Lietuvoje 1930 m. 
Pagrindinė šventės esmė — iš
kelti senąjį Lietuvos vals
tybingumą, pabrėžti, kad Lie
tuva ne nauja, ne "sezoninė", 
bet senas valstybines tradici
jas (daugiau kaip 700 metų) tu
rinti valstybė. Savaime aišku, 
kad tokias senas valstybines 
tradicijas turinti valstybė turi 
neabejotiną teisę gyventi lais
va ir nepriklausoma. 

Lietuviškoji išeivija gali pa
grįstai didžiuotis gausiais vi
duriniosios kartos intelektua
lais. Deja, jie yra labai 
išsisklaidę, kaip ir neorgani
zuoti, ir mes dažnai apie juos 
ne daug ką žinome. Taigi lapk
ričio 25-28 dienomis Jaunimo 
centre, Chicagoje, ruošiamas 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, jau ketvirtasis iš eilės. To
mis dienomis simpoziumo 
d a r b a i vyks t echn ikos , 
architektūros, medicinos, 
humanitarinių, socialinių 
mokslų, teisės, muzikos, fi
zinio auklėjimo, teologijos ir ki
tose sekcijose. Bus ruošiamos 
technologijos ir architektūros 
mokslinių darbų parodos, bus 
pristatomi senosios Lietuvos 
mitologiniai simboliai. 

Čikagiškiai ir apylinkių, o 
taip pat iš kitų vietovių atvykę 
lietuviai turės gerą progą kul
tūringai praleisti savaitgalį ir 
daug ko pamatyti, pasimo
kyti. 

Bet simpoziumas turėtų ir ki
tą pusę. Jo vadovai privalo su
daryti suvažiavusiems in
telektualams galimybes ir 
reikalą įsijungti į lietuvišką 
darbą ne tiktai vienkartinė
mis paskaitomis, bet ir savo 
aktyviu dalyvavimu bendruo
meninėje ir kultūrinėje lie
tuvių veikloje. Taip pat būtų 
jau pats laikas mūsų intelek
tualams įsitraukti į lietuviš
kos veiklos finansavimą. Šis 
darbas vis dar yra su maža 
išimtimi atliekamas vyres
niųjų, kurių dauguma jau pen
sininkai. 

Lietuviai pensininkai turi 
sudėti dešimtis ir šimtus tūks
tančių mūsų organizacijų bei 
fondų, kultūrinės ir politinės 
veiklos finansavimui. O juk 
jau pats laikas šią didelę naš
tą, jeigu ne visiškai nuimti nuo 
pensininkų pečių, tai bent žy
mia dalimi ją palengvinti. 

Skubus ir neatidėtinas rei
kalas Lietuvos atstovybės rū
mų Washingtone remontas. 
Šiuo reikalu iniciatyvos ėmėsi 
JAV LB ir ALTa. Abudu veiks
niai sutarė, kad rūmus tikrai 
būtina atnaujinti. Bet nuomo
nės išsiskyrė, kai buvo tartasi, 
kas ir kokiu būdu turi tai atlik
ti. Atrodo, kad, pagal žmonių 
priežodį, "dviejų auklių auk
lėjamas vaikas lieka be no
sies"... 

Reikia pasidžiaugti LB pra
dėta ir kitų lietuvių bei veiks
nių kiek paremta sovietinio 
teismo nuteisto Vytauto Skuo
džio (Benedict Scott) išlais
vinimo akcija. Šiuo reikalu LB 
turėjo eilę pasitarimų su JAV-
bių kongresmanais, senato
riais, aukštais pareigūnais. 
Skuodis — Chicagoje gimęs lie
tuvis, taigi JAV pilietis. 
Nenuostabu, kad iš visur susi
laukta šiai akcijai palankumo. 
Skuodžio reikalu daug rašoma 
JAV spaudoje; Chicagoje ir ki
tur buvo suruoštos pavykusios 
demonstracijos Skuodžio iš
laisvinimo reikalu. Deja, rei
kalas ir toliau lieka neišspręs
tas: Skuodžio likimas ne 
JAV-bių, bet Sovietų Sąjungos 
rankose. Taigi ir dėl jo išlais
vinimo kova bus ilga ir sunki. 
Tačiau nereikia prarasti vilčių 
ir nepailsti. 

b. kv. 

SKAUTŲ AKADEMIKŲ STUDIJŲ DIENOS 
J . DAINAUSKAS 

Tą pat dieną po vakarienės 

1981.VIII.13-16 d. Camp 
Eberhard (YMCA), Three 
R i v e r s , M i c h . , v y k o 
Akademinio skautų sąjūdžio buv<> P^nekesys apie „Dabar-
studijų dienos. Dalyvavo apie t m i u s L"*»v«» dailininkus", 
60 asmenų, daugiausia ASS P a r o < l a n t

J
k a i . k u n i * dailininkų 

Chicagos vienetų nariai. Vado- b e i »<hevdirbių' skaidres. Salė 
vavo ASS vadijos pirm. fil. dr ' e b u v 0 1Š8taty*a keliolikos 
R. Strikas su VP pavaduotoja d^linmkų darbai pristatyti D. 

Zilevičienės. Vėliau tą pati 
vakarą fil. Eug. Būtėnas paro
dė 1980 metų Šokių šventės 
skaidrių montažą, parengtą jo 
paties drauge su Jelionyte ir 
Stasiuliu. Spalvingos ir 

fil. R. Pauperiene. Administra
vo fil. G. Remienė ir fil. D. 
Kviklytė. Tvarkdariai buvo fil. 
R. Vidžiūnas ir senj. A. Grauži
nis. Š.m. studijų dienų progra
ma (prisilaikant 1980 m. ASS _. . . . . . , 
suvažiavimo nutarimo) buvo r y š k a o s s k a i d r e 8 > spchro-
skirta lietuvių kultūros ir lietu- ™z™*>* su paskirų liaudies 
vių liaudies meno apraiškų Soklu.A melodijomis, davė tos 
nagrinėjimui. šventės pilną vaizdą. Monta-

Darbo programa pradėta ž a s P^engtas meniškai, 
ketvirtadienį (VIII.13 d.) vaka- Šeštadienį ryte buvo ASS 
re muziko Fausto Strolios padalinių narių pasitarimai ir 
pašnekesiu apie lietuviškų ASS sueiga. Fil. dr. R. Strikas 
vestuvinių papročių muziką, painformavo apie šių studijų 
pai l iustruojant akordeonu dienų programą bei jos vykdy-
p a s k i r ų da inų s avybes , tojus. Fil. D. Korzonienė kalbė-
Smulkiau buvo išnagrinėtos jo apie vykstančių LSS ir ASS 
piršlybų, jaunojo sutiktuvių, vadovybės narių rinkimų eigą, 
jaunosios atsisveikinimo ir p r i m i n d a m a , k a d tuose 
sugrąžtų dainos. Tos ir daugy- balsavimuose turi teisę daly-
bė kitų dainų, palydėtų vauti — balsuoti tik pilnatei-
akordeono muzikos, sudarė šiai ASS nariai, t.y. tie, kurie 
gerą įvadą į visą programą. priklauso kuriam ASS viene-

Penktadienio rytą v.s. Alė tui ir yra sumokėję nario 
Namikienė kalbėjo apie „Lietu- mokestį. Fil. R. Dirvonis AS 
vių šeimos papročius". Tų Leidyklos vardu pranešė apie 
papročių sudėtingiausios ir išleidimą dviejų naujų knygų: 
turtingiausios apeigomis yra D. Bindokienės „Angelų snie-
vestuvės, siekiančios gilią gas" ir T. Venclovos „Lietuva 
senovę. Lietuviškų vestuvių pasaulyje". Spaustuvėje yra 
(pagal J . Balį) būdingi bruo- keli, tolimesni veikalai: gen. S. 
žai: jaunosios verkavimai, kur Raštikio Atsiminimų 4-tas 
ji pareiškia norą palikti tėvų tomas, Lietuvos pogrindžio 
namus, vestuvinių dainų leidžiamos „Aušros" 4-ji kny-
gausumas , nedraugiškas ga (to veikalo išleidimas kiek 
jaunojo pusės sutikimas, užtruko, nes tik dabar su 
dažnas simbolinis ugnies ir keliolikos mėnesių pavėla-
žalumynų (rūtos) vartojimas, vimu buvo gauti „Aušros" 18 ir 

lietuvių poezijos rinkinys), 
buv. L. ministerių pirmininko 
E. Galvanausko atsiminimai ir 
dar pora kitų rankraščių. AS 
leidykla, priklausanti FSS, 
susiorganizavo 1970 m. Pirmo
ji knyga buvo išleista 1971 m. 
Iš viso iki dabar AS leidykla 
jau išleido 17 knygų, neturėda
ma jokio apmokamo perso
nalo ar atskiros raštinės. Prie 
AS leidyklos veikia „Knygų 
klubas", kurio nariais yra visi 
ASS filisteriai. 

Toliau fil. V. Mikūnas, Vydū
no Fondo valdybos p-kas, 
painformavo apie A. Šapokos 
„Lietuvos istorijos" naujos 
l a idos i š l e id imą , V.F. 
Kalėdinių atvirukų rengimą ir 
V.F. paskolų apyvartą. Fil. D. 
Kviklytė paragino, ypač čika-
giškius, įsijungti į demonstra
cijas, siekiant išlaisvinti Sovie
tų kalinamą prof. Skuodį. 

ASS Australijos vienetų var
du sveikino fil. A. Žilinskas, 
dalyvavęs visoje šių studijų 
dienų programoje. Adelaidės 
skyrius, seniausias Australi
joje, niekad nebuvo nustojęs 
veikti. Š.m. priimtos 3 naujos 
narės. Kiekvienoje sueigoje 
nustatomas sekančios sueigos 
terminas. Dalyvavimas suei
gose visiems nariams privalo
mas (nebegalintieji dalyvauti 
iš anksto apie tai praneša). 
Skaitomi ir diskutuojami refe
ratai. Tolimesni ASS skyriai 
yra Sydnejuje ir Melbourne. 
ASS suruoštos studijų dienos 
praėjo labai gerai. Didelės 
svarbos turi palaikymas ryšių 
su kitais ASS vienetais. Visi 
ASS nariai dalyvauja ir bend
roje LSS veikloje. ASS 
Clevelando skyriaus vardu 
sveikino t.n. D. Petrauskaitė. burtų gausumas, kuriais nori- 19 numeriai), „Balsas iš lais-

ma teigiamai paveikti jauno- vės kapo" (Sovietuose kalintų Po to ASS VP pavaduotojai fil 
šios poros turtingumą ir prie
auglio gausumą, turtingos 
nuotakos dovanos, jos pačios 
pagamintos, apeiginis mar
čios šokis ir t.t. Senovės lietu
vių vestuvės buvo perpintos 
dainomis, oracijomis, šokiais, 
žaidimais, burtais. 

Besirūpindami savo vaikų 
ateitimi, lietuviai turi daug 
papročių, prietarų, patarimų 
susietų su vaikų krikštu ir 
k r i k š t a t ė v i ų p a r i n k i m u . 
Adventas ir Kūčių - Kalėdų 
švenčių eiga turi daug tradi
cijų, minima daug burtų. Ne 
kitaip yra ir su Naujųjų Metų, 
Užgavėnių, Velykų, Sekminių 
šventėmis. Kryžių, kryžiastul-
pių statymas ir šventinimas 
irgi turi daug papročių. „Žirge
liai", „arkliukai", „gaidukai", 
puošiantieji lietuvių sodybas, 
senų žmonių teigimu, turi 
saugoti namus nuo ligų, gais
rų. 

R. Pauperienei buvo įteiktas 
(LSS) "Už Nuopelnus" ordi
nas", o AS leidyklos vald. 
pirm. fil. R. Dirvoniui „Lelijos 
ordinas". Fil. Rasa Markulytė 
ir fil. Asta Ramanauskaitė, 
LSS Pirmijos pakeltos paskau-
tininkėmis, davė skautininko 
įžodį. Nutarta 1982 m. irgi 
rengti Studijų dienas, kurių 
programą bei vietą nustatys 
ASS vadija. 

Po pietų fil. J . Damauskas 
kalbėjo apie poetą ir Lietuvos 
diplomatą O.L. Milašių, jo 
gyvenimą, kūrybą ir jo 
diplomatinius žygius, ginant 
Lietuvos valstybės reikalus 
tarptautinėje plotmėje. Jo 
keliolikos tomų raštų tarpe yra 
du tomai „Lietuvių liaudies 
pasakų" ir daug dainų, jo 
išverstų į prancūzų kalbą. Tų 
kelių liet. liaudies dainų teks
tus yra iliustravęs dail. Pranas 
Gailius, pavadindamas tą 
savo kūrinį „Lietuviškos 
siuitos pirmoji knyga, tekstas 
O. V. de L. Milosz, graviūros 
Pranas". Ta knyga drauge su 
kitais P. Gailiaus darbais buvo 
1973 m. parodoje, Chicagoje. 
Toliau apie tą „Siuitą" kalbėjo 
dailininkas P. Gailius, nuolat 
gyvenantis Paryžiuje, o šiuo 
metu viešintis JAV. P. Gailius 
pasakojo apie jo mintyse kilu
sius vaizdus, beskaitant O. 
Milašiaus pateiktus lietuvių 
liaudies dainų tekstus. Toliau 
jis papasakojo apie tos (ir dar 
poros kitų) knygų parengimo 
techniką. Pagrindinis to kūri
nio tikslas — pateikti lietuvių 
liaudies - dainas, jų mintis 
prancūziškai kalbantiems 
dailios knygos mėgėjams. 

Po vakarienės buvo lietu
viškų liaudies dainų koncer
tas. Dainavo fil. Nerija Linke
vičiūtė, akompanavo fil. A. 

Vasaitis: "Saulelė raudona". 

LSS vadovybės suruoštame Lituanistikos 
seminare skautų,-čių vadovams,-vėms, pa

šnekesį Lietuvos istorijos tema praveda ASS 
filisteris skautininkas dr. Tomas Remeikis. 

Nuotr= Lino Liubinsko 

Jakubėno „Plaukia antelė". 
"Rūta Žalioji", "Aviža prašė", 
Bajoro „Tu vyšnela", F. R. 
Bajoro „Kur tėvulio klėtelė", F . 
R. Bajoro „Užaugo berželis", 
K. V. Banaičio „Oi nėra 
niekur", K. B. Banaičio „Anks
ti rytą atsikėliau". Viso dainos 
buvo atliktos ypač gerai ir 
spalvingai. 

Po to Perkūno Krukonio (ifl 
Bostono) parengtas skaidrių 
montažas „Manoji Lietuva" su 
gerai sinchronizuota lietuvių 
muzika. Tai dabartinės Lietu
vos gamtovaizdžių, miestų, 
kaimų ir pan. P. Krukonio arti
mųjų žmonių atvaizdai, auto
riui liudijantieji Lietuvą esant 
gyvą ne tik praeityje, bet ir 
dabartyje. 

Penktadienį po pietų 
laisvalaikio metu, surišant tai 
su 1979 m. tema „Apie Lietu
vos žydus", fil. J. Dainauskas 
trumpai pristatė medžiagą, 
liečiančią žydų žudymą Lietu
voje, vykdytą II-jo pasaulinio 
karo metu ir kuri buvo išnagri
nėta š.m. pavasarį Vakarų 
Vokietijoje Stuttgarte išėju
sioje 688 psi. knygoje: „Die 
Truppe d e s W e l t a n -
schaungskrieges. Die Einsatz-
gruppen der Sicherheitspolizei 
und des SD 1938-1942" 
(Pasaulėžiūrinio karo padali
nys. Saugume policijos ir 
Saugumo tarnybos operaty
vinės grupės 1938-1942). Tame 
veikale pateikta daugybė teks
tų, citatų iš 1941-44 metų vokie
čių „Gestapo" vienetų doku
m e n t ų , , . b u h a l t e r i n i ų 
duomenų" ir apie žydų žudy
mą Lietuvoje. Daugumas tų 
dokumentų, nagrinėtų įvai
riose pokario bylose, yra Vak. 
Vokietijos archyve. 

Po visų programinių ir 
antprograminių temų šešta
dienį vakare, užtrukęs iki po 
vidurnakčio, ežero pakrantėje 
vyko „studentiškas laužas", 
perpintas humoru ir damomis. 
Tai buvo nuotaikingas ir labai 
gyvas visų dalyvių bendras 
subuv imas . Sekmadienį , 
rugpjūčio 16 d., po šv. Mišių, 
kurias laikė kun. A. Kezys, 
vyko Studijų dienų programos 
įvertinimas. Po pietų buvo 
vėliavų nuleidimas, palydėtas 
Lietuvos himnu ir studentišku 
Gaudeamus, su pasižadėjimu 
„Iki pasimatymo". 

ASS sueigoje dalyvius 
pasveikino ir LSS Tarybos 
pirmininkas fil. S. Miknaitis, 
primindamas būtinumą daly
vauti LSS rinkimuose. Šiemet, 
studijų dienų dalyvius „varžė" 
lietingas oras, pragiedrėjęs tik 
šeštadienį po pietų, tačiau 
nuotaikingo, akademiško daly
vių bendravimo tai nė kiek 
nesumažino. 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

Bėgti nuo visuomeninių pareigų tai pasidaryti dezertyru. 
M. Aurelijus 

Palypėjusi ant kėdės Vilbėną glostė rodomuoju 
pirštuku graviūros taškelį, kuris buvo koralų sala, 
kurioje ji ketino įsikurti su savo teta. Vilbenos lėlės 
žaidė mažomis kriauklėmis, kurių teta pirkosi 
smulkių dovanų parduotuvėje. Gražios kriauklės rodė 
kažin kur, ne graviūroje, tikrai, tikrai, tikrame 
vandenyne yra tikroji koralų sala.. 

Kartą. Dienos metu. Koridoriuje. Vanda sutiko 
jauną gražų vyrą, kuris stovėjo prie Vilbenos buto 

durų. Vanda nustebo. J i žinojo — Vilbėną budi 
ligoninėje. Vanda priėjo ir pasakė: 

— Panelė Gudaitis šiandieną budi ligoninėje. 
Jai parūpo įsižiūrėti į tą vyrą. Jo buvimas prie 

Vilbenos durų sukėlė instinktyvų nerimą. 
Vyras buvo tvarkingai, net elegantiškai ap

sirengęs. Jo plaukai konservatyvios šukuosenos. 
Glaistytos kelnės. Brangių marškinių apykaklė sai
kingai atlapa. Vyras neatrodė blogai. Vyras atrodė 
puikiai. J i s šyptelėjo ir atsakė, Vandos užkalbintas: 

— Iš Vilbenos pavardės ištarimo, spėju, esate 
lietuvaitė. 

— Taip, — ji rezervuotai atsakė lietuviškai. 
— Norėjau pakviesti išvažiavimui, nesusi

skambinau, — pasiaiškino vyras. 
— Žinote jos telefono numerį? 
Jis nejaukiai pasimaivė ir prisipažino: 
— Žinojau, bet minty. 
— Pasakyti jai apie jūsų vizitą? — paklausė 

Vanda. 
— Kaip jūs norite, — jis jau nuolaidžiai nusišyp

sojo. 
Ir staigiai nutraukė pokalbį, sumojo ranka 

Vandai ir stambiais, sunkiais gero vyro žingsniais 
nuėjo koridorium ir dingo už posūkio. Jis buvo kaip 
vizija, kaip vaiduoklis. Vanda nė negirdėjo jo 
žingsnių garso, kada jis dingo už posūkio. 

Tuoj pat Vanda paskambino Vilbenai. Prie jos 
durų ji sutikusį jauną lietuvį. Gražios išvaizdos. 
Balsas tylus ir maloniai duslus. Sakėsi turįs jos 
telefoną minty... 

— Jau žinau, — paaiškino Vilbėną. — Tai 
Feliksas. Jis žadėjo mane nuvežti pietauti į restoraną 
prie jūros. 

Vilbenos balse skambėjo Vandą raminančios 
gaidos: 

— Jis inžinierius. Labai, labai mandagus. Jis 
kvietė mane į technologų vakarienę, kur visi būna su 
žmonomis. Jis gi viengungis, pakvietė mane. Jis 
labai mandagus. i 

Taip ir buvo. Už savaitės Vilbėną išvažiavo su 
Feliksu į technologų vakarienę. Vakarienė užtruko 
tris valandas. Valgė ir šoko. Buvo linksma. Feliksas 
buvo labai paslaugus. Vilbėną patiko vakarienės 
dalyviams. Feliksas išleido Vilbėną prie namų 
portalo, nėjo iki jos buto durų. Tuoj po vakarienės 
susijaudinusi Vilbėną atėjo pas tetą. Vilbėną buvo 
nekasdieniška, pilna įspūdžių, jautriai graži. 

Tuojau gyrė Feliksą už jos kvietimą į technologų 
vakarienę. Vanda sėdėjo kėdėj, sudėjusi rankas ant 
pilvo, atidi Vilbenos pasakojimui. 

— Feliksas yra technologas, — dėstė Vilbėną. — 
Jo draugas iškeliauja dirbti prie naftos Arabijon. Ten 
technologų pareikalavimas. Labai stambūs atly
ginimai. Aš susipažinau su Feliksu pas Sutkus — 
skautų veikėjai. Jis buvęs skautas. J is sakėsi mokąs 
atrišti Gordijaus mazgą. Aš pirma nesupratau. Kada 
man paaiškino, buvo labai juokinga. 

— Žiūrėk gi, — šyptelėjo Vanda, — kad jis nenu-
vežtų tavęs į Arabiją. 

Vilbėną nuleido akis, ir Vanda jau matė, kad jos 
matytas Feliksas Vilbenai patinka, kad šioje situ

acijoje slypi likimo prognozė. 
— Kaip jo pavardė? — paklausė Vanda. 
— Rikantas... 
Tą naktį'Vanda negalėjo užmigti. 

Vanda galvojo apie praeitį. Tai buvo sutraiš
kytos Vokietijos barakų ir perkeltųjų — taip pravar
džiuojamų — asmenų epocha. Žmonės gyveno 
šmėklišką gyvenimą, šmėkliškai tenkinosi iliu
zijomis. Jie imitavo gyvenimą. Buities slogutis buvo 
toks, kad iš viso jokio gyvenimo negalėjo būti. Buvo 
tamsa, migla, neviltis, beprotystė. Buvo likimo 
sugestija: nebegyvenanti, žudytis. Bet jie gyveno, net 
juokėsi, net domėjosi savo gyvenimu, net kūrė šokių 
ansamblius! Šokis, džiaugsmingo ūpo pareiškimas, 
klestėjo apmaudo padangėj. Vanda dalyvavo šokių 
grupėje Lietuvoje, ji buvo šokių žinovė barakų 
padangtėje. Ji mokė šokti, rodė šokių figūra*. 
Ansamblio vedėjas šmaikštus jaunuolis Zenonas 
Rikantas labai vertino Vandos Širkaitės choreogra
fine įnašą į jo administruojamo ansamblio šokio 
meną. 

Po kiekvieno ansamblio pasirodymo mitrus, 
gražus, vešlių antakių Zenonas Rikantas iškilmingai 
pristatydavo auditorijoms „šokio meno žinovę Vandą 
Širkaitę". Publika apipildavo laimingą Vandą 
padėkos plojimais. Ji žengė iš bendros šokėjų gretos ir 
linkčiojo ir šypsojosi. 

Vanda atrodė žavi mergina: jos šviesūs ir 
neklusnūs plaukai buvo spindinti aureolė. 

Visos merginos buvo įsimylėjusios Zenoną. Jis 
žavėjo merginas, buvo gabus organizatorius, jis 
pavergdavo merginų dėmesį. Jis buvo jų minčių ir 
svajonių išrinktasis. Taip visada būna: merginos 
įsimyli gražų mokytoją, šokių ir dainos vieneto 
vadovą ir jauną kunigą, kuris sako jautrius pa
mokslus jautriomis temomis ir rausta kalbėdamas su 
moterimi. 

(Bus daugiau) 

\ 
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Nors retkarčiais norėtųsi pa
kalbėti ir su tais, kurie gyvena 
toli nuo centrų, kurie užsidarę 
savo siaurame ratelyje ir profe
siniame darbe. Neįmanoma in
formuoti jus, kolegos, apie kiek
vieną centro valdybos planą ar 
darbą. Negalime ir tikėtis, kad 
kiekvienas mūsų pajudėjimas bū
tu jūsų gyvai reaguojamas. O bū-

Įtų idealu, kad dauguma mūšy 
šeimos narių džiaugtųsi, kada 
mes patenkinti, pabartu, kada 
mes apsileidžiame, liūdėtų, kada 
mums nesiseka, paskatintų, kada 
pavargstame. Laikas, nuotoliai, 
amžius yra labiau palankūs apa-

abipu-

dija ir heroika, 40 metų nuo 
žiauriausių tautos kančių ir 40 
metu nuo drąsiausio tautos pasi
priešinimo — sukilimo. Kolega, 
nors ir nebūsi paskaitininkas ar 
kitos programos atlikėjas, būk 
aktyviu suvažiavimo dalyviu, pa
sisakąs dėl praeities, svarstąs 
ateitį, parodas lietuviško orga
nizmo gyvybe ir jos tęstinumą. 
Mes reikalingi vieni kitiems, mes 
reikalingi savo pavergtai tautai. 
Lietuva mūsų nenurašė į nuo
stolius. 

Lauksime Chicagoje! 

Dr. Domas Giedraitis, 
Pas. ir Am. Liet. Gyd. S-gos 

pirmininkas 

CLASSIFIED ADS 
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Lietuvių Kunigų vienybės seimo dalyviai Scrantone, Pa. Nuotr. V. Rimiello 

-

KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIAVIMAS 

tijai negu entuziazmui 
šiam dialogui, gyvybei. 

Mirtis kedena mūšy gretas. Į .iiiiiiilliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiintmuiiii 
Ypač tuos, kuriems Nepriklauso
ma Lietuva davė viską: gyvybę ir 

Š i e m e t J A V K u n i g ų vienybės j sikėsinimas ar pasipriešinimas 
73-sis s u v a ž i a v i m a s buvo su- viešai ar slaptai jų buvimui yra 
kviestas S c r a n t o n , Pa. , univer- j grįžimas į kolonijinį ir anglišką-
siteto p a t a l p o s e . Pras idė jo rųg- jį pranašumą". 
piūčio 19 d . i r b a i g ė s i rugp. 20 g u dideliu dėmesiu kunigai iš-
d. D a l y v a v o 3 5 kunigai . Šuva- klausė paskaitą. P o paskaitos 
ž iav imas p r a s i d ė j o s u koncele- prasidėjo diskusijos. Vieni kal-
bracinėmis M i š i o m i s universite- bėj 0 optimistiškai ir su didelė-
to k o p l y č i o j e . K u n i g ų vienybės ; „^g viltimis apie lietuvių para-
p irmin inkas kun. A l b e r t a s Kon- pįjog atsinaujinimą ir atkūrimą, 
t a u t a s b u v o pagrindinis cele- 0 kiti santūriai ir be didelių vil-
b r a n t a s ir p a s a k ė pritaikytą tai <yų j0g kada nors i š sunykusių 
proga i p a m o k s l ą . ; parapijų gali būt sukurti reli-
" P o s ė d ž i a i pras idėjo 1 vai. po ginio ir tautinio gyvenimo cent-
pietų . P i r m o j i paskai ta apie' rai. 
J A V v y s k u p u s ir taut ines pa- Kun. A. Kontautas, Kun. 
rapi jas , k a i p buvo skelbta pro- Vienybės pirmininkas ir So . 
g r a m o j e , n e b u v o skaitoma, nes Bostone šv. Petro parapijos kle
jos p r e l e g e n t a s Msgr . Geno Ba- bonas, labai s ie lojasi l ietuviškų 
roni b u v o sus i rgęs ir paguldy- parapijų atkūrimu. J i s pranešė, 
t a s l igoninėje . Sveč ias kalbėto- kad planuojama 1982 m. pa-
j a s kun . J e r r y Thompson, NCCB skelbti l i e t u v i ų parapijos me-
( N a t i o n a l Conference of Catho- tais rugsėjo 8 d. Liet . parapijos 
lic B i s h o p s ) sekretorius, kalbė- \ metų mintis atėjo i š Lie tuvių 

1379. 
Apie religinės šalpos ir kata

likų tarnybos būklę i š samų pra
nešimą davė kun. Kazimieras 
°ugevič ius . Prie religinės šal
nos veikia taip pat spaudos in
formacijos centras, kuriam va
dovauja Gintė IDamušytė. Kat . 
tarnyba turi 20,000 adresų, ku
riuos naudoja kompiuterių pa
galba. 

P o pranešimų sekė diskusi
jos apie Šv. Kazimiero jubilie
jaus paminėjimą. 1984 metais 

mokslą, meilę savo kraštui ir pa 
reigos jausmą jai. Ateina naujoji 
karta. Galime gėrėtis jais, nes 
jie ne tik sąmoningi atėjo iš savo 
šeimų, savo organizacijų, bet jie 
drąsūs, be to nepasitikėjimo kom
plekso, kuris vyresniuosius daž
nai lydėjo. Jie ne tik kalba ir gal
voja lietuviškai, bet ir nesigėdi 
būti lietuviu, kaip kultūringos 
tautos sūnumi, dukra. Iš jų lietu
viškasis organizmas ilgai gaus 
paramos. 

Tai šviesiausioji medalio pusė. 
0 kita? Labai dažnai skaitome sueina 500 m e t ų n u o šventojo. . 

mirties. Šv. Kazimiero jubiliejui spaudoje apie naujus diplomus 
paminėti iniciatyva y r a pal ikta! s u P l a č i a i s aprašymais. Tai ir vis-
Liet. Romos Katal ikų Federa
cijai. Ji turi sudaryti komite
tą. Klebonai pareiškė savo nuo
monę, kad minėjimai turi būti 
ta ip pat v isose parapijose. Pa
geidavo, kad būtų šventajam su
kurtas himnas. Kun. Vytautas 
Palubinskas, Šv. Kazimiero pa-

Lietuvos atsiminimai 

V A L O M E 
KILIMUS IB B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 
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ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS" 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviikuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų ramuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT 

ISNUOM. apstatytas kamb. su atskiru 
{ėjimu ir "shower". Be virimo. Mar-
ąuette Parke. Skambint po 5 vai. vak. 
tel. 737-0685. 

ISNUOM. 4 kambarių butas Brighton 
Parke. 2-me aukšte. Pageidaujama vy
resnio amž. pora arba viena moteris. 
TeL 523-7367. 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas šeštadieni i i WEVT> Stoties 
New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro j ( r e i k i a for p r i d ė t i g c t . mokeečio 

i ir 50 et. už persiuntimą, jei gy-
! venate Illinois valstybėje). Užsa

kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

97.s meg. FM. 
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunlit Drive 
VVatchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 
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kas. Po to niekur ir niekur net 
gyvos dvasios nebesigirdi, nebesi
mato. Ir kiek tokių nekrologų 
spaudoje! Jeigu tie šešėliai vei
kia mus vyresnius, ar jie nepri-
temdys šviesiosios medalio pusės 
savo bendraamžių? Kurie bus 
stipresni? 

Visa tai nėra filosofavimas, 

l'ACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA N'OREIKIENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
I-abai pageidaujamos geros rūšies 

prekSs. Maistas ii Europos sandelių 
2008 \V. 09th St . Chlcago. I1L 60629 

Tel. 025-2787 

Chicago, IL 60629 

rapijos klebonas Paterson, N . J., ^ fonas> ^^me centrinė va-
pareiškė, kad jis ga l į s būti vie- - ^ - ^ o r i e n t u o t i s . Tai vi-
nu iž^ mecenatų š a m e ^ * * * » * l i o n ė s i r grasinimai sulaužyti bu-

" res be kolegų rūpesčių ir pastan-

rinkime. j Kun. V. RimSeliui pasiūlius, 
Kun. A. Kontautas ta ip p a t ; buvo sudarytas popiežiui Jonul

io t e m a • Parapi jos užmojis Bendruomenės, pas i tarus su . . . 
( P a r i s h P r o j e c t ) . J is kalbėjo Kun. Vienybės valdyba. Paskel - j iniame pagerbime. P l i k e s daug 
apie k l e b o n u s kaip parapijos va- bimas betgi įvyks v i sų lietuvis-1 išlaidų ruošiant parodą, gami-
dus , apie parapiečius pasaulie- kųjų organizacijų a t s t o v ų s u s i - į n a n t šventojo paveikslus ir t . t. 
č ius . parap i jo s misiją ir jos 
s t ruktūrą . Pabrėžė, kad pasau
liečiai t u r i dalyvaut i aktyviai pranešė, ką j i s planuoja daryt i Pauliui H prašymas, kad Die-
l i turg i jo je ir v i so je parapijos s a v o parapijoje, kuri y r a ap- j vo Tarno arkv. Jurgio Matulai-
veikloje . Taut inės parapijos ne-, supta kitataučių, daugiausia 
turi a t s ir ibot i nuo diecezijos ben juodosios rasės žmonių. J is 
dro plano, nuo l i turginių pamal-' sakė, kad lankys šeimas, dalins 
dų organ izav imo . Jos turėtų Aušros Vartų paveikslėlius, dis-
įsi j u n g t i j bendrą veiklą. Dia- kutuos religinius ir tautinius j siūlymu, nutarta drauge su 
logo būdu ka lbė to jas gavo pro- I klausimus. J i s deda daug vii- i Liet. Bendruomenės krašto vai 

savo suvažiavimus. Jau įprasta, 
kad tokie suėjimai būna fizinė
mis ir moralinėmis šventėmis, 
naujos energijos transfuzijomis. 
Šiais metais ji vyks Chicagoje 

būtų pagreitinta. P o tuo raštu ! rugsėjo 5 - 6 dienomis. Pagrin-
visi suvažiavimo dalyviai pasi-i dinę suvažiavime rolę vaidins 

čio palaimintuoju skelbimo byla 

m 

The Catholic Church, 
Dissent And Nationality 

In Sovitt Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 
In this book, the author depiets the 

Catholic Lithuanian struggle for a free 
exercise of religion in the Soviet sys-
tem & examines the ąuestion whether 

Kas antri metai susirenkame į j Catholicism and Communism can co-

NAMTJ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius { gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 4478806 

rašė. Kun. Juozo Matučio pa-

kuri yra apsupta svet imos ra
sės nekultūringų gyventojų . Lie 
tuviai yra išsiblaškę, bet j i s juos 

g o s pas idal int i s u nuomonėmis čių j savo ir kitų parapijų ats i -
klebonų, k u r i e dirba lietuviško- [ naujinimą. 
se p a r a p i j o s e . Nuostabą sukėlė kum Juozo 

S u v a ž i a v i m o bendra tema bu- Bacevičiaus, Šv. Jurgio Cleve-
v o , k a i p gelbėt i l ietuviškąsias landė parapijos klebono, prane-
parap i jas . kur ios dabar yra at- , šimas. Jis dar jaunas, čia gi-
s i d ū r u s i o s į sunkią būklę. Aloy- m e s lietuvis kunigas, neseniai 
z a s A s t r a v a s , Lietuvių Bendruo- paskirtas Šv . Jurgio parapijos 
m e n ė s B o s t o n o apylinkės pir- klebonu. P a t s uoliai besimoky-
rnininkas, buvo pakviestas skai- damas lietuvių kalbos, labai uo-
t y t i p a s k a i t ą t e m a : l i e tuv i škos iiai stengiasi atnaujinti religiš-
p a r a p i j o s metų mintis apmąs- kai ir tautiškai v i są parapiją, 
t a n t . K u n i g ų vienybės ir JAV 
Liet . Bendruomenės krašto val
d y b o s pirmininkams sutarus, 
b u v o n u t a r t a skelbti 1982 m 
Lie tuv ių parapijos metais, gių 
m e t ų s a u s i o 12 d. bendru laišku 
ap ie ta i buvo pranešta visuome
nei . Lietuvišką parapiją sustip
r ins ne tų metų paskelbimas, 
b e t tų m e t ų e igos vykdymas. 
P e r t u o s metus lietuvišką para
piją la ikys dėmesio centre. Pa
gr indinis Lietuviškų parapijų 

m e t ų t iks la s bus sugrąžinti lie- timi."yra svarbiausia sukelti en-
tuv ius į savąs ias parapijas. Lie- tuziazmą pačiuose lietuviuose, 
tuv i škoj i parapija turės jiems kuriems ta parapija yra sukur-
pas iū lyt i tai, ko kitatautė pa- ta. 
rapija neturi . Turėtų lietuvis- Suvažiavimo antrosios dienos 
k o s parapijos įvesti religinių ir posėdžiai prasidėjo 9 vai. ryto . 
taut inių švenčių vigilijas tauti- Sveikinimus suvažiavimui per-
m a i s motyvais , pritaikant mū- skaitė kun. Valdemaras Cuku-
s ų papročius ir tradicijas; at- ras 
gaivinti geguž ines ir spalio mė 

mūsų kolegos. Suvažiavimas bus 
paženklintas mūsų tautos trage-

exist under Moscow's rule. 
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido 

East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New York 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. BSrd Street, 
Chicago, UI 00629 

dyba pasiųsti v i soms organiza
cijoms atsišaukimą, prašant ra
šyt i šv . Sostui laiškus, kad bū
tų atsižvelgta į pavergtos Lie
tuvos religinę sunkią būklę ir 
paskubinta arkv. Jurgio Matu
laičio palaimintuoju paskelbimo 
byla. 

Kunigų vienybės suvažiavi
m a s užbaigtas koncelebracinė-
mis mišiomis universiteto koply
čioje drauge su Lietuvos Vy
čiais, kurie pradėjo ten pat sa
vo suvažiavimą. Vyriausias kon-
celebrantas buvo kun. A. Jurge-

lanko ir buria apie savo bažny- | " f * <>• f - vyčių kapelionas, 
čia. Džiaugiasi, kad jau turi £ • P ^ *%"*?* * * > į f 
mokykloie 5 lietuvių vaikus. J is k ė * > ? * « * "į*?0****" t e 
naudoja tuos pačius m e t o d u s ; vo palaimos ir s ėkmės pastora-
kaip ir kun. Albertas K o n t a u ciniame darbe. V. Rm. 

tas. Parapijoje trūksta ir lėšų, 
ir žmonių, ir pagalbos, be t jau
nam klebonui netrūksta entu
ziazmo. Jis tvirtai tiki, kad j o 
parapija ats inaujins. J o min-

KRĖVĖ APIE KITUS 
RAŠYTOJUS 

Plačiausiai Krėvė kalbėjo apie 
Vaižgantą — ypač šiltai kaip apie 
žmogų, bet gana kritiškai apie jo 
kūrybą. Žymiai mažiau, tačiau vie
nodai laiko skyrė Vydūnui, Putinui 
ir Sruogai. Vydūnas, girdi, rašęs 
miglotai, tad manyta, kad jis esąs 
didelis filosofas; jo dramos — jo
kios dramos, ne be reikalo ir pats 

IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 
STALINO TERORAS 1 9 4 0 - 1 9 4 1 

Sudarė LEONARDAS KERVLIS 

{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34.000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias -inko iš visų piieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ĄSAS West 6Srd Street, 

Chicago, Illinois 60629 
nilnoU gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

10% — 20% — 30% pigiau moltealt 
už apdrnudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 376-5996 

1HHIIUIIIIIIUHIIII1IHIHIIU11U1UIU1IIIIHI 
iimiiiiimiiilHiMiHHŪiHiiiiiiiimimiiiii 

TELEVIZ IJOS 
.Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N AS T V 
2346 W. 69 S t , tei. 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUUIIUIII 

ISNUOM. kambariai Paltie vasarvie
tėje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol. 
ir daugiau j savaitę. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
goms. Pusė mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 

R E A L E S T A T E 

73-eia 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%. 
Marųuette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

Tel. 436-7878 

firmiiiiMMirniiinniHHiHHHiiuiHtnuit 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
MiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiMu 

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

Telef. — WA 5-8063 

Vydūnas vėliau jas misterijomis va-
aldvbos sekretorius. Kun. dinęs. Putiną Krėvė charakterizavęs 

Albertas K o n t a u t a s pateikė pra kaip pasaulinio masto rašytoją, gi-
nesio pamaldas ; įvesti Lietuvos nešimą apie Kunigų v ienybės i ų kritiką (esą, tuo metu Lietuvo-
kankinių sekmadienius. veiklą. Kun. Viktoras Dabušis , j e buvę tik du „tikri" kritikai — 

T a u t i n e s parapijas Amerikos iždininkas, pranešė apie finansi- Putinas ir Korsakas), o geriausiu 
v y s k u p ų konferencija remia ir nę būklę. P r ? n e š ė taip pat . kad jo veikalu laikęs romaną „Krizė", 
skat ina išs i laikyti . Todėl Lie- iki Kalėdų bus išspausdintas mi- Sruoga — nepaprastai jdomus žmo-
tuvių parapi jos metai gal i tikė- šiolas. paruoštas sekmadieniams gus, didelių gabumų, Krėvės nuo-
t i s ne v i e n mūsų pačių dėmesio, ir šventadieniams, o mišiolėlis mone, buvęs ne dramaturgas, bet 
bet ir amer ik ie t i škų parapijų ir kasdienai f sąsiuviniuose) taip vienas talentingiausių mūsų lyri-
jų k u n i g ų suprat imo ir para- pat ruošiamas. Mišiolo paruoši- kų, todėl, esą, gaila, kad vėliau 
m o s . " N a t i o n a l Catholic News mo darbą atl ieka kun. V. Zaka- atsidėjęs teatrui, —nukentėjusi ly-
S e r v i c e " le id inys "Origins" sau- ras. OFM. Kun. Jonas Pakai- rika. 
s i o 15 d . laidoje sako, kad *Msos niškis davė pranešimą apie ku- į K. Ostrauskas („Atsiminimų 
e t n i n ė s g r u p ė s y r a amerikietis- niffų šalpą. Susirgusiems ku- į nw*rup» apie Krėvę", 
k ū m o p a g r i n d a s ir bet koks pa- nigams sušelpti kasoje yra $22,-1 Metmenys, 36, 1978) 

GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYGYNAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraiiio 

Lietuviškai - angliškas žodynas 
A. Baravyko 

Angtiikai. lietuviškas žodynas 
8ie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai-

į dėmis. didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais ririeliais. 

Tikrai grasi dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
Šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas tur#tų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Illinois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K R Y 6 Y N A S 
4845 W. 83rd Street 

Chieafo, III. 60629 
3fc ^ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

ą g j ^ i j . B—aMSBaaSH—B 7ITT-» ;> •» taci-jf 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. M«plewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU' iftkvitllmat. pildomi 
PIUETYBfi8 PRAlTMAl Ir 

kitokia blankai. 
•iiiiimmnnnrniiniiiiiHiiiuiiiiiiiimiiiii 

MtJRINIS — 28 metų. 6 kamb. (4 
gami). Prie 72-os ir Sacramento Avt 
Namas geras ir nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEL. 778-0916 

Į S I G Y K I T E D A A A l t 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

• 

Surinko Vladas Vijeilda 

"Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip rašo knygos įva
do je Vlada* VijeOds. 

Knyga didelio formato, 548 pusi. 
Išleido TėviSkėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $16.95. 

• 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, DL 60629 
Illmois gyventojai dar prideda 

90 et. valstijos mokesčio. 
iiinimmumiiHmnmiHiiiHiiiiiHimtmi 
iimiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiu 

JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
" audė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

mtiMiiHiiritiiiHiitiiiiimimiliimiitiiiiH 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
'tiiiiiimiiiiiiiiiiin iiiimimmiHitiim 
lllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllll, 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai mo problema. 
ii mūsų sandėlio 
COSMOS PARCEL8 EKPRESS 

2501 W. 89th St., Chicago, IL 99029 

SIUNTINIAI | UETUV* 
TeL — 926-2737 

Vytautas Valentinas 
llllllllllllllllllllll 

Cl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiinni 
iiiiinmiiiiimiiiiiiiti>iniiimiiimniM»iti 

Ovikalbiskumas: 
palaima ar prakeikimas? 

ALGIS NORVILAS 

Dvikarbiikumas: Turtina ar 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji-

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina s u persiuntimu $2.75 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 



A. A. ANDRIU SKUČĄ DIEVO ANGELAS 
PASAUKĖ | AMŽINYBE 

Po sunkios ligos, iškentėjęs dvi Į kartu su gausiais dalyviais. So-
operacijas, 1981 m. rugpiūčio 10 listė Ona Blandytė - Jameikienė 
d. mirė a. a. inž. Andrius Skučas, pagiedojo Marija, Marija. 
Atsisveikinimas su velioniu įvy
ko rugpiūčio 12 ir 13 d. Yake 
Worth, Fla., Smith laidotuvių 
koplyčioje. Pirmą atsiveikinimo 
dieną LB Palm Beach apylinkės 
pirmininko pareigas einąs Povi
las Mikšys pateikė velionio bio
grafiją ir apibūdino jo kilnią as
menybę. Jis sakė, kad a. a. And
rius Skučas yra gimęs 1902 m. 
kovo 19 d. Veiverių parapijoje, 
Marijampolės apskrityje, stam
biu ūkininku šeimoje Yra bai
gęs Dotnuvos akademiją. Kaip 
Žemės ūkio ministerijos stipendi
ninkas Čekoslovakijoje per 4 me
tus baigė Prahos universitete 
mišku inžineriją. 

1936 metais buvo paskirtas 
Lietuvos Miškų apdirbimo pra
monės direktorium Viešvilėje, 
Klaipėdos krašte. 1930 m. vedė 
Adą Gervaitę. 1944 m. pasitrau
kė nuo vėl artėjančių komunistu 
į Vokietiją. 1949 m. emigravo Į 
Ameriką. New Jersey valstijoj 
kelių departamente dirbo kaip 
inžinierius — kelių projektuoto
jas. 1972 m. išėjo į pensiją ir tais 
pačiais metais su žmona Ada ap
sigyveno Yake Worth, Floridoje. 

Velionis Andrius su žmona iš
augino ir išmokslino 4 vaikus — 
du sūnus ir dvi dukras. Visi ke
turi yra baigę aukštuosius moks
lus. Sūnus Donatas yra aviacijos 
pulkininkas, vedęs Giną Purely-
tę, jis augina sūnų Aleksą ir duk
rą Elenutę. Sūnus Jovitas yra 
medicinos daktaras ir profesorius, 
vedęs Gailą Vaičiūnaitę. Jie au
gina du sūnus — Tomą ir And
rių ir dukrą Loretą. Duktė Milda 
su vyru Jurgiu augina sūnų Eri
ką, abu, kaip mokslininkai kom
piuterių srityje, darbuojasi Kali
fornijoje. 
Velionis Andrius turėjo didelį pa
grindą didžiuotis ne tik savo vai
kais, bet ir šešiais anūkais, kurie, 
atvykę į svečius, taip gražiai su 
juo ir su Ada kalbėdavo tik lietu
viškai. Jie visi vieni kitus mylėjo, 
-dažnai vieni kitus lankydavo, o 
sūnus Donatas kelis kartus į me
tus ir su lėktuvu nusileidęs iš pa
dangių apsukdavo kelis ratus ties 
savo tėvelių namais, o po to tą 
patį padarydavo lankydamas sa
vo uošvius Pūrelius. 

Velionis Andrius jau iš jaunu 
dienų pasižymėjo didele tėvynės 
meile. 1920 m. iš trečios gimna
zijos klasės su draugų būriu iš
vyko kaip savanoris tėvynės nuo 
priešų ginti. Prie Širvintų mūšį 
laimėjus, grįžo į gimnaziją. 1923 
m. velionis Andrius dalyvavo ir 
Klaipėdos atvadavime. Apie šią 
kovą velionis, kaip paskaitininkas 
vietos šauliams pareiškė, kad 
priešas buvęs žymiai gausesnis ir 
turėjęs daug daugiau ginklų, bet 
kova buvo laimėta, gal būt, tik 
•Dievo ar šv. Kazimiero malone. 
VeHonis Andrius buvo giliai ti
kintis Dievą, pomirtinį gyvenimą, 
todėl jam nebuvo taip baisi ir 
ši mirtis, č ia velionis daugiausia 
sielojosi dėl mūsų tėvynės dabar
tinių kančių, dėl jos okupacijos. 
I Vasario 16-tos ir į kitus tautos 
minėjimus velionis buvo kviečia
mas paskaitininku. 

Lietuvos laisvinimo veiksnius 
kasmet rėmė stambiomis auko
mis. A a. Andrius ir Ada Skučai 
yra buvę "Draugo" romano pre
mijos mecenatai, kas rodo jų ryž
tą išlaikyti šiame krašte lietuvy
bę, skatinant premijomis rašyto
jus, vis didesnei grožinės litera
tūros kūrybai. Velionis ir pats 
mėgo plunksną — rašinėjo įvai
riais aktualiais klausimais mūšy 
spaudoje. Velionis Andrius my
lėjo gamtą ir jos grožį: jo ir Ados 
gražiai prižiūrima sodyba buvo 
visados gausi žydinčių gėlių, o 
sodas pilnas įvairių vaisių. Tik 
jau bitelėms meilė ir jų globa te
buvo vienui vieno Andriaus. Ir 
jos ji mylėjo — tiek medaus pri
nešdavo, kad jo užtekdavo pla
čiom apylinkėm. 

Atvykęs B Miami kun. Vincas 
Andriuška sukalbėjo rožančių 

MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITE 
Vaikų literatūra, žaidimai, Herberto planas (5) 

JUOZAS MASIUON3S 

Jau visi stebisi, koks šiemet 
puikus papuolė oras mokytojų 
studijų savaitei. Dienos gražios 
naktys vėsios, uodų nedaug, tai jų 
savo krauju maitinti beveik ir ne
tenka. Dirbame, ir darbui sąlygos 
geros. 

Dienos pirmininke pakviečiame 
Ona Jagėlienė, ilgametė Chicagos 
Kr. Donelaičio ir Marąuette Par
ko l it mokyklų mokytoja. St. Pe
tersonienė, Ped. lit. instituto lek
torė, skaito šioj savaitėj antrą 
paskaitą — Vaikų literatūra oku
puotoje Lietuvoje. Okup. Lietuvo-
vaikų literatūra yra labai gausi, 
Mums, mokytojams, reikia pažin
ti, kuo ten lietuviai vaikai yra 
maitinami. Į vaiką yra dvi pažiū
ros, pagal jas dvejopa ir vaikų li
teratūra yra kuriama: vieni vaiz
duoja vaikų gyvenamąją aplinką, 
pridėdami kiek didaktikos, kiti 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 

Antrą atsisveikinimo dieną su 
velioniu atsisveikino Miškininku 
s-gos vardu iš Miami atvykęs 
mišk. Petras Šilas ir iš Pompano 
atvykęs LB Auksinio Kranto apy
linkės vicepirm. Pranas Urbutis. 
Jie abu gražiai apibūdino velio
nio atliktus didžius darbus Lie
tuvai. 

Rugpiūčio 14 d. Sacred Heart 
katalikų bažnyčioje už a. a. And
riaus sielą šv. Mišias atnašavo 
kun. V. Andriuška. Jam gražiai 
patarnavo visi keturi velionio 
anūkai. Kun. V. Andriuška savo 
pamoksle be kita ko paminėjo, 
kad a. a. Andrius buvo giliai re
ligingas: kol buvo sveikas su žmo
na Ada kasdien atvykdavo į baž
nyčią, išklausydavo šv. Mišias ir 
priimdavo šv. Komuniją, o kai 
susirgo, tai, klebonui leidus, žmo
na jam pamesdavo Švenčiausią. 
Laike pamaldų solistė Jameikie
nė su ypatingu jausmingumu pa
giedojo Kai širdį tau skausmas,; AKCIJA SKUODŽIUI GELBSTI 

Tėve mūsų ir Lietuvos himną. Į _ _. . .. _ . . . 
Velionio karstas buvo apdengtas Gerbiamieji, Igyvmdmdanuve-
Lietuvos vėliava. Po pamaldų' damoJ°1 T ? J f P ? ? 2 L S 
velionis buvo palydėtas ilgos au-l "*£>: l *» " Į ? d e l S į™* 2 * 0 

tomobilių vilkstinės į Queen of' geftepmo akcijos, mes ememes 
Peace katalikų kapines. Čia kun. S u P™*1110111" 

sako, kad reikia kreipti dėmesį į 
gėrį ir grožį, duoti kiek idėjų. 
Okup. pradžioje, stalininiame 
laikotarpyje buvo ir vaikų litera
tūroje propagandos, rašytojai bu
vo priversti pagarbinti viešpačius. 
Pamažu nuo tai pradėta atsipalai
duoti. 

Lietuvoje labai daug rašytoju 
rašo vaikams, net Skilūs rašy
tojai. Kai kurie iš jų rašė tik 
vaikams. Prelegentė kiek plačiau 
supažindino su K. Kubilinsko, 
Anzelmo Matučio, Janinos Degu
tytės, Violetos Palčiauskaitės ir 
kt vaikams parašyta poezija, vai
dinimais, beletristika. 

Darydama išvadas, prelegentė 
sakė, kad vaikų literatūrai okup. 
Lietuvoje skiriamas didelis dėme
sys. Jos tarpe yra daug kryptinės, 
propogandinės, bet yra ir perliu
kų, nuo kurių mes neturėtume 
atsiriboti, Čia, išeivijoje, reikėtų 
skirti daugiau dėmesio vaikų li
teratūrai. Jos šiek tiek turime, bet 
dėl mūsų apsileidimo ar sumate
rialėjimo ji guli sandėliuose. Mo

kytojai turėtu ieškoti būdų lietu
višką žodį perkelti į vaikų širde
les. 

Popiet Br. Keturakis lauke tu
rėjo savo antrąją paskaitą Žaidi
mai ir taisomoji gimnastika. Po 
neilgo įvadinio žodžio, pasidaręs 
paprasčiausių priemonių, su trim 
mergaitėm pademonstravo įvai
riausių taisomosios gimnastikos 
pratimų. 

Negausi kanadiečių grupė (L. 
Eimantas, Algirdas Vaičiūnas) 
pagausėjo, nes vidudienį atvyko 
dar trys: V. Bireta, K. Mileris ir 
A. Rinkūnas. Sis pastarasis skaitė 
antrąją popiečio paskaitą "Her-
barto pamokos planas". Ji buvo 
skirta jauniesiems mokytojams, 
mažai ar visai neturintiems peda
goginių žinių. Deja, šiais metais 
jaunų mokytojų bei jaunimo bu
vo mažiau, negu vyresniųjų. Vy
resnieji atnaujino savo žinias. 
Juk sakoma, kas "repetitio est 
mater studiorum". 

Vakare — partizanų pagerbi
mas salėje bei eisena prie kry
žiaus. 

V; Andriuška pašventino velionio 
kapą ir sukalbėjo paskutines 
maldas. Kazys Čiurlys iš New 
Jersey labai jautriais žodžiais pro 
ašaras atsisveikino su savo mie
liausiu draugu Andriumi. Į ve
lionio kapą buvo įberta iš lietu-
vos atvežtos žemės. Vyriausias 
velionio sūnus Donatas visos šei
mos vardu visiems padėkojo už 
dalyvavimą jo tėvelio laidotuvė
se ir pakvietė visus gedulo pie
tums į Sweden House restoraną. 
Visi atsieverkinę su velioniu 
Andriumi pareiškė nuoširdžią už
uojautą jo žmonai Adai, sūnums 
Donatui ir Jovitui, dukroms l i 
nai ir Mildai , jų šeimoms, sesei 
Krasauskienei ir visiems kitiems 
giminaičiams. 

Tebūnie Tau, mielas Andriau, 
lengva šio svetingo krašto žeme
lė. Ilsėkis Viešpaties ramybėje. 

P.Mikšys 
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Mielam giminaičiui jurbarkiečiui 

A. f A. JUOZUI DEMERECKUI 
staiga mirus Winnipege, Kanadoje, žmonai ONU
TEI, dukroms VERUTEI ir DANUTEI su SEI
MĄ reiškiame užuojautą, pergyvename kartu su 
Jumis, liūdime kartu. 

VIKTORIJA ORENTIENĖ 
ROMUALDAS IR RADUTIS 

Daryk gerai, tuo maitinsi die
viškus ūgius žmonėse; kurk gro
žį — tu skleisi dieviškus daigus. 

F. Schiller 

Niekuomet nesileidau, kad 
no išsilavinimas griautų mano 
išauklėjimą. Msrk Tvvajn 

Gyvenk taip, kad galėtum pa-
'.ikėti savo didžiausiems priešams 
viską, ką savo sieloje turi. 

K. Noetzel 

(1) Susisiekėme su seimo ir 
senato delegacijų nariais:, 

(a) 1981 rugpiūčio 6 skambi
nome telefonu Hon. Ronnie Flip-
po (D-AL), M. C , vietinės įstai
gos pareigūnui (telefonas (205) 
— 772 - 0244) ir prašėme, kad 
jis paremtų HR 200; 

(b) 1981 rugpiūčio 10 skam
binome Alabamos vyresniam se
natoriui Hon. Howard Heflin 
(D-AL), (telefonas (205) - 254 -
1500, Birmingham, AL, atstovy
bė), prašydami jo paramos S. R. 
198 pravesti. 

(c) 1981 rugpiūčio 10 skam
binome Alabamos jaunesniam se
natoriui Hon. Teremiah Denton, 
(R, AL), jo vietiniai atstovai yra 
Huntville, AL, telefonas (205) — 
895 - 5105. 

Jo vietinės įstaigos viršininkė 
prašė, kad įteiktume memorandu
mą laišku. Laiškas buvo asmeniš
kai perduotas sen. Denton įstai
gos pareigūnams; tuo metu jau jie 
buvo susipažinę su SR 198. 

(2) Prašėme pažįstamų skam
binti senato ir seimo atstovams 
dėl HR 200 k SR 198 įgyven
dinimo. 

Jūsų nuoširdžiai, 
Romas Šatas su šeima 

Mielai Mamytei mirus, 
DR. JANINĄ JAKŠEVIČIENC 

užjaučiame ir kartu liūdime. 
DANGUOLĖ IR JUOZAS PASKAI 

A . f A . JUOZUI DEMERECKUI 
netikėtai mirus, jo žmonai ONAI, dukterims VERUTEI 
ir DANUTEI su SEIMĄ nuoširdžiausią užuojautą reiš
kia 

V. A. PASKAI 
A. P. TUSKENIAI 

D. J. VIDŽIŪNAI 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU H DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ flAULIU SA-GA 

TREMTYJE, į s t o s dalies tęsinys, iilefetos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pust, kaina su persiuntimu $8J6 . 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 

Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos 

A D E K A 
A . f A. 

ROMUALDAS LEVICKAS 
Mūsų mylimam Tėveliui, uošviui ir seneliui mirusiam 1981 me

tais rugpiūčio mėn. 6 d., norime padėkoti visiems padėjusiems mūsų 
skausmo dienose. 

Dėkojame visiems suteikusiems paskutinį patarnavimą mūsų 
a. a. mylimam Tėveliui, atsilankant koplyčioje, pamaldose ir palydė
jusiems velionį į amžino poilsio vietą. 

Didelį ačiū tariame kan. Vaclovui Zakarauskui atkalbėjusiam 
maldas koplyčioje, atnašavusiam gedulingas pamaldas už velionio 
sielą ir už maldas kapinėse. 

Dėkojame visiems 
tin| patarnavimą. 

15 Širdies dėkojame visai mūsų giminei, draugams bei pažįsta
miems užjautusiems mus tokiose skaudžiose valandose ir aukoju
siems Sv. Mišioms velionio atminimui. 

Didelė padėka laidotuvių direktoriui p. Steponui Lack ir sūnui 
už nuoširdų patarnavimą. 

Prašome priimti mūsų abiejų seimų gilią padėką pajuodusius 
mus žodžiu ar raštu, kuriems negalėjome padėkoti sssssssssl 

Giliai nuliūdę dukros: 
Regina Petraitieni ir 
Zita Juškienė su 

grabnešiams suteikusiems velioniui pasku-

A. + A. 
Inž. VYTAUTUI VINTARTUI 

mirus, jo žmonai, sūnui, seserims ir ju šei
moms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ S4-OOS Chiaagoa Skyrius 

^umimmmimmmmmmmmmmmumimmmmmmutm 

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
JONAS NARBUTAS 

m 

Į PIRMOJI dalis apims nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina 
| su persiuntimu $9.50. 
I ANTROJI dalis — (vykiai aprašomi nuo 1937-1940 
| metų laikotarpi daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di-
| diiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. 
i Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, 
| graliai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 
| Užsakymus siųsti: 

"Draugas", 4545 W. S M St , CMeaga, TL n m 
Dlinojaus gyventojai prideda estra 45 e t taksų, 

uiiiuiHiiiniir 

Tik ka liije i i spari* žyniauto •*& XIX tai. 
rašytąja R. L Stataaaaaa 

"SLĖPININGOS NOVELfiS" 
Steveasooss taikomas tobuliausiu kokj anglai turėjo statos 

Jo novelės gyvos, pilnos Įtampos ir neulmiritsnios. Jo kūryfai 
patinka visokio amfisus skaitytojams. Savo vateduoto 
savo originalumu savi suaugusius, savo stiliumi — s 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, rystumą a* posd 
drąsa. R. L. Stsvensonss yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romi 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Oauėys. 

K*ygoa kaimą su pertmmtivm $645 
Uisakymus stųstt: 

NULIUS, 4I4S W. fttrd St. Calaafa, IL MaH 
niinots gyvento jai prideda 56 et valstijos 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 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. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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x "Chicago Tribūne" rugpiū
čio 23 d. laidoje išspausdino il-

I gą straipsnį apie apsinuodijimo 
| tyrimų laboratorijos darbus. 
1 čia dažniausiai tiriamos mirties 

X Anicetas GrigaKknss, nuo
latinis lietuviškų reikalų rėmė
jas, atsiliepdamas j P!UB valdy
bos prašymą paskyrė auką sti
pendijoms Pietų Amerikos lie
tuviams jaunuoliams, vykstan
tiems į Vasario 16 gimnaziją. 

priežastys, kai kas nors staigiai I 
miršta. Straipsnis iliustruotas! x "Lfetava", Filatelistų drau-
laboratorijos technikės Sofijos ^ ^ biuletenis, šių metų 2 nr 
Džiugienės nuotrauka prie apa-

ministruoja K. Rožanskas 

X Stanislaw Barancrak, Iifl-

Biuletenis duoda daugiausiai Pi-
X Ramunė KubiMute, -Drau- " » « « ; « * f u

I T . a u " . 1 ? r e ~*~" utelistu draueiios informaciiu. 
«~» Y^r*A~A«r*^ "At*^,™™,, r a t o - kuris išskiria Įvairius skys 1«tteiJslU araugijos miormacųų, 
g o ^ d r a d a r ^ Akademinių < J Į bet taip pat ir apie filateliją ki-
Prošvaiscių" redaktore, rugpm- : i f f ^ * j tur. Biuletenį spaudai paruošė 
čio 16 d. gavo magistro laipsnį j z j Adomėnas ir A. Beleška, ad 
iš bibliotekininkystės Rosary į x ''Laiškai lietuviams", reli-
Callege. Ramunė Kubiliutė yra i gin es ir tautinės kultūros žurna-
labai veikli jaunimo organizaci-1 įas, rugsėjo mėnesio, šių metų 
jose, kaip skautuose. Jaunimo Į g nr., pasiekė redakciją. Išspaus i nė Sutema ir Tomas Venclova 
sąjungoje, ateitininkuose (bu- dintas Kosto Pauliaus premiją į pakviesti dalyvauti Santaros-
vusi Chicagos kuopos pirminin-! laimėjęs rašinys. Įdomiai rašo i Šviesos suvažiavimo rugsėjo 10-
kė) , šokusi tautinių šokių an- Anicetas Tamošaitis, ypač įdo- į 13 d., Tabor Farmoj, poezijos 
samblyje "Grandyje". Jaunai ir | m u s Nijolės Jankutės Laiškas Į vakare, 
darbščiai akedemikei tenka tik; iš Kairo, Zentos Tenisonaitės į 
palinkėti sėkmingo profesinio pluoštas eilėraščių, apie šeimosj x V i k t o n a Gasinnas, Gulf-
darbo ir Uetuvių jaunimo repre- problemas rašo Vytautas Kas- Po r t ' FĮa"' su&rąžmo laimėjimų 
zentacijos. 

X Pedagoginis lituanistikos 

niūnas ir kt. Redaguoja Juozas b i l i e t u &**«** » Pr ie JI pridė 
Vaišnys, pavaduoja Antanas I *> 1 5 d o L a u k a - J*bai • * » • 

institutas pradeda naujus moks"- Saulaitis, pagelbsti redakcinė x Dr. K. Rirnki^ Oiicago, 
lo metus rugsėjo 12 d. 9 vai. I kole?1J^- UI., grąžindamas bilietų laimėji-
rytą. Tuo pačiu laiku bus ir Į x SoL Jonas Vaznefe, JAV m<> šakneles, atsiuntė ir 25 doL 
klausytojų registracija 

Lietuvos Vyčių suvažiavime Scranton, Pa., mandatų komisija. Iš kairės: 
Pupinik, Ann Marie Kassel ir Gražina Vaškelis. 

Helen Chesko, Sabina Klatt, Bernice 
Nuotr. V. Rimielio 

X švč. M. Marijos Gimimo 

LB Tarybos narys, suorganiza- a u k 3- dienraščio paramai Labai 
ves 16 gimnazijai remti būrelį! a c l u -

par. choras pradės repeticijas' ^ ' f į ? P ™ * * * " * naujiems; x , ^ - K e l p š a , Ever-
nuo rugpiūčio 31 d. Repeticijos 1 9 8 1 ^ moksl° m e t a n f • P"" P a "! 

green Park, UI., atsiuntė už bi-
bus pirmadieniais 7:30 vai. vy. ^ulio Lietuvių Bendruomenes ^ 
rams, trečiadieniais 7:30 v a l . valdyDą pasiuntė ^ auką gim-

! lietuviškos spaudos paramai su 
mišriam chorui, sekmadieniais į n a a l a i - į trumpu prierašu: "Siunčiu vi-
po sumos moterims. Kviečiami x Tautinių šokių ansamblis: šiems geriausius linkėjimus". 
buvę ir nauji choristai prisidėti j "Grandies" valdyba praneša, | Labai ačiū už viską. 
prie giedojimo, nes religinių kad "Grandies" šokėjų registrą-! 
giesmių plokštelė nusistatyta cija bus rugsėjo 3 d., ketvirta- j x ISr' ^ " g n o l ė Vitkienė, Pa-
įrekorduoti lapkričio 2 1 d . Taip • dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo i l o s H t s > m - ' dažnai mus pa-
pat būtų gerai, kad dar auko- centre. Tą dieną bus priimami r e m i a aukomis, šiomis dienomis 
mis tokiai plokštelei išleisti ir įr nauji šokėjai. [ grąžino laimėjimų bilietus ir 
daugiau žmonių prisidėtų. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PIGIAUSIOS KNYGOS VILIOS VAIKUS LEDAIS 

Chicagos miesto biblioteka; Chicagos miesto mokyklų su-
atidarė savo atliekamų knygų 
parduoutvę. 4644 N. Lincoln St. 
Kietais viršeliais vartotas kny
gas parduoda po 50 et., o minkš
tais — po 25 et. Ši knygų pre
kyba atidarą parmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 2 iki 8 v. v., 
antradieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais — nuo ū-0 iki 4 v. 
p. p. 

SUŽEISTA TRAUKINĖLY 
kartu 25 dol. auką savo dien-! 

x Inž. Valerijonas Radys, raščiui stiprinti. Labai ačiū už! Emiiy Mongoven, 36 m , dvie-
X Visos bmitminkės kviečia- ! Beverly Shores Lietuvių klubo • a uką į r lietuviško žodžio verti- ' J ų v a i k l J motina, antradienio ry

mos atsilankyti į "Kario" kavų- į pirm., gavo laišką iš Michigano nįmą. j tą 9:15 vai. nuo dantisto iš Chi-
tę rugpiūčio 30 d. 3 vai. p. p. j miesto "Detober Festival" ko- ; cagos miesto centro važiavo 
Šaulių namuose. Taip pat atsi- j miteto, kuriame labai gražiai j x I n ž - K * 2 ^ Račiūnas, Be- Į traukinėliu į Oak Parką. Plė-
lankyti ir į Vytauto [Didžiojo | įvertinami mūsų tautinių šokių i v e r i v Shores, Ind, J. Matusevi- gįkas smogė jai j nugarą peiliu, 
šaulių rinktinės Tautos šventės < šokėjai, ir prašo mažiausiai dvie-\ č i u s ; Evanston, UI., G. W. Rad- j sužeisdamas plaučius. Pagrobęs 
minėjimą rugsėjo 6 d 

X Vytautas Kasniūnas, jr., 
jų grupių dalyvavimo. 

X Vytautas ir Aldona Čepė-
Vytaotas PBoplys, dalyvaus neo- 'i nai, Downers Grove, JJ1., B. Se-
lithuanų studijų dienr>se ir pa-j maška, New Britain. Conn., at
darys pranešimus svarstybose: j siuntė po 10 doL aukų ir grąži-
"Jaunesnės kartos dalyvavimas 
išeivijos kultūrinėje veikloje". 

X Lietuvių Respublikonų Illi
nois Lygos metmis išvažiavimas 
į gamtą — gegužinė įvyks sek
madienį, rugpiūčio 30 d., Lac-

no laimėjimo bilietėlių šakne
les. Ačiū. 

X Bronė Beržausldenė, Har-
bert, Mich., buvo atvykusi į Chi-
cagą. aplankė "Draugą" ir nu
sipirko įvairių plokštelių, 

port, UI., esančioje brolių Skrip- i 
kų sodyboje, prie 143 gatvės iri x H e k s n W e S n e r ' Rochester, 
Creme Rd. Visi kviečiami. į N - Y - atsiuntė 20 dol. auką už 

j laimėjimų bilietus ir parašė 
x Fefix Zubinas, Westches-, mums laiškutį: "...esu pensinin-

ter, m., grąžindamas bUietų • kė ir nedaug kas lieka pragyve-
šakneles, pridėjo ir 15 dol. au- j nimui, bet noriu visiems padėti. 
ką. Labai ačiū. j Parapiją taip pat remiu, bet į 

X Juozas Žvynys, S t Peters-j * * "Nazarus" sunku man nu-
burg Beach, Fla.. Vacius Priž- ; eitl" &*®iu kambaryje ir skai-
gintas, Los Angeles, Cal., John J*u ̂ I>rauga^^kurisjnane lan-
Shatas, Waterbury, Conn., grą 

vems. Los Angeles, Cal , at- j keletą dolerių pabėgo, 
siuntė po 10 dol. aukų su lai- ; 
mėjimų bilietų šaknelėmis. Dė- i MOKESČIAI 
kojame. PRIEMIESČIUOSE 

perintendentė Love nusprendė 
paskelbti, kad tie vaikai, kurie 
geriausiai lankys miesto mo
kyklas pirmą šių mokslo me
tų savaitę, gaus nemokamai le-
dų. 

PLĖŠIKUI 33 M. KALĖJIMO 

L Chick, 21 m., nuteistas 33 
metus kalėti. Jis pakelto trau
kinėlio stoty Jackson parko li
nijoje ant laiptų sutikęs mote
rį grasindamas ginklu atėmė iš 
jos pinigus ir brangenybes. Jis 
taipgi kaltinamas vykdęs kitus 
apiplėšimus keleivių, vykstan
čių miesto susisiekimo priemo
nėmis. 

TRAGEDIJA IŠTAIGOJE 

James Carr, 23 m., Wells 
Fargo Alarm Services įstaigos 
tarnautojų vadovas, pirmadienį 

X Dr. ABna Domanslds, Palos' . š i a ; u r i n i u 0 8 e C 3 l i ? * f s P ^ trimis šūviais į krūtinę nušovė 
miesčiuose nuosavybės mokes
čiai pakeliami 20% 

SIŪLO MIRTIES BAUSMĘ 

žino laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 10 dol. Ačiū. 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 

x Kun. S&bsys Yla, Putnam, 
Conn., Leonas Kantas, Holly-

ko. Senatvė. Jauni su jaunais, 
o mano amžiaus senimo mažai 
beliko. Lietuvoje dar turiu, bet 
ir jie seni ir reikalingi para
mos. Pasiunčiu ir jiems siunti-' wood, Cal., Jonas Valukonis, 
nuką"... Labai dėkojame užlrlutington Bch., Cal., grąžino 

INTERNATIONAL MEAT į gražią auką ir jautrius žodžius. Į laimėjimų bilietus ir kiekvienas 
MARKET Medžioklinės dešre-j ^ ^ kviečiame Pr i d ėJ° P° 1 0 d o 1- a u k l i - Dė^o-
lės, kumpiai, aviena, veršiena,! . V l s a s m w o n > M ™c5ame 
dešros ir t. t. 2913 W « t flBrd j } ***** ^ ^ ansamblio Gran-
St., Chicago, m. 60629. Tetef. * Ten^TD^ MonfawBo Iietu-
436-4337. (gk ) i " ū jattnimo ansambfls Gintaras i teo, Cal., B. Prialgauskas, Chi 

j koncertą, kuris įvyks š. m. rug- T . -. .. — . 
x Nau^ taupymo certifikatai į sėjo mėn. 26 d., šeštadienį 6:30 

— gaunami tik Lietuvių Fondo v. vak. Jaunimo centre. Įdomią 

Park, EI., E pušneraitienė, Chi
cago, EL, grąžino laimėjimo bi
lietus ir paaukojo po 10 dol. 
Ačiū 

• Prisiekusieji teisėjai rugpiū-
x Panl Mikšys, Juno Beach, čio 25 d. tft 15 min. svarstė 

Fla., Kazys Butkus, Woodhaven, Royal Family gaujos nario Mur-
N. Y., Juozas Juozaitis, Juno j ray Hooper, 35 m., bylą ir nu-
Beach, Fla., J. Petkevičius, Cle-1 sprendė pasiūlyti, kad gis butų 
veland, Ohio, Edmundas Vait- j nubaustas mirtkni. Jis nužudė 
kus, Chicago, BL, gražindami, tris narkotikų spekuliantus, ku-
laimėjimo bilietus, atsiuntė ir. rie gaujai buvo skolingi 
po 10 doL aukų. Ačkl. PERKELS 340 MOKYTOJŲ 

X Anthony Laurent, Lemont, i Chicagos miesto mokyklose 
EI., Adolfas Armalis, St. Peters- numatyta perkelti 340 mokyto-
burg Beach, Fla., Genė Maldė-; jų, kad būtų lygesnis rasinis 
nas, Chicago, EI., grąžindami | paskirstymas, 
laimėjimo bilietų šakneles, at-į 
siuntė po 10 doi. aukų. Ačiū. 

Vienas vyras pranešė polici-

GINKLAI TAVERNOJE 

jame. 
x Austrą Purinas, San Ma-

kooperatyve. Galima įsigyti 30 
dienų specialius certifikatus, o 
po spalio 1 d. .— juos bus gali-

jai, kad Bert and Frank taver
noje, 1570 S. Kedzie, Chicagoje, 
jam buvo grasinama ginklu, jei 
•nestos j gaują. Policija, patikri
nusi taverną, rado ten 8 pisto
letus, 8 revolverius, 3 šautuvus, 
2 granatas, 10 dėžių fejerverkų 
ir apie 10.000 šovinių. Tavernos 
savininkas Craig Goldstein, 29 

programą atliks ansamblio Gin
taras orkestras, dainininkai ir 
šokėjai. Bilietus iš anksto gali

ma pakeisti į naujus certifika-! ma įsigyti p. p. N. ir J. Vaznelių 
tus ant kurių palūkanų nereikės j (Gifts Eiternational) krautuvė-
mokėti valdžios mokesčių. Vi- je. (pr.) 
sos santaupos draudžiamos vai- \ , „ . . . . . . . . . 
džios iki 100,000 dol. Certifika- s

 X * ISS*fJS**i P™' 
tus ir informaciją galima gauti *£? ***™W> į ^ ^ J T J " 
L. F. bflsttnėje trečiadieSos P ^ ° f j **££?********• 
miol2«d6v.v.2422W.67St. " ^ • * T 7 8 " 7 8 S 2 P° 6 V' V 

TsL 925-6897. (ak.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-

(pr.) 

Pramoga geram tiicsloi. 

SKOLOS duodamos mažais mė- Į ^ f i o ' ^ J * J " * ^ J į 
« • • • , . , i dieną fsekmadiem) 12 vai. Vy-

nesiniais jmokėnmais ir pnei- fi ^ i . . Z&M* 2455 West 
namais nuošimčiais. Kreipkitės į! Jl^Z* ir sodelyje /450 west 
Mutual Federal Savings 2212 £ * ^ l * * * 0 ^ ^ 

5-to skyriaus valdybos rudens 
gegužinė. Bus paruošta skanių 
valgių, verdami žagarėliai, ka
vutė, turtingas dovanų paskirs-

W«st Cermak Road. — Telef 
VI7-T747. (ak.). 

y BsJtic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 S t Tel. 476-2882.. tym a s> š o k i a m s g™9 Stelmoko 
4 i . . . . . -. orkestras. Mieli lietuviai, ma-
Atdara kiekvieną djpną nuo 10 ,„ •,•* J I Z « 

^ ^ i lonekite gausiai dalyvauti. Sa
vai, ryto iki 5 vai. vak. Antrad. ^ Vo dalyvavimu paremsite šalpos 
ir sskmad. uždaryta. (sk.) j veiklą. Traukiame. (pr.) 

cago, EI., A. Bartkus, Chicago, | m., areštuotas. Areštuoti ir du 
111., atsiuntė vo 10 dol. aukų ir jo padėjėjai. Įtariami ryšiais 
grąžino bilietų šakneles. Ačiū. su gaujomis. 

sekretorę Christy Brown, 19 m., 
ir paskiau pats persišovė. Ant
radienį mirė nugabentas į Hen-
rotin ligoninę. 

DOLERIAI KELIA NUOSTOLI 

Chicagoje autobuso važma 
dabar kainuoja 90 centų. Dau
gelis neturi tiek smulkių ir įme
ta visą dolerį. Kai kurie net 
sukčiauja: perpusią dolerį, su-
lanksto ir panaudoja dviems 
kartams. Dolerių suakaitymas 
sudaro pusę milijono dolerių 
naujų išlaidų mėnesiui. Bando
ma įrengti naujas dėžes auto
busuose. Jos automatiškai su
skaito dolerius. 

MAŽIAU SKRAIDŲ 

OHare aerodrome, vykstant 
kontrolierių streikui, skridimai 
sumažinti nuo 44 iki 73%, žiū
rint, kur koks judėjimas. Lei
džiami didesni lėktuvai, kurie 
gali daugiau keleivių paimti. 
Toks skraidų sumažinimas nu
matytas dar ir rugsėjo mėnesį. 

CHICAGOJE PIGESNI NAMAI 

Chicagoje vidutinių šeimos 
namų kaina nuo 1978 m. pakilo 

31% ir dabar kainuoja apie 77,-
200 dol. Tačiau kituose dides
niuose JAV miestuose namai 
dar daugiau pabrango. Bran
gesni namai Los Angeles, Wa-
shingtone, New Yorke, Milwau-
kėj, tik Detroite, St. Louis ir 

I Pittsburghe, namų kainos ma
žiau pakilo — siekia apie 60,000 
dol. 

ŠOKINĖJO 10 DIENŲ 

Jeff Schwartz, 19 m., pasiekė 
pasaulinį rekordą ant tramply-
no Glenview priemiesčio Del 
Prado aikštėje šokinėdamas 10 

j parų—240 vai. Po 5 minučių per 
j traukos, sriūbtelėjęs šampano, 
; jis dar šokinėjo 10 valandų. Tą 
j darė rinkdamas aukas kovai su 
| vėžiu draugijai. Surinko dau-
, giau negu 8000 dol. 
I 

TIKRINS NAUJAGIMIUS 
Resurection ligoninė Chicago

je paprašė atgabenti 500 ten 
neseniai gimusių kūdikių. Nori 
patikrinti, ar jie nebuvo užkrės
ti ten dirbusios slaugės, kuri 
serga tuberkulioze. Manoma, 
kad nebuvo užkrėsti, nes ir tos 
slaugės vaikas nėra apkrėstas, 
bet patikrinti reikia. 

LENGVATOS NAUJOMS 
FTRMOMS 

Elinois gubernatorius Thomp
son pasirašė įstatymą, pagal ku
rį vietinei savivaldai leidžiama 
naujai ten įsikuriančioms fir
moms sumažinti mokesčius, sie
kiant jas patraukti steigtis ar 
keltis Elinois valstybėn. 

KALTAS VAIKINAS 
Des Plaines upėje rastos pri

gėrusios Cheryl Kidawa, 16 m., 
vaikinas prisipažino, kad jis ją 
įstūmė į upę, kai jiedu susi
ginčijo. 

NUGRIAUS BAŽNYČIA 

Sv. š e imos bažnyčia, esanti 
Roosevelt gatvėje prie St. Ma
ry gatvės , Chicagoje, pastatyta 
1860 m., jau paseno ir numaty
ta nugriauti. Į ją šeštadieniais 
ir sekmadieniais susirenka iki 
400 žmonių. Vietų yra 1000. Tą 
parapiją valdo jėzuitai. Jie pla
nuoja nugriautos senos bažny
čios vietoj pastatyti naują kuk
lesnę. 

TEIS TEISĖJA 

Sekretorė Gail MaUer patrau
kė Cook apskr. apylinkės tei
sėją Irwin Cohen, įrodinėdama, 
kad j i s yra jos 6 metų amžiaus 
dukters tėvas ir reikalaudama 
alimentų. 

CHICAGOS ORKESTRAS | 
EUROPA 

Chicagos simfoninis orkestras 
rugpiūčio 25 d. išskrido i Euro
pą, kur koncertas Vokietijoje, 
Italijoje, Austrijoje, Olandijoje, 
Anglijoje. Grįš antroj rugsėjo 
pusėj . 

HARVESTER NUOSTOLIAI 

International Harvester ben
drovė, turinti didjeles įmones 
Chicagoje, trečią šių metų ket
virtį turėjo 168.3 mil. dolerių 
nuostolių. 

PIKTA ŽMONA 

J a m e s Ruttley, gyvenąs 3937 
S. Federal St., Chicagoje, šešta
dienio rytą susiginčijo su žmo
na. Ji, pagriebusi virtuvės pei
lį, vyrą mirtinai nudūrė. 

'tiimnmiiiiiiimmiHinfiiitCMininirai 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
3649 W. 63rd Street 
Chicago, ni. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 val.^ 
ir pagal susitarimą 

uiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimi 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki l vai. d. 

Uetuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Braduno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

Dvidešimtosios Madų parodos modeliautojos ateitininkų namuose U kaires (1 eil.): J Kleinaitiene, D Bartkiene 
A. Baukutė, D. Bartkienė; (2 eil.): G. Rimkūnienė. A. Ui tiene D. Pakalniškiene. M. Memėnaitė ir J. Rrutuliene 

^hlOtr. J. Prapuolenio 

ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas ii oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, mitKrfs 60629 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boruas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autoriui yra estų kilmės, gimęs 
1945 m. Švedijoje. JU yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Strstt, 

Chicago, IL 60429 

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 
valstijos mokesčio. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiniMiMifHininu 

K a z i o B a r a u s k o 
K "DnMigo" Rimties VatadėHs 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdsnavicius laido
jant velioni sakė, ksd "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00, Gaunama "Drauge, 
4545 W 63 St., Chicago. 01. 80629. 

Persiuntimas 25 centai (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
minimi 


