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„TEISES GINSIU, 
KOL PLAKS ŠIRDIS" 

K U N . BR. L A U R I N A V I Č I A U S M I R T I S IR 
L A I D O T U V Ė S 

(Tęsinys) 

Kun. Br. Laurinavičius gimė 
1913 m. Baltarusijos lietuviš
koje saloje — Gervėčių parapi
joje, Gili ūnų kaime. 1944 m.,bai
gęs V i l n i a u s un ive r s i t e t o 
Filosofijos - teologijos fakul
tetą, gavo kunigy^*ės šven
timus. 

Pirmoji jo parapija — Šven
čionys. 1945 - 48 m. kunigauda
mas Ceikiniuose sunkiomis 
pokario sąlygomis atrifctajino ir 
praplėtė Ceikinių bažnyčią. 
Nuo 1948 m. iki 1956m. dirboKa-
lesninkuose, kur išdekoravo 
bažnyčią. 1956 m. kun. Br. Lau
rinavičius perkeliamas į Šven
čionėlius. Senoji bažnytėlė buvo 
maža, o ant pradėtos statyti 
bažnyčios sienų jau augo 
berželiai... Po didelių vargų 
ir nesuskaitomų važinėjimų 
su tikinčiųjų delegacijomis po 
aukščiausias sovietinės val
džios instancijas p rašan t įvai
rių leidimų ir medžiagų, bažny-
č i a b u v o u ž b a i g t a i r 
pašventinta. Tai vienintelė 
Lietuvoje pokario metu pasta
tyta ir veikianti bažnyčia. 

Švenčionėlių bažnyčioje pa
gausėjo jaunimo ir vaikų. Ta i 
nepatiko valdiškiems bedie
viams ir 1968 m. kun. Lau
rinavičius sovietinės valdžios 
įsakymu iškeliamas į Adutiškį, 
kur jam tenka aptarnaut i net ik 
savo parapijiečius, bet ir dau
gelį Baltarusijos katalikų. 

Greta sėkmingo pastoracinio 
darbo velionis daug jėgų ati
davė ginant žmonių teises. 
Rizikuodamas laisve, po kun. 
Karolio Garucko mirties įsi
jungė į Lietuviškosios Hel
sinkio grupės veiklą ir pasta
ruoju metu, nuteisus Mečislovą 
Jurevičių ir Vytautą Vaičiūną, 
jis buvo likęs vienintelis nesu
imtas ir pajėgus dirbti Grupės 
narys. Suprantama, kodėl 
KGB velionio nekentė. Kun. 
Bronius artimiems bičiuliams 
buvo prasitaręs, kad jau du 
k a r t u s buvo bandy ta jį 
suvažinėti. 

KGB sekė kiekvieną jo žings
nį, o š.m. lapkričio 21 d. „Tie
soje" buvo a t spausd in t a s 
didelis D. Repšienės straipsnis 
»I gyvenimą — ne per šven
torių", kuriame puolamas kun. 
T :. Laurinavičius už tai, kad 
traukia moksleivius į bažnyčią. 
Po tokio straipsnio visi laukė so
vietinės valdžios reakcijos, bet 
niekas nesitikėjo, kad bus pada
ryta tokia niekšybė. 

Gero kunigo, tauraus lietuvio 
ir bebaimio kovotojo už Bažny
čios ir Tautos teises kraujas, 
pralietas sostinės gatvėje, ir jo 
gyvybės auka kvies visus do
rus ir mąstančius lietuvius 
kovoti už tiesą, laisvę ir šviesą 
vardan visų mūsų šviesios 
ateities. 

(Pabaiga) 

Iš „Pavergtų Tautų savaitės" proklamacijos pasi
rašymo iškilmių Baltųjų Rūmų Rožių sodelyje 1982 
liepos 19 d. Proklamaciją pirmą kartą viešai pasi
rašo JAV prezidentas Ronald Reagan. Pasirašy
mą stebi: prezidento asistentė Elizabeth Dole, vice

prezidentas George Bush, kongreso nariai: 
Derwinski, Zablocki, senatorius Thurmond ir kiti. 
I pasirašymo iškilmes buvo pakviesti pavergtų 
tautų atstovai, jų tarpe keliolika lietuvių. 

Nuotrauka Jono Urbono 

Vakarų moterų 
žygis už taiką** 

KATALIKAI PASAULYJE 
K a t a l i k ų pe t ic i ja 

Japonų katalikų delegacija 
įteikė Jungtinių Tautų Orga
nizacijos generaliniam sekre
toriui Perez de Cuellar pusės 
milijono žmonių daugiau negu 
keturiasdešimtyje pasaulio 
kražtų pasirašytą peticiją, 
kurioje reikalaujama uždraus
ti branduolinius ginklus. Peti
cijoje visos pasaulio valstybės 
yra kviečiamos sudaryti tarp
tautinę sutartį, kuri uždraustų 
branduolinių ginklų vystymą, 
jų bandymą, gaminimą, ar
senalų kaupimą, dislokavimą 
ir panaudojimą. 

K a t a l i k a i Afr iko je 

Paskutinės statistinės žinios 
patvirtina katalikų Bažnyčios 
vystymąsi septyniuose Rytų 
Afrikos kraštuose. Tie kraštai 
yra Etiopija, Kenija, Malawis, 
Uganda, Sudanas, Tanzanija 
ir Zambija. Visuose tuose kraš
tuose pastaraisiais metais žy
miai paaugo tiek katalikų 
s k a i č i u s , t i e k d v a s i n i a i 
pašaukimai. Iš bendro šimto 
aštuoniolikos milijonų gy
ventojų skaičiaus, katalikų 
tuose kraštuose dabar yra 
16-ka milijonų ir trys šimtai 
tf Irstančių. Juos dvasiniai 
aptarnauja 87-ni vyskupai, 
kurių 70 jau yra vietinės kil
mės, ir beveik 4.900 kunigų. 
Vyrų vienuolių yra 1.200, o 
sesorų vienuolių apie 10 tūks
tančių, kurių daugiau kaip pusė 
taip pat jau yra vietinės kilmės. 

J a p o n a i mis i jose 

Pagal paskutines statistines 
žinias, 225-ki japonai misijo-
nieriai dabar apaštalauja 28-
niuose pasaulio kraštuose, dau
giausiai Lotynų Amerikoje ir 

Azijoje. Japonai i~ijonieriai 
dirba katekizacijc* ir auk
lėjimo srityje, dalyvauja socia
linėje ir žmonių pagalbos veik
loje. J a p o n ų misijonierių 
skaičius yra vertas dėmesio, 
prisiminus, jog katalikai Japo
nijoje t e sudaro gyventojų 
mažumą. 

Mišri komis i j a 

Miunchene, Vakarų Vokie
tijoje, savo darbus užbaigė 
katalikų ir stačiatikių mišri 
tarptautinė komisija teolo
giniam klausimam svarstyti. 
Svarstybos telkėsi aplink pa
grindinę temą: „Bažnyčios ir 
Eucharistijos paslaptis Šven
čiausios Trejybės paslapties 
šviesoje.". 

A r g e n t i n o s vi l tys 
Argentina atgims naujam 

gyvenimui, kuris remsis vieny
be ir broliškumu, malda ir pasi
ryžimu veiksmingai prisidėti 
prie meilės civilizacijos kū
rimo, pažymėjo italų kilmės 
argentinietis kardinolas Piro-
nio, pašventindamas naują 
bažnyčią Friuli, šiaurės Itali
joje. Kardinolan Pironio, kuris 
lydėjo popiežių kelionėje į 
Argentiną, toliau pažymėjo, 
jog Šventasis Tėvas Argenti
noje pasėjo taikos, meilės ir 
santarvės sėklą. 

D a k t a r ė T e r e s ė 
Garsusis Georgetown'o kata

likų universitetas Washing-
tone suteikė žmonių meilės 
apaštalei motinai Teresei iš 
Kalkutos humanitarinių moks
lų garbės daktaro laipsnį. 
„Nesu verta šio atžymėjimo, 
pažymėjo motina Teresė, bet ji 
priimu Dievo garbei ir pasau
lio vargstančių vardu". 

99 
Maskva. — Sovietų Są

junga mėgsta paradus ir de
monstracijas, tačiau jos turi 
būti „socialistinės", turi pa
garbinti „šlovingąją partiją", 
kuri kiekvienam gegužės 1 d. ar 
„didžiojo spa l io" paradui 
pa renka šūkius, paruošia 
transparantų temas. Todėl par
tija tik po ilgų derybų ir svars
tymų r??rvingai priėmė grupę 
moterų iš Skandinavijos kraš
tų, k u r i o s , g e r o k a i pa 
demonstravusios Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoje, užsi
manė pademonstruoti Sovietų 
Sąjungoje. Prie jų prisidėjo 
grupė Suomijoje. Užsienietės 
atvyko traukiniu iš Helsinkio į 
Vyborgą, iš čia į Leningradą ir 
Maskvą. Žygis pavadintas — 
„Taikos žygis 82". 

Ištisus metus vyko derybos 
tarp grupės vadovės danes 
„Moterų už taiką" organiza
cijos pirmininkės ir sovietų tai
kos komiteto sekretoriaus Gri-
g o r i j a u s L o k š i n o , ku r i s 
važinėjo į Kopenhagą aptarti 
visų žygio smulkmenų. Buvo 
susitarta, kad žygis eis per 
šešis sovietų miestus, prasidės 
Leningrade ir baigsis Minske. 
Žygis pasisakys už branduo
linį nusiginklavimą apskritai 
ir vengs „politikavimo", ne
smerks nei Amerikos ir kitų 
Vakarų valstybių, nei — So
vietų Sąjungos. Buvo susitarta 
dėl žygio šūkių ir plakatų. Jie 
priimti: „Ne! atominiams gink
lams Europoje, Rytuose ar 
Vakaruose!" , „Ne! atomi
niams ginklams bet kur! „Taip! 
nusiginklavimui ir taikai!" 

Sovietų valdžios atstovai 
nervingai sutiko užsienietes. 
Trečiadienį jos atvyko į Mask
vą. Nei sovietų spauda nei tele
vizija iš anksto neskelbė, kada 
ir kur įvyks taikos demonstra
cija, tačiau žmonių prisirinko 
tūkstančiai. Viešnias pasvei
kino Maskvos mero pavaduo
tojas Juri Volov, pabrėž
damas, kad visas pasaulis 
trokšta taikos. Jam atsakė nor
vegė Eva Nordland, kalbė
dama, kad politiniai vadai Ry
tuose ir Vakaruose turi siekti, 
kad kaip galima greičiau būtų 
panaikinti visi branduoliniai 
ginklai. Žygis vyko Maskvos 

Taikos prospekte, kuv buvo 
daug milicininkų, šoninės gat
vės buvo uždarytos. Minioje 
maišėsi daug civilių vyrų, kurie 
nešiojo lietsargius, nors diena 
buvo saulėta ir graži. Lietsar
giai buvo KGB agentų atpaži
nimo ženklas. Demonstracijos 
dalyvės nešė plakatus, vėlia
vas ir spalvotus balionus, jos 
žygiavo pusantros mylios, dai
nuodamos rusų, anglų ir skan
dinavų kalbomis. 

Demonstraci jos da lyvės 
pripažino užsienio korespon
dentams, kad sovietai jas labai 
gražiai priėmė. Jos tikėjosi 
nakvoti kur nors mokyklose, 
bendrabučiuose ar sporto sa
lėse, tačiau šeimininkai apgy
vendino jas kaip turtingas 
turistes viešbučiuose, suorga
nizavo viešnioms įvair ių 
ekskursijų, pramogų. 

Žygio vadovės keliskart turė
jo protestuoti sovietų taikos ko
mitete, kad laužomas susita
rimas nenukreipti šio žygio nei 
prieš Vakarus nei prieš Rytus. 
Prie žygio Leningrade prisi
jungė rusai, nešdami prieš JAV 
nukreiptus šūkius. Viename 
plakate buvo prezidentas Rea-
ganas, jojąs ant neutrono bom
bos. Kada Vakarų moterys Le
ningrade lankė II Pasaulinio 
karo paminklą, paskui žygia
vo komjaunuolių grupė su prieš 
Ameriką nukreiptais transpa-
rentais. Moterys pareiškė pro
testą sovietų taikos komitetui, 
kad j is laužo sus i t a r imą 
„nepolitikuoti". Komitetas at
sakė, kad laisvame krašte, kaip 
Sovietų Sąjungoje, valdžia 
negali varžyti spontaniškų 
liaudies sentimentų. 

Prieš mėnesį Maskvoje pasi
rodė taikos grupė, kuri smerkė 
atominius ginklus ne tik Vaka
ruose, bet ir Sovietų Sąjungoje. 
Du tos grupės nariai nubausti 
„už chuliganizmą" kalėti, kiti 
išvežti iš Maskvos. Skandina-
vės su jais nesusitiks. Komen
tatoriai mano, kad ši Vakarų 
moterų demonstracija atliks 
Maskvai panašų patarna
vimą, kaip ir neseniai buvusi 
religinių veikėjų taikos konfe
rencija, kurioje pagarsėjo JAV 
evangelistas Billy Graham. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV vartotojų prekių 
kainų kilimas birželio mėn. 
buvo 1%. Prie to daugiausia 
prisidėjo medicinos patarna
vimų, namų statybos ir gazo
lino pabrangimas. Metinė 
infliacija būtų 5.1%, kada 1980 
metų kainos pakilo 12.4 nuoš. 

— Paryžiuje žuvo aukštas 
palestiniečių PLO pareigūnas. 
Jį nužudžiusi Žydų Gynybos 
Lyga. 

— Prie Washingtono auto
mobilio avarijoje žuvo prezi
dento patarėjo Meese sūnus. 

— Rose Kennedy, dviejų 
JAV senatorių ir vieno prezi
dento motina, ketvirtadienį 
Šventė 93-čią gimtadienį. Auto
busais buvo suvežti 400 se
nelių, kurie padėjo suvalgyti 
didelį tortą. 

— Cape Canaveral, reporte
riams ir televizijos kameroms 
stebint, įvyko naujos „Per-
shing 2" raketos bandymas. J i s 
nepavyko. Raketa pakilusi 
susprogo. 

— Atstovų Rūmai 251 - 159 
balsais atmetė vyriausybės su
manymą gaminti naujos rūšies 
cheminius - nervų dujų gink
lus. Kongresas atėmė ir tų dujų 
reikalams prašomas lėšas — 54 
mil. dol. 

— Pirmadienį pas prezi
dentą Reaganą lankysis Indo
nezijos gynybos ministeris 
Mohammed Jusuf. 

— Airijos respublikos armija 
paskelbė, jog ateityje bus dau
giau puolimų Anglijoje, sie
kiant Šiaurės Airijos pri
jungimo prie Airijos. Viena 
bomba Londone verta 100 
bombų Belfaste, sakoma pa
reiškime. 

Auga konfliktas 
dėl dujotiekio 

Izraelio aviacija 
puola palestiniečius 
Tel Avivas . — Izraelio karo 

lėktuvai ir artilerija jau antrą 
dieną apšaudo palestiniečių 
pozicijas Beirute ir Sirijos ka
riuomenės sutvirtinimus Beka 
slėnyje. Izraelis paskelbė, kad 
per praėjusias tris savaites 
palestiniečiai pažeidė karo pa
liaubas 75 kart. Jie iš pasalų 
puldinėja Izraelio kareivius. 
Trečiadienį sirų kareiviai prie 
Mansuros kaimo puolė Izraelio 
sunkvežimį, kur žuvo penki 
izraelitai. Tuoj po to Beiruto 

Paryžius . — Beveik visos 
Europos Rinkos valstybės pa
smerkė JAV prezidento Rea-
gano įsikišimą į Europos san
dėrį „dujos - vamzdžiai". JAV 
mėginami sutrukdyti tiekti 
įrengimus dujotiekiui nutiesti 
iš Sibiro į Vakarų Europą daro 
žalą pirmiausia Vakarų šabų 
interesams. Kaip žinoma, pre
zidentas Reaganas uždraudė 
Amerikos įmonėms tiekti dujo
tiekiui reikalingas dalis. Maža 
to, jis paskelbė draudimą ir 
užsienio bendrovėms, kurios 
gamina įrengimus pagal iš 
Amerikos gautus patentų lei
dimus. Viena tokių bendrovių 
yra Prancūzijos vyriausybės 
nacionalizuota įmonė, gami
nanti dujų turbinas. 

Ketvirtadienį Prancūzijos 
vyriausybė įsakė savo inži
nerijos įmonėms nepaisyti jo
kių Amerikos draudimų ir ga
min t i dujo t iek io l i n i j a i 
reikalingas dalis. Premjeras 
Pierre Mauroj paskelbė apie ta i 
spaudai, o užsienio reikalų mi
nisteris Claude Cheysson pasi
kvietė JAV ambasadorių Evan 
Galbraith ir pasakė jam ilgą 
pamokslą apie Amerikos kiši
mąsi į Prancūzijos vidaus rei
kalus. Ministerija paskelbė tuo 
pačiu, kad numatyta Cheysso-
no kelionė į Washingtoną yra 
atšaukiama. 

šį Amerikos - Europos 
konfliktą spręsti ėmėsi V. 
Vokietijos kancleris Schmid-
tas. Jis atvyko į Ameriką 10 
dienų privataus vizito, tačiau, 
išgirdęs apie Prancūzijos veiks
mus, pasiryžo važiuoti į Wa-
shingtoną. Būdamas San 
Francisco mieste, kancleris pa
reiškė, kad jis palaiko Prancū
zijos pažiūras šiuo klausimu. 
Jis norįs tik sustabdyti santy
kių blogėjimą sąjungininkų 
tarpe. 

Washingtone tariasi preky
bos ir valstybės departamentų 
pareigūnai. Prezidento spau
dos sekretorius pasakė, kad 
Amerika turi daug ėjimų, gali 
įvairiais būdais atsiliepti į 
prancūzų poelgį. 

Komentatoriai teigia, kad 
daugiausia europiečius pykina 
tai, kad Amerika žiūri į juos 
kaip į mažus vaikus, kurie 
nesupranta, ką daro. Washing-
tone manoma, kad europiečiai 
bus pririšti prie sovietų ener
gijos šaltinių ir bus išstatyti į 
politinio šantažo pavojų. Mask
va bet kada galės pasakyti: 
„Darykite, ką sakome, o jei ne, 
— negausite dujų". 

Frankfurte tarptautinė žmo
gaus teisių draugija paskelbė 
raportą apie sovietų dujotiekio 
statybos darbus. Pagal numa
tytą vamzdžių liniją jau pernai 
buvo įrengtos naujos koncent
racijos stovyklos, kur apgy
vendinti politiniai kaliniai, 
darbo vergai. Jos stovi: Ust 
Izhime, Urengojuj, Surgute, 
Tavdoj, Tyumene, Irbite ir Lys-
voje. Kaliniai verčiami dirbti 
sunkius žemės kasimo darbus. 
Moterys šaltyje tiesia ant 
vamzdžių stiklinio pluošto 
užtiesalus ir azbesto izoliacinę 
medžiagą. Nuo pluošto dulkių 
kalinės susižeidžia rankas, 
kurios labai žemoje temperatū-

vakarinę dalį puolė Izraelio 
aviacija, kurios kare nesimatė 
jau nuo birželio 25 d. 

Specialus JAV pasiuntinys 
Libane Habibas išvyko į Si
rijos sostinę, iš kur planuoja 
vykti į Saudi Arabiją ir Egiptą. 
Jo, kaip tarpininko šiame kon
flikte, įgaliojimai praplėsti. 

roję negyja. Kaliniai gyvena 
prekiniuose vagonuose, kenčia 
nuo šalčio ir ligų. 

Raporte minima, kad prie li
nijos dirba Vakaruose jau 
pagarsėję politiniai kaliniai. 
kovotojai už žmogaus teises: 
psichiatras Semion Glusman, 
lietuvis Julius Sasnauskas, 
ukrainietis Sinovi Krasivski, 
vokietis Jur i Grimm ir du 
baptistų pastoriai Vladimir 
M a r m u s i r A l e k s a n d e r 
Ussatyuk. 

Prancūzijos bendrovė, kurios 
gaminiai — 40 dujų turbinų — 
reikalingi dujotiekiui, yra 
„Alsthom Atlantiąue". J i ga
mina turbinas, naudodama 
JAV General Motors bend
rovės techniką. 

Atvyksta Indijos 
premjerė Gandhi 

N e w D e l h i . — Indijos prem
jerė Indira Gandhi ateinančią 
savaitę lankys Ameriką, kur ji 
bus 9 dienas ir viešės Hono-
lulu, Los Angeles, New Yorkeir 
Washingtone. Ketvirtadienį ji 
susitiks su prezidentu Rea-
ganu. 

Premjerė susitiko su JAV 
korespondentais ir pareiškė, 
kad jos vizitas — draugiškumo 
ir geros valios kelionė. J i norin
ti amerikiečių tarpe pataisyti 
susidariusį įspūdį, kad Indija 
priklauso sovietų stovyklai. 
Amerikiečiai turėtų geriau pa
žinti Indiją, ko ji siekia, ir su
prasti kliūtis ir sunkumus. In
dija pa l a iko su Maskva 
draugiškus ryšius, tačiau ji 
draugauja ir su Amerika ir su 
Kinija. 

Irano puolimas 
B a g d a d a s . — Irano kariuo

menė vėl pradėjo Irako puo
limą 100 mylių fronte. Irakas 
skelbia atmušęs ataką, pa
daręs priešui sunkių nuostolių, 
tačiau Irano karinė vadovybė 
t v i r t i n a , k a d pavyko su
sprogdinti 370 Irako tankų ir 
šarvuočių ir pažengti 13 mylių į 
priekį jau Irako teritorijoje. Į 
nelaisvę paimta 250 irakiečių, 
jų tarpe 10 aukštų karininkų, o 
kovose žuvo apie 2,000 Irako 
kareivių. Spaudos agentūroms 
neįmanoma patikrinti, kas iš 
tiesų vyksta fronte, nes abi 
pusės neįleidžia karo ko
respondentų. 

Irako vyriausioji karinė va
dovybė ir valdančioji partija 
turėjo posėdžius. I r a k a s 
pašaukė į karo tarnybą dar 
vieną atsarginių dalį, — gimu
sius 1953 metais. Fronto vadas 
pranešė prezidentui Hussei-
nui, kad Irano „Ramadano 
ofenzyvos" antroji dalis irgi 
buvo sustabdyta. Nuo liepos 13 
d., kada puolimas prasidėjo, 
I ranas netekės žuvusiais ir su
žeistais apie 13,000 kareivių. 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 24 d.: Ursinas, Kris
tina, Seigis. Jurga. 

Liepos 25 d.. Jokūbas Ap., 
Valentina, Mangirdas, Aušra. 

Liepos 26 d.: Joakimas, Ona, 
Gluosnis, Greitutė. 

Liepos 27 d.: Rudolfas, 
Natalija, Zintautas, Živilė. 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:18. 

O R A S 
Saulėta , temperatūra dieną 

85 1., naktį 70 1. 
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1982 M. MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE 

NIDA IR RAMINTA 
P E M K U T Ė S 

(Pabaiga) 
Penk tad i en i s — biržel io 25 
d. 

Šį rytą klausėmės Vilijos 
Dėdinaitės pokalbio apie lietu
vius, kurie yra kaltinami žydų 
žudymu antrajame pasau
liniame kare. Tema ypač suko
si apie šiuo laiku teisiamą Liu
dą Kairį. Teismas nori įrodyti 
arba paneigti, kad jis yra 
pamelavęs imigracijos doku
mentuose. Vilija pateikė įdo
mių duomenų, kuriais abi by
los pusės naudojasi. Šiuo metu 
nėra aišku, kaip Liudo Kairio 
byla bus išspręsta, bet mes 
bent susipažinome su padė
timi. 

Pasimaudėm, pasportavom, 
padainavom ir nejutom kaip 
laikas prabėgo. Prieš vaka
rienę visam vakarui išsisikyrė 
mergaitės ie berniukai atski
riems laužams. Mergaitės pa
sportavo, berniukai pasimau
dė, o tada matėme, kaip skersai 
ežero vieni ir kiti kūrenome 
laužus, kepėmės dešreles, o vė
liau dar ir minkštinukus 
(marshmelloes). Privalgę, ber-

- -n iukai pradėjo vėliavėlių žai
dimą, o mergaitės susėdusios 
prie laužo padainavo ir su 
vadovėmis pasilinksmino įvai
riais pasirodymėliai8. Deja, 
niekas nepaskyrė ir uodams 
atskiro laužo, ir kai jie paste
bėjo, kad neliko dešrelių, tuoj 
aus puolė! 

- tadienis — bi rže l io 26 d. 

lietuviškumo diena! Visa 
stovykla buvo pilna trispal
vių: visi geltonai, žaliai, ir rau
donai rengėsi. 

Šalia pamokų ir užsiėmimo 
būrelių, šiandien vyko stovyk
lautojų prieš vadovus sporto 
rungtynės. Po ilgos kovos pasi
rodė, kad vadovai laimėjo. 

Vakarui visi skubiai puošė-
mės. Buvo "Naujos bangos" 
šokiai, o mes visi šokių labai 
nekantriai laukėm. Salė labai 
greit prisipildė įvairiaspal
viais trumpais sijonukais ir 
berniukų siaurais kaklaraiš
čiais. Ir dar kaip visi prisišo
ko! 

Sekmadienis —• bi rže l io 27 
d. 

Jau pusė stovyklos prabėgo. 
Šiandien buvo progos truputį 
atsikvėpti, pailsėti, kad vėl pil
ni entuziazmo galėtume dar 
vieną savaitę pastovyklaut, 
paišdykaut. 

Iš ryto ponas Juozas Masi-
iionis skaitė paskaitą apie 
Maironį, jo gyvenimą ir kū
rybą. Nors Maironis jau prieš 
50 metų miręs, pastebėjome, 
kad jo dvasia dar vis gyva mū
sų tarpe, ypač kaip mūsų mė
giamų dainų kūrėjo. 

Per susitelkimo vakarą bu
vo progos susikaupti ir pagal
voti apie Dievą, save, draugus 
ir šeimas. Susiskirstę mažes
niais būreliais aplankėme sep
tynias stotis Dainavos gam
toj ir pr ie k i e k v i e n o s 
pasimeldėm arba pagiedojom. 
Tada visi kartu susirinkome 
šv. Mišioms, kurias aukojo sto
vyklos kapelionas kunigas 
Daugintis. Po šv. Mišių ban
dėm išlaikyti tą taikingą, ra
mią nuotaiką, iki atėjo laikas 
miegoti. 

P i rmad ien i s — bi rže l io 2 8 
d. 

Pagaliau šiandien buvo se
niai lauktas žygis. Išėjome po 
pusryčių. Iš pradžių visi bu
vome pilni energijos, bet po 
kiek laiko dažniau ir dažniau 
klausėm vadovų, kaip toli be
liko eiti, o jie vis sakė, kad tik 
už kito pasisukimo, už kito kal
nelio, o tų kalnelių ir pasisu
kimų buvo nemažai. Iš viso 
nuėjome maždaug dešimt my
lių, o tas mums užtruko geras 
tris valandas. Pagaliau atsira
dom prie tikslo — Vineyard 
Lake State Parke. Ten vos spė
jom pavalgyt, atsigaivinti 
ežere, kai užpuolė smarkus lie
tus. Daugumai teko grįžti at
gal į Dainavą mašinom, bet 
buvo ir tokių, kurie nepabijojo 
lietaus ir parbėgo atgal. 

Grįžę tuoj šokome po dušais 
apsiprausti. Pavalgėm vaka
rienę, o tada nuėjom žiūrėti 
filmo apie jū r in inką Sin-
badą ir jo nuotykius. Visi bu
vome taip išvargę po žygio, 
kad net džiaugiamės, kai vado
vai pagaliau ragino mus eiti 
miegoti. 

A n t r a d i e n i s — bi rže l io 29 d. 
Šiandien vėl sugrįžome prie 

įprastos stovyklinės tvarkos — 
ėjome į pamokas ir užsiėmimo 
būrelius, dainavom ir sporta-
vom. Šiandiena išsiskyrė tik 
tuo, kad ji buvo "nesuderi-
nimo" diena; visi kuo įvairiau 
ir įdomiau stengėsi nesuderin
ti savo aprangą. 

Vakaras buvo skirtas paga 
voti ir padiskutuoti religinės 
laisvės persekiojimus mūsų 
tėvynėj. Per Kronikos vakarą 
susiskirstėm būreliais ir per
ėjom aštuonias stotis, kuriose 
kartu su vadovais mėginome 
artimiau susipažinti ir supras
ti dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Treč iad ien i s — birželio 30 
d. 

Vadovai nutarė, kad mums 
nusibodo kasdien toj pačioj 
valgykloj valgyt, tai pietums 
nutarė mus išsivesti. Nu
ėjom į antrą pusę Spyglio ir ten 
turėjome pikniką! Buvo sma
gu valgyti lauke, o dar sma
giau praleisti daugiau laiko 
saulutėje kaitinantis, prie 
ežero arba žaidžiant tinklinį, 
frizbee, ar sviedinį mėtant. 

O vakare — karnavalas! 
Kiekvienas kambarys turėjo 
suruošti žaidimo būdelę, ją iš
puošti ir pravesti. Pasirodė la
bai daug kūrybingų ir ypatin
gų būdelių: šlapios kempinės 
metimas į vadovus, kankini
mo centras, telegramų siun
timo agentūra, šokimo vieta, 
susiporavimo agentūra, chu
liganų "Hit Man Sąuadas" ir 
kitų. Visi greit išleidom vado
vų duotus "litus", nes tikrai bu
vo daug kuo pasidžiaugti. 

Ke tv i r t ad ien i s — l iepos 1 d. 

Su kanadietišku himnu pa
kėlėme ir Kanados vėliavą, šį 
rytą švęsdami Kanados domi
nijos dieną. Šalia pamokų ir 
būrelių dar turėjome estradi
nių šokių pamoką. Nors tik 
vidurdienis, visi stojom šokti 
polkas, valsus, tango, o nemo
kantieji pasinaudojo šia proga 
pasimokyti. 

Vakare susėdom salėje ir lau
kėme, kad vadovai "užsuktų" 
stebuklingąją televizijos stotį-

M o k s l e i v i ų s t o v y k l o s t a l e n t ų v a k a r e d a i n u o j a s t o v y k l a u t o j a i i š K a n a d o s . 
N u o t r . A . S o d o n i o 

Kiekvienas kambarys stovyk
lautojų pasirodė atvaizduo
dami įvairias programas bei 
reklamas. Buvo labai juokin-, 
gų ir kūrybingų pasirodymų, ir j 
viskas lietuviškai! Gaila, kad 
namuose nepagaunam tos sto
ties! 

P e n k t a d i e n i s — l iepos 2 d. 
šiandien pirmiausiai ėjome 

naktipiečių valgyti, o tada 
ėjom sukalbėti vakaro maldą. 
Mat, ši diena buvo "atbu
lumo" diena, tai visos dienos 
tvarka vyko atbulai. Vaka
rinėj programoj žaidėme 
"Koks prots" ir turėjome ieš
kojimą. Vėliavas nuleidę ėjo
me vakarienės valgyti, o tada 
ėjom maudytis. Po užsiėmimo 
būrelių buvo šv. Mišios, kurias 
su kunigu Dauginčiu aukojo iš 
Vokietijos atvykęs stovyklos 
kapelionas kunigas Savickas. 
Per tas Mišias septyni kan
didatai (stovykloje pasiruošę, 
parašę temas ir išlaikę eg
zaminus) davė moksleivio atei
tininko įžodį ir gavo juosteles. 
Sveikiname naujus mokslei
vius: Elenutę Zilionytę, Gytį 
Liūlevičių, Vitą Rugienių, Li
ną Udrį, Viktorą Kaufmaną, 
Aldą Kriaučiūną ir Andrių 
Gražulį. 

Po pietų vėl buvo proga sto
vyklautojams rungtyniauti su 
vadovais. Stovyklautojai teįs-
•«ngė laimėti krepšinio rung
tynes, o tinklinio žaidynėse 
vadovybė išs'laikė nenugalė
ta. Pavargę ėjom valgyti pus
ryčių, o tada pasiklausėm ra
dijo būrelio programos. Jau 
laikas rytinei mankštai — žai
dėme vėliavėlių žaidimą. 

Taip pat šiandieną turėjome 
progą apžiūrėti salėje pono 
Vaitiekaičio įruoštą parodą 
apie rusų okupaciją Lietuvoje. 
Šeš tad ien i s — l iepos 3 d. 

Jau paskutinioji pilna sto
vyklos diena... ir nei šio nei to 
turėjo lyti! Po pusryčių vyko 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos suvažiavimas. MAS-CV 
pirmininkė Daiva Barškėtytė 
pradėjo suvažiavimą. Įnešėm 
vėliavas ir sugiedojom himną. 
Tada Daiva supažindino su 
suvažiavimo prezidiumu. Pir
mininkavo Gytis Barzdukas ir 
Gailė Černiauskaitė, o sekreto
riavo Elenutė 2ilionytė, Vėjas 
Liūlevičius ir Dalytė Trot-
manaitė. MAS-CV vardu svei
kino Raminta Pemkutė. MAS -
CV veiklos metinį pranešimą 
davė Daiva Barškėtytė. Sekė 
kuopų pranešimai. Edis Raz
ma pasveikino moksleivius 
SAS-CV vardu. Edis Šulaitis 
supažindino su ateinančių me
tų MAS-CV sąstatu, kurį su
daro: Edis Šulaitis, Daiva 
Barškėtytė, Raminta Pemku
tė, Linas Palubinskas, Laima 
Šulaitytė, Darius Polikaitis, 
Dalia Bilaišytė ir Rasa Šoliū-
naitė. Moksleivai priėmė šį 
sąstatą. Suvažiavimą užbai-
gėm himnu ir vėliavų išneši
mu. 

Po pietų vadovai mus labai 
skatino susitvarkyti, nes rytoj 
jau reikės išsikraustyti. Užsi
ėmimo būreliai susirinko dar 
vienam paskutiniam kartui, o 
tada visi ėjome puoštis va
karui. Vakarą pradėjome šv. 

Mišiomis — padėkodami Die
vui už viską, ypač už praėju
sias dvi savaites ir už visus 
naujus draugus. Per iškilmin
gąją vakarienę vadovai patar
navo stovyklautojams. Visi la
bai skaniai pavalgėm, o tada 
ėjom pasidžiaugti mūsų užsi
ėmimo būrelių pasirodymais: 
tautinių šokių, chorelio ir dra
mos. Taip pat Darius Polikai
tis sudainavo pora dainų, ku
riom jis pats sukūrė muziką, 
panaudodamas Brazdžionio ei
lėraščius. J am pritarė Audrius 
Polikaitis ir Vidas Neveraus-
kas. Po pasirodymų prasidėjo 
labai nuotaikingi paskutinieji 
šokiai. Tik šokom, šokom ir šo
kom! 

S e k m a d i e n i s — l iepos 4 d. 
"Susikraukit lagaminus ir 

važiuokit namo!" pasigirdo iš 
pat ryto visoj stovykloj. Sunku 
tikėti, kad taip greitai prabėgo 
dvi savaitės! Rinkomės "vėlia
vų aikštėj stovyklos uždary
mui ir atsisveikinimui. Vado
vybė pagerbė pasižymėjusius 
s tovyklau to jus , į te ikdama 
jiems diplomus. Pavyzdin
giausi stovyklautojai buvo Rū
ta Sidrytė ir Gytis Barzdukas, 
nuotaikingiausi — Alma Nai-
kauskaitė, Vytas Šulaitis ir 
Ramūnas Balčiūnas, lietuviš
ki ausi — Kristina Lukaitė ir 
Linas Biliūnas. Jau paskutinį 
kartą nuleidom vėliavas. Sto
vykla baigėsi. Pamažu visi 
pradėjo skirstytis ir išvažiuoti 
namo, laukdami kursų ir kitų 
stovyklų, kada galės vėl kartu 
su draugais pastovyklauti, pa-
išdykauti, pasimokyti, pa
sidžiaugti. Visų širdyse aidėjo 
dainos garsai: "Atsimeni kaip 
mes linksmai stovyklavom, 
atsimeni kaip mes prie laužo 
dainavom, atsimeni kaip mes 
per naktį budėjom ir kal
bėjom..." 

Š v . K a z i m i e r o m i n ė j i m e Phi la -
delpijoje R a m i n t a Rudytė ska i to 
e i lėrašt į . 

N u o t r . A . B a g d a n a v i č i ū t ė s 

ŠVĘSIME ŽOLINĘ 

Ateitininkai ir lietuviška 
visuomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama tradicinėn gegu-
žinėn Ateitininkų soduose, 127-
ta ir Archer Ave., Lemonte, IL. 
Gegužinė įvyks rugpjūčio 15 d. 

Ši diena yra Šv. Marijos 
šventė — žolinė. Šią šventę — 
atlaidus laisvoje Lietuvoje atei
tininkai švęsdavo ruošdami 
įvairias iškylas gamtoje. Tesu-
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buria mus ši Marijos šventė ir 
čia svečioje šalyje, gražiame 
gamtos prieglobstyje drauge 
pasimelsti, pabendrauti ir 
padėti išlaikyti Ateitininkų 
namus, vienintelius visoje 
Amerikoje. 

Iškilmės pradedamos 11 vai. 
ryto šv. Mišiomis, kurias aukos 
kun. K. Trimakas. 

Kviečiame visas ateitininkų 
jaunimo kuopas — jaunučius, 
moksleivius, studentus sugal
voti sporto ir žaidimų pasiro
dymus. 

Po šv. Mišių bus pietūs ir atsi-
gaivinimo bufetas . Veiks 
laimės šulinys. 

Laimės šuliniui reikalinga 
dovanėlių. Jas prašom aukoti 
sunešant Chicagoje į „Baltic" 
kepyklą 69 g-vėje arba Lemonte 
į Ateitininkų namus. Norint, 
kad dovanos būtų paimtos iš 
namų, telefonuokit 284-7251. 
Šventei ruošti yra sudarytas 
talkos komitetas, kuris bus 
sušauktas šiomis dienomis ap
tarti smulkiems darbams. 

Visi kviečiami dalyvauti ir 
jausti ateitininkišką pareigą 
prisidėti, kad ši šventė būtų 
visų džiaugsmas. 

Ateitininkų namų taryba 

STUDENTŲ STOVYKLA 

Š.m. rugpjūčio 15 - 22 die-
iioirlis Dainavoje vyks stu
d e n t ų s t ovyk la . T e m a : 
„Lietuva". Paskaitininkais pa
kviesti: Dovas, Šaulys, Gintė 
Damušytė, Povilas Žumbakis 
ir ponas Vaičekauskas. 

Vakarinės programos- bus 
įvairios ir įdomios. Pvz.: turė
sime „luau" prie ežero, susi
kaupimą, laužus . Penkt . 
vakare rodysime filmą „Man of 
įron" susuktą Lenkijoje, o šešt. 
vakare bus šokiai — gros 
„Vytis". 

Šeštadienį, rupgjūčio 21 d. 
ryte bus SAS suvažiavimas. 
Stovyklos vadovais bus: Pra
nas Pranckevičius (komen
dantas), Rita Dapkutė, Rima 
Janulevičiūtė, Sylvia Kučė-
naitė, Rūta Musonytė, Rasa 
Narutytė ir Edis Razma. Sporto 
vadovas bus Virgilijus Kaspu
tis. Vandens sargais bus 
Darius ir Donatas Siliūnai. 
Virėjos — Zita Šoliūnaitė, Ra
moną Rapšytė, ir Nata Zaran
kaitė (pagalbininkė). Pirmo 
šios pagalbos reikaluose padės 
dr. Mindaugas Siliūnas. 

Mokestis — 115 dol. asme
niui. Prašoma, kad stovyk
lautojai atsivežtų gydytojo liu
dijimą ir imunizacijos lapą su 
datomis. Registracija stovyk
loje vyks sekmadienį, rugpjū
čio 15 dieną, pradedant pietų 
metu. Jeigu kas norėtų skam
binti stud. stovyklos laiku dėl 
informacijos, Dainavos tele
fonas yra: 1 (313) 428-8919. 
Informaciją prieš stovyklą 
teikia: Rūta Musonytė, 10529 S. 
Kildare, Oak Lawn, 111. 60453, 
tel. (312) 422-5158. Studentų 
ateitininkų sąjungos centro 
valdyba kviečia visus stu
dentus ateitininkus į šią sto
vyklą. Būtina, kad visi atsi
vežtų ir gerą nuotaiką. 

Iki pasimatymo!! 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, seStadie 
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

Tikėjimas teisingajam sutei
kia dvi neįkainuojamas pir
menybes: nesutrukdomą ra
mybę gyvenime ir palaimingą 
viltį mirties valandoje. 

Platonas 

DR. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

M y l ė d a m a s k i e k v i e n ą 
daiktą, suprasi Dievo paslaptį 
daiktuose. 

F. M. Dostojevskį 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS ! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 5 lš t Street 

Tel. - GR 6-2400 
usitarimą pirm. ir ke*'' " 
penkt. 10-4; Seštad. 10-3 vai 

ai. 
'-9 , '«tr., 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

C -DYTOJA IR CHIRUR 
SPECIALYBĖ — NERVŲ « 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Paee "06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

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

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8: antr. 12—6; penkt. 10—U. 1—6. 

Te l . of iso ir buto: OLympic 2 -4159 | 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. po t 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Va, : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. 'r p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-29i9 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J . MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

;-n.os ir Campbell Ave. k^rr.̂ --. 
Vai: pirrr., antr. ketv. ir penki. 

3 iki 7 v. ; p. Tik susitarus 

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. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURG. .5 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

• 7il-Clžl . '-imu 5$-t-ž52 
0R. ALGiS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
_landos pagal susit.inn••-' 

Tel . 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGH 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH L. 
Valandos pagal susitarimą 

ol32 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

(staigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt. uždaryta 

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem nvt. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarim. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akim ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 73^-5149 

Vai. paga! susitarimą. Uždaryu rrt 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 .J-
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St. , Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., trec., ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr.. trec' 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 

/ 
< 
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Šešiasdešimt metų 

DE JURE 
PRIPAŽINIMUI 

. 

Lietuvių tauta, išsikovojusi 
nepriklausomybę ir pradėjusi 
kurti valstybinį gyvenimą, 

l diplomatiniais keliais ieškojo 
kaimyninių ir tolimesnių vals
tybių pripažinimo, kad galėtų 
su jomis palaikyti diplomati
nius ir ekonominius ryšius. Ta i 
nebuvo lengva, nes daugelis 
valstybių žiūrėjo į nedideles 
Pabaltijo valstybes, taigi ir į 
Lietuvą, kaip į a t p l ė š t a s 
nuo Rusijos žemes. Istorija ir 
buvusi didžioji Lietuvos kuni
gaikštija, kuri savu laiku buvo 
viena iš stipriausių Europos 
valstybių, neturėjo joms reikš
mės — istorijos naujieji politi
kai ir nepaisė. J ie žiūrėjo tik į 
Rusiją, kaip į galimą prekybos 
partnerį, kaip į pusiau laukinį 
kraštą, kuriam galės duoti eko
nominę pagalbą ir kurioje tu
rės savo prekėms gerą rinką. 
Jie nesuprato tada, kad Rusija 
jau nebuvo carų valdoma, bet 
mažos grupės avantiūristų — 
komunistų, kurie plėtė savo 
valdas buvusioje carų žemėje. 

Ne lengviau tos pastangos 
buvo dedamos ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur tuo 
metu gyveno daug lietuvių ir 
jau turėjo sąmoningai kovo
jančių už lietuvybę, Lietuvos 
nepriklausomybę ir valstybės 
kūrimąsi draugijų. Juk iš čia 
buvo siunčiami ne tik pinigai ir 
karinė pagalba, bet ir savano
riai padėti nepriklausomybę ap
ginti nuo į ją besikėsinančių 
priešų. Buvo teikiama net pa
galba vesti Lietuvai naudingą 
informaciją Paryžiuje, Švei
carijoje ir pačioje Lietuvoje. 

Kad Amerika pripažintų Lie
tuvos valstybę de jure, tai y r a 
teisėta valstybe, su kuria gali
mi diplomatiniai santykiai, lie
tuvių pastangos buvo tokios di
delės, kad net šiuo metu galima 
stebėtis. Priėjo jie ne tik prie 
valdžios aukštųjų pareigūnų, 
kurie arogantiškai atstūmė, bet 
ir prie priešingos partijos, kuri 
tikėjosi laimėti rinkimus ir bu
vo palankesnė mažųjų tautų 
atstovams. Kai laimėjo res
publikonai, kai prezidentu bu
vo išrinktas W.G. Hardingas, o 
užsienių reikalų sekretorium 
tapo Charles E. Hughes, atsi
darė kelias de jure pripažini
mui. 

De jure pripažinimas Ameri
kos lietuviams atsėjo daug dar
bo, lėšų ir vargo. Jie surinko 
milijoną parašų, kurie buvo su
rišti į 138 knygas ir 1921 m. spe
cialios delegacijos įteikti pa
čiam prezidentui Hardingui, 
dalyvaujant ir Valstybės sek
retoriui. Buvo pasikeista kal
bomis, kurias lietuvių vardu 
pasakė adv. Klimas, o atsakė 
prezidentas. 

Tai buvo pirmasis ir lemtin
gas žingsnis, nors dar ne galu
tinis. Reikėjo dar stengtis, dirb
ti, įtaigoti kongresmanus ir 
visuomenės žymiuosius ats
tovus, kad jie už tartų Lietuvą ir 
lietuvius ir kad tas žingsnis iš 
Amerikos valstybės pusės bū
tų padarytas. Tai buvo padary
ta tik 1922 m. liepos 28 d. Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje tas de 
jure pripažinimas buvo sutik
tas su dideliu džiaugsmu. Kau
ne pranešta seimui, sugiedotas 
himnas ir užantspauduotas 
vienas svarbus valstybės ne
priklausomo gyvenimo isto
rinis laimėjimas. Po to pripaži
no ir kitos didžiosios valstybės, 
kaip Anglija, P rancūz i ja , 
Japonija. 

Valstybei, žengiančiai ne
priklausomu valstybiniu keliu, 
tai buvo labai svarbu tiek vidu
je, tiek tarptautinėje plotmėje. I 

KALTAS ŽMOGUS, KAD 
PASAULY NYKSTA MlSKAl 

Rimties valandėlei 

BAŽNYČIOS SAKRAMENTAI 

susikūrusią Tautų Sąjungą, ku
rios būstinė tuomet buvo Švei
carijoje, Lietuva jau galėjo 
s i ų s t i p r a š y m ą ir b ū t i 
atstovaujama. Galėjo skirti ne 
tik paprastus delegatus atsto
vauti savo valstybės rei
kalams tik laikinai pripažinu-
s i o m s k i t ų v a l s t y b i ų 
vyriausybėms, bet jau galėjo 
užmegsti ir diplomatinius ry
šius, siųsti savo pasiuntinius 
mini8terių ar įgaliotų ministe-
rių titulu, turėti kituose kraš
tuose savo konsulus. Tai buvo 
svarbu ne tik prestižo požiūriu. 
Dar svarbiau buvo ryšiuose su 
kitų valstybių atstovais atsto
vauti ir tartis tautos interesų 
plotmėje. 

Jei jau ir anksčiau buvo su 
ka i kuriomis valstybėmis pre
k y b i n i a i , ekonominia i ir 
bendradarbiavimo ryšiai, tai 
dabar tie ryšiai atsivėrė daug 
plačiau, at idarydami duris Lie
tuvos žemės ūkio prekėms. Lie
tuva atidarė duris techniškai 
pagalbai ir prekybai su kitais 
kraštais . Tuoj pradėjo tarpti ir 
ekonominis gyvenimas, kas bu
vo labai svarbu jaunai valsty
bei Lietuvai, susikūrusiai ant 
karo griuvėsių. 

Pripažinimas de jure — teisė
ta i susikūrusia valstybe turi 
reikšmę iki šiol, nes tai ne lai
kinais, kaip de facto pripaži
nimas, bet galutinis, neatšau
kiamas, nebent valstybė, kad ir 
draugiška, atšauktų iš baimės, 
kaip tai padarė Švedija po So
vie tų Rusi jos okupacijos. 
Amerika ir dabar stipriau ar ne 
ta ip stipriai kasmet Vasario 16 
proga pasveikina ir pareiškia, 
kad ji nėra atšaukusi pripaži
nimo laisva valstybe, nors kar
ta i s paminimas tik "laisvas 
apsisprendimas", kaip tai bu
vo Kissingerio užsienio politi
kos vairavimo laikais. Gali 
džiaugtis Amerikos lietuviai, 
kad jie pripažįstami, kaip tei
sėti atstovai pavergtos tautos, 
kuri negali savo burnos atverti 
ir tik tyliai gali džiaugtis oku
pacijos nepripažinimu ar de ju
re pripažinimo tęstinumu. 

Bet šiuo metu tas "nepripaži
n imas" yra aptemdomas pa
taikavimu Sovietų ir Izraelio 
valstybėms, einančioms kartu 
ir ieškančioms "karo nusikal
tėlių", sovietiniais metodais ir 
sovietiniais dokumentais rem
damiesi. Tie teismai, tardy
mai , ieškojimai "nusikaltė
lių" tarnauja tik okupantui, 
kuris neteisėtai yra užgrobęs 
laisvas Pabaltijo valstybes ir 
y ra pavergęs daugelį kitų tau
tų. Tie teismai užtemdo istorinį 
faktą, to fakto minėjimą ir "ne
pripažinimo" popierinį pareiš
kimą, kuris sovietinio metodo 
teismuose yra paneigiamas. 
Dar daugiau—nusikalstama ne 
tik teisingumui, bet ir žmogaus 
teisėms. Ir tai nėra to ar kito as
mens reikalas, bet visų paverg
tųjų tautų atstovų, nes visi ko
voja ir kovos prieš bolševikų 
norą vergijos liudininkus nutil
dyti, prieš jo pataikūnus ir prieš 
juodąją ranką, veikiančią net 
laisvame krašte — Amerikoje. 

Minėjimą rengia Washingto-
ne Pabaltijo tautų komitetas, 
kuris žada pagerbti kuo nors 
prisidėjusius prie pabaltiečių 
vargų sumažinimo ar jų troški
mų gyventi laisvu gyvenimu 
vilčių sustiprinimo. Reikia ti
kėtis, kad bent tada bus iškel
t a s ir de jure pripažinimo klausi
m a s , kad ta politika būtų teisin
gai tęsiama ir okupacijos nepri
pažinimas būtų taikomas ne 
Lietuvai ir lietuviams. 

Pr. Gr. 

Vienas reikalas, kuris pa
saulyje gerokai primirštas ir 
tik paskutiniuoju metu ekolo
gų pradėtas viešumon kelti, 
diskutuoti, yra nepaprastu 
tempu naikinimas miškų. 
Žmogus kirviu ir moderniais 
įrankiais — buldozeriais, elek
triniais pjūklais miškus nai
kina daug greičiau negu atso
d i n a ar p a t y s m i š k a i 
pasirūpina savo giminės iš
likimu. Prie naikinimo pri
sideda ir gamtos nelaimės, 
ypač gaisrai. Apskaičiuota, 
kad nuo 1950 iki šių metų pra
džios sunaikinta pasaulio miš
kų 50 procentų. Naikinimas ei
na ir toliau. Kasmet nuo 25 iki 
50 milijonų akrų paverčiama 
tyrlaukiais ir tik mažuma tų 
plotų dirbama žemė. Erick 
Eckholm, aplinkos ekspertas, 
dirbęs Valstybės departamen
te, teigia, jog metinis sunai
kintų medžių plotas prilygsta 
Kubos didumui. Jeigu ir to
liau taip bus daroma, tai šio 
šimtmečio pabaigoje iš didžių
jų miškingų plotų, kurie šian
dien laikomi nepaliečiami, iš
liks tik atminimas. 

Miškų nykimas žmoniją pa
liečia ne vien tiesiogiai, kaip 
siaurai suprantame medienos 
stoką, bet atsilieps į miesto, 
popieriaus, plastikos trūkumą 
ir pagaliau į nepageidaujamą 
klimato pasikeitimą. Kaip tas 
pasikeitimas vyks, mokslo dar 
nėra pakankamai ištirta ir 
pramatyta. Vieni tvirtina, 
kad deginant daugiau malkų, 
dėl padidėjusio dvideginio 
atmosferoje klimatas eis šil-
tyn, per 70 metų vidutinė tem
peratūra pakils du laipsnius. 
Bus tikra katastrofa: smar
kiai aptirps abiejų ašigalių le
dynai, ir vandenynų pavir
š ius pakils 20 pėdų ar 
daugiau. George Ledec, buvęs 
Natūralių išteklių tarybos na
rys, sako, jog toks tvirtinimas 
gali kartais būti ir spekulia
cija, bet jei taip būtų, tai iki 
žmonija atsikvošės, gali būti 
per vėlu. Kiti tvirtina priešin
gai arba nekalba apie tem
peratūros kilimą. Mano, kad, 
kai neliks miškų, ten, kur dar-
bar lyja, ilgainiui pasidarys 
dykumos. Šiaurės Amerikos ir 
Europos žemės ūkio plotai 
pasidarys panašūs į Sacharą. 

Daugiausia iškertama artie-
siog sunaikinama miškų tro-
pikiniuose kraštuose. Ten ve
d a m a s nekontrol iuojamas 
miškų kirtimo ūkis. Lotynų 
Amerikoj belio tik trečdalis 
miškų ploto iš buvusio šio 
šimtmečio pradžioje; Afrikoje 
liko pusė. Tajuje tik per pasku

tinį dešimtmetį buvo išnaikin
ta ketvirtis miškų. Filipinuose 
per penkerius metus iškirstas 
vienas septindalis. Kur žmo
nės neturtingiausi, ten dau
giausia naikinami medžiai ir 
miškai. Kitokio kuro jie netu
ri, o gyventojų skaičius ne
paprastai didėja. Prasideda 
kova ne tik dėl duonos kąsnio, 
pastogės, bet ir dėl malkų. 
Vakarinės Afrikos kai ku
riose vietose, kaip sykį rašė 
"Reader's Digest", glėbis sau
sų malkų daugiau kainuoja 
nei tokio pat svorio maisto 
norma. 

G a m t a keršija. Turime 
nemalonių pavyzdžių iš Azi
jos. Nepaly, kur ankščiau kal
nai buvo apaugę miškais, ne
planingai, neapskaičiuotai ir 
per greit medžius sunaikinus, 
žemę pavertus ariamais plo
tais, jau šiandien beveik dy
kuma. Saulė išdžiovino juod
žemį, buvusią derlingą miškų 
žemę, lietus sunešė į upelius, 
upeliai į vandenyną. Indijoj, 
sakoma, vyksta dar blogiau. 
Kasmet į vandenyną nuplau
kia daugiau negu šeši bilijo
nai tonų juodžemio. Žinoma, iš 
tų gražių vietų, kur anksčiau 
buvo nepereinami miškai su 
paukščiais ir tigrais. Pietryčių 
Azijos ūkininkai, pasimokę 
ūkininkystės, norėjo praturtė
ti, ėmė kirsti miškus. Juodže
miu spėjo pasinaudoti tik ke
letą metų. Dabar ir ten jau 
niekas nenori augti. Neaugtų 
ir medžiai, jei kas norėtų klai
dą pataisyti. Kalti ne vien ūki
ninkai. Prisideda ir prekyba. 
Beveik du trečdaliai kietų me
džių ateina iš tos pačios Piet
ryčių Azijos. Tie kraštai, dau
giausia Filipinai ir Malezija, 
gyvena tik šis diena, neturi 
perspektyvų į ateitį ir nesi-
lonHinp kad tokiu temDu eks
por tuojant medį, miška i 
bus iškirsti greičiau negu per 

Romas Giedra, ok. Lietuvos re
zistencinio pogrindžio buv. daly
vis ir sovietų kalinys, ir jo žmona 
Lygija kalbasi su Jūrate Venckie-
ne- Nuotr. D. Barauskaitės 

dešimt metų. Jų kaimynas Ta-
jus dar ne taip seniai pats eks
portavo tokius medžius, šian
dien jau perka medieną, 
vidutiniškai už 100 mil dole
rių per metus. 

Amazonė iki šiol buvo 
paskutinė viltis, kurios miš
kai išlaiko ekologinį balansą. 
Jos miškų plotas — kaip Jung
tinės Valstybės. Deja, civi
lizacijos dantys ir ten jau sie
k i a . N e a p r ė p i a m u o s e 
miškuose buvo daugybė žmo
gui nežinomų faunos ir floros 
pavyzdžių. Buvo dar ir nesu
tiktų indėnų giminių, nepa
liestų, primityvių. Žinoma, 
brautis į neįžengiamus miš
kus mokslo reikalais įdomu ir 
reikalinga. Blogiau, kai žmo
gus braunasi komerciniais 
tikslais ir naikina, kas buvo 
nesunaikinta tūkstančius ar 
daugiau metų. Per paskutinį 
dešimtmetį Brazilija pratiesė 
plentą ir į amžinus Amazonės 
miškus, ėmė statydinti kaime
lius, sustojimo vietas. Nuo pa
grindinio kelio tiesiami šalu
tiniai. Ir ne vien Brazilija 
pasikėsino i tuos plotus: Peru 
planuoja Amazonės aukštu
py, iškirtus miškus, įkurdinti 
porą milijonų ūkininkų, žino
ma, ir sulaukti Nepalio nauja
kurių likimo. Ekvadoras savo 
teritorijoj ieško gazo ir naftos 
šaltinių, per mišką kerta ta
kus vamzdžiams. 

Atsodinti, atauginti miškus 
daugiausia rūpinasi tik Euro
pa, Šiaurės Amerika ir dar 
Pietų Korėja. Bet to negana. 
Dar neseniai Amerikos miškų 
žinovai tvirtino, kad šiame 
krašte vietoj sunaikintų de
šimties medžių pasodinama ir 
pasirūpinama jo užauginimu 
tik trys. 

Nepriklausomoji Lietuva po 
I pas. karo paveldėjo gerokai 
apniokiotus ir praretintus 
miškus. Didžiojoj Lietuvoj, 

kartu su Klaipėdos kraštu miš--
Kingumas siekė 19 proc. viso 
žemės paviršiaus. Tai nebuvo 
pakankama, atsimenant, kad 
XIV amžiuje miškai užėmė 
apie 60 proc. Buvo kertama ir 
eksportuojama miško nema
žai. Buvo neišvengiama, atsi
menant, kad atsikūrusiai vals
tybei daug ko reikėjo pirkti iš 
užsienio. Tačiau miškų plotas 
nemažėjo. Skubiai buvo so
dinami nauji medeliai ir įsi-
gijami nauji plotai, kurie že
mės ūkiui nebuvo l a b a i 
pelningai. Atgavus dalį Vil
niaus krašto, bendras miškų 
procentas pakilo. Ateinančios 
žinios ir statistika teigia, kad 
dabar ok. Lietuvoj miškai su-

Negali vadintis krikščioniu, 
kas nėra pakrikštytas. Visi, ku
rie yra tikrai pakrikštyti, pri
klauso krikščionių bendruome
nei , Dievo T a u t a i a r b a 
Bažnyčiai. Visi krikščionys su
daro didžiulę pasaulio krikš
čionių bendruomenę. Bet ar 
kiekvienas pakrikštytas pas
kui yra vertas krikščionio var
do, tai jau kitas klausimas. 
Kaip ten bebūtų gyvenime, 
krikštas yra išskyrimas as
mens iš kitų religijų. 

Kristus savo mirtimi ant kry
žiaus atpirko pasaulį, išlaisvi
no iš nuodėmės ir bausmės. To
kiu būdu jis davė žmonėms 
galimybę, kad jie "turėtų gyve
nimą ir kad apsčiai jo turėtų" 
(Jon. 10, 10). Tas naujasis gy
venimas, kurį vadiname die
viškuoju, nėra žmonėms duo
tas kartu su prigimtimi, bet tik 
pasiūlymas, ir žmogus pats tu
ri jį pasirinkti laisva valia. Su
teikimas dieviškojo gyvenimo 
yra malonė, kuri gaunama per 
Kristaus įsteigtus sakramen
tus. 

Iš sakramentų pagrindinis 
yra krikštas. Tai — sąlyga gau
ti visiems kitiems sakramen
tams. Kas nėra pakrikštytas, 
tas negali gauti kitų sakra
mentų. 

Lotyniškas žodis "sacra-
mentum" (graikiškai myste-
rion) reiškia kažką nepapras
to, švento, paslaptingo. Taip 
senovės romėnai "sacramen-
tum" vadino į valstybės iždą 
padėtus, neliečiamus pinigus 
(sacramentum pecuniae) arba 
karišką priesaiką (sacramen
tum militiae). Tertulijonas pir
masis pavadino sakramentais 
krikštą, sutvirtinimą ir Eucha
ristiją. Juo pasekė didieji Baž
nyčios tėvai: Kiprijonas, Hila-
rius, Ambrozijus, Augustinas ir 

daro apie 29 procentus. Būtų 
idealas, jei Lietuvoj trečdalis 
ploto būtų palikta miškui. To 
buvo siekiama nepriklau
somybės laikais. 

Miškų likimas jaudino jaut
rios sielos žmones, tokius kaip 
vysk. Baranauską, Krėvę, Gė
tę, Šilerį, Heiną ir kt. Jie pir
mieji skaudžiai pergyveno, 
kad naikinamas gražus žemės 
rūbas. Prekybininkai ir į juos 
panašūs jų balso neklauso. 
Jeigu neįvyks kokių staigių, 
griežtų reformų, pasaulį lau
kia ekologinė katastrofa. Žmo
gus, gavęs tą didelę gamtos 
dovaną, su pačia gamta elgia
si kaip su priešu — naikina, 
plėšia, žudo. 
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kiti. Nuo XII amžiaus sakra
mentų vardu yra vadinami sep
tyni regimi ženklai, Kristaus 
nustatyti ir palikti, per kuriuos 
yra gaunamos malonės. 

Taigi skramentas yra regi
mas ženklas, par inktas paties 
Kristaus, kuris reiškia ir t ikrai 
suteikia malonę. Toks sakra
mento apibrėžimas gali atro
dyti sunkiai suprantamu. Bet 
lengviau suprasime, jei įsigi
linsime į šiuos dalykus. 

Visi septyni sakramenta i tu
ri vieną bendrą dalyką — regi
mą apeigą, išorinį regimą ženk
lą. Taip krikšto sakramente 
regimas ženklas yra vandens 
pylimas (pas rytiečius į vande
nį įmerkimas) ir drauge taria
mi žodžiai: Aš tave krikštiju 
vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios. Sutvirti
nimo sakramente išorinis regi
m a s ženklas yra vyskupo ran
kų uždėj imas ir a l i e jumi 
patepimas tariant: Priimk žy
mę tau teikiamos Šventosios 
Dvasios dovanos. 

Tie regimieji ženklai yra pa
rinkti tokie, kad drauge nuro
dytų ir pavaizduotų sakramen
to pasekmes. Taip krikšte 
vartojamas vanduo, nes jis nu
plauna, valo. Jo vartojimas 
simboliškai pavaizduoja nere
gimą pasekmę, būtent sielos 
apvalymą, išlaisvinimą nuo 
kaltės. 

Tačiau sakramentiniai ženk
lai nėra vien simboliai. J i e ne 
tik pavaizduoja malonę, bet 
drauge ir ją suteikia. Taigi yra 
kuriamieji ženklai, nes sutei
kia tai, ką jie reiškia. 

Tik vienas Dievas galėjo sa
vo malonę surišti su regimais 
ženklais. Dėlto tik vienas Kris
tus galėjo įsteigti sakramen
tus, o ne Bažnyčia ar apašta
lai. Esminė malonės savybė 
yra ta, kad ji suteikiama lais
vai ir veltui paties Dievo. 

Ateistai tvirtina ir sako, kad 
Bažnyčios sakramentai kilę 
iš pagonių papročių, kai tie, no
rėdami gauti iš dievų įvairių 
malonių, atlikdavo tam tikrus 
išorinius ženklus. Taip susida
rė magija ir burtininkystė. J ą 
atlikdavo pagonių dvasinin
kai . Krikščionys, nusižiūrėję į 
tokius magikus ir burtininkus, 
pradėjo ir pas save sakramen
tų praktiką. 

Tačiau toks aiškinimas yra 
nesupratimas, kas yra krikš
čionių sakramentiniai ženklai. 
Ne jie patys iš savęs suteikia 
malonę, o vien tik Dievo pave
dimu. J i s tikintiesiems sutei
kia malones per išorinius ženk
lus — sakramentus. 

J. V. 

Kas visuomet viliasi geriau
sio, pasensta nusivylimuose, 
kas visuomet laukia blogiau
sio, sunyksta be laiko, o kas ti
ki, išsaugo amžiną jaunystę. 

S. Kirkkegaard 

Lygia i kenksmingi yra 
užsispyrėlis ir gyvatė: pir
masis tačiau yra pavojinges
nis , nes gyvatę galima užbur
ti fleitos garsu; kuo gi palenksi 
užsispyrėlį? Indų iSmintis 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA 

P E T R A S M A T E K O N A S 
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Abu sporto klubai — New Yorko LSK ir Brookly-

no LAK — priklausė centriniam organui FASKui 
(Fizinio auklėjimo sporto komitetas), įsteigtam 1953 
m. Toronte, Kanadoje. Iš Kanados, kai jo pirmi
ninku buvo A. Vaksolis, buvo atkeltas 1959 m. į New 
Yorką. 

Sportinis gyvenimas, atkėlus Faską į New 
Yorką, žymiai pagyvėjo. Čia buvo leidžiamas žurna
las „Sportas", kurį redagavo Kęstutis Cerkeliūnas, 
padedant redakcinei komisijai, į kurią iėjo Pranas 
Mickevičius, Zenonas Puzinauskas ir Antanas 
Supronas (iki 1959 m. sausio mėn. pradedant nuo 
1957 m. gruodžio mėn. buvo leidžiamas „Sporto 
Žinios", kurį redagavo Edvardas Sulaitis), surengė 
net dvejas Siaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynes, kurios vyko New Yorke: 8-toji 1958 m., 10-ji 
1960 m., dalyvavo 1958 ir 1968 m. PLB seimų sporto 
varžybose, kaip estafetės bėgime, lengvoje atleti
koje, krepšinio ir futbolo rungtynėse. Taip pat per 
Lietuvių dieną, vykusią per pasaulinę parodą 1964 
m. New Yorke, susitelkę į Rytų apygardos rinktinę, 
sužaidė 69 Regiment Armory salėje — rugpjūčio 22 d. 
9 vai. vakare — krepšinį su Siaurės Amerikos lietu
vių rinktine, kuri tik ką buvo sugrįžusi iš Australijos 
triumfališkų laimėjimų (Rytų apygardos rinktinė, 
nors gražiai ir gyvai žaidė, nedidele taikų dauguma 
pralaimėjo). 

Vėliau abu New Yorko buvę sporto klubai dėl 
įvairių priežasčių, turėdami tą patį tikslą, — išlaiky
ti sportuojančiame jaunime lietuvišką dvasią, — 
1960 m. susijungė į vieną sportinį vienetą, pasivadin
dami New Yorko Lietuvių Atleto klubo vardu, kuris 
toliau tęsia lietuvių sportinį gyvenimą, daly
vaudamas sportinėse žaidynėse, kurios vyksta ne tik 
New Yorko miesto ribose, bet ir kitose vietose, kaip 
Chicagoje lauko teniso pirmenybėse ar kitur, laimė
dami I-mą, II-trą ar III-čia vietą, o šachmatų srityje 
per įvykusias 1981 m. gegužės 16-17 d. Baltimorėje 
Šiaurės Amerikos 31-šias sporto žaidynes iškovojo 
net JAV ir Kanados meisterio čempiono vardą. 

Šachmatų sporto šaką New Yorko Atletų klubas 
vysto toliau. J is rengia net žaidynes. Jos yra 
komandinės ir invidualios. Laimėtojams skiriamos 
premijos. 

Taip pat New Yorko lietuviai sportininkai daly
vauja maratono bėgime. 1981 m. spalio 25 d. marato
no bėgime dalyvavo 20 lietuvių, iš jų 6 lietuviai suda
rė lietuvišką vienetą, o kiti bėgo atskirai, apsirengę 
kaip ir visi kiti bėgikai. Lietuviškame vienete daly
vavo šie sportininkai: Jūratė Kazickaitė, Monika 
Vainiūtė, Vaidila Darnusis iš Clevelando, Rimas 
Prižgintas iš Califomijos, Petras Vainius ir Rimas 
Gedeikis. Jie buvo apsirengę baltais sportiniais 
marškiniais, an t kurių krūtinės buvo užrašyti „Lietu
va", Vytis ir numeris. Kai kurie lietuviai, kaip Paul 
Kancler iš Gushen, New Jersey, maratono bėgime! 
dalyvavo jau 16-ka kartų. 

Lapkr ič io 13-to s s ą s k r y d i s 

New Yorke vyko net keli lietuvių suvažiavimai. 
Visų smulkiai aprašyti neįmanoma, bet visgi, nors ir 
keliais sakinėliais, norėtųsi ir juos paminėti, nes tai 
buvo ne eilinės reikšmės New Yorko lietuvių tarpe 
įvykiai. 

Pirmieji New Yorke, jei neklystų, suvažiavimą 
padarė Zarasų krašto lietuviai. Jie yra surengę net 
du suvažiavimus. Pirmas suvažiavimas vyko 1957 
m. gegužės 18 d. Lietuvių Amerikos piliečių klube, 
Union Ave., Brooklyne, o kitas 1961 m. gegužės 28 d. 
Lietuvių Atletų klubo patalpoje, 1332 Halsey St., 
Brooklyne. Tiek pirmame, tiek ir ant rame suvažia
vime dalyvavo apie 50 Zarasų krašto lietuvių ne tik 
iš New Yorko, bet ir iš kitų Amerikos ir Kanados 
vietų. 

Per suvažiavimus buvo pagerbti vienos minutės 
atsistojimu žuvę per karą ar mirę šio krašto lietu
viai, apsvarstyta kun. Jono Steponavičiaus kapo 
tolimesnis išlaikymas (kun. dr. J . Steponavičius mirė 
1947 m. gruodžio 8 d., palaidotas St. Wolfgang-Pied-
hof kapinėse, Wangene in Allgau) ir apsvarstyt i kiti 
reikalai bei išrinktas komitetas, kurio t ikslas 
palaikyti tarpusavius ryšius tarp Zarasų krašto lietu
viu, išsisklaidžiusiu DO visa pasaulį. Antram* 
suvažiavime dalyvavo ir poetas Faustas Kirša, kilęs 
iš Zarasų apskrities, Antalieptės valsčiaus. 

New Yorke suvažiavimus dar buvo surengę 
Lietuvių gydytojų sąjunga, ateitininkai, Lietuvos 
Vyčiai, LMK federacija, Tautos Fondas ir Lietuvių 
Kultūros Židinio fondas. Visi suvažiavimai vyko 
išskyrus tik Lietuvių gydytojų sąjungos <gydytojų 
suvažiavimas vyko 1961 m. birželio 24 d. Park Shera-
ton Hotel, Manhattane), Kultūros Židinyje. 
Suvažiavimuose dalyvavo ne tik atstovai iš JAV, bet 
ir iš kitų kontinentų. LMK federacijos suvažiavime, 
vykusiame 1981 m. spalio 24 d., dalyvavo net Ona 
Baužienė iš Sydney, Australijos, o visos kitos — 37 
atstovės — iš Chicagos, Philadelphijos, Washmg-
tono ir kitų vietų. 

' 

(Bus daugiau) 
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ASMENYBĖS KULTAS 
SOV. SĄJUNGOJE 

A. a. skautininkas, žurnalistas ir visuomenininkas prof. A. 
Kuprionis, liepos 8 d. miręs Los Angeles, Californijoje. Nuo
traukoje matome jį su gen. Stasiu Raštikiu, abiem švenčiant 
brandaus amžiaus sukaktis. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
P R O F JONĄ K U P R I O N l 

A M Ž I N Y B Ė N 
P A L Y D Ė J U S 

Prof. Jonas Kuprionis, gyve
nęs Van Nuys, Californijoje, 
liepos 8 d., baigdamas 81 me
tus", staiga mirė savo namuose. 
Liepos 12 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Los Angeles, buvo su
kalbėtas rožančius. Pamal
doms vadovavo ir mirusį 
gražiu žodžiu prisiminė prel. J. 
Kučingis. Prie karsto visą lai
ką pasikeisdami budėjo skau
tai. Kitą dieną buvo gedulin
gos Mišios, aukojamos kun. dr. 
V. Bartuškos. Lekcijas skaitė 
A. Dabšys. Giedojo solistai A. 
Polikaitis ir R. Dabšys, vargo
nais pritariant komp. B. Bud-
riūnui. Ilga automobilių vilks
tinė palydėjo velionį į Forest 
Lawn kapines, kur jis jau prieš 
keletą metų čia buvo nusipir
kęs sklypą. Paskutines laido
tuvių apeigas atliko taip pat 
kun. dr. V. Bartuška, dalyvau
jant prel. P. Celiešiui. Sugiedo
jus Lietuvos himną, organiza
cijų, kuriose jis aktyviai 
dalyvavo, ir jo draugų vardu su 
mirusiu atsisveikino ir arti
miesiems užuojautą pareiškė I. 
Medžiukas. Po to A. Bulota gi
minių vardu pakvietė visus į 
Tautinius namus pietums. Čia 
prel. P. Celiešius lietuvišku 
papročiu sukalbėjo maldą, o 
mirusiojo atmintį pagerbdami 
galėjo paaukoti per M. Naujo
kaitį skautų organizacijai, nes 
velionis iš jaunystės joje uoliai 
reiškėsi ir iki paskutinių dienų 
g y v e n o s k a u t y b ė s dva
sia. Prof. J. Kuprionis, gavęs 
Michigano universitete ma
gistro laipsnį, nuo 1952 m. bu
vo pakviestas profesorium į 
Louisianos politechnikos insti
tutą ir šiek tiek vėliau — to pat 
vardo techniškųjų mokslų uni
versitetą. Čia pasižymėjo savo 
dideliu moksliniu įnašu miški
ninkystės srityje; ypač didelį 
darbą atliko įsteigdamas egzo
tinių medžių arboretum (bota
nikos sodą), kur buvo pasodin
ti medžiai ir krūmai iš visų 
pasaulio žemynų; išvesta alėja 
su charakteringais 50 Jungti
nių Amerikos Valstijų me
džiais. Pasodintas buvo ir Lie
tuvos ąžuoliukas, kaip tvirto 
lietuviško charakterio simbo
lis. 

1970 m. pasitraukęs iš uni
versiteto į pensiją, apsigyveno 
Californijoj. Čia nebuvo užsi
daręs siaurame šeimos ir arti
mųjų ratelyje, bet plačiai įsi
jungė j visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą. Aktyviai dalyvavo 
LB-nės, ateitininkų sendrau
gių, skautų, žurnalistų, lietu
vių miškininkų, radijo valan

dėlės darbuose, sutiko būti 
renkamas į valdybas. Lietuvių 
Žurnalistų sąjunga buvo jį išsi
rinkusi savo centro valdybos 
pirmininku, o pasibaigus ter
minui ir centro valdybą perkė
lus į Chicagą, išrinktas Los An
geles skyriaus pirmininku. 
Nors kitoms organizacijoms 
formaliai nepriklausė, bet su jo
mis mielai bendradarbiavo ir jų 
veikloje talkino. 

Prieš keletą metų prof. Kup
rionis buvo pakviestas pager
bimui į Louisianos universite
tą , k u r i a m e j i s b u v o 
pasižymėjęs, atlikdamas moks
linio tyrinėjimo darbus. Rus-
ton miestelyje buvo paskelbta 
jo diena, pastatyti sutikimo 
garbės vartai ir svarbiausia de
dikacija — jo vardu pavadintas 
arboretum. Tokiu būdu jis kaip 
lietuvis mokslininkas įamžino 
savo vardą šio krašto miški
ninkystės mokslo istorijoj. 

Nors velionis gyveno toli nuo 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos, bet retas buvo sekma
dienis, kad jis nedalyvautų pa
maldose Lietuvių bažnyčioje. 
Retas buvo ir lietuvių renginys 
ar susirinkimas, kuriame jis ne
būtų dalyvavęs. Ne tik daly
vaudavo, bet ir apie tai gražių 
reportažų formoje skaitydavo
me jo aprašymus spaudoje. 
Turbūt paskutinis toks aprašy
mas "Drauge" pasiekė mus tą 
dieną, kai kalbėjome rožančių 
už jo sielą bažnyčioje. Staigus 
jo netekimas giliai paveikė ne 
tik jo artimuosius, bet ir visus 
Los Angeles ir apylinkių lietu
vius; jo netekimas yra didelis 
nuostolis visai lietuvių išeivi
jai. Amžinos atminties prof. 
Kuprionis paliko našlę Mariją, 
kuri buvo jo darbų dalininkė ir 
rėmėja, dukteris — Danutę An-
kaitienę ir Dalią Dudienę su šei
momis Californijoj bei sūnų 

Paryžiuje leidžiamo lenkų 
kalba žurnalo, "Kultūra" 1982 
m. 5,416 (gegužės mėn.) nume
ryje, skyriuje apie š.m. balan
džio mėn. įvykius paskelbta ši-
t o k i a i n f o r m a c i j a : 
"Neįtikėtinas sumanymas: 
Lenkijos liaudies respublikos 
Moterų susivienijimo (esmėje, 
tai politinė organizacija) ini
ciatyva nutarta Barboros Rad
vilaitės palaikus perkelti į 
Vavelį. J i turinti būti palaido
ta greta Žygimanto Augusto 
sarkofago. Su tuo surištos iškil
mės numatomos š.m. gruodžio 
4 dieną". Tai viskas. Tos infor
macijos reikalu tame "Kultū
ra" numeryje nėra jokių kitų ži
nių. 

Barbora Radvilaitė, gimusi 
apie 1520 - 22 m. vyriausiojo 
Lietuvos hetmono ir Vilniaus 
kašteliono Jurgio Radvilos 
duktė, Lietuvos valdovo Žygi
manto Augusto žmona, ano lai
ko titulu Lenkijos karalienė ir 
Lietuvos didžioji kunigaikštie
nė. 

Žygimanto Augusto 1547 m. 
slaptos vedybos su Barbora 
sukėlusios audrą net politinia
me Lietuvos - Lenkijos valsty
bės gyvenime. Net ir Žygiman
to Augusto tėvas Žygimantas, 
vadinamas Seniu, viešai buvo 
pasisakęs prieš tas vedybas. 
Arši akcija prieš tas vedybas ir 
Barborą įvairiausiais pagrin
dais buvo varoma visuomenė
je, seime, net reikalaujant, kad 
Žygimantas Augustas Barbo
rą pamestų. Čia didelį vaidme
nį suvaidino Žygimanto Au
gusto motiną, karalienė Bona, 
kuri įvairiausių intrigų pagal
ba bandė Žygimantą Augustą 
atskirti nuo Barboros, būdama 
įsitikinusi, kad tas esąs per 
silpnas būti valdovu ir kad jai, 
t.y. Bonai, priklausanti valsty
bėje pirmaujanti vieta. Tų intri
gų esmę sudarė lenkų ponų bai
mė, kad per Barborą neiškiltų 
Radvilų šeima ir kad dėl to lie
tuvių - lenkų santykiuose 
nesustiprėtų Lietuvos vaid
muo. Nežiūrint į intrigas, 
šmeižtus, Žygimantas Augus
tas, 1548.IV.1 d. mirus Žygi
mantui Seniui, tapęs Lietuvos -
Lenkijos valdovu, visus tų 
vedybų priešininkus privertė 
nusileisti. 1550.XIL7 d. Barbo
ra Krokuvoje buvo vainikuota 
karaliene. Tačiau jos gyveni
mo dienos ėjo prie galo. Ji, vis 
dažniau sirguliuodama, greit 
pajuto nepagydomai serganti. 
Nežiūrint į jokias pastangas 
1551.V.8 d. Barbora mirė. Len
kų istorinėje literatūroje iki šiol 
vis dar ginčijamasi dėl Barbo
ros ligos ir jos mirties priežas
ties. 

Išklausydamas prieš mirtį 
Barboros reikštą norą būti pa-

J . D A I N A U S K A S 
laidota ne Lenkijoje, kur ji tiek 
daug intrigų bei persekiojimų 
buvo iškentėjusi, bet Lietuvoje, 
Vilniuje, Žygimantas Augus
tas Barboros palaikus palai
dojo Vilniuje. Tai jis padarė ne
žiūrint į prašymus net Radvilų. 
Iš Krokuvos gedulinga eisena 
iškeliavo gegužės 25 d. Ta kelio
nė iš Krokuvos į Vilnių užtruko 
daugiau kaip tris savaites. 
Žygimantas Augustas veik vi
są laiką Barboros karstą lydė
jo eidamas pėsčiomis. Nakčiai 
karstas buvo padedamas pa
kelės bažnyčiose, vietos kuni
gams atlaikant egzekvijas. 
Valdovas, sekdamas karstą, 
brido purvinais, dulkinais 
krašto kelias, daugiau per tas 
tris savaites pamatęs i š arti 
krašto žmonių, nei per visą sa
vo gyvenimą jų buvo sutikęs. 

Ta palaikų ir valdovo kelio
nė užantspaudavo Barboros 
amžino poilsio vietą. 1551 m. 
birželio 23 d. Barboros palai
kai buvo palaidoti Vilniaus ka
tedros Šv. Kazimiero koplyčio
je, greta Žygimanto Augusto 
pirmos žmonos Elžbietos Aust
rės sarkofago. Barboros palai
kai 1931 m. buvo a t ras t i Vil
niaus katedros požemiuose, 
kur jie, kiek žinia, ir daba r yra. 

Istorinė tikrovė, kurios šak
nys glūdi ano laiko lenkų 
neapykantoje ir baimėje, kad 
Lietuva galinti nutolti nuo Len
kijos, Barboros palaikus am
žiams surišo su Vilniumi. Vil
nius šiandieninei Lenkijai yra 

inž. Algį su šeima Ohio valsti
joj. Visiems jo artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojau
tą. 

Tegul jo sielą apgaubia ra
mybė amžinojo gėrio karalys
tėje, o šviesus jo atminimas 
ilgai telieka mumyse. 

Ig. Medžiukas 

užsienis, priedui "didžiojo bro
lio valdomas ir be kurio, t.y. be 
Maskvos, leidimo jokie palai
kai iš "Lietuvos SSR" negali 
būti perkelti į "Lenkijos SSR". 
Ar tas Lenkijos Moterų susi
vienijimas jau y ra susitaręs su 

Maskva, kad "atskirtą" nuo vy
ro Barborą pagaliau "sujung
tų" su vyro palaikais? Įdomu, 
kodėl gi nieko nekalbama apie 
tuo pat "pagrindu" perkėlimą 
Elzbietos Austrės, Žygimanto 
Augusto pirmos žmonos, palai
kų, irgi "atskir tų" nuo vyro val
dovo Žygimanto Augusto pa
laikų? 

Manau, kad čia tas Lenkijos 
Moterų "susivienijimas" — tė
r a tik pr iedanga pačios Mask
v o s s u m a n y m u i atsikratyti 
Barboros Radvilaitės palaikų 
i š L i e t u v o s , jau vien savo pa
varde liudijančių apie senosios 
Lietuvos didingą praeitį, ku
rios (horribile dictum — baisu 
pasakyti!) lietuviai ne tik neno
ri pamiršti , bet vis ją primena 
(žiūr. J . Grušo "Barbora Rad
vilaitė", daug kartų spaus
dinta ir vaidinta Lietuvoje ar 
net V. Misevičiaus "Karalie
nės Barboros juokdarys", 1980 
m. Vilniuje). 

Palikite ramybėje Lietuvos 
valdovės Barboros palaikus. 
Tegul jie ilsisi ten, kur ji pati pa
noro būti palaidota ir kur j ą am
žinam poilsiui atlydėjo ir pali
k o j o s v y r a s , v a l d o v a s 
Žygimantą Augustas. Pa t i Bar
bora nepanoro būti palaidota 
Krokuvoje! 

Vasario 16 gimnazijos direktoriaus išleistuvės. Kalba vysk. 
A. Deksnys, dešinėje — O. Kavaliūnienė. • 

Nuotr. M. Šmitienės 

JONINĖS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 

Los Angeles JAS nariai Andrius Gedminas (prie pianino) ir 
Kęstutis Gorodeckas atlieka melodeklamaciją šeimos šven
tės programoje. 

Nuotr. A. Polikaičio. 

Penktadienis, birželio 25 d., 
Vasario 16 gimnazijoje vyksta 
paskutinieji pasiruošimai Joni
nių šventei. Lietuvių darbo kuo
pos vyrai atvažiuoja ir sustato 
tris dideles palapines gimnazi
jos parke. Mokiniai suneša suo
lus ir stalu8.Virtuvėje moterys 
kepa pyragus ir lašiniuočius. 
Parke dar reikia prijungti gar
siakalbius ir lempas apšvie
timui, mokyklos pas ta te išsta
tyti mokinių ir mokytojų meno 
kūrinius, o tuo tarpu jau prade
da suvažiuoti pirmieji svečiai iš 
Muencheno, Salzgiterio, Bre
meno... Gimnazija tikisi, kad 
Joninėse dalyvaus 300 žmo
nių. Bedirbant tenka pasižiū
rėti į dangų, kuris yra vienos 
spalvos — pilkos ir š tai bežiū
rint pradeda lyti. Bet Joninės 
tik rytoj, vieni kitus raminam. 

Šeštadienis, birželio 26 d. Ir 
vėl tas pilkas, liūdnai atrodan
tis dangus. Reikalui e san t Jo
nines teks švęsti pilies salėje ir 
gimnazijos valgykloje, bet dar 
nepasiduodam. 2 vai. po pietų 
įvyksta gimnazijos mokinių tė
vų susirinkimas. Šia proga tė
vų komitetas atsisveikina su 
gimnazijos direktorium Jonu 
Kavaliūnu, kuris vasarą grįžta 
su žmona atgal į Ameriką. Tė
vų komiteto pirmininkas R. Bi-
tautas įteikia direktoriui vari
nę lėkštę, kurioje matyti 
lietuviška šokėjų porelė. Visų 
tėvų vsrdu R. Bitautas dėkoja 
J. Kavaliūnui už dvejų metų 
direktoriavimą — darbą, kuris 
pareikalavo daug energijos, 

kantrybes ir pasiaukojimo. Tė
v a m s p r i s t a t o m a s nau j a s 
Vasario 16 gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas. 

Tuo tarpu palapinėse dar
bininkai skuba sustatyti savo 
prekes. Vienoje palapinėje 
pardavinės įvairiausius gėri
mus ir kepsnius, kitoje bus ka
vinė, o d a r kitoj — loterija. Gim
nazijos kiemas jau perpildytas 
automobiliais. Svečiai aplan
ko gimnazijos pastate įrengtą 
mokinių ir mokytojų — Jūratės 
Lemkienės, Alfonso Krivicko ir 
Edmundo Kaciucevičiaus me
no parodą. Visi renkasi prie 
mokyklos laiptų 4 vai., kur kun. 
A. Bernatonis atnašauja šv. 
Mišias. Debesys prasisklaido ir 
pasirodė saulė. Po šv. Mišių vi
si nueina į gimnazijos parką, 
kur direktorius J. Kavaliūnas 
oficialiai atidaro Jonines. Mo
kyt. A. Krivickas ir kun. Pr. Skė
rys svečiams paaiškina Joni
nių reikšmę bei jos tradicijas. 
Mokyt. J . Vaičiulaitytės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
pašoka tris šokius. A. Krivic
kas praveda įvairius žaidimus 
— varžybas, kuriose dalyvauja 
mokiniai, jų tėvai, svečiai ir net 
kunigai. 

Palapinėse darbininkai vos 
spėja aptarnaut i visus ištroš
kusius bei išalkusius svečius. 
Gimnazijos mokiniai pardavi
nėja savo laikraštėlį, o Vokie
tijos Lietuvių Jaunimo sąjun
ga plat ina dainorėlį, kurį tik tą 
pačią dieną pars ivežė i i 
s p a u s t u v ė s . D a i n o r ė l i s 

Oficialioji propaganda 
įtemptai skleidžia Sov. Sąjun
goje Brežnevo "kultą", rašo 
"Russkaja Mysl", leidžiamas 
Paryžiuje. Puošniais žodžiais ir 
įmantriais posakiais valdžiai ir 
niekam nežinomi pataikūnai 
garbina nesrmus eilinio "visų 
mokslų korifėjaus" nuopelnus. 
Taip pvz. vienas iš pirmaeilių 
pataikūnų Sov. Sąjungoje ap
saugos mini8teri8 Ustinov 
"Pravdoje" gegužės 9 d. Hitle
rio pralaimėjimo 37 metų su
kakties proga rašo: "Kario—iš-
laisvintojo, komunis to — 
fronto kovotojo geriausieji 
bruožai teisėtai susiję su L. I. 
Brežnevo vardu. Baimės neži
nantis komisaras, talentingas 
organizatorius ir auklėtojas, jis • 
turėjo didelį autoritetą kauty
nių draugams, visuomet buvo 
tarp jų ir vedė juos į žygius prieš 
priešus vardan pergalės". 

Gegužės 8 dieną Maskvos ra
dijas pranešė, kad išleista kny
ga, dedikuota "18-s armijos ka
ro žygiui per didįjį tėvynės 
karą". 

Radijo pranešėjas paaiški
no: "Garbingas 18-os armijos 
žygis. Aštrios kautynės ir did
vyriškas kovas ji turėjo prie 
Malajos Zemlios irNovorossijs-
ko. Daugiau kaip 200 dienų ko
va— tai karžygiškaepopėjaapie 
bebaimiškumą ir narsumą so
vietiškų karių. 

Ir per tas įnirtingas kovas 18 
os armijos kariai viską išlaikė, 
atsilaikė prieš priešą ir nugalė-

pavadintas "Subatos Vakarė
lį" ir jame yra 119 lietuviškų 
dainų su gaidom ir tekstais. Ne
trukus ir Amerikos lietu viai ga
lės jį įsigyti. 

Į Jonines atvyksta ir Vo
kietijos parlamento narys dr. 
C.O. Lenz, apskrities valdybos 
vicepirmininkas dr. C. Wolf ir 
visa eilė apskrities ir miesto 
tarybos narių. 

Starkenburgo dūdų orkest
ras atlieka publikai programą. 
Gimnazijos tautinių šokių gru
pė vėl pasirodo su keliais šo
kiais. Pilies salėje vyksta šo
kiai, kuriems &iJ,~ <rimnazijos 
kaimynas E. Rhein. Suie^ -
apie 11 vai. vakaro, apšviečia
ma pilis, kurios bokštą puošia 
Lietuvos ir Vokietijos trispal
vės. Užkuriamas laužas ir visi 
pradeda dainuoti. Gimnazijos 
skautai praveda programą ir 
tuo metu atkeliauja lietus. Kai 
kurie bėga į palapines, bet dau
gumas spėja nubėgti į pilies sa
lę. Salė perpildyta, bet kaip 
nors atsiranda vietos šokiams. 
Visi linksminasi iki 3 vai. ryto. 

jo". Taigi, maždaug dvejus me
tus jos politinį skyrių vedė 
Brežnevas. Kaip reikėjo tikė
tis, "toje knygoje plačiai atsis
pindi L. I. Brežnevo daugiapu-
siška veikla". Knygos autoriai 
čia pradėjo giedoti: "Didelis 
prieškarinis patyrimas organi
zuotos politinės veiklos, princi
pingumas, didelė atsakomybė 
dėl pavesto reikalo, milžiniš
kas darbštumas leido L. Brež
nevui įtaigauti karių kautynių 
veiklą. Kartu su armijos vadu, 
karo taryba, štabu, armijos vir
šininkais ir karo tarnybomis 
draugas Brežnevas sprendė su
dėtingas problemas kariškų 
operacijų ir jų įvykdymų, rūpi
nosi grupavimu kariškų dali
nių, rūpinosi, kad kariai turėtų 
maisto ir aprangos ir kritiš
kais momentais savo asmeniš
ku pavyzdžiu įkvėpdavo ka
riams ir viršininkams tvirtą 
įsitikinimą į pergalę". 

Žodžiu, Brežnevas buvo virš 
visų, gudresnis už visus, svar
besnis už visus, net už armijos 
vadą, kurį radijo pranešėjas 
net vardu nepamini. Ir toks, pa
lyginti, antraeilis epizodas, 
kaip mūšis prie "Malajos Zem
lios" išpučiamas kuone iki ant
rojo Staliningrado didumo. 

Tas tuščiažodžiavimas 
skamba šlykščiai ne vien dėl to, 
kad kelia į padanges "vado" vi
sai "kuklius" kario ir poeto nuo
pelnus, bet ir dėl kitų priežas
čių, sakysime, istorinių 
samprotavimų. Juk kai nu
mirs Brežnevas ir jo kultas tuoj 
pasibaigs. Ir ne vien pasi
baigs, bet pavirs į pažiūrų prie
šingumus, kaip jau buvo su Sta
linu, Malenkovu, Bulganinu, 
Chruščiovu ir kitais iš sovieti
nės istorijos. Jo pasekėjai pra
dės mums aiškinti, kad Brež
nevas ta i čia, tai ten nusižengė, 
nesuprato, padarė "stambias 
klaidas" ir, kad reikalinga at
statyti Lenino partijos vado
vavimo normos. 

Pagal oficialią sovietinę in
terpretaciją po Lenino į vyriau
sią vadovybę sugebėjo iškilti 
tiktai niekšai, kurių net pavar
dės po jų mirties įsakyta nemi
nėti. 

T.-

Kai Japoniją perduodant 
kalbėjau, kad pasaulio proble
mas tegalima teologiškai 
išspręsti, daugelis manė, kad 
aš netekau proto. Dabar aš esu 
dar labiau tikras dėl to, ką 
pasakiau anuokart. Pasaulio 
sunkumų pagr indas yra 

Joninėse dalyvavo daugiau dvasinės rūšies. Ūkio ir poli-
kaip 500 žmonių, iš jų gera šim
tinė buvusių Vasario 16 gim
nazijos mokinių. Ši Joninių 
šventė vėl tapo įrodymu, kad 
Vasario 16 gimnazija yra visos 
Vokietijos lietuvių centras. 

M. Dambriūnaitė -
Šmitienė 

tikos nesantvarka yra tik 
paviršutiniai ženklai. Visų 
mūsų sunkumų šaknis yra 
religinio tikėjimo stoka. Kuo 
anksčiau mes tai pamatysi
me, tuo anksčiau susilauksi
me tvarkos ir taikos. 

Gen. McArthur 

premija 

autoriai, 
mažesnis 

TRISDEŠIMT ANTRASIS „DRAUGO" ROMANO 

K O N K U R S A S 
1. Dienraštis „Draugas" skelbia dailiosios prozos: 

romano, apysakos trisdešimt antrąjį konkursą. Rank
raščius įteikti paskutinė data yra 1982 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausio kūrinio autoriui skiriama 2,000 dolerių 
premija. Mecenatas yra IRENA VINCLOVIENĖ (savo 
vyro a.a. Vaclovo atminimui). 

Komisijai neradus tinkamo kūrinio, 
neskiriama. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys 
Rankrašt is turi būti parašytas mašinėle, ne 
kaip 200 romaninio formato puslapių. 

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konkurso 
komisijai, „Draugas", 4545 West 63rd Street, Chicago 
111. 60629. ^ * 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasi
rašyti slapyvardžiu, o atskirame voke pažymėti tikrąją 
pavardę, adresą ir telefoną, taip pat įrašant kūrinio 
antraštę ir pasirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai 
išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas tik laimėjusio 
autoriaus vokas. 

6. Dviejų tūkstančių dolerių premiją gavęs autorius 
be papildomo honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia 
„Draugui", įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir 
išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru leidiniu. 
Premijos nepaskyrus, autoriai spausdinimo sąlygas nu
spręs, susitarę su „Draugu". 



" * % » iŠ STOKHOLMO 
Į CHATYNĄ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 24 d. 

Po pamaldų liepos 4 d. lietuvių bažnyčioje Lon
done, Anglijoje, minint kun. J. Sakavičiaus, MIC, 
50 metų kunigystės sukaktį. Iš kairės: kun. K. 
Grzymala, MIC, kun. Vincentas Meškėr.as, bažnt-

tinės tarybos kasininkas — Alf. Knabikas (su kry
žium), jubiliatas kun. J. Sakevičius, MIC, kun. 
Step. Matulis, MIC, kun. M. Lambert (kaimyninės 
parapijos klebonas) ir kun. Aleksandras Geryba. 

KALĖDOJIMAS- EFEKTYVI 
KONTAKTO PRIEMONĖ 

Mintys lietuviškų parapijų metais 
Jeigu z&ūsų lietuviškų pa

rapijų metų paskelbimo ini
ciatoriai ir centrinis lietuviškų 
parapijų metų komitetas savo 
atsišaukimuose ragina šiais 
mums ypatingais metais at
gaivinti lietuviškus religinius 
papročius, tai pirmoje eilėje rei
kėtų atgaivinti kalėdojimą. Ko
dėl "atgaivinti"? Negi čia 
išeivijoje jau visai nebekalė-
dojama arba, grynai lietuviš
kai kalbant, parapiečiai savo 
klebonų jau visai nebelanko
mi? Lankyti gal ir lankomi, 
bet jei tai daroma kalėdojimo 
vardu, tai čia tas kalėdojimas 
kai kuriose parapijose toli gra
žu nebe toks, koks jis būd—~ 
Lietuvoje ir koks jie •-? tiki ^ u 
turėtų būti. 

E d k^s g£i past • oės, x;ad : 
ne Lietuva, bet visai kitas 
kraštas, kitokie laikai, kitokie 
net ir tie patys kitokioje kultū
roje išaugę mūsų lietuviai. 
Pažiūrėkime tad, argi toks 
kalėdojimas, koks jis buvo Lie
tuvoje, būtų jau toks visai sve
timas ir abejingas dalykas. 

Lietuvoje kalėdojimas para
pijos gyvenime buvo viena iš 
svarbiausių tiesioginės komu
nikacijos priemonių klebono su 
savo parapiečiais. Pagal Lie
tuvių snciklopediją tiesioginis 
kalėdojimo tikslas buvo pažin
ti savo parapiečius, jų mo
ralinę būklę, patikrinti jų ti
kėj imo t i e sų ž inoj imą, 
paraginti atlikti religines prak
tikas, aplankyti ligonius ir 
pan. Paprastai kalėdojimo me
tu klebonas patikrindavo ypač 
jaunime tikėjimo tiesų žino
jimą, apdovanodavo lan
komuosius paveikslėliais, 
knygelėmis sudarydavo para-
piečių statistikai sąrašus, pasi
kalbėdavo su lankomaisiais, 
pasiklausinėdavo apie šeimos 
rūpesčius, reikalus. Nepriklau
somybės laikais paplatindavo 
net spaudą, pasiteiraudamas, 
ar ateina į šeimą koks laikraš
tis. Jei ne, paragindavo užsi
sakyti ir pats surinkdavo pre
numera t ą . K a i p š i t oks 
kalėdojimas būtų reikalingas 
šiandien, šiais lietuviškų para
pijų metais! 

Kun. J . Staškus, kaip jau bu
vo minėta, siūlė, kad parapijos 
taryboje būtų vienas asmuo ar 
vienetas, kuris rūpintųsi para-
piečių telkimu. Mano nuomo
ne, daug efektyvesnis būdas 
sutelkti lietuvius į lietuvišką 
parapiją būtų tada, kai tai 
atliktų klebonas ar kitas kuris 
parapijos kunigas. Tiesa, kad 

A . MASIONIS 

parapijos gyvenimas yra ne 
vieno klebono, bet visų para-
piečių reikalas, tačiau kle
bonas šioje srityje turi visą mo
r a l i n į a u t o r i t e t ą i r 
paklausinėti ir paraginti, o be 
to, jis gi vis tiek turi kalėdoti, 
tad šiais parapijos metai« jis 
galėtų iš karto nušauti du zui
kius. 

Aišku, kad šioje akcijoje turi 
dalyvauti visi parapiečiai, jei 
jiems rūpi savo parapiją išlai
kyti ir dar ją sustiprinti, bet jie 
daug gali padaryti kitokiu bū
du. Jie pvz. gali sudaryti para
pijos gyvenime nedalyvaujan
čių l i e tuv ių s ą r a š u s 
kartoteką, suregistruoti nau
jai atvykusius lietuvius į para 
pijos ribas, painformuoti juos 
apie galimybes priklausyti 
parapijai, apie pamaldų tvar
ką, parengimus ir kita. Paga
liau jie gali talkinti klebonui 
šiais parapijų metais net ir 
kalėdojant. Paprastai klebo
nas kalėdoja su savo zakris

tijonu, kuris kleboną dažnai ir 
pavežioja. Kodėl šiais metais 
negalėtų tai padaryti kuris 
nors mūsų lietuviškųjų organi
zacijų valdybos narys, ypač 
l:uris turi visuomenėje didesnį 
autoritetą. Šitokiu būdu būtų 
įtraukti į šią akciją ir parapie
čiai. 

Be to, šiais parapijų metais 
reikėtų aplankyti ne tiek para
piečius, tuos nuolatinius, išti
kimus bažnyčios lankytojus, 
kiek ir tuos kurie kada nors 
parapijai priklausė, o dabar 
jau nebepriklauso, ir tuos, ku
rie dar niekad jai nepriklausė, 
bet tikėjimo atžvilgiu yra pozi
tyvaus nusiteikimo žmonės. 
Reikėtų čia elgtis pagal Evan
gelijos pavyzdį, kur aprašo
mas geras piemuo, kuris palie
ka prie jo pasilikusias 99 avis 
ir eina ieškoti vienos, nuo jo 
kai <mės pasitraukusios. 

Šitokį parapiečių lnakymą -
kalėdojimą nereikėtų atidėti 
Advento laikui ar po Kalėdų, 
kaip buvo daroma Lietuvoje 
arba kad ir čia, kur dar kalė-
dojama. Lietuvoje būdavo šis 
laikas parenkamas dėl to, kad, 
ypač kaimuose, žmonės anks
čiau dar būna prie lauko, miš
ko ir kitokių darbų, č i a pas 
mus laikas tokio svarbaus 
vaidmens nevaidina. Reikėtų 
pradėti tuoj pat nuo rudens, 
kada visi jau yra užbaigę viso
kias vasaros atostogas ir iš
važiavimus. 

Pradžioje esu minėjęs, kad 
čia kalėdojimas yra toli gražu 
ne toks kaip Lietuvoje. Ir tik
ra i žinau tokių parapijų, kur 
kalėdojimas yra tik atmestinis 
reikalas. Yra tokių vietų, kur 
klebonas, neradęs parapiečių 
tuo laiku namie, kai toje a r ki
toje gatvėje buvo paskelbtas 
kalėdojimas, praneša, kad jis 
daugiau ten neateis, nebent ta 
šeima pat i jį pasikvies j am ir 
jiems patogiu laiku. Šitoks 
kalėdojimas — tai ne kalėdoji
mas , nes daugelis parapiečių, 
kurie nė ra jau tokie uolūs, gali 
jau ir visai klebono nekviesti. 
Kiti mano , kad jei specialiai 
savo nusta****" ^ i k u kviesi tai 
jau reikės r v<-. sinti, o ne visi 
gi yra linkę tai daryti. 

Vis dėlto reikėtų, kad šitokiu . 
atveju pats klebonas parodytų 
savo iniciatyvos ir pats susi
siektų su tokiais parapiečiais, 
kurie liko neaplankyti. Sunku 
tikėti, kad net ir nelabai uolus 
parapietis a r net ir visai nepri
klausąs parapijai atsisakytų 
priimti kunigą į savo namus, 
jei ne kalėdoti, tai bent pasi
kalbėti. 

E inan t prie pabaigos, norisi 
dar kar tą pabrėžti, kad pa
skaitomis ir 8varstybomis nau
jų parapiečių nepritrauksime. 
Negalima teigti, kad paskai
tos, svarstybos ir minėjimai vi
sai nereikalingi. J ie visai tvar-
k o j , b e t n e n a u j i e m s 
parapiečiams telkti, o tik jau 
esamų dvasią sustiprinti. \ jas 
ateis dažniausiai tik tie, kurie 
parapijai jau priklauso ir iš
tikimai bažnyčią lanko. To
kios mintys čia rašančiam 
ateina, pažiūrėjus į numatytas 
kai kuriems mėnesiams pa
skaitų temas. 

Galutinė išvada. Jei norime 
sugrąžinti visus lietuvius, išbė
gusius į priemiesčius, į savas 
parapijas, kaip buvo užsimota 
lietuviškų parapijų metų ini
ciatorių ir kaip tie uždaviniai 
buvo pakartoti tik "kitais žo
džiais" (kaip jie patys yra pa
stebėję) dabartinio Lietuviškų 
parapijų komiteto, reikia daug 
konkretesnių planų ir metodų, 
kad pasiek tumėm ir tuos, ku
rie yra nuo mūsų nutolę, nes, 
kaip gegužės 20 d. "Tėviškės 
Žiburių" vedamajame pasaky
ta, "iš popierinių užmojų retai 
teats iranda veikla". 

Skandinave spauda neseniai 
pranešė, kad Sov. Sąjunga su
tiko leisti Siaurės Europos tai
kos manifestaciją, žygiuojant 
iš Stokholmo per Leningradą ir 
Maskvą į Minską ir toliau į 
Chatyną. 

Taikos manifestacijos Vaka
ruose ne naujiena. Jų dalyviai 
žygiuoja pėsčiomis šimtus ki
lometrų iš vienos šalies į kitą. 
Taip buvo praeitą vasarą, kai 
taikos manifestacija prasidėjo 
birželio pabaigoje iš Kopenha
gos ir užsibaigė rugpiūčio pra
džioje Paryžiuje. Jeigu kalbėti 
apie to žygio išorines sąlygas, 
tai tenka pažymėti, kad tiems 
šimtams ir tūkstančiams daly
vių Danijoje, Vakarų Vokieti
joje, Olandijoje ir Prancūzijoje 
buvo parūpintos nakvynės, 
juos svetingai sutiko vietos vy
riausybė, o apie vizas daly
viams nebuvo jokių kalbų, nes 
Vakarų europiečiai po Vakarų 
Europą keliauja be jokių vizų. 

Tos manifestacijos svar
biausias šūkis buvo "Už beato-
minę Europą", nors buvo ir pla
katų prieš JAV raketas, kurių 
Vakarų Europoje dar nėra. Sov. 
Sąjungos SS — 20 raketos, ku
rios jau jų vakarų pasienyje iš
statytos, buvo tartum užmirš
tos, apie j a s mažai buvo 
prisiminta. Kai to žygio daly
viai buvo paklausti kodėl jų šū
kiai tokie vienašališki, tai vie
ni kalbėjo, kad grėsmę taikai 
Europoje sudaro JAV ir NATO, 
kiti, kad, žygiuojant per Nato 
teritoriją, turi protestuoti prieš 
Nato, o dar kiti, kad, suorgani
zavus taikos manifestaciją Ry
tų Europs šalyse jie protestuos 
ir prieš sovietines atomines ra
ketas. 

Jau praeitų metų rudenį tai
kos šalininkai Skandinavijoje 
pradėjo planuoti taikos mani
festacijas 1982 metais. Norve
gijos moterys,"1š jų "Pasaulio 
moterų" organizacijos, nutarė 
suruošti taikos žygį į Maskvą, 
panašų į praeitų metų taikos 
manifestaciją, tik su kitais šū
kiais, o Danijos pacifistai kar
tu su olandais ir anglais nuta
r ė s u r u o š t i t a i k o s 
manifestaciją per Rytų Vokie
tiją ir Čekoslovakiją į Vieną. Iš 
pradžių buvo minėta ir Lenki
ja, bet įvedus ten karo stovį, 
nuo Lenkijos atsisakyta. Nai
vūs danai tikėjosi, kad jie pėsti 
galės praeiti per tas tris šalis — 
Lenkiją, R. Vokietiją ir Čekos
lovakiją su plakatais ir šū
kiais, nukreiptais prieš sovieti
nes raketas, kaip jie ėjo per 
Olandiją, Vakarų Vokietiją į 
Paryžių. 

Danų spaudoje kilo diskusi
jos. Vieni taikos šalininkai siū
lė reikalauti pašalinti sovieti
nes raketas iš Rytų Europos, 
kiti santūresni siūlė šūkius, 
prieš kuriuos neprieštarautų R. 
Vokietija ir Čekoslovakija. Bu
vo taip pa. pasitarta, su kuo tu
ri susitikti Skandinavijos tai
kos šalininkai — vien tik su 
oficialiais Vokietiios ir Čekos
lovakijos taikos šalininkų ko
mitetais, ar su pogrindžio ko
mitetais, kai r "Chart — 77" 
Čekoslovakijoje ir pacifistais 
Rytų Vokietijos. Skandinavi
jos taikos šalininkai taip pat 
aptarė klausimą apie tuos Ry

tų Europos jaunuolius, kurie 
dėl religinių, moralinių ir poli
tinių motyvų atsisako tarnauti 
kariuomenėje. Sov. Sąjungoje 
ir jos satelitų kraštuose tokius 
uždaro į kalėjimą ir darbo sto
vyklas, o čia kai kurie pacifis
tai pasiūlė per taikos mani

festaciją sueiti į kontaktą su 
jais. Dėl šios problemos šių me
tų vasario mėn. Sov. Sąjungos 
profesinių sąjungų atstovė Bi-
riukova danų televizijoje į už
klausimą pareiškė: "Aš niekad 
nesu girdėjusi, kad Sov. Sąjun
goj bent kas atsisakytų tar
nauti kariuomenėje. Kariška 
tarnyba sovietų armijoje yra 
įnašas į kovą už taiką".Gal ir il
gai tektų ginčytis dėl taikos žy
gio per Rytų Vokietiją ir Čekos
lovakiją, jei šis klausimas 
neišsispręstų lengvai ir pap
rastai. Danų laikraštis "Infor
mation" balandžio 3 — 4 d. pra
nešė, kad R. Vokietijos 
ministerių taryba atsisakė leis
ti suruošti tokį taikos žygį. Vy
riausybė bijojo, kad toks žygis 
gali pas juos suaktyvinti tai
kos šalininkų sąjūdį. Atpuolus 
žygiui per Rytų Vokietiją, at
puolė ir žygis per Čekoslovaki
ją-

Kol danų pacifistai ruošė žy
gį per R. Vokietiją, Norvegijos 
moterys nuvyko į Maskvą, pa
sitarė ten apie savo užplanuo
tą taikos žygį per Sov. Sąjungą 
ir kovo pabaigoje gavo Sov. Są
jungoj vyriausybės leidimą, bet 
su suvaržymais. Buvo leista 
plakatai su trimis šūkiais: Ne! 
Atominiai ginklai Rytuose ir 
Vakaruose. Ne! Atominiai 
ginklai visame pasaulyje. Taip 
— nusiginklavimas ir taika. 

Taigi jokių kalbų apie sovie
tines raketas, apie karą Afga
nistane, apie karo stovį Lenki
joje. Sueiti į sąlytį jiems buvo 
leista tik su sovietinių moterų 
komitetu ir su taikos šalininkų 
komitetu. Be to, dar vienas su
varžymas: tame taikos žygyje 
gali dalyvauti tik 200 dalyvių 
po 50 iš kiekvienos šalies. Va
karuose praeitais metais daly
vavo tūkstančiai. Deja, norve
gės sutiko su Sov. Sąjungos 
sąlygomis ir jų taikos manifes
tacija virto lyg turistinė kelio
nė. Ir dar sąlyga vykti per Sov. 
Sąjungą ne pėsčiomis, bet trau
kiniu, kad mažiau matytų ir 
mažiau kontaktuotų su vieti
niais gyventojais. 

Norvegės prašė Maskvoje, 
kad jų žygyje dalyvautų ir tai
kos šalininkai iš Sov. Sąjun
gos, pradedant nuo Stokholmo 
iki Suomijos, bet rusai su tuo 
nesutiko. Nesutiko, kad mani
festacija baigtųsi Maskvoje. 
Jiems buvo pranešta, kad jie 
per Leningradą ir Maskvą bus 
nukreipti į Minską, o iš ten į 
Chatyną, kur rugpiūčio 6 d. pa
sibaigs jų taikos žygis. Kodėl į 
Chatyną? Visas pasaulis žino 
Katyną, kaimą netoli Smo
lensko, kur 1940 m. NKVD iš
žudė kelis tūkstančius lenkų 
karininkų. Kad žmonės už
mirštų Katyną, buvo parink
tas Chatynas, kur pastatytas 
II-jo pas. karo aukoms pa
minklas. Taigi sovietai nukrei
pė ir tą taikos manifestaciją sa
vo naudai. 

T. 

"Draugo" bendradarbis Jurgis Janūsaitis (kairėje) kalbasi 
su Halifax Designer, Inc., prezidentu inž. Vytu Ramanausku. 

NEVĖLU LIETUVIAMS KURTIS 
FLORIDOJE 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Dieną, kurią nedegsime mei
le, daugelis mirs nuo šalčio. 

F. Mauriac 

Dainavos stovyklos rėmėjų suvažiavime liepos 10 d. Iš kai
rės: kun. V. Dabušis, vysk. Vincentas Brizgys ir dr. Ad Darnu
sis. Nuotr. Jono Urbono 

Kalbame su Halifax Design-
ner Homes prezidentu inž. Vy
tu A. Ramanausku. 

— Spaudoje buvo užuominų 
apie jūsų statybos projektus. 
Gal galėtumėte apie tai pla
čiau supažindinti lietuvių vi
suomenę1? 

Florida yra patraukli vieta 
kurtis vyresniojo amžiaus žmo
nėms. Tačiau į Floridą nuolati
niam gyvenimui keliasi ne tik 
pensininkai, bet ir jaunesni 
žmonės. Aš su šeima iš Connc. 
valstijos prieš trejus metus taip 
pat čia įsikūrėme. Esu inžinie
rius — statybininkas, tad ir 
Floridos ateitis mane žavėjo. 
Pasirinkome vieną iš gražiųjų 
Floridos vietovių — Daytona 
Beach. Čia sparčiai augantis 
kurortinis miestas, gražios 
apylinkės, žavus Atlanto kran
tas, na, ir klimatas daug priim
tinesnis mums, šiauriečiams. 
Čia su Algirdu Alksniu suorga
nizavome Halifax Designer 
Homes, Inc. korporaciją, ku
rios tikslas vykdyti statybos 
projektus. Tokį vieną statybos 
projektą jau ir vykdome. Su in
vestuotojų pagalba nupirkome 
apie 10 akrų žemės, kurią spar
čiai ruošiame statybai. Šiame 
plote planuojame pastatyti 126 
"townhouse" tipo butus. Šioje 
gyvenvietėje bus maudymosi 
baseinas, teniso aikštė, aikšte
lės vaikams, parkeliai ir 1.1. 

Tai platūs užsimojimai. Kiek 
toks projektas kainuos"? 

Priklauso nuo ekonominių 
sąlygų, infliacijos, medžiagų 
kainų ir pan. Bet manome, kad 
jis atseisiąs apie penkis milijo
nus dol. 

Gal aptartumėte pačią vieto
vę? 

Šis projektas, pavadintas 
"Villa Nova Plantatio" yra prie 
dviejų autobusų linijų, kurio
mis galima nuvažiuoti į pajūrį, 
į didžiąsias parduotuves, ligo
nines, aerodromą. 

Už nepilnos mylios yra labai 
didelis centras, kuriame yra vi
sų rūšių prekybų, didelė moder
ni maisto parduotuvė. Mažes
niems apsipirkimams yra 
maisto parduotuvė prie pat gy
venvietės. Už trijų mylių At
lanto vandenynas, paplūdi
miai. Graži aplinka. Netoli šio 
projekto netrukus bus pasta
tyta ligoninė ir aukšt. mokyk
la. Šiaip gana rami vieta. 

Ar ne per vėlu lietuviams da
bar kurtis Floridoje? 

Ne, tik kai kuriose vietose 
nuosavybių kainos labai iš
pūstos, nebeprieinamos. Tuo 
tarpu Daytona Beach ir apy
linkėse dar ir šiandien gana pa
traukli vieta kurtis. Dar gali
m a nuosavybes Day tona 
Beach įsigyti prieinamomis 
kainomis. 

Kokia jūsų bendra nuomonė 
apie Daytona Beach? 

Patraukli, maloni vieta kur
tis. Lietuvių skaičius šioje ko
lonijoje sparčiai didėja. Turi
m e s a v o k lubą , v y k s t a 
kultūrinė veikla, lietuviai gra
žiai sutaria. Manau, kad lietu
viams reikėtų šia apylinke su
sidomėti. 

Ar jūsų planuojamame "Vil
la Nova" būtų galimybių lietu
viams įsikurti? Kokios kainos? 

Planuojame lietuviams kuo 
daugiausia padėti. Būtų idea
lu, kad sakysime, keliasdešimt 
lietuvių šeimų čia įsigytų nuo
savybes. Būtų viena, graži lie
tuvių šeima, jaukioje gyven
vietėje. "Tovmhouse" butų 
kainos ypač prieinamos. Saky
sime, kas dabar, prieš prade
dant statybas, tokį butą užsi
sakytų, tai jo kaina būtų 35,990 
dol. sumokant grynais pini
gais, dalimis, iki statybos už
baigimo. Tokio tipo modelių 
bus keletas. Be abejo, bus ir 
brangesnių. Priklausys nuo 
pirkėjų pageidavimų. Noriu pa
žymėti, kad lietuviams town-
hausus norime parduoti mes 
patys, be tarpininkavimo. Tai
gi ir sąlygos betų daug geres
nės, pigiau įsigyti nuosavybes. 
Be to, mūsų korporacija numa
to atlyginti iki 600 dol. išlaidų 
tiems pirkėjams, kurie pirks 
grynais pinigais. Čia turime 
galvoje pirkėjų kelionę į Dayto
na Beach ir atgal bei viešbučio 
ir maitinimosi išlaidas. 

Kokio dydžio „townhouse" 
butus planuojate statyti? 

Jie bus dviejų aukštų. Virtu
vė, valgomasis ir salonas pir
mame aukšte, du miegamieji 
antrame aukšte; pusantros vo
nios. Žodžiu bus patogūs, ypač 
mažom šeimom. 

Berods jūs statote namus ir 
pagal užsakymus?.... 

Taip. Per metus esame pa
statę namus trims lietuviams. 
Žinoma, pastatome sąžinin
gai, "nenuplėšiame", ir mūsų 
klijentai, atrodo, patenkinti. 

Ką konkrečiai suinteresuo
tiems galėtumėte siūlyti? 

Kaip minėjau statybai spar
čiai ruošiamės. Du „townhou-
se" modelius numatome pasta
tyti iki spalio pabaigos. Tada 
kiekvienas galės atvykti, as
meniškai apžiūrėti modelį ir ap
sispręsti. Galima mums skam
binti mūsų sąskaita ("collect") 
telefonais 904 — 788 — 6017 
darbo metu prašyti mane ar 
Alksninį. Vakarais skambinti 
man telefonu 904 — 761 — 4879 
arba A. Alksniniui telefonu 904 
— 761 — 9736. Raštu informa
cijų galima prašyti šiuo adresu: 
Halifax Designer, Inc., 607 Le-
mon Str. Port Orange, Florida, 
32019 (Port Orange yra Dayto
na Bech dalis). 

KGB VADOVO MIRTIS 

Birželio 11 dieną laikraštyje 
"Moskoskaja Pravda" pasiro
dė žinutė, kad antradienį, bir
želio 8 dieną, mirė Lev Vlaaov, 
44 metų amžiaus, visų KGB 
Maskvos ir Maskvos srities 
tarnybų sekretorius. Stebėto
jai atkreipė dėmesį į neįprastą 
tos žinutės pobūdį. Pasakyta 
tik, kad Vlasovas staigiai mi
rė, kad jį užklupo ūmi mirtis. 
J i s buvo KGB vadovo tarny
boje nuo 1967 metų, t. y. nuo tų 
metų, kada KGB pradėjo vado
vauti Jurij Andropov, kuris 
prieš mėnesį užleido šį postą V. 
Fedorčiukui. 
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Prezidentui Ronald Reaganui pasirašant Pa
vergtų Tautų proklamaciją Baltųjų rūmų Rožių 
darže liepos 19 d. Lietuvių delegacijos dalis, pasi
rašant proklamaciją. Iš kairės: K. Oksas, J. Urbo

nas, Loretta Patterson — Valstybės departamen
to pareigūnė, Aušra Zerr, Vyt. Kamantas, Linas 
Kojelis ir kun. Alg. Bartkus. 

Nuotr. J o n o U r b o n o 

MOSU KOLONIJOSE 
i 

Kennebunkport, Me j Worcester, Mass. 

P A S P R A N C I Š K O N U S 
MAINE 

Lietuviai pranciškonai lie
pos 11 d. savo sodyboje Ken
nebunkport, Maine, surengė 
Lietuvių dieną. Ta projęa jie 
minėjo šv. Pranciškaus gimi
mo 800 metų sukaktį, o taip 
pat minėjo ir dviejų pranciš
konų kunigų — Jurgio Gailiu-
šio, kuris ilgai buvo pranciš
konų provinciolu, o dabar yra 
Kennebunkport vienuolyno 
viršininku, ir dr. Viktoro Gi
džiūno 70 metų amžiaus su
kaktį. Šioje šventėje Šv. Mi
šias atnašavo kunigas Jurgis 

IŠLYDĖJOME SAVANORI 
- K Ū R Ė J Ą A. A. J O N Ą 

NOR KE VIC IU 

Liepos 11 d. mirė savanoris 
— kūrėjas a. a. Jonas Norkevi
čius, sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Mirė brolio Broniaus ir brolie
nės Agotos namuose, kuriuose 
visą laiką gyveno brolio ir jo 
Šeimos rūpestingoje globoje. 

Jonas Norkevičius buvo Su
valkijos sūnus, Alvito parapi
jos. 1918 m. švintant Lietuvai 
Nepriklausomybės rytui, Jo
nas Norkevičius pasiryžo sa
vanoriškai eiti pavojun, kad =. — o — vanonsKai em pavojun, kac 

Gailiušis, o pamokslą pasakė paskelbtoji Lietuvos Nepri 
kun. Viktoras Gidžiūnas. Per klausomybė būtų apginta gink šv. Mišias giedojo pranciško
nų klierikų choras. Chorą su
daro 16 jaunuolių klierikų. Tai 
labai džiugi žinia, kad tie jau-

*nuoliai rado pašaukimą tar-
r n a u t i Dievui ir žmonėms. Ka

da taip trūksta pašaukimų į 
kunigus ne tik pas lietuvius, 
bet ir pas kitas tautybes, tai 
kartu su pranciškonais mes vi
si lietuviai galime džiaugtis, 
kad jie turi tokią gražią atža
lą. Tie visi jaunuoliai kai ku
rie jau kelintos kartos lietuvių 
vaikai, o rodos, kad yra ir ne
lietuvių. Giedodami per Mi
šias lietuvių kalba, gana gra
žiai taria žodžius lietuviškai. 
Šie jaunuoliai tikrai yra džiu
gi žinia. 

Po šventų Mišių buvo pie
tūs, o vėliau programa, kurią 
atliko nepailstančios tautinių 
šokių vadovės iš Bostono 
Onos Ivaškienės ir jos sūnaus 
Gedimino Ivaškos vedama 
tautinių šokių grupė. Gryna
me ore ir gražioje pranciško
nų sodyboje taip gražiai deri
nos i jaunos merginos ir 
vaikinai, tautiniais rūbais pa
sipuošę šokdami lietuvių tau
tinius šokius. Tų šokių pasi
žiūrėti susirinko ir gana 
nemažai apylinkės gyventojų 
nelietuvių. » 

Oras pasitaikė gražus ir tin
kamas tokiai šventei ir gegu
žinei. Kaip žinome, pranciško
nų sodyba yra labai gražus ir 
gerai prižiūrimas gamtos kam
pelis. Oras grynas, žaluma, 
medžių pavėsiai, graži bažny
čia, grotos koplyčia, lietuviš
kas kryžius ir daugybė kitų, 
primena lyg Lietuvos kampe
lį. Ir šį kartą žmonių privažia
vo iš New Yorko, Connecticut, 
Massachusetts, New Hamp-
shire ir kitų vietovių, neskai
t an t paties Maino. Buvo ir va
sarotojų, kurie šioje puikioje 
sodyboje leidžia savo atosto
gas. Vasaros laiku čia būna I 
įvairių organizacijų suvažia- j 
vimai, rengiami kultūros va- į 
karai ir panašiai. 

Iš Bostono buvo įdomu ke
liauti į šią šventę autobusu su i 
jaunimu — šokėjais. Visą ke- ; 
lią girdėjosi nerimstanti ir ne
pavargstanti jaunystė. 

P. Žičkus 

mirė. Kiti giminės yra Lietuvo
je, Kanadoje. 

A. a. Jono troškimas buvo, 
kad jo kūną priglaustų Lietu
vos žemė, už kurios laisvę ko
vojo, bet deja, taip neįvyko. 
Tad, tebūna, Tau, mielas Lie
tuvos savanori — kūrėjau, leng
va Amerikos žemė, kuri Tave 
priglaudė, o Tavo sielai Vieš
pats tesuteikia amžiną laimę ir 
džiaugsmą danguje. 

Labai gaila, kad a. a. Jonas 
Norkevičius, savanoris — kū
rėjas, paskutinėje žemiškoje ke
lionėje nebuvo atitinkamai pa
gerbtas mūsų kolonijos lietuvių 
veikėjų, tik du jo bendro Ūkimo 
draugai savanoriai — kūrėjai: 
K. Šimulynas ir K. Prapuole
nis, patys būdami menkos svei
katos, pagerbė savo dalyvavi
mu laidotuvėse. Kartais už 
mažus, nereikšmingus darbe

lius taip išaukštiname mirusį, 
pasakydami ne vieną , bet ke
lias kalbas, o šiam tyliam, pil
kam didvyriui, baltagalviu! se
neliui savanoriui — kūrėjui 
neatsirado nė vieno, kuris nors 
paskutinį atsisveikinimo žodį 
būtų pasakęs ir padėkojęs už iš
kovotą laisvę, kuria visi džiau
gėmės gyvendami nepriklau
somoje Lietuvoje. 

Mirė Kildišienės m o t i n a 

Liepos 12 d. Ona Kildišienė 
gavo telegramą iŠ Lietuvos. 
Marijampolėje mirė jos mamy
tė, 85 metų amžiaus. 

Gavo a t sakymus 
Lituanistinės mokyklos mo

kiniai, parašė laiškus JAV paš
to viršininkui prašydami, kad 
kitais metais būtų išleistas paš
to Ženklas Dariui — Girėnui pri
siminti, minint jų 50 metų tra
giško žuvinio sukaktį. Visi 
mokiniai gavo atsakymus. 

J. M. 

CLASSIFIED ADS 
PROGOS — OPPORTUNTTLES 

130 SPACE 
MOBILE HOME P ARK 

IN ILLINOIS 
Paved streets with curb and 

off-street parking. 
Storm drains. Large lots. 

20 acres f or expansion-
1981 rent net — $80,000. 
100 miles from Chicago. 

Owner will finance. 

Write: 
DRAUGAS Adv. No. 2398 

4545 VV. 63rd Street 
Chicago, I1L 60629 

iOSCELLANEOUS 

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

DR. IRVTNG PIKSCHER, DJJVL 
Board certified by American board 

of Podiatric surgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Oiseases and surgery of the foot 

and ankle 

6820 S. PULASKI Rd., 
CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. — 284-2772 

lu. J is stojo į pirmųjų savano
rių eiles, ir kartu su tais 
pirmaisiais laisvės kūrėjais iš
ėjo ginti jos nuo priešų, pasiry
žęs net kraują pralieti ir gyvy-

MARY'S HEAUTY SALON 
3622 W. 63rd S t — TeL 767-2480 

July Special — $1.00 off 
Each service with Bridgette Tues.-Fri. 
Senior citizens 20% off with Mary O. 
Ear piercing — $7.99. 

bę paaukoti už tėvynės laisvę, i iniiliiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHUiMHHHHiifliiit 
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nes Jonas pilnai suprato, kad 
laisvė reikalinga aukų. Jo no
ras buvo, kad jis ir kiti galėtų ta 
laisve džiaugtis ir kurti ramų, 
saugų gyvenimą laisvoje tėvy
nėje, kuriuo ir jis pats per tą 
trumpą laisvės la ikotarpį 
džiaugėsi, o vėliau skaudžiai 
pergyveno visas Lietuvą už
griuvusias nelaimes. 

1944 m. kada komunistinės 
Rusijos raudonos armijos tan
kai nesulaikomai riedėjo per 
Lietuvą skelbdami Nepriklau
somybės mirtį, Jonas Norkevi
čius pasitraukė su brolio Bro
niaus šeima į Vokietiją 
tikėdamas, kad netrukus grįš 
atgal į laisvą tėvynę. Jono lū
kesčiai neišsipildė. Jonas at
vyko į Ameriką ir apsigyveno 
su brolio Broniaus šeima Wor-
cestery. Dirbo Benvick bendro
vėje iki pasitraukė į pensiją. 
Priklausė Šv. Kazimiero para
pijai, buvo religingas parapie-
tis. Šauliams statant žuvu
siems už Lietuvos laisvę 
paminklą, Jonas prisidėjo au
ka. 

A a. Jono Norkevičiaus kū
nas buvo pašarvotas Carroll 
laidojimo namuose. Liepos 14 
d. atlydėdamas į Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, kurioje 
už jo sielą šv. Mišias konceleb-
ravo kleb. kun. A Miciūnas, 
MIC, asistentas kun. B. Užda-
vinis, MIC, ir Šv. Pranciškaus 
parapijos kleb. kun. J. Stepo
naitis iŠ Athol, Mass. Jis ir pa
mokslą pasakė. 

Nežiūrint, kad buvo karštas 
oras ir darbo diena žmonių da
lyvavo daug. Jie palydėjo a. a. 
Joną į amžino poilsio vietą 
Notre Dame kapinėse. Pasku
tinį religinį patarnavimą kapi
nėse atliko klebonai: kun. A. 
Miciūnas, MIC ir kun. J. Ste
ponaitis. Norkevičių šeima vi
sus laidotuvių dalyvius pa
kvietė gedulo pie tums į 
Maironio parką. Nuliūdime pa
siliko: du broliai — Vincas Nor
kevičius, Kanadoje ir Bronius 
su šeima Worcestery. Trečias 
brolis Juozas, buvo laisvos Lie
tuvos laikais mokytojas, išėjęs 
ilgą kančios kelią Sibire, ten ir 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1480 AM 
Transliojama ii nuosavos studijos 

Marauette Pke., vedėja Aldona Daukuc. 

7 I i i So. M*p4ewood Ava,, 
Chicago, IL 60629 
TeL — 778-1543 

IIINUIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

AUTO REPAIR SERVICE 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

Tune-up, Brakes, Transmission Work, 
Battcries/Electrical. 

TeL 737-4176 — 2641 W. 71st St 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M&GEJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink-

l ms reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 
p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 

Adresas: 2646 West 7lst Street — Chicago, IL 
60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 

Tai 

I N V E S T U O K I M E 
Apsaugokime ir padidinkime savo santaupas ! 

jvykdyti gali padėti tos srities specialistas, lietuvis 
VOLDEMARAS STRASDAS. 

Pageidaujantieji daugiau informacijų prašomi rašyti šiuo 
adresu: Voldemar A Strasdas, Vice-Presklent — Investments, 
Sh.ea.rson/American Express, POB 167, Patao Beach. Florida 
33480. 

Tel. 305—655-7850; 800—327-6322 US Toli Free 
800—432-3735 FL ToU Free; RCA Tetas 232221 SHE UR 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 

ROPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S- Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 

nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRE86 
2501 W. 8»th St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiuiiiiuiniii 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 St, toL 776-1486 
illllllllllllllllllllllllllllliuijllllliuuijlllll 

" V A L O M E 
KILIMUS Ift BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

R E A L E S T A I • 

Chrysler LeBaron Medallion 
Į > _ Z-dr. Coupe" 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • DMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WDJL LIKS VV 

403QArdi« — VI7-IIII 

10% — *0% — X0% plaišu nioKeait 
oš apdraud* nuo ugnie* ir automo
bilio DM m u . 

FRANK ZAPOLIS 
3208% West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

VVAGNER and SONS j 
TYPEWRITERS AND « 
ADDING MACHINES j 

Nuomoja, Parduoda, Taiso ; 

Viri 50 metų pačkimas jums : 
patarnavimas. : 

SfM So. Pulaski Rd.. Chicago \ 
Phone - 581-4111 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoįe 

£ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15/30/10/TJM) 

6529 So. Eedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2235 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIilIllIlIilIlilIlIHIllJllIUIII 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7564 

E L E K T R O S 
ITEDDtAI — PATAISYMAI 

Tur iu Chicagros mies to leidimą.. 
Dirbu ir užmiesty. D i rbu grei ta i , j a . 
r an tuo ta i ir sąžiningai. 
4514 S. Talman A ve . 927-3559 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

M O V I N G 
3ER15NAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

nHUHinniimiiiHiHiiiHiimiiimimaiiifr 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Htanų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX • 
Noteriatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedsde Ave. — 778-22ĮS 
iiiiiiiiimHiiiiHniiimiiiiuiiuiiiiiinssMi 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gars
ias. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-7878 
ŠIMAITIS BEALTI 

2951 West 6Srd Street 
i — - - • • — 

lllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllliui 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 

6740 W. 63rd STREET — 12%% 
3-jų butų mūr., 2-jų metų senumo. 

3 miegamieji, iy2 vonios pirmam ir 
antrame aukšte. 5 kamb. "garden 
apt." apačioje. Atskirai apšild. 12%% 
"fixed mortgage" - paskola. Skubėkit. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vaL popiet 
6121 S. PARKSIDE — 12 %% 

2-jų butų mūr. namas. Po 3 miega
mus ir 154 vonios. % vonios rūsy. 
Atskirai apšild. 12 % % "f ixed mort
gage" - paskola. Skubėkit. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

llllllllimillllllllllllllllMllllimillllllllllG 

Open House Sunday, July 25 
1 to 4 P.M. 

3647 WEST 63rd PLACE 
By owner. Generous financing. 6 rms. 
Fireplace. Large lot. 2l/2 car gar. Full 
basement. Interior completely re-
modeled. 00's. 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

VIZITDCIŲ KORELIŲ 
REIKALO 

Visitinių kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Bisniarisi jas pie
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias rišt-
tinas korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

MlllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIilI) 

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

NOTA U X PUBLJC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

T»lp pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ Ukvletimal, pildomi 
PILIETYBES PUASTMAI Ir 

•fitokie blankai. 
'iiiiimmnnfmniniiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiii 

BERWYNE savininkas parduoda 6 
kamb. bungalo. 3 miegami. 2l/2 maš. 
garažas, šoninis įvažiavimas. 

Skambint 788-6468 

Galima perimti paskolą už 14 9£. 
MŪRINIS 4 BUTŲ gerame stovy na
mas. Erdvūs kambariai. Garažas. Ge 
ros pajamos. Marauette Parko apyl 
Skambint po 6 vai. vak. (angliškai) 
teL 767-4592. 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

Master Plumbing 
IJeensed, Bonded, Insursd 

Nauji darbai Ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA N O R M K l E V t 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos greros rūšies 

prekSa. Maistas iš Europos sandžlių. 
2608 \V. 60th St.. Chicago, III. 60629 

T E L E F . S25-2787 

4 miegamų, iy2 vonios, neseniai at
remontuotas namas. Centr. oro vėsi
nimas. Pilnas dalinai įrengtas rūsys. 
Arti 81-os ir Troy. $64,900. 

\ r . 96333. 
GEORGE VLASIS REALTORS 

Tel. — 636-7474 

Savininkas parduoda 2-jų butų po 5 
kamb. mūr. namą. 2 maš. garažas. 2 
nauji centr. apšild. pečiai. Nauji kili
mai. Arti Sve. M. Marijos Gimimo 
baž. Duokite pasiūlymą. Savininkas 
finansuos. Skambint — 

735-9724 arba 767-8159 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA SEIMININKĖ namų va
lymui ir skalbimui dvi dienas savaitėj. 
Geras atlyginimas. Chicagos universi
teto apylinkėje. Skambint 643-9420. 

IŠNUOMOJAMA — POR RENT 

ISNUOMUOJAMAS BUTAS prie kaz. 
vienuolyno. 

Skambint teL 434-8852 

Remkite tuos verslininkus ku

rie skelbiasi dien. , Drauge". 

H E L P W A N T E D — M A L Ę * F E M A L E 

aillllllllllllllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlHliiillilils 
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"SNUOM. Union Pier, Mkh., 3 kam
bariai (2 miegami) ir virtuvė; ir dar 
3 kamb. (2 mieg.) ir virtuvė. Savai
tėms ar mėnesiui. Skambint — 

312—737-2847 

' S I O Y K I T E D A B A R 

| Serious Job Seekers ! 
E Would you likę to set your own hours vvith practically no limit — 
• on eamings and have vacations as desired? If so, then why not con- s 

3 veniently work with us sorting. bundling maiL Receive work and p 
: payments by mail. Start immediately! For Information, a self-addressed, E 
E stamped enveiope assures a prompt reply. ~ 
1 MAIL MARKET1NG SERVICES, PX>. Bax 2590, | 
| Ocala, Florida S2678 = 

filllllllllllllll!lllllliil!lillllllllUllUllllfllllUlllllliilllllillliillliliUUilUlUUUIIllllUlli! 
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Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA. MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE. 

i 

http://Sh.ea.rson/


"Dainavos" ansamblio muzikinio veikalo "Vilniaus pilies legenda" repeticija. 
Dešinėje sėdi sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, V. Aleknienė ir kt. 

Nuotr. P. Matetos 

-. K. MOKSLO AKADEMIJOS NARIAMS 
Šiuo antruoju laišku jus no

riu supažindinti su L. K. Moks
lo akademijos suvažiavimo iš
ryškėjusiu darbu. 

Paskaitų tikrai bus ne ma
žiau kaip 20, o gali siekti i r 30. 
Filosofijos sekcijai vadovauja 
;>rof. dr. Kęstutis Skrupskelis, 
:etuvių kalbos sekcijai — prof. 

dr. Antanas Klimas, gamtos 
mokslų sekcijai — prof. dr. Bi
rutė Saldukienė, architektūros 
u- meno istorijos sekcijai — 
architektas dr. Alfredas Kulpa-
Kulpavičius, medicinos mokslų 
sekcijai — dr. Kazys Bobelis, 
matematikos mokslų sekcijai — 
prof. dr. Česlovas Masaitis ir 
teisės mokslų sekcijai vadovau
ja prof. dr. Bronius Kasias. Iš 
viso pramatyta 15 sekcijų, 
spaudoje pranešime kitus pa
skaitininkus ir paskaitų temas. 

Narius kviečiame į suvažia
vimą. Raginame nedelsiant su-
susitvarkyti keliones ir užsisa
kyti apsigyvenimui kambarius. 
Suvažiaviman kviečiame visus 
Jietuvius narius akademikus ir 

ne narius, kad kartu jungtu-
mėmės į intelektualinį ir moks
linį darbą. Prisiunčiame rezer
vacijai kortelę, kuri nurodo 
viešbutį ir adresą. Už tą pačią 
kainą dienai kambaryje gali gy
venti 4 asmenys. 

Jei kas norėtų privačiai ap
sigyventi pas lietuvius, malo
nėkite nelaukiant tai pranešti 
mūsų adresu. 

Suvažiavimas vyks lapkričio 
25, 26, 27 ir 28 dienomis. Pa
tariame atvykti lapkričio 24 d., 
išvykstant lapkričio 28 vakare. 

Per spaudą ir radiją prane
šime kitas informacijas. Svar
bu rezervacijas pasidaryti mė
nesį prieš suvažiavimą, nes tuoj 
laiku St. Petersburge prasideda 
atostogų sezonas ir todėl kai
nos pakyla. 

Laukiame visų. Dar kartą 
prašome aukų. Padėkite mums 
apmokėti bent reikalingiausias 
suvažiavimo išlaidas. Aukas 
siųsti šiuo adresu: 555—68th 
Ave., St. Petersburg, Fla. 
33706. PreL Jonas Balkūnas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
:mont, 111. 

LIETUVIŲ KULTŪROS 
« DVAUCVA "MJSRJt 

Va., bos ir komiteto posėdis 
liepos 8 d. Kror ^ziaenci-

oj v^larendon Hi: >, Iii- Posėdį 
: d ė o valdybos pirm. B. Kro-; 
•rnč, pranešdama, kiek ir kas 

, *>ama, nuveikta, kaip stengia-' 
•asi ir kiek laiko skiriama šiam 

-.slui įgyvendinti, įsigijimui lie
tuviams namų — savu patalpų 
'«etuviškai kultūrinei ir visuome
ninei veiklai. Chicagos vakari
niuose priemiesčiuose nuolat 

gėja jaunų šeimų skaičius, 
jau gana seniai kilo noras įsigyti 
savus namus visiems lietuviams 
ir jų atžalynui. Lemonte, Mairo
nio lituaniistinėje mokykloje tu
kime arti 150 mokinių. Pasitai
kė proga ir yra numatyta tinka
ma mokykla, kurioj galėtume tu-
rtvM savą pastogę, grynai lietu-
mi ą židinj, užeigą. Cia tilptų 
.is«s mūsų kultūrinis veikimas: 
mokykla, skautų sueigos, susirin-
Vijmai, posėdžiai, tautinių šokių 
repeticijos ir pasirodymai, vaidi
nimai, parodos, kursai, vakaro-

\ žaidimai, banketai, minėji
mai, užkandinė ir visi kiti su lie-
-'Fybės puoselėjimu susiję darbai 

reikalai- Šiam tikslui reikia 
sutelkti lėšų. Kviečiame kiek-
vi na. lietuvį savo įnašu padėti ar 
įstoti draugiion nariu, nes be 
dosnios talkos sunku bus užsi-
m .jimus įvykdyti. Kreipiamės į 
visas Chicagos ir apylinkių or
ganizacijas, fondus, klubus, drau
gijas, pavienius asmenis, mokinių 
tėvus bei artimuosius, prekybi
ninkus ir visą lietuvišką visuome
nę, ištiesti dosnią ranką šiam 
rrkalui. I valdybą ir komitetą 
įsijungė jaunos, energingos šei
mos, kurios nuoširdžiai ryžtasi 
Įrvvendinti šį kilnų tikslą. Lei-

:ą turime, kaip pelno nesie-
mti organizacija. Atlikti ir ki-
eikalingi formalumai. IŠ kė

lų, buvusių susirinkimų ir paine-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 

METAMS (PUS£JUS 

Paskelbus lietuviškų parapi
jų metus i r jiems slenkant j 
saulėlydi, pasigendame didesnio 
atgarsio. A r nevertėtų sudary
tam komitetui kreiptis į dar 
veikiančias JAV ir kitur lie
tuviškų parapijų klebonas, pra
šant paskelbti parapijose spe
cialią rinkliavą sudaryti lėšoms, 
kad būtų paskirta premija Lie
tuvos Bažnyčios istorijai para
šyti. 

Veikalas turėtų apimti ne 
tik istorinį krikščionybės įve
dimą, jos plėtimąsi ir lietuvių 
tautos kultūrinį posūkį — švie
timą, socialinius reikalus ir po
litinį įtaką auklėjant lietuvio 
tautinį charakterį. 

Br. Kviklys su nepalaužiamu 
pasiaukojimu tęsia atskirų Lie
tuvos vyskupijų istoriją, gražiai 
iliustruodamas bažnyčių vaiz
dais, pateikdamas daugybę fak
tų, bet jų neanalizuodamas, nes 
tai ne jo pareiga. Lietuvos Baž
nyčios istorijos veikalo pasiro
dymas gražiai apvainikuotų lie
tuviškų parapijų metus, iške
liant ir tuos, kurie, atitrūkę 
nuo tautos kamieno ir patekę 
j svetimas socialinio gyvenimo 
sąlygas, ryžosi steigti lietuviš
kas parapijas. Keliamas klau
simas yra ne naujas ir dauge
lio autorių j au buvo nagrinėtas 
atskirais epizodais, bet vienti
sinio istoriškai mokslinio veikai 
lo dar neturime. 

P. Indreika 

ATITAISOMAS 

"Draugo" Nr. 137 atkarpoj 
"New Yorko Lietuvių Kolonija" 
Petras Matekūnas suteikė man 
didžią garbę. Ten jis pažymi, 
kad Bostone vaidintojų trupės 
New Yorke suvaidintą Petro 
Vaičiūno 5-kių veiksmų dramą 

PLJS DARBO DIENOS 
SAVAITGALIS 

S. m. rugsėjo 4—5 dienomis 
vyks PLJS darbo dienos savait
galis Dainavos stovyklavietėj. 
Programoje pramatyta dvi dalys. 
Šeštadienį įvyks PLJS politinė 
konferencija, o sekmadieni V 
PLJK paruošiamieji kursai 

Politinės konferencijos progra
mą globos PLJS politinė komisi
ja, kurią sudaro PLJS vicepirmi
ninkė politiniams reikalams Gin
tė Damušytė, Linas Kojelis. Vik
toras Nakas ir Rimantas Stirbys. 
Konferencijos tema: "Informaci
ja ir įtaka". Konferencijoj bus 
stengiamasi suvesti žodį su dar
bu, būtent idėjinę veiklą su kon
krečiais darbais. Be kita ko, bus 
svarstomas savęs informavimas 
ir būdas informuoti kitatau
čius. 

V PLJK paruošiamuosius kur
sus praves Kongreso ruošos ko
mitetas, kuriam vadovauja Vio
leta Abariūtė. Pramatoma su
pažindinti dalyvius su kongreso 
programa per "Kongreso vadovą" 
ir duoti siūlymus kraštų atsto
vams kaip jie gali tinkamai pa
siruošti. 

Norintieji dalyvauti PLJS dar
bo dienos savaitgalyje kreipiasi 
pas Gintę Damušytę, 91-26 85th 
Ave., VVoodhaven, New York 
11421, tel. 212—441-2179. Re
gistracija uždaroma rugpiūčio 
24 d. Detališka programa bus 
paskelbta spaudoje artimiausiu 
laiku. 

UPHOLSTERY & SLIPCOVERS 
FURNITURE REFI.MSHLNG 

Satisfaction Guaranteed. 50 Years of 
Quality Work. 
HAAS UPHOLSTERY, 6034 26th St 

Cicero, m. 60650, Tel. 652-4795 

G & M MOTORS & COLLISION 
2553 W. 59th S t — TeL 925-5177 

Finest Auto Body Repair 
Free Estimates 

Private & Ali Insurance Work 

EOC INTERIOR 
DESIGN & CONSTRUCTION 

Remodeling & Additions 
Rec. rooms, kitchens, baths, decks, 
carpentry, flooring, painting and 
roofing. 

NO JOB TOO SMALL 
FEE ESTIMATES 

325-3245 eves & vveekends 
296-1135, days 
Ask for Davė 

Link & Lock Fence Erectors 
Residential, Commercial, Industrial 
Repairs — Free estimates. Take down 

old fences — Erect new fences 
No job too small. No job too large 

TEL. — 532-8836 

A. f A JONUI ČEKANAUSKUI 
mirus, Jo sūnui, Lietuvos Generaliniam Konsului, VY
TAUTUI ir žmonai JANINAI ČEKANAUSKAMS bei 
anūkėms DAIVAI, RITAI ir VTDAI nuoširdžią užuo

jautą reiškia 

SANTA MONIKOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KLUBAS 

kėsių atrodo, kad mūsų jaunoji 
iKarta, pripažindama namų reika
lingumą, jų pirkimui sukruto,' 
"-įtartinai siekti savo lietuviško 
Jdinio Chicagos vakariniuose 
priemiesčiuose įsteigimo. 

Šiuo laiku vasarą numatyta 
lešv tel rmm suruošti K %o loši-
n.us, rr 
lietuvių dienose. 

''Nuodėmingas angelas" 
vo Jonas Valiukonis. 

rezisa-

parodas ir ual> . auti 
A. K. 

DIDŽIAUSIA 
ARKIVYSKUPIJA 

Chicagos arkivyskupija — di
džiausia JAV-se. Joje yra 
2,374,138 katalikai, kuriuos ap
tarnauja 1,248 pasauliečiai ku
nigai ir 1,220 vienuolių kunigų, 
bei 418 nuolatinių diakonų. Ar
kivyskupija turi 4,965 seseles 
vienuoles, 444 parapijas, 381 
parapines pradžios mokyklas, 
61 aukštesnę mokyklą. Katali
kų mokyklas lanko 189,787 mo
kiniai. 

TVARKYS MARQUETTE 
KELIA 

Spaudai pranešta, kad pa
skirtos lėšos naujai išgrįsti Chi
cagos Marąuette kelią nuo Pu-
laski iki Cicero. 

Man teko vaidinti, bet nenu
pelnytos režisieriaus garbės ne-
gaMu prisiimti. Ji priklauso 
Aleksandrai Gustaitienei. 

Reiškiu pagarbą 
Jonas Valiukonis 

A. f A. 
ANTANUI CUKURUI mirus, 

jo žmonai JANINAI, seseriai agr. STASEI, jos vyrui 
agr. VACLOVUI TALLAT - KELPŠAMS, jų vaikams, 
švogeriui agr. BRONIUI ir jo šeimai, pusbroliui DR. 
EUGENIJUI STONKUI, jo šeimai ir kitiems gimi
nėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

> # » > » » > « » • • » • • • » • • » • • • • • » • 
KEYTS GOLDEN TOUCH BEAUTY 
SALON, 6509 W. Archer Avenue 

TEL. — 586-7755 
Mon. thru Friday 8 A.M.- 8 P.M. 

Saturday 7 A.M-5 P.M. 
No Appoantment Necessary 

Mon. & Tues. Senlor Citizen Speclal 
20% off aU services 

Visų rūšių namu 
APŠILDYMO ir VĖSINIMO 

SPECIALISTAS 

J. Puceta - tel. 925-4661 

Pilnas profesionališkas automobilių 
aptarnavimas. Su pažymėjimais mecha
nikai. Automob. nuplaunami. Gazoli
nas. Atd. 7 d. savaitėj. 12 m. šioj apyl. 
Marąuette Auto Clinic, 6639 South 

California Ave. — Tei. 471-0233 
aptarnavimas. Su pažymė'rnais rriochč-

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 
WIDE WORLD TAAVEL 

9734 S. VVestf-m. Chicago II. 60643 
Tel. — 233-1103 

Complete Travel Service. Air tickets 
written immediately. Our Job is to 
get You the Lowest Fares Pocsible 
<>CKM>OO<>O<X>OO<>OO<X><>OOOO<X>C 

DOUGLAS ROOFING COMFANY 
Expert Re-Roofing. Built up asphalt, 
Shingles. Tar & Gravel. Complete 
Tear-offs. Chicago and Suburbs. 

ttJL 925-M40 

STASYS ŠAKINIS 
Lietuvis dažytojas 

Dažo namus 
1$ LAUKO IR IS VIDAUS 

DARBAS GARANTUOTAS 

Skambint 927-9107 

RAKO MEDŽIAI 
Redegavo Neris M. Papiutė ir 

Robertas Vitas 

Leidinėlis pritaikytas jauni
mui — skautiškam auklėjimui. 
Joje aprašytas kiekvienos rū
šies medis su iliustracijomis -
^: orvniais. 
Kaina su persiuntimui $2.35 
lsieido LSB Lituanicos tun

tas, Chicago 1980. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

U Arpber Į-Įclidays 
1982 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 

i i Bostono/New Yorko 

n 

MASKVA / VILNIUS 

liepos 19 $1135.00 
rugpiūčio 4 $1135.00 
rugpiūčio 18 (su Ryga) . . $1350.00 
rugsėjo < $1171.00 

rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00. 
Gruodžio 27 $995.00 

Prie Sių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. ^Į^8^" 

*«m*-Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j: 

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

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

tir 

T'TiTfTffsrrrarB s.juas 

ANATOLIJUS KAIRYS 
VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELĖ 

Dvi naujos dramos vienoje knygoje iš vysk. M. Valančiaus 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 m. sukilime, an
troji — jo blaivybės idėja, paskutinės žemaičių karčiamos 
likimas 1859 m. 

Viršeli piešė dail. P. Aleksa, 144 pgl., kaina su persiun
timu $6.85. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd Street, 
Chicago, IL 60699 

Illinois gyventojai dar prideda 35 e t vatet mokesčių. 

^ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 24 d. 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

Stase Lukošyte -
Barvydiene 

Jau prabėgo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną 1981 m. rugpiūčio 2 dieną. Liūd
no gyvenimo dienos. Bet mes negalime jos užmiršti. Visuomet pri
simenam savo maldose. 

Sv. Mišios už Jos sielą, bus atnašaujamos rugpiūčio 1 d., 8:30 
vai. ryto Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti a. a. Stasę ir pasimelsti už jos sielą. 

Nuliūdę: 

VYRAS ANTANAS, SCNUS ALGIMANTAS IR ANŪKAI 

A. f A. PETRUI ŠAKINSKUI 
m i r u s , 

žmonai JULIJAI, dukrai ALMAI BURIENEI ir 
ŠEIMAI reiškiame galiausią užuojautą. 

JUOZAS ir SOFIJA DIAMENCIAI 
JONAS ir DANA BUTKAI 
PETRAS ir GRAŽINA BAUŽIAI 
ALGIS ir IRENA MICKŪNAI 
JUOZAS ir DEL DIAMENCIAI 

A. f A. PRANCIŠKAI JUŠKIENEI 
mirus, dukrai BIRUTEI KOŠCIUKIENEI su šeima, duk
rai REGINAI BATURIENEI su šeima Lietuvoje, sū
nums: NARDŽIUI ir VYTAUTUI su šeimomis ir kitiems 
giminėms reiškiame giliausią užuojautą. 

JUOZAS ir SOFIJA DIAMENCIAI 
JONAS ir DANA BUTKAI 
PETRAS ir GRAŽINA BAUŽIAI 
ALGIS ir IRENA MICKŪNAI 

JUOZAS ir DEL DIAMENCIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARŲUETTE FLNERAL H O M E 

FĖVAS IR SC'N'L'S 
2533 VVest 7 | St. , Ch icago 
14 10 So. 50th Av., C icero 

Tel . 47t>-2345 
MKSTf U IOMOBII IAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvi? Uldofufiį Pfrektorlf AsochttlĮtt Nir<ai 

STEPONAS C. LICK (LACKAVNCZ) Ir SOMOS 
2424 W. »th STRFTTT 
11028 S«wMm—t metontj. 

TeL 
HUto, m. 

7-1211 
TeL f74-441« 

PETRAS BIELIOIUS 
4248 SO. CALIPOBNIA AVR. TA L^foret t . UUTt 

VASAITIS - 1UTK0S 
1448 90. M* mm, CICX80, ILL TW. OI*«pfe 2-liM 

» 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. liepos mėn. 24 d. 

X Kun. Juozas Juozevičius, 
dirbąs Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, pergyvenęs dvi 
sunkias operacijas ir daugiau 
kaip mėnesį išgulėjęs Elgin li
goninėje, pamažu sveiksta to
jau veikščioja. Jis šį sekma
dienį ar ateinančios savaitės 
pradžioje grįš namo, bet dar 
turės ilgesnį laiką gydytis na
mie, kol galutinai pasveiks ir 
galės eiti savo pareigas. 

savaitraštyje, liepos 23-30 d. 
laidoje, išspausdintas Jennifer 
Willems ilgas straipsnis apie 
Šv. Kazimiero seserų vienuoli-1 x ^ „ a Regienė, "Draugo" 
jos 75-rių metų sukaktį ir mo-1 redaktorė, išvyko dviem savai-
tiną Mariją Kaupaitę. Straips
ny duodamos ištraukos iš pasi
kalbėjimų su ses. M. Jonella, 
generaline vyresniąja, ses. M. 
Agnesine, gen. sekretore, su se
selėmis Clotilde, Dolorine, Da-
mien, kandidatė Elizabeth Ma-
tuszak. Nurodomi lietuviški ir 
katalikiški vienuolijos tikslai 
auklėti, slaugyti ligonius, pri
žiūrėti senelius. Iškilmės bus 
liepos 31 d. po pietų, bet sese
lės nuo liepos 23 iki rugpiūčio 
5 d. įvairiomis iškilmėmis pri
simena šią sukaktį. 
—X Jonas R. Simanavičius, bu

vęs Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirmi
ninkas, o dabar valdybos narys, 
buvo atvykęs į Chicagą plokš
telių platinimo reikalais ir iš
leisti savo brolį Vincą į Hot 
Springs, Ark., nuolatiniam gy
venimui. Ta proga jis aplankė 
"Draugą", pasitarė su redak
cija apie Kanados lietuvių veik
los ateities planus ir su admi
nistracija apie lietuviškų plokš
telių platinimą. 

^ X Baigusių šv . Kryžiaus li
goninės medicinos technologijos 
nuo 1965 m. ir histologijos nuo 
1967 m. mokyklą susirinkimas 
(Reunion) buvo liepos 17 d., 
šeštadienį, Juliaus Blažio na
muose ir kieme. Susirinkime 
dalyvavo mokytojos, mokinės ir 
mokiniai, kurie dabar jau už
ima svarbias vietas ir turi di
delę patirtį. Įdomu, kad trys 
broliai Blažiai — Raimundas, 
Julius ir Antanas yra kaip tik 
baigę šią mokyklą. Susirinkime 
ir gegužinėje dalyvavo ir labo
ratorijos vedėją ses. Julia. 

X Kun- Leo Lumas, Gallup, 
N. M., užsisakė naujausių leidi
nių ir plokštelių už didesnę su
mą. 

X Baltic Monumentą, DK*., 

tems atostogų ir ta proga lan
kys savo senus tėvus Los An
geles, Calif. Į redakcinį dar
bą grįš rugpiūčio 9 d 

X Benigna ir Algimantas Te-
koriai iš Oregon valstijos buvo 
nuvykę į Indianapolį, Ind., pas 
savo gimines Mankus, kur bu
vo šeimos ir giminių susirinki
mas. Giminės buvo suvažiavę 
iš Kanados, Vokietijos ir kitų 
vietų — apie 50 žmonių. Pake
liui jie sustojo "Gintaro" vasar
vietėje, Union Pier, Mich., o 
paskiau atvyko į Chicagą ir ap
lankė "Draugą", įsigijo įvairių 
leidinių. B. ir A. Tekoriai yra 
jaunosios kartos susipratę lie
tuviai, priklauso Lietuvių Bend
ruomenei, o Algimantis Teko
rius yra savo apylinkės pirmi
ninkas. 

X Tomas Dundzila penkta
dienį, liepos 30 d , 5:15 vai p. 
p. kalbės WTAQ AM) radijo 
programoje apie savo įspūdžius 
Lietuvoje. Gerai pasirodęs to
je programoje liepos 2 d., T. 
Dundzila buvo vėl pakviestas 
kalbėti šį penktadienį, šią radi
jo programą veda lietuviams 
palankus pramonininkas W. C. 
Miller. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Moksleiviai ateitininkai su savo vadovais "Dainavos" sto vyklavietėįe. Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
"DRAUGO" RENGINIŲ 
KOMISIJOS POSĖDIS 

Marijonų svetainėje liepos 21 
d. susirinko "Draugo" renginių 
komisijos nariai pasidalinti pra
ėjusios gegužinės nuotaikomis, 
duoti darbų apyskaitą ir aptarti 
ateities planus. 

Dr. Antanas Razma, Lietu
vių Katalikų spaudos draugijos 
pirmininkas, pasveikino susirin
kusius, pasidžiaugė pasisekusia 
"Draugo" gegužine ir padėko
jo visiems už pasiaukojimą. 
Kvietė ir toliau dirbti kartu, 
vieningai, nes darbas yra svar
bus. Suteiktos lėšos prisideda 
prie lietuviškos spaudos ilges
nio išsilaikymo išeivijoje. 

Marija Remienė, Renginių i ti ir mieste gyveną tautinių, a r 
komisijos pirmininkė, kurios i etninių, grupių atstovai. I š lie-
pastangoms sudarytas didelis i luvių tautinės lietuvių grupės 

miesto vadovybės y ra pakvies
tas P. Tautkus. 

Miesto gatvėse paradui datos 
nėra dar nustatytos, bet žino
ma, kad bus liepos pabaigoje ar 

gegužinės apyskaitą su 3327 j rugpiūčio pradžioje. Mieste gy-
dol. pelnu. Didžiąją dalį už-1 venančios tautinės grupės pla-

moterų štabas, išreiškė padėką 
už gražų atliktą darbą ir pa
linkėjo iš anksto ruoštis kitų 
metų gegužinei. 

Inž. Kostas Dočkus pateikė 

X Daha Viktorija BUaišytė, 
Danutės ir inž. Viktoro Bilaišių 
jauniausia dukra, š. m. birželio 
mėn. baigė Illinois universitetą 2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 

vienintelė lietuviška paminklų; d a g o j e architektūros baka-
bendrovė Chicagoje, savininkai! i au™. ^patuii. 1978-79 akade-
L ir G Kazėnai. Pasitikrinki-; m H u a J S m e t a i s ^ ^ g^io sa-
te kainas kitur, atėję pas mus vo architektūros studijas Ver 

((sk.) oeapsivUsite. 
x Buvęs kariškis, vyresnio 

amžiaus, be šeimos, ieško ma
žo buto, a r kambario prie šei
mos su galimybe naudotis vir
tuve, ar su pilnu išlaikymu. Pa
siūlymus siųsti: "Draugas" 
Adv. No. 2380, 4545 W. 63rd 
Si., Chicago, Dl 60629. (sk.) 

X Ar jūsų bankas ar taupy-

salyje, Prancūzijoje. Dalia yra 
baigusi Pedagoginį Lituanisti
kos institutą ir nuo 1980 m. 
mokytojauja Kr. Donelaičio 
aukštesnioje mokykloje. Taip 
pat dalyvauja ateitininkų veik
loje. 

x Vytas Zdanys, Wethers-
field, Conn.. K Škėma, Detroit, 
Mich., Anita Pakalniškytė, Ha-

mo bendrovė moka jums 8% už! milton, Kanada F. Pempė, Phi-
taupomąją sąskaitą — (Pass- Į ladelphia, Pa., Teresė Drūtytė, 
book) ? Je i ne — kreipkitės į I Chicago, DL, visi užsisakė nau-
Lietavia Fondo Fed. Kreditoi jausiu leidinių, plokštelių ir 
kooperatyvą. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjirnais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federal Savings. 2212 į P a r a m a i 

medžio drožinių už didesnes su
mas. 

X Juozas Mastei ka. Linden, 
N. J., pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė ir auką dienraščio 

Labai ačiū. 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x Akiniai siuntimui 1 Lietu
vą. Kreipkite* i V. Karoaaitę — 
Optical Studio 2437V3 W. Li-
thuanian Plasa C t (69th St.) 
- - «go, Dl. 60629. Telef. — 

(ak.) 

X Ruošian»e ekskursiją j 
guriny Hills, Floridoje, liepos 
30 d., susipažinimui su nauja lie
tuvių kolonija Kreipkitės pas 
Mariu Kielą teL 737-1717. ( s k ) . 

X St. Petersburg Beaeh, Flo
ridoje, parduodamas "condomi-
nium*'' — 5 kamb. butas be bal
du 2 miegamieji, 2 tualetai. 
i a m b i n t (312)—927-7220. 

(sk.) 

x Lemonto Balfo skyrius 
rengia linksmą gegužinę rug
piūčio 1 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Misiulių sodyboje, 131 
ir Archer (šiaurinėje pusėje), 
prie Lemonto. Visi laukiami. 

(pr.) 
X KELIONĖ SU DAINA — 

"World Renaissance" laivu su 
Chicagos Lietuvių Opera, gruo
džio mėn. 4 dieną. Aplankys: 
San Juan, St. Maarten. Marti-
nique, Barbados, St. Lucia, An-
tigua ir St. Thomas salas. Bro
šiūros, informacija ir registra
cija (iki spalio mėn. 1 dienos) 
pas: American Travel Service 
Bureau, 9727 South Westem 
Ave„ Chicago, tt. 60643. Telef. 
(312) 238-9787. (sk.) 

X Inž. Vytenio ir Irenos Jo
nynų meno kolekcijos dalis bus 
išstatyta "Galerijos" rengiamo
je parodoje apie Adomo Galdi
ko kūrybą. Svečiavimasis ir pa
rodos atidarymas bus "Galeri
joje" penktadienį, liepos 30 d , 
nuo 5 iki 9 vai. vak. 

X Elena Kodis. ALBK Mo
terų sąjungos 46-tos kuopos na
rė, visuomet atstovaujanti ka
talikiškajai idėjai, keletą dienų 
buvo ligoninėje. Kuopos narės 
pasiuntė jai linkėjimus nuga
lėti visus ligos sunkumus. 

X lietuvių Prekybos rūmai 
rengia golfo dieną rugpiūčio 18, 
trečiadienį, Palos Country Club 
aikštėje. Ta pačia proga bus 
ir vakarienė. Reikia iš anksto 
užsiregistruoti, šios dienos ren
gimo pirmininkas yra Charles 
D. Macke, jo pagelbininkai B. 
Klemka, V. Shukis, E. Yarkes, 
F. Raudonis, Th. Kuzas, V. Sa-
maska, R Wertelka. 

X Lietuvoje okupantų vyk
domas teroras ryškiai aprašy
tas mačiusiųjų liudijimais, da
bar išleistais anglų kalba "Li-
thuania under Soviet occupa-
tion". Paruošė kun. Juozas 
Prunskis, viršelis dail. J. Tri-
čio, išleido Jūrų šaulių kuopa 
Klair>ėda. Kaina su persiunti
mu 9 dol. Gaunama "Drauge". 

X 1 ' ž a . i Onos Zauskienės 
sielą, jos vardinių proga, liepos 
26 d., pirmadienį, 6:30 vai. ry
to, Šv. Petro bažnyčioje, 110 
W. Madison St., Chicago, bus 
atnašaujamos šv. Mišios, šeima 
prašo ją prisiminti ir pasimelsti. 

(pr.) 

x Kelionė | Lietuvą — rugsė
jo mėn. 19 d (15 dienų): Mas
kva - Vilnius - Ryga - Lenin
gradas - Helsinkis, šiai ekskur
sijai gali pasitaikyti galimybė 
ilgiau paviešėti Vilniuje, jei tuo 
laiku būtų viešbutyje laisvų vie
tų. Nedelskite registruotis pas: 
American Travel Service Bu
reau, 9727 So. Wastern Ave., 
Chicago, M. 69643, tetef. (312) 
238-9787. (sk.). 

X Gintaro vasarvietėje Union 
Pier, Michigan, kaip ir kiekvie
nais metais veikia valgykla, 
nuomojami vasarnamiai ir kam
bariai. Dėl rezervacijų skam
binkite 616-^169-3298. ( sk ) . 

darbio atnešė laimėjimai, ku
riai vadovavo Birutė Bagdonie
nė su darbščiom talkininkėm. 
"Draugo" administratorius kun. 
P. Cibulskis tuoj įteikė 100 dol. 
pradžiai nuo Marijonų 1983 m. 
gegužinės laimėjimų daiktams 
įsigyti, naujoms idėjoms suras
ti ir pritaikyti 

"Draugo" metimams banke
te, kuris bus šių metų rugsėjo 
25 d Jaunimo Centre, tikimasi 
visą salę užpildyti, žinant, kad 
visuomenė yra jautri, įvertina 
sunkų spaudos darbą ir jį re
mia. Buvo svarstoma, kad 
1983 m. rudenį, vieton banketo, 
suruošti gerą koncertą. 

Pasitarime dalyvavo ir sve
čiai iš Australijos dr. Stasė ir 
inž. Antanas Pacevičiai, Birutės 
Bagdonienės sesutė. Viešnia 
trumpai papasakojo ir apie 
Australijos lietuvių ruošiamus 
panašius renginius. 

Kitą susirinkimą nutarta su
šaukti rugsėjo 15 d., trečiadienį, 
toje pačioje vietoje. Dalyviai 
buvo pavaišinti. 

Posėdyje dalyvavo provinci
jolas kun. V. Rimšelis, kun. J. 
Vaškas, marijonų vienuolyno 
vyresnysis, "Draugo" adminis
tratorius kun. P. Cibulskis, dr. 
A Razma, M. Remienė, V. Ba-
leišytė, J. Dočkienė, D. Parei-
gienė, U. Balskienė, J. Ivaškie-
nė, M. Marcinkienė, B. Jasaitie
nė, V. Lapienė. B. Barauskienė, 
O. Junkerienė, O. Rugelieiė, Z. 
Sinkevičienė, B. Bagdonienė, K. 
Dočkus ir S. Džiugas. 

S. Dž-as 

nuoja renginiuose ir miesto 
gatvių parade pasirodyti. Nuo 
to neatsilieka, ir lietuviai. 

Gegužės 2 ir birželio 20 d. 
Melrose Parko Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo narių susirin
kime tas reikalas buvo disku
tuotas ir pasirengimo darbams, 
ryšiams palaikyti su Melrose 
Parko vadovybės sudarytu ko
mitetu buvo išrinktas lietuvių 
grupės komitetas iš veikiančių 
Melrose Parke organizacijų. 
Komitetą sudaro Piliečių klubo, 
Lietuvių Bendruomenės, Lietu
vos Dukterų draugijos atstovai: 
P. Tautkus, O. Junkerienė, J. 
Rugelis, A. česna, A. Sinkevi
čius ir K Valis. 

Lake ir 25-tosios gatvių kam
pe Melrose Parko miesto vado
vybė jau baigia statyti kelio
likos milijonų dolerių namus— 
sales ir kitokių paskirčių kul
tūros bei miesto reikalams pa
talpų centrą. Statybos darbų 

Kliaugienė apie Patagonijos in
dėnus. Paskaita buvo paįvairin
ta skaidrėmis ir muzikine iliu
stracija. Paskaitininke yra an
tropologė ir priklauso Antropo
logijos institutui. 

— A a Antanas Launikonis, 
75-rių metų amžiaus, gegužės 
12 d. mirė Berisso mieste. Bu
vo kilęs iš Barčių km., Alytaus 
valsč. ir apskr., į Argentiną at
vykęs 1929 m. Liko duktė su 
šeima, pusseserės Marija Sima-
nauskienė ir Vladė Žebrauskie
nė. Jis buvo Mindaugo draugi
jos narys, ten ir buvo pašarvo
tas. Palaidotas La Platos ka
pinėse. 

VOKIETIJOJE 
— Kun. F . Skėrys ir broliai 

Marijus ir Eduardas Dresleriai 
verbavimo, rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimo instituto, ku
rio būstinės yra Šveicarijoje ir 
Liuksemburge, balandžio 30 — 
gegužes 3 d. iškilmėse įvertinti 
už jų darbus. Jiems suteikti 
specialūs pažymėjimai. Kun. F. 
Skėrys pagerbtas už straipsnį 
"Die Raute" laikraštyje, leidžia
mame Lietuvos vokiečių, apie 
senąjį lietuvių Joninių paprotį. 
Jis paskiau skaitė ir paskaitą. 
Dresleriai pagerbti už matema
tikos knygas, išleistas jų pastan
gomis. Atstovų šiame pagerbi
me buvo iš dvidešimties valsty
bių ir penkių žemynų. 

— Dvidešimt devintoji Euro
pos lietuvių studijų savaitė šie
met vyks rugpiūčio 15-21 d. ne
toli Londono, Anglijoje. Paskai
tininkai jau pasižadėję arba 
komplektuojami. Tikimasi, kad 
studijų savaitėje dalyvaus daug 
lietuvių iš įvairių Europos kraš-

jo himną, o įvairių tautybių šo- tų> Q ^ p a t % J A V fc Kaxi&. 
kių grupės šoko savo tautinius Į ^os 
šokius. Tarp kitų tautybių bu-j 
vo ir lietuviai, kuriems atstovą- Į 
vo Berisso "Nemuno" ansamb
lio tautinių šokių grupė. Taip 
pat lietuviai nešė didelį plakatą, 
kuriame buvo užrašyta "Lie
tuva". 

i. A. VALSTYBĖSE 
— JAV l ietuvių Bendruome

nės apylinkės ir apygardos Va
sario 16 proga šiemet surinko 
Vlikui 2,803.30 dol. Dalį pini
gų pačios apylinkės pasiuntė 
tieciogiai, o likusius persiuntė 
JAV LB krašto valdyba Juozui 
Giedraičiui, Tautos Fondo val
dybos pirmininkui. 

— Muz. Liudas Štokas, nors 
mokytojauja, yra apsiėmęs var
gonininko pareigas vienintelėje 
New Yorko lietuvių bažnyčioje 
Aušros Vartuose, kur dabar 
klebonauja kun. Vytautas Pa
lubinskas. L. Stukui reikia va
žinėti apie 30 mylių, bet jis to 
nesigaili, kad tik lietuvių para
pija galėtų turėti vargonininką 
ir girdėti lietuvišką giedojimą. 
Be to, Liudas Stukas yra ir 
solistas, kuris pats gražiai gie
da šioje bažnyčioje. 

— Vygantas čampė Marylan-
do muzikos mokytojų sąjungos 
surengtame koncerte laimėjo 
pirmąją vietą fortepiono kla
sinių dalykų atlikime. Jaunojo 
muziko motina Diana yra pia
nistė, o tėvas dr. Kazys čampė 
yra atominės fizikos specialis
tas ir dirba Washingtone, D. C. 

— Clevelando skautininkų 
draugovė spalio 10 d Lietuvių 
namuose rengia supažindinimą 
su rašyt. Aurelijos Balašaitie-
nės novelių rinkiniu "Susitiki
mas pamary". Rinkinys jau 
išėjo iš spaudos. 

ARGENTINOJ 
— Buenos Aires Lima parke 

buvo tautybių festivalis paremti 
Malvinų (Falklando) salų politi
ką. Kariuomenės orkestras gro-

— Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje turi kultūrinę komisi-

užbaigimas rišamas su miesto | ją, kurią sudaro L Stankevičie-

MELROSE PARKO 
ŠIMTMETIS 

Miestu Melrose Parkas pa
skelbtas buvo 1882 metais, šiais 
metais vasarą miestas ruošiasi 
iškilmingai minėti šimto metų 
sukaktį. Miesto vadovybė su
darė įvairiems renginiams mies
to gatvėse komisijas, kurios in
tensyviai dirba, planuoja šimt
mečio šventės pasirodymus. Į 

šimtmečio minėjimu. Lietuvių 
grupės sudarytas komitetas yra 
įgaliotas lietuvių grupės miesto 
eisenoje pasirodymą sustiprin
ti, pasikviečiant iš kitų koloni
jų dalyvių, ypač jaunimo. Su
sidariusias su tuo išlaidas jau 
pasižadėjo padengti lygiomis 
Amerikos Lietuvių piliečių klu
bas ir Lietuvių Bendruomenė. 

Ta pačia proga norima Mel
rose Parko ir artimesnių lietu
vių kolonijų visuomenei primin
ti ir pakviesti į Melrose Parko 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bo rengiamą gegužinę, kuri 
vyks rugpiūčio 15 d. Geguži
nės pradžia — 12 vai. dienos. 
Gegužinės vieta — Maywood 
Grove nr. 2, kuris yra Lake 
ir 1-mosios gatvių kampe prie 
Des Plains upės. Gegužinės 
aikštė plati, turi pakankamai 
vietos jaunimui ir mažiesiems 
pažaisti ir pasportuoti. Bus ge
ra muzika, baras, veiks laimės 
ratas. 

Visi nuoširdžiai kviečiami ir 

n., A. Brazartienė, K. Kliaugie
nė, A. Bačanskytė ir inž. A. Ras-
tauskas. š i komisija gegužės 
16 d. suorganizavo renginį su 
paskaita, kurią skaitė Catalina 

madienio popietę praleisti šimt
mečių ąžuolų gaivinančiam pa
vėsyje ir susipažinti a r atnau
jinti pažintis su savo kaimy
nais. K. T-kus 

- A a Oskaras Ramanaus-
mirė kovo 11 d Liebenbur-

ge-Salzgittere. Palaidotas mies
to naujosiose kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1931 m. vasario 
d. Kybartuose. 

— A a. Paufina Lukoševičie
nė mirė kovo 22 d. Luebecke, 
palaidota Vorwerker kapinėse. 
Buvo gimusi 1898 m. sausio 25 
d. Klaipėdoje. 

renginių komisijas yra pakvies- laukiami. Tikrai apsimokės sek-

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

S649 W. 69rd Street 
Chicago, Vi. 60629 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

•eitad. 9—12 vaL 
ir pagal susitarimą 

nmiimiiiMiiiiiiHiiiiiHiniinimiiiiiiiiHi 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Httnoto 606*8 

1H. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seitad. 9 vai. r. iki l vai. d. 

Lietuvių ir latvių respublikonų atstovai metiniame suvažiavime. Iš kairės: 
du latviai. A. Milūnas, F. Stella — tautinių grupių tarybos pirm., I. Stokes 
— latvių resp. pirm., R. Allen, M. ir Z. Strazdai, dr. A, Valienė ir A. Mi
liauskiene. 
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J U O Z A S B R A Z A I T I S 

RAŠTAI III 
(Literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka) 

Ta pačia proga primename, kad dar galima įsigyti 
J . Brazaičio RASTŲ I ir n tomus. 

Redagavo ALINA SKRUPSKELIENĖ ir 
ČESLOVAS GRTNCEVMJUS 

Viršelis ir aplankas (skirtingi) daiL Ados 
Korsakaitės - Sutkuvienės 

Išleido Į LAISVE FONDAS lietuviškai kultūrai ug
dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto pus
lapių, įrišta i kietus viršelius. 

spausdino "Draugo" spaustuvė. 1982 m. Kaina vie
no tomo su persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar 
prideda 90 c t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West «Srd S I , 
Chioago, IL 60829 

! 

i 
i 

nfftniimfffiffffmĮiiimĮŲmnimiiiuiiuiimiiumiiiiiiiiiimiiiiimi*~ 

a m m m m m 


