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Lietuvių Bendruomenes
politine konferencija

ŽYGIS Į ŠILUVĄ
(Tęsinys)
laimintų mus, teiktų jėgų ir iš
Grįžtančius į n a m u s pavienius minties nelengvoje kovoje. Pra
eisenos dalyvius gaudė KGB šome ją pagalbos, ugdant kiek
agentai, vežė į saugumą ir tardė, vieno mūsų dvasinį gyvenimą,
kas organizavo šią eiseną. O jąnes veiklos sėkmė priklauso nuo
suorganizavo Dievo meilė ir pro mūsų vidinio nusiteikimo, nuo
testas
prieš
dideles iš šalies intencijos grynumo. Žygiai į
Šiluvą nėra išorinė demonstraci
brukamas blogybes.
ja. Jų vertė priklauso nuo mūsų
maldų nuoširdumo, nuo to, kiek
Šitaip įspūdžius aprašo
mes būsime pasiruošę pasinau
kito žygio dalyvė
Prieš penkerius metus Eucha doti Viešpaties malone.
ristijos Bičiuliu iniciatyva įvy
dygyje dalyvavęs kunigas ragi
ko pirmasis žygis iš Tytuvėnų į no mus kovoti su pačia didžiau
Šiluvą? kuriame dalyvavo apie sia mūsų amžiaus blogybe — ai
300 žmonių.
koholiu, gimdančiu ir kitas nelai
Šiemet rugpiūčio 26 d. į tradi mes. Šita kova gali pareikalauti
cinį Eucharistijos Bičiulių Žygį didelių ir skaudžių aukų, tačiau
susirinko apie 1000 žmonių, ku tai neturi mažinti ryžto.
rių tarpe buvo daugiausia jauni
Baigėsi pamaldos, nuskambėjo
mas.
paskutiniai giesmės "Marija, Ma
N u o Tytuvėnų bažnyčios pa rija" žodžiai. Prie Marijos kojų
traukėme į Šiluvą (apie 7 — 8 liko sudėtos mūsų gėlės, svajo
km.), eidami kalbėjome rožan nės ir pasiryžimai.
čių, litanijas ir giedojome gies
Bet žygis nesibaigė. Jis tik pra
mes. Trumpai pasimeldę koply sidėjo. Mes išsiskirstėme po Lie
čioje, visi susirinkome į bažny tuvą, nešdamiesi didelę svajo
čią Šv. Mišioms, kurias aukojo nę: kovoti už savo pačių dvasinę
žygyje dalyvavęs kunigas.
pažangą, kovoti prieš didįjį prie
Tūkstantinę minią
vienijo šą — alkoholizmą. Tegul auga
viena intencija: permaldauti Eu blaivi ir dora jaunoji Lietuvos
charistinį Kristų ir Mariją už karta, ištikima Kristui ir Mari
tautos nuodėmes ir prašyti, kad jai. Tai bus gražiausios gėlės prie
gelbėtu Lietuvą nuo alkoholiz Viešpaties kojų.
mo ir moralinio supuvimo, kaip
O kai bus sunku, kai pavarg
kadaise ją išgelbėjo nuo protes sime, kai ims pagunda pasukti
tantizmo.
lengvesniu keliu, geroji mūsų Mo
Per Lietuvą ritasi dvasinio at tina šauks mus iš klystkelių,
gimimo banga. Vis daugiau jau teiks jėgų būti šio gražaus sąjū
n u žmonių pakyla kovai už dva džio priekyje.
S. B-nė
sines vertybes.Mes prašome Mari
(Iš "Rūpintojėlio", Nr. 10)
ją, kad ji kartu su Kristumi sto(Pabaiga)
vėtų šio sąjūdžio priekyje, kad
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Ji buvo sėkminga, veidu į Lietuvą kryptimi

Los Angeles Vyt. Čekanauskas,
JAV LB tarybos pirm. V. Izbickas, Br. Nainys, prel. J. Balkūnas, T. Venclova, dr. Songaila,
PLB garbės pirm. St. Barzdukas,
dr. Bronius Kasias, Romas Masilionis Detroito Liet. kultūros
klubo pirm. A. Musteikis, rašyt.
Br. Raila, kun. J. Prunskis ir kt.
Pirmąją suvažiavimo dieną iš
klausyta prof. dr. V. Vardžio pas
Konferenciją pradėjo LB VVa
kaita tema "Rezistencija Lietuvo
shingtono apylinkės pirmininkas
je — žvilgsnis į ateitį". Ji susilau
Linas Kojelis, pakviesdamas JAV
kė nuoširdaus pritarimo ir sukė
LB Visuomeninių reikalų tary
lė gyvas diskusijas. Po jos buvo
bos pirmininką Algimantą Gesvarstybos tema "Svetimųjų in
čį ją atidaryti. Jis savo kalboje
Afganistano laisves kovotojai džiaugiasi nučiupę sovietų kartjomenės sunkvežimį netoli Herato miesto, kur pagy išryškino konferencijos tikslus — formacijos apie Lietuvą klausi
mai". Jų kalbėtojai: Liet. Infor
vėjo karo veiksmai.
ieškoti naujų kovos budy ir siek
macijos centro vedėjas kun. K.
ti jėgų konsolidacijos. Ragino
Pugevičius, kanadiškis. inž. Juo
geriau įsigilinti ir pažinti mūsų
zas Danys, prof. dr. Romas Mi
tautos reikalus, jos pasipriešini
siūnas, LB atstovas Washingtomo okupantui akciją, jungtis ar
ne Algimantas Gureckas. Prele
čiau su tauta, informuoti Lietugentų nuomonės buvo labai įdo
vo* žmones.
— Pirmadienį
prezidentas
mios, diskusijos, nusitęsusios ligi
Carteris aplankė Miami miestą,
Buvo pagerbti žuvusieji dėl Lie vidurnakčio, buvo labai pozity
apžiūrėjo juodųjų nudegintą ra tuvos laisvės, sugiedotas Tautos vios. Jose dalyvavo daugiausia
Sen. Baker reikalauja nubausti Clarką
joną. Jam kalbant juodųjų ben- himnas. I garbės prezidiumą pa- jaunimas.
j
druomenės
centre, netvarkinga I kviesti: Lietuvos atstovas W a Antrąją suvažiavimo dieną iš
Washingtonas. — Senatorius' Ministeris Moinfar pripažino,
;
minia
ėmė
mėtyti
akmenis,
bu! shingtone dr. St. Bačkis, Liet. klausyta taip pat gyvų diskusi
Hovvard Baker, senato mažumos \ kad ekonominės sankcijos Ira!
telius
į
prezidento
mašinų
ka\ Žmogaus teisių gynimo komite jų sukėlusi prof. dr. Broniaus N e
(respublikonų partijos) vadas, į nui kenkia, tačiau ilgainiui jos
to pirmininkas dr. D. Krivickas, micko paskaita "Lietuvos vadavi
;
valkadą.
paragino kongresą priimti rezo- į nustatys prieš Ameriką ne t i k
:
PLB pirm. Vyt. Kamantas. LB mo pastangos užsienyje", kurioje
—
Italijos
savivaldybių
rin
liuciją. kuri reikalautų teisti | Irano liaudį, b e t ir visus arakimuose gerai pasirodė krikš- Kanados krašto valdybos pirm. i ;\s ] a bai vykusiai apžvelgė išeivibuvusj
valstybės
prokurorą bus ir musulmonus
: čionys demokratai, išstūmę ko- J. Simanaičius, JAV LE krašto jos pastangas laisvinti Lietuvą
Teherano radijas paskelbė,
Ramsey Clarką ir kitus ameri
| munistų atstovus i š kelių pro- valdybos pirm. Vyt. Kutkus. Visi per pastaruosius beveik 40 metu.
kiečius, kurie grįžo iš Irano or kad Teherane vėl buvo sušaudy
\ vincijų tarybų. Krikščionys de- jie nuoširdžiais žodžiais sveikino
(Nukelta į 5 pusi.)
ganizuotos konferencijos. Tehe ti 16 asmenų, j ų tarpe buvęs
suvažiavimą. Pirmininkavo Alg.
į
mokratai
gavo
36.7
nuoš.
balsų,
rane buvo svarstomi Amerikos šacho saugumo policijos valdi
Gečys.
"nusikaltimai" Iranui. Sen. Ba ninkas, kuris prieš mirtį dar ga \ komunistai — 31.6 nuoš. i r so
Maskva laukia
Ilgesnį sveikinimo žodį tarė
ker siūlo užvesti bylą pagal vo 500 smūgių rykštėmis. T a r p cialistai — 12.7 nuoš.
Pasaulio
Banko
pirminin
konferencijoje visą laiką dalyva
Logan Act, kuris draudžia pri sušaudytų buvo Pepsi Colos
mažiau turistų
vatiems piliečiams bandyti pa bendrovės Irano agentūros di kas Robert McN'amara ateinan vęs ir labai atidžiai jos posėdžius
Maskva. — Maskvos miesto
veikti užsienio vyriausybes bet rektorius Sobhani, sušaudytas čiais metais, birželio 30 d. pasi sekęs atstovas dr. St. Bačkis (jis
t
r
a
u
k
s
iš
pareigų.
Jis
bankui
kuriame j ų ginče su JAV.
b^Tpalkeibtls " D r a u g / v ė n a u ) . ' burmistras Vlac!?- > r > ^ l w
vienas šnipas, turėjęs artimus
Maskvos
žinių
agentūra ryšius su Irako prezidentu Sad- vadovavo 12 metų.
Raštu sveikino: Lietuvos konsu- pasakė spaudos konferencijoje,
"
kad miestas laukia apie 70,000
—
Turkija
nuvertino
savo
lirą
las
Kanadoje
dr.
J.
Zmuidzinas,
"Tass" rašo, jog Clarkas ir kiti, <j"airiU Husseinu i r s u buvusiu
6 nuoš. Anksčiau doleris buvo gen. konsulas New Yorke A. Si užsienio turistų, kurie atvyks i
tarptautinės konferencijos daly. i i r a n o premjeru Bachtiaru.
vertas 73,3 lirų, o dabar — 78 mutis, gen konsule Chicagoje J. olimpines žaidynes. Jų atidary
viai Amerikoje yra persekioja- j
liras.
Daužvardienė, garbės konsulas mas b u s liepos 19 d. Anksčiau
mi, ruošiamasi juos bausti.
^
• v i_ i
Maskvos
pareigūnai
kalbėjo
Kancleris siūlęs neįvesti nauju ginklų
Ottawoje posėdžiavo Ka
Teherane vyksta piktos var- Į M ū š i a i p r i e K a b u l o
apie
300,000
užsienio
turistų.
nados vyriausybė su 10-ties
Essenas. — Vakarų Vokieti- j mente, tuo pačiu laikomu par žybos t a r p prezidento Bani Sad- j
Burmistras pasakė, kad juo ma
T
premjerais.
Buvo
j o s valdančioji partija — sočiai tijos vadu. Sąraše y r a buvęs j r o ir islamo religinės partijos, j N ew Delhi. - - Žinios iš Afga provincijų
Ginčai naftos
žiau turistų, t u o geriau, nes at
demokratai
pradėjo
rinkimų partijos lyderis Rainer Barzel, vadovaujamos ajatolos Behesh nistano kalba apie įnirtingus svarstomos konstitucijos re
vykę bus geriau aptarnaujami.
šalių suvažiavime
kampaniją.
P a r l a m e n t o rinki 1972 m. pralaimėjęs rinkimus į ti. Partijos laikraštis net pa mūši v. s netoli Kabulo. Čia so formos.
Iš Amerikos laukiama apie
m a i įvyks spalio 5 d. Socialde kanclerio vietą.
vadino Bani Sadrą "chuliganu". vietai sutraukę keturias divizi
Amnesty International ap
AKJras. — Naftą eksportuo
3,000
svečių, nors anksčiau,
mokratų suvažiavime ilgą kal
Amerikos ir Europos spaudo-i Prezidentas, kalbėdamas parla jas kareivių "su 2,000 tankų. kaltino Turkijos policiją poli jančių šalių konferencijoje ne
prieš
boikoto
paskelbimą, buvo
bą pasakė kancleris Helmut je paskutiniu metu d a u g rašo- mente, nurodė, kad islamo parti Kabulas sukilėlių apsuptas iš tinių kalinių kankinimais.
lengva susitarti dėl pastovių,
tikimasi
apie
35,000. Japonų
Schmidt, palietęs vidaus i r užma apie sąjungininkų nesutari jos narių raginimas teisti ame visų pusių, tačiau geriau gink
Iš Vietnamo į Hong Kon vienodų kainų. Kainas pakelti gali atv>kti 1,300, o buvo lau
sienio politiką. Jis atidengė d a r mus. Europa, kaip žinoma, ne- j rikiečius įkaitus yra pilnas įvai- luoti rusai nušovė apie 1,000 gą atplaukė du nedideli laivai sutinka beveik visos valstybės,
kiama 20 tūkstančių.
balandžio mėnesį pasiūlęs So parėmė entuziastingai kai kurių : rių kliūčių. A r jie būtų teisiami. | sukilėlių ir d a r daugiau sužeidė,
su 213 pabėgėlių. Vienas laivas tačiau nė viena nenori kainų su
Miesto b u r m i s t r a s Premyslov
vietų Sąjungai i r NATO valsty VVashingtono pasiūlymų, jų tar kaip buvusio režimo rėmėjai i Sunkių nuostolių turinti ir soišplaukė iš Vietnamo gegužės mažinti. Kai kurie kalbėtojai pareiškė, kad išleis; -> apie 2 bil.
bių vadovybėms paskelbti naujų pe Olimpiados boikoto a r sank-1 slaptuose teismuose ? Kur toks vietų kariuomenė.
Nedidelės 12 d.
konferencijoje kaltino Japoniją
branduolinių ginklų išstatymo cijų Iranui. Straipsniuose na-i teismas nuvestų? Ar jie būtų l sukilėlių grupės įslinkusios i r į
ir Ameriką atsargų sudarinėji- dol. viešbučių, stadijonų, Olim
—
Siaurinėj
Airijoje
britų
Europoje užšaldymą. Kancleris grinėjama ir tolima praeitis, ; teisiami viešame teisme, su ad- Į patį Kabulą, čia vienas Af gamu. Naftos pasaulyje pagami pinio kaimelio statybai, tačiau
;
armijos
bombų
specialistas
ban
siūlė p e r trejus metus neįvesti Sakoma, kad 1973 m. Amerika vokatais? Toks teismas būtų j nistano policininkas nušovė kenama daugiau, negu jos reikia tie pastatai tiks maskviečiams
dė
išardyti
rastą
užtaisą
ir
bu
naujų ginklų, o per t ą laiką de spaudusi Europos sąjungininkus apšauktas neteisingu, palankiu! turis sovietu kareivius ir pats
vartotojams, tačiau kai kurie po žaidynių.
rėtis d ė l ginklų
apribojimo. priimti Sovietų Sąjungos siūlo kaltinamiesiems. J e i teismas Į nusišovė. Mūšiai vyksta ir prie vo sunkiai sužeistas.
vartotojai padeda kelti kainas,
Prancūzijoj daug
Gydytojai patarė Japoni mokėdami bet kurią kainą, pa
Kancleris pareiškė, kad Sovietų mą Helsinkio konferenciją.
rastų, kad kai kurie amerikie Herato miesto, kur praėjusia sa
j o s premjerui Ohirai nevažiuoti
Sąjunga jo siūlymą atmetė, tažydų iš Afrikos
Sovietai siūlė Helsinkio kon čiai nėra šnipai, tuoj kiltų klau vaitę žuvę 874 sovietų karei j Venecijoj planuojamą pramo reiškė Kuwaito ministeris Ali
čiau jis d a r bandys nuvykęs šio f e
učiau
Khalifa ai Sabah.
simas, tai kodėl jie buvo* septy viai.
Paryžius. — Prancūzijos žy
nės valstybių galvų konferenci
mėnesio gale į Maskvą. įtikinti Amerika
Ipriešinosi,
« L — I _rašo
f c ssavo
A m *
a v o nis mėnesius
kalinami? Bani
Žiniomis iš Pakistano, sukilė
dų vyriausiu rabinu buvo iš
ją, nes gegužės 3 1 d. jis turėjęs
sovietų vadus, k a d reikia su
rinktas pirmą k a r t ą šefardų žy
atsiminimuose buvęs valstybės Sadras pareiškė nenorįs mo liai prie Shakardara miesto nu lengvą širdies smūgį.
Kon
stabdyti naujų raketų skaičiaus
dų
rabinas, gimęs Alžire. Rene
kyti
parlamento
narių,
kaip
elg
mušė
vieną
sovietų
lėktuvą
ir
sekretorius Henry Kissinger.
ferencija galinti apsunkinti jo
didinimą.
Sirat,
50 m. amžiaus. Jis pakeis
tis
su
įkaitais,
nes
visi
atstovai
vieną
helikopterį.
Sakoma,
kad
Jis dėl tos konferencijos sušau
Krikščionių demokratų parti kimo kaltina tuometinį V. Vo- yra atsakingi už savo veiks aplink Kabulą sukilėliai su gydymą.
85
m.
sulaukusį vyriausią rabi
"•
A.J1IIV/ rv O. i Ui i i <% W U V 7 i l « ^ U i l l £
V . V Vf
—
Puerto
Rico
nutarė
siųsti
į
ną J a c o b Kaplan, vadovavusį
traukė iš keturių
provincijų
jos kandidatas į kanclerio vietą j k i e t i j o s k a nclerį Willy Brandtą, mus.
Maskvos olimpinius žaidimus
Franz Josef Strauss paskelbė | k u r i s s a v Q k n y g o j e s a k 0 i jjog • Alžire naftos valstybių kon apie 20,000 karių.
žydų mažumai nuo 1955 m.
'•simbolinę komandą", — vie
sąrašą politikų, iš kurių jis su- H e l s i n k i o
konferencija
buvo ferencijoje
I š 750,000 Prancūzijos žydų
dalyvaująs
Irano
ną
sportininką, kuris t a u t ų pa
Ok. Lietuvoj mirė
darytų savo ministerių kabine NATO valstybių bendras nuta naftos ministeris Ali Akbar
apie 40 nuoš. sudaro Afrikos
rade neš vėliavą.
tą, laimėjęs spalio 5 d. rinki rimas. Kissingeris šalia Brand- Moinfar, revoliucijos tarybos
žydai, atvykę iš Maroko, Tuniso
aštuntas
kunigas
— Meksikoje i r Pietinėje Ka
mus. Kanclerio pavaduotoju ir to kaltina dėl konferencijos Ita narys.
ir Alžiro, kai tos šalys tapo ne
pasakė
koresponden
Ok. Lietuva. — Gegužės 22 d. lifornijoje pirmadienį buvo že
finansų ministerių skelbiamas lijos premjerą Mariano Rumor, tams, kad Amerika turi viešai
priklausomos.
Gerhard Stoltenberg. Schlesvrig- Prancūzijos Pompidou ir Brita Irano atsiprašyti, turi atiduoti Vabalninke, Panevėžio vyskupi mės drebėjimas, sugriovęs apie
Holstein provincijos premjeras. nijos —
_ Heath. Jie buvę Hel- bankuose užšaldytas Irano lė joje, mirė a. a. kun. Stasys Kriš- 100 namų. Vienas žmogus žuvo
KALENDORIUS
Komentatoriai spėlioja, kad H S u s
advokatai
Kissin gėris šas, t u r i nutraukti visas preky tanaitis. Velionis buvo gimęs Meksikoje. Drebėjimas silpniau
buvo
jaučiamas
ir
Arizonoje.
1912
m.,
kunigu
įšventintas
parinkimas bando patraukti į j 1 9 e g m
urodęs
Birželio 11 d.: Barnabas Ap.,
m. nnurodęs
prezidentui, bos sankcijas, tik tuomet gali
krikščionių demokratų pusę Vo-, k a d a t s i s a k v m a s paremti Hel- ma tikėtis pažangos įkaitų klau 1939 m. Pastaruoju metu jis
Sovietų kosmonautai Juri
Rozalina, Dainius, Aluona.
buvo tik Vabalninko parapijos Malyšev ir Vladimir Aksijonov
kietijos protestantus. Gynybos ' g i n k i o k o n f e r e n c i j ą b ū t ų ^ ^ ^ sime.
Birželio 12 d.: Onufras, Ku*
altaristas - pensininkas, nes jau laimingai grįžo i š erdvės, kur Kinijos užsienio reikalų ministeris Hu- narą, Vadulis, Rūta.
ministerių numatomas Manfred Ameriką
izoliuotą.
Kancleris
Woerner. karinių reikalų eks Brandtas rišęs Helsinki su kon madieniu be automobilių". Daug sirguliavo. Palaidotas gegužės išbuvo 5 dienas. Erdvės stotyje ang Hua !anko Skandinavijos valsty
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.
bes: Švediją, Norvegiją, Daniją So
26
d.
Vabalninko
kapinėse.
pertas.
"Saliut 6" toliau skrieja Leonid vietų spauda pasmerkė šią kelionę.
krečiais vokiečių politikos tiks žmonių važinėjo dviračiais, trau
ORAS
Įdomu, kad Strausso sąraše lais, ypač su Berlyno klausimu. kiniais, tačiau netrūko ir auto
T a i jau aštuntas šiemet oku I Popov i r Valery Rijumin, kurie "Pravda" ražo, jog Kinija siekia
Saulėta, temperatūra dieną 75
nėra Helmut Kohl, krikščionių
V. Vokietijoje praėjęs sek- mobilių, nors gazolino kainos puotoje Lietuvoje miręs kuni \ bandys sumušti erdvėj buvimo Įtraukti Skandinavijos Šalis j nuotykių
• ieškojimo politiką.
1., naktį 60 L
I rekordą.
gas.
demokratų grupės vado parla- į madienis buvo paskelbtas "sek vėl buvo pakeltos.

Vokietijoj pradėta
rinkimų kampanija

Washingtonas. — Birželio 8 — Į
9 dienomis Shorehemo viešbuty-.
je vyko Pasaulio, JAV-biu ir Kanados Lietuvių Bendruomenių
vadovybių
sušaukta
politinė
konferencija, kurios pagrindinis
tikslas išreikšti protestą prieš Lie
tuvos okupaciją, 40 metų sukak
ties proga ir apžvelgti Lietuvos
laisvinimo kelius bei būdus.

Amerika turinti
atsiprašyti Irano

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. birželio mėn. 11 d.
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KAD GRĮŽTUME PERGALĖS KELIU
U ž kalnų brangi Tėvynė
ten toli, toli.
Miela sesė, brangus broli, t u
dėl jos budi.
girdis širdin, ranka rankon
žengdami kartu,
Mes sugrįšim tėviškėlėn
pergalės keliu.
Birželio 15 d. sukanka 40 me
tų nuo anos klaikios 1940-ųjų
metų dienos, kai rusiškojo ko
munizmo smurtu buvo sužlugdy
t a Lietuvos nepriklausomybė.
J a u keturios dešimtys metų
mūsų t a u t ą slegia sunki sveti
mųjų priespauda. Keturios de
šimtys metų įvairiomis priemo
nėmis stengiamasi fiziniai ir dva
siniai sužlugdyti tautinį-lietuvių
sąmoningumą, nuslopinti išsilais
vinimo viltį. Neįmanoma bus nie
kad tiksliai suskaičiuoti, kiek ta
me procese įvairiais būdais su
naikinta gyvybių, kiek kraujo ir
ašarų pralieta, kiek kančių iš
kęsta. Mūsų tautos kankinių ka
pais nusėta ne tik Lietuvos lau
kai — bet ir didžiulės Rusijos plo
tai. O Tėvynės meilės ilgesiu mi
rusiuosius išeivius priglaudžia vi
su pasaulio žemynų kapines.
Keturios dešimtys
svetimųjų
priespaudos metų! Per tą laiką
jau užaugo ir subrendo kelios
kartos, kurių tautinio sąmonin
gumo, tėvynės meilės ir išsilais
vinimo vilties svetimieji jokiomis

LAIŠKUTIS

priemonėmis neįstengia iš jų šir
džių išrauti. Nauji didvyriai, nau
ji kankiniai eina į kalėjimus,
psichiatrines ligonines, kančias,
tremtį, net mirtį. Eina ryžtin
gi, išdidūs su "Laisvės Lietuvail"
šauksmu lūpose.
Iš Tautą naikinančių įvykių
išsigelbėję, po platųjį pasaulį iš
sisklaidę jos vaikai, privalome vi
somis galiomis ir išgalėmis į mū
sų brolių ir sesių
Tėvynėje
šauksmą atsiliepti. Birželio įvy
kių minėjimai tenelieka vien
sentimentalūs
kelių
valandų
prisiminimai, bet ryžtingas at
naujinimas pareigos Tėvynei, ne
žodžiais, o darbais, kuriuos pra
dėkime visi, be išimties, dalyvau
dami sekmadienį, birželio mėn.
15 d. 7 vai. vak. Chicagoje vidurmiestyje (735 N. State Str.)
esančioje Šv. Vardo katedroje ypa
tingose pamaldose, ruošiamose
Chicagos lietuviškų organizaci
jų pastangomis.

IŠ SIBIRO

Praėjusių
metų
Kernavės
tunto vasaros stovykla buvo pa
vadinta Nijolės Sadūnaitės var
du. Stovyklautojos tremtinei Ni
jolei parašė laišką su visų para
šais. Laiškas adresatę pasiekė ir
prieš keletą savaičių Kernavės
tunto tuntininkė ps. Marytė Utz
sulaukė iš Nijolės Sadūnaitės se
kančio turinio laiškutį:
1980 kovo 20.
Kristus kėlės, mirtis krito. Ale
liuja!
Miela Maryte,
džiaugsmingų Šv. Velykų vi
siems geros valios žmonėms iš vi
sos širdies linkiu.
Ačiū, ačiū už mielą laiškutį,
gerus lodžius ir linkėjimus. Džiau
giacsi ir nuoširdžiausiai dėkoju
visiems mane prisimenantiems.
Gerasis Dievas milijoneriopai te
atlygina!
Pasivedu ir toliau jūsų visų
šv. maldoms.
Su meile ir dėkingumu visas
bučiuoju.
Nijolė.
Norintieji parašyti Nijolei dėl
adreso gali kreiptis į Kernavės
tunto tuntininkę ps. Marytę Utz.
KERNAVĖS

ŠEIMOS

ŠVENTĖ

Kernavės tuntas šventė "Šei
mos šventę" sekmadienį, gegužės
18 dieną. Visos sesės rinkosi su

Vis skautai-tės, skautininkaikės,
dalyvaukime uniformuoti.
Tuntininkai ir vadovai prašomi
paraginti skautus-tes ir jų tė
vus būtinai dalyvauti, tuomi pa
rodant tautinį solidarumą ir pa
reigos Tėvynei ryžtingumo at
naujinimą. O grįžę iš minėjimo
pagalvokime, kaip atskiruose vie
netuose galėtume konkrečiais dar
bais pasitarnauti Tėvynei ir jo
je likusiems broliams ir sesėms.

tėveliais Jaunimo centro mažo
joje salėje bendroms Šv. Mišioms
su kitais tuntais. Po to įvyko mū
sų sueiga. Išgirdusios adj. Gin
tarės Kerelytės švilpuką, visos se
sės išsirikiavo. Atnešus vėliavas į
sal", prasidėjo oficialioji dalis.
Didelis būrys sesių buvo įvai
riai apdovanotos. Pažangumo žy
menį gavo sekančios sesės:psl.Daiva Barškėtytė, psl. Lisa Chiapetta, psl. Dainė Kerelytė, vyr. si.
Svajonė Kerelytė, Eglė Lesniauskaitė, vyr. si. Gilė Liubinskaitė,
vyr.sl. Gina Luneckaitė, psl.Elytė Reklaitytė, vyr. si. Ginta Re
meikytė, ir vyr. si. Rūta Traškaitė. Vėliavos žymeniu buvo apdo
vanotos: vyr. si. Audra Aleknai
tė, p. s. Jolanda Budelskytė, si.
Linda Chiapetta, vyr. si. Loreta
Lingytė, si. Vida Reklaitytė. Or
diną už nuopelnus su rėmėjo kas
pinu įteikė p. Kostui Stankui. Va
lio visoms apdovanotoms sesėms
ir p. Stankui už pavyzdingą skau
tą vi mą!
Į paskautininkės laipsnį buvo
pakeltos dvi — tai vyr. si. Vikto
rija Matranga ir vyr. si. Dalia
Trakienė. Visų skautininkių ir
skautininkų apsuptos, Viktorija
ir Dalia davė įžodį ir pasipuošė
žaliais kaklaraiščiais. Mamunėlė
apdovanojo abi seses po knygą ir
iš savo darželio nuskintomis rūte
lėmis, kurių sūklas gavo iš Lie
tuvos. Tuntininkė Marytė Utz
apdovanojo seses kraitelėmis —
kuriose galės krauti savo džiaugs-

Aušros

Nuotr. J. Tamuiaicio

Vartų tunto sesės tunto trisdešimtmečio sukakties minėjime.

mus ir rūpesčius. Sveikinam Vik-'
Lituanicos tuntas: "Margio"
toriją ir Dalią, kurios nuo pat j stovykla. Stovyklos viršininkas ps.
Justinas Kirvelaitis 767 —4719.
mažų dienų skautauja.
Išnešus vėliavas, pasibaigė ofi Registracija ir vykimas į stovyklą:
Birželio mėn. 25 d. (trečiadie
cialioji dalis.
nį)
— 7:00 — 9:00 v. v. bendras
Greit sustatę padengtus stalus,
vfsi kartu susėdome linksmai pa sveikatos patikrinimas ir stovyk
bendrauti ir pasivaišinti pyra laujančiųjų registracija.
Liepos mėn. 10 d. (ketvirtadiegais. Žibutė Lietuvninkaitė buvo pakviesta pravesti linksmąją į nį) — 7:00 — 9:00 v. v. bagažo
dalį. Gintarė Remeikytė perskaitė; suvežimas į Jaunimo centrą.
Nijolės Sadūnaitės pasveikinimą
Liepos mėn. 11 d. (penktadie
iš Sibiro. Džiugu buvo išgirsti nį) — 7:00 v. v. daiktai krauna
tokią netikėtą žinią. Smagiai pa mi į sunkvežimį.
dainavome, išklausėme
mažųjų
Liepos 12 d. (šeštadienį) —
paukštyčių išmoktus eilėraščius 7:00 vai. ryto autobusais važiuo
mamytėmis, prisijuokėm ir tėve jantieji renkasi prie Jaunimo
lių sukurto vaidinimo, ir skaniai centro. Pasivėlavusių nebus laupasivaišinom. Sueigą
užbaigėm Iciama. 7:30 vai. ryto autobusai iš
sustoję bendrame rate dainuo važiuoja į stovyklą.
jant "Ateina naktis". Tuntininkė
Visi stovyklautojai vyksta į sto
Marytė Utz pakvietė visus susitik
vyklą apsirengę darbo uniformo
ti Kepurinės stovykloje — Rako
mis. Autobusais važiuojantieji pa
miške.
siima su savimi sumuštinį ir at
Daixxi B. sigerti, nes bus stojama pavalgyti.
SKAUTININKŲ-KIŲ
DĖMESIUI
Šeštosios Tautinių šokių šven
tės metu, uniformuoti skautai-tės,
skautininkai-kės amfiteatre pa
laikys tvarką, nurodinėjant vie
tas ir talkins kituose darbuose.
Skautininkai-ikės,
kurie nepri
klauso vienetams ir nėra talkai
užsiregistravę tuntuose, yra kvie
čiami talkon, nedelsiant betar
piai registruotis pas v. s. Joną Paronį telefonuojant (312) 737 —
2261. Talkon kviečiami šventėje
dalyvauti atvykstantys visų JAV
Vidurio rajono vietovių skauti
ninkai-kės.
STOVYKLA
"ŠIAURĖS
PAŠVAISTĖ"
Visos vyr. skautės, gintarės,
skautai vyčiai ir jūrų budžiai
yra kviečiami iš anksto ruoštis
dalyvauti jiems ruošiamoje "Šiau
rės Pašvaistės" stovykloje, kuri
įvyks rugpiūčio 29 d. — rugsėjo
1 d., Romuvos stovyklavietėje,
Kanadoje. Daugiau informacijų
bus paskelbta spaudoje registraci
jai artėjant.
SESĖS

Stovyklautojai į stovyklą pasiima
tik po vieną lagaminą (čemoda
ną), kuris-su miegmaišiu bus ve
žamas autobuse.
Stovyklautojų bagažas sužymi
mas sekančiomis spalvomis: Auš
ros Vartų tuntas — geltona, Ne
rijos tuntas — mėlyna, Kerna
vės tuntas — žalia, Lituanicos
tuntas — raudona.
Stovyklos mokestis: vienai sa
vaitei vienas vaikas 60 dol., dviem
savaitėm 105 dol.

Chicagos skautininkių draugo
vės sueiga įvyks penktadienį, bir
želio 20 d., 7 vai. vak. sesės Moliejienės bute, 6632 S. Maplevvood, tel. 778 — 2442. Numato
ma įdomi dienotvarkė. Visos skautininkės kviečiamos dalyvauti.

mus ar atsivežti šunis. Prašom
laikytis nustatytos tvarkos. Visais
klausimais prašome kreiptis į
tuntininkus ar stovyklų viršinin
kus.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Chicagos skautų-čių tuntai

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

A P I E KORALUS

CHICAGOS TUNTAI: AUŠROS
VARTAI KERNAVĖ, NERIJA,
'LITUANICA
tėveliai

Šių metų Chicagos tuntų va
saros stovykla įvyks Rako stovyk
lavietėje, Custer, Mich. nuo Lie
pos mėn. 12 dienos iki liepos
mėn. 26 dienos.
Stovyklų vadovybė:
Aušros Vartų tuntas: "Rūpin
tojėlio" stovykla. Stovyklos vir
šininkė s. Aurelija Vaičiulienė
471 _ 0144.
Kernavės tuntas: "Kepurinės"'
stovykla. Stovyklos viršininkė ps.
Marytė Utz 423 — 0307.
Nerijos tuntas: "Juodkrantės"
stovykla. Stovyklos viršininkė g.
JAV Vidurio rajono tuntimnkų suvažiavimo dalyviai gegutes 17-18 dieno v. v. Dalia Bartkienė 737 —
ms, Chicagoje.
Nuotr J. TarauiaStic
7117.

1

Tel.

ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-/vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel.

REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Visi koralai gyvena jūrose ir Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Lietuvis gydytojas
yra bene gražiausi jūros gyviai.
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
Gyvena tik polipų pavidalu. Po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai: pirm., antr.. ketv. ir penkt..nuo 12-4
2434 West 71st Street
lipų kūnas žymiai skiriasi nuo
vai. popiet ir 6-8 va), vak. Tretč ir šešt
hidros ir yra sudėtingesnis. Ko Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta.
vai.' popiet, treč. ir šešt tik susams
ralų polipai, gyveną po vieną,
DR. IRENA KURAS
vadinami aktinijomis. Jų būna Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ryškių spalvų — raudonų, gelto
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA

**

1 Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai f
2
S

(žiedai, grandinėles, apyrankes, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- s
pos 31 d Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
5

į
~

Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- E
dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida, s

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3
vai. Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 .

Ofs.

tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR.fc\DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

TERRA - 3235-37 W. 63rd St. Chicago, IL 60629
(312) 434-4660
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JAY D R U G S V A I S T I N Ė
2759 W. 71st St.f Chicago, UI 60629

Ofs.

HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad. antrad..ketvirtad irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

Atdara šiokiadieniais nuo S *aL ryto Id !• vml. vakar*.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

— 47 6 - 2 2 06
Ofs.

PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas iv balansavimą*.. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Iametamie ji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TDRES.
Waeel alignment and balancing.
Brakes. Shock abBorbers. Mufflera
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
Change of oil and filtera.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PTOMETRISTAS

" "

Tikrina akis. Pritaiko akinius rr
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai.

pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S

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

INKSTŲ.PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIP1.0MATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

-

Ofiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai: pirm , antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč. ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street _

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

0PTOMETRISTAS
2709 YVest 51st Street
Tel. — G R 6-2400
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Tel.

prašymą>

nų, žalių, ir jos panašios į gra- j Šitaip yra susidariusios kai
kurios Didžiojo vandenyno sa
žias gėles, o ne } gyvius
Koralų polipai gyvena koloni los, kuriose dabar gyvena žmo
Gražiai nudrožtų koralų
jinis, gamina kalkinį padarą - nės.
skilėtų
gabalai yra vartojami
griaučius. Jame esti angelės,
pro kurias gyvūnėlis gali išsikiš įvairiems papuošalams. Be to,
Stovyklos mokestis apmokamas ti paviršiun. Kolonijos būna la kai kur koralus vartoja staty
jm.
prieš stovyklą, kiekvienam tun bai įvairių pavidalų. Pavyzdžiui, bai ir kalkėms gaminti.
tui atskirai.
raudonasis koralas yra šakučių
Autobusu nevykstantiems, vien pavidalo.
tik bagažo nuvežimas į stovyklą
Advokatų Draugija
Koralai gyvena palei ekvato
kainuos 10 dol. asmeniui.
rių iki trisdešimties pėdų gilu VALDEMARAS BYLAITIS
Visi tėveliai kviečiami stovyk
m
moje. Jų tiek daug įsiveisia,
loje atsilankyti liepos 19 —20 die
VINCAS BRIZGYS
kad "mirusiųjų" griaučiai su
nomis. Prašome nevežti stovyk
Teisių daktarai
daro ištisas uolas, koralų rifais
laujantiems nei maisto nei gėri
vadinamas. I š rifų, dar prisidė 2468 W. S9th S t r * e t . C h i c a g o , CTL
mų. Michigan valstijos įstaty
Visi tei. 778-8000
mai draudžia stovykloje laikyti jus smėlio ir kitoms sąnašoms,
Valandos
pagal susitarimą
ar naudoti svaiginamuosius gėri susidaro ištisos uolos.

s*

TEL. —

• Redakcija straipsnius taiso sanuožiūra. Nesunaudotų straipsn j ų nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
s k e l b i m ų turinį neatsako.
S kelb i m ų k a i n o s p r i s i u n e i a m o s g a vus

vo

Du vaikai vienai savaitei 101
dol., dviem savaitėm 182 dol.
Trys vaikai vienai savaitei 135
dol., dviem savaitėm 258 dol.
Keturi vaikai vienai savaitei
165 dol., dviem savaitėm 308 dol.
Kelionė autobusu 35 dol.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

SKAUTININKĖS!

Mieli skaučių ir skautų

• Administracija dirba kas- į
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- i
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j
__-. . .
!
• Redakcija dirba kasdien |
8:30 - 4:00. šeštadieniais į
8:30 - 12:00.
j

Tel. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Sv-ntadieniaii uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai p o p k t

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 VY 59 St.. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6745 West 63rd Street
Va! . pirm , antr ketv ir penkt
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

ya! pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

.

PAVERGTŲJŲ TAUTU TRAGEDIJA
IR SPAUDA

Dvasiniam genocidui siautėjant

GYVOSIOS LIETUVOS PULSAS
lietuvių tauta savo Šimt
mečių istorijoje yra pergyve
nusi daugybę kritiškų mo
mentų. Vienas jų — kovų su
kryžiuočiais laikotarpis, tru
kęs iStisus 200 metų. ši kova
buvo be galo žiauri, nes žemai
čiams ir lietuviams reikėjo
atlaikyti didžiulę Vokiečių or
dino, kurį rėmė visa ano meto
Vakarų Europa, karinę ga
lybę. Buvo tokių momentų, kai
atrodė, kad mūsų tauta jau žu
vusi, kaip ano meto prusai.
Tačiau mūsų protėviai vis dėl
to išlikdavo tautiškai gyvi.
Apskaičiuojama, kad tų kovų
metu negausi skaičiumi lietu
vių tauta neteko žuvusiais
milijono rinktinių vyrų gyvy
bių. O tačiau ir po tokių di
delių nuoskaudų ji, Adomo
Mickevičiaus žodžiais, galėjo
sušukti: "Mes tebesame gyvi!"
O kad buvo tauta tikrai gyva,
įrodė ji pati 1410 metais Žalgi
rio kautynių metu, kai Kry
žiuočių ir jų vakarinių sąjungininkų
invazija
buvo
sustabdyta. Lemiamą kirtį
kryžiuočiams sudavė Vy
tautas Didysis, kurio 550 me
tų mirties sukaktį Šiais metais
minime. Kovos rezultatas —
Lietuvos Didžioji kunigaikš
tija, XV amžiuje turėjusi Euro
poje didžiausią teritoriją.

Okupuotoje Lietuvoje lei
džiamo "Pastogės" žurnalo nr.
2 Liudas Stankus (slp.), raši
nyje "Mickevičius, Daukantas
ir mes" kelia Šiuo metu lie
tuvių tautai be galo aktualų ir
kritišką klausimą: ar lietuvių
tauta užliks gyva po taip pat
be galo baisaus jos moralinio
bei dvasinio genocido, kuris
šiandien okupantų vykdomas
okupuotoje Lietuvoje.
Autorius nurodo, kad XIX
amžiuje lietuvių tauta vėl bu
vo ant pražūties slenksčio.
Tada vokiečių mokslininkas
A. Becenbergeris ragino moks
lininkus skubėti užrašinėti
lietuvių kalbos pavyzdžius,
nes lietuvių tauta pasmerkta
žūti. Bet vis dėlto ji ir XIX a.
nežuvo. Atvirkščiai, savo prie
šinimąsi okupantui ir norą
gyventi ji įrodė 1795, 1831,
1863 sukilimais, 1893 metų
Kražių (skerdynių) įvykiais,
19 5 - 1906 m. pasipriešinimo
sąjūdžiais ir pagaliau 1918
metų Vasario 16 aktu bei lais
vės kovomis. XIX a. pradžia,
L. Stankaus žodžiais, Lietu
vai taip pat buvo be galo
kritiška. Ano meto Lietuvai,
pagal jį, labai ryškiai atsto
vauja Lietuvos kultūros isto
rijoje ryškios figūros: Adomas
Mickevičius
ir
Simanas
Daukantas. Abudu buvo bend
raamžiai ir netgi vienu laiku
(1815 - 1819) mokėsi Vilniaus
universitete, vaikščiojo tomis
pačiomis Vilniaus gatvelėmis.
Tačiau tarpe jų, tarp ano me
to ryškiausių Lietuvos ats
tovų, nebuvo "jokių sąlyčio
taškų, nieko bendra. Mūsų
sąmonėje šie, toki brangūs
mums vardai, stovi visai
atskirai, tarsi bylotų visai iš
kitų pasaulių".
Ir Mickevičius ir Daukantas
abu mylėjo Lietuvą, tačiau jų
Lietuvos be galo skyrėsi viena
nuo kitos: "Abu jos kraujo, ta
čiau Mickevičiui — Lietuva tai
miręs žodis, brangus, bet mi
ręs. Jam Lietuva visa pra
eityje. Dabar anos Lietuvos
jau nebėra, belieka pasitikti
realybę, o realybė — tai
Zečspolita, lenkiškoji kultūra,
lenkiškoji kalba. Tuo tarpu
Daukanto darbuose niekur
nerasite
deklamuojamo
romantinio sentimento Lietu
vai. Tik nuostabiai gilus pojū
tis jos — girių ir žmonių lietuvos,
tebegyvos
ir
gyvuojančios, svetimųjų uja
mos ir niekinamos, bet juo
brangesnės.
Ir
apsispren
dimas — gyventi ir dirbti tam,
kad būtų. Tegul nelieka tavęs
kaip žmogaus, kaip kūrėjo, bet
kad nenudžiūtu, būtų gyva

tūkstantmetė šaknis."
Lietuvos valstybės
tada
nebebuvo, lietuvių kalba iš
vyta iš kultūros sferos, rašto
taip pat kaip ir nebuvo. Mic
kevičius neįstengė atsispirti
lenkų kultūros traukai. J i s liko
"litwinu", tačiau kaip "Natione poionus" atsaką.
S. Daukantas pasitenkino
valdininkėlio pozicija, kad
galėtų dirbti savo tautai. Skur
džiai gyveno, jo žodžiais:"...
Per visą gyvenimą neišgėriau
nei kvortos vyno; ir po kiek
vienų pietų galėjau suvalgyti
antra tiek..."
"Taigi rašo L. Stankus,
Daukantas ir Mickevičius. Du
keliai, du pasirinkimai. Dvi
Lietuvos, kurių viena miršta,
laidojama dar gyva, o kita —
tik atbunda".
Išeivijoje Mickevičius galu
tinai
suslavėjo. Slavistikos
kurso paskaitų metu jis jau
lenkas, lietuviai — j a m tik
slavų atmaina. Mickevičiaus
kūrybos žiedai tenka tik len
kiškai dirvai".
"Pastogės" žurnalo bendra
darbiai kitoje vietoje gretina
ano meto Lietuvos būklę su
dabartine ir nurodo, kad dau
gelis lietuvių rašytojų rašo
pagal oficialią valdžios liniją:
"Lietuvos vardas vėl išnykęs
iš Europos žemėlapio. Nėra to,
ką galėtume vadinti lietuviš
kąja kultūra gyvąja šio žo
džio prasme. Emigracijos ša
ka džiūva, o jums po daugelio
metų vėl teks svarstyti, kiek
Justinas Marcinkevičius, tas
nuolat nusidedantis ir vėl
lyriškai atgailojantis dabar
ties nusidedantis ir vėl lyl y r i š k a i a t g a i l o j a n t i s da
barties klasikas, kiek jis yra lie
tuviškas ir kiek sovietiškas".
To paties numerio įžangi
niame rašinyje redaktoriai
kalba apie kūrybos laisvę.
Nurodo, kad "būti laisvu —
tokia pat natūrali žmogaus
būsena kaip ir kvėpuot". Ta
čiau daugelis lietuvių rašyto
jų taikstosi okupacinės val
džios reikalavimams. Iš čia
iškyla "vidinė cenzūra" —
būsena, kai autorius pats sa
ve c e n z ū r u o j a ,
susilai
kydamas daug ko nerašyti:
"Daugeliui mūsų jau yra
įdiegtas vidinis cenzorius,
kontroliuojantis kurinio gimi
mą dar pasąmonėje.
Jei
išorinė cenzūra yra kultūros
stabdis, veikiantis mechaniš
kai, tai vidinė cenzūra —
pavojus pačiai kultūros esmei,
jos gyvybės ištakoms. Tokiu
būdu atsiradusi kompromiso
kultūra — tai nesveika kul
tūra, vėžio pažeista kultūra,
nors motyvuota būtų ir labai
kilniai, kaip antai tautinio ats
parumo išlaikymu".
Šiais ir kitais žodžiais pa
aiškinama, kodėl iškilo reika
las leisti lietuvių literatūros
žurnalą kietomis pogrindžio
sąlygomis, k a d raSytojas
galėtų išvengti okupacinės
valdžios cenzūros, redakcijos
žodžiais,"... be cenzūros.
Pabandykime užčiuopti tik
rąjį gyvosios Lietuvos pulsą.
Todėl PASTOGEI yra svarbu
ne tiek ideologinis ar meninis
brandumas, o pastanga būti
laisvu, būti gyvu."
*

Štai dar kelios ištraukos iš
"Pastogės" nr. 2.
"Mū8ų kartai vienas svar
biausiųjų yra lietuviškosios
kultūros klausimas. Pokaryje
augusieji dar galėjo semtis iš
tėvų bibliotekų likučių, tegul ir
su įvairiomis išlygomis, lie
tuviškosios 'aukso amžiaus'
dvasią. Mums gi, gimusiems
po karo, vis aštresnis klausi
mas kyla — kur leisime Šak
nis, į kokią kultūrinę dirvą.
Esame lyg takoskyroje, esa
me
padėty
reikalaujančio
apsisprendimo arba — arba.
Kitiems, po mūsų ateinan
tiems, toks klausimas jau gali
būti pavėluotas".
b.kv.

Sovietų Sąjunga klastingu
būdu pavergė Pabaltijo ir kitas
tautas. Milijonus žmonių Sibi
ro taigose ir kalėjimuose išžu
dė. Už ką? Ar dėl to, kad jie
mylėjo savo gimtąją žemę ir
tautės
laisvę. Okupantas,
naikindamas tautas, įtikinėja
Vakarų pasaulį, kad dabar Lie
tuvoje ir kituose okupuotuose
k r a š t u o s e klesti kultūra,
menas. Per 40 metų okupa
cijos padaryta milžiniška
pažanga visose srityse. Bet
tautų pavergėjas savo komu
nistine propaganda nepajėgia
palaužti
lietuvių tautinės
sąmonės bei ryžto. Net ir
jaunesnioji karta nepasiduoda
komunistų įtakai. Komjau
nuolių susirinkimuose dažnai
skundžiamasi, kad tos orga
nizacijos
nariai
sekma
dieniais lankosi bažnyčiose,
religiškai ir tautiškai nusitei
kę. Lietuvoj, mokyklinio am
žiaus vaikai, kad ir nebeatsi
m e n a buvusios Lietuvos
nepriklausomybės, bet vistiek
jie žino apie tuos gerus laikus,
šneka jie su dideliu pasigėrė
jimu.

J. M I Š K I N I S

pavergtoje Lietuvoje kenčian
pasaulinė spauda minėtų savo čius dėl laisvės ir tikybos žiau
skiltyse Lietuvos vardą, kuri riuose bolševikų kalėjimuose.
turinti teisę į savarankų vals
Tad susimąstykime ir bū
tybinį gyvenimą, kuris yra kime ryžtingi savo tautai, kuri
okupanto smurtu ir klastingo po išgyventų okupacijos kan
čių vėl turės keltis laisvam
mis priemonėmis pavergtas.
gyvenimui.
Pavergtųjų kančios
Visada mumyse turi būti
Pavergtieji sovietų okupan gyva savanorių karių ir par
tų kraštai neša sunkią vergiją tizanų kovos dvasia dėl Lietu
ir pergyvena golgotines kan vos laisvės.
čias. Dažni ir šilti atsiliepimai
Šiandien visom pasaulio kul
apie laisvės netekusius kraš tūringom tautom atsidarė akys
tus nešildo jų ir nepalengvina prieš sovietų Rusijos komu
jų ten sunkiųjų kančių bei nistų barbariškumą, teisių ir
persekiojimų. Gal tik kiek sutarčių laužymą. Turime vien
moraliai sustiprina. Na, bet tik JAV kongresmanų ir sena
vistiek tokie teigimai sudaro torių priimtų rezoliucijų, kurio
viešąją opiniją apie tautą, mis reikalaujama, kad oku
turinčią neginčijamą teisę į p a n t a i i š s i k r a u s t y t ų
iš
laisvę.
Pabaltijo, kad Maskva gerbtų
Nors mūsų tauta okupanto ir vykdytų savo tarptautinius
be jokio pasigailėjimo naiki įsipareigojimus, ir kad sulau
nama, žudoma, bet ji ir Lietu žytos sutartys būtų atstatytos.
vos partizanai liko savo tautai
Vakarų pasaulio spauda vis
ištikimi. Bolševikai žiauriais aiškiau ir griežčiau pabrėžia,
trėmimais
norį
palaužti kad Vakarai turi laikytis
lietuvių tautos atsparumą. Ir energingesnės ir aiškesnės
jeigu tik lietuviai savo Tėvy politikos, kad bolševizmui
nėje būtų paklusnūs sovie nugalėti reikalingas dvasinis
tiniai vergijai, jie nebūtų taip atgijimas, kad laisvoji Europa
S p a u d o s atgarsiai
tremiami į tolimojo Sibiro ver ir pavergtoji yra nedaloma,
D a b a r t i n i u m e t u , labiau gų mirties stovyklas. Didvy kad pavergtųjų kova dėl lais
pasidairius pasaulinėje spau riški partizanų žygiai mums vės yra kartu kova dėl visos
doje, vis daugiau ir dažniau įtikinančiai byloja, su kokiu žmonijos laisvės.
pasirodo straipsnių, kuriuose nepaprastu ryžtu, karžygiška
Šių dienų politinės įtampos
minima Lietuva, iškeliamas dvasia ir pasiaukojimu lietu įvykiai verčia Vakarų politikus
vykdomas žiaurusis komu vių tauta priešinasi esamam labiau susimąstyti ir aktyviau
nistų teroras ir net pažymint bolševikiniam terorui ir, be to, veikti. Juk vis tiek bus pergy
buvusį stiprų Lietuvos parti ryžtingai siekia tautai laisvės. venamas istorinis baisusis
zanų pasipriešinimą oku Taigi, Lietuvos partizanų kova momentas, ateis laikas kada
nėra beprasmiška. Jie kovėsi ir geležinė uždanga ims spro
pantui.
Prieš keliolika metų didžioji žuvo, kad iš jų kapų keltųsi ginėti. Nūdien dar sunku
pasakyti, kuriuo keliu išsi
pasaulinė spauda Lietuvos laisva Lietuva.
atžvilgiu buvo beveik nebylė.
Sibiro lietuvių kančios, Lie veržusi srovė tekės, bet reikia
Nūdien drąsiai galima sakyti, tuvos partizanų besąlyginis manyti, jog upės bėgimas su
jog tos tylos uždanga yra paki pasiaukojimas savo tautos ras savo kelią.
Nors Sovietų
lusi. Tas reiškiasi ne tik vie laisvei, mus, gyvenančius
Sąjunga
stengiasi
prasivėru
šoje spaudoje, bet pasta svetimuose kraštuose
dar
raisiais metais ir aukštieji labiau įpareigoja siekti savo sius plyšius skubiai užce
politikai nepraeina pro šalį, tautos laisvės. O tam didžiam mentuoti nekaltų žmonių krau
daugelis drąsiai kalba iš oficia tikslui siekti turime, nepaly jų, nesiskaitydama su jokiomis
lių tribūnų dėl sovietų paverg ginti, geras gyvenimo sąly priemonėmis, bet tikėkim, kad
tųjų kraštų.
gas. Tad ir būkime visi vienin jiems tai į gerą neišeis.
Jeigu Lietuvoje nebūtų buvę gi, ryžtingi ir dosnūs Lietuvos
didvyriško partizanų pasiprie laisvinimo reikaluose. Be to,
šinimo okupantui, tai vargiai visų pareiga gelbėti tuos
PASTORIUS I MASKVOS
OLIMPIADĄ!

Sovietų karo bei povandeniniai laivai Havanos uoste, Kuboje.

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas
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Vanda Vasilevska organizuoja armiją, kuri
kovos prieS vokiečius. Armijai reikalingi kapelionai.
AS žinojau, kad ta lenkė yra komunistė. Kokie
kapelionai gali būti komunistinėje armijoje? Kartą
tardytojas man siūlė parapiją, jei nutraukčiau ryšius
su Vatikanu. Vėliau prašė, kad pasakyčiau
atitinkamą kalbą per radiją. Pagaliau pasiūlė vykti į
Romą ir sudaryti Vatikano konkordatą su Sovietų
Sąjunga. Aš nusijuokiau: "Kas man duos įgaliojimus
tai padaryti", paklausiau. Atsakė, kad viskas bus
sutvarkyta, tik reikia išmokti telegrafu perduoti
žinias iŠ Romos. AS vėl nusijuokiau ir pasakiau, kad
tais reikalais nenoriu kalbėti. Kai jam nepavykdavo
privilioti dirbti komunistams, prašydavo viską
pamiršti.
Mane vėl nuvedė į Sedovo kambarį. Jis buvo
susinervinęs. Man liepė nusimaudyti ir persirengti
naujais drabužiais, nes numatytas pasimatymas su
Berija. Kai aš jau buvau švariuose drabužiuose, pats
Sedovas mane nuvedė į Berijos kabinetą, bet jame

Į Maskvos olimpiadą iš oku
puotos Latvijos okupantai pasiųs
vieną liuteronų pastorių — Liute
ronų Bažnyčios atstovą, kurio
pareiga bus per olimpinius žai
dimus organizuoti Maskvoje spe
cialias pamaldas liuteronų tiky
bos olimpiados lankytojams.
Iš Pasaulinės Liuteronų Bažny
čios sąjungos užsakytos mal
dininkams maldaknygės, taigi,
komunistų pavergta bažnyčia
turės stoti į melagingą propa
gandą, skelbiant, kad bažnyčia
Sovietų Sąjungoje yra laisva ir ti
kintieji joje gali laisvai melstis ir
už tai nėra persekiojami, (t)

Afganistano komunistų — funkcionierių, rusų pataikūnų, kuriuos
nužudė laisvės kovotojai, kapai, papuošti raudonomis vėliavomis.

LIETUVOS ĮVYKIAI KARTOJASI AFGANISTANE
Vakarų pasaulio spauda
pilna žinių bei pranešimų, kaip
afganai sukilėliai kovoja su
kraštą okupavusiomis Sovietų
divizijomis. Susidomėjimas af
ganų sukilėlių pasipriešinimu
okupantams toks didelis, kad
net vakariečiai laikraštinin
kai ir televizijos komen
tatoriai sugeba infiltruotis į af
ganų sukilėlių eiles ir pasauliui
paskelbti autentiškus pra
nešimus. Taip neseniai padarė
JAV televizijos žinių komenta
torius Don Rahner.
Afganų sukilėlių ir kartu
tautos rezistencija vedama
įvairiais būdais: nuo tiesiogi
nių Sovietų karių užpuolimų,
kelių užvertimo didžiulėmis
sniego griūtimis nuo kalnų iki
masinių mokinių
demons
tracijų ir net jų atsisakymo mo
kyklose atsiversti vadovėlius.
Kai kas panašaus pokario
metais vyko ir Lietuvoje, kai
Lietuvos rezistencijos rankose
ilgesnį laiką buvo nemaža pro
vincijos dalis — miškai, kai
mai, net ir miesteliai. Vakarų
spauda ir komunikacijos šal
tiniai apie tai arba nežinojo,
arba sąmoningai tylėjo, kad
Lietuvoje vyksta milžiniškas
pasipriešinimas svetimai kraš
tą okupavusiai kariuomenei ir
jos pastatytam režimui.
Kad toks pasipriešinimas
vyko, kartas nuo karto atsklei
džia ir Lietuvos komunistinė
spauda, o anų laikų detales vis
dažniau pradeda atskleisti ir
dabartinė Lietuvos pogrindžio
spauda.
Okup. Lietuvoje leidžiamo
žurnalo "Kultūros Barų" š.m.
nr. 1. skelbiami tokie faktai:
1948 m. balandžio 14 d. ban
ditai (suprask, partizanai) iš
sprogdino Merkinės kultūros
namus; 1948 m. į Alovės kul
tūros namus įkrito stambi mi
na; 1949 m. gegužės 1 d. į Šimo
nių kultūros namus iš pasalų
įmesta granata; 1951 m. nu
siaubti klubai — skaityklos
Varėnos valsčiaus Dainavos,
Pabaronės ir Panočių kai
muose.
Visur būta ir aukų. Tie patys
"Kultūros Barai" skelbia ilgo

nieko nebuvo. Patalpa prabangi: puikūs baldai,
raudonos masyvios langų užuolaidos, mahagoni
stalas. Netrukus iš kito kambario atėjo gerai
apsirengęs vyras, vienas Berijos asistentų. Jis
atsiprašė, kad Berija turėjo skubiai išvykti į Kremlių.
Pasirodo, kad lenkų vyskupas Anglijoje ar lenkų
armijos kapelionas su anglų misija buvo atvykęs į
Maskvą. Gal jis norėjo tvarkyti religinius reikalus
lenkų, kurie jau buvo iš vokiečių paimti. Jis, grįžęs į
Angliją, parašė knygą ar straipsnį, kuriame
paskelbė, kad per 100,000 lenkų buvo nužudyta
Rusijos lageriuose. Rusai tai paneigė, bet tai jiems
kenkė palaikyti gerus santykius su Vakarais. Jie
norėjo, kad aš duočiau informacijų apie tą lenką
vyskupą. Aš apie tą vyskupą nieko nežinojau.
1943 m. maistas blogėjo ir blogėjo. Tas reikalas
iškilo ir per apklausinėjimą. Bet tardytojas pasakė,
kad dabar visur sunki padėtis: neužtenka maisto
kariams ir darbininkams. Kaliniai, būdami krašto
priešai, gauna maistą, drabužius, patalpas. Taip ir
norėjau pasakyti: paleiskite nekaltus žmones iŠ
kalėjimų ir stovyklų, reikalai pagerės. Deja, taip
pasakyti negalėjau. Bet kai davė pasirašyti
paskutinį apklausinėjimą, tarė: "AS nežinau, kaip tu
dar esi gyvas".
Būti r k oj e
1944 m. birželio mėnesį buvau perkeltas į
Butirkos kalėjimą. Šis Maskvos kalėjimas buvo
specialiai pastatytas. Po atliktų formalumų mane
nuvedė į antrą aukštą ir įleido į patalpą, kur jau
buvo sausakimšai kalinių. Nuo "paraškos", tabako
ir daugybės žmonių oras buvo baisus. Toje 30-30
pėdų patalpoje buvo 120 kalinių.
Čia turėjau progos su vienu kitu pasikalbėti.

ką žuvusiųjų sąrašą. Beje, iki
šiol komunistinė spauda ne
drįso ir vargu drįs paskelbti
žuvusiųjų partizanų sąrašą,
kurie, reikia tikėti, kultūros na
mų ar klubų — skaityklų be rei
kalo neužpuldinėjo minomis
bei granatomis. Tikriausia į
tas vietas rinkosi tie, kurie juos
žudė, gaudė ir išdavinėjo, ir
taip pat agitatoriai, raginę
Lietuvos liaudį paklusti Sta
linui ir jo mokslui, kurį jie
patys vėliau nuvainikavo. K a s
buvo tie Žmonės, rinkęsi į kul
tūros namus bei klubus — skai
tyklas "Kultūros
Barų"
bendradarbis taip nusako:
"Šiuo konkrečiu atveju norė
čiau grįžti prie tų žmonių, ku
riems teko sunki pareiga ir di
delė garbė būti pirmaisiais
mūsų socialistinės kultūros
artojais. Ir vėl atmintyje iš
kyla vardai tų pradininkų,
kurie pokario metais kukliose
pirkiose — skaityklose, kaimo
žmonių trobose ir viensėdžiuo
se kėlė valstiečių politinį sąmo
ningumą..." Taigi, tiksliau
pasakius, ragino džiaugtis Sta
lino "saule" ir jį garbinti...
Toli praėję anie laikai, palikę
gilių žaizdų tautoje. Jei ne
Stalinas ir grubūs jo "saulės"
skleidėjai, vargu ar tiek skau
džių žaizdų būtų likę mūsų tau
toje. Bet, antra vertus, k a s ži
no, gal toji Lietuvos partizanų
epocha, kas be ko ir klaidų pa
dariusi, sustiprino ateinančių
kartų tautinį sąmoningumą,
tautinį atsparumą, kuris da
bar atrodo esąs toks gyvas
Kaip ten bebūtų, Stalino jau
seniai nebėra, praėjo Chruš
čiovo epocha, gal netrukus
baigsis ir Brežnevo, šiek tiek
pasikeitė paties komunizmo
veidas, bet visgi afganų t a u t a
fizinėje kovoje prieš jį kovoja
gal dar aršiau ir pikčiau, negu
Lietuvos partizanai pokario
dešimtmetyje. Ir Vakarų ko
munikacijos šaltiniai visa tai
kelia, informuoja pasaulį, ap
rašo kai kurias šiurpias deta
les, kai tuo tarpu prieš 30 metų,
panašiems įvykiams vykstant
Šalyje prie Nemuno, juos dengė
visiška tyla.
K.a.

Vienas kalinys pasakojo, kad turėjęs javus pristatyti
į frontą. Kartą atvežė 5 be stogų vagonus palaidų
kviečių. Žmonės, tai pajutę, ėmė buriuotis. Išstačiau
sargybas, kad nedingtų kviečiai. Pradėjo lyti. Šlapi
kviečiai pradėjo gesti. M a t y d a m a s
padėtį,
apgedusius kviečius pradėjau pardavinėti miesto
neturtingiesiems. Kai paėmė vagonus vežti į frontą,
kviečių nebebuvo. Buvau suimtas kartu su savo
padėjėjais. Gavau 25 metus kalėjimo.
Po septynių mėnesių iš tos kameros buvau
perkeltas į penktą aukštą. Kameroje buvo dvi lovos.
Netrukus į ją atėjo Nestrovas. Labai nustebome ir
nudžiugome: juokėmės, sveikinomės, plojome vienas
kitam per pečius. Nestrovą, kuriam irgi teko 15 metų
kalėjimo, Lubiankoje taip pat tardė Sedovas. Kalbė
jomės apie tardymus. Nestrovas buvo rusas. Tar
dytojai norėjo jį palenkti savo pusėn patriotiniais
sumetimais. Ir, štai, dabar sudarėme mažą jėzuitų
bendruomenę Rusijos centre — Maskvoje. Atlikom
vienas pas kitą išpažintį, tik neturėjome švenčiausio
jo.
Aš nusprendžiau dar kartą pasiųsti Stalinui
prašymą, nors į du pasiųstus negavau jokio at
sakymo. Nestrovas tik juokėsi iš mano norų. Aš
sakiau, kad tuo nieko neprarasiu. Pranešiau
sargybiniui, kad noriu rašyti prašymą Stalinui. Jis
pasakė, kad pirma reikia atsiklausti kalėjimo
viršininko. Netrukus jis grįžo su popierių, plunksna
ir rašalu. Aš prašiau Staliną, kad jis praneštų apie
mane Amerikos ambasadai ir mano giminėms. Bet ir
į tą prašymą negavau atsakymo. Mes su Nestrovu
toje kameroje išbuvome porą mėnesių. Vėliau
buvome grąžinti į Liubianką.
(Bus daugiau)

JCft.

*

DRAUGAS, trečiadienis 1980 m. birželio mėn. 11 d.

BOSTONO ŽINIOS

MOSU KOLONIJOSE
Rockford, Illinois
JONINIŲ GEGUŽINE

T A U T I N I Ų ŠOKIŲ
SAMBŪRIO DARBAI

minėjimas lapkričio 23 d. Lietu
Vietos šaulių būrys birželio
viu Piliečiu d-jos salėj S. Bosto
15
d., 1 vai. p. p. lietuvių klubo
ne.
p a r k e ruošia gegužinę — joni
nes.
Programoj prisiminmas bai
siojo birželio prieš 40 m. Kal
bės svečias V. D. šaulių rink
tinės valdybos pirm, Vladas Išganaitis. Bus priminta vietos
šaulių būrio 5-kių metų sukak
tis.
Programą prie laužo atlieka
V. D. š. rinktinės meno kuope
lė. Vadovauja šaulys J. Pet
rauskas. Dalyvauja ir tautinių
šokių
šokėjai,
vadovaujami
šaulės V. Sparkytės.
Kviečiami visi gausiai daly
vauti ir kartu praleisti laiką.

CLASSIFIED

svarbą Hot Springo kolonijai ir
lietuvių išeivijos gyvenimui, kad
radijo bangos yra geriausia prie
monė dirbti Lietuvos labui.

B £ A L

E S T A T E

K E A L

GUIDE

E S T A T E

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) namas.
2 vonios, "Florida room". Naujas
7 lcamb. namas. 2 vonios. Gazu šil centr. vėsinimas ir apšild. Nauji kili
dymas. Marąuette Parke. Del ligos mai.
1800 kv. p. gyvenimui patalpa.
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
Skambint po 6 vai. vak
TeL (813) 866-1397
Puikiausio mūro. 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale Issikeliame į Wisconsiną — Parduo
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. dame 3-jų miegamų namą 69-os ir PuKarpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga laski apylinkėj. Centr. oro vėsinimas.
lite užimti. Marąuette Parke — [rengtas rūsys. Mūr. garažas. Kreiptis
$52,500.
į savininką (angliškai) po 3 vai. po
piet tel. — 767-0074
Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
CLEAN 5 : 2 room brick. 3 bedrms.
Ofise veikia automatinis telefonas. Full bsmt. 2 car gar. Large corner
lot. $71.500,00. 3622 W. 54th St
Maloniai prašau kalbėti lietu TeL 767-1151.
viškai a r angliškai ir paduoti savo
telefoną bei pavardę, kada jums
patogu namus apžiūrėti.
M I SCK L L A N E O U S

PASKUBĖKIT

HELP WANTED — MOTERYS
Reikalinga moteris namų ruošos
darbui 1 dieną savaitėje. Oak Lawn
apyl. Skambint (angliškai) 636-5024.

Pakviestas prie mikrofono nau
jas "Laisvės Varpu" vedėjas
Bostono lietuvių tautinių šo
Aleksas Kazis dėkojo visiems su
Reikalinga moteris prižiūrėti 2-jų me
kiu samibūris, kuris daugiausia
sirinkusiems, rėmėjams ir klausy
tų berniuką 4 dienas savaitėje. Atly
dalyvauja amerikiečių pasirody
tojams. Kvietė visus praleisti links
ginimas — 20 dol. j dieną. Marąuette
muose, todėl angliškai vadina
Parke. Skambinti —
mai laiką. Padėkojęs savo ben
776-5480 arba 346-9591
mas Lithuanian
Folk Dance
dradarbiams Tautvydui Jankui ir
group of Boston Inc.
Lilei Kazienei, pristatė meninės
Wanted
programos atlikėjus^ Moterų cho
Balandžio 26 d. sambūris da
Lrve-in
rą, sol. Daną Vilimienę ir H . Dū
lyvavo 36-me Anual New Engdą, kuris skaitė Balio Gražulio
dand Folk Festival Natic Mass.
COOK & H O U S E K E E P E R
humoristinį eilėraštį "Auksiniai
Šis sambūris dalyvavo visuose 36for near northwest suburbau
Metai". Programa buvo trumpa,
se pasirodymuose.
Catholic rectory.
Attractive
bet graži, publikos šiltai priimta.
Gegužės 3 d. dalyvavo Brookrooms and benefits.
Po programos padėkota visoms
line Arts Coucil parodoje, kurio
English speaking only apply.
dainininkėms ir ponioms, praveje lietuvaitė menininkė Gema
Gail 456-9001
dusioms gausius laimėjimus, Lucy
Duobaitė - Phillips, važiuodama
Gudelienei, Viktorijai Kiburienei
ant floto piešė, o paskui tą flotą
ir K. Rožėnienei, už tvarkymą už
žygiavo Bostono šokėja:.
DOCTOR'S O F F I C E
Veiks baras ir virtuvė. Bus kandžių bufeto ir prie įėjimo bi
ir dovanų dalinimas.
Gegužės 13 d. Nashua, N. H.,
lietų Aldonai Ingaunienei, už
10% — ao% — SO*, pigiau mokfeSK
Valdyba
tautu pasirodyme sambūris at
u i apdraud* nuo usnies Ir automo
pagalbą virtuvėje Marijai Dimšie
l i m i l CEBAITE
2644
W.
69th
Street
bilio paa mos.
West 63rd Street
stovavo Naujosios Anglijos lietu
nei ir iškepusioms saldumynų O.
BAIGĖ UNIVERSITETĄ
vius.
FRANK Z A P 0 L I S No nursing. Mušt have eaccellent letŽemaitienei, I. Sirutienei, K Sta- Tel. 737-7200 ar 737-8534
Hot Springs, Ark.
ter writin«, typing. filingr. biUing.
Ramunė
Irena
Cibaitė
šį
pa
Telef. _ GA 4-8654
siūnaitienei,
L.
Tamošaitienei,
šiuo metu sambūris ruošiasi
telephone answering and meeting
with the public abilities.
3208- j West 954h Street
LirtuviSkas restoranas su namu ir
LB APYLINKĖS RADIJO
Z. Grigaitienei ir O. Tamošaus
6-jai Tautinių
šokių šventei vasarį baigė New York universi
Afternoons and evenings. 4 days
kienei už papuošimą stalų gė įrengimais Marąuette Parko rajone.
VALANDĖLĖS "LAISVĖS
Chicagoje liepos 6 d. Dalyvaus tetą at Stony Brook, Long Island,
a week. Salary commensurate •vrtth
Labai
geras
biznis.
Lengvos
pirkimo
gaudama
bakalauro
laipsnį
iš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
lėmis. Lilė Kazienė, būdama to
VARPO" SUKAKTIS
experlen.ee. Wrlte to:
net 4 4 šokėjai.
sąlygos.
psichologijos. Ji taip pat yra bai
vakaro
vyriausia
šeimininkė,
vi
DRAUGAS — Adv. 4S30, 4545 W.
Liepos 13 d. vyks į Lietuviu
2 butai — medin*. 68 ir MapleBalandžio 19 d. 7 vai. vak. į
gusi Aąuinas Junior College Milsas
ponias
apdovanojo
gėlėmis.
63rd St., Chicago, HL 60629.
wood.
Labai
tinka
giminingoms
šei
dieną Kennebunkport,
Maine, ton, Masss., kur gavo Associate gražiai gėlėmis išpuoštą vienuo
moms.
kur dalyvaus programos atlikime. degree iš science.
lyno salę gausiai rinkosi Hot
Po to užkandžiaujant ir orkes
Marinis bungakm Brighton Parkt.
Bostonas mini 350 <metu įsikūri
Springso
lietuviai
valandėlės trui grojant, protarpiais palydint 15 metu. Dėl ligos reikia skubiai par- Apdraustas perkraustymas
Ramunė, įgyvendama Bostone "Laisvės Varpų" rėmėjai, klausy lietuviškai dainai, buvo linksmin luoti. Geras pirkinys.
mo sukaktį. Lietuviams -yra pa
Įvairių atstumų
Companion
skirta rugpiūčio 6 d. Tą dieną j kurį laiką šoko Bostono tautiniu tojai ir svečiai. Svečių buvo iš tasi iki vėlyvo vakaro.
TeL
376-1882
arba
376-5896
sambūris atliks šokių pynę Bos šokiu grupėje, priklausė moks Kanados, Chicagos ir Detroito.
tlMAfTIS REALTY
MATURE — live in, for 1 LADY
A. K.
tono miesto aikštėje.
Insurance — Income Tsx
leiviu ir studentų
ateitininkų Svečių tarpe buvo matyti kun.
1HMIIIIIIIIIIIIimillimiHllilllUllllllNlltMt
Some Nursing experience.
Notary Public
Simaitis ir kun. Dieninis, abu iš
Reikia pažymėti, kad šis sam kuopoms Bostone.
TeL — 787-1218
Ramunės brolis Saulius yra Detroito.
būris yra vienas iš seniausiu tau
2951 W. 63rd Street
LB apylinkės pirm. St. Ingau- S O P H I E B A R Č U S
tiniu šokių grupių
Amerikoje. * • * £ Naujosios Anglijos konVYRAI £B MOTERYS
Ttl. 436-7878 ar 839-6568
Lietuvius jis reprezentuoja jau ; servatoriją ir labai dažnai yra i nis pasveikino visus linksmai nu- RADIO ŠEIMOS VALANDOS
KILIMUS BR BALDUS
Visos programos iš WDPA
kelios dešimtys metų amerikie-! akompaniatorius solistams. Jisj siteikusius svečius ir padėkojo
Plauname ir vaškuojame
Mature Part Time
visu rūsių grindis.
čiams, dalyvaudamas ne tik Bos-! t a i P P a t S a v o 'bakalauro laipsnį iš ankstyvesnių metų "Laisvės Var Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
Evenings & Weekend Emptoyees
tone, Naujojoj Anglijoj, bet ir to- chemijos Harvardo universitete, p u " vedėjoms. Po to LB pirm. pri penktadienio perduodama nuo 4 vai.
BUBNYS — TeL R E 7-5168
Apply At Service Desk
limose vietovėse vykstančiuose! 0 d a b a r t a m e Harvardo uni- statė naują "Laisvės Varpų" va p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
Ašk for Mr. Wenzl
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais
landėlės vedėją Aleksą Kazįtautu festivaliuose. O jau lietu- j versitete studijuoja mediciną,
tmiiiihimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiminit
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
KEE
DEPARTMENT STORE
Pakviestas kun. P. Patlaba,
viu parengimuose, negalima bū- j Ramunės tėvelis inžinierius EdTelef. 434-2413
N. Cicero Avenue
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
tu ir suskaičiuoti, kur ir kiek jie i mundas Cibas yra tautinės sąjun- malda palaiminęs maistą ir susi
1490 AM
We'll help you rnake the right movė.
1NOOME TAX SERVICE
šoko.
'; gos veikėjas ir jau keliolika me- rinkusius, savo sveikinimo žody
7159 S. BL4PLEWOOD AVE.
NOTARY PT.T3LIC
IŠNUOMOJAMĄ - - FOR RENT
Sambūrio organizatorė ir ne-j tu yra Kultūrinių subatva'kariu je išryškino "Laisvės Varpų",
CHICAGO, DLL. 60629
JEI GALVOJATE
4259 So. Maplewuod, tel. 254-7450
pailstanti vadovė buvo Ona Ivaš-; rengimo komisijos pirmininkas, o
Taip pat daromi VERTIMAI,
IŠNUOM. kambarys moteriai pensi
PIRKTI AR PARDUOTI
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
kienė. O dabar sambūriui jau va-1 taip pat aktyvus ir kitoje lietu- toj ai, o ypatingai ponios, kurios niiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ninkei. Apylinkėje 55-os ir Hamlin
kepa tortus, pyragus ir kita ir juos
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Kreipiatės i
dovauja Ivaškų šeima: Ona, Li viškoje veikloje.
Ave.
Skambint RE 5-2241.
kitokie blankai.
Ramunės mamytė Stanislava paaukoja parengimui dar pačios
li an ir Gediminas.
BUDRAITIS REALTY C0. lllllllllllllllllllIliiiiuiUHUUiUUUiUIHMII FOR RENT 4 room apt in Brighton
Linkime sėkmės ir ištvermės vi Cibienė yra Harvardo univer- nusipirkdamos ir bilietus į tą pa
•
sam sambūriui ir jo vadovams ir; siteto bibliotekos svetimomis kal- rengimą, tai korespondentai tu
6600 S. Putoki Road
SIUNTINIAI 1 LIETUVA Park. Aduto oray No pets. $160.00
toliau taip uoliai ir gražiai repre-'• bomis leidinių skyriaus vedėja. rėtų sunkų darbą ieškodami tų Radijo Valanda jau 39 metus tar
mon. Cafl 10 a.m. to 4:30 p^n.
Tel. _ 767-0600
ir kitus kraštus
Linkime Ramunei sėkmės ateities pavardžių ir užpildytų jomis lai nauja New Jersey, New York ir Couzentuoti lietuvius.
TEL, — 523-5891
nectJcut lietuviams !
kraščių puslapius.
Insependantly owned »»d opersted
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
planuose ir gyvenime.
Gal mažiausiai yra įvertinamas 1I Ka* šeštadienį nuo * iki 5 vai. poChicago, m, 60632, teL 927-598*
BAISIOJO BIRŽELIO
Piet 15 WEVD Stotiea New Yorke
MISCELLANBOUS
korespondentų darbas. Jie daly 133 0 UI.. AM ir nuo 7 iki 8 va!
MINĖJIMAS
LAIŠKAS "DRAUGUI"
imttmimminniittiiniimimnnntniiift
vauja visur, perka bilietus, bet vak. 97.9 m e j . FM.
NEREIKIA INTRIGUOTI
Šeštadienį, birželio 14 d., LB Bos
iiiiiiiiifiininiiiiiiiiiiiiiimiinnitfiniHiM
mažiausiai padėkos susilaukia, o Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
BUTU NUOMAVIMAS
tono apylinkė ruošia
lietuvių
Gegužės 28 d. "Drauge" tilpo dažniausiai tik nepasitenkinimą
2S4 Sunlit Drive
N a m o pirkimas — Pardavimas
tautos tragedijos — baisiųjų bir
SERSNAS perkrausto baldu* ir
laiškas "Nereikia užmiršti šei išgirsta, kad permažai parašyta.
Watehung,
N.
1.
07060
želio mėnesio įvykių minėjimą.
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
Draudimai — Valdymas
mininkių". Paprastai atviri laiš Bet jie tuo neiskundžia ir net sa
dimai
ir pilna apdrauČia.
S. Bostone Sv. Petro lietuvių pa
TEL. - 753-5634 (»1)
kai pasirašomi savo pavarde. Ši vo pavardžių nepasirašo.
rapijos bažnyčioje 6:30 bus pa
TeL — WA 5-8063
laiško autorė padėjo tik nieko ne
Korespondentas iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuillllllllIHlMllllllimnil
maldos už žuvusius ir kenčian
Dienraičio "Draugo" admi
N o t a r i a t a s — Vertimai
reiškiančius
inicialus B.
D.
čius lietuvius Sibire. Organizaci
Miimiiimiimmmmiiiiiiininiimimnn nistracijoje galima, pabrinkti ).
Laiške nusiskundžiama, kad pa aiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
jos dalyvauja su vėliavomis. Tuo!; Tvairig prekių pasirinkimas n»- •airių liaudies meno darbų: maslaugių šeimininkių Bostone be I
brangiai ii mūšy sandelio.
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
|
jaus po pamaldų parapijos salė
liko tik dvi: Merkienė ir PlevoOOSMOS PARCELS KCPRESS džio, kėramikoa, drobės, taip
J.
B A C E V I Č I U S
je po bažnyčia vyks minėjimas —
pat gražiai papuoštų lėlių.
kienė. Kad jaunesnės tos pasiau
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 2501 Vf. 69 St., Ohicago, HL 60629
aicademna. Pas,<aitą skaitys JAV;
... ..
,. .
.
D
j
.
'
t
go
atlikti
nemėgsta.
Taip
pat
ra'
T
§
(Įdainuota lietuviškai)
| •HHHtHHHItl Miiiiiiiillmiummi.mn
Lietuvių Bendruomenes tarybos ,° 5 « p
. . i., .
Apsilankykite J "Draugo" ad
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Soma: "Bostone gal ir dėl to entupirm. inž. Vytautas Izbickas. Me
ministraciją i g pasižiūrėkite. Gsi
Telef. — 925-2737
i ziasčių paslaugiu šeimininkių
ninę dalį atliks kylanti solistė
rasite
kai ką padovanoti savo
Vytautas Valantinaa
, trūksta, kad čia JŲ darbas neįverD £ M E S I O
Naujosios Anglijos konservatori
S
Simfonijos
Orkestras
Su
Lietuvių
Operos
Vyrų
Choru.
5
mmiiiiiimimmiiiii!MiiUjiiiiii..iiLs;itt; giminėms ar draugams; tinamas. Kažkodėl korespondenjos studentė Marytė Bizinkaus=
Dirigentas
Alvydas
Vasaitis
=
I tai apie jas užmiršta parašyti".
-Draugo" adresas: 4545 West
•kaitė, akompanuos prof. Jeroni
Tai yra netiesa. Štai "Drauge" |
GRAŽINA,
AIDA,
KAUKIŲ
BALIUS,
LIKIMO
GALIA,
|
flSrd
» ! . Ohtaaco. m . 608lf.
Zenonas
Ignonis
mas Kačinskas, ir aktorė Alek
S & W 0ONCRETE W0RK
1979 m. lapkričio 7 d. rašant apie |
CAVALERLA
RUSTICANA
I
R
KITOS.
§
AU typs of ocmerete work aad mfifmttnimiHiiiHiHiiiiiiiHiiiiiuiNMni
sandra Gusta itienė.
Balfo sukaktį parašyta: " O vai
brick woik.
Visi lietuviai prašomi ir pri
Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti:
1
šėmis rūpinasi ponia Merkienė ir =
Fres estimates. 24 hr. tel. service iiiiiiimimmiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiitniiiii
valome prisiminti mūsų tautos
ir daug kitų ponių. Tai darbščios |
DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd St., Chicago, Ttt. 60629.
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toria Mongiardo, iš pradžių ne
norėjusi tikėti, kad šie leidiniai
tikrai okup. Lietuvoje yra lei
(Atkelta iš 1 pusi.)
šios kartos akademikai. Disku džiami. Domėjosi ir kiti ameri
tuota Lietuvos okupacijos nepri kiečiai svečiai, o taip pat lietuviai
Dialogas su amerikiečiais
pažinimo politika, Diplomatinės konferencijos dalyviai. Minėta
politikais
tarnybos atnaujinimo reikalai, Mrs. Meg Donavan paprašė re
Keletas valandų buvo paskir-1 p a s i r u o S i m a s Madrido konferen
tą konferencijos dalyvių susiti cijai, žmogaus teisiu kėlimo pro daktorių pateikti j a i kai kurių
kopijas
Madrido
kimams bei pokalbiams su sve blemos ir kitos mus liečiančios po dokumentų
konferencijos
reikalams.
čiais amerikiečiais politikais. Čia litinės problemos.
"Amerikos fcaiso" radijas la
pranešimus politiniais reikalais,
bai
atidžiai sekė konferencijos ei
Baigiantis
suvažiavimui
spe
ypač kiek liečia Lietuvos laisvi
gą,
atsiuntęs
savo atstovus. Spe
ciali
komisija
pateikė
gerai
pa
nimą, pateikė: dr. David Aaron,
cialu
reportažą
apie konferenci
ruoštą
jo
išdavų
santrauką,
ku
Deputy to the National Security
ją
perduos
į
Lietuvą
birželio 15 d.,
advisor to the President (iš dr. ri buvo suvažiavimo dalyvių už
Z. Brzezinslco štabo), dr. Steve gina. Konferenciją ryškiu žodžiu sekmadienį minėdamas Lietuvos
sukaktį.
Larrake — staff person — Natio uždarė PLB pirm. V. Kamantas. okupacijos 40 metų
"Draugo"
redakcija
buvo
į šią
Iš
viso
suvažiavimas
buvo
darnal Security Council (Rytų Eukonferenciją
nusiuntusi
savo
atsto
ropos reikalų specialistas), Missį bingas, pozityvus, jo dalyvių skaiVictoria Mongiardo — Deputy j čius siekė netoli 150. Didele dali- vą. Artimiausiu laiku pateiksime
to Special Assistent to the Pre- j mi tai geriausiai mūsų politinius daugiau žinių apie konferenci
zident for Ethnic affairs, Mrs. Ge- į reikalus išmaną žmonės. Didelį jos eigą, svarbesnes paskaitinin
no Baroni — Assist. Secrt. of Į dėmesį sukėlė dabartinės Lietu- kų dei diskusijų metu pareikš
HUD,
Mrs. Meg Donovan — I vos rezistencinės spaudos orgina- tas mindis ir išdavų santrauką.
Staff Person to the Commission į hį ir nuotraukų parodėlė, kurios "Margučio" radijo programos ve
on Security and Cooperation in į eksponatus iš Chicagos atvežė dėjas Petras Petrutis užrekordaEurope, Mr. R. Spencer Oliver — "Draugo"' redaktorius Br. Kvik vo nemaža konferencijos įdomių
Staff Director and General coun- lys. Mūsų pogrindžio leidiniais momentų ir juos artimiausiomis
sel of the Commission on Secu ypatingai domėjosi ir juos labai į dienomis perduos rytinės progravertino prezidento asistentė Vic- mos metu.
(.bk)
rity and Cooperation in Europe.
Be to atskirą žodį pasakė į kon
ferenciją atvykęs Ronald Reageno išrinkimo prezidentu štabo
narys generolas ltn. Graham ir
jo palydovas — advokatas.
k

LB POLITINĖ KONFERENCIJA

A. t A. INDREI ČEPULIENEI mirus,

Gražiai reiškėsi jaunoji karta
Diskusijų su amerikiečiais po
litikais metu ypač g i ž i a i reiškė
si mūsų jaunosios ir vidurinio-

LIETUVIAI
FLORIDOJE

jos tėveliams JADVYGAI ir dr. ADOFUI DfiMŪŠIAMSir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. birželio mėn. 11 d.

PADĖKA
Mielam kolegai

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A. f A.
STASYS ORANTAS
mirė po širdies atakos, 1980 metų gegužės 9 dieną, ir palaidotas
Kalvarijos kapiruse, Clevelande.
Pasil-kę liūdesyje nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms,
draugams, ir pažįstamiems, gausiai dalyvavusiems šermenyse, pa
maldose ir palydėjusiems a. a. velionį j amžinojo poilsio vietą.
Ypatinga padėka kun. B. Ivanauskui, už atnašavimą šv. Mišių,
maldas koplyčioje ir prie kapo.
Gili padėka už atsisveikinimo kalbas: A. Tamulioniui, V. Mariūnui ir J. Malskiui.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žodžiu,
laiškais, ar per spaudą, užprašiusiems šv. Mišias, prisiuntusiems
gėles ir aukas Skautų Fondui.

Liūdesio prislėgta mūsų mielą kaimyne

MARIJĄ POLTERAITIENE SU ŠEIMA,
netekus sesers agronomes
A. f A, REGINOS MURALIENES,
širdingai užjaučiame.
NIDOS GYVENTOIAI —
Julija Adiene
Bronius ir Genovaite Bakai
Prudencija Bičkiene
Viktorija ir Vacys Kraučiūnai
Terese Liutkiene
Ada ir Antanas Petrauskai
Ona šiaudikiene
Stefanija ir Kazys Valčiai

Detroito ir Windsoro

Lietuvių Fronto Bičiuliai

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

A. t A. INDREI DAMUŠYTEI- ČEPULIENEI

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus, skausmo prislėgtai dukrai R A M U N E I , jos vyrui
prof. dr. JONUI RAČKAUSKUI ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.

K. Ond.

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

Laidotuvių Direktoriai

Gražina ir Algirdas
Petruliai
Marija ir Vytas
Petruliai
Gana ir Algis
Čekauskai

Albertas K. Giparas yra nau
jųjų ateivių Jurgio ir Marijos Gi 1
parų sūnus, gimęs 1962 m. St.
Petersburge. Jurgis Giparas 1961
m. atsikėlė St. Petersburgan iš
Kanados, o Marija tuo pat laiku
atvyko iš Suvalkų trikampio (jų
pažintis užsimezgė korespondenciniu būdu) ir suvažiavę tuoj čia
susituokė. Jurgis Giparas yra vie
nas iš vietos LB veteranų ir ke
letą metų yra buvęs LB St. Pe
tersburgo apvlinkės pirmininku.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mažeikai Evans

mirus, jos tėvams JADVYGAI ir dr. A D O L F U I DAMŲ
ŠIAMS, BROLIAMS i r SESERIAI b e i visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

je mokykloje visą laiką labai akty
viai reiškėsi sporte. Pagrindinės i
jo mėgiamos šakos: krepšinis ir į
beisbolas. Reikia pasakyti, kad!
sporte jam gan gerai ir sekėsi. Jis
yra apdovanotas daugybe įvai
rių žymenų: trofėjom, plaketėm,
medaliais ir kr., viso 15. Galop iš
visos gimnazijos berniukų tarpo
vienintelis šiemet gavo išskirtinę
plakėte su įrašu: "Outstanding
malė athlete for 1979 — 1980", o
"The American Legion" apdova
nojo jį medaliu su atitinkamu
diplomu. A. K. Giparas ir studi
juodamas numato reikštis spor
te, ypač beisbole ir užsimojęs net
muštis į šios srities profesionalus.
Tenka jį tik sveikinti su ligšioli
ne sėkme ir palinkėti geriausios
kloties tolimesniame moksle bei
jo užsimojimuose sporte^ drauge
garsinant ir lietuvių vardą.

EUDEIKIS
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S

ABITURIENTAS ALBERTAS
K. GIPARAS SPORTO
2YMŪNAS

Albertas Giparas

žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ, dukteris RAMUNĘ ir JŪ
RATĘ, jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čia
IUinois Lietuvių Gydytojų
Draugija

Nuliūdę: žmona Juzė, dukros: Dalia ir Jūratė su šeima.

St. Petersburg, Ra,

Albertas Kazys Giparas šįmet
sėkmingai baigė St. Petersburgo
Kataliku aukštesniąją
mokyklą.
Birželio 2 d. Šv. Judo katedroje
šios mokyklos abiturientams iš
kilmingai įteikti brandos atesta
tai. A. K. Giparas mokydamasis Šv.
Judo pradžios mokykloje ir vėliau
vietinėje Katalikų aukštesniojo-

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus,

Juozas ir Stefanija
Barkai
Vytautas ir Ieva
Kasniūnai
Julius ir Pranė
Pakalkai
Kazimieras, Elena ir Kęstutis

A.

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

A.

Tel. 422-2000

MARIJONA ZOLPIENE
Gyveno Chicago, Ulinois, Bridgeporto apylinkėj.
Mirė birželio 8 d., 1980 m., 8:45 vai. vak., sulaukus 81 m.
amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dalia Ondrick, sūnus Algird
Zoip, marti Nikia, 11 anūkų: Dalia Sobyra su vyru Stanley, Debora
Schwartz, su vyru Jim, Raymond, Dawn, Donna, Darlene, Marshall,
Algird ZoSp su žmona Joni, Wiiliam, Lourdes ir Gregory, bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Apšvietos draugijai, Liet. Piliečių lygai, Brighton Par
ko Moterų klubui, Bridgeporto N'amų Savininkų dr-jai ir S. L. A
Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 12 d. Iš koplyčios 10
vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Noširdžia kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti ir anūkai.
Laid. direkt. P. J. Ridikas. — Tel. 927-1911.

Pociai

Beverly Shores, Ind.

A. t A. Or. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus,
žmonai i r . ALDONAI, sūnui J O N U I , dukterims J Ū R A 
TEI ir RAMUNEI su šeimomis, broliui K U N . JUOZUI
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u liūdime.
Antanas

ir Stasė

Algis ir Yolanda
Paul ir Žibutė

Zaparackai
Zaparackai
Knepper

Brangiai dukrai

A. f A. DANGUOLEI JUODAKYTEI
mirus,
tėvui STEPONUI JUODAKTUI ir seseriai N U O L E I su
ŠEIMA reiškiame giliausią užuojautą.
Rozalija

Malčiauskas
ir šeima

A. f A.

DR. ZIGMUI SABATAIC1UI mirus,
sūnų GINTAUTĄ, dukrą N I J O L Ę i r jų šeimas, švogierį
S. GALBUOGĮ ir RAIŠIŲ šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
A.
Z.
P.
A.
A.

Gylienė
Zvirzdienė
i r B. Gyliai
i r A. Mineljcai
i r V. TrflĮialhinfcmi

A. f A.
Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus, jo likusiems artimiesiems — žmonai dr. ALDO
NAI, sūnui JONUI, dukroms su šeimomis ir broliui kun.
JUOZUI reiškiame giliausią užuojautą.
Stasys

ir Rimas

Pundzevičiai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av\, Cicero
Tel. 476-2345
MKSTĖ Al l O V I O B I L I A M S S T A T Y T I
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x Lietuvos generalinė konsu
le J. Baužvardienė dalyvavo bu
vusio Kinijos (Taiwano) gene
ralinio konsulo O'Young ir po
nios —dvejose išleistuvėse. Vie
nas išleistuves surengė kelios
žymios amerikiečių organizaci
jos bendrai Lake Point Tower
restorane. Dalyvavo kelių vidur
vakarių valstijų, Chicagos mies
to ir Cook apskrities valdinin
kai, įteikė išvykstantiems dova
nų, garbės pažymėjimą ir oficia
lių padėkos rezoliucijų. Antrą
atsisveikinimą suruošė
patys
O'Young A r t s Club
rūmuose
vienam šimtui artimiausių drau
gų bei bendradarbių. O'Young,
buvęs Chicagos konsularinio
korpuso dekanas, grįžta į Taiwaną aukštesniam postui.

x Generalinė konsule daly
vavo Chicagos konsularinio kor
puso ponių klubo ypatingoje iš
vykoje j didžiulį First National
Bank Chicagos vidurmiestyje.
Banko viešnioms buvo apro
dyta ir paaiškinta banko meno
kolekcija — viena turtingiausių
JAV. Narės buvo supažindintos
su kai kuriais banko direkto
riais ir pavaišintos priešpiečiais
ištaigingose banko
direktorių
patalpose.
x Feliksas Sereičikas dauge
lį metų vadovauja 6-jam Balio
skyriui, kurį sudaro Brighton
Parko lietuviai. F . Sereičikas o r
ganizuoja norinčius autobusu
vykti į Balfo gegužinę.
x Stasys Tamulaitis, gyve
nąs Floridoje, įstojo į lietuvių
fondo narius, įnešdamas 250
dol. Savo laiške Lietuvių fondo
administracijai Tamulaitis pra
nešė, jog testamente savo tur
tą 25,000 dol. paliko ir užrašė
Lietuvių fondui. Jei infliacija
vyks toliau, šis įnašas bus pa
dvigubintas ar patrigubintas.

1

IŠ ARTI
IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lenkų laikraštis "Gwiazda Polarna", leidžiamas Stevens
Point, Wis., įsidėjo T. Mieleszko straipsnį apie kovą prieš so
vietizaciją Lietuvoje. Medžiaga
imama iš "Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios Kronikos" ir kitų Lie
tuvos pogrindžio leidinių.

#fik ZVA1G 2D UT£
įsteigtas Lietuvių Mokytojų
Sąjungos Chicagos skyriaus
ls^_— ^S9> A ^ . 1 1
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n a m e . Žaisčiau k r e p š n į su visais • Jonas Minelga
d r a u g a i s i š A m e r i k o s . Eitume
į m o k y k l ą v i e n ą dieną savaitėGEGUŽINE
pe. T e n a i b ū t ų l i n k s m a . Vaikai
Ei, mergytės ir berniukai,
važiuotų g a t v ė s e m a š i n o m i s ir
Kaip uogytės ir žirniukai,
dainuotų. V i s i b ū t ų geri, niekas
Prašom, prašom čia, į būrįl
nevogtų. B ū t ų t e n g e r a s gyve
Te iš kampo nieks nežiūri.
nimas.

— Moterų "Dainos" vienetas
gegužės 21 d. St. Petersburgo
Lietuvių klubo salėje atšventė
Elenų ir Stasių dienas. Visi la
bai jaukiai praleido vakarą, ku
rį pravedė "Dainos" vieneto se
niūnė O. Galvydienė.
Kalbėjo
pirm. K. Jurgėla, "Dainos" va
dovė E. Rūkštelienė ir radijo
vai. vad. K. Kleiva.

M a r y t ė Končiūtė,
D a r i a u s G i r ė n o lit. m-los V sky
riaus mokinė

MANO S A P N A S
IŠSIPILDĖ
— St. Petersbarg, Ftau, Lietu
P r a e i t a i s m e t a i s , v a s a r o s ato
vių klubas birželio 11 d. ruošia
stogų l a i k u , a š s a p n a v a u apie
koncertą, kuriame dalyvaus i r
šuniuką. J i s b u v o t o k s , k a d vi
programą atliks visi klubo me
sai
šeimai p a t i k o . J i s b u v o links
niniai vienetai. Šis renginys r u o
mas,
nedidelis, j o p l a u k a i per
x Prel. L a d a s Tulaba, Šv.
Prieš 22 metus S. Tamulaitis šiamas mūsų jaunimo tautinių
daug nekrito.
i ^ v
Kazimiero
lietuvių
kolegijos buvo vienas iš tų kelių asmenų, šokių grupės "Banga" šokėjam
finansiškai
paremti.
Liepos
6
d.
rektorius Romoje, dalyvavęs kurie įkūrė Kultūros fondą
Gal dvi s a v a i t e s p r i e š moks
kun. Pijaus Brazausko kunigys Amerikoje ir buvo
pirmosios Chicagoje įvyks VI lietuvių t a u
lo — m e t ų p r a d ž i ą —sužinojo
tės auksiniam ir amžiaus dei Kultūros fondo valdybos narys. tinių šokių šventė, kur dalyvaus Piešė Dalia Damašiūte, Dariaus - Girėno lituanistines m-los 8 skyr. mokine. me, k a d n e t o l i m ū s ų namų vie
mantiniam jubiliejuj Oregone, Kultūros fondo reikalais Tamu 2,300 šokėjų. St. Petersburgo
nų žmonių k a l a i t ė a t s i v e d ė pen
vakar atvyko kelioms dienoms laitis tada parašė spaudoje 17 20-ties šokėjų grupė taip pat d a
kis m a ž i u k u s š u n i u k u s . Mes nu
MANO TĖVŲ ŽEMĖ
Norėčiau nuvažiuoti į tėvelių
j Chicagą. O'Hare
aerodrome straipsnių,
kurie savo ruožtu lyvaus.
ėjome p a ž i ū r ė t i . Visi buvo labai
svečią pasitiko vysk. V. Brizgys daugiau a r mažiau prisidėjo ir
Tu gražiausias man pasauly mylimą šalį. Gal būt, su Dievo gražus, b e t t o k s j u o d a s s u bal
— Kun. A. VaBuška, Phoeir kun. V. Rimšelis.
prie sumanymo įsteigti Lietuvių nix, Ariz., paminėjo
kunigys
žemės k r a š t a s , pagalba Lietuva vėl bus laisva. t u t a š k u b u v o
g r a ž i a u s i a s ir
Kada nors gal man pasiseks nu
x Illinois universiteto (Chi fondą. Kad žodžius sektų veiks tės 40 m. sukaktį. Iš Los Ange
Tu puikiausias iš visų
linksmiausias.
A š paklausiau
važiuoti ir pamatyti tą gražų
cago Cirele) bibliotekai yra pa mai, Tamulaitis tada paaukojo les, Ca., buvo atvykęs sol. An
puikių kraštų...
mamos, a r m e s g a l i m e jį pasiim
kraštą, apie kurį a š esu d a u g
dovanota Lietuvių enciklopedija. 200 dol.
tanas
Pavasaris su žmona, o
A r tikrai t u toks gražus ir
ti, b e t mam«- n i e k o n e s a k ė .
girdėjusi ir apie kurį kiekvieną
Komplektui t r ū k s t a šių tomų:
x Vita Musonytė, kuri ruošia kartu ir muzikė Ona Metrikienė. puikus J u k a g niekad t a v ę s
P r a ė j o d v i s a v a i t e s , ir moks
11 15 "Lietuva". 17, 27 iki 36. doktoratą iš psichologijos, kvie Be to, iš Tucsono, Az., specialiai nesu mačiusi. Bet aš d a u g daly šeštadienį mokaus. Dabar mū
las
p r a s i d ė j o . Vieną dieną, kai
Jei kas galėtų t u o s tomus pado čiama būti asistente prof. M. tai progai buvo užkviestas k u n . . kų nesu mačiusi, o vistiek ži sų, lietuvių vaikų, pareiga y r a
grįžome i š m o k y k l o s , girėjome
vanoti, būtų puiku, kadangi uni Stankuvienei, lituanistinių stu J. Domeika. Mišiose giedojo lie- J nau, k a d jie egzistuoja. Taip p a t atminti, kad:
prausykloje.
versitete lietuviškos enciklope dijų vadovei Illinois universite tuvių choras ir sol. Ant. Pava ir čia. Tikiu, kad tu esi gražus "Lietuviais esame mes gimę, kažką k r e b ž d a n t
Nuėję
p
a
m
a
t
ė
m
e
t
ą juodą su
dijos reikia. Siųsti: Iithuanian te, Chicago circle.
saris. Po Mišių kun. Valiuškos gamtos kampelis, nes daug apie Lietuviais turime ir būt. —
b
a
l
t
u
t
a
š
k
u
š
u
n
i
u
k
ą
ir beveik
Studies Slavic Department, UH
namuose buvo pietūs. Buvo ne tave esu girdėjusi iš tėvų ir mo Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt". s p r o g o m e i š d ž i a u g s m o ; J i s bu
1228, Box 4348, Chicago, I L
maža sveikinime raštu.
kytojų. Būtų labai smagu, jei
vo visai t o k s p a t , k o k į a š sap
60680.
Violeta Doveinytė, navau.
galėčiau
tenai
nuvažiuoti
ir
p
a

— PO pereito JAV L B k r a š 
x Eugenijus Būtėnas, korp!
Detroito "Žiburio" lit. m-los X
to valdybos posėdžio pirm. V y  matyti savo akimis —žemelę,
V i k t o r a s Puodžiūnas,
"Vytis" centro valdybos pirmi
sk. mokinė. "Žiburio spinduliai"
t a u t a s Kutkus dalyvavo ir L B kur gimė tėvai.
K. Donelaičio lit. m-los V kl. m.
ninkas, šiuo metu energingai rū
1. Vija ir Tauras Bubliai
Baltijos j ū r a tai Lietuvos pa
krašto valdybos vardu sveikino
pinasi Akademikų skautų studi
BATAI
"Dirvos" 65 metų minėjimą Cle puošalas, kuri į baltus smėlėtus GALVOSŪKIŲ KONKURSO
jų dienų ruoša. Studijų dienos
REZULTATAI
velande, Detroito
šeštadieninę k r a n t u s išmeta "Lietuvos a u k 
įvyks rugpiūčio 21-24 dienomis
— L a b a s . E s u b a t a s . Man pa
t §kai dol.
mokyklą 30 metų sukakties p r o są" — gintarą. Koks gražus
prie Three Rivers, Michigano
t
i
n
k a tik s ė d ė t i čia ir pasakoti
892 60
ga, XXX-tąsias Šiaurės Ameri vaizdas, kai raudona saulė lei 1. Vija ir Tauras Bubliai
valstijoje.
j u m s labai
55 p a s a k a s . P a s e k s i u
896
2. Tomas Šaulys
kos Lietuvių sporto žaidynes džiasi į jūrą. Norėtum ten p a t i 3. Tomas ir Rimas
įdomią
p
a
s
a
k
ą
.
X Liet. Mokytojų
sąjungos
Detroite, kompozitorių ir diri būti ir matyti t ą gražų vaizdą.
50
820
Gaižučiai
Vieną n a k t į b a n d ž i a u užmig
valdyba kreipiasi į visus dirban
Būnant prie Baltijos jūros, 4. Linas ir Jonas Grybmai 797 45
gentą Alfonsą Mikulskį 50-ties
ti,
bet katės trukdė.
J o s tu
čius ir nedirbančius mokytojus,
45
795
metų muzikinio darbo ir Čiur negalima užmiršti Neringos. Te 5. Viktoras Puodžiūnas
prašydama visus gausiai daly
40 pėjo a n t t v o r o s ir r ė k ė visokiais
528
lionio ansamblį 40 metų veiklos nai y r a didžiulės smėlio kopos, 6. Rūta Sidrytė
k u r i s manimi
29 g a r s a i s . P o n a s ,
7.
Saulė
Brakauskaitė
1
6
1
vauti Chicagos Šv. Vardo kated
sukaktuvių minėjime Clevelan- apaugusios pušimis. Neringa 8. Alfredas Degutis
15
1
0
1
avėdavo,
t
a
i
p
p
a
t
negalėjo už
roję, minint Lietuvos okupaci
de ir drauge su Jonu Urbonu yra briedžių karalystė.
10 migti. P a g a l i a u p a ė m ė mane ir
73
9. Nida Marcinkevičiūtė
jos 40 metų liūdnąją
sukaktį
10 sviedė p r o l a n g ą į k a t e s ! Atsi70
1 Ronaldo Reaganą
Michigano Didžiulis Nemunas puošia vi 10. Milda Motekaitytė
birželio 15 d. 7 vai. vak. Kvie
Kiti gavo po mažiau taškų
Julija Švabaite Gylienė skaito savo j respublikonų etninių grupių su- są Lietuvos kraštą. J o k r a n t u o
mušiau į t v o r ą ir k a t e s nubai
čia mokytojus parodyti pavyz eilėraščius poezijos dienose Chicagoje.
se likę pilių griuvėsiai, kurie Mažiau 50 taškų gavusiems pre
I
tikime.
džiau.
dį, kaip veikliausių ir tautiškai
Nuotr. J. Kuprio
mums primena —baisias lietu mijos neskiriamos.
labiausiai susipratusių Lietuvos
— K i t ą dieną s e n a s bomas
vių kovas su priešais. Vienoje
X Stasė ir Aleksandras KasSekantis konkursų
periodas
vaikų. Maldomis į Aukščiausią
ėjo
p r o šalį i r m a n e aptiko. Pa
x
"Pirmie^
žingsniai",
K
r
tokioje —kovoje prie Veliuonos prasidės spalio mėnesį. Per va
nickai grįžo iš Europos,
kur
jį prašysime sugrąžinti tėvynei praleido 3 savaites ir aplankė Donelaičio lituanistinių mokyk- j žuvo garsus Lietuvos kunigaikš
siėmęs u ž s i m o v ė . ( V a i kaip jo
sarą pailsėkite, o rudenį vėl į
laisvę ir parodysime kitiems, Angliją, Vokietiją. Šveicariją, lų laikraštėlis, išėjo iš spaudos, tis Gediminas.
kojos s m i r d ė j o ! ) K i t ą rytą, ei
darbą. Gal pasitaikys galvosū
kad mums rūpi dėl tikėjimo per Prancūziją, Daniją ir kitus kraš pasipuošęs Ritos Stukaitės vir
d a m a s g a t v e , j i s s u r a d o milijo
Mūsų
miestai — kokie jie kių ir vasarą Tėvynės Žvaigždu
sekiojami tautiečiai.
tus. Be kita ko, jie labai domė šeliu. Laikraštėlyje, kuris t u r i gražūs! Vilnius, Lietuvos sosti tėję, bet šie nebus premijuoja ną dolerių. N u s i n e š ė pinigus į
banką. B a n k o t a r n a u t o j a i pa
Korp! Neo-Lithuania kvie josi botanikos įvairenybėmis, 32 puslapius, apstu pačių mo nė, y r a senas ir istorinis mies m i Gražaus vasaros poilsio!
tvirtino,
k a d pinigai geri. Už ke
kinių
rašinėlių
ir
piešinių.
Taip
čia visus korporantus-es prisi nes ir jų turima sodyba pasižy
tas. Aušros Vartai y r a stebuk
Redaktorius
pat
y
r
a
ir
mokinių
nuotraukų.
lių
dienų
j i s b u v o n u s i p i r k ę s vis
—
dėti ir dalyvauti Lietuvos oku mi tomis grožybėmis.
lingi ir lietuvių labai gerbiami.
LIETUVOJE
x Kun. A. Sabaliauskas, Ceką, ko t i k n o r ė j o .
x Simas Kudirka
šiandien
pacijos 40 metų gedulingame mi
Ten kabo Marijos
paveikslas.
dar
Lake,
Ind.,
parėmė
mūsų
O m a n e p a d ė j o p o lova ir pa
nėjime, kuris bus birželio 15 d., išskrenda į Australiją ir aplan
Šv. Onos —bažnyčia y r a viena
Jei rusų nebūtų Lietuvoje, aš
spaudos
darbus
10
dolerių
au
s
a
k
ė : " T u m a n a t n e š e i laimę".
kys lietuvių kolonijas Adelaidė
7 v. v., Šv. Vardo katedroje
iš gražiausių bažnyčių visoje ten dabar gyvenčiau, ne Ame
ka.
Labai
ačiū.
je, Perthe. Melbourne, Hobarte,
Europoje. Kartą Napoleonas, rikoje. Mano gyvenimas būtų ki
J o n a s B r i č k a s , V sk.
x B T . Juozas Girnius, Dor- Canberroje ir Sydnėjuje. Jis da
X Antanas Zubavičius, H o t
kai
su
kariuomene
žygiavo
per
toks.
Aš
gyvenčiau
gražiame
Bostono lit. m-la. "Švilpukas"
chester. Mass.. vis dar skundžia lyvaus ten rengiamuose Lietu Springs, Ark, atsiuntė Garbės
Vilnių,
buvo
labai
sužavėtas
Šv.
si širdies negalavimais ir telefo vos okupacijos 40 metų sukak prenumeratos mokestį. Už para
Onos bažnyčia ir pareiškė: "Jei
nu paprašė mus perduoti tokią ties minėjimuose. S. Kudirkos mą esame dėkingi.
galėčiau, parsinesčiau ją ant del
informaciją: "Mano korespon kelionę globoja P L B ir Pasau
x Alfonsas Alčianskas, T a m
no
į Paryžių".
dencija virsta problema. Malonu lio Lietuvių jaunimo sąjunga.
pa, Fla., užsisakė "Drauge" k n y
Kaunas yra buvęs
laikinoji
gauti laišką, bet sunku, kai at
x Kun. dr. Jurgis šarauskas, gų, gražiai atsiskaitė i r pridėjo
sakymą i jį tenka diktuoti. Vi Valstybės departamento sekre 11 dol. auką. Šia proga jis r a  L i e t u v e sostinė, kai Vilnius bu
siems esu dėkingas, bet prašau toriaus pavaduotojo
specialus šo: "Malonėkite šį pinigų likutį vo lenkų pagrobtas. J i s įkur
supratimo — atleidimo. Be me asistentas, su kitais Baltųjų rū priimti kaip auką Lietuviškos tas Nemuno ir Neries upių san
tų
nežadamas
pasveikimas. mų specialiais asistentais išvy knygos klubui, kad ir toliau lie takoje. Kaune yra p a s t a t y t a s
Š;a;p ar taip. užuot grįžęs 'į dar ko į Europą ir kitur. Lankysis tuviškas spausdintas žodis galė Karo ir Kultūros muziejus P r i e
bą\ vėl eisiu į ligoninę naujiems Paryžiuje, Izraelyje, Egipte ir tų lengviau išvysti dienos švie šio muziejaus buvo įrengtos ma
žas parkas, o jame stovėjo pa
kitur, susipažindami su kultūri są'*. Už viską dėkojame.
tyrimams".
minklas žuvusiems už Lietuvos
x
A.
čaplėnas,
Madison,
niais ir politiniais tų kraštų rei
x A. a. Vadovo
Noreikos
kalais. Kun. J. šarauskas Vals Wis. atnaujino prenumeratą ir laisvę.
but*. 2418 W. Marąuette Rd.,
Kalbant apie Lietuvą, negali
tybės departamente
darbuosis pridėjo 7 dolerių auką. Ačiū.
birželio 16 ir 17 dienomis nuo
x
E.
Krokas,
Watervlaet,
ma
pamiršti Lietuvos kaimo su
iki šių metų rudens.
10 vai. ryto iki 7 vai. vak. pra
Mich.,
lankėsi
"Drauge"
ir
nusi
gražiomis sodybomis. Lietuvos
X Neužsiregistravusieji į Lie
šomi atsiimti savo paliktus nuo
pirko lietuviškų
knygų už 40 ūkiuose —buvo d a u g sunkių
tuvos
okupacijos
gedulingos
su
traukų užsakymus. Tuo metu
dolerių.
darbų:
budės jų giminės ir globėjai kakties minėjimą specialiems
x
Lietuviškų
knygų
"Drau
' T e n prakaitas aplieja žmones
autobusams gali Šv. Vardo ka
Pau3;ai.
tedrą pasiekti CTA autobusais ge" už didesnę sumą nusipirko: Prie vasaros sunkių darbų,
Jonas Ir prastas parėdas marškonis
x Ateitininkų namams prie fpvz. Archer Ave.). Nors šie Julija švabaitė-Gylienė,
Dekeris,
J.
Karin,
Leonas
Len- Apdengia sąnarius visų".
Lemont, DL, ieškomas prievaiz autobusai iki katedros nenuva
draitis.
da*, kuris ten gyventų. Gyve žiuoja, bet kelis blokus iki 734
Žmonės Lietuvoje nebijoda
name* patalpos •- a.V-.-g::,.mas No. State St. galima lengvai pės
X Aukų "Draugui" atsiuntė: vo darbo dirbti ir atlikdavo jį
pagal susitarimą Dėl informa čia m pasiekti. Birželio 15 d. 7 3 dol. — Br. G. Shotas; 2 dol. su džiaugsmu, su daina:
Partinius, kuris kovojo už Lietuvos laisvę. Piešė Tauras Bublys. Clevelancijos skambinti vakarais te*. vai. vak. pamaldoms turi vesti — Jonas Kapčius; 1 dol. — CL "Ir gieda lietuviai varguoliai, do Sv. Kazimiero lit mokyklos 8 skyr. mokinys. Ptaiinys *T. 2 '" piešinių
(312) 4M-224S.
(ak.) j visi keuai.
Nes pabaigti dienos darbai".
Forst. Dėkojame.
konkurse laimėjęs 4 vietą.
N

"t&Ui'

Pypia dūdos rumpa-pumpa;
Poros trepsi, nesuklumpa.
Klumpakojis a r suktinis,
Matom — Algis pirmutinis.
Na, mergaitės, į ratuką!
Birutėle, suk Vytuką.
Auksė —Liną, Gintas Rasą,
Aš — Nijolę, nors ir basą.
Tralia-tralia,
tralia-lia-lia,
Po pievelę žalią, žalią! —
Žvirbliai čirškia, skelbia
žinią —
Keliam linksmą gegužinę.
MANO VELYKŲ ATOSTOGOS
Šeštadienį su broliuku nudažėm margučius. Velykų rytą at
sikėlę, ant stalo radome padė
tus šokoladinius zuikučius. Mes
tuoj juos suvalgėme. Po to ėjo
me rengtis ir važiuoti į bažny
čią. Iš bažnyčios nuvažiavome
pas Dariaus senelius. Ten valgė
me Velykų pusryčius. Darius ir
aš ėjome apžiūrėti apartamen
to, kuriame seneliai
gyvena.
Pradėjome bėgti, bet pamatęs
apartamentų prižiūrėtojas lie
pė nebėgti.. Mudu paklausėm ir
nuėjome į kambarį. Ten mes
žaidėme žaidimus ir džiaugėmės
gyvu zuikučiu. Grįžę namo, pa
žiūrėjome televizijos ir ėjome
gulti.
linas Biliūnas, 7 sk.
Šv. Kazimiero lit. m. Clevelande
MŪSŲ PASAULIS
Tokiu pavadinimu yra išleis
tas Kanados lituanistinių mo
kyklų metraštis. Metraštyje da
lyvauja šios mokyklos: Toron
to Maironio mokykla, Toronto
Aukštesnieji lituanistiniai kur
sai, Hamiltono Vysk.M . Valan
čiaus lit. m-la, Montrealio, Ottawos Dr. Vinco Kudirkos, Lon
dono, Calgario, Rodney Dr. Vin
co Kudirkos, St. Catherines li
tuanistinės mokyklos. Leidinys
164 psl., gausiai iliustruotas
nuotraukomis. Viršelis dail. Dan
guolės Kuolienės. Leidinio atsakomingasis koordinatorius Vy
tautas Bireta, Maironio mokyk
los vedėjas. Pavadinimas mažai
ką pasako, jei nežinomas turi
nys. Metų bėgyje duosiu straips
nelių, eilėraščių iš minėto met
raščio, kad Tėvynės Žvaigždu
tės skaitytojai susipažintų su
metraščio kūryba. Sėkmės ir iš
tvermės —mieliems kanadiškiams tolimesniuose kūrybos ba
ruose!
Redaktorius

IIETUVTŲ TAUTOSAKA
Nuo gyvatės įkandimo taip
gydydavo: Reikia tris k a r t u s at
kalbėti į duonos kąsnelį:
Akmuo be šaknų, papartis be
žiedo, paukštis be pieno. Juoda,
pilka, dryža, ruda, raudona, mel
sva (tark kitas spalvas, jei rei
kia), keikiu aš tave, kad eitu
mei ant Dievo sūdo (teismo) į
sausus miškus, į tyrus (dyku
mas), kad nesopėtų (neskaudė
tų) ir netintų. Keikiu a š tave!
Paskui tą duoną duoti suval
gyti įkastam žmogui arba gyvu
liui.

Senelis, senelis sugavo gene
lį. AŠ genelį valgyau ir seneli
garbinsiu.

