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„AUŠRA" Nr. 22 (62) 

Lietuvių ir lenkų santykiai 
POLEMIKA 

LIETUVIŲ IR LENKŲ 
SANTYKIŲ KLAUSIMU 

"Aušros" 18 nr. išspausdintas 
A. Žuvinto straipsnis "Lietuviai 
ir lenkai". Pateiksime kelias jo ci
tatas. 

"Baigėsi nacionaliniai nesutari
mai, ir lietuviai staiga atrado, 
kad jų tiek keikti ir neapkęsti len
kai yra puikūs draugiški žmonės, 
malonūs kaimynai" (45 p.). Ir 
kaip pavyzdį autorius mini epizo
dą iš Balio Sruogos "Dievų miš-

} 500 metų, pradedant nuo Jogai- Į — tik lenkiškos pamaldos, 
I los laikų, t. y. nuo to laiko, kai | Iki 1978 m. Rodūnėje nuo pat 
į mes su jais pradėjo "draugauti ir ĮII pasaulinio karo pabaigos kle-
: bendrauti" (tariant A Žuvinto • bonu buvo kun. Šteinas, gerai mo 
įžodžiais), vedė Lietuvos atžvil-j kąs lietuviškai, bet lietuviškų pa 
giu agresingą ir imperialistinę po-1 maldų nelaikė, o lietuvių parapi 

• litiką, kuri siekė lietuvių tautą iš- j jiečių prašomas laikyti jiems pa 
braukti iš gyvųjų tarpo, panau- į maldas sava kalba, atsakydavo: 

; dodama tam tikslui visas priemo- "Laikysiu tada, kai Rodūnė bus 
; nes — politines — diplomatines, j priskirta prie Lietuvos. Kitiems 
karines (Vilniaus užgrobimas) ir į vėl sakydavo: "Cia visi moka len 
"apaštalines". Apie lenkų apaš-1 kiškai, tad nėra reikalo laikyti 
talavimą Lietuvoje užtenka pa- lietuviškas pamaldas". (Tai ne 
siskaityti kun- K Prapuolenio tiesa, jaunoji karta lenkiškai ne 

aą » Dano oruogos ^ v * "»> : k to paties pavadinimo. Len- moka, nes Baltarusijoje lenkiškų 
ko (Štuthofe), kada lenkai kiek < c W Q 1 ; I , „ U A ^ m a m ,-„ 5 ^ _ ™WV1„ n i r ^ Mir.,. 1Q78 ™ 

(lietuviams, 

kio pasisakymas: "Esu gimęs len
ku, o tik paskui tapau kataliku". 

galėdami padėjo 
juos gelbėjo. 

"... Jei kalbėsime apie užsienio 
santykius su Lietuva, tai iš visų 
pasaulio tautų 'lenkai glaudžiau
siai bendrauja su mumis, labiau
siai domisi mūsų gyvenimo aktu
alijomis, ypač kultūrinėmis" (46 
p.). "Dabar mūsų miestų spaudos 
kioskuose nemaža leidinių užsie- „Išrinkus popiežium Joną Pau-
nio kalba. Didžiausią šių leidinių i Uų U, sujudo sukruto Kauno len 
dalį sudaro Lenkijos periodinė kai reikalauti pamaldų sava kai 

kams katalikybė tarnavo jų šbvi- mokyklų nėra) . Mirus 1978 m. 
nistiniams apetitams patenkinti, kun. Šteinui, į Rodūnę atsikėlė 
Būdingas yra minėto Jalbžykovs ; kunigas, nemokąs lietuviškai. 

Dabar Baltarusijoje išduodami 
nauji pasai- Ta proga dažnam te-

spauda... Užsienio knygų knygy
nuose didžiausi skyriai taip pat 
skirti lenkiškai" (taip pat). 

Straipsnio pabaigoje: "Mes tu
rime draugauti, turime bendrau
ti M lenkais... Bet Liublino unija 
turi būti palaidota visiems 'lai-

Nereikia leistis tolyn į istoriją, nykščiam lietuviui pase įrašoma 
kad pamatytume lenkų "draugiš- i tautybė "lenkas"- Pvz., Varenavo 
kūmą", "palankumą" mums, jų • rajono, Ramaškonių kaimo Zosei 

ir Bronei Vaišnytėms pase įrašė 
"lenkės", nors jos susipratę lietu
vaitės, skaito lietuvišką spaudą-
O Stilgūnų kaimo buvęs mokyto
jas E. Lileika ir jo žmona tik po 
didelių pastangų atkovojo pase 
"lietuvių" tautybę. 

, „ 7 - 7 O kas dedasi Lietuvoje? Eišiš-
kalbos, esą kaip kompensaciją uz.i • TT •,. . , . , . , , . . , , , *Z • ,. kęse po II pasaulinio karo visą lai-lenkiskas pamaldas Kaune, /te- i f ,- ' -* , , . . . ,. : .,, ' . . |ką buvo lietuviškos pamaldos tuviai gaus lietuviškas pamaldas •. . - » . * . • « „ , " . . . , , „ . * , . i bet prieš pusantrų metų jos buvo 

ha. Nepraėjo pusmetis, ir jie jas 
gavo Karmelitų bažnyčioje. Lie
tuvių visuomenėje sklido įvairios 

kams!" (Ji ne turi, bet jau yra pa- j 
panaikintos, paskyrus klebonu 
jauną kunigą, baigusį neseniai 
Kauno kunigų seminariją. Reika
las pasidarė ypač jautrus dėl to, 
kad į pamaldas Eišiškėse suva
žiuodavo lietuviai iš Pelesos apy
linkių, kur bažnyčia 1950 m. bu-

Baltarusijoje! kad Seinų katedro
je būsią įvestos lietuviškos pamal-

lakiota. Bet gali atsirasti naujos < ' 
unijos, prievarta primestos, pana- ——————— 
šiai kaip buvo Liubline. - Mano j gerus norus lietuvių tautos at-
pastaba). j žvilgiu. Užtenka matyti tai, kas 

Ir išvada: "Kokios pozicijos da- '; dedasi dabar, mūsų akyse, 
bar ir ateity laikytis lenkų atžvil- ' ...Vienintelė vieta BaltaTusijo- j vo uždaryta. Kai pelesiškiai krei 
giu? Ar vėl skatinti neapykantą I je, kur nuo seno buvo lietuviškos I piasi dėl lietuviškų pamaldų į Ei-
ir nepasitikėjimą, ar siekti dide- 1 pamaldos, buvo Gervėčiai. Lietu- šiškių kleboną, jis atsako, jog tai 
nio suartėjimo su šia tauta?" A. j viškos pamaldos čia buvo iki valdytojo kun- A- Gutausko reika 
Žuvintas pasisako už antrąją ai- I 1978 m., kada mirė klebonas Co- las, o kai jie nuvyko pas valdyto 
tematyvą. j dyka (jis save laikė lenku, bet lie-

Vadinasi, dar prieš 41 metus I tuvių neskriaudė. Padėka ir pa-
lenkai buvo mums nedraugiški ir Į garba jam už tai). Jam mirus, pa-
priešiški, ujo kaip sugebėjo lie- i rapijiečiai surinko 2000 parašų ir! ir kunigai padėjo lenkinti lietu 
tuvius Vilniaus krašte. Vilniaus į prašė kunigo iš Lietuvos. Buvo j vių liaudį? 
arkivyskupus R. Jalbžykovskis lie-' siūlomi keli kandidatai iš Lietu-: Išrinkus popiežium Joną Pau-
tuviams atiminėjo lietuviškas pa vos, bet visi buvo atmesti- Gervė- j lių II, sujudo sukruto Kauno len 

ją, tas atsakė, jog tai reikalas kle
bono. Ar nesikartoja istorija, ka
da lietuvių bajorija, dvarininkai 

maldas, lietuvius kunigus grūdo į 
gudiškas parapijas. Taigi, iki 

čiams buvo paskirtas kunigas len- kai reikalauti pamaldų sava kal-
kas, baigęs "pogrindžio" semina- ' ba. Nepraėjo pusmetis, ir jie jas 

1939 metų lenkai buvo imperialis I riją, įšventintas kunigu Lenkijoje j gavo Karmelitų bažnyčioje. Lie-
tiškai, grobuoniškai nusiteikę lie-, ir nė žodžio nemoka lietuviškai. • tuvių visuomenėje sklido įvairios 
tuvių atžvilgiu, o po II pasaulinio j Kunigas gi, nors valdžios (ar sau- kalbos, esą kaip kompensaciją už 
karo staiga pasikeitė... | gumo) tvirtinamas, bet yra skiria lenkiškas pamaldas Kaune, lietu-

Tačiau taip nėra. Tautos cha-' mas vietinės bažnytinės vyresny- viai gaus lietuviškas pamaldas 
rakteris staiga nesikeičia. Neturi- bes, kuri Baltarusijoje yra lenkis- Baltarusijoje, kad Seinų katedro 
me jokio pagrindo tikėti, kad pa- i ka. Dabar Baltarusijoje niekur lie 
sikeitė charakteris lenkų tautos,; tuviškų pamaldų nėra, gudiškos 
tos tautos, kuri daugiau kaip I yra berods tik, Vyšniave, o visur 

je būsią įvestos lietuviškos pamal
dos. 

(Bus daugiau) 

Tilžės, Mažosios Lietuvos sostines vaizdas iš lėktuvo. Kitoj Nemuno pusėj Klaipėdos kraštas. 
(Prieškarinė nuotrauka) 

Italams apie lietuvių 
kančias 

Roma. — Romoje pasirodė 
"Eltos" informacijų biuletenio 
italų kalba ketvirtas iš šių metų 
numeris, kuriame yra "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos" 
46-ojo numerio itališkasis verti
mas. Biuletenio viršelį puošia še
šių lietuvių sąžinės belaisvių nuo
traukos: Onos Vitkauskaitės, Ge
novaitės Navickaitės, Gemmos 
Jadvygos Stanelytės, Vytauto 
Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir 
Povilo Pečeliūno. Visi šie kovo
tojai buvo nuteisti praėjusiais 
metais sunkiomis kalėjimo baus
mėmis. 

Prašo išlaisvinti 
rašytojus 

Paryžius. — Tarptautinės ra
šytojų organizacijos — PEN klu
bo —prancūziškasis skyrius pa
siuntė telegramą Čekoslovakijos 
generaliniam prokurorui Prahoje, 
prašant, kad būtų išlaisvinti Če
koslovakijoje kalinami rašytojai. 
Telegramoje, kuri buvo pasiųsta 
penkių šimtų PEN klubo prancū
zų skyriaus narių vardu, yra griež 
tai pasmerkiami Prahoje gegužės 
pradžioje įvykę žmogaus teisių 
gynėjų suėmimai, atkreipiant dė
mesį, kad suimtųjų tarpe yra ke
li rašytojai. 

Izraelis subambardavo Irako A-jėgainę 
Bagdadas. — Nauja krizė Vidu

riniuose Rytuose: Izraelio bombo
nešiai sunaikino Irako atominę 
jėgainę netoli Bagdado. Jėgainė 
dar nebuvo baigta statyti. Turė
jo pradėti veikti po poros mėne
sių. Ją statė prancūzai. Izraelio ar
mijos komandos pranešimu, 15 
naujausių lėktuvų —šeši F —15 
ir devyni P —16 perskrido per 
Saudi Arabijos teritoriją, viso 600 
mylių ir nesutiko jokio pasiprie
šinimo. 

Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministerija sako, kad atakos me
tu žuvo vienas prancūzas techni
kas. Apie irakiečių aukas nesako
ma. Izraelis prideda, jog tai pada
ryta sekmadienį, žinant, kad tą 
dieną prancūzai švenčia ir nedir
ba. Prancūzų inžinierių ir tech
nikų normaliai turėtų būti tarp 
100 ir 150. 

Izraelio lakūnai buvo parinkti 
tokie, kurie laisvai kalba arabiš

kai. Tokiu būdu tie, kurie galėjo] 
nugirsti lakūnų pasikalbėjimus, į 
neįtarė, kad čia ne arabai ar jor- ( 
daniečiai. 

Izraelis spėjo paaiškinti, kad i 
tas žygis buvo reikalingas užbėg j 
ti už akių Irakui, kuris galėjo ga- j 
minti ir atomines bombas. Bom-: 
bos būtų naudojamos tiik prieš I 
Izraelį. Tai buvęs būtinas apsisau- Į 
gojimas nuo galimo netikėto už- ; 
puolimo. 

Užpuolimas labai sukomplika-' 
vo ir taip jau komplikuotus Vid. j 
Rytų reikalus. Amerikai tai buvo 
netikėta. Valstybės departamen-į 
tas tuoj pareiškė, jog visai galimas { 
dalykas, kad reikės nutraukti Iz-. 
raaliui karinę paramą. Duodami 
ir parduodami ginklai Izraeliui, j 
kaip ir kitiems kraštams, su saly-! 
ga, kad jie negali būti naudoja
mi pudlimo tikslams, tik apsigyni- J 
mui. Pagal 1976 metų aktą Reaga | 
no administracija šį įvykį su pa
aiškinimais ir rekomendacijomis 

perduos Kongresui. Nėra jokių įro 
dymų, kad Irakas nebūtų laikęsis 
įsipareigojimų atominius įrengi
mus leisti tikrinti tarptautinėms 
komisijoms. 

Kongreso vadai labai susirūpi
nę. Kongresmanas Clement Zab-
locki (D. Wis.) Atstovų rūmų Už
sienių santykių ikomiteto pirmi
ninkas, sako, "jog tai labai ne
atsakingas žygis, galįs sugriauti 
Camp David susitarimus". Res
publikonų vadas Howard Baker 
(Tenn.) numato arabų reakci
ją, kuri nieko gero nežada. 

Chicaga. — "Chicago 
Sun-Times" rašo, kad Izraelio 
ataka ir sunaikinimas atominio 
reaktoriaus nėra pirmas žygis 
prieš Iraką. Galimas dalykas, 
jog tai antras ar net trečias. 1979 
balandžio 6 Toulono uoste, Pran
cūzijoje, sprogusi bomba sunaiki
no atominiam reaktoriui įrengi-

, mus, parengtus siųsti į Iraką. Bu-
I vo manyta, jog tai padarė "pran-
į cūzų ekologistų grupė", bet gerai 
j ištyrus prieita išvados, jog tai bu-
•vęs darbas labai gerų specialistų. 
! Įtarimas krito Izraelio saugumui, 
į Mossad, kurio rankos pasiekia 
bet kur pasaulyje. 

Antras atsitikimas buvo pernai 
rugsėjo 30, vykstant Irako ir Ira
no karui. Tada amerikietiški 

j Phantom kovos lėktuvai puolė 
' tą pačią jėgainę. Buvo sužaloti 
j aplinkiniai pastatai, bet pati jė-
I gainė išliko. Buvo manoma, kad 
j tai iraniečiai padarė. Juk šacho 
į laikais jie įsigijo daug amerikie-
: tiškų lėktuvų. Vėliau kilo įtari-
i mas, jog tai Izraelio lakūnai. 

Irako jėgainė nebūtų buvusi 
; labai didelė. Pajėgumas —70 
; megawattų- Palyginimui — Penn-
' sylvanijos Tree Mile Island reak-
I torius 3,000 megawattų. 

Portugalija praleis 
atominius ginklus 

Lisabona. — Portugalija yra 
viena pačių ištikimiausių Ame
rikos sąjungininkių. Kai kiti kraš
tai nenori 3avo teritorjoj laikyt 
atominių ginklų, skirtų net jų pa
čių gynybai, Portugalija per savo 
teritoriją juos gabenti leis, jei bus 
reikalas. Priešingai elgiasi Japo
nija, kurią apsiėmė saugoti ir po 
"atominiu skėčiu" laikyti Ame
rika. Siaurės Europa elgiasi pa
našiai ir, prisiklausiusi sovietų 
propagandos, nori pasukti neutra-
lizmo keliu, rašo "Monitor". 

Portugalijos valdančioji koali
cija — socialdemokratai, krikš
čionys demokratai ir monarchis-
tai —atmetė opozicijos reikalavi
mus paskelbti, kad Portugalijoj 
joks atominis ginklas negali būti 
laikomas ar tranzitu gabenamas. 

—Sio dešimtmečio pabaigoje 
Amerika naftos importuos tik pu
sę to, ką šiandeien, sako naftos 
pramones atstovai. 

Premija 
ištremtam rašytojui 

Bonna. — Vakarų Vokietijos bi 
bliotekininkai savo kasmetinę va 
dinamą "Laisvės premiją" šiais 
metais ^skyrė iš Sovietų Sąjun
gos ištremtam ir dabar Vakarų 
Vokietijoje gyvenančiam rusui 
rašytojui Lev Kopelevui už jo li
teratūrinę kūrybą. 69-nerių metų 
amžiaus Lev Kopelev yra žymus j 
germanistas- Sovietų valdžia jį iš- ! 
trėmė į Vakarus šių metų pra
džioje ir atėmė iš jo Sovietų Sąjun t 

gos pilietybė. Praėjusiais metais 
Vakarų Vokietijoje biblioteki
ninkų premija buvo paskirta Ni
karagvos kultūros ir švietimo mi-
nisteriui. 

—Lech Walesa, lenkų darbi
ninkų susivienijimo vadas, grįžo 
iš Šveicarijos ir pradėjo pasitari
mus su valdžios oficialiais asme
nimis. Spėjama, kad jis paveiks 
"Solidarumo" vadovybę atšaukti 
rytoj, ketvirtadienį, skelbiamą 
dviejų v landų streiką. 

Pagerės Pakistano 
- Indijos santykai 

ir Islamabad — Pakistanas 
Indija susitarė vengti nuolat pa- j 
sikartojančių įtempimų ir kai- i 
myninius santykius sunormali- ' 
zuoti. Tarėsi abiejų šalių užsienio 
reikalų ministeriai ir kiti aukšti 

• - • I 
pareigūnai. 

— Indijos traukinio nelaimėje; 
galėjo žūti daugiau negu prieš 
tai buvo apskaičiuojama, gal net 
1000 ar daugiau žmonių. Iki vakar 
dienos iš upės ištraukta 215 lavo
nų. 

—Pašto tarnybos viršininkas 
William Bolger sako, kad kitais 
metais laiškų persiuntimas gali 
pakilti iki 23 centų, todėl siūlo 
laiškus rašyti ir siųsti dabar. 

—Lenkijos komunistų partijos 
sluoksniuose kalbama, kad jei 
pati Lenkija nesusitvarkys su di
dėjančia opozicija ir darbininki
jos sąjūdžiu, "Lenkija nebus pa
likta viena likimo valiai". 

Pasauly plinta 
persekiojimai 

Londonas. — Tarptautinė Am
nestijos organizacija savo įsistei-
gimo dvidešimtmečio proga pa
skelbtame pareiškime su susirūpi
nimu iškelia faktą, kad pasta
raisiais metais žmogaus teisių pa
dėtis pasaulyje ne tik nėra page
rėjusi, bet, priešingai, pablogėjo. 
Daugelyje kraštų yra ne tiktai pa
neigiamos piliečiam pagrindinės 
žmogaus teisės bei laisvės, bet vis 
griežčiau kovojama prieš žmo
gaus teisių gynėjus ir apskritai 
prieš kitaminčius. Taip pat vyk
domi belaisvių kankinimai, o ne
retai belaisviai žudomi. 

Organizacija atkreipia dėmesį 
į tai, jog iš šimto penkiasdešimt 
keturių kraštų, kurie dabartiniu 
metu atstovaujami Jungtinių Tau 
tų Organizacijoje, maždaug pusė 
kalina ir diskriminuoja piliečius 
dėl jų religinių įsitikinimų arba 
etninės kilmės. Tarptautinė Am
nestijos organizacija iškelia rei
kalą, kad būtų imamasi skubių 
priemonių tarptautiniu mastu 

Romos dienraštis 
apie VL Šakalį 

Romoje anglų kalba leidžiamas 
dienraštis „International Daily 
News", atspausdino pranešimą 
apie praėjusių metų vasarą iš 
Lietuvos per Suomiją į Vakarus 
pabėgusį lietuvį žmogaus teisių ] 
gynėją Vladą Šakalį. Straipsny
je yra atpasakojamos nuotykin
gos Vlado Šakalio pabėgimo ap- | 
linkybės, primenama jo veikla į 
žmogaus teisių gynybos sąjūdyje j 
Lietuvoje, ta proga bendrai ap
žvelgiant ir bendrą dabartinę 
sunkią Lietuvos padėtį.Pažymima, 
kad Šakalys, iš Švedijos nuvykęs 
į Jungtines Amerikos Valstybes, Į 
čia įsijungė į užsienio lietuvių 
veiklą. į 

Amerikos naikintuvas F-15 

Kinijos - Vietnamo 
pasieny neramu 

Pekinas. — Kinija sako, kad 
apie 800 ar daugiau vietnamie-

žmogaus teisių gynybai pasauly- $ u j ^ y u ž p u o i e ymv pasienio 
je, tam tikslui sudarant veiksmin- j ul inius . Užpuolikai buvo atrem-
gą ir nuo politinių režimų nepn-, t i K i e k g a ] ė j ; 0 b ū t i ^ ^ abiejose 
klausomą organą, pajėgų nedel- Į ^.^^ nesakoma. Puolimą dengė 
siant imtis konkrečios akcijos, kai j smarki artilerijos ugnis. Tai įvy-
įvyksta žmogaus teisių pažeidi-; ̂  Quangxi regione. Panašus at- i vėsiau, 30 proc. galimybė lietaus 

KALENDOPJUS 

Birželio 10.: Gerulijus, Maksi
ma, Vainius, Vingailė. 

Birželio 12.: Barnabas, Marina, 
Tolvandas, Vaiva. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24. 

ORAS 

Besikeičiantis debesuotumas, 

mai i sitikimas yra buvęs ir gegužės 22. I su perkūnija, apie 72 laipsniai. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 10 d. 
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ATLIKIME SUVAŽIAVIMO 
PAREIGAS! 

Korespondentinis Sąjungos Suvažiavimas, statutine teise 
mus ipareigojąs jame dalyvauti (išklausyti vadovybės 
pranešimus, pasisakyti rūpimais klausimais bei išrinkti 
naujos kadencijos vadovybę), turi baigtis nustatytu laiku ir 
tvarka, nes metų pabaigoje pareigos privalo būti perduotos 
naujai išrinktiesiems. Nustatydama Suvažiavimo darbo
tvarkę, Pirmija vadovavosi tais statuto ir nuostatų 
nurodymais. 

Suvažiavimo pradžioje pravartu priminti kelis svarbius 
Sąjungos veiklos aspektus, kurie gali lemti tolesnį mūsų 
užmojų pasisekimą, vadovų norą dirbti su lietuvišku jaunimu 
bei tėvų dėmesį LSS veiklai. Trys neatskiramai svarbūs 
dalykai yra: 

Lietuvių kalba ir lietuviškumo puoselėjimas, 
Vadovų išlaikymas aktyvioje sąjungos veikloje, 
Skautiškojo metodo panaudojimas vienetų darbe. 

Lietuviškos dvasios įdiegimas ir jos palaikymas LSS • 
narių tarpe yra mums vadovams ir skautų tėvams nepakei
čiamas Sąjungos pagrindas ir veiklos akstinas. Meilę lietuvių 
kalbai privalome išlaikyti, plėsti ir visais būdais stengtis per
duoti jauniems broliams-sesėms. Didžiavimasis savo tra-
dcijomis bei lietuvių kalbos išlaikymas yra tarsi antroji mūsų 
religija, kuri ilgus dešimtmečius rišo bei išlaikė pasaulyje 
pasklidusius viengenčius savai tautai. 

Vadovų išlaikymas aktyvioje veikloje yra gyvybiš
kai svarbus Sąjungos vienetams visose vietovėse. Plačios 
apimties lietuviški - skautiški darbai bei uždaviniai parei
kalauja įvairaus amžiaus ir sugebėjimų pareigūnų. Ypač 
svarbu panaudoti jaunų vadovų užsidegimą, juos suįdominti, 
išlaikyti. Svarbu sudaryti galimybes įjungti jau vedusius (ir 
gal šeimas auginančius) buvusius skautus, kurių su
brendimas ir patirtis kvalifikuoja juos plačios skalės parei
goms nuo draugininko iki Tarybos — Pirmijos atsakomybės. 
Ieškokime naujų priemonių vadovams paskatinti, suįdominti, 
juos „pririšti". 

Skautiškas metodas yra gerai ištobulintas ir lankstus. 
Pasaulinės ir lietuviškosios skautybės patirtis gerai pri
taikoma dabartinėms sąlygoms. Skilčių sistemos reikšmė ypa
tingai svarbi, — privaloma ją panaudoti! Skautiško metodo 
sujungimas su lietuviškumo ir lietuvių kalbos meile atnešė 
gerus vaisius LSS darbe. Stiprinkime tą ryšį ir ateities 
veikloje. 

LSS Statutas ir nuostatai yra pagrindinės gairės mūsų 
veikime. Atkreipkime dėmesį į juos, kai sprendžiame įvairius 
reikalus. Kiti reguliaminai ir perduodamos gražios skautiškos 
tradicijos negali peržengti Statuto nustatytų ribų. 

LSS organizacinė struktūra gyvuoja jau daugelį metų. 
Kadencijų eilėje buvo įvesti kai kurie pakeitimai; suva
žiavimų progomis pasiūlomi ir kiti (kartais gan pagrindiniai) 
pakeitimai. Po Tarybų diskutuotų galimybių pakeitimams, 
nemanau, kad būtų tikslu, naudinga ar reikalinga ką nors iš 
pagrindų keisti. Šiuo laiku siūlau atkreipti ypatingą dėmesį į 
vadovų svarbą ir jaunimo suįdominimą lietuviška - skautiška 
veikla, kad LSS išliktų jaunimo organizacija. 

Vadovaudamiesi skautiška drausme ir susiklausymu, 
veikime sutartinai be negatyvių ginčų, kad Sąjungoje dirbti 
būtų visiems malonu, patrauklu ir garbinga. 

Kviečiu visus LSS narius aktyvia i dalyvauti 
Suvažiavime: pateikti konstruktyvių siūlymų biuleteniuose, 
registruotis, balsuoti ir kandidatuoti! Tada ir rinkimai bus 
tikrai prasmingi. 

Budžiu! 
v.8. S ig i tas Miknaitis 

LSS Ta rybos Pi rmininkas 

LSS 1981 M. SUVAŽIAVIMO KVIESLYS 

Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Skautų sąjungos 1981 
metų SUVAŽIAVIME. Rinksime mūsų vyriausius 
skautininkus, ASS pirmininką,-ę, LSS tarybos narius,-es, 
Garbės teismą ir Garbės gynėjus,-as, Kontrolės komisiją, 
Rajono vadus,-es. Prašome siūlyti kandidatus ir patiems 
kandidatuoti, reikšti savo nuomonę įvairiais skautiškais 
reikalais. 

Sąlyga: liepos mėnesį turite būti 18 metų amžiaus, davę 
įžodį ir paskutiniuosius tris metus susimokėję LSS nario 
mokestį. Jei negalėjote sumokėti nario mokesčio nustatyti 
laiku, jį galite sumokėti Suvažiavimo prezidiumui. 

Tad laukiame Jūsų registracijos iki liepos 15-tos, užpil
dant registracijos lapą ir atsiunčiant registracijos mokestį. 

LSS Suvažiavimo Prezidiumas 

LSS 1981 M. SUVAŽIAVIMO BIULETENIO NR. 1 
IŠTRAUKOS 

Sis Suvažiavimas nuo kitų skiriasi tuo, kad pirmą kartą 
leidžiama dalyvauti dviejų šakų sueigose, tačiau nepilnutinai, 
o tik rinkti Vyriausią Skautininką, Vyriausią skautininke ir 
ASS Vadijos pirmininką,-ę, atitinkamus pavaduotojus, bei 
garbės gynėjus. Registruojantis labai svarbu užpildyti lapą 
taip. kad būtų aišku, kurioje šakos sueigoje balsuosite už Tary
bos narius ir Suvažiavimo nutarimus, tai bus galima daryti 
tik pirmos Sakos sueigoje ir renkant bendruoju Suvažiavimo 
sąraAu 

Suvažiavimą pradėjome anksti, tikėdami laiku užbaigti ir 
reikalui esant darbotvarkės datas pakeisti. Atrodo, tai reikės 
padaryti jau iš pat pradžių, nes iki kovo 15-tos dienos gavome 

Senpilės suvažiavimo dalyviai suvažiavę tris dienas pagyventi V. Pietario „Algimanto" laikų gyvenimu 
ir įvykiais. N u o t r . V. B a c e v i č i a u s 

TRYS DIENOS SENPILĖJE 
Beaumont, Ohio stovyk

lavietėje gegužės 23, 24 
ir 25 dienomis sugužėjo sesės ir 
broliai į Senpilės pilį, į susi-
tiktuves. 

Šeš tadienis 
Po susipažinimo, dalyviams 

išvykus į laiko tunelį, val
gykla pavirto pilies mene. 
Buvo sukabinti ženklai, her
bai, vėliavos, o lauke iš tolo akį 
vėrė užrašas — Senpilė. 

Susipažinimas su V. Pietario 
knyga „Algimantas", pra
sidėjo linksma gegužine ir 
linksmais rateliais, bei seno
viškais žaidimais. 

Atvyksta dainius, kuris 
pamoko, kad reikia klausytis 
prigimties dainų ir krautis jas 
širdyse, reikia klausytis seno
vės aidų, kad galėtume pajusti 
prosenelių dvasią ir jų jaus
mus. 

Šią gražią gegužinę pertrau
kia gudų užpuolimas. Ateina 
liūdna žinia, kad pilies kuni
gaikštis Tranaitis nužudytas, 
o jo sūnelis Algimantas dingo 
be žinios... (vaidino: Chicagos 
, ,Lituanicos" ir Kanados 
Hamiltono „Nemuno" tuntai). 

Prabėgo 10 metų, gudų 
žemėje pas Romaną vyksta 
mugė . Ir ko č ia nė ra : 
papuošalai, sagės, pinigai, 
pilių pavyzdžiai ir t.t. Suvažia
vimo dalyviai apgulę stalus 
daro senoviškus pinigus, 
piešia ir spaudžia mašina 
sages, iš molio, pagal pavyz
džius, lipdo Trakų pilį. O prie 
vardų ir pavardžių stalo ati
džiai ieško savo vardo reikš
mės ir pavardės kilmės (mugę 
paruošė v.s. fil. A. Saulaitis su 
s. fll. I. Laučienės ir ps. A. 
Vaičiulienės pagalba). 

Į mugę atvyksta kalbanti 

paukštė. Ši paukštė moka lietu
viškai ir Danylai liepia bėgti: 
„Bėk į Lietuvą, čia prapulsi..." 
(Vaidino Detroito „Baltijos" 
tuntas). 

Lauke vyksta lenktynių žai
dimai ir vaidinimai. Danyla 
pabėga, susitinka lietuvius, 
kurie jį veda į Lietuvą. Pakely 
išvaduoja nuo plėšikų Tro-
biaus vyrv.s ir susitinka 
Danutę. Vaidinimas baigiasi 
prie ežero: mergaitės plaukia 
valtelėse ir dainuoja (vaidino 
Detroito „Baltijos" ir „Gabi
jos" tuntai). 

Pavakarėje visi pasipuošę 
renkamės į menę puotai. Ir 
koks visų nustebimas, kad 
negalime į menę įeiti. Atvyks
ta vaidilutės ir šauklys, kuris 
kviečia poromis kunigaikš
čius, karalienes ir kunigaikš
tienes į vidų. Visus prie stalų 
palydi vaidilutės. 

Bet pats didžiausias nuste
bimas, kad puotos patiekalus: 
sriubą, viščiuką, bulvių košę ir 
daržoves reikėjo valgyti be 
šaukštų, peilių ir šakučių. Duo
nos kepalą laužėme rankomis 
ir užsigėrėme gira — šaltinėlio 
tyru vandenėliu... 

Puotos metu vaidilutės šoko, 
dainavo, čigonės būrė ateitį-
(Puotą paruošė Clevelando 
„Pilėnų" ir „Neringos" tuntai). 

Prasideda seimas, į kurį 
sugužėjo visi puotos dalyviai. 
Seimo metu buvo sprendžia
mas ginčas dėl žirgų, ginčas 
baigėsi abiejų susitaikymu 
(vaidino „Pilėnų" tuntas). 

Vakaras, tamsu, visi eina
me keliu į užkeiktą pilį, į laužą. 
Pilyje va idenas i , šoka 
raganos... Atvyksta du vyrai, 
vienas lietuvis karvedys, kuris 
globoja pabėgusį iš gudų 
Danylą. Danyla pradeda atpa
žinti apylinkę ir apsisprendžia 

čia nakvoti. Bet kažką atsi
minęs, bėga į pilies kiemą 
ieškoti liepos medžio, į kurią 
vaikas būdamas su peiliu įrėžė 
žymę. Suradęs žymę, jau 
neabejoja, kad čia jo tėviškė. 
Bėga į kuorą, ir čia sutinka 
savo motiną... (vaidino Hamil
tono „Nemuno" ir „Širvintos" 
tuntai). 

Laužą baigė gražiomis dai
nomis Clevelando „Pilėnų" 
tunto vyčių sekstetas. Pilėnų 
vyčiai pravedė naktinį žai
dimą. 

S e k m a d i e n i s 
Po ramių žaidimų, po susi

kaupimo va landė lės vai
dinimas — „Basojo laido
tuvės". Basasis po 10 metų 
ieškojimo, suradęs Algimantą 
ir padėjęs jam pabėgti, pats 
žūsta. Senasis karys Virpša 
pasakoja apie Basojo darbus ir 
meilę savam kraštui. Dainius 
suskambina raudą: 

Pasakyki gimtai šaliai, 
Jog aš ją mylėjau; 
Dėl jos laimės, dėl jos labo 
Ir galvą padėjau... 

(vaidino Chicagos ,.Kernavės" 
tuntas) 

Žaid imas — „Gardino 
p a ė m i m a s " ž a i d ė v i s i 
dalyviai. 

Kviesliai jau kviečia visus į 
Danutės ir Algimanto vestu
ves. Jaunimas, Algimanto pul
kas linksmai šoka ir dainuoja. 

Pietų metas. Svočia sodina 
svečius, vaišina. Pavalgius, 
jaunajai draugės šukuoja ir 
pina plaukus. Uždeda rūtų 
vainikėlį. Danutė atsisveikina 
su tėvais, giminėm, jaunimu. 

(Bus daugiau) D. E . 

tik iš Vadijų, Australijos ir Anglijos rajonų sąrašus su adre
sais, iš vos kelių tuntininkų,-ių (kai kurie ir'tai be adresų!). 
Raginome telefonais, laiškais ir dabar, jau gegužes pradžioje, 
sąrašai gausesni, tačiau toli gražu nėra pilni. Nevardinsime 
vienetų, kurie sąrašų ir adresų neprisiuntė; jie ir patys puikiai 
žino. Tikimės, kad savo vienete biuletenį turintiems teisę 
balsuoti sąžiningai išdalins ar išsiuntinės. Stenkimės visi 
aktyviai Suvažiavime dalyvauti. Pratinkime jame dalyvauti 
savo jaunesnius brolius ir seses. Padėkime jiems užsiregist
ruoti, paaiškinkime taisykles. Tokiu būdu jie praktiškai 
išmoks apie mūsų santvarką. Skatinkime savo draugus kandi
datuoti, kartais reikia tik padrąsinimo (nepamirškime 
pasiūlytų asmenų raštiško sutikimo), taip pat nevenkime 
reikšti savo asmenišką nuomonę. Dėl aukščiau minėtų prie
žasčių, LSS Tarybos Pirmijai pritariant, registraciją, kandi
datų siūlymą ir nuomonių pareiškimą pratęsiame iki liepos 
mėn. 15 d. 

Atkreipkime dėmesį, kad kiekvienas Suvažiavimo dalyvis 
gali siūlyti tiek kandidatų už kiek jis turi teisę balsuoti; kan
didatais į renkamuosius LSS Vadovybės narius gali būti 
siūlomi: šio Suvažiavimo dalyviai (LSS nariai); bent 21 metų 
amžiaus ir turį bent paskautininko,-ės laipsnį. Taip pat ir nario 
mokestį dar galima sumokėti. LSS nario mokestis yra: 
skautams,-ėm8 — 2 dol.; vyčiams, vyr. skautėms ir vyr. amžiaus 
sk. — 3 dol.; skautininkams ir skautininkėms —5dol.)akademi-
kams.-ėms — 10 dol., o studentams ir nedirbantiems — 6 dol. 
Suvažiavimo registracijos mokestis toks pat kaip ir buvo 1978 
m. — 4 dol. 

Suvažiavimo Komisijas sudarėme Detroite iš „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntų skautininkų,-kių ir vyresnių vadovų-vių: 

Mandatų komisija — pirmininkas v.s. Leopoldas 
Heiningas, ps. Alfonsas Velavičius, vyr. sk. Česlovą Nau-
mienė. 

Nuta r imų komisija — pirmininkė ps. fil. Irena Sventic-
kaitė, ps. fil. Algis Rugienius, ps. Violeta Abariūtė. 

Balsų skaič iavimo komisija — pirmininkas ps. Juozas 
Orentas, vyr. sk. Vanda Šepetienė, Andrius Butkūnas. 

Suvažiavimo pirmininkės pavaduotoja — ps. fil. 
Danguolė Jurgutienė. 

Prezidiumas pasižada negailėti savo asmeniško laiko, 
pastangų ir stengtis Suvažiavimą tvarkingai pravesti. 

Vis budžiu! 
s. fil. Liuda Rugienienė 

LSS Suvažiavimo pirmininkė 
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Bus kreipiamasi į rajonų vadus 
— vadeivas ir tuntininkus, kad 
jie surastų tokius asmenis. 
Neatsisakykime tam reikalui 
padėti — dirbti. Niekas nėra 
tikras, kad gali ir pačiam tekti 
to skyriaus pagalba pasinau
doti. 

Pasilieku budėdamas! 
s. Kazys P r i šman ta s , 

Socialinio ir Jamborės 
skyrių vadovas. 

STEIGIAMAS LSB 
SOC. S K Y R I U S 

Iki šiol L.S.S. Brolija netu
rėjo „Socialinio skyriaus". 
Seserija jį turi nuo Vokietijos 
skautų sąjungos atkūrimo 
laikų. Galbūt jis Brolijai iki šiol 
nebuvo aktualus. Kai mes prieš 
beveik 40 metų palikome savo 
tėvynę, dauguma buvome dar
bingi ir pajėgūs patys save 
išlaikyti ir apsirūpinti mate
rialiai ir fiziniai. Tuo laiku 
buvę jaunuoliai dabar artėja 
prie pensijos amžiaus, o ką 
bekalbėti apie tuos, kurie pasi
traukė būdami vidutinio am
žiaus. Jau daugelis jų yra iške
liavę į Amžinybę, o likusieji — 
pensininkai. Nors dauguma jų 
finansiniai yra apsirūpinę, bet 
kai kurie yra ligos ir senatvės 
vienišumo kankinami; jiems 
reikalinga moralinė ir dvasinė 
pagalba. Yra ir atsidūrusių 
materialiniuose sunkumuose; 
jiems reikalinga ne tik morali
nė, bet ir finansinė pagalba. 

Brolijos vyr. skautininko 
Vytauto Vidugirio patvarky
mu (daugumai vadijos narių 
pritariant), pereitais metais 
buvo įsteigtas LS Brolijos 
socialinis skyrius. Tam skyriui 
vadovauti buvo paves ta 
„Jamborės Fondo" skyriaus 
vadovui s. Kaziui Prišmantui. 

Šis naujai steigiamas sky
rius jokių pajamų ar finan
sinių įplaukų iš niekur nepa-
veldėjo; todėl viską reikia 
pradėti nuo pradžios. Be finan
sinių resursų mes nebūsime 
pajėgūs į vargą patekusiems ir 
ligų slegiamiems savo nariams 
padėti. Kiekviename rajone ir 
tunte turime surasti asmenų, 
kurie tą reikalą sutiktų tvarky
ti ir surastų būdą sukelti lėšų. 

Aistros yra arkliai gyveni
mo vežime; bet mes tik tada 
gerai važiuojame, kai protas 
laiko vadžias. gjį Weber 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1TIS 

ra 
VINCAS BRIZGY8 

Teisia daktenT 
2458 W. 69th St, Chicago, UI 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica l Building). Te l LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50th Ave . Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak: ršskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - C R 6 - 2 4 0 0 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 Šm 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v -pp-
Ofiso tel RE 7 1168: reztd 239-2919 

Ofs. tel . 735-4477; Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Vaiandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6 9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3 iki 7 v p D Tik susitarus 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susi tar imą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

U I NO UVABASHAVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lensej" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel. 737-514$ 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr .treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Street 

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

Tai. RElisnce 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lie tuv is gydyto ias 

3 9 2 5 Wast 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6 8 va< vak Treč ir sėst 
uždaryta 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W 14th Street 

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuviškos išeivijos paraštėje — 

BELAISVĖ MOTERIS 
Akmenys tuojau pradės kal

bėti. Mat, lietuvės moterys išei-
- vijoje tyli ir kantriai neša savo 
- naštą. O jos turėtų kalbėti ir 
'. rašyti, nes tiek daug jos galėtų 
I mums pasakyti. Kadangi m o 
1 terys tyli, tai vyrai už jas turi 
! kalbėti. 

Nejauku. Kartais, rodos, jun-
1 ti, kad nei gyvenimas, nei mūsų 

likimas lietuvės moters 
nepalietė. Rodos, kad dar dau-

* gumas mūsų esame savo 
\ primityvių kaimų aplinkoje, 
- kad mus močiutė dar vis prie 
j balanos šviesos tebemoko skai-
* tyti, kad mūsų gyvenime 

nebuvo nei Sibiran bėgančių 
vagonų, nei Pirčiupio tra
gedijos, nei partizano Dau-

- manto žuvimo. 

i 

1941 M. SUKILIMAS IR LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ • ' 

Vokiečių elgesys i r vyriausybės likvidavimas 

- • • 

• * * * 

Anais nepriklausomo gy
venimo metais mes lyg ir nu-
spėjome, kur buvo ir ką veikė 
mūsų moterys. Tiek šeimos, tiek 
valstybės gyvenime mes pa
žinome ir pripažinome kur 
moteris turėjo būti. Neretai mo
terys mums buvo motinos mai-
t i n t o j o s i r m o k y t o j o s , 
išvedusios mus šviesiausian 
pasaulin. Turbūt, buvo aišku, 
kad mo te ry s „ v a l d ž i o n 
nesikišo"; juk kiek mes 
galėtume surasti moterų 
dalyvavusių Lietuvos vyriau
sybėse ir bendrai buvusių 

"vadovaujančiose rolėse, politi
niame gyvenime. 

Išeivijoje viskas pasikeitė. 
Argi? Tiesa, pasikeitė mūsų gy
venimo politinė valdymose 
struktūra:"- nebeturime nei 
vyriausybės, nei prezidento. 
Užtat turime: Vliką, Altą ir Lie
tuvių Bendruomenę. Bet ir vėl 
dairia be galo. Nėra moterų. 
Rodos, kad iš Lietuvos „pabė
go" vien tik vyrai. Vlike — 
vyraū- Altoje — vyrai, Liet. 
Bendruomenėje — vyrai. Tik 
Balfą valdo moteris. 

Gerai apsižvalgius tik Lie
tuvių Bendruomenėje vienur, 
kitur švysteli moteris. Bet ir čia 
tik vienai tarybai vadovauja 
moteris (Šuolis šonan: mums 
jokiu būdu nėra suprantama, 
kaip mūsų kalbos ir minties 
žinovai galėjo prileisti prie 
„Kultūros tarybos" vardo. Ne
jaugi Visuomeninės veiklos, 
Švietimo ir Socialinių reikalų 
tarybos nėra kultūrinės veiklos 
sritys ir nejaugi tik „Kultūros 
taryba" rūpinasi lietuviškos 
kultūros išlaikymu ir jos 
puoselėjimu?). 

Jau 1963-jų metų enciklikoje 
„Taika žemėje" popiežius 
Jonas XXIII-8is perspėjo 

vijos motinos, kuri mus išmokė 
skaityti, televiziją bežiūrė
dama. Šitoji ignoracija gali 
virsti mūsų išeivijos tragedija. 
Laikas jau pribrendo įvertinti 
ir mūsų išeivijos moterį. Laikas 
išleisti ir ją iš mūsų absurdiško 
geto. Juk atrodo, kad ir išeivijos 
lietuvė moteris yra panaši į lie
tuvį vyrą. 

Gyvenamasis kraštas jau \ 
a t s i b u d o iš s n a u d u l i o . Į 
Daugeliu atvejų jis jau išlais- j 
vino savo moteris, sumažino j 
antimoterišką diskriminaciją. 
Jokia paslaptis, kad diskri
minacija prieš moteris dar tebe
klesti, bet jau mažėja. Kad ši 
diskriminacija sumažėtų, šio 
krašto valdomieji organai deda 
nepaprastas pastangas. 

Pereitų metų lapkričio mė
nesį įsigaliojo naujos anti-
moteriškos diskriminacijos tai
syklės. Už tų taisyklių 
įgyvendinimą yra atsakinga 
EEOC (Eąual Employment 
Opportunity Commission) 
įstaiga. Nuo taisyklių įsigalio
jimo jau buvo gauta 130 skun
dų prieš vyrus (daugiausia 
prieš vyrus — vyresniuosius) 
įvairiose darbovietėse. „The 
Wall Street Journal", balan
džio 24 dieną rašė, kad „nese-
n i a i M a c o m b C o u n t y , 
Michigane teismas pripažino 
kaltu ir nubaudė 140,000 dol. 
bauda Fordo bendrovės vyres
nįjį (foreman) už tai, kad jis 
siūlė darbo lengvatas mo
teriai, jei ji sutiks su juo ly
tiniai bendrauti". 

Tokių diskriminacinių atsi
tikimų galima dar vis užtikti 
šimtais. Tai dar vis yra kasdie
ninė šio krašto problema. 

Žinia, mūsuose, ypač darbo
vietėse, antimoteriškos diskri
minacijos pasitaiko rečiau. 
Tačiau tai dar neįrodo, kad 
mūsų vyrija jau „išlaisvino" 
savo moteris. Anaiptol, mums 
atrodo, kad ypač mūsų visuo
meninėje veikloje lietuvė 
moteris dar vis tebegroja ant
ruoju smuiku. J i vis dar yra 
uždaryta į „visuomeninės 
veiklos virtuvę". Ji gera ir 
reikalinga atlikti paruošia
muosius, bet ne vadovavimo 
darbus. J i — gera patarti, bet 
nenutarti. Ji yra pakankamai 
gera būti sekretore, bet ne 
pirmininke. 

Neseniai „The Christian 
Science Monitor" laikraštis 
savo editorijale pastebėjo, kad 
šiandien apie trečdalis vaikų iš 
44 milijonų mokinių turi 
dirbančias motinas (žiūr. 1981 
m. gegužės 4 d., 22 p.). 

Dažnai yra padaroma prie
laida, kad net ir dirbančios 
motinos, bet ne tėvas, yra pil
nai atsakingas už vaikų auklė-

pasaulį, kad, „kadangi moterys jimą. Laikraštis teigia, ir mes 
vis daugiau pramato žmogaus pritariame, jog už vaiko auklė-
didingumąjosnetoleruossavęs jimą yra atsakingi abu tėvai, 
laikymo vien tik medžiaginiais Apkaltinti motiną arba vien tik 
instrumentais, bet reikalaus, jai primesti atsakomingumą už 
jog jos būtų laikomos žmogiško- vaiko auklėjimą yra anti-
siomis asmenybėmis asmenis- moteriška diskriminacija. 

Šiais metais lietuviai mini 
40 metų sukaktį nuo lietuvių 
sukilimo prieš rusus 1941 
metais birželio mėnesį. To 
sukilimo tikslas buvo: atsi
palaiduoti nuo pr ievar ta 
primesto lietuvių tautos įjun
gimo į Sovietų S-gą, dekla
ruoti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą, sudaryti 
Lietuvos laikinąją vyriau
sybę, pastatyti naujus Lietu
vos okupantus vokiečius prieš 
pačių lietuvių pasiaukojimu 
įvykdytą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo faktą ir 
a tpalaiduot i Lietuvą nuo 
sovietinio režimo pėdsakų. 

Lietuvių tautos pritarimas 
savo laikinajai vyriausybei 
buvo visuotinis. Vyriausybė 
matė, žinojo ir jautė, kad ji yra 
ne viena, kad tauta pritaria 
jai, ir todėl laikinoji vyriau
sybė galėjo veikti ir laikytis 
labai stipriai ir drąsiai. 

Bet naujųjų L i e t u v o s 
okupantų centre Berlyne 
vokiečių vyriausybės reakcija 
buvo visai priešinga: Jokios 
nepriklausomybės! Jokios 
vyriausybės! Todėl beveik iš 
karto prasidėjo labai sunki ir 
nesėkminga kova su vokie
čiais. Vokiečiai stengėsi jiems 
nepageidaujamą Lietuvos 
laikinąją vyriausybę pašalin
ti arba paversti ją kokiu nors 
kitu vokiečiams visai paklus
niu organu. Vokiečiai pradžio
je nedrįso griebtis prieš lietu-
v i u s l a b a i r a d i k a l i ų 
priemonių, ypač po pavykusio 
lietuvių ginkluoto sukilimo 
prieš rusus. Vokiečių priemo
nės buvo kitoniškos, būtent: 

1. Pirmiausia vokiečiai su
laikė ir izoliavo Berlyne Lietu
vos laikinosios vyriausybės 
ministerį pirmininką K. Škir
pą. Tą patį jie padarė ir su 
mūsų užsienio reikalų minis-
teriu advokatu R. Skipičiu. 

2. Vieton K. Škirpos, jie prie
varta atgabeno iš Berlyno į 
Kauną laikinosios vyriau
s y b ė s k r a š t o a p s a u g o s 
ministerį St. Raštikį, klai
dingai tikėdamiesi tuo būdu 
sugriauti laikinosios vyriau
sybės vienybę, tačiau ir tai 
jiems nepavyko. 

3. Vokiečių pareigūnams ir 
įstaigoms Lietuvoje buvo 
įsakyta boikotuoti laikinąją 
vyriausybę ir nepalaikyti su ja 
jokių santykių. 

4. Laikinosios vyriausybės 
darbas buvo vokiečių labai 
trukdomas: laikinajai vyriau
sybei buvo uždrausta skelbti 
savo nutarimus ir potvarkius 
spaudoje, telefonais ir per 
radiją, vyriausybės automobi
liai, net rašomosios maši
nėlės, buvo atimti, vėliau buvo 
atimtos ir patalpos, vyriau
sybės foto nuotraukos ir jų 

STASYS RAŠTIKIS 

Gen. Stasys Raštikis 
negatyvai buvo konfiskuoja
mi ir naikinami. 

5. Vokiečių propaganda 
Lietuvoje ir užsienyje skelbė, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė esanti tik lietuvių inteli
gentų fantazija, ir kad lietu
viai ūkininkai, sudarą tautos 
daugumą, pageidauja ne 
nepriklausomybės, bet tik 
ramybės ir sotaus gyvenimo. 
Buvo tvirtinama, kad tik dalis 
lietuvių inteligentų pasitiki 
laikinąja vyriausybe ir kad ta 
pati dalis esanti negausi ir 
suskilusi. 

6. Vokiečiai reikalavo, kad 
la ikinoj i vyr iausybė pat i 
, ,pers ikr ikš ty tų" į pasiti
kėjimo tarybą — Vertrauens-
rat. 

7. Negalėdami palaužti 
l a i k i n o s i o s " v y r i a u s y b ė s 
kitomis priemonėmis, vokie
čiai buvo oficialiai pagrasinę 
visus Lietuvos laikinosios 
vyriausybės narius „likvi
duoti" a rba išvežti į koncent
racijos stovyklas. 

8. Kartą, atbėgęs į laikino 
šios vyriausybės rūmus vokie
čių valdžios įtakingas narys 
dr. Greffe susijaudinęs (gal 
tik apsimesdamas) paklausė, 
ar laikinioji vyriausybė dar 
nea t s i s t a tyd inus i ? Gavęs 
atsakymą, kad ne ir kad 
vyriausybė negalinti atsi
statydinti, jis pranešė, kad 
vokiečiai tik ką gavę iš Berly
no žinią, jog rytoj į Kauną 
atvyksiąs pats Fuehreris, ir jei 
jis sužinos, kad čia dar 
veikianti kažkokia lietuvių 
vyriausybė, jis tuštuojau pada
rys griežčiausią ir radikaliau
sią sprendimą, ir kad teks 
labai skaudžiai nukentėti 
Kaune esantiems vokiečių 

pareigūnams ir ypač Lietuvos 
la ik inos ios vyr iausybės 
nariams. Dr. Greffe „drau
giškai" įspėjo ir patarė nežais
ti ugnimi, nes atėjęs pasku
tinis momentas, ir iki rytojaus 
lietuvių laikinoji vyriausybė 
turinti susilikviduoti. Laikino
sios vyriausybės nariai nutarė 
nereaguoti į tokį grasinimą. 
Na, ir, žinoma, joks Hitleris 
nei kitą dieną, nei vėliau į 
Kauną neatvažiavo. 

9. Ir pagaliau vokiečių 
Gestapas, kai kurių karštes
nių lietuvių jaunuolių pade
damas, naktį iš liepos 23 į 24 
dieną Kaune buvo suorga
nizavęs sukilimą, palietusį 
lietuvių komendantūrą. 

10. Pabaigai dar viena trum
pa ištrauka iš min. K. Škirpos 
knygos „Sukilimas". Ten 
rašoma: „Birželio 23 dienos 
lietuvių sukilimo rezultatų 
užklupti nacių gestapininkai 
ir esesininkai buvo patekę į 
isteriją ir siūlė, kai tik vokie
čiai įsiverš į Kauną, tuoj 
areštuoti Lietuvos laikinosios 
vyriausybės narius. Dr. Peter 
K l e i s t s a v o k n y g o j e 
„Zwischen Hitler und Stalin" 
rašo, kad nuo arešto sakytos 
vyriausybės narius tada išgel
bėjęs griežtas generolo von 
Roques, vokiečių kariuomenės 
užnugario zonos Lietuvoje 
viršininko, pasipriešinimas 
tokiam brutalumui". 

Dar taip neseniai, vos prieš 
10 dienų, visa lietuvių tauta 
buvo išgyvenusi naują didelę 
t r a g e d i j ą po L i e t u v o s 
nepriklausomybės panaikini
mo, kada pirmieji Lietuvos 
okupantai rusai buvo žiau
riausiai suėmę ir ištrėmę iš 
Lietuvos į Sibirą net kelias
dešimt tūkstančių lietuvių 
patriotų vyrų, moterų, senelių, 
vaikų, net kūdikių. 

Dabar nuo ano smūgio dar 
neatsigavusi Lietuva patyrė iš 
naujųjų okupantų vokiečių 
naują skaudų smūgį — vokie
čių Gestapo Lietuvoje pradėjo 
naują žiaurią akciją prieš 
Lietuvos piliečius žydus. Ta 
vokiečių Gestapo akcija kėlė 
visų lietuvių ir Lietuvos laiki
nosios vyriausybės didžiausią 
pasipiktinimą. Tačiau laiki
noji vyriausybė, kaip ir visi 
lietuviai patriotai, buvo visai 
bejėgiai ir negalėjo nieko 
padaryti. Vokiečiai, naudo 
dami savo brutalią jėgą, darė 
tai, ką norėjo. Aš pats tada 
Lietuvos laikinosios vyriau
sybės ir savo vardu dariau 
protestus ir žygius vokiečių 
karinėje vadovybėje, reika
laudamas sustabdyti tą 
nežmonišką akciją. Vokiečių 
karinės vadovybės atstovai 
buvo palankūs lietuviams ir 

sutiko su mūsų nuomone, 
tačiau ir jie buvo bejėgiai 
padėti žydams, nes ir jie patys 
bijojo nacionalsocialistų parti
jos smogikų ir Gestapo. 

Šešias savaites labai sun
kiai ir atkakliai kovojusi su 
vokiečiais Lietuvos laikinoji 
vyriausybė pagaliau 1941 m. 
rugpiūčio 5 dieną buvo 
priversta konstatutoti, kad jos 
veikia yra sustabdoma prieš 
jos pačios ir visos lietuvių tau
tos valią. Tokiu savo nusis
tatymo formulavimu Lietuvos 
laikinoji vyriausybė pažy
mėjo, kad ji nelaiko savęs 
likviduota, nelikvidavusi jai 
skirto uždavinio, bet tik dėl 
pašalinių kliūčių (dėl force ma-
jeure) ji negalėjo jai skirto dar
bo įvykdyti. 

Taip buvo baigtas lietuvių 
tautos nelygios viešos kovos 
trumpas šešių savaičių laiko

tarpis, kurio pradžioje mūsų 
tauta turėjo daug vilčių susi
laukti laisvės. Pavykęs tautos 
sukilimas ir nors trumpa laiki
nosios vyriausybės veikla 
davė savo tautai naujos drą
sos, atkaklumo ir valios ir 
toliau kovoti prieš Lietuvos 
laisvės priešus ir dar atkak
liau siekti galutinio tikslo — 
tikros laisvės ir nepriklau
somybės. Ir tai jau daug kartų 
yra net labai dramatiškai 
pademonstravusios naujos 
lietuvių patriotų ir laisvės 
kovotojų kovos. Garbė jiems! 

Lietuvių tautos kova už savo 
laisvę nebus baigta iki garbin
gos pergalės. 

Už visus žuvusius ir gyvuo 
sius mūsų tautos didvyrius, 
kankinius ir atkaklius kovo 
tojus mes žemai lenkiame 
savo galvas. 

IR VAIKAMS REIKALINGI PASAI 
JAV pašto įstaiga praneša, 

kad šiemet vykstant į užsie
nius net ir kūdikiams bus rei
kalingi pasai. 

JAV Pasų įstaiga reikalauja, 
kad visi, net ir vaikai turėtų 
asmeniškus pasus. Tai yra 
pasikeitimas nuo anksty
vesnių reikalavimų, kai dar 
pernai, vaikus iki 13 m. 
amžiaus buvo galima įrašyti į 
tėvų, vyresnių brolių ar seserų 
pasus. 

Pašto viršininkas Frank C. 
Goldie praneša, kad Chicagos 
pašto įstaiga yra viena iš 800 
krašte, bendradarbiaujanti su 
JAV Pasų įstaiga priėmime 
pasams gauti prašymų (apli
kacijų). Praėjusiais metais arti 
3.2 milijonai JAV gyventojai 
buvo padavę p r a š y m u s 
pasams gauti; iš jų kas trečias 
asmuo tai atliko per pašto 
įstaigą. 

Išimtis naujajam asmeninių 
pasų reikalavimui yra prieš šį 
naująjį potvarkį, pastarųjų 
penkių metų laikotarpyje, 
išduoti grupiniai pasai (kur 
vaikai įrašyti tėvų pasuose). 
Jie tebegalioja iki jų terminas 
pasibaigs. Tačiau tos pat 
šeimos vaikai, kurie nėra 
įrašyti grupiniame pase, 
privalo gauti atskirą asmeniš
ką pasą. Pilna asmeninio paso 

kaina yra $15.00. 
Prašytojai, paprastai, pasus 

gauna paštu dviejų savaičių 
laikotarpyje. Ruošiantis kelio 
nėms j užsienius patartina 
paduoti prašymus pasams 
gauti kaip galima anksčiau. 

Chicagoje prašymus pasams 
gauti galima paduoti sekan
čiose pašto įstaigose: South 
Chicago Station, 9308 S. South 
Chicago Ave.; Northtown Sta
tion, 3401 W. Devon Ave.; ir 
Cicero skyriuje, 2430 S. 
Laramie Ave. 

Nors taisyklės pasams 
keitėsi, pagrindinis paso tiks
las lieka tas pats — leisti 
asmeniui keliauti iš krašto į 
kraštą, jį identifikuoti ir ap
saugoti. Pirmieji pasai buvo 
žiedas su jo gyvenamo krašto 
valdovo antspaudu, kurį 
keliautojas dėvėjo kaip ženklą, 
kad jis turi savo valdovo 
leidimą ir apsaugą. Vienas iš 
ankstyviausių pasų buvo 
Romos imperatoriaus Cezario 
Augusto išduotas filosofui 
Potamonui. Tame pase buvo 
šokantis įrašas: „Jei kas nors 
sausumoje ar jūroje siektų 
pažeisti Potamoną, tegu pirma 
pagalvoja, ar jis yra pakan
kamai stiprus kariauti prieš 
Cezarį". 

Rakštis Castro akyje — amerikiečių Guantanamo karinė bazė Kubo
je. 

katrie! ir visuomeniškame gyve
nime". 

Manding, ir mes turėtume su
prasti laiko ir aplinkybių rei
kalavimus. Jeigu mums n u o 
stabps nekelia bendras mūsų 
moterų neįvertinimas, tai mūsų 
p rob lema . Tač i au m e s 
negalime pasilikti sustingime. 
Taip darant, istorija mus su
trins. Užteks jau mums rašyti ir 
kalbėti — ir tik Motinos dienos 
proga — apie tai, kokia didi 
buvo mūsų motina, kuri iš
mokė mus skaityti prie bala
nos šviesos. Mes tai žinome ir 
istorija tai jau įvertino. Ką mes 
dar vis toleruojame ir ko dar vis 
neįvertiname, tai tipiškos iSei-

Gaila, bet mūsuose moteris 
dar vis tebėra belaisvė. Dau
geliu atvejų jos rolė šeimoje ir 
visuomeniniame gyvenime yra 
neįvertinama. J i dažnai yra ap
kaltinama už tai, dėl ko abu 
tėvai yra atsakingi. 

Išeivijos lietuvė moteris turi 
būti laisva ir pilnateisė. J i 
negali būti uždaryta nei į virtu
vę, nei išstumta iš mūsų visuo 
meninės veiklos. Jos reiški
masis spaudoje negali būti 
suspaustas į moterišką žur
nalą. Ji turi teisę kalbėti ne tik 
moterų klubo susirinkimuose, 
bet ir visuose iškilminguose 
minėjimuose. 

J . Sol iOnas 

LAIKO DULKES NUO 
PAGELTUSIŲ LAPŲ 

NUPŪTUS 
8 

PR. N A U J O K A I T I S 

— Politika yra žiaurus žaidimas, bet vis dėl to, jis turi tam 
tikras taisykles: niekados nevartok melo, kuris gali būti leng
vai įrodytas. 

Charles Michelson 

Ministeris į karininkų ramovę atvyko su kita 
labai išdidžia moterimi. Ir „Pilkosios ponios" roman
tiški meilės santykiai nutrūko su šauniu jaunuoliu tik 
dėl to, kad dėl tėvo staigios ligos mergaitė negalėjo 
nueiti į geležinkelio stotį susitikti su pravažiuojančiu 
savo mylimuoju. 

Rašytoja palankiai vaizduoja tokias moteris, 
kurios siekia mokslo, įsigyja profesiją, pasidaro sava
rankiškos. Bet nepagaili ironijos tuščiavidurėms 
flirtininkėms. Kai kurios jų yra ištvirkėlės, aistrų ir 
tuščio išdidumo valdomos. Novelėje „Moterų klube" 
autorė atvirai išjuokia vadinamąsias „išlaisvintas" 
moteris. Daugumas moterų susirenka į klubą 
paplepėti iš nuobodumo, iš neturėjimo ką veikti. O 
namuose laiko net dvi tarnaites. Autorė su ironija 
palydi ir Onutės tėviškėje atostogaujančias ponias — 
Vandą, Žemvuoginą ir Krapelienę — kurios nieko 
neveikia, tik apkalba žmones ir laukia atsilankant 
vyrų iš Kauno, kad galėtų koketuoti, šokti fokstrotą, o 
visokius ruošos darbus tegul tarnaitės padaro, nes jos 
tam pasamdytos. Nežinia, nuo ko šitos tuščiavidurės 
poniutės pailso ir kaime ieško poilsio. 

Palaido gyvenimo moteris autorė vaizduoja 
novelėse „Linksma šeima" ir ..Miražas". Neturtinga 
telefonistė Nelė ištekėjo už turtingo ir įtakingo įatai 

gos direktoriaus, bet už žymaus vyro pečių jai patogu 
vilioti svetimus vyrus. Dar bjauresnė yra turtingo biz
nieriaus žmona Patinaitienė. J i nori skirtis su vyru 
dėl to, kad tas neleidžia jai ištvirkauti su kitais 
vyrais. Persiskyrusi ji tikisi suvilioti turtingą advo
katą Zujų. Tačiau įpykęs Patinaitis nušauna Zujų, ir 
laimės miražas baigiasi. 

1905 metų sukilimo atgarsius ir sulenkėjusią 
nedidelio Lietuvos miestelio inteligentiją parodo 
novelėje „Balso garsai". Sulenkėjusio mokytojo 
Skroblo namuose susirinkusiųjų tarpe nėra tautiškai 
susipratę tik du jauni kunigai ir daktaras Bruzda. Bet 
į pobūvį įsibrauja netikėtai į miestelį atvykę kazokai 
ir daktarą suima. 

Šiame novelių rinkinyje jaučiamas autorės 
įgudimas pinti fabulą, atskleisti charakterius. 
Pirmiausia parodo sutikto žmogaus išorę. Svarbiau
sia — veido bruožai, plaukų ir akių spalva, šukuo
sena, ypač akių žvilgsnis. Neužmirštama ir apranga, 
ypač moterų. Jaunos mergaitės yra geltonplaukės, 
mėlynakės, gražiai nuaugusios, lieknos, žavios ir 
savo išvaizda. O koketės pasižymi kūniškumu. Vyrai 
daugiausia yra juodbruvi, tamsiaplaukiai, bet taip 
pat mėlynakiai. Toks vaizdavimo būdas buvo 
romanuose, toks perėjo ir į noveles. Tarp personažų 
yra gražiasielių moterų, kiek mažiau gerų VYTU, bet 
autorė neslepia ir bjaurių moterų. Neištikimų vyrų 
parodo daugiau negu moterų. Pažvelgę į • visą A. 
Gustaitytė8-Salčiuvienės kūrybą matome, kad centre 
yra šeimos problemos: ištikimybė, gražus 
sugyvenimas, vaikų auklėjimas, bet greta eina ir 
nelaimingos vedybos, šeimų iširimas. Šeimos irimo 
kaltininkai dažniausiai yra vyrai. Lietuviško kaimo 

žmonės, kaip Krūveliai, Zieniai, yra aukštos moralės, 
nesugadintos prigimties, ypač su širdies šiluma yra 
atvaizduotos lietuvės motinos — Krūvelienė, Zieniu-
vienė. Vaizduojamieji įvykiai nukelia skaitytoją net 
prieš I-ąjį pasaulinį karą, bet daugiausia liečia 
Lietuvos nepriklausomybės pradžią. Įvykiai yra 
realūs, paimti iš autorei gerai pažįstamos aplinkos. 
Net autobiografinių bruožų kai kur pastebime, daž
nai veiksmas vyksta senoje sodyboje prie Jiesios 
(autorės tėviškės vaizdai). Gamtos aprašymai susie
jami su veikėjų nuotaikomis ar veiksmais. Stilius — 
realistinis, kai kur panašus į Žemaitės realistinį 
stilių. Ypač novelėse jaučiamas įgudimas valdyti 
sakinį, vaizdžiai pasakoti. Mažiau beletristinio 
elemento yra nuotykių apysakoje „Už jūrių marių" 
(1934), vaizouojančioje lietuvio jaunuolio kelionę ir 
nuotykius Brazilijoje, Argentinoje, Čilėje, Peru, Boli
vijoje ir kitose Pietų Amerikos valstybėse. 

* * * 

Antaninos Gustaitytės-Salčiuvienės raštuose 
keliamos žmogiškosios problemos ir laikui bėgant 
nėra pasenusios. Meilės jausmai, laimės siekimas, 
šeimos kūrimas, šeimos nuotykių ir vaikų auklėjimo 
rūpesčiai yra amžinos problemos. Suprantama, kad 
autorė jas lietė ir sprendė nepriklausomos Lietuvos 
fone. Tie tėvynės atspindžiai yra brangūs ir išeivijos 
lietuviams. Tai taip atrodo Antaninos Gustaitytės-
Salčiuvienės literatūrinis palikimas. Verta nuo jo 
nupūsti laiko dulkes. 

b p. g a 

• i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 10 d. 

BOSTONO 2INIOS 
KNYGOS "ĄŽUOLYN£XJS* 

SUTIKIMAS 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa 

Bostone gegužės 31 d. Tautinės 
S-gos namuose, So. 'Bostone, 
surengė Elenos Juciūtės nau
jos knygos "Ažuolynėlis" sutiki
mą. Renginį pradėjo kuopos 
pirm. Povilas Tyla. Jis įteikė 
gėlių puokštę knygos autorei, o 
tada paprašė Naujosios Anglijos 
šaulių rinktinės pirm. inž. Juozą 
Stašaitį vadovauti programai. 

Stašai t is kalbėjo, kad Sibi
ro kankinė Eiena Juciūtė esanti 
didžioji Lietuvos tragedijos ir 
lietuvių kančios liudininkė. Pir
moji jos knyga iš jos pačios iš
gyvenimų buvo "Pėdos mirties 
zonoje". Dabar jau esanti ant
roji — romanas. Supažindini
mui su knygos autore ir jos nau
ja knyga pakvietė rašytoją Sta
sį Santvarą, kuris esąs puošnios 
lietuvių kalbos menininkas. Ra
šytojas Santvaras pradėjo, jog I 
j is t ikįs, kad Elenos Juciūtės ši 
nauja knyga nebus paskutinioji. 
Autorė Juciūtė iš profesijos mo
kytoja. Iš mokyklos buvęs 
a reš tas ir kelias į Sibirą bei 
kančią jame. Sesers Teklės Bo-
gužienės pastangomis, kada ji 
buvo paleista iš Sibiro, E . Ju
ciūtė atvyko j Ameriką, č ia 
buvusi labai kukli, r ami ir, ro
dos, net vengusi pokalbių su 
žmonėmis. I r visus labai nuste
binusi 1974 m. su knyga "Pėdos 
mirt ies zonoje", kurią išleido 
Simo Kudirkos šaulių kuopa 
Nerve Yorke. 
išgraibstyta i r buvo leidžiamos 
naujos laidos 
jos pačios ir likimo draugų tra-
gediia i r išgyvenimai be pykčio. 
be pagiežos, o labai ramiai ir 
nuoširdžiai apie areštą ir vergų 
stovyklas, š i naujoji knyga 
"Ažuolynėlis" jau y r a kito sti
liaus. Tai Lietuvos ūkininkų 
tragedija. Visas vvksmas vyk
s ta Zemaitiioi. Pagrindiniai 
asmenys : ne tur t inga moteris, 
pavainikė duktė, ūkininkai. Lie
tuvos ūkininko meilė savo že
mei, savo laukams ir miškams. 
Vardas "Ažuolynėlis" yra to
dėl, nes dėl t o gražaus miško, 
kada okunantas bandė ji sunai-

kos atributais. Tačiau ji šią 
knygą rašiusi ne kritikams ar 
recenzentams, o skaitytojams. 

Po šio oficialaus supažindini 
mo su autore ir jos knyga, vy- j 
ko šaulių kuopos narių paruoš
tos vaišės. Vaišių metu inž.; 
Stašaitis dar tarė žodį apie ra
šytoją Stasį Santvarą, kuris 
prieš kelias dienas pradėjęs aš
tuoniasdešimtuosius metus. Vi
si susirinkę atsistoję sugiedojo 
Santvarui "Ilgiausių metų". 
Tada Santvaras pažymėjo, jog 
knygos autorė prieš keletą die
nų šventė savo vardines ir pa
siūlė ta ip pat sugiedoti '"Ilgiau
sių metų". Visi atsistoję su
giedojo. Knygos autorė Juciūtė, 
užbaigus dainą, juokavo: ji pa
sakiusi Santvarui, kad čia yra 
kas netvarkoje, ši diena esanti 
jos, o gerbiamas jis. Gal t o po
sakio paveiktas Santvaras pa
siūlęs sugiedoti ir jai. 

Inž. Juozas Stašaitis rašytojui 
St. Santvarui įteikė knygą "A 
I j thuanian Bibliography". Gra
žiai praėjo popietė. Buvo pa
gerbta Elena Juciūtė, o-taip pat 

! i r St. Santvaras. Susirinkę kai-1 
bejosi ir leido laiką prisiminda- Į 
mi abi autorės knygas ir jos iš- į B E R 2 I N S K I S J u r g i s , a r j o vaikai B o 

•. gyvenimus. Visa eilė atsilankiu- j l i s J o n a s gyvena Raseiniuose. 
; sių įsigijo šią naują knygą, o 
autorė jiems pasirašė. 

I Parengime buvo ir dar viena JURJONAS Antanas iš Uždvario kai-
i Sibiro kankinė Ona Mileikienė, i mo, jo žmona Julija Rupšyte iš Už-

kur i pač io je S i b i r o š i a u r ė j e v « " t kaimo, ir jų vaikai Antanas, 
praleido net dvylika kančios! B r o n ė i r Zosė-

, . i PESCHEK L.EVINAITĖ Anastazija, gy-
1 1 1 U ' i vo,r»nci *7<vl S Winrhe*itor St Chi-

Paieškojimai 

BOGDAN JASUDAITE Emilija, gyve
nusi 6740 So. Oglesby, Chicagoje. 

PARENGIMAI 
venusi 5754 S. Winchester SL, 
cagoje. 
PETRAUSKAS Stasys, Juliaus sūnus, 

— Birželio išvežimų ir sukili- gimęs Telšiuose, 1950 atvykęs į De-
mo minėjimas yra šį šeštadieni, ] troitą. 
birželio 1 3 d., 6 : 3 0 vai. v a k a r o . į VALANČIUS Juozas, Jono sūnus, gy-

„ - . . . . . venęs Sudbury, Kanadoje. 
ov. Petro lietuvių parapijos ' 
bažnyčioje So. Bostone vyks 
pamaldos už žuvusius i r k e n - 1 a a ^ ^ E ^ M ę r i ^ ^ t 0 ^ ' v i i A 
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VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijo* 

partizanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk 
ta į U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00 

Užsakymus siųsti 'Draugo 
adresu. Illinois valst;jos gyven 
tojai prideda 5% mokesčių. 
iiiiimiiiiiiiimiiiiiHuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiir 

CLASSIFIED ADS 
MlSCl&LLAMSOUS 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMDS P A R C E L S E X P R E S 6 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllllllllllllllillIlIlIUUlIlUlUlUIIIIIIIIIII 

VENCKUS, Petras, Kazimiero sūnus 
| iš Stakmenų kaimo, Tryškių valsč, 

čiančius Sibire i r kitur, o po 
mišių salėje po bažnyčia kita 
minėjimo dalis. Kalbės Elena 
Juciūtė, meninėj daly solistas 
B. Povilavičius i r akt. K. Ba-
rūnas. Visi dalyvaukime. 

— Birželio 14 d. Bostono mie- ! 

ste prie City Hali 12 vai. ren
giama demonstracija prieš pa-1 
baltiečių "holocaust". Rengia I 
latviai, lietuviai i r estai. Bus 
n?keltos vėliavos, bus kalbėto-; 
jai. Visi kviečiami dalyvauti. 

— Laisvės Varpo rudens kon
certas spalio 4 d. 

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITRU ANIA 

6147 South Artesian Ave. 
Chicago, IL 60629 

TeL — (312) 737-SS34 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Worcester, Mass. 

S O P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPI.EWOOD A V E . 
CHICAGO. ILL. 60629 

Lietuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusį knyga 

Kazio Bradūno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Ateities leidyklos. 

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

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

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081 o West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

B K A L I I T A T I 

PRIE PAT LEMONTO MIESTELIO 
savininkas nori parduoti 6 akrus že
mės su 5 kamb., 20 metų senumo na
mu. Namas medinis apmuštas alumi-
nijum, elektra šildomas, su kąnaliza-
cija ir šuliniu. Aplink namą daug me
džių ir krūmų, kita žemės dalis ap
sėta kukarūzais. Už viską norely gau
ti 200 tūks. dol., bet gali sutikti so-
geriausiu pasiūlymu. Telefonas - SJ-

3 1 2 — 2 5 7 - 2 9 5 9 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

Tel — RE 7-5168 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m g pirkimą* — Pardaviau* 

Draudimai — Valdymą* " 

BSCOME TAX 
Notariata* — Vertimai 

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

! 
6529 & Kedzie Ave. — 778-2233 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIt 
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Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

SUKAKTUVIŲ LEIDINĖLIS 

Dr. Vinco Kudirkos šauliu 
kuopa ŠIŲ metų rudenį švenčia 

metu kuopos įsteigimo su-10 

liko vyrą Julių, sūnų, du posū- i . 
nius ir podukrą ir seserį Dudienę. I :&^&^£^£i<š?&*£>&'s>^s?e>^?&^e>^£^e^ 
Gražiai palaidota su bažnytinėm • Sovie t Genocide III LHhUcUlia 

by Joseph Pajaujis -Javits, Ph.D. 
Manyland Books, Inc. New York, 1980 
$10.95 246 psl. 

T a k r v e a buvusi kaktį. Ta proga ruošiamas išleisti 
uvo leidžiamos j leidinėlis į .kurį priimami orga-
Joje aprašomi i m z a c i JV ir atskirų asmenų sveiki

nimai. Rengimo komitetas: kuo-

apeigom. 
A. a- Antanas Novak mirė štai- Į 

ga sulaukęs 73 metų mžiaus. Jis i 
yra daug nusipelnęs lietuviu klu : 
bui, kur dirbo jo labui daug me-, 
tŲ. Jo sūnus Danielius yra pir- { Pernai suėjo 40 metų nuo Lietuvos 
mininkas. Sūnus per laidotuves pavergimo, o šiemet minim 40-tą 
bažnyčioj pasakė gražią kalbą "baisiojo birželio" sukaktį . Ar gali 

pos pirm. A. Zenkus, sekr. E. Go-! apie tėvo gyvenimą ir jo įtaką jo Į būti geresnis tų tragiškų įvykių pa-
rodeckienė, E. Meilus, jr., J. Mi- Į gyvenimui. Tai paveikė daugelį minėjimas, kaip akivaizdus jų pri-
liauskienė ir E. Mei'ius, sr. malo-' iki Saru. Paliko žmoną Oną Bart, minimas laisvajam pasauliui? 

" ' ' kūtę, sūnų ir dvi seseris. Po lai-' 
dotuviu pietūs buvo jo mylimame 
lietuvių klube. 

niai prašo organizacrjas *t atski
rus asmenis savo sveikinimais įsi
jungti į šį leidinėlį. Puslapis — 
50 dol., pusė — 25 dol. ir t. t. 
Aukos priimamos įvairaus di-

Vyšniauskai surengė jos tėvui, 
Antanui Savuliui gražias Mišias, 

Į laisvę ištrūkę afganistaniečiai 
šiandien su skausmu pasakoja apie 
sovietų vykdomą terorą jų šalyje. 
Mums dabar pats laikas kuo plačiau atskleisti tiesą apie sovietų 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. €0632, tel. 927-5980 

..-....-.,.».. . . . . .•.-. .•.-.—.——asu —̂ aa 
Į tllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliui 

M. A. $ I M K U S 
INCOME TA_X S E R V I C E 

N O T A R Y P U B L I C 
4259 S. Maplewood. tel. 254-7450 

3-jų butų mūr. Evuutone. 20 metų. 
Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir 
universitetų. $130,000. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — IacaoM T a x 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-556S 

V T B A I I B M O T I B 

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

kitokie blankai. 
nninnrTTTmrmninmiiiillim::iMii[imiii Į dirbti įvairiomis valandomis 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 

KllllllimilllllllllllllllllllllllllilIlIlIIIlMSI 
REIKALINGI GABŪS 

APSUKRŪS 2MONĖS 
turėsite 

uždirbti ir apsipirkti 
su nuolaida — 50% įvairių kompani
jų prekėmis. Busite pats ant savęs bo
sas. Skambinkite nuo 3 iki 5:30 vai. 
vakaro. 

Tel. 436-9667 — VACYS 
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifjiiiiuiiiiiiuuiiiu; 

Rr**t Shrevvchurv. Mass., 01545 
ar Janina Miliauskienė. 54 Coral 
St., Worcester, Mass., 01604. Ti
kime, kad į mušu prašymą atsi
liepsite ir paremsite šaulišką veik
lą, todėl ir tariame šaulišką ačiū. 

kinti, jos saviinnkas ten pasiko- L a b a m e iki liepos 18 d. 
rė . Šioje knygoje labai vaiz-' 
džiai aprašyta Lietuvos ūkinin
ku sodybv likvidacija. Knysrą 
išleido asrron.om-j saninga. Bet 
yra truputis ir kritikos, tai dėl 
žodžio "romanas". J a u Pranas ! švente 
Naujokaitis "Tėviškės ižburiuo-
se" rašės anie ją. I r esa. roma
no pavadinimas netinka šiai kny
gai. Aprašomuose įvykiuose esą 
meilės ir to padėkoje atsiranda 
povainikiai vaikai. Bet kodėl 
jie atsiranda, apie meilę įsimy-
lėjusir. apie ju pokalbius ar iš
gyvenimus nerašoma, o parašv-
ta. kad susilaukė vaiko. Knyga 
parašvta labai eerai apie Lietu
vos ūkininku tragediją, bet tai 
•~ėra romanas. 

Dėkodama šios knygos sutiki-
mo organizatoriams, autorė Ele- Gardner, Mass. 
"a Juciūtė pasakė, jog Bronys! 
Raila iš Califomijos parašęs, '• MIRlSIEJI 
kad t a knyga y r a ne romanas, I A. a. Stella Remedis Genis mi 
o reportažas su visais žurnalistu rė sulaukusi 77 metų amžiaus. Pa 

durno, net ir pačios m&m**.\«šmEm m 'pietus Verby" s e W | VW*a* genocidą mūsų tėvynėje 
Siusti: E. Meilus, jr., 23 Shirley dienį, kur dalyvavo šeimos na-
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riai, J'Ų draugai iš Gardnerio, 
Grienfield ir Worcesterio. A.a. A. 
Savulis mirė vas. 16 Kupavos kai 
me. Rudelių parap. sulaukęs 88 
metu amžiaus. Tegul Dievas su
teikia mirusiems amžiną atilsį. 

Vyčiu 10 kuopa dvasiškai adop-
tavo Vabalninko par. ir per savo 

i susirinkimą pasimeldė už jos žmo
nes. Vyčiai pasirinko tą parapiją, 

SPORTO ŠVENTE 
Birželio 20 - 21 d. d. Maironio 

Parke, prie VVorcester įvyks At- i M ^„„^ ž m o n i Ų g A t h o ] p a 

lantoyajono skautu - cių sporto Į ̂  g Vabalninko. Daug Gard; A d r e s a s 

ner žmonių irgi iš ten kilę. 
Krikšto tėvai išrinkti yra Frank 

Ancris ir Tina Andreliūnaitė. Ša
tas, kuris iš ten buvo pirmas lie
tuvis, apsigyvenęs Atholy, irgi iš 
Vabalninko. 

Dr. Juozo Pajaujo knygoj rasit tikslius faktus, paremtus 
dokumentais, statistikom, iliustracijom ir gyvais išlikusiųjų liu
dijimais. Yra išsami bibliografija ir indeksas. 

Užsisakykit vieną knygą sau, o kitą padovanokit savo mies
to bibliotekai ar universitetui! 

A. STAKNYS 
161 - 1S 84th Ave. 
Jamaica, N.Y. 11432 

Prašau man atsiųsti knygą Soviet Genocide in Lithuania 

Vardas ir pavardė 
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P L U M B I N G!«. 
Licensed, Bonded, Insured 

IŠNUOMOJAMA — FOR REKX 

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

SERAPINAS — 636-2960 
• HIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIUIIIIUIIIIIIUIUIII 

5 kamb. butas Marąuette 
j Parke. Suaugusiems. Jokių gyvuliukų. 
| Skambinkite po 5 valandos vakaro 

telef. RE 7-8007 

ISNUOM. 4 kamb. apšildomas butes 
apylinkėje 33-čios ir Lituanica. Karš
tas vanduo. Skambint 839-8597. 

TRADICINE f M | 
VAKARIE 

Amerikos nepriklausomybės pa
skelbimo išvakarėse, liepos 3 d. 
6 vai. vakaro Lietuviu Labdaros 
draugija Maironio parke rengia Vyčiy rūpesčiu 25 žmonės va-
nariams vėžiu vakarienę. Kuriems j žiavo į Lietuviu tautinių šokiu fes 
vėžiai nepatinka Maironio parko j tivalį, kuris įvyko Hartforde ge-
šeimininkės E. Kauševičienės su I gūžės 31 d. Vyčiai atšventė savo 
jos presonalu bus paruoštos lietu-1 dvasios vado kun. Justino Ate-
vig'.cos dešros ir kopūstai. Svar- j paieio varduves per mėnesinį susi-
biausia. bus skanus, 
alutis iš bačkelių. 

putojantis rinkimą kuris buvo Gardnerio Lie-
J. M. | tuvių klube birželio 3 d. 

Koresp-

Niekas taip mielai nesileidžia 
papeikiamas, kaip tas, kas dau
giausia nusipelno pagyrimo. 

Plinijus 

Knygų skaičius: (kaina $10.95) Siunčiu 
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JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago. 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY S AI. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
I i'-^ ~ s = 

i 
NAMŲ APŠILDYMAS 

įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto ba ldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli mies to lei
dimai ir pi lna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8063 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS \ 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTKESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi- j 
šiems prieinamos. • 

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

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitimiiiiHHiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
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FELIKSAS B R E D f E R I S 

SKAMBANTIS LAIKAS 
lenktynes ir iypaenoa. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lieturą. Eilėrai-
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $348. 
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Užsakymus siųsti 
adresu. 

"DRAUGO" 
i 

I t l B S I t I 
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I ŠVENTASIS RASTAS j 
| NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

E Keturios Evangelijos i r apaštalu da rba i 

= Vertė ir komentarą pnrlėv* 
1 LADAS TULABA, Sv. Raito Daktaras 

I 

I 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE j 
2423 Wtst 59th Strte* - Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 

_ Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. L 
Kultūros tarybos premijų įteikmio Šventėje Clevelande. 15 kairės: Rita Balytė. Kult. tar. sekr., prof. Andrius Kupre- £ | 
vičiua su ponia — Kultūros tarybos narys, akt Petras Maželis. Nuotr. V. BacevKiattt 7Slllllll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Hlllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllli^ 

Sv. Rašto evangelijų ver t imai į lietuvių kalbą: Pro- | 
bestantiškieji ir katalikiškieji vert imai. Kris taus evangelija : 
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ. ir | 
JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pa t i r apaštalų | 
darbai. | 

Roma 1979 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per- § 
siuntimu 21.25. s 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, 45+5 West 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar -nride^a JR1.20 n l ^ i ^ m c V ' ^ i o s 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO 
MENA 

LB Palm Beach apylinkės lie
tuvių kapų sekcijos pirm. Jo
nas Jakubauskas, gavęs Lietu
vių Bendruomenei kvietimą da-

Palm Beach apylinkės pirminin
kei, išvykus atostogų iki š. m. 
spalio 1 d., apylinkės reikalais 
prašome kreiptis į pirmininko 
pareigas einantį Pov. Mikšį, 440 
Apollo Dr., Juno Beach, Florida 
33408, telef. 305 — 626-2722. 

— Trys varduvininkai Stasiai: 
Pažėra, Giedrikis ir Slabokas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 10 d. 

lyvauti š. m. gegužės 24 d. Ame- buvo pagerbti jų žmonų ir drau-
rikos Veteranų šventėje, sukvie- i gų. p Q gausių vaišių jiems buvo 
tė daug lietuvių — ne tik vieti- sugiedota "Ilgiausių metų". 
nių, bet ir iš kitų apylinkių. Iš 
Pompano apylinkės dalyvavo 
Balčiūnienė, Bielskienė, Stelmo
kai, Urbučiai; iš Lake Worth 
— Bortvikienė, Statkuvienė, Sa
kas ir kt. Dalyvavo 13 vetera
nų organizacijų, 6 karinės or
ganizacijos, 2 skautų berniukų 
ir mergaičių vienetai ir 5 patri
otinės organizacijos, jų tarpe ir 
Lietuvių Bendruomenė. 

Šventę pradėjo veteranų di-1 
rektorius Mr. Baggett. Padėkojo i 
visiems už atsilankymą ir pri
statė garbės svečius. ; 

Invokaciją sukalbėjo šv. Povi-1 
lo Katalikų parapijos klebonas 
kun. Charles Sullivan. 

JAV himną puikiai sugiedojo; 
solistė Ona Blandytė-Jameikie-
nė. kuri programos vedėjo buvo' 
paminėta kaip lietuvė. 

Visų organizacijų atstovai i 
su savo vėliavomis nešė veinikus j 
ir juos padėjo prie žuvusių 
karių paminklo. Mūsų vėliavą' 
nešė jaunasis Raymondas Staš- į 
kūnas, o vainiką — dvi jaunos,! 
gražiais tautiniais drabužiais I 
pasipuošusios lietuvaitės — Ju-, 
lija Staškūnaitė ir Danutė Va- j 
lodkienė. 

Veteranus sveikino ir kalbasi 
pasakė kongresmanas Daniel! h 

Mica, viceburmistras Franz Si-
neath ir komisionierius Norman 

— Albina Jakubauskienė, ak
tyvi šios apylinkės veikėja, iš- i 
vyksta ilgesnėms atostogoms į j 
Baltimorę. 

— Neris ir dr. Aldona sunkai, 
prieš metus čia įsikūrę, drau
gų bei artimųjų būryje paminė-' 
jo Nerio 62-trą gimtadienį, šis j 
jo gimtadienis skiriasi nuo kitų į 
gamtadienių, nes gaunąs pirmą 
pensijos čekį. Šioje šventėje j 
dalyvavo ir jo brolis rnuz. Al- i 
gis Šimkus, atvykęs iš Miami su j 
savo žmona dail. Irena Gedgau-
daite-šimkiene, kurios gražūs 
paveikslai puošia ir šiuos na
mus. Kad jubiliatas Neris ne 
tik linksmas, bet ir stiprus, pa
aiškėjo iš Aldonos pagaminto 
gražaus torto ir papuošto degan
čiom žvakutėm kurias jis už
pūtė vienu papūtimu. Keldami 
taures visi jam sugiedojo 'Il
giausių metų". Čia man teko 
gera proga ilgėliau pasikalbėti 
su Aldonos tėveliu Juozu Pilei-
ka, kuris nors ir būdamas vienas 
iš vyriausių šios apylinkės lie
tuvių (iž poros mėnesių turė
siąs 90 metų) yra dar gana pa
jėgus; labai domisi kas vyksta 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m. bir
želio 8 d. staiga mirė mano brangus brolis 

A. f A. JONAS MACIANSKIS 
Gyveno Londone, Anglijoje. 

Velionis buvo gimęs 1906 m. Lietuvoje, Digimų dva
re, Girkalnio valsčiuje, Raseinių apskrityje. Anglijoje 
išgyveno 33 metus. 

Už mirusio sielą prašau sukalbėti amžiną atilsį. 

BRUNO MACIANSKIS 

Dalis Palm Beach apylinkes lietuvių, dalyvavusių mirusiųjų pagerbimo iškilmėse, 
tovas Daniel Mica ir JAV himną giedojusi solistė Ona Blandytė - Jameikienė. 

Nuotraukos centre kongreso ats-
Nuotr. Jono Staro 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
SUSISIEKIMO BĖDOS 

Netolimoje ateityje numato
mas viešojo susisiekimo tinklo 
Chicagos apylinkėje užsidary
mas pridarys bėdų ne tik auto
busų bei traukinių naudoto
jams, bet taip pat gali suma
žinti Chicagos miesto bonų įver
tinimą. Tiesa, pats miestas nė
ra atsakingas už CTA skolas, 
bet taip glaudžiai susieta insti
tucija neišvengiamai nukentės, 
jeigu skolos bei palūkanos ne
bus apmokėtos. 

Vienintelė ilgalaikė išeitis yra 
Illinois valstijos seimo sprendi-

rys, George Dunne pareiškė, 
kad gubernatoriaus Thompson 
pastangos šiuo reikalu yra ly-
gios nuliui. 

NETEISINGAS PELNAS 
Praeitą mėnesį JAV Vyriau

sias teismas nusprendė, kad 

Louisianos valstijos kūrenamų 
dujų mokesčiai, taikomi "pir
miesiems vartotojams" neside
rina su JAV konstitucija. Dėl 
to Illinois ir šešios kitos vals
tijos atgaus beveik 500 milijo
nų dolerių. Tikimasi, kad ga
lop rezidenciniams ir komerci
niams dujų vartotojams bus at
mokėta iš gautų fondų. 

Mūsų nariui 

A. f A. STASIUI ANTANAIČIUI 
mirus, jo žmoną ELENĄ, DUKRAS ir SŪNŲ su ŠEIMO
MIS bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

plačiam pasaulyje, skaito "Drau-
ą" ir kitą lietuvišką spaudą. ,m a s sutelkti daugiau lėšų Vie-

Išgyventus įvykius, Lietuvos' t o s susisiekimo žinybai (RTA). 
žymias vietoves ir jų grožį t a i p i R y š i u m m sunkumais prieiti 
moka vaizdžiai pasakoti, kad, F n e sprendimo, Cook apskri-

Buv. Lietuvos Policijos Tarnautojų 
Klubo "KRIVŪLĖS" Valdyba ir Nariai 

Gregory. 
Maldą, perskaitė rabinas Har-

ry Schectman. 
Kong. Mica įteikė kongreso 

išduotus padėkos pažymėjimus 
studentei Smith ir studentui 
Tyson už pernai šioje šventėje 
jų pasakytas patriotines kal-
kas, pareiškiant veteranams 
padėką ož jų aukas ir ppsisven-
timą ginant šio krašto laisvę. 

Meninę programą atliko North ! nės problemas lietuvių — žydų 
Shores koncertinis choras, pa- j santykiuose ir svarbą jas ša-
dainuodamas keletą patriotinių I linti. A. Epštein yra pasauli

nės žydų organizacijos B'NAI 

Cook 
rodos, klausytum "ir niekad ne - ! t i e s tarybos pirmininkas, įta-
pabostų. P . Mikšys : kingas demokratų partijos na-

UETUVIŲ — ŽYDŲ SANTYKIAI 
POLITINĖJE KONFERENCIJOJE 

Birželio 13 d, šeštadienį, 10 žydais. "Jeruzalem Post" hrihj 
vai. ryto Kultūros Židinyje, kraštyje (kovo 7 d. laidoje) j 
Brooklyne, iš Kanados atvykęs j Epštein keliamas intrygas pri-' 
adv. Alexander Epštein nagri-Jskyrė sovietiniam elementui, 

paneigdamas, kad Kanados ir \ 
JAV-bių rytų europiečių tarpe 
vyrauja antisemitizmas. Paste-

dainų. !nės žydų organizacijos B'NAI,bėjęs, kad šie asmenys Izraelį! 
Tenka paminėti, kad šiame. B'RITH tarpkultūrinės tarybos j mato esant švyturiu jų kraštų j 

kelių šimtų veteranų būryje da- Į pirmininkas. Jau eilė metų, kai j prarastoms nepriklausomybėms, j 
lyvavo ir lietuvis JAV veteranas j j j s deda pastangas rytų europie- į Epštein griežtai pasmerkė iš 
Aleksas Valužis. Jis šio krašto j čių-žydų tarpusavio santykius žydų tarpo išplaukiantį apiben-
laisvę gynė Antram Pasauli- j kreipti pasitikėjimo ir bendra-j drinimą, kurio išdavoje kaltina
mam kare, kariaudamas su ja- j darbiavimo linkme. Palaikyda- į mi ne paskiri nusikaltėliai, bet 
ponais. Buvo sunkiai sužeistas.! m a s santykius su Kanados ir • juodinamos tautinės grupės. 
Po karo tarnavo Miami pašte. JAV-bių Lietyvių Bendruome-i Tuo, teigia Epštein, pasitarnau-

nės valdybų pareigūnais, A. Ep- • jama tik KGB. Visuomenė yra 
slein pereitais metais buvo su-, kviečiama Epštein kalbą išgirsti. 

A.Gč. 

Mielam tėveliui ir seneliui 

A. f A. STASIUI ANTANAIČIUI 
mirus, dukteriai BIRUTEI ZALATORIENEI su šeima, 
jo anūkėms, mieloms grandietėms ALYTEI ir SNIEGUO
LEI bei visai ANTANAIČIŲ šeimai liūdesio valandoje 
reiškiame užuojautą. 

Tautinių, Šokių Ansamblis GRANDIS 

Mylimam seneliui 

A. f A. Pik. dr. KAZIUI DOMARKUI 
mirus Lietuvoje, 

mielai draugei RASAI, jos ŠEIMAI, TĖVELIAMS ir SE
SUTEI su VYRU reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

RASA IR ALVYDAS NARBUTAIČIAI 

Dabar, išėjęs į pensiją, su žmo
na gyvena šioje vietovėje ir pri 
klauso šiai LB apylinkei. j kvietęs LB darbuotojų pasitari-

Lietuvių kapų sekcijoje yra Į mą ^ B'NAI B'RITH ir jo pa-
palaidoti šie liletuviai: Juozas! 
Papievis, Antanas Petraitis, Juo
zas Zimatravičius, Sofija Dun-
durienė, Vladas Stočkus, Leono
ra Rinkienė, Martynas Jokūbai
tis ir dr. Nikolas Minkevičius. 

dalinio Jewish Anti-Defamation 
lygos pareigūnais. Siekdamas 
tolimesnio bendradarbiavimo 
puoselėjimo, Epštein sutiko at
vykti ir kalbėti LB — Jaunimo 
sąjungų ruošiamoje politinėje 

Jie buvo lietuvių aplankyti ir i konferencijoje. Bandydamas eli-
pagerbti. ant jų kapų padedant minuoti išpuolius prieš lietuvių 
gėlir ir uždegant žvakutę. Pa-. tautą, šj pavasarį, lankydamasis 
žymėtina, kad ir čia palaidotų j Izraelyje, Epštein susitiko su 
lietuvių tarpe du yra JAV vete-; įtakingais iš Lietuvos kilusiais 
ranai .— Petraitis ir Zimatravi- j . 
čius, ant jų kapų plevėsavo dvi 
vėliavėlės — lietuviška ir JAV.! 

Po šios šventės Lietuvių kapų 
sekcijos pirm. Jakubauskas ga
vo iš kongr. Mica padėkos laiš
ką už skaitlingą Lietuvių Ben
druomenės dalyvavimą Vetera
nų pagerbime. 

TRUMPAI 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma TAVOSE (TEODORA) GARA-
LEVIČICTĖ, gimus Lietuvoje, Zirnai-
nių km., Tauragės apskr., apie 53 m. 
amžiaus. Atvyko j JAV ar Kanadą 
tarp 1975-1977 m. Ieško giminaite. 

Prašoma atsiliepti ar turintieji žinių 
apie ją pranešti adr.: Grasi Petrėniene, 
379 Cochrane St., Sudbury, Ont„ Cana-
da P3B — 2C6 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad Lenkijoje 
1981 m. birželio 6 d. mirė 

A f A . 
VIKTORAS PAPECKYS 

Buvęs mokyklų inspektorius Lietuvoje 

Giliame liūdesyje liko žmona VANDA, dukros DAN
GUOLĖ ir DALIA, sūnūs ALGIS, GINTAUTAS, VYTAS 
ir RIMAS su šeimomis, seserys ir kiti giminės Lietuvoje. 

A. f A. MARY KROULAIDIS 
DAMKAUSKAITĖ 

— Andrea Zotovaitė, baigusi > 
gimnaziją, išvyksta iš Juno į 
Beach. Rudenį pradės studijas 
Kalamazoo universitete, šia iš- i 
vykimo proga LB Palm Beach! 
apylinkės valdyba reiškia A. Į 
Zotovaitei nuoširdžią padėką už; ( 
jos teiktą talką šios apylinkės j 
veikloje; linki geriausios sėk
mės baigti aukštąjį mokslą ir 
palaikyti glaudžius ryšius su < \ 
lietuviška veikla. • 

— Irenai Manomaitienei, LB 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė birželio 8 d., 1981 m., 8:45 vai. ryto 
Gimė Lietuvoje. Kauno apskrityje, Alytaus parapijoje, Karliš-

kių kaime. Amerikoje išgyveno 68 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: John, marti Kate ir Si-

mon, marti Anne, duktė Stella Narducy, 8 anūkai, 11 proanūkų, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Bridgeporto Namų 
Savininkų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Iitu-
anica Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulmgos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, anūkai b- proanūkai. 

Dėl informacijos skambint telef. 927-1138. 

Mieliems 

Vytautui ir Bronei Rusteildams 
su šeima, 
amžinybėn iškeliavus, gilią už-

liūdi 
RIMAVIMŲ ir JELIONIŲ 

ŠEIMOS 

tėveliui ir seneliui 
uojautą reiškia ir drauge 

A,f A. Pflc dr. KAZIUI DOMARIOJI 
Lietuvoje mirus, 

sūnų KAZĮ su žmona AGOTA, anūkes R€TĄ ir RASĄ 
su ŠEIMOMIS ir velionio dukrą RŪTĄ su ŠEIMA Lietu
voje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

SOFIJA IR JUOZAS GRAUŽINIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852 

4t>05-07 South Hermitage Avenue 
Telefoną-- Y Ards 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-S6O0 
Tel. 737-8O0I 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic.igo 
1410 So. 50th A v., C kero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AITOMOBII IAMS STATYTI 

1 • 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 10 d-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

X Ulinois universiteto — Į 
Circle Caonpus architektūros 
fakultetas birželio 7 d. atžymė- i 

j jo pažangiausius studentus, jų 
,| tarpe dvi lietuvaites: bebaigian- ! 

čią penktųjų metų architektu- j 
ros studentę Dalią Bilaišytę i r j 
I-mų metų Astą Spurgytę. Abi komisijos pirm. Irena Meikle-

X "Chieago Tribūne" biržeho Į gavo pažymėjimus už aukštą ; john, JAV LB Visuom. reik. 

J. A, VALSTYBĖSE 
Kanados LB Visuom. reik. »&ifr*. ZVAIG ZD UT£ 

įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

9 d. išspausdino kun. J. Pruns-
kio iaošką apie masinius trėmi
mus ir okupantų vykdomą geno
cidą Lietuvoje. Dienraštis prie 
laiško įdėjo žemėlapį, kur atžy
mėta Lietuva, ir uždėjo antraštę 
per dvi skiltis: "The 40th anni-
versary of Soviet captivity". 
Laiške primenamas ir Kalantos 
šauksmas laisvės Lietuvai. 

X "kautu.-čių registracija 
rajoninėn stovyklon ir sveika
to s patikrinimas bus vykdomas 
trečiadienį, birželio 24 d., t a rp 
7-© vai. vak. Jaunimo centre. 
Stovykla vyks Rako stovykla
vietėje liepos 11-25 d. 

X Skautiaiinkių draugovės 
sueiga bus pirmadienį, birželio 
15 d.. 7:30 vai. vak. skautinin-
kės Onos Sihūnienės namuose. 
Visos Chicagos ir : apylinkių 
skautininkės yra kviečiamos 
dalyvauti. 

X LB Kultūros taryba, vado-
vaTijama Ingridos Bublienės, iš 

lygį moksle ir originaliausius į tarybos pirm. Alg. Gečys ir 
projektus (excellence in des ign) . ' Pasaulio Jaunimo s-gos politi-

X Dvi stipendijos vykstan- m u reikalų koordinatorė Gintė 
tiems į LSS skautų vadovams ' Damušytė glaudžiai bendradar-
ruošiamą Lituanistikos semina-1 b i a u J a LB ~ Jaunimo s-gų po
rą paskvrė ASS Vydūno J a u n i - I u t i n e s konferencijos paruošime, 
mo fondas. Seminaras v y k s | J i e m s d a a « talkina Lietuvių in-
birželio 20-27 d. Union Pier , ! formacijos centro vadovas kun. 
Mich. V J F ragina jaunuosius ^az. Pugevičius ir New Yorko 
vadovus pasinaudoti šiuo semi-

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 6 5 t t Ptece, Chicago, EL 60629 

LB apygardos valdyba, vado-
naru. Stipendijos reikalingi n e - , v a u J a m a Aleksandro Vakselio. 

r ^ a n o AuKa L i t a v a i 
% 

atidėliotinai kreipiasi raštu į 
Vyt. Mikūną, 3425 W. 73rd St . , 
Chicago, Dl. 00629. 

x Sol. Margarita Momkienė, 
sopranas, pernai "'Pajacuose" 

— A. a. Janina ir Algirdas Ri- ! 
mavičiai, mirę Phoenbce prieš 
pora metų, į savo testamentą \ 
buvo įrašę, kad jie palieka lc/c \ 
nuo viso savo tur to Lietuvių 

atlikusi sunkią Nedos partiją,, misijai phoenbce. Dabar jau 
25-jo sezono "I Lituani" operos J™ S a u t a ž i n i a - k a d L- M - S5"18 , 
spektakliuose dainuos visai skir- 1-343.72 dol. Tai vieninteliai i labai norėčiau Lietuvą aplanky-
tingą Vilniaus partiją, kurioje, lietuviai, kurie sirgdami a t a - j t i , nes mano tėveliai ten gyve-
sugrįžus iš kovos lauko, pasą-'minė savo bažnyčią ir jai skyrė no. Lietuvoje yra daug gintaro. 
kojama apie krauju aplietus. ^*U savo turto, 
baltuosius laukus, k u r varnų Į — "Christian Science Moni-
kapojami mirusių ir už laisvę i tor" birželio 4 d. laidoje išspaus-
kovojusiu karių kūnai. ' dintas Juozo Kojelio laiškas, 

x Stasys pfeidys iš Newark, Į atsiliepiantis į Joseph C. Rarsch 

i nepastebėjo ir nužygiavo su an- i nijaus popieriuje, kur is yra par* 
I čiukais toliau. Įkritę į duobę! duodamas keistomis kainomis. 

TK ančiukai cypė ir cypė. Atbėgo Pagaliau perėjęs lentynų rikiuo-
<z/TAhJ I 5 ky7^F_ ChV^Idndo * / 'šuo. Lakstė aplink duobę seilę j tes, turi stoti ilgos eilės gale, 

' varvindamas. Niekaip nesugal- kuri labai lėtai slenka, prie ka-
vojo, kaip ančiukus pasiekti ir sininkės. Nenustembi, kai grį-
gerai papiauti. i žęs namo randi nupirktą mais-

Atskrido paukštis ir atsitūpė I tą sudaužytą a rba sutrintą ne-
ant duobės krašto. Jis ramino rūpestingo pakuotojo, 
ančiukus, kad neverktų ir nie- Turguje yra kitaip. Tenai 
ko nebijotų. Jis ančiukams pa- gali paoivaikščtinėdamas apžiū-
sakė, kad galvos, kaip jiems! rėti, ką ūkininkai siūlo. Malo-
padėti. Tai pasakęs — nuskrido.! nus vėjelis atpučia šviežių dar-

Jau toli nuėjusi ančiukų ma-! žovių kvapą, kurios tikrai su-LJJETUVA MANO TĖVYNE i M. Katiliškio "Polaidyje" taip 
ž

J p a t aprašomas ūkininko rūpės- ma atsisuko atgal pažiūrėti. Nu- j gundys ką nors greitai nupirk-
t is savajai žemei. Pavasarį, sigando, nes paskui ją sekė tik j ti. Maistas parduodamas daž-
atsileidus žemei nuo šalnos, i vienas ančiukas. Greit apsisuko , niausiai labai skanus ir kainos 
ūkininkui vėl prasideda sunkūs ir pradėjo eiti atgal. Kad nepa-1 pakenčiamos. Kaip įdomu su-
darbai. š i s pasiryžimas dirbt i ' mestų paskutinio ančiuko, pa- j tikti ūkininkus su įvairiais cha* 
parodo ūkininko prisirišimą prie j stūmė jį į priekį, o pati ėjo iš j rakteriais ir su jais pasiderėti, 
savos žemės. j paskos. Ieškojo vsiur. bet ne- j Aš visuomet pasirinkčiau pirki-

K. Bradūnas rašė apie ūkinin-1 rado, nes buvo pamiršusi kelią, \ nėtis turguje vietoj krautuvės, 
Mano tėvelis gimė Lietuvoje, k u g t r e m t i n i u s J o poezijoje yra , kuriuo ėjo pradžioje. I jeigu galėčiau. Grįžęs iš tur-

Tabarų kaime. Pagal tėveUo j i š r e f l c š t a s ūkininko pasiilgimas I Vaikai grįždami po pamokų iš j S a u s jautiesi daug mažiau pa
pasakojimą, Ue tuva yra gražus, s a v o g ž e m ^ ^ Būdamas kitame | mokyklos, išgirdo kažką cy- | v a r S e s i r sveikesnis, nes gali 

Lietuva yra mano tėvynė. Aš 

Gintaras yra tamsus arba švie 
aai geltonas. 

Irutė Žukauskaitė 

Clevelando Lietuviu Operai ' jos ' Delaware, bus Vyriausias ber - ! gegužės 12 d. straipsnį: "Mask _ . . _ .,.., „.„ „ ._ ^ , 
25-ri- metu evvavimo sukakčiai ! n i u k u . vadovas jaunučių ateiti- į vos nerimstanti imperija". Laiš- kraštas Turi gražias upes, miš-1 k r a š t e > j i s s v a j o j a apie savo ūkį,: piant. Pasuko į tą pusę. Sura- į š a l v o t i a P i e šviežius maisto pro-

I kUS. ffėles ir VieVerSlUkaS e r a - :_ :i:_: I . - J - - . - . . . .. , ,__ , . _.__ _ _ . _ - . ___.._ Hiilrl-iic Inirmna nnciTvirkai paminėti atsiuntė sveikinimą | n i n k u v ^ s a r ^ stovykloje, kur i į ke J. Kojelis teigia, jog žurna-
su 250 dol. parama operos pa- į b u s Dainavoje ta rp liepos 5 I r l ^ * " k ^ - k a d neįkeliama Pa-
statymo išlaidoms padengti. 
Tikimasi, kad Kultūros tarvbos 

X9 d. 'baltijo tautų tragedija, kai tuo-
X šv . Kazimiero hetuvhj ka - P a č i u l a b a i d a u S dėmesio ski

riama nacių nusikaltimams, juo-valdvbos kai kurie pareigūnai ' p*"ėse buvo rasti raktai su ._ ., . - . , ., . 
a tvyto ir į pačią operą. ! ženkleliu iš Sand Dunes, Ind. P a - ; d ^ ^™*™™* Afrikoje ir 

„ \TZ ,. . . metusieji gali teirautis telefonu ^ \ K o J e l l s ^ P P a t P ^ e n a 
. . X J S ^ S ; B T ^ ' b e t a V a l : i kapinių vadovybės darbo va- *<™P*™ •" tor ia i , kad lietuviai 
te , kilusi is Gary, Indiana, mirė į l a n d o i ^ i s tel "239-4422 i n ė r a t i k d a r v i e n a e t n i n ė mažu-
šeštadienį, birželio 6 d., po ilgos [ ' ' ma Sovietų Sąjungoje; Lietuva 
ir sunkios ligos. Velionė buvo I x Vladas ir Eugenija Rudytė b u v o nepriklausoma respubUka 
senesniosios kartos Scrobel šei-1 M a ž » k a i , gyv. Venecueloje, y r a : 
mos duktė ir suvirs 40 metų \ a t v y k ? į Ameriką atostogų. Ta I 0 K U P . LIETUVOJE 
buvo vedėia Vvestern TTn in n I Proga Mažeika aplankė .?avo b ro - ! _T„ . . _ ^ 

^ ( ^ T l a ^ * * v a k t i W B ū d a m i Chi- r h u o s e W « . mta. viduryje 
" •-— • sesers Aldonos b u v o s"111081^ knygos šventė, 

kurios metu atliktas poetinis se. Bus laidojama trečiadienį iš I caS°Je> ty&mi 
šv . Symphorosos bažnyčios į; Veselkienės. atvyko į "Paaugą", " " į ^ " ' 
šv. Mariios kapines. Evergreen i P a s i d a l i n o k e l i o n ė s W&®^* ir D a r u o š t a a TOet(> Anhino 
Parke, Illinois. . ' » * * > naujausių leidinių. Ma- T^J*™™^?*^ ^ n ° 

Sustabdykime pa-

Strazdelio kūrybos motyvais. I žeikai da r visą savaitę viešes i 
x T£VŲ DIENOS Iv. Mišių | Chicagoje, dalyvaus sekmadien į J D a r b u v 0 a t J i k t a s Adomo Mic-

bei maldų novena prasidės bir- į Chicagos Uetuviu operos pasta- i k e v i c l a u s eilėraščių montažas, 
želio 12 d. ir tęsis iki 21 d.. Ma- j tyme, o pirmadienį išvvksta j s u r u o š t a s "etuvių liaudies ir 
rijonų koplyčioje prie "Drau-Į Kanadą aplankyti savo ' s e s e r s ĮS o k i ų koncertas. Programą pa-
go". Ši novena skirta §vč. J ė - ! dail. Anastazijos ir svainio dail. | r u o s e V i l m a u s universiteto i r 
zaus Širdies garbei, meldžiant j A . Tamošaičių. V. ir E . Mažei- ! Peda^°S^° instituto studentai. 
tėvams kūno ir sielos sveika- į kai yra veiklūs visuomenininkai! — M*1* Jankelis VinicMs, sė
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa 
tingas mūsų maldas. Savo tėvų 

ir aktyvės Lietuvių Bendruome- n a s "" l a^ai uolus žydų tautybės 

kus, gėles ir vieversiukas gra
žiai čiulba. (Lietuvos sostinė 
yra Vilnius. 

Rūtelė Lflly Balytė 
Lietuva yra graži šalis. Lie

tuvoje auga daug miškų. Visi 
žmonės kalba lietuviškai, šoka 
tautinius šokius ir dainuoja. 
Vaikai eina į lietaiviškas mo
kyklas. 

Gėdis Doemi jonas 
Visi trys Hamiltono "Vysk. 

M. Valančiaus" lit. m-los moki
niai. Kanada. "Mūsų kūryba" 

ZEM£ — NEATSKIRIAMA 
LIETUVIO ŪKININKO 

GYVENIMO DALIS 
Lietuvoje buvo daug ūkinin

kų. Jie dirbo savo žemę. Ūki
ninkai buvo labai prisirišę prie 
gamtos, mylėjo žemę ir gyvu
lius. 2emė buvo jų didžiausias 
turtas. 

Apie ūkininkus rašė K. Bra
dūnas, P. Vaičiūnas ir M. Kati
liškis. Ūltininko gyvenimas yra 
aprašytas P. Vaičiūno ir M. Ka-

ir gailisi, kad turėjo apleisti jį: do duobę ir nustebo pamatę i dūktus, kuriuos nusipirkai. 
Taip sėdi jie dienų dienom 
Širdim kietom ir kruvinom, 
Kaip medžiai, tylūs išrauti. 

(Ūkininkai tremtiniai) 
Parašė Renata Variakojytė, 

Kr. Donelaičio lit. m-los VTII 
kl. mokinė "Ateities t i l tas". 

i t r is ančiukus cypiant. Tuojau 
juos išėmė iš duobės. Greit a t 
sirado ir antis. Pamatę savo 
mamą, ančiukai patenkinti nu
bėgo pas ją. Dabar antis liepė 
ančiukams eiti prieky savęs, 
kad visus matytų ir daugiau ne
pamestų. 

Saulė Brakauskaitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 8 sk. 

mokinė 

PASAKA 
Kūčių dieną Julytės mocm-

KODfiL MTJMS BRANGI i 
LIETUVIŲ KALBA 

Visas kalbas reikia branginti, j 
o ypač lietuvių. Jei lietuvių kai- ] 
ba pražūtų, pražūtų ir lietuviai.! 
Nors Lietuva ir nėra laisva, mes j tė atėjo pas juos. Julytė papra-
tur ime stengtis savo kalbą ir į §ė močiutės, kad pasektų kokią 
kultūrą išlaikyti. | n o r s p a Saką. Močiutė pažadė-

Jeigu mes norime lietuviais j 0 j r p r a dė jo pasakoti, 
būti, reikia išlaikyti savo kai- V i e n ą k a r t ą ^ m a ž a 

bą. K a s atsitiks, jei lietuvių kai- m e r g y t ė ) v a r d u M a r y t e . v l s ą 
bos nebus? Atsakymas lengvas . g y v e n i m ą % n o r ė j o a r k l i u k o . 
- i r lietuvių tautos nebebus. B e | A r k l i u k a s fmįjų b ū t - r a u d o n a s 
kalbos t a u t a negali gyventi. T i k - , i r ^ ^ M j v a d i n t ų M R a u . 

Edi ta Vazalinskaitė, 
Montrealio lit. m-la, 
Kanada, "Liepsna" 

Sutvėr imas 
Berniukas klausia tėvą: 
— Tėveli, kodėl Dievas pirma 

sutvėrė Adomą, o paskui Ievą? 
— Matai, vaikeli, Dievas ne

norėjo, kad j a m k a s duotų pa
tarimų . . . 

GALVOSŪKIŲ NR. 33 
ATSAKYJyiAI 

I. Žiūrėkite brėžinį. 

ta i žmonės lieka. Tie žmonės į 
tik žinomi istorijoje. Ar būsime 
patenkinti būdami istorijos žmo
nės, kaip romėnai? Ne, nebūsi-

donlapiu". Kiekvienais metaia 
ji galvojo, kad Kalėdoms gaus 
arkliuką. Bet niekad negavo. 
Paskiau jos tėvelis numirė ir ji 

ra i mus nutautins. Užtat, jeigu i _ p a s a k ė močiutė ir išėjo i š į 

lės nariai Vnecueloje. |komunistas. Buvo gimęs 1907 fcliški; kūryboje. K. Bradūnas! m € ' n e S ^ m u s ų ^ ^ n e b u S ! į pagaliau gavo arkliuką. "Tu ŽU 
x Povilas Vyšnia, Nor th Bay, ! m - ' * k o m u m s t i n ę veiklą įsijun- į a p r a š o ūkininko gyvenimą trem- j N o r s Lfetnva y ra nelaisvėje, j n a i i k ą & r e i§kia? — paklausė 

_ Ont.. Kanada, dažnai mus p a r e - ! g ė j a u 1 9 2 3 m" 1 9 3 5 m - b a i S ė į tyje. Šių rašytojų poezijoje y r a , m e s č i a Amerikoje galime būti , m o č iu tė . "Ne" — atsakė July-
' mia aukomis, šiomis dienomis I ^ P 1 * ^ 1 1 ? komunizmo mokyk- j išreikštas ūkininko rūpestis savo! lietuviais ir gyventi pagal savo j t ė . <'Reiškia, jei kas nors nu

vyrą, u o s * ų i- ser.e.ių ' M * * j p . Vyšnia vėl atsiuntė 10 dol. ST1
 I a Maskvoje ir vėl buvo pasiųs- į z ^ X i e j ^ k a i p ^ n ^ . \ t au tos kultūrą. Žinoma, jeigu | miršta, ką tu labai myU, t a i 

siųskite: Manan Fathers* 6 8 8 6 , l a i š k u č h l : "Sveikinu visus ' D r a u - 1 t a s į UetttV^ destrukcijos dar- kas anksti keliasi, apžiūri ją ir m u s U kul tūra pražus, rusai t i k - : g a t m i k ą nors kitą labai mylėti, 
1 go ' tarnautojus ir redaktorius, \ bui. Buvo kelis kartus suimtas, i dirba. 

U i t i r toliau nepalūžti, m u s k a!fJ° 9 m e t u s - Pokario metais j P . Vaičiūno "Sėjėjas" apra-
Sviesti ir stiprinti tėvynės m e i l e ' g r į ž o ^ e t ^ o n ū* visą laiką ėjo ^ grūdų gėjimą. Grūdai simbo-
lietuvišku žodžiu išeivijoje". . . I zts&mE*3 pareigas. j Hzuoja naują gyvybę, kuri išMls 

Abu vaikus galima būtų atvežti Į Ta pačia proga pasiskundė blo-1 — Ok, Lietuvoje mirė Elena, iš žemės, 
ir į auklės namus. Skambinti i gu pašto patarnavimu, nes j Naudžiūnienė, mokytoja. 1&40 ! 
J. šoliūnui j "Draugą" —j "Draugą" dažnai gauna po kelis j birželio 15 d. su masiniais iš-į 
LU 5-9500. (sk.) . i numerius iš karto. įvežimais buvo išvežta į Sibirą, Į 

x Kelionė laivu no Karibn i x R ^ Nainytė - SaBn»We-' A l t a J * TO 3 m e t l * s ū n u m i - A t " ' 
> Kpiione la.v^ po K a n b u , ^ i a u n o a i o a -alikiusi Sibiro vargus po Chruš-

juras išvyksta iš Miami 1981: "*• v u a r a r K l UL' J a u n o s i o s ; s;„„ « ^ —.^ , r , ^ 
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Kilbourn Ave., Chicago. 111 
60629. (pr.) 

x J. šoliūno sedanai reikalin
ga auklė. Geros darbo sąlygos. 

m. lapkričio mėn. 8 d. — ren- ' k a r t o s "Draugo" skaitytoja, 
gia Susivienijimas Lietuvių Į b u v o a t v y 1 ™ s i į ; < D r a u f f "" n u " 

ciovo amnestijos grįžo į Lietu 
vą, sirguliavo. 

Kviečiam visus l i e - s i P i r k o ™LW™* leidinių ma-! - Sauliaus Sondeckio veda-
tuvius malonioms atostogoms. ž i e s i e m s skaitytojams už didesnę į mas kamerinis orkestras kon-
Informacija ir registracija per! f 
American Travel Service Bu-! x Regina Kučienė, P r a n a s , m i e s - u 

: certavo dešimtyje Ispanijos 

reau, 9727 So. Western Ave,, : Pranckevičius, K. Bradūnienė, 
Chicago, Ulinois 60643, telef. I Saulius Girnius, Ona l i t e r sk ie -
(312) 238-9787. r sk . ) ! 1 1 6 "Drauge" įsigijo naujausių 

• leidinių už didesnes sumas. 
x N>prieirdinti>ms — Ne--

X Emilija ir Liudas Valan
čiai, Oak Lawn, EL, aplankė 

Draugą" ir įsigijo įvairių leidi-

Ne-
mokamai klausa patikrinama i x 

penkte>dienian nuo 10 v. r. Iki 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St^ Chicago, H!. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Bateriy>s 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land * Associates* 950 Lake 
S t , Oak Park, m . Atdara tik 
plrraad., ketvirtad. h* ieštad. 
Td . 848-7T25. fsk.) 

— Tragiškai žavo Vytautas 
Stankevičius, žinomas meninis 
fotografas. 

Žengia per dirvą, vargų iš
purentą, 

Lauko sėjėjas ir saują vis 
semia — 

Ir nuo jo delno, galingo ir 
švento, 

Byra grūdai vis, lyg mintys 
į žemę. 

(Sėjėjas) 

mes norime, kad mūsų t a u t a ir 
kul tūra nepražūtų, mums reikia 
s tengtis išlaikyti savo kalbą. 

Lidija Gihydytė , 
Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 

m-los mokinė. "Žiburio 
spinduliai". 

PAMESTI ANČIUKAI 

kambario". > 
Birutė Abelkytė, 

Los Angeles lit. m-los I 
mokinė, "Saulutė" 

TURGUS 
Nuėjus į maisto krautuvę I 

(Supermarket), pasitinka mui»j 
lo, pudrų kvapas. Turi greitai Į 

Vaikai žaisdami parke iškasė t griebti vežimuką ir sekti nuro-
siaurą ir gilią duobę. Antis ve
dėsi p ro šalį ančiuKus. Trys 
ančiukai įkrito į duobę. Antis 

dytą taką t a rp surikiuotų pre
kių. Lentynose randi maistą, 
suvyniotą plastikoj ar aUumi-. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Birželio 10 d. 
1610 m. pirmieji olandų ko

lonistai išlipo Manhattan salo
je, dabartiniame New Yorke. 

1921 m. gimė Anglijos prin-

• Tingiai*!«> Ir taisome visų 
-fi* g stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti 3kAmbink:t*> Arvydui Kielai 
M 4.M-9655 arba 787 1717. 

(A.) 

nių. 
X Irene Harmrtevteh, Pascton, 

Mass.. Knights of Lithuania 
vardu, užsisakė anglų kalba 
naujausių leidinių apie Lietuvą 
už 148 dol. 

X Antanas Matattonfe, Pla t t - į 0 1 8 ^ y P * 8 -
subright, N . Y., P . Mažylis, 1 9 6 7 " • I z r a e l l s pritarė Jung-
Austra l ia N. Stravinskas, Chi- ^ T a u t u Paliauboms su Egip-
cago, J. Kabliauskas, O a k i ^ ' 
Brook. UI.. L. Krajauskas, New| 1 9 7 0 m - a P i e 100 žmonių žu-
Buffalo, Mich., P. Gudelis, H i n s - ' v o kovose tarp Jordanijos ka-
dale, LU., M. Čepulis, Philadel-. riuomenės ir partiTanų. 
phia. Pa., visi užsisakė naujau
sių leidinių, plokštelių ir medžio 
drožinių. 

1972 m. potvynio metu Rapid 
City, South Dakota, žuvo 236 j Nikolui, Jasonui, v* 
žmonės. 

liui, Dariui ir Vainiui patinka Dariaus-Girėno lit. mokyklos vyresniųjų skynų mokinių vaidinimas. 
Nuotr. G. Ptato 

H. Žiūrėkite paaiškinimą. 

Ų'JV3. J3W 
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TEL Trūkumai; l ) Ne tokie 
Į lapai ąžuolo gilėms. 2) Laikro-
'džio skaitlinės 10 i r 11 sukeis
tos vietomis. 3) Kompase rytai 

i ir vakarai sukeisti vietomis. 4) 
j Rūbų kabiklio viela ne ten įsuk
ta. 5) Vėžiui t r ūks t a žnyplių. 

IV. Vygrių ežeras. 
V. Žodis "Naf t a " y ra kilęs 

iš persų kalbos žodžio "Nafa-
ta" kuris reiškia "sunkti*". 


