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"AUŠRA" Mr. 26 (66) 

A. Statkevičiaus 
laiškas iš ligoninės 

(Tęsinys) 

Dar teismas mane kaltino, 
kad aš 1979 m. parašytoje kny
goje neigiamai atsiliepęs apie 
marksizmą ir socializmą. Teisin
gas pastabas daryti ir savo nuo
monę pareikšti bet kokiu klausi
mu man teisę davė TSRS Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo ra 

Į teko į valstybės saugumo darbuo 
; tojų rankas. 

Teismo metu dar buvau kalti-
namas, kad neteisingai nušvie-
čiau Lietuvos jaunosios kartos 
sveikatos būklę: ji esanti visai ge
ra, o aš rašęs, kad nuo 1950 m 
iki 1979 m. protiškai atsilikusiu 
vaikų gimimas padidėjęs net 12 

tifikuoti Tarptautiniai paktai. Jie kartų- Tokius duomenis pateikė 
leidžia savo nuomonę skleisti bet LTSR Centrinės statistikos vai 
kokiu būdu, nesilaikant netgi dybos viršininkas Lengvinas sa-
valstybinių sienų. ', vo brošiūroje, skirtoje "tik ta r 

Taip pat buvau kaltintas kaip nybiniam naudojimui". Ji buvo 
šmeižikiškų kūrinių autorius, gi- išleista Tarptautinių vaiko metų 
nąs A. Terlecką, J. Sasnauską, V. proga. Pagal švietimo ministeri 
Skuodį. A. Sacharovą, T. Velika- jos duomenis, protiškai atsiliku-
novą ir kt. Bet jų veikla buvo žo- šiems vaikams mokyklų skaičius 
dinė, tarybinių įstatymų ir Baigia per tą laikotarpį padidėjo 10 kar 
mojo akto ribose. Todėl reikalavi- tų. Dėl to ne aš kaltas, o tie, kū
mas juos paleisti buvo pagrįstas. 

Pagrįstas buvo ir Helsinkio gru
pės dokumentas, liečiąs Afganis
tano klausimą-

Teismas kaltino mane para
šius šmeižikišką raštą, kur tvir
tinama, kad 
persekiojami 
žmonės- Šitaip nerašiau. Tačiau 
taip derėjo parašyti, nes kelios de
šimtys vokiečių, gyvenančių Rad
viliškio rajone, labai daug kartų 
kreipėsi į valstybines įstaigas, kad 
leistų išvykti į VFR. Jiems tas 
taip nusibodn. kad kai kurie grasi
no net nusižudysią. Kokie S — 7 
vokiečių rašyti dokumentai, liudi
ją apie apverktiną jų būklę, pa-

rie neleido aktyviai kovoti prie 
alkoholizmą. J šią kovą įsijun 
giau prieš 20 metų. Tačiau blaivy
bės draugijos, kurią steigti leidžia 
Konstitucija, įkurti nepasisekė. O 
per tą dvidešimtmetį be pertrū 

Tarybų Sąjungoje, kio augo jaunosios kartos išsigi 
vokiečių tautybės, mimas. 

1979 m- spalio mėn. saugumie
čiai konfiskavo sąrašą daugiau 
nei 50 žmonių. pageidavusių 
įkurti blaivybės draugiją- Tuo bū 
du varžomas ir sveikų kūdikių gi 
mimas. Plačiu mastų vyksta sa
votiškas dvasinis tautos genoci
das. 

(Bus daugiau) 

Valstybės sekretorius Alexander Haig baigė pasitarimus su Azijos vadais. Savo kelionę jis baigė Naujoje Zelandi
joje, kur tarėsi su Anzus (Australijos, Naujosios Zelandijos ir US) bloko partneriais. Blokas derinti trijų valstybių 
politiką, palaikyti glaudžius ryšius. įsteigtas 1951 m. Kairėje 
Street, dešinėje — Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ministras Brian Talboys. 

PASITRAUKĖ KINIJOS 
PIRMININKAS HUA 

Bus paskelbtas Mao Tse Tungo įvertinimas 

NAUJAS IRANO 
REVOLIUCIJOS ETAPAS 

Ajatola kviečia Bani Sadrą sugrįžti 
i Teheranas. — Irane vyksta bu- j skelbė per radiją, kad ta žinia ne-
| vusio prezidento Bani Sadro ša- teisinga. Buvęs prezidentas dar 
j lininkų egzekucijos. Bani Sad- slapstosi Irane ir visi, kurie duos 
į ras, 47 metų, gimė vakariniame jam prieglaudą, bus laikomi kri-

Irane, Hamadano mieste. Jo tė- minaliniais nusikaltėliais, bus tei-
j vas buvo ajatola, įtakingas šijitų siami. Prezidento įstaiga buvo už-
j sektos dvasinis vadas. Bani Sadras daryta, jos tarnautojai pašalinti 
; anksti įsijungė į opozicijos prieš arba suimti. įvyko, ką preziden-
! šachą universitete "veiklą- Suim- tas pranašavo, - buvo įvesta nau-
tas dėl savo protesto veiksmų, j a diktatūra. Parlamento pirmi-
1964 metais jis išbėgo į Prancūzi- ninkas Rafsanjani, kalbėdamas į 

j ją. Cia baigė mokslus, tapo ekono- minią, patarė jai užmiršti Bani 
mistas ir visą laiką priklausė ira- Sadrą. ir nebešaukti - "Mirtis 

j niečių organizacijoms, kurios vei- Bani Sadrui!" Tada minia ėmė 
i kė prieš Irano šacho valdžią. Ka-
| da Irakas ištrėmė ten nuo šacho 
j policijos pabėgusį ajatola Kho-
meinį, tas irgi atvyko į Prancūzi-

I ją. Jį čia pasitiko Prancūzijoje gy-
. veną iraniečiai, jų tarpe Bani 
1 Sadras, buvęs užsienio reikalų mi- iįs tu partija turi Irane daug prie 
1 nistras Sadegh Ghotbzadeh bei |u_ tilc jie nesusiorganizavę, ta 
jau anksčiau iš valdančiųjų gru-

- Australijos užsienio reikalų ministras Anthony £ « P a r a u k ę s Ibrah im Yazdi. 
i Bani Sadras tapo vienu artimiau-

i • siu Khomeinio bendradarbiu, grį-
TBII Mg n i I ž° kartu su juo iš Prancūzijos į 
I KUfvti #%• Iraną ir buvo galingos Revoliuci-

- i nės Tarybos nariu. Prezidento 
I C W|CĮID rinkimuose Bani Sadras, neturė-

** W • ̂  w •% ; damas jokios partijos, gavo 75 

šaukti: "Mirtis Amerikai'"!" 
Stebėtojai sako, kad dar nevi

sai aišku, ar Irano dvasiškijai pa
vyks ilgai išlaikyti savo laimėtą 

mirtų senelis 
Fundamentą 

valdžią, ypač, jei 
ajatola Khomeinis 

~ , .-. . , . . . . 1 nuoš. balsų, tačiau nuo pat rinki-
j - Zambijos vyriausybe isake į . H a b u v Q s l i n a m a I s . 
! dviem amerikiečiams diplomą-. k m o r e v o l i u c i j o s t i j o s < k u r i s a . 
• t a m s i švaž iuot i per 24 v a i - J i e k a i - i i • •• i • • • ' • 

.\ J ,vo skyrius turėjo kiekvienoie me-
I tmami šnipinėjimu- »» — — -— - «.« . . , 
i • ' iceteje. Partijai dirbo visi dvasis-
j — Morton Halperin, buvęsjkiai, visų 

Nixono 

auKstas 

Kremlius svarsto 
Lenkijos klausimą 

Pekinas — Po ilgų atidėliojimų paskolų garantijos, sumažinti mui-
pagaliau prasidėjo Kinijos komu- tai- Sovietų Sąjunga kaip žinoma, 
nistų partijos centro komiteto tokių privilegijų negavo. 
plenumas, turėjęs įvykti pernai Vyriausybė pranašauja, kad, > tautinio saugumo tarybos narys j a s 
vasarą. Liepos i d. Kinija minės paskelbus lengvatas, prekyba su laimėjo bylą. Aukščiausias Teis- kuoja. 
partijos 60 metų sukaktį ir ta pro- Kinija labai pagyvės. Jei 1978 m-1 mas nusprendė, kad buv. vals 
ga laukiama partijos praeities prekyba siekė l.:14 bil. do l , tai j tybės prokuroras Mitchell ir pats: 
kelio apžvalgos paskelbimo. Ta 1979 m. ji paaugo iki 2.3 bil. dol. į prez. Nixonas turės sumokėti ne-
apžvalga ir yra svarbiausias ko- ' ir 1980 m. — iki 4-8 bil. dol. Vy 
miteto posėdžių tikslas. , riausybė tikisi, kad 

čiau nepasitenkinimas ekonomi
niais sunkumais ir netikra ateiti
mi Irane vis auga. 

Ajatola Khomeini pirmadienį 
paskelbė per radiją ilgą kalbą, ku
ri pranešė tautai apie Bani Sad
ro padalinimą. Kalboj buvo krei
piamasi į Bani Sadrą. Khomeims 
pareiškė, kad jis nenorėjo, kad 
įvyktų, kas įvyko. Jis ragino bu-
\usį prezidentą grįžti į revoliu
cijos globą ir gyventi rašytojo, 
manytojo gyvenimą. "Tu neklau
sei mano patarimų*', — kalbė-

, . , . . T . .o ajatoia. Aš tau sakiau nesusi-
dai, <une, pagal Irano tradici- ^ ^ i š t v i r k e l i a : s i r nusikaltė-
, ne nek meldžiasi, Kiek polif- ,. . - - tam 

šnipinėjimu-
maldos susirinkimų' 

administracijos ! v a da i . _ . „ , _ . . . . . . . . , . „ _ . , . : .. a ; c ,, 

įais, kurie tau atnešė nelaimę. 
Visada yra laiko atgailauti. Gr.žk 

Prasidėio varžybos tarp iranie- prie Alacho ir Alachas tave pri-
čių, kurie kentė "šacho diktatu- ims. Sugrįš tavo garbė, atgausi sa 

mažas sumas pinigų Halperinui, r*" n a m i e > k a s d i e n r i z i k a v o ' b u " v o d idumą" , - pasakė ajatola 

Neleis lenkams nukrypti nuo linijos 
ninkc Mao Tse Tungo nustatytų 
gairių, partijos vadovybė nutarė 
pripažinti jam didelius nuopel-

Maskva. — Kremliuje prasidė- miestus. Vokiečiai slepia savo žy-: nus partijos veikloje. Centro ko-
jo aukščiausios tarybos ir parti- gio prieš 40 metų žiaurumą, slepia; mitetas patvirtino, kad Mao bu
jos centro komiteto sesijos. Prezi- \ rusams padarytus nuostolius, nes vo didelis revoliucijonierius, daug 

• - ' r „,,• k,„-~ _„!,„„,.,.- ,N v ° sekam, policijos persekiojami Khomeini 
prekyba su Į kurio telefonas buvo sekamas, jo . 4< . ' . / ; , , . . ! 

Nors praktiškai Kinijos partijos Kinija 1984 m. pasieks 10 bil- dol.; pasikalbėjimai klausomi ' r v a «i iec , i J , fcurtc patosai gy-
vadovybė atsisakė buvusio pirmi-

Ieško kareiviu 
taikos priežiūrai 

Tarp Bani Sadrą rėmusių yra 
kairiosios studentų organizacijos 
"fedayeenai", "mujahedeenai" 
ir kiti marksistai, kurie išlakė sa 
vo organizacines struktūras dar 

1 pasakęs prisipažinti, nors jo advo-, *?*** ? a c h o , . p , [ i e š u s - K a d a iš kovų prieš šachą laikų. 

-Mark David Chapman. kur i s h e n o Livijoje, o sugrįžo tik pasi
ka i t inamas dainininko Lennon Į J ™ * ! /'evoliucijos vaisiais". 
| nužudvmu, teisme p r i s i paž ino ' M u l o s : r į * f ^ k i a i Itare <ad 
kal tu , 'nes jam Dievas du k a r t i ^ t u m a s R a k a m o s e ^sugadino 

Wellingtonas. — Sekretorius k a t a s n e p r i t a rė . Chapmanas nu-
Haigas. kalbėdamas su Naujosios' ^V (į L e n n o n . norėdamas pa-

dentas Brežnevas pasakė taryboje bijo, kad jų iškėlimas apsunkintų davęs Kinijos liaudžiai, tačiau Zelandijos ir Australijos užsienio^ g a r s ė t j , p a S akė prokuroras 
gan nuosaikią kalbą, kurioje pa- naujus karo pasirengimus, rašo kartu bus primintos ir Mao klai-
neigė užsienio tvirtinimus, kad "Pravda". : dos, kurių partija nutarė atsisa-
Sovietų Sąjunga siekia karinės Sovietų Sąjungos vadovybė pa- kyti, paskelbdama naują "ketu-
persvaros ar siekia didinti įtempi- rodė, kad ji negarantuoja lenkų rių modernizacijų'' kursą. 
mųs. partijos vado Stanislovo Kanios iš- Kinijos valdžios sluoksniai pa-

Sovietų spauda nemažina prieš j likimo vadovybėje. Sovietų spau- ; skelbė, kad pirmadienį iš partijos 
Lenkiją nukreipto "nervų karo". \ da, rašydama apie Kanią, kelis pirmininko vietos pasitraukė Hua 
"Izvestija" rašo, kad Lenkijoje | kart praleido jo titulą. Sovietų Guofeng. kuris ton vieton buvo 
veikia visokios rūšies politiniai spauda vis dažniau mini rusų au- paskirtas paties Mao. Sakoma, 

vyko kova prieš šachą, iraniečius 
dvasiškius, prekvbininkus. studen-
tus, tarnautojus ir vakarietiškų 

reikalų ministrais, ragino juos T _ i s p a n i j o s "karalius Juan C a r - ! n u o t a i k V n t e l e k t u a l u s j u n g ė \ j e " ] 

skirti karinių jėgų Artimųjų Rytų I l o s i š b u v o i įgo ninėje 13 vai. J is į! l a s t U s , a s - " ! ' • ' * • ! š a c h a -
taikos priežiūros kariuomenei. savo rūmuose atsimušė \ stilcli-! "̂ "ai athkus, vėl prasidėjo skaldy-

Prancuzų socialistų 
sąlygos komunistams 

Paryžius. — Prancūzijos socia-
Kaip žinoma, Sinajaus dykumoje,; n e s d u r i s i r geTokai susipiaustė į ™asIS- R e l l ? , n e partija, pasmau-' l i s t v p a r t i ,-o s v a dai pirmadienį pra 
pasitraukus Izraelio okupacinei; s t i k i a i s . Idodama savo organizaciniu tink- dėjo derybas su komunistų partijos 
kariuomenei, numatoma įvesti; , «,vivaldvbiu rinki- i ' l*™*i0 parlamento rinkimus, I d j Sakoma, kad prezidentas 
neutralias karines jėgas, kurių pu-, _ l t a h , ° f ^ LoVct , , i l S i g a l e J° vyriausybėje. Partijos va-

Z muo,e gera, pasirodė socialistų u j a t o l a B e h e s h t i , a p o v 7 r i a u 
partija. Romoje toliau hko komu-, d u ^ ^ ^ ^ D a r i a m e n t o ir. 

sę sudarytų JAV daliniai. Prane-
; Mitterrandas sutinka įsileisti į 
naują vyriausybę kelis komunis-

šama kad nei Australija nei Nau r ! " " > 7 "'~ . .' T . , u h l u teisėju kuris parlamento ir, tajųai l «italauia kad iip na-
vemia VISOKIOS rusies politiniai spauaa vis ctazmau mini rusų au- pasiunas paues .viao. MKoma, 3 a " , a ' ,. , " . . , . nistų burmistras ir miesto taryba ; • j t „:nz,,nca ,.,-C!1/iQ j 3 r v i l u s * i a c i a u re.Kdiaujd. n.<ia jie pa 
nuotvkių ieškotojai, jie spausdi- kas, pakeltas vaduojant Lenkiją kad centro komiteto posėdis ir bu « | Z e « a ^ j a nelinkusios isiveui M w 3 ,Į, „„JumaifcitaBgBp. į ~ į ^ g ^ . ^*J*Z< k e i s t v s a v o k i e t a ' a ' " m a s k v i n ^ 
na įvairius leidinius, nukreptus iš fašizmo jungo. Kremlius aiškiai j vo atidėliojamas, nes Hua kovo- j A r t > ™ ^ J > R v t u s • fuo S U P>" . m m 5 estuose prarado atstovus- !; Z ^ i ^ J ! T^™riv«i? rSp m S ' H n i i T K o m u n i s t u P a r t ^ ' a . ^ r i P.3" 
prieš komunizmą, dalina visokią pranešė lenkams, kad bet koks; jo dėl savo turimos pozicijos. Ko- : < i n t ' k a i KUr.'as a r a Y s a ' 1 S ' , 
nelegalią literatūrą. : nukrypimas nuo Kremliaus linijos, mitetas buvo sušauktas tik tada, A b u : r =*rai P r : t a r e «-<r" ' 

Naują pareiškimą paskelbė jau bus laikomas bandymu išeiti iš, kai vicepremjerui Dengui nebu-
anksčiau pasireiškę lenkų komu-i "socialistinės stovyklos 
nistų partijos "vanagai", susibūrę 
j "Katovicų forumą". Jo veikėjas I 
Leslaw Tokarski kaltina partijos: 
vadovybę, kad ji pritaria rezoliu- \ 
cijoms, smerkiančioms anarchijos! 
ir kontrrevoliucijos simptomus,! 

Afganistano pasakoja 

vo abejonių, kad komiteto dau
guma pritaria jo planui nutrauk-

<^w;*»ta i « i i r i a i £ £ I t f r > '5 i u s S u M a o l a i k o t a r P '« - Ma-
^ovietai suaauze ; noma> kad komitetas patvirtins 
du afganu kaimus ; Den^° P,anus i r paskirs naujuo-

& i ju partijos pirmininku dabartinį 
Pabėgėliai iš ; generalinį sekretorių Hu Yao-

1 ,i<; M-ie, b a n g Komitetas didele balsų per
svara priėmė Hua Guofengo at-

Islamabadas. 
tačiau nieko nedaro jiems paša-, 
linti. Jo straipsnvje "Per^pektv- k a d Paėjusią savaitę stiprios so 
wy" žurnale partijos vadai kalti- v i e t u aviacijos jėgos puolė du kai- * sfetatydinimą ir išklausė jo kal-
nami neveiklumu prieš s o c i a i i z . I mus prie Kandaharo miesto ir juos, ^ k u r i o j- e j i s p r i s įp a ž i n o p a d a 

mui svetimas ir priešingas ten
dencijas. 

Sovietų Sąjungoje plačiai pa
minėta II-jo Pasaulinio karo su
kaktis, 40 metų nuo "fašistų" in
vazijos. Įvairiose vietovėse buvo 
dedami vainikai, klausyta karo 
veteranų prisiminimų, keliami na 
cių žiaurumai. "Pravda" šia pro
ga kritikavo Vakarų Vokietijos 
politiką, naujų įtempimų kursty
mą, Amerikos ginklų priėmimą į 
savo teritoriją. Laikraštis rašo, 
kad Vokietijos žemėje vėl išstato
mos raketos, nukreiptos į I^nin-
gradą, Maskvą ir kitus sovietų 

visiškai sunaikino. Kaimai, atro
do, kaip po žemės drebėjimo. Juo
se laikėsi laisvės kovotojų grupės. 
Lėktuvai puolė ir kai kurias Kan-
daharo miesto dalis. Po lėktuvų 
puolimo, j nuteriotas vietoves įsi 

riui Haigui. kad sovietų ekspansi 
ja sudaro Azijai nemažą pavojų. 
Jiedu sveikino naujosios JAV vy
riausybės užimtą kietesnę liniją 
prieš sovietus, pagyrė Amerikos 
nutarimą aktyviau priešintis sovie 
tu užmačioms visame pasaulyje. 

Ispanų parlamentas 
leido skyrybas 

Madridas. — Ispanijos parla
mentas, nežiūrėdamas katalikų 
Bažnyčios opozicijos, nutarė už-

skyrybų draudimą. 

d i d t e , p i ^ o s klasės U H W 5 i u r ; f ± " ? * a l ' ° \ l P r ! r m L k 0 l
o r „ tane, turi parisakyti prieš sovie-. padidinti pirmos 

ręs daug klaidų. 
Valdžios sluoksniai atidengė,' baigti šeimų 

kad Hua Guoftng bandė mobili- Naujasis įstatymas įgalins apie 
zuoti senus partijos veikėjus, Mao!milijoną ispanų porų užbaigti le-
Tse Tungo ištikimus gerbėjus, galiai savo išsiskyrimus įr kurti. 

- . ,' I tačiau jam nepavvko. Hua išside- kas norės, naujas šeimas, 
verze sovietų šarvuočiai, pasako- .. . ' _ , ' , .. - , 

Į rejęs is Dengo, kad jie pasitrauks, i N u t C I S Č l a t v i 
į jei partijos vadovybė nepasmerks. x * 

ja afganai. 

t Mao ir paliks jį teisti istorijai. t Užsienio spaudos agentūros 
— Kolumbijoje komunistiniai) YVashingtono vvriausvbė krei-, praneša, kad sovietinis teismas 

t e romta i nusove t r is pohcuun- j ̂  į K o n g r e s a ' r a ! ? i n d a m a S U - i Latvijoje nuteisė l a t v i ų ž m o g a u s 
*cus> i telkti komunistinei Kinijai specia-' teisių gynybos sąjūdžio dalyvį 

— Britanijos parlamentas] lias prekybos lengvatas ir privi- 61-nerių metų amžiaus Yuri Bur-
svarsto įstatymą, kuris uždraus j legljas. Kinija taptų "labai privi- ;meister penki V;ika metų kalėti, 
kaliniams kandidatuoti į parla- lpgijuota šalimi", kuriai būtų ati- Teismo procesas įvyko .šiomis die-
mentą. daryti Amerikos bankų kreditai, Į nomis Rygoje. Burmeister buvo 

timo kainas iki 20 centų. Tam 
nepritaria pašto kainų komisija. 

— Naujosios Zelandijos prem
jeras Robert Muldon pareiškė 
kad jis pritaria JAV nutarimu1" 
parduoti Kinijai ginklų. Premje
ras lankosi Vakarų Vokietijoje. 

— Bengalijoje prezidento parei
gas einąs 74 m. Abdus Sattar bu
vo iškeltas kandidatu į preziden
tus, nors jis anksčiau sakė nekan
didatuosiąs nes esąs per senas ir 
ligotas-

— Sekretorius Haigas paskelbė 
Azijoje, kad Amerikon toliau bus 
įleidžiami pabėgėliai nuo komu
nizmo. Per ateinančius finansi
nius metus Amerika įsileis po 
12.000 per mėnesį. 

— Anglijoje Libijos pilietis ap
kaltintas teisme bandymu nužu-
dvti kitą libietį, dabartinės Libi
jos valdžios priešą. 

apkaltintas tariamu bendradar
biavimu su užsienyje veikiančia 
organizacija ir informacijų teiki
mu užsieniui. 

į tų intervenciją Lenkijoje ir turi 

Popiežiaus pleuritas 

amentas nusprendė, jog Bani 
Sadras netinka prezidento parei- Į^sus tabdyt i k o v ą p r i e § N a t o k a r i n h } 

^ o m s ' j jėgų stiprinimą Europoje. Tik 
Kai kurios Vakarų spaudos Į tada socialistai sutiktų dirbti vie-

agentūros spėlioja, kad Bani Sad- j name kabinete su komunistais, 
ras pabėgo į Turkiją, tačiau vaisi skelbia socialistų sluoksniai. 
tybės prokuroras Quoddousi pa- p rezidentas pakvietė laikinąjį 

premjerą Mauroy sudaryti pasto
vų Prancūzijos kabinetą, kuris bus 
paskelbtas šią savaitę. Rinkimų 
rezultatai parodė, kad socialistai 

Roma. — Gemelli medicinos1, laimėjo 491 vietos parlamente 
centro gydytojai nustatė, kad po-1285 vietas, komunistai gavo 44, de 
piežius Jonas Paulius II-sis gavo1 golininkai — 83 ir "giskardi-
lengvą pleuritą ir todėl jam bu- ninkai" — 64. 
vo pakilusi temperatūra iki 100.5 
laipsnių, paskelbė Vatikano spau
dos ryšininkas kun. Romeo Pan-
ciroli. Toliau tęsiami sveikatos ty 
rimai ir kol jie nebus baigti, nau
jų pranešimų spaudai nebus. Ma
noma, kad popiežiui teks pasilik
ti ligoninėje dvi sakaites. Pirma-1 
dienį vakare popiežius laikė savo 
kambaryje Sv. Mišias ir daug ii-, 
sėjosi. Gauti vaistai tuoj paleng-, 

KALENDORIUS 

Birželio 24 d.: Jonas KrikJt. 
Simplicija, Algimintas, Budytė. 

Birželio 25 d.: Vilimas, Febro-
nija, Mantminas, Bainutė. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 

ORAS 
Nepastovus -debesuotumas, vie-

vino paciento kosulį ir numušė ' tomis palis, temperatūra dieną 75 
karšti, pasakė kun. Panciroli. ii., naktį 60 1. 
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VYR. SKAUTININKAS 
PLK. JUOZAS ŠARAUSKAS 

Šiemet, birželio 26 d., mi
nime 40 metų sukaktį nuo 
mūsų Lietuvių skautų brolijos 
ilgamečio Vyriausio skauti
ninko pik. Juozo Šarausko 
tragiškos mirties. Tad susipa
žinkime su v.s. pik. Juozu 
Šarausku, jo gyvenimu. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainių 
apsk. 1893 metais. Taigi, 
šiemet jis būtų 88 metų 
amžiaus. Jei ne ta tragiška 
mirtis, gal šiandien jį tebeturė
tume gyvųjų tarpe. Baigęs 
gimnaziją, prasidėjus Pirma
jam pasauliniam karui (1914-
1918), pasitraukėį Rusijos gilu
mą, kur studijavo universitete. 
Vėliau buvo pašauktas į rusų 
kariuomenę. Baigė rusų caro 
Karo mokyklą ir, kaip karinin
kas, vadovavo rusų daliniams 
kovose prieš vokiečius. Sužeis
tas ir vėliau pagijęs, jis akty
viai dalyvavo Petrapilio lietu
vių seime ir išvietintų lietuvių 
veikime, ypač rūpindamasis 
lietuviais kar ia is , t a rna
vusiais rusų kariuomenėje. 

Karui pasibaigus, 1918 me
tais grįžo į Lietuvą ir tuoj 
ėmėsi valstybės atstatymo dar
bo. Lietuvos priešams grasi
nant Nepriklausomybės atsta
tymui, kartu su savo 3 broliais, 
savanoriu stojo į organi
zuojamą kariuomenę ir Kėdai
nių apylinkėse, vadovauda
mas apsaugos karių daliniui, 
gynėsi nuo Lietuvos gilumon 
besiveržiančių bolševikų, ir 
juos sulaikė prie Nevėžio upės. 
Už pasižymėjimą kautynėse J. 
Šarauskas buvo apdovanotas 
aukščiausiu lietuvio kario 
žymeniu — Vyčio kryžiumi. 

L i e t u v a i a t g a v u s 
nepriklausomybę, J . Šaraus
kas pasiliko tarnauti kariuo
menėje, ilgiausiai vadovauda
mas Spaudos ir Švietimo 
skyriui. 

Kada susipažino su skautų 
judėjimu, tikslių žinių netu
rime: greičiausiai dar būda
mas Rusijoje, nes karo metu 
ten skautai jau buvo žinomi. 
Juk ten ir pirmieji mūsų vado
vai — Petras Jurgėla, V. Šen-
bergas ir kiti — įgavo pir
mąsias skautavimo žinias. 
Nepriklausomybės meta is , 
dirbdamas kariuomenės šta
be, artimai dirbo ne tik karių, 
bet ir bendrai Lietuvos jauni
mo auklėjimo srityje: jo netie
sioginėje žinioje buvo ir nema
žas Lietuvos skautų būrys. 

1935 m., tapęs Lietuvos 
Skautų brolijos vyriausiu 
skautininku ir juo išbuvęs iki 
1940 metų bolševikų okupa
cijos ir Skautų sąjungos likvi
davimo, didžiąją savo to meto 
rūpesčių dalį atidavė skau
tams. Jį matydavome skautų 

vyčių sueigose, vadovų suva
žiavimuose, sąskrydžiuose, 
stovyklose ir kituose skau
tiškuose įvykiuose. Visur buvo 
tėviškai rūpestingas, atviras, 
darbštus, meilus ir nepapras
tai, ypač jaunimui, drau
giškas. Nors ir buvo aukštas 
kariškis, jis skautų gyvenimo 
įvykiuose visada dėvėjo skau
tišką uniformą, visada skauto 
vyčio lazdą. Jo pastangomis 
skautiški vienetai visoje Lietu
voje buvo gavę mokymui 
kar iuomenės naudo jamas 
ryšio priemones, kaip lauko 
telefonus, telegrafus. Jis tikė
jo, kad per skautavimą galima 
išauklėti jaunuolius gerais 
piliečiais ir tėvynės gynėjais. 

1940 m. birželio mėn. rusams 
okupavus Lietuvą, J. Šaraus
kas buvo atleistas iš kariuo
menės, o 1941 m. pradžioje jis 
buvo suimtas ir kalintas 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime. Ten nuolat tardomas, ir 
nustojęs iki tol buvusios stip
rios sveikatos, vokiečių — rusų 
karui 1941 m. birželio mėn. 23 
d. prasidėjus, su kitais kali
niais buvo išvežtas į Minską. 
Iš Minsko mirtininkų kalinių 
kolonoje buvo išvarytas toliau 
į rytus. Pakelėje, Červenėje, su 
daugeliu kitų lietuvių kalinių 
birželio mėn. 26 d. sušaudytas 
ir palaidotas ten pat bend
rame kape. 

Kuo gi mums svarbus v.s. 
pik. J . Šarauskas ir kodėl mes 
jį š i emet p r i s i m e n a m e ? 
Pirmiausia, jo vadovybėje 
Lietuvių Skautų sąjunga buvo 
aukštai iškelta kitų Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarpe, 
pažymint skautų reikšmę 
mažai lietuvių tautai. Jo rūpes
čiu mūsų skautai ir vadovai 
išvydo platesnį pasaulį, daly
vaudami tarptautinėse skautų 
jamborėse, stovyklose, Gilve-
lio kursuose, suvažiavimuose. 

Jis visada uniformuotas 
lankydavo mūsų skautų užsi
ėmimus, stovyklas, sąskry
džius, skiltininkų kursus. Jis 
nesididžiavo turėtu kariuo
menėje pulkininko laipsniu, 
bet savo sprendimuose visa
dos buvo tvirtas, drąsiai reikš
davo savo tikrą, lietuvišką 
nuomonę. 

Kartu su v.s. J . Šarausku 
kalėję ir Červenės žudynių 
lauke gyvi išlikę mirtininkų 
voros dalyviai pasakoja apie 
v.s. J . Šarauską tiesiog nuosta
bius artimo meilės, pagalbos ir 
savęs pasiaukojimo įvykius. Ir 
jau jausdamas artėjančią mir
tį, jis pasiliko tikras skautas, 
vis pasiruošęs padėti artimui ir 
tėvynei. Jo šviesus pavyzdys 
mums, skautams, visada pri
mins, kaip reikia mylėti savo 
gimtąją žemę, jos žmones. 

S. L. 

LSS Vyriausias Skautininkas Juozas Šarauskas žygiuoja Tarptautinėje skautų stovykloje A. 
Panemunėje, 1939 m. j . N u o t r v Augustino. 

Detroito broliai ir sesės dalyvavę ,.Senpilės" suvažiavime 
skautiškose susitiktuvėse. Nuotr. V. Bacevičiaus 

ŽYGIS I MIRTĮ 
Žemiau dedame Lietuvos 

kariuomenės kapitono O. 
Žadvydo, kartu žygiavusio 
mirtininkų kalinių voroje į 
Rusijos gilumą, žiupsnelį 
prisiminimų apie v.s. J. 
Šarauską: 

„Pulkininkas, vyr. skau
tininkas Juozas Šarauskas 
mirė tragiškai. Cia paminėsiu 
tik vieną epizodą iš jo pasku
tinių gyvenimo dienų — žygį į 
mirtį. 

Likimas lėmė kartu su 
Šarausku 1941 m. kalėti Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo IV-me 
mirtininkų skyriuje. Bet susi
tikti neturėjome galimybės, 
nes patekome ne į tą pačią 
kamerą. 

Prasidėjus vokiečių — rusų 
karui, IV-tas skyrius buvo 
evakuotas į Minską. Lietuvius 
politinius kalinius patalpino į 
vieną kamerą. Tarpe kitų 
pažįstamų, sutikau ir pik. J. 
Šarauską. Jis buvo fiziniai 
sumenkęs, žiaurių tardymų 
iškankintas, bet dvasiniai 
nepalūžęs . Po kalėj imo 
bombardavimo mus perkėlė į 
kitą korpą, mažesnę kamerą. 
Joje nepakako vietos sugulti 
ant grindų. Šarauskas, kaip 
prityręs skautas, ėmėsi inicia
tyvos. Nurodė guiti eilėmis, 
remiant galvas į galvas ir 
kojas i kojas, paliekant pasie
niais siaurus tarpus. Nors ir 
susispaudę, sugulėm visi. 

Evakuojant Minsko kalė
jimą į rytus, kaliniai buvo 
varomi pėsti. Kalinius kama
vo ne tik alkis, bet ir troškulys. 
Šarauskas rūpinosi nusil
pusiais. Iš stipresnių vyrų 
organizavo negalintiems eiti 
pagalbą: vesti ar nešti. Atsilie
kančius nuo voros enkavedis
tai pribaigdavo dviem šūviais į 
pakaušį. Pulkininkas kažin ką 
iškeitė su kriminaliniais kali
niais į saujelę cukraus ir 
duonos gabaliuką. „Tai bus 
mums vaistai", — sakė jis, — 
„paskui gal vėl pavyks ką nors 
sugriebti". Taip jis lakstė nuo 
vieno prie kito, kad tik nebūtų 
enkavedistų auka. Vienam jis 
duoda trupiniuką duonos, 
patardamas pakišti trupiniu
ką po liežuviu ir laikyti, nepra
ryti. Susidariusios seilės 
nuramins troškulį. Kitam 
duoda keletą grūdelių cukraus 
pačiulpti. 

Nuo Minsko atžygiavus 45 
kilometrus, kolona sustojo 
pušyne nakties poilsiui. Enka
vedistai įsakė išsirikiuoti eilė
mis po 30 žmonių, sėsti, nekru
tėti ir nekalbėti. Pradėjus 
kilnotis iš vietos, enakvedistai 
iš automatų paleisdavo seriją 
šūvių virš mūsų galvų. Šaraus
kas atsisėdo priekyje manęs ir 
pečius atrėmė į mano kelius. 
Jis, pamatęs ant plento veži
me pastatytą statinę, iš kurios 
enkavedistai gėrė vandenį, 
kreipėsi j greta sėdinčius, kad 
nueitų atnešti jam vandens. Iš 
tolimesnės Šarausko kalbos 
buvo aišku, kad jis jau prade
da kliedėti. Sutemus, buvo 
įsakyta gulti tose pačiose vie
tose. Prašvitus, pasigirdo 
komanda keltis. Nusigando
me, pamatę, kad pik. Šaraus
kas guli ant žemės sustingęs, 

nejuda. Pradėjome masažuoti, 
trinti, ir tokiu būdu atgaivino
me. Pusryčiams gavom po 
gabaliuką duonos. Žygio metu 
jį vedžiau, prilaikydamas už 
pažastų. Červenės kalėjimo 
kieme prie pastato sienos buvo 
įkasta medinė statinė lietaus 
metu bėgančiam nuo stogo 
vendeniui surinkti. Joje dar 
buvo vandens. Šarauskui 
įlipus statinėn, rėškučiomis 
sėmiau vandenį ir ploviau jo 
nugarą. Nusiprausęs gerokai 
atsigaivino, pareikšdamas, 
kad dar galės žygį tęsti. Deja, 
birželio 26-27 naktį jis buvo 
sušaudytas. 

Toje grupėje išlikę gyvi lietu
viai pasakojo, kad, išvarius iš 
kalėjimo, pik. Šarauskas dar 
gerai jautėsi. Bet, išgirdęs pir
mus revolverio šūvius, taip 
pergyveno, kad toliau eiti nebe
pajėgė. Lietuviai jį paėmė ves
ti už parankių, o vėliau bandė 
nešti. Bet enkavedistai įsakė jį 
paleisti. Šarauskas susmuko, 
ir enkavedistai dviem revol
verio šūviais jį nušovė. 
Sušaudytųjų lavonai palaidoti 
Červenės senkapiuose, bendro
je duobėje". 

V.s. Ona Siliūnienė — „mamunė-
lė", LSS Lituanistinio seminaro 
skautų vadovams,-vėms rėmėja. 

VYKSTA LSS 
LITUANISTIKOS 

SEMINARAS 

Pirmasis LSS lituanistikos 
seminaras skautų,-čių vado-
vams,-vėms šiuo metu jau 
vyksta „Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, MI. 

Sveikiname jo sumanytojus, 
organizatorius, vadovybę, 
lektorius ir dalyvius. Tikime, 
kad tai ne vienkartinis įvykis. 
Linkime, kad šios pastangos 
plėstųsi, tobulėtų ir taptų 
vyresniajam jaunimui skau-
tamokslio dalimi, sudominan
čia vis didesnį skautiško jauni
mo s k a i č i ų ir t u o m i 
prisidėdama prie lietuvybės 
išlaikymo ir gimtosios kalbos 
skautiškoje veikloje užtikri
nimo. 

Džiaugiamės, kad šias 
gražias pastangas įvertino jas 
piniginiai paremdami: Lietu
vių fondas, ASS Vydūno 
Jaunimo fondas, v.s. Ona 
Siliūnienė, Chicagos skau-
tininkių draugovė ir Cleve-
lando skautininkių draugovė. 
Pagarba ir skautiška padėka 
jiems visiems. Tikime, kad 
ateityje skaičiumi augs ne tik 
seminaro dalyviai, bet ir jų 
rėmėjai. 

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI 

LS S E S E R I J O J E 
LSS Tarybos Pirmijos 

posėdžio nutarimu, Sv. Jurgio 
dienos proga į vyresniškumo 
laipsnius pakeltos ir apdova
notos sekančios sesės: 

I paskau t in inkės laipsnį: 
v. si. Ingrida Civinskienė 
Clevelandas, v.sl. Faustina 
Bobinaitė, v.sl. Jūratė Jakai
tienė, v.sl. Regina Krišto-
paitienė, v.sl. Audra Kubiliū-
tė, v.sl. Bronė Nainienė, v.sl. 
Roma Norkienė, v.sl. Gražina 
T a l a n d i e n ė , f i l . A s t a 
Ramanauskaitė — visos iš 
Chicagos; v.sl. Rita Kaspu-
tienė — Detroitas; v.sl. Dalia 
Antanaitienė, Melbournas, 
Australia; fil. Teresė Gaide-
lytė — Omaha; v.sl. Danutė 
Garbaliauskienė — Toronto. 

I skau t in inkės laipsnį: ps. 
Nijolė Balzarienė — Chicaga; 
ps. Marytė Puškorienė — 
Clevelandas. 

I vyresnės skaut in inkės 
laipsnį: j.s. Irena Regienė — 
Chicaga, s. Albina Petukaus-
kienė — Clevelandas. 

I j ū r ų s k a u t i n i n k ė s 
laipsnį: j.ps, Bronė Stravins
kienė ir j.ps. Aldona Veselkie-
nė — abi iš Chicagos. 

Vasario 16 dienos proga 
apdovanotos: P a d ė k o s ordi
nu — v.s. Janina Mikutaitienė 
ir v.s. Nijolė Užubalienė — abi 
iš Chicagos. 

Už ilgametę skautų,-čių 
sveikatos priežiūrą stovyklose 
ordinu Už Nuopelnus su rėmė
jo kaspinu — Irena Kuzelienė, 
R.N. 

A.L.S. FONDE 
Jau pusantri metai, kai 

Australijoje veikia Australijos 
Lietuvių Skautų Fondas 
(ALSF), kuris kaupia ledas 
lietuviškam skautų auklė
jimui, lavinimui ir ugdymui bei 
jaunų vadovų paruošimui. 
Šiais metais sausio 2-11 dieno
mis suruošta Ažuolo-Gintaro 
vadovų mokykla praktiškai 
parodė, kad ALSF reikalingas 
ir naudingas. 

ALS fondą tvarko LSS 
Australijos rajono vadijos 
pakviesti asmenys ir tuntų 
pristatyti ats tovai . ALSF 
valdybą šiuo metu sudaro: 
pirmininkas — v.s.fil. Balys 
Barkus, ižd. v.s. Jonas Zinkus 
ir narys s.v.v.sl. Aloyzas 
Migus. Atstovai: Adelaide ps. 
Elena Bulienė, s.v.sl. Ridas 
Daukus, s. Vytautas Mačiulis, 
v.j.s. Vytautas Vaitkus, Vytau
tas Ladyga. 

ALSF lėšas sudaro aukos, 
mirusių pagerbimui (vietoj 
gėlių), aukos įvairiomis progo
mis, palikimai ir kt. Aukotojų 
pavardės skelbiamos spau
doje. Čekius ar Money Order 
rašyti: Lithuanian Scouts 
Funds in Australia. 

Aukų rinkimas nėra malonus 
ir lengvas darbas, bet labai 
reikalingas išlaikyti mūsų 
lietuvišką, skautišką jaunimą. 
Skautiškas čiū visiems auko
tojams, rėmėjams. Kviečiame 
prisijungti prie mūsų užsimoji
mų ir kitus tautiečius. 

ALSF valdyba 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
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RAKO 
STOVYKLAVIETĖS 

ADRESAS 
Michigano pašto įstaiga 

primena visiems, kad rašant į 
j aunimo stovyklas reikia 
naudoti pilną ir tikrą adresą. 
C h i c a g o s skau tų Rako 
stovyklavietės, kurioje vyks 
šios vasaros JAV Vidurio rajo
no stovykla, adresas yra: 
Camp Rakąs, 1918 E. Hawley 
Rd.. Custer, MI 49405. 

Palaimintas, kuris gali pasa
kyti: aš nušluosčiau ašarą. 

Giusti 
oesasas raSfc • • • M M I 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAH3S 

EB 
VINCAS BMZGYS 

Teisia daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, EL 

Visi teL 778-8060 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso ir buto: Otympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 fki 4 vai popiet ,a-,*. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9: antrad irpenkt 10-4 šeštad 10-3vai 

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 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto**« 1 v p p-
Ofiso tel RE 7 1168; rezk*. 239-2919. ^ 

Ofs HE 4 1818: Rez P * 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad .Ketvirtad irpenktad 
3 ik; 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAJtD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir šest 

Ofs. 7420255 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: 

111 NO VVABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą -v ' 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Rob-rts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 737-514* 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč • 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 « . 59 St. CMcag» 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel. REliance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Tret 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. namų 4484195, 

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

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt. 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Skaitymas laisvalaikiu — 
m 

KOVOJE PRIEŠ 
INTELEKTUALINI 
ANALFABETIZMĄ 

Labai dažnai Paryžius vasa
ros metu lieka tuščias. Prancū
zai išskuba atostogauti ir mies
te tada daugiau girdimos 
užsienio kalbų. 

Vasara — miestų ištuš
tėjimo metas. Neretai tas ištuš
tėjimas, deja, paliečia ir mūsų 
dvasinę būklę. Rodos, kad mes 
save atpalaiduojame nuo gal
vojimo ir mąstymo. Meškerės 
ir kiti laisvo laiko išnaudojimo 
instrumentai vasaros metu 
tampa neatskiriama mūsų 
„asmenybės" dalimi. Tačiau 
nepagalvojame, kad „žmogus 
ne vien tik meškere gyvas". 
Nors tiesa, kartais mus sąžinė 
graužia kai laiką lengviau pra
leidžiame negu pinigus. 

Užtat šiandien vertėtų susto
ti ir prieš išvykstant vasarinių 
atostogų reikėtų pagalvoti apie 
savo intelektualinės būsenos 
dykumas. Intelektualinis anal
fabetizmas jau pradeda pakir
sti mūsų šviesėjimo šaknis ir 
jam verta pasipriešinti. 

Anot mūsų filosofo dr. J. Gir
niaus: „Paprastas analfabe
tizmas yra nekaltas, nes jį 
sudaro atitinkamos socialinės 
sąlygos. Likusius analfabe
tais galima tik užjausti. Bet 
i n t e l e k t u a l i n i s analfa
betizmas yra pačių kaltė — kai 
galėjimas šviestis niekais 
nuleidžiamas, kai, vaizdingai 
tariant, liekama tamsoje prie 
atvertų vartų į šviesą (žiūr. Ide
alas ir laikas, 146 p.). 

* # # 

Jau caro laikais mūsų poetas 
skundėsi, kad mus okupantas, 
norėdamas visą tautą išlai
kyti tamsią ir juodą, atėmė 
didžiausią ginklą — raštą ir 
druką. Poeto skundas buvo 
teisus. Dr. Girniaus tvir
tinimas, kad paprastą analfa
betizmą sukuria ir palaiko 
socialinės sąlygos, yra gyveni
mo realybė. 

Didžiausia nelaimė mūsuose 
yra ta, kad šiandien mes lais
vame pasaulyje save patei
sinti dėl esamo intelektualinio 
analfabetizmo jau „išbėgome" 
iš argumentų. 

Jei mūsų didžioji tautos dalis 
prie Baltijos ir vėl gali ir turi 
teisę skųstis naujo okupanto 
Lietuvos tamsinimu ir juo
dinimu, tai laisvame pasau
lyje esanti tautos dalis savo 
sumasėjimo pateisinti negali 
niekuo. 

Kitados dr. J . Girnius per
spėjo ateitininkus, kad jie susi
rūpintų savišvieta. Jis teigė: 
„Intelektual inio analfabe
tizmo nugalėjimą laikau svar
biu uždaviniu, plaukiančiu iš 
mūsų organizacijos pasau
lėžiūrinio pobūdžio. Intelektu
alinis analfabetas (atseit, 
neskaitąs žmogus) gali apla
mai priimti bendruosius ideolo
ginius principus, bet jis ir šiuo 
atveju lieka be tikro pasau
lėžiūrinio rūpesčio. Nėra kal
bos, kad jis bendruosius ideolo
ginius principus išplėtotų 
sąmoninga pasaulėžiūra. Pa
saulėžiūra negali būti susi
kuriama tuštumoje. Susikurti 
pasaulėžiūrai reikia persi-
rungti su pagrindiniais pasau
lėžiūriniais klausimais ir todėl 
susipažinti, kaip šie klausimai 
yra sprendžiami. Kas bodisi 
knygos, tas neišvengiamai 
lieka pasaulėžiūrinis tam
suolis. Intelektualinis analfa
betizmas — tai drauge pasau
lėžiūrinis primityvizmas", 
(ibid. 146 - 147 p.). 

Nėra abejonės, kad šis mūsų 
filosofo perspėjimas tinka ne 
tik vienos ideologinės orga
nizacijos nariams, bet taip pat 
ir kiekvienam tam lietuviui, 
kuris pretenduoja į švie
suolius. 

Manding, šiandien mūsų 

politinėje veikloje besistumdą 
žmonės dėl savo veiklos lėkš
tumo ir beprasmiškumo gali 
kaltinti ne ką kitą, o tik savąjį 
pasaulėžiūrinį analfabetizmą. 
Juk kaip kitaip mes galėtume 
pateisinti politinį jų maniev-
ravimą, keičiant politines par-
tijas arba atstovaujamas 
ideologines organizacijas, daž
niau negu moteriškas kojines. 
Neturėjimas tvirtos pasaulė
žiūros išduoda jų primity
vizmą. 

O taip neturėtų būti. Esame 
„prie atvertų vartų į šviesą". 
Tiek daug progų, tokios pui
kios savišvietos sąlygos. Aukš
tas gyvenimo standartas ši
tame krašte įgalina mus 
naudotis nepaprastu kiekiu 
laisvalaikio. Rodos, taip ir 
norėtųsi su ta knyga sušukti: 
„Imkite mane ir skaitykite!" 

Skaitymui organizuotos 
veiklos nereikia. Čia yra kiek
vienas paskiras lietuvis savo 
laiko ir pastangų viešpats. 
Reikia tik noro ir pasiryžimo. 

O vis dėlto organizacinė ir 
visuomeninė talka ir skaitymo 
populiarinime gali būti labai 
vertinga padėjėja. Pora pavyz
džių. Neretai, ypač jaunimo 
tarpe, girdime nusiskundimų, 
kad jis nebenori susirinkime 
dalyvauti, nes ir vėl teks „klau
syti neįdomių paskaitų". Tad 
ir verta klausti: kodėl gi nepa
bandyti paskaitininką pa
keisti įdomia ir vertinga kny
ga? Kodėl negalima vietoje 
paskaitos turėti knygų disku
sijas? Juk numačius susi
rinkimui laiką, galima savo 
nariams pranešti, kad jie pasi
ruoštų tam susirinkimui — 
ateitų susirinkiman perskaitę 
nurodytą knygą. 

Vėlgi žinome, kad kai kur 
jau keliolika metų aktyviai 
veikia knygų skaitymo grupe
lės. Jų veiklos tikslas — knygų 
skaitymas ir mėnesinės disku
sijos. Tokioje veikloje nesi
varžome nei dėl pozicijų, nei 
dėl titulų. Veiklos ginklas ir 
aktyvumo skatintojas — gera 
knyga; nesvarbu kokios tau
tybes toji knyga bebūtų. Vie
nintelis reikalavimas — kny
gos gerumas ir grupelės narių 
pasiruošimas diskusijoms per
skaitant nurodytą knygą. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO 
SĄJUNGOS POLITINĖ KONFERENCIJA 

(Tęsinys) 
Iškeldamas katalikų Bažny

čios vaidmenį Pabaltijo klausi
mo nagrinėjime, James O'Neill 
nusiskundė bažnyčios neveiks
mingumu. Anot jo, tikinčiųjų 
padėtis Lietuvoje turėtų būti 
s v a r b i a u s i a s k a t a l i k ų 
Bažnyčios „užsienio reikalų" 
klausimas. Jis patarė organi
zuotai reikalauti moralinės ir 
kitos paramos iš bažnyčios 
hierarchijos, bet pridūrė, kad ir 
čia negalima tikėtis per daug 
teigiamo atgarsio, o reikia iš 
pagrindų sudominti eilinius 
JAV tikinčiuosius Lietuvos 
būkle. Tam ypač naudinga 
būtų Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikų anglų kalba plati
nimas. 

Reportažas ir pastabos 

LINAS RIMKUS 

* * * 

Keista kaip dažnai mes ragi
name savo tautiečius pirkti 
lietuviškas knygas, o beveik 
jokių pastangų nerodome kny
gų skaitymo skatinime. Atro
do, kad knygos nupirkimu mes 
visa išsprendžiame: lietuviš
kos knygos išlaikymą ir, svar
biausia, savęs švietimąsi. O 
taip nėra. 

Graudu, kad, kartais užkly-
dus į knygomis turtingo pi
liečio namus ir pavarčius kele
tą knygų, pamatai, jog tas 
pilietis dar nė knygos puslapių 
nesupj austė. Taigi knygų pir
kimas dar negarantuoja jų per
skaitymo. Žinoma, turime ne
mažai žmonių, kurie knygomis 
išdekoruoja savo namus; 
svečių ir savęs apgavimui. 

Yra ir skaudžių nuotykių. 
Štai, neseniai „Drauge" skai
tėme tokį dalyką: „Visus nuste-
b ino n e p a p r a s t a s salės 
skambumas, net gaila, kad tą 
salę reikia įruošti knygynui, o 
ne koncertams". 

Gaila. Ir mums gaila, bet ne 
„salės skambumo", o žmonių 
dėl jų tamsumo 

Esame vasaros angoje. Ir 
mūsų „Paryžiai" ištuštės. Iš
važiuosime atostogauti. Kaip 
būtų miela, jei mūsų vienas 
kitas tautietis vietoje meš
kerės pasiimtų vertingą knygą 
ir ją paskaitytų. Žinia, naudos 
bus mažai, jei tą knygą panau
dosime tik nosies uždengimui 
nuo karštos pliažo saulės. 

J . šol iūnas 

Baigdamas James O'Neill 
prisiminė įvykį vienoje žydų 
konferencijoje. Ten kai kurie 
pradėjo skųstis nuovargiu ir 
nesugebėjimu surasti išradin
gų būdų garsinti žydų perse
kiojimą sovietų Sąjungoje. Jis 
toliau pakomentavo, kad 
žydams yra daug lengviau, 
negu lietuviams — jie nori tik 
išvykti iš Sovietų Sąjungos, o 
mes norime, kad sovietai 
išvyktų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Jeigu kas iš mūsų esa
me pavargę, tereikia prisi
minti to senyvo kunigo žodžius 
apie bažnyčios ateitį Lietuvoje 
— „... Aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės". 

Pe te r Bridges 
praneš imas 

Po James O'Neill pranešimo 
' kalbėjo JAV Valstybės depar
tamento Rytų Europos sky-

t riaus viršininkas Peter Bridges. 
Jo pageidavimu, kalbėjo „off 
the record" — neoficialiai. 
Tačiau kelis dalykus galėjo pa

reikšti vyriausybės vardu. 
Visų pirma, jis pakartojo ofici
alią JAV politiką ryšium su 
Pabaltiju — kad JAV ne
pripažįsta nelegalaus Lietuvos 
Latvijos ir Estijos inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą — 
ir pabrėžė, kad šis nusi
statymas buvo persvarstytas 
prezidento Reagano vyriau
sybei perėmus valdžios va
džias ir priimtas kaip dalis 
JAV užsienio politikos. 

Toliau Peter Bridges padarė 
pareiškimą apie Pabaltijo 
kraštų diplomatinių tarnybų 
JAV-ėse padėtį. Paminėjęs, 
kad Reagano vyriausybė yra 
persvarečiusi Carterio vyriau
sybės sprendimus šiuo klau
simu, jis tęsė: „Jau kurį laiką 
susirūpinta Pabaltijo kraštų 
diplomatinio atstovavimo 
JAV-ėse klausimu. Klausimu, 
kuris išplaukia iš mūsų reika
lavimo praeityje, kad Pabaltijo 
kraštų diplomatiniai atstovai 
būtų tarnavę 1940 m. kaip Pa
baltijo kraštų vyriausybių 
atstovai. Mes esame, be abejo
nės, giliai susidomėję Pabaltijo 
diplomatinio atstovavimo 
JAV-ėse tęstinumo problema. 
Mes esame peržiūrėję savo 
elgimosi liniją šiuo klausimu, 
ir, džiaugiuos pasakęs, manau, 
kad esame priėję patenkinamo 
sprendimo, kuris leis Pabaltijo 
kraštų diplomatiniam atsto
vavimui JAV-ėse gyvuoti dar 
daugelį metų". 

Savo neoficialiuose komen
taruose P. Bridges kiek ilgiau 
sustojo prie Lenkijos įvykių ir 
jų įtakos kaimyniniams kraš
tams, ypač Sovietų Sąjungai. 

Pasak jo, Lenkijos įvykiai 
ilgainiui privers Kremliaus 

vadovus rimtai ieškoti refor
mų, nes nei invazija, nei 
okupacija neišspręs Lenkijoje 
besivystančios ekonominės 
krizės. Be to, jis pastebėjo, kad 
katalikų Bažnyčios ir kitų 
institucijų vaidmuo Lenkijos 
visuomeniniame gyvenime 
gali paveikti politinių jėgų są
rangą Sovietų Sąjungoje. 

Praktiškai veiklai mažai 
siūlymų padarė. Tačiau jis 
buvo truputį nustebęs, kodėl 
Vytauto Skuodžio suėmimas ir 
teismas neiššaukė didesnės 
reakcijos išeivijos lietuvių 
tarpe. Jo manymu, Vytauto 
Skuodžio atvejis turėtų būti 
lietuvių cause celebre, turint 
mintyje jo dvigubą pilietybę. 

Helen Sen p r a n e š i m a s 

Peter Bridges baigus kalbėti, 
trumpą pranešimą padarė Hel
sinki Watch organizacijos 
Rytų Europos viršininkė Helen 
Sen-Doyle. Ji papasakojo Hel
sinki Watch organizacijos 
kūrimosi istoriją bei pagrin
dines veiklos gaires. Toliau H. 
Sen padarė pora pastabų apie 
Lietuvos Helsinkio suta
rimams stebėti visuomeninę 
grupę bei giminingas grupes 
kitur Sovietų Sąjungoje. 

Anot jos, 1979 m. pradėtos 
represijos ryšium su pasi
ruošimu olimpinėms žai
dynėms Maskvoje tęsiasi, 
nepaisant Madrido kon
ferencijos, kuri, buvo tikimasi, 
turėjo priversti sovietus nuo
saikiau elgtis su rezistentais. 
Iš tikrųjų, atsitikę atvirkščiai, 
per pastaruosius šešis mėne
sius buvo suimti 46 disidentai. 
Šių represijų dėka Helsinkio 

JAV Valstybės departamento Rytų Europos skyriaus viršininkas 
Peter Bridges, JAV LB Visuom. reik. tar. narė Aušra Zerr ir PLB 
pirm. Vytautas Kamantas. 

stebėtojų didelė dalis jau kalė- pažinimas su JAV LB išleista 
jime. Sudėtinis kalėjimo termi- Bronio Kaslo knyga „La Li
nas — 261 metai. thuanie et la Seconde Guerre 

Mondiale" (Lietuva ir Antra-

Lietuvos Helsinkio grupės 
padėtis tik atspindi platesnę 
Sovietų Sąjungos padėtį. Iki 
šiol šeši grupės nariai yra su
imti, paskiausias jų — Vy
tautas Vaičiūnas, tespėjęs 
dalyvauti Helsinkio grupės 
veikloje vos penkias savaites, 
buvo suimtas 1981 m. vasario 
mėn. 

H. Sen taip pat pastebėjo, 
kad kai kuriais atvejais Lietu
vos padėtis yra išskirtinė. 
Katalikų Bažnyčios bei apla
mai tikėjimo susijungimas su 
tautiniu sąjūdžiu yra išugdęs 
bene vienintelį tikrai plataus 
masto rezistencinį sąjūdį vi
soje Sovietų Sąjungoje. Tačiau 
ji taip pat pridūrė, kad aplamai 
kova už žmogaus teises Sovie
tų Sąjungoje pasidarys dar 
sunkesnė ateityje, prieš jai 
palengvėjant. 

V a k a r o p r o g r a m a 

Po Helen Sen pranešimo 
konferencijos dalyviai išsi
skirstė vakarienės, po kurios 
vėl susirinko Turtle Bay resto
rane apatinėje salėje tęsti 
konferencijos programos. 
P r o g r a m ą s u d a r ė sus i -

sis pasaulinis karas), kurį 
padarė dr. Elona Vaišnienė, 
bei simpoziumas apie Pabal
tijo valstybių interesų pa
laikymą Jungtinėse Tautose, 

Helen Sen 
kuriame dalyvavo Batuno 
(Baltic Appeal to the United 
Nations — Baltų žygis prie 
Jungtinių Tautų) tarybos na
riai: pirm. Juta Ristsoo (estė), 
Ints Rupners (latvis) ir Gintė 
Damušytė. 

Aptardama dr. Kaslo knygą, 
dr. Vaišnienė pastebėjo, -kad 
iki šiol labai trūko veikalo apie 
Lietuvą Antrojo pasaulinio 
karo metu prancūzų kalba ne 
tik dėl to, kad prancūzų kalba 
yra viena iš vadinamųjų diplo
matinių pasaulio kalbų, bet 
taip pat dėl to, kad nemaža 
dalis vadinamojo Trečiojo 
pasaulio, kur vyksta didžiausi 
sovietų kėslai, kalba pran
cūziškai. Be to, ji pastebėjo, 
kad veikalas taikomas pran
cūzų kultūros žmogui; veikalas 
kreipia didžiausią dėmesį į 
Lietuvos valstybingumo klau
simą. Anot dr. Vaišnienės, 
prancūzų kultūros Žmonės la
biau identifikuojasi su vals
tybe ir giminingomis sąvo
komis, negu Šiaurės Amerikos 
pamėgta žmogaus teisių sąvo
ka. 

(Bus daugiau) 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 
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Po S. Urbono mirties 1968.XI.18 „Darbininko" 

savaitraštyje parašiau nekrologą, kurio vieną kitą iš
trauką pacituoju: 

„1950 m. lapkričio mėnesį po šaunių išleistuvių 
nuoširdžiai atsisveikinau su Urbonu, Merkeliu, Vasi
liausku ir daugelio kitų šeimomis bei naujai susi
draugautais bičiuliais Great Necke ir ilgam ilgam 
išskridau į Chicagą. Čia mane pradėjo pasiekti 
naujai atgaivintas ,Karys\ gimstąs anoje šiltoje 
Urbonų pastogėje Didžiojo Kaklo miestelyje. Atei
davo ir S. Urbono laiškai. 

„Turiu raportuoti apie didžiulį ,Kario' pasi
sekimą. Plačiai neskleisk, kad nebūtų nereikalingo 
pavydo, bet iš 3,000 jau tik šimtinė beliko kasdieni
niam atskiriem skaitytojam patenkinti. Australija, 
Anglija, Belgija tegavo du trečdaliu prašomo kon
tingento..." 

Po kelių mėnesių atėjęs kitas laiškas alsavo dar 
didesniu optimizmu: 

,Gali drąsiai skleisti, kad Karys varo 4,000. 
Gegužės 22 d. (1951 m.) reikia pasiekti 5,000.1 taiką... 
Už straipsnius atsilyginsime. Tik dar truput) laiko ir 
kantrybės. Pergalė užtikrinta!' 

Tačiau, .Kariui' plačiau pražydus, Great Necko 
tolumoje stojo tyla. Visokių gandų buvo. Bet žinia 
apie ankstyvą Onutės Urbonienės mirtį buvo tiesiog 
trenkianti. Po to sekė kita žinia: kapitonas Simas 
Urbonas palūžo nerviškai, jis psichiatrinėje ligo
ninėje. Taip staiga sudužo lietuviška sala Steam-

boat gatvės gale (ten Urbonai gyveno), Great Necko 
miestelyje. O kur jaunasis atžalynas, kurio linksma 
vaikystė ir jaunystė skambėdavo šiltoje tėvų pasto
gėje? 

Po keliolikos metų tylos šį rudenį Dirvoje paste
bėjau kapitono S. Urbono kreipimąsi į skaitytojus. 
Jis ieškojo savo parašytų knygų ,Kariūno atsi
minimai' ir kitų. Po ilgo laiko tai buvo pirmoji žinia, 
kad Simas gyvas, kad jis vėl ruošiasi plunksnos 
darbui. Rengiausi jam parašyti laišką, pasveikinti, 
pasiūlyti kokią nors paslaugą. Tačiau lapkričio 
pabaigoje (1968 m.) dienraštis Draugas pranešė, kad 
kapitonas Simas Urbonas, globojamas sūnaus inži
nieriaus, mirė ir jau palaidotas..." 

Taip baigėsi Onos ir Simo Urbonų neilgas gyve
nimo kelias Amerikoje. Ir jų likusių vaikų-našlaičių 
iki šiol nepavyko susitikti, nors prisiminimai apie tą 
šeimą dar ilgai liks mintyse. 

Tais laikais nuosavas automobilis dar buvo 
labai retas svečias ir, reikalui esant, reikėdavo tai
kytis prie draugų, kurie šiaip taip jau turėjo įsigiję 
kokią nors, kad ir pigiausią, riedamąją priemonę. 
Great Necke vienas iš pirmųjų savąjį automobilį 
įsigijo Kęstas Miklas, ilgainiui iškilęs į aktyvius 
visuomenininkus, ilgesnį laiką vadovavęs BATUNO 
organizacijai New Yorke, tarnyboje taip pat aukštai 
iškilęs. Kęstas Miklas ir buvo mano artimiausias bi
čiulis Great Necke. Tai vyras ir su kultūrinio darbo 
patirtimi, nes Vokietijoje buvo Lietuvių Tautinio, 
vėliau „Dainavos" ansamblių administratorius. 
Apsukrus, kaip čigonas, bet kartu ir labai draugiš
kas. 

Tad jo automobiliu ir ekskursuodavom maršrutu 
New Yorkas—Brooklynas—New Jersey, o vieną 
vasaros sekmadienį su Merkeliais pasukom ir į Long 
Island iškyšulio gilumą, į tuometinių žymiųjų mūsų 
rašytojų bei įvairių sričių meno darbuotojų, atvy

kusių iš Europos, globėjų Lapienių kurortą Stony 
Brook vietovėje. Ne kur Lietuvoje, o Stony Brook 
vasarvietėje tada pirmą kartą susipažinau su 
biržėnu poetu Adolfu Meku. O kai vėliau išėjom pasi
vaikščioti į vasarvietę supančių žalių laukų platybę, 
Aleksandras Merkelis čia laukų ramybėje išsirinko 
vieną idealią, romantišką vietą, kurioje užsidaręs 
svajojo rašyti kažkurią naują monografiją. Tai 
kruopštusis Tumo-Vaižganto ir Antano Smetonos 
monografijų autorius. Tačiau svajonės svajonėmis ir 
pasiliko — čia ne Lietuva su savo valstybės iždu, 
kuris lėšomis paremtų tokius užmojus, o Amerika, 
kur duoną tenka pelnytis ne plunksna, bet paprastu 
daržininko-sodininko darbu pasiturinčių ameri
kiečių soduose. 

Taip vakare pilni įspūdžių ir grįžom į tikrovę, į 
Greta Necką, virš kurio naktimis taip pat plevena 
skaidrios žvaigždės, o sodų vėsuma teikia malonią 
atgaivą, kol ankstų rytą suskamba žadintuvas, ir tu 
keliauji j surinkimo vietas, iš kurių rangovas savo 
8unkvežimėliu tave paima ir netrukus visai dienai 
darbuotis nuveža į kurio nors pono sodą. Dažnai 
visai dienai pasilieki ten vienas ir, lenkdamas že
mėn ilgus sodrios žolės rėžius, gyveni paskendęs 
įvairiose mintyse apie toli pasilikusius tėvus bei 
gimines, iš kurių jau penkeri metai nėra jokios žinios 
dėl Stalino nuleistos uždangos per Europą, pagalvoji 
ir apie tas merginas, su kuriomis prabėgo savait
galis Brooklyne ar kur nors New Jersey piknikuose. 

O kiek tokių įdomių kelionių su Kęstu Miklu 
buvom sukorę. Juk jų metu susipažinom ir su tam
siaplauke Amerikos lietuvaite Elenute, kuri vėliau 
tapo Kęsto žmona, o pats Kęstas, perėjęs vaisingus 
visuomeninės bei kultūrinės veiklos dirvonus, po 
daugelio metų ėmė vadovauti net šauliams. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 24 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
BAISUSIS IR RYŽTO 

BIR2ELIS 

Bostone Lietuvių B-nės inicia
tyva 'buvo suroganizuotas bai
siojo birželio išvežimų ir Lietu
vos sukilimo minėjimas. Minėji
mas vyko birželio 13 d. Pradė
tas šv. Miliomis už žuvusius ir 
kenčiančius Sibire Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo salezietis ku
nigas Sabaliauskas. Labai gražia
me pamoksle lygino žydų kan
čias Egipte ir Babilonijos nelais
vėje su mūsų kančiomis. Žydai 
ir iki dabar švenčia ne tik savo 
džiaugsmo, bet lygiai ir kančios 
šventes. Tai esą labai prasmin
ga, todėl verta minėti ir mūsų 
tautos ir valstybės tragediją ir 
kančias. 

Parapijos salėje minėjimą pra
dėjo LB apylinkės pirm. Aloy
zas Astravas, primindamas mū
sų tautos genocidą, kad Sibiras 
yra nuklotas lietuvių didvyrių 
kaulais, kad Lietuvos istorija mi
nės mūsų kankinius ir didvyrius, 
kurie kovojo ir žuvo dėl Lietu
vos laisvės. Kun. Sabaliauskas 
sukalbėjo maldą. Prelegentė, bu
vusi Sibiro kankinė, Elena Jučiū-
tė pradėjo anglikonų kunigo žo
džiais, kuris parašė knygą apie 
Lietuvą ' 'Land of Crosses", kad 
Lietuva yra kryžių ir kankinių 
šalis. Lietuvos didžioji tragedija 
prasidėjusi 1940 m. birželio 15 

i pasivaišinti. 
Į šį minėjimą šiais metais su

sirinko gerokai daugiau, negu 
anksčiau. 

P. Žičkui 

T H E BALTIC H O L O C A U S T 

„The Baltic Holocaust" vardu 
birželio 14 d., sekmadienį, įvyko 
demonstracija Bostono mieste 
prie miesto rotušės. Demonstra
ciją organizavo latviai, bet buvo 
pakviesti estai, lietuviai ir net 
ukrainiečiai. 

Miesto rotušėje ant plačios ir 
ilgos praeinančios verandos rin
kosi kalbėtojai, suneštos vėlia
vos. Latviai sunešė net 10, o lie
tuviams ir estams buvo leista tik 
po vieną. Žemai apačioje šios 
tribūnos prie mūro sienos buvo 
pastatytas didelis stalas lyg al
torius, o virš jo kabojo balto ber
žo didelis kryžius. A n t stalo de
monstrantai dėjo gėles. Ant mū
ro sienos buvo ištemptas didelis 
baltas kaspinas su užrašu: „The 
Baltic Holocaust. 600,000 Dead 
and Deported". O ž e m i a u kal
bėtojų tribūnos užrašas: „Free-
dom for Estonia, Latvia, Lithua-
nia". Žemai rotušės aikštėje bu
vo apie 400 demonstrantų. Daug 
moterų pasipuošusios tautiniais 
rūbais. 

Demonstracija buvo pradėta 
Amerikos himnu. Tada pakvies
tas Harvardo universiteto prof. 

d., kada sovietai okupavo Lie- Į D o u š l a s C«>P« vadovauti de-
tuvą. Toliau kalbėjo apie baisiuo- , monstracijos programai. Buvo 
sius išvežimus, apie Lietuvos su- Perskaityta Mass. gubernatoriaus 
kilimą, apie Laikinąją Lietuvos vy 
riausybe, kurią nauji okupantai 
Vokietijos naciai panaikino, apie 
vėl sugrįžusią sovietų okupaciją, 
kurioje vėl vyko baisūs išvežimai, 
apie partizanų kovas; kaip 1948 
m. gegužės 22-23 dienomis vėl 
vyko dideli išvežimai; apie Sibi
ro stovyklose ir tremtinius, kurie 
gyvena ne stovyklose, bet negali 
grįžti į tėvynę. Esą lietuviai okup. 
Lietuvoje labai džiaugiasi pasi
traukusiais į vakarus savo bro
liais ir sesėmis. Kai kas čia saką, 
kad partizaninės kovos okupaci
jose buvusios beprasmės. Tai esą 
netiesa. Partizanų kovomis laimė
ta daug. Pristabdyti išvežimai. 
Okupuotoje Lietuvoje jau poka
rio laiku išaugusi nauja karta 
esanti labai patriotiška. Ragino 
ir mums išeiviams nesiskaldyti, 
o dirbti vieningai mūsų tautos ir 
valstybės ateičiai. 

Meninėj daly inž. Kazys Ša
rūnas paskaitė Bernardo Braz
džionio, Jono Aisčio, Kazio Bra-
dūno ir Stasio Santvaro jautrios 
kūrybos, kuri priminė tuos var
gus, kančias ir ilgesį tėvynės ir 
jos laisvės. Solistas Benediktas 
Povilavičius, akompanuojant 

sevics sukalbėjo invokaciją. Kai-! 
bėjo tautybių atstovai. Lietuvių 
jaunas inž. Almis Kuolas, guber
natoriaus atstovas Tautinės ap
saugos brig. generolas Clamens, 
jaunas amerikietis Littman, ku
ris studijavo Varšuvoje kaip pa
sikeitimo studentas. Jis labai vy
kusiai supažindino su komunisti
ne sistema. Jis buvęs apgyven
dintas su kitu ..studentu" viena
me kambaryje, bet anas nieko 
nesimokęs, o tik sekęs jį. Visi kal
bėtojai kalbėjo apie baisų geno
cidą, kuriuo rusai nori sunaikin
ti tas pavergtas tautas. Brig. gen. 
Cramer sakė, jog jūs išgyvenot ir 
pažįstat tą baisią sistemą, kalbė
kit savo vaikams ir visam pasau
liui apie ją, kad jis praregėtų. 
Kiti savo kalbose sakė, jog Ame
rikos žinių tarnyba šališkai in
formuoja, ar ir visai nenori kal
bėti apie komunizmo daromus 
baisumus ir pavojų laisvajam pa
sauliui. 

Miesto valdybos buvo labai 
gerai įrengta garsiakalbių siste
ma. Kalbėtojų žodžiai aidėjo vi
soje aikštėje, atsimušdami į Go
vernment Center didžiųjų mūrų 
sienas. Tačiau miestas sekmadie
nį buvo apytuštis ir turbūt ma
žai kas girdėjo kalbėtojus ir jų 
įspėjimus apie komunizmo pavo
jų visam pasauliui. 

Po visų kalbėtojų buvo sugie
doti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnai. Apačioje netoli to „al
toriaus" buvo sudeginta Sovie
tų Rusijos vėliava. Dviejų tele
vizijos stočių filmininkai filmavo 
visą demonstraciją. Deja, vaka
re tik 7-tas kanalas per žinias 
pusės minutės laike perdavė 
trumpą žinutę apie šią demonst
raciją. Sekančią dieną Bostono 

Edward J. King proklamacija, 
prezidento Ronald Reagan laiš
kas. Tada 'atvių rev. Lauma Zu- didieji dienraščiai nė vienu žo

džiu neužsiminė apie Šią de- Į giasi i tų šokių grupes. Tai rei-
monstraciją, nors >jiems buvo pra- • kia išnaudoti to jaunimo lietu-
nešta ir duota medžiaga. O gal viskam švietimui, kurio pagrin-
žodis "holocaust" priklauso tik Į das — lietuvių kalba. Dabar lie-
vienai tautybei? , tuv'ų šokius atlieka net šveica-

Iš lietuvių dalyvavo: Moterų j rai ir kt. Lietuvių tautinių šokių 
klubo narės :r šaulės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais. Dalyvavo 

grupės turėtų skirtis nuo kita
taučių sudarytų tokių grupių sa-

Ivaškų tautinių šokių sambūrio vo dvasia ir kalba. Lietuvių tau-
šokėjai su plakatais, daug vyčių, tinių šokių grupių paskirtis — 
Lietuvių plakatuose buvo užra- ne tik šokti, bet taip pat išlaiky-
šai: „Communism brings only ti, stiprinti ir ugdyti lietuvybę, 
slavery, not freedom", „Lithua- Lietuvių kalbos pakeitimas tose 
nians born free, not for Soviet Į grupėse anglų kalba lietuvybę 
slavery", „ W e give blood for! ne stiprina, bet silpnina. 
freedcm", "Dissident Petkus for 
Nobel Peace price", „Ūgly Rus-
sian Bear get out of Lithuania", 
„Soviets murdering priests in Li
thuania" ir daug kitų. 

P.Ž. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

SCAVELLI & SONS 
CEMENT CONTRACTORS 

Paving & sealing driveways. Water-
proof foundations. Commercial & re-
sidential — Fully insured. 

TeL — 582-8869 

CLASSIFIED ADS 
P A R D A V I M U I 

IBM Dictating Recorder, portable, bat-
tery operated $25.; Wang desk-top 
calculator with electronic package, $25. 
Victor electric calculator, $20.; Royal 
office model typewriter, $65. Misc. 
office furniture. TeL 582-3019. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

LIETUVIŲ AR A N G L Ų 
KALBA 

„Laisvės Varpas", perdavęs 
platų reportažą iš Amerikos ry
tinio pakraščio lietuvių tautinių 
šokiu šventės Hartforde, Conn., 
su ištraukomis iš sveikinimo kal
bų, pabrėžė, kad toji šventė iš
kėlė taip pat principinio pobū
džio klausimų. Vienas jų, —kal
bėjo programos vedėjas Petras j _ 
Viščinis, — tai kalba, kuria tau- i lllllllllllllinillllllllinillllllllllllllllllllllll 

10% — 20% — »0% pigiau mokeatt 
ui apdrmudą nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 

FRAHK Z A P 0 L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

FOR RENT — 6 LARGE ROOMS 
(3 bedrooms), heated. 2nd fl. Adults. 

TeL — 656-8763 

į ISNUOM. apstatytas kambarys su vi
sais patogumais. Marąuette Parke. 

Skambint 476-2473 

ISNUOM. 4 kamb. apstatytas batas 
angliškam beismente, Marąuette Pke. 

Skambint 476-2473 

MISCIOLIANfiOUS 

R E A L E S T A T B 

miiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiHiiiiiiuiiiiinr 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

DMCOME TAX 
Notariatas — VerOnai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2*33 
l l l l l l l l l l l l l l l i lHl l l l l l i 

tiniu šokių prupės mokomos. Pa
sirodo, kad kai kurios jau veda
mos an?lų kalba. Vargiai tai gali
ma pateisinti. Lietuvių tautinių j 
šokių grupės turėtų ne tik moky- Į 
ti tautinius šokius, bet taip pat 
įkvėpti lietuvišką dvasią ir prisi
rišimą prie lietuvių kalbos, be 
kurios sunku išlikti geru, sąmo
ningu lietuviu. Ištikrųjų tautinių 
šokiu grupės —tai lituanistinio 
švietimo praplėtimas. Neužmirš
kime, kad mūsų tautiniai šokiai 
yra tiek mėgiami ir populiarūs, 
kad mūsų jaunimas mielai jun-

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W . 69 S t , teL 776.1486 
HIIIIIIHHHIHIHIIllllllllUIIUIIimUlUI'HI 

MOVIMO 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-806S 

M » « « > > « • • 

DAŽAU NAMUS 
Dekoruoju kambarius, {rengiu rūsius. 
Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
brangiai. Skambint po 4 vai. popiet 

TEL. — 597-3643 
»•*•• H M 

3-jų butų mfir. Evanston*. 20 metų. 
Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir 
universitetų. $130,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Iaoame Taz 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 83S-S5S8 

KNYGŲ M Y L Ė T O J A M S 
Gantas nedidelis kiekis "Nidos" išleista knyga: 

1. PIRASIS NEPRIKLAUSOMOS L I E T U V O S DEŠIMT
METIS 1918-1928. Parašė : P . Klimas, K. P. Kemėžis, 
J. Purickis, J. Savickis , M. Yčas. 1955 m., 174 psl. 
Kaina $3.30 

2. DfiL MŪSŲ SOSTINĖS. Mykolas Biržiška ( B Vil
niaus darbo ats iminimų) . 1962 m. 246 psl. Kaina $4.40 

3. DĖL MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
jusios žaizdos). 1967 m. 3 1 2 psl. Ka ina . . . . $4.40 

4. SENASIS V I L N I A U S U N I V E R S I T E T A S . Mykolas 
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl. 
Kaina $3.30 

5. LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS SAKMĖS. Jonas Balys 
1956 m, 192 psl. Kaina $3.30 

6. SNIEGO PLATUMOS. Novelės . A lb inas Baranaus
kas. 1955 m. 274 psl. Kaina $3.30 

7. D U MEDINIAI IR T R Y S GELEŽINIAI KRYŽIAI. 
Antanas Šukys. (Ats imin imai iš L ie tuvos Nepriklau
somybės kovų 1919-1921 m e t a i s ) . 1964 m. 376 psl. 
Kaina $4.40 

8. KARALIŠKA D I E N A . Kazimieras Barėnas . Novelės. 
1957 m. 254 psl. Ka ina $3.30 

9. TAIKA A T E I N A Į S L Ė N Į . Irena Joerg. Romanas. 
1957 m. 138 psl. Ka ina $2.30 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiimiiiiiim 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

GOSIMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. «9th SU, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
TeL — 925-2737 

t Vytautas Valantinas 
iniiiinniimiiiiiiiiiiniuiinmmiiiiiinim 

SIUNTINIAI] LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4056 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 827-5980 

^ = = •ii.a^«a.8.",T,ĮTsrg.- <TBY: •.••Įac-.-tTTST 
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M. A. Š I M K U S 
1NCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, te l . 254-7450 

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

kitokio blankai. 
•mirmffnTnrrmunmiinmtuimimiiiHi! 
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A V I L I M A S 
1 M O V I N G 

K a i n a . . • . _ . . • _ • $520; Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376. 1882 arba 376-5996 
i 

Kaina , $3.30' *»t»tmiiiimmimitnntminnnimnmn 

$5.50 

10. MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis. Atsiminimai. 
1966 m. 192 psl. Kaina $3.30 

komp. Jeronimui Kačinskui, pa-111. ŽEMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius . 1961 m. 
dainavo: „Tušti palikti namai' 285 psl. Kaina $4.40 

12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS n d. Ignas Končius. 1961 m. 
240 psl. Kaina $4.40 

13. KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felbc Timmer-
manas. 1957 m. 190 psl. Kaina $3.30 

14. VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana. Apysaka. 1964 m. 144 
psl. Kaina $2.20 

15. INTELIGENTU STALAS. Novelės . Antanas Tulya 
1980 m. 178 psl. Kaina $6.60 

16. POLITINE S Ą M O N E LIETUVOJE IR J O J E ATSI
SPINDINČIOS KRAŠTO A T E I T I E S VIZIJOS. Alek
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais. 
1980 m. 100 psl. Kaina $2.20 

17. GYVENTŲ D I E N Ų PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
ME PETRAPILIO P R A G A R E 1918-1920. Prof. Vik
toras Biržiška. 1980 m. 110 psl. Ka ina . . . . $5.50 

m n ^ j s « ^ ištnkrŲJų, 1 1 8 . GROŽVYLĖS MEILfi. Apsakymai ir apybraižos. Pet
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 psl. Kaina . . . $2.20 

19. PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI. Kazys Musteikis. 
1970 m. 126 psl. Kaina $2.50 

20. SU MINIJA Į BALTIJĄ. Ats iminimai I d. 1962 m. 
210 psl. Kaina $3.30 

21. ŠVIESA LANGE. Romanas . Juozas Kralikauskaa. 
1960 m. 248 psl. Kaina $4.40 

22. MILŽINŲ R U N G T Y N Ė S E . Atsiminimai . 1940-1944. 
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina . . $4.50 

23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
—1940. Mykolas Vai tkus . 1968 m. 278 psl. (V to
mas I dalis). Ka ina $4.40 

24. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Ats iminimai 1918 
—1940. Mykolas Vaitkus . VI t o m a s H d. 278 psl. 
1968 m. Kaina $4.40 

25. D A U B B K E S I N T E L I G E N T A I . Romanas I t Petro-
i nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psL Kaina . . . . $4.40 
26. DAUBIŠKES I N T E L I G E N T A I Romanas II t Petro

nėlė Orentaitė. 1932 m. 173 psl. Kaina . . . . $4.00 

„Nuplasnok" ir „Kur prapuolė 
tas kelelis". Visos dainos grąži
no mus i mūsų tėvynę, j gim
tuosius paliktus namus, kuriu 
nuostalgiškai ilgisi visi. 

Pirm. A. Astravas biagiama-
jame žodyje sakė, kad yra mūsuo
se, kurie jau pradeda pamiršti 
tuos šventus mūsų tautos reika
lus. Gi mes prie to dar galime 
pridėti Kruščiovo žodžius, ku
riuos jis pasakė lankydamasis 
Amerikoje, kad jis lengvai susi
kalba su turtuoliais kapitalistais, 
bet sunku susikalbėti su darbi
ninkais, liaudimi. Ir ištrikn 
liaudis turi daugiau idealizmo. 

Buvo sugiedotas Lietuvos him
nas, o tada prim. Astravas padė
kojo A. Daukantienei-Moriarty 
ui paruošimą vaišiu ir jos duk
roms Ingai ir Dainai, kurios čia 
patarnausiančios ir kvietė visus 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* programos M WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
paaktadienio perduodama nuo 4 va! 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
•tat). Šeštadieniais ir sekmadieniais 
tao S: 30 iki t: 30 vai. ryto. 

Telef. 434-1413 
1490 AM 

7194 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 

27. SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 1969 m, 204 
psL Kaina • • $ 4 4 0 

28. KARNAVALO AIKŠTĖJE Nove lės . Juozas Švaistas. 
1972 m. 284 psL Kaina $5.00 

29. PRISIKĖLIMAS. Romanas. A l ė Rūta. 1968 m 206 
psl. Kaina . ( $4.40 

30. BAUSME. Novelių rinkinys. J u r g i s Gliaudą. 1980 
m. 150 psl. Kaina $7.70 

31. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Alg irdas Landsbergis. 
1956 m, 176 psl. Kaina $4.40 

32. GEORGIKOS. Publijus Vergil i jus Maronas. Vertė dr. 
A Rukla . 1975 m. 428 psl. K a i n a $6.50 

33. TDBOTO-GALD2IO-METAI. Kazimieras Barėnas. 
1969 m. 438 psl. Kaina $3.50 

34. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963 
m. 368 psl 

35. TAIKOS RYTAS. Novelių r inkinys. Jurgis Gliaudą. 
1972 m. 230 psl. Kaina $4.40 

36. LAIMĖS IEŠKOTOJAI. Novelės . Irena Joerg. 1962 
m. 262 psl 

37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965 
m. 496 psL Kaina 

38. SAULĖS GRĮŽIMAS. Novelės . Aloyzas Baronas. 
142 psl. 1964 m. Kaina $3.20 

39. PAVASARIO LIETUS. Romanas. Aloyzas Baronas. 
262 psl. 1968 m. Kaina $5.50 

40. P E R GIEDRA IR AUDRĄ. Ats iminimai 1909-1918 
Mykolas Vaitkus. 272 psl. K a i n a $4.40 

41. M7LFORDO GATVĖS ELEGIJOS. Jonas Aistis . 200 
psl. Kaina $4.40 

42. N U S K A N D I N T A S 2EEDAS. Nove lės . Juozas Titinis. 
200 psl. 1970 m. Kaina $3.30 j ' Į '' ' " 

43. BĖGIAI. Novelės . Kazys A lmenas . 120 psl. 1965 j N A M V APŠILDYMAS 
m. Kaina $4.40 l s t a t a u naujus pečius ir vandens šil-

44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės . Liudas Do
vydėnas. 235 psl . 1974 m. Ka ina 

45. D A N G U S DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918-
1919 m. Juozas Švaistas. 3 2 5 psl. 1967 m. Kaina 

46. P U R I E N O S PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
mai. Pulgis Andriušis. 158 psl. 1963 m. Kaina . 

47. JAUNOJI L I E T U V A Poema. Maironis. 118 psl. 
1963 m Kaina 

48. D A I N A IŠ KITO GALO. (Su A n t a n o Gustaičio abso
liučiai tobulai sueiliuota krit ika) . Pulgis Andriušis. 
134 psl. 1962 m. Kaina 

49. BASKOMOS LIEPSNOS. Is tor inis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina 

50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Is tor in is buities romanas. 
Fabijonau Neveravičius. II d. 320 psl. Kaina . 

51. SUŽALOTIEJI. Romanas. A n t a n a s Rūkas. 246 psl. 
195S m. Kaina 

52. P A G U O D A Akimirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
la. 428 psl. 1974 m. Kaina $4.40 

53. PAGUODA. Akimirksnių kronikos, n d. Bronys Rai
la. 374 psl. 1974 m. Kaina $4.40 

54. P A G U O D A Akimirksnių kronikos. U I d. Bronys 
R a i l a 387 psl. 1975 m. Kaina $5.50 

55. P U T I N A S MANO ATSIMINIMUOSE. M. M. Myko
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina . . $8.80 

LEMONTE 
Parduodama skalbykla — 

L A U N D B O M A T 

su namu. Skambint 257-5214 

D Ė M E S I O "~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s * 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 -

Spaudai parengė Klemensas Jura 

Tai lietuvio karo kapeliono dieno
raštis Antrojo pasaulinio karo metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinoia gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, TL 60629 

$3.30 i 

$5.50 

$3.30 

$3.30 

$3.30 

$4.40 

$4.40 

$4.40 
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P LU MBI N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
I l t i iUHIH l l l l l lHHI I I l IU iJ lHHmi l I lU l lU I I I 

Jytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius ] gazinius. 

ALBE* BANYS, Telef. 447-8806 

> • < • • » i 4 » m• » » i m • 

VA LOME 
KILIMUS K B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
Tisų ruiių grindis. 

Tel — RE 7-5168 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
t o krašto negeroves bei pavo
ja* ir tiesia kelius į saugi] visų 
gerbūvį 

Kaina kietais viršeliais 
minkitais — $ 8 3 6 , 

Knyga gaunama ir 

I&96, 
. . . . 

Drauge. 

ME 

iiiiinimrmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiu 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis p.ačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
-Jimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiii 

• • » - • • • « • • • * 

Perskaitę "Draugą", duokite 

ji kitiems pasiskaityti . 

D Ė M E S I O ! 

Užsakymus s iust i : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Chica
go, IU. 60629. 

Pastaba: 
Užsimokėsite 
laikykite. 

Užsakant knygas per paštą — pinigų nesiųsti. 
- gavę sąskaitą, š į sąrašą išsikirpkite ir pasi-

Aleksandro Pakalniškio knygos: 
"MES GRĮŽTAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5. 
"METAI PRAEITYJ". Prisiniinimai. Kaina $5.00 
"ŠĖMAIČIAI". Etnografija, kaina $4.00 
"STUDENTO DD3N0RAŠTIS". 1936-1940 Kaune. Kaina $5. 
"GYVENIMO P A K E L E S " Prisiminimai. Kaina $5.00 
"PLUNGE". Miestas, žmonės ir įvykiai. Kaina $5.00 

Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE", Ą5Ą5 W. 6Srd 
Street, Chicago, IŪ. 60699. 

Vieną užsisakant, reikia pridėti 9 5 e t p a l t o ir įpakavimo 
išlaidom. B e to, Illinois gyventojai dar prideda 6% valstijos 
mokesčio. 



Bendra vokiečiu ir lietuviu akcija E. Maul paskaitė lietuviškai šiuos ruošti pikniką Vasario 16 gim-
žodžius: "Sveikinu visus lietuvius, nazijos parke-

M. Dambriūnaitė-Šmitienė 

Buvę ilgamečiai Vasario 16 gimnazijos mokytojai Kazys ir Herta Motgabiai 
nepaprastai džiaugiasi laimėję 5 kg. dešrą, o VLS reikalų vedėjui J-. Lu
košiui (vidury) jau sužadinąs apetitas. Nuotr. J. Dėdino 

Mes laimingi turėti JŪSŲ gimnazi
ją pas mus. Mes jums padėsime"- j 

Programą išpildė vokiečiu evan-! 

gelikų parapijų chorai, Vasario 
16-sios gimnazijos tautiniu šokiu j 
grupė ir solistė V- Hermanaitė iš i 
Muencheno. Programai pasibai
gus, lietuviu vardu kalbėjo LB Ro-
movos apylinkės pirmininkas A. 
Lipšys. 

Vokiečiai ir lietuviai kartu j 
dirbdami, pardavinėjo gėrimus, 
kepė dešreles ir pravedė loteriją. 
Šokiams grojo Huettenfeldo muzi- j 
kantas. Loterijos geriausias lai-: 
mikis — dviratis teko kun. Skė- j 
riui, gimnazijos mokytojui. Pas I 
vokiečius būna tvarka- Ateina 12 į 
vai. ir jie jau keliauja namo. Lie-! 
tuviai nepripratę prie tokios tvar į 
kos, dar ilgai linksminosi salėje. >. Huettenfeldo kaimo viršaitis E. Maul į įteikti, progai esant, kaip meni-
Tokia lietuvių tvarka susidomėjo j atidaro bendrą lietuvių ir vokiečių pa-1 ninko dovaną pasiuntinybės 

LIETUVOS PASIUNTINYBE 
DĖKOJA 

Pastaruoju laiku pasiuntiny
bė gavo eilę dovanų. 

J. Kapočius atsiuntė Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos išleis
tų Lietuvos žemėlapių du pake
tėlius, kaip dovaną pasiuntiny
bei informacijos tikslams. 

Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla atsiuntė pasiuntinybei 
savo gražiųjų leidinių, kaip 
Lietuvių Fondo dovaną. Po to t į 
ta pati leidykla atsiuntė dr. Vi-
tolio E. Vengrio kūrinį — Li-
thuanian Bookplates — Lietuvių 
ekslibriai. 

Šiomis dienomis Austrą Puzi-
nienė padovanojo penkis Povilo 
Puzino kūrinių albumus, skirtus 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 24 d. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA liūdi, mirus 

A . f A. 
DR. MARIJAI KRASAUSKAITEI, 
ir nuoširdžią užuojautą reiškia velionės seseriai 
IRENAI KRIKŠČIŪNIENEI, kitiems artimiesiems 

ir velionės draugams. 

--.-

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti 

Huettenfelde, Vakarų Vokieti- Kuebler, Hesseno parlamento 
joje neseniai įsisteigė lietuvių pa
rapijos komitetas. Motinos dienos 

ir kai kurie vokiečiai, prisijung- į vasario šventę, 
darni prie lietuvių ratelio. 

Nuotr. J Dėdino 

Gegužės 14 d. komitetas pra
nešė šios šventės pelną: 3,143,18 

gyvenimo dalis praeina darant ' 

narys dr- Greiff ir Lampertheimo 
burmistras dr- Pfeiffer su savo pa-

proga, šis komitetas kartu su vo-1 vaduotoju Dieter. Šventę atidarė 
kiečių katalikų parapija planavo! viršaitis E. Maul. Jis priminė, kad j DM- Pavasario šventė buvo ap-
organizuoti minėjimą. Tačiau E. i šis kaimelis jau 27 m. priglau- i rašyta vokiečių spaudoje. Komi-
Maul, vokiečių parapijos pirmi-1 džia pavergtos tautos narius. Lie-1 tetas, suorganizavęs pavasario ^ 
ninkas ir naujai išrinktas kaimo j tuvių gimnazija papildo šio kai- j šventę nutarė kas du mėnesius į ^ a n t r a —didesnė dalis 
viršaitis, pasiūlė vietoj Motinos > mėlio kultūrinį gyvenimą ir taip i suruošti panašius renginius, k a d i n e ( j a r ' a n t niĘ^0> įr beveik per vi-
dienos minėjimo suruošti platės- i pat išgarsino šį kaimą- Priminė,: butų juiolatos atkreiptas aėmesys. 
nio mąsto renginį, pavasario šven! kad neseniai į Huettenfeldą šuva- j vokiečių spaudoje- Šitokia rėkia
te, kurios pelnas būtų skiriamas j žiavo daug žymių vokiečiu vai- į ma paskatintų atsakingus pareigu 
lietuviškam reikalui. Abiejų ko- i džios atstovų- Juos sukvietė Lie- i nus greičiau paskirti reikalingą 
mitetų nariai greitai surado bend- j tuvių Bendruomenė, kuri šventė \ paramą bendrabučio remontui 
rą tikslą lietuviams ir kaimo vo-'• savo gimnazijos jubiliejų. Tokiu j Huettenfeldo komiteto P1*™*" 
kiečiams — Rennhofo pilį. Lietu- j būdu ir kaimas buvo pagerbtas, urną sudaro R. Schaefer, A. Rich-
viams šį pilis tarnauja kaip bend-j Atsiprašęs, kad dar nespėjo iš- i ter, A. Lipšys ir A. Šmitas. Birže-
rabutis ir VLB valdyba bei Vasa- į mokti laisvai lietuviškai kalbėti, lio mėnesį komitetas žada sū
rio 16-sios gimnazijos kuratorija 

Visi mes skundžiamės, kad gy
venimas yra per trumpas, o iš 
tikrųjų — turime daugiau laiko, 
neąu mokame sunaudoti: i ^ d A l ^ T " . . _..»;._. ±"***;-"" 

* . . . , jnybei, kurios patarnaus mfor 

svečiams. 
Lietuvos atstovas dr . S. A. 

Bačkis nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukščiau išvardytiems 
geradariams už taip iabai vertin
gas dovanas Lietuvos pasiunti-

macijoms apie Lietuvą. 

ą gyvenimą mes darome ne tai,' 
ką turėtume daryti. 

Seneca 

Visi žmones nori gyventi ilgus 
metus, bet niekas nenori būti se
nas. 

Swift 

jau keleris metus stengiasi gauti 
iš vokiečių valdžios paramos pa
grindiniam remontui- Ši pilis yra 
kaimo simbolis, taip, kad ir kai
mo žmonės yra suiteresuoti jos iš
laikymu. Tad vietoj Motinos die
nos dienos rengimo komiteto bu
vo sudarytas komitetas pilies at
statymui paremti. I talką buvo 
pakviesti vokiečių evangelikų pa
rapija ir VLR Romuvos apylin
kė. 

Komiteto pirmoji akcija buvo 
surengti pavasario šventę gegužės 
9 d. kaimo salėje. Šventės šūkis: 
gelbėkit pilį! Komiteto nariai daž
nai rinkdavosi aptarti šventės ei
gą ir pasiskirstyti darbais. E. Maul 
ir A. Šmitas banke atidarė sąskai
tą aukoms pilies remontui. Huet
tenfeldo vienintelės gazolino sto
ties savininkai Schubertai paau
kojo pirmą tūkstantinę. Komite
tas taip pat nutarė turėti loteri
ją gventės metu Vasario 16-sios 
gimnazijos mokiniai išdalino vi
siems kaimo gyventojams (dau
giau negu 2.000) kvietimus pava
sario šventėn ir po to vėl ėjo per 
kaimą rinkdami laimikius loteri
jai. Surinkti 300 laimikių, o li
kusius 200 laimikių, jų tarpe ir 
televiziją, paaukojo vokietis pre
kybininkas A. Richter. 

Gegužės 9 d. į kaimo salę susi
rinko 300 žmonių. Jų tarpe buvo 
Vokietijos parlamento narys dr. 

BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta i i 4 psl.) 

Prie šios Viščinio kalbos mes 
norime pridėti, kad tik paskuti
niu atveju, kada nebėra kitos 
galimybės ir jaunimas nemoka 
lietuvių kalbos, tada reikia var
toti svetimą, svarbu, kad repre
zentuojama Lietuva ir lietuviai. 

APIE Č. MILAŠIŲ 

T E L E S F O R A S B R A Z I S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 22 d., 19&1 m., 5:40 vai. popiet, sulaukęs 95 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Joniškėlio parapijoj. Ame

rikoje išgyveno 72 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine (pagal pirmą vy

rą Sodat), sūnus Algerd, marti Aldona, duktė Olga Schulfer, 8 anū
kai, JO proanūkų, — brolio vaikai dr. Peter Brazis su žmona Ceil, 
Arnold Brazis su žmona Albina, podukros Virginia Bell su vyru 
John, Ruth Speakman su vyru David ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Priklausė S.L.A. 260-tai kuopai. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 4 valandą popiet Petkaus 

Marąuette koplyčioje, 2533 West "Jst Street. 
Laidotuvės jvyks penktadienį, birželio 26 dieną. Iš koplyčios 

9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, marti, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

! ! 

* 

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
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 

1 
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Apie Czeslow Milosz jau daug 
buvo rašyta, nors jis amerikie
čiu visur minimas kaip lenkas. __ 
Birel io 8 d. „The Christian JS 
Science Monitor" laikraštis įdė-įS 
jo straipsnį „Nobel 'laureate Mi-jE 
losz reminds us of our past". S 
Straipsnio autorius Harlov, Ro- £ 
binson rašo apie naujas Milosz.g 
knygas. Visur mini „Polish poet", j£ 
kad jis augęs Lietuvoje, bet buvęs Į£ 
toli nuo lietuviu kalbos, tačiau Į S 
dvasiniai buvęs arti lietuviu l iau- lg 
dies. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancmg. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipea. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

PAREMGIMAI i 
Minkų radio valandėlės gegu- £ 

žinė — piknikas įvyks rugpiūčio 
9 d. Romuvos parke Brocktone. 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 4 d. Lietuvių 
Pil. d-jos salėje, So. Bostone. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strttt _ Tel. GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vmL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais auo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet 

A . f A . 
DR. STASIUI PETRAUSKUI 

po sunkios ir ilgos ligos mirus, Highland Parke, N.J., jo 
žmonai JULIJAI, dukrai LAIMAI, sūnum ROMUI ir GIN
TARUI reiškia giliausią užuojautą. 

GYDYTOJŲ KORP! 

LITHUANICA 

'FRATERNITAS 

PATRIA" 

Ilgalaikei draugijos narei 
A. f A. ANELEI GERKIENEI mirus, 

liūdinčię šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

LIETUVOS, DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. + A. 
VALERIJAI PAŠKIENEI mirus, 

jos dukrai Emilijai Bielkevičienei (Brok-
tone) ir jos visai šeimai reiškiame gilią už
uojautą. 

DR. KAZIMIERAS IR ONA PAUTIENIAI 

A. f A. 
JANUARIUI REIVYČIUI mirus, 

jo broliams 
bei seseriai 
užuojautą. 

VYTAUTUI ir 
ALDONAI su 

ALGIRDUI su ŠEIMA 
SEIMĄ reiškiame gilią 

REGINA IR VLADAS ANDRIJAUSKAI 
STASYS TRINKA 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONADAS KERU LIS 

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

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JiAV KraSto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19.285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

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

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

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, M5 West 6Srd Street, 

Chicago, IUinois 606t9 
IlUnois gyv. dar prideda (1.20 valstijos 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškus Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 7 3 7 - 8 O 0 0 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 1 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. birželio mėn. 24 d. x Laima Ptetronūnieavė, Jau-
nųjų Ateitininkų sąjungos cen-
tro valdybos narė, priima re
zervacijas kelionei autobusu į 
jaunučių ateitininkų vasaros 
stovyklą. Dainavoje, kuri bus 
liepos 5-19 d. Norintieji vykti 

\siuntė ir "Draugo" redakcijai, autobusui prašom pranešti Lai-

x Pirmojo l i tuanist ikos se
minaro, surengto skautų ir 
skauoių vadovams, sveikinimo 
kertelę iš Union Pier, Mich., 
vadovai, lektoriai ir kursantai 

X Dalia i r Vladas Būtėnai 
iš Washington, D. C , atvyko 
savaitei atostogų. Jie dalyvavo 

Ačiū už sveikinimus. Mes lin
kime pasisemti daugiau lietu
viškų jėgų — savo kalbos žo
džių. 

x Justinas Skuodas. 26 me-
lietuvių operos -'I Lituani" spėk' tus išdirbęs kaip mokytojas-ad-
taklyje. šią savaitę porai dienų! ministratorius De Kalb, 111., pa-
išvvko i Union Pier. Mich., vyk- ' sitraukė į pensiją. Retas peda-
stačius'skautų ir skaučių vado- gogas tėra buvęs taip gražiai ir 
vų lituanistinius kursus, kuriuo
se VI. Būtėnas ' pademonstruos, 
kaip reikia paruošti reportažą. 
VI. Būtėnas yra nuolatinis ir 
ilgametis •Draugo" bendradar
bis, ilgai ir daug padėjęs savo 
informacija Lietuvių Operai 
ruošiantis spektakliams. Dabar 
jis dirba "Amerikos Balso'' lie-
tuviškame padalinyje. 

X A. a. dr . Stasys Petrauskas 
staigiai mirė birželio 21 d. Eli- • 
zabeth, N. J., bevežant į ligo
ninę. Turėjo 71 metus am- i 
žiaus. Pašarvotas trečiadienį ir ' 
ketvirtadieni Brazinski laidotu
vių koplyčioje. Laidojamas 
penktadienį, birželio 26 d., iš 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
Elizabethe Chicagoje liko duk
tė su šeima, daug draugų ir : 
pažįstamų, taip pat giminių i r ' 
artimųjų New Jersey. 

x Prel. Juozas Tadarauskas, 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonas ir organizato
rius. Jaunio centro kūrėjas ir 
veiklus visuose lietuviškuose 
darbuose, mokėdamas "Draugo" 
prenumeratos mokestį atsiuntė 
ir 54 dol. aukų lietuviškai spau
dai stiprinti. Jį vėl gerbiame, 
kaip Garbės prenumeratorių ir j 
nuoširdžiai dėkojame už auką. 

X Rašyt. Juozas Toliušis, 
Chicago, m. , atvyko į 'Drau
gą", tarėsi su redakcijos nariais 
apie lietuviškos knygos reika
lus ir ta proga įteikė 25 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Kelionė laivu po Karibų 
jūras — išvyksta iš Miami 1981 
m. lapkričio mėn. 8 d. — ren
gia Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Kviečiam visus lie
tuvius malonioms atostogoms. 
Informacija ir registracija per 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 So. Western Ave., 
Chicago. Dlinois 60643, teief. 
(312) 238-9787. (sk.) 

x Pasaulio Lietuviu bendruo
menės valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas ir ponia dalyvaus 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos ruošiamoje Chicagos 
Lietuvių Dienos gegužinėje šj 

' jams. 

gausiai pagerbtas savo buvusių 
mokinių, kolegų mokytojų ir 
mokyklų direktorių, esamų ir 
buvusių superintendentų bei 
mokyklų tarybos narių, iške
liant jo didelį pasišventimą sa 
ve profesijai. "Litliuanian hard-1 tro laipsniu 
Ime" įokymo stilių ir pasigėrė
tinai gerus darbo vaisius. 

x Kun. Eugenijus Gerulis, j cialinio 
evangelikų reformatų kunigas, 
šiais metais baigė specialius te
ologijos mokslus Toledo, Ohio. 
ir gavo teologijos daktaro laips
nį. Jis parašė disertaciją tema 
"Maldos esmė". Birželio 28 d. 
reformatų sinodo metu sakys 
pamokslą tema "Moteris ir Baž
nyčia". 

mai iki birželio 30 d. (telefonas 
312—969-0162). 

x Dr. Kazys Ambrozaitis su 
žmona išvyko į Tarptautinį ra
diologijos kongresą, kuris šiuo 
metu vyksta Briuselyje, Belgi
joj. Po to dar vyks į Amster
damą. Kopenhagą, Lund (Šve
dijoj), Bergen ir Oslo (Norve
gijoj). Grįš liepos 6 dieną. 

x Julija Kasniūnienė, jr., pa
kviesta Purdue universiteto, šią 
vasarą pradėjo dėstyti kursą, 
kuris yra skiriamas mokyto-

besiruošiantiems magis-

y«*H. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Plač&s. Medžiagą siusti: S20C W. 651h Pfcee, Chicago, 

htrigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

IL 80629 

X Liucija Garliauskaitė, bai
gusi Chicagos universiteto so-

darbo 

/ 

administravimo 
mokslus, šj pavasarį gavo ma
gistro laipsnį. Ji tuoj buvo pa
skirta tarnybai, kuri vadinasi 
••Ndrthvvestern Illinois Plann-
:ng Commission — Fellows Pro-
gram in Intergovernmental Re-
ation". Jos darbovietė bus Du 

Page Regionai Planning Com
mission. L. G*rliauskaitė yra 
Ernos ir Stasio Garliauskų iš 
Detroito dukra. Jos tėvelis yra 
ilgametis "Draugo" korespon
dentas Detroite, tik pastaruoju 
metu dėl darbų mažiau rašęs. 

x Patikslinimas. "Draugo" 
birželio 18 d. laidoje, aprašyme 
apie operos "I Lituani" pastaty
mą per klaidą autoriaus prrleis-
ta Gražinos Bičiūnaitės-Santos- j 
ki pavardė. Už klaidą atsiprašo
me. 

x Italų paroda buvo atidary- į 
ta Chicagos Mokslo ir pramo-i 
nės muziejuje birželio 12 d. Pa-! 
rodą tęsis iki rugpiūčio 16 d. 
Parodoje išstatyti eksponatai, 
liečia Italijos technologiją, is
toriją, gamtą ir meną. 

j 
x Jona« Rančius, Juno Beach, 

Fla., pratęsė "Draugo" prenu
meratą, užsisakė noujausių lei-

bėmis. Atrodė labai pavargęs 
ir susirūpinęs. Aš jo paklau
siau: "Kodėl tu toks nuliūdęs? 
Tu turi gražiausią namą kokį 

I tik aš esu mačiusi'' — " A r tu 
į matei tuos keistus, aprašinėtus 
į medžius?" — 'Taip", — a š at-
': sakiau. Jis man tada išaiški-
j no, ką jie reiškė: "Aš esu se-
j nas, nuliūdęs senis. Ant t ų me-
1 džių šitaip užrašyta: "Ateik į į 
| mano pilį ir atnešk man bran- į 

giausias dovanas, kurias turi", j 
— "Kodėl?", — aš vėl paklau- '-, 

; siau: "Kaip tu manai, aš pasi-
| stačiau tokius namus ir turiu į 
tiek daug turto?" — "Tu esi • 

' toks negeras ir biaurus vyras, i 
j kad vagi iš žmonių?" — "Taip, i 
! mažoji mergaite". Zinai k ą ? Ei- \ 

nant namo iš didžiosios pilies, aš 
nebemačiau tų keistų aprašytų 

i medžių. Senis iš tenai išsikraus-
i tė ir pasiėmė viską. 

Teresė Krištopaitytė, 
Lemonto "Maironio" lit. mokyk

los 8 skyr. mokinė. 
"Gintaro šalis". 

I 
Mūsų tėvynė Lietuva šian-

' dien yra panaši į to milijonie-
į riaus nuskriaustuosius žmones. 

Vidui su Maryte ir Dariui su Vidute smagu šokti, mokslo metus Dariaus-! Maskvos ponai gyvena ka ip mi-
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Girėno lituanistinėje mokykloje sėkmingai pabaigus. 
Nuotr. Gintaro Plačo 

x Vilija Marija Rasutytė, Al
donos (Motiejūnaitės) ir dr. 
Petro Rasučių duktė, šį pava
sarį baigė St. Xavier College dinių ir dar pridėjo 15 dol. au 
Gailestingųjų seserų mokyklą ir ką. Nuoširdžiai dėkojame. 
įsigijo bakalauro diplomą. St. •. 
Xavier lankė ketverius metus,. 
pirmais dviem metais pasižy
mėdama krepšinyje. Ji jšo-' 
ko 'Grandies" tautinių šokių 
grupėje, o pastaruoju metu — 
"Gijoje". Priklauso skautams 
akademikams. Planuoja už me
tų ar dviejų tęsti mokslą To
ronto universitete. Kanadoje. 
Jos pasveikinti su universiteto 
baigimu buvo susirinkę gimi
nės ir artimieji tėvelių A. ir dr. 
Petro namuose. 

X Rašyt. A. Vaičiulaitis, Bet-
hesda, Md., M. Kurapka, Put-

X Lietuvių festivalis bus ir 
šiais metais liepos 16 d. I i thua-
nian Plaza Ct. (69-toj gatvėj) 
Marąuette Parke. Festivalį ko
ordinuoja 15 wardo demokra
tų organizacija, vadovaujant 
sen. Frank Savickui ir alderma-
nui Frank Brady. Jie išrūpino 
leidimus ir kviečia prisidėti vi
sus lietuvius. Į komitetą įeina 
Zigmas Mikužis, Bruno Trapi-
kas, Petras Vilkelis, Kęstutis 
Palukaitis, Joe White, St. Stro-
kas, Jim Thomas, R. Petros, 
Fred Paukšta, Sharon Bouck 
ir Aldona Palukaitienė. 

sekmadienį, tuo įvertindamas] nam, Conn., Ona Starkus, Chi-
sios 
jus. 

apygardos LB 

x Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijos rinktiniai paveikslai 
ir Adomo Varno tapybos darbai 
bus išstatyti parodoj Galerijoj, 
"44 N. Well St-, nuo birželio 23 , 
d. iki liepos 19 d. šią parodą 
rengia Amerikos Lietuvių Dai
liųjų Menų sąjunga ir remiama, 
Illinois Ar t s Council. Atidary-
mas šį penktadienį, birželio 26 
d. nuo 5 iki 9 vai. vak. Visi 
kviečiami. (pr.). 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. ik) 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St., Chicago, m . Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
u i pusę kainos. Zenith firmos 
auginiai aparatai. Robcrt Stens-
land & Associates, 950 Lake 
S t , Oak Park, UI. Atdara t ik 
pirmad.. ketvirtad. ir šešta d. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

darbuoto- cago, UI., J. Vidmantas, Eliza-
(pr.) beth. N. J., Ted Navickas, Co-

eur DAlene, Idaho, V. Petra
vičius, Hartford, Conn., Leo 
Narkevičius, Ontario. Kanada, 
užsisakė naujausių leidinių, plok
štelių ir medžio drožinių už di
desnes sumas. 

X Chicagos Skautininkiu 
draugovė per Danutę Vakarę 
įteikė "Draugui" 25 dol. auką 

, už gerą informaciją. Nuoširdus 
ačiū. 

x Aldona Grinienė, Floss-
moor. Dl., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą kitam asmeniui ir 
dar pridėjo 5 dol. auką. Dėko
jame. 

x Anthony Poškus, Du Bois 
Pa., užsisakė naujausių leidimų 
už didesnę sumą ir dar pridėjo žymėjo sporte ir gavo stipen 
6 dol. auką lietuviškos knygos diją. Anksčiau mokėsi ir bai 

TĖVYNE 

Mūsų mylima šalis — 
Lietuva tėvynė; 
Mums brangi jos praeitis 
Ir kariai didvyriai. 

Liūdni beržai iš tolo moja, 
Trispalvė jau neplevėsuoja, 
Tėvyne, ar girdi? 
Mes jaučiamės vieni . . . 

Tėvyne mūsų brangi, 
Tvirta išliki visados, 
Sugrįš tavo vaikeuai 
Ir žemę išbučiuos! 

Viktoras Izokaitis, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

V kl. mokinys 

LAISVA TfeVYNĖ 

Žmonės trokšta laisvės, 
Meldžia Dievą išklausyti, 
Kad nukristų vargo pančiai. 
Reikia mums visiems prašyt i . 

Gal ateis giedri dienelė 
Ir saulutė meiliai švies, 
Vėl skambės linksma dainelė, 
Mus tėvynė dirbti kvies. 

Skambės varpas tolumoje, 
Kels iš miego mus visus. 
Skelbs jis laisvę Lietuvoje, 
Kvies sugrįžti į namus. 

Ramunė Gaižutytė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VTI kl. mokinė 

KAS YRA TAUTAI LAISVĖ 

Komunistai yra apdengę Lie-

pradėsiu dirbti, susitaupysiu pi
nigų, tada pradėsiu lankyti 
skraidymo mokyklą. Kai iš-; 
moksiu skraidyti su naujais 
lėktuvais, aš daug kur nuskri
siu. Prieš skrendant per At
lantą, kaip Darius ir Girėnas.' 
aš turėsiu gerai išmokti skristi 
dideliu lėktuvu. 

Kai būsiu tikras pilotas, aš 
dirbsiu Mirabel aerodrome ir 
vairuosiu tuos didžiuosius lėk- : 

tuvus. Man reikės daug skrai
dymo pamokų ir išlaikyti egza
minus. 

Kaziukas Skučas, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanada. "Liepsna". 

lijonieriai, skliausdami paverg-: 
t a s tautas. Jau 40 metų., kaip ; 
lietuviai kenčia Sibire i r Rusi
jos kalėjimuose. Tik deja, t a s 
• 'milijonierius" - pavergėjas nie
kur dar nesikrausto i r toliau 
kankina mūsų žmones. Mylėkite 
tą šalį. dirbkite, kad j i taptų 
laisva. Melskite Dievulį, gal j is 
išklausys Jūsų maldų! Red. 

FUTBOLAS 

Aš mėgstu futbolą. Aš žai
džiu kiekvieną šeštadienį. Mūsų 
komanda turi keturiolika mer
gaičių. Mes jau žaidėme trejas 
rungtynes ir visas laimėjom. 
Dvi mergaitės eina į mano mo
kyklą. Abda yra mano geriau
sioji draugė. Aš žaidžiu visą 
žaidimą. Žaidimas užtrunka 
keturiasdešimt minučių. 

Tina Petrušytė, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinė. "Saulutė". 

PELYTĖ 

Mano draugė yra pelytė, var
du Pūkas. Ji smoka labai grei
tai bėgioti geltonu ratuku. Pe-

II. 1) Termometras. 2) Šim
tas metų. 3) JAV nepriklauso
mybės šventė (liepos 4 d . ) . 4) 
Aladino. 5) Žalia spalva. 6) 
Goldilocks. 7) Trisdešimts. Su 
svetimomis raidėmis F , H, CH 
— trisdešimts t rys . 8) Karvę. 
9) Medus. 10) Penkiasdešimts 
dvi savaitės. 

UI. (Žemyn). Nosis, burna, 
: galva, ausys, kakta. Apskriti-
! muose — ranka, 

IV. žiūrčkite brėžinį. 

Piešė Daina Carauskaitė, 5 m., Kriau-
čeliūnų vardo Vaikų Namelių auklė.-
tinė. 

TURTUOLIO RŪMAI 

Eidama per tamsų mišką, aš 
ardau keistą medį. Ant jo bu
vo prirašyta daug raidžių. To
liau eidama, radau daugiau to
kių medžių. Netrukus priėjau 

V. Auksas — metalas. Gali 
būti ir kiti žodžiai. 

ATEITIES TILTAS 

Tokiu pavadinimu yra išleis
tas 1980-81 m. Kr. Donelaičio 
Aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos moksleivių metraštis. 
Spaudai paruošė ir redagavo Re
gina Kučienė. Viršelį piešė Jo
nas Maleiška. Nuotraukos Jo
no Tamulaičio. Piešiniai Rimos 

i Strcputės. Spausdintas Morkū-
lytė turi švelnų rausvą kailiu-Į n o spaustuvėje. Metraščio me-
ką ir mažus ūsus. Jo s ausys c e n a t a į z . ir G. Mickevičiai. Lei-

tuvą, kaip sniegas žiemą užpus- prie didžiausio namo, kokį ma
to žemę, apdengia šaltais le- ] čiau savo gyvenime. Priėjau 

rausvos, kojytės trumpos. Ji 
mėgsta miegoti susirangiusi j 
kamuoliuką. Aš dažnai su ja 
žaidžiu. 

Rima Mačikūnaitė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los mokinė. Kanada. 
"Mūsų kūryba" 

ŠEIMOJE 

Tėvelis sako mamytei: "Ves-

dinys didelio formato — 139 
puslapių. Gausu fotografijų ir 
iliustracijų. Dar daugiau mo
kinių kūrybos. 

VELYKŲ KIŠKIS 

Vieną dieną mažas Kiekis no
rėjo būti Velykų kiškiu. Kiek. 
vienais metais jis mėgino, be t 
vis buvo per mažas. Kai j is at
bėgo prie miesto rotušės, ten 

- — v . *pu«,Bui - ~ - - , ^ u ~ ™ w j « - « - — y d a m i s u s i t a r ė m e . kad smulk ia i s ! i a u b u v o d a u g v a i k u J i e v i i i 
dais. Lietuvoje kol dar nebus prie durų. Jos buvo padarytos . . . , . . , . J a u DUVO a a u S v a u " i - J i e V1B1 

c i a klausimais tu darysi sprendimą,. n c r ė j 0 būti Velykų kiškiais. Kai laisvės, visada bus salta, niūri; 
žiema. Mes visada ištroškę lau-; 
kiame pavasario, kada papūs į 
šiltas vėjelis ir žiema pradings. ; 

Taip ir mūsų broliai Lietuvoje 
laukia laisvės. Laisvė j iems yra 

gerovei. Dėkojame už paramą 
ir gražius linkėjimus. 

x Po 3 dol. atsiusite: Gražina 
Jezukaitis, Kazys Grigelis, L. 
Paekauskas ir K. Rimkus. Ačiū. 

X Vida Markauskaitė birže
lio 13 d. baigė De Paul univer
siteto gailestingųjų seserų mo
kyklą ir gavo bakalauro diplo
mą. Pradėjo tuoj dirbti Mercy k a l P Pavasaris po sunkios ver-
ligoninėje Chicagoje. Ji pasi- į į * Bet k a r t a *C i a l t a s 

sniegas ir ištirps nelaisvės le
dai. Kada ateis t a pavasarinė! 
laisvė į mūsų Lietuvą? To nie- | 

iš brangiausio aukso. *_,..- , . . . . 
o svarbiuose reikaluose 

koksai milijonierius gyvena" — I Jau praėjo dešimt metų. 
pagalvojau. Aš tas duris pa-
čiupinėjau ir suskambinau var
pą. Maža tarnaitė atidarė sun
kias duris. Mano akys vos ne
iššoko iš kaktos. Viduje taip 
gražu! Tarnaitė manęs paklau
sė: "Kodėl t u čia pas mus atė-

aš. 
kai 

esame vedę, ir iki šiol dar ne
turėjome nei vieno svarbaus rei
kalo". 

gė Morton aukšt. mokyklą su 
garbės žymeniu. Pradžios i r ' 

geriausia šeimininkė ir pietų 
jar r" Tada ji mane įleido į tą; gamintoja, — didžiuojasi Jonu 
milžinišką namą. Pirmame kam-1 kas savo draugui Mikui. 

i ? " 

kas nežino! Bet aš tikiu, kad , b a r y j e ^ „^į^ b u v o • M i k a 8 : _ Q k o d ė l ^ ^ ^ 
lituanistinę mokyklą baigė Šv. ' v , e n a - ^ a z 1 ^ vasaros dieną mes ! p r i s i d ė j ę g md ^lykų A n t r a - i riausia? 
A ~ * „ „ „ /-K n_;ui . v i s i suerišime i mūsų mylima! . , ,_ • *_ -i^ . . 

atėjo laikas pirkti Velykų kiS* 
kį, tik iis ir jo draugai buvo 
likę. Tada ponas Vytas pasakė: 
"Petriukas Kiškiukas šiais me
tais išrinktas Velykų kiškiu". 
J is buvo labai nustebęs. Sekan
čią dieną ėjo aplankyti visus 

Tonuk-is: — Mano mama yra i i n a m u s i r įMalinti saldainius. 
Danutė SUvirakaitė, 

Lemonto "Maironio" lit. m-los 
7 sk. mokinė, "Gintaro šalis" 

PASIDIDŽIAVIMAS 

x Dengiame ir taisome visu 
rftiia stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
t i Skambinkite Arvydui Kiebu 
teL 4S4-9655 arba 7S7-1717. 

(•k.) 

x Inž. .Ant. Rudis šj penk
tadienį 8 v. v. Jaunimo centro 
vakaronėje papasakos savo ke
lionės įspūdžius iš Kinijos, pa
iliustruodamas skaidrėmis. 

(pr.) 

Antano par.. Cicero. Priklausė 
skautams, ateitininkams, tauti
nių šokių grupei. Jaunimo Cent
ro chorui, tinklinio sporto bū
reliui "Vėtrai". Jos tėveliai 
Irena ir Antanas džiaugiasi 
dukros mokslu, o prie jų de
dasi ir jos sesutės, močiutė ir 
kiti giminės. 

sugrįšime 
laisvą tėvynę 

I me kambaryje buvo pridėta rau
donų dalykų. Čia buvo tikrai 

Danutė Gilvydytė, labai keista. Toliau mane vedė 
Detroito "žiburio" aukšt . l i t . ; tarnaitė. Mes įėjom į kambarį, 

m-los mokinė. "Žiburio ' kuris turėjo baseiną. Koks di-
Spinduliai" delis jis buvo! Galėtų jame šim

tas storų žmonių tilpti. Ten 
sėdėjo vienas nubudęs senis, 

Kai aš pabaigsiu mokyklą, apsikabinės auksu ir brangeny-
Aš NORĖČIAU B t T I PILOTU 

Jonukas: — Ji meniškai mo
ka atidaryti konservuoto mais
to dėžutes. 

Vaiko logika 

— Mamyte! Kodėl aš turiu 
gulti, kai dar miego nenoriu, ir 
turiu keltis, kai dar noriu mie
go? 

Tflc vieną kartą pereisiu per 
pasaulį. Taigi — ką tik gero ga
liu padaryti, kokį tik prielanku
mą aš galiu parodyti savo arti
miesiems, privalau tai padaryti 
tuojau, neatidėti ar neapsileisti, 
nes šiuo pačiu keliu jau daugiau 
nebeisiu. 

St. Grellet 


