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Mūsų kaliniai 
Paskutiniu metu saugumas 

masiškai sulaiko siunčiamus 
kaliniams ir tremtiniams laiš
kus. 

Labai retai gaunami laiškai 
ir iš lagerių: iš kun. A. Sva
rinsko gauti vos keli laiškai. 

Negauna laiškų tremtyje Ju
lius Sasnauskas ir kiti. Jų 
siunčiami laiškai į Lietuvą 
taip pat nepasiekia adresatų. 

Kartą tardomai jaunuolei 
saugumiečiai prasitarė, jog 
laiškai į lagerius esą trukdo 
perauklėti kalinius. 

C i a pa te ik iame m u s 
pasiekusio Viktoro Petkaus 
laiško ištrauką: 

„Iš tikrųjų žmogus pajungė 
gamtą, užvaldė planetą, pra
kirto langą į kosmosą, bet ar 
jis nuo to tapo laimingesnis? 
Žmogus pats sukėlė jėgas, 
kurių jau nebegali suvaldyti. 
Tad ar tie progreso teigėjai 
nepadarė didžiulio vingio į 
šalį, nepaniekino tikrųjų dva
sinių vertybių? Jie neapčiuo
pė, kur sukoncentruota pa
grindinė žmonijos išmintis, 
nepasinėrė į gilumą, o vien tik 
metėsi į techniką. Ir rezulta
t a s : technikoje padaryt i 
didžiuliai atsiekimai, o kaip su 
žmogumi? Juk vienas žmogus 
nuo kito skiriasi pirmiausia 
save vertybių, troškimų, 
idealų struktūra, o ne tuo, kaip 
jis manipuliuoja t a ar kita 
technika. Ar galėjo racionalis
tai tikėtis, kad įs ibraus 
audringas XX amžius, nešan
tis su savimi ne tik mokslinės 
minties polėkį, fantastišką 
technikos progresą, kad, per
kėlus kasdienybe į amžinybės 
dimensiją vi? labiau ryškės 
žmogaus būties tragizmas, 
amžina gyvybės ir mirties 
priešprieša. Iš amžinybės po
zicijų žvelgdami į savo žemiš
kus rūpesčius, džiaugsmus ir 

vargus susiduriate su klodų 
k loda i s v i sok iaus ių ne
sąmonių, ir pasirodo, kad visi 
baisiausiai tariamai svarbūs 
dalykai, dėl kurių visais 
laikais sielojasi ir kovoja 
gyvieji, nublanksta amžiny
bės akivaizdoje, o lieka tik 
nuolatinė kartų kaita, prime
nanti vandenyno monotoniją, 
amžinąjį cikliškumą. Ar tai 
duoda mums teisę nuvertinti 
žmogaus gyvenimą? Jokiu bū
du ne! Nes žmogaus vertė neiš
matuojama. Ir mes anaiptol 
negalime būti abejingi savo 
tėvynei, nei žmonijos Ūkimui. 
Todėl ir iškyla klausimas: kas 
gi mūsų laukia? Kaip reikia 
gyventi šioje alternatyvinėje 
situacijoje? Kur ieškoti es
minių vertybių?" 

„Vis dažniau susimąstau: 
kokių daugiau pasaulyje 
žmonių, — neišprusėlių ar 
funkcionierių, — ir kaip giliai 
absurdiškumo šaknys tūno 
žmonėse? Kokios yra poten-
cionalios žmogaus galimybės 
tapti pačiu savimi? Kur din
ge drąsus ir argumentuotas 
žmogaus elgesys? Nejaugi 
žmogus nesugeba įveikti savo 
ribotumo? Žmogus vis daž
niau ir dažniau tampa funk
cionieriumi, pamiršdamas 
tokius dalykus kaip pareiga, 
pasišventimas kitiems, kova 
su prievarta ir neteisybe. J i s 
stengiasi nepastebėti mūsų gy
venimo dramos, nusigręžti 
nuo problemų. Jį labiau trau
kia kasdienio gyvenimo bana
lumas, nekonkreti, nuas
meninta, nekūrybiška veikla. 
Kas tai — valios stoka, neži
n o j i m a s , n e s u g e b ė j i m a s 
atskirti tiesos nuo melo, ne
mokėjimas pažinti savęs nuo 
kitų?" 

(Bus daugiau) 

Pripažįsta Baltų 
Lygos nuopelnus 

Mirė žurnalistas 
Juozas Pronskus 

Oakvil le . — Manitobos pro
vincijoje, Kanadoje gegužės 21 
d. senelių priežiūros namuose 
ramiai mirė žurnalistas, rašy
tojas. LŽS-gos garbės narys 
Juozas Pronskus, rašęs fel
jetonus Aklasmatės, Proše-
pano slapyvardžiais. 

J . Pronskus gimė 1893 kovo 
20 d. RumšaiČių k., Ylakių vis., 
Mažeikių aps. Baigęs Barsty
čių pradžios mokyklą, buvo 
Žemaičių Kalvarijos klebono 
Jono Petrausko paimtas iš
mokyti ir išleisti į kunigus. Čia 
buvo paruoštas 4 kl. egzami
nams. Kunigu netapęs J . 
Pronskus Vilniuje ir Petrapily 
baigė vaistinės mokinio kursą, 
1920 m. išlaikė provizoriaus 
padėjėjo egzaminus. 

Rašyti pradėjo Rygos Nau
jienose 1912 m. Iš Plungės 
siųsdavo feljetonus į Vilniaus 
Darbo Balsą, į Lietuvos Aidą. 
Buvo pakv i e s t a s d i rb t i 
Lietuvos Aido redakcijoje, 
Spaudos biure, vėliau Lie
tuvon dienraščio, Trimito, Lie
tuvos Žinių redakcijoje. Nuo 
I92C spalio 15 buvo Steigia
mojo Seimo narys (Socialistų 
'iaudininkų demokratų ir vals
tiečių s-gos bloke). 1922 ru
denį pakviestas į Prūsų 
uetuvių Balso redakciją. 
Buvo Klaipėdoje susidariusio 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto narys. Mažosios 
Lietuvos vadavimo dalyvis. 
1925 m. grįžo į Kauną re
daguoti Lietuvos Žinių, o 1927 
m. išvyko į JAV. Bostone re-
•>«<T»vn Sandaros savaitraštį, 

Gegužės 10 d. LB delegacija aplankė JAV misiją 
prie Jungtinių Tautų. Iš kairės: dr. Bronius Ne-
mickas, PLB Visuomeninių reikalų komisijos na
rys; dr. Antanas Butkus, JAV LB pirmininkas; 

dr. Jose Sorzano, JAV antrasis ambasadorius 
prie JT; dr. Tomas Remeikis. PLB valdybos pirm. 
pavaduotojas ir Bronius Nainys, PLB Informa-
ciįos kom. narys. N u o f e J o n Q U r b o n < ) 

Salvadoro Duarte 
baigė pasitarimus 

1928 perėjo į Naujienų redak
ciją, 1932 m. grįžo į Lietuvą, 
redagavo Lietuvos Žinias. 
Klaipėdoje — Lietuvos Kelei
vį, Vakarus 1939 - 1944 dirbo 
Eltoje redaktoriaus ir vertėjo 
darbą. Pasitraukęs į Vakarus, 
bendradarbiavo įvairiuose lie
tuvių laikraščiuose Kanadoje 
ir Chicagoje. 1957 atsikėlęs į 
Cbicagą dirbo Naujienose. 

J. Pronskus išleido knygą 
apie Kuršių gamtą ir žmones. 
Parašė veikalą apie Kanadą 
— Šiaurė šaukia. Naujienose 
s p a u s d i n o i lgas s e r i j a s 
straipsnių. Išvertė R. Tagores 
dramas Audra ir Paštas, 
parašė Plukiava, Arionų prisi
kėlimas. 

Iš Chicagos J. Pronskus per
sikėlė į Manitobos provinciją 
Kanadoje-gražiai leido senat
vės dienas savo dukters Mil
dos priežiūroje. 

Filipinų rinkimai 
sukėlė r\mi&e& 

Manila. — Filipinuose įvy
ko piktos riaušės Cebu mieste. 
Ten kariuomenė nušovė vieną 
jaunuolį, 27 buvo sužeisti. 
Naujus neramumus sukėlė 
demokratiniai par lamento 
rinkimai ir opozicijos įta
rimas, kad valdžios partija 
„vagia balsus". Prezidentas 
Marcos sekmadienio kalboje 
paneigė opozicijos teigimus. 
Jis pasakė, kad sukčiauti būtų 
buvę įmanoma, tačiau nebuvo 
reikalo. Jo partija rinkimus 
laimi, ypač kaimuose. Marcos 
pareikalavo, kad visi vyriau
sybės nariai atsistatydintų. 

Wash ing tonas . — Naujai 
išrinktas Salvadoro preziden
tas Jose Napoleon Duarte pa
reiškė, kad jis niekad nepra
šys Amerikos kariuomenės 
kovoti jo šalyje. Jis prašė 
Kongreso patvirtinti daugiau 
p a r a m o s i r n e s t a t y t i 
nepr iklausomai valstybei 
nepriimtinų sąlygų. 

Salvadoro prezidentas bai
gė pasitarimus su prezidentu 
Reaganu, valstybės sekre
torium Shultzu ir gynybos sek
retoriumi Weinbergeriu. Duar
te buvo išrinktas prezidentu 
gegužės 6 d., jo inaugu-
ravimas bus birželio 1 d. Svar
bią kalbą Duarte pasakė Wa-
shingtono Hilton viešbutyje 
Užsienio politikos draugijos 
susirinkime. Jam kalbant, 
lauke demonstravo apie 200 
a m e r i k i e č i ų s m e r k d a m i 
Amerikos kišimąsi į Salva
doro reikalus. 

Duarte ragino Kongresą pa
tvirtinti Reagano vyriausybės 
penkerių metų 8 bil. dol. 
paramos planą, kurį siūlė Kis-
singerio vadovaujama ne
partinė komisija. Šiais metais 
Salvadorui reikia 178 mil. dol. 
paramos ginklais. 

Prezidentas Duarte pasi
sakė prieš Kongrese iškeltas 
sąlygas. Jau pats tų sąlygų 
primetimas demokratijos var
du yra Salvadoro laisvių lau
žymas. Jis nurodė, kad paties 
Salvadoro konst i tuci ja ir 
Jungtinių Tautų deklaracija 
žmogaus teisių klausimais yra 
pakankamos sąlygos, svar
bios laisvei ir nelengvos įgy
vendinti. Jokių kitų sąlygų ne
reikia. Paramos davėjai turi 
pasit ikėti mumis , pasakė 
Duarte. 

Mes siekiame taikos, stip-

Kai kurie ministeriai: žemės . 
ūkio Artūro Tanco ir valsty
bės prokuroras Estelito Men-
doza pralaimėjo savo parla
mento vietas opozicijos partijų 
kandidatams. 

Filipinų opozicija gerai pasi
rodė didesniuose miestuose. 
Paskutiniuose rinkimuose opo
zicija buvo laimėjusi 13 parla
mento vietų. Dabar ji gaus 
tarp 60 ir 70 vietų parlamente, 
kur yra 200 atstovų. Pats pre
zidentas Marcos pripažino, 
kad opozicija pasirodė geriau, 
negu buvo laukta. 

riname demokratines instituci
jas, geriname gyvenimo lygį. 
Amerikos parama reikalinga 
mums siekti taikos,ginus nuo 
komunistų remiamų parti
zanų, gintis nuo kraštutinės 
kairės ir nuo kraštutinės 
dešinės smurto, pasakė 
Duarte. 

Vienoje kalbos vietoje 
Duarte sukėlė klausytojų reak
ciją. J is pasakė, jog Salva
doras pritaria Amerikos pa
s t angoms sustabdyt i iš 
Nikaragvos \ Salvadorą plau
kiančius ginklus ir amuniciją, 
tačiau jis nepritaria pastan
goms nuversti Nikaragvos 
sandinistų vyriausybę. 

Maskva reikalauja 
išvežti raketas 

Maskva . — Sovietų užsie
nio reikalų ministeris Gromy-
ka pasakė ilgą kalbą derybose 
su Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriu Gens-
cheriu. Gromyka piktai puolė 
Amerikos politiką, pastangas 
pažeist i didžiųjų galybių 
ginklų pusiausvyrą ir pasakė, 
kad jokių derybų su Amerika 
nebus, kol iš Europos bazių 
nebus išvežtos visos naujos 
branduolinės raketos. Gromy-

0k. Lietuvoje mirė 
kun. Jonas Gudas 
Gegužės 15 d., antradienį, 

Raseiniuose palaidotas alta
rista kun. Jonas Gudas. Kun. 
Jonas Gudas gimęs 1897 me
tais, taigi buvo sulaukęs 87 
metų amžiaus. Kunigu įšven
tintas 1925 m. Prieš aštuone
rius metus velionis atšventė 
savo kunigystės 50 metų ju
biliejų. Mūsų žiniomis, tai jau 
aštuntas šiemet Lietuvoje ir 
trečias Kauno arkivyskupijoje 
miręs kunigas. Kauno arki
vyskupijoje jau apie 30 
parapijų neturi savo kunigo, 
aptarnaujamos iš kitur. Iš 
trylikos naujų kunigų, kurie — 
kaip numatoma — šiemet 
baigs vienintelę Lietuvos 
Kunigų seminariją, tik vienas 
skiriamas Kauno arkivys
kupijai. Taip Lietuvos tikin
tieji, kasmet vis skaudžiau 
pajunta kunigų stoką. Tuo 
tarpu Kauno Kunigų semi
narija dėl valdžios nustatyto 
limito gali priimti tiktai ribotą 
skaičių kandidatų. Daugelio 
norinčių kunigais tapti jau
n u o l i ų p r a š y m a i y r a 
atmetami. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Indijos premjerė aplankė 
Bombėjų, kur keturias dienas 

ka kritikavo T Vakarį" Eu- vyko ^ tarp musulmonų ir 
ropos vadus, kurie kalba apie h i n d u - 2 u v 0 1 0 7 a8™1 1*8 ' 8U" 
derybas ir laikosi nepagrįsto 
optimizmo bei dirbtinų vilčių. 
Europos vadai prisidėjo prie 
Amerikos raketų išdėstymo. 
Nebus jokių rimtų derybų, kol 
tos raketos bus Europos ba
zėse, pasakė Gromyka, nuste
bindamas vokiečių delegaciją. 
Dėl santykių pablogėjimo kal
tas tik Washingtcnas. Ameri
kos raketos bus žinomos kaip 
juodas Europos istorijos pus
lapis, pasakė sovietų minis
teris. 

Chicaga . — Rogers Wor-
thington, „Chicago Tribūne" 
bendradarbis, rašo sekma
dienio numeryje: „Ban the So-
viets' lives up to name". 
Straipsnyje nagrinėjama, kaip 
atsirado išgarsėjusi Kali
fornijos koalicija ir kiek ji pri
sidėjo prie sovietų nutarimo 
neda lyvaut i Los Angeles 
O l i m p i n ė s e ž a i d y n ė s e . 
Autorius pripažįsta, kad ko
alicija sukėlė Maskvai daug 
rūpesčių. J au anksčiau so
vietų spaudoje buvo nusiskun
dimų, kad Kalifornijos „tero
ristai" planuoja pagrobti 
sovietų sportininkus, pareigū
nus, planuoja versti juos pa
bėgti. „Literaturnaja Ga-
zieta" balandžio mėn. rašė, 
kad reikėtų koalicijos veikėją 
David Balsiger, „tą karingą 
pamišėlį", išvežti ir uždaryti 
kokioje ramioje, tolimoje vieto
je, kol Los Angeles vyks spor
to varžybos. 

Balsigerio reikalavimai, kad 
Sovietų Sąjunga atsiprašytų 
už P. Korėjos keleivinio lėk
tuvo numušimą ir sumokėtų 
žuvusių giminėms kompen
sacijas, suvedė Balsigerio 
grupę su Baltų Laisvės lyga, 
rašo autorius. Atsirado įvai
rių grupių koalicija. Autorius 
pasikalbėjo su Danute Mažei
kiene, svarbia Baltų Laisvės 
lygos veikėja, Ji išreiškė nepa
sitenkinimą dėl korespon
dentų spėliojimų, kiek orga
nizacijų tą koaliciją sudaro. 
Buvo rašoma, kad koalicijoje 
yra 60 organizacijų. Vėliau 
skelbta, kad — 165. Danutė 
pareiškė, kad svarbūs ne tiek 
skaičiai, bet tai, kad buvo ras
ta proga sovietus paklupdyti. 
Europos Žurnalistai tai supra
to, o amerikiečiai vis teirau
jasi skaičių, pasakė Mažei
kienė. 

Toliau R. Worthington rašo 
apie koalicijos ryšius su 
kongresmanu iš Illinois Philip 
Crane, su kongresmanu Wil-
liam Dannemyer iš Kalifor
nijos, kurie darė spaudimą 
valstybės departamentui. So
vietus baugino ir tai, kad prie 
koalicijos darbų prisidėjo 
buvęs sovietų žurnalistas To
mas Schuman, kuris Montrea-
ly padėjo vienam sovietų spor
tininkui pabėgti, baugino ir 
Simo Kudirkos dalyvavimas. 
Maskva skundėsi, kad prezi
dentas Reaganas remia Bal
tijos Laisvės dieną ir Paverg
tųjų Tautų savaitę. Buvo 
priekaištų, kad Elliot Ab-
rams, valstybės pasekretorius 
žmogaus teisių reikalams, pa
sakė kalbą Amerikos Baltų 
Laisvės lygos konferencijoje 
kovo 17 d. 

„The Chri8tian Science 
Monitor" pirmadienį Charlot-
te Saikow8ki straipsnyje 
klausia: „Soviet Olympic pull-
out: why emigre agitation con-
cerns Kremlin". Autorė rašo, 

— Čekoslovakijoje suimtas 
vengrų mažumos vadas Mik-
los Duray, kuris protestavo dėl 
vengrų kalbos pamokų su
mažinimo Čekoslovakijos 
mokyklose. 

— Filipinų kardinolas 
— Penn8ylvani;<~>8 universi

tetas suteikė Andrejui Sacha
rovui garbės doktoratą už 
akių. Scenoje jam buvo palikta 
tuščia kėdė. 

— Pakistano prezidentas 
Zia pareiškė, kad Indija prie 
Pakistano sienos laiko tris 
ketvirtadalius savo kariuo
menės. Lahorėjė prasidėjo 
Pakistano - Indijos derybos 
dėl įtempimų mažinimo. 

imta 1,200, apie 7,000 liko be 
pastogės, sudeginus jų namus. 

— Vakarų Vokietijoje me
talo darbininkų streikas pri
vertė uždaryti Frankfurto 
Opel automobilių fabriką. 
Apie 135,000 darbininkų reika
lauja trumpesnės — 35 vai. — 
darbo savaitės. 

— Italijos prezidentas Sand
ro Pertini pirmą kartą padarė 
oficialų vizitą Vatikane. Anks
čiau jis privačiai yra nekartą 
susitikęs popiežių Joną Paulių 
II. 

— Prezidentas Reaganas 
antradienį pasirašė naują įsta- J a j m e Sin pasmerkė skurdą 
tymą prieš vaikų naudojimą valstybėje, kuris „kaip stau-
pornografijai. 

— Ispanijoje įvyko didelės 
demonstracijos prieš Ispa
nijos įstojimą į NATO. Madri
de tokia demonstracija nu
matoma birželio 3 d. 

— Vakar prezidentas Rea-

giąs liūtas ėda šalies jau
nimą". 

— Pakistane susikovė dvi 
musulmonų sektos, sužeisti 35 
žmonės. 
—Seiko' Japonijos laikrodžių 
firma, pagamino pirmą kiše-

kad koalicija nebuvo vie
nintelė priežastis, kodėl 
sovietai pasitraukė iš žaidy
nių, tačiau ji palietė istorinį 
ir politinį Kremliaus nervą, 
vadinamą „tautybių klau
simą". Straipsnyje rašoma, 
kad Sovietų Sąjungos imperija 
susideda iš daugybės tautų, 
kai kurios jų buvo nepriklau
somos, kai kurios pajungtos 
tautos stovėjo aukščiau už 
rusus politiniame, ekono
miniame, kultūriniame išsi
vystyme. Geru pavyzdžiu yra 
Baltijos valstybės, rašo Sai-
kowski, okupuotos 1940 m. ir 
įjungtos po vadinamų „rinki
mų" į Sovietų Sąjungą. So
vietų jautrumą didina ir tai, 
kad Amerika iki šios dienos 
nėra pripažinusi Baltijos vals
tybių prievartinio įjungimo. 
Daug amerikiečių gal ir neži
no, kad V/ashingtone veikia 
nepriklausomos Lietuvos ir 
Latvijos pasiuntinybės, Estija 
turi New Yorke generalinį 
konsulatą, o valstybės depar
tamente veikia skyrius, kuris 
palaiko ryšius su trim atsto
vybėm. 

Autorė toliau rašo, kad 
ukrainiečiai viešai priešinasi 
rusifikacijai, lietuviai, latviai 
ir estai atsisako kalbėti rusiš
kai ir ieško būdų pabrėžti savo 
nacionalinį identitetą. Daugu
mas ekspertų mano, kad tas 
etninis nacionalizmas pa
veikia ir Kremliaus nenorą 
atsisakyti ekonominio cent
rinio planavimo, ekonominės 
galios centralizavimo. Atlei
dus ekonominius varžtus, būtų 
daug sunkesnis ir politinis 
kontroliavimas. Su laiku tau
tinės jėgos gali išardyti sovie
tų imperiją, rašo Saikowski. 

Autorė mini David Balsi
ger, kuris pasakęs, kad iš Ry
tų bloko buvo laukiama apie 
200 pabėgėlių. Daugumas būtų 
ne sportininkai, bet saugumo 
personalas, žurnalistai ir tech
nikai. 

Kai kurie amerikiečiai 
mano, kad koalicija per anks
ti pasigarsino. Reikėjo pa
skelbti savo tikslus sovietų 
sportininkams jau atvykus į 
Los Angeles. 

Straipsnio autorė rašo, kad 
prezidentas Reaganas skiria 
Baltijos tautų klausimui 
daugiau dėmesio už kitus pre
zidentus. Pernai jis pakvietė 
250 pabaltiečių vadų į Baltuo
sius Rūmus. Baltijos Laisvės 
dienai. Valstybės departa
mentas savo metiniuose ra
portuose apie žmogaus teises, 
išskiria Baltijos valstybes iš 
kitų tautų. 

Valstybės departamento 
pareigūnas pasakė, kad kiek
vieną kartą kai kalbama apie 
Baltijos tautų teises, užmi
nama ant skaudaus rusų ko
jos piršto. Jie to negali ig
noruoti. Jei esi rusas, esi 
įsitikinęs, kad JAV prezi
dentas bando pasiekti tavo 
minkštą papilvę, baigia 
straipsnį Charlotte Sai-
kowski. 

ganąs turėjo spaudos konfe- n inį spalvotos televizijos pri-
renciją. imtuvą, šešių colių platumo, 

— Belgijoje suimti du sovie- trijų colių aukščio. Amerikoje 
tų šnipai tuoj pat ištremti. ii« kainuos apie 500 dol. 

KALENDORIUS 

Gegužės 23 d.: Deziderijus, 
Merkurija, Gertautas. Tautvy
da. 

Gegužės 24 d.: Maletas. Tu-
tena, Algirdas, Gina. 

ORAS 

Saulė teka 5:25, leidžiasi 
8:10. 

Saulėta, temperatūra dieną 
75 1., naktį 60 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ -KU RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago. IL 60629 

TAU, MAMYTE — 
MALDA IR GĖLYTĖ! 

- -*» — -

Gražus gegužės sekma
dienio rytmetis, pirmieji pava
sario žiedai, jauni skaučių bal
sai ir švelnūs paukštyčių 
balseliai maldų žodžiais 
tariant, meilės žodžiai mamy
tei jai skirtoje šventėje buvo 
tinkamas fonas „Kernavės" 
tunto sueigai, vykusiai gegu
žės 6 d. Jaunimo centre. 

Šv. Mišias už gyvas ir miru
sias mamytes atnašavo tunto 
kapelionas v.s. J. Vaišnys, SJ. 
Jo pamokslo mintys, jaunųjų 
sesių kernaviečių sukurtos 
maldelės, pintinėlė pavasario 
gėlių, nesama prie altoriaus 
aukojimo metu nejučiomis kėlė 
dvasią, teikė viltį, jog visi dar 
ilgai šiame gražiame Viešpa
ties pasaulyje savo gimtąja 
kalba melsimės, kad mūsų 
mamytės vis bus šeimos šir
dimi, vis skatins (ir net pa
bars!), kad dukrelės lietuviš
ka i ka lbė tų . T o k i o m i s 
„Dubysos" ir „Šešupės" drau
govių paukštytės yra išau
gintos. Šiais žodžiais jos šian
dien ir meldė Dievulį: 

— Gerasis Jėzau, laikyk 
mūsų mamytes sveikas ir leisk 
joms ilgai gyventi! Gerasis Jė
zau, padėk mums kasdieną 
būti geresnėmis! 

Savo prašymus gražiai mal
delėmis išreiškė ir šio tunto 
skautės, prit. skautės bei vyr. 
skautės. Ilga eilė dukrų, 
mamyčių, tėvelių ir vadovių 
artinosi prie Dievo stalo, 
stiprinosi amžinąja Duona. 

Mišioms pasibaigus vikriai, 
skautiškai persitvarkyta ir, 
štai, tuntas jau rikiuotėje. 
Sueigą pradedant komanda: 
„Sesės, ramiai!" išgirdome iš 
tunto adjutantės ps. Jūratės 
Vallee. Raportai, draugovių 
šūkiai, tuntininkės inspekcija. 
Pastaroji — naujumas, prime
nantis rytmečius stovykloje, 
betgi tvarka turi būti! 

Įnešamos keturios vėliavos: 
tunto ir draugovių. Jos su
t e i k ė š i a i s u e i g a i 
iškilmingumo; jautėmės, kad 
t ikrai švenčiame šventę. 
Lietuvos himną nuoširdžiai 
giedojo dideli ir maži. 

Paukštytės įžodį susi
kaupusi kartojo Lina Augiūtė, 
o skautės — Audrė Dani-
liauskaitė. Mes gi savo širdy
se linkėjome joms ir visoms 
šio tunto jaunoms sesėms su 
noru lietuviškai skautauti ir 
būti ištikimomis Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Kaklaraiščius 
abiems įžodį davusioms užrišo 
jų draugininkės, o gerojo dar
belio ir Tėvynės ilgesio maz
gelius užmezgė v.s. kun. J. 
Vaišnys, SJ, ir įžodį davu-
siųjų mamytės. 

Tuntininkės įsakymu į 
vyresniškumo laipsnius kelia
mos dvi pareigingos kerna-
vietės: vyr. sk. si. Linda Chia-
petta — į vyr. skiltininkės 
laipsnį ir vyr. sk. psl. Rasa 
Tijūnėlytė — į skiltininkės 
laipsnį. 

Tuntininkės įsakymu pra
nešama ir apie šios vasaros 
stovyklą. Ji vyks liepos 7 - 2 1 
d.d. Rako stovyklavietėje. Sto
vyklos viršininke skiriama ps. 
fil. Rita Kisielienė, jos pava
duotoja — 8. fil. Rita Penčy-
lienė. 

Sueigos oficialiajai daliai 
pasibaigus ir vėliavas išne
šus, tuntininkė s. Rūta Dau-
krienė, pasveikinus būsimą
s ias stovyklos vadoves, 
perduoda stovyklinę lazdą ir iš 
didžiulio maišo ima traukti 
įvairiausias i"--a neles su pa-
Nir-rMiH kada ir kaip JH>- na . 

doti. Buvo čia ir tepalo po sun
kaus darbo skaudamiems 
sąnariams, ir skepetaitė pra
kaitui nusišluostyti, ir aspi
rino rūpesčių i š v a r g i n t a i 
galvai, ir dar aibė įvairių 
praktiškų daiktelių tam laiko
tarpiui, kai po 50 savaičių teo
rinio skautavimo dvi savaites 
gamtoje praktiškai skautau-
jama. „Praktiškai" skautaus 
čia ir pati tuntininkė; į 
stovyklą ji važiuos kernavie-
tes gardžiai (kaip jai įprasta), 
maitinti. 
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.Nerijos" tunto sesės (dalis) iškilmingoje sueigoje. Dešinėje tuntininkė j . ps- Rūta Kirkuvienė. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

„NERIJOS" TUNTE tą Rūbaitę, vair. Aldoną Nor-
. . . . . kūtę, vair. Laimą Pauliūtę ir 

dingą darbą vienete bei pasi- ūdrytes Aide Užgirytę ir Lau-
reiškimus Chicagos jaunimo r ą La p š y t ę . Knyga apdovano-
kultūrmėje ir visuomeninėje te i r jauniausia vieneto narė 
veikloje, „Ventės laivo vadės 
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susitarus. Redakcija už skelbimų 
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prisiunčiamos gavus prašymą. 

* * * 
Vėl švilpukas ir akimirks

niu — sesės jau ratu sėdi ant 
grindų pasiruošusios laužui. Jį 
veda tunto laužavedė sesė 
Audra Aleknaitė. Sudaina
vusios dainelę mamytėms, se
sės įteikia joms po skaistų 
ramunės žiedelį, o mūsų tunto 
mylimai Mamunėlei — v.s. 
Onai Siliūnienei — visą mar
gų žiedų pintinėlę. Vėliau 
daina sekė dainą; čia vėl 
Šūkis, linksmi dainų refrenai. 
Į viršų kilo maži, grakštūs 
pirštukai, lingavo jaunos gal
velės — skaidraus jaunystės 
entuziazmo buvo sklidina ši 
jauki kernavieč ių šeimos 
šventė. Visur jutai jaunų ir vy
resniųjų vadovių, ypač tunti
ninkės s. R. Daukienės ir jos 
pavaduotojos s. E. Šalčiū-
nienės pasiruošimą ir atsi
davimą. 

Sueiga baigiasi. Visi supina
me rankas, sugiedame tra
dicinę „Ateina nakt i s" ir ta
riame „Iki pasimatymo!" 
vasaros stovykloje. Rako ąžuo
lynas laukia jauno juoko ir 
skautiškų dainų! 

Sesė Liepa 

P A K Ė L I M A I I R 
A P D O V A N O J I M A I 

LS S Ą J U N G O J E 

Vasario 16-tosios proga į 
vyresniškumo laipsnius pa
kelti nusipelnę LSS vadovai,-
vės: 

I vy r . s k a u t i n i n k o la ips
nį: s. kun. P ranas Garšva, LSS 
katalikų dvasios vadovas, 
Chicago, IL. 

s. Birutė Kidolienė, New 
Yorke. 

Į s k a u t i n i n k ė s la ipsnį : ps. 
Birutė Abromaitienė, Toronto. 

P A D Ė K O S o r d i n u apdo
v a n o j a m a s s. Algirdas Vai-
tiekaitis, Detroit, MI. 

Dalyvauja konkurse 
LS Seserijos paskelbtame 

šv. Kazimiero 500 mirties su
kaktuvių proga paskelbtame 
konkurse dalyvauja 20 „Neri
jos" tunto sesių. Gausiausiai 
atstovaujama „Ventės" laivui. 
Iš jo konkurse dalyvauja 8 
ūdrytės ir 6 jūrų jaunės. Iš 
„Minijos" laivo dalyvauja 4 j . 
skautės. 

P r i e š a t o s t o g i n ė „Ventės" 
laivo sueiga 

padėjėja g. valt. Aleksandra 
Gražytė apdovanojama „Žu
vėdros" žymeniu, o darbščios 
ir pareigingos ūdrytės — Aidė 
Užgirytė, Laura Lapšytė, Re
nata Šmulkštytė ir Nida Tijū
nėlytė — „Žuvėdros" ženklu. 
Visoms apdovanotoms tun
tininkė įteikė atitinkamus 
pažymėjimus, o garbės ženklai 
bus prisegti ar t imiausia 
iškilminga proga. 

Pasveikintos buvo ir į 
pirmąjį vyresniškumo — vai-
rininkės laipsnį pakeltosios 
jūrų jaunės — Ingrida Cicė-
naitė, Aldona Norkutė, Rasa 

Paskutinė šių mokslo metų 
„Ventės" laivo sueiga įvyko 
šeštadienį, gegužės 12d., 12:15 
vai. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Kadangi sueiga vyko 
tuoj po Motinos dienos mi
nėjimo Dariaus Girėno litu- Johnsonaitė, Violeta Rūbaitė, pravedė" g"~ valt. ATelcsandTa 
anistinėje mokykloje, išimties Laima Pauliūtė, Rasa Putriū- Gražytė. Norint įtraukti ir 
keliu sueigoje buvo leista dė- tė ir Elenutė Tuskenytė. Joms m a m y t e s , pravesti "„Norėčiau 
•""•" drabužiais; laivo vadė'įteikė baltus kaspi-

— ūdrytė kandidatė Rima 
Pauliūtė. Penkiametė Rima ne 
tik entuziastinga ir darbšti, ji 
ir pareiginga — iš 28 vieneto 
sueigų praleido tik vieną ir 
da lyvavo visose iškilmin
gose sueigose. Laivo vadė 
kvietė ateinančiais veiklos me
tais dar labiau pasireikšti jūr. 
— skautiškoje veikloje. 

Išnešus vėliavą vyko trum
pas Motinos dienos mi
nėjimas. 

Jūrų jaunės Aldona, Vio
leta, Kristina ir Vaiva eilėraš
čiu ir muzikos garsais pasvei
kino mamytes. Mamytėms 
meilės jausmus reiškiantį šūkį 

0R. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Il l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

vėti tautiniais 
todėl didesnė dalis sesių buvo 
tautiškai pasirėžiusios ir tik 
mažesnioji dalis dėvėjo uni
formomis. 

Sueigon atsilankė „Nerijos" 
tunto tuntininkė j.ps. Rūta 
Kirkuvienė, LS Seserijos vyr. 
skaučių skyriaus vedėja j . s. 
Birutė VindaSienė, „Vėlun-
gių" jūrų skautininkių bū
reliui atstovavo „Vėtrungės" 
redaktorė j . s. Dalia Bylai-
tienė, „Lituanicos" jūrų skau
tų sk. vedėjas j.ps. dr. Algis 
Paulius, sesių mamytės, mo
čiutės, tėveliai bei kiti Seimų 
nariai. 

Sesėms ir broliams išsi
rikiavus, (sueigoje svečiais 
dalyvavo ir 7 „Lituanicos" 
tunto bebrai), vienetų rapor
tus priėmė ir tuntininkei ra
portavo sueigos komendante 
g. valt. Aleksandra Gražytė. 

Sueigos dalyviams į tun
tininkės pasveikinimą atsa
kius entuziastingu „Vėjo, 
vėjo!" buvo įnešta laivo vėlia
va, sugiedotas Lietuvos him
nas. Perskaityti LS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės 
įsakymai. 

Už pareigingumą ir pavyz-

nėlius prisiuvamus prie uni
formos pirmajam skautiškam 
vyresniškumo laipsniui atžy
mėti. 

Tuntininkė j . ps. Rūta 
Kirkuvienė pasveikino visas 
apdovanotąsias žymenimis ir 
ženklais, o taip pat ir į vyres
niškumo laipsnį pakeltąsias 
seses. Padėkojo vadovėms už 
ištvermingą darbą vienete ir 
Kaziuko rrfugėje. Išreiškė pa
dėką ir tėvams rėmėjams ir 
talkininkams. Ragino tėvelius 
leisti seses į šios vasaros 
stovyklą. Savo žodį užbaigė 
pasveikindama mamytes Mo
tinos dienos proga. 

„Ventės "laivo vadė v.s. Ire
na Regienė trumpai apžvelgė 
1983 - 84 veiklos metų laivo 
veiklą, pasidžiaugė šimtapro
centiniu sesių dalyvavimu 
Kaziuko mugės darbuose, pa
dėkojo visoms laivo sesėms, o 
ypač asmenims, talkinusiems 
sueigų pravedime. Įvertin
dama jaunųjų laivo pareigū
nių darbą, darbštumą ir parei-
g i n g u m ą , k n y g o m i s 
apdovanojo seses: g. valt. 
Aleksandrą Gražytę, vair. 
Ingridą Cicėnaite, vair. Viole-

„Nerijos" tunto „Ventės" laivo ūdrytės Danutė 
Mikrutaitė, Karina Pauliūtė ir Laura Lapftytė su 
savo vadove g. valt. Aleksandra Gražyte Kaziu

ko mugėje pasiruošusios patarnauti gausiems 
mugės lankytojams. 

Nuotr R0to« k irkuv ienė* 

aš keliauti" buvo pakviesta s. 
Norkienė (jai padėjo dukra Al
dona), o „Linksmumas eina 
per girias" — g.v.v. Violeta 
Paulienė. Aleksandros Gražy
tės vadovaujamos ūdrytės pa
dainavo dainelę, padekla
mavo eilėraštį i r įteikė 
mamytėms mažyčius „pot-
pouri" krepšelius. Programinę 
sueigos dalį sesės užbaigė 
ūdrytės Nidos Tijūnėlytės pra
vestu šūkiu. 

Visoms mamytėms buvo 
įteiktos gėlytės. 

Sueiga baigta bendram rate 
„Lietuva brangi" ir tradicine 
„Ateina naktis". 

IR 

NORI PIRKTI 
KARVĘ 

„Nerijos" tunto „Ventės" 
laivo sesės pasiryžusios pirkti 
karvę. Ne, ne sau! Perskaičiu
sios „Drauge" atspausdintą 
lietuvio misionieriaus kun. 
Hermano Šulco laišką, nutarė 
savo metiniu geruoju darbeliu 
paremti kun. Šulco Rwandoje, 
Afrikoje, įsteigtą skautų skiltį. 
Susižavėjusios anos misijos 
skautų pastangomis mokytis 
ūkininkystės, nutarė padaryti 
piniginę rinkliavą ir su
rinktus pinigus pasiųsti įsigi
jimui kokio nors gyvulėlio. 
Aišku, pačios mažiausios ūd
rytės nusprendė, kad ver
tingiausia būtų pirkti jiems 
karvę — ir didelis gyvulys, ir 
naudingas. Karvės pirkimo 
fondui kiekviena paaukojo po 
dolerį; paprašytos doleriu 
prisidėjo ir kai kurios mamy
tės bei tunto vadijos narės. 
Sesytės džiaugiasi surinku
sios 30 dolerių, kuriuos su 
bendru laišku pasiųs misio
nieriui. Nežinodamos, ar už 
tokią sumą broliai nvandie-
čiai galės nusipirkti karvę, 
ragina ir kitas seses ir brolius 
prisidėti prie šio projekto įgy
vendinimo. Ta proga čia patei
kiame skautininko misionie
riaus adresą: 

Rev. P. Herman Schulz, 
SDB 

Paroisse Kicukiro 
B.P. 1062 
Kigali 
Rvvanda 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-^6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai. 
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DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MA2EIKA 
D ANT V GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

Va landos pagal sus i tarimą. 

Ofs. tel. LL 5-0348; Re*. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. e>3rd St. 
Vai. pagal suMtarimą: p:rm ir.ketv 12—4) 

o—8 antr 12—o. penkt 10 —12. 1—o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia Į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-eOOO, Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

0R. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandom pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-444I 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitartmj 

Tel. REliance 5-181 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai p«>piet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr. trec\. ketv ir seštad 

Tel. ofiso ir buto-, OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
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Si;. Kazimieras 

TREMTINIŲ ĮKVĖPIMAS 
Sv. Kazimiero 500 mirties Korintiečiams, perspėja, 

sukakties minėjimas visame nebuvo pilvo vergas. Jis įsten-
pasaulyje toks platus ir di
dingas, kad prašoko visas vil
tis. Tuo reikia džiaugtis, nes 
tai giliai pasitarnauja lietu
viškam reikalui ir atneša nau
jo entuziazmo visiems išei
vijoje gyvenantiems. Išeivija 
turi savų sunkumų ir pavojų ir 
visiems išeiviams reikalinga 
tvirtos dvasios, tvirto charak
terio, moralinio atsparumo, 
kad nepalūžtų ir pasiliktų 
pajėgūs likimo skiriamiems 
uždaviniams. Šv. Kazimiero 
pavyzdys yra visiems įkvėpi
mas ir naujo ryžto šaltinis. 

Šia proga malonu prisi
minti, kad šv. Kazimieras 
pasitarnavo kaip 
įkvėpimo šaltinis 
tremtiniams, kurie iš tėvynės 
buvo išblokšti po 1831 suki
limo. Daugelis to Lietuvos -
Lenkijos sukilimo aktyvistų 
buvo išblokšti į vakarus ir 
bene stipriausia kolonija susi
darė Paryžiuje. Čia su jais dar
bavosi dvasinius reikalus ap
t a r n a u d a m a s kun. Alek
s a n d r a s Jalovieckis . Vie
noje Berlyne 1869 išleistoje 
knygoje teko užtikti jo pa
mokslas, pasakytas Pary
žiuje, Gailestingumo seserų 
vienuolyno šv. Kazimiero 
koplyčioje 1856 kovo 4 d. 
Mums įdomu, kad ir prieš 
trylika dešimtmečių buvo ras
ta reikalingu ieškoti trem
tiniams įkvėpimo šv. Kazi
miero asmenybėje. 

Aplenkus kas tame žodyje 
buvo lenkiško, pakartokime, 
kas mums įdomiau. Kun. Jalo
vieckis pasidžiaugė, kad toje 
vietoje, kuri anksčiau yra 
buvusi teatro patalpa, buvo 
įkurta šv. Kazimiero garbei 
koplyčia. To šventojo įtakoje 
ne vien tas pastatas perėjo tar
nauti aukštesniems uždavi
niams, bet vyksta permaina ir 
išeivijos tarpe, kalbėjo kun. 
Jalovieckis. „Jo įtakoje mūsų 
širdys tampa tiesos ir tei
singumo būstinėmis... Tame 
kelyje reikalingas mūsų bud
rumas. Reikia sekti šio šven
tojo pavyzdžiu. Jis, kovo
damas dėl Kristaus, tapo 
pergalėtoju sau ir mums, kurie 
tapome našlaičiais, atskirtais 
nuo savo kraštų... Jis buvo 
mūsų žemės sūnus... J is pri
lygo mums gyvenimo tra
pumu ir turėjo nugalėti di
desnius sunkumus negu 
mūsiškiai, kad taptų šventu..." 

Priminė, kad šv. Kazi
mieras gyveno karališkoje 
prabangoje, duodančioje leng
vas gal imybes visokiems 
nuslydimams, o tapo šven
tuoju. Tas karalaitis tapo 
mūsų žemės ir paties dangaus 
puošmena... Santykiuose su 
žmonėmis jis buvo ne kaip kil
nus karalaitis, o kaip mielas 
draugas, tuo patraukdamas 
visų širdis ir duodamas pa
vyzdį tarnavimui Dievui, 
savyje gi aistras apvaldy
damas nusimarinimu, su
drausmindamas kūną ir jį 
dvasios paklusnume laiky
damas... J i s įstengė nuo kara
liško spindėjimo savo žvilgsnį 
nukreipti į dangiškos karalijos 
šviesą. 

Išeiviams buvo priminta, 
kad jie neskirtų savo dėmesio 
vien materialinių gėrybių ieš
kojimui, o vadovautųsi psal-
misto (61 ps., 2) patarimu: 
jeigu ir įgysite nuosavybių, 
neatiduokite joms savo šir
dies. Tokį pavyzdį mums 
paliko ir šv. Kazimieras, sten
gęsis dalinti pagalbą neturtė
liams, juos lankydamas, su
šelpdamas, nugalėjęs žmoguje 
galintį iškilti godumą. Šv. 
Kazimieras elgėsi pagal Se
nojo Testamento išminties 
posakį: susitiko turtuolis ir 
elgeta: abiejų jų sutvėrėju yra 
Viešpats. 

Toliau pamokslininkas 1831 
metų sukilimo išblokštiesiems 
į užsienius priminė šv. Kazi
miero praktikuotą aistrų 
apvaldymą. Mūsų šventais, 
ka ip Sv. Povilas laiške 

APGAULĖ IR PROPAGANDA 
PLAČIAUSIA IR TEISINGIAUSIA 

Demokratija — komunistų savęs apgaudinėjimas 
gė sukontroliuoti aistras, 
kurios žudo kūną ir sielą. To 
pasiekt i jam padėjo bu
dėjimas ir malda. Jam buvo 
brangus evangelisto Mato (5 
persk., 8) priminimas: palai
minti skaisčios širdies, nes jie 
Dievą regės. To siekdamas jis 
vengė lepinimosi, praktikuo
damas savitvardą. Atsilaikė 
net tada, kai ano laiko gydy
tojai, neturintieji reikiamų me
dicinos žinių, jam patarė savo 
sveikatą gelbint pažinti 
moterį. Ir savo tvirtu charak
teriu jis pasiekė to, kad jau 
pačioj jaunatvėj buvo pri
b r e n d ę s Dangui . Anot 

dvasinio pamokslininko: „Dar neturėjo 
ir tiems 25 metų, o jau Danguje 

karaliavo". Buvo skaisčiau
sios Marijos mylėtojas, sekė
jas ir įprašė, kad jo pamėgtoji 
Marijos giesmė būtų įdėta į jo 
karstą. Tas jį padarė įtakingu 
Viešpatyje, kad kada pora 
tūkstančių lietuvių karių kovo
je prieš Maskvos pulkus šau
kėsi jo pagalbos, šv. Kazimie
ro pasirodymas su savo globa 
atnešė pergalę. 

Išeiviams kalbėdamas apie 
šv. Kazimerą, pamoksli
ninkas priminė svarbą jų 
jungties su savąja tauta, sumi
nėdamas šį prilyginimą: 
karpatuose yra vienas ežeras, 
vadinamas Jūsos Akis. Tokį 
vardą turi todėl, kad kai jū
rose potvynis, ir ežero vanduo 
pakyla, kai atoslūgis — ir 
ežero vanduo atslūgsta. Jei 
jūroje audra, tas ir ežere atsi
liepia; jei jūra rami ir lygi, 
toks ir ežero vanduo. Taip 
v y k s t a todėl, kad yra 
požeminė nematoma jungtis 
su jūra. Ir toliau kun. Jalo
vieckis kalbėjo: „Tai tokia Jū
ros Akimi yra mūsų išeivija 
vakaruose, tik su tuo skir
tumu, kad mes ne tik iš tautos 
jūros pagauname išgyveni
mus, bet ir mūsų išgyvenimus 
jie pagauna... Į tremties žemę 
atsinešėm savo silpnybes ir 
dorybes.. . Paskutinį savo 
grašį, kurį mums motinos su 
tėvynės duona ir druska 
perteikė su savo palaiminimu, 
panaudojame čia laimėji
mams ar švaistymams... Deja, 
mus ėmė draskyti nesu
tarimai... Tačiau šalia to išo
rinio nesusidrausminimo, 
nesutarimo, mūsų širdyse yra 
meilė, atsivežta dar iš namų, 
ir Prancūzija stebėjosi mūsų 
dar nepalaužtu broliškumu, 
dievotumu..." 

Toliau pamokslininkas 
kalbėjo: „Jeigu mūsų išeivija 
yra tautos akis, tai kietai būsi
me teisiami. Tikrai esame 
savo tautos akimis. Per mus 
mūsų tauta lieja savo ašaras; 
per mus, kaip per savo akis, 
tauta žiūri į platųjį pasaulį; 
per mus tautoje galės susi
d a r y t i va izdas išor inio 
pasaulio... Jeigu esame savo 
tautos akimi, reikia kad ji 
būtų švari, skaisti... Kryp-
kime į savo šventąjį. Žiū
rėkime į tai, į ką jis žiūrėjo; 
siekime to, ko jis siekė, sau
gokimės to, ko jis saugojosi, 
dirbkime tai, ką jis vykdė... 
Tada visa mūsų tauta, gimusi 
iš tikėjimo, atgims tikėjime". 

Pagaliau pamokslininkas 
baigė savo žodį į išeivius 
kreipimusi į mūsų šventąjį: 
„Šv. Kazimierai, pasigailėk 
savo brolių, pasigailėk gi 
savojo kraujo. Užtarki mus už 
mūsų bendrą tėvynę pas 
Mariją, Mūsų Karalienę. Lai ji 
mūsų vaikus, per tave į ją besi
šaukiančius, atveda pas savo 
Sūnų...'" 

Šie sulietuvinti žodžiai išei
viams po pirmojo sukilimo te
primena tai, ką skelbė G. Papi-
ni: „Baisiausias šių laikų 
nepriteklius yra šventųjų 
stoka. Ilgai jau kenčia pasau
lis dėl negausaus šventųjų 
skaičiaus. Išgelbėti tai, kas 
dar galima išgelbėti, būtų 
reikalinga šventųjų kariuo
menė". 

Juoz . Pr. 

(Pabaiga) 
Vyriausios opozicinės parti

jos vadas iš valstybės iždo 
gauna algą, neskaitant jo al
gos, gaunamos už parlamento 
atstovo pareigas. Algas gau
na ir visi opozicijos parlamen
to nariai. Komunistiniame pa
saulyje to nėra, nes pas juos 
nėra demokratijos, nėra parti
jų, nėra opozicijos, nėra ir nau
dingų sprendimų. Net paverg
toje Lietuvoje į deputates 
išstato komunistines ruses, 
okupantų atstoves. Jų kandi
datūrą, suprantama, iškelia 
partiją (V. Vitkauskaja). O ši 
giriasi, kad ją išrinko. Kai par
tijos pastatytas kandidatas — 
pasirinkimo nebėra, tenka už 
jį balsuoti. Ir čia pavojinga ne
pakelti rankos. Tokia yra ko
munistų demokratija, tokie 
yra ir komunistiniai rinkimai. 
Teisingai apibrėžta komunis
tinė demokratija: "Bėda tik, 
kad šioje komunistinėje dikta
tūroje nėra ne tik demokrati
jos, bet nėra nei proletariato 
diktatūros, o tik paprasta val
dančios partijos klikinė tironi-
ja". 

Žmonės komunistais dar ga
lėjo pasitikėti 1917 m., kada jie 
komunizmo nepažino. Komu
nistai didžiuojasi, kad 1917 m. 
Kronstadto jūrininkai su karo 
laivu „Aurora" padėjo užimti 
Žiemos rūmus Petrapilyje. Bet 
kai tie jūrininkai pamatė, kas 
yra tikrasis komunizmas, jie 
atsisuko prieš tuos pačius ko
munistus. Bet tuo metu jau 
siautėjo komunisto F. Der-
žinskio nežabota čeką, kuri 
žmones šaudė, kaip gyvulius, 
net be teismo. Čeką sušaudė ir 
tuos pasižymėjusius jūrinin-

J . VAlCELlCNAS 

kus, kurie padėjo komunis
tams įsigalėti. Tų jūrininkų 
vadas psk. Dibenko buvo pa
šokęs net iki jūrų laivyno ko
misaro rango. Ceka sušaudė ir 
jį. Tokia yra komunistų demo
kratija ir atsilyginimas savo 
bendradarbiams. 

Komunistine demokratija 
nurodo, kad komunistų valdo
muose kraštuose yra dešim
t imis t ū k s t a n č i ų komu
n i s t i n i ų j a u n u o l i ų . Bet 
komunistinis jaunimas nėra 
demokratijos pažymys, o tik 
komunistų partijos prieauglis 
ir komunistų pagalbininkai 
žmonėms kankinti. Viena lie
tuvė, kuri grįžo iš Sibiro, pa
sakojo, kad politinius kalinius 
labiau kankina kareiviai, ku
rie turi komjaunuolio ženkliu
kus. Be tų ženkliukų karių pa
sitaikė ir gana žmoniškų, 
kuriems taip pat iki gyvo kau
lo įgriso komunizmas ir jo žvė
riškas režimas. 

Sakoma, kad komunistų 
didelė demokratija fabrikuo
se, kur visi darbininkai sten
giasi kuo geriau atlikti savo 
darbą. Gal žmonės ir stengia
si dirbti, nes, neišdirbus nu
statytos normos, gali negauti 
pilno net ir to elgetiško atlygi
nimo. Jei tie darbininkai sten
giasi gerai dirbti, iš kur komu
nistų fabrikų gaminiuose 
atsiranda tiek daug broko? 
Vienas tautietis (jau miręs) 
prieš keletą metų iš pavergtos 
Lietuvos rašė: „Tavo atsiųs
tieji batai labai geri. Jau pa
dėjau antrus puspadžius, o vir-
šai dar laiko gerai. Pas mus 
gamintų batų sutrūksta vir-

šai, o dažnai atšoka ir padai, 
ypač esant drėgnam laikotar
piui". 

V. Charazovas toliau rašo: 
„Įmonės ir šalies šeimininko 
jausmas, suvokimas, kad turi 
tvirtas gyvenimo pozicijas, įsi
tikinimas, kad jos tokios liks 
ir ateityje — skiriamasis tary
binio žmogaus bruožas". Ru
sas komunistas pavergtoje 
Lietuvoje jaučiasi turįs tvirtas 
pozicijas ir turi progos išnau
doti pavergto krašto žmones. 
Betgi tų gerų pozicijų kartais 
netenka ir aukščiausio rango 
komunistai (N. Chruščiovas), 
o ką bekalbėti apie vergus: 
šiandien čia, o rytoj gal jau Si
bire. Sovietų Sąjungoje, kur iš
augusi žiauri diktatūra, kas
met tūkstančiai vergų patenka 
į Sibirą, o komunistiniai teis
mai, kurie ir nekaltus gyven
tojus nuteisia po 10 — 15 me
tų, dažniausia konfiskuoja ir 
nuteistųjų turtelį. Tai tau ir 
tvirtos pozicijos! Kai motina 
pasako, kad jos vaikai ir to
liau eis į bažnyčią, ji išmeta
ma iš darbo tame krašte, kur 
bedarbių „nėra". Ji negauna ir 
jokio bedarbio pašalpos, ko
kios mokamos kultūringame 
pasaulyje. Tai ir „tvirtos gy
venimo pozicijos". 

Komunistai, propaguodam-
mi komunistinę demokratiją, 
vis naudoja žodį „liaudis". 
Juk liaudis komunistinėje sis
temoje daugiausia ir nuken
čia. Jei išalkusi liaudis pasi
ėmė visuomeninę bulvę ar 
mėsos gabalėlį, tą liaudį puo
la komunistų KGB būriai, 
draugovininkų būriai, sargų 
būriai, visuomeninio turto sau
gotojų būriai ir kitokie komu-

Džiaugiasi dail. Pr. Domšaičio paroda. Iš kairės: dr. A. Raz
ma, H. Hydon ir dr. G. Balukas. Nuotr. P. Maletos 

nistiniai pareigūnai. Ta alka
na liaudis pasijunta, kaip 
devynių vilkų gaudomas zui
kelis. Komunistinė demokrati
ja liaudžiai neduoda nei tin
k a m o a t l y g i n i m o , n e i 
žmoniško aprūpinimo, kokį tu
ri komunistai. Kam linksniuo
ti vergus — liaudį, geriau at
virai kalbėti — liaudis yra 
komunistų vergai, kurie pra
bangiai išlaiko visus komu
nistus. Čia tektų pakartoti iš 
spaudos girdėtą pasakymą 
apie komunistinės liaudies ge
rovę ir kapitalistinį žmonių iš
naudojimą. Pavergtoje Lietu
voje vienas tėvas didžiuojasi, 
kad vienas jo sūnus yra liau
dies inžinierius, kitas — liau
dies gydytojas, o trečias vargs
ta Amerikoje, d i rbdamas 
kapitalistams. Šiuo metu jis 
yra bedarbis ir gauna iš val
džios bedarbio pašalpą. Iš tos 

pašalpos jis mums atsiunčia 
siuntinėlių, iš kurių ir mes čia 
pragyvename. 

Toliau rašydamas apie so
cialistinę demokratiją sako, 
kad socialistinė demokratija 
pati savaime patraukia žmo
nių protus ir sielas. Labai 
nuostabu, kad pas aukšto ran
go komunistą atsiranda nuo
monė, kad žmogus turi sielą. 
Toks tvirtinimas, žiūrint ko
munistinėmis akimis, yra bai
sus nusikaltimas, nes jis su
griauna visą komunistinę 
filosofiją. Jei žmogus turi sie
lą, tai yra ir Dievas, kuris 
žmogui tą sielą įdiegė. 

Betgi Charazovas nepasa
ko, kodėl komunistinėje demo
kratijoje gyveną žmonės yra 
aptverti geležine uždanga, 
kad tie žmonės neišbėgtų į ka
pitalistų „nedemokratinį pra
garą". 

AUKOJU, NES REIKIA 
(Pabaiga) ka metų lietuviškiems reika-

Psichiatrinė ligoninė Vilniuje, Vasaros g. N r. 5, 
Tamonis. 

kur buvo „gydomas' ir nugydyta8 Mindaugas 
(Iš Liet. inf. centro) 

Po atvykimo Amerikon už 
metų vedė Danutę Andrašiū-
naitę. Susilaukė keturių vai
kų — Romo, Arūno, Virgini
jos ir Renatos. Nors savi 
vaikai jau užauginti, da r ir 
dabar randa laiko ir lėšų kitų 
vaikams. „Petronis indust-
ries" remia ir išlaiko vaikų 
beisbolo komandą, kuri yra 
laimėjusi bene šešis trofėjus, 
išdėstytus įmonės raštinėse. 
Remia ir lietuvių jaunimo pa
stangas. Yra vienas iš Daina
vos jaunimo stovyklos direk
torių. Pernai vadovavo 
Dainavos metinės šventės 
rengimo komitetui. Nors ir ap
sikrovęs darbais, metinę šven
tę sutiko organizuoti ir šie
met. Ji vyks liepos 22 dieną. 
Dainavai švenčiant dvide
šimt penkerių metų sukaktį. 
Leonas ir Danutė Petroniai 
buvo jubiliejinio leidinio me
cenatai. Leonas keletą tūks
tančių yra „investavęs" į lie
tuvių liaudies muziką. Tokios 
investacijos yra ne pelno, bet 
meilės skatinamos. Čiurlionio 
meno ansamblis Leoną yra 
pakėlęs į Garbės narius. Lie
tuvišką veiklą remia ir prašo
mas ir neprašomas. Prispir
tas prie sienos prisipažino, 
kad per paskutinius penkioli-

lams yra paaukojęs ..bent 
25,000 dol". Motivacija aukom 
yra trumpa ir aiški: „Aukoju, 
nes reikia!" Leonas ne tik au
koja, bet ir savo darbu bei da
lyvavimu prisideda prie tos 
visuomeninės veiklos. Pavyz
džiui paminėtinas jo dalyva
vimas Lietuvių Bendruome
nėje, Balfe, Radijo klube ir t. 
t. 

Jau antrą kavos puoduką 
baigiant, kalba nukrypo į atei
tį. Su laiku norėtų savo įmo
nę parduoti kitiems. Anot Leo
no, „yra svarbu žinoti, kada 
įeiti ir kada išeiti". Tuo tarpu 
randa pasitenkinimą ir atpil
dą už gerai atliekamą darbą. 
Ši trumpa viešnagė man aiš
kiai parodė, kad Leonas to pa
sitenkinimo ir atpildo yra tik
rai užsitarnavęs. Telinkėtina 
tik ištvermės ir sveikatos atei
čiai! 

Šiltai mane priėmęs, Leo
nas manęs tuščio neišleido. 
Vienon rankon įspraudė vieną 
iš savo gaminių — metalinę 
„figūrėlę", o kiton rankon įtei
kė dviejų tūkstančių dolerių 
čekį Dainavos jaunimo sto
vyklai. Pavasarėjančius sto
vyklos vardu belieka tarti bi
čiulišką ačiū! 

Romualdas Kriaučiūnas 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 

— Žinau, kad Petrašiūnai išaugo tik atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę. 

— Teisybė, Petrai. Prieš pat antrąjį karą ten buvo miręs! 

Seimininkė suspaudžia lūpas ir gūžteli petim. 
— Kągi aš jums pasakysiu? Gimiau pačiame 

Kauno mieste, kurį jūs visi gerai pažįstate! Todėl 
man nėra reikalo jį aprašinėti... 

— Bet vis tiek turi kokį nors brangų prisi
minimą, kurį gali atskleisti tokiam siauram draugų 
būreliui! 

— Na, gerai... Gimiau lygiai penkiems metams 
praėjus po Tumo-Vaižganto mirties... 

— Aha! Reikės šią mįslę namie patikrinti! Mes 
juk ne visi atsimename kuriais metais Vaižgantas 

gyveno jau apie trys tūkstančiai žmonių ir jis buvo 
pasidaręs fabrikų darbininkų dideliu centru. 

— Ar dabar Petrašiūnai nėra „Kauno jūros' 
užlieti? 

Ne, Petrašiūnai yra aukštesnėje vietovėje, o 

Elzė juokiasi. 
— Moterys visada mėgsta slėpti savo gimimo 

metus ir amžių. Bendrai, viską vynioja į vatą... Mo
teris be paslapties neįdomi, ar ne tiesa, Olivija? 

— Taip, vyrai turi daug ką atspėti. O jeigu ne-
kai kurie kaimai, kurie stovėjo prie pat Nemuno atspėja, tai jos darosi jiems dar įdomesnės! Na, bet 
krantų, yra dabar po vandeniu. Jų tarpe ir Rumšiš- m e 8 nukrypome nuo temos. Ką tu gali papasakoti 
kės. Mano gimtinė Žemieji Amaliai abar yra apįe s a V o apylinkę, kurioje gyvenai? 
apsemti iš dviejų pusių vandens, vadinamajame Pa
žaislio pusiasalyje. 

Nejauki tyla duoda progos visiem? įvaizduoti 

— Hm... Gali būti... Žinai, kad jaunimas ne
snaudžia šiais moderniasi laikais! 

— Vadinasi, tu jau greit tapsi senele! 
— Na, gerai, gerai! Nenoriu būti senelė, tai 

geriau pasakosiu apie save. 
— Gerai, pasakok, Elziute. O tu, Anele, pasi

ruošk, nes būsi sekanti po Elzės. 
— Ar galiu pradėti? 
Moterims aptilus, vyrams nugėrus po gurkšnį ir 

užsitraukus po dūmą, šeimininkė tęsia toliau. 
— Gerai... Taigi, gyvenome kaip tik Vaižganto 

vardo gatvėje, todėl ir mano data ir gyvenamoji gat
vė surišta su tuo mūsų didžiuoju rašytoju. Juk ten 
pat Kultūros rūmai, stadionas ir radijo stotis su 
savo dviem stiebais. Juos galėdavai pamatyti labai 
iš tolo, dar nuo Karmėlavos atvažiuojant plentu. Už 
stadiono prasideda, kaip žinote, mūsų puikusis 
Mickevičiaus sėlnis, kur aš beveik kiekvieną dieną 
ir kiekvieną laisvą valandėlę praleisdavau! Ak, tas 

„Kauno jūros" padarytą žalą gyventojams, pražu-
dant amžinai kai kurių žmonių brangiausius jau
nystės atsiminimus. 

— Tai lyg koks legendarinis paskendęs var
pas... Taip, mieli bitiuliai... Nagi, išgerkime! O ko 
mums liūdėti to, kas jau nebegrįš? 

Olivija krustelėjo galvą, tarsi prabudusi. 
— Dėmesio, ponios ir ponai! Jeigu mielas šei 

mininkas jau pabaigė savo pasakojimą, t« žodį per žiuoja. O ir Kęstutis ją labai lepina 
duodu jo žmonelei Elziutei. 

nedidelis Girstupio upelis sutvėrė apie save tokį gra-
— Esu, kaip sakydavo kauniečiai, „zeliono- ž ų m i s k ą ! Vasaromis upelio kaip ir nebūdavo, nes 

gurska". Atseit, su mama gyvenau Žaliakalnyje, icU o n e v i s a s išdžiūdavo, bet pavasariais dažnai 
Vaižganto gatvėje, kurią kiti priskirdavo nebe Zaha- a p tvindydavo žemiausią slėnio daubą, išversdamas 
kalniui. o Vytauto parko rajonui. Mano tėvelis buvo n e t k e h o t i l t u s Garsusis mūsų poetas Adomas 
jau miręs, tai mama mane toliau leido į mokslus ir Mickevičius, lygiai kaip ir aš, labai mėgdavo slėnį, 
auklėjo... tai jo garbei jis ir pavadintas. J i s čia vaikščiodavo, 

— Tiesa! O kur šiandien tavo mamytė? Mes jos svajodavo ir kurdavo savo poeziją. O tie samanoti 
nematome... Juk ji gyvena su jumis! klevai, paupio žilvyčiai, beržai svyruonėliai, toliau 

— Išvažiavo pas Kęstutį... Ji nepaprastai myli pakilę juodalksniai, didelės ir šimtametės liepos, 
šakotos eglės, gumbuotos pušys ir pavėsingi. Šakoti 
ąžuolai sudarė puikų, beveik rojišką sodą! 

Bus daugiau) 

mūsų sūnų. tai ir dabar, jam vedus, vis pas jį nuva-

— Tai gal jūsų marti jau laukia prieauglio? 
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BOSTONO ŽINIOS 
POEZIJOS IR 

MUZIKOS POPIETĖ 

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apygarda gegužės 13 d. 
First & Second Church salėje 
Bostone surengė poezijos ir 
muzikos popietę. Nors tai buvo 
Motinos dienoje, bet susirinko 
gražus būrys Bostono ir apy
linkių lietuvių. 

Popietę pradėjo LB Bostono 
apygardos pirmininkas Jonas 
Rūtenis, pažymėdamas, kad 
sukaktuvininkas poetas Sta
sys Santvaras jau yra išleidęs 
8 poezijos knygas, kurių 
paskutinioji, „Buvimo pėd
sakai", išleista šiais metais. 

Poetas Stasys Santvaras 
pradėjo pareikšdamas, jog su
laukus 80 metų amžiaus drą
siai galima pasižiūrėti į viso 
savo gyvenimo literatūrinį 
darbą ir kaltes su visom aist
rom bei išgyvenimais. Toliau 
kalbėjo apie kinų išminčių 
Konfucijų (apie 500 m. prieš 
Kristų), o tada perėio Diie 
lietuvių grožinės literatūros, 
kuri vaizduoja grožį, gyvybę, 
jausmą ir kitus išgyvenimus. 
Lietuvių grožinė literatūra 
prasidėjusi vėlai. Pradžioje 
lietuvių kalba grožinei litera
tūrai nebuvo ištobulinta. 
Pagal kritikų vertinimą, kaip 
kanauninkas Tumas Vaiž
gantas sakęs, jeigu iš tūkstan
čio netikusių dinarų tik vienas 
skatikas yra geras, tai jau esą 
gerai. Toliau San tva ras 
paskaitė savo poezijos. Skau
tams Kanadoje švenčiant 
lietuviškos skautijos 60 metų 
sukaktį, jis buvęs pakviestas į 
tą šventę. Vienas skautų va
dovas prašęs, kad jis per Mi
šias paskaitytų. Tada jis pa
s k a m b i n ę s k l ebonu i i r 
paklausęs, kada jis turįs pasi
rodyti. Kunigas pasakęs, kad 
p e n k i a s m i n u t e s p r ieš 
pamaldas. „O jei aš pradėsiu 
skaityti kokias erezijas? — jis 
paklausęs. Tada klebonas 
pasakęs: „15 minučių prieš pa
maldas". Ten buvę net 6 kuni
gai. Kai jis ėjęs skaityti, taip 
jaudinęsis, kad net rankos 
virpėję. Skaitęs „Credo". 
Toliau pasakojo, kaip jauni 
Lietuvos rašytojai kasmet 

Pianistas Vytas J. Bakšys 

nemoka patys tų savo rašinių 
skaityti — perduoti klau
sytojams. Poetas Stasys Sant
varas turi Dievo dovaną, ne 
tik gražiai eiliuoti, bet taip pat 
tas eiles gražiai skaityti. 

Jaunas pianistas Vytas J . 
Bakšys labai įsijautęs ir vir
tuoziška technika skambino: 
Edward Hagerup Grieg, Gied
rės Gudauskienės, Liudwig 
van Beethoven ir Camille 
Saint-Saens kūrinius. O kai 
publika ilgais plojimais vis 
nenorėjo jo paleisti, pianistas 
Bakšys p r i edu i da r pa 
skambino Zez Confrey links
mą kūrinį. 

Poetas Stasys Santvaras 
lietuviams yra labai gerai 
pažįstamas iš jo raštų ir pas
kaitų įvairiuose lietuvių susi
būrimuose. Tuo tarpu pianis
tas Vytas J. Bakšys yra 
aukštai kylanti nauja muzikos 
žvaigždė. J i s dar tęsia 
muzikos studijas University of 
Nevv York — Stony Brook 
muzikos mokykloje, kur 
ruošiasi muzikos magistro 
laipsniui. Kaip pianistas, jis 
su Naujosios Anglijos Muzi
kos konservatorijos simfo
niniu orkestru lankė įvairius 
miestus Europoje, o taip pat 
Amerikoje ir su kitais sim
foniniais orkestrais. Pagal 
mūsų muzikos prof. Jeronimą 
Kačinską, Bakšys yra švie
siausia kylanti žvaigždė mūsų 
muzikų eilėse. 

susirinkdavę viename dvare _ Po šios gražios poezijos ir 

motiną mūši) tautos istorijoje 
kalbėjo Milda Lenkauskienė. 
Alės Rūtos įspūdžius iš visų 
m ū s ų b e n d r o s m o t i n o s 
Lietuvos perdavė akt. Alek
sandra Gustaitienė, o apie šei
myninę meilę kalbėjo filo
so f i jos d a k t a r ė M i r g a 
Pakalniškytė - Girniuvienė. 
Angliškoje programos dalyje 
labai vaizdžiai ir vykusiai 
lietuvę motiną apibūdino Biru
tė Duobaitė-Silvia. Programos 
vedėjo Petro Viščinio įvadas į 
minėjimą, jo užskleidimas ir 
paaiškinimai muzikiniams 
įtarpams liejosi į darnią 
visumą, kurioje iškilo lietuvės 
motinos akių šviesa, lydinti 
mus į kelionę ir svają... Rašy
tojos Alės Rūtos įspūdžiai iš 
d a b a r t i n ė s o k u p u o t o s 
Lietuvos, perduoti Juozo Gruo
džio simfonijos fone, sudarė 
ryškų kontrastą tarp anų lais
vės laikų idilės ir šių dienų 
kraupios realybės. Iš kitos 
muzikos pažymėtina Jono 
Švedo harmonizuota mūsų 
liaudies daina „Tu, mano 
motinėlė", atlikta vaikų choro. 
Broniaus Budriūno „Šauks
mas" , atliktas vyrų kvarteto. 
Juozo Žilevičiaus harmo
nizuota liaudies daina „Pas 
motušę augau", atlikta komp. 
J. Kačinsko vesto Šv. Petro 
lietuvių parapijos mišraus 
choro iš So. Bostono ir kitos. 
Minėjimo pagrindinė mintis — 
šių dienų lietuvei motinai 
tėvynėje ir išeivijoje gyve
namasis momentas kelia nau
jus uždavinius, kurių sėk
mingas atlikimas suteiks 
lietuvės motinos portretui 
naujų spalvų. 

Muzikos va l andė lė 

Sekmadienį, birželio 10 d., 
po 10:15 vai. šv. Mišių Šv. 
Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone salėje po bažnyčia 
įvyks muzikos valandėlė. Bus 
atliekami: A. Dvorako, Ada
gio molto e mesto — ištrauka 
iš fortepiono Trio ir J. Haydno 
Trio Nr. 19. Dalyvauja Andre 
Ryan — smuikas, Brian 
Capouch — violončelė ir Jero
nimas Kačinskas — fortepio-
nas. 

Po koncerto draugiškas pa
bendravimas prie kavos ir už
kandžių. 

Tokie meniniai pasirody
mai yra lyg tam tikra atgaiva 
po savaitės kasdienybių. 

Rugpjūčio 12 d., Minkų ra- minėti šv. Mišios Bostono 

seminarui, lyg į literatūros 
laboratoriją. Iški l iausias 
buvęs Kazys Binkis. Vieną po
pietę jis davęs 15 minučių 
parašyti po eilėraštį. Laikas 
labai trumpas. Pagalvojęs ir 
parašęs „Rudenio duona", už 
ką gavęs 1-mą vietą. Dar skai
tė „Dūminiai langai", „Vaba
lėlis" ir kitus rubajatus. 
Paskutinis buvo — „Lietuva". 
Daug kas sakąs: „Tu maža, 
mažytė, mažiausia. Bet man 
tu labai didelė, pati di
džiausia". Dydžio sąvoka es
anti labai abstrakti. Rusija 
labai didelė, bet jos niekšybės 
dar didesnės. Tad Lietuva jam 
yra didžiausia. 

Yra rašytojų - poetų, kurie 
moka gražiai parašyti, bet 

dijo valandėlės 50 metų sukak
ties piknikas - gegužinė Ro
muvos parke Brocktone. 

Spal io 7 d., „Laisvės Var
po" radijo valandos rudens 
kultūrinis renginys. 

Spal io 14 d. Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakčiai pa-

katedroje. Atnašaus Bostono 
arkivyskupas Bernard Law. 
Mišios bus atnašaujamos 3 
vai. p.p. 

Spalio 2 1 d.3 vai. First & 
Second Church salėje Bostone 
dr. Vytenio Vasyhūno var
gonų koncertas. 

CLASSIFIED ADS 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUA 
AKTYVAI 25,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2615 W. 71st St 
Chicago, IL 60629 
tel. 737-2110 

CICERO 
1445 So. 50th Ave. 
Cicero, IL 6O650 
tel. 656-2201 

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

šeštadieniais: 
10:00-2:00 

Sekmadieniais 
uždaryta 

Antr. 3:00— 6:00 
Ketv. 3 : 0 0 - 6:00 
Sešt. 10:00-12:00 

MOKA: 

9% už taupomąsias są
skaitas (oassuook) 
10.5%, 10.75%, 11% 
už terminuotus in
dėlius (CD) 

11% už IRA 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že
mesniais nuošimčiais 
ir geresnėmis sąly
gomis. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga moteris prižiūrėti vyresnio 
amž. asmenį 4 dienas savaitėj. Paga
minti valgį. Lengva namų ruoša. Taip 
pat reikalinga kompanionė gyventi 
vietoje 2 savaites liepos mėn. Apy-
69-os ir Campbell. Skambint 778-0133 

R E A L E S T A T E 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOMOJAMA KIRPYKLA 
SU BUTU. 

Kreiptis telef. — 376-6139 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

H E L P W A N T E D 

AUTO BODY MEN 
T O P P A Y 

RED'S ALTO BODY 
GLENVIEW, ILLLNOIS 

TEL. 724-8084 

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

VA mi* 

SimonTravel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ S U GIMINĖMIS! ! ! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

VIENOS SAVAITĖS r \ Gegužės 21 
Liepos 10 0 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

muzikos popietės programos, 
čia pat salėje, buvo ir vaišės. 
Daugelis įsigijo naują Stasio 
Santvaro poezijos knygą 
„Buvimo pėdsakai". 

P . 2ičkus 

MOTINOS AKIŲ 
ŠVIESA... 

Petro Viščinio vedama 
„Laisvės Varpo" radijo pro
grama Motinos dienos mi
nėjimo (gegužės 13 d.) laidoje 
žymią programos dalį lietuvių 
ir anglų kalba skyrė lietuvės 
motinos vaidmeniui išryš
kinti. Taiklus žodis, perpintas 
muzika, aukštai iškėlė lietu
vės motinos portretą. Apie 

R E N G I N I A I 

Rugpjūč io 12 d., nuo 8:30 
vai. iki 9 vai. ryte, WNEV -
TV 7-tas kanalas transliuos 
šv. Mišias, kurias atnašaus 
kun. klebonas iš Lawrence 
Albinas Janiūnas . Organi
zuoja Lietuvos Vyčiai. 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Snulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TeL 925-2787 

Vytautas Valantinas 
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MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
h vonios kabinetai. Keramikos plyte-
**•. Karito vandens tankai. Flood 
ccmtrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ne. — lietuviškai. 
SOLAPIS AS — TeL 636-2960 
^ O ^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O * 

M O V I N G 
ffMNAS perfcrausto baldus Ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — W A 5-8063 

JUNO BEACH FLORIDA savininkas 
parduoda gerą namą 3 minutės pės
čiomis nuo pajūrio. 

Skambint: 305—626-0303 

62-os ir Francisco. Modernus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas, 
{rengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit, I1L 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 89,900 dol. 

Lemont, UI. Puikus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pulaski Road 

TeL 767-0600 

lillilillllllillillllliliiliiilliiiliilliillilillii, 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymu 

Namu pirkimas — Pardavimu 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6329 S. Kedzie Ave. — 778-2235 
• I I I H I I I I I I I I U I U I I I i m i l l l l l i . i m i i n i i i » M f | . 
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16 — 20 — 30% pigiau mokėsite uz 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pes mus. 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208% W. 95th Street 
**°«o<xx>oooooooooooooooooo< 
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M I S C E L L A N E O U S 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai —:-. 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
3846 W. 68 S t , tel. 776-1486 
> ° 0 0 O O 0 0 O 0 \ > 0 O 0 O O O 0 O 0 O 0 O O 0 0 < 
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A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

V A S H I O N C A B P E T S ' 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

W. 63 S t — TeL 778-9064 

YRA IR TOKIŲ 
DAKTARŲ 

Paskutiniu laiku vis dau
giau atsiranda gydymo kli
nikų. Gal ne vienas pa
galvoja, kas yra tos klinikos, 
ką jos daro, kad jos turi tokį 
dideij pasisekimą? Jos turi pa
čius moderniausius medicinai 
reikiamus įrengimus, X-Ray, 
pilną laboratoriją visokiem 
tyrimam ir kita. Jų patar
navimas nepalyginamai pi
gesnis negu ligoninių. Darbo 
valandos: Nuo ryto 8 vai. iki 9 
vai vakaro, septynias dienas 
per savaitę. 

Viena tokių klinikų yra 3918 
S. Harlem Ave. Lyons, IL. 
Prieš mėnesį laiko susižei
džiau ranką. Buvo sekma
dienis, nuvykau į minimą 
kliniką. X-Ray parodė, kad 
vieno piršto lūžęs kaulas. Už 
visą rūpestingą pagalbą tik 49 
doleriai. „No doctor charge". 

Vadinas, daktaras dirbo už 
dyką? 

Ir vėl nesėkmė. Susižeidžiau 
koją. Sekmadienio ryte vėl 
vykstu į tą pačią kliniką. Ta 
pati daktarė, Nngu Ranadive, 
vėl mane neskubėdama ap
žiūri, praleisdama su manim 
35 minutes laiko. Kada prie 
kasos norėjau apsimokėti, tai 
kasininkė pasakė, kad dr. 
Ranadive sekmadieniais 
patarnavimas veltui. 

Cicer iet is 

Kokios bus lietuvaitės, 
tokios bus būsimos kartos mo
tinos, toks bus visas mūsų jau
nimas, tokia bus visa tauta. 
Lietuve, gerbk pati save ir 
mokyk save gerbti savo brolį, 
savo sūnų, savo vyrą, savo 
draugą; mokėk priversti bran
ginti moters garbę ir tą vyrą,, 
su kuriuo susitinki, su kuriuo 
kalbi, kuris pro Salį praeina. 

V. Pu tvys 

H E L P W A N T E D 

SKILLED TRADES 
Leading manufacturer of Magnetic Steel Laminations has 
openings for the top professionals in the follovving positions: 

* 

• MASTER TOOL & DIE MAKERS 

• MASTER MECHANICS 
• PRECISION JIG BORE OPERATORS 
• PRECISION JIG & SURFACE GRINDERS 

We are seeking the best and we are offering excellent wages, 
outstanding benefits plūs ideal vvorking conditions. 

Apply i n person or call 

TEMPEL STEEL COMPANY 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

«-•-• 

V A L O M E 
KELMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis | Hermaną Dečkj 

TeL S8S-6624 po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiimiiniiiiiiiiiiminn 
LIETUVIAI SIBIRE 

Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksas ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bir'v>teka. 216 pel., 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyv. dar prideda $1.40 

valstijos mokesčio. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiinm 

1940 W. Balmoral Chicago 
282 9400 

Apsimoku skelbtis dien. DRAUGE. 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

K R A Ž I A I 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 
Tai graži monografija, kurio

je sukaupta daugelio autorių is
torinė medžiaga apie KRAŽIUS 

Leidinys didelio formato, tu
ri daug iliustracijų, 252 pel. 
Kieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 13.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $545 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

• 



HESSO GIMTADIENIS 
K. BARONAS 

Visa pasaulio spauda balan
džio 26 d. pažymėjo Hitlerio 
padėjėjo Rudolfo Hesso 90-tąjį 
gimtadienį. Amerikiečių karių 
dienraštis „Stars and Stripes" 
gana ilgame straipsnyje iš 
Spandau kalėjimo bei Hitlerio 
ir Hesso nuotraukom pažy
mėjo, kad jis yra „brangiau
sias" kalinys, atsiradęs už 
kalėjimo vartų jau 1941 m. 
tariamoj taikos misijoje. Nu
teistas Niurnbergo karinio 
tribunolo iki gyvos galvos, 
Hess mėgino 1959 ir 1977 m. 
nusižudyti. Nežiūrint gražaus 
amžiaus, jis yra dar judrus, ta
čiau kiek toliau paeiti nebe
gali. J am įrengtas 70 tūkst. 
dol. vertės keltuvas, tačiau 
kaip rašo amerikiečių karių 
dienraštis, jis atsisako juo nau
dotis, leidžiant jam d^ kartus į 
dieną pasivaikščioti kalėjimo 
kieme. Jį kelia 6 vai. ryto, po 
valandos duodami pusryčiai. 
Hess turi teisę gauti ir rašyti 
vieną laišką į mėnesį ir taip 
pat stebėti tam tikrą progra
mą televizijoje. Nors j am drau
džiama ką nors skaityti iš tre
čio Reicho gyvenimo, tačiau 
apie falsifikuotą Hitlerio die
noraštį jis sužinojo ir gardžiai 
juokėsi. 

Kartą į mėnesį ir tai tik 
valandai laiko jam leidžiama 
pas imatyt i su g iminėm, 
daugiausiai su 45 m. architek
tu sūnum Wolfu, nes žmona 
Ilse jau nuo 1981 m. sunkiai 
serga. 

Gyvena jis 4,52 m x 2,73 m 
celėje, kurios grindys yra 
akmeninės. Joje yra vienas 
stalas, kėdė ir vienas langas. 

Pasikalbėjimą stebi keturi 
k a l ė j i m o d i r e k t o r i a i — 
amerikietis, sovietas, britas ir 
prancūzas, o prie Hesso dar 
stovi sargybinis. J i e gali 
kalbėti apie ką tik nori, išsky
rus naciškus laikus. 

Senas karinis Prūsijos ka
lėjimas, skirtas 600 kalinių, 
mirus Hessui greičiausiai bus 
nugriautas. Sovietai prieši
nas i , norėdami kalėjimą 
palikti kaip paminklą nacių 
režimo aukoms. 

Vokiečių spauda taip pat 
pažymėjo Hesso gimtadienį, 
primindama, kad jo išlaiky-

uiimiiiiiiiiiimiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
KURIAM GALUI MOKĖT 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
N U O $300 n a $1,000 

mas Vakarų Vokietijos mokes
čių mokėtojams kiekviene-
riais metais kainuoja 2,4 mil. 
markių. Aliantai sutinka jį 
paleisti, tačiau tam griežtai 
priešinasi Maskva, norė
dama Hessą laikyti pergalės 
s imbo l iu p r i e š nac i šką 
Vokietiją, gana senokai pa
statydami jam karstą rūsyje. 

Tas pats amerikiečių karių 
dienraštis rašo, kad prie 
mėgiamiausių rytinės Vokie
tijos gyventojų žiūrimos pro-

^"Chfysifit LeBaron MedaltionT 
' - - ^-dr. Coupe \, . -

IAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K C ARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

MIMIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIHIilH 

gramos priklauso amerikiečių 
filmai „Dellas", „Dynasty" 
(Vakarų Vokietijoje vad. 
„Denver Clan" ir „The Streets 
of San Francisco". Kaip dien
raštis sako, beveik 90% rytinės 
Vokietijos gyventojų stebi 
v a k a r i n ė s V o k i e t i j o s 
programas, tuo pačiu darant 
jai didelę įtaką, ypač priau
gančiai kartai, nukreipiant ją 
nuo marksizmo-leninizmo lini
jos. 

Iš tikrųjų rytinei Vokietijai 
yra d raudž iama stebėti 
Vakarų programas. Valdžios 
pareigūnams leidžiama nuimti 
a n t e n a s , n u k r e i p t a s į 
Vakarus. 

K\ A. 
JUOZAS PRONSKUS 

Gyveno Winnipeg, Manitoba, Kanadoje. Anksčiau 
gyveno Chicągoje. Dirbo "Naujienose". 

Mirė 1984 m. gegužės 21 d., sulaukęs 91 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Barstyčių kaime, Ylakių valsčiuje. 

Nuliūdę liko: 2mona Greta, 2 dukterys Mirga ir žen
tas Lloyd Vezey ir šeima Kanadoje ir Margarita su šei
ma gyv. Illinois; Lietuvoje, Alsėdžiuose brolis Aleksas 
Pronsk-cs; "VVaukegane brolio duktė Justina Skališienė 
su šeima. 

Pranešame artimiesiems ir pažįstamiems, kad 1984 m. 
gegužės mėn. 21 d. 2 vai. po pietų po ilgos ir sunkios ligos 
mirė 

A.tA. ZOSĖ ŽUKAITĖ 
dr 

Dideliame nuliūdime liko seserys: Jadvyga Gaudusienė, 
Cesė Abaravičienė su šeima, Aleksandra Švarienė su 

šeima, dr. Jane Gliaudelienė ir brolienė Teklė Zukienė su 
savo šeima. 

Bus pašarvota Eudeikio laidotuvių koplyčioje, 4330 S. 
California Ave., gegužės 23 d. 12 vai. Gegužės 24 d. 9 vai. 
ryto iš koplyčios bus nulydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta ir 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Laid. 

Lieka nuliūdę S e s e r y s ir jų š e i m o s . 

dir. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. YA 7-1741 
• - • - . 

Su giliu skausmu pranešame, kad 1984 m. gegužės 18 d.. Wood 
Dale, Illinois, mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir žentas 

A. t A. 
Dr. Bruno A. Beinoris 

Gimė Lietuvoje, Varsėdžiuose, Tauragės apskrityje, 1920 m. 
gruodžio 11d. 

Kūnas buvo pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 St. 

Atsisveikinimas įvyko gegužės 20 d., 7 vai. vakare. 
Laidotuvės įvyko gegužės 21 d. Iš koplyčios buvo atlydėtas į 

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona, duktė Irena, uošvė 
Sofija Ragauskienė, pusseserė Eliutė ir Česlovas Rukuižos, pussese
rė Florence Valas su šeima, teta Anna Gritz su šeima. Irena ir inž. 
Juozas Rasiai su sūnumis ad. Vitu ir Tomu, Praurimė ir dr. Leoni
das Ragai su sūnumi Paulium ir marčia Rasa ir dukra Laura, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje pasiliko 2 seserys ir brolie
nė su šeimomis. 

NULIŪDUSIOS 2MONA IR DUKTĖ 

A . f A . 
RAYMONDUI JAKOVICKUI 

Netikėtai žuvus, 
jo tėvelius DANUTC ir VACĮ JAKOVICKUS, seserį 
ROTĄ, žmoną NANCY ir sūnelį BRIAN ir kitus GI
MINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JANINA IR VITAS NARUŠIAI 
HALINA RICKIENĖ 
NATALIJA IR JONAS VAZNELIAi 
ALINA IR KAZYS ŽILVYČIAI 

- MA. 
JUOZAS DIAMENTAS 

Gyveno Princeton, Wisc. Mirė geg. 18 d., 1984 m. 
Gimė Lietuvoje, Joniškyje, 1898 m. kovo 19 dieną. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, 2 duk

ros: Dana Butkienė, žentas Jonas, ir Irena Mickūnienė, 
žentas Algis, sūnus Juozas, marti Dell ir jų šeimos, anū
kai Rimas su žmona Sharon, anūkė Rita Nelson su vyru 
Cecil ir jų šeimos, seserėčia Lee Kelly su vyru James ir 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo tėvas a. a. Gražinos Baužienės, kuri 
mirė gegužės 13 dieną. 

Laidojamas Princeton, "VVisconsin. 

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. .Mišiose už 

A.f&, JUOZĄ VALENTINĄ 
gegužės 2ftfą dieną, 9:30 valandą ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje -^ar paminklo šventinime Švento Kazimie
ro kapinėse.. 

•4 

OLGA VALENTINIENĖ 
\ V4. sūnus ROMUALDAS su šeima,, 

dukros DANGUOLĖ ir ŽVAIGŽDĖ 

A, f A. SOFIJAI ŽUKAITEI 
m i r u s , 

seseriai, Lietuvių Istorijos draugijos narei JADVY
GAI GAUDUŠIENEI reiškiame nuoširdžiausią už
uojautą ir drauge liūdime. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
; \ t - VALDYBA ir NARIAI 

A, f A. 
Aleksandrai Daukantienei-Mariarty, 
mūsų trupės rėmėjai, iškeliavus amžinybėn, nuošir
džią užuojautą reiškiame jos VYRUI, dukroms IN
GAI ir DAINAI, sūnums JURGIUI ir RIČARDUI 
ir GIMINĖMS bei ARTIMIESIEMS. 

ST. PETERSBURGO VAIDINTOJŲ TRUPĖ 
, ,Ž I BIN T AS" 

A. f A. Gražinai Baužienei - Diamentytei 
ir jos tėvui 

A. f A* Juozui Diamenčiui mirus, 
jų šeimoms ir giminėms reiškiame širdingą 
užuojautą. 

Joniškiečiai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. gegužės mėn. 23 d. 

A. 4. A. 
BENEDIKTUI SIMONAIČIUI 

mirus, jo žmoną ADELE, brolį ALFA su šeima, brolio 
dukterį mielą Dainavos ansamblio dirigentę AUDRONĘ 
SIMONAITYTĘ - GAI2IŪNIENĘ su šeima bei kitus gi
mines ir pažįstamus nuoširdžiai užjaučiame. 

LIET. MENO ANSAMBLIS DAINAVA 

K A P Ų P U O Š I M O D I E N Ą 
" M E M O R I A L D A Y " x 

Sekmadieni, gegužės 27 dieną, 1984 m. 
LIETUVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE . 

ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS j 
• Iškilmės prasidės lygiai 11 valandą ryto šia tvarka: nuo steigėjų 

paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eise
noje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos vad. dūdų orkestras. 

• Amerikos Legionierių Don Varnas Postas No. 9S6 ir Moterų Auxi-
liary Unit No. 986 dalyvaus eisenoje ir pagerbs u i laisvę žu
vusius karius. 

• Kunigas dr. Eugenijus Gerulis CLTK direkcijos prezidentas) su
kalbės tai dienai pritaikytą invokaciją. 

• Giesmių programą atliks operos solistas Algirdas Brazis ir Pe
tro Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras. 

• Pagrindinę kalbą pasakys John Paukštis. 
• Iškilmėse pakviesta dalyvauti Lietuvos Generalinė Konsule Juzė 

Daužvardienė. 
DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ'. Lygiai 9 valandą ryto 
nuo Ridiko Funeral Home — 33rd Place ir Halsted St. išeis auto
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: 
prie Darius Girėnas Hali — 4416 S. Western Ave. ir pne Mar
ąuette Hali — 69th & Western Ave. Autobusas atgal j Chicagą 
nuo kapinių vartų išeis 3-čią vai. popiet. Kaina j abi puses $4.00 — 
Būkite laiku nurodytose vietose 

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI 
RUOŠIAMOSE APEIGOSE. 

Lietuvių Tautinių Kapiitių Vadovybė 
Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, 

apžiūrėti puikius paminklus, prisiminti savo artimuosius. Norint pa
sirinkti vietą savam sklypui, kapinių pareigūnai suteiks jurrs pa
geidaujamų informacijų. 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY 
LTETUVIV TAUTINES KAPINES 

8201 S. Kean Ave., Justice. IL 60458, Tel. 458-0638 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir L A 3 o»52 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-174 1-2 

P E T K U S 
MAKŲL'I I IF FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o — 476-2345 
1410 So. 50th Av., C ice ro — 863-2108 

• 

fcfl midlcind Padarai 
• • • ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2657 VVEST 69 th STREET 4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

9 2 5 - 7 4 0 0 254-4470 

BRIDGEVIEVY 
8 9 2 9 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ISCE 
ULUHOUSJ* 
LEN0ER 

Mielai mamytei 

A. f A. GRAŽINAI BAUŽIENEI 
per anksti amžinybėn iškeliavus, jos sūnui, mūsų šokių 
grupės nariui RIMUI ir jo žmonai SHARON, dukteriai 
RITAI ir jos šeimai bei visiems kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

SPINDULIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

JAY D R U G S V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D- KUHLMAN, BS., Registruotas vaistininką* 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto lk l & 3 0 v a j vakaro 

I 
IIIIIIK 

STEPONAS C. LACK ir SONCS 
LACKAWICZ 

I^aidotuviy direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

« * . > - > • : # & > • * 

* 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. gegužės mėn. 23 d. 

x L i e t u v o s g e n e r a l i n ė 
k o n s u l e J . D a u ž v a r d i e n ė ir 
vic-e konsule M. Krauchunienė 
buvo pakviestos i Illinois zu-
bernatoriaus J . Thompson ir po
nios Thompson priėmimą Chi-
cagos Konsularinio korpuso 
narių pagerbimui ištaiginga
me Chicago Club Chicagos vi-
durmiestyje. 

x L ie tuv ių A g r o n o m ų Są
j u n g a lankys kapinėse savo 
mirusius nar ius : L i e t u v i ų 
T a u t i n ė s e k a p i n ė s e g e g u 
žės 27 d., s e k m a d i e n į , 10:30 
vai. ryto — renkasi prie a. a. 
agr. Jono Bertašiaus kapo. 
š v . K a z i m i e r o k a p i n ė s e g e 
g u ž ė s 2 8 d., p i r m a d i e n į , 9 
vai. ryto — renkasi prie a. a. 
agr. Alfonso Indreikos kapo. o 
10 vai. ryto prie a. a. agr. Juo
zo Sadūno kapo. (pr.). 

x B r i g h t o n P a r k L ie tu 
vių N a m ų S a v i n i n k ų V a l 
d y b a , šaukia informacinį su
sirinkimą, gegužės 24 d., 
ketvirtadienį. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 4420 
S. Fairfield, Ave. Pradžia 7 
vai. vakaro. Dalyvaus 12-to 
Ward a lde rmanas Majerczyk 
ir padarys pranešimą apie vie
nos krypties gatves. Šv. Kry
žiau? ligoninės personalas pa
tikrins nemokamai kraujo 
spaudimą ir kvėpavimą Stan-

'Vderal Savings and 
Loa: tf<-.nko personalas paua-
rys pranešimą apie t aupymą 
ir investavimą. Šis susirinki
mas paskut inis prieš vasaros 
atostogas. Kviečiame visus 
dalyvauti . 

Br. Pa rk Liet. 
Namų Sav. Va ldyba 

x V i t a s P l i o p l y s , gimęs 
Rockforde, 111. gyvenąs Chica-
goje baigė I IT (Fire Protection 
ir Safety inžineriją) aukš tu 
įvertinimu. Baigęs Marąuet te 
P a r k o p r a d ž i o s m o k y k l ą . 
Quigley So. gimnaziją, gegu
žės 13,1984 IIT, Chicagos 
Aukštesnę Li tuanis t inę mo
kyklą ir 2 m. Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. Skau ta s 
vytis, neolituanus, Vaivos an
samblio na rys , J a u n i m o są
jungos kraš to p i rmininkas , 
Lietuvių teisėms ginti fondo 
narys . Pabaltiečių junginio 
EACR finansinių reikalų na
rys, buvęs Grandies šokėjas. 

x L a i s v o j o P a s a u l i o Lie 
tuv ių 7 - ta i T a u t i n i ų Šok ių 
Š v e n t e i p a r e m t i p o 5 0 0 dol . 
Aukojo Dr. L. Sidrys, Chica
go, 111., Dr. K. ir M. Ambrazai 
čiai, Chesterton, Ind., Dr. F. ir 
V. Kaunai, Cicero, 111., Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinė, 
Chicago. (pr.;. 

x S o l i s t ė i r a k t o r ė L a i 
m a R a s t e n y t ė - L a p i n s k i e -
nė Šių metų Poezijos dienų 
pirmajame vakare , gegužės 25 
d. { penktadienį) 8 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje at
liks naują vokalinį Dariaus 
Lapinsko triptiką. Kazimieri-
nių metų proga kūriniui pa
naudota religinė tema, o žo
džiai paimti iš Kazio Bradūno 
eilėraščių pluošto, pavadinto 
..Prierašai prie švento Jono" . 

x Mi rus ių jų p r i s i m i n i m o 
i š k i l m ė s š v . K a z i m i e r o l ie
tuvių k a p i n ė s e įvyks pirma
dienį, gegužės 28 dieną, prie 
Steigėjų paminklo, tuojau po 
šv. Mišių. Susikaupimo pro
gramoje dvasiškio maldos, pa
sauliečio žodis, padėjimas vai
niko mirusiųjų pagerbimui ir 
giesmės. Susikaupimo iškil
mėse dalyvauja visuomenė ir 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė garbės sargyboje. Bend
ruomenės pasauliečių komite
t a s i r s k l y p ų s a v i n i n k ų 
draugija kviečia visus daly
vauti mūsų mirusiųjų prisimi
nimo iškilmėse, (pr.). 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

V A I V O S D E Š I M T M E Č I O 
S P E K T A K L I S 

Nenuilstantis mūsų jauni
m o draugas muz. Faus t a s 
Strolia, šalia gausių kitų dar
bų, vis r a n d a laiko dirbti ir su 
mūsų jaunimu. J o vadovauja
m a s Vaivos ansambl i s , su
laukęs 10 m. sukakties , gegu
žės 19 d. suruošė labai jaukią 
programą „Virš \ aivorykš-
tės" . Gausiai grybų, medžių si
luetais papuoštoje scenoje, 
pr ie raudonu dūmtraukiu švy
tinčios trobelės vyko smagus , 
humorist inis vaidinimas , vaiz
duojąs paslaptingą šalį su 
žvirbliais ir baidyklėmis, su
t inkan t .,blėkinį" žmogelį, bai
lų liūtą, prieinat gintaro rū
m u s , p a s i m a t a n t s u 
burt ininku, su ragana , grįž
t a n t į gintaro rūmus su raga
nos šluota. Cia buvo smagių 
dialogų, tarpais verčiančių pub
liką nusijuokti, buvo solo ir 
grupinių dainų, visą laiką pia
ninu palydą sudarė pats 
muz.F. Strolia. 

Vaidinimas gyvas, smagus, 
kūrybingos vaizduotės vai
sius. J a u n i aktoriai scenoje 
jautėsi tvirtai ir drąsiai , įterp
dami ir nuosaikaus baleto, ste
b indami ypat ingais kostiu
mais, kaip tas „blėkinis" 
žmogus. 

Surinkta gausiai balsingų 
aktorių: RRuesch, A. Kivė-
nas , V. Plioplys. V. Olšaus
kas, K. Brazdžionytė, L. Va-
deišaitė, V. Momkutė. Cia jie 
buvo baidyklės, iiūtai raga
nos, panelės, burtininkės, lau
mės, nykštukai . 

Su choreografija Vaivai į 
taiką atėjo Julianrie Egan 
Harmon. 

Į savo vaidmenis įsijautę, vi
si jie gal i ir dainuoti , ir pašok
ti. Tekstas , ypa t inga i s vaidy
bos j u d e s i a i s , r a i š k i o m i s 
melodijomis sust ipr intas , tar
nais visą salę vertė juoktis. 

F. Strolios ir grupės ga
baus ryžtingo jaunimo dėka, 
turime smagų jaunimo teatrą. 

&M. 

SSMNt- ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. piacas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago. IL 60629 

J o n a s M i n e l g a 

V O V E R A I T Ė 

L a b a s r y t a s , voveraite! 
Kur padė ja i kepuraitę? 
Ją , mač i au , mūvėjai, 
Kai čia ūžė vėjai. 

Labas ! L a b a s , geras vaike! 
M a n kepurės jau nereikia. 

J e i p a č i a m d a r šalta, 
Pirk — parduosiu paltą. 

Saulės k rosnys suliepsnojo. 
Greit Velykos — ji žinojo. 
Šilta d a r o s , vaike, 
Ko d a u g i a u m a n reikia! 

Kai pavojus — strikt į uosį. 
An t šakelės jo sūpuosi. 
Je i m a n e sugaus i — 
Riešutėlį gausi . 

LAISVA L I E T U V A 

Kartą aš sapnavau, kad Vo
kietija norėjo užimti Lietuvą. 
Vokietija turėjo tankų, šautu
vų, lėktuvų ir helikopterių. Aš 
buvau generolas, turėjau 786 
kareivius. Vieną dieną Vokie
tijos kareiviai užpuolė m u s ir 
numetė bombą. Karas tęsėsi 
du mėnesius. Mūsų s lap tas 
ginklas buvo l aba i didelis tan
kas. Mes juos nugalėjome, o 
Lietuva atgavo laisvę. 

S a u l i u s B u t k u s , 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
„Aušros spinduliai". 
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Nuo garvežių iki kondukto
rių susitikimo praeis 20 se
kundžių. Traukinio greitis 45 

Iliustracija iš „Lituanikos" Dariaus Girėno mokyklos laik
raštėlio. 

X Vladas Petrauskas , North Jame buvo amerikietiškų ele-
Chicago, 111., užprenumeravo mentų, bet ir lietuviškos dva-
kaip dovaną vieneriems metams šios 
"Draugo" dienraštį savo geram 
prieteliui Broniui Maknickui, 
gyv. Kalifornijoje. 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
Juozas Skabeikis, Birutė Mar-
tick, J . Petrauskas, Genovefa 
Mitsevitz, B. Vaišvila, Jadvyga 
Skvarcius, Vladas Židžiūnas, 
Juozas Remys, Viktoras Bulkai-
tis, Stella Sheputis, Juozas 
Graužinis, Juozas Nalis, Stasys 
Ei cinas. Maria Dymša, Jonas 
Motiejūnas, Jonas Asmutis, E . 
Juciūtė. M. Akelaitis, J. U. Bu-
velis, Jonas Bironas, E. Berno
tienė. Pranas Puronas. Balys 
Dundulis. Labai ačiū. 

X KASA, Lietuviu Federali
nė Kredito Unija praneša, kad 
š.m. gegužės mėn. 28 d. pirma
dienį, įstaigos (Chicago ir Cice
ro) bus uždarytos. (ak.) 

x Ieškoma sekretorė,-his Ue-
tavttkai ištaigai New Yorke. 
Pageidautina, kad laisvai valdy
tų lietuvių ir anglų kalbą, mo
kėtų gerai rašyt i rašoma maši-

Netrūko ir auklėjančių 
sugestijų. Visas v a k a r a s žiū
rovams buvo miela, smagi 
pramoga, džiaugiant is jauni
mo sugebėjimu ir maloniomis 
melodijomis bei vaidybiniais 
pokštais. Publika vaidinto
jams ir muz. Stroliai negailėjo 
reikšti savo entuziazmą. 

Pabaigoje ypat ingai padė
kota T. Strolienei ir choreo
grafei Harmon. 

Buvo vakarienė, laimėjimai 
ir šokiai. Ansamblio vardu 
muz. Stroliai įteikta dovanėlė. 

J. Pr. 

R A T E L I S 

Ratelis buvo s iū lams verpti 
į taisas. \ Lietuvą jis atėjo i š 
Vakarų Europos, iš Tizenhau-
zo įmonių, kur buvo verpimo i r 
audimo „mašinos" . Ratel is bu
vo padary tas iš medžio. iŠ pra
džių buvo dvi ratelių rūšys: 
s ta t inis ir gulstinis. Labiau
siai buvo var tojamas s t a t in i s 
ratelis. Vėliau, po Pirmojo pa
saulinio karo, s ta t in is ratel is 
beveik išnyko. Liko papl i tęs 
gulst inis ratelis. Ratelius da
rydavo patys žmonės, kurie 
mokėjo ištekinti medį i r jį gra
žiai išpjaustinėti , išdrožinėti . 
Ypač gražiai buvo iš tekinta t a 
ratelio dalis, a n t kurios būda
vo uždedami l inai a r b a vil
nos. 

Moteris atsisėsdavo a n t suo-
— lėlio ir, koja s u k d a m a ratą, 

X Austrą Puzinas, San Ma- leisdavo per pirš tus p lonus 
teo, Ca l , mūsų rėmėja, pratęsė siūlus, kurie a n t špūlės sukda-
"Draugo" prenumeratą su 15 vosi. Iš tų siūlų ausdavo įvai-
dol. auka. Labai ačiū. 

X .Antanas Kirkutis, E. Pra-
ninskas, Genė Bakučkienė. P. 
Skruodys, Zenonas Gobis, Ag
nės Bigelis, Elena Sabalis, Vla-

rius audimus. Verpdavo dau
giausiai senos moterėlės, n e s 
kitų darbų jos nepa jėgdavo 
dirbti, tai verpimas j o m s j j u v o 
malonus užsiėmimas. Geros dinė vyniojosi aplink medį ir 

das Sirtautas. B. Bildušas. Juo- suverpdavo laba i plo- darėsi ^ m p e s n ė . Kai grandi-
zas Vencius. B. Stonkus, Stasys nu s siūlus, i , kurių buvo au - nė pasidarė v isa i trumpa, ber-
Bikulčius, K. Špakauskas, P. d ž i a m i 

Sniegaitis, K. Ječius. Julius Rū-l v a r t o i ° mezgimui ir s iuvimui 

Vitas Plioplys 

x M a r ą u e t t e P a r k o Li
t u a n i s t i n e i m o k y k l a i p a 
r e m t i r u o š i a m a s „ g a r a g e 
s a l e " p-nkt. . gegužės 25 d. 
nuo 6 iki 8 v. v., šeštad.. geg. 
26 d. nuo 9 v. r. iki 7 v. v., 
sekm., geg. 27 d., 10 v. r. iki 1 
vai. popiet 7 2 5 9 S. C a l i f o r -

kas, Pr . Gaižutis. Jadvyga Poš- Ratelis taip pa t y r a l aba i 
nėle, efektyviai komunikuoti te - ]<USi a t a Simutis įvairiomis pro- svarbus iš spaudos d r a u d i m o 
lefonu ir raš tu bei vairuoti. Dar- gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. laikų. Kai Lietuvoje buvo už-

Labai ačiū. draus ta rašyti ir skai tyt i lietu-
x Po 5 dol. atsiuntė aukų: viškai, moterys, ve rpdamos 

Irena Jakštys. Jonas Lengvinas, P"e ratelio, mokė va ikus skai-
E. glekys, Stasys Barauskas, J. t v t i Knygos buvo g a b e n a m o s 

bo pareigos pagrindinai apima 
mašinraščio darbus, siuntų pa
kavimą bei prašymų pildymą ir 
išsiuntimą i r kitus techniškus 
adrninistracinius rūpesčius. Dar- Gvildys7 Mary Markus, K. Aukš- i š Prūsų ir p la t inamos po ka i - tekši. (Šilalė) 
bo sąlygos bus aptartos su rim- tikalnis. A. Kanapka, A. Andm- m u s Verpėjos, pas lėpusios 

Vasara 
Piešė Paulius J e š m a n t a s , 

9 metų. 

I S M O K Y K L O S 
G R Į Ž T A N T 

Julius grįžo iš mokyklos lie
tui lyjant. Buvo slidu, par
griuvo. Mėgindamas atsikelti 
pajuto, kad kojos kaulas yra 
lūžęs. Begalvodamas, kiek jam 
dar iki namų, nu ta rė surasti 
vietą, kur yra sausa. Apsi
žvalgęs aplinkui pamatė dide
lį medį ir ten nušliaužė. Kiek 
pabuvęs pamatė, kad jau pra
deda temti. Lietus nustojo li
jęs. Pradėjo dary t i s šalta. Mė
gino susišildyti, susisegdamas 
savo švarką ir t r indamas ran
kas. Julius prisiminė tėvelio 
žodžius, kad po l ietaus visi gy
viai išlenda. Ju l ius bijojo vil
kų. Pradėjo melstis . Staiga pa
matė dvi raudonas akis. Labai 
išsigando. Pradėjo drebėti ir 
šaukti, bet akys artėjo prie jo. 
Bet tuojau apsidžia-. g ė paži
nęs savo šunį Rudį. Ten pat 
buvo ir tėvelis. Julius iš 
džiaugsmo apkabino tėvelį ir 
Rudį. Buvo la imingas . Tėvelis 
Julių nuvežė į ligoninę, kur 
jam surišo koją. Kai Jul ius bu
vo ligoninėje, mokyklos drau
gai rašė jam atvirutes, linkė
dami greitai pasveikti ir grįžti 
į mokyklą. 

L i n a s P a u l i u s , 
Dar iaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

D I D E L I S L A I M Ė J I M A S 

Kartą aš laimėjau milijoną 
dolerių. Štai ka ip atsitiko. 

Kai tėvelis grįžo namo, par
nešė laikraštį. Po vakarienės 
mes visi skaitėme knygą arba 
laikraštį. Aš skaičiau apie 
žmogų, kuris laimėjo pusę mi
lijono dolerių loterijoje. Tą 
straipsnį aš parodžiau mamy
tei. 

Kita diena buvo šeštadie
nis. Aš su močiute ėjau į krau
tuvę nusipirkti naujų drabu
žių. Ten daug žmonių stovėjo 
eilėje, kurie pirko loterijos bi
lietus. Nusipirkome ir mudvi 
po bilietą. 

Grįžome n a m o ir laukėme 
vakaro. Abi sėdėjome prie te
levizijos apara to ir meldėmės. 
Pagaliau pranešėjas pasakė, 
kad numeriai 4, 1, 5 laimėjo. 
Tai buvo mano numeriai. Aš 
netikėjau, kad buvau laimėto
ja. 

*. Sekmadienį nuėjau pasiimti 
Kas tau d a r b e ' — Pasikark P1 1"*"8- M a n o m a m a paklau-

šunj margą ir turėsi darbą! * ė ' k ą a Š d a r y 8 1 u s u Pinigais. 
(Panevėžys). M p u ^ ę P i m ^ įdėjau į ban

ką, o kitus nusprendžiau iš-
L a u r a S t a k ė n a i t ė , 

Marqet te Parko lt. 
m-los 8 sk. mokinė. 

km per valandą arba 12.5 met
rų per sekundę. 250 padalijus 
iš 12.5 gauname 20 sekundžių. 
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Patarlė: „Nueisi Luokės ke
liais", reiškia nueisi blogais 
keliais, pateksi į kalėjimą ar 
panašiai . 
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Įvairūs laivų pavadinimai: 
Laivas, laivelis, valtis, baida
rė, luotas, p laustas , keltas, el
dija. 

G A L V O S Ū K I O N R . 
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1) Gaida, 2) žirnis, 3) pelėda 
ir 4) karvelis (balandis). 
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Berniukas bėgo aplink medį 
tokiu nuotoliu, kad šuo jo ne
pasiektų. Šuo bėgo kar tu loda
mas, bet tuo pačiu šuns gran-

d a r s iūlus niukas greitai nubėgo prie dvi
račio, pasiėmė ir nuvažiavo. 

Jei vilko oi josi. tai vilkui ir 

tais kandidatais. Siųsti reziu
me: LithoanJBUi Oatholic ReH-
jriou* Aid, 351 Highland Brvd., 
Brooiuyn, NY 1124T7. (sk.). 

X Jei skilandžių jums tik reik 
parašyk a rba užHk! (Siun-

Inter-n i a A v e . Aukotojai ir pirkėjai ^ , , į ^ t u s miestus) 
laukiami, (pr mitionaJ Meat Market. 2913 W 

A K A S 
Ih-itgiaiiH- ir taHtf»mr r t ^ riUmf 

s T l K i l ' S . 
S„ .uk-Mi iMtynmu. esam*' 

ipdrausti P.its prižiūriu darbą. 
ARVYDA* KIELA 

737-1717 

«Srd S t , Chicago, ID. G0629. Tsl. 
t-312-486-4337. Skilandžiai, me
džioklinės, palengvicos, rūkytos1 skyrė auką Marijonams 
u- šviežios dešros, veršiena, avie- 'Draugui" Labai ačiū. 
na, kiauliena ir jautiena. Užsa
kant didesnį kiekį Šviežios mė
sos ar dešrų, duodama nuolaida. 
Sav IzabeJė ir Pe t ras Burkaus-

(•k.). 

šaltis, Alf. Vėlavičius. P. Vinda- k n y * a 8 P° prijuostėmis, mokė 
sius. Bronius Bartkus, Magde- "!""}*? vaikus. Kai kieme, pa-
t ^ * — i /n_ r» -i j . sirodvdavo nežinomas žmo-
lena Petravicienė, Ona Paskevr- _ , „ \ , u « ^ a « « na 

gus, tuoj knyga būdavo pa
slėpta, o mokinys nue idavo . 
Taigi ratelis buvo lyg „mo
kykla" beveik per 40 spaudos 
draudimo metų. 

E d v y n a V a l k i ū n a i t * , 
K Donelaičio l i t . 

m-la, VI k l . 

čienė ir J. Astas. Labai ačiū. 
X Inž. Romas Shatas, Hunts-

ville, Alabama. pratęsė "Drau
go" prenumeratą, užsisakė nau
jausių leidinių, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių pridėjo 
10 dolerių aukų. Taip pa t pa-

ir 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
J. Jankūnas. P. Sideravičius, E. 
Arlauskas, Antanina Abaravi
čius. M. Pakštys, M. Kizis, St. 
Budas. Labai ačiū. 

Naujagimio neguldyk p r a ū ž i 
j trūkusią 2< idą (vonelę), nes 
užaugęs lovoje susišlapins. 

(Seir i jai) . Kalėdų genelis lituanistinėje mokykloje. Nuotr. G. Plačo 

S N I E G O S E N I S F R E D D Y 

Vieną dieną mudvi su Vilija 
slidinėjom nuo didelio ka lno 
U t a h ir pamatėm labai gilų ur
vą sniege. Piėjom pažiūrėti, 
kas t ame urve yra, ir garsiai 
pašaukėm: 

— Alio, alio! Ar kas nors na
mie? 

— Kas ten? — kažkas labai 
storu balsu atsakė. 

— Gal tu esi meška? — pa
klausiau a š . 

— Ne, a š ne meška! — išgir
dom vėl tą patį storą balsą. 
Kažkas ane urve pradėjo bil
dėti. 

Mudvi labai išsigandom. 
— Tai, ta i , ta i , kas , kas , kas 

tu, tu esssssi? — drebėdamos 
paklausėm. 

— Aš esu sniego senis Fred-
dy! — atsakė, ir didelis, labai 
didelis sniego senis išėjo iš ur
vo. J i s buvo toks didelis, kad 
debesys kabojo a n t jo galvos. 
Mudvi norėjom bėgti, bet ne
galėjom pajudinti kojų. Išme-
tėm slides iš rankų ir labai 
drebėjom. Bet Vilija tuoj jo pa
klausė: 

— Ar tu esi labai užsiėmęs, 
sniego seneli Freddy? Mes vi
si t rys galėtume eiti pasi
vaikščioti? Ten, žemai, yra 
daug kitų žmonių... 

— Aš neužimtas, — labai 
malonia i ir ne ta ip storai at
sakė m u m s sniego senis. J is 
jau ėjo prie mūsų, ir mes galė
jom maty t i , kaip jis savo dide
le ga lva užstojo saulę, ir matė
me tik tamsią skylę danguje. 

— Tai sėskit, mergaitės, ant 
m a n o delno, a š jus panešio
siu, nusinešiu į savo urvą ir 
pavaiš insiu . Ar judvi mėgsta
te ka r š tą šokoladą? 

Mudvi labai bijojom, bet bu
vom sušalusios ir tikrai norė
jom to karš to šokolado. Atsi
sėdom a n t jo delno. J i s užkišo 
mudviejų slides sau už ausies 
ir pradėjom eiti. Žiūrim, kad 
sniego senio pirštai po truput} 
pradeda tirpti ir delne j au at
sirado skylė. Mudvi vos nenu-
kritom. 

— O o o o! — sudejavo senis 
Freddy. — Aš jau tirpstu. Už
dekit, mergaitės, sniego ant 
m a n o delno, nes aš galiu jus 
numes t i . 

J i s pasi lenkė žemai ir mud
vi uždėjom didelį sniego ka
muolį a n t tos skylės jo delne. 
T a d a atsisėdom, ir jis nusine
šė mudvi į savo ledinį urvą. 

U r v a s buvo toks didelis, kad 
visai nes imatė lubų. Buvo 
tamsu, tik palubėje kabojo ma
ža lemputė. Sniego senis pra
dėjo vir t i šokoladą, kuris la
ba i kvepėjo. Senis Freddy 
m u m s padavė du ledinius puo
dukus. Mudvi pradėjom gerti 
tą ka r š t ą šokoladą, bet j i s grei
ta i pradėjo tirpdyti puodukus 
ir mudvi gavom tik porą 
gurkšnių. Žiūrim, kad sniego 
senis j au be pirštų. Ir j au bai
g ia išt irpti abu jo delnai. Mud
vi grei tai išbėgom iš urvo ir 
a tnešėm du didelius gabalus 
sniego. Uždėjom tą sniegą ant 
senio Freddy delnų ir nulip
dėm j a m naujus pirštus. 

Sniego senis Freddy buvo la
bai pa tenk in tas ir mums pa
sakė: 

— Visada, kai į Utah atva
žiuosite slidinėti, ateikite į ma
no urvą. Aš jums vėl išvirsiu 
karš to šokolado. 

A d r i a n a K a r k a i t ė , 
Toronto Maironio Mokyklos 

V skyrius, Kanada . 

A N G L Ų K A L B O S 
P A M O K O J E 

M o k y t o j a s : — Jurgi , pasa
kyk atskiromis raidėmis žodį 
„Mississippi". 

J u r g i s : — Katrą nori , upę 
a r valstiją (statė)? 


