
T H E I .TBRARY O F C O N G R E S S ( G R A T I S ) 
• \ EFE1 L E N C E D E P A R T M E N T 
; ; E R I A L S D I V I S I O N 
V / A S H I N G T O N , D C 2 0 0 2 5 DM 

THIB L_inrtHLJ/\IVI|/\I>J VA/O RtLD-N/VIDE DAILY 

Vol. LXXVIII Kaina 25 c. 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60628 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

TREČIADIENIS — WEDNESDAY BIRŽELIS — JUNE 6, 1984 Nr. 112 

Aušra. Nr. 33(73) 

Ką daryti su Maironiu? 
Stalčiaus dugne yra senas 

sąsiuvinis. Prieš daug metų 
radau jį tarp mirusio dėdės 
knygų. Tai Nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijos aštuntos 
k l a s ė s ( d a b a r m a ž d a u g 
vienuoliktos) mokinio rašinys 
apie Maironio ..Jaunąją Lietu
vą", Gal tai referatas, gal 
namų darbas. Visas sąsiu
vinis nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio prirašytas gražia, 
smulkia rašysena. Mirga cita
tų strofos. Mokytojo pažymė
tų klaidų bei pastabų beveik 
nėra. 

Pasidėjau aš jį tuomet, kaip 
ankstesnių laikų mokinio, 
abituriento darbo pavyzdį. 
Patiko jis man ir savo turiniu, 
gražiu, sklandžiu ir labai rim
tu „Jaunos ios Lietuvos" 
nagrinėjimu. Nesinorėjo tikė
ti, kad tai mokinio, nors jau 
vidurinę mokyklą baigiančio, 
darbas. Greičiau panašu į 
rimtą straipsnį kokiame nors 
jaunimo žurnale. 

Dabar aš jį vėl išsiimu iš 
stalčiaus, vartau, skaitinėju. 
Maironis — mūsų tautos 
atgimimo dainius, idealistas. 
Idealizmo pilna visa jo kūry
ba. Idealistai ir „Jaunosios 
Lie tuvos" veikėjai, ypač 
Reinys. Gražiai, motyvuotai, 
paremiant citatomis, iškelia
mas, išryškinamas šis idealiz
mas. Skaitant rašinį taip ir 
jaučiama jaunuolio meilė poe
tui, žavėjimasis analizuojama 
poema, noras sekti jos veikė
jais, būti tokiu, kaip Reinys, 
Tumas. Jakštas... Darbas 
baigiamas pasiryžimu mylėti 
Lietuvą, t a rnau t i t au ta i . 
Įsiklausyti į poetą, paklusti jo 
raginimui. 

Įsiklausyti į poetą, išgirsti jo 
raginimą... 

Laikau sąsiuvinį rankose ir 
susumąstau. Ką šiandien mes 

kalbam apie tą patį poetą? 
Kaip mes jį pateikiame moki
niams. Kokį mes jį privalome 

pateikti. Ar tokį, koks jis iš 
tikrųjų buvo, ar tokį, kokiu 
nori jį matyti partiniai „išmin
čiai", svetimos ideologijos 
nešėjai? 

Poeto žadinama tėvynės 
meilė? Ne! Tai atgyvena, 
buržuazinis nacionalizmas, 
siaurumas. Ne Lietuvą reikia 
mylėti, bet plačiąją „tėvynę". 
Ne savo tautos praeitimi ir jos 
didvyriais turi žavėtis jaunoji 
karta, bet svetima šalimi, jos 
veikėjais, dažniausiai kruvi
nais diktatoriais, strypusiais 
milijonų žmonių laisvę, oru
mą ir teises. Arba savo tautos 
išgamomis, nuėjusiais tarnau
ti pavergėjams. Ne, toks 
poetas nereikalingas, tokia 
poezija idėjiškai žalinga. Tad 
ir perrašinėjamos, „pertvarko
mos,, mūsų rašytojų biogra
fijos, iškarpoma, išdarkoma jų 
kūryba, dingsta iš jų raštų 
p a t r i o t i š k i a u s i o s v ie tos , 
dienos šviesos neišvysta ištisi 
veikalai. Ne kitaip ir su Mairo
niu. Šio lietuvių literatūros 
milžino iš istorijos neišbrauk
si. Tai bent jo biografiją reikia 
pataisyti, jo kūrybą pateikti 
taip, kad ji kuo mažiau žalos 
darytų. Todėl ir atmetama 
visa, kas „yra mums idėjiškai 
svetima, ribota, laiko dulkė
mis apnešta ir jo rūdžių 
sunaikinta". Ne įsiklausyti 
reikia į poetą, ne leisti jam 
pačiam prabilti, o partinių 
nurodymų šviesoje, išrankioti 
visa tai, kas idėjiškai „sveti
ma, ribota", tai yra, kas 
netelpa į komunistinės ideolo
gijos rėmelius, į jų Prokrusto 
lovą. Bet taip mėtant iš Mai
ronio poezijos neliktų nieko. 

(Bus daugiau) 

Amerikos spaudoje 
Los Angeles . — „National 

Catholic Register" laikraštis 
šios savaitės numerio pirma
jame puslapy turi kun. 
K a z i m i e r o P u g e v i č i a u s 
nuotrauką ir Joan Frawley 
straipsnį apie Lietuvos katali
kų padėtį, apie šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį. 
Tame pačiame puslapyje yra 
du kun. Peter Stravinsko 
straipsniai. I^aiškų skyriuje 
vienas skaitytojas išreiškia 
susižavėjimą ankstyvesniais 
kun. P. Stravinsko straips
niais. 

Muzikinis koncertas bei 
pagerbimas Andriejui Sacha
rovui buvo surengtas Sacha-
K>VO 63 metų gimtadienio 
dieną, 1984 gegužės 21, Carne-
gi<> Hali New Yorke. Koncertą 
nurengė jo institutas, talki
nant visai eilei žmogaus teisių 
organizacijų, jų tarpe ir lietu
vių 

Prie koncertinės programos 
buvo išdalinta tūkstantinei 
miniai skelbimų knygutė, 
kurioje buvo atspausdintas 
I -H-vių Katalikų Religinės 
Šalpos skelbimas. Vieno 
nuslapio skelbime perduoti 
Lietuvos pogrindžio spaudoj 
pasirodę sveikinimai Sacha
rovui. Pvz. TTG Katalikų 
komitetas rašė: „Mums, lietu
viams, Nobelio premijos 
l a u r e a t a s a k a d e m i k a s 
Sacharovas yra labai gerai 
žinomas... Akademiko Sacha-

Izraelyje vyksta 
karšta kampanija 

Prezidentas Reaganas Ballyporeen miestely, 
Airijoje apžiūri seną katalikų parapijos registra
cijos knygą, kurioje įrašyta, kad 1829 m. parapi

jos bažnyčioje buvo pakrikštytas prezidento sene
lio tėvas Michael Regan. 

Maskva didina 
mokytojų algas 

kad daugumas šių sveikinimų 
autorių bei pasirašiusių jau 
patys sėdi lagery ar yra 
valdžios smarkiai persekio
jami. 

Koncertą bei jo metu įvyku
sį pagerbimą aprašė visi didie
ji New Yorko laikraščiai. 

Maskva pripažino 
nuomonių skirtumą 
Maskva. — Rumunijos dele

gacijos vizitas Maskvoje sukė
lė socialistinių šalių ir Vaka
rų Europos dėmesį. Rumunų 
prezidentas Ceausescu išklau
sė sovietų prezidento Černen
kos kalbos bankete. Černenka 
pasakė, jo šie pasitarimai 
pademonstravo, kad dar yra 
daug galimybių sovietų-rumu-
nų santykiams pagerinti. 
Tokių galimybių yra: politinė
je, ideologinėje, ekonominėje, 
kultūrinėje ir kitose srityse, 

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos valdžia gegužės 24 d. 
paskelbė dekretą dėl moky
tojų ir kitų liaudies švietimo 
darbuotojų darbo užmokesčio 
padidinimo. Tie pakeitimai 
buvo pažadėti skelbiant naują 
švietimo į s ta tymą, kuris 
numato didesnį dėmesį skirti 
amatų, profesinių mokyklų 
plėtimui. Padidinus darbo 
užmokesčio bei pareigybines 
algas, įvairių rūšių priemo
kas, mokytojų užmokestis 
padidės vidutiniškai 30-35 
nuošimčiais. 

Algos pakeliamos įvairių 
mokyklų, internatų, vaikų 
namų, auklėjimo įstaigų, 
gamybinių kombinatų moky-

Reaganas baigė 
vizitą Airijoje 

Dubl inas . — Prezidentas 
Reaganas savo kalboje Airi
jos parlamente pareiškė, kad 
Amerika pageidauja derėtis su 
Sovietų Sąjunga dėl karo 
pasmerkimo, dėl įtempimų 
mažinimo. Amerika yra už 
taiką, nes branduoliniame 
amžiuje karai negali būti 
laimimi ir niekad neturėtų 
prasidėti, pasakė prezidentas. 
Jis gynė Amerikos politiką 
Centrinėje Amerikoje. Ameri
ka nesiekia s a u kokios 
naudos, nesiekia kištis į kitų 
reikalus, o tik gina demokra 

tojams, dėstytojams, auklė
tojams, vadovams, metodinin
k a m s , v a d o v a u j a n t i e m s 
darbuotojams, inspektoriams, 
užmokyklinių įstaigų dėsty
tojams. Turintiems Sovietų 
Sąjungos liaudies mokytojo 
vardą pakėlimas bus 50 rublių 
per mėnesį. Nusipelniusio 
mokytojo ir kitus garbės var
dus turintiems — 30 rublių per 
mėnesį. Padidinami atlygiai 
darbuoto jams tur int iems 
daktaro laipsnį arba kandi
dato mokslinius laipsnius. 
Klasių mokytojams dar moka
mi priedai už sąsiuvinių 
tikrinimą — 15 rublių per 
mėnesį. Rusų kalbos ir litera
tūros rašomųjų darbų tikrinto
jams — 20 rublių priedai, 
užsienio kalbos ir stenogra
fijos — 10 rublių per mėnesį. 

Atskirus priedus gaus dar 
pionierių vadovai, gamybinio 
mokymo meistrai, neakivaiz
dinių mokyklų mokytojai, fizi
nio lavinimo, mokamųjų 
dirbtuvių, muzikos skyrių 
dėstytojai. 

Šiame nutarime paskelbti 
algų padidinimai numatyti 
pradėti nuo šių metų rugsėjo 1 
d. Atlyginimai bus keliami 
etapais, pradedant šiauriniais 
ir rytiniais šalies rajonais. 

Sieks Jungtinių 
Europos Valstybių 

Katalikų Religinė Šalpa, pasakė Černenka. 
Sovietų spaudos agentūra 

rašo, kad pasitarimai vyko 
draugiškoje, dalykiškoje, 
atviroje dvasioje. Maskvos 
diplomatiniame žargone tai 
reiškia, kad buvo nuomonių 
skirtumų. 

Rumunų komunistų partijos 
„Scineia" sekmadienį pripa
žino, kad tarp socialistinių 
šalių pasitaiko retų nesutari
mų kai kuriais klausimais. Tie 
s k i r t u m a i s p r e n d ž i a m i 
draugiškoje dvasioje. 

Rumunija kol kas neat-
dalyvauti Los Angeles 

A a c h e n a s . — Vakarų 
tinę teisę apsispręsti be kitų Vokietijos kancleris Kohl 
kišimosi. pasakė, kad Europa turėtų 

Sovietų spauda tuoj pasmer- D u t į ne tik laisva ekonominė 
kė Reagano pareiškimus, kurie z o n a > n e tik Europos Rinka, o 
nerodą „nieko naujo". turėtų siekti Jungtinių Eu-

DubUne apie 5,000 žmonių ropos Valstybių tikslo. Kancle-
demonstravo prieš Reagano ^ pasakė, kad politinis Eu-
vizitą. Protestus organizavo r o p o s vieningumas bus jo 
„Reagano sutikimo komi- tikslas. Europos žmonės vieną 
tetas", kuriame buvo socialis- dieną gyvens laisvi Jungti-
tų darbininkų judėjimas, Sinn n ė s e Europos Valstybėse, 
Fein ir Airijos komunistai. p a s a k ė kancleris Kohl. 
Demonstracijoje žygiavo airių 
jaunimo „punkai" ir matėsi 
Salvadoro ir Nikaragvos 
draugų, kunigėlių, kurie misi-
jonieriavo tose šalyse. 

Atmeta sutartį 

rovo moralinė pagalba nekal- sisake aaiyv; 
tai kenčiantiems būdavo ir Olimpiniuose žaidimuose. Tai 
tebėra neįkainuojama..." vienas iš Rumunijos pamėgtų 

Toliau skelbime rašoma, nepriklausomumo pabrėžimų. 

Reagano viešnagė savo 
prosenelių krašte iššaukė 
piktas demonstracijas, kuriose 
du vyrai suimti. Jie bandė 
mėtyti į Reagano automobilį 
k iauš in ius ir pomidorus. 
Galway mieste demonstracijo
je dalyvavo apie 600 žmonių. 
R e a g a n a s k o m e n t a v o 
demonstracijas, nurodyda
mas, kad ir Amerikoje jam 
nelengva susitarti su kitu 
airių kilmės tautiečiu Tip 
O'Nei l l , A t s t o v ų Rūmų 
pirmininku. 

Maskva . — Sovietų komu
nistų partijos dienraš t is 
„Pravda" atmetė Amerikos 
siūlomą cheminių ginklų už
draudimo sutartį. Laikraštis 
ypač kritikuoja tą projekto 
vieta, kur reikalaujama teisių 
inspektuoti valdžios fabrikus. 
„Pravda" rašo, kad Sovietų 
Sąjungoje visos įmonės, net ir 
batų tepalo fabrikai yra val
džios nuosavybė, taigi, turėtų 
būti atviros inspektoriams. 
Amerikoje, tuo tarpu, chemi
nius ginklus gamintų priva
čios biznio bendrovės, kurių 
tiki.nti būtų negalima. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas lankysis Mask
voje antroje šio mėnesio pusė
je. 

— Amerikon atvyko Kinijos 
gynybos ministeris Zhang 
Aiping. Jo tikslas pagerinti 
santykius tarp abiejų valsty
bių ir abiejų kariuomenių, 
paskelbė Kinijos valdžia. 

— Šiaurės Korėjos diktato
rius Kim II Sung iš Rytų 
Vokietijos traukiniu atvyko į 
Čekoslovakiją. 

— Pietvakarių Afrikoje bom
ba, sprogusi mėsinėje, užmušė 
vieną, sužeidė keturis žmones. 

— Čekoslovakija ištrėmė du 
Britanijos diplomatus, atsily
gindama už ištrėmimą dviejų 
čekų šnipų iš Londono gegu
žės mėn. 

— Beirute toliau vyksta 
musulmonų-krikščionių mili
cijų kovos. Pietiniame Libane 
žmonės slaptai minėjo Izrae
lio invazijos antrąsias meti
nes. Parduotuvės buvo uždary
tos. 

— Libija paskelbė, kad pulk. 
Khaddafi praėjusią savaitę 
priėmė Luis Farrakhan, 
Juodųjų Musulmonų Ameriko
je vadą. 

— Indijos Punjabo provinci
joje įvyko mūšis tarp kariuo
menės ir sikhų tikėjimo sukilė
lių, kurių 36 užmušti, 6 
pasidavė. Indija ištrėmė BBC 
radijo korespondentą, kuris 
lankėsi, nežiūrėdamas draudi
mo, Armitsaro mieste. 

— Čekoslovakijos disiden
tas Petr Uhl paleistas iš kalėji
mo, atlikęs penkerių metų 
bausmę. 

— Etiopijos sukilėliai eritre-
jiečiai paskelbė, kad kovose 
nušauti 46 valdžios kareiviai 
ir 11 paimti į nelaisvę. 

— N i k a r a g v o s va ldž i a 
pratęsė pavojaus stovį iki 
liepos 20 d. Liepos 19 valdžia 
planuoja švęsti revoliucijos 
laimėjimo sukaktį. 

— Hondūre baigti Hondūro, 
Amerikos ir Salvadoro kari
niai pratimai, kuriuose daly
vavo apie 4,000 kareiviu. 

— Vakarų Vokietijoje 37 
amžiaus moteris pagimdė 
penketuką: keturis berniukus, 
vieną mergaitę. 

— JAV lėktuvnešis „Ameri
ca" atvyksta pakeisti Arabų 
jūroje patruliuojantį lėktuv
nešį „Kitty Hawk". Manoma, 
kad iki šio mėnesio vidurio 
abu laivai ten pasiliks, kol 
paaiškės padėtis Persų įlanko
je. Amerikos karo laivai paly
di tanklaivius, kurie Persų 
įlankoje gabena skystą kurą 
Amerikos karo laivams. 

Je ruza lė . — Liepos 12 
įvyks Izraelio parlamento rin
kimai. Visi opinijos tyrimai 
rodo, kad dabartinė Likudo 
partijos vyriausybė rinkimus 
pralaimės. Apie 72 nuoš. 
klausinėjamų piliečių pasakė, 
kad jie norėtų tuoj pat išvežti 
kariuomenę iš Libano. Tik 14 
nuoš. pasisakė už kariuo
menės laikymą Libano žemė
se. 

Labai daug izraeliečių 
nepatenkinti dabartine ekono
mine padėtimi. Apie 34 nuoš. 
mano, kad Darbo partija ger
iau kovos su infliacija. Net ir 
gynybos klausimams 37 nuoš. 
pasirenka darbiečius. 

Prieš rinkimus Izraelyje 
pridygo daug kairiojo sparno 
grupuočių. Nauja Weizmano 
įsteigta Yahad partija net 
p a s i ū l i u s i k o m u n i s t i n e i 
H adąs h partijai jungtis į 
vieną kandidatų sąrašą. 
Yahad aktyvistas Zvi Ber-
man tas žinias paneigė, saky
damas, kad komunistai gali 
ieškoti draugų Maskvoje, kur 
jiems vieta. Yahad partija 

Kada prasidės 
Irano ofenzyva? 
Teheranas . — Irano aja-

tola Khomeinis pareiškė 
pirmadienį, kad antradienis 
bus „epiška diena". Tai sukak
tis 1963 m. birželio 5-tosios, 
kada Khomeinis vadovavo 
pirmai demonstracijai prieš 
Irano šachą. Po to jis buvo 
ištremtas iš Irano, apsigyve
no Irake, o vėliau buvo 
priverstas keltis į Prancūziją. 

Spėjama, kad šią savaitę 
prasidės lemiamoji Irano 
ofenzyva Diplomatų žinio
mis, Iranas yra sutraukęs prie 
Irako sienos apie 350,000 
kareivių. 

V a k a r Saud i Arab i jos 
naikintuvai numušė savo 
teritorinėje erdvėje nežinomos 
kilmės lėktuvą, manoma, 
Irano. Irako aviacija puolė 
Irane civilinius taikinius ir 
užmušė 300 žmonių, skelbia 
Teheranas. 

Sacharovas gyvas 
Maskva. — „Tass" agentū

ra vėl pakartojo, kad Sacharo
vai abu sveiki ir gyvena 
Gorkyje. Vakarų žvalgybos 
bandančios palaidoti juos 
gyvus. Londono Times paskel
bė žinią, kad Sacharovas 
gyvas ir atšaukė savo sekma
dienio laidos žinutę, kad 
Sacharovas mirė. Ispanijos 
senato pirmininkas Jose Fede-
rico de Carvajal pasakė, jog 
aukšti sovietų pareigūnai 
sekmadienio ryte užtikrino, 
kad Sacharovas gyvas, kai 
ispanas baigė savo visą savai
tę užtrukusį vizitą Maskvoje. 

Sovietų žinių agentūra rašo, 
kad Vakarų griaunančių cen
trų psichologinio karo meistrai 
labai norėtų išgirsti, kad 
Sacharovas mirė, tačiau mes 
negalime jų patenkinti. 

Nuskendo laivas 
Halifaz. — Audringoje jūro

je netoli Kanados krantų 
paskendo britų burinis laivas. 
Jame buvo 28 žmonės, iš jų 
vienas žuvo, 18 dingo, tik 9 
pavyko išgelbėti. Laivas 
atplaukė tarptautinėje rega
toje iš Bermudos. Burlaivis 
buvo statytas prieš 67 metus 
Ispanijoje. Audroje buvo 
sužaloti Italijos ir Olandijos 
burlaiviai, tačiau jie apsisukę 
grįžo atgal į Bermudą. 

nesiriš su Hadašu, pasakė jis. 
Tarp kairiųjų Izraelio parti

jų yra tos, kurios reikalauja 
nuolaidų arabams. Minėtas 
Weizmana8 savo rinkiminę 
kampaniją pradėjo Nazareto 
mieste. Jis žada arabams visai 
naują Izraelio politiką, ragina 
arabus balsuoti už jį. Mano
ma, kad iki rinkimų bus šešios 
atskiros mažos partijos, kurios 
apeliuos į kairiųjų balsus. 
Beveik visos tos grupės 
reikalauja pasitraukti į buvu
sias 1967 metų Izraelio sienas, 
žada tartis su arabais dėl 
Jeruzalės miesto statuso. 
Kandidatus rengiasi išstatyti 
ir „Taika dabar" judėjimas. 
Kiti to judėjimo veikėjai linkę 
jungtis prie darbiečių, kurių 
pažiūros į taiką esančios 
panašios. 

Dabartinės koalicijos tarpe 
yra ginčų. Daug dešiniųjų 
Likudo narių priešinasi libera
liai linijai okupuotose žemėse. 
Valdžia sekmadienį paskelbė 
pavardes dviejų karininkų, 
kurie dalyvavo žydų teroristų 
veikloje Vakariniame krante. 
Tai majoras Shlomo Livyatan 
ir kapitonas Aharon Gi1 a. Kai 
kurie Likudo veikėjai pencia tų 
patriotų persekiojimą. 

Belaukdami laimėjimo, Dar
bo partijos veikėjai jau dali
nasi ministerių vietas. Sako
ma, kad v idaus reikalų 
ministerių numatytas Haim 
Bar Lev. Jis pasakė, jog jau 
seniai laikas atimti vidaus 
reikalų tvarkymą iš religinių 
partijų. 

Šeštadienį Jeruzalėje hasi-
dinių žydų vyrai puolė 
o r todoksų žydų rabiną 
Menachem Porush, 68 m. 
amžiaus. Įsibrovę į sinagogą 
tie hasidikai, kuriems vado
vauja rabinas Simcha Bunim 
skaudžiai Porushą sumušė, 
kad jį net teko paguldyti į ligo
ninę. Buvo apstumdyti ir 
sumušti sinagogoje buvę tikin
tieji, sulaužyti baldai, išdaužy
ti langai. Kai atvyko policija, 
užpuo l ika i buvo dingę. 
R a b i n a s P o r u s h buvo 
parlamento narys jau nuo 
1961 metų. Rabinas Bunim 
yra jo politinis konkurentas, 
p a t s b a n d ą s pa tek t i į 
parlamentą. 

Buvęs Izraelio gynybos 
ministeris Weizman nuste
bino savo bičiulius nemažu 
pasukimu j kairę. Savo kalbo
se jis ragina Izraelį užmegzti 
glaudžius ryšius su Sovietų 
Sąjunga ir su komunistine 
Kinija. Ryšiai su Maskva, jo 
nuomone, padėtų išvaduoti 
Sovietų Sąjungoje gyvenan
čius žydus, kurie norėtų 
važiuoti į Izraelį. Su Maskvos 
pagalba būtų galima įgyven
dinti Viduriniuose Rytuose 
taiką. Su Kinija būtų galima 
išvystyti Izraeliui naudingą 
prekybą, kalba naujosios Ya
had partijos vadas. 

Po jo šitokių pareiškimų 
visa eilė politikų atsisakė 
įsijungti į naująją partiją. Jis 
pats pripažino, kad du jo 
kviesti bičiuliai nesutiko jung
tis į jo partijos sąrašą. 

KALENDORIUS 
Birželio 6 d.: Norbertas. 

Kandida. Tauras, Mėta. 
Birželio 7 d.: Robertas. 

Paulina, Romantas, Milda. 

ORAS 
teka 5:17. leidžiasi Saulė 

8:21. 
Karšta, tvanku, laukiama 

griaust inio. Temperatūra 
dieną 88 1., naktį 70 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. birželio mėn. 6 d. 
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GLOBOJA C H I C A G O S SKAUTININKIŲ-KV RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regiene. 2652 VV. 65th St., Chicago, IL 60629 

„LITUANICOS" TUNTO 
SUEIGOJE 

..Lituanicos" tunto broliai v.s. Juozas Šalčiūnas prane-
gegužės 20 d. iškilminga suei- ša, kad šio vieneto narys Arū-
g a u ž b a i g ė p a t a l p o s e nas Tamulaitis net rukus 
sueigavimo sezoną ir pradėjo išvyksta studijoms į West 
naują — iškylų į gamtą ir Point. 
stovyklavimo laikotarpį. Nuaidėjus „Lituanicos" tun-

Visiems tunto vienetams to šūkiui, įnešamos vėliavos, 
išsirikiavus didžiojoje Jauni- giedamas Lietuvos himnas. 
mo centro salėje, 10 vai. prasi- Perskaičius LSS Brolijos 
dėjo šv. Mišios, kurias aukojo Vyriausio skautininko įsaky-
s. kun. Jonas Borevičius, S.J. mą, apdovanotiems LSS Gar-
Įsidėmėtinas buvo pamoks- bės ženklais, žymenis prisega 
las. kurį pradėjo Kristaus LSS Tarybos pirm. v.s. S. 
žodžiais apaštalams Alyvų Miknaitis. Apdovanojami: 
da r že ly j e : „ B u d ė k i t e ir Pažangumo žymeniu — 
melskitės". Ragino budėti Pulk. J. Šarausko skautų 
aukščiausių vertybių — gyvo- vyčių židinys, 3U metų veiklos 
šios lietuvybės, skautybės ir sukakties proga; Vitas Račiū-
tarnavimo Dievui sargyboje, nas , Arūnas Tamula i t i s , 
įtaigavo reikšti pagarbą ir Jonas Gražys, Jonas Strolia, 
meile savai Tėvynei, tautai ir Darius Laucius ir Arvydas 
kalbai. Priminė, kad tarną- Blyskis. 
vimas Dievui privalo būti ne Vėliavos žymeniu — Kęstu-
vien tik skautiškos progra tis Parakininkas. 
mos, bet kiekvieno skauto Tėvynės Sūnaus žymeniu — 
kasdieninio gyvenimo dalimi, ps. Robertas Vitas, v.sl. Vyte-
Mišių skaitinius skaitė ir nis Kirvelaitis ir ps. Gedimi-
pa ta rnavo v.sl. Vytenis nas Janula. 
Kirvelaitis. Už Nuoplenus ordenu su 

Po pamaldų — trumpa rėmėjo kaspinu — Viktoras 
persitvarkymo pertraukėlė ir Kizlaitis, už ilgametę paramą 
vėl komendanto švilpukas ir darbą „Lituanicos" tuntui, 
kviečia brolius rikiuotėn. Segant žymenis, Garbės 
Netrukus darnios tunto viene- ordenų nuostatus skaitė tunto 
tų gretos išsirikuoja iš anksto sekretorius Tomas Miglinas, 
numatytose vietose. Sueigos Ir vėl skaitomi įsakymai, 
komendantui ps. Robertui Prieš tunto vėliavą vilkiuko 
Vitui raportuoja: Miško įžodį duoda jaunas „Panerių 
broliai, vilkiukai, bebrai, jūrų miško" draugovės brolis 
jauniai, skautai — sausumos, Paulius Rauckinas. J a m 
jūrų, oro ir prityrę, jūrų pirmąjį skautišką kaklaraištį 
budž ia i s k a u t a i vyč ia i , užriša jo draugininkas ps. 
Nuskamba komendanto rapor
tas tuntininkui. o šio — suei
go je d a l y v a u j a n č i a m 
vyriausiam pareigomis, šiuo 

Aloyzas Mučinskas. 
Aplink vėliavą susibūru-

siame didokame skautininkų,-
kių rate įžodį duoda į 

atveju — v.s.fil. Sigitui paskautininkio laipsnį pakelti 
MiknaiČiui, LSS Tarybos veiklūs „Lituanicos" tunto 
pirmininkui. V.s. Sigitas eilėse užaugę jauni vadovai — 
Miknaitis „Lituanicos" tunto vyr. si. Audrius Kirvelaitis ir 
broliams ne tik gerai pažįsta- v.sl. Aldis Liubinskas. Įžodį 
mas bet visų gerbiamas ir praveda LSS Tarybos pirm. 
mylimas — jis buvęs „Lituani- v.s. S. Miknaitis. Žaliuosius 
cos" tuntininkas, stovyklų kaklaraiščius užriša „Lituani-
vadovas ir labiau brolis negu cos" tuntininkas s. J. Kirvelai-
svečias „Lituanicos" tunte, tis. 
todėl ir į jo pasveikinimą visas Perskaičius tunto įsaky-
tuntas atsiliepia entuzias- mus, į vyresniškumo laips-
tingu „Vis budžiu!" nius pakeltiems broliams 

Tuntininkui s. Justinui įteikiami atitinkami pažymė-
Kirvelaičiui pakvietus, viene- jimai, o specialybes įgiju-
tų inspekcijon įsijungia v.s. S. 
Miknaitis, „Draugo" redakto
rė v s Irena Regienė ir Vidu
rio rajono vadeiva v.s. A. 
Paužuolis. Inspektuojami 

vienetai svečius sut inka 

šiems — atitinkamų specialy
bių ženkliukai. 

I vyresniškumo laipsnius 
pakelti: 

I paskiltininko ar vairinin
ko — s.v. kand. Aras Tijūnė-
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Dec. 26th, and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prees Society 
Second clasa postage paid at Chicago, IL. 

Postmaater: Send addresa changea to Draugas 4545 W. 63rd St., 
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J a u n i a u s i a s bebras raportuc 

vienetų šūkiais, kai kurie ir lis, s.v. Andrius Stankus, j.sk. 
trumpais komentarais, kaip Darius Dirmantas, j.sk. Vidas 
antai — Miško brolių vadovas Paulius ir j.sk. Audrius Rūbas. 

Į skiltininko ar valtininko 
laipsnį pekelti: psl. Viktoras 
Puodžiūnas, s.v.psl. Arūnas 
Tamulaitis, j.b.vair. Liudas 
Stankaitis. 

J vyr. skiltininko laipsnį — 
s.v.sl. Tomas Miglinas, s.v.sl. 
Audrius Remeikis, s.v.sl. To
mas Valaitis. 

Sveikinimo žodžius tarė LSS 
Tarybos pirm. v.s. Sigitas 
Miknaitis, LS Brolijos Vyriau
sio skautininko v.s. Vyt. Vidu
girio ir savo vardu — v.s. A. 
Paužuolis, Vidurio rajono 
vadeiva. Padėką visiems už 
darbą išreiškė ir visus sto-
vyklon vykti ragino tuntinin
kas s. Justinas Kirvelaitis. 

Kokia gi būtų sueiga be 
linksmos skautiškos dainos? 
Keletą dainų pravedė v.sl. 
Vytenis Kirvelaitis, akorde
onu pritariant si. Viktorui 
Puodžiūnui. 

Sueiga buvo baigta bendra
me rate tradicine „Ateina nak
tis". Spausdami kairę vieni 
kitiems linkėjo „Iki pasima
tymo!" — vienetų sueigose, 
iškylose, stovykloje. 

Iki pasimatymo! 
IR 

KAS LAIMĖJO? 
„Lituanicos" tunto vadovy

bė, nenorėdama skautų tėvus 
apdėti mokesčiais tuntui, lėšas 
telkti pamėgino populiariu 
laimėjimų būdu. Bilietėliai 
buvo platinami daugiausia 
tunto narių tarpe. Laimė
jimams buvo paskirti penki 
vertingi tautodailės kūriniai. 
Dovanų paskirstymas įvyko 
gegužės 20 d. po „Lituanicos" 
tunto sueigos. 

Laimė nusišypsojo: didįjį 
koplytstulpį laimėjo Vytautas 
Lapenas; meniškai išdegintą 
medinę lėkštę — v.j.s. dr. 
Kęstutis Aglinskas: mažąjį 
koplytstulpį — s. Marytė Utz. 
Dvigubai palanki laimė buvo 
s. Dailai Liubinskienei — ji 
savo namus papuošė menišku 
vyčiu ir dailia rankšluostine. 

Tunto vadovybė dėkinga 
visiems broliams platinu
siems bilietėlius, o ypač juos 
įsigijusiems ir tuo tuntą finan
siniai parėmusiems. 

CHICAGOS SKAUČIŲ - SKAUTIJ 
STOVYKLOS INFORMACIJA 

Šių metų Chicagos tuntų 
stovykla įvyks Rako stovykla
vietėje nuo liepos 7 d. iki liepos 
21 d. Adresas: 1918 East 
Havvley Road, Custer, MI 
49405. 

REGISTRACIJA IR 
VYKIMAS I STOVYKLĄ 
Birželio 6 d. (trečiadienis) 

7:00 v.v. - 9:00 v.v. Bendras 
sveikatos patikrinimas ir sto
vyklautojų registracija. 

Liepos 5 d. (ketvirtadienis) 
7:00 v.v. - 9:00 v.v. Bagažo su-
vežimas ; Jaunimo centrą. 

Liepos 6 d. (penktadienis) 
7:00 v.v. daiktai kraunami į 
sunkvežimį. 

Liepos 7 d. (šeštadienis) 7:00 
v.r. Stovyklautojai renkasi 
prie Jaunimo centro (5620 
South Clarfemont Avenue, Chi
cago, 60636). 7:30 v.r. auto
busai išvažiuoja į stovyklą. 
Pasivėlavusių nebus lau
kiama. 

Visi stovyklautojai vyksta į 
stovyklą apsirengę darbo uni
formomis. Autobusais važiuo
jantieji pasiima su savimi su
muštinį ir .atsigerti, nes bus 
sustojama pavalgyti. 

BAGAŽAS 
Prašoma pasiimti po vieną 

lagaminą, lovutę ir mieg
maišį. Bagažas sužymimas 

„Aušros vartai" — geltona, 
„Kernavė" — žalia, 
„Nerija" — mėlyna, 
„Lituanica" — raudona. 

STOVYKLOS MOKESTIS 
Vienai sava i te i : 
Vienas vaikas — 75 dol. 
Du vaikai — 140 dol. 
Trys vaikai — 210 dol. 
Dviem s a iva i t ėms : 
Vienas vaikas — 140 dol. 
Du vaikai — 260 dol. 
Trys vaikai — 390 dol. 
Kelionė autobusu į abu 

galus 45 dol. 
Autobusu nevykstantiems 

vien tik bagažo nuvežimas į 
stovyklą kainuos 10 dol. 
asmeniui. 

STOVYKLŲ LANKYMAS 

Visi tėveliai kviečiami apsi
lankyti stovykloje liepos 14 -
15 d. Lankantieji stovyklą tė
veliai ir svečiai prašomi susi
rasti nakvynes moteliuose. 
Stovykloje nebus vietos ir gali
mybės gauti nakvynės. Prašo
me nevežti stovyklautojams 
nei maisto, nei gėrimų. Michi-
gan valstijos įstatymai drau
džia stovykloje laikyti ar nau
doti svaiginamuosius gėrimus 
ar atsivežti šunis. 

Chicagos skaučių-skautų 
tuntai 

• vddeivė j s Genute Treinienė ir 
n vntanas S i ū l a i t i s atidaro YVorcesterio 

skautu, fių Ka/tuko mu^e 
Nuotr T. M e i l u v i e n ė * 

GALIMA ĮSIGYTI 
TAUTODAILĖS 

KORINIŲ 
„Lituanicos" tunto tuntinin
kas Jus t inas Krivelait is 
praneša, kad visi „Lituani
cos" tunto tautodailės dir
biniai yra perduoti j.s. Leopol
dui Kupc ikev ič iu i . Vis i 
norintieji apžiūrėti ar įsigyti 
„Lituanicos" tunto brolių dar
bų yra prašomi kreiptis į brolį 
Uopoldą tel. 434-9766. Dir
biniai išstatyti jo prekyboje 
69-toje gatvėje. Marąuette Par
ke. 

KERNAVIETĖS 
GERAI ATLIKO 

PAREIGĄ 
Vaistininkas Frank Rakąs, 

kurio ūkyje Chicagos skautai 
ir skautės jau daugelį metų 
stovyklauja amžino poilsio 
vietą rado Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Chicagos skautų,-
čių tuntai yra įsipareigoję 
prižiūrėti jo kapą. Visi keturi 
tuntai iš eilės šią pareigą atlie
ka pavasarį pasodindami 
gėles, rudenį padėdami papuo
šalą žiemai. Šiemet eilės 
tvarka kapą tvarko „Kerna
vės" tunto sesės. 

Pareigingos sesės labai 
gražiai sutvarkė kapą ir 
skoningai apsodino žydinčio
mis gėlėmis. Šiuo geruoju 
darbeliu sesės pareiškia 
pagarbą asmeniui, kurio ūky
je turi įsirengusios jaukią 
stovyklavietę ir daugelį metų 
s tovyk lau ja . T a i p p a t 
pasitarnauja ir geram skautų 
vardo išlaikymui — teko girdė
ti labai gražių komentarų iš 
kapines lankančių asmenų. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams l/2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $50.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 $30.00 $20.00 
Užsienyje $50.00 $30.00 $20.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00 $20.00 
Savaitinis (ŠeStad.pried.) $:i0.00 $19.00 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 : 3 0 - 4 : 0 0 -

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

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o ir kitų 
harmoninių negalavimų. 
2454 W. 71 St. Chicago 

Tel. 778-5099 
Vai. pagal susitarimą. 

24 vai. ,,answering s." Tel. 242-3846 

STOVYKLOS 
Liepos 7 — 22 d. — Chica

gos skautų ir skaučių stovyk
la Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. 

Liepos 21 — 28 d. — 
"Ąžuolo" ir "Gintaro" vado-
vų,-vių mokyklos Californijos 
skautų stovykloje. 

Rugpjūčio 18 — 16 d. -
Atlanto rajono skautų,-čių sto
vykla Resolute Camp, Bolton, 
Mass 

Rugpjūčio 24 — 26 d. — 
Clevelando "Neringos" ir "Pi
lėnų" tuntų savaitgalio sto
vykla Camp Wandalee, Pelee 
Island, Ontario. 

Kanado je 
Liepos 28— rugpjūčio 11 

d. — XXI stovykla Romuvoje. 

SUVAŽIAVIMAI 
ŠVENTĖS IR KURSAI 
Birželio 9-10 d. — Atlanto 

rajono Sporto šventė Bostone. 
Rugpjūčio 18-24 d. — LSS 

Lituanistinis seminaras Cle-
velande, St. Joseph Christian 
Life Center. 

Spalio 6 - 7 d.d. — Skauti 
mnkių suvažiavimas Cle-
velande. 

VYKSIME UOGAUTI 

Chicagos Skaut in inkių 
draugovė birželio 16 d. ruošia 
iškylą į Michigano uogynus 
braškių rinkti. Organizuoja
mas autobusas. Kviečiamos 
visos skautininkės ir kiti susi
domėję asmenys. Bus malonu 
praleisti dieną pavasario gam
toje ir prisiuogauti nunokusių 
braškių. Informacijai ir re
gistracijai tel 471-0811 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY RAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe 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. G. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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; šeštad. 10-3 vai. 

OH 735 4477 R«2 246 0067 j-bj 246-6M1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVy IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL1LD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus iigų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

"4255 VV. o3rd Sf.' •* 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 1 2 - 4 

c - 8 antr 12—c-: penkt 10—12 I—O 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. A. D. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest e3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 483-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UG06 

KOSMETINĖ CHIRURCilA 
Valandos pagal susitannn.i 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago,-'!!!. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
C hicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
i )AM L O D T IOIA 
8104 S Roberts Rojd 

I nivlu ) vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

\ai.mdos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-181 I 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvroias 

3925 VVest 5«th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12 1 v.il popiet ir 6 ? vai vak 
Treč ir šešt uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOIA 

2650 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
i Kalba lietuviškai) • 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2M8 VV. 71st St — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitar.mą U/daryta trei 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDVTOIAS IR CHIRURGAS 
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Ukrainiečių šauksmas 

DĖL GENOCIDO 
KGB ir apskritai Maskvos 

įstaigos yra labai skubios ben
dradarbiauti su amerikiečių 
OSI (Office of Special Inves-
tigations) vedant bylas prieš 
vadinamus karo nusikaltė
lius. Tačiau tikrų nusikaltėlių 
karo ir pokario laikais pačioje 
Sovietų Sąjungoje buvo žy
miai daugiau, komunistų pa
reigūnams be atodairos žudant 
nekaltus žmones. Negirdėti, 
kad Sovietų Sąjunga imtųsi 
kokių priemonių ieškoti ir nu
bausti tuos savų įstaigų žmo
nes, kurie vykdė kruvinus 
nusikaltimus prieš visai ne
kaltus piliečius. O nuo raudo
nųjų pareigūnų rankos žuvo 
milijonai žmonių. 

Pereitų ir šių metų ukrainie
čių laikraščiai beveik kiekvie
name numeryje mini 50 m. su
kak t į nuo to b a i s a u s 
Kremliaus suplanuoto bado, 
nuo kurio žuvo daugiau žmo
nių, negu vadinamajame „ho-
l o k a u s t e " žydų. Ukra i 
niečiai išleido labai įspūdingą 
leidinį: „The Great Famine in 
Ukraine: the Unknovvn Holo-
caus t" . Ukrainiečiai yra 
mums artima tauta, mus riša 
bendros pastangos siekti lais
vės. Mes turime būti jautrūs jų 
rūpesčiams. Negalime praleis
ti negirdomis jų didesnių išgy
venimų, kad ir tos jautrios jų 
holokausto sukakties. 

Minėtame leidinyje dr. 
James E. Mace pabrėžia, kad 
žiauri prievarta Ukrainoje, 
įvedant kolchozus, badu išma
rino tarp 5 ir 7 milijonų ukrai
niečių. Maskvos atsiųstos bri
gados važinėjo po kaimus, 
atimdamos grūdus kasdienei 
duonai turimus ir pavasario 
sėjai taupomus. Dr. Omeljan 
Pritsak savo straipsnyje pa
brėžia, kad buvo likviduoti 
Ukrainos mokslo akademijos 
nariai, rašytojai, literatai, 
laikraštininkai, net tradiciniai 
aklieji banduristai, nes Mas
kva juos laikė nepriklauso
mos Ukrainos tautinės kultū
ros reiškėjais ir norėjo jų įtaką 
nutildyti. 

* 

Harvardo universitetas pra
vedė to genocido Ukrainoje ty
rimus, 1950-tais ir vėlesniais 
metais apklausinėdamas gy
vais išlikusius ir laisvąjį pa
saulį pasiekusius ukrainie
čius. Jie pasakojo, kad žmonės 
mirė gatvėse. „Buvo baisu 
juos matyti", liudijo vienas. 
„Ir užmerkęs akis aš dar juos 
matau. Savo kaime mes turė
jome bažnytėlę, kuri jau buvo 
uždaryta pamaldoms, bet mes 
ateidavome į ją pažaisti. Aš 
atsimenu — vienas žmogus 
atėjo į ją, sukrito atviromis 
akimis ir mirė. Tai buvo ne
kalta sovietinio režimo auka. 
Jis buvo paprastas darbinin
kas, net ne jų vadinamas ,.ku-
lokas". Tas badas tai buvo so
vietų politikos rezultatas". 
Gyvi išlikusieji liudijo apie 
masines mirtis iš bado, masi
nes laidotuves duobėse, ištisų 
kaimų išmirimą, apie bena
mius vaikus, žmones, plūstan
čius į miestus su viltimi gau
ti duonos. Geležinkelių stotys 
buvo užplūstos mirštančių 
žmonių, kurie meldė, elgetavo 
mais to jau sukritę, ne
beįstengdami atsistoti. 

l i a m a s " . J i e m a t ė ir 
išbadėjusį, nusilpusį tėvą, ku
rio elgesys rodė kanibalizmo 
ženklus. 

Pats Chruščiovas savo atsi
minimuose liudija, kad jam te
ko patirti apie traukinį, ėjusį 
nuo Poltavos į Kievą, pripil
dytą badu mirusiųjų lavonų. 
Ukrainiečių leidinys „The 
Great Famine in Ukraine" pa
teikia statistinius duomenis, 
paskelbtus pačių sovietinių 
įstaigų ir rodančius, kad So
vietų Sąjungoje 1926 m. rusų 
buvo 77,791,100, o jau 1939 m. 
jų buvo padaugėję iki 99,591,-
500, tuo tarpu ukrainiečių 1926 
m. buvo 31,195,000, o 1939 m. 
jų jau buvo mažiau — 28,111,-
000. Sumažėjimas net 9.9%, 
kai tuo pačiu laikotarpiu rusų 
buvo padidėję net 28%. Tai vis 
p-ieš ukrainiečius nukreiptojo 
genocido padariniai. 

Reikšminga, kad ir 1937 m. 
buvo daromas surašinėjimas 
Sovietų Sąjungoje, bet jo duo
menys buvo nuslėpti. Matyt, 
kaip tik nenorėta parodyti 
minėto genocido padarinių. 

PAKELIUI l SEPTINTĄJĄ 
ŠVENTĘ 

Diskutavo tautinių šokių šventės reikalus 

H a r v a r d o un ive r s i t e t o 
sutelktame rinkiny randame 
liudijimą vienos rusės moters, 
kuri papasakojo, kad ji 1933 — 
1934 m. buvo narė komisijos 
inspektuoti šaltinius ir šuli
nius. Jai reikėjo vykti į kai
mus, tikrinti, ar šulinių renti
niai tinkamai sudaryti. Ji 
liudijo: „Aš mačiau kaimus, 
kur nebebuvo ne tik žmonių, 
bet nė kačių ar šunų. Ypač aš 
atsimenu tą ypatingą atsitiki
mą, kurio niekada nepamir
šiu. Mes atidarėme skurdžios 
trobelės duris ir pamatėme gu
linčius negyvus motiną ir sū
nų... Dvokimas buvo nepake-

Britų psichologas Horsley 
Grant, kuris Sovietų Sąjungo
je dirbdamas su Pavlovu, gili
no studijas, vėliau paskelbė, 
kad vienas Sovietų pareigū
nas jam prasitarė, jog galėjo 
išmirti pėr tą badą gal net 
netoli penkiolikos milijonų 
žmonių. Minėtas ukrainiečių 
leidinys tvirtina: „Ką mes 
galime pasakyti, — kad mili
jonai žmonių išmirė ir Ukrai
na neteko apie 10% savo gy
ventojų — išmirė visas 
dešimtadalis". Ir tai įvyko sie
kiant Ukrainoje įvesti naują 
baudžiavą, kur valstiečiams, 
atėmus jų privačią nuosavy
bę, teko vėl būti pririštiems 
prie tų naujų valstybinių dva
rų. Laikraščio „Christian 
Science Monitor" korespon
dentas Sovietų Sąjungoje Wil-
liam Henry Chamberlin, ku
ris to Maskvos suplanuoto 
bado metu keliavo po Ukrai
ną, pranešė, kad tikrai apie 
dešimtadalis gyventojų buvo 
sunaikinta tos priverstinos ko
lektyvizacijos metu. 

Tuo laiku buvęs Sovietų 
Sąjungoje korespondentu Mal 
colm Muggeridge liudija, kad 
buvo atimti visi grūdai iš vals
tiečių. Jie ėmė valgyti lapus, 
žieves, kukurūzų lukštus, šu
nis, kates, peles ir kitus grau
žikus. Kasdien mirė po 25,000 
žmonių, kas valandą — 1000, 
kas minutę — 17. Darosi šiur
pu tai palyginus net ir su pir
mojo pasaulinio karo auko
mis, kada vidutiniškai per 
diena žūdavo apie 6,000 žmo
nių. Malcolm Muggeridge skel
bė: „To ypatingo bado savu
m a s t a s , kad j i s buvo 
sąmoningai suplanuotas biu
rokratinės minties, visai 
neatsižvelgiant į žmogaus 
kentėjimus". Ir Muggeridge tą 
vadina diabolišku planu. Tuo 
metu net buvo sudarytos spe
cialios tarnybos — rinkti la
vonus ir tose tarnybose buvo 
po keletą žmonių vienoj vie
toj. 

Minėtas ukrainiečių leidi
nys apie Maskvos suplanuotą 
badą Ukrainoje yra gausus 
šiurpiomis iliustracijomis ba
du mirusiųjų žmonių. Liudija
ma, kad išmirė ištisi kaimai, 
kaip Cernečina, Morošyba, 
Oleščyna — vis Poltavos re
gione. Vietovėje Veseli Šem-
ranci, Kievo apylinkėje, išmi
rė 2000 žmonių. Tuo tarpu 
sovietiniai rašytojai, laikraš
tininkai buvo siunčiami apra
šinėti laimingą kaimiečių gy
venimą kolchozuose. 

Ukrainiečių laikraščiai ir 
dabar pilni faktų apie žiauru
mus prieš laisvės kovotojus. 
Mes giliai užjaučiame ukrai
niečius ir jungiamės į jų liūd
nosios genocido sukakties 
minėjimą. 

Juoz. Pr. 

Liepos pirmoji nepaprastu 
greičiu artėja prie iškilmingo
sios akimirkos, kai prie Cle-
velando 17,000 talpinančiam 
koliziejuje 2 v. p.p. VII Tauti
nių šokių šventės muzikos 
vadovas muz. Algis Modestas 
su 60 orkestrantu pradės iškil
mingąjį {žygiavimo maršą 
Tuo pačiu laiku vadovė Jadvy
ga Reginienė iškilmingai įžy
giuos su dviem tūkstančiais 
spalvingųjų gretų — tautinių 
šokių šokėjų ir mokytojų. Šo
kių eigoje, be orkestro, muz. 
Bronius Kazėnas dar įsijungs 
ir su 250 choristų dainų paly
da. Tai bus didinga diena, 
laisvuosiuos kraštuos gyve
nančių lietuvių tautinės kultū
ros demonstracija ir mūsų pa
čių pasididžiavimas. 

Tokia didinga šventės prog
rama tikrai negalėtų įvykti be 
mūsų visų paramos aukomis 
(parduoti bilietai niekuomet 
nepadengia išlaidų), patiem jo
je dalyvauti, išlaikyti ilgai
niui jaunimo lietuviškumą ir 
pasigrožėti to jaunimo per 
keletą metų repeticijose dau
gybės sugaištų vakarų finalu. 
Keletą valandų čia jaunimas 
(ir dalis veteranų) sujungtu šo
kiu, orkestro muzika ir choro 
daina pademonstruos savo 
ryžtą išlaikyti mūsų kultūros 
tradicijas, kad mūsų visų vie
ningomis pastangomis jos ga 
lėtų būti išeivijoj nenykstan 
čiai gyvos. Džiugu paminėti, 
jog jaunimo entuziazmas tau
tiniams šokiams nesilpnėja, 
nes į tautinių šokių šventes 
tebeužsiregistruoja daugiau 
dviejų tūkstančių šokėjų. Jau į 

J U O Z A S ŠLAJUS 

pirmąja Tautinių šokių šventę 
buvo užsiregistravę 650 suau
gusių ir apie 700 mokinių. \ šią 
šventę iš viso užsiregistravo 
2146 šokėjai. 

Praeitos šešios šventės su di
deliu pasisekimu vyko Chica-
goj, didžiausioj šiuo laiku lie
tuvių apgy ventoj vietovėj. 
9000 talpinantis amfiteatras 
mažomis pastangomis būda
vo perpildytas, o tolimosios 
lietuvių kolonijos ne visuomet 
tesuspėdavo nusipirkti bilie
tus į šventę. 

Septintoji šokių šventė įvyks 
Clevelande, priartėjusi keletą 
šimtų mylių arčiau prie buvu
sios gausiausios lietuvių išei
vijos kolonijos, kadaise sieku
sios daugiau kaip 100,000 
lietuvių, dar ir dabar per gy
ventojų surašymą užimanti 
antrą vietą po Illinois Ameri
koj — Pennsilvenijos anglių 
kasyklos rajono. Pagal seną
sias tradicijas kas vasarą ten 
teberuošiama Lietuvių diena, į 
kurią susirenka tūkstantinės 
minios lietuvių senųjų emi
grantų palikuonių. Šios šven
tės rengimo, .komitetui vertėtų 
juos paskatinti ir atgabenti į 
šokių šventę, kad pagelbėtų 
užpildyti erdvias koliziejaus 
patalpas. Nėra abejonės, kad, 
gal pirmą kartą jie matydami 
tokią spalvingą ir didingą tau
tinę manifestaciją, tikrai dau
giau pajustų lietuvišką 
džiaugsmą ir garbę. 

JAV LB-nės tarybos pre
zidiumas gegužės 23 d. Jauni

mo centre Chicagoj sukvietė 
LB tarybos narius apylinkių 
pirmininkus ir Šokių šventės 
darbuotojus, gyvenančius Chi
cagoj ir jos apylinkėse, į pasi
tarimą, kuriame dalyvavo 
daugiau kai 40 asmenų. \ pasi
tarimą iš Clevelando atvyko ir 
šventės rengimo pirmininkas 
dr. A. Butkus. Sueigai vadova
vo JAV LB tarybos prezidiu
mo pirm. dr. K. Ambrozaitis. 
Pasitarimo tikslas — priartė
jusios šokių šventės rūpesčiai. 

Kad išryškėtų šokių šventės 
rengimo darbai, pirm. K. 
Ambrozaitis pagal paruoštą 
darbotvarkę pirm. A. Butkui 
pateikė eilę klausimų, pvz. kas 
yra šokių šventės rengėjas ir 
kas bus atsakingas, jei bus 
nuostolių? Dr. Butkus aiški
no, kad šventės rengėjas yra 
šokių šventės komitetas, kurio 
pirmininką bendru susitari
mu kviečia Tautinių šokių ins
titutas, Amerikos ir Kanados 
Bendruomenės, kurios jį tvir
tina. Vėliau diskusijų eigoje 
patikslino, jog šią tautinių šo
kių šventę ruošia JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė ir Tautinių šokių ins
titutas, kuris manęs prašė bū
ti įjungtas į šventės komitetą. 
Institutas rūpinasi tik meni
niu šventės paruošimu. 

Kitas klausimas buvo kaip 
suorganizuoti masinį iš Chi-
cagos nuvykimą į Clevelan-
dą? Pirm. Ambrozaitis ne 
linksmai sakė, kad Clevelan
de salė didelė, o žmonių ten 
ne tiek daug, o Bendruomenės 
tarybos sesijoj pirm. Butkus 
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Sv. Kazimiero seserys įteikia pop. Jonui Pauliui 
II dovaną vyriausios vadovės ses. M. Joanellos 

vardu. Prie Šventojo Tėvo ses. Joyce Ridick iŠ 
Romos ir ses. M. Christella iš Waukegan, 111. 

aiškinęs, kad šventę jis suor
ganizuos kitokiu būdu: eis į 
amerikiečių TV, spaudą ir mė
gins sutelkti kitas tautybes. 
LB tarybos sesijoj buvę teigia
mai pritarta, jog savo kultūri
nes apraiškas mes galime 
parodyti ir kitų tautybių žmo
nėms, ne tik patys sau. Dr. 
Butkus aiškino, kad jis šioje 
plotmėje dirba su pasisekimu. 
Tačiau pasitarimų diskusijose 
išryškėjo, jog kol kas tos ke
lionės išvykai iš Chicagos yra 
žinomas tik vienas autobusas 
ir tas dar ne pilnas. Pirm. But
kus aiškino, jei jūs man šian
dien pasakysit, kad jūs atve-
žat 2000-3000 žiūrovų — bus 
pelno. Dėl aukotojų, supranta
ma, dėl neseniai praėjusių di
džiųjų renginių aukotojai yra 
išvarginti ir išsisėmę, bet be vi
suomenės paramos neįmano
ma suruošti jokių didžiųjų ren
ginių. 

Kas liečia lietuvių spaudos 
informaciją, žmonėse, net ir 
kai kurioje spaudoje, apie 
šventę pasigendama daugiau 
informacijos. Žinia, nebuvo nė 
vienos šokių šventės be infor-
maeijos komisijos ar bent in
formacijos koordinatoriaus. 
Deja, šis komitetas apsiėjo be 
tokios komisijos. O dr. But
kaus nuomone, laikraščiuose 
informacijos apie šventę yra 
pakankamai, jei kas nenori, 
tai ir nemato. Amerikiečių in
formacijai, sakė, turi 10 jaunų 
žmonių, kurie pasieksią ameri
kiečių TV ir spaudą. 

Lietuvių tautinius šokius bei 
mūsų kultūrinį gyvenimą pa 
demonstruojantis Toliaus Siu
to profesionališkai paruoštas 
10 minučių video raportažas 
amerikiečiams dėl komiteto 
narės pasitraukimo užsitęsė 
gauti eigą. Dabar yra panau
dojamas. 

Dėl akt. Jillian-Nausėdai-
tės, šventės pranešėjos atvy 
kimo, dr. Butkus paaiškino, 
kad ją pakvietė G. Gobienė. 
Savo sutikimą ji atsiuntė R. 
Mulokui Kalifornijoj. Dr. But
kus skambinęs jai bent 10 kar 
tų, bet negalėjo su ją susisiek
ti. Kalbėjęs su jos vyru, kuris 
yra ir jos menedžeris. Jis at
sakęs, kad tuo laiku ji išvyks
ta į Europą ruošiamam TV 7 
valandų filmui... Šokių šven
tės pranešėjos pakvietimu rū
pinasi G. Gobienė, apie kurią 
netrukus bus paskelbta. 

Šventės programoje (šokiai, 
choras, orkestras) dalyvaus 
iš Argentinos, Amerikos, 
Brazilijos, Kanados ir Vakarų 
Vokietijos. Pažadėję negalės 
atvykti iš Anglijos ir Australi
jos. 

Tautinių šokių finansų ko
misija Chicagoj iki gegužės 23 
d. turėjo sutelkusi 17,675 dol. 
LB apylinkės turi atsiskaityti 

iki birželio 15 d. Clevelando iž
de esą apie 30,000 dol. Sąma
toj esą numatyta iki 190,000 
išlaidų. 

Pasitarimas užsitęsė pustre
čios valandos. Dauguma daly
vaujančių diskusijose reiškėsi 
paklausimais, siūlymais ir kt. 
Sueigos tikslas nebuvo daryti 
vykdomus nutarimus, tiktai, 
kaip sklandžiau atlikti šven
tės ruošos darbus. T. Remei-
kis savo pastabose prašė at
kreipti dėmesį, jog šokių 
šventė yra Lietuvių Bendruo
menės reprezentacija, ir ape
liavo į pirm. dr. A. Butkų, kad 
tos šventės programos repre-
zentavime padarytų kai ku
rias korektūras. 

Pirm. dr. K. Ambrozaitis, už
baigdamas gausų ir darbingą 
pasiinformavimą, siūlė suda
ryti reikiamą nuotaiką — vi
sais būdais remti šventę Cle
velande, kad ji pasisektų. 

KODĖL EIFELIO 
BOKŠTAS 

Paryžiuje Eifelio bokštas la
biau žinomas negu Notre 
Dame ar Sacrė Coeur. Šis 
bokštas buvo p a s t a t y t a s 
Pasaulinei parodai 1889 me
tais. 

Kodėl tą bokštą statė? Ąr tik 
kad pasididžiuotų Prancūzijos 
technika, ką ji iš geležies gali 
padaryti? Atrodo, niekas tai 
nežino, išskyrus Valter Bau-
erį, kuris savo tyrinėjimą ap
rašė „Bild der Wissenschaft", 
knygoje. Jis atidengė, kad 
Pasaulinės parodos rengėjai 
norėjo apšviesti naktį Paryžių 
šimtais prožektorių. Prožek
toriai turėjo būti aukštai ant 
bokšto pastatyti netoli miesto 
centro ir Seinės upės. Bokšto 
statyba buvo pradėta 1887 me
tais. Apsiėmė inžinierius baro
nas Eifel. Jo pasiūlyta kaina 
4.5 milijonai Prancūzijos fran
kų buvo žemesnė negu kitų 
rangovų, kurie norėjo panašų 
bokštą statyti iš akmens. 

Tokie apšvietimo bokštai 
jau buvo Detroite, JAV ir 
Sankt — Peterburge, Rusijoje. 
Tik prancūzai nežinojo, kad 
Vokietijoje Hefner-Alteneck 
1878 išrado Volto lankinę elek
tros lempą, ir kad Siemens fir
ma netrukus po to pasiūlė 
įrengti miesto gatvių elektros 
apšvietimą. Tai buvo pradžia 
gatvių apšvietimui elektra ir 
pradžia galui gatvių dujų lem
poms. Kai ta elektros apšvie

timo sistema pasiekė Prancū
zijos inžinierius, jie jau 
montavo Eifelio bokštą. 

Taigi, jei tos Pasaulinės 
parodos rengėjai būtų „mokė
ję" vokiškai. Paryžius dabar 
kitaip atrodytų. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 
19 

— Ar tu šiandien neskubi, Irmute? 
— Ne... Mano paskaitos tik nuo dešimtos. 
— Aha! Na, tai gerai... Būk gera ir suplauk in

dus... 
Skubus bučinys, tik skruostais prisiliečiant, nes 

reikia gi išlaikyti lūpų dažų šviežumą bent iki darbo
vietės. Durys užsidaro, ir Irma pasilieka viena visa
me bute. Ir jos viduje tarytum kažkas uždaro duris į 
normalų santykiavimą su tėvais. 

„Meluoti jau moku... mama patikėjo apie paskai
tas... Ak, kaip turiu pasielgti? Ar turiu klausti tėve
lį? Juk jis seniai apie tai turėjo man pats pasakyti! 
Kodėl? Kodėl jis slėpė? Ar jam gėda, ar slėpė tai no
rėdamas nuslėpti rasę? Argi tai galime paslėpti? Tie
sa, toji nuotrauka! Ir mano metrikai!" 

Tėvų miegamajame traukinėja rašomojo stalo 
stalčius. Pirmą kartą įsibrauna į tėvo daiktų priva
tumą, dokumentų, sutarčių, banko knygelių ir sąs
kaitų pasaulį. Verčia kantriai, tuoj atskirdama 
finansinius dokumentus. Juos jau pažįsta, nes studi
juoja verslo administraciją. Pagaliau užtinka glėbį 
pageltusių lapų ir mašinėle spausdintų liudijimų. Cia 
pilietybės popieriai, seni Lietuvos pasai, įvairūs sto
vyklų liudijimai. 

— Aha! Mano metrikai! 
Atskleidžia angliškai surašytą Australijoje do

kumentą ir godžiai skaito. Sužino, kad tėvas Algi

mantas Rykantas ir motina Kunigunda Wester-
meier 19... metų sausio 14 dieną Sydney mieste 
gimusią mergaitę pakrikštijo Irmos vardu. 

„Vadinasi, teisybė! Tai Kunigunda mano mo
tina... O ir tėvas nemelavo apie mano gimimo datą. 
Juk ir negalėjo meluoti, jeigu yra metrikai! O ma
mą... tai yra Oliviją Petrauskaitę jis vedė 1961 metų 
liepos 30 dieną. Tada buvau vos apie pusantrų metų 
amžiaus... Arūnas gimė 1963 metų balandy... Bet kur 
Kunigundos metrikai? Kur vedybų su tėveliu do
kumentas? Niekur nėra... Ar ji buvo ištekėjusi už tė
velio? Mano metrikai tai įrodo, bet daugiau jokių 
Kunigundos dokumentų!. Ar ji pasiliko Australijoje? 
2inoma, kad taip!... Tik jokių skyrybų dokumentų nė
ra! Čia kažkas ne taip! Kur mano tikroji motina? Ma
ma, kur tu? Kur Kunigunda?" 

Apsikniaubia, nes ašaros visai arti, tačiau ne 
trukus aprimsta ir vėl ieško. Ieško ne tik stalčiuose, 
bet ir savo viduje šilto jausmo savo puslaukinei mo
tinai, meilės ir prisirišimo tėvui. 

„Greičiausia ji lietuviškai nemoka kalbėti... O aš 
nekalbu jos genties kalba... Kaip mudvi susikalbė
sime? 2inoma, angliškai! Ten, Australijoje, visi ang
lų kalbą vartoja. Ji turėjo eiti pradžios ir vidurinės 
mokyklos mokslus... O gal ji ir australiškai nebekal
ba, gal net jos motina nemoka savo genties kalbos?" 

Staigios minties sulaikyta, atsisėda lovoje. 
„Alicija! Turiu gi jai skambinti! Reikia būtinai 

8u ja pasitarti!" 
Sudeda atgal į stalčius dokumentus, aptvarko 

sulamdytą lovą ir išbėga į saloną. Griebia telefono 
aparatą. Net krūpteli, čia pat aparatui suskambėjus. 
Atsigavusi nuo išgąsčio, pakelia ragelį. 

— Alio... 
— Irma? Kodėl tu dar namie? 
— 0, Alice! Kaip tik norėjau pati tau skambinti! 

Ar tu telepatijos būdu atspėjai? 

— Aš jau paskaitose! Ar neateisi šiandien? 
— Ne, Alice... Negaliu... Be to, noriu tave pama

tyti... 
Turiu labai svarbią žinią.. Ar galime pasimatyti po 
paskaitų? 

— Į pragarą su paskaitom! Žinoma, kad galiu! 
Kas atsitiko? 

— Telefonu nenoriu sakytis, vėliau. Gerai? No
riu būti pas tave... Ar galiu ilgesniam laikui... Aš n e 
galiu namie likti... 

— O-o!.. Matau, kad kažkas labai svarbaus atsi
tiko... 

— Pažadu tau viską pasakyti! Tik vėliau, kai 
atsirasiu pas tave. Aš atvažiuosiu pas tave autobu
su, kai grįši po paskaitų... 

— Ne, Irma. Aš pati atvažiuosiu ir pasiimsiu 
pas save! 

— Ar tikrai? Alice, tai būtų stebuklingai gerai! 
— Aš tučtuojau atvažiuoju! I pragarą su paskai

tom! 
Rageliui išjungus pokalbį, Irma viesulu bėga į 

savo kambarį, rankioja drabužius, batus, skalbinius 
ir visa, kas reikalinga svetur apsistojus. Jau nori už
daryti lagamino dangtį, bet susilaiko. Nueina į salo
ną, kur lentynėlėje susiranda nuotraukų albumą. 
Žinomame paskutiniame lape atskleidžia po celuloi-
do lakštu padėtą vienišą fotografiją. Tai Wester-
meierių šeimos nuotrauka. 

— Mano mama... Kai buvo dar jauna... 
Įsižiūri į jaunąją merginą, lyg ieškodama jos 

bruožuose panašumo į save. Išima nuotrauką ir ap
verčia. Antroji pusė tuščia, jokių užrašų, jokių datų. 
Kiek apgalvojusi, užvožia albumą ir padeda į vietą, o 
su fotografija grįžta prie lagamino ir įdeda ją į dang
čio kišenę. 

(Bus daugiau) 
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P A S I R U O Š I M A I 
Š V . KAZIMIERO 

MINĖJIMUI 

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakčiai paminėti cent
rini* komitetas posėdžiavo ge
g u ž ė s 23 d. Komitetui 
pirmininkauja Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
narys inž. Vytautas Izbickas. 
Posėdyje jam pasiūlius Šv. 
Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone kleboną kun. Albertą 
Kontautą ir Naujosios Angli
jos Vyčių pirmininką Albertą 
Jaritj į kopirmininkius, visi 
vienbalsiai pritarė. Vykdo
muoju vicepirm. yra Bronius 
Paliulis. Kun. Albertas Kon-
tautas rūpinsis liturginiais rei
kalais; muzikiniais reikalais 
— komp. Jeronimas Kačins
kas. Katedroj ir prie katedros 
tvarką palaikys vyčiai su 17-
tos kuopos pirm. Alex Akule. 
Banketu rūpinsis Vytautas 
Jurgėla, lietuvių spaudą infor
muos Povilas Žičkus, radijo 
tarnyba — Petras Viščinis, 
Amerikiečių spauda — Aris-
tids Lambergs, leidiniu apie 
šv. Kazimierą — dr. Algirdas 
Budreckis, kultūrinio vakaro 
reikalu rašytojas Stasys Sant
varas, komp. Jeronimas Ka
činskas, dail. Julius Špakevi-
čius ir inž. A. Kuolas. Lietuvių 
kalba spausdinais — Irena 
Veitienė, o anglų kalba — Mil
da Richardson. 

Šiame posėdyje dalyvavo 
atstovai iš Brocktono, Worces-
terio. Cambridge ir Lawrence. 
I š jo tų parapijų šį kartą neat
vyko. Kitas posėdis įvyks, 
kun. kleb. Albinui Janiūnui 
pageidaujant, Lawrence Šv. 
Pranciškaus parapijoj. Kun. 
Janiūnas prižadėjo sukviesti 
ir -kitų parapijų atstovus, o 
parapijų kunigai automatiš
kai įeina į komitetą. 

Pagr ind in i s minėjimas 
įvyks spalio 14 d. 3 vai. Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone. 
Šv. Mišias atnašaus naujasis 
Bostono arkivyskupas Ber-
nard Law. Po Mišių bus ban
ketas. Banketui bilietai bus 
platinami iš anksto. 

Rugsėjo 29 d. bus šv. Kazi
miero garbei kultūrinis vaka
ras So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos patalpose, o spalio 21 
d. 3 vai. p.p. First & Second 
Church salėje Bostone bus dr. 
Vytenio Vasyliūno vargonų 
koncertas Šv. Kazimiero gar
bei 

parapijose. O kur dar to nepa
daryta, prašoma tai padaryti 
ir pranešti centriniam komite
tui: 50 Orton-Marotta Way, So. 
Boston, MA 02127. 

P a š v e n t i n o dr. inž. 
J o n o Kuodžio 

paminklą 

Prieš metus mirusio Vytau
to Didžiojo universiteto pro
fesoriaus dr. inž. Jono Kuo
džio, palaidoto Putname, 
lietuvaičių seselių sodybos ka
pinėse, paminklo šventinimas 
įvyko gegužės 27 d. 

Į šventinimą atvyko: velio
nio našlė Bronė Kuodienė, 
duktė Daiva Barzdukienė su 
vyru architektu Arvydu Barz-
duku, sūnus Gediminas ir kiti 
giminės ir bičiuliai. 

Pirmiausia buvo pasimels
ta. Šv. Mišias aukojo seselių 
kapelionas kun. dr. Valdema
ras Cukuras. Po šv. Mišių visi 
vyko į kapines, kur kun. Cu-
kurui vadovaujant, vėl buvo 
pasimelsta. Kun. Cukuras pa
šventino paminklą. Buvo su
giedotos kelios giesmės. 

Paminklas gražaus juodo 
marmuro. Jį suprojektavo žen
tas architektas Arvydas Barz-
dukas. Paminkle kryžius — 
Šv. Onos bažnyčios Vilniuje 
kryžiaus pavyzdžiu. 

Iš kapinių visi rinkosi pie
tums vienuolyno salėn. Pietus 
paruošė seselės. Po pietų, prof. 
Česlovas Masaitis, Bronės 
Kuodienės vardu, pakvietė vi
sus dalyvius į savo puikią rezi
denciją — sodybą, kuri yra už 
kelių mylių nuo vienuolyno. Ta 
sodyba, atrodo, gražiausias že
mės kampelis. Aplink kalnai 
— miškai, o prie pat sodybos, 
ežerėlis. Aplink namą užveis
tas gražus sodelis, jau su žy
dinčiomis obelaitėmis ir kitais 
vaismedžiais. Namų viduje, 
lyg muziejus — paveikslai, 
knygos. 

Prof. Masaitis giminaičių ir 
draugų,-draugių pagalba vi
sus vaišino užkandžiais ir gai
vinančiais gėrimais. Po kelių 
valandų visi keliavome namo 
palikę dr. inž. Joną Kuodį il
sėtis granito pavėsyje, kur gu
li jau visa eilė žymių lietuvių. 

P. Žičkus 

Bais io jo birželio 
minė j imas 

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės valdyba ren
gia baisiojo birželio minėjimą 
birželio 17 d. 10:15 vai. ryte šv. 

Mums lietuviams tai labai M i š i o s š v - P e t r o lietuvių para-
svarbus įvykis. Šv. Kazimie
ras yra vienintelis žinomas lie
tuvis šventasis ir Lietuvos 
Globėjas. Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II Romoje aukojo iš
kilmingas Šv. Mišias ir minė
jo šv. Kazimierą. Tame minė-

pijos bažnyčioje So. Bostone. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 
už ištremtus, nukankintus ir 
tebekenčiančius Sibiro trem
tyje. Per Mišias solo giedos 
sol. Benediktas Povilavičius. 

Po Mišių parapijos salėje po 
jime dalyvavo daug lietuvių iš bažnyčia vyks tolimesnis mi 
viso pasaulio. Amerikoje viso- nėjimas. Kalbės svečias iŠ 
je eilėje katedrų ir bažnyčių ir- Worcesteno Edvardas Meilus, 
gi vyko ir vyksta šv. Kazimie- Jr- Meninę dalį athks jauna 
ro m i n ė j i m a i . Bos tono solistė iš Brocktono Verutė 
arkivyskupijoj šis didingas Bizinkauskaitė. Verutei akom-
minėjimas vyks aukščiau mi- panuos jos tėvelis dr. Petras 

CLASSIFIED ADS 
UNUOMOJAMA — roa nirr 

IŠNUOMOJAMA KIRPYKLA 
SU BUTU. 

Kreipti* telef. — 376413S 

N O K I P I R K T I 

Norime pirkti nebrangų namą arba 
tuščią sklypą Union Pier, Michigan. 
Skamb. po 6 v.v. tel. (312)—471-9708 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
KntpOi J Hermaną Dc&l 

M . I H - N M po 5 vaL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

R E A L E S T A T C 

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

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Pittsburgh, Pa. 
LIETUVIU K U L T Ū R A 

ŽAVI P U B L I K Ą 

Pittsburgho miesto ir šio 
rajono dienraščiai plačiai ap
rašė su nuotraukomis apie ber
niukų ir mergaičių lietuvių lė
les tautiniais rūbais, kurios 
buvo parodoj liaudies festiva
ly (Folk Festival) Lawrence 
centro salėje Pittsburghe ge
gužės 26-27. Daugiau kaip 
50,000 žmonių aplankė šį dvie- • 
jų dienų festivalį. 

„Valley News Dispatch" 
dienraštis gegužės 24 d. laido
je įdėjo trijų kolumnų nuo
trauką, parodydamas Galiną 
Barkus su savo devyniom lė
lėm, kurios liaudies parodoje 
patraukė entuaizatišką publi
kos dėmesį. 

Parodos lietuvių skyriuje 
taip pat buvo demonstruoja
ma, kaip yra daromi lietuvių 
tradiciniai Kalėdų šiaudiniai 
papuošalai. Tarp eksponatų 
buvo gintaro ornamentai ir 
Lietuvių tautos "religiniai 
ženklai. 

Galina Barkus, kuri su savo 
vyru Pranu gyvena New Ken-
sington miestelyje, į šiaure 
nuo Pittsbugbo, pradėjo puoš
ti savo devynias lietuvių lėles 
prieš šešis mėnesius, dirbda
ma prie siuvimo beveik šešias 
valandas per dieną. Kiekvie
na lėlė yra trisdešimts colių 
aukščio. Didžiausias Barkie-
nei rūpestis buvo surasti au
tentišką medžiagą pasiūti lė
lių rūbus. Barkienė, kuri 
liaudies parodoje dėvėjo savo 
puikų kostiumą, atsivežtą iš 
Lietuvos, yra gabi siuvėja. Ji 
taipgi yra lietuvių kalbos mo

kytoja Pittsburghe ir yra vice
pirmininkė lietuvių kambario 
Pittsburgho universitete. 

„Aš su didžiu pasididžiavi
mu tapau Amerikos piliete 
1956 metais", pasakė Barkie- Barkienę, grįš į Lietuvą už mė-

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

«2M S. Mapiewood — Tel. 2*4-7450 
Barkienė atvyko į Ameriką Taip pat daromi Vertimai, Giminių 

1946 metais kaip karinė nuo- iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy-
taka. Ji kelis kartus aplankė 
Lietuvą, iš kur ji atsivežė tin
kamos medžiagos savo lėlių 
rūbams. Jos brolis Jurgis, se
suo Nina ir brolvaikiai gyve
na Lietuvoje. Nina, kuri šio
mis dienomis vieši p a s 

llllllllllllllllUItltlIlIflHIttlttHtMIftMMIlM 
BUTŲ NUOMAVIMĄ* 

Draudama — VaJi l j—• 

Namų pirkunM — P a l i k i t — • 

INCOME TAX 
NotftriatM — 1 h — i 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
•uiiiiiiiimuiiiimuuimiiitiiiiiiHiMinn 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

mai ir kitokie blankai. 
•oooooooooooooooooooooooooo 

nė dienraščių reporteriams, 
„bet aš niekuomet negaliu už
miršti, kad aš atvykau iš savo 
mylimos tėvynės Lietuvos ir 
aš jaučiu, kad mes lietuviai ne
galime užmiršti savo meilės 
savo tautai jos menui ir kultū
rai". 

nesio. Barkų namas Kensing-
tone atrodo kaip lietuvių me
no muziejus, pilnas knygų apie 
Lietuvą, lietuvių meno medžio 
drožinių, kaip Palangos Juzės, 
ir drožinių Lietuvos kaimo 
kryžių. 

Stasys Pieža 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 09 St., teL 776-1486 

x>oooooooooooooooooooooooo< 

LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl.. 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos 
— seselės Mercedes. Išleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu $850. 

Užsakymus siųsti: 
Chicago, IL «K2B 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHItltlII! 

F A S H I O N C A R P E I 6 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

TeL 778-9064 ąiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiMiiiiiiiHiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiHiimmiM 3304 w . 63 St. — 

1 DĖMESIO VISIEMS ŠOKIŲ ŠVENTES | į ^ ^ ^ 
DALYVIAMS! 

= Ar jus jau pasiekė Susipažinimo Vakaro Rengėjų Komisijos pra- s 
S nešimas? Jei šoksime ir džiaugsimės drauge mūsų pokilioje atmos- S 
S feroje, tai nepraleiskime retos progos artimai susipažinti. Tą progą 5 
5 Jums sudarc susipažinimo vakaras, kuriame visų kartų lietuviai, prie s 
S Algio Modesto orkestro garsų ir Rasos šoUunaites dainuojančio akor- S 
S deono, galės atnaujinti senas pažintis, užmegsti naujas ir praleisti S 
g šventės išvakares draugiškoje nuotaikoje. ** 
= Skubiai įsigykite bilietus — tik $4.00 asmeniui, per paštą siųs-
§ darni savo čekius Iithuanian Folk Dance Festival vardu, pridėdami 
S ir sau adresuotą.jjjašto ženklu aprūpintą voką. Bilietai užsakomi 
5 pas Nijolę Balčiūnienę, 18712 Arrowbead Avenue, Cleveland, Ohio 
s 44119 arba Jūratę Saierno, P.O. Box 39621, Solon. Ohio 44139. 

S (vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
s U mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
1 W. M SU Chicago, IL 90629 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

TeL 925-2737 
Vytautas Valantinas 

K>000000<K><><>0000-0<>0<><>0<><><>0" 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

= Laukiame visų birželio 30 d., 8 v ' , vakaro, Cleveland Public 
5 Auditorium Convention Center miesto centre, 1220 E. 6th Street, 
5 (Lakeside Entrance). 
s Susipažinimo Vakaro Rengimo Komisijos 
= Pirmininkė, 
= NIJOLE BALČIŪNIENE 
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S "fauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
| i vonios kabinetai. Keramikos plyte-
S *•• Karšto vandens tankai. Flood 
J rootrol. Užsikimšę vamzdžiai išvalo-
2 ni elektra. Palikite pavardę ir telefo-
* ną — lietuviškai. 

SERAFINAS _ TeL 636-2960 
ooooooooooooooooooooooooo< 
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Joniškėlio apskrities 
partizanų atsiminimai 

Šia istorinis atsiminimų do
kumentuotas leidinys yra tre
čiasis iš eilės paruoštas atsar
gos majoro Petro Gvdelio, iš
leistas 1983 m., 374 psl. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siusti: 
Draugas, tftf W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

nėta tvarka. Visų lietuvių pa
reiga — dalyvauti ir pripildyti 
Šv. Kryžiaus katedrą Bos
tone. Čia dalyvaus vyskupijos 
dvasinė vyresnybė. Massa-
chusetts gubernatorius, Bos 

Biz inkauskas . Programoje 
dalyvaus ir lituanistinės mo
kyklos mokiniai. 

Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti šiame minėji-ie ir 
prisiminti savo artimus, drau-

tono burmistras ir kiti aukšti * u s b e i k i t u s lietuvius, kurie 
pare igūna i . Būtų didelė gėda , b u v 0 atremti į baisųjį Sibirą, 
jei mes neatliktume savo pa
reigos — dalyvauti katedroje. RENGINIAI 

š iam minėjimui paruošti 
susidarys ir nemažos išlaidos. B irže l io 10 d. po 10:15 vai. 
F'irm. V. Izbickas jau yra šv. Mišių muzikinė dalis salė-
paruoSęs provizorinį planą. Iš- je po bažnyčia, 
laidos bus stengiamasi pa- B irže l io 17 d. baisiojo bir-
dengti gautu pelnu iš banke- želio minėjimas, 
to, l e idž iamos skelbimų Rugpiūčio 12 d. 8:30 — 9 
knygutės, renginių ir aukoto- vai. ryte 7-tas TV kanalas per-
jų. duos Šv. Mišias, kurias atna-

Primename ir prašome visų šaus kun. Albinas Janiūnas, 
lietuviškų parapijų klebonus ir Organizuoja Vyčiai, 
parapiečius sudaryti savo Rugpiūčio 12 d. Minkų 
parapijose šiam reikalui ko- radijo valandėlės gegužinė 
mitetus ir įsijungti į centrinį p iknikas Romuvos parke 
komitetą. Brocktone jau yra Brocktone. 
sudarytas — pirm. inž. Juozas Rugsėjo 29 d. Kultūrinis 
Stašaitis, VVorcesteryje — vyr. renginys šv. Kazimiero garbei 
skaut. Molis, berods jau yra L.P. D-jos salėje So. Bostone, 
sudaryti ir kai kuriose kitose Spal io 7 d. . . la isvės Var 

po" rudens renginyus So. Bos
tono L.P.D-jos salėje. 

Spa l io 14 d. Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties 
minėjimas Šv. Kryžiaus ka
tedroje Bostone. Šv. Mišias at
našaus arkivyskupas Bernard 
Lavv. Dalyvaus aukšti val
džios pareigūnai. 

Spal io 21 d. First & Second 
Church salėje dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas 
šv. Kazimiero garbei. 

«iiinniiumiiiiHiiMimmiiniiiiiiniiiim 
KURIAM GALUI MOKĖT 

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

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO MM aa »I.M» 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
New York — Chicago — St. Petersburg 

AKTYVAI 25.000.000 dolerių 

KASOS VALANDOS. 

MARQUETTE PARKE 
2615 W 71st St. 
Chicago. IL 60629 
tel. 7372110 

CICERO 
1445 So 50th Ave. 
Cicero. IL 60650 
tel. 656 2201 

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Šeštadieniais: 
10:00-200 

Sekmadieniais 
uždaryta 

Antr. 
Ketv 
SeSt. 

3 : 0 0 - 6:00 
3 . 0 0 - 6.00 

10:00-12:00 

New Yorko tel. (212) 441-6799 
St Petersburgo tel. (813) 367-6304 

MOKA. 

9% už taupomąsias sa 
skaitąs (oassbook) 
10.5%, 10.75%. 11% 
už terminuotus in
dėlius (CD) 

11% už I RA 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že 
mesniais nuošimčiais 
ir geresnėmis sąly
gomis 

Paskolos narriŲ p i rk imui , 
statybai ir kitiems reika
lams 

M O V I N G 
ttRENAS perkrausto baldas ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pOna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — W A 5-8063 

xx>o ooooooooo-o-o-ooooooooooo-
I t — 2# — M% pigiau mokėsite • 

ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

320814 W. 95th Street 
>eoooooooooooooooooooooooo< 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100.00000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus krmAtua 

NEDAS, «©» Archer Avenue 
Chicago, IL «0«S2. TeL 927-5M9 

' Čhryšięr Le©aror ModaHionr 
j dr Ccmpm Į 

LULZIMS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBAKON 
n . YMOLTH • K C AKS 

-U WILL UKE US" 
4030 A R C H E R — 847-1515 

•HiiiminirMiiiiiiiiuiHitiuiiiiumiiiiiHii 

rmmmmmmmmmmmmwmmmmwmmmmmmmmmmmmmiin\\u\\Į. 
JAY DRUGS VAISTINE i 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 Ę 

V A L O M E 
KOJŪKUS IR BAIJDUS 

H — — br vaškuojame 
•įsų rOihf grindis 
B U B N Y S 

TeL — R E 7 5168 

iiiiiiitiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiii 
Lithuania, the European 

Adam 
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 

parašyta apie Lietuvą, išversta į ang
lų kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio But
kaus fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komunisti
nės Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu $4.50. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL «062» 

""HIIIIIIUtlIlIlIimilllllllllillllllllllilllM 

NUO LAUKUVOS IKI 
ČIKAGOS 

IZIDORIUS STRAUKAS 
Tai įdomi prisiminimų knyga vieno 

žmogaus, kuris yra jau Šimtametis, 
(gimęs 1887 m. vas. 16 d.) prisimi
nimai iš senų laikų, o taip pat apie 
jsikūrimą Amerikoje įspūdžiai Siame 
krašte bei meile Lietuvai. Knyga yra 
431 psl., gražiai atspausdinta "Drau
go" spaustuvėj. Viršelis ir aplankai 
dail. Petro Aleksos. Kaina su persiun
timu 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 454S W. CSrd St 

Chicago, IL MC29 

MMtlHMMII 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

i 

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

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUBLMAN, B-S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
SekmadtesMU ouo * vai ryto iki &30 vai. vakaro. 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

T«L S76-1882 ar t» 376-5996 

t)o valanda jau 40 metų tarnauja 
ftaw Jarsey. New York ir C o—ctf-
ewt lietuTiams' 

Kas penktadienį ii WEVD Stoties 
New Yorfce nuo 10 iki 11 vai vakaro. 
• 7 t meg. FM Taippat klausykitės 
Music of Lithuania" programos kas 
sekmadienį, nuo 2:05 iki 3.00 vai. po-
pietų, ii Seton Hali Universiteto sto
ties, M.5 FM (WSOU> 

D l n k t Dr. JOKŪBAS STORAS 
R 234 Sunlit Drive 

Wntchunc, N J . 07060 
Tel — (301) 753-5636 

tMMM»»MIHII|IHimmia|WmmiiHIIWMH 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Birželio 10 d. — Sovietų 

Rusijos vykdomo lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas 
Cicero Šv. Antano liet. parapi
jos salėje. Rengia Cicero Alto 
skyrius. 

— Chicagos Ateitininkų 
šventė Ateitininkų namuose 
Lemonte. Pradžia 11 val.r. 

— Montessori draugijos 
gegužinė vaikams ir suaugu
siems St. Mary's seminarijoje 
Lemonte. 

— LB Brighton Parko apy
linkės gegužinė Šaulių namuo
se. 

Birželio 13 d. — Istorinio 
Paramount teatro Aurora, IL 
apžiūrėjimas. Išvyką ruošia 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus moterų gildija. 

Birželio 16 d. — Violetos 
Karosaitės baleto etudijos 
mokinių metinis paš i ldymas 
A. B. Shepard mokyklos audi
torijoje, 13049 Richland Ave., 
Palos Hights, IL. 

— Irenos Valeckytės baleto 
studijos mokinių vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Birželio 17 d. — Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidyk
los narių susirinkimas Jauni
mo centre (11 vai. r.). 

Birželio 22 d. — Balzekų 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
18-kos metų veiklos sukakties 
paminėjimas ir Petro Rimšos 
medalių, skulptūrų, grafikos ir 
memorabilijų parodos atidary
mas. 

Birželio 23 d. — Violetos 
Karosaitės baleto studijos 
mokinių metinis pasirodymas 
A. B. Shepard mokyklos audi
torijoje, 13049 Richland Ave., 
Palos Hights, IL. 

Birželio 24 d. — Chicagos 
Anglijos lietuvių klubo joni
nių gegužinė Vyčių salėje. 

— Agronomų s-gos metinis 
susirinkimas ir gegužinė prof. 
M. Mackevičiaus sodyboje, 
Lockporte. 

— Violetos Karosaitės baleto 
studijos mokinių metinis 
pasirodymas A. B. Shepard 
mokyklos auditorijoje, 13049 
Richland Ave., Palos Hights, 
IL. 

L i e p o s 4 d. — Vidurio 
Amerikos Lietuvos Vyčių 
metinė gegužinė Vyčių namuo
se. 

Liepos 15 d. — Balzekų 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
metinė gegužinė Stone Crest 
Manor, New Buffalo, Michi-
gan. 

Liepos 21 d. — Futbolo klu
bo „Lituanica" metinis fut
bolo turnyras ir gegužinė Mar-
ąuette Parke, prie 69-tos ir 
California gatvių. 

Liepos 29 d. — „Draugo" 
gegužinė marijonų sodelyje. 

— Biržėnų klubo gegužinė 
Vyčių salėje ir sodelyje. 

Rugpjūčio 12 d. — Am. 
Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis išva-

Rugpjūčio 19 d. — Chica
gos apskrities Balfo gegužinė 
Jaunimo centre. 

Rugpjūčio 26 d. — Atei
t i n i n k ų namų geguž inė 
Ateitininkų namų soduose 
Lemonte. 

Rugsėjo 2 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Saulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Laužas 
skautams ir lietuviškajai 
visuomenei Marąuette parke. 
Ruošia Chicagos skautininkių 
draugovė. 

Rugsėjo 30 d. — „Draugo" 
75-kerių metų Jubiliejaus ban
ketas Martiniąue salėje. 

— Moterų sąjungos 20 
kuopos p ie tūs N e k a l t o 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. 

Spalio 6 d. — Cicero jūrų 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
pokylis Šaulių namuose 
Chicagoje. 

— Chicagos Anglijos lietu
vių klubo vakaras Jaunimo 
centre. 

— Beverly Shores Lietuvių 
klubo rudens pokylis Red 
Lantern salėje. 

Spalio 7 d. — Sol. Marytės 
Bizinkauskaitės ir sol. Algir
do Brazio koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

— Spalio 9-tosios (Vilniaus 

Spal io 2 0 d. — Tauragės 
klubo banketas Šaulių salėje. 

Spalio 20 i r 21 d.d. — Paš
to ženklų, medalių, Dariaus -
Girėno žygio suvenyrų paroda 
Jaunimo centre. Rengia Chi
cagos Lietuvių Filatelistų dr-
ja. 

Spalio 2 6 d. — Trylikto
sios metinės lietuvių fotogra
fų išeivijoje foto parodos ' 
atidarymas M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Paroda tęsis iki lapkr. 4 d. 

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas 
Quality Inn Midway, 5001 W. 
79 St.. Chicagoie. . . 

Spalio 2 7 ir 2 8 d. — 
Amerikos Lietuvių Kongre

sas Quality Inn Midvvay, 5001 
W. 79 St., Chicagoje. 

Spalio 2 8 d. — Literatūros 
vaka ras . J a u n i m o centre 
rengia Lietuvių Rašytojų drau
gija. 

Lapkr ič io 3 d. — Futbolo 
klubo „Lituanica" 34-tų metų 
užbaigtuvių tradicinis ban
k e t a s i r š o k i a i Š a u l i ų 
namuose. 

Lapkr ič io 4 d. — Vėlinių 
i š k i l m ė s Šv. K a z i m i e r o 
kapinėse prie steigėjų pamink
lo. Organizuoja Bendruo
menės Pasauliečių komitetas 
ir Šv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų draugija. 

Nėra meilės be ištikimybės, 
nes mylėti tai sutapti su tuo, 
kas mylima. 

Juozas Girnius 

K A K T A S I S E N A J | 
T E S T A M E N T Ą 

Antanas Rubšys 
Pirmoji dalis 

šioje knygoje rašoma apie Sando
rą ir Mesiją. Joje supažindina skai
tytoją su Sinojaus Sandora-likiminiu 
Išėjimo įvykių iš Egipto ir Mesiju-
Dievo karalystės pradžia istorijo
je. 518 psl., kieti viršeliai. Išleido 
"Krikščionis Gyvenime". Knygų seri
ja 22. Kaina su persiuntimu 11 dol. 

Užsakymus siusti DRAUGO adresu. 

B A K T A S Į S E N Ą J Į 
T E S T A M E N T Ą 

Antanas Rubšys 
Antroji dalis 

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja 
du veiksnius Sandoros bendrijoje nuo 
Izraelio monarchijos sukilimo X amž. 
iki tremties Babilonijoje VI amž. prieš 
Kristų. 530 psl., kieti viršeliai. Išlei
do "Krikščionis Gyvenime". Knygų 
serija Nr. 23. Kaina su persiuntimu 
U doL 

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu. 

žiavimas į gamtą — Skripkų pagrobimo) minėjimas Jauni-
sodyboje, Lockport, IL. m o c e n t r e # Rengia Vilniaus 

— Tauragės klubo gegužinė Kia&to Uetuvių sąjungos 
Chicagos skyrius. Šaulių namuose Chicagoje 

— ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskr. Maldos diena, 
šv. Kazimiero mirties 500 m. 
sukakties minėjimas, Moterų 
sąjungos 70 m. veiklos sukak
ties minėjimas A. ir M. Rudžių 
sodyboje, Money, IL. 

— Pranciškiečių seselių 
rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne. 

S p a l i o 13 d. — Pokylį 
„Jūros dugne" Jaunimo centre 
r u o š i a C h i c a g o s j ū r o s 
skautininkų „Grandis". 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Daytona Beach, Fla. 
SULAUKĖME NAUJU GYVENTOJŲ 

at-

Antano lietuvių parapiją Cice
ro, drauge eidamas aukštas ir 
atsakingas pareigas Chicagos 
arkivyskupijoje. M. ir S. Ša-
rauskai numato galutinai čia 
apsigyventi šią vasarą, nors ir 
iki šiol jie keletą mėn. praleis
davo atostogaudami savajame 
tovvnhause, kurį anksčiau bu-

Daytona Beach ir apylinkė- v o isigiję prie Atlanto van-
se vis daugiau ir daugiau įsiku- denyno. 
ria naujų lietuvių šeimų. Pra- Rašytojas Andrius ir Ona Mi-
ėjusių metų rudenį čia įsikūrė r o n a i i š Californijos atvyko ge-
muzikas Antanas ir Valerija &u ž e s m ė n - viduryje į Daytoną 
Skriduliai. Antanas Skridulis B * ^ " i r apsigyveno prie pat 
daugelį metų vargonininkavo Atlanto vandenyno modernia-
Cicero Šv. Antano lietuvių pa- m e tovvnhause, Vlado Rask-
rapijoje. Apsigyvenęs Dayto- RasCiausko projekte, kurį vyk-
noje, drauge su klubo valdyba d ė i n ž - J o n a s Stankus, 
suorganizavo Daytona Beach Sulaukus Andriaus ir Onos Mi-
ir apylinkių Amerikos lietuvių «>nų, kolonija praturtėjo žy-
klubo meno mėgėjų grupę ir jai miais kultūrininkais ir rašyto-
vadovauja. Grupėje 6 moterys Ju> kurio romanas dabar 
ir 4 vyrai, tačiau visi balsingi, spausdinamas „Draugo" 
Šis meno vienetas jau gražiai karpoje, 
pasireiškia, giedodamas baž- ———————————— 
nyčioje lietuviams skirtose pa
maldose ir atlieka gražias 
menines programas minėji
muose ir šios kolonijos kituose 
renginiuose. 

Kovo 19 d. iš Chicagos nuo
latiniam apsigyvenimui persi
kėlė Veronika ir Jurgis Janu-
šaičiai. Šia proga gegužės 10 d. 
daugiau kaip 60 žmonių — 
Janušaičių kaimynų ir artimų
jų prietelių iš plačios apylinkės, 
suvažiavo pasveikinti nauja
kurius. Klubo valdybos pir
mininkė Dalila Mackialienė V. 
ir J. Janušaičius pasveikino 
šios kolonijos lietuvių vardu, 
palinkėjo malonaus gyvenimo 
šioje gražioje lietuvių kolonijo
je, o taip pat nenutolti i1- įuo lie
tuviškos veiklos. 

Jurgis Janušaitis savo ir šei
mos vardu padėkojo pirminin
kei ir kaimynui Jonui Šileikiui 
už linkėjimus ir pažadėjo šiai 
kolonijai visokią talką. Jaukia 
nuotaika svečiai su naujaku
riais praleido keletą valandų, 
paliesdami ir šios kolonijos ak
tualijas. 

Naują rezidenciją statosi 
Marytė ir Stasys Šarauskai, il
gus metus išgyvenę Chicagoje 
ir jos apylinkėse. Namų staty
bą vykdo inž. architektas Jo
nas Stankus. Marytė ir Stasys 
Šarauskai yra išauginę ir iš
mokslinę gražią šeimą. Jų sū
nus kun. dr. Jurgis Šarauskas 
šiuo metu administruoja Šv. 

Jadvyga ir Juozas Paliuliai 
persikėlė iš Connecticut, čia 
pasistatė erdvią rezidenciją ir 
gražiai įsikūrė. Paliuliai domi
si šios kolonijos lietuvių gy
venimu ir jau aktyviai daly
vauja v i suose ko lon i jos 
renginiuose. 

Iš Juno Beach, Fla., kiek 
anksčiau persikėlė ir Geor-
getowne naujame rajone apsi
gyveno Jonas ir Irena Kapčiai. 
Vieta graži, miškuose. Irena 
Kapčienė turi gražų sopraną ir 
įsijungė į klubo meno mėgėjų 
vienetą. 

Manoma, kad ir daugiau lie
tuvių šios kolonijos apylinkėse 
naujai atsikėlė, tačiau neuž
siregistravę klubo valdyboje. O 
būtų gerai, kad naujai atvyks
tą apie savo įsikūrimą painfor
muotų klubo valdybą. 

R-tas 

SI m o n Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Liepos 24 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Liepos 4 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS r\ Liepos 10 Rugsėjo 10 
V Spalio 2 

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

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

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Smulkesnių žir.;ų teiraukitės nau;u 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 nume^s — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

Sunny Hills 
vusi sopranu 

'Antroji Jaunystė" choro narė, daina-

A. f A. 
S T A S E PAULAUSKIENE 

iškeliavo į ten, iš kur dar nė vienam nebuvo lem
ta sugrįsti. 

Dukrai Danguolei išvežus ją laidojimui % Chica
gos Šv. Kazimiero kapines, mums čia choristams nebe
teko jos matyti ir atsisveikinti. 

Šioje skausmo valandoje, mielą STEPĄ, dukterį 
DANGUOLĘ, visus GIMINES ir pažįstamus, nuošir
džiai užjaučia: 

Sunny Hills, Fl, "Antroji Jaunystė" choras, 
chorvedy* muz. V. Mamaitis ir 

Visi choristai 

Mylimai motinai 

A. -j- A. Veronikai Adomonienei 
iškeliavus j amžinybę, sūnui JONUI, Baltijos klubo na
riui, ir dukrai SEVUTEI su ŠEIMOMIS reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

BALTUOS KLUBO NARIAI: 
IGNAS ANDRASIŪNAS 
TITAS A. ANTANAITIS 
STASYS ČESNA 
ANTANAS KALVAITIS 
VIKTORAS MORKŪNAS 

ANTANAS SANTAKAS 
ROMAS STAKAUSKAS 
STASYS VAIČIUS 
STASYS VIRPŠA 

A . f A. 
DR. BRUNO BEINORIUI mirus, 

mielai žmonai Aldonai, dukrai Irenai ir vi
siems artimiesiems giliausią užuojautą reiš
kia 

BIRUTE PODIBNS 

VINCAS LIŪ LMV I ČIU S 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
HtprfklmtMMt LMvv« Atkirtu* dartt 

Ifl PRATARMES: "2iūreJrite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padare! Ar mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva 

vėl būtų atkurta.! Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, 
kaip ir mes skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Ueivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Beivijoa politine veikla Lietuvos Ubui. rjeivijot kultū
rinė parama Lietuvai. Išeivijos ekonomine paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruosta, lengvai ir su idomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdyba su Lieturia. Fon

do parama 1981 m., didelio formato. 400 psl., kieti viriatiai. 

Kaina su persiuntimu % 14.00 
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DRAUGAS, Ą5Ą5 
Chicaco, 

We*t $9rš Strmt 
IL 60699 

# 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. birželio mėn. 6 d. 

A. t A. Gražinai Baužienei - Diamentytei 
ir jos tėveliui 

A. 4. A. Juozui Diamenčiui mirus, 
SOFIJAI DIAMENTIENEI, DANAI BUTKIENEI, IRE
NAI mCKCNIENEI, JUOZUI DIAMENČIUI ir jų ŠEI
MOMS reiškiame gilią užuojautą. 

ONA IR JUOZAS BAUŽIAI 
VLADE IR ALFONSAS PARGAUSKAJ 
DALIA IR LIUDAS STANKAIČIAI 
DANA STANKAITY-rC 

Brangiai motinai 
A. f A. ONAI LAUKAITIENEI 

m i r u s , 
JAV LB W Apygardos pirmininkui KAZIUI LAU
KAIČIUI ir visai jo SEIMAI išreiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

JAV LB W APYGARDOS VALDYBA 

Brangiai motinai 
A + A ONAI LAUKAITIENEI 

mirus, Kaziui ir Andriui Laukaičiams ir ju 
šeimoms reiškiame gilią užuojauta ir kar
tu liūdime, 

JAV LB LEMONTO APYLINKĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — \ A r d s 7-1741-2 

t 
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 198-1 m. birželio mėn. 6 <L x Cikagiškiai atsiuntė po 
- 10 dol. aukų ir grąžino laimė-

x Dovas Šaulys. Chicagos j ™ 1 * / ^ f ! ? ? B r o n i u s K y i k ' 
ikštesniosios mokyklos mn- ^ s ! V l d i S l h e n ė > Elena Juce-

__ ~~ vičius, Eleonora Ardickienė, 
kytojas, skaitys paskait* te- M a r i a Ročk A n d ė j ^ ^ 
ma Lietuvos istorijos dėsty- f | , . „ , ! „ K e r u l i s > Stasys Ži-
mas šios vasaros Mokytoju ir l e v i e i u g A - A į - B a l t r u š a i t i s ? 
jaunimo studijų savaitėje Dai- F r a n k Mozūraitis, J. Motiejū-
navoje. n a g ^ g Susmaras, J. Guobu-

x A l e k s a n d r a Gražytė, žis, Stasys Povilaitis, J. Le-
x Chicagos Lietuvių fes- Aušra Jasaitytė ir Alida Vi- kas, J. Derenčius, Kazys 

t iva l i s bus birželio 23 d., šeš- taitė labai gražiai deklamavo Lilūnas, Jonas Rudaitis, Juo-
tadienį. nuo 1 vai. p. p. Atida- Karolio Milkovaičio eilėraš- zas Briedis, Jonas Juodgudis, 
rymas bus 1 vai. Washtenaw čiams skirtoje vakaronėje. Va- P. Mačiulis, Petras Peteris, 
Ave. ir 69 St. kampe. Daly- karonėje gegužės 18 d. buvo Stasė Vaišvila, Simas Pau-
yaus ir festivali atidarys kino supažindinama su jo poezija liūs. Visiems širdingas ačiū. 
ir televizijos aktorė Ann Jil- Jaunimo centre 
lian — Jūratė Nausėdaitė, da
lyvaus buvusi 

Redaguoja J. Pučas 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago. IL 60629 

x Rūta Pre tke ly tė geriau-

mere Jane 
Byrne, aldermanai S. Vrdo-
lyak, Pucinski, sen. E. Savic
kas, aid. E. Brady, Illinois 
atst. A. McGann, pirmininkas 
Michael Madigan ir kt. Lietu
viams atstovaus vysk. V. Briz-
gys, Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė ir kt. Prekybi
ninkai ir menininkai jau da
bar rengiasi dalyvauti. 

x L o r e t t o l igoninės , va
dovaujamos Š v. Kazimiero se
serų vienuolijos laboratorija 
gavo vėl dvejų metų pripažini- x K U t a Pre tke ly tė geriau-
mą už gerą laboratorinių dar- siais pažymiais baigė St. Ma-
bų vedimą. Tai pripažino ry akademiją Denvery, Colo. 
Amerikos Patologų kolegija. Jį buvo garbės mokinių sąra-

x Sekminės Ate i t in inkų še. „Who's Who Among Ame-
n a m u o s e šį sekmadienį, bir- rican High School Students" 
želio 10 d. 11 vai. r. šv. Mi- garbės knygoje. Šoko Denve-
šios. Šventės dalyviai turės rio „Rūtos" lietuvių tautinių 
progos gauti Šiltus pietus sau šokių grupėje. Anksčiau baigė 
ir savo šeimai, tačiau šeimi- Švč. M Marijos Gimimo par. 
ninkėms labai svarbu jau da- mokyklą Chicagoje ir litua-
bar žinoti tikslų dalyvių skai- nistinę mokyklą. Priklausė 
čių, tad rengėjai prašo jau skautams. Dabar su tėvais iš-
šiandien paskambinti Mary- sikėiė į Kaliforniją ir rudenį 
tei Saliklienei 737-1258 arba pradės studijas Los Angeles 
Mildai Tarnu'ionienei 246-5390 universitete. Chicagoje gyve-
ir pietus savo Šeimai rezervuo- na jos seneliai Vladė ir Jonas 
ti. Gliosai. 

x Pijus Mitkus, Ona Baraus
kienė, A. Stankevičius, Janina 

. » s ų g a u s t a s , atsieta- ***** J ^ U ^ Jsfm7^ nasMarčiu _ _ . _ . 
rė lietuvių rajone kabinetą, V - A Gaxd^ Juozas Vencius, dr.LG.Kyras,Riverside,Ill.,Ed-
2454 W. 71st. St., ir kviečia lie- J u o z a s Sakalas, Ohmpia Kiesy- m u n d ^ ^ M o u n t p r o s ^ 
tuvius pasinaudoti jo specia- b e n ė - J u o z a s Stankevičius, Juoz, m ? G Barsčiauskas, Wauke-
lybe. Priėmimas pagal susita- Jurksaitis, Mindaugas ir Regina g a n > pjp> j . Urbonienė, Cicero, 
rimą tel. 778-5099. Negalint Labanauskai, Giedrė ir Donatas g ^ Juozas Juozūnas, Claren-
pr i s i šauk t i šiuo telefonu, Ješmantaį Juozas Kirstukas, don Hills, 111., Juozas Mikulis, 
skambinti 242-3846. Jis skel- M. Marcinkus įvairiomis progo- Westchester, 111., Julius Paulė-
biasi ir „Draugo" gydytojų mis atsiuntė po 10 dol. aukų., nas, Cicero, 111., A. Smilgius, Jo-
skyriuje. Lahai a/i™ *~* ' 

z V a n d a P e t k u s , Park Rid-
ge, 111., Kazimieras Šapetka, 
Waterbury, Conn., grąžinda
mi lėšų telkimo laimėjimų šak
neles, pridėjo po 25 dol. auką. 
Labai ačiū. K. Šapetka save 
laiškely palinkėjo sėkmės lėšų 
telkimo komitetui, švenčiant 
75 metų „Draugo" jubiliejų. 

x Dr. J . Aglinskas, dr. L. 
O. Griniūtė, dr. Janina Jakše-
vičius, muz. Alfa Gečas, J. 
Paulauskas, čikagišliai, kun. 
J. Tadarauskas, A. Juozapa
vičius, J. Petrauskas, Toron
to, Kanada, Maria Kaskus, 
Greenfield Park, Q., Kanada, 
S. Kvietys, Calgary, Kanada, 
A. Poškus, Mississauga, Ka
nada, M. Lazdutis, Hamilton, 
Kanada, grąžino lėšų telkimo 
laimėjimų šakneles su 10 dol. 
auka. Širdingas ačiū. 

x Kun. Vytautas Gori
n ą s , East Dubuąue, Vytas ir 
Aldona Čepėnai, Vidmantas 
Rapšys, Downers Grove, 111., 
Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa 
Park, 111., Algis Kazlauskas, 
Orland Park, 111., Vytautas ir 
Joana Dailidės, Crete, 111., Ro
mualdas Šerėnas, Burbank, 
111., Sonia Untulis, Palos Hills, 
111., A. Sinkevičius, Melrose 
Park, 111., Maria Mogenio, Bei- „ ^ , « i^vcijo BU varnais ir se-
leville, 111., Jurgis Damas, Na- neliais atsidūrė kitur. J ie tarp 
perville, 111., Juozas Vadopo- savęs ryšių neturėjo, 
las, Westchester, 111., A. Visi ištremtieji turėjo dirbti 
Gaižiūnas, Belvidere, 111., grą- sunkius darbas: kirsti mišką, 
Žino lėšų telkimo laimėjimų plukdyti rąstus, dirbti žemę ir 
šakneles ir kiekvienas pridėjo panašiai. Už tai gaudavo tokį 
po 10 dol. aukų. Labai dėkoja- menką atlyginimą, kad neuž-

PRISIMENANT 
MIRUSIUS 

Žmogus žvelgdamas į tolį 
Mirties nemato, oi ne! 
Bet pažvelgęs į kapo kryžių 
Supranta ją einant drauge. 
Nors žino, supranta ir jaučia 
Kad mirtis ,į lydi kasdien; 
Tą mintį jis stumia toliausiai 
Užmiršimo ieško visvien. 
Užmiršti taip sunku — 
nelengva, 
Kai veido brangaus nematai; 
Tik rytmetį tekanti saulė 
Ant kapo suspindi rasa. 
Tos dienos vis bėga ir bėga, 
lyg sraunių upelių vanduo. 
Štai tik pavasaris aušo, 
Žiūrėk, jau ir vėlei ruduo. 

M. Merkevičius 

BAISUSIS BIRŽELIS 
(tęsinys) 

Pirmųjų metų tremtiniai 
dažniausiai buvo atskirti nuo 
šeimų: vyrai buvo nuvežti vie
nur, o moterys su vaikais ir se-

Piešė Lialė 

x Dr. U p e n d r a C. S h a h , 
cukrinės, tiroidinių ir hormo
ninių ligų specialistas, atsida 

me. 
x Dr. Antanas Beleckas, 

Evergreen Park, 111., dr. Anta
nas Marčiukaitis, Gillespie, 111., 

Labai ačiū. j nas Cerekevičius, East Chica-
X Vacys Mitkus, P. L. Kasė- go, Ind., Pranas ir Marija 

liai, R. Griškelis, Vladas Gėla- Neniai.Unionpier.Mich., J.Ur-
žius, A, Radzivanas. dr. K. bonaitis, Hammond, Ind., grą 
Tharp, A, Zalubas, P. Vizgirda, žino laimėjimų šakneles ir kiek- *y Vn^^^i^^l 
X Paramai™* A n ^ ™ , ^ J T vienas pridėio no 10 dol *»k« *alėJ°> nes komunistai trukdė 

tekdavo pragyvenimui. Todėl 
dauguma tremtinių, kurie bu
vo silpnesnės sveikatos, mirė. 

Vietomis tremtiniai buvo at
vežti ir palikti ant pliko lau
ko. Tokie turėjo patys pasista
tyti namukus iš rąstų arba 
išsikasti urvus, kad apsisau
gotų nuo Šalčių, vėjų ir audrų. 

Kai 1953 m. kovo mėnesį mi
rė Stalinas, gyvenimo sąlygos 
Sibire esantiems šiek tiek pa
gerėjo. Kai kurie jų net buvo 
paleisti ir grįžo į Lietuvą. Ta
čiau čia neberado savo namų, 
savo artimųjų. Dažnai ir apsi
gyventi savo gimtinėje nebe-

1 • * • 

vių kalbai išmokti. Įgytos ži
nios man daug padeda šiais 
metais gimnazijoje, kai žmo
nės teiraujasi apie Lietuvą, jos 
kalbą, istoriją, geografiją. 

Šiais metais mane mokė mo
kyklos vedėjas V. Žmuidzi-

X Ona Dambrauskas, M. Vi-
dūnienė, V. Tamoshaitis, E. A. 

N. Paramskas, Antanina Cejaus^ vienas pridėjo 
kas, Robert Kėkštas, S. Nikant, Širdingas ačiū. 
Zigmas žiupsnys, Vincent Gėla- _ 
žūnas, dr. A, Razma. Gražutė ~ r~įT - . " 7 T ^ " » malonu gyventi, b * ŪVtuvfa! 
ir Aloyzas Siručiai, Jonas Straz- { ™ " į * J į ' J y S u s ' ' k i t u ****** ištremtieji ten 
das, Viktorija Gašlūnas S. Glio g ^ j ^ ^ į 1 ^ " " • f * " ™ J if b u v o °™«* 
zens, Nina Norns, Nuole Dum- V i n c a s R ^ mi , pačias šalčiausias ir var-

Nors sprendžiant iš geogra
fijos atrodo, kad Sibire yra ir 
tokių sričių, kur galėtų būti 
malonu gyventi, bet lietuviai 

KAIP P R A L E I D A U 
VELYKŲ ATOSTOGAS 

Šiais metais mano Velykų 
atostogos prabėgo paprastai. 
Niekur nebuvau išvažiavusi, 

„ . . ^ ^ ^ ^ i - nes dirbau. Rytais ilgiau mie-
nas. Klasėje drauge mokiaus gojau. Daugiau padėjau ma-
su ilgamečiais bendraklasiais mytei namų ruošoje. Ruošiau 
Arūnu Cypu, Lina Alvarado, lietuviškas pamokas, žiūrėjau 
Tomu ir Andrium Skučais, bei ir televizijos, turiu keletą 
Aušra Lėlyte. mėgstamų programų. Didįjį 

Iš visos mokyklos veiklos ketvirtadienį ir penktadienį su 
man maloniausi atsiminimai šeima ėjau į bažnyčią. Buvo 
yra iš kalėdinių vaidinimų, gera pasimelsti paskutinėmis 
Juos paruošdavo p. J. Žmui- gavėnios dienomis. Velykų ry-
dzinienė, kuriai aš labai dė- tą lietus labai lijo. Nors baž-
kinga. Prisimenu laukimą iš- nyčia netoli, bet reikėjo su ma-
e i t i į s c e n ą , b a i m ę , šina važiuoti į Prisikėlimo 
susijaudinimą pasirodyti prieš Mišias. Per Prisikėlimo Mi-
žmones... Aš buvau snaigė, vė- šias aš su draugėmis dalinau 
liau varlė, mergaitė pavirtusi į gėles žmonėms. Prisikėlimo 

Vista, Cal., Vincas Klova, Bei 
„, . . l t t l ^ u i u u S l r*. A . fcryte, s t - Laniauskiene jvaino- G a r d e n s C a l s Kamanzus-

Parmalis, V. Narkus, F. J. Šešto- m i s Progomis atsiuntė po 10 dol. k a g H a l l a n d a l e ) fia., St. Gar-
kas. A. žvinakis k - A O+„ aukų. Labai ačiū. liauskas, Manchester, Mich., 

X Po 5 doL atsiuntė aukų: Albertas Melninkas, Water-
Vacys Numgaudas, H. Vytautas, t o W n ( et. Rožė Gražina Ja-
Ona Mikulskienė, E. Vasūiaus- sinskas, So. Pasadena, Fla., I. 
kas, P. Bitleris, Sophia Vadei- Kazlauskas, Great Neck, N. Y. 
ka, Jonas 2ygas, Jonas Juodis, R. Ziogarys, Toronto, Kana-
C. Ramanauskas, Marie Macie- da, Vladas Kulbokas, Gulf-
ža, V. šernas, S t Rudys, A. Ruz- port, Fla., Viktoria Gasiūnas, 
ga, E. Kirklys, B. Graužinis, J. Gulfport, Fla., Balis Mackia-
Palšis, K. Ramanauskas, Dalia la, Ormond Beach, Fla., V. Ba-
Vakselis, A. Juozapavičius, K nevičius, Philadelphia, Pa., P. 
Senulis, A. Uetuvninkas. Ignas Paulauskas, Wisconsin Delis, 
Bumelis. Visiems labai ačiū. Wisc-> A- Numgaudis, St. Pe-

x A a Sofija Putvvtė tersburg B e a c h ' Ffa-' 7** *** «aip aešimtj metų. Mano ame- teratūrą. Man pačiai labai 
x TĖVU D I E N O S šv. Mišių Mantau t i enė , buvusi Lietu- Ž™ i T ^ l ^ ^ ū " f*1**^8 draugams atrodė Įdomūs Birutės Pūkelevičiūtės 

bei maldų novena prasidės bir vos Saulių s-gos moterų vadė d ° L ^ ^ ^ ^ a č l u labai b — - ^ — * - — « - « » — - * ' " " — 
ir LŠST garbės narė, mirė ba
landžio 5 d. Putnam, Ct., su
laukusi virš 80 m. amžiaus. 
Jos vyras Aleksandras Man-
tautas, LSST atkūrėjas ir gar
bės narys, yra apsigyvenęs 
Matulaičio namuose, Putnam, 
Ct. 

(pr.). 

kas, A. žvinakis, kun. A. Sta 
šys, dr. J. Reinys, Alex Krau-
čenka, Aldona Klaer, Ant. Gri
nius, Adolfas Luža, J. Kiburas, 
J. Parulis, Vyt. Strazdas. At
siuntė po 5 dol. aukų įvairiomis 
progomis. Labai ačiū. 

x V. J a n u š k a , Winipeg. Ka
nada, buvo atvykęs į Chicagą 
ir ta proga apsilankė „Drau
ge" ir įsigijo naujausių leidi
nių. \ 

želio 8 d. ir tęsis iki 17 d. Mari
jonų koplyčioje prie „Draugo". 
Si novena skirta Švč. Jė
zaus širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tė
vų, vyrų, uošvių ir senelių var
dus siųskite: Mar i an F a t h e r s , 
6336 S. K i lbourn Ave., Ch i 
cago , III. 60629 . 

(pr.). 

A R A S 
Ih-MKiaiiH' ir taisonu* \i«*u rūšių 

i ui- ' u |-,it \ r itnu t ' sanu 
i [r ir .i II-• i K i t s Į i t i / iu i iu darbą 

\K\ Vl> \ s KIKI.A 
737-17! 

x Lidija Petravičienė, 
Chicago, 111., kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. savos spaudos para-

gingiausias Sibiro sritis. To
dėl tik išgirdus žodį „Sibiras", 
mane visada nukrečia šiur
pas. Sibiras - nekaltų lietu
vių pragaras. 

Antanas Izokai t i s , 
„Židinio" neakivaizdinės 

lituanistinės mokyklos 
12 sk. mokinys. 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS ATSIMINIMAI 

Kiek prisimenu, lituanistinę 
mokyklą esu lankiusi daugiau 
kaip dešimtį metų. Mano ame
rikiečiams draugams atrodė 
labai keista, kad reikia eiti į 
mokyklą šešias dienas savai
tėje, net šeštadienį. Bet ištik-
rųjų nėra taip blogai, as esu 
prie to pripratusi, kai kitais 
metais bus laisvi šeštadieniai, 

avį, mergaitė aklo senelio pa
lydovė, o paskiausiai senelė, 
kuri labai rūpinosi savo vai
kais partizanais... 

Jei nebūčiau ėjusi į šešta
dieninę mokyklą, būčiau daug 
praradusi. Per ją buvo ne tik 
proga išmokti apie tėvų žemę, 
bet ir užmegzti draugiškas pa
žintis. Stovyklose mes dažnai 
pasikalbame apie kitų vieto
vių lituanistines mokyklas. 

Šiais metais mes daug laiko 
praleidome besimokydami 
apie senovinės Lietuvos ir šių 
dienų rašytojus. Mums paaiš
kėjo, kad jie kūrė ne tik ver
tingą ir gražią, bet ir įdomią li
teratūrą. Man pačiai labai 

ir Danutės Bindokienės raš
tai. Tačiau gilesnį įspūdį pali
ko šie patriotiniai žodžiai, ku
rie aiškiai rodo, kodėl mes 

Mišios buvo iškilmingos. Grį
žę iš bažnyčios valgėme pus
ryčius, mušėme margučius. 
Buvo mūsų teta atvažiavusi. 

Velykos nebuvo mums links
mos. Prie pusryčių stalo nuo
taika buvo prislėgta, nes nebe 
visi susėdome. Mūsų brangios 
močiutės nebebuvo, nes jau ji 
mus paliko, iškeliavo pas ge
rąjį Dievulį. Taip ir prabėgo 
mano Velykų atostogos. Da
bar lauksiu vasaros atostogų, 
jos bus ilgesnės. 

Danguolė Vi lutytė , 
8 sk. mokinė, 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

VELYKOS MCSŲ 
ŠEIMOJE 

Velykas praleidžiu Chicago
je arba Hot Springs, Arkan-

mai. L. Petravičienę skelbia- man atrodys keistai 
megarbėsprenumeratore,ouž Lietuviškoje mokykloje aš 

lankėme lituanistinę mokyklą 8 a 8, pas močiutę ir kitas gimi 
ir mokėmės lietuvių kalbos: n e s - Praeitais metais mano 

Lietuviais esame mes gimę, m a m a . sesutė, teta ir aš pra-
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x Je i sk i landžių jums t ik 
re ik — p a r a š y k arba už-
eikKSiunčiame ir į kitus mies
tus). I n t e r n a t i o n a l Meat 
Market , 2913 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629 . Tel. 1-
312-436-4337. Skilandžiai, 
medžioklinės, palengvicos, rū
kytos ir šviežios dešros, ver
šiena, aviena, kiauliena ir jau
tiena. Užsakant didesnį kiekį 
šviežios mėsos ar dešrų, duo
dama nuolaida. Sav. Izabelė ir 
Petras Burkauskai. 

(sk.). 

vertinimą savos spaudos la- daug išmokau. Už tai esu d ė 
a C l u- fcnga savo mokytojams. Po-

x PD 5 dol atshitė auka- n a s R T a m o S iūnasmokėLietu-
Kostas Repšys, Ada Juškienė'. ™ " ^ į 0 8 * e*0*™^0*' ° 
A. S. Kenstavičius, Richard Rin- f? J ? , Znuudzinas mokė vi-
gys. A. Snarskis, B. Šležas, Mo- ' 8 b u v o 8 V a r b u h e t u " 
nika Ivanauskienė. A. Uždavinis, 
K. Gečienė, E. Baltrušaitienė, 
Antanas Girgiras, V. Padvarie-
tis, L. Balvočius, Ona Matusai-
tis. Povilas Okincinas, L. Bich-
nevičius, Vyt. Rūbas, V. Paliū-
nas, V. Griggs, Nek. Prasidėji
mo seserys, V. Salčiūnas, J. ir L. AA 
Sakinis, Stefa Mereckis, Liudvi- myhujavo fteirną 
kas ir Manja Kseckauskas. La- U 8 A n g e l e 8 l i t m . j 0 8 

1 BCmX 2 sk. mok. 

— ™ B 

Lietuviais turime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt! 

Rūta Kirš te inai tė , 
R o c h e s t e r i o M i n d a u g o 
Tamonio lit. m-los mokinė 

(„Plunksna"). 

MANO DRAUGE 
Aš myliu savo mamą. Ji yra 

mano draugė. Ji viskuo rūpi
nasi. Ji myli mane. Mano ma
ma supranta mane. Kartais ji 
supyksta, bet vistiek mane 
myli. 

Asta Delvigaitė, 
Clevelando Sv. K azimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Aušros spinduliai"). 

leidome vieną savaitę pas mū
sų gimines. Mano sesutė ir aš 
paruošėme ir nudažėme mar
gučius amerikietiškai, su pa
veikslėliais. Mano mama iške
pė pyragą — kiškį su aplink 
apdėtais saldainiukais. Mano 
dėdė ir teta iškepė visokių ki
tokių gėrybių. Mūsų stalas bu
vo gražiausias iš visų. Mes 
daug laiko praleidome savo 
šeimos tarpe. Mano teta leido 
mudviem su sesute padėti pa
ruošti krepšiukus vaikams ir 
mums. Mes ir šiais metais lei
dome šventes Hot Springs, Ar-
kansas valstijoje pas gimines. 

Ajidrė S leny tė , 

K E L I O N E l MĖNULI 
Rimui nepatiko valgyti pu

pas. Vieną dieną jis surado 
stebuklingą pupą ir ją suval
gė. Tada išėjo laukan ir pra
dėjo šokti. S iko, šoko ir įšoko į 
mėnulį. Ten rado antrą ste
buklingą pupą ir suvalgė. J i s 
pašoko taip aukštai, kad galė
jo skristi. Pagaliau parskrido 
namo. Nuo to laiko Rimui la
bai patiko pupos. 

Kimas P u t r i u s , 
K. Donelaičio lit. mlos 

2 sk. mokinys. 

MANO BROLIUKAS 

Mano broliuko vardas yra 
Vytukas. Jis yra labai geras. 
J is daug miega. AS jį labai 
myliu. 

N i d a J a n u s k y t ė , 2 sk. 
MANO SUO 

Mano Šuniuko vardas yra 
Juoda. J is yra juokingas. 

K r i s t i n a Mažeika i tė , 2 sk. 
Abi Lemonto Maironio lit. 

m-los mokinės („Maironio ai
dai"). 

N E L A I M I N G A S 
ATSITIKIMAS 

Vienas profesorius iš univer
siteto automobiliu grįžo na
mo. Kryžkelėje susidūrė su ki
t a m a š i n a . N i e k a s 
nenukentėjo, tik kitai mašinai 
padaryta medžiaginių nuosto
lių. Išlipęs iš automobilio pro
fesorius pasakė kitos mašinos 
savininkui: „Man paskam
bink, aš sumokėsiu visas ma
šinos taisymo išlaidas". Pasa
kęs sėdo atgal į mašiną ir 
rengėsi važiuoti. Tada kitos 
mašinos savininkas paklausė: 
„Koks jūsų telefono nume
ris?" — „Atrasi telefono kny
goje" — atsakė profesorius. 
"Jūsų vardas ir pavardė? — 
klausia žmogus. „Taip pat at
rasi telefono knygoje", — pa
aiškino profesorius. Tuoj sėdo 
į masiną ir nuvažiavo. 

GALVOS4KIO NR. 160 
ATSAKYMAS 

1) Katė. 2) Meška. 3) Šuo. 4) 
Lapė. 5) Dramblys. 6) Zebras. 
7) Voverė. 8) Tigras. 9) Antilo
pė. 10) Liūtas. 

G A L V O S Ū K I O NR. 159 
ATSAKYMAS 

Ten nieko nėra, nes yra sky
lė, tik oras ją užpildo. 

GALVOSŪKIO NR. 157 
ATSAKYMAS 

Laikrodžio brėžinį pastaty
kite prieš veidrodį ir sužinosi
te tikrą laiką — 9:25. 

GALVOSŪKIO NR 156 
ATSAKYMAS 

Direktorius yra 72 metų am
žiaus, o jo žmona 36 metų. 

L I E T U V O S TAUTOSAKA 

— Gylys (vabalas, kuris va
sarą gyvuliams kanda). 

Vieną kartą velnias, besi
skusdamas Dievui, sako: „Vi
si tavo žmonės, o kur mano?" 
„Kad tu jau nori, tai tegul bū
na ta tie, kurie, nusiprausę 
nenusišluostys burnų", — at
sakė jam Dievas. Laukė vel
nias, laukė, bet niekaip nega
lėjo s u l a u k t i , kad k a s 
praustųsi ir nenusišluostytų. 

— Palauk, — pamanė jis, — 
ir aš ne pirštu penimas: 

Mato, kad artojas sustabdė 
jaučius ir prausiasi baloje. 
Velnias tuojau pasivertė gy
lių ir pabaidė jaučius. Jaučiai 
pradėjo bėgti, artojas juos vy
tis, o juos bevydamas — 
šmaukšt ir nusišluostė ranko
ve. Pagavo paskui artojas gy
lį, įkišo jam smilgą į uodegą ir 
paleido. Velnio sumanymas 
gauti savo žmonių nuėjo nie
kais. 

j — , Kiti pasakoja, būk Dievas 
Marąuette Parko lit. m-los pažadėjo velniui tuos, kurie su-

4 sk mokinė, aimuše i akmenį koia. keiknis 
i 


