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„LKB Kronika" Nr. 71 Eina nuo 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok kitam! 
Je :. gali , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Prienai. 1986 m. balandžio 3 
d. į rajono vykdomąjį komi
tetą buvo .. kviesti Prienų 
bažnytinio komiteto nariai. 
Susirinko apie 25 asmenys, 
netikinčiųjų buvo žymiai 
daugiau. Susirinkimą vedė 
RRT įgaliotinio pavaduotojas 
J u o z ė n a s . S u s i r i n k i m o 
pradžioje prelegentas kalbėjo 
apie partijos suvažiavimą, 
a k c e n t a v o , k a d ta rybų 
valdžios metais žymiai pagerė
ję gyvenimo sąlygos. ,,Ir 
uždarbis geras, ir lengvai 
įgyjamos automašinos, Žemai
čių Kalvarijoje per atlaidus 
būna virš 5000 lengvųjų 
automobilių". — kalbėjo 
pavaduotojas Juozėnas. Juo
zėnas barė tikinčiuosius už 
pareisi-1 mus, rašomus tary
binei vyriausybei Maskvoje, 
reikalaujant grąžinti uždary
tas bažnyčias ir išlaisvinti 
nekaltai nuteistus kunigus. 
S u s i r i n k i m o metu buvo 
aiškinama. kad kunigams 
draudžiama kalėdoti, nelei
džiama lankyti tikinčiuosius, 
šventinti jų butus. Komiteto 
narys Vobolis užprotestavo: 
„Gal, jūsų supratimu aš namą 
turiu atsinešti į bažnyčią, kad 
jis būtų pašventintas?!" Mes 
gi ne partijos sekretorių 
kviečiame, o kunigą. Bažny
čią ir kunigus išlaikome mes, 
tikintieji, jūs gi nė kapeikos 
neduodate, todėl prašome 
nesikišti į mūsų reikalus". 
Paklaustas, kodėl jaunuo
liams trukdoma įstoti į Kuni
gų seminariją, kodėl stojan
tieji įvairiais būdais saugumo 
terorizuojami, Juozėnas bandė 
išsisukti, aiškindamas, kad į 
Seminariją priimama žymiai 
daugiau klierikų nei galima 
apskritai priimti, o kad nema

žai bažnyčių be kunigų, tai. 
lektoriaus nuomone, „nieko 
nepadarysi — ir žemės ūkio 
specialistų trūksta". Vienas 
komiteto narių pasiteiravo, 
kur būtų galima gauti leidimą 
kryžiui pasistatyti. \ klau
simą nebuvo atsakyta. Praei
tais metais, atsakydamas į 
panašų klausimą, Juozėnas 
aiškino, kad leidimus kryžiaus 
s t a t y m u i d u o d a rajono 
valdžia, suderinus su vietos 
architektu, tačiau salėje sėdė
ję partiniai vadovai ir archi
tektas tylėjo — jie gerai žino
jo, kad duoti tokius leidimus 
neturi teisės. 

Rajono vykdomojo komiteto 
primininkas MaruškeviČius 
savo kalboje pareiškė, kad yra 
įstatymai, kurių tikintieji 
ateityje visu griežtumu 
privalės laikytis. 

Šakiai. 1986 m. birželio 19 d. 
į rajono vykdomąjį komitetą 
buvo iškviestas Šakių parapi
jos klebonas kun. Juozas 
Žemaitis. Jo laukė Sakių raj. 
vykdomojo komiteto pavaduo
toja Kasparevičienė, miesto 
vykdomojo komiteto pirminin
kas Angonis ir prokuroras 
Diržius. Pavaduotoja Kaspare
vičienė barė, kad klebonas, 
nekreipdamas dėmesio į praei
tais metais gautą įspėjimą, 
šiais metais vėl organizuotai 
ir sistemingai moko vaikus 
tikėjimo tiesų, tuo pažeis
damas RK 143 str. Kun. J. 
Žemaitis, paaiškino, kad 
organizuoto vaikų mokymo 
nėra. Vakarinių pamaldų 
metu visiems tikintiesiems, 
kurių tarpe suaugusių yra 
nemažiau nei vaikų, sakomi 
katechetinio turinio pamoks
lai, jų klausosi visi, kas tik 
nori. (Bus daugiau) 

Rusai netiki Gorbačiovo 
persitvarkymu 

Paryž ius . — Paryžiaus 
dienraštis ..Le Figaro" paskel
bė dešimties žymių, dabar 
užsienyje gyvenančių rusų 
intelektualų, buvusių kitamin
čių ir sąžinės belaisvių bendrą 
laišką apie Gorbačiovo pradė
tą vykdyti vadinamą atsi
naujinimo ir persitvarkymo 
politiką. Laiško autoriai abe
joja, kad sovietinė valdžia 
naująja politika siekianti 
pagrindinai reformuoti dabar
tinę sistemą. Jie mano. kad 
vadinamoji pe r s i tva rkymo 
poli t ika yra laikino pobū
džio, vykdoma taktiniais 
sumetimais, siekiant suteikti 
dabar t inei sistemai tvir
tesnius pagrindus. 

L a i š k o a u t o r i a i savo 
samprotav imus išreiškia 
pateikdami eilę klausimų. 
Pavyzdžiui, svarstydami 
pavienių kitaminčių, politinių 
ir sąžinės kalinių išlaisvini
mą, jie klausia, kodėl gi sovie
tinė valdžia nepasiryžo 
paprasč iaus ia i paskelbti 
visuotinę amnestiją poli
tiniams ir sąžinės kaliniams, 
vietoje juos po vieną išlaisvi
nus, ir tiktai žymesniuosius. 
Kodėl sovietinė valdžia, toliau 
klausia laiško autoriai , 
n e p a s m e r k ė k i t aminč ių 
įkalinimą psichiatrinėse ligo
ninėse, piktnaudžiavimą 
psichiatrijos mokslu poli
t i n i a i s t i k s l a i s , kodėl 
n e i š s p r e n d ė emigrac i jos 
problemos, leisdami visiems 
norintiems emigruoti laisvai 
išvykti iš krašto? 

Sovietinė valdžia, toliau 
rašo laiško autoriai, pakarto
tinai paskelbė pasiryžimą 
atitraukti okupacinę kariuo
menę iš Afganistano, bet 
kodėl ji jos neatitraukia tuojau 
ir besąlyginiai. Kam reikia 
laukti dviejų ar daugiau metų 
tam atlikti? Didžiausių abejo
nių laiško autoriams kelia 
vadinamasis ,.kultūrinis 
atsivėrimas". Tikrasis „atsivė
rimas", rašo laiško autoriai, 
remiasi nevaržoma teise gauti 
informacijas ir jas laisvai 
skleisti. Bet iki šiol Sovietų 
Sąjungos piliečiams tos teisės 
yra paneigiamos. Laišką 
dienraščiui „Le Figaro", tarp 
kitų. pasirašė filologas Vladi
miras Bukovskis. rašytojai 
Zinoviec, Kuznetsov, Maximov 
ir Aksionov, režisierius Yuri 
Liubimov. skulptorius Neiz-
vestni, fizikas Yuri Orlovas, 
u k r a i n i e t i s m a t e m a t i k a s 
Leonidas Plusšč. 

Naujas liudininkas 
Kongreso byloje 
Už Contras ir pagrobtuosius 

Pertraukos metu Kongreso jungtinio kominti; nariai aptaria ką tik liudijusio Robert 
MeFarlane atsakymus. Iš kairės senatoriai W srren Rudman. George Mitchell ir Daniel Inou-
ye ir kongresmenas I-.ee Hamilton Kapitoliuje 

Iranas puolė sovietų laivą 
ty'ashingtonas. — Pirmą 

kartą Irano-Irako kare sovie
tų laivas Persijos įSaz koje 
buvo užpultas. Oficialus 
pranešimas nurodo, kad sovie
tų prekinis laivas Ivan Koro-
tojev dienos metu buvo 
atakuotas Irano karo lėktuvų. 
Laivas nenuskendo, bet 
plaukė Dubai miesto link. 
Sovietai tuoj pranešė, kad 
dabar jų laivus lydės apsau
ga, bet Amerika pareiškė, kad 
yra priešinga, jog sovietų 
laivai lankytųsi šioje įlankos 
dalyje. Tai esąs svarbus Vaka
rų reikalavimas. 

Ats isakė komenta rų 
Amerikiečiai negali pasaky

ti ar šis užpuolimas Irano 
buvo suplanuotas, ar tik 
atsitiktinis Irano Revoliu
cinės tarnybos nesusipra
timas. Valstybės ir Gynybos 
departamentų kalbėtojai sako, 
kad Iranas paprastai yra 
atsargus su užsienio preki
niais laivais, nors šį kartą 
atrodė, kad iraniečiai specia
liai atakavo sovietus. Jie 
šaudė iš automatinių šautuvų 
ir naudojo prieštankines rake
t a s . Sovietų a m b a s a d a 
Washingtone atsisakė komen
tuoti incidentą. 

Sovietų Sąjunga Persų 
vandenyse laiko savo karo 
laivus, kurie užtikrina preki
nių laivų transportą, bet 
žvalgyba šį kartą nepaste
bėjo, kad sovietų laivai būtų 
arti. Valstybės departamen
to šaltiniai prileidžia, kad 
Irano ataka buvo atsakymas į 
ką tik įvykusį susitarimą tarp 
Kuvvaito ir sovietų, kurie 
išnuomavo tris moderniškus 
tanklaivius. Kuvvaitas yra 
ginklų tiekėjas Irakui ir 
Sovietų Sąjunga yra pati 
didžiausia jų aprūpintoja. 
Valstybės depar tamentas 

Vakarų-Rytų 
vokiečių nesutarimai 

Bona. — Federacinės Vokie
tijos vyriausybė pastaruoju 
metu dar kartą paragino Rvtu 
Vokietijos valdžią nesiimti 
baudžiamųjų priemonių prieš 
tuos savo piliečius, kurie 
išreiškia norą emigruoti į 
užsienio kraštus. Emigruoti 
norinčiųjų Rytų Vokietijos 
piliečių persekiojimas ir 
įkalinimas, pažymėjo Federa
cinės Vokietijos vyriausybės 

atstovas, neigiamai atsiliepia 
į Vakarų Vokietijos santykius 
su Rytų Vokietija, jau nekal
bant apie tai. jog emigracijos 
varžymai grubiai prieštarauja 
ta rp taut in iams įsipareigo
jimams žmogaus teisių srity
j e . V a k a r ų V o k i e t i j o s 
vyriausybės žiniomis, vien 
praėjusiais metais apie septy
ni šimtai Rytų Vokietijos 
piliečių buvo nuteisti kalėjimo 
bausmėmis vien dėl to. kad 
įteikė prašymus emigruoti 
arba be leidimo bandė išvykti 
į Vakarus. 

galvoja, kad tai yra Irano 
įspėjimas sovietams ir Kuvvai-
tui. 

N a u d o j a m o s r a k e t o s 
Iranas ir Irakas Persų įlan

koje dažnai puoia pervežamas 
siuntas. I r a n a s sausio mėnesį 
pradėjo naudoti raketas savo 
naktiniuose purumuose, kai 
vežama žaliava * Kuv/aitą ir iš 
Kuvvaito. Prieš porą mėnesių 
Iranas pradėjo naudoti kinų 
gamybos raketas iš Persų 
įlankos vežant prekes per 
Arabų jūrą. 

Amerika pradėjo rūpintis 
Persų į lanka ir tartis su 
Kuvvaitu. Pagal dabartinį susi
tarimą su Washingtonu, pusė 
Kuvvaito t ank la iv ių y ra 
p e r v e d a m a A m e r i k o s 
kompanijai. Kuvvaitas kon
troliuos tuos tanklaivius, bet 
jie plauks su Amerikos vėlia
va. Tai bus saugojama Ameri
kos šešių karo laivų, tuo 
pardodant savo interesą Persų 
į l a n k o j e ir a p s a u g a n t 
amerikiečių pervežamus krovi
nius. 

I r a n o r e i k a l a v i m a s 
Pagal Valstybės depar

tamentą, abiejų valstybių — 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
tanklaiviai Persų įlankoje yra 
pavojuje, nes juos gali pulti 
Irano karo jėgos. Teheranas 
pareikalavo, kad abi valsty
bės pasišalintų su savo laivais 
iš šios įlankos. Oficialus radijo 
pranešimas Persų įlankos 
valstybėms iš Irano įspėja. 
kad Persų įlanka priklauso tik 
toms valsybėms. kurios turi 
savo sienas su Persų įlanka. 

Reuterio žinių agentūra 
pranešė, kad Irano prezi
dentas Ali Khamenei pasakė 
Teherane, jog Amerika ir 
Sovietų Sąjunga pradėjo kartu 
pa l a iky t i Iraką, bet t a i 
neišgelbėsiu Irako. Sovietų 
Sąjunga turi diplomatinius 
ryšius su Iranu, bet šiame 
kare palaiko Iraką. Amerika, 
kuri norėjo vėl atnaujinti 
ryšius su Iranu, no Irano-'"ont-
ras konflikto vis daugiau 
palaiko Iraką Amerika yra 
daug stipresnėje pozicijoje 
apsaugoti savo siuntas Pt»rsų 
įlankoje. Prie tų laivų, kurie 
yra Vidurinių Kytų tarnyboje. 
Amerika dar turi Pacifiko 
regione 14 karo laivų ir Arabų 
jūroje lėktuvnes; Kitty Havvk 
Sovietai čia teturi tik du savo 
karo laivus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 
— P a k i s t a n o žinių agentū

ra praneša, kad buvęs sovietų 
pask i r t a s i s Afganistanui 
prezidentas Babrak Karmai 
išvežtas į Sovietų Sąjungą. 
Prieš tai jis buvo areštuotas. 

— Japon i jo s vyriausybė 
paskyrė 42.8 bilijonus yenų 
suprojektuoti ir pastatyti 
erdvės stotį, kuri laikytųsi 
erdvėje. 

— Ktiopijos folklorinio teat
ro direktorius Tesfa Lemma. 
protestuodamas prieš vienos 
partijos marksistinę-leninis-
tinę sistemą, pasitraukė į 
Ameriką ir paprašė politinio 
azylio teisių. 

— Bri tani jos Užsienio 
reikalų ministerija pranešė, 
kad nesvarsto Austrijos prezi
dento Kurt NValdheimo karo 
metu eitų pareigų ir mielai 
laukia jo vizito ateityje. 

— V a t i k a n e popiežius Jo
nas Paulius II priėmė Lenki 
jos Tautinės Filharmonijos 
chorą, atvykusį iš Varšuvos. 
Choras audiencijos metu 
popiežiui pagiedojo Pende-
reckio ..Agnus Dei". kuris 
buvo sukurtas Lenkijos primo 
kardinolo Višinskio laido
tuvėms. 

— Tel Avive Amerikos 
ambasadorius Thomas Picke-
ring daro spaudimą Izraelio 
vyriausybei pradėti taikos 
konferenciją Vidurinių Rytų 
valstybių klausimais. Bet 
Izraelio premjeras Shamir 
apkal t ino savo Užsienio 
reikalų ministerį Shimon 
Perės noru kalbėtis su Pales
tiniečių Išlaisvinimo organi
zacijos vadais. 

— Lenkijoje buvo keliuose 
miestuose suimti asmenys. 
veišai pareiškę opoziciją prieš 
vyriausybę. Jie priklauso nau
jai susidariusiam opoziciniam 
vienetui „Laisvė ir taika". 

— Varšuvoje vyri ausvbės 
atstovas pranešė, kad po ketve
rių metų kovos prieš alko
holizmą nepavyko sumažinti 
vodkos gėrimo. Statistikos 
duomenimis , vidutiniškai 
vienam žmogui tenka septy
nios kvort.s degtinės per 
metus. 

_ W a s h i n g t o n e prezi
d e n t a s R e a g a n a s į sakė 
sūdan t i tautinį komitetą 
išstudijuoti AIDS ligai ir reko
menduoti būdus, kaip sulaiky 
ti jos plėtimąsi. 

Washingtonas . — Po gen. 
R. Secord liudijimo, kuris 
baigėsi praėjusį penktadienį, 
šį pirmadienį prasidėjo buvu
sio prezidento Saugumo tary
bos nario Robert MeFarlane 
apklausinėjimas. Savo pirmo
sios dienos atsakymuose jis 
pastebėjo, kad tuoj po Saudi 
Arabijos karal iaus Fahd 
apsilankymo pas prezidentą, 
padidėjo paramos siuntimas 
Contras. Prezidentas pareiš
kęs dėkingumą ir pasitenkini
mą, kad Saudis padvigubino 
paramą. Tai buvo 1985 m., kai 
administracijai buvo uždraus
ta bet kokią duoti paramą 
Nikaragvos kovotojams. Bet 
rinkimas pinigų iš kitų kraštų 
tada buvo diskusijų objektas. 

Hondūras buvo 
užblokavęs 

Saudi Arabijos karalius tuo 
metu turėjo tris pasitarimus. 
Jie taip pat aptarė ir Vidu
rinių Rytų taikos klausimą. 
MeFarlane liudijime buvo 
galima aiškiai suprasti, kad 
p r e z i d e n t a s a s m e n i š k a i 
paprašė padėti karalių Fahd 
Contras kovotojams. 19&5 m. 
vienas Centro Amerikos kraš
tas buvo užblokavęs ginklų 
s i u n t ą , t a i p r ez iden t a s 
telefonavęs to krašto prezi
dentui ir prašęs, kad būtų 
praleist i ginklai Contras 
kariams. Krašto pavadinimas 
nebuvo liudijime minimas, bet 
daugelis suprato, kad tai buvo 
Hondūras. 

Vengrijoje 
išleidžiamas 

Pasternako romanas 
Budapeštas . — Vengrijoje 

pirmą kartą bus atspausdin
tas Sovietų Sąjungoje ir kituo
se komunistų valdomuose 
kraštuose iki šiol uždrausto 
rusų rašytojo. Nobelio literatū
ros premijos laureato Boriso 
Pasternako romanas „Dr. 
Živago". Tai pranešė oficialio
ji vengrų spauda, pažymė
dama, kad jau yra rengiamas 
romano vertimas į vengrų 
kalbą ir veikalas pasirodys 
knygų rinkoje. Vengrų spauda 
taip pat informuoja, kad 
Vengrijoje jau šiais metais bus 
d e m o n s t r u o j a m a s paga l 
Pasternako romaną ..Dr. Živa-
go" amerikiečių sukurtas fil
mas, kuris savo laiku buvo 
premijuotas net penkiais 
Oskaro žymenimis. Nors 
romanas dr. Živago iki šiol 
buvo Sovietų Sąjungoje 
uždraustas ir tegalėjo būti 
slaptai skaitomas, rizikuojant 
galbūt net areštu, dabar poe
tas Evtušenko jį aptarė kaip 
sovietinės literatūros šedevrą. 

— Miami įvykusiame Nika
ragvos kovotojų pasitarime 
pavyko susitarti su Gost a 
Ricoje esančiais kovotojais r 
sudaryti vieną organizaciją 
prieš sandinistinę kairiųjų 
vyriausybę. Naująja organi
zaciją pavadino ..Nikaragvos 
rezistencija". 

— \Vashingtone Eilioti Ab-
rams. kuris Valstybės depar
tamente veda Lotynų Ameri
kos reikalus, yra l 'vtas 
žmogus eilėje. kuris bus 
Kongreso komiteto apklau
sinėjamas Irano-Contras 
byloje. Jis buvęs tiek daug 
įsivėlęs šioje byloje, kad 
specialus prokuroras ruošiasi 
jį apkaltinti. 

Neaiškus įs tatymas 
Baltieji rūmai atsisakė 

komentuoti MeFarlane teigi
mą, tačiau pakartojo, kad 
prezidentas nėra nieko nele
galaus padaręs. įstatymas tuo 
metu draudė tiesiogiai ir netie
siogiai padėti kariškai Ameri
kos žvalgybos agentūroms 
Nikaragvos kovotojams. Bet 
įstatymas nemini kitų galimų 
kelių siųsti Contras. MeFar
lane sakė. kad Saudis dovano
jo 24.5 mil. dol, už kuriuos 
buvo perkami ginklai Contras. 
Bet jis nepasakė, ar prezi
dentas žinojo, kokiam tikslui 
ši auka buvo skirta. Jis taip 
pat nepasakė, kad prezi
dentas žinojo, jog užblokuota 
siunta buvo ginklai. 

Prez identas už 
išlaisvinimą 

MeFarlane paliudijo, kad 
prez. Reaganas visados buvo 
susirūpinęs pagrobtaisiais 
amerikiečiais ir visada norėjo 
juos išlaisvinti ir todėl ginklų 
transakcijos jam buvo priimti
nos, nežiūrint kai kurių 
svarbiųjų administracijos 
pareigūnų priešingo nusi
statymo. Administracija 
manė, kad, kai Izraelis pasiun
tė ginklus, tai visi pagrobtieji 
bus paleisti, bet kai Izraelis 
pranešė, kad tik vienas 
pagrobtasis bus paleistas, kilo 
didelis nepasitenkinimas. Mc-
Fariane buvo paklaustas, kokį 
pagrobtąjį nori, kad paleistų, 
ir jis pasakęs (TA preigūną 
William Buckley. Bet vėliau 
patirta, kad Buckley jau buvo 
miręs, todėl buvo išleistas kun. 
Benjamin Weir. MeFarlane 
pasakė, kad Valstybės sekr. 
Shultzas žinojo, jog pinigai 
yra gauti padėti Contras, bet 
sakė jis. sekretorius niekada 
neklausė, iš kur jie gauti, ir 
MeFarlane jam to irgi 
nesakęs, kad tuo būdu sekreto
rių Shultzą užstotų. Puik. 
North. kuris tada buvęs jo 
asistentas, buvo pagrindinis 
ginklų pardavimo ir Contras 
aprūpinimo organizatorius. 
Jis raginęs jį tai daryti tik 
kelis kartus. 

Nepatenkin tas savo 
veikla 

MeFarlane. kai liudijo prezi
dentiniam komitetui, kuriam 
vadovavo sen. John Tovver. 
sakėsi esąs dėl savo veiklos 
I rano re ikaluose l aba i 
nepatenkintas ir kaip žinome 
jis bandė paimti gruodžio 
mėnesį narkotikų, kad. kaip 
atrodo, nukirstų savo gyveni
mą 

Liudininkas sakė. kad prezi
dentas nenorėjo nutraukti 
pagalbos Contras. nors 
Kongresas to norėjo. ..Jis 
nurodė mums. kad mes 
padarytume viską, kad Con
tras reikalai būtų Kongresui 
priimtini ir kad Amerikos 
žmonės būtų nuteikti už tai", 
pasakojo MeFarlane. 

Robert MeFarlane liudiji
mai dar tęsis kelias dienas. 

KALENDORIUS 
Gegužės 13 d.: Zigmantas. 

Albydė. Servacijus. Gliserija. 
Imelda, Neris. Aiva. 

Gegužės 14 d.: Motiejus. 
Gintaras. Milda. Justė. 

ORAS 
Saulė teka 5:34, leidžiasi 

8:00. 
Temperatūra dieną 73 1.. 

naktį 48 1. 
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LSS VADOVYBĖS 
RINKIMŲ PREZIDIUMO 

PRANEŠIMAS Bostono „Žalgirio" ir „Baltijos" tuntų prityrę skautai ir prityrusios skautės šv. Jurgio sueigoje 

Pasiruošimas LSS Vadovy
bės rinkimams, prasidėjęs š.m. 
kovo mėn. 1 d. LSS tarybos 
pirmijos ..Kvieslio" išsiunti
nėjimu skautų.-čių vienetams, 
šiuo metu jau yra gerokai 
pirmyn pažengęs: vadovai, gal 
ir ne visi. prisiuntė prezidiu
mui savo vienetų nar ių 
sąrašus, pagal kuriuos buvo 
išsiuntinėta 1.050 registra
cijos lapų. Tikimasi, kad 
vienetų vadovai, pirmieji gavę 
po ke l i s e g z e m p l i o r i u s 
registracijos lapų, bus juos 
multiplikavę ir išdalinę vieto
vės vadovams bei vyresnie
siems skautams.-ėms inuo 18 
m. amž.i, kurių prezidiumo 
siuntinėti registracijos lapai 
nebus pasiekę. Tai būtų didelė 
pagalba prezidiumui. 

Dabar jau vyskta rinkimų 
kalendoriuje numatyta daly
vių registracija — užpildytų 
registracijos lapų grąžinimas 
prezidiumui. Jei turinčių teisę 
kas rinkimuose dalyvauti 
registracijos lapų dar nėra 
gavę. kreipiasi į vietos viene
tų vadovus ar tiesiog Į prezi
diumą, žemiau nurodytu 
adresu. 

Registracija baigiasi š.m 
biržel io 1 d. Taigi, laiko jau 
nedaug beliko, paskubėkime 
registruotis! 

Kiekvienas užsiregistravęs 
dalyvis galės dalyvauti rinki
muose ir balsuoti už 6 LSS 
Tarybos narius bendruoju 
nąrašu. už 4 IJ5S tarybos 
narius savo šakos sąrašu, už 3 
Garbės teismo ir už 3 LSS 
kontrolės komisijos nanus, už 
savo šakos vyr. skautininką, 
vyr. skautininke ar vadijos 
pirmininką, savo šakos Gar
bės gvnėją ir savo LSS rajono 
vadą. Šiems I^SS pareigū
nams išrinkti yra reikalingi 
kandidatai, rinkimų dalyvių 
paiūiyti. Ir kiekvienas rinki

mų dalyvis gali siūlyti tiek 
kandidatų, už kiek jis gali 
balsuoti. 

Rinkimų dalyvis, siūly
damas kandidatus į aukščiau 
minėtų LSS pareigūnų vietas, 
turi gauti kandidatų sutiki
mą, nurodyti jų vyr. laips
nius, adresą. pateikti jų 
skautiškos veiklos aprašymą. 
Dargi, kandidatas turi būti 
registruotas šių rinkimų daly
vis, turįs bent paskautinin-
kio.-kės laipsnį. Kandidatų 
siūlymas turi būti atliktas iki 
birželio 1 d., ir jų sąrašas bus 
skelbiamas LSS vadovybės 
rinkimų biuletenyje Nr. 1, 
kuris pasirodys liepos 4 d. 

Dirbdami vienetuose ar iš 
šalies atidžiai sekdami mūsų 
skautišką gyvenimą, mes gali
me pastebėti gražių veiklos 
pasireiškimų, o kartais ir 
nukrypimų nuo lietuviškos 
skautybės principų, tradicijų, 
pastebėti kliūčių gražiai 
skautiškai veiklai vystyti. 
Viską apgalvokime, gal 
surasime siūlymų pasitaikiu
sioms negerovėms pašalinti? 
Ant paprasto popierio lapo 
trumpai ir aiškiai išreikškime 
s a v o mintis ir siųskime 
prezidiumui. Visi tokie siūly
mai bus spausdinami rinkimų 
biuleteniuose, o gal ir pateikti 
dalyvių balsavimui. Jaunieji 
vadovai neturėtų varžytis dėl 
silpnesnio lietuvių kalbos 
mokėjimo: biuletenio redakto
rius stengsis jų mintis supras
ti ir jas pateikti rinkimų daly
viams. 

Taigi, skubėkime regist
ruotis ir siūlyti kandidatus'. 
Beliko tik dvi savaitės! Nuo 
mūsų aktyvaus dalyvavimo 
priklauso ir LSS vadovybės 
rinkimų pasisekimas! 

v.s. fil. Valentinas Varnas 
LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumo pirmininkas 

atnaujina savo įžodį. 

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ BOSTONE 

V E I K L I O S 
. . S A U L U T E S " 

!,emonte ..Saulučių" draugo-
vėn sus ibūrus ios graž ia i 
veikia „Aušros Vartų'* tunto 
paukš ty tės . Mokslo metų 
laikotarpyje jų sueigos vyksta 
šeštadieniais po pamokų litua
nistinėje „Maironio" mokyklo
je. 

Šiais metais draugovei 
priklausė net aštuoniolika 
žvalių mergaičių. Jos visos 
labai nuoširdžiai ruošėsi savo 
metinei paukštyčių šventei, 
kurioje da'yvavo ir nemažai 
svečių. Šventė įvyks vasario 
m ė n e s į . Š io je Šventė je 

paukštyčių įžodį davė Šešios 
kandidatės: Natalija Kleinai-
tytė. Viktorija Sušinskaitė, 
Vika Gylytė, Lina Sidrytė, 
Audra Kazlauskaitė ir Andrea 
Koklytė. Daugeliui sesių buvo 
įteikti ir įvairūs specialybių 
ženklai. Žiemą daugiausiai 
laiko buvo praleista ruošiantis 
patyrimo la ipsniams ir 
specialybėms, o pavasarinės 
sueigos buvo numaty tos 
rankdarbiams ir iškyloms. 
Vėliausiose sueigose sesės 
pač ios s up ro j e k t a vo i r 
pasigamino spalvingus aitva
rus, o paskui juos lauke išmė
gino. Huvo smagu matyti į orą 
kylančius aitvarus. Velykoms 

.Aušros Vartų" tunto paukStyčh] šventoje įžodį davusios sesytėssu 
vadovėmis. Iš k : Natalija Kleinaitytė \udra Kazlauskaitė, Vika 
r.yiytė. fina SidryU- Irutė Masiulytė (kandidatė) ir Viktorija 
Sušinskaitė. Vadovės - (antininke vsAlė Namikienė ir ,.Saulučių" 
vadovė ps Dalia Januškienė. Nuotr. Ir. Kleinaitienės 

Bostono „Baltijos" ir „Žalgi
rio" tuntų skautės ir skautai 
bendroj tuntų sueigoj paminė
jo šv. Jurgį, pasaulio skautų 
p a t r o n ą . Sueiga į vyko 
balandžio 11 d. Lietuvių Pilie
čių draugijos patalpose So. 
Bostone. 

Su pasigamintais vienetų 
skydais, rikiuotėje su daina 
įžygiavo salėn atskiri skautų 
vienetai. Raportai prie vartų, 
vėliavų įnešimas, tuntininkų 
pasveikinimas ir visų sugie
dotas Lietuvos bimnas teikė 
rimtą šventišką nuotaiką. 

Iš skaitytų tuntų įsakymų 
aiškėjo vienetų veikla. Trys 
jaunesnės skautės — L—'mtė 
Hųston, Daiva Senutaitė, Rūta 
Veitaitė ir skautė Dainora 
Kupčinskaitė davė įžodžius. 
„Birutės" draugovės skautė 
Rebeka Kalen perkelta į prity
rusių skaučių draugovę ir davė 
prityrusios skautės įžodį. 

Pas skautus — Vasario 16 d. 
proga apdovanotiems j . v.s. 
Mykolui Manomaičiui buvo 
prisegtas LELIJOS, o inž 
A l e k s u i D a n u s u i UŽ 
NUOPELNUS su rėmėjo 
kaspinu ordinai. Tai atliko 
pakviestas Lietuviškosios 
Skautybės fondo pirmininkas 
vs Česlovas Kiliulis. 

PAŽANGUMO žymenis 
gavo s k a u t a i : A r v y d a s 
Budreckis, Andrius Dilba, 
Tadas Dilba. Petras Kazlas, 
Tadas Petronis ir Vincas 
Šnipas. Pasitraukus iš parei
gų ..Kęstučio" draugovės 
draugininkui ps. Vytautui 
Dabrilai, nauju draugininku 
paskirtas v. si. Romas Juozels-
kis. 

Po oficialios dalies paminė
tas šv. Jurgis. Susipažinta su 
jo gyvenimu, kaip jis kovojo 
su slibinu; išryškinti jo būdo 
bruožai, sugretinant juos su 
skautavimo siekiais. 

Sueiga buvo baigta bendra
me rate malda į šv. Jurgį ir 
giesme „Ateina naktis". 

Po sueigos, jos dalyviai ir 
s v e č i a i t u r ė j o p r o g o s 
p a s i v a i š i n t i ir į s i g y t i 
skautiškų leidinių ir reikalin
gų Ženklų. 

Sueigai vadovų buvo gerai 
pasiruošta. Ji paliko visiems 
gražų prisiminimą. Sueigą 

ar tė jant sesytės pasidarė 
krepšelius saldainiams. Labai 
įdomios sueigos, kuriose buvo 
mokomasi velykinių margu
čių marginimo. Čia visas savo 
meniškais margučiais sužavė
jo instruktorė ps. Teresė 
Kybartienė. Visos sesės 
džiaugėsi turėjusios progą 
susipažinti su tradiciniu lietu
višku margučių marginimu 
ir pačios savo sugebėjimus 
išmėginti. 

Balandžio 25 d. sesės 
džiaugėsi smagia iškyla į 
riedukų čiuožyklą (roller 
skating). Šiuos skautiškos 
ve ik los m e t u s u ž d a r o s e 
patalpose baigėme smagia 
Žaidimų sueiga praėjusį šešta
dienį, gegužės 9 d. Atsisveiki
nome tikėdamosios susitikti 
birželio 7 d. Jaunimo centre 

sklandžiai pravedė tuntininkė 
v.s. Laima Kiliulienė. 

k.n. 

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO 

APDOVANOJIMAI 
Šv. Jurgio proga vyku

sioje Bostono skautų ir 
skaučių tuntų sueigoje Lietu
viškosios Skautybės fondo pir
mininkas v.s. Česlovas Kiliu
lis ir v.s. Kostas Nenortas 
fondui pas idarbavus iems 
b o s t o n i e č i a m s į t e i k ė 
sidabrinius LS Fondo ženkliu
kus. 

Ženkliukais buvo apdovano
ti: LS Fondo atstovas Antanas 
Andriuolionis, Fondo leidinių 
administratorius inž. Aleksas 
ir Gražina Danasai, s. Vytau
tas Dilba, Petras Navazelskis 
ir Jackus Sonda. Sveikiname 
apdovanotuosius ir dėkojame 
už pagalbą skautams. 

k.n. 

„ K E R N A V Ė S " 
TUNTO SUEIGA 

„Kernavės" skaučių tunto 
sueiga įvyks Šį sekmadienį, 
gegužės 17 d. Visos sesės 9 
vai. ryto renkasi Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje — organizuotai su 
vėliava dalyvausime 9:15 vai. 
r. šv. Mišiose. Prašoma 
nesivėluoti. Po pamaldų 
Jaunimo centro maž. salėje 
vyks i šk i lminga sueiga. 
Visoms kernavietėms daly
vavimas privalomas. Dėvime 
tvarkingomis išeiginėmis 
uniformomis. Tėveliai ir 
svečiai laukiami. 

Nuotr. Danos Dilbienės 

„AUŠROS VARTŲ" 
TUNTO SUEIGA 

„Aušros Vartų" priešatosto-
ginė tunto sueiga įvyks 
sekmadienį, birželio 7 d., 1C 
vai. ryto Jaunimo centre. 
Dalyvavimas visoms tunto 
narėms privalomas. Visos 
prašomos atlikti savo sekma
dienio religines pareigas savo 
parapijose arba dalyvaujant 
9:15 vai. r. šv. Mišiose Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami. 

STOVYKLOS 
Birželio 18-21 d. — ASS 

ruošiamos studijų dienos 
Dainavos stovyklavietėje. 

Liepos 4-11 d. — „Ginta 
ro" ir „Ąžuolo" vadovių,-ų 
mokyklos Rako stovyklavietė
je, Custer, MI. 

Liepos 11-25 d. — Chica-
gos skautų ir skaučių stovyk
la Rako stovyklavietėje. 

Liepos 25 — rugpj. 1 d. — 
Buriavimo stovykla jūrų skau-
tams,-tėms, gintarėms ir j . bu-
džiams, Michigano valstijoje. 

Liepos 25 ~ rugpjūčio 2 
d. — LSS Europos rajono 
stovykla (38-toji) Lietuvių 
Sodyboje, Anglijoje. 

Rugpjūčio 1-14 d. — 
Romuvos stovyklavietės 2 5 m. 
sukaktuvinė stovykla. Kana
doje. 

SKAUTIŠKOS 
SUSITIKTUVES 

Vienetų vadovai ir vadovės, 
ar jau įtraukėte į savo veiklos 
planus ateinančio pavasario 
skautiškąsias Susitiktuves. 
kurios yra numatytos gegužės 
mėn. 23-25 dienomis Beau-
mont stovyklavietėje, Rock 
Creek, Ohio. 

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
STUDIJŲ DIENOS 

ASS Studijų dienos šįmet 
vyks Dainavos stovyklavietė
je birželio 18-21 d. Čia 
pateikiama numatyta progra
ma. 

Birželio 18 d., ketv . 
2 vai. Registracijos pradžia. 
4 vai. Paskaita, pašnekesys, 

diskusijos. 
6 vai. vakarienė. 
7:30 vai. Vakaronė, dainos, 

pašnekesiai. 
Birželio 19 d., penkt . 

9 vai. Pusryčiai. 
10 vai. Šių dienų medicina 

— AIDS, dieta, vėžys, širdies 
ligos — paskaitėlės, disku
sijos. 

12 vai Pietūs. 
2 vai. Dabartinė Lietuva ir 

dabartiniai lietuviai emigran
tai: pokalbiai su studija
vusiais Lietuvoje ir kaip 
lengva ar sunku sprisitaikyti 
JAV. 

6 vai. Vakarienė. 
7:30 vai. Algis Rukšėnas: 

„Kodėl I v a n a s juokiasi" . 
Kodėl knyga buvo rašoma, 
ištraukos ir iš kur sutraukta 
medžiaga. 

9 vai. Dainos, laužas, žaidi
mai. 

Birželio 20 d., šešt . 
8:30 vai. Pusryčiai. 
9:30 Prof. Bronius Vaškelis: 

„lietuvių išeivijos literatūros 
keliai ir keleliai". Paskaita ir 
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SUVAŽIAVIMAI 
Spalio 9-12 d. — IlI-ji Tun

tininkų,-kių konferencija 
Beaumont stovyklavietėje, 
netoli Clevelando. 

DR. J A M E S V. H U O S O N 
DR. L O R E T A V. S T O N C I U S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 s t St 

434-0201 
Valanaos pacai susitarimą 

Pensšn-.nKams nuoiaiaa 

įvyksiančioje tunto sueigoje, o diskusijos apie šių dienų išei-
vėliau — stovykloje, kuri vių literatūrą, 
šiemet įvyks liepos 11-25 d. | j Val. Algis Zaparackas 
Rako stovyklavietėje. moderuos politines diskusi

jas: „Lietuvių dalyvavimas 
krašto politinėje veikloje", 
nauda, reikalavimai. Daly
vaus lietuviai dabar aktyviai 
dalyvaujantieji JAV politiko
je. 

1 vai. Pietūs. 
2:30 Advokatas Povilas 

Žumbakis: „OSI Exportas". 
Paskaita ir diskusijos kas 
vyksta Šiandien JAV. Kana
doje, Australijoje. 

4:30 vai. Antanas Kulbis: 
supažindins ir parodys savo 
s u k u r t a s video: . .Par t i 
zanai", „Gedimino sapnas" ir 
kitus savo kūrinius. 

6:30 vai. Vakarienė. 
8 vai. „Serenada": vokalinis 

vyrų trio iš Toronto, vadovas 
Ramūnas Underys. 

9:30 vai. Laužas. 

Birželio 21 d., sekm. 
8:30 vai. Pusryčiai 
9:30 vai. Šv. Mišios. 
10:30 vai. Uždarymas — 

pranešimai, diskusijos. 
Viskas vyks Chicagos laiku 

(CST). 
Studijų dienose kviečiami 

dalyvauti visi ASS nariai, o 
taip pat skautininkai, studen
tai, studijuoti besiruošiantieji 
ir svečiai. Dėl registracijos ir 
išsamesnės informacijos 
prašoma kreiptis į fil. ps. Aldo
ną Rauchienę, 10423 Broad-
moor DT., Palos Hills, IL 
60465. Tel. 598-7438. Nedelski
te. A n k s t y v e s n i ų užs i 
registravimu palengvinsite 
rengėjų darbą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(o bloką; ) vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

P"m 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR C H I R J R G A S 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

'Ajgna. nu>rr>ami c*se) 
2434 W, 71 Str««t, Chicago 
Tai. 434-5849 įm Ma 24 vai , 
anf . <etv . penkt nuo 12 iki 6 

1 

DR. KENNETH J. YFRKES 
D A N T Ų GYDYTO! \ 5 
Pensininkams nuu'.aida 

243o U . Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

T e l . 025-8288 
Valandos pagal susitarime 

Ois. 735-4477; 
Re/ 246-0067; arba 2 4 o - e 5 * l 

E. OECKYS DR. 
GYDYTOfA !R CHIRURGE 
SPECIALYBE - SERVU !R 

EMOCMES LK'.OS 
CRAVVFORl) MrDICAL BL1LDINC 

044* So. l'uiaski Road 
Valandos pa>;al ?'Ji; t. iri m a 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3^21 VV. lC3rd Street 
Valandos pa>;al susitarimą 

O f i s o tel. — 5 S 2 - 0 2 2 1 
OR. JANINA JAKŠEVlClUS 

I O K Š A 
VAIKU L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i R d . 
Valandos pagal sus i t a r ime 

O K . te!. I L 5-034*. Re? PR "-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 VV t>3rd M. 
Va! pa^al susitarimą pirm ir ketv 12-4 

č--3: antr. 12-o; penkt. 10-12; 1-o 

Ofs . te). 471-3300; rez. 4 4 2 8 2 9 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie Ave., 
Ch icago . I I I . 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

o 132 S. Ked/ ie Ave.. C h u a g o 
VV \ 5-2t>70 arba 48<J-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 
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Žydų patirtis ir 

DEPORTACIJOS 
SOVIETŲ S-GĄ 

I 
KOMUNISTINE TAKTIKA 

Labai teisingai laikrašti
ninkas Charley Reese parašė 
Floridos laikrašty „Orlando 
Sentinel", kad Sovietų Sąjunga 
sulaužė visas savo pasirašytas 
sutartis, išskyrus sutartį su Hit
leriu. Jos Maskva ir dabar 
tebesilaiko. Su Hitlerio palaimi
nimu užgrobusi Pabaltijį ir Len
kiją, tuos kraštus ir dabar lai
ko. Tai labai išryškina, kiek tei
singumo yra Sovietų Sąjungoje. 

Londone leidžiamas „Times" 
balandžio 13 d. rašydamas apie 
Maskvos uolumą priimti ir nu
bausti deportuojamus tariamus 
nacių koloborantus, primena 
kad: „Jeigu Sovietų Sąjunga yra 
taip susirūpinusi nubausti tuos, 
kurie papildė nusikaltimus 
daug anksčiau, jai nereikia dai
rytis toliau už savo ribų... 
Daugelis buvo įsijungę į Stalino 
masinius žudymus... Ten yra 
daug buvusių Sibiro ir centrinės 
Azijos lagerių sargų". Tačiau 
Maskva jiems nekelia bylų ir jų 
nebaudžia. Kodėi komunistų 
agentams, dalyvavusiems žmo
nių žudynėse Maskva nekel
dama bylų, laikosi amnestijos. 
Tai dar vienas įrodymas, kaip 
Sovietų Sąjungoje negalima 
tikėtis teisingumo ir kaip depor
tacijos į Sovietų Sąjungą yra 
žiaurus naujo „Holocaust" 
vykdymas. 

Šiais klausimais daug reikš
mingos medžiagos duoda naujai 
išleista knyga „Anatoly and 
Avital Shcharansky", pateik
dama labai daug faktų iš žydų 
likimo Sovietų Sąjungoje, kur 
patiems žydams teko patirti 
labai daug neteisingumo. Čia 
skaitome, kad, neva baudžiant 
už tariamus ekonominius nusi
kaltimus, 1961 - 1964 m. buvo 
nužudyta daugiau šimto žydų ir 
nuo to laiko Sovietų Sąjungoje 
antisemitizmas žydi. 

Sovietų Sąjungoje negalėjo 
būti spausdinamos hebraiškos 
maldaknygės, net žodynai. Pro
fesorius Alexander Lerner už 
padavimą prašymo emigruoti į 
Izraelį 1971 m. buvo išmestas iš 
Sovietų Mokslo akademijos. Tai 
kaip akivaizdoje tokių Maskvos 
nusikaltimų prieš žydus dabar 
JAV žydų vadovybė sukliudė 
Panamai priimti deportacijai 
pasmerktą Kar i Linną, 
versdama jį išgabenti į Sovietų 
Sąjungą, kuri pasireiškė tokiais 
neteisingumais. 

Kai Shcharanskis pasirašė 
prašymą Nixonui, kad jam ir ki
tiems jo draugams žydams pa
dėtų gauti leidimą išvykti į Iz
raelį, už tai jis 1972 m. buvo 
uždarytas į kalėjimą keturiems 
mėnesiams. Kaip gali drįsti 
žydai reikalauti, kad asmenys, 
kuriems atimama pilietybė, 
būtų deportuojami į tą tironiją, 
kur teisingumui nėra vietos? 

Minėtoje knygoje pažymima, 
kad Sovietų Sąjungoje, jeigu 
žydai studentai paduoda pra
šymą emigruoti į Izraelį, jiems 
gresia išmetimas iš universiteto 
ar kitos aukštosios mokyklos ir 
mobilizavimas į kariuomenę. 
Dėl to net daugelis žydų šeimų, 
kurių sūnūs, broliai ar vyrai yra 
tinkami karinei tarnybai, bijo 
paduoti prašymus emigruoti į 
Izraelį. 

Shcharanskis su savo drau
gais žydais norėjo paminėti 
metines nuo Babi Yar žudynių, 
KGB ji perspėjo, kad, jeigu kas 
dalyvaus tame minėjime, bus 
areštuotas. To grasinimo 
nepaisydamas. Shcharanskis su 
draugais traukiniu pasiruošė 
vykti į Kievą, veždamiesi vai
niką padėti ant nužudytųjų 
kapo. Pirma negu jie pasiekė 
traukinį, Shcharanskis buvo 
areštuotas. Argi žydai gali 
reikalauti deportuoti žmones į 
tą šalį. k u r darosi tokie 
neteisėtumai? 

Knygoje apie Shoharanskį 

pažymima, kad Sovietų Sąjun 
gos normaliuose vadovėliuose 
žodžiu neužsimenama apie žydų 
tautą ar apie senovės Izraelį, 
apskritai Sovietų susižinojimo 
priemonėse niekada Izraelis 
neminimas prielankiai. Net kai 
Izraelio daliniai 1976 m. iš 
diktatoriaus Amino įkalinimo 
išlaisvino pagrobtus lėktuvo 
keleivius, Sovietų informacijų 
agentūros paskelbė, kad tai 
buvo Izraelio piratų karinis 
veiksmas. Argi matydami šito
kias neteisybes žydai norėtų di
dinti neteisybių skaičių, spaus
dami, kad būtų deportuojami 
buvusieji Amerikos piliečiai į 
komunistines diktatūros šalį? 

Dar vienas faktas Amneriui 
Zavurovui buvo duota emigra
cijos viza, tuo būdu jis prarado 
Sovietų pilietybę. Tačiau pirma, 
negu jis galėjo viza pasinaudoti, 
jam viza buvo atšaukta. Zavuro-
vas dabar atsisakė priimti jam 
grąžinamą pilietybę, priimti 
vidaus pasą. Tada jį Maskvos 
pareigūnai apkaltino chuli
ganizmu, iškėlė bylą. Jo šeima 
pasamdė gerą advokatę — Dina 
Beiliną. Tačiau tada byla buvo 
nukelta į Uzbekiją ir pa
tvarkyta, kad ji vyktų ne rusų 
kalba, kaip įstatymas reikalavo, 
o uzbekų kalba ir buvo uždraus
ta turėti vertėją. Taigi rusiškai 
kalbanti advokatė negalėjo pa
dėti. Šitokios neteisybės darosi 
Sovietų teismuose. 

Kai Sovietų Sąjungos advo
katė Dina Kaminskaya ėmėsi 
ginti bylą vieno disidento ir tvir
tino, kad jos klientas nekaltas, 
teismas, remdamasis politiniais 
motyvais, patvarkė, kad jai iš 
viso buvo uždrausta ginti bylas. 
Kaip galima deportuoti žmones, 
kur tokios neteisybės teismuo
se? 

Tai vis faktai, kurie iškeliami 
žydų disidento Shcharanskio 
biografijoje. Kaip žydai, taip ir 
kiti turi atkreipti į tai dėmesį ir 
nepildyti naujų nusikaltimų, 
deportuojant žmones į Sovietų 
Sąjungą, kur taip neteisingai 
tvarkomi teismai ir kitos val
džios įstaigos. 

Šituo reikalu įsidėmėtiną 
straipsnį Londono ,,The Times" 
balandžio 14 d. paskelbė Bar
bara Amiel. Ji pasisakė, kad ji 
pati yra žydė, kad „Holocaust" 
ją giliai palietė. Tačiau ji nenori, 
kad būtų kartojamos žiaurios 
..Holocaust" neteisybės. Prisi
mindama Linno atvejį ir So
vietų Sąjungos neteisybes, ji 
skelbia: „Kas gi su mumis pasi
darė, kad mes kai kuriuos 
žmones išmetame vilkams ir 
perduodame totaliai neteisingai 
sistemai?... Kai mes nebepai-
some Kari Linno teisių, aš susi
rūpinu, kad mes pažeidžiame 
tuos idealus dėl kurių mirė 
mūsų tėvai. Būdama žydė. aš 
randu, kad žydų parama ta, kas 
man atrodo išdavimas tų 
principų, dvigubai nesupran
tama. Juk tikrai, tie (deporta
cijos) veiksmai padeda šios die
nos mūsų didžiausiam oponen
tui Sovietų Sąjungai. Juk gi da
bar ir teikia paramą, lėšas dėl 
PLO, ir priespaudoje laiko 
daugiau kaip du milijonus žydų. 
Jos dabartinis noras padėti 
vakarams, ieškant karo krimi
nalistų nėra jokia paslaptis. 
Didelės bendruomenės iš Pabal
tijo ir iš Ukrainos, dabar gyve
nančios vakaruose, apie sovie
tine tikrovę žino daugiau negu 
bet kas kitas. Nenuostabu, kad 
Sovietai nori tas bendruomenes 
diskredituoti ir jų įtaką pakirs
ti. Kai aš stebėjau išblėstančią 
Kari Linno figūrą ekrane, aš 
galvojau, kodėl gi mes pa
dedame žmones išmesti į . jūra" 
Šitokie kultūringos žydės sam
protavimai yra verti plataus 
dėmesio. 

Komunistais niekas negali 
pasitikėti, nes jie vienaip sako. 
o kitaip daro. Kai komunistai 
g inkluotomis pajėgomis 
užgrobia kitus kraštus, jie tai 
skaito ta ika ir gerovė, o kai 
1941 m. vokiečiai puolė 
sovietus, komunistai šaukė, kad 
tai jau karas. Komunistai varo 
aršią propagandą, nes žino, kad 
tai duoda jiems naudos. Jie 

J . VAIČELIINAS 

bary s per mėnesi 500 dol., kg 
vaisių — 2 dol., mėsos - 6 dol 
Jis čia kainose daug ką išplėtė, 
padidino net keletą kartų. Jis 
neminėjo, kad JAV kiaušinių 
tuzinai kainuoja tat j ; 1 ir 1.50 
dol.. taigi pigiau negu SSSR 
krautuvėse, o čia darbininkai 

mėgina kaitalioti savo veiklos gauna daug didesnius atlygi-
taktiką. kad pasiektų didesnių nimus vertingais du ariais, negu 
laimėjimų, nors nuo komunis
tinių nuostatų ir neatsisako. Ir 
vakariečiai mato Maskvos dvi
veidę politiką 

Savo propagandiniame laik
raštėlyje „Gimtasis kraštas" 

SSSR darbininkai gaudami 
daug mažesnius atlyginimus 
menkaverčiais rubliais. 
Dolerius gaudo ir turtingoji 
Maskva. Vakaruose niekas 
neperka SSSR rublių nei po 25 

1986.XII.4-10) komunistai rašo centus už rublį, nes nėra kur jų 
apie vieną lietuvį, kurs su šeima 
buvo atvykęs į JAV nuola
t iniam apsigyvenimui. Čia 
gyvena jo tėvas ir du broliai. 
Tėvas gauna pensiją 800 dol. per 
mėnesį. Broliai dar dirba, 
gaudami dvigubai didesnius 
atlyginimus už tėvo pensija. 
Betgi t am ateiviui JAV gyven
ti nepatiko, ir jis grįžo į pa 
vergtą Lietuvą. Jo tėvas ir 
broliai gal tik su maišeliais ant 
pečių atvyko į JAV ir dabar jie 
čia gyvena gerai ir laisvai, o 
tam ateiviui ir su čemodanais 
atvykusiam į JAV čia gyventi 
nepatiko. Žinoma, jei jis yra pa> 
tijos narys ir iš valstybės iždo 
gavo gerą išlaikymą, gerą 
valstybinį lovį. jam JAV tokio 
lovio nebuvo. 

Jam JAV nepatiko, nes jis čia 
negavo darbo pagal savo 
specialybę, o JAV viskas labai 
brangu. Esą, neapstatytas kani-

dėti. Taigi senas tėvas ir du bro
liai JAV gyvena gerai, o trečias 
brolis, kaip toje pasakoje, grįžo 
vėl už geležinės uždangos, nes 
nerado laimės JAV. 

Amerikoje nėra atsitikimo, 
kad žmogus negautu nusipirkti 
maisto produktu, drabužių, 
batų, kaip yra pavergtoje 
Lietuvoje, kur net senukai pen 
sininkai augina paršiuką, nes 
valstybinėje krautuvėje, 
nevisados galima gauti 
nusipirkti mėsos. 

Amerika nėra apsitverusi 
uždanga, kaip yra apsitverusi 
SSSR. kad išjos kas nors nepa
bėgtų. Net laisvojo pasaulio 
lietuviai komunistai, būdami 
jau pensininkai- nevyksta į 
savo pavergtą tėyynę praleisti 
savo gyvenimo saulėleidžio. \ 
JAV oficialiai ir neoficialiai, 
skaitant tik laiko! arpį po Antro
jo pasaulinio karo, atvyko 

keliasdešimt milijonų 
imigrantų. O iš Komunistines 
vergijos per tą laiką pabėgo keli 
milijonai žmonių, žinoma, pasi
naudodami karine suirute ar 
kitomis palankiomis sąlygomis 
Tik iš R. Vokietijos ; V. 
Vokietiją perbėgo 3 mil. pa-

•iių. Dėl to komunistą! tarp 
tų dviejų Vokietijų užtvėrė 
Gėdos sieną, kad niekas nebepa-. 
bėgtų į Vakarus. 

Dar prieš keletą metu tame 
pačiame laikraštėlyje komu
nistų buvo parašyta, kad viena 
lietuvių šeima iš JAV grižo i 
Lietuvą, bet vėliau apie tą 
šeimą jau nieko neberašė, nešta 
šeima, ypač vaikai, labai norėjo 
vėl grįžti į JAV. Bet pavergtos 
Lietuvos komunis t inė 
vyriausybė tai šeimai grįžti i 
JAV nebeleido. Jau tik laisvės 
atžvilgiu parodoma, kad tarp 
JAV ir pavergtos Lietuvos yra 
labai didelis skirtumas. Sovie
tai net uždraudė į Lietuvą siųsti 
siuntinėlius, kad pavergtos 
Lietuvos lietuviai nesuamen-
konetų. 

Pavergtos Lietuvos vyriau
sybė ne tur i savos galios, 
nes ji užsienyje neturi nei savo 
atstovų, nei konsulų, kaip turi 
tik pusiau pavergtos 
satelitinės valstybės. Pavergtos 
Lietuvos užsienio re ikalus 
tvarko Maskva. 

Vieno kito asmens sugrįžimas 
i pavergtą Lietuvą paaiški
namas tuo, kad jiems JAV 
gyventi nepatiko. Taip nesako 
SSSR atstovybių pareigūnai, 
kui ių nemažai net išvaroma iš 
Vakarų. Jie nesako, kad jiems 

Po pasitarimo Floridoje. Iš kairės: dr. Jonas Šalna luno Beach LB apyl. pirm., dail. Marytė Ambrazai
tienė, dr. Kazvs Ambrosaitis ir dr Vytautas Urba. 

gyventi Vakaruose nepatiko, 
nes jie iš to krašto buvo išvaryti 
dėl padaryto didelio nusikal 
timo — šnipinėjimo. Tam tikslui 
sovietai savo užsienio 
atstovybėse laiko 2-3 kartus 
daugiau visokiu pareigūnų, 
negu jų laiko Vakarų valstybės. 
Sovietai šnipinėja per savo 
oficialius pareigūnus, kuriuos 
nuo kalėjimo apsaugo diploma
tinis statusas. 

Ir Jungtinėse Tautose sovietai 
labai apstatė amerikiečius, nes 
iš amerikiečių pusės tuos 
reikalus daugiausia tvarkė 
viena mažuma. Sovietai 
Jungtinėse Tautose turi tris 
balsus: Rusija. Ukraina, Gudi
ja, o amerikiečiai, kurie Jungti 
nėms Tautoms moka didžiausią 
mokestį, turi tik vieną balsą. 

Sovietai mėgsta girtis lygybės 
principu, kurio gyvenime visai 
nėra nei jų pačių imperijoje, nei 
užsienyje. Maskvos aukštieji 
pareigūnai dažnai lankosi 
Vakaruose, atvyksta net ir į 
Vatikaną. O popiežiui Maskva 
neleidžia net svarbiais atvejais 
atvykti į SSSR. kad galėtų 
aplankyti tos imperijos katali
kus. Pavergtos Lietuvos 
katalikų vadovai negali atvykti 
i Vatikaną net tada. kada 
minimos Lietuvos katalikiškos 
sukaktys. O apsisukę komu
nistai rašo, kad pas juos yra 
religinė laisvė, lygybė. Lenkijos 
komunistinė vyriausybė jau 
trečią karta pakvietė popiežių 
atvykti į Lenkiją, o į sovietų pa
vergtą Lietuvą popiežius negali 
a tvykt i nei krikščionybės 
minėjimo proga. Popiežiui 
lengviau nuvykti į Afrikos 
pagoniškus kraštus, negu į 
SSSR. 

Komunistai tame pat laik
raštėlyje rašo apie evangelikų 
suvažiavimą Klaipėdoje, kur jų 
vyr. vadovas — gen. sekr. A. 
Byčkovas kalbėjo apie pasaulinę 
taiką. Betgi nei Byčkovas. nei 
kiti evangelikai tame suva
žiavime nedrįso pasakyti, kad ir 
dabar pasaulyje nėra taikos, nes 
sovietai jau septyneri metai 
veda puolamąjį karą Afganis
tane, kur jau žuvo per milijonas 
žmonių, sunaikinta už daug 
bilijonu dolerių turto. 

Komunistai mėgsta pagirti 
kai kuriuos katalikų kunigus 
pagal savo komunistines pažiū
ras. Bet tas pagyrimas yra 
šlykščiausias melas. Tame pat 
laikraštėlyje rašo , kad kun. A. 
Lipniūnas. jau būdamas ligoni
nėje, atsisakė iš kataliko kunigo 
priimti komuniją. Kun. A. 
Lipniūnas mirė 1945.ITI.28 d. 
Plucko miestelyje, Lenkijoje. 
Komunistai rašo apie tą švento 
gyvenimo kunigą, kad esą, jis 
kovojęs prieš Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybę ir prieš 

vokiečius. Tuo tarsi nori 
parodyti, kad tas kunigas buvęs 
palankus tik komunistams. Tai 
šlykštus melas prieš jau mirusį 
kunigą. 

Tas melas paskelbtas tada, 
kada tas kunigas yra jau miręs 
ir negali tam melui pasiprie
šinti. Tie patys komunistai 
neparašo, kiek kunigų, vyskupų 
ir kitokių dvasiškių yra nužudę 
komunistai. Jau tik 1941 m. 
kada vokiečiai pradėjo pulti 
sovietus, tik per tą savaitę 
laiko, kada frontas buvo 
Lietuvoje, komunistai nužudė 
15 lietuvių katalikų kunigų. O 
kiek jų jau buvo areštuotų ir iš
tremtų į Sibiro kacetus mirčiai 
dar prieš tą karą? O kiek 
kunigų bei vyskupų komunistai 
nužudė jau po Antrojo 
pasaulinio karo? 

Ir dabar Sibiro kacetuose yra 
daug katalikų kunigų, kurie 
yra laikomi žemesnėje kategori
joje už kriminalistus, kuriuos 
išauklėjo komunistinė sistema. 
Komunistų nubaustieji kunigai 
ir vyskupai nėra padarę jokio 
nusikaltimo. O jie buvo žiauriai 
nubausti, nes to reikalavo 
kompartija. 

ĮTAMPA IR 
ENERGIJA 

Šiek tiek įtampos gyvenime 
yra sveika. J i pašalina nuobo
dulį, stagnacijos jausmą ir 
duoda gyvenimui tikslą. 
Įtampa išprovokuoja vaiz

duotę ir padeda tvarkytis su 
net ikėtumais . Dr. Tony 
Grasha, socialinių santykių 
p s i c h o l o g a s C i n c i n n a t i 
universitete sako, kad be įtam
pos neturim noro iš lovos 
keltis vykdyti savo įsipareigo
jimus ir neturim noro taikytis 
prie besikeičiančių situacijų. 

Maloni įtampa, kaip vaišių 
surengimas, gali labai nuotai
ką, energiją pakelti, paruošti 
sveikam poilsiui. Daug kas 
geriau ir daugiau darbo 
atlieka prie šiokio tokio 
spaudimo. Net turime priežo
dį: „Jei nori, kad darbas būtų 
atliktas gerai, duok užimtam 
žmogui". Dr. Grasha patvir
tina: „Geriausiai atliekamas 
darbas būna maždaug vidury 
ta rp aukštos į tampos ir 
žemos". Jis pastebi, kad 
per aukštas įtempimas iššau
kia tas pačias biologines pasė
kas, kaip per žemas. 

T i n k a m a s į t e m p i m a s 
paspartina kūno hormonų 
gamybą, pagreitina širdies 
plakimą bei kvėpavimą, vary
damas daugiau deguoniu 
pripildyto kraujo į protą bei 
raumenis. Tačiau svarbu po 
į t a m p o s l a i k o t a r p i o ir 
pasilsėti. Pastovi įtampa be 
po i l s io paže idž ia k ū n o 
atsparumą infekcijoms bei 
ligoms. 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 - 1986 

„Traukinys jau paduotas, laukia, važiuosime į 
Lietuvą", pasakė man tėvas, ir visa mūsų šeima 
patraukė per tokį tamsų koridorių ir rif I alinės 
žvakės blausios švieselės apšviestą tunelį laiptais 
aukštyn. Man tuoj prisiminė brolio mokyklinėm kny
goje matytas požeminis angliakasių vaizdele kur 
nešviesiais koridoriais ir tunelais aukštyn ?.<-myn 
vaikštinėja žmonės. Supratau, kad iš Latvijos įlipo
me dabar į Lietuvos pasaulį, kuris yra aukščiau Dar 
aukščiau turi būti dangus, kur gyvena pats Pievas 
su angelais. 

bes pamačiau mano rugių lauke ant kalno bestovin
čius „Tigrus"' ir „ leopardus . Tuoj pajutau visai 
tropinį klimatą ant rugių dirvos. Jų dresuotojai ir 
aptarnautojai kirto mano sode vyšnių krūmus ir 
ruošė tiems „plėšrūnams" saugų pavėsi Kai pamatė 
mane, tai vienas iš jų geležiniu kryžiumi ir medaliais 
prie krūtinės man patarė leistis kuo greičiau iš čia į 
vakarų pusę. nes greit būsią taip karšta, kad neišlai
kysiu. 

Kai po ilgų ir vargingų odisėjų ilga pabėgėlių 
kolona buvo patalpinta Rytprūsiuose Vormdito 
klebono dvaro tvartuose (man ten teko buvusio 
veislinio kuilio gurbas), vieną rytą Waffen SS vyrai 
sustatė mus į eiles. Išdrožę nacistinį pamokslą, kad 
mes Lietuvoje vengėme kasti apkasų ir dėl tos mūsų 
kaltės priešas taip toli pasistūmė į vakarus. Tad 
dabar turėsime kasti apkasus jau čia Vormdito 
klebono dvaro laukuose. 

Po visos tos ceremonijos aš ir dar vienas kolega 

O kaip su mano senoliu, ar ir jis žengė į vakarų 

miškininkas, Kretingos miškų urėdijos urėdo 
Ir tikrai, koks didelis skirtumas tarp tų dviejų pavaduotojas Silgahs. pakišome tiems SS vyrams 

pasaulių: ten apačioje, didelėje salėje žmonės sėdėjo mūsų „Marschbetehlius . kad turime skubotai vyk 
ir snaudė ant savo ryšulių. Skambalu skambino ti į mums paskirtą vietą. į Bastei Saksonijoje, SS-
batuotas vyras, o čia įžengus gaisriai šviečia kita manai pažiūrėjo į mūsų raštus ir tuoj išskyrė mus iš 
saulė ir jau kitoje vietoje, negu aname pasaulyje, apkasininkų grupuotės. „Tuoj galėsime važiuoti 
šnypščia garvežiai, švilpia, skuba, bėgioja kiti toliau į vakarus", šnabždėjome vienas antram į ausį 
žmonės ir lipa į vagonus... Bet nusivylėme. Vokiečiai mums atnešė reples. 

Važiuojant arkliais iš Mažeikių - Muravjevo plaktuką, kirvį, pjūklą, kastuvą ir, nuvedę už klebo 
stoties, keltininkas per Ventą mus perkėlė plaustu, no tvarto, liepė sumeistrauti ten du atskirus pasta 
Ilgai važiavome, kol per Telšius pasiekėme Pušinę, tus moterims ir vyrams pafilosofuoti. Neorgani-
Ilgai dar mano vaizduotėje liko kitas pasaulis, o kai zuotas „filosofavimas" aplink mūsų tankiai 
važiavau į Rygą stoti į gimnaziją ir laiptais geležin- apgyventą gyvenvietę pasidarė tikrai nebepakenčia 
kelio stotyje kopiau žemyn „į kitą pasaulį", mas... Medžiagą statybai — senas vinis, lentas, 
prisiminiau savo vaikišką fantaziją, kad pasauliai stulpus turėjome patys parūpinti iš klebono aphn-
sudaryti iš sluoksnių. kinių tvorų. Parūpinome, pastatėme ir klebono 

Kitas vaizdelis man liko iš 1944 metų spalio 8 dvaras praturtėjo dviem naujais šauniais pastatais 
J u o / . Pr. dienos ryto. kai išėjės iš savo namų Telšiu<.« nuste- Tai vienas iš mano kelionių vingių į vakarus. 

pusę? 
Mtmo senolis iŠ tėvo pusės Mikei Tenison buvo 

gimęs 1823 metais Vilandės valsčiuje. Estijoje. 1857 
metais pavasarį jis su žmona Ieva Lepik ir penkerių 
bei trejų metų sūnumis persikėlė iš Estijos į latvių 
gyvenamą sritį, į Vec-Salacės valsčių. Taigi, 
pasistūmėjo su saule, kur pas Vec-Salacėą mieste 
gyvenusią vokiečių baroną von Stahlgolfsteiną gavo 
nuomai už 20 km nuo miesto ir uosto mišku apaugu
sį žemės sklypą 250 purviečių ploto, t.y. lygiai 100 
hektarų ūkiui steigti. 

Šimtas hektarų miško — tai jau geras kvartalas! 
Lįsk. braukis į tą miškai Kirsk, degink jį. Rauk 
kelmus. Kovok su velniu! Statyk ten baronui trobe
sius. Daryk plėšinius, dirvas, kultūrink pievas. Kurk 
baronui naują gyvenvietę — žemės ūkį. Mokėk jam 
nuomą pinigais ir atlik darbo prievoles: vasarą prie 
pievų šienavimo, o žiemą prie miško kirtimo ir išveži
mo. 

Per pirmuosius penkerius metus naujakurys 
buvo atleidžiamas nuo nuomos, bet po penkerių metų 
nuoma buvo nustatyta mokėti baronui po vieną rublį 
už purvietę. Taigi 250 rubliai metams! 19 šimtmečio 
viduryje tokia rublių suma naujakuriui buvo labai 
aukšta nuoma, nes visą plotą ne taip greit gali pajėg
ti išnaudoti. Viskas, kas ūkyje pastatyta, paruošta, 
buvo barono nuosavybė, ir jis savo nuomininką 
pagal Pabaltijo baronams caristinės valdžios po 
1710 metais Estijos ir Vidžemės užkariavimo 
suteiktas privilegijas galėjo išmesti iš ūkio net 
vidurvasaryje. 

Reikia pažymėti, kad 1710 metais Latvijoje 
siautė maras. Prieš marą Vidžemėje buvo 136.000 
gyventojų, bet po maro beliko tik 52,000. Vidžemė 
liko retai apgyventa. 

(Bus daugiau) 

I 
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BOSTONO ŽINIOS 
P R O F . J . S IMOLlCNO 

M O N O G R A F I J A 
Inž. dr. Jurgis Gimbutas 

pa rašė knygą ap ie buv. 
Lietuvos susisiekimo ministe-
rio Jono Simoliūno gyvenimą 
ir darbus. Po Antrojo pasauli
nio karo pasiekęs šį kraštą, 
jis buvo Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir architektų s-gos 
Bostono skyriaus narys ir 
dažnas svečias. Knygą leis 
Lietuvos Šaulių s-ga. kurios 

Š
arbės nariu buvo prof. Jonas 
imoliūnas. Apie 250 puslapių 

veikalas apims Jono Simoliū
no veiklą su lietuviais Rygoje 
ir Suomijoje prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. Lietuvos 
susisiekimo ir tiltų statybos 
o r g a n i z a v i m ą 1919-1924 
metais. Klaipėdos ir Švento
sios uostų statybas ir daug 
kitų istorinių momentų. 
Knygoje bus 60 fotografijų ir 
nemažai dokumentų kopijų. 
Joje, panaudojami prof. Jono 
Simoliūno neskelbti memu
a ra i ir l a i ška i . Knygos 
prenumerata — 12 dol., o 
g a r b ė s p r e n u m e r a t a — 
nemažiau. kaip 25 dol. 
P renumara tos s iunčiamos 
Lietuvos šaulių s-gos iždinin
kui J. Skeiviui, 6601 S. Ar t e 
sian Ave.. Chicago, IL 60629. 
Čekiai išrašomi: Lithuanian 
National Guard. 

LITUANISTIKOS 
I N S T I T U T O 

SUVAŽIAVIMAS 

Lituanis t ikos Ins t i tu to 
suvažiavimas su paskaitomis 
visuomenei įvyks spalio 10-12 
d. Bostone. Suvaž iav imą 
globoja LB Bostono apylinkė, 
kurios pirmininkas yra inž. 
Brutenis Veitas. Visa suvažia
vimo programa vyks So. 
Bostono lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose. 368 W. Broadway. 
So. Bostone. Ji suderinta su 
Vytenio Vasyliūno vargonų 
koncertu, kuris vyks spalio 11 
d. First & Second Church salė
je Bostone. Lituanistikos In
stituto pirmininku yra prof. 
dr. B. Vaškelis. 

A. MATIOŠKOS 
FONDAS AUGA 

Mirusio uolaus visuo
menininko ir veikėjo Antano 
Matioškos įamžinimui Lietu
vių Fonde aukos tebeplaukia. 
Paskutiniu metu jas prisiuntė: 
100 dol. — LB Bostono apylin
kė, kurios pirmininku velionis 
ilgus metus buvo; po 25 dol. — 
kun. Antanas Baitrušiūnas, 
Ba l fo 17-tojo s k y r i a u s 
pirmininkas, o taip pat Jonas 
ir Bronė Venckai iš Los Ange
les, CA, 20 dol. — Paulius 
Galėnas iš Chicagos, IL. 
Drauge su įnašu prisiųstame 
laiškutyje Jonas ir Bronė Vene-
kai rašo: ,,Ačiū už gerą mintį 
į a m ž i n t i m i rus į visuo
menininką Antaną Matiošką. 
Prisidedame buvę draugai...". 
Aukos siunčiamos: P. Višči
nis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA. 02402 arba tiesiog Lietu
vių Fondui, 3001 w. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

L IETUVES MOTINOS 
TRAGIZMAS 

G e g u ž ė s 3 d. la idoje 
„Laisvės Varpas" plačiai 
paminėjo Motinos dieną, iškel
d a m a s l ietuvės motinos 
vaidmenį mūsų tautos atbudi
me ir šių dienų jos tragizmą 
tėvų žemėje bei išeivijoje. 
Programos vedėjas Petras 
V i š č i n i s s a v o žody je 
konkrečiai nagrinėjo lietuvės 
motinos sunkumus okupuoto
je tėvynėje ir išeivijoje, auklė 
jan t jaunąją mūsų kartą 
iš t ik imybėje savo tautos 
idealams ir siekiams. Tėvy
nėje šioje srityje prieš ją veikia 
okupacinė administracija su 
s a v o k o n t r o l i u o j a m o m i s 
mokyklomis, spauda, organi
zacijomis, radiju ir televizija, o 
išeivijoje — svetima aplinka, 
ner ibo ta laisvė, įvairių 
malonumų vilionės, narko
tikai, savosios žemės po ko
jomis stoka su vyraujančia 
lietuvių kalba. Tėvynėje jai 
talkina tik bažnyčia o išei
vijoje — lietuvių spauda, 
šeštadieninės lituanistikos 

"A. 
Bostono skautų 6v. Jurgio iškilmingoje sueigoje buvo pagerbti Lietu
viškos Skautybės fondo didieji talkininkai. Iš k: LSF leidinių admi
nistratorius inž. Aleksas Danasas, Gražina Danasienė, Jackus 
Sonda, Pet ras Navazelskis ir Ona Andriulionienė. priėmusi ženklelį 
savo vyrui Antanui. Sidabrinius fondo ženklelius prisega fondo 
pirm. vs Česlovas Kiliulis. Nuotr. D a n o s Di lb i enės 

m o k y k l o s . jaunimo organi
zacijos, radijo programos. 
Lietuvės motinos tragizmas 
glūdi tame, kad ji nei tėvy
nėje, nei išeivijoje negali 
pilnai pasiekti savo vaikų 
auklėjime tokių rezultatų, 
kokių ji pati ir tauta pageidau
tų. Vis dėlto, bent ligi šiol ji 
išeina laimėtoja. Jai, ypač išei
vijoje, reikalinga visokeriopa 
lietuvių visuomenės parama ir 
talka. Tėvynėje Motinos diena 
panaikinta, įvedant Moters 
dieną, kuri minima kovo 8-
tąją, bet vistiek tėvynėje 
kuriami ir atliekami lietuvei 
motinai himnai, kurių keli 
buvo įjungti į programą šalia 
mūsų liaudies dainų motinos 
tema iš išeivijoje sukurtų moti
nos garbei dainų bei dailiojo 
žodžio pavyzdžių, kaip komp. 
Broniaus Budrumo „Šauks
mas" ar rašytojos Nelės 
Mazalaitės „Laiškas moti-
nai . 

RED. V. GEDGAUDO 
PAGERBIMAS 

Juozo Kapočiaus vadovau
jamo Tautinės s-gos Bostono 
skyriaus iniciatyva ir pastan
gomis gegužės 2 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos salė
je surengtas vakaras, skirtas 
„Dirvos" redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui iš Clevelando. Į 
jį atvyko „Vilties" draugijos 
pirmininkas inž. Kazimieras 
Pocius iš Chicagos, „Naujo
sios Vilties" vyr. redaktorius 
Vytautas Abraitis iš Floridos, 
„Naujosios Vilties" redakci
nės kolegijos nariai dr. Anta
nas Butkus iš Clevelando, 

BUS AR NEBUS ŠIĄ VASARĄ LIETUVIŲ 
KILMĖS VAIKAI DAINAVOJE 

Registracijos terminas lietu
vių kilmės stovyklai, kuri turi 
vykt š.m. nuo 6.21 iki 7.5 bai
giasi geg. mėn. 15 d. Buvo 
išsiuntinėta virš 100 registra
cijos lapų su reikiama infor
macija ir registracijos data labai 
aiškiai pabrėžta — ji baigiasi 
geg. 15 d. Deja. iki šiandien yra 
užsiregistravę tik 20 vaikų. 
Man berašant šį pranešimą, 
šiandien atėjo dar 4-ių 
stovyklautojų regis t raci jos 
lapai. Jei savaites metu nesu
sidarys re ik iamas skaičius 
stovyklautojų, kad finansiniai 
būtų galima išsiversti, stovykla 
negalės įvykti! Minimalinis sto
vyklautojų skaičius turėtų būti 
67-50. kad be nuostolių galima 
būtų išsiversti. 

Delsimas tai labai ryškus 
mūsų visuomenėje reiškinys. O 
delsimas yra labai nuostolinga 
liga veiklai. Delsimas labai 
svarbiuose veiklos darbuose yra 
pražudęs daug pradėtų idėjų 
įgyvendinimui, delsimas įneša 
netikrumą kiekviename darbe, 
jei nėra greitos reakcijos (ar tai 
būtų teigiama ar neigiamai. 
Ruošiant s tovyklas , kaip 
duodama registracijos data 
mėnesiu anks tyvesnė už 
stovyklos prasidėjimo data. tai 
daugeliui „dar yra laiko", tik 
praėjus registracijos datai, po 
dviejų ar trijų savaičių, savaite 
prieš stovyklą, pasipila telefo
niniai klausimai — ..ar dar yra 
vietų stovykloje, ar dar ne vėlu 
užsiregistruoti". Kas liečia šią 
stovyklą, l i e t u v i ų k i lmės 
vaikų stovyklą, po gegužės 
mėn. 15 dienos bus „vėlu" re
gistruotis, nes stovykla, kaip 

sakiau, dėl nepakankamo skai
čiaus vaikų gali būti atšaukta 
su labai dideliu širdies skausmu 
dėl tų, kurie atsiuntė registra
cijas laiku ir net su gražiais 
padėkos laiškais dėl dviejų 
savaičių stovyklinio laiko. Iš 
Kalifornijos dėl ilgesnio 
stovyklinio laiko nepabūgs ir 
kelionės išlaidų į stovyklą net 
keli vaikai. 

Vargiai leidžiantys vaikus sto-
vyklon įsivaizduoja, kiek reikia 
padėti pastangų tiems asme
nims, kurie stovyklą turi su
organizuoti . Vieta yra, jos 
suradimu nereikia rūpintis, bet 
j a i būna didelis finansinis 
nuostolis, jei užsakytas laikas 
pražūva, nes ji pati laikosi dau
giausiai iš stovyklinių grupių 
įeigų. Šios lietuviškos vietos 
įp rasmin imas a te ina su 
stovyklinio darbo vykdytojais. O 

čia ir glūdi visų ruošiamų sto
vyklų sunkumas — surinkti 
t inkamus to ar kito dalyko 
žinovus, mokytojus, kurie su 
meile ir pasiaukojimu perduotų 
j aun i e s i ems mūsų tautos 
istoriją, tautinius ir religinius 
papročius , e tc . Kiekviena 
stovyklaujanti grupė sudaro 
savo organizacijai būdingą ir 
reikšmingą programa. Lietuvių 
kilmės vaikų stovyklos progra
ma yra paruošiama taip, kad 
vaikai įgautu daugiau žinių 
apie savo tėvų žeme ir per paži
nimą priartėtų prie savo kilmes 
kamieno. Bet jai vykdyti turi 
būti sudarytas didelis kolekty
vas, kuriam surinkti reikia pa
dėti daug pastangų, daug įtam
pos pergyventi ir daug. oi daug 
laiko paaukoti . Kiekvienas 
paka lb in ta s i s mokvtojas 

susiduria su sunkumais gauti 
atostogas tuo prašomu laiku; ne 
kiekvienas pakalbintasis nori 
aukoti savo atostogų laiką dar
bui ir vėl. O šis darbas 
pareikalauja ne tik dviejų 
savaičių stovykloje, bet tam dar
bui pasiruošimas kiekvienam 
dėstytojui-vadovui užima ne 
savaitę, ne dvi. o mėnesius. 
Sunku būtų ir išskaičiuoti pa
siruošimo darbus stovyklai, jų 
tiek daug ir jie toki įvairūs, kad 
pradedant nuo adatos užbai
giama su didžiausiu vežimu. 
Todėl šį darbą dirbant labai 
svarbu iš anksto žinoti ir 
skaičius stovyklautojų, kad pa
dėtos pastangos ir padarytos 
išlaidos nebūtu per daug 
nuostolingos. 

Lietuvių kilmės vaikų sto
vykla yra speciali. Jos finansinę 
atsakomybę neša pati Dainava, 
ne organizacija, kaip kad 
ruošiamos įvairių organizacijų 
stovyklos. Kadangi Dainava 
pati laikosi iš stovyklinių 
grupių nuomos mokesčių ir 
aukų, ji negali daryti aukos kitų 
reikalui. Šios lietuvių kilmės 
vaikų stovyklos dėstytojai patys 
savo darbą ir laiką aukoja kaip 
sakoma „tėvynės labui", dirba 
be jokio atlyginimo, išskyrus 
kelis studijuojančius, kuriems 
pinigas labai pravartus. 

Taigi, pranešama, kad iki 
gegužės men. 15 d. nesant 
reikiamam skaičiui stovyk
lautojų, stovykla gali būti at
šaukta. Prašoma, po gegužės 15 
d., sekti spauda, bus pranešta. 
bus a r nebus lietuvių kilmės 
vaikų stovykla Dainavoje. 

Jdv. Damušienė 

rašytojas Stasys Santvaras ir 
dr. Algirdas Budreckis iš Bos
tono, LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublienė 
iš Clevelando. lietuvių skautų 
s-gos tarybos pirmininkas 
Petras Molis ir daug Bostono 
ir apylinkės lietuvių. Apie red. 
Vytauto Gedgaudo nueitą 
gyvenimo kelią ir atliktus bei 
atliekamus darbus kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras, j 
jo darbo sąlygas ir mūsų 
visuomenės nuotaikas per 
mėlynus akinius pažvelgė 
rašytojas Antanas Gustaitis, o 
meninę programos dalį atliko 
sol. Audronė Gaižiūnienė iš 
Chicagos su pianistu dr. 
Saulium Cibu iš Bostono. Red. 
Vytautas Gedgaudas susilau
kė ilgos eilės sveikintojų, iš 
kurių pažymėtini „Vilties" d-
jos pirm. inž. K. Pocius, 
,.Naujosios Vilties" vyr. 
redaktorius V. Abraitis, LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingri
da Bublienė, Skautų s-gos 
tarybos pirm. Petras Molis, 
Lietuviškos skautijos fondo 
pirm. Česlovas Kiliulis ir P. 
Viščinis. lietuvių Fondo atsto
vas įteikė „Dirvai" skirtą 
Lietuvių Fondo čekį 1,000 dol. 
sumoje. Tautinės s-gos Bosto
no skyrius skyrė ta proga „Vil
ties" draugijai 6.000 dol. 
Naujų prenumeratorių „Dir
vai" vietoje surinkta 24. 
Tautinės s-gos vardu adresą 
red. V. Gedgaudui įteikė 
,,Naujosios Vilties" vyr. 
redaktorius Vytautas Abrai
tis, Lietuviškosios skautybės 
fondo sidabrinį ženklelį — to 
fondo pirmininkas Česlovas 
Kiliulis, o Tautinės s-gos 
Bostono skyriaus ir visų 
pagerbimo dalyvių vardu 
adresą — inž. Romas Veitas. 
Kalbėtojai ir sveikintojai 
aukštai iškėlė ne tik red. 
Vytauto Gedgaudo nuopel
nus, bet taip pat jo žmonos 
vyr. skautininkės Stefos 
Gedgaudienės, kaip uolios jo 
talkininkės ir žymios skautų 
veikėjos. Minėjimą grakščiai 
pravedė Rėdą Veitaitė, jauno
sios kartos atstovė, pakviesta 
skyriaus pirmininko Juozo 
Kapočiaus. Pabaigoje pakel
tos šampano taurės ir užtrauk
ta „Ilgiausių metų". Tai 
prasmingas dėmesio atkreipi
mas ne tik į „Dirvą" ir jos red. 
Vytautą Gedgaudą, bet taip 
pat į visą lietuvišką spaudą 
išeivijoje. 

AUKA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI 

Inž. Juozas ir Irena Rasiai 
ne tik rūpestingai globojo 
atvykusius į „Laisvės Varpo" 
pavasarinį koncertą sol. Nelę 
ir muz. Arvydą Paltinus, bet 
taip pat paaukojo 100 dol. 
Vasario 16 gimnazijai, kurioje 
muz. Arvydas Paltinas yra 
mokytoju. Rasiu šeima dos
niai remia savo aukomis įvai
rius lietuviškus reikalus. Tuo 
jie puikiai atstovauja Bostono 
lietuviams. 

P.V. 

JAV LB BOSTONO 
APYLINKĖS VALDYBA 

PRANEŠA: 
Bostono apylinkės narių 

visuotinis susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., sekmadienį, tuo
jau po 10:15 vai. r. šv. Mišių 
Šv. Petro parapijos salėje. 
Apylinkės valdyba kviečia 
visus Bostono apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame susirin
kime ir išklausyti veiklos 
pranešimo. Dalyviai, tikime, 
iškels minčių, kurios padėtų 
pagyvinti mūsų apylinkės 

lietuvišką gyvenimą. Susi
rinkime įvyks naujos valdy
bos rinkimai. Valdyba pateiks 
k a n d i d a t ų s ą r a š ą , kurį 
susirinkimas galės papildyti 
prieš balsavimus. 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo Birželio įvykių 
minėjimas Bostone ruošiamas 
birželio 14 d., sekmadienį, šia 
tvarka: 

10:15 vai. ryto iškilmingos 
šv. Mišios Šv. Petro bažnyčio
je So. Bostone. Po šv. Mišių 
minėjimas parapijos salėje. 

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 8-tos — Tautos 
šventės minėj imas įvyks 
rugsėjo 12 d. So. Bostono 
Lietuvių salėje. 

Brutenis Veitas 

ALGIS PETRONIS 
BAIGĖ KOLEGIJĄ 

Algis Petronis, Aloyzo ir 
Aušrelės sūnus, gegužės 11 d. 
baigia Emerson kolegiją, 
gaudamas bakalauro laipsnį 
iš komunikacijos mokslo. 
Sveikiname Algį ir jo tėvelius, 
su laukus ius tos džiaugs
mingos dienos. Algis yra rim
tas jaunuolis, labai gražiai 
kalba lietuviškai. Sėkmės 
Algi, ilgam, sunkiam gyveni
mo kely je , n e s l engvo 
gyvenimo dar niekas neturė
jo. 

ELENOS 
VASYLIŪNIENĖS 

PAVEIKSLU PARODA 
E l e n o s V a s y l i ū n i e n ė s 

paveikslų paroda prasidėję 
gegužės 11 d. Tęsis dvi savai
tes iki gegužės 23 d. Paroda 
vyksta Cambr idge Public 
Library galerijoje. Parodos 
atidarymas įvyko gegužės 13 
d., trečiadieni, 4 ir 6 vai. p.p. 
Buvo ir vaišės. Parodą ruošia 
Cambridge Public Library 
komitetas parodoms ruošti. 

Visi kviečiami atsilankyti. 
"E. V. 

RENGINIAI 

Birželio 7 d. LB Bostono 
apylinkės metinis s-mas (tuoj 
po 10:15 vai. r. pamaldų) Šv. 
Petro parapijos salėje. 

Briželio 14 d. Tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimas. 
10:15 v.r. šv. Mišios Šv. Petro 
bažnyčioje. Po pamaldų minė
jimas parapijos salėje. 

Rugsėjo 12 d. Tautos 
šventės minėjimas Bostono 
Lietuvių salėje. 

Rugsėjo 20 d, 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo rudens koncertas, 
kuriame programą atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas. 

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet 
sol. Lilijos Šukytės koncertas, 
rengiamas Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimo komiteto 
Bostone. 

Spal io 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje Mišios, 
aukojamos kardinolo Bernard 
Law, minint Lietuvos krikšto 
sukaktį. 4 vai. popiet banke
tas Lantaną restorane Ran-
dolphe. 

Spal io 11 d. 3 vai. popiet 
First & vSecond Church audi
torijoje Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertas,, rengia
mas Lietuvos krikšto minė
jimo komiteto. 

Lapkričio 7 d. 6:30 vai. 
vakaro (Sandaros salėje, 30 
Intervale) Brocktone metinis 
Balfo 72 skyriaus banketas. 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E j ) 

KASA Lietuvių federalinė Kredito Unija 
auga ir plečiasi KASA Ieško BUHALTE
RIJOS specialisto (accountlng-
bookkeeping) dirbti ne pimą laiką. Pa
lankios sąlygos ir darbo valandos. Kreipki
tės Į Čikagos skyriaus vedėją KASA, 2615 
W. 71 St., Chicago, II 60629, tel. 
737-2110. 

REAL ESTATE 

FOR RENT 

m miš. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
S. BACEVIČIUS 

BELL-BAGfc REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 
BRlGHTON PARKE 

išnuomojamas 4 kamb. apšildomas 
butas 1-mam aukšte. Skambinkite 
vakarais 

247-3777 

VASARVIETĖ — LAKESIDE, Ml ar
ti Pebble House. Graži, 2 mieg., nau
jai atremontuota. 1 blokas nuo priva
taus p iažo tarp gegužes - rugsėjo už 
S1.400 mėn. arba $365 sav. Skambin
kite Ritą šiokiadieniais po 5:30 va i . 
PP-

(312) 4».-;-4465 

69 ir Rockwell apyl. išnuomojamas 
3'/2 kamb. apšildomas suaugusiems 
butas. Virimui pečius — šaldytuvas. 
S250 mėn — 1 men. užstatas. Skam
binkite 

434-7981 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
_ . . _ 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies \' automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 9 5 t h St reet 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-296U 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRI I . .S REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

BUVUSI KALINĖ 
PROFESORĖ 

Irina Ratušinskaja. kuri 
daugiau kaip trejus metus 
praleido Sovietu vergų darbo la
geryje už antisovietinc poezija, 
dabar yra JAV se ir ją Nor-
thvvestcr universitetas pakvie
tė metus laiko skaityti paskai
tas slavu literatūros ir kalbos 
departamente. Sutarta, kad ji 
čia profesoriaus iki 1988 m. 
biržeiif) mėn. 

Kurie domisi namų kainomis Čikagos 
mieste a'Da pietvakariniuose prie
miesčiuose ir norėtų pagelbos 
nuspręst; ką pajėgtų pirkti, dėl ma
lonaus, sąžiningo ir profesionalaus pa
tarnavimo, prašom kreiptis [ RIMĄ 
NOVICKĄ — REALTOR 

Gf»J0. 21. A. ROSECKY 
REALTY, INC. 

RIMAS NOVICKIS 749-2100 
Jūsų namų Įkainavimas nemokamas. 
Galime rasti naujus namus nuo Flori
dos iki VVisconsino. 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vs parūpins geriausias sąlygas!! 

Unas Gylys 
Algis Ueponis 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
Neapmokamai įkamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel . 585-6624 po 5 va i . vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

84 ir KEDZIE — savininkas parduo
da 3 mieg. mūrinį labai švarų namą* 
Galima tuojau užimti. Skambinkite 
angliškai. 

582-0349 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

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

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZFNO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 454S West «Vd Street, 
€hif?30, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokeseto. 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 

PO KONCERTO 

Gegužes 2 d. Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų choro, 
vadovaujamo muzikės O. 
Keršytės, šaunus koncertas. 
Svečių prisirinko pilna salė. 
Juos visus lietuvių ir anglų kal
bomis pasveikino choristas R. 
Jokubauskas. Jis vadovavo ir 
programai. 

Choristai linksma šypsena 
veiduose, svečiams plojant, 
įžygiavo į salę. Eisenos gale — 
choro pirm. A. Glodo lydima, 
choro dL agentė muz. O. Keršytė; 
rimta, susimąsčiusi, nes ji neša 
visą atsakomybę už koncertą. 
Programos vedėjas paaiškino, 
kad jubiliejiniuose Lietuvos 
Kr ikš to ir arkiv. Jurgio 
Matulaičio Palaimintuoju pa
skelbimo metuose koncertą pra
dėsime giesme „Šiluvos Marija" 
— A. Mikulskio. Giesmės žo
džiai jaudinantys. Tolimesnėje 
programoje dainos: „Ar aš tau, 
sese, nesakiau", — liaudies 
daina. „Aras" — V. Gorinąs, 
dedikuota Maironio Parko pirm. 
K. Adomavičiui ir jo žmonai T. 
Adomavičienei, „Motinėlė", — 
l iaudies daina, dedikuota 
visoms motinoms, artėjančios 
Motinos dienos proga. 
„Gimtinė" — T. Makačino, solo 
partiją atliko sol. V. Roževičius. 
Po trumpos pertraukos choras 
pradėjo antrąją koncerto dalį 
daina: „Aušta dienos", — T. 
Makačino. „Nemunėli", — A. 
Bražinsko. ,,Always" — I. Berlin 
— dedikuota choro dirigentei 
muz. O. Keršytei. „Lauksiu 
tavęs a te inan t" , — A. 
Raudonikio, ir paskut inė 
„Pajūry". — liaudies daina, 
pritariant gitara E. Kosknvski. 

Choro dirigentei muz. O. 
Keršytei buvo įteikta raudonų 
rožių puokštė. Publikai plojant, 
choras priedui sudainavo „Oi, 
Lietuvos kareivėliai" — S. Šim
kaus. Dabar ir choro dirigentės 
veide suspindėjo šypsena, nes 
koncertas atliktas pasigėrė
tinai. Tai nuopelnas dirigentės 
muz. O. Keršytės, kuri kartu su 
dainą mylinčiais vyrais aukoja 
daug darbo valandų, kad 
gražiomis dainomis (o baž
nyčioje per šv. Mišias gies
mėmis) džiugintų mus. Ji čia 
gimusi lietuvaitė, bet pamilus 
Lietuvą ir lietuvišką dainą, 
giesmes. Jeigu jos neturėtume, 
nebūtų ir šio gražaus vyrų 
choro, o tada mūsų telkinio 
lietuvių gyvenime būtų didelė 
tuštuma. Tad branginkime, ger
bkime ir mylėkime ją, supras
dami jos pasiaukojimą. Jai 
tikrai nelengva dirbti su 25 
vyrais, o šis darbas gi nėra jos 
pragyvenimo šaltinis. Tenka 
džiaugtis, kad choristai, supras
dami jos sunkų darbą, gėlėmis 
apdovanojo jos mamytę Oną 
Keršienę. 

Buvo prisimintos ir gėlėmis 
apdovanotos mirusių choro na
rių žmonos: I. Parulienė. V. 
Alytienė, E. Alavošienė ir 
Tamulevičienė. Žodį tarė (giliai 
susijaudinęs) Maironio Parko 
pirmininkas, vyrų choro garbės 
narys K. Adomavičius. Jis 
pareiškė, kad gegužė — 
gražiausias metų laikotarpis, o 
koks jis gražus tėvynėje 
Lietuvoje: medžiai sprogsta, 
gėlės žydi, paukšteliai čiulba. 
Tėvynes meilę choras išreiškė 
savo dainomis, įdedamas dauji 
darbo, o ypač choro dirigentė 
muz. O. Keršytė. 

Programos vedėjas padėkojo 
pirmininkui Kaziui Adoma 
vičiui už nuolatinę choro globą 
(veltui teikiant repeticijoms pa
talpas) ir už visokeriopą para 
mą. Pirmininko žmonai Teresei 
Adomavičienei choro pirmi 
ninkas Algis Glodas įteikė 
gėlių. 

Maironio Parko virtuves per
sonalas visiems paruošė vaišes. 

prieš kurias maldą sukalbėjo 
Šv. Kazimiero parapijos kleb. 
kun. A. Miciunas. MIC; jis yra 
choro globėjas. Pasivaišinus visi 
linksminosi ir šoko. 

J . M. 

MAIRONIO PARKAS 

Maironio Parkas yra Lietuvių 
Labdaros dr-jos nuosavybė, 
kurios vadovybė renkama dve
jiems metams. Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį įvyko rinkimai. 
Perrinkta ta pati. Pirmininkas 
ir parko reikalų vedėjas K. 
Adomavičius, vicepirm. — A. 
Glodas, sekr. — O. Bender, ižd. 
— M. Scigla. finansų rast. — O. 
Keršienė, jos padėjėjos: T. 
Adomavičienė ir A. Lozo
raitienė. Revizijos komisija: St. 
Walinskas ir E. Valion. Tvarkos 
prižiūrėtojas V. Pajeda. 
Virtuvės vedėja T. Jaku
bauskienė. Direktorių taryba: 
V. Ivaška. R. Jakubauskas, A. 
Klimas, K. Kulikauskas, P. 
Molis, B. Naras. G. Račiukaitis 

DRAUGAS, trečiadienis, 1967 m. ^egu/es mėn. 13 d. 

Lietuvių Labdaros Mairon.o Parko dr-jos Wor*estei, Ma., valdyb I trybus direktoriai 
. \uoit . K. r a r K r r 

į susirinkimus nežiūrint kelio sveikatos departamento reika-
atstumo. lavimanis. Inspektoriai atvykę 

Draugija pagal įgalės remia pa t ikr in t i visada r a n d a 
u J W .x ~. .„^ t ,__ lietuvišką veiklą. Gauna labai pasigėrėtiname stovyje už-
Kazimiero parapijos salėje daug laiškų ne vien iš lietuvis- laikomas virtuves, 
sušaukė ypatingą Lietuvių Lab kų organizacijų, kitų institucijų, Salių sienos papuoštos lietu-
daiyti Maironio Paiko statybos, bet ir iš kitataučių. Jie visi viu dailininkų paveikslais , 
susirinkimą, kuris nutarė su- prašo finansinės paramos. Drau- Tarpe ju didingas poeto prel. J. 

viams nelaimė. Ypač tai per
gyveno pirm. K. Adomavičius. 

1974 m. sausio 8 d. val-
dvba ir direktorių taryba Šv 

[olis, B. Naras. G. Kačiukams. s u s į r įnkimą, kuris umare su- p r a s o n n a n M . ^ ^ — ~ . « " T . . \ ic;*»Uvi«»na 
Vasario 8 d. ,vyko vadovybes £ £ £ £ » P a , . k „ statybos gijos naru, vaikai. Kone stud,- J ^ ^ ^ * ^ * * ^ 

.- J J -:_•:_ - „. ,r » J :.,„:„ , , n i , M « totr.n^. kiekvie- kar ta , Kai v\ivat,a pa iou^ . priesaika ir pietūs didžiojoje 
parko salėje. Dalyvavo arti 200 
svečiu. Prisaikdino Šv. Kazi
miero parapijos kleb. kun. A. 
Miciunas, MIC, pasveikino, 
palinkėjo sėkmės ir Dievo 
palaimos ateities darbuose. 
Sveikino miesto valdžios pa
reigūnas, geras lietuviu bičiulis, 
T. Early, kurio žmona ne tik 
lietuvė, bet ir Moterų sąjungos 
5-tos kp. narė. Valstijos atsto
vas W. Gludis iskėiė gražiu? 
draugijos atliktus darbus, ypač 
pirm. K Adomavičiaus suge 
bėjimą v- - amaniai ir energin
gai per - gelį metų vadovauti. 
Lietuvos vyčių26-toskp. vardu 
sveikino pirm. R. Pinkus, o 
Lietuvių klubo — pirm. St. Wa-
linskas. Pabaigoje žodį tarė 
pirm. K. Adomavičius, šias 
pareigas einąs 25 metu?: 
padėkojo valdybai, direktorių 
tarybai už artimą bendradar
biavimą, kvietė vieningai toliau 
visiems dirbti, nes tik visų ben
dras darbas duoda gražius 
vaisius. Po to — vaišes, šokiai 
nuotaikingas visu pabendravi
mas. 

Pirmininkas K. Adomavičius 
šioms pareigoms buvo išrinktas 
1964 m. Pirmasis jo rūpestis 
tada buvo išmokėti turimas 
skolas. Valdyba ir direktorių 
taryba ėmėsi iniciatyvos ir 
jiems pavyko greitu laiku tai 
padaryti. 

1968 m. patalpos didinamos. 
Čia išsivystė plačios apimties 
kultūrinė veikla. Pirmininkas 
K. Adomavičius veiklą stebėjo 
ir pamatė, kad nėra pakan
kamai vietos. Nusprendė 
turimas patalpas praplėsti. 
Valdyba ir direktorių taryba 
pritarė. 

1973 m. praplėtimo statyba 
pradėta. Ją vykdė kontraktorius 
v. Gedmintas, bet neteko už
baigti, nes tais pačiais metais. 

komitetą. Pirm K. Adoma- juoja universitetuose, kiekvie 
vičius pareiškė, kad dirbsime iš neriais metais gauna stipendi-
visų jėgų. kad tik greičiau j a s . Jų susidaro nemažas 
„prikeltume" Maironio Parką iš skaičius. Draugijos vadovybė 

kada daugelis važiavome i 
Kazimiero par. bažnyčią Ber
nelių Mišioms, Maironio Par
kas paskendo dūmuose ir lieps
nose. Tai buvo skaudi lietu-

griuvėsių ir pelenų, nes gaisras 
sunaikino, ne tik pastatą, bet 
viską, kas jame buvo. 

1975 m. po sunkaus ir kieto 
darbo. visų džiaugsmui, 
balandžio 5 - 6 dienomis įvyko 
naujųjų Maironio Parko pasta
tų atidarymas, kuriuo didžiuo
jamės ir gėrimės ne tik mes. 
Naujosios Anglijos lietuviai, bet 
ir svečiai iš įvairių vietovių, o 
taip pat ir kitataučiai. 

Šiose patalpose vyksta visas 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Lie tuviškiems renginiams 
salėmis leidžiama naudotis vel
tui ir dar padaromos ir kitos 
galimos nuolaidos. Jas nuomo
ja ir kitataučiai. Jiems patinka 
ne tik salių puošnumas, bet ir 
virtuvės perseonalo gaminamas 
maistas, ir tai visa daroma labai 
prieinamomis kainomis, todėl 
salės visada yra užimtos. Norint 
viena ar kita pasinaudoti, 
būtinai reikia užsisakyti prieš 
metus laiko, ir tai kartais ne 
visada pavyksta gauti. Maistą 
gamina lietuvės moterys, stalus 
aptarnauja taip pat lietuvaitės, 
o barus lietuviai vyrai. Visas 
darbo personalas — lietuviai, čia 
gimusieji ir atvykusieji po 
antrojo karo. bet visi artima: 
bendradarbiauja. 

Šiais moderniais laikais, 
galima sakyti, visos lietuviškos, 
katalikiškos organizacijos de
juoja silpnėjančia veikla, 
mažėjančiu narių skaičiumi, 
Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko dr-ja šios problemos 
neturi, nes yra tiek norinčių 
įstoti, kad užpildę įstojimo lapą 
turi laukti eilėje, kol bus priim
ti. Laukiančiųjų eilę sudaro ne 
tik vyresnio amžiaus žmonės, 
bet ir jaunimas. Ši draugija ap 
jungia ankstyvesnius ir naujuo
sius ateivius. Nemažas skaičius 
narių yra ir iš aplinkinių 
lietuvių telkiniu. Jie atvažiuoja 

stengiasi visų prašymus pa
tenkinti, taip per metus stipen
dijoms ir aukoms lietuvybei 
išleidžiama nemaža suma. 

Pirmininko K. Adomavičiaus 
žvali akis greitai pastebi parko 
pastatui reikalingus patai
symus ar patobulinimui. Pra
ėjusiais metais įtiesti nauji 
kilimai, žemutinėje salėje idėtos 
naujo:- lubos, virtuvėse įvesta 
oro vėsinimo sistema. Virtuvės 
įrengtos moderniškai ir pri 
taikytos visiems šių laiku 

kartą, kai vyksta paroda 
draugijos vadovybė nuperka 
aukšto meninio lygio paveikslą. 
(> kartais ir daugiau. 

Finansinė draugijos padėtis 
aukš tame stovyje. Tai 
nuopelnas, energingo, suma
naus pirmininko K. Adomavi
čiaus ir visos vadovybės. Didelį 
įnašą j Maironio Parką yra 
Įdėjus, O. Keršienė, daugelį 
metų einanti finansų rašti
ninkės pareigas ir tą darbą 
atliekanti tiksliai ir sklan
džiai Sekretorė O. Bender, čia 
gimusi lietuvaite, gražia lietu
vių kalba rašo protokolus. Iždi
ninkas M. Scigla į kiekvieną 

susir inkimą a te ina , dideliu 
portfeliu nešinas, nes jam tenka 
išrašyti reikalingus čekius, šį 
darbą atlieka labai atidžia 
keliolika metų. A. Glodas — 
vicepirm.. neišsemiamos ener
gijos ir jėgų asmenybė. Valdyba 
ir direktorių taryba kruopščiai 
atlieka jiems pat ikėtas pa 
reįgas. o juos visus jungia pirmi
ninkas K. Adomavičius. 

Daug darbo ir sveikatos Mai 
romo Parko gerovei pašventė 
a.a. Alfonsas ir a.a. Elena Kau 
ševičiai. A. Kauševičius daugeli 
metų buvo parko reikalų vedė 
jas. Jo žmona Elena — vyriau 
sia virtuvių šeimininkė. Jos pa 
stangų dėka daugelį metu 
virtuvių pajamos sudarė dideli 
įnašą į draugijos iždą. 

Netoli parko pastato stovintis 
gyvenamas namas prieš keletą 
metų pagrindinai pertvarkytas, 
atremontuotas; jame gyvena J 
ir A. M a s k e l i ū n a i , parko 
prižiūrėtojai. 

Maironio Parką 1923 m. nu
pirko tuometinis Sv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. K. 
Jakai t i s . Įgytoji nuosavybė 
didžiojo Lietuvių tautos poeto 
Maironio garbei buvo pavadinta 
jo vardu. Parapiečiai prisimena 
laikus, kada, prisidarę sumuš
tinių, kartu su kleb. kun. J. 
Jakaičiu važiuodavo valyti 
Maironio Parką. 1924 m. įvyko 
parko atidarymas. Čia buvo 
rengiami Šv. Kazimiero parapi 
jos organizacijų gegužinės-pik-
nikai ir net didesni suvažia
vimai. Jie visi kleb. kun. J. 
Jakaitį prisimena su meile ir 
pagarba. 

Šiais Jubiliejiniais Lietuvos 
Krikšto jubiliejaus ir arki
vyskupo Jurgio Matulaičio Pa
laimintuoju paskelbimo metais 

prisiminkime, kad 1926 m. Mai
ronio Parke lankėsi arki 
vyskupas Jurgis Matulaitis. 
1931 m. vyskupas Petras Bučys. 
1976 m. entuziastingai buvo su
tiktas ii pagerbtas Simas 
Kudirka. 

1982 m. Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko dr-jos vadovybė 
surengė didingą nemirštančio 
Lietuvių tautos dainiaus, poeto 
prelato J. Maironio-Mačiulio 
120 metų nuo jo gimimo ir 50 
metų mir t ies sukakčių 
minėjimą. 

Maironio Parkui linkima dar 
ilgus metus būti lietuvybės ir 
mūsų kultūros židiniu. 

J . M. 

BRANGIOS 
AUKSINĖS PANDOS 

Kadangi Kinų Liaudies 
Respublika labai apriboja savo 
auksinių monetų tiražus, jos yra 
pasidariusios ir retų pinigu 
rinkėjų objektu. Iš jose vaizauo-
jamo meškino, jos vadinamos 
pandomis. Šių vienos uncijos 
aukso pinigų 1987 m. bus nu
kalta tik 250,000 uncijų, kas 
veik garantuoja jų išpirkimą 
tais pat metais. Kaip ir kitų 
auksinių pinigų, pandų pradine 
kaina nustatoma pagal aukso 
kainą Londone, pridedant dar 
tarp bc'< ir 10^ premija. Tačiau 
dėl jų retumo, pandų kaina yra 
tenomenaliniai iškilusi. 1982 
m., kai pandos buvo pirmą kart 
išleistos, vienos uncijos pinigas 
kainavo 410 dol. Šiandien tas 
pinigas jau perkamas už 
ma ;;.ausiai 1.620 dol. Pandų yra 
ir ' itų svoriu. Palyginimui. 
JAV savo auksinio erelio vienos 
uncijos pinigų 1986 m. išleido 
1.3 milijonus. 

Lietuviškų Knygų klubo išleistų leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

Buvo Dahar 

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS MA
TULEVIČIUS. Gyvosiom krikšėu.nybės apaštalas. 
Dr . Antanas Kučas. 592 psl. 1979 

ABRAOMAS IR SŪNUS - Aloyzas Baronas . Premi 
juotas mmar.as. 206 ps!. 1973 

AIŠVIDO PASAKOS - Antanas Giedrius. 140 psl 
1972 

AIDAI IR .ŠKŠĖLIAI - Vacys Kaval iūnas . Premi 
juotas r"rp..j.r:as. 234 psl. 1972 

ATSIMINIMAI - Mykolas Krupavičius. 364 psl 
1972 

ALIJOŠIAUS LAPAI - Dr. S. Aliūnas. Humoristiniai 
eilėraščiai. J* 7 psl. 1975 

ALŠĖNU KUNIGAIKŠTYTĖ J o n a s Vizbaras 
Sūduvas . F emijuot-;.- romanas. 288 psl. 1981 

AUKSO ŽĄSIS - Birute Pūkelevičiūtė. Pasakiška 
trijų Tėiksmų komedija. 159 psL 1965 

ANGLU NOVELE - sudarė Povilas Gaučys. Anglu 
rašytoju :-.'••• lių antologija. 459 psl. 197* 

ATSIMINIMAI VYSK. P . BUČIO - red. J . Vaišra . 
I dalis. Pasiruošimas darbui 320 psl. 1966 

ATSIMINIMAI VYSK. P . BUČIO red. J . Vaišno-

r a . 11 dali- Darbo ba;i • > ' , < * 1966 
Eilėraščiai. AUKSO RUOUO - Mykolą* Vai tkus . 

1950-1952 i20 psl. 1955 
DEBESYS IR PROPERŠOS - Pe t r a s Melnikas . 

Romaną . 29" psl 1977 
DABARTIES Si TEMOSE - Bronius Z i i i r i i l . 

Premijuota.- reikalas. 187 psl. 1967 
DAILININKO ŽMONA - Juozas l ininis . Romanas. 

218 psl. 1970 
DIDYSIS INK^ 1/1 TORIUS - A. Macoina. Dievo ir 

žmoua-'-- : kiai pasaulio istorijoje. 221 psi. 1950 
DR. KAZYS IMU N'GELIS Gyvenimas ir <lnrbai. K. 

A. Girvila<. 214 psl. 1971 
GREITKEMS - Vytautas Vol*>rtas. Romanas. 242 

ps! 1964 V v tautas Veler tas . GYVENIMAS YRA DAILUS 
Romaną l psl. 1964 ^ , . " , " o ^ 

GĘSTANTI SA* LiLMetaenys. J u r g i s Gliaudą. 11* 
psl. 1954 • , ' 1 Q — 

GUNDYMAI -loias Gailius. Apysaka 113 ps!. 19o< 

HESTERA - Vacys Kaval iūnas . Romanas. 183 psl. 
1974 "' 

I*G \NYMO KELIAS. Filotėja. Šv. Pranciškų -
Red k u n dr. K. A. Matulaitis. MIC. 336 ps!. 
1967 . . , */ 

ISPANU NOVELES - Ispanu rašytoių novelių ant 
logija SiH„ ' Povilas Gaučys . 186 psl !"80 

KETURI G A M TOJAI - Mykolas Vai tkus. Ai-. 
minima; 180 psl. 1960 ""mmli.mi 

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE -
Mykolas Krupavičius. 719 psl. 1961 . . . • 

KOL ESU ČIA Burgis Jankus . Pasakojimą- 37C psl. 
1979 _.. . ' 

KIŠKUČIO VA!T)LNĖS - Stasys Džiugas, t i ' e 
raštiai mari- j — » H ^ i d a . 60 H I W 
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GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
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4 3 4 8 S. California Avenue 
Telefonas - 523-0449 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 
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S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 \Vest r>9th Street — Tel. RE 7-1213 

1 102K S->uthwest l luy. . Pa los Hills, Illinois 
le i . — 971-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 
Telefonas - 662-1003 

Lietuviu Labdaros Maironio Parko dr-jos Worcestor, Ma . pirm. K. 
Adomavičius, finansy rast. padėjėja T Adomavičiene ir vicepirm A. 
G l o d a s Nuotr K. Parker 

Pas taba : 1 
^ave sąskaita ~ 

kant knygas per pastą, pinigu nesiųsti 
-iraą išsikirpkite ir pasilaikykite 

užsimokėsite 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gegužes mėn. 13 d. 

x Lietuvių kilmės vaikų 
stovykloje, jei ji bus. bus pra
vestas visas lietuviškų vestuvių 
paprotys nuo kvieslio iki pirš 
lio korinio ir smagių vestuviniu 
baigtuvių. Angliškas tekstas 
paruoštas Rasos Poskočimienės. 
muzikinei daliai vadovaus 
muzikė Jūratė Veblaitytė-Licht-
field iš Rochesterio. N.Y., vestu
vinius šokius paruoš Auksė 
Bankaityte iš Clevelando. 

x Mariaus Katiliškio kūry
bai skiltą vakaronę ruošia Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas penktadieni, gegužės 15 
d., 7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus sutikta dr. Violetos 
Kelertienės redaguota knyga 
..Išėjęs negrįžti: Marius Katiliš
kis gyvenime ir kūryboje". 

x Šiais metais sueina 10 
metų nuo a.a. Eugenijaus 
Kriaučeliūno mirties. Šv. Mišios 
bus atlaikytos Jėzuitu koplyčio
je gegužės 24 d. 12:15 vai. p.p. 
Tuoj po Mišių Jaunimo centro 
apatinėje salėje bus premijos 
įsteigimo dešimtmečio mineji-
ms ir dešimtosios premijos įtei
kimas laureatui Tadui Gin
tautui Dabšiui iš Los Angeles. 
Ca. Kriaučeliūnu šeima prašo 
visus prisiminti jų mylima sūnų 
ir broli maldose ir dalyvavimu 
pagerbti premijos užsipelniusį 
jaunuolį Tada. Įėjimas laisvas. 

x Po įvairiausių /aid:~nų, 
pasirodymų, pasivažinėjimų ir 
laužo jaunimas kviečiamas 
užbaigti savo jėgas šokant pagal 
populiaraus ..Gintaro"' orkestro 
melodijas. Šis pasilinksminimas 
bus birželio 13 d. Ateitininkų 
namuose per Dainavai skirta? 
Jonines. 

x Marąuet te Pa rko Lie
tuvių namų savininkų susi
rinkimas bus ateinantį penkta
dieni, gegužės 15 d.. 6:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos koncertas 
bus šį ketvirtadienį, gegužės 14 
d.. 7:30 vai. vak. mokyklos 
salėje. Orkestrui vadovauja 
muz. C. Stefan. 

x ..Krikščionybė Lietuvo
je", nuo priešmindauginiu ligi 
šiu laiku, kolektyvinis lietuvių 
autorių veikalas, red. prof dr. 
V Vardžio. už kelių savaičių jau 
išeina iš spaudos. Bus apie 670 
psL, il iustruotas, kietais 
viršeliais. Dabar užsisa 
kantiems 20 dol. (USA) su per
siuntimu. Iš spaudos išėjus — 25 
dol. ir persiuntimo išlaidos. 
Užsakymus siusti: Br. Poiikai-
tis. 7218 s. Fairfield. Chicago. IL 
60629. USA. , , . 

'sk> 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 6d St., Chicago, II M f 0 

lel. — "Th-ii*,; 
14*X) S. Bell Rd., I.ockport. II 60441 

Tel 460-48*6 
\dlandos p.iKjl -•jsitArima 

x „Tulpė-Times'*, Lietuvių 
Bendruomenės Seattle skyriaus 
biuletenis, gegužės Nr. 2. 
pasiekė redakciją. Š iame 
numeryje yra daug intbrmacajos, 
liečiančios Seattle lietuvius, jų 
šeimas ir aplamai lietuviškus 
reikalus. Šiuo metu Seattle. 
\Va., apylinkės valdybų sudaro 
pirmininke Ina Bertulytė-Bray, 
vicepirm. Virginija Strasevičiū-
tė-Metz. sekr. Marija Petruly 
tė-Strickland. ižd. Gediminas 
Morkūnas . La ikraš tė l į re
daguoja, Violeta Sandra Kuprė-
naitė ir Zita Petkiene. 

x A.L.R.K. Moterų sąjun
gos Chicagos apsk r i t i e s su
važiavimas bus ateinantį sek 
madienį, gegužės 17 d.. 1 vai. po 
pietų Ramunės restorane. 2547 
W. Lithuanian Plaza Ct. <69th 
St.i. Chicagoje Suvažiavimą 
globoja 49-ta kuopa, pirmi
ninkaujama Antaninos Balei-
šienės. Visos kuopų atstovės 
kviečiamos dalyvauti. 

x Lietuvių fondas 1987 me
tams paskirstė 255.000 dol. pa
remti lietuviškam švietimui. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. « » t h S t r e e t 
( L i t h u a n i a n P l aza Court ) 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel . 778 -0800 

Kasdien l—8 vai. vak 
Šeštadien) 9 v r. iki 1 v.p.p 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS K. OSTTS 
201 K. Orderi A v c , Ste. 18-2 

Hinsdaie. II. 60521 
Tel. Ofs :i25-3I57 
Tel Re/. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 

x Mokslo metų užbaigimas 
Dar iaus Girėno lit. mokyk
loje bus šį šeštadienį, gegužės 
16 d. I mokykla atvykstame 9 
vai. ryto. Prašoma nesiveluuti. 
Mokiniai eina į klases, o tėveliai 
prašomi atvykti į -Jaunimo cen
tro kavinę, kurioje 9 vai. r. pra
sidės svarbus tėvų pasitarimas. 
Visi tėvai būtinai prašomi daly
vauti. 11 vak. r. Jaunimo cen
tro mažojoje salėje bus iškilmin
gas mokslo metų užbaigimas, 
absolventų išleistuves ir pa
bendravimas. Tėveliai, rėmėjai 
ir svečiai kviečiami. 

x Pu tnumo seselių rėmėjų 
Chicagos skyriaus susirinkimas 
bus birželio 7 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje po 8 
va i . šv. Mišių parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišios bus laiko
mos už gyvus ir mirusius 
rėmėjus. 

x P e t r a s K a u š a s iš 
Chicagos, po ilgesnių atostogų 
Miami Beach. Florida, grįžo i 
Chicagą. pakeisdamas „Drau
go"" siuntinėjimo adresą, pridėjo 
ir 10 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Flor idos LB Auksinio 
kultūros ir visuomeniniams k ran to apyl inkė Pompano 
reikalams. Pagrindinis kapita
las 3.664.102 dol. yra nepalies 
tas . Iš viso j a u i šda l in ta 
2.017.586 dol. 

Beach. Fla.. valdybos pirmi
ninkas dr. L. Bajorūnas atsiuntė 
50 dol. auką su laiškučiu: ..LB 
Floridos Auksino kranto 
apylinkes valdyba paskyrė 50 
dol. auką Jūsų lietuviškam dar-

x „Kernavės" skaučių tun 
to sueiga bus šį sekmadienį, 
gegužes 17 d. Visos kernavietės b u i Paremti... Linkiu sėkmes . 
uniformuotos renkasi 9 vai. r. ^ j į * " 8 ^ UŽ rėmim s a V 0 B 

Jėzuitu koplyčioje — organizuo- s P a u d o s -
tai dalyvausime 9:15 vai. r. šv. 
Mišio.-e. Po pamaldų iškilminga 
sueiga ir mamyčių pagerbimas 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Tėveliai, ieimu nariai, o ypač 
mamytės ir močiutės kviečia 
mos dalyvauti. 

x J o n a s J o n y n a s , Meriden. 
Conn.. Vilius A. Juška. \Vinter 
Haven. Fla.. Kostas Juškaitis. 
Chicago. 111.. Kazys Gasiūnas. 
York. Pa., Ju rg i s Okunis , 
Flushing. N.Y., kiekvienas at
siuntė po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuo
širdus ačiū. 

x Dr. S. J a n k u s , Golconda, 
111.. V. Dzigas. Omaha. Nebras-
ka. Frank. V. Razgaitis, Seven 
Hills. Ohio, Jonas Veiveris. Chi
cago. 111.. pratęsdami ..Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Pa lm Beach LB apylin
kės valdybos pirmininkas dr 
Jonas Šalna. Palm Beach. 
Florida, rašo: ..Kiek yra svarbi 
lietuviškos spaudos reikšmė 
lietuviškam gyvenime, tiek 
svarbi jo finansinė padėtis. 
Palm Beach Lietuviu Bend
ruomenė aukoja nors n 
mažą auką. bet su giliu pajau 
timu dabart inės padėties". 
Nuoširdų5: ir didelis ačiū už 100 
dol. čekį. 

x KASOJE labai palankio
mis sąlygomis galite gauti 
asmeniška paskola. Už paskolas 
iki 15.000 dol. tik 10 r; . Gauta 
paskolą galit" panaudoti kre-
dito kortelių skolų arba kitu 
susidariusiu išlaidu paden
gimui. Reikalingas užstatas. 
KASA. Lietuviu Federalinė 
Kredit Unija. 2615 VV. 71st 
Street. Chicago. IL 60629. tel. 
737-2110 ir Cicero 1445 So. 50th 
Avenue. tel. 656-2201. 

(sk.) 
x Dr. Albinos Prunskienės 

medicinos p rak t ikos kabine
tą, 2659 \V. 59 St., Chicagoje. 
nuo gegužės 11d . perima dr. 
Fvelyn G. Basco. Specialybė 
šeimos ir vidaus ligos. Priėmi
mo vai : pirm. ir penkt. nuo 2 5 
vai. p.p.. antr ir ketv. nuo 4-7 
vai. p.p. Tel. 737-881 H. 

•sk.) 
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x D. Z a k a r a s , Sun City, 
Arz.. parėmė ..Draugą'" visa 
šimtine ir pratęsė prenumeratą 
1987 metams . D. Zakarą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už mielą paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Kun. Simonas Morkū
n a s . Šv. Kazimiero para
pijos klebonas. Sioux City. 
Io\va, mūsų didysis „Draugo" 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine ir prierašu: 
,,Siunčiu ..Draugo" prenumera
tos mokestį už 1987 metus. 
Gražios Dievo palaimos 
..Draugo"' darbuotojams ir 
rėmėjams*'. Kun. S. Morkūnui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x V. P a u l i u s , Allendale. 
N.-J., nuoš i rdus . .Draugo" 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą 
su 160 dol. čekiu jo stiprinimui. 
V. Paulių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auka tariame nuoširdų ir dideli 
ačiū. 

x Kun. E. Statkus, Grand 
Rapids. Mich., Jonas Pileckis, 
Schaumburg. 111.. J. Gudėnas, 
St. Petersburg Beach. Fla.. An
tanas Osteika. Vvarren, Mich.. 
Jurgis Gepneris. Union Pier, 
Mich.. Petras Normantas. Eliza-
beth. N.J.. Henrikas Laucius. 
Burbank, 111.. Irena Kerelis. 
Palos Park. 111.. Vytautai Ras
toms. Marstons Mills. Mass., J. 
Gramas, Oak Lawn. 111., Liud
vikas .Špokas. VVoodhaven. 
N.Y.. Juozas Paškevičius. 
Chicago. 111., G. Budraitis, Har-
bert. Mich.. pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas paau 
kojo po 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių ar kaip auką 
dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x Aldona Kamantas, Dow-
ners Grove. 111.. Z. Budelskis. 
Schiller Park, 111.. JHOBĮS Milas. 
Hawtorn Wood. 111.. Irena 
Vai tkus , Chicago, 111., 
Magdalena Wasiliauskis, 
Linden. N.J.. Vladas Miceika, 
Simeoe. Ont.. Kanada. Jonas 
Svera. Bloomfield Hills. Mich., 
•Jonas Balnius. St Petersburg 
Beach. Fla., S. Snialmskas. Li-
vonia. Mich.. Bronė Motušis, 

\ Greit p a r d u o d u vienos ir Cicero. 111., Vytautas P. 
dviejų šeimų namus Chicagoje Minkunas. Chicago, UI., kiek 
ir apylinkėse. Skambinkite vienas pratęsė ..Draugo" prenu-
RK MAX F I R S T . R i m a s n.erata su 10 dol. auka. už 
Stankus , tol 361-5950 arbn kalėdines korteles, kalendorių 
636-6189. ar d ienraščio stiprinimui 

^ ) Nuoširdus ačiū. 

LAIŠKAS MOTINAI 

Kai tėviškės miškais skambės 
malonios dainos 

Ir saulės spinduliai išlįs iš pilkų 
debesų, 

Sugrįšiu aš tada pasveikint 
tavęs mama, 

Gėles palaisiyt ant karių kapų. 

Kai Baltijos bar - >m skubės 
laivai į uostus 

Ir jūros -angos nuplaus 
pėdsakus „svečių", 

Sugrįšiu aš tuomet prie smėlio 
kranto 

Pabraidžiot ir parinkt auksinių 
gintarų. 

Kai vėl javų geltonos bangos 
supsis vėjuj, 

O žalios pievos ir miškai vilios 
visus — 

Sugrįšiu aš tada su rūtų 
puokšte 

Pasveikint tautą ir žalius 
laukus. 

Kai gluosnių šakos žemę glostys 
Ir krūmai jazminų vėl sužydės 

baltai, 
Sugrįšiu aš tada gimtu keliu 

dulkėtu 
Prie tų baltųjų krūmų, prie 

namų. 

Ir kai po ilgo miego kelsis 
tautos, 

Numetę sunkią vergo naštą 
nuo pečių, 

Sugrįšiu aš tada su paukščiais. 
Parnešiu laisvės juostą ant 

sparnų. 

Žiūrėk, močiut, jau gluosnių 
šakos linksta, 

Jau krūmai jazminų pilni žiedų. 
Aš prižadu, močiut, sugrįšiu. 
Prie gimto tako, prie namų. 

Žiūrėk, jau Baltija švelniau 
banguoja, 

Balti laivai jau plaukia link 
krantų, 

0 paukščiai laukia ten, kaklus 
ištiesę, 

Kol laikas bus nuskristi prie 
namų. 

Tik dar palauk manęs, mieloji 
mama. 

Dar neišeik su savo pintu 
krepšeliu. 

Nes aš tavęs tikrai nebeatrasiu 
Tenai, kur taip tylu. kur taip 

tamsu... 

Tiktai prašau, palauk manęs, 
mieloji mama. 

Tiktai prašau, palauk, močiut. 
palauk! 

Gailė Sabaliauskaitė, VIII kl., 
K. Donelaičio lit. m-la. 

PRISIMENU IR KAS 
LIŪDNA 

Švenčių metu mes niekur 
nevažiavome atostogauti, pasili
kome namuose. Kūčių vaka
rienę valgėme pas tetą. Po 
vakarienės važiavome pas 
močiute pasi imti dovanų. 
Vėliau važiavome į Bernelių 
Mišias. Kalėdų dieną vėl 
važiavome pas močiutę 
vakar ienei . Visą savai tę 
laukėme N. Metų, kuriuos suti
kome visi kartu. Po N. Metų 
buvome visi liūdni, nes žino
jome, kad reikės vėl grįžti į 
darbą ir mokyklą. 

Aurelija Kapočiūtė, 

Kai prasidėjo atostogos aš sir
gau. Kai geriau jaučiaus, atėjo 
Kalėdos. Visi draugai ir šeima 
atvažiavo švęsti Kalėdų 
švenčių. 

Buvo smagu pasikalbėti su 
draugais, valgyti gardu maistą. 

VCROueTTH Lrru*N6TiN£ MOtYBtATviD* 

Piešė Vida Gaižutytė 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinė 

o paskiau žiūrėti dovanas. Visi 
buvo patenkinti dovanomis. Pa
sveikęs , likusias atostogų 
dienas praleidau žaisdamas su 
d rauga i s krepšinį. Pr ieš 
grįžtant į mokyklą, su draugais 
buvome teatre. Buvo įdomu ir 
smagu. 

Edis Juška i t i s . 
Abu Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokiniai. 

JANITOS DŽIAUGSMAS 

Vieną kartą gyveno žmogus 
gyvulių krautuvės savininkas. 
Viena iš jo kačių pagimdė daug 
katinėlių. Vienas buvo baltas, 
antras rudas, o dar kitas juodas. 
Daug vaikų grįždami iš 
mokyklos užsukdavo į krautuvę 
pažiūrėti, ką galima nupirkti. 
Vienai mergaitei labai patiko 
gyvuliai. Jos vardas — Janita. 
J i norėjo turėti labai gražią 
katytę. 

Vieną dieną ji nuėjo į gyvulių 
krautuvę ir pamatė tuos tris 
kačiukus. Jai labai patiko, bet 
j i e buvo per b rangūs . Ji 
paklausė savininką, ar jis 
negalėtų jai padovanoti vieną 
kačiuką. Savininkas valandėlę 
pagalvojo ir mergaitei pasakė: 

— Janita, tu kasdien atei
davai į mano krautuvę ir pri
traukei daug žmonių, aš tau 
leidžiu vieną kačiuką pasiimti 
veltui. 

Janita labai apsidžiaugė ir su 
kačiuku krepšelyje labai 
linksma nubėgo namo. 
L a u r a Lapšytė, 8 sk. mokinė 

Dariaus Girėno lit. m-la. 

ŽMOGUS IEŠKO DARBO 

Vienas žmogus jautė, kad bus 
atleistas iš darbo ir pradėjo 
ieškoti naujos darbovietės, kuri 
jį priimtų. Kartą sutiko savo 
draugą ir jį paklausė, gal jis 
žino kur galima gauti darbo. 

— Taip! — tarė draugas. — Aš 
girdėjau, kad „Eagle Repair 
Shop" ieško darbininkų. Gal 
nori ten dirbti? 

— O. aš norėčiau bet kokio 
darbo, bet aš neturiu, patirties, 
kaip erelius reikia taisyti. 

PRISIKĖLIMAS 

Velykų šventės primena 
krikščionims Kristaus prisi
kėlimą iš numirusių. Verta 
prisiminti, kad tuo metu vyks
ta ir Žmogaus prisikėlimas iš 
nuodėmių. 

Per Velykas žmonės prisikelia 
ir iš visokių medžiaginių pro
blemų. Žiemos šalčiai žmones iš
vargina, tad atėjus pavasariui 
..prisikelia": gali išeiti laukan. 

pradėti dirbti, žaisti ir džiaug
tis gamtos prisikėlimu. 

Velykos yra dvigubas prisi
kėlimas: Dievo ir žmogaus. 
Žmogus po ilgos žiemos ramybės 
pabunda. Gamta, iškentėjusi 
žiemos miegą, pabunda gyvy
bei. Gėlės, medžiai, lapai, žolės 
pradeda žaliuoti ir žydėti. 
Velykos sutampa su pavasariu, 
kada pasireiškia gyvybės 
prisikėlimas išžiem ilčių. Aš 
džiaugiuos Kristaus, .ogaus ir 
gamtos prisikėlimu 

Vytautas Viskantas 
Detroito ..Žiburio" aukšt. 

lit. m-los mokinys. 
(„Žiburio Spi- dūliai") 

GALVOSŪKIO NR. 131 
ATSAKYMAS 

Paukščio vardas — putpelė 
'Quilt. 

GALVOSKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 
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atgal sudėti supjaustytas dalis 
ir suklijuoti ant lapo popieriaus. 
Štai mažojo broliuko darbas. 1) 
ado color, 2) is I on ill, 3) ail ford, 
4) not an am, 5> I go rage, 6> ash 
not wing. 7) of ail cairn. 8) I 
mean, 9) I vain rig, 10) oath 
curloan is. Padėkite berniukui 
atstatyti tvarką. 10 aškų. Jei 
pasitaikys klaidų — tiK 5 taškai. 

GALVOSŪKIS NR. 152 

Žiūrėkite brėžinį,. 

GALVOSŪKIO NR- 133 
ATSAKYMAS 

Archeologas skelbė netiesą. 
Jis negalėjo rasti pinigo su tokia 
data. Juk žmonės tada nežinojo, 
kada Kristus gims. 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

Reikia priversti vandeni 
suktis. Tada vandens paviršiuje 
pasidaro piltuvėlio pavidalo 
pagilėjimas. į kuri nukrenta 
plūde. Tada ji nuslysta nuo 
virbalo. 

(Žiūrėkite brėžinėlį) Pakeis
kite 4 sienas, šios figūros į nau
jas pozicijas, kad gautumėte 3 
kvadratus. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 153 

(Žiūrėkite piešinį) Senosios 
Romos imperijos vienas sena
torius turėjo didelį sodą aptver
tą aukšta mūrine tvora. Vidaus 
pusėje dar turėjo keletą sienų su 
septyniais var ta is , kaip 
piešinyje parodyta. Jis dažnai į 
savo sodą pasikviesdavo vergus 
ir jiems sakydavo: „Jei kuris iš 
jūsų pereisite per kiekvienus 
vartus tik vieną kartą (per tuos 
pačius vartus negalima du kar
tu eiti), duosiu jums laisvę". 
Vergas galėjo pasirinkti bet 
kokią vietą sode. iš kurios 
galėtų pradėti eiti. Negalima 
lipti per sieną. Gal pamėginsite 
pasidaryti vergu, kad galė
tumėte laimėti laisvę. (10 taškų) 

GALVOSŪKIS NR. 154 

Štai senas liaudies galvo
sūkis: ..Žmogus nešėsi kopūsto 
galvą, vedėsi vilką ir ožką. Pri
ėjo upelį. Per upelį siauras liep
tas. Visi trys negali praeiti, 
tiktai du. Žmogus galvoja: 
pernešiu kopūstą — vilkas ožką 
papjaus; pervesiu vilką, ožka 
kopūstą sugrauš"". Galvojo gal
vojo ir pagaliau sugalvojo — 
laimingai perėjo per upelį: nei 
ožka kopūstą sugraužė, nei 
vilkas ožką papjovė. Kaip jis 
tat padarė? <10 taškų). 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAS 

Tas daiktavardis buvo ket
virtos linksniuotės. Pavyzdys: 
viršus. Galininko linksnyje 
galūnė bus virš—ų. 

GALVOSŪKIS NR. 151 

Mažas berniukas paėmė nuo 
stalo lapą ir pradėjo žirklėmis 
karpyti. Grįžo iš laukojo brolis 
ir ėmė savo broliuką barti. Ten 
buvo surašyta 10 Amerikos 
valstijų (statės* jo namų dar 
bams atlikti. Liepė broliukui 

GALVOSŪKIS NR. 155 

Parašykite žodį, kuris visuo
met ištariamas blogai. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 148 

Jeigu jūs turite gerai pažįs
tamą amerikiečių šeimą, ku
rioje žmona yra gydytoja, o jos 
vyras prekybininkas. Nori tai 
šeimai p:.siųsti šventėms svei
kinimą, kaip rašysi ant voko? 
Siųsdami atsakymą, vardus ir 
pavardes galite rašyti, tokius, 
kokie jums patinka. '5 taškai" 
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