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,,LKB Kronika" Nr. 69 Eina nuo 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok k i tam! 
.Jei gali, padaugink! 

Skaitytojo laiškas 
„ Kronikai" 

(Skausmingosios sukaktys) 
(Tęsinys'' 

Labai apgailėtinai atrodo vis 
dar tarybinėje spaudoje pasiro
dančios įvairios melo apraiškos, 
stengiantis apšmeižti kunigus 
kalinius ar kitus kalinius bei 
kitaminčius. Štai neseniai 
Kauno ..Tiesos" dienraštyje 
vienas tokių melo ruporų. KKI 
marksizmo dėstytojas Jeselkis, 
bandė įrodinėti, kad kunigų — 
A. Svarinsko bei S. Tamkevi-
čiaus — veiklą tikintieji patys 
pasmerkė, kad teismo proceso 
metu visuomenė nuo jų nusi
gręžė ir pananšiai, įdomu, apie 
kokius tikinčiuosius ir kokią vi
suomenę kalv>a Jeselskis? 

Ar tai tie tikintieji nusigręžę 
nuo A. Svarinsko, kurie, 
rizikuodami savo gerbūviu ar 
net laisve, visaip ujami ir net 
terorizuojami. įvairiom 
tarybinėm instancijom rašė pro
testo pareiškimus ir surinko 
tūkstančius parašų po jais? 

Ar tie tūkstančiai pasirašiu
siųjų, reikalavusių grąžinti 
kun. A. Svarinskui laisvę, pali
ko jį vienui vieną neteisybės 
kilpose? 

Ar kun. A. Svarinską atmetė 
ta visuomenės daiis, kuri kelias 
dienas išstovėjo prie teismo rū
mų, kentėdama saugumo ir 
milicijos savivalę, patyčias ir 
net represijas: gaudynes, prie
vartinį išvežimą keliasdešimt 
kilometrų už Vilniaus, areštus 
po 10 parų ir 1.1.? 

Pagaliau, ar ir šitie tikintieji 
ir kunigai, kurie šiandien 
daugelyje bažnyčių meldžiasi už 
kun. A. Svarinską ir kt. kali
nius, nieko nenori girdėti ir 
žinoti apie jį. 

Tad apie kokį kun. A. Svarin
sko atmetimą rašė šis „Tary
binės tiesos ir tikrovės" gy
nėjas? Jeselskis. tikriausiai, tu
rėjo mintyje tuos teisminio far
so pagrindinius veikėjus ir atli
kėjus ir tą visuomenės (saugu
mo ir partinių kadrų), privers
tinai i teismo salę suvarytą dalį. 
kuri savo pritariančiais ploji
mais stengėsi nuslopinti sąžinės 
balsą dėl neteisėto žmogaus 
pasmerkimo, deja. veltui 
pastangos!... 

(Bus daugiau) 

Popiežius atvyko į gimtąjį kraštą 

Varšuva. — Popiežius Jonas 
Paulius II pirmadienį atvyko 
vienos savaitės vizitui į savo 
gimtąjį kraštą. Popiežius, 
kalbėdamas Varšuvos karališ
koje pilyje, tuoj ragino Lenkijos 
vyriausybe respektuoti žmogaus 
teises, žmogiškąjį orumą ir leis
ti visiems savo piliečiams daly
vauti viešame valstybės gyveni
me. Čia popiežiaus klausėsi 
Lenkijos komunistų partijos pir
mininkas ir prezidentas gen. W. 
Jaruzelski su kitais vyriausybės 
nariais ir visa eilė Romos 
Katalikų Bažnyčios dignitorių. 
Popiežiaus kalba buvo daugiau 
diplomatiška, negu, kad kai jis 
lankėsi čia 1983 m., kai kraštas 
buvo vos beatsigaunas po karo 
stovio įvedimo. 

35 popiežiaus 
kelionė 

Kai popiežius praėjo vienoje 
pusėje pro kardinolus ir vysku
pus, kurių tarpe buvo ir čika-
gietis vysk. Alfred Abramovvicz, 
o kitoje pusėje pro ministerius 
ir kitus vyriausybės pareigū
nus, trys ministeriai, kurie nėra 
parti jos nar iai , pr iklaupę 
pabučiavo popiežiaus žiedą. 
Šalia buvo ir Nobelio taikos 
premijos gavėja motina Teresa 
iš Indijos, kurią popiežius 
pasveikino. 

Tai 35 šio popiežiaus apašta
linė kelionė jo jau beveik 9 metų 
pontifikate. Popiežius tuoj 
nuvyko ir prie nužudytojo kun. 
Popeliuškos kapo ir ten 
pasimeldė. 

Solidarumo vadas Lech Wale-
sa pranešė, kad nebus organi
zuojama jokių specialių protestų 
popiežiaus buvimo metu, tačiau 
daug kur buvo matyti Solida
rumo plakatai su tautiniais 
lenkų užrašais, kai popiežius 
važiavo gatvėmis. 

Jaruzelskis lydi popiežių pro garbe* 
sargybą. 

Generolo rankose 

..Jei jūs norite turėti taiką, jūs 
turite atsiminti žmogų", kalbėjo 
popiežius. ,,Jūs privalote atsi
minti jo teisę į religine laisvę, 
teisę organizuotis ir teisę pa
reikšti asmenine nuomonę'". At
sisukdamas tiesiai j Jaruzelski, 
popiežius labai palengva pasa
kė: ,,aš atiduodu šiuos pageida
vimus i jūsų rankas". 

Jaruzelksis kalbėjo prieš po
piežių, tardamas, kad dabar 
Lenkija pamažu eina į tautinę 
vienybe ir susitaikinimą. Bet jis 
priminė, kad Solidarumas neat
nešė nieko gero Lenkijai. Vėliau 
popiežius su Jaruzelskiu turėjo 
75 minučių pasikalbėjimą. 

VLIKO atstovybė 
Europoje 

Washingtonas. - VLIKO 
valdybos posėdyje pirm. dr. K. 
Bobelis painformavo apie 
VLIKO atstovybės steigimo 
Europoje reikalą. Latviai tokią 
atstovybę turi Miunsteryje, V. 
Vokietijoje. Detaliai apsvarsčius 
visą reikalą, buvo nutarta 
VLIKO atstovybę įsteigti Stras-
bourge, Prancūzijoje. Jos rei
kalų vedėju pakviestas Algis 
Klimaitis, dabartinis VLIKO ir 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
vedėjas Europoje. įstaigai suor 
ganizuoti buvo prašoma VLIKO 
atstovo Prancūzijoje, Adolfo 
Venskaus, ir kitų Europos 
lietuvių veikėjų pagalbos. Buvo 
pareikštas įsitikinimas, kad 
VLIKO atstovybės įsteigimas 

Latviai rengia 
demonstracijas Rygoje 

Išbandomas Gorbačiovo glasnost 

Prezidentą? R. Reagan ir Japonijos ministeris pirmininkas Y. Nakasone privataus pasitarimo 
metu Venecijoje, Italijoje. Japonai su pastebimu pasitenkinimu sutiko prezidento paskelbta tarifo 
mokesčiu sumažinimą elektroninėm prekėm iš Japonijos. 

Ekonominėje viršūnių 
konferencijoje 

Venecija. — Septynių didžių
jų industrijos kraštų ekonominė 
viršūnių konferencija prasidėjo 
praėjusi pirmadienį Venecijoje. 
Iš jų tik trys aiškiai pritarė 
Amerikos pozicijai Persų 
įlankoje. 

Pirmoji diena prasidėjo su pri
ėmimu 12 amžiaus rūmuose, iš 
kurių buvo valdoma respublika 
tūkstantį metų. Formalūs pie
tūs buvo kituose rūmuose. O ofi
cialus pasitarimas prasidėjo tik 
šį antradienį. Buvo kalbama 
apie prekybos neišbalansavimą 
tarp Amerikos ir kitų valstybių 
ir kad tai gali privesti pasaulį 
prie ekonominio atoslūgio, rece
sijos. Bet pradžioje visi dau
giausia domėjosi pasitarimais 
su Sovietų Sąjunga nusiginkla
vimo reikalais. 

Pr iklausymas 
nuo alyvos 

Vakarų Europos vadai ir 
Japonijos ministeris pirmi
ninkas Yasuhito Nakasone pri
tarė Amerikos užimtai linijai su 
Iranu, nors ir labai atsargiai, 
bet diplomatiniu būdu pasisakė 
būsią už Amerikos nusistatymą. 
kad alyvos transportacija būtų 
per Persijos įlanką netrukdoma. 

Prezidentas Reaganas antra
dienio vaka re suruošė 
vakariene konferencijos vadams 
ir jos metu buvo norima, kad vi
si vadai palaikytų Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos rezoliu
cija, kurią Amerika siūlo, kad 
būtų uždrausta ginklų pardavi
mas bet kuriam Persų įlankos 
kraštui, kuris atsisako daly
vauti taikos pasitarimuose. Tik 
vienas Iranas yra atsisakęs to
kiame pasitarime dalyvauti. 

Japoni ja i r Kanada 
pasisiūlė padėti 

Japonija ir Vakarų Europa 
yra susirūpinusi alyvos laisvu 
pristatymu iš Persų regiono, ta
čiau Amerika tas liečia mažiau
siai. Saugumo tarybos viršinm-

Europoje pagelbės labiau sus
tiprinti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo 
darbus. įstaiga pradėjo veikti 
birželio 1 d. 

kas Frank Carlucci pasakė 
žurnalistams, kurių čia yra su
važiavę 2,000. kad Japonijos 
min. pirm. Nakasone savanoriš
ka i pasisiūlė padėti Persų 
įlankos problemose i:- kad Ka 
nados ministeris pirm. Mulro-
ney telefonavo prez. Reaganui, 
jog padės, jei tai Amerikai bus 
reikalinga. Tad esą svarbu, jog 
būtų priimta rezoliucija, kad 
šiame regione būtų padarytos 
karo paliaubos. 

Dalinai panaikintas 
tarifas 

Baltųjų rūmų štabo viršinin
kas Howard Baker pareiškė, 
kad Vokietijos kancleris Kohl 
45 min. pasitarime su prezi
dentu Reaganu pritarė Ameri
kos pozicijai Persų įlankoje. 

Po pasitarimų su Japonijos 
min. pirm. Nakasone, prez. pra
nešė, kad panaikina dalinai 
įvestas sankcijas elektroninėm 
prekėm balandžio mėnesį. Padi
dintas tarifas dabar nebegalioja. 
Šiuo atveju nepatogiai pasijau
tė kancleris Kohl. nes ir 
Vokietija, prekybinių sankcijų 
atveju panašiai turėtų padaryti. 

Prezidentas, 
„kaip anais laikais" 

Prancūzijos min. pirm Jac-
ques Chirac atvyko antradienio 
rytą ir tuoj įsijungė i pasita
rimus. Vėliausiai atvyko Brita
nijos min. pirmininkė Margaret 
Thatcher. kuri bus pirmoji, kai 
tuoj išvyks namo, nes jos rinki
mai jai neleidžia ilgiau pasilikti 
pasitarimuose. Ji turėjo pri
vatų pasitarimą su Reaganu ir 
dalyvavo tik vienoje bendroje 
sesijoje. 

Prez. Reaganas. žurnalistų 
pranešimu, atrodo kaip ,.anais 
gerais laikais", pailsėjęs, akty 
vus diskusijose ir dominuoja 
konferencijoje. 

— Buchareste , kai iš jo išva 
žiavo sovietų lyderi- Gorbačio
vas, prie maisto krautuvių vėl 
a ts i rado žmonių eilės. Jo 
buvimo metu krautuvių len
tynos lūžo nuo maisto produk 
tų. Po dviejų dienu - vėl tas 
pats trūkumas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Hamburge vokiečių spau
da rašo. kad jaunasis lakūnas 
Mathias Rust, kai jį aplankė 
Vokietijos ambasados pareigū
nas, pasakęs, jog jo skrydis bu
vęs politiniai motyvuotas. Pas jį 
rasta kariniai žemėlapiai , 
kuriuos jis nusipirkęs vienoje 
Vak. Vokietijos knygų 
parduotuvėje. 

— Jo rdanas praneša, kad Pa
lestiniečiu Išlaisvinimo orga
nizacija sekančia savaitę susi
tinka su kairiojo sparno Izraelio 
grupes vadais Budapešte, Veng
rijoje. Pagal Izraelio įstatymą, 
izraelitams yra draudžiama 
susitikti su PLO. kuri laikoma 
teroristine organizacija. 

— Bonoje buvusiam Vals
tybės sekretoriui Henry Kis-
singer įteiktas Charlemagne-
Price medalis už nuopelnus Eu-
ropo<= reikalams. 

— Washingtone gen. Richard 
Secord pasiprašė, kad jam būtų 
leista dar kartą l iudyt i 
kongresiniame komiteto ap
klausinėjime apie Irano ginklų 
paradavimo skandalą, nes jo 
partneris Albert Hakim savo 
pasisakymuose pr ieš ta ravo 
prieš generolo liudijimą, kad jis 
iš to reikalo užsidibęs gerą sumą 
pinigu. 

— Beirute pagrobtojo ameri
kiečio Terry Andersono dukrelė 
buvo parodyta per Libano tele
vizija, kuri savo dviejų metu 
gimtadienio proga kreipėsi į 
grobikus, prašydama paleisti jos 
tėvelį, kurio ji niekada nėra ma
čiusi. Anderson yra Vidurinių 
Rytų korespondentas su Asso
ciated Press biuru. Jis buvo 
pagrobtas 1985 m. kovo 16 d. 
Beirute dar prieš jo dukrai 
gimstant. 

— Jeruzalėje Izraelio minis
teris pirmininkas Yitzhak 
Shamir ir užsienio reikalų 
ministeris Shimon Perės su 
sitarė. kad naujuoju amba
sadoriumi VVashingtone būtu 
karjeros diplomatas Mosbe 
Arad. kuris buvo ambasado
riumi Meksikoje. Jei jo pa
skyrimas bus Washingtono 
priimtas, tai jam t«>ks lyginti 
atkalusius ryšius po špionažo 
byios. kuri. kaip prokuroras Ed 
win Meese pasakė, dar nėra 
baigta. 

Washingtonas . — Pavergto
je Latvijoje žmogiškųjų teisių 
grupe išbandys sovietų vado 
Michail Gorbačiovo ..glasnost" 
arba atvirumo programą 

Ta grupė, Helsinkis 86. rengia 
demonstracijas prieš ..genoci-
dišką sovietizaciją" Latvijos sos
tinėje Rygoje ŠĮ sekmadienį, bir
želio 14 d. ir įspėja, kad, jei Lat
vijos rusifikacija nebus sulai
kyta, gali pasikartoti ..Alma-
Atos įvykiai Rygoje". 

Kaip žinome,, Kazakstano sos
tinėje gruodžio mėnesį įvyko 
riaušės, kai Kazakų respublikos 
komunistų partijos vadas Den-
mukhamed Kunaev. turkiškas 
musolmonas, buvo pakeistas 
rusų tautybes žmogumi Gen-
nadi Kolbin. 

Ant ipat i ja r u s a m s 
didėja 

Viešai skelbiamos demons
tracijos Rygoje gali susilaukti 
neramumų, nes vis didėja anti
patija tarp latvių jaunimo ir 
rusų jaunimo, rašo VVashington 
Times dienraštis. 

Šešių mėnesių laikotarpyje — 
Kalėdų ir Velykų metu Ryga 
susilaukė dviejų priešsovietinių 
demonstracijų. Apie trys šimtai 
latvių jaunuolių demonstravo 
gruodšio 27 d., o Velykų sek
madienį jau demonstracijose da
lyvavo 2,000 jaunuolių. 

Latvijos laikraštis ..Litertura 
un Maksla" rašo, kad vienu me
tu Latvių Rašytojų sąjungos 
narys Janis Peters kalbėjo mo
kytojų suvažiavime apie Vely-
kose įvykusias demonstracijas. 
Jis pasakė, kad buvo daug 
sužeistų, nes „latviai naci
onalistai apsiginklavę peiliais 
ir lazdomis" susirėmė su rusų 
jaunuoliais ..šovinistais". 

„Hels inkis 86" 

Vakarų turistai, kurie netikė
tai matė demonstracijas, pasa
koja, kad šimtai latvių jaunuo
lių apsupo policijos automobilį 
ir privertė policininkus paleis
ti du suimtus jaunuolius. Po to 
jie demonstravo gatvėse skan
duodami patriotinius latvių 
šūkius. 

Helsinkio 86 grupė buvo su
formuota Liepojoje liepos mė
nesį. Tai vienintelė Helsinkio 
Akto grupė belikusi Sovietų Są
jungoje, kuri registruoja, kaip 
sovietai laikosi savo pasirašytu 
Helsinkio susitarimų 1975 m. 
žmogaus teisiu srityje. 

Izraelis už išdavimą 
žmonių 

Tel Aviv. Izraelio nuomonių 
b i u r a s apklaus inė jo 1.236 
suaugusius žmones, ar Izraelis 
tur i reikalauti išduoti karo 
nusikaltėlius, apkaltintus naciu 
karo meto įvykiais, panašiais 
kaip Demjanjuko, kuris teisia
mas Jeruzalėje už Treblinkos 
stovykios darbus. 

Dauguma , net 64.9°r 
izraeliečių mano, kad tokie nu
sikaltėliai turi būti išduoti 
Izraeliui ir jų teisiami. Kiti iš jų 
— 21.8rf mano. kad tik aiškiai 
nustatytieji asmenys, kuriais 
visai neabejojama, turi būti iš
duoti Izraeliui. S.lVc pasisakė, 
kad Izraelis neturi reikalauti ir 
Demjanjuko rūšies asmenų, o 
5.2*~/ pareiškė neturį tuo reikalu 
savo nuomonės. 

Šios latvių grupės vadai — Li-
narda Gran t i n s , Marins 
Bariss ir Mariss Bitenieks — bu
vo suareštuoti rugpjūčio mėnesį, 
po mėnesio, kaip jie susiorga 
nizavo. Jie buvo paleisti tik sau
sio mėnesį, kai žinios apie juos 
pasklido Vakaruose. Šį pavasarį 
Amerikos ambasadorius \Var-
ren Zimmerman apie juos kal
bėjo Vienos konferencijoje ir rei
kalavo, kad jie būtų išleisti. 

Rock taut in iuose 
jausmuose 

Vakarų turistai patvirtina, 
kad latvių jaunimas, dauguma 
sekdami Vakarų rock stilių, yra 
išimtinai tautiniai nusistatę ir 
visai atvirai reiškia neapykan
tą rusams, kurie yra Latvijoje. 
Pagal vieną turistą, kurio 
pavardės žurnalistas neskelbia. 
vienu metu esančioje diskoteko
je už Rygos miesto 200 rusų 
jaunuolių užpuolė apie 70 latvių 
jaunuolių ir juos sumušė. 

Amerikos Latvių sąjungos ats
tovas Ojars Kalnins pareiškė: 
„klausimas dabar yra, kaip 
sovietų vyriausybė į tai atsakys. 
Ar jie tai sužlugdys ir vėl 
areštuos Helsinkio 86 grupės 
vadus ir užblokuos birželio 14 
demonstracijas Rygoje? Arba jie 
ieis, kad jų naujas ..glasnost" 
įspūdis būtų išlaikytas, nežiū
rint kas atsitiks, kad Vakarų 
spauda susidarytų gerą vaizdą". 

Deportacijų paminėjimas 

Latviu demosntracijos yra 
rengiamos prisiminti 46 meti
nėms, kai buvo deportuota 
15.000 latvių j Sibirą, kai So
vietų Sąjunga okupavo Latviją 
pagal 1939 metais pasirašytą 
nacių-sovietų paktą. Vėliau dar 
290.000 latvių buvo deportuota 
i sovietu koncentracijos stovyk
las. 

..Mes žiūrime į tai kaip į 
atvirą Gorbačiovo glasnost po
litikos įvertinimą", sako Olger-
tas Pavlovskis. Pasaulio Latvių 
federacijos pirmininkas. Tai pa
rodys, kiek yra nuoširdi Gorba
čiovo paskelbtoji atvirumo 
politika Sovietų Sąjungoje. 

Pabalti jo laisvės 
diena 

Vakarų Europos spauda dar 
rašo. kad Velykų dieną latviai 
Rygoje žygiavo prie Latvijos 
laisvės paminklo skanduodami 
..Tegyvuoja Latvija", pasuko 
Lenino bulvaru ir nuėję prie In-
tu r i s to viešbučio sustoję 
dainavo patriotines dainas. Iš 
ten jie pasuko prie Janis Rainis 
paminklo, kuris buvo Latvijos 
poetas, ten sugiedojo himną ir 
tada išsiskirstė minia į namus. 

Atstovų rūmuose yra įnešta 
rezoliucija, kad birželio 14-ji 
būtu ..Pabaltijo Laisves diena". 
Senatas jau tokią rezoliuciją yra 
priėmęs. 

KALENDORIUS 
Birželio 10 d.: (kaulijus. Mak

sima. Vainius, Vingailė. 
Birželio 11 d.: Barnabas. Ra

mintas . Rozelina. Aluona. 
Dainius. 

ORAS 

Saule teka 5:16, leidžiasi 8:24. 
Temperatūra dieną 71 1.. 

naktį 48 1. 

' 
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IŠ PALAPINĖS PRERIJOJE 

Kaziuko mugė Omahoje 

Gilvelistui broliui s. J. Lilei
kiui paraginus Omahoje suruoš
ti Kaziuko muge. entuziastingai 
į įvairius darbus įniko ne tik 
sesės s. L. Antanelienė, s. I. 
Lileikienė, s G. Reškevičienė ir 
A. Sakalaitė, broliai s. St. 
Radžiūnas ir s. J. Šarka, juos 
savo darbštumu pra lenkt i 
stengėsi psi. B. Mackevičiūtės-
Barry ir si. G. Reškevičiūtės 
vadovaujami mažieji giliukai ir 
liepsnelės. Ilgai ruoštasi, nuošir
džiai dirbta, kad būtų pa
teisintas balandžio o d. visų 
omahiečių lietuvių kvietimas 
atsilankyti į retą įvykį Omaho
je — skautišką Kaziuko mugę. 

Tą rytą, tuoj po šv. Mišių Šv. 
Antano bažnyčioje. į parapijos 
sale plūdo smalsiai nusiteikę 
Omahos ir apylinkių lietuviai, 
pažiūrėti, ką čia tie skautai 
dabar sumanė. Netrukus pasi
rodė ir mugės šauklys. Buvo 
perskaityta kronikininko scribo 
Bespirgo Kukulijaus surašyta 
eiliuota kronika, patvirtinta 
aiškiai įskaitomais parašais — 
viešpatės Gražines („Romuvos" 
vietininkijos vietininkės s. 
Gražinos Reškevičienės), Šv. 
Antano lietuviu parapijos kle
bono kun. P. Žarkausko ir 
..aukštosios valdžios" iš ..sos
tinės" Chicagos atvykusios — 
JAV Vidurio rajono vado vs An
tano Paužuolio, rajono vadeivos 
s. Gedimino Deveikio ir LSS 
Kontrolės komisijos pirm. s. 
Antano Jarūno. Sveikinimo žodį 
tarus Vidurio raj. vadui , 
kaspiną perkirpdamas šią 1987 
metu Omahos skautų ir skaučių 
.Romuvos" vietininkijos Kaziu

ko mugę atidarė klebonas kun. 
P Zarkauskas. 

Na ir prasidėjo mugės links
mybės! Vieni, jau gerokai pra
alkę, salėje ..kirto" sesės s. L. 
Antanelienes vadovaujamų pri
tyrusių kulinarų pagamintus 
lietuviškus pietus, kiti apstoję 
ps. D. Antanėlytės-Hanson 
tvarkomą laimėjimų lentyną 
bandė savo laimę, vis ką nors 
laimėdami. Nemažai lankytojų 
susilaukė an t rame aukšte 
jrengtas mažųjų liepsnelių ir 
giliukų paviljonas. Reikėjo ste
bėtis jaunųjų vadovių su
manumu ir mažųjų skautukų 
sugebėjimais iš konkorėžių, 
vatos, cukraus, popierinių 
servetėlių ir kt. sukurti įtiki
nančiai atrodančius pelėdžiu
kus, voveraites, ė r iukus . 

kiškučius, viščiukus, kiaušinius 
— sunku viską ir suminėti. Pasi
gėrėtini darbeliai atspindintys 
vadovių p u i k i u s jaunimo 
auklėjimo talentus. 

Skautininko A. Antanėlio pa
grindinai atnaujintame būkle — 
„senių" paviljone grupavosi 
„r imti" pirkėjai. Pasigėrėtinų 
čia buvo eksponatų — religi
niais, taut inia is ir skautiškais 
m o t y v a i s s u k u r t i meniški 
rankdarbiai — kryžiai, koply
tėlės, vyčiai, rankšluostinės, 
inkilai, pagalvėlės ir kt. 

Smagi buvo mugė — judėjimas 
lyg bičių drevėje liepų žydėjimo 
metu. Atsilankiusieji ne tik 
apžiūrinėjo ir pirkosi įvairių 
dalykėlių, bet buvo patenkinti 
proga susitikti, pasišnekučiuo
t i , seniai bematytus draugus ir 
pažįstamus susitikti. 

Vėlyvą popietę „išdūzgė'* chi-
cagiečiai svečiai, ištuštėjo salė, 
o virtuvėje katilai; paviljonuose 
nuo stalų dingo rankdarbiai. 
Apsidairius akimirkai suvirpo 
graudulio styga. Laikas ir ren
gė jams buvo tva rky t i s ir 
skirstytis. 

Mugė vispusiškai pasisekė. 
Širdinga padėka svečiams iš 
..sostinės", mūsų gerbiamam 
klebonui kun. P. Žarkauskui, p. 
G. Gaidelienei, atidavusiai savo 
velionio vyro a.a. Vitalio Gai
delio medžiagą ir nebaigtus 
r a n k d a r b i u s . Ačiū visiems 
atsilankiusiems ir mūsų dar
belius įsigijusiems, mūsų veiklą 
parėmusiems. 

T a u t y b i ų festivalyje 

Gegužės 2-3 d. Omahos mies
to tautybių festivalyje, sesės s. 
G. Reškevičienės rūpesčio dėka, 
buvo ir lietuvių paviljonas tema 
— 600 metų Lietuvos krikščio
nybei. Tai buvo vienintelis 
paviljonas, kuriame nebuvo 
įmonėse pagamintų eksponatų, 
todėl labai žadino lankytojų 
smalsumą. 

Mot inos dienos minėjimas 

Motinos dienoje, sesių skaučių 
paraginti , Omahos lietuviai pa
gerbė mamytes. Išklausę jaut
raus sesės s. L. Antanelienes 
pašnekesio, pasigrožėję lieps
nelių, giliuku ir gerų lietuviu
kų atliktu „Noriu miego" bei ps. 
Danguolės Antanėlytės-Hanson 
pravesta programėle, pasivai
šinę kava ir pyragaičiais, išsi
skirstė už minėjimo surengimą 
aukštai vertindami rengėias 
skautes. s. St. Radžiūnas 

Clevelando „Pilėnų" tunto vilkiukai ir jų vadovas ps. Spirikaitis iškylauja 

„NERIJOS" TUNTO 
IŠKYLOS 

„Nerijos" tunto jūrų skaučių, 
j . skaučių kandidačių, gintarių 
(jaunesniųjų) ir gintarių kandi
dačių priešstovyklinė vienos 
dienos iškyla sesės jps Violetos 
Paul ienės sodyboje bus šį 
sekmadienį, birželio 14 d. Visos 
renkamės darbo uniformose ir 
atsivežam išeigines uniformas, 
nes bus ir iškilmingoji dalis su 
įžodžiais ir kt. Iškyla bus 
skautamokslio patikrinimui 
praktikoje. Ką nelabai supra
tote — išsiaiškinsime, ką nepil
nai išmokote - išmoksime ir 
smagiai praleisime dieną 
kompetentingiems instrukto
riams vadovaujant. Renkamės 
prieš 9 vai. ryto. Iškylą pra
dėsime gairės pakėlimu 9 vai. 
ryto ir baigsime vakare prie 
laužo. 

Sesės V. Paulienės adresas: 
109 Shagbark Lane. Elgin. IL. 
tel. 584-5527. Atsivežkite ir 
maudymosi kostiumėlius. Daly
vavimas privalomas. 

Ūdryčių ir jūrų jaunių iškyla 
bus šeštadienį, birželio 20 d., pas 
„Juodkrantės" laivo vadę sesę 
g.v.v. Audronę Gulbinienę, 8701 
W. 120th Street. Palos Park, III. 
Tel. 448-8641. Dėvime tvar
kingomis išeiginėmis unifor
momis. Atsivežame stovyklines 
darbo uniformas ir maudymosi 
kostiumėlius. Visoms „Ventės" 
ir „Juodkrantės" laivo sesėms 
dalyvavimas privalomas. Nesi-
vėluokime ir visos jau 9 vai. 
keiiant gairę būkime rikiuotėje. 

Š'oje visą dieną besi
tęsiančioje sueigoje numatyta 
įdomi ir labai įvairi dieno
tvarkė: iškilmingoji dalis, rank
darbiai, pirmoji pagalba, iškyla 
su kelionių ženklais, palapinių 
ir laužų statymas, stovyklinio 
rajono paDuošimai, sportas, 
maudymasis , o šia gražią 
skautiško bendravimo pilną 
dieną baigsime prie laužo 
skautiška daina. Visos turės 
daug ko išmokti, o jau mo
kančios — pakartoti ir mažiau 
žinančias pamokyti. Badauti 
irgi niekam neteks — dvi labai 

rūpestingos mamytės jau 
ruošiasi didelių apetitų nu
malšinimui. Tėveliai labai 
prašomi atvežti jaunąsias seses 
ir leisti joms naudingai ir įdo
miai praleisti šiltą vasaros 
dieną. 

JŪRINĖS SKAUTUOS 
GEGUŽINĖ 

Tradicinė jūrų skautiškos 
šeimos — nuo bebrų ir ūdryčių 
iki j . budžių ir gintarių (aišku ir 
j . skautininkų.-kių), tėvelių ir 
kitų šeimos narių gegužinė vyks 
sekmadienį, birželio 21 d., jūrų 
skautininkų dr. Algio ir Viole
tos Paulių sodyboje. 109 Shag
bark Lane, Elgin, IL. Tel. 
584-5527. Pradžia 2 vai.p.p. 
Gegužinė bus baigta laužu, pir-
mo.n žvaigždėms sužibus. Visi 
kviečiami. 

STOVYKLON 
VYKSTANČIU 

DĖMESIUI 

Stovyklon vykstančių Chica
gos skautų ir skaučių sveikatos 
patikrinimas ir registracija bus 
vykdoma trečiadienį, birželio 17 
d., tarp 7-9 vai. vak. Jaunimo 
centre. Registruojantis bus gali
ma įsigyti ir visų tuntų sto
vyklinių marškinėlių. 

Stovyklon vykstančių bagažas 
bus priimamas Jaunimo centre 
ketvirtadierų, liepos 9 d„ tarp 
7-9 vai. vak. 

Visi prašomi gerai perskaityti 
stovyklinės informacijos laiškus 
ir atitinkamai tvarkyti pasiruo
šimus stovyklai. Turint ne
aiškumų — skambinti savo 
tuntu tuntininkams. 

„Lituanicos" tunto „Nemuno" laivo bebrai ir jų vadovas jps. R. Dumbrys 
oo smagiu žaidimu iškyloje. Nuotr. N. Nausėdienės 

Liepsnelės ir giliukai prie lietuvių paviljono Omahos miesto etniniame fVstivaivje. Sic jaunieji 
skautukai žavėjo žiūrovus tautiniais Šokiais. Nuotr. St. Radžiūno 

po smagiu 

SKAUTININKŲ GEGUŽINĖ 

Birželio 21 dieną, 2 v. po pie
tų Chicagos skautininkių.-kų 
Ramovė ruošia savo tradicinę 
gegužinę v.s. 0. Siliūnienės 
sodelyje (6839 S. Rockwell). Nu
matyta paskaitėlė apie krikščio
nybės įvedimą Lietuvoje, dai
nos, pramogos ir pasisvečia
vimas. Visi kviečiami ir 
laukiami. 

SMAGI BEBRŲ IŠKYLA 

„Lituanicos" tunto „Nemuno" 
laivo bebrai savo prieš-
stovyklinę veiklą baigė gegužės 
30 d. smagia iškyla Marąuette 
Parke. Ryte oras buvo vėsokas, 
dangus rūsčiai apsiniaukęs — 
net truputį „krapnojo", bet ka
dangi tai nė kiek neslėgė 
jaunųjų skautukų entuziazmo, 
tai ir oras vėliau išsiblaivė. 

Laivo vadas jps R. Dumbrys 
pravedė smagius žaidimus, į 
kuriuos jaunieji Jūreiviai" taip 
įsitraukė, kad laikui atėjus nei 
namo važiuoti nebenorėjo. 

Rūpestingos mamytės Daina 
Dumbrienė ir Nijolė Nausė
dienė visus iškylos dalyvius iki 
soties privaišino karštomis 
dešrelėmis ir kitais skanėstais. 
Visiems buvo smagu. Išsiskirs
tyta pasižadėjus susitikti liepos 
men. Rako stovyklavietėje vyk
siančioje Chicagos skautų ir 
skaučių stovykloje. Uodai jau 
pasiilgę laukia! 
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nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
jo mokest;, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DUJ " GO prenumerata mokama iš anksto 

metams W metų 3 men 
U S A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (US.A.) dol. . . $60.00 $35.00 $2000 
Užsienyje $60,00 $35 00 $2000 
Savaitinis ^Š*st. pried.) . $35.00 $20.00 — 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija stra' Tnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susilorus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blogai Į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ CYDYTOĮA5 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuaman Plaza Court 
Chicago, illinois 60629 

Te!. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 »t St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VUAY BAJAJ 
GYOVTO^AS '.B CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIOA'oS LIGOS 
'R OOCS CHIRURGIJA 

(Augl>ai ^j iTiam. o'ise) 
2434 W. 71 Str«#t. CMcaoo 
T»l. 434-5449 (veikia 24 vai) 

Pirm , ant'. *etv , perKt nuo 12 .ki 6 v v 

Ofs. 735-4477; 
Re*. 246-0067: arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. BLEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ -- AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
\ ,>Und..»s oagai susitarimą 

ASS STOVYKLA 
Akademinio skautų sąjū

džio stovykla — studijų 
dienos Šiais metai? vyks birže
lio 18-21 dienomis Dainavos 
stovyklavietei e, Michigiine. 

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 Dr.. Palos Hills, IL 
60465. Tel. 598-7438. Nedelski
te. A n k s t y v e s n i ų užsi
registravimu palengvinsite 
ret gėjų darbą. 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO STOVYKLA 

Ramiojo Vandenyno rajono 
vadovybė praneša, kad šių metų 
vasaros stovykla prasidės Mepos 
25 d. ir tęsis iki rugpjūčio 8-tos 
dienos. Vilkiukai ir paukštytės 
stovyklaus pirmąją savaite. 
Registruoja ir smulkesnes infor
macijas teikia: vyr. si. Ina 
Sekienė. Hopeton Rd. La 
Crescenta, Ca 91214; tel : 
1-818-957-3670. Tolimųjų vie
tovių sesės ir broliai yra nuošir
džiai kviečiami pastovyklauti 
gražiuose Califomijos kalnuose. 

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

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

o132 S. Kedzie Ave., Chicago 
MM 5-2P70 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRŲRGI1A 
Valandos pagal >usitarima 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurg'nJs išsiplėtusių venų 

r hemoroido gydymas 
£540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valanoos pagal susitarimą: 
Penkt, antr. ketv ir penkt. 

Reikalu' esant atvažiuotu ir i namus. 

Dr. Albinos Pninokbmos 
kablnatą parom* 

DR. EVELYN G. BASCO 
SpecialyDė. šeimos ir vidaus ligos 

2659 W. 59 St. Tel. 737-8818 
Vai.: pirm., penkt. nuo 2-5 p.p. 

ir antr., ketv. nuo 4-7 v.v. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

o-O; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

Ofs. tai. 471-3300; r oz . 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnpsis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. RE-llanco 5-1811 
DR. VVALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wa*t 59th Straot 

Vai. pirm. antr. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak 

Trec ir sėst. uždaryta 

Namu 584-5527 
DR. A18IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIIA 
6132 S Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin, NL 60120 

Tel. 742-02S5 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANT'V' GYDYTOJA 
8104 S Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OI vmpio 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G\DYTOIAS IR CH1RLRGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Ka5dier> 1 iki ? vai vak 

i>-kvru~ treč Sešt 12 ik:4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai.-pagal susitarimą Uždarvta treč. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS - karūnėles. 
iit'elia plokšteles ir bendroi' praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SrECT AUSTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso te! RE --1168; 
Rc?id. 385-4811 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Speoalvbe — Chirurgija 
2454 Vv'est 7lst Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm. antr, ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spetialvbe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2434 W. 71 st St., CMeaoo. M. 
Tai.: 434-0100 

11400 Soutrn»Mt Htgtmay 
Pale* M«lohU. M. 40443 

(312) 3414220 :312) 341 0222 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 
DR. S. LAI 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 7lst Street 

434-2123 
P:rm 2-7 Artr ir 

ketv <M2. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p p 
5est pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, re*. 448-5545 

Edmundas Viiinas. M.O., S.C 
Spenalvbe — Vidaus lieų gydytojas 

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

Valandom pagal susitarimą 
Tel . 5 8 5 - 7 7 5 5 
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OSI ir KGB veikla 

VIENO LIUDIJIMU 
Jeigu kuri JAV teisinė įstai

ga būtų bendravusi su nacių 
gestapu, žiūrėtume mes į ją su 
nemaža panieka. Tačiau KGB 
yra nė kiek negeresnė kaip 
gestapas. Nesuprantama, kaip 
Teisingumo departamento įstai
ga OSI (Office for Special Inves-
tigations) taip artimai bendrau
ja su KGB. Sovietinės KGB 
pobūdį ir veiklos kryptis labai 
ryškiai atskleidžia naujoje 
knygoje „Breaking from the 
KGB", autorius Maurice Shain-
berg. Jis yra Lenkijos žydas. 
Pragyveno ypatingai sunkias 
dienas Varšuvos gete. Yra 
baigęs Gdansko universitetą. 
Rusams užėmus Lenkiją, buvo 
pasivertęs lenkų pogrindžio 
kovotoju, gyvendamas netikra 
Mečislovo Pruzanski pavarde. 
Buvo įjungtas į sovietų tvarko
mą Lenkų KGB ir net išsiųstas 
penkerių metų studijoms į 
Maskvos karo akademiją. 

Karui pasibaigus, jis atsklei
dė savo tikrąją tapatybę ir 
bolševikų buvo uždary tas į kalė
jimą. Tačiau jam pavyko pa
siekti Vakarus . Trumpai pagy
venęs Izraelyje, atvyko į JAV ir 
apsigyveno su žmona ir dviemis 
dukterimis New Jersey vals
tijoje. Tarnaudamas KGB įstai
goje, jis turėjo progą pagrindinai 
pažinti jų metodus ir įsigilinti 
į kai kuriuose slaptus KGB 
dokumentus. Tas paslaptis jis 
dabar ir atskleidžia minėtoje 
knygoje. O tų duomenų jis turi 
daug. nes buvo pasiekęs net pul
kininko laipsni KGB tarnyboje. 
Jis buvo žvdų rabino sūnus, jo 
motina buvo irgi rabino duktė. 

Pulk. Pruzanski-Shainberg at
skleidžia, kaip Sovietai slapta 
žudydavo lenkų karininkus, 
kurie pasireikšdavo kaip ..nę-

t perauklėjami" patriotai. Jų 
likvidavime nemažą vaidmenį 
a t l ikdavo KGB. Autorius 
pasakoja, kaip Sovietų žvalgy
ba padirbo slaptus dokumentus, 
kurių dėka galėjo Cigankie-
wičių pastatyti lenkų socialistų 
partijos pirmuoju sekretorium. 

Autorius liudija, kaip žiauriai 
sovietiniai kariai plėšikavo 
užimtoje Vokietijos dalyje ir 
kaip biauriai užpuldinėjo mo
teris. Tarnaudamas Sovietų 
kontroliuojamoje lenkų KGB. 
jis buvo įsigijęs viršininkų pasi
tikėjimą. Rusų KGB pulki
ninkas Zaitzev. išvykdamas a-
tostogų, įdavė jam raktus nuo 
slaptojo archyvo. Čia Shain-
bergas užtiko to pulkininko 
labai slaptą dienoraštį, kuriame 
jis buvo surašęs, kaip jis ;~ kiti 
rusų karininkai dalyvavo lenku 
karininkų žudyme Katyne. Čia 
buvo tiek žiaurumo, kad Shain-
bergas tvirtina, jog gestapo ir 
KGB žiaurumo baisenybės yra 
tos pačios. Abiejų institucijų ir 
t ak t ika ta pati . Iš slapto 
dienoraščio jis patyrė, kaip 
komunistai bandė išplauti 
septyniolikos tūkstančių nelais
vėn paimtų lenkų karininkų 
smegenis, bet tas nepasisekė. 
Artėjant vokiečių kariuomenei 
prie tų barakų, kur buvo 
laikomi lenkų kar in inkai , 
komunistai t ik dalį jų spėjo iš
gabenti, o apie penkis tūks
tančius jų išžudė Smolensko 
apygardoje. Katyno miškuose. 
Tą Shainbergas patyrė iš ano 
labai slapto KGB pulkininko 
Zaitzevo dienoraščio, kurį jis, 
pulkininkui išvykus, išsinešė iš 
slaptojo archyvo ir žydų alfa
betu nusikopijavo svarbiąsias 
vietas. 

Dienoraštyje rado duomenis, 
kaip karinė KGB žiauriai tardė 
lenkų karininkus, panaudo
dama įvair ius kankin imo 
būdus. Pastebėję, kad lenkų 
karininkų tarpe turi didelę įta
ką kun Jozwiak, elektros srove 
svilino jo akis ir kūną. sodino jį 
be drabužių ant stambias angas 
turinčios kraiteles, kurioje buvo 
uždarytos alkanos žiurkės ir jos 

IS 36,000 PAKVIESTŲJŲ 
ATSILIEPĖ 900... 

graužė KGB kankinamo kuni
go kūną. Taip sužaloto kunigo 
jau komunistai nedrįso grąžinti 
į belaisvių tarpą ir jį pribaigė. 

KGB buvo taip žiauri su kali
namais lenkų karininkais, kad. 
kai jie išbadėję nebeišpildydavo 
užduotų darbo norm^, ėmė jų 
vieną ar kitą nušauti. Shain
bergas slaptame dienorašty 
išskaitė, kad per penketą 
minučių KGB karininkai taip 
sušaudė 192 lenkų karininkus, 
o dar daugiau sužeidė. 

Slaptame dienorašty pažymė
ta, kad 1941 m. liepos 23 d. 6 
v.v. iš Berios atėjo KGB kari
ninkui Kondraščevui Lelefonu 
potvarkis likviduoti nelaisvėje 
laikomus lenkų karininkus. 

Komunist .. melavo, kad tuos 
karininkus išžudė naciai, tačiau 
šiuo reikalu Shainbergas labai 
tiksliai rašo: „Sprendžiant 
Sovietų kaltę, dėl tų slaptų 
žudynių, reikšmingas faktas yra 
jeigu rusai nebuvo kalti dėl pla
navimo, egzekucijų ir vėliau 
užmaskavimo išžudymų tų 
nekaltų karininkų, kodėl jie 
ne įjungė Katyno žudynių į 
sąr<?šą vokiečių karo nusi
kaltimų", dėl kurių naciai buvo 
teisiami Niurnbergo teisme? 
Shainbergas. remdamasis savo 
rastais KGB slaptais duo
menimis, tvirtina, kad komu
nistai Katyne išžudė tūkstan
čius nekaltų karininkų, jų tarpe 
ir daug žydų. 

Komunistai parodė tiek žiau
rumo, kad Shainbergas liudija, 
jog vienoj vietoj jie nužudė šešių 
vaikų motiną vien tik tam, kad 
galėtų nuo jos piršto nutraukti 
vedybinį žiedą. Raudonarmiečių 
karininkas su jam patarnaujan
čiais kariais Leborko apylinkė
se, kur 90^ gyventojų buvo 
vokiečiai, nakčia įsilauždavo į 
namus. į barakus ir grobdavo 
laikrodžius, brangenybes, dra
bužius, maistą, cigaretes. Shain
bergas liudija, kaip okupuotoje 
Lenkijos dalyje pravesdami bal
savimus, rusai apgaulingai 
turėjo urnų su primestais jiems 
reikiamais balsais ir. pasibaigus 
balsavimams, pakeisdavo tikrą
sias urnas, o balsus skaitydavo 
iš jų apgaulingai paruoštų. 

Shainbergas turėjo progą 
matyti tūkstančius prisiviliotų 
ir net pagrobtų jaunuolių, kurie 
Sovietų Sąjungon atgabenti iš 
tolimų šalių buvo indoktri-
nuojami ir paruošiami agi
tacijai, perversmams, rengiantis 
jų krašte įvesti komunistinę 
santvarką. Tų jaunuolių buvo iš 
įvairių tautų, iš įvairių rasių. 
Karinėje akademijoje Shainber
gas išgirdo aiškinimus apie ko
munistų taktiką: „Mes nau
dosime sabotažą, šantažą, pa
naudosime kompromituojančią 
padėtį. Kiekvienas metodas yra 
naudotinas, kuris tik patar
nauja mūsų t iks lams" . Jis 
patyrė, kad Kremliaus žmonės 
nužudė lenkų komunistų vadus 
A. Lampe. M. Buczek ir L. Len-
ski. pasikvietę juos Maskvon, 
nes jie nebuvo Kremliui aklai 
paklusnūs. Shainbergui 
tolimesnė tarnyba KGB pa
sidarė nebepakeliama. Jis 
pasisakė esąs žydas ir paprašė 
išleisti jį į Izraelį. Rusai jį 
uždarė pusmečiui į kalėjimą, bet 
vėliau užtariant Izraelio amba
sadoriui, išleido, o iš Izraelio jis 
persikėlė i JAV. 

Tas buvusio KGB pulkininko 
liudijimas apie Sovietų 
Sąjungos ir KGB kruvinus žiau
rumus turėtų atverti akis ir OSI 
žmonėms, kad nei su KGB, nei 
su Sovietų įstaigomis negalima 
bendradarbiaut i . Maskva 
neteisia Sov. Sąjungos karo 
kriminalistų, tuo parodydama, 
kad šiuo reikalu ja negalima 
pasitikėti ir bendradarbiavimas 
su sovietinėmis įstaigomis tai;-. 
pat niekšiškas kaip ir bendra 
darbiavimas su nacių gestapu 

Juoz. Pr. 

Lietuvos krikšto jubiliejaus 
didžiosios iškilmės visai čia pat. 
Gal tūkstant is ar daugiau 
lietuvių keliais skrydžiais 
keliaus į Romą, į didžiąsias 
birželio 28 d. iškilmes. Lietuvos 
krikšto jubiliejaus minėjimas 
susilauks pasaulinio masto 
dėmesio. J u k pamaldoms 
Šv.Petro bazilikoje vadovaus 
pats Šv. Tėvas Jonas Paulius II. 
Pakviesti visų Europos kraštų 
vyskupų konferencijų atstovai. 
Tikimasi visų užsienio pasiun
tinybių prie Vatikano vadovų 
day vavimo. Televizija ir radijas, 
kaip laukiama, bent dalį 
iškilmių perduos milijonams 
žiūrovų, klausytojų. Lietuvos 
vardas skambės kuo plačiausiai. 
Iškilmingąsias Mišias ir arki
vyskupo Jurgio Matulaičio pa
skelbimą Bažnyčios palai
mintuoju tiesiog iš bazilikos 
Amerikos Balsas tuo pat metu 
perduos į Lietuvą. 

Centrinis sukakties minėjimo 
komitetas ir Romos lietuvių 
komitetas, pasiruošdami šioms 
iškilmėms, atliko daugeliui 
mūsų dar nesuvokiamos apim
ties didžiulį darbą. Pamaldose 
Šv. Petro bazilikoje skambės 
lietuviškos giesmės, kultū
riniams renginiams ir po
būviams užleidžiamą Pauliaus 
VI audiencijų salė ir Šv. Angelo 
pilis. Be to, pamaldoms kitomis 
dienomis pavedamos t rys 
bazilikos. Atskiruose rengi
niuose pasirodys mūsų stiprio
sios meninės pajėgos iš 
Amerikos ir Europos. Kaip 
komitetas praneša, Vatikanas 

JUOZAS B. LALČKA ^ m a ž u t e g i o u x C į t y j ^ ^ 
Kazimiero lietuvių parapija, 

išleidžia jubiliejinius pašto atsiuntusi 14,000 dol. Šioje 
ženklus, istorijos mokslų komi- sumoje yra ir jos klebono kun. 
tetas paruošė simpoziumą. Bus Simono Morkūno 10,000 dol. 
pagamintas video filmas. Romos auka. 
gatvėmis organizuojama jau- Šiuo metu aukotojų ir aukų 
nimo demonstracija, kurion įsi- skaičius bus žymiai padidėjęs, 
jungs ir italu jaunuomenės bet dar toli gražu iki numatytos 
būriai . Spausdinami keli sąmatos. Komitetas buvo pri-
moksliniai leidiniai apie verstas imtis ir naujų prie-
Lietuvą. monių. Kaip pranešta „Draugo" 

Visų tų iškilmių ir joms pasi- gegužės 22 numeryje, visi Ro 
ruošimo vykdymo išlaidoms pa- mos iškilmių dalyviai lietuviai 
dengti centrinis komitetas su prašomi užsimokėti po 25 dol. 
vyskupu Paulium Baltakiu 
priešakyje telkė ir tebetelkia 
būtinai reikalingas finansų su
mas. Kaip komiteto lėšų telki
mo vadovas kun. Vikt. Dabušis 
balandžio mėnesi pranešė, 
numatytai sąmatai iki to laiko 
nesusilaukta nė pusės reikalin
gos sumos. Būtinai reikia 
bent 250,000. o tuo metu buvo 
gauta t ik š imtas ir keli 
tūkstančiai. 

Komitetas išsiuntinėjęs 
36,000 laiškų, o su įnašais 
jubiliejaus reikalams atplaukė 
tik devyni šimtai atsiliepimų. 
Taigi į kvietimą per kelis mėne
sius atsakė mažiau, nei trys 
nuošimčiai paprašytųjų. Iš Illi
nois iki to laiko atsiliepė 221 
asmuo, Floridos - 142. New 
Yorko - 86, Massachusetts — 
68. Connecticut - 58. Michiga-
no — 53. Kalifornijos — 38 ir t.t. 
Atskirų asmenų aukojusių buvo 
ir daugiau, nes keliose parapi
jose buvo rinkliavos per pa 
maldas bažnyčiose. Išskirtinio 
dėkingumo ir pažymėjimo ver-

Los Angeles procesija j Šv. Kazimiero bažnyčią. Kryžių neša Tadas Dabšys, 
jį lydi Inga Nelsaitė. Audra Nelsaitė Narbutienė, Vytautas Žemaitis ir 
prel. Jonas Kučingis. 

Dalyvausiančių chorų ir tau
tinių šokių grupių nariai ir 
mokslus einantis jaunimas 
prašomi mokėti po 10 dol. Kaip 
gali jaustis visi tie, kurie iki šiol 
nesurado reikalo ar galimybės 
nors 25 doleriais prisidėti prie 
šios didžiosios religinio ir tau
tinio pobūdžio manifestacijos 
įvykdymo? 

Kodėl komitetui nepavyko iki 
šiol sukurti didesnį entuziazmą 
mūsų visuomenėje lėšų telkimo 
atžvi lgiu, dar per ankst i 
pasisakyti. Tačiau gal nebus 
nusižengta teisingumui teigti, 
kad palankiai atmosferai 
sudaryti negalėjo padėti vieši 
ginčai (dėl krikšto istorinės 
datos, dėl arkiv. Matulaičio pa
vardės, dėl Vilniaus arkivys
kupijos formalios priklauso
mybės, dėl lietuvių istorikų per 
mažo skaičiaus dalyvavimo 
moksliniame forume ir pan.). 

Kai nepriklausomoje Lie
tuvoje 1937 metais minėta 
Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktis, nebuvo reikšta jokių 
abejonių dėl jos istorinio pagrįs-
tinumo. Nei prezidentas Sme
tona, nei įžymūs istorikai, kaip 
Ivinskis, Jakštas, Avižonis, 
Šležas, nereiškė neigiamos 
nuomonės dėl 1387 metų krikš
to datos priimtinumo. 

Kitaip dabar yra mūsų gre
tose. Susirinkimuose, suvažia
vimuose, spaudoje ginčytasi, net 
karščiuotasi, reikšti griežti 
reikalavimai, raginta rašyti į 
Vatikaną laiškus, kurių dalis, 
kiek teko patirti, savo tonu ne
teikia l ietuviams garbės. 
Nevalia niekam drausti reikšti 
savo nuomones, bet savitarpio 
ginčas turėtų likti savo 
rėmuose. Vilniaus arkivys
kupijos s ta tuso klausimu 
lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Baltakis labai ryškiai 
pasisakė. Vyskupo paaiški
nimas, atrodo, turėjo patenkin
ti visus tuo kalusimu nuošir-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
VOKIETIJOJE 

K. BARONAS 
Mūsų koresponden tas Europoje 

Prieš keletą mėnesių rašiau tarptautinėje plotmėje, statant 
apie savo parapijos organizacinį, tokius klausimus: pomirtinis 
ekonominį ir dvasinį stovi kar- gyvenimas, tikybos reikšme 
tu primindamas, kad iš 7 tūk- žmogaus gyvenime, tikėjimas 
stančių parapiečių kiekvieną Dievu ir pan. 

sekmadienį šv. Mišias išklauso 
apie 30% tikinčiųjų. Šį kartą 
supažindinsiu su bendra 
katalikų Bažnyčios padėtimi 
Vakarų Vokietijoje, dalinai 
paliesdamas ir jos kaimyninius 
kraštus. Tuo klausimu pasisakė 
įtakingas Miuncheno dienraštis 
, ,Sueddeutsche Z e i t u n g " 

gegužės 23-24 d. Autorius, 
pasiremdamas neseniai įvy
kusios vyskupų konferencijos 
duomenimis sako, kad 1985 m. 
iš Bažnyčios išstojo 75 tūkst 
narių (pas evangelikus 150 
tūkst.), nors pvz. šis skaičius yra 
žymiai mažesnis už 1974 m., 
kada katalikų Bažnyčią apleido 
83 tūkst. vokiečių. Mažėja 
lankančių sekmadienio Mišias. 
Paskutiniųjų 15 m. laikotarpyje 
jų skaičius krito iki 25%. 
Sutuoktuvių visoje Vokietijoje 
buvo tik 113 tūkst. Palyginus su 
1970 m. šis skaičius taip pat 
sumažėjo beveik 31%. Panaši 
padėtis ir pas evangelikus. 

Priežasčių ieškoma ne tik 
vokiečių tarpe, bet taip pat ir 

Didžiausia staigmena gauta iš 
Olandijos. Joje net 36^ gyven
tojų nepriklauso jokiai konfe
sijai. Panaši padėtis Danijoje. 
Priešingybe Airijai ir JAV. 
Šiuose kraštuose tarp Bažnyčios 
ir gyventojų jaučiami labai 
stiprūs ryšiai. 

O kaip katalikiška Pran-
Beveik 60% prancūzų 

džiai susirūpinusius. Tarė rim
tai apgalvotą žodį ir Vlikas. Jei 
ir tie pareiškimai nepatenkina 
visų, ar nevertėtų a t idė t i 
ginčus, iki bent praeis didžiosios 
iškilmės Romoje ir Lietuvoje? 
Vertas dėmesio „Tėviškės Žibu
rių" pasisakymas, kad,.tęsdami 
šiuo metu tarpusavio ginčus, 
nieko pozityvaus nepasieksime, 
tik užnuodysime lietuviškąjį 
gyvenimą" (Gegužės 19 d.). 

Negalintys keliauti į Romą ir 
dar neprisidėję prie didžiųjų 
tautos iškilmių ruošos lėšų pa
dengimo šiomis dienomis galėtų 
„suminkštinti" savo širdis ir 
įsijungti į didžiojo darbo rėmėjus 
nors ir labai kuklia auka. pa
vyzdžiui bent iškilmių Romoje 
dalyvio mokesčiu — 25 dol. Jau 
aukojusieji gal suras galimybę 
savo įnašą šiek tiek padidinti. 

Atsimintina, Lietuvos krikšto 
jubiliejus yra „didžioji proga 
iškelti Lietuvą į tarptautinę 
plotmę, parodyti pasauliui, kad 
lietuvių tauta yra gyva, krikš
čioniška, bet Sov. Sąjungos 
pavergta, r e i ka l i nga viso 
laisvojo pasaulio pagalbos". 
(T.Ž., geg. 19). 

cūzija? 
niekuomet nelanko bažnyčios, 
Anglijoje 45%, Vokietijoje 20%. 
95% JAV gyventojų tiki į Dievą. 
Vakarų Vokietijoje tik 72%. 
Beveik 25% amerikiečių ir airių 
tiki dangum, o pragaro ir velnio 
buvimu 20%. Mažiau kaip pusė 
vokiečių sako, kad tikėjimas yra 
paguodos ir jėgos šaltinis. 

Beveik kiekvienoje krikščio
niškoje Bažnyčioje jaučiama 
stagnacija, t ikriau kalbant, 
susenėjimas bei moterų pir
mavimas. Taip pat yra baimė, 
kad Bažnyčia gali tapti tik kaip 
senos ku l tū ros tęsėja, o 
jaunuomenei ji turės tik 
muziejinj patrauklumą ar 
pobūdį. 

Manding, dar prieš 30 m. 
vokiečių katalikų Bažnyčioje 
vyko gražus bendradarbiavimas 
ir sugyvenimas tarp 
priaugančios kartos ir vyresnio 
amžiaus atstovų. Po 
trisdešimties metų padėtis iabai 
pasikeitė. Tik 17̂ 8 vokiečių 
galvoja, kad, tikėjimas yra 
pagrindinė auklėjimo priemonė. 
Tuo tarpu 25-45 m. tarpe šis % 
krenta tik iki 1%. Tokiu būdu 
oficialiai pasitraukiama iš 
aktyvios katalikiškos veiklos. 

Paderbomo arkivysk. J. De-
genhard konstantavo sunkią 
tikėjimo tarpininkavimo krizę, 
kurią reikėtų priskirti prie šian
dieninių papročių, socialinio 
gyvenimo. Kaltė dažnai 
metama tikybos dėstytojams 
mokyklose. Tačiau jų at
sakymas yra: ..ką mes galime 
daryti su nereligingai 
nusiteikusiais mokiniais, jau 
namuose apsikrėtusiais žiau
riom bacilom..." 

Padėtis nėra tragiška ar labai 
kritiška. Dar gana stipriai 
laikomasi tikėjimo tiesų, nors 
kai kur ie dalinai atmeta 
dogmas ar kai kuriuos 
Bažnyčios įsakus. 

per kaimas ir kurin pusėn yra Tverai? 
— Vo ar vins esi. bene plenčiks esi? — vėl klausia 

balsas. 
— Vins pats, sakau, tėvai, vins pats. paklydėlis 

nakties tamsoje, nebijok, tik pasakyk, koks čia kaimas 
ir į kurią pusę man eiti į Tverus? Man buvo gėda 
pasakyti, kas toks esu ir iš kur, todėl neminėjau 
Zorėbu. kad vėliau visas Tverų-Medingėnų-Žarėnų 

Pasijutau visiškai pasimetės. Klupdamas, at- trikampis nesijuoktų iš manęs, kad studentas 
sitrenkdamas i kelmus. į medžių šakas, lyg vejamas. Tenisonas, pas mergeles naktj vaikščiodamas, paklydo 
pagrei t inau vel žingsnius, kad tik greičiau ir atsibaldė Dievas žino kur. 
išsikrapštyčiau iš to miško. Spėliojau, kad esu patekęs — Vo kas toks būsi, iš kur taip ateini? — vis 
į Kiliūnėnu eiguvos „nelaimingojo skaičiaus 13" neatsileidžia balsas. 
kvartalą, bet iš kurios pusės, nežinojau. Dar kiek — Nevardauskis iš Tverų miestelio. — meluoju per 
paklaidžiojęs priėjau tvora ir išlipau iš miško. Dangus akis. „grįžtu iš Keturakio malūno". 

JA UNYSTĖS KELTAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 — 1986 
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gyventojus prašyti valgyti ir, gerai pavaišinti, 
areštuodavo šeimininkus ir išveždavo. 

Taip vieną vakarą pas Tverų girininkijos, 
Šaukliškių eiguvos eigulį Norkų (prie Kvėdarnos) atėjo 
„plenčikas" prašyti valgyti. Eigulis kaip tik buvo 
sugrįžęs iš Kvėdarnos, kur buvo įspėtas, kad vokiečių 
žandarai, pasiėmę kartu viršaitį, kur tai slaptai 
išvažiavo. Tad. pažvelgęs į „plenčiko"" pilvelį ir 
skruostus, tuoj įtarė klastą, griebė jį ir pririšo prie 
kėdės. Tas nesipriešino. Bematant atsirado ir žandarai 
su viršaičiu, bet jau rado savo draugą pririštą. Taip 
laimingai miško gyventojas eigulis išvengė bėdos. 

Ir man tą vasarą Šlapgiryje teko sušelpti maistu 
tris rusus belaisvius. Negalėjau atsakyti laisvės ir namų 
pasiilgusiems belaisviams duonos kąsnio, nors ir gerai 

juodas, mėnulis dar nepatekėjo, kur rytai, kur vakarai 
jokio supratimo ir lieka tik paklusti, kur blūdas Medingėnai tuoj prasideda... Tverai, kaap matą ten, 
vedžioja... kur mienu dabar pateka. Vo tokio Nevardauskio 

Nušilęs, nuprakaitavęs klajojau vėl palaukėmis, Tveruose nežinau. Kokioje vietoje ten gyveni? — vis 
laipiojau per tvoras, bene užtiksiu kur kokią trobą, kad kvočia senis. 
ir naktį pasibelsti ir paklausti, kur. į kokią puse man — Kiaulių gatvėje, tėvai, prie ganyklų, kairėje 
eiti. Per visą klaidžiojimą neteko matyti niekur jokios kelio pusėje, vis porinu toliau. Pradžios mokykla buvo 
trobos ar sutikti jokios žmogystės. Tyli Žemaitijos toje gatvėje, kai ją Tveruose lankiau, 
vasaros naktis ramiai glaudė visą apylinke, tik aš be — Vo aš jau ir įsigandau, pamaniau kad plenčikai 
atodūsio ir tikslo, aldušės apsėstas, klaidžiojau. mane apstojo... 

Pagaliau tarp medžių ir krūmų pamačiau juodą Nebedelsiau. Atsiprašęs už sutrukdymą naktį ir 

Tasgatės, tesgatės, iš kur ir atėjęs!.. O čia patys žinojau vokiečių klastą. Pažinodamas rusus ir jų kalba, 
įsitikinau, kad tos rudos rusiškos barzdelės ir jų 
išblyškę skruostai manęs neapgaus. Ir neapgavo. Su 
savimi jie nešėsi Evangeliją ir stipriai tikėjosi, kad 
Evangelija jiems nurodys kelią grįžti į tėvynę. Jie 
sakėsi einą naktimis pagal kompasą į rytus. Dėl 
revoliucijos Rusijoje džiaugsmo nerodė. 

Grįžtu prie savo klaidžiojimo. Dabar man paaiškėjo, 
kad būdamas netoli namų nuklydau atgal į 
Medingėnus. Žiūrėdamas į mėnulį ėjau stačiai į jį, 
tikėdamas taip pasiekti Šlapgirį. o už jo ir Zorūbus. 

stogo čiukurą, o geriau įsižiūrėjus ir trobelę.I< ,au j padėkojęs nuėjau. Menulis kaip tik pradėjo kilti, naktis Spaudžiau vėl su nauja energija be kelio per laukus. 
kiemą. Tylu ramu. visi miega, net šuo mloja. šviesėti. Tverų kryptis man žinoma, nors iki Tverų 12 
Pabarškinau į trobeles langą ir klausaus. Tyla. Po kilometrų! 
valandėlės vėl beldžiu į stiklą. Viduje lyg kas tai Matyt, ..plenčikais" išgąsdinau ramiai miegantį 

per pievas, per ganyklas, per tvoras ir grovius ir taip 
pagaliau priėjau prie vienos dideles sodybos Jau švito, 
bet saulutė dar nesirodė ir visa sodyba ramiai miego-

subildėjo. bet slenka minutės ir niekas nesirodo, gyventoją, o šis baubas skolinys atsirado Žemaitijoje jo. Net ir šunys, jų turėjo būti. nelojo. matyt, buvo 
Klabinu dar karta jau smarkiau, o turiu žin< 
esu ir į kokią pusę man eiti. Jei niekas ir dalia: 

kur bene 1918 metų vasarą, kai iš nelaisvės Vokietijoje išbėgę į laukus zuikineti. nes žengiant pro pat namo 
:ieat- pradėjo bėgti karo belaisviai rusai. Jie apiplėšdavo kai langus niekas nesuvampčiojo. Per vokiečių okupaciją 

silieps. lauksiu čia ryto, nutariau. Tačiau po mažos kur ir ramius gyventojus. Sušelpti juos maistu buvo 
valandėlės troboje už lango kaitai subaltavo ir pa-iigir- vokiečių griežtai uždrausta ir kaltininkai skaudžiai 
do balsas: nukentėdavo nuo vokiečių žandarų. Kad labiau 

— Vo kas čia? Vo kun nori. vo kas toks busi? įbaidytų gyventojus nuo tų belaisvių pabėgėlių, 
— Paklydėlis, tėvai, sakau, noriu žinoti, kas čia vokiečiai patys apsirengdavo „plenčikais". ateidavo pas 

ir šunims buvo „Befehl" būti dieną pririštiems ir tik 
naktį paleistiems pabeginėti. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
anglų kalba įvairioms amerikie
čių radijo stotims. Tokiomis 
radijo programomis turė tų 
rūpintis ir kiti. P.V. 

TRAGIŠKIEJI BIRŽELIO 
ĮVYKIAI AMERIKIEČIAMS 

„Laisvės varpo" vedėjas Pet
ras Viščinis nuo 1950 metų pa
ruošia ir įsiūlo amerikiečių radi
jo stotims specialias radijo prog
ramas anglų kalba Vasario 
16-sios ir Tragiškųjų birželio 
įvykių Lietuvoje sukakties pro
ga. Šiemet Tragiškųjų birželio 
įvykių pagrindu tokia programa 
bus transliuojama birželio 14 d. 
iš dviejų radijo stočių: 8-9 vai. 
ryto iš WCAV- FM 98 radijo 
stoties <tai toji radijo stotis, iš 
kurios perduodamas sekma
dieniais 9-10 vai. ryto ..Laisvės 
varpas"), o 3:05 vai. po pietų iš 
WBET AM 1460. Programa 
pavadinta Baltic Freedom Day, 
kaip tai jau kelinti metai skel
bia prezidentas Ronald Reagan. 
-Joje pateikiami Tragiškieji bir
želio Įvykiai ano meto pasauli
nių įvykių fone. nušviečiamos jų 

Georgia. Ten jis padarė pasekmės lietuvių tautos isto-
pranešimą ir pateikė rezultatus rijoje, ryškinama kova prieš 
savo tyrinėjimų i naujus okupaciją Lietuvoje nuo parti-
metodus atpažinti piktybines zanų veiklos iki šių dienų rezis 
ląsteles, kurios vystosi sme- tencijos pogrindžio spauda, 
genyse. Už šį darbą jis laimėjo reikalavimu konstitucija ir 
specialų pažymėjimą ir 1.000 t a rp t au t inėmis s u t a r t i m i s 
dolerių premiją, skirtą Upjohn garantuotų laisvės teisių. Visa 
bendrovės. Jo pasiekti tyrinė- programa perpinta lietuviška 
jimų rezultatai artimoje ateityje muzika, liaudies ir originalia. Ji 
bus paskelbti medicinos žurnale pritaikyta amerikiečių psicho-
.,American Journal of Clinical logijai, iškeliant Lietuvą, kaip 

ĮAMŽINIMAS 
LIETUVIU FONDE 

Gegužės 23 d. mirus Vladui 
Noreikai, atsisveikinimas su juo 
įvyko gegužės 26 d. Caspero lai
dotuvių namuose. Ten apie 
velionį kalbėjo ..Laisvės var-
po"vedėjas Petras Viščinis. 
Mirusiojo įamžinimui Lietuvių 
fonde lankytojai suaukojo 210 
dolerių. O gegužes 28 d. So. 
Bostone mirusios Petronėlės 
Kurapkienės įamžinimui Lie
tuvių fonde suaukota 220 
dolerių. Tai prasmingas miru
siųjų pagerbimas, vietoje gėlių 
skiriant aukas Lietuviu fondui 
mirusiojo įamžinimui toje finan
sinėje lietuvių institucijoje, ku
ri rūpinasi lietuvybės išlaikymu 
ir mūsų tautinės kultūros popu
liarinimu bei ugdymu. 

DR. SAULIUS E. CIBAS 

Gegužės 16-19 d. dr. Saulius 
E. Cibas dalyvavo metiniame 
Amerikos onkologų (vėžio ligos 
specialistų* organizacijos 
• ASCO' suvažiavime Atlanta. 

Pathology". 

H. ČEPO AUKA 

Įsijungdamas į pastangas įam
žinti Lietuvių fonde mirusį 
Antaną Matiošką, jo bendra
darbis Henrikas Čepas paauko
jo 50 dolerių Jiedu daugelį 
metų kartu dirbo Lietuvių 
Bendruomenės Bostono 
apylinkės valdybose, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyboje ir kitose or
ganizacijose. Šiuo pavyzdžiu 
kitų galimai skubesnis atsilie
pimas paskubintų pradėtu pas
tangų užbaigimą. Aukos siųs-
tinos: Mr. P. Viščinis. 173 Ar-
thur St.. Brockton. MA 02402 
arba tiesiog į Lietuvių fondą. 
3001 W. 59th St.. Chicago, IL 
60629. 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIU SUKAKTIS 

komunistinės agresijos pavyzdį. 
Programa taip paruošta, kad ji 
vyksta, kaip va id in imas , 
kuriame keičiasi politiniai ir 
kultūriniai aspektai, atskleidžia 
lietuvių tautos gyvastingumą, 
kūrybingumą ir kova dėl savo 
laisvės. 

Pažymėtina, kad radijo stotis 
\VBET - AM 1460 sutiko 
įjungti tą programą tuoj po pa
sauliniu ir vietinių žinių iki 
kitų pasaulinių ir vietinių žinių. 
Tokiu geru laiku programa bus 
girdima daugelio nuolatinių tos 
radijos stoties klausytoju. Būtų 
gerai, jei lietuviai paragintų 
savo draugus ir pažįstamus 
amerikiečius pasiklausyti tos 
programos iš vienos ar kitos 
radijo stoties. P.V. 

MOTINOS DIENOS 
M I N Ė J I M A S 

Gegužės 31 d. laidoje ..Lais-
LFM Bostono klubas kasmet 

rengia Motinos dienos 
vės varpas" kreipė dėmesį į minėjimą. Simet minėjimas 
Tragiškųjų birželio įvykių įvyko gegužės 3 d. Motinas 
sukakties minėjimą būdu. kuris pagerbti susirinko daug žmonių, 
sudomintų ta sukaktimi mūsų Minėjimas buvo pradėtas šv. 
jaunesniąją karta ir šio krašto Mišiomis Šv. Petro parapijos 
viešąją opiniją. Programos ve- bažnyčioje, aukojamomis klebo-
dėjas Petras Viščinis stipriai no kun. Kontauto. Mišių metu 
pabrėžė, kad rengiami minėji- giedojo solistas Benediktas 
mai tik pamaldomis ir susirinki- Povilavičius. 
mais po jų tiesioginio tos Akademinė minėjimo dalis 
sukakties minėjimo tikslo nepa- vyko svetainėje po bažnyčia, 
siekia, nes į tokius minėjimus Kamerinės muzikos koncertą 
tesusirenka stipriausi mūsų paruošė ir ji pravedė prof. 
patriotai, o už jų ribų lieka tie. Jeronimas Kačinskas . Pro-
kurie mažiausiai apie juos žino. gramoje Ludwig von Beetho-
Mūsų tikslas — pasiekti tuos. ven fortepiono trio C minor I-ji 
kurie tų įvykių dar nesuvokia dalis; Joseph Haydn trio N. 37 
ir nesupranta jų pasekmių lie- I-ji dalis; Antonin Dvorak 
tuvių tautos gyvenime. Kai Allegro scherzando. Koncertą, 
prieš 47-rius metus raudonoji atliko Jeronimas Kačinskas — 
Rusija okupavo Lietuvą, ji tikė
josi, kad ilgainiui jos padarytos 
mūsų tautai skriaudos bus pri
mirštos. Mes neturėtume 
leisti, kad taip atsitiktų. O at
rodo, kad taip gali įvykti, kai 
vyresnioji mūsų karta traukiasi 
iš gyvenimo, o jaunesnioji tė
vynėje ir išeivijoje daugiau ar 
mažiau taikosi prie naujų gyve
nimo sąlygn Apie tai teisingai 
pasisako Bronys Ra.la, kurio 
kalbos ištraukos įjungtos. 

Pažymėtina, kad kasmet 
,.Laisvės varpas" plačiai mini 
Tragiškuosius birželio įvykius 
ne tik sekmadieninėse savo pro
gramose, bet taip pat specia
liomis radijo programomis 

s k y r i a u s veikloje, o šeimi
n inkams Veronikai ir Jurgiui 
Janušaičiams už susirinkimo 
globojimą ir vaišes. 

Tenka pasigerėti gražiu sky
r i a u s narių sutarimu ir 
aktyvumu, nes daugelis sky
riaus narių aktyviai dirba klubo 
valdyboje, dainuoja „Sietyne" ir 
ta lkina klubo valdybai kituose 
darbuose. 

Skyrius savo veikla kaip tik 
pagyvina ir praturtina šios 
l ietuvių kolonijos kultūrinį 
gyvenimą. 

J. Rimtautas 

CLASSIFIED GUIDE 

Daytona Beach, Fla 
rinkinio. Iš kaires: 
Barauskienė. 

. Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos skyriaus susi-
A. Mironas, pirm. V. Abraitis. K. Žolynas ir M. 

Nuotr J. Janušaič io 
NĖRA PAKAITALO 

VANDENIUI 

HELP VVANTED 

Putnamo seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja Diržeho liepos, rugpjūčio mėnesi 
Darbo valandos 9-1 ryte, 4-7 po pietų Būt^ 
parūpintas kambarys. Susitarti del 
atlyginimo. Prašome kreiptis: Ses. Paule 
1-203-928-5828 arba laišku; iCC-Rt 21 , 
Putnam, CT 06260. 

Reikalinc< s prityręs asmuo KUMPIŲ 
ODOS nulupinejimui. Aukšta alga. 
Kreiptis 

JOHN HOFMEISTER & SON 
847-0700 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

MINĖSIME DIDŽIĄJĄ 
TAUTOS TRAGEDIJĄ 

Daytona Beach lietuvių klubo 
valdyba, posėdžiavusi valdybos 
sekretoriaus Stasio Daržinsko 
namuose, gegužės 20 d. aptarė 
klubo a te i t ies veiklą ir 
artėjančios mūsų tautos didžio
sios tragedijos — masinių 
trėmimų į Sibirą minėjimą. 

Minėjimas bus birželio 14 d. 
Prince of Peace salėje Ormond 
Beach. Prieš minėjimą bažny
čioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už i š t remtuosius , 
nukankintus tėvynainius. Sv. 
Misas aukos kun. dr. Kazimie
ras Ruibys. 

Salėje minėjime kalbės žymus 
kalbėtojas Vilius Bražėnas, 
kur is yra plačiai žinomas 
amerikiečių tarpe, kaip vienas 
didžiųjų kovotojų prieš bolševiz
mą. J i s paska i tas skaito 
amerikiečių universitetuose, 
suvažiavimuose, susirinkimuo
se, o lietuviams jis pažįstamas 
kaip aktyvus spaudos bendra
darbis ir visuomenininkas. 

Klubo valdyba prašo, kad kuo 
daugiausiai šiame minėjime 

paplūdimiu ir gerai pailsėjusios 
laimingai sugrįžo Chicagon. 

Dr. Ona Mironaitė ir Stefanija 
Grybauskienė daugelį metų yra 
dirbusios lietuvių Šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir jų nuoširdžiu patar
navimu yra pasinaudojęs ne 
vienas lietuvis. 

ALT S-GOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių Taut inės 
sąjungos skyriaus metinis narių 
susirinkimas buvo gegužės 21d . 
Veronikos ir Jurgio Janušaičių 
namuose Port Orange. 

Į susirinkimą iš plačiųjų 
apylinkių suvažiavo apie 30 
skyriaus aktyviųjų narių. Susi
rinkimui vadovavo prezidiumo 
pirmininkas Kostas Žolynas, 
sekretorė Marytė Sarauskienė. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė Ona Miionienė. 

Išsamų skyriaus veiklos pra
nešima padarė pirmininkas Vy
tautas Abraitis, pažymėdamas, 
kad kalnų nenuvertėme, bet ir 
nemiegojome, o visus skyr iaus 
suplanuotus darbus atlikome, 
gerai suruošėme tautos šventės 
minėjimus, kvietėme svečius 

dalyvautų plačiose apylinkėse programai atlikti, talkinome 
gyvenančių lietuvių. Ta proga 
bus renkamos aukos paremti 
mūsų veiksniams kovojantiems 
prieš lietuvių persekiojimą 
šiame krašte. Tikimasi, kad 
mūsų veiksnių pastangas nuo
širdžiai parems savo auka. 

. .Dirvos" sukakties p r o g a 
skelbtam vajui, suruošėme 
..Dirvos" minėjimą, praėjusių 
metu pavasarį skyrius buvo 
atstovautas ALTS-gos seime 
Los Angeles. Apie ALTS-gos 
seimą trumpai papasakojo 

fortepijonas, Linda Veleckytė ir 
L. Sloninas — smuikas. 

Smuikininke L. Veleckytė gir
dime pirma karta . Ji studijuoja 
smuiką Bostono universitete, 
siekdama magistro laipsnio. 
Būtu įdomų išgirsti Lindą Ve-
leckytę ir daugiau. 

Po kamerinės muzikos buvo 
paskaita tema ,.Ar lietuvė 
motina verta Motinos dienos 
pjedestalo". Aktorė Aleksandra 
Gustaitiene artistiškai paskaitė 
kelis eilėraščius. 

Po minėjimo buvo kavutė ir 
malonus pabendravimas. Atsi
liepimai apie programą labai 
geri. 

E.V. 

Seimininkai Stasys ir Ona Jurgis Janušaitis. Valdybos 
Daržinskai ta proga suruošė sekretorius Jurgis Miežait is 
vaišes klubo valdybos nariams pažymėjo, kad valdyba turėjo 4 
ir savo artimiesiems, kurių posėdžius ir visus įs iparei -
buvo gana didelis būrys. Klubo gojimus atliko gerai. Iždininko 
valdybos pirmininkas Jonas pranešimą padarė Pranas Domi-
Daugėla nuoširdžiai padėkojo Jonaitis. Skyrius nėra turt ingas, 
šeimininkams pasidžiaugė jų bet ir nesiskundžia savo finan-
aktyviu dalyvavimu visuomeni- sine būkle. Kasoje yra 945.29 
nėję šios kolonijos veikloje, pa- dol. Kontrolės komisijos aktą 
dėkojo už svetingumą ir su ge- perskaitė rašyt. Andrius Miro-
riausiais linkėjimais pasveikino nas, pa tv i r t indamas gerą 
Stasį Daržinską. neseniai valdybos veiklą ir tvarkingą 
šventusį savo vardadienį, o pra- atskaitomybę, 
džioje vaišių kun. dr. K. Ruibys Susirinkimas nutarė Tautos 
pasidžiaugė šios kolonijos gražiu šventės minėjimą ruošti rugsėjo 
sugyvenimu, gražia klubo 13 d. Tikimasi, kad į minėjimą 
veikla ir pasimeldė, prašydamas atvyks pats ALTS-gos pirmi-
šeimininkams ir visiems dirban- ninkas dr. Leonas Kriaučeliū-
tiems gerus darbus Aukščiau- nas ir bus pagrindinis kalbė-
siojo palaimos. tojas. Kitą minėjimo programos 

dalį paruoš valdyba. Ta ip pat 
susirinkimas nutarė globoti ir 
ruošti ALTS-gos seimą ateinan
čiais metais gegužės mėn. Tuo 
reikalu skyriaus valdyba dirbs 
su centro valdyba. Se imas 
numatomas ruošti v iename iš 
gražiųjų Daytona Beach vieš
bučių. Lauksime gausaus seimo 
atstovų ir svečių. 

I nauja skyriau? valdybą 
išrinkti ir pareigomis pasiskirs
tė: Vytautas Abraitis — pirmi
ninkas, Kostas Žolynas ir Jur
gis Janušaitis — vicepirmi
ninkai, Jurgis Miežait is — 
sekretorius ir Pranas Domi-

dieno^ minėjimo programa. An- Jonaitis - iždininkas. Kandida-

-

VIEŠNIOS IŠ CHICAGOS 

Chicagoje gyvenančios dr. 
Ona Mironaitė ir Stefanija 
M i r o n a i t ė - G r y b a u s k i e n ė 
aplankė savo giminaiti rašytoją 
Andrių ir akt Oną Mironus, 
kurie viešnias šiltai priėmė ir 
globojo. Viešnagės metu vieš
nios dalyvavo lietuvių pa
maldose. Motinos dienos 
minėjime, gėrėjosi choro „Siety
no" bažnyčioje giedamomis gies-
mėmis. gražiomis lietuvių 
pamaldomis ir gražia Motinos 

Daugumas žino, kaip svarbu 
gerti daug vandens; patariama 
išgerti bent po 8 stiklines į die
ną. Bet vietoj vandens jie geria 
d a u g kavos, arbatos, vais
vandenių, alaus ar papso. Šie 
gėrimai, tačiau, ne tik vandens 
neatstoja, o dažnai veikia prie
šingai: traukia vandenį lauk iš 
kūno. Rikiuojant gėrimus pagal 
jų naudingumą kūno vandens 
proporcijos palaikymui, ran
dama, kad vanduo atsiduria pir
moje vietoje, nes savo tyroje for
moje jis greičiausiai priimamas 
kūno audiniuose. Po to seka 
vandeniu atskiestos vaisių 
sunkos, tuomet grynos vaisių 
sunkos, tada papsai, kava bei 
arbata ir paskutinėje vietoje 
alkoholiniai gėrimai, imtinai ir 
a lus bei vynas. 

Kam gi kūnui reikalingas 
vanduo? Vanduo yra pagrin
d i n i s visu kūno funkcijų 
ve ik imui . Dalis vandens 
įjungiama į molekuline ląstelių. 
audinių bei organų struktūrą. 
Vanduo yra būtinas tūks
t anč iams kūne vykstančių 
cheminių reakcijų. Vanduo 
reikalingas palaikyti sąnarių 
lankstumui. Visas stuburkaulis 
yra vandeniu apsuptas, apsau
g a n t jį nuo sutrenkimų. 
Vanduo duoda akims jų formą 
ir jas apsaugo nuo įvairių 
pažeidimų. Jis yra esminiai 
svarbus kūno temperatūros 
palaikymui. Vanduo įgalina 
raumenis veikti; kai raume
nims trūksta vandens, žmogus 
jaučiasi silpnas; jam ar jai 
trūksta energijos. 

Troškulys yra gerai pažįs
tamas vandens trūkumo simpto
mas, tačiau jis atsiranda tik jau 
labai toli kūno audinių bei or
ganų ..troškuliui" pažengus. 
Sausose dykumose dirbantieji 
yra pamokomi, kad pirmasis 
„troškulio" simptomas dažnai 
būna ne troškulys burnoje bet 
galvos skaudėjimas ir kad kvor
tą vandens išgėrus dažnai 
galvos skaudėjimas praeina. 
Norint sveikai gyventi, svarbu 
net ir šių simptomų išvengti. 
Tačiau tik tyras vanduo yra 
efektingas troškulio malšinto
jas. 

Saldintas vanduo traukia van
denį lauk iš kraujo indų, nes 
skilvis vandenį traukia, kad at
skiestų per saldų išgertą 
skystį. Alkoholiniai gėrimai bei 
kava ir arbata gi vandenį šalina 
iš kūno tiesiog per inkstus. 

Dažnai žmonės net pakenčia 
troškulį, kadangi nepatogu atsi
gerti vandens. O kai jaučiamas 
troškulys — jau gerokai per
žengta kūno vandens trūkumo 
riba. Geriausias būdas tos ribos 
peržengimo išvengti yra prie 
savęs darbovietėj ar namie 
nuolat laikyti vandens pilną 
didelį puodelį ir vis po gurkšnį 
išgerti. Tuomet įmanoma net 
nejučiomis išgerti reikiamą van
dens kiekį. 

EXPERIENCED 
SEMI TRAILER MECHANIC 

Mušt be dependable & speak English. 
Apply m person at: 

THERMO RAIL, INC. 
4000 S. KEOZIE 

CHICAGO, ILLINOIS (IN REAR) 

FOR SALE 

FORD LTD STATION VVAGON 
1979 m. labai švarus, garaže laikytas 
tinkantis šeimai auto. Kaina $1,450. 
Skambinkite 

471-3021 

drius ir Ona Mironai viešnias 
buvo nuvežė į vieną seniausių 
ir gražiausių Amerikos miestų 
St. Augustine, susipažino su 
miesto žymesnėmis vietomis. 
Aplankė visą eilę čia gyve
nančių savo pažįstamų draugų, 
pasigėrėjo gražiuoju Atlanto 

tai Andrius Mironas ir Stasys 
Šarauskas. Susirinkimas praėjo 
darbinga nuotaika. N a r i a i 
aktyviai dalyvavo veiklos pla
nus svarstant. Pabaigoje pirmi
ninkas Vytautas Abrai t is pa
dėkojo visiems skyriaus na
riams už aktyvų dalyvavimą 

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 uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vj*West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
troL Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
etektrfc. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel . 636-2960 

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 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

DAŽYTOJAI 
Lauko ir Vidaus Darbai 

švariai ir nebrangiai 
Po 6 v.v. 476-1974 

778-1813 
Mes kalbame lietuviškai 

REAL ESTATE 

LB MtS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORŠ 
6529 S. KEDZIE . • 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Ueponis 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

JUOZAS KELIUOTIS 
DANGUS NUSIDAŽO 

RAUDONAI 
Pirmosios tremties memu

arai, pasiekę Vakarus, kai 
autorius buvo dar gyvas. Kny
goje rašoma apie paskutines 
vokiečių okupacijos dienas 
Kaune, antrosios sovietų oku
pacijos pradžią, areštą, 
kalėjimo žiaurumus, tremtį ir 
grįžimą tėvynėn. Juozas Keliuo-
tis, žurnalistas ir rašytojas, 
..Naujosios Romuvos" redak
torius, visatai pasakoja jautriai, 
atskleisdamas savo vidinius 
pergyvenimus ir tuo suteikda
mas knygai literatūrinę vertę. 

Leidėjas — Į Laisvę Fondas 
l ietuviškai kultūrai ugdyt i . 
Aplankas dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Spaudė 
„Draugo" spaustuvė. 360 psl. 
Kaina su persiuntimu kietais 
viršeliais $16.00 (Illinois gyv. 
moka $17.20). Minkštais vir
šeliais $13.00 (Illinois gyv. 
moka $13.96). 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. 

Aistrose aš neberandu jokio 
džiaugsmo ir tik velku jų pan
čius. Mano gyvenimas tapo pra
garu. Mes mirštame ir žemės 
prieglobstyje ieškome tos 
ramybės, kurios mums pasaulis 
negalėjo duoti. 

G. Byron 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 
B 

Knygos antrinis pavadinimas: ,.The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusi pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus. Nevv Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. S3rd St. 
Chicago, III. 60* ' 9 

file:///VBET


perbėga per raukšlėtą veidą, paktiniu grįžimu, o ne ilgesniu DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. birželio mėn. 10 d. 
Tema yra opi ir reikalinga 
rimtų svarstybų Gal pagrin
dinė priežastis yra la. kad mūsų 
veikla buvo paremta kom-

išsilaikymu išeivijoje. Pradėję 
trumpų distancijų bėgimą, dis
tancijai pailgėjus, pradedame 
jau pritrūkti kvapo. 

„Kasos" direktoriai, dalyvavę informaciniame susirinkime Chicagoje gegužės 3 d. Jaunimo centre. Iš 
kairės: Vaclovas Kleiza, dr. Rimas Vaičaitis, Gintas Žemaitaitis ir revizijos kom. pirm. Zenonas Jurys. 

Nuotr. Lino Meilaus 

TUSTI PALIKTIEJI NAMAI 
Proistorikai nurodo, kad gal 

tūkstantį metų prieš Kristų ar 
net pirmųjų amžių po Kristaus 
pradžioje baltiškieji plotai buvo 
didenis nei slavų. Amžiams 
bėgant, tie mūsų plott; mažėjo 
ir mažėjo. Yra neva rimtų 
rašytojų, kur ie rašo studijas 
apie baltų žygius į Indiją ir 
ieško baltiškų pėdsakų Iberų 
pusiasalyje. Kokia nauda iš 
tokių studijų, kai mes nusto
jame pozicijų prie Nemuno pa
krančių. Kodėl taip vyko ir 
vyksta? Dabar t ik istorikai — 
tyrinėtojai, ypač kalbininkai, 
pagal vietovardžius, daugiausia 
vandenvardžius, tegali senas 
ba l t ų gyvenvie tes a t sek t i . 
Rimtesni rusų istorikai net 
Maskvos apylinkėse randa 
baltiškų vietovardžių. Slavams 
b a l t a i d a b a r pavojaus jau 
nebesudaro, tad kai kurie jų 
istoriniai darbai yra gana rim
tai parašyti. Jiems nereikia dėl 
Maskvos ar Smolensko (kuris 
išaugo galindų žemėje) kovoti, 
t ad rimtesni istorikai nė ne
bando įrodyti, kad ta i nuo 
amžių slavų žemės. 

Kodėl baltai nesugebėjo sa
vuose plotuose išsilaikyti, dabar 
nebūtų įmanoma atsakymo 
surasti. Galima tik spėlioti, bet 
spėliojimai ir telieka t ik spėlio
jimais. Jokių rašytinių šaltinių 
nėra, ta ip pat nėra ir jokio tau
tinio epo, kur dainių ar vaidilų 
lūpomis būtų perduota baltų 
taut inė istorija. Taip pat ir 
slavų šal t in ia i tų tolimųjų 
amžių nepasiekia. Dažnai mes, 
savo bėdas aprašydami, vis 
minime, kad esame apsupti stip
rių priešų, kad skęstame slavų 
jūroje. Tačiau ne visumet taip 
buvo. Rusų „bilinose" labai 
dažnai lietuviai yra minimi, ir 
jie slavams kėlė siaubą. Mi
nima, kad nuo lietuvių „rusai 
kai zuikiai" bėgo į miškus. Bet, 
nežiūrint tos baimės, jie slinko 
ir slinko į baltiškas žemes. Tuo
met d a r ne i mes, nei j ie 
nebuvome krikščionys. Kultū
riškai irgi nebuvo persvaros. 
Kai patekome į kronikininkų 
akiratį, tai mūsų žemės buvo 
jau veik neatpažįstamai suma
žėję. Kadangi nei istorija, nei ar
cheologija mums atsakymo 
neduoda, tad atsakymo reikia 
kur k i tur ieškoti. Gal tai yra 
mūsų tautiniame charakteryje 
ir mūsų prigimtyje. Čia jau 
reikėtų pasikviesti psichologus 
ir genetikos ekspertus. 

Jeigu mes negalime žinoti to, 
kas vyko prieš keletą tūks
tančių metų, tai mes turime pa
studijuoti dabartį ir iš to daryti 
analogiškas išvadas. Ameriko
je yra labai populiarūs viešosios 
opinijos tyrimai ir labai dažnai 
jie padaro teisingas išvadas. Jų 
tyrimų duomenimis remiasi 
politiniai veikėjai ir valdžios 
pareigūnai. Apklausinėje keletą 
šimtų, jie sprendžia, kaip galvo
ja milijonai. Gal ir mums 
reikėtų panašius svarstymus 
daryti. Šįkart žvilgsnį nukreip
sime į Amerikos lietuvių koloni
jas. Prieš keliasdešimt metų 
Amerikos didmiesčiuose buvo 
s t ambūs lietuvių telkiniai , 
s t ip r ios parapijos, gausios 
visuomeninės ir bizno organiza
cijos. Šiuo metu to viso veik ne
b ė r a . Nebėra s t ambesn ių 
t e l k i n i ų ir ba ig ia i šnykt i 

JUOZAS ŽYGAS 

lietuviškos parapijos. Kaip visa 
tai vyko? 

Paraijų nykimas labai dažnai 
vyko be didelio išorinio 
spaudimo, bet prasidėjo irimas 
iš vidaus. Pirmiausia ekono
miškai pajėgesnė visuomenės 
da l i s pradėjo dairyt is pa
togesnių gyvenimo sąlygų, juos 
pasekė jaunesnioji kar ta . 
Didelio išorinio spaudimo net 
nereikėjo, net teko girdėti pasi
sakant: „Nekovojome mes dėl 
Lietuvos, tai nekovosime ir dėl 
Marąuette Parko". Taip ir 
kei tėsi mūsų gyvenvietės. 
Kadangi gamtoje negali būti 
tuštumos, tad į jų vietas atėjo 
kiti žmonės. Tie kiti žmonės ne
būtinai buvo rasiniai skirtingi. 
Labai dažnai l ie tuviškas 
prekybas ir restoranus perėmė 
lenkai. Lenkai perėmė mūsų 
prekybos įstaigas, tačiau vardus 
lietuvis*.-.* paliko. Dėl ko apie 
tai mes. • kalbėjome? 0 dėl to, 
kad istorijos tėkmėje mūsų 
žemių praradimas gal panašiu 
būdu vyko. Kaip Smolensko 
apylinkėse gausu lietuviškų 
vietovardžių (gal baltiškų), taip 
ir Marąuette Parke yra skam
biais lietuviškais vardais resto-
rana i , tačiau ne lietuvių 
rankose. Gal vienu ir kitu atve
ju etninis pasikeitimas vyko be 
didelių sukrėtimų. Gal savo 
„genuose" netur ime to 
veržlumo ir kovingumo, kaip 
turi slavai? O gal atsakymo 
labai toli ieškoti nereikėtų. 
Reikia tik pasidairyti po savo 
aplinką. Mūsų gyvenvietėms 
keičiantis ir daugiau vaikų at
s iradus gatvėse, mūsų 
lituanistinės mokyklos tuštėja. 
Kokia priežastis? O todėl, kad 
tie vaikai nelietuviškų šeimų. 
Kai rodomas didelis susirūpi
nimas lietuviškų gyvenviečių 
išlaikymu, jose nėra vaikų. 
Jeigu pasitaiko koks laisvas 
butas, tai „tik suaugusiems" ar
ba „suaugusiems be vaikų ir be 
gyvuliukų". Galime prileisti, 
kad tie namų savininkai yra 
geri lietuviai, gal net ir veikėjai. 
Taip pat galime prileisti, kad 
gretimame name (kuris jau 
priklauso nelietuviui) yra 4-5 
vaikai. Tokia nėra tik mūsų 
pavienių žmonių galvosena: ir 
mūsų orgnizacijos ta pačia 
linkme eina. Viena organizaci
ja (dargi jaunimo) savo namų 
administravimui ieškojo: „suau
gusio arba suaugusių poros — be 
vaikų". Čia jau ir reikėtų 
psichologų intervencijos (išrek
lamuota anketa irgi šių 
klausimų neturėjo). Gal čia ir 
yra raktas, kodėl mūsų žemės 
vis mažėjo, o ne slavų mūsų 
antplūdyje. Genetiškai stiprios 
tautos atlaiko visokius antplū
džius. Mongolai buvo užplūdę 

A.tA. 
ALFONSUI KINDURIUI 

mirus, žmonai ONAI, sūnui su šeima ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Petrė ir Vincas Dubauskai 

[ 

Kiniją ir Indiją, kur šiandien 
yra tie mongolai? Tie mongolai 
buvo aukštos civilizacijos, 
paliko architektūrini perlą Tadž 
Mahal mauzoliejų, rūmus , 
šventyklas, o patys beveik 
išnyko. Panašiai atsitiko ir su 
totoriais Rusijoje, kurie buvo 
rusų siaubas ir jų valdovai, tik 
šie beveik išnyko, nepalikę net 
archi tektūr in ių paminklų . 
Šiuos faktus susumavę, 
turėtumėme mažiau dejuoti dėl 
slavų antplūdžio, o daugiau 
pažiūrėti j save ir susirūpinti 
savu nuosmukiu. 

Čia, prarasdami savas pozici
jas, mes negalime teisintis slavų 
antplūdžiu, nors būtų gera 
turėti už ko užsikabinti. Istori
ja žino. daug tautų, kurios 
nugalėtojų buvo išnaikintos ar
ba išvarytos. Tačiau dar 
daugiau tautų ar ku l tū rų 
išnyko dėl vidinių priežasčių. 
Dažniausiai išnyko tos tautos, 
kurios jau buvo pasiekusios 
gana aukštą mater ia l inės 
kultūros lygį. 

Ir mes turime besirūpinančių 
mūsų tautos mažėjimo proble
momis. Buvo keletas rimtų 
rašinių, kurie svarstė okupuotos 
Lietuvos demografines proble
mas, rūpinosi mažėjančiu prie
augliu. Žinoma, okupantas 
visais būdais stengiasi suslavin
ti lietuvius. Tam naudoja ne tik 
slavų kolonizaciją, bet dirbtinai 
mažindami prieauglį bei įvai
riais būdais skatindami išsi
barstymą po „plačiąją tėvynę". 
Spaudoje dažnokai tenka pa
skaityti apie lietuvius diri
gentus, režisierius bei kitus pro
fesionalus, dirbančius Maskvo
je, Leningrade, Tiflise ar dar 
kituose miestuose. Okupantas 
gal sąmoningai sudaro tokias 
sąlygas, o gal lietuvių istorinis 
polinkis „ieškoti laimės" prie to 
prisideda. B svars tydami 
prieauglio klausima Lietuvoje, 
reiškiame susirūpinimą, kad 
miestuose šeimos ribojasi vienu 
ar dviem vaikais. Žinoma, norė
tumėm matyti lietuvių skaičių 
didėjantį. Tačiau ar turime 
moralinę teisę pageidauti, kad 
šeima, gyvenanti vieno mie
gamojo bute, turėtų trejetą 
vaikų, kai mūsų aplinkoje labai 
dažnai trijų miegamųjų re
zidencijoje tėra t ik vienas 
vaikais. 

Apie savo silpnybes labai 
nemalonu kalbėti, tad beveik ir 
nekalbame. Jau nebetenka 
ginčų vesti ar eilėje stovėti, kad 
patektume į pirmąjį grįžimo 
laivą. Daugelis mūsų planų 
supliuško. Veikėjų kalbos, 
kurios išspausdavo ašaras, 
dabar dažniausiai t ik „Spyglių 
ir dyglių" ar panašiose skiltyse 
terandamos, kurias paskaičius 
neberieda ašara, bet šypsena 

P A D Ė K A 
A.tA. 

GEDIMINAS GUDAUSKAS 
Š. m. gegužės mėn. 3 d. netikėtai mirus mūsų sūnui Gedi

minui, farmacijos daktarui ir British Columbia universiteto 
vėžio instituto Vancouveryje profesoriui, sulaukus vos 37 m., 
dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems bei 
visom lietuviškom organizacijom dalyvavusiems laidotuvėse, 
pareiškusiems "žuojautas asmeniškai, laiškais, per spaudą ir 
užprašiusiems šv. Mišias bei atsiuntusiems gėles. 

Dėkojame prel. J. Kučingiui už sukalbėtą rožinj Santa 
Monikos', idotuvių namuose, prof. L. Trečiokui už jo moksli
nių darbų apibūdinimą. Jūrų skautų vadovui Gediminui 

Kaunui už atsisvei' ;nimo žodį ir gimnazijos bendraklasei Z. 
Tumaitei už atsisveikinimo pravedimą. 

Sol. R. Dabšiui ir pianistei R. Apeikytei už giesmės „Viešpa
ties pasaulis" sugiedojimą. 

Dėkojame kun. Urbonui už maldas ir palaidojimą 
Čikagoje, prof. J. Valaičiui už mokslinių darbų įvertinimą, 
Vidai Tumasonienei už žodi Liet. gydytojų draugijos pagalbi
nio vieneto vardu ir R. Alminienei šeimos vardu. 

Solistams P. Rūtai ir G. Mažeikienei už solo giedojimą 
laidotuvių koplyčioje ir pian. M. Motekaičiui už palydėjimą 
vargonais. 

Dėkojame Liet. radijo klubui. Los Angelėje ir Margučio 
radijo vaiandai už mirties pranešimus Dėkojame V. Velžai, 
rinkusiam aukas įnašui į Liet. Fondą Santa Monikoje ir J. 
Bagdžiui į Liet Tautos Fondą, Chicagoje. 

Gudauskų šeima 

A.tA, 
Dantų gydytojai 

EUGENIJAI PRANAITYTEI-
ŠNIUKAITIENEI 

mirus, jos sūnums JONUI su šeima ir ALGIUI bei vi
s i ems a r t imies iems re iškiame nuoširdžiausią 
užuojautą 

Chicagos Lietuvių Dantų Gydytojų sąjunga 

A.tA. 
ALFONSUI BUDRIŪNUI 

Santa Monica, Ca. iškeliavus amžinybėn, žmonai 
ADELEI su šeima, seserims JANINAI ir VYTUI ČE
KANAUSKAMS, ALFAI ir VLADUI PAŽIŪRAMS 
su Šeimomis skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

L iena Norus 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
MAGDALENAI VITKIENEI 

mirus, mielą kolegę, dukrą STASĘ, žentą JUOZĄ, jų 
šeimą ir artimuosius gimines visu nuoširdumu 
užjaučia ir kartu liūdi. 

Liet. Taut. šokių institutas 

A.tA. 
STASIUI ČIŽIKUI 

mirus, jo žmoną ZINAIDĄ, SŪNŲ ir DUKRĄ su 
šeimomis, sesutes BRONE. LIONĘ, JADVYGĄ ir 
STEFANIJĄ Lietuvoj bei kitus gimines liūdesio 
valandoj nuoširdžiai užjaučiame. 

Rochester. N.Y. Ada ir Jonas Musteikiai 

A.tA. 
POVILUI JONUŠIUI 

mirus, l iūdinčią žmoną IRENĄ, mūsų mielą 
giminaitę, nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės 
maldose. 

Filomena J nrJonienė 
Virginija ir Pranas Jurjonai 
Salomėja, Petras Šmaižiai ir 
krikšto duktė Silvija 

A.tA. 
JOSEPH PECZLUNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuettf Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. birželio 8 d. 10:35 va'., ryte sulaukės 99 m 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyvtno 77 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva; sūnus Jcseph 

Peck, Jr., jo žmona Coena: dukterys Arme Gubista, jos vyras 
Lavvrence ir Frances Keete. jos vyras Richard; posūnis Chester 
Misevich jo žmona Marion; penki anūkai ir proanūke bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį nuo 5 iki 9 ir trečiadien; nuo 

1 iki 9 v.v. Lack-Lachav^ icz koplyčioje. 2424 W. 69 St 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 11d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio siela 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, s ū n u s , dukterys ir posūnis . 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel 737-1213 

A. r A. 
ALEKSANDRUI DIRKIUI 

mirus, jo tėveliams ANGELEI ir VYTENIUI, seserims 
AUDRONEI ir DANUTEI , senel iams VIKTORIJAI 
ir KAZIMIERUI KLEIVAMS ir t e ta i LORETAI su 
šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime kar
tu su jumis. 

St. Petersburgiečiai: 
Elena Bacevičienė 
Elena ir Stasys Jakučiai 
Angelė ir Albinas Karmai 
Elena ir Leonas Kačinskai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Bronė ir Aleksas Urbonai 
Leokadija ir Juozas Žcvniai 

GAIDAS-DAIM1D 
E U D E 1 K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia Avenue 
Te le fona i — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
.4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K L S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

14 ĮO So. 5()th Av., C i ce ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H u y . — T e l . 974-4410 

9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h Avenue 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s — 652-100.5 

i1 

,• - i t 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. birželio mėn. 10 d. 

x Sol i s ta i A l g i r d a s Brazis 
i r J o n a s Vazne l i s giedos šv. 
Mišių metu šį sekmadienį, 
birželio H d.. 10 vai. r. Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje Gary. 
I n d i a n a , m i n i n t Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Skautai 
ir ateitininkai uniformuoti daly
vaus eisenoje i bažmčių. o 
moterys pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Minėjimą ren
gia klebonas kun. di Ignas Ur
bonas, kuris gavo pranešimų, 
kad šventėje dalyvaus buvę 
parapijos nana i . 

x Vysk. Anso T r a k i o mir
t ies m e t i n ė s birželio 21 d. bus 
iškilmingai paminėtos pamaldo
mis lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas 10 vai. 
ryto laikys kun. Hansas Dum-
pys. Giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Arūno Ka
minsko. Po pamaldų dalyvių pa
bendravimas parapijos salėje. 
6641 So. Troy Street . Visi vysk. 
Ansa T r a k į pažinojusiej i 
kviečiami dalyvauti . 

x L i e t u v i ų M o n t e s s o r i 
d raug i j a birželio 13 d. daro 
Dom^s Pet rutytes 75-rių metų 
amžiau-. Montes«ori draugijos 
29-riu metų , K r i a u č e ' i ū n ų 
Vaiku namelių — 25 rių m.. 
Varno c e n t r e — 24-nų 
..Žiburėlio'" mokyklos 5-rių 
metų paminėjimą. Minėjimas 
bus Jaunimo centre . 

x Šv. V a r d o d raug i jos na
r i a i a t e i n a n t į sekmadienį , 
birželio 14 d., per 8 vai. šv. 
Mišias ŠvČ. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje tu rės bendrą Ko
munija, o po pamaldų salėje bus 
t rumpas susirinkimas ir pus
ryčiai. Nariai prašomi atsives
ti žmonas ir motinas. 

x C h i c a g o s policija p ra 
neša , kad birželio 10 d., trečia
dieni. 10 vai bus parduoti 
varžybos dviračiai ir kiti palikti 
ir neatsiimti da ik ta i . Apžiūrėti 
galima nuo 9 vai . ryto iki 4:30 
vai. p.p 2301 W. 51 Place. 

x T Ė V U D I E N O S šv Mišių 
bei maldų novena prasidės 
birželio 12 d. ir tęsis iki 21 d.. 
Marijonų koplyčioje prie „Drau
go". Ši novena skirta Švč. Jė
zaus Širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveikatos, 
sėkmės darbuose, kantrybės 
kančioje, gi mirusiems — amži
nosios laimės. Maloniai kviečia
me įsijungti į šias ypatingas 
mūsų maldas. Savo tėvų. vyru 
uošviu ir senelių vardus siųski
te. M a r i a n F a t h e r s , 6336 S. 
K i l b o u r n Ave. , Chicago. IL 
60629. 

<pr.' 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2M<> VV 63 St.. Chkafęo. IL W>2<> 
Tel. - 776-51M 

14300 S Bell Rd., I ockport. U. «>044< 
M . 460-4S'* 

VdUr.dos pag.il suMt.)pm,j 

x E g l ė Pau l ik i enė ir I r ena 
S tan iu l ienė rengia fantus lai-
minejimams, kuriuos bus gali
ma laimėti Dainavai paremti 
.Joninėse biržeLe 13 d. Ateiti
n i n k ų namuose . J o n i n ė s e 
laukiami jaum ir vyresni. 

x A . a. S tasė Verbyl ienė po 
sunkios ligos mirė Montreaiyje 
birželio 7 d. Liko vyras Juozas, 
sūnūs Juozas ir Romas su šei
momis, Chicagoje pussesere Sta-
-e Miliauskienė su šeima. Seat-
tle. Wash.. pusbrolis dr. Juozas 
Mikelionis su šeima ir St. Pe-
t e r sbu rge pusbrol is S tasys 
Vaškys su žmona. Taip pat ok. 
Lietuvoje l iko sesuo Vladė 
Bendoraitiene. 

x VI . C i v i n s k a s , knygų 
leidėja^ ir laikraščių bendra
darbis, guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Jis gydytojų priežiūroje 
pamažu taisosi. Greitai bus pa
leistas namo, bet d a r turės 
namie gydytis. 

x J a u n i m o c e n t r a s b u s 
u ž d a r y t a s nuo birželio 15 d. iki 
rugpjūčio 15 d. Sekmadieniais 
kavinė veiks normaliu laiku. 
Sales ir kitas patalpas galima 
nuomoti susi tarus su admi
nistracija. Per vasarą reikalinga 
daug darbu atlikti, o t a m reikia 
pinigų ir dar kartą pinigu. 
Visuomenė prašoma Jaunimo 
centro neužmiršti ir jį paremti. 

x „ C h r o n i c l e o f t h e C a t h o -
ic C h u r c h in L i thuan ia" , Nr. 

70, išspausdintas anglų kalba. 
Viršelyje įdėtas a. a. kun. J . 
Zdebskio paveikslas. Kroniką 
ver tė kun. K. Pugevičius, reda
gavo Marian Skabeikienė, išlei
do Liet. Religinė ^alpa. Plates
nė įžanga yra k u n . K. 
Pugevičiaus. 

K u n . A .Račkauskas .Sunny 
Hil ls , Fla.. mūsų nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumerato
r ius , pratęsė prenumerata vie
neriems metams su visa šimti
ne . Nuoširdus ir didelis ačiū už 
miela paramą savai spaudai. 

x Rašyt . Adolfas Marke l i s 
iš Cicero. 111.. lankėsi įvairiais 
reikalais „Drauge" ir ta proga 
įteikė 10 dol. už gauta ..Draugo" 
kalendorių. Labai ačiū. 

x A n t a n a s B u š m a n a s . Wor-
cester, Mass.. mūsų bendradar
bis, prie savo rašinio „Draugui" 
pridėjo ir 12 dol. auka . J. Ged-
mintas. Los Angeles. Cal., at
s iuntė 10 dol. Nuoširdus ačiū. 

x V l a d a s J o m a n t a s . Red 
ford. Mich.. užsiprenumeravo 
..Draugą" vieneriems metams, 
pridėjo 10 dol auka ir prašė 
painformuoti, kas atsitiko su 
„Naujienomis", kad jos pra
dingo. Ačiū už auką. ..Naujie
n ų " ir mes negauname nuo pat 
šių metų pradžios. Nežinome, 
k a s atsitiko. 

x Mari ja S o l t a n a s , Jupiter . 
Fla. , ats iuntė 10 dol. už kalen 
dorių. Ta proga pratęsė prenu
meratą vieneriems metams. 
Nuoširdus ačiū 

x J u n g t i n i a m P a b a l t i e č i ų 
komi te tu i Washingtone. D.C., 
yra dešimčiai savaičių reika
l ingas i n t e r n a s s t u d e n t a s . 
Reikia būti JAV piliečiu, ne 
mažiau 18 m e t ų a m ž i a u s , 
mokėti anglų ir lietuvių kalbas. 
Dėl sąlygų ta r t i s iki liepos 1 d. 
su Amerikos Lietuvių Taryba . 
2606 \V. 63 St.. Chicago, 111. 
60629. — 

x J a d v y g a L e s c a u s k a i t ė . 
kuri y ra vaistinės savin inkt 
Bridgeporte, y ra susirgusi ir 
paguldyta Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. J i pamažu jau sve iks ta 
ir t ikisi greitai grįžti namo . 

x M o t e r ų s ą j u n g o s 67 k u o 
pos susir inkimas bus a te inant į 
sekmadienį, birželio 14 d., 2 vai. 
p.p. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Visas n a r e s 
kviečiame dalyvauti . 

x Lietuvių T a u r a g ė s klu
bas šaukia pusmetinį nar ių 
sus i r inkimą birželio 21 d., 
sekmadienį. 2 vai. po pietų 
Šaul ių n a m u o s e B r i g h t o n 
Parke. Visi nar ia i kviečiami 
dalyvauti. 

x J o n a s K a l a i n i s , 
St.Catharines, Ont.. Kanada, su 
p r e n u m e r a t o s p r a t ę s i m o 
mokesčiu a ts iuntė ir 20 dol. 
auką. J . Ka l a im skelb iame 
garbės p renumera to r ium, o už 
rėmimą d ienrašč io t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x Al fonsas K e p e n i s , Pomp-
ton Lakęs , N . J . , p a r ė m ė 
„Draugą" 20 dol. a u k a ir 
p r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą 
vienerems metams. Alf. Kepenį 
skelbiame garbės prenumerato
r i um , o už p a r a m ą l a b a i 
dėkojame. 

x D r . M i l d a B u d r i e n ė , 
Longboat Key, Fla., l ietuviško* 
spaudos ir .Draugo" rėmėja, 
pratęsdama p renumera t ą at
siuntė visą šimtinę. Dr. M. 
B u d r i e n e i , m ū s ų g a r b ė s 
p r e n u m e r a t o r e i . t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x G. V i s k a n t a iš Chicagos. 
mūsų rėmėjas, ap lankė „Drau
gą", pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 20 dol. auka . 
G. Viskantą skelbiame garbės 
prenumerator ium, o už pa ramą 
labai dėkojame. 

x F e l i k s a s V a l a i t i s , Chi-
cago, 111., mūsų garbės pre
numeratorius ir rėmėjas daugelį 
metų. pratęsė prenumera tą vie
neriems me tams ir vėl paauko
jo 30 dol. dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

Tfclt'"»* 
Redaguoja J. PlaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 

ŽVAIGŽDUTE 
[steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams 

65th Place, Chicago, IL 60629 

M E S K A L B A M E 
L I E T U V I Š K A I 

S P A L V O T A S Ž M O G U S 

Buvo mažas vaikas. Jo vardas 
buvo Andr iukas . Kartą jis ėjo 
takeliu ir sut iko žmogų. Tas 
žmogus buvo spalvotas. An
dr iukas taip išsigando, kad net 

Vilija K a r k a i t ė pabėgo. Aš niekad nemačiau jį 
taip greitai bėgant . M> inau 

Aš kalbu lietuviškai namuose, 
l i t u a n i s t i n ė j e mokykloje ir 
stovy kloję. Man nelabai patinka 
kalbėti lietuviškai 

Okupantų nužudytu lietuvių prisiminimui. 
Piešė Juozas Vilutis 

x Bron ius S t a š ion i s , Banks-
tovvn. N.S.W.. Austral ia . Lithu-
anian Club Library. vedėjas, 
žinomas lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, užsisakė naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

x Kaz imie ra s L a u c i u s , Chi
cago. 111.. lankėsi ..Drauge'1, pra
tęsė prenumera tą v iener i ems 
metams ir paaukojo dienraščiui 
20 dol. K. Laucių įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

A D V O K A T A S 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. *>9th Street 
d . i thuanian Plaza Court) 

C l i l t Į I IL 60629 
Tel. 778-0X00 

Kasdien 2—6 vai vak. 
Šeštadieni 9 v r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS H. OSTIS 

201 E, Ogden Ave.. St*\ IH-2 
Hinsdale. 11.60521 
Tel. Ofs. 32.V3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos panai susitarime 

x S p a u d o s ir o rgan izac i jų 
ats tovų pasitarimas, kaip gali
mai geriau suruošti Pavergtųjų 
Tautu mitinga, kurio rengimas 
šiais meta is a t i tenka lietu
viams, įvyksš.m. birželio 16 d . 
7 v.v Jaunimo centro posėdžiu 
kambaryje- Kviečia Pavergtųjų 
Tautu komiteto atstovai 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambink i t e 
R E MAX F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk ) 

x ADV. VYTENIS LIETUV 
NTNKAS praneša, kad pra 
dedant b\ri< lio 8 d., jo įstaigos 
valandos keičiasi. Naujos valan 
dos: kasdien nuo 9 v.r. iki 6 v.v„ 
šeštadieniai ir vakarais pagal 
susitarimą. 

(sk.) 

x A n t a n a s J u o z e v i č i u s iš 
Chicagos lankėsi . . D r a u g e " , 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką — st ipr in imui . Ant . 
Juozevičių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
l i e t u v i š k o žodžio t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x Inž. V y t a u t a s K n m a n t a s , 
Sparta . Mich., PLB valdybos 
pirmiTiinkas. v i suomeninkas , 
pra tęsdamas „Draugo" prenu-

(Sk | merata . pridėjo ir 25 dol. auką. 
Inž. V Kamantu i . m ū s ų garbes 
prenumerator iui , t a r i a m e nuo
širdų ir dideli ačiū. 

x J o n a s P i p i r a s , \Vorcester. 
Mass.. pratęsė draugo prenume
ratą, pridėjo 10 dol. už kalėdines 
korteles ir 20 dol. d inrašč io sti
prinimui. J Pipirą ske lb iame 
garbės p renumera to r ium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x E lena Dryža , Chicago, 111., 
mūsų rėmėja, su p r e n u m e r a t o s 
pratęsimo mokesčiu a t s iun tė ir 
30 dol. dienraščio pa la ikymui . 
E. Dryžą skelbiame garbes pre 
numera tore , o už r ėmimą lietu
viško ž^dži" labai dtefcajeaaa. 

B I R Ž E L I O R A U D A 

Ko eglelės žalios 
Raudat , ko berželiai? 
— Tai jungą nevalios 
Reikia nešt m ū s šaliai. 

Ko raud i pavytęs 
Žiede gėlės gir ių? 
— Negrįžta mamytės 
Iš ledinių tyrų . 

Ko rauda te rū tos . 
Ko ašaros k r in t a? 
— Gulaguos Vorkutos 
Tėvų numar in tų . 

Rauda t vyturėl iai . 
Ko. su anksčiu rytu? 
— Taigoj kūdikėl ių 
Badu nužudytų. 

Ko r auda t graudingai 
Liekni jovarėliai? 
— Trafimovkoj dingo 
Žili senutėl ia i . 

Ko raud i lig šiolei 
Šiluose gegule? 
— Menu, miško broliai 
Po šaknim sugulė. 

St. R a d ž i ū n a s 

P.S. Raudoti - verkti. Neva
lia _ vergija. Lediniai tyrai — 
Rus i jos š i a u r ė s k a l ė j i m a i . 
Vorkutos Gulagai - Rusijos 
koncentracijos stovyklos Sibire. 
Taigos - dideli miškai Rusijo
je. Trafimovka - koncentracijų 
stovvklu vieta. 

K O N K U R S I N Ė LIETUVIU 
L I A U D I E S P A S A K A 

B Ą L A M A S IR J O TRYS 
SUNŪS 

Aš kalbu lietuviškai daugiau
sia namuose. Ten lengviausia, 
n e s v i s i n a m i š k i a i k a l b a 
l ietuviškai . Stovykloje ir litua
nistinėje mokykloje s tengiuos 
kalbėti, bet labai sunku, nes visi 
kaiba angl iškai . Mano t ė t ė 
mane labai ragina būt i gera 
l ietuvaite ir išlaikyti kalbą. Aš 
pati džiaugiuos būdama lietu
vaite, mėginu visada išlaikyti 
kalbą. 

Mėta L a n d y t ė 

Aš kalbu lietuviškai, kada lie
tuviai svečiai ateina ir ka r t a i s 
su tėvais. Man atrodo, kad tėvai 
gerai daro ragindami lietuviš
kai kalbėt i , kad nepamirš tume 
savo kalbos. 

Edis J u š k a i t i s 

Man kar ta i s pa t inka kalbėt i 
l ietuviškai. Mama m a n sako: 
„Kalbėk l ietuviškai". Aš jai at
sakau: ..Jūs kalbate angl iškai" . 

M o n i k r v ly t ė 

Vienas n u o m i n i n k a s gyveno 
ten , kur vasarą saulė leidžias. 
Jo vardas buvo Bąlamas. Jis 
turėjo tris sūnus. Kai jie užaugo, 
vy resnys i s buvo dv ideš imt 
dviejų metų amžiaus, vidu
tinysis — dvidešimties metų, o 
j aun iaus ias — aštuoniolikos 
metų. Jis buvo labai g u d r u s . 

Kartą visi t rys broliai susi
r inko ir ėmė ta rp savęs tartis: 

— Prie tėvo gyvendami mes 
nieko gero n e p a s i e k s i m e . Nie
k o než inos ime k a s darosi 
pasaulyje. Ir taip mūsų jaunystė 
i š n y k s su vėjais. Matome kas 
dabar darosi. Tėvas dienas ir 
nakt is uliavoja su jaunimu. 
Gyvenimas trumpėja, kas iš to 
išeis? Ar ne geriau, jei mes susi
t a r ę iškel iautume į platųjį 
pasaulį. 

Tais laikais nebuvo šautuvų, 
visi vartojo lankus ir strėles. 
Trys broliai pasiėmė lankus, 
daug strėlių, užsidėjo kuprines 
a n t nugaros , p a s a k ė tėvui 
sudiev ir iškeliavo į labai didelę 
girią n u o t y k i ų ieškoti. Maisto 
pasiėmė vienai savaitei laiko. 

(Bus daugiau) 

Aš kalbu lietuviškai a* savo 
tėvais ir seneliais. J a u pradedu 
kalbėti ir su vyresniu broliu. 
Mama visada taiso mano galū
nes ir padeda, kai m a n žodžių 
p r i t r ū k s t a . Stovykloje n ė r a 
sunku lietuviškai kalbėt is , t i k 
reikia prisiminti . 

V y t a s P a b e d i n s k a s 
(Iš „Spygliukų ir dygl iukų") 

Į D O M I A U S I A M A N O 
P E R S K A I T Y T A K N Y G A 

Tai „Senojo bokšto paslaptis", 
parašyta M. Girniuvienės. Šioje 
knygoje aprašomos t rys mergai
tės, kurios mėgina sužinoti, k a s 
paslaptinga yra viename name . 
Tas namas atrodo kaip pilis. Čia 
vyksta įdomūs nuotykiai . Pa
gal iau jos sužino, kas t a i p 
paslaptinga. Jos slepia paslaptį 
nuo tėvų ir brolių. Reikia pa
t iems perskaityti knygą, kad 
sužinotumėte tas paslaptis. Tik
rai ..Senojo bokšto pas lap t i s" 
yra labai idomi knyga. 

L a u r a L a p š y t ė 

pasivyti, bet negalėjau. Kai An
driukas pagaliau užduso, jis su
stojo bėgti. T a d a aš pasivijau. 

— Ko tii t a i p išsigandai? — 
paklausia . 

— Aš mažiau, kad man reikia 
akinių, o gal aš t ikra i mačiau 
spalvotą žmogų, — a t s a k ė 
Andriukas. 

— Ką matei? — sušukau aš. 
— Spalvotą žmogų. 
— Tau t ik ra i reikia akinių... 
— Aš t a ip ir man i au , — 

atsakė jis d a r vis drebėdamas. 
— Eime, aš tave parvesiu 

namo, — pasakiau. 
Kitą rytą j is buvo pamiršęs 

visą tą istoriją, bet aš nepamir
šau. Kai Andr iukas bėgo, aš 
buvau mačiusi kryptį, iš kur j is 
atbėgo. Nuėjusi į ten, pamačiau 
ir tą jo spalvotą poną. O, kad aš 
pradėjau juoktis! Pasirodė, kad 
jis t ikrai buvo spalvotas. Jis dir
bo cirke! Kai grįžau namo, 
papasakojau Andr iukui visą 
is tori ją . M e s a b u d u g e r a i 
pasijuokėm. 

Vita P ū d y m a i t y t ė , 6 sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 

G A L V O S Ū K I O N R . 151 
A T S A K Y M A I 

1) Colorado, 2) Illinois, 3) 
Florida, 4) Montana, 5) Georgia, 
6) Washington, 7) California, 8) 
Maine, 9) Virginia, 10) South 
Carolina. 
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y 

D A I N A V A 

Man labai patinka būti su 
savo draugėmis. Man patinka 
Dainava, nes čia galiu susitikti 
visas savo drauges, kurios kitur 
gyvena. Man būna labai, labai 
smagu, kai einame maudytis. 
J a u ke tv i r t as kar tas kai aš sto
vyklau ju . Aš pradėjau sto
vyklaut i , ka i buvau septynerių 
metų amžiaus. 

N i d a Č e r n i a u s k a i t ė 

Esu skautė ir ateitininkė. Šie 
y ra pirmieji metai man Dai
navoje. Man čia labai patinka. 

Lina Šl iažai tė 
(„Dainava 30") 

Red . Birželio mėn. 13 d. netoli 
Chicagos Ateitininkų namuose, 
y ra rengiamos Joninės Dai
navos stovyklai paremti. Bus 
labai įdomi ir įvairi programa 
Visi iš a r t i ir toli su vaikučiais 
k v i e č i a m i da lyvau t i . Nesi-
f-iilėsite atvykę. 

1. P a b r a u k t u s žodžius 
paaiškinkite ir parašykite po 
trumpą sakinį. 

2. Keliais sakiniais paaiškin
ki te šios lietuviškos patarlės 
reikšmę: „Katrą pirštą pjausi, 
t a s skaudės". 
" 3. Kur ios r a idės 'balsės) 
visuomet reiškia t ik t rumpus 
balsius? Parašyki te kelis žo
džius, kuriuose trumpieji balsiai 
b ū t ų i š r e i k š t i t i k tomis 
raidėmis. 

Tokie ar panašūs uždaviniai 
bus duodami kiekvienos savai
tės „Tėvynės žvaigždutėje" va
saros atostogų metu. Jei kas 
nesupras, gali man rašyti, aš 
p lač iau p a a i š k i n s i u . Tuos 
vasaros konkursinius darbus 
turiu gauti iki šių metų spalio 
mėn. 1 dienos. Patarčiau atlikti 
kiekvieną savai tę , nes kai 
daugiau s u s i k r a u n a darbų, 
reikia ilgiau pasėdėti, kartais 
pasijaudinti. Galite man siųsti 
atsakymus kiekvieną savaitę. 

V A Ž I U O J A M Ž U V A U T I 

Kartą mano šeima važiavo žu
vaut i . Mano brolis ir seserys 
n e m ė g o ž u v a u t i , be t m a n 
pa t inka ir mano tėvams ta ip 
p a t . K a i n u v a ž i a v o m e j 
paplūdimį, seserys ir brolis tuoj 
atsigulė smėlyje ka i t in t i s , o aš 
su tėvais ėjau žuvauti . Aš su
gavau mažą žuvytę, bet mano 
tėve l i s sugavo didelę žuvį. 
M a m a nieko nesugavo . Tą 
savai te mes visi a ts idavėme 
žuvimi. 

N ida T i j ū n ė l y t ė , 
Abi Dariaus Girėno lit. 

m-los 8 sk. mokinės 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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Tai ne įmanoma padaryti ir 
šios problemos negal ima iš
spręsti. 

G A L V O S Ū K I O NR. 154 
A T S A K Y M A S 

P i r m i a u s i a pervedė ožką; 
sugrįžęs pernešė kopūstą. Kad 
ožka kopūsto negraužtų, ją nusi
vedė a tgal . Palikęs ožką kitoje 
pusėje, paėmė vilką. Perkėlęs 
vilką, sugrįžo ir pasiėmė ožką. 

Bal ta drobulė visą pasaulį 
užgulė (Sniegas). 

Pavasa r į kregždė parskri
dusi į Lietuvą skundžiasi . 
„Kai išlėkiau, buvo pilnos skū-
nios (aruodai, sandėliai) , kai 
parlėkiau — tuščios miegos 

kiekvieną mėnesį ar visus dar- (aruodai). Kad jums d a n t y s 
bus iš ka r to iki nurodyto iskirmėtų! (susigadintų), 
termino. -Ką šiandien v i r s im?" -

Sakmės! „Katę su pupom" (Vilkija) 
R e d a k t o r i u s * * • * • * 
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Tas žodis yra „blogai". 

Vienas lieja, a n t r a s geria, 
trečias auga . (Valiukininkai). 
(Lietus, žemė. žolė). 
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