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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

(Tęsinys) 
Rugsėjo mėn. 1 d. Prekybos 

įrengimų gamyklos direk
torius Baltutis valdžios pave
dimu auklėjo bažnytinio komi
teto narę Birutę Siaurusaitytę. 
Pasitikslino, ar tikrai ji pasi
rašė po komiteto pareiškimu, 
tvirtino, kad tikintieji gali 
melstis už savo kleboną, bet 
nėra jokio reikalo važinėti po 
valdžios įstaigas ir ieškoti tie
sos, nes už tokią veiklą jie gali 
būti baudžiami. 

Tą pačią dieną pas gamyk
los direktorių buvo iškviesta 
kita šios įstaigos darbuotoja 
Ona Griškaitienė. Ją direk
torius vadino ekstremiste, 
tokia pat kaip ir kun. S. Tam-
kevičius, teigė, kad jai jau yra 
užvesta baudžiamoji byla, kad 
blogai auklėja savo vaikus 
(lanko bažnyčią), kad daro gė
dą gamyklai, nes lanko baž
nyčią ir net gina kunigus. O 
Griškaitienė nepabūgo gąsdi
nimų ir pasakė, kad ir ateityje 
užstos bei gins kenčiančius už 
savo religinius įsitikinimus, 
nepriklausomai ar tai bus eili
nis žmogus, ar kunigas. 

Rugsėjo 1 d. Prekybos įren
gimų gamyklos direktorius 
Baltutis perspėjo dar vieną 
komiteto narį — Alfonsą 
Bieličką, pasirašius} po pareiš
kimu, ginančiu kleboną kun. 

S. Tamkevičių. 
Rugsėjo 2 d. į Kybartų mies

to vykdomąjį komitetą pas raj. 
komiteto pirmininko pavaduo
toją buvo iškviesta bažnytinio 
komiteto kasininkė Nastutė 
Mačiulaitienė. Pavaduotojas 
Juozas Urbonas oficialiai ją 
perspėjo, kad daugiau nepasi
rašinėtų po pareiškimais, nes 
gaii būti baudžiama. Jokio raš
tiško įspėjimo N. Mačiulai-
tienei nedavė. Pavaduotojas 
aiškino, kad ji privalo supras
ti, jog kun. S. Tamkevičius yra 
nusikaltėlis. N. Mačiulaitienė 
atsakė, kad ji geriau nei jis pa
žinojo kun. S. Tamkevičių, nes, 
būdama bažnytinio komiteto 
nare, turėjusi progos susitikti 
ir gali charakterizuoti jį kaip 
uolų ir gerą kunigą, o kol teis
mas savo nuosprendžio nepa
skelbė, jie turi pilną teisę ieš
koti tiesos, parašyt i bei 
reikalauti išlaisvinimo. 

Už tai, kad važiavo ieškoti 
tiesos pas RRT įgaliotinį P. 
Anilionį, Vilkaviškio Auto
transporto kelių valdybos Ky
bartų bazės viršininkas viešai 
darbo metu perspėjo bažny
tinio komiteto narį Tutlį, pra
nešdamas, kad už tokią veiklą 
gali būti patrauktas baudžia
mojon atsakomybėn. 

(Pabaiga) 

Salvadoro rinkimai 
nežada taikos 

Maskva. — Sovietų spau
dos agentūra pasmerkė prezi
dento Reagano kalbą apie 
Centrinės Amerikos pro
blemas. Reaganas nori toliau 
kištis į nepriklausomų valsty
bių reikalus. Nuo Hitlerio lai
kų jokia kita vyriausybė taip 
atvirai ir šiurkščiai nėra Dro
vusis į kitų šalių vidaus reika
lus, nevengiant nė karinių jė
gų kišimosi, rašo „Tass". 

Atstovų Rūmai gegužės 10 
patvirtino prezidento prašo
mas lėšas Salvadoro vyriau
sybei, tačiau balsavimas paro
dė, kad opozicija tai paramai 
nemenka. Už lėšas balsavo 
212 atstovų, o prieš — 208. Mi-
chigano atstovas, respubli
konas W. Broomfield pasakė 
debatuose, „mūsų kieme vyks
ta komunistinė revoliucija". 

„The New York Times" ve
damasis rašo, kad Centrinėje 
Amerikoje dėl revoliucijų kalti 
ne tiek komunistai, kiek šimt
metis blogų vyriausybių, jų 
priespauda, netikęs valdy
mas, išnaudojimas, gobšumas 
ir brutalumas. Revoliucijų ne
galima eksportuoti kaip svies
tą ar lašinius, rašo laikraštis 
ir klausia, kodėl Amerikos 
remiami „kontras" dar nelai
mėjo Nikaragvoje nė vieno 
miesto ar provincijos0 Komu
nizmui kelią atidarė korupcija 
ir teroras. Laikraštis cituoja 
buvusį prezidentą Nixoną , 
kuris pasakė, kad kai kurioms 
šalims „reikia revoliucijos". 

Salvadoro Rinkimų taryba 
gegužės 11 paskelbė, jog prezi
dento rinkimus laimėjo Du-
arte, gavęs 54 nuoš. visų bal
sų. Jo oponentas, dešiniųjų 
srovių kandidatas d'Aubuis-
son laimėjo 46 nuoš. visų bal
sų. Jo partija paskelbė, jog rin
kimai buvo „farsas". Panašiai 
kalba ir Salvadoro komunis
tai, kurie atsisakė balsavime 
dalyvauti ir rinkimus trukdė 
smurto veiksmais. 

Salvadoro dešinieji pa
skelbė, jog Amerikos CIA dar 
prieš pirmuosius balsavimus 
lėšomis rėmė dvi Salvadoro 
politines partijas. Lėšų nega
vo tik Arena, kurios kandida
tas yra d'Aubuisson. Iš viso 
Amerikos žvalgyba išdalino 
Salvadoro politinėms parti
joms 2.1 mil. dol. 

Būsimasis prezidentas 
Duarte pasakė: „Arenos žmo
nės anksčiau kaltino, kad mes 
komunistai, o dabar kaltina, 
kad mes CIA agentai. Dabar 
Arena griebsis nelegalių veiks
mų prieš vyriausybę". Slapta 
Antikomunistinė Armija, kuri 
vadovauja mirties koman
doms, lengvai nepriims pra
laimėjimo rinkimuose, pasakė 
Morales Ehrlich, krikščionių 
demokratų partijos pirmi
ninkas. 

Lankosi Meksikos 
prezidentas 

MVashingtonas. — Ameri
koje lankosi Meksikos prezi
dentas Miguel de la Madrid. 
Antradienį jis turėjo pasita
rimą su prezidentu Reaganu, 
š iandien pasakys kalbą 
jungtinėje JAV Kongreso sesi
joje. 

Salia ekonominių klausimų, 
prekybos, nelegalių imigrantų 
problemų bus kalbama ir apie 
Centrinės Amerikos konflik
tus. Meksika priklauso Konta-
doros grupei, kur yra dar 
Venecuela, Kolumbija ir Pa
nama. Ši grupė siūlo nu
traukti visą karinę paramą ir 
taikos derybomis spręsti kilu
sias problemas Salvadore, Ni
karagvoje. JAV vyriausybė 
laikosi nuomonės, kad komu
nizmas įsigalės ne tik Cent
rinėje Amerikoje, bet sudarys 
grėsmę ir pačiai Meksikai, o 
tuo pačiu pavojus priartės prie 
pietinio Amerikos pasienio. 

Olimpinė ugnis apsilankė Rūmų sode. 
Deglais pasikeitė žinomas gimnastas Curt Tho-
mas, perdavęs liepsną bėgikei Charlotte Pear-

«on. Pasikeitime dalyvavo ir prezidentas Rea
ganas. palaikęs Thomas'o deglą. 

Arabai negauna 
Amerikos ginklų 

Washingtonas. — Arabų 
valstybės skaudžiai pergy
vena JAV Atstovų Rūmų pa
siūlymus perkelti JAV amba
sadą Izraelyje iš Tel Avivo į 
Jeruzalę. Saudi Arabijos am
basadorius Wa8hingtone prin
cas Bandar Bin-Sultan savo 
kalboje Washingtono Spaudos 
klube puolė Kongreso suma
nymą perkelti ambasadą. J i s 
reikalavo, kad Amerika Vidu
riniųjų Rytų problemose būtų 
daugiau bešališka, neremtų 
vienos pusės daugiau už kitą. 
Jeruzalės miesto statusas turė
tų būti išspręstas derybomis, o 
ne vienašal iškais spren
dimais. Amerikos ambasados 
perkėlimas šiuo metu sukeltų 
ne tik arabus, bet visą bilijoną 
musulmonų visame pasaulyje 
prieš Ameriką. 

Toje pačioje kalboje Saudi 
Arabijos ambasadorius kri
tikavo JAV vyriausybės atsi
sakymą parduoti Saudi Ara-
b i j a i ir J o r d a n u i p r ieš 
lėktuvines raketas. Ameri
kos vyriausybė buvo paža
dėjusi tuos ginklus, tačiau 
vėliau savo nuomonę pakeitė. 
Amerikos prekyba su arabų 
šalimis siekia per metus 13 bil. 
dol., apie 600,000 amerikiečių 
gyvena iš tos prekybos, pasakė 
ambasadorius. Izraelis labai 
stengiasi išvaryti arabus iš 
Amerikos rinkos, ypač ginklų 
pramonės srityje, pasakė am
basadorius, pridėdamas, kad 
arabai yra nutarę gintis ir „mes 
gausime tuos ginklus kitur". 
Saudi Arabija pirks gynybos 
ginklų Britanijoje, Prancūzi
joje ar Sovietų Sąjungoje, pri
dėjo ambasadorius. Princas 
baigė kalbą, pripažindamas, 
kad arabų santykiai su Ameri
ka šiuo metu nėra geriausioje 
padėtyje. Jums reikia nustoti 
traktuoti mus tik žibalo ir do
lerio masteliais ir pripažinti 
mus žmonėmis, pasakė Saudi 
Arabijos princas. 

Egipte neseniai lankėsi 
Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų viceministeris Juergen 
Moellemann. Egipto vyriausy
bė įteikė jam sąrašą ginklų, 
kurių Egiptas norėtų pirkti iš 
Vakarų Vokietijos. Moelle
mann pareiškė Egipto spau
dai, kad jo vyriausybė dar nėra 
nutarusi ginklus parduoti, ta
čiau tą klausimą svarsto. 

Egiptas norėtų pirkti iš vo
kiečių „Gepard" šarvuotų au
tomobilių, „Marder" šarvuotų 
sunkvežimių ir „Rolan" prieš
lėktuvinių baterijų. Be to, pa
geidaujami elektroniniai įren
gimai gynybos reikalams. 

Egiptiečiai norėtų išsiderėti lei
dimą gaminti Egipte naują 
lengvąjį t a n k ą , , F a h d " 
(„Leopard"). Šis lengvasis tan
kas nėra tas pats, kaip garsieji 
vokiečių „Leopard I " ar „Leo
pard II", tačiau tas modelis irgi 
yra Muencheno Krauss Maffei 
bendrovės gaminys. Naująjį 
tanką egiptiečiai sustatytų iš 
Vokietijos dalių savo šarvuo
čių fabrike prie Kairo. 

Arabų vyriausybėms skau
du, kad Amerika varžo ginklų 
pardavimą arabams. Pernai 
pasauly ginklų buvo parduota 
trečiojo pasaulio šalims už 26.5 
bil. dol. Amerikos ginklų par
davimas pasaulyje sudarė 39 
nuoš. visos prekybos. Sovietų 
ginklų pardavimas nukrito iš 
27 nuoš. iki 17 nuoš. viso pa
saulio prekybos ir siekė 7.8 bil. 
dol. Amerika pardavė ginklų už 
9.68 bil. dol. 

Tarp 1976 ir 1983 m. JAV pri
statė tik Pietų Amerikos pir
kėjams 1,300 artilerijos pa
būklų, 450 lėktuvų ir 600 
priešlėktuvinių raketų. Per tą 
patį laiką sovietai pardavė 800 
artilerijos pabūklų, 400 lėk
tuvų ir 1,000 raketų. 

Kongreso bibliotekos pa
ruoštas raportas sako, kad 
Vakarų pasaulio ginklai pra
lenkia komunistinių ginklų 
prekybą visuose pasaulio re
gionuose, išskyrus Afriką, kur 
daugiau ginklų parduoda so
vietai. Arabai klausia, kodėl jie 
verčiami pirkti komunistinių 
valstybių ginklus, kodėl negau
na Vakarų ginklų? 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. K. Pivariunas 
Okupuotoje Lietuvoje ge

gužės 8 d. Alovėje buvo palai
dotas a.a. kun. Kazimieras Pi
variunas, Alovės parapijos, 
Kaišiadorių vyskupijos alta
ristas - pensininkas. Velionis 
buvo gimęs 1910 m. kovo 7 d., 
kunigu buvo įšventintas Kau
ne 1936 m. gegužės 31 d. Dir
bo įvairiose parapijose, pasku
tiniu metu buvo Nemunaičio, 
Alytaus apskr . klebonas. 
Sveikatai susilpnėjus, buvo 
Alovės par. altaristas. Palai
dotas Alovės kapinėse. Tai 
septintas ok. Lietuvoje šiemet 
miręs kunigas, antras — Kai
šiadorių vyskupijoje. 

— Beirute artilerijos svie
dinys nukrito i mokyklos 
kiemą. Vienas vaikas žuvo, 22 
sužeisti. Mieste uždarytos 
visos mokyklos. 

Maskva aiškinosi, 
kodėl nedalyvaus 
Maskva . — Sovietų sporto 

vyriausieji vadai sukvietė 
spaudos konferenciją. Olimpi
nio komiteto pirmininkas Ma-
rat Gramov dar kartą paaiš-
k i n o , k o d ė l n u t a r t a 
nedalyvauti Olimpinėse Los 
Angeles žaidynėse. Nuta
rimas neatšaukiamas, pasakė 
jis. Gramovas pabrėžė, kad 
Washingtono bendradarbia
vimas su antisovietinėmis gru
pėmis padarė sovietų sporti
n i n k a m s L o s A n g e l e s 
nesaugiu miestu. Amerikoje 
įsisteigė visokios ekstremisti
nės, teroristinės organizacijos 
ir išplėtė savo veiklą. Sudary
ta „Ban the Soviets" koali
cija, kuri planavo psicholo
ginį sovietų sport ininkų 
spaudimą. Tai galėjo paveikti 
sportininkų pasirodymo rezul
tatus. Buvo sugalvoti metodai 
pagrobti sovietų piliečius, pri
versti juos nebegrįžti į tėvynę, 
paveikti juos specialiais vais
tais, jų tarpe psichotropiniais 
chemikalais, kurie sužaloja 
nervų sistemą, pasakė sovietų 
sporto komiteto vadas, (reikia 
manyti, kad jis gerai žino to
kius vaistus, plačiai naudo
jamus Sovietų Sąjungoje prieš 
disidentus, opozicijos narius, 
„gydomus" psichiatrinėse.) 

Los Angeles Olimpinio or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas Peter Ueberroth pa
sakė, kad Gramovas perdeda 
organizacijos „Ban the So
viets" reikšmę. Jie visi galėtų 
susėsti į autobusėlį (station 
wagon), pavažiuoti į pietus ir 
tai būtų jų veiklos pabaiga, 
pasakė Ueberroth, kuris anks
čiau yra pavadinęs tą ko
aliciją „nutty group". 

Nauji debatai 
dėl MX raketų 

NVashingtonas. — Prezi
dentas Reaganas spaudos 
konferencijoje ragino Kongre
są paskirti lėšas MX rake
toms, kurios svarbios JAV 
saugumui ir pasaulio taikai. 
Tos raketos turi įtikinti Sovie
tų Sąjungą, kad ji sėstų prie 
nusiginklavimo derybų stalo. 
Sovietai turi viltį, kad Ameri
kos raketų modernizavimo 
programa bus nutraukta. 
Tada jie galėtų ignoruoti mūsų 
ginklų kontrolės pasiūlymus, 
pasakė prezidentai. 

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neill pranašauja, 
kad Kongresas nutrauks lėšas 
MX raketoms. Jos vėl tampa 
partinio, politinio futbolo svie
diniu. Raketos, kurios skren
da apie 6,000 mylių, gali nešti 

Rytų Vokietijos 
sporto pasaulis 

Rytų Berlynas. — Šešta
dienį Rytų Vokietijoje įvyko 
sporto šventė, kurioje pasirodė 
daug pasaulinio lygio lengva-
atletų. Rytų Vokietija nuste
bino pasaulį 1976 m. Olimpi
nėse žaidynėse Montrealyje. 
Olimpinių medalių skaičiumi 
Rytų Vokietija buvo antra po 
Sovietų Sąjungos, palikdama 
Ameriką trečioje vietoje. 

Stebėtojų nuomone, Rytų Vo
kietija gamina sportininkus, 
panašiai kaip Japonija — mo
tociklus ar automobilius. Kal
bama, kad komunistinių vals-
t y b i ų s p o r t o v a d o v u s 
nedalyvauti Los Angeles žai
dynėse paskatino ir tai, kad 
Amerikoje bus naudojamos 
naujos mašinos, kurios su
seka, jei sportininkas naudoja 
nelegalius vaistus ar kitas 
energiją, patvarumą didinan
čias priemones. Rytų Vokietija 
1980 m. Olimpiadoje Maskvoje 
medalių skaičiumi vėl buvo 
antra, laimėjusi net 47 aukso 
medalius. Į sportininkų atrin
kimo procedūrą įjungti moksli
ninkai. Ypač didelė pažanga 
padaryta moterų treniravime. 
Los Angeles varžybose Rytų 
Vokietijos moterys iš 17 leng
vosios atletikos varžybų turėjo 
šansą laimėti 12. Europos spor
to sluoksniuose kalbama, kad 
vokiečių moterys nuo 8 metų 
amžiaus atrenkamos ir specia
lia dieta, vaistais ir chemika
lais „paverčiamos vyrais". Iš to 
kyla jų pajėgumas lengvojoje 
atletikoje ir plaukime. 

Rytų Vokietijos Gimnas
tikos ir Sporto sąjunga su 3.5 
milijono narių laikoma po ko
munistų partijos, slaptosios mi
licijos ir armijos įtakingiausia 
valstybės organizacija. Jos va-

Kardinolas apie 
užsienio politikę 
A t l a n t a . — Chicagos arki

vyskupas kardinolas Joseph 
Bernardin pasakė kalbą Emo-
ry universitete Georgijoj, kur 
jam buvo įteiktas garbės dak
taro laipsnis. Kardinolas kri
tikavo vyriausybės politiką 
Salvadore, kur revoliucijos 
šaknys buvo vietinės. Tik 
vėliau prasidėjo užsienio in
tervencija. Jis pasmerkė 
vyriausybės nutarimą neduoti 
N i k a r a g v a i ekonominės 
paramos, nutarimą minuoti 
uostus ir paramą sukilėliams 
prieš Nikaragvos valdžią. Kar
dinolas rekomendavo sustab
dyti MX raketų išdėstymą, 
rekomendavo reikalauti, kad 
ir Sovietų Sąjunga sumažintų 
savo ginklavimąsi. 

10 ar 12 sprogstamųjų užtaisų 
ir nukristi apie 300 pėdų nuo 
taikinio. 

Kongrese buvo daug ginčų 
dėl šių raketų išdėstymo, jų liz
dų vietovių. Pradinės lėšos ra
ketų pirmiesiems modeliams 
buvo patvir t intos pernai 
lapkričio mėn., ta6au vos 217 -
208 balsų skirtumu. 

Sovietų gynybos ministerija 
paskelbė užvakar, kad į Rytų 
Vokietiją buvo atvežta dau
giau taktinių sovietų raketų, 
kurios bus atsakymas } išdės
tomas Vakarų Europos šalyse 
NATO raketas. 

das Manfred Evvald yra vienas 
svarbiausių Rytų Vokietijos 
vadų. R. Vokietijoje veikia 
9,737 sporto klubai, geras tar
nybas turi 380,000 trenerių ir 
teisėjų bei 450,000 kitų parei
gūnų. Šios piramidės viršūnėje 
stovi Vokietijos Fizinio Lavi
nimo institutas, kurį yra baigę 
12,000 mokytojų ir trenerių. 
Čempionai džiaugiasi įvairio
mis buitinėmis lengvatomis, 
gerais butais, algomis. Jau
nimas veržiasi į sporto klubus, 
nes čia viliasi kada nors 
išvažiuoti į užsienį, pamatyti 
pasaulį, o, progai pasitaikius, 
pasilikti „kapitalistinėje vergi
joje". Valdžios klubai, pasi
rinkdami sportininką tarptau
tiniams susitikimams, svarsto 
ir jo šeimyninę padėtį, nustato, 
ar jis neturi giminių Vaka
ruose, ar palieka šeimą namie. 

Rytų Vokietijos laimimi var
žybose medaliai, sportininkų 
nauji rekordai padeda įteisinti 
Rytų Vokietijos suverenumą, 
pabrėžia jos valstybinę padėtį, 
jos veržlumą, pakelia tos „rytų 
zonos" prestižą tarptautinėje 
bendruomenėje. Iškilieji spor
tininkai gyvena vis geriau, lai
komi elitine grupe. Tuomet su
mažėja ir jų noras pabėgti į 
Vakarus. Čempionams, rekor
dininkams, medalių laimė
tojams garantuotas geras pra
gyvenimas ir Rytų Vokietijoje. 

— San Francisco teismas 
nubaudė elektronikos inžinie
rių James Harper kalėti iki 
gyvos galvos už JAV karinių 
raketų paslapčių pardavimą 
komunistinės Lenkijos agen
tams. Kaltinamasis gavęs iŠ 
Maskvos 250,000 dol. 

Čilėje mirė 
Walter Rauff 

Santiago. — Čilėje mirė 
Walter Herman Julius Rauff, 
buvęs Vokietijos SS pulki
ninkas, Heinricho Himmlerio 
pavaduotojas. Jis mirė natū
ralia mirtimi, sulaukęs 77 m. 
amžiaus. Paskutiniu metu na
cių karo nusikaltėlių medžio
tojai buvo išvystę stiprią 
akciją prieš Rauffą, reikalau
dami, kad Čilės vyriausybė jį 
išduotų Izraeliui ar Vakarų 
Vokietijai, kur jis būtų tei
siamas už žydų žudymą. Rauf-
fas prisidėjęs prie specialių 
mirties autobusų gamybos. 
Tuose autobusuose, kurie buvo 
vadinami „Juodais varnais", 
dujomis būdavo nužudoma po 
50 žmonių per 15 - 20 min. 
Slapti nacių Vokietijos doku
mentai įrodė, kad nuo 1941 m. 
gruodžio mėn. iki 1942 liepos 5 
d. tuose autobusuose buvo nu
žudyta 97,000 žydų. Tie au
tobusai buvę naudojami So
vietų Sąjungoje, Lenkijoje, 
Jugoslavijoje, Lietuvoje. Esti
joje ir Latvijoje. Žydų žinio
mis, tokie Rauffo suplanuoti 
autobusai nužudė 250,000 
Europos žydų. Katalikų Baž
nyčia buvo kaltinama, kad ji 
padėjo Rauffui pabėgti iš Eu
ropos pirma į Siriją, o vėliau į 
Ekvadorą ir į Čilę, kur jis gy
veno nuo 1958 m. Čilė 1963 m. 
užbaigė visas bylas prieš bu
vusius nacius ir atsisakė 
Rauffą išduoti, nors spau
dimas buvo didelis. 

Izraelio ambasados Čilėje 
atstovas Yoel Barnea pasakė: 
„Rauffo byla išspręsta. Jį tei
sia Dievas". 

KALENDORIUS 

Gegužės 16d.: Jonas Nepom., 
Vaidimantas. Inga. 

Gegužės 17 d.: Paskalis. Ba-
zilė. Mindaugas, Gaila. 

ORAS 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:03. 
Saulėta, temperatūra dieną 

70 1.. nakti 56 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. gegužės mėn. 16 d. 
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G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T I N I N K I U - K U R A M O V Ė 

R e d a g u o j a v.s . I r e n a R e g i e n ė , 2 6 5 2 W . 6 5 t h St., C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

TUNTO SUEIGOJE 
PAGERBTOS MAMYTĖS 

„Aušros Vartų" tunto sueiga 
buvo skirta mamytėms pa
gerbti, todėl ir šaukta Motinos 
dienoje — gegužės 13 d. 

Sueiga pradėta 9:15 vai. ryto 
dalyvavimu šv. Mišiose Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po pamal
dų visos skubėjo į Jaunimo 
centrą. Kol sesės rikiavosi, 
sueigon atsilankiusios mamy
tės (ir išdrįsę ateiti tėveliai) bei 
viešnios buvo kviečiami mažo-
jon salėn, sodinami prie bal
tomis staltiesėmis užtiestų 
stalų, kuriuos skoningai puošė 
stikluose pamerktos žydinčios 
vyšnių šakelės — kuklu ir 
puošnu. Besigėrėdamos malo
niu priėmimu ir kolonas 
puošiančiais sesių sukurtais 
gražiais gėlių plakatais, paju
to ir „Aušros Vartų" tunto 
skaučių vaišingumą karštos 
kavos ir pyragaičių pavidale. 

Ilgai nelaukiant, vyr. skau
tės Ramonos Steponavičiūtės 
vedamos, salėn garsiai dai
nuodamos šauniai įžygiavo 
„Aušros Vartų" sesės. Gaila 
tik. kad dar taip neseniai 
paukštyčių gausumu garsėju
siam tuntui šioje sueigoje 
atstovavo vos keturios žvalios 
raudonšlipsės su savo vadove 
Dana Januškiene. Aišku, čia 
ne visos — Lemonte veikia 
nemaža „Saulučių" draugovė, 
kur s ėkminga i sueigauja 
šeštadieniais po pamokų litu
anistinėje mokykloje. Apgai
lėtina, kad tėvai nesupranta 
tuntų sueigų svarbumo ir neat
veža į jas skaučių — tunto su
eigos juk būna tik keletą kartų 
metuose. Nuo to nukenčia 
bendra tunto veikla. 

Sesių išsirikiavimu ir vie
netų r a p o r t a i s prasidėjo 
iškilmingoji sueigos dalis. 
Sueigos vedėjos vyr. skautės 
Astos Spurgy tės rapor tą 
priėmė sueigoje dalyvavusi LS 
Seserijos Vyriausioji skau
t in inke v.s. fil. Danu tė 
Eidukienė. Į vyriausios va
dovės pasveikinimą „A. V." 
tunto skautės atsiliepė griaus
mingu „Vis budžiu!" 

Visoms gerbiant buvo įnešta 
tunto vėliava. 

Perskaič ius Vyriausios 
skautininkės įsakymą, žy
menimis buvo pagerbtos: ps. 
Gražina Talandienė - TĖVY
NĖS DUKROS žymeniu; 
V Ė L I A V O S ž y m e n i u -
„Mirgos" vyr. skaučių būrelis, 
v.8l. Loreta Deveikytė, si. 
Ramunė Gaižutytė, v.sl. Ra
m o n ą S t e p o n a v i č i ū t ė ; 
PAŽANGUMO žymeniu -
psl. Lilija Balčiauskaitė ir psl. 
Rima Zigaitytė. Žymenis pri
segė Vyriausioji skautininke. 

Už pavyzdingą skautavimą 
sesės buvo įvertintos pakėlimu 
į aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius: 

l vy r . sk i l t in inkės la ips
nį pakeltos — vyr. skautė 
Rūta Bartkienė, si. Nida 
Bichnevičiūtė, si. Michalina 
Bikulčienė, si. Viktorija Izo-
kaitytė ir vyr. skautė Alė 
Steponavičiūtė. 

I s k i l t i n i n k ė s laipsnį — 
vyr. skautė Onutė Antanai
tienė, vyr. skautė Zita Baltra-
monaitė ir psl. Kristina Braz
džiūnaitė. 

Į p a s k i l t i n i n k ė s — Melisa 
Mackevičiūtė, Daina Paškutė 
ir Alina Volodkaitė. 

Kitu tunto įsakymu buvo 
pranešta, kurios sesės užbaigė 
a n t r o pa ty r imo laipsnio 
programą ir gali duoti prity
rusių skaučių įžodį. 

Prie vėliavos išsirikiuoja 
keturios „Neringos" ir trys 

„Šatrijos" draugovių sesės. 
Ryžt ingai s k a m b a visų 
didžiuoju saliutu gerbiamas 
įžodis. Naujos prityrusios 
skautės — Melisa Mackevičiū
tė, psl. Renata Naudžiūtė, 
Daina Paškutė, psl. Judita Ur
baitė, Ramoną Atkočiūnaitė, 
Aldona Trumpjonaitė ir Alina 
Volodkaitė tuntininkės s. fil. 
Ilonos Laučienės papuošia
mos vyšnių spalvos kakla
raiščiais ir buvusių draugovių 
sesių dainomis atsisveikintos, 
gėlėmis apdovanotos, priima
mos į prityrusių skaučių 
„Birutės" draugovę. 

Paskutiniu tunto įsakymu 
paskelbiama šios vasaros 
stovyklos viršininkė — s. 
Adelė Izokaitienė. Sesės 
Adelės įsipareigojimas visų 
pagerbiamas plojimu. Būsi
mos stovyklos viršininkei tun-
tininkė uždeda ant kaklo 
„karolius" su tunto draugovių 
pavadinimais, įteikia gražiai 
tautiniais raštais išrašytą 
stovyklinės gairės kotą, jos 
globon paveda stovyklausian
čias tunto seses. 

Pasveikinamas ir tunto ka
pelionas v.s. kun. Antanas 
Saulaitis, S.J., jo 15-kos metų 
kunigystės proga. Jam įtei
kiamas dailus lietuviškas kry
žius. 

Iškilmingoji dalis baigta 
vėliavų išnešimu. 

Antroje sueigos dalyje — 
nuotaikingas Motinos dienos 
paminėjimas: linksmas, skau
tiškas, pradėtas „Gabijos" 
vyr. skaučių draugovės sesių. 
Mamytės pasveikintos ištrau
ka iš Marijos Pečkauskaitės 
„Sename dvare" ir parinktais 
poezijos posmais. Tolimesnės 
programos eiga buvo nusta-

S e s ė s T. K y b a r t i e n ė s v e d a m o s a t ž y g i u o j a 
„ A u š r o s V a r t ų " t u n t o „ S a u l u č i ų " d r a u g o v ė s 

p a u k š t y t ė s . 
N u o t r . L . V o l o d k o s 

tomą nauju būdu — laimės 
ratu išburiant kas turi pasi
rodyti. Čia gabiai buvo 
įjungtos mamytės, viešnios ir 
sesių vienetai 

VISI Į SKAUTIŠKAS 
SUSITIKTUVES 

Vos dvi savaitės beliko iki 
Dainavoje ruošiamų ketvirtu-

Programa buvo gausi pasi- JU skautiškų susitiktuvių, ku 
rodymais, kaip ir gausus drau- " o s **** į g ū ž ė s 26 - 28 d. 
govėmis seniausias JAV-ėse s i m e t m ė s b u s y P ^ įdomios, 
„Aušros Vartų" tuntas. Sesės n e s d a l v v i a i turės progos pa
vaidino, deklamavo, dainavo, ^ v e i ^ , . ^ a u į »™ - J " rkaus 

„Ant Vilneles tilto ir Stasio 
Butkaus „Vyrai Gedimino kal
ne" knygose vaizduojamo Vil
niaus gyvenimu. Kad susitik-
tuvės būtų įdomios ir 
naudingos, rūpinasi LS Sese
rijos ir LS Brolijos Tautinio 
auklėjimo skyriai, kuriems va
dovauja v. s. fil. Liuda Rugie-
nienė ir >V. s. kun. Antanas 
Saulaitis, S. J. Dalyvauti kvie
čiamas visas skautiškas jau
nimas npo 14 m. amžiaus, 
ypač gimnazijų ir kolegijų stu
dentai. Iki šiol neužsiregistra
vę prašomi nedelsiant kreiptis 
į ps. Juozą Orentą, tel. (313) 
274-4136. Dalyvavimo kaina 
(be transportacijos) — 35 dol. 
asmeniui. Tad visi Memorial 
dienos savaitgalyje dalyvau
kime skautiškose susitiktuvė-
se. 

mįsles minė. Vieni pasirody
mai buvo stipresni, kiti silp
nesni, nes pačioms atlikėjoms 
juokiantis iš to, ką turėjo 
pasakyti, ne visiems buvo aiš
ku, kas sakoma. Daugiausiai 
visų įvertinimo susilaukė 
keturių paukštyčių dainuo
jama daina apie paukštytes. 
Sesytės žavėjo visus savo drą
sumu ir nuoširdžiu atlikimu. 
Pasigėrėtinas buvo ir gabios 
laužavedės Ramonos Stepo
navičiūtės susivokimas situa
cijoje: ne tik sugebėjirnas su
jungti atskiras programos 
dalis, bet ir atsiradusias spra
geles nuotaikinga daina išly
ginti. 

Įdomi, kad ir netrumpa 
sueiga paliko įspūdį, kad 
dar ilgėliau norėtųsi šių skau
tiška nuotaika spinduliuojan
čių sesių būryje pabūti. Bet ko
mendante kviečia į bendrą 
ratą... Susirenkama ir supin
tomis rankomis bendrame rate 
„Ateina naktis" užbaigiama 
dar vieua iškilminga, bet ne
nuobodi „Aušros Vartų" tunto 
sueiga. 

Sesė Gabija 

CHICAGOS SKAUČIŲ - SKAUTŲ 
STOVYKLOS INFORMACIJA 

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

TUNTININKAI 
r-

„Aušros Vartai" — s. Ilona 
Laučienė, 423-9645. 

„Kernavė" — s. Rūta 
Daukienė, 436-6113. 

„Nerija" — j . psl. Rūta 
Kirkuvienė, 964-7383. 

„Lituanica" — s. Justinas 
Kirvelaitis, 767-4719. 

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

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

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

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

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

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

BAGAŽAS 
Prašoma pasiimti po vieną 

lagaminą, lovute ir mieg
maišį. Bagažas sužymimas 

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

STOVYKLOS MOKESTIS 

Vienai savai te i : 
Vienas vaikas — 75 dol. 
Du vaikai — 140 dol. 
Trys vaikai — 210 dol. 
Dviem sa iva i tėms: 
Vienas vaikas — 140 dol. 
Du vaikai — 260 dol. 
Trys vaikai — 390 dol. 
Kelionė autobusu į abu 

galus 45 dol. 
Autobusu nevykstantiems 

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

DALYVAUKIME 
VADOVYBĖS 
RINKIMUOSE 

1984 m.LSS Vadovybės rin
kimų Prezidiumo Biuletenis 
Nr. 1 jsta išsiuntinėtas vi
siems turintiems teisę balsuo
ti LSS nariams, kurių pavar
dės buvo. įtrauktos į vienetų 
vadovų, -vių Prezidiumui pri
siųstus sąrašus. Su biuleteniu 
pasiųsti fir Balsavimuose da
lyvausiančių registracijos la
pai, pasisakymų lapai, Kandi
da tų s i ū l y m o l a p a i ir 
Vadovybės rinkimų nuosta
tai. Jei kas jų dar nėra gavęs, 
raginamas nedelsiant kreiptis 
į Prezidiumo pirmininką v. s. 
Liudą Ramanauską, 7143 S. 
Troy St., .Chicago, IL. 60629, 
tel. (312) 434 - 8428. Prime
nant, kad balsuoti turi teisę vi
si LSS nariai ir narės, iki bal
savimų dienos sulaukę 18 m. 
amžiaus. 

Visi raginimai nedelsiant 
užpildyti registracijos lapą, o 
taip pat pasisakymų ir kandi
datų siūlymų lapus ir iki lie 
pos 15 d. prisiųsti Vadovybės 
rinkimo Prezidiumo pirminin
kui aukščiau nurodytu adre
su. 

V . s . kun A . S a u l a i t i s t r a u k i a l a i m i n g ą j į b i l i e t ė l į W o r c e 8 t e r i o 
K a z i u k o m u g ė j e , v i l k i u k ų loterijoje . 

N u o t r . T . M e i l u v i e n ė s 

„LITUANICOS" 
TUNTO SUEIGA 

Paskutinė šio veiklos se
zono priešatostoginė „Litu-
anicos" tunto sueiga įvyks 
sekmadienį, gegužės 20 d., 
Jaunimo centre. Sueiga prasi
dės šv. Mišiomis, J.C. didžio
joje salėje. Po pamaldų ten pat 
vyks iškilminga sueiga. Visi 
skautai (pilnose uniformose), 
renkasi 9:45 vai. ryto. Nesi-
vėluokite! Tėveliai ir svečiai 1 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

LINKIMA SVEIKATOS 

Skautininke Irena Še-
relienė, Lietuvių Bendruo
menės leidžiamo mėnesinio 
žurnalo „Pasaulio lietuvis" 
skautiško skyriaus „Mūsų 
skautai" skyriaus redaktorė, 
po sudėtingos širdies opera
cijos sveiksta ligoninėje. Chi
cagos didžioji skautiškoji 
šeima linki sesei sveikti, stip
rėti ir vėl grįžti prie pamilto 
skautiško ir spaudos darbo. 

KAZIUKO MUGE 
VVORCESTERYJE 

Worcesterio lietuvių skautų 
mugė įvyko balandžio 8 d. 
Maironio Parko didžiojoje 
salėje. Jau nuo ankstyvo ryto 
čia triūsė „Neringos" ir „Nevė
žio" tuntų broliai ir sesės, ruoš
damiesi mugės atidarymui, o 
iš virtuvės sklido gomurį kute
nantys gaminamų lietuviškų 
valgių kvapai. Pietų gami
nimu rūpinosi darbštus tėvų 
komitetas, o svečių aptarna
vimu — skaučių vadovės. 

Dar prieš vidurdienį pra
dėjo rinktis tėvai, rėmėjai ir 
svečiai, jų tarpe skautai ir 
skautės iš kitų lietuviškų telki
nių. 12 vai. įvyko mugės ati
darymas. Vilkiukų laikomą 
kaspiną, Atlanto rajono va-
deivei j.s. Genutei Treinienei 
asistuojant, perkirpo svečias 
iš Chicagos v.s. kun. A. Sau
laitis. Visi su dėmesiu klausė 
šiame rajone užaugusio kuni
go v.s. Antano kalbos, džiau
gėsi jo atsilankymu. 

Rajono vadovų lydimi sve
čiai apžiūrėjo Kaziuko mugę, 
visur maloniai sutinkami jau
nųjų brolių ir sesių, jų vadovų 
ir vadovių. 

Mugė buvo rūpestingai ir 
skoningai įruošta. Galima 
buvo apžiūrėti, pasigėrėti ir 
įsigyti įvairių skautiškų dar
belių — medžio drožinių, 
lietuviškų audinių, kera
mikos, iš šiaudelių sukurtų 
lietuviška tematika paveikslų, 
lietuviškų knygų, šv. Kazi
miero suvenyrų ir kt. 

Mugę gausiai lankė tėvai, 
rėmėjai ir svečiai. Visi pirkosi 
skautiškų dirbinių, valgė 
pietus, bandė laimę — vis, kad 
paremtų mūsų lietuviško skau-1 
tiško jaunimo veiklą. Buvo 
malonu ir pasižmonėti, su 
seniai bematytais pažįsta
mais pabendrauti, o skau
tams buvo džiugu, kad jų 
veikla domimasi. Mugė buvo 
vispusiškai sėkminga. Dabar 
tenka ruoštis ateinančių metų 
mugei, kad ji būtų dar įdomes
nė ir susilauktų dar didesnio 
visuomenės susidomėjimo ir 
paramos. 

T. M. 
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• Adminis trac i ja d irba k a s 
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• Redakcija dirba k a s d i e n n u o 
8:30 - 4:00 
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n e s a u g o . J u o s grąž ina tik is a n k s t o 
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turinj n e a t s a k o . Skelbimų k a i n o s 
pr i s iunč iamos g a v u s prašymą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T V GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6449 S o . Pu lask i R o a d (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing) . T e l . I X 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad 10-3 vai 

OH 735 4477 Re/ 24*0067 arba 246 6S81 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D ANT L GYDYTOJAS 

4oOO VV. 1 0 3 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

Ofs te l . LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. t>3rd St. 
V ai. pagal susitarimą: pirm irketv 12 — 4) 

o—8 antr 1 2 - c . penkt 10 — 12. 1—i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
I J OK 5 A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Natnu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURCIIA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2&70 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valančios pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRUR(.I |A 
Valandos pagal susitanrr.i 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
l letuvis gydytoias 

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

nuo 12-4 vai popiet ir e>-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANFL. C.YI)YTO|A 
8104 S. Roberts Road 

! mvlu ) vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitjnmą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai1 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

\ ai pagal susitarimą L/daryta trei 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2 6 5 9 VV. 5 9 St . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm , 
antr . treč , ketv ir šeštad 

Tel . o f i s o ir buto : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus tre<? §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st . Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel . 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p.p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p. 
5e$t pagal susitarimą. 

Ofiso tel . 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W«st 71»t StrMt 
Pirm . antr . ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6: šeštadieniais pagal susitarimą 
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KALINAMŲ 
PATRIOTŲ 

Paskutiniu laikotarpiu kiek
vienas s lapta su mirtinu pa
vojumi leidžiamas „Lietuvos 
K a t a l i k ų Bažnyč ios Kro
nikos" numeris baigiamas 
skat in imu nepamiršti tėvynę 
mylinčių sąžinės kankinių. 
Sausio 6 d. 61-me numeryje 
rašoma: „Lietuvi, nepamiršk! 
Kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius, 
J a d v y g a Bieliauskienė, Ser-
giejus Kovaliovas, An tanas 
Terleckas, Jul ius Sasnauskas, 
Povilas Pečeliūnas, doc. Vy
tautas Skuodis, Mečislovas Ju
revičius, Balys Gajauskas, 
Gin tau tas Iešmantas, Vik
toras Petkus, Algirdas Stat-
kevičius ir kiti neša nelaisvės 
pančius, kad tu galėtum lais
vai gyventi ir tikėti". 

Taigi atsiminkime tuos bro
lius, kurie Maskvos kalėji
muose kenčia badą, vergų 
darbo lageriuose jų jėgos iš
čiulpiamos sunkiu darbu. Kai 
kurių kančios jau tęsiasi dau
gelį metų. 

Kolonialinė bolševikų im
perija slegia visas tautas , 
kurias pr ispaudė Maskvos le
tena. Su gilia užuojauta prisi
minkime ir kitų pavergtų tau
tų sąžinės kalinius ir kuo 
plačiausiai skleiskime žinias 
apie juos , kad būtų pavei
kiama pasaulio viešoji nuo
monė ir būtų daromas spau
dimas palengvint i tą vergiją, o 
į takingi politikos ir mokslo 
žmonės būtų dar labiau iš-
jundint i juos užtarti ir gelbėti. 

VVashingtone v e i k i a n t i 
komisija Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo reikalams 
l e i d ž i a s a v o b i u l e t e n į 
,,CSCE Digest", kur suren
kama informacijų iš viso 
pasaulio. Savo paskutiniame 
biuleteny skelbia, kaip, net ir 
paleidus kalinį iš Maskvos la
gerių, nesibaigia prieš juos 
naudojama priespauda. Čeko
slovakijoje, sekant praktiką 
Sovietų Sąjungos respub
likose, išleistiems Chartą 77 
pasirašiusiems kaliniams Lis 
ir J a n Litomsky uždraustos 
bet kokios kelionės, neleidžia
ma vaikščioti po nustatytos 
va landos , nuolat turi gyventi 
b a i m ė j e , k a d k i e k v i e n u 
momentu į jų butą gali įsi
veržti saugumo policija, kas
dien į sakyta registruotis poli
cijoje (kas komunistų įstaigų 
netvarkoje gali užimti keletą 
valandų). Jie nuolat policijos 
sekami. Norima apsunkinti 
gyvenimą tų, kurie drįso 
pasakyt i laisvesnį žodį. Jų 
dienos paverčiamos psicholo
giniu kalėjimu, nors be sienų, 
bet su didele priespauda. 

Kai kurie disidentai tiesiog 
išs tumiami iš savo krašto. 
Rusų rašytojas Georgij Vla-
dimirov, vienas iš vadovau
jančių Amnesty International 
sąjūdžio narių Maskvoje, buvo 
priverstas palikti savo tėvy
nę. Atvykęs į Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
komisijos įstaigą VVashing-
tone papasakojo, kad sovietų 
represijos stipriai suardė ko
votojų dėl žmogaus teisių ei
les, bet sąjūdis niekad nebus 
visai i šardytas , tik daugiau 
pereis į pogrindį ir vieton įka
lintų ir ištremtų narių įsi
jungs nauji. 

Europos saugumo ir bend
radarbiavimo komisijos Wa-
shingtone pirmininkas Dante 
B. Fascell kovo 28 d. buvo pa
skelbęs ..Jurijaus Šuchevi-
čiaus gynybos savaitę". Tas 
ryžt ingas ukrainietis jau 30 
metų iš la ikytas sovietiniuose 
kalėjimuose už tai, kad atsi
sakė pasmerkt i savo tėvą 
generolą Roman Suchovyč, 
ukrainiečių sukilėlių armijos 

vyriausią vadą. J o vadovau
jami ukrainiečių daliniai ko
vojo prieš nacių pulkus ir prieš 
Stalino raudonarmiečius, gin
dami Ukrainos laisvę antrojo 
pasaulinio karo metu. Nepa
laužiamas jo sūnus, būdamas 
kalėjime, įsijungė į Helsinkio 
grupę. Po trijų kalinimo 
dešimtmečių su išsekusiomis 
jėgomis j i s i š t r e m t a s į 
Tomską. 

KOMUNISTŲ TARPTAUTINIAI 
FRONTAI 

Taip komunistai apgaudinėja pasaulį 

Estijos kovotojas už žmo
gaus teises Mart Nikius buvo 
kalinamas nuo 1958 iki 1966 
m. už tai, kad į Vakarus iš
siuntė nuotraukas, parodan
čias sunkias gyvenimo sąly
gas Maskvos okupacijoje. 1981 
metais jis vėl nuteistas 10 
metų vergų da rbams ir 5 me
tams tremties. Nuvyko jo 
motina aplankyti lageryje. 
Kai juos suvedė, sargybiniai 
reikalavo, kad jis ir su savo 
motina kalbėtųsi tik rusiškai. 
Jis atsisakė. Kalėjimo sargai 
jį primušė ir išvilko iš pasima
tymo patalpos. 

Lenkijoje komunistai kalėji
muose laiko septynis Soli
darumo sąjūdžio vadus ir ketu
ris nar ius komiteto darbininkų 
teisėms ginti. Laikomi be rei
k i amos m e d i c i n i š k o s pa
galbos, neleidžiama net susi
rašinėti su šeimos nar ia is . 
Šitokio žiaurumo paveikti, 80 
JAV kongresmenų parašė laiš
ką Lenkijos premjerui Jeru-
zelskiui, pr imindami tų kali
namųjų kančias ir prašydami 
tuos darbininkijos reikalų gy
nėjus išlaisvinti. Kai kurie iš 
kalinamų yra silpnos svei
katos, kenčia dėl skrandžio 
žaizdų ir širdies ligų. 

Latviai dar Madrido konfe
rencijos metu pateikė sąrašą 
psichiatrinėse ligoninėse už
darytų ir ka l inamų dėl žmo
gaus teisių kovojančių Lat
vijos žmonių. 

Gederts Melngailis, areš
tuotas 1983 m. sausio 6 d., nu
teistas 3 metams į darbo la
gerius ir uždarytas į Rygos 
psichiatrinę ligoninę „ištyri
mui". Alfreds Levalds mirė 
1983 m. s urio 6 d. įsibrovus į 
jo butą KGB agentams. J a n i s 
Veveris areštuotas Rygoje 
1983 m. sausio 6 d. Tais pat 
metais Rygoje areštuotas ir 
Ints Calitis, J a n i s Rozkalns, 
areštuotas ir Gunars Frei-
manis. 

Pažymėtina, kad Rygoje 
1983 m. sausio 6 d. pradėjusi 
siautėti KGB, padarė k ra tas 
50-je namų, kur įtarė esant 
disidentų, tardė iš viso apie 
100 žmogaus teisių gynėjų. 
1981 m. areštuoti 4 jaunuoliai, 
skleidę atsišaukimus. Vienas 
jų buvo ras tas kalėjime „neži
nomų asmenų" subadytas iki 
mirties. Šventės parapijos 
katalikų kunigas Augusts Zil-
vinskis buvo 1982 m. gegužės 
7 d. rastas nužudytas miške 
netoli Grivos. Tie visi faktai 
paskelbti „ABN Correspon-
dence" 1984 m. sausio - va
sario numery. 

Graudu skaityti api*> tuos 
komunistinio teroro veiksmus 
prieš žmogaus teisių gynėjus. 
Norisi užbaigti šv. Pauliaus 
žodžiais, kuriuos kun. Pr. 
Dauknys cituoja savo diserta
cijos „The Resistance of the 
Catholic Church in Lithu-
ania Against Religious Per-
seeution" įžangoje: „Prisi
minkite kalinius, tarsi patys 
būtumėt kaliniai, prisiminkite 
skriaudžiamuosius" (Žyd., 13, 
3). 

• Juo/ . P r . 

Komunistų tarptaut inia i 
frontai a rba ta rp taut inės or
ganizacijos tarnauja Maskvos 
imperijai. Maskva laiko t a s or
ganizacijas savo rankose, kad 
atsvertų Vakarų NATO. Tie
sa , NATO yra kar inė organi
zacija, kaip ir Maskvos žinio
je esantis Varšuvos paktas , 
kuris yra Maskvos labiau su
varžytas, negu Vakarų NATO 
daliniai. Taikos metu NATO 
nei Varšuvos paktas aktyviai 
neveikia, neskai tant kar ta is 
surengiamų manevrų, bet tie 
komunistiniai frontai a rba pa
saulinės komunistų organiza
cijos, kurios ta rnauja Mask
vai, veikia aktyviai , ypač 
propagandos srityje: protes
tai , demonstracijos, šnipinėji
m a i ir panašūs komunist iniai 
veiksmai. Tie komunist iniai 
frontai ypač kovoja prieš 
NATO atominius ginklus, o vi
sa i nekovoja prieš Maskvos 
atominius ginklus, branduoli
nes raketas, kurias Maskva 
y ra išdėsčiusi savo imperijos 
pakraščiuose, net satelitinėse 
valstybėse. 

Tų komunistinių frontų va
dovybę daugiausia sudaro 
įvairių kraštų komunistai , kad 
būtų nukreiptas Vakarų pa
saulio žvilgsnis, kad tiems 

J . V A I Č E L I Ū N A S 

frontams vadovauja ne Mask
va. Maskva yra daug kartų 
apgavusį Vakarus, bet Vaka
rai visvien deda pas tangas su 
M a s k v a b e n d r a d a r b i a u t i , 
ypač prekyboje. Šiuo metu y r a 
žinomų 10 tarptautinių komu
nistinių frontų. 

P a s a u l i n ė 
t a i k o s t a r y b a 

Paga l pavadinimą tai būtų 
organizacija, kuri rūpinasi pa
saulyje išlaikyti taiką, rūpina
si uždrausti puolamuosius 
k a r u s bei laisvų k r a š t ų 
okupavimus. Deja, t a taikos 
ta ryba visai nekreipia dėme
sio į Maskvos vykdomus puo
lamuosius karus, vykdomas 
laisvų kraštų okupacijas, ne
kreipia dėmesio ir į tai , kad 
Maskva jau turi pavergusi per 
100 tautų. 

T a komunistinė taikos tary
ba buvo įkurta 1949 m. Hel
sinkyje, Suomijos sostinėje. J i 
buvo įkurta tada, kai Maskva 
karu buvo atplėšusi iš Suomi
jos didelius žemės plotus. T a 
t a ryba dėl tokio Maskvos gob
šumo nėra pasakiusi nė vieno 
žodžio. Gal t ada tai tarybai 
tiktų pavadinimas: Maskvos 

puolamųjų ka rų pateisinamoji 
t a ryba . 

T a m frontui vadovauja in
das R. C h a n d r o , o vicepirmi
n inkas — S. A. Castro iš Ku
bos. Kiti tos valdybos nar ia i 
yra: Olga A. Lopez iš Nika
ragvos, R. Andr iamanjoto iš 
Madagaska ro , E. A. Burgos iš 
Kolumbijos, A. Ba Dkib iš P . 
Jemeno, N. J . Bajbouj iš Si
rijos, V. Bal la iš Kongo, Freda 
Brown, a t s tovė iš Moterų tarp
tau t inės demokrat inės federa
cijos, Mar t a Buschmann iš V. 
Vokietijos, J . Cyrankiewicz iš 
Lenkijos, C. D a m a n t a g iš Gvi
nėjos, J . Denis iš Prancūzijos, 
G. Drefahl iš R. Vokietijos ir 
kiti. Tą t a rybą sudaro 40 
asmenų, a tvykus ių iš 40 kraš
tų, betgi pa t i organizacija ap
rėpia 142 k ra š tus . 

Tos t a rybos sekretoriatą su
daro 16 nar ių , kurių 8 iš ko
munis tų va ldomų kraštų ir 8 
komunis ta i iš kitų kraštų. Cia 
vyr. sekretorius yra F. Swift iš 
Anglijos. T a organizacija lei
džia la ikrašč ius : „Peace cour-
ier", i še inant į kas du mėne
siai, „D i sa rmamen t Forum" 
išeinantį k a s mėnesį. Orga
nizacija s a v o suvažiavimus 
daro įvairiose valstybėse. 1983 
m. toks suvaž i av imas vyko 

Kovo 3 d. lietuvių audiencijoj pas popiežių 
Vatikane. Grandinėlės šokėja Renė Motiejūnaitė 
įteikia Šventajam Tėvui Clevelando miesto auk
sinį raktą, siųstą per Grandinėlės ansamblį Cle
velando mero George Voinovich. Iš kairės prieky
je: Danius Barzdukas laiko Grandinėlės dovaną 
popiežiui specialiai Clevelando muziejuje paga

mintą K. Čiurlionio reprodukcijų knygą, Auksė 
Bankaitytė, Asta Puškoriūtė, Renė Motiejūnaitė, 
Mary Ann Abromitis, Kristina Kuprevičiūtė, Ra
ma Bublytė; antroj eilėj: Rūta Staniškytė, Lina 
Ziedonytė ir kiti Grandinėlės ansamblio nariai. 
Šventas Tėvas laimina ansamblio narius. 

Maskvoje, kur buvo pasisaky
ta prieš JAV branduolinių ra
ketų išdėstymą, bet nieko ne-
k a l b ė t a a p i e s o v i e t ų 
branduolines raketas , kurios 
jau y ra išdėstytos Europoje ir 
Azijoje, o numatoma tokių ra
ketų išdėstyti ir antroje linijo
je. Tų raketų pozicijas saugo 
geležinė uždanga, kad niekas 
prie jų neprieitų. Prieš Vaka
raus tos raketos išdėstytos R. 
Vokietijoje, Čekoslovakijoje ir 
Pabalti jo kraštuose. Ar tokios 
raketos išdėstytos ir Lenkijoje 
— nežinia. Lenkija sovietams 
yra nepatikimas kraštas . Sa
telitai turi daugiau laisvės, ne
gu sovietų pavergtieji kraštai . 

Kokia tos taikos tarybos su
dėtis, kiek ji turi narių — neži
nia. Gal tėra tik jos š tabas, o 
nar ius pripuolamai organi
zuoja tai viename, tai kitame 
krašte . Kadaise tos organiza
cijos pirmininku buvo Kana
dos vienos sektos pastorius 
Dr. Endicot. Bet j is, pamatęs 
sovietinius neteisingumus, 
nuo savo pareigų atsisakė. 
Kiek buvo žinoma, ta organi
zacija buvo sugriuvusi. Dabar 
ji vėl suorganizuota ar atgai
vinta ir su nauja vadovybe. 

P a s a u l i n ė s p r o f e s i n ė s 
są jungos f e d e r a c i j a 

Ši organizacija buvo įkurta 
1949 m. Prahoje, Čekoslovaki
joje, kada sovietai įsigalėjo 
š iame krašte. J i turi per 200 
mil. narių, bet jos vadovybės 
sudėtis nedidelė. Prezidentinę 
tarybą sudaro 7 nar iai . 

Prezidentas — S. Gaspar iš 
Vengrijos, viceprez. — J. Gup-
t a iš Indijos. Kiti nariai yra: 
E. Hobre iš Libano, K. Hoff-
m a n n iš Čekoslovakijos, R. 
Veiga iš Kubos, R. V. Guezo iš 
Benin ir A. Zirtides iš Kipro 
salos. Sekretoriatą sudaro: I. 
Zakar iya iš Sudano, E. A. 
Briones iš Čilės, B. Avery-
anov iš Sovietų Sąjungos, J. 
Kusnerik iš Lenkijos, J. Ne-
moudry iš Čekoslovakijos ir K. 
G. Srivastava iš Indijos. 

Ši organizacija savo suva
žiavime sprendė pasaulinius 
reikalus. Pasisakyta prieš 
J A V branduolinių raketų iš
dėstymą Europoje, už darbi
n inkų vieningumą, paramą 
a r a b a m s ir juodiesiems Afri
koje. Pasipriešinimas prieš 
J A V karines pajėgas P. Korė
joje, prieš JAV įtaką C. Ame
rikoje ir Karibų salose. Pa
s m e r k t i JAV c h e m i n i a i 
ginklai . Tokius cheminius 
ginklus sovietai praktiškai 
naudoja Afganistano kare. 

T a r p t a u t i n ė m o t e r ų 
d e m o k r a t i n ė f e d e r a c i j a 
Si komunistinė organizacija 

vadinas i demokratine, nors 
komunistinė sistema yra dik
tatūr inė. Ši organizacija buvo 
įsteigta 1945 m. R. Berlyne. 

Jos narių skaičius — 200 mil. 
Apima 116 kraštų. J o s vado
vybę sudaro prezidentė — Fre
da Brown iš Australijos, vice
prez. I. Abd-a l -Hadi iš 
Palestinos, A. Asaf Ali iš In
dijos, Luisą Amorim iš Portu
galijos, V. E. Castro iš Kubos, 
P. Z. Djaghroud iš Alžiro, F. 
Edelman iš Argentinos, F. Ku-
shida iš Japonijos, Salome 
Moane iš Mozambiko, N . Thi 
Dihn iš Vietnamo, V. N. Te-
reshkova iš Sov. Sąjungos, II-
se Thiele iš R. Vokietijos. 

Sekretoriatą sudaro 20 na
rių iš įvairių kraštų. Vyriau
sioji sekretorė — N. V. Tuomi-
nen iš Suomijos. Organizacija 
leidžia laikraštį „Women of 
the Whole World". Išeina kas 
metų ketvirtis. 1983 m. R. Ber
lyne įvykusiame suvažiavime 
buvo pasmerkti JAV bran
duoliniai ginklai. Nieko nepa
sakyta prieš sovietų branduo
linius ginklus. 

P a s a u l i n ė d e m o k r a t i n ė 
j a u n i m o f e d e r a c i j a 

Ši organizacija Maskvos 
įkurta 1945 m. Budapešte, 
Vengrijoje. Narių skaičius — 
150 mil. Apima 123 kraš tus . 
Organizacijos vadovybę suda
ro: prezidentas — W.Masri iš 
Libano, viceprezidentas — K. 
Elias iš Sudano, M. H. Vidai iš 
Čilės, H. T. Giang iš Vietna
mo, A. Junion iš Angolos, K. 
Yong iš š . Korėjos, V. Nakho-
din iš Sov. Sąjungos. E. Phi-
lipe iš Portugalijos, J . Prigo-
shin iš Argentinos ir P . R. 
Daminguez iš Kubos. 

Sekretoriatą sudaro: M. Ba-
rabas iš Vengrijos, O. Gonza-
les iš Kolumbijos, T. Saidų iš 
Siera Leone, A. Kassai ifi Ja
ponijos, S. Altamini iš P . Je
meno, J . Brueckner iš R. Vo
k i e t i j o s , T. F r a n s i s iŠ 
Grenados, F. Gonzales iš Ve-
necuelos, J. N. Joan iš Rumu
nijos, L Ledi iš Čekoslovaki
jos, A. Lopez iš Costa Ricos, L 
Mabassy iš Kongo, V. Masti-
kov iš Bulgarijos, P. Michalo-
tos iš Graikijos, B. Mogensen 
iš Danijos, M. Soppela iš Suo
mijos, J . Palischewski iš Len
kijos, D. Santana iš Domini
konų respublikos, D. Sibeko iš 
P. Afrikos. Jų organizacija 
1983 m. suvažiavime pasisakė 
prieš JAV branduolines rake
tas Europoje. Leidžia mėnesi
nį laikraštį „World Youth". 

(Bus daugiau) 

Didis yra Dievas, kuris mus 
padaro išmintingesnius. Ku
riuo būdu jis tai siekia? Ogi 
dažnai panaudodamas tą patį 
vargą, nuo kurio mes bėgame 
ir nuo kurio norime pasislėpti. 
Mums skirta kentėjimuos ir 
varguos surankioti tuos iš
minties grūdus, kurių negali
ma rasti knygose. 

Nikalojus Gogolis 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

R O M A N A S 
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Iki šiol abudu Rykantai nesikišo į ginčus dėl 
necenzūrinių žodžių vartojimo. Olivija, atrodo, 
nenori parodyti savosios nuomonės, o gal ir užimta 
kita idėja. J i su Algimantu kažką šnabždasi . Staiga 
pakelia ranką ir skambiu altu paskelbia, jausda
mas i tarytum kokia pranešėja scenoje. 

— Mano vyrelis Alg imantas Rykantas nori pa
sveikinti solenizantą Antaną Vaiguvą! Prašau 
dėmesio! 

Visiems atkreipus dėmesį į Olivijos pranešimą, 
Algimantas lėtai pakyla su popieriaus lapu rankoje. 

. — O! J i s ir vėl parašė eilėraštį! 
Elzė patogiau atsilošia sofoje, lyg rengdamasi 

klausytis žodžių srauto ir regėti gerą vaidybą. 
— Kad jis eilėraščiais ir gyvenime kalba! 
Petras prabumpsi savo pastabą labiau žmonai. 

bet Algimantas nugirs ta . 
— Nekasdien eilėmis kalbu, bet jausdamasis 

laimingas arba iškilmingomis progomis... 
Šeimininkas apžvelgia svečių taures. 
— Atsiprašau, Algimantai , kad sutrukdysiu... 

Gal. mieli bišiuliai, prieš tai pakelkime taures! Elze, 
pa pilstyk! 

Elzė ima iš įvairių butelių pilstyti kiekvienam 
pagal ankstyvesnį pasirinkimą. Abu šeimininkai 
geria škotiškąją su ledais, Skaistučiai kaduginę su 
„tonikų", Rykantienė pati gaminasi sau Manha t tan 

kokteilį, o vyrui įpila iš Bacardi butelio ir paskys-
tina gazuotu citrininiu gėrimu. Visą laiką Rykan tas 
kantr iai laukia, o kai stiklų skambėjimas aptyla , jis 
da r kartą apžvelgia visus, tarytum profesorius, 
kviesdamas s tudentus susikaupimui. 

— Ar jau galiu pradėt i , ponios, ponai? Gal kokiai 
valandėlei atidėti? 

Petras sukikena. 
— Matai , matai!... Sakiau , kad jis e i l iuodamas ir 

kalba... 
— Ša. Petrai... Nebumpsėk!.. 
Praeina dar kelios sekundės tylos, kol kamba

ryje įsivyrauja reliatyvi tyla. Visi žvelgia į Rykantą, 
o jis, kiek aukščiau iškelia galvą ir popierių ir 
įkvepia giliai oro į plaučius. 

— Ž e m u o s i u o s A m a l i u o s , netol i P a ž a i s l i o 
vienuolyno, 
Prieš kokią kapą metų gimė Vaiguva. 
Tėvai turėjo žemės, gal kiek ir prie šlyno, 
Ir ūkį. Iš tokių juk susidėjo visa Lietuva. 

Kad gimė vaikas dar birželio pradžioje, 
Tėvai pakrikštijo jį ne ki taip, o Antanu. 
Šeima jau buvo didelė, o kūdikis joje 
Buvo sept intas , kiek iš anų laikų menu. 

Nors ūkininkui ne lengva būdavo gyvent, 
Bet Vaiguvos leido į mokslus vaiką. 
Šitaip Antans Kaune ėmė knygas lament 
Ir negaišino veltui b r a n g a u s laiko. 

Iki tėvų mirties jis pasiekė savo karjeros, 
elektrotechnikos inžinierium patapo. 
Bet, vos gyveniman plačiau duris pravėrus . 
Du okupantai kliudė siekt aukštesnio lapo. 

Karo banga išblaškė daugel mūsų — 

Ir Vaiguva bevelijo traukt vakaruosna... 
O išvežimas brolio, kad rusams nepakluso. 
Parodė reikiant gelbėt kailį ..locną"... 

Kada Amūras į Antano širdį strėlę leido 
Paukšteliai rengės skristi į anapus. 
Tik susituokęs, nebematė Elzės veido. 
Nes ji t a rnavo jau kanadiškiems satrapams. 

Jų meilė laikėsi laiškais meilingais 
Ir viltimi kada nors vėl sueiti. 
Antanui jau pasiekus šalį šią laimingą 
Nebesunku parsigabent ir visą kraitį. 

Bet kraitis, matote, jau buvo padidėjęs — 
Su sūneliu Kęstuku Elzė atvažiavo... 
Vaiguvos naują gyvenimo etapą jau pradėjo 
Ir greitai viskas susitvarkė, susiformavo. 

Visa kompanija skaniai nusijuokia į lengvą 
autoriaus humorą, o Anelė reikšmingai pažvelgia į 
Oliviją, nes kaip tik atvažiuodamos į šias anta
nines, apskaičiavo, jog nuo Elzės išvažiavimo iš Vo
kietijos stovyklos iki Kęstučio gimimo buvo praėję 
ištisi metai... 

Tuo tarpu Algimantas nekantrauja, norėdamas 
tęsti savo poemą ir kiti nutyla, pasiruošdami klau
sytis. 

— Netrukus nuosavą namelį juodu įsigijo, 
Į mokslą sūnų leido, lepino, mylėjo... 
Vienus po kito laikas metus vijo, 
O Kęstukas net į kariuomenę išėjo! 

Taip pamėgo vaikas karinį režimą. 
Kad įstojo akademijon, baigė karininku. 
Dabar jau savo šeimą turi. gerą algą ima 
Ir seni tėvai gyvena kaip patinka. 

(Bus daugiau) 
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Denver, Colorado 

MŪSŲ DIENOS 
KALNŲ PAPĖDĖJE 

Užvakar matėm šių metų 
pirmąjį, tik ką gimusį, mažytį 
kiškiuką! Toks dailus, toks 
mažučiukas! Visas jo didu
mas turbūt apie 2,5 colio, leng
vai tilptų ir į mažą ranką; tos 
ausytės, tokios mažutės! O jas 
judina, sukinėja į visas puses. 
Jei netikėtai jį užklumpame — 
vaizduoja „negyvą". Tupi ir 
visiškai nekruta. Nei vienas 
raumenėlis nejuda, nei aku
tės... Įdomu, jo „namai", di
džiulė uola yra prie pat kelio, 
prie įėjimo į mūsų Ceville rajo
ną. 

Tai važiuojant automobiliu, 
per langą gali žiūrėti į jį kiek 
tik nori — visiškai iš arti — 
nekreipia jokio dėmesio. O tik 
pabandyk atidaryti duris — 
jau ir dingo po savo saugia uo
la! 

Negali sakyti, kad jie nepro
tingi! Visai prie mūsų yra 
valstybinė žemė, palikta lau
kiniame stovyje. Gyvena daug 
įvairios gyvūnijos. Tarp jų ir 
vadinamos „cayotes". Sykį vi
josi toji cayote zuikiuką... J is 
atbėgo iki tvoros, kuri mūsų 
rajoną skiria nuo laukinio plo
to, pralindo pro pažįstamą 
skylę po tvora ir atsirado mū
sų pusėj! Saugus! Jam to ne
užteko — apsisuko ir žiūri per 
tvorą į atsivijusį priešą. Taip 
ir matom, kad norėtų pasaky
ti: „Na, o ką dabar darysi?"... 

Didelių triušiukų tai daug 
matom. Kai kurie dar su žie
miniais kailiukais, kiti jau gel-
tonesni. Iš kailiuko stovio ga
lime spręsti, kokia buvo jo 
žiema. Vakar matėm zuikiuką 
su sužeista kojyte — jaučiasi 
toks nesmagus, visas įsitem
pęs, pasiruošęs bėgti. Taip gai
la žvėriuko, ir spėliojam, kas 
jam atsitiko? 

Kiškučiai turi savo „terito
rijas". Tam tikrose vietose ti
kimės vaikščiodami pamatyti 
to rajono „savininką". Šian

dien gerokai nustebome, kai 
vieno — mums pažįstamo — 
zuikiuko rajone pamatėme — 
antiną! Ką jis ten veikia tarp 
namų? Jo kūdros ( o turime ke
lias, su fontanais ir be) labai 
toli! Taip, turime ir ančių. Sy
kį išskridusi šeima, sako, per 
klaidą palikusi vieną ančiuką 
— tokį liūdną našlaitį... Visi 
žmonės labai gailėjosi ir nuo
širdžiai šėrė. Išaugo toks dide
lis ir sunkus paukštis, kai atė
jo laikas ir jam išskristi — 
vargšas negalėjo pakilti, nes 
buvo per storas!... Turime ir 
auksinių žuvyčių, daug ir įvai
rių didumų. Tarp dviejų prūdų 
yra tiltelis, ant jo dažnai pa-
stovim ir žuvytes apžiūrim. 
2iemą dar susitinkame su ka-
nadietiškom žąsim. A, tai gra
žūs paukščiai, ir tokie dideli. O 
sau ant vienos kojos lengvai 
stovi, lyg niekur nieko! Kaip 
ta koja ir nelūžta? Tik atva
žiavę čia gyventi, dabar jau 
atskirti nuo Marąuette Parko 
žaviųjų „delikatesų" krautu
vių, kur tokių nepaprastų ska
numynų galima buvo nusi
pirkti, nutarėm patys kepti 
lietuvišką duoną. Dėl kažko
kių priežasčių duona ne visai 
gerai išėjo, tai nutarėm pa
maitinti Kanados žąsis. Sura
dome jas vidury golfo lauko, 
pašaukėm jų „kalba", sakom 
„ga, ga žąsytės, atnešėm jums 
duonytės!" Visos atėjo mūsų 
pusėn (apie 30), su malonumu 
sulesė mūsų atneštą duoną; už 
savaitės mes vėl tuo pačiu ke
liu ateinam. Ir vėl didelis bū
rys žąsų — pamatė mus ir atei
na visos pasitikti. O Bronius 
— išskėtė rankas ir sako: „La
bai atsiprašau, duonos neat-
nešiau, gerai šį kartą pasise
kė, pats suvalgysiu"... 

Teko skaityti, kad vienas 
žmogus, kuris turėjo didžiulį 
šiltnamį (Oregono valstijoje), 
labai daug išleisdavo pinigų 
tų patalpų apšildymui. Paty

ręs, kad kiškiukai turi labai 
daug šilimos {jų kūneliai turi 
vidutinę temperatūrą apie 
102,6 laips. F.), nutarė kartu 
auginti ir augalus, ir triušiu
kus. Mat, zuikučiai naudoja 
savo ausis, kaip natūralią vė
sinimo priemonę, nes šilima 
tokiu keliu išeina iš jų kūno. Ir 
tikrai, palyginus patį zuikutį 
su jo ausimis, jos yra tikrai di
delės, šiek tiek rausvos viduje, 
su mažais plaušiukais kraš
tuose, dailus snukutis, labai 
budrios akys. Kai miega kur 
saulutėje, ant šiltų akmenų, vi
sai tokios pat spalvos, kaip jų 
kailiukas — tai sunku ir įžiū
rėti, ypač jei ausytės nuleistos 
ir kietai priglaustos. Jiems gi 
visus metus tenka išbūti su 
storu kailiuku. Juokingai at
rodo vasarą tie mūsų mieli bi
čiuliai, kai jie guli kur nors 
an t žolytės, išsitiesę visu savo 
ilgumu ir vėsinasi! 

Žiemą jų gaila, kai jie sėdi 
ant snieguoto paviršiaus ir 
ėda šlapią žolę... Vasario mė
nesį kiek daugiau pasnigo. Iš 
ryto prie mūsų pastato daugy
bė mažų pėdučių visomis kryp
timis, į kairę, į dešinę, į teniso 
aikštės pusę ir net už baseino. 
Mes manėm, kad tik mes vie
ni rūpinamės. Paaiškėjo, kad 
mūsų pastato kaimynai kiš-
kučiams -net specialų maistą 
perka ir juos maitina žiemos 
metu. Nenuostabu tad, kad 
prie mūsų namo gyvenantys 
pilkieji sutvėrimai po žiemos 
išlieka tokie dailūs riebuiliai, 
su sveikomis ausytėmis. 

Pernai prieš Kalėdas Bro
niui teko papuošti išvykusio 
kaimyno balkoną — reikėjo 
uždegti spalvotas lemputes. 
Girdžiu, labai greitai sugrįžo. 
„Kas yra?" — „O, nieko", at
sako, „matau apačioje kiškį!" 
Iš šaldytuvo pasiėmė kuo di
džiausią morką ir vėl išėjo prie 
darbo. Grįžęs pasakoja. Mes 
gyvename ketvirtame aukšte, 
tai morkai teko tolokai nu
kristi. Ir mirtinai išgąsdino 

ir tik po to pradėjo ją graužti. 
Baigęs pirmą morkos pusę, lai
mingai rado antrąją, ir vėl, ap-
uostęs, apžiūrėjęs su didžiau
siu pasitenkinimu sudorojo ir 
tą pusę. Mano vyras buvo pats 
laimingiausias mūsų pastato 
gyventojas tą dieną! 

Yra buvę vakarų, apie 7 va
landą, kai išeiname pasi
vaikščioti, kai matėm apie 50 
triušių. Kartais mažiau, gal 
apie 30, o 20 tai labai dažnai. 
Jų yra visokiausių — tik rei
kia įsižiūrėti... 

Kai kurie labai jau drąsūs — 
nesitraukia net nuo kelio ir 
tiek. Jei nori, tai ir eik pro jį. 
Kiti — baisiausiai bailūs, kad 
kiek — tai pašmukšt — ir tik 
baltoji uodegytė trumpai pasi
matė. Kaip ji ir išlieka tokia 
švari? Sykį buvome radę la
bai rimtai atrodantį zuikį — jį 
praminėm „mokytoju". Vie
nas turėjo baisiai daug ūsų, o 
dar kitas — neapsakomai il
gas ausis! 

Kartais jie sėdi prie kelio po 
vieną ar porelėmis; kartais 
„turi susirinkimą". Sykį su
skaitėm net 12 vienoje vietoje. 
Teko juos matyti ir vienas ki
tą besigainiojančius ar piktai 
varančius nekviestą svečią iš 
jam priklausomos „teritori
jos". Sykį iš arti stebėjom ne-
bailų zuikį, ėdantį gana dailų, 
ilgalapį augaliuką. Ar mano
te, kad zuikis bet kaip tą lape
lį plėšia? O ne! Jis ima lapą už 
pat kotelio apačios, nukanda jį 
ir tada stiebelis atsigula ant 
žemės, o po to tas lapelis „iš
nyksta" jo snukutyje. Baigęs 
pasilenkia vėl prie augalo šak-
nyčių ir imasi kitą lapelį. Tur
būt ir verbenas panašiai „su
t v a r k o " ir tuo elgesiu 
supykina mūsų gerą bičiulį, 
gyvenantį North Riverside. 
Pasiskaitęs mūsų laiškuose 
apie zuikučius ir mūsų drau-, 
gystę su jais, mūsų bičiulis 
mums laiške rašė, kad „noriu 
kelti klausimą dėl Evelinos 
„zuikių". Pagal mūsų Enci-

Atsimenu, kaip aš abejojau, 
ar gerai darom, kad keliamės 
gyventi į Heather Gardens, 
Auroroj. Nors ir butas bus tin
kamas, kai jį pastatys, ir dy
dis bus geras, ir šilimos siste
ma puiki. O, dar ir kalnus 
matysim! Bet vistiek neramu, 
ar gerai nusprendėme. Išėjom 
į lauką, pasirašę dokumentus, 
ir einame pro pat Heather 
Gardens klubo pastatą. Daug 
žmonių visur. Štai ant pievos 
— guli kiškis... lyg negyvas! 
Susirūpinom. O jis — pakėlė 
galvą, apsidairė ir vėl užmigo. 
Man lengviau ant širdies pa
sidarė, kad turėsime tokius ža
vius, ilgaausius gyvulėlius sa
vo rajone ir jie pradžiugins 
mūsų dienas! 

Evelina Masiokienė 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis J Hcrauuo* Dečkį 

TeL SS5-6624 po 5 vaL Tąkart) 
Kalbėti lietuviškai 

CLASSIFIED ADS 
H E L P W A N T £ D 

Screw Machine Operator 
Hardinge Automatic Set-up 

and Operate, Machining Metals 
and Plastics. 

JETRON INC. — TeL 539-8065 

Banking 

T E L L E R 
We have an excellent permanent 

part time afteraoon and early even-
ing position available at our VVestern 
Avenue office. Previous Teller experi-
ence is preferred, but we will train 
an individual with previous cash hand-
ling experience. 

For complete details on this fine 
opportunity please contact: 

383-5000, ext. 430 
GREAT AMERICAN 

FEDERAL SAVTNGS 
Equ«l Opportualty Smplojrar 

R E A L E S T A T E 

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
Parduodamas mūrinis (13 metų senu
mo) namas vienai šeimai. 3 miegami. 
Garažas. Centr. šildymas ir vėsini
mas. Sklypas 130x106 pėdų Kaina 
43,000 dol. Informacijai skambint 
Chicagoje (angliškai) teief. — 

(312) 736-5740 

M I S C E L L A N E O U S uimmiHiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
KURIAM GALUI MOKĖT ••. . ,•• „ , , „ „ U I U 

D A U G I A U ? A. VILIMAS 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS AJir\\rTKTr* 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE i V l U V l i N v j 

NUO I3M na $1,000 Apdraustas perkraustymas 
ig£\ Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

zuikį! Kad šoko vargšas? O, klopediją... greičiausiai jie yra 
morka nukritusi lūžo per pu
sę. Kiškis atsigavo nuo tokios 
didelės baimės, ir jo nosytė pa
juto morkos kvapą. Pradėjo 
ieškoti, rado, ir Bronius sako, 
pradėjo tą morką uostyti ir su
kinėti, laikydamas kojytėmis, 

„jackrabbit" (lepus campest-
ris), taigi triušiai...". O mano 
miela draugė iš gimnazijos 
laikų iš Woodhaven, N. Y., ki
taip į tą reikalą žiūri — ji bai
gia savo laiškus šiltais žo
džiais:...„linkėjimai ' Jums 
abiems, p. Bulotams ir Jūsų 
visiems zuikučiams"... 

7"Ch?ysl£r.LeBaror : MedallionF 
' - - - . . ^ - d r Coupe ) . . 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOLTH • K C ARS 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiii 

Stasys Santvaras 

Buvimo pėdsakai 
AStuntoji lyrikes knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky
mus siųsti Draugo adresu. 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
MM W. M St, Chicago, EL C0629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
IcL 925-2737 

Vytautas Valantinu 

> ° o ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . 

MASTER PLUMBING 
Lkcnsed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
t*s. Karšto vandens tankai. Flood 
cootroi. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną. — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
><HX>0<>0000<>000000<>0<K>00<><><>< 

Pamatykite. Mūrinis—3 miegami, vo
nia Centr. oro vėsinimas. Naujas 
stogas, platus sklypas. Arti: valdiškų 
ir katalikiškų mokyklų, parko, susi
siekimo ir krautuvių. Labai švarus 
namas. Apyl. Archer ir Narragansett 
Ave. Virš 70,000 dol. 
Skambinkit (angliškai) 586-8532. 

FLORIDA—Bonaventūre parduodami 
Condo's ir vilos. 1, 2-jų ir 6 šeimų 
vienetai Susidomėjusius pirkėjus oru 
nuskraidinsime prie tų nuosavybių, 
išvyksim 5/26, grįšim 5/28. Inform. 
kreiptis j Jack (angį.) tei. 761-8102. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
NotarfctM — Vertima* 

BELL REALTY 
1. BACEVIČIUS 

6629 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
•muiniiiiiuiiiuiiiiuimtiiiiniiiiiiHiiiii 

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

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

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

2822 W. 87 Street. Grožio saliona* 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69.000 
dol. 

BOSTONO ŽINIOS RENGINIAI 

MOTINOS DIENA 
BOSTONE 

Motina yra pats svarbiau
sias asmuo žmonijos istorijoj, 
o taip pat ir kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Motinos mei
lė, pasiaukojimas, rūpestis sa
vo vaikais yra neįkainuojamos 
vertybės. 

— Vaikeli, būk geras ir do
ras žmogus; ar tu neužsiga-
vai, ar tau neskauda? — tai žo
džia i , kur ie p l a u k i a iš 
kiekvienos motinos širdies. 

To brangaus asmens — Mo
tinos dienos minėjimas, kurį 
rengė Lietuvių Moterų federa
cijos Bostono klubas, Bostone 
įvyko gegužės 6 d.. Pradėtas 
šv. Mišiomis Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje už 
gyvas ir mirusias motinas. Mi
šias atnažavo kun. kleb. Al
bertas Kontautas. Per Mišias 
gražiai solo giedojo solistas 
Benediktas Povilavičius. Mo
terų klubo narės dalyvavo or
ganizuotai. 

Tolimesnis minėjimas vyko 
parapijos salėje tuoj po Mi
šių. Minėjimą pradėjo pirm. 
Elena Vasyliūnienė trumpu 
žodžiu apie motiną. Lietuvių 
tautinių šokių sambūrio, ku
riam vadovauja Gediminas 
Ivaška, mažieji šokėjai pašo
ko kelis tautinius šokius. Dr. 
Mirga Girniuvienė paskaitoje 
kalbėjo apie šeimos meilę. Ji 
pradėjo nuo Sokrato. Paskai
ta buvo filosofinė: pareigos 
meilė, spontaniška meilė, mer
gaitės meilė broliui, meilė Die
vui, protas ir gėris iš meilės, 
meilė tiesai, Kristus ir žydai ir 
t. t. 

Aktorė režisorė A. Gustai-
tienė labai gyvai ir jausmin

gai paskaitė Alės Rūtos rašinį 
— „Kelionė į Lietuvą", kurioje 
išgyvenama ir pajuntama tai, 
kas buvo seniau ir kas dar yra 
likę dabar. 

Solistas Benediktas Povila
vičius, akomp. prof. Jeroni
mui Kačinskui, padainavo: 

Rugpjūčio 12 nuo 8:30 iki 
9 vai. ryto per WNEV — 7-tą 
kanalą bus transliuojamos šv. 
Mišios, kurias atnašaus kun. 
Albinas Janiūnas, o organi
zuoja Lietuvos Vyčiai. 

Rugpjūčio 12 dieną Min-
kų radijo valandėlės piknikas-
gegužinė Romuvos parke, 
Brocktone. 

Spalio 7 d. „Laisvės Var-
„Oi ant kalnelio" - Banaičio, po" rudeninis renginys. 
„Miegužėlio noriu - Budriu- Spalio 14 d. 3 vai šv Mi
no, "Ant manų krantelio" - š i o s Bostono katedroje, kurias 
Šimkaus, ariją iš operos ir atnašaus arkivyskupas Ber-
priedui dzūkišką dainą — „Šį nard Law. Tai bus šv. Kazimie-
naktelį, per naktelį". r o 500 metų mirties jubiliejaus 

Visiems programos atlikę- proga 
jams buvo nesigailėta katučių. Spalio 21 d. dr Vytenio 
Po programos klubo narės vi- Vasyliūno vargonų koncertas 
sus vaišino kavute ir įvairiais First t a Second church salė-

i 
I 

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

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

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki &30 vaL vakaro. 

1 daiktus 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir kitus 

Ir ii toli miesto leidimai ir 
s pilna apdrauda. * 
3 Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
= TeL — WA 5-806S 

Summit, 111. 4 butų mūr. namas, 
kiai išlaikytas. 89,900 dol. 

Pui. 

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

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pataski Road 

TeL 767-0600 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

S > 0 < >< : > (XX>0000<X>0000<X>OOOOOOu 
= 19 — 20 — 30% pigiau mokėsiu t* 
~ •pdraudą nuo ugnies ir automobilio 
s pas mus. 

1 F R A N K Z A P O L I S 
iHiuuuiiiiiiuiiHitimiimi; 

skanėstais. je Bostone. 

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

KASOS VALANDOS: 

MAROUETTE PARKE 
2615 VV. 71st St. 
Chicago. IL 60629 
tel. 737 2110 

Savaitės dienomis: 
10:00—6:00 

Šeštadieniais: 
1 0 : 0 0 - 2 : 0 0 

Sekmadieniais 
uždaryta 

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

Antr 
Ketv 
Sešt 

3:00- 6:00 
3:00- 6:00 

10:00-12:00 

MOKA: 

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

11% už IRA 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že 
mesniais nuošimčiais 
ir geresnėmis sąly
gomis. 

+Ą IR 0 

Simon Travel 
nauju pavadinimu 

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

VIENOS SAVAITĖS r \ Gegužės 21 
10 0 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100.00000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS 

Liepos 
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 

m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR 

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

TtiL GA 4-8654 
9Z0SH W. 95th Street 

xx>ooooooooooooooooooooooo< 

XXX>OOOOOOOOOOO<XXXK>OOOO<XX 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
t»U W. m S t , teL 776-1486 
>^oooooooo<xx>ooooooooooooo< 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

H M W. 63 St — TeL 778-9064 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 405S Archer Ai 
H. «MS2. TeL K7-

V A L O M E 
KILIMUS m BAI J>US 

Plauname ir vaikuojame 
vtaf rūsių grindis 
B U B N Y S 

TeL - RE 7 5168 

Perskaitę "Draugą" duokite 
kitiems pasiskaityti 

'.iiiiimutimmimimiumimujimiutiii! 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE. 
LIŲ apraioma dr. J. Vaišnoros. MH. 
hrjrfaje: 

"MARUOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra ak teologine, JI dėi |jo 
mių vietovių aprašymo ir dėl yot 
gausk* istorinės medžiagos tinka pa 
ai ak ai ryti kiekvienam lietuviui, best 
dnrnsnftąrn Lietuvos istorija ar Tie 
orėmis Knyga didelio formato, 441 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiNiHit 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

Joniškėlio apskrities 
partizanų atsiminimai 

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, 1L 60629 
• »a^ •» vimimmimam•+m»**m*m$m^ 
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A. a. J. Kutkuvienės laidotuvėse. Prie karsto ma
tyti: kun. F. K;reil\s, P. Vaitaitienė, St. Joku-
bauskas, E. Ga <. . į, O. Bakaitienė, S. Adomai

tienė, L. Baltrušaitienė, D. Augienė, Mačiuikienė 
ir kt. 

Nuotr. V. Račkausko 

A.A. OPEROS SOLISTĖ JADVYGA 
VENCEVlClŪTĖ- KUTKUVIENĖ 
P n e š 15 m. mirus jos vyrui 

a .a . operos sol. A. Kutkui, 
p a s k u t i n i a i s metais velionė 
j a u t ė s i l a b a i v ien i ša ir 
k a ž k o k i a ba imė ją nuolat ly
dėjo. Persikėlė j dr. J . Ado
m a v i č i a u s vadovaujamą Sody
bą, kųx buvo labai patenkinta ir 
s aug i ! Čia pat ir ja besirūpi
nan t i e j i , čia pa t ir labai paslau
g u s d a k t a r a s . Pro langą vasa
rą g raž ia i s žiedais pražydęs 
Sodybos sodas , žiemą pasakiš
k a i apsn ig tos eglės gal ne 
k a r t ą sugrąž indavo ją į jos gim
tąją Mituvą. Sodely lyg pri

vilegijuota, turėjo savo „ložę", 
kur nuola t galėdavai ją pama
tyti su knyga, nes į būrį gyven
tojų neskubėjo įsijungti. Gra
žiai, ramia i bėgo dienos. 

Vasar io mėn. sunkiai susir
go, nusilpo, nepajėgė nei pa
valgyti, skausmai didėjo. Ligo
ninėj daktarai nutarė operuoti 
trūkį, kuris ją visą gyvenimą 
vargino. O kai jis užblokavo 
visą virškinamąjį traktą, kitos 
išeities jau nebuvo. Ir jos dr. O. 
Vaškevičiūtė nebuvo tikra, ar 
išlaikys tokia nusilpus ligonė. 

Pc operacijos truputį atsi

gavo ir vėl sugrįžo į namus . Bet 
kai jau buvo reikal inga nuo
latinė priežiūra, buvo pa
talpina O. Pranckevičiūtės Ge
rojo Ganytojo namuose. Čia 
Velykų dieną su visais gyven
tojais išklausė šv. Mišių, 
priėmė šv. Komuniją. Kitą 
dieną šių eilučių autorės nebe
pažino ir nekalbėjo. J ą ištiko 
lengvas paralyžius. Po keletos 
dienų lyg bandė kažką pasaky
ti, spausdama m a n o ranką. Ba
landžio 27 d. 3 vai. po pietų 
mirė. 

Mirčiai ruošėsi labai rimtai ir 

kaip labai tikinti. Daug mels
davosi, sunkesnėj ligoj vis 
prašėsi kunigo. Kelis kartus 
kartojo: pavargau, j au noriu 
mirti. Ir kodėl Dievas manęs 
n e n o n : 

Pašarvota buvo Petkaus 
koplyčioje. Po kun. F. Kireilio 
maldų atsisveikinimą pravedė 
sol. S. Baras, prisimindamas 
būdingesnius jos charakterio ir 
gyvenimo bruožus. J is ta ip pat 
atsisveikino ir Lietuvių fondo 
vardu. Reikia paminėti, kad 
Lietuvių fondui velionė visą 
laiką jautė dideles simpatijas, 
džiaugėsi jo gyvavimu, o ir 
savo testamente jį prisiminė. 
Sol. D. Kučėnienė, akompa
nuojant M. Motekaičiui, sugie
dojo keletą momentui pri
taikytų kūrinių. 

Dr. J . Adomavičius Sodybos 
ir Alvudo vardu kalbėjo: 
„Kilnioji Velione, iškilioji solis
te, Tamsta supratai, kad gy
venimas nėra sapnas, o parei
gos atlikimas. Tamsta su 
kaupu jas atlikai — į operą 
dirbti ėjai, kaip į šventyklą. 
Joje dirbai jai pašvęsdama visą 
didžiulį talentą... Tamsta gei
dei Sodyboje ramybėje tarp 
gėlių praleisti savo saulėlydį ir 
buvai labai laiminga, kad yra 
kas Tamstai vandens stiklą pa
duoda a r kitaip patarnauja. Ir 
alvudiečiai džiaugėsi galė
dami Tamstai padėti... Ilsėkis, 
kilnioji soliste, Viešpaties 
ramybėje, o mes visi steng
simės bent dalelę Tamstos 
mums rodyto pavyzdžio pasi
savint i" . 

Sol. Z. Adomaitienė atsisvei
kino nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės operos solistų ir 
Meno darbuotojų vardu. „Jūs 
buvote tas pirmas žiburėlis, 
kuris uždegė meno ir dainos 
pasaulį besikuriančioj, suvar
gusioj Lietuvoj. Jūs savo Dievo 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Cape Cod, Mass. 

D A I L . V . V I Z G I R D O S 
S U K A K T I S 

D a i l i n i n k a s Viktoras Viz
g i rda , gyvenan t i s Cape Cod, 
M a s s . , sulaukė 80 metų am
ž iaus . T a proga JAV LB Cape 
Cod "apylinkės valdyba balan
džio 29 d. surengė jo amžiaus 
page rb imą , kuris įvyko East 
B a y Lodge restorane, Oster-
ville, Ma . Susir inko gražus bū
r y s sukak tuv in inko draugų bei 
jo m e n o gerbėjų ir Bendruo
m e n ė s narių. Minėjime pa
g r i n d i n i s kalbėtojas buvo ra
šyt , ir dail . J o n a s Rūtenis, 
ku r i s da lyv ius supažindino su 
da i l . V. Vizgirdos asmeniu bei 
jo k ū r y b a . Paska i ta buvo ge
r a i i š m ą s t y t a , nušviečianti V. 
Vizg i rdą ka ip dailininką, kul
t ū r i n i n k ą ir jo kūrybą nuo jau
nų d ienų nepriklausomoje Lie
tuvoje iki šių dienų stambių 
drobių. Nors dail ininkas yra 
s u l a u k ę s garb ingo amžiaus. 
be t jo kūr in ia i dvelkia jaunat
višku polėkiu ir savitu bruožu. 

Po paska i to s buvo sveikini
m a i . Sukaktuvin inką žodžiu 
sve ik ino : L B Bostono apygar
dos v a r d u inž. Viktoras Kubi
l ius, dr . Juozas Girnius, dr. 
J u r g i s Gimbutas ir Irena Ga
l in ienė , kuri įteikė sukaktuvi
n i n k u i asmenišką dovanėlę, 
a tvež t ą iš Šventosios Žemės. 

R a š t u sveikino JAV LB 
k r a š t o valdybos pirmininkas 
dr . A n t a n a s Butkus. Kultūros 
t a r y b o s pirmininkė Ingrida 
Bubl ienė , o Cape Cod apylin
kės v a r d u sukaktuvininkui bu
vo į te ik tas adresas su visų da
lyvių p a r a š a i s . 

Paba igo je dail. Viktoras 
Vizg i rda humorist ine forma 
padėkojo visiems dalyviams ir 
p a a u k o j o vieną savo kūrinį vi
s i ems da lyv iams , kuris burtų 
keliu a t i t eko inž. Česlovui Mic-
kūnu i . 

S V A R B U Ž I N O T I 

Gegužės 30 d., trečiadienį, 1 
va i . po pietų šaukiamas LB 
C a p e Cod apyl inkės narių me
t in i s sus i r inkimas , kuris įvyks 

Sentry Bank posėdžių kamba
ryje, Centerville, Ma. Darbo
tvarkėje — pranešimai iš apy
linkės metinės veiklos ir 
naujos valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai. Po susi
rinkimo rašyt. Antanas Gus
taitis iš Bostono, skaitys pas
kaitą apie Vaižgantą. 

— Cape Cod Birželio tragiš
kieji lietuvių trėmimai į Sibirą 
bus t rumpai paminėti šv. Mi-
šiomis Our Lady of Victory 
bažnyčioje, Centerville, Ma., 
birželio 17 dieną 12 vai. die
nos. 

— J A V LB Bostono apygar
dos pirmininkas dail. ir raš . 
Jonas Rūtenis su savo meno 

..; > , . " • - • • >• • 

Šios lietuvaitės kasmet sugrįžta į „Neringos" stovyklą. Jų 
stovyklavimo dienos baigdavosi sulaukus 16 metų. Šią va
sarą seniai lauktoji stovykla jaunuoliams.-ėms — 17 m. ir 
daugiau, organizuojama rugpjūčio 12 - 25 d. Nėra gražesnio 
būdo atžymėti šv. Kazimiero metams jaunimui. Putnamo se
selės rado konkretų būdą įprasminti jaunimui savo vasaros 
atostogas, kaip siekiant sėti krikščioniškus ir lietuviškus 
principus. 

dovaną — gražų balsą, muzi
kalumą ir sceninį pas i ruoš imą 
paaukojote Tautos operai. Da
bar likimo išblaškyti po pasau l į 
dar likę gyvieji kolegos J u m s 
tariame ačiū ir pasku t in į 
sudiev..." 

Šv. Mišių metu Brighton Pa r 
ko liet. parapijos bažnyčioje 
solo giedojo sol. P. Bičkienė -
Jokubauskienė ir sol. J . Vaz-
nelis. Kun. F. Kireilis ir m a ž a s 
būrelis žmonių lydėjo vel ionę 
paskutinėje jos šios žemės 
kelionėje. Prie kars to po m a l d ų 
dar viena ir paskutinė rožių 
puokštė nuo kolegių J . Auga i -
tytės, A. Dičiūtės - Trečio
kienės, E . Kardelienės, A. Kal
vaitytės - Velbasienės, V. 
Jonuškaitės - Zaunienės ir j a s 
padėjusios Z. Adomai t ienės . 
Karstas leidosi žemyn ir a n t jo 
rožių žiedai ir iš Lietuvos at
vežti g intaro gabalėliai. Velio
nė ilsisi Lietuvių Taut in iuose 
kapuose šalia savo vyro. a.a. 
Aleksandro Kutkaus. I l sėkis 
ramybėje! 

L. B a l t r u š a i t i e n ė 
<iiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin< 

Bolševikų nužudyti 
Šauliai 

Juozas Prunskis 

Šioje knygoje aprašy ta ap ie 
400 šaulių, kuriuos nužudė bol

ševikai. Daug nuotraukų. I š 
leido Lietuvių Šaulių s-ga t r e m 
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino " D r a u 
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 6Srd St. 

Chicago, 1L 60699 
iiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiimiimiimiii 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. gegužės mėn. 16 d. 
; * * • » : • 

kūriniais dalyvavo „Around 
the World" meno kūrinių pa
rodoje, kurią rengė National 
Art Appreciation Society New 
Orleane, Louisiana. Dail. Jo
no Rūtenio kūr inys "Bal tas 
paukštis" akrylic, laimėjo gar
bės kaspiną. Parodoje dalyva
vo kelios dešimtys dailininkų 
iš viso pasaulio. 

— Rašytojo Jono Rūtenio 
poezijos knygos „Šventieji dū
mai" sutiktuvės įvyko New 
Yorke, kurį surengė knygos 
leidėjas Simo Kudirkos šaulių 
kuopa Kultūros Židinyje ir 
Bostone subatvakarių rengė
jai Tautinės sąjungos namuo
se. Cape Cod lietuviai džiau
giasi turėdami savo tarpe 
talentingą narį literatūroj ir 

mene. Linkime sėkmės sie
kiant meno aukštybių. 

vž. 

LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA 
„PORTUGAUJA-FATIMA 

ISPANIJA — LIURDAS / PARYŽIUS" 
1984 RUGPJŪČIO 02-20 DIENOMIS 

18 DIENŲ 
ORGANIZUOJA „DRAUGAS" 

KELIONĖS KAINA 
(asmeniui — gyvenant dviese kambaryje) 

IŠ NEW YORKO IŠ ČIKAGOS 
$2150.00 $2350.00 

* Kelionės kaina apmoka: 

Transatlantinius skridimus 
Pirmos klasės viešbučius 
Pusryčius ir vakarienę kiekvieną dieną 
Priešpiečius pagal maršrutą 
Transportą autobusu iš aerodromų ir iš viešbučių 
Ekskursijas pagal maršrutą 
Lagaminų atnešimą į kambarius 
Traukinio bilietus — Liurdas / Paryžius 
Patyrusio palydovo paslaugas 

* » * 

Keleiviai iš visų Amerikos ir Kanados miestų gali prisi
jungti New Yorke arba Čikagoje. 
Jiems bus parūpinti lėktuvo bilietai iš gyvenamo miesto į 
New Yorką ar Čikagą to laiko pigiausiomis kainomis. 
ĮMOKĖ!IMAS ASMENIUI — $200.00 

Žemiau pridėtą a tkarpą su įmokėjimo čekiu prašome 
siųsti: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, IL 60643 
te l . (312) 238-9787 

Vardas i r 
pavardei 

Adresas: 

Tel.(Area) 
Turiu paaąt 

Gimirco data t 

Pradėsiu kelionę 

Pi l i e tybė: 
Reikia paso: 

iŠ: 
Rūkau: Noriu atskiro kambario: 
Čekis: 

Paradas 

A . f A . 
MARIJAI STATKEVIČIENEI 

mirus, mūsų narius sūnų JURGĮ STATKŲ su ŠEIMA ir 
dukterį S T E F A N I J A ir žentą ALEKSANDRĄ TRAŠ
KUS su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame. 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Są-gos 
Chicagos Skyrius 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
geg. 19 d., 9 :30 v. ry to sv. Mišios bus atnašaujamos už 

A. f A. HENRIKĄ RAŠTIKĮ 
Sacred H e a r t bažnyčioje, Melrose Parke. 

Po šv. Mišių 12 valandą bus paminklo šventinimas 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Kviečiu visus dalyvauti. 
ONA RAŠTIKIENE 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1984 m. 
gegulės 14 d., 10 vai. ryto iškeliavo amžinybėn 

A. f A. 
BENEDIKTAS SIMONAITIS 

Gyveno Evergreen Park, Illinois. 
Gimė 1926 m. sausio 1 d. Linkuvos miestelyje, Lietuvoje 
Amerikoje išgyveno 33 melus. 
SkaLidaus liūdesio, prislėgti liko žmona Adelė, brolis Alfas s^ 

žmona, brolio duktė Audronė Gaižiūnienė su šeima, pusbroliai dr. 
Ričardas ir Jurgis Simonaičiai su šeimomis, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė L.S.T. Korp! Neo - Lithuania ir kitoms organizacijom?. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penJctadienį nuo 1:30 ik: 

9 vai. vakaro Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 19 d. Iš koplyčios 9 va! 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę: ŽMONA ir BROLIS su SEIMĄ 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

EUD E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

• • • 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So . Ca l i fo rn i a A v e n u e . 
Telefonai LA 3-04-4C tr LA 3 ^>852 # . " ' ? T 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Tele torui - YArds 174 

P E T K U S 
MAROLI I N FUNERAt HOMI 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o — 4 7 6 - 2 3 4 5 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av . , C i c e r o — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy„ Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

•f 

Skaitykite ir p La tink i te dittirastį "DTJI 

> 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. gegužes mėn. 16 d. I X JAV lietuviu jaunimo s-gos 
— — ^ — — ^ — — — — — politinis skyrius šį ketvirtadienį 
X Komp. VI. Jakubėno drau- gegužės 17 d., 9:30 vai. ryte su-

, Į gija Chicagoje po truputį vys- : sitiks su sen. Alan J . Dixon 
to savo veiklą, papildydama šios ' štabo nariais Kluczynski pasta- j 

X Dr. Leonardas J. Simutis 
yra paskirtas nuo liepos 1 die
nos Miami universitete, kuris 
yra Oxford, Ohio, reguliarių 
studijų ir tyrimų centro dekanu. 
Ligi šiol jis buvo vicedekanu ur
banistikos ir aplinkos studijų 
Virginijos politechnikos institu
te. Jis yra sūnus muziko Leo
nardo J. Šimučio ir buvusio 
"Draugo" redaktoriaus L Ši
mučio anūkas. Jis yra baigęs 
Marianapolio aukšt. mokyklą 
1961 m. Mokslo laipsnius yra 
įsigijęs Illinois ir Minnesotos 
universitetuose. Jis augina tris 
dukteris ir sūnų. 

X šv. Kryžiaus bažnyčioje 
gegužės 20 d., sekmadienį, 10:45 
vai. šv. Mišių metu bus pašven
tintas Vilniaus Aušros Vartų 
Švč. Marijos paveikslas. Pa- i 
maldom vadovaus kun. Antanas 

draugijos archyvą V. Jakubėno 
kūriniais, kuriuos numato iš
leisti. Taip pat renkami kompo-

I zitoriaus straipsniai ir recenzi
jos. Draugijos valdybą sudaro 
pirm. Bd. šuiaitis, dr. L šimu
tis, J. Kreivėnas, E. Dilytė-
Brooks ir P. Mieliulis. 

X "Vaivos" muzikinio vieneto 
pasirodyme, kuriame statoma 
kūrinys "Virš Vaivorykštės", i dalyvauti, 
dalyvaus 8 aktoriai — jaunimas. 
Vaidinimas bus gegužės 19 d. 
Jaunimo centre. Pakvietimai — 
prie įėjimo. Pastatymui vado
vauja muz. F. Strolia. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

te, 230 S. Dearborn, tam. kad 
paspaustų senatorių pravesti 
OSI pareigūnų apklausinėjimą 
ryšium su OSI-KGB sandėriu. O 
gegužės 19 d. 11 vai. ryto bus 
panašus susitikimas asmeniškai 
su kongr. Wiliam O. Lipinski jo 
įstaigoje, 5838 S. Archer Ave. 
Abiejais atvejais visas jaunimas 
raginamas minėtose vietose pri
sistatyti ir delegacijoje kartu 

ŽVAIGŽDUTE 
ĮstMgtaa Lietvoi* Mokytojų Sąpmgot CMoagot ėkį/rimm 

Redaguoja J. Piačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 85th Place, Chicago. IL 80629 

X Lietuvių Moterų dailininkių 
sąjungos paroda Jaunimo cent
ro Čiurlionio galerijoje bus ati
daryta lankymui gegužės 18, 
19 ir 20 dienomis nuo 11 vai. 
ryto iki 7 vai. vak. Parodą glo
boja Chicagos skautininkių 
draugovė. 

X Amerikos lietuvių kongre
so, kuris bus spalio 27-28 die-

Saulaitas^ Jėzuitų provinajolas. | n o m i s C h i -e> d o s i r m . 
Giedos šv. Kazimiero s e s e h ų ! f o ų k sudaro L 
choras vedamas seŝ ^ M Bernar-į A n d r a § i ū n a s ^ A - - ^ R 
dos. Klebonas J. Poplansky ir j B r a z d ž i onis . A ^ ^ M 
be^viai parapieciai kviečia a p y - t a A Juodvalkis, V. Kas-
lmkių lietuvius dalyvauti šiose j n i ū n a s < p ^ ^ ^ , 
pamaldose ir bendroms maldo-; p r u n s k i s Pužauskas, V. 
mis geguže mėnesį pagarbinti j g i m k u s K o n g r e s a g a ^ 

Ame-Švč. Mariją. 
X Pramoginių dainų koncer

tas rengiamas gegužės 27 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Dainuos iš Vakarų Vo
kietijos atvykusi sol. Nelė Pal-
tinienė. Rengia ir kviečia "Mar
gutis". 

X Freiburgo meno mokyklos 
Vokietijos stovyklų laikotarpio 
dailininkų paroda atidaroma 
penktadienį, gegužės 18 d. Pa
roda vyksta University of Illi
nois at Chicago, Chicago Galle-
ry, 750 S. :Halsted S t 3-čiame ( 
aukšte nuo 5:30 iki 8 vai. vak. 
Visi kviečiami į pasisvečiavimą. 

rikos Lietuvių Taryba 

X Išeivių lietuvių sporto isto
rija baigiama redaguoti Prano 
Mickevičiaus Milwaukee, Wisc. 
Pats laikas pasiųsti paskutines 
žinias redaktoriui arba jo pa
dėjėjui Cicero Ed. šulaičiuL 

X Mokslo metų užbaigimas 
Dariaus - Girėno lituanistinėje 
mokykloje Jaunimo centre bus 
šį šeštadienį, gegužės 19 d. Mo
kiniai į klases renkasi 9 vaL r. 
10:30 vai. mokslo metų baigimo 
aktas ir pasisvečiavimas. Visi 
kviečiami. 

X Chicagos Iituanicos vyrų 
pirmoji futbolo komanda gegu
žės 13 d. Marąuette parko aikš
tėje su vokiečių Kickers pasida-
dalino po vieną tašką. Nors 
geram orui esant galėjo rezul
ta ta i būti geresni, bet, vienam 
žaidėjui pasikarščiavus, Lituani-
ca ilgą laiką žaidė tik su dešimt 
žaidėjų. 

X JAV LB Socialinių reikalu 
taryba ši sekmadienį 5 vai. po
piet Jaunimo centro kavinėje 
rengia linksmą pobūvį supažin-

I dinti visuomenę su lietuvių na-
j mu vyresniojo amžiaus žmo-
J nėms statybos projektu ir su
telkti tam projektui lėšų. Bus 
kokteilių, užkandžių ir linksmos 
muzikos pasišokti. 

x Kun. Juozas Tautkus, gyv. 
Puinam, Conn.., Kęstutis Miški
nis, Rochester, N. Y., E. Pet
ravičius, Wethersfield, Conn., 
Eugenija Pakulis, Rehoboth 
hJeach, Delavvare, A. Petrulis, 
Denville, BĮ., Elena Sirutis, 
Burbank, 111., M. Mogenis, Bel-
leville, UI., užsisakė įvairių lei
dinių. 

X Povilas Karosas New Bri-
tain, Conn., garbės prenumera
torius, rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, vėl pridėjo 30 doL 
dienraščio paramai. P. Karosą 
ir toliau laikome garbės prenu
meratorium, o už nuolatinę au
ką tariame nuoširdų ačiū. 

Piešė Daina incevičiūtfe. 
Kr. Donelaičio lituirustinės mokyklos 

IV sk. mokinė. 

prastą gyvenimą, bet ir politi
nes, tautines ir socialines puses 
paprastųjų lietuvių gyvenime. 

Jeigu suprasti, kas šviesa ir 
tamsa yra, tai jos darbai tuojau j 
pasidaro šimtą kartų įdomesni, 
nes pradedi suprasti tikrąją j 
reikšmę tų minčių ir tos mintys 
apie lietuvius ir jų kaimo gyve
nimą pasidaro aiškios ir su
prantamos. 

Rūta Bričkutė, 
Bostono aukšt, lit. m-los 

6 kl. mokinė. 

Jonas Minelga 
PAVASARĖJANT 

Sudie, piktos žiemos tarnai! 
Šiaury, gana — nedūki! 
Dar vakar pirkių kaminai, 
Lyg dėdės, pypkes rūkė. 

Žiūrėk, šalti vandens lašai, 
Nuo stogo žemėn srūva. 
Atskridę saulės pranašai 
Sutirpdė sniego krūvą. 

Upeliai rūstūs Į marias 
Gurgždėdama plaukia ledas. 
Paslėpkim, Vytai, kepures, 
Rytoj gėlių paradas. 
Pražydo vyšnios — tai gražu! 
Kažkas užtraukia dainą. 
Į mūsų kiemą pamažu 
Pavasaris ateina. 

TAMSA IR ŠVIESA 
ŽEMAITĖS KAIME 

x Ses. M. Dorothea, šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė 
ir šv. Kryžiaus ligoninės admi
nistratorė, yra išrinkta į "Hali 
of Fame" pagerbtinų piliečių 
tarpą. Pagerbimas ir pažymėji-

X Jūratė Budrienė praves Ka- Į mas bus įteiktas gegužės 24 d. j Dl., daugelio knygų autorius, A. 
rolio Milkovaičio poezijos knygų ] Chicagos miesto rūmuose. Ją Į P. Jasas, St. Vanagūnas, lan 
sutiktuvių vakaronę gegužės 18 ' rekomendavo už nuopelnus savo 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak. apylinkei ir Chicagai sen. F. Sa-
Jaunimo centro kavinėje. Va- j viekas, aki F. Brady, ligoninės 
karonę rengia Jaunimo centro i viešųjų reikalų vedėjas G. Liner 
valdyba. ir 15 wardo organizacijos. Ses. 

•Dorothea jau seniai dirba ligo-
o paskutiniu metu Šv. 

Kryžiaus ligoninės administra-
, D „ tore. i X "Melrose Parko Lietuvių 

gegužes 18 a., 7 vai. jaunimo, i . . . .. . , _ , , , 
L_* J J - - • • u « u i i klubas siunčia l o dol. spaudos 
centro didžiojoj salėj. Visi kvie- x ^ ^ ^ Mot*kaitienės dai- f m a m A Redakcijai, adminis-
čiami atsilankyti. (pr.). , n a v i r o o ^^^^ tradicinis P»-Į tracijai ir visiems tarnautojams 

x Jei skilandžių joms tik reik i vasario koncertas įvyks gegužes j l i n k i geriausios sveikatos ir ne-
'20 d., sekmadienį, 3 vai. p. p 

X Manigirdo Motekaičio for-į . 
tepi jono ir vargonų mokinių; „._ j?T 
koncertas įvyks penktadienį, i 

18 d., 7 vai. Jaunimo 

X Bronius Kviklys, Chicago, 

kėši "Drauge" ir įsigijo naujau
sių leidinių. 

x Dana Korta, Springfield, 
111., pratęsė prenumeratą, užsi
sakė naujausių leidinių už dides
nę sumą ir dar pridėjo 10 dol. 

į auką. Labai ačiū. 
I 

(Tęsinys) 
Antroje temoje — kaimo švie- j 

timas — žmogus, kuris yra pa
mokytas arba išsilavinęs, yra 
"šviesus", o toks, kuris nemo
ka skaityti ar rašyti yra "tam
sus", nes jis nepažįsta intelek
tualaus pasaulio. Ir kai žmo
gus pats nori išsilavinti, jis au
tomatiškai žengia pirmą žingsnį 
iš tamsaus pasaulio į šviesų. 

"Nuėjo Vincas švilpaudamas, 
o Joneliui, nors ausis peršėjo, 
net ašaros iššoko, bet džiaugėsi 
K pažinęs. 

Daugybė randasi tokių Jone
lių, kur trokšte trokšta mokslo, I sugebėjimo, 
nes vargas, neturtai slegia juos 
tamsybėje. 

Jaunime, šviesesnis pasida
ryk!". 

MANO AŠTUONERI METAI 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
Kiekvieną šeštadienį nuo de

vintos valandos iki pirmos lan
kau lituanistinę mokyklą. Per 
tuos aštuonerius metus išmokau 
labai daug. Galiu geriau skaity
ti ir rašyti. 

Darželyje išmokau abėcėlę ir j op!" 
skaičiuoti. Pirmajam skyriuje 
išmokau pažinti žodžius. Antra
jame — pradėjome skaityti. 
Trečiajame — mokinausi gra
matikos, o ketvirtajame — 
linksniuoti. Penktajame — is
torijos, o šeštajame rašėme dik
tantus. Septintajame — viską 
kartojome. Kartu mokėmės ti
kybos ir dainavimo. Man nepa
tiko tautiniai šokiai, nes vaikai 
neklauso mokytojos. Jie galėtų 
ką nors kito daryti. Pietų per
trauka galėtų būti ilgesnė. 

Man patinka mokėti dvi kal
bas. Man patiko eiti į lietuviš
ką mokyklą aštuonerius metus, 
bet šie metai jau paskutiniai 

Renata Ratnikaitė, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

mokinė. ("Skambutis"). 

KVAILA MOTERIS 

Gyveno kartą labai kvaila 
moteris, vardu Matilda. Vieną 
dieną jos vyras, grįžęs iš dar
bo, pasakė Matildai, kad jo vir
šininkas pakels jam algą. Ma
tilda labai nudžiugo ir norėjo 
išleisti tą algos pakėlimą — nu
sipirkti daug drabužių. 

Kitą dieną Matilda nuvažiavo 
į labai brangią krautuvę. Ji nu
sipirko daug suknelių ir batų. Ji 
ten pamatė lapės kailio švarką, 
švarkas buvo labai braiigus, bet 
Matilda jį vistiek nusipirko. Po 
poros dienų Matildos vyras pa
sakė jai, kad jis gavo labai 
mažą algos pakėlimą. Matilda 
jam pasakė, kad ji jau nusipir
ko drabužius. Jos vyras labai 
supyko. Abudu net iki šiol dar 
moka už tą kailį. 

Atsimink lietuvišką patarlę: 
"Neperšokęs griovio — nesakyk 

Dalia Navickaitė, 

GALVOSŪKIS NR. 161 
Išvažiavo ūkininkas į miestą 

arklio traukiamu vežimu Pusę 
kelio jo arklys vežė tuščią veži
mą. Arklio greitis 12 kilometrų 
per valandą. Likusį kelią arklys 
traukė prikrautą vežimą, dary
damas 4 kilometrus per valan
dą. Koks vidutinis arklio grei
tis turėtų būti, jei visam tam at
stumui nuvažiuoti būtų sunau
dota toks pat laiko tarpas? 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 162 
VDTiO^SAD — žios raidės 

yra atskirų žodžių inicialai. Tuos 
žodžius visi labai gerai žino, net 
mažiausias mokyklos mokinys. 
Parašykite tuos žodžius, kurie 

I prasideda virš pažymėtom rai-
| dėm ir prirašykite paskutinę rai
dę vietoje brūkšnelio. (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 163 
(Žiūrėkite brežinėlį). Iškarpa 

iš JAV žemėlapio. Nurodykite 
Los Angeles šv. Kazimiero Į kurioje valstijoje (statė) yra ši 

lit. m-los mokinė. ("Jaunoji i 
vizija"). 

vieta. (5 taškai). 

SKLANDYTUVAI 
Pasikinkęs jauną vėją. 
Vėtrą šaunią apkabinęs, 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktynių. 

K. Binkis 

Sklandytuvai yra lėktuvai be 
motoro. Kad jie galėtų pakilti 
į orą, propelerinis lėktuvas turi 
juos iškelti. O kai atsiskiria nuo 
lėktuvo, gali skraidyti kaip tik 
nori: ir aukštyn, ir žemyn, ir su
kinėtis. Visa tai priklauso nuo 

Aš pradėjau skraidyti prieš 
metus laiko ir dabar dar mo
kaus. Skristi nebijau. Kai patį 
pirmą kartą skridau jaučiaus, 

LAUKTI KITŲ METŲ 
Kiekvienais metais prieš Ka

lėdas, mano šeima visada pasta
to Kalėdų eglutę. Ji yra labai 
didelė ir yra ant jos daug pa
puošalų. Ją sustatysi ima daug 
laiko. Ilgai užtrunka kol užde-
dam visus papuošalus. Kai ma
no draugai ateina pas mane žais- i 
ti, mes daug kartų nuimame 
porą pauopšalų ir vaizduojame, 
kad jie yra t ikri Po Kalėdų 
mes turim nuimti visus papuo
šalus ir laukti kitų metų. 

Jennifer Antanaitytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

mokinė. ("Maironio Aidai"). 

— parašyk arba užeit'. (Siun
čiame ir į kitus miestus). Inter
national Meat Market, 2913 W. 
63rd St , Chicago, m. 60629. Tel. 
1-312-436-4337. Skilandžiai, me
džioklinės, palengvicos, rūkytos 
ir šviežios dešros, veršiena, avie
na, kiauliena ir jautiena. Užsa
kant didesnį kiekį šviežios mė
sos ar dešrų, duodama nuolaida. 
Sav. Izabelė ir Petras Burkaus-
kai (sk.). 

X Dzūkų draugijos penkioli
kos metų sukakties minėjimas 
įvyks gegužės 20 d., sekmadienį. 
Jaunimo centre. Pamaldos 11:15 
vai. r. Jėzirtų koplyčioje, po pa
maldų apeigos prie paminklo ir 
po to niinėjimas su pietumis 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Dzūkų draugijos narius su sve
čiais kviečiame dalyvauti, prane
šant tel. 925-9159. (pr.). 

A R A S 
Ib-iigiam** ir tai<*ont«' vfof rAMt) 

ST<W;IS. 
Su nik-tu patyrimu *>sani« 

tpdr<«ti>ti I'.its prižiūriu darbą 
ARVYDAS K I E I A 

757-1717 

pavargti sunkiame spaudos dar
be. Sėkmės ir ištvermės!" Pa-

vaL 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Manigirdas Mote- į giraj^ klubo sekretorius K. 
kaitis. Po koncerto tėvų vaišės. Tautkus. Labai ačiū už auką ir 
visiems, kurias praves Gražina j linkėjimus. 
Vitienė. Maloniai kviečiame at-

Ši ištrauka iš "Kaip Jonelis i k a iP paukštis. Bei šiol aš skrai-
raides pažino" aiškiai parodo | « f pusdešimtos valandos su 
Žemaitės mintis apie 
'Tamsi karalystė" -

silankyti (pr.)-

B5T •grg 

X Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa / Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad ieško stu
dento norinčio dirbti šioj lietu
viškoj įstaigoj 1984 m. vasarą 
New Yorke. Pageidautina, kad 
stažuotojas dirbtų 8 savaites. 
Bus parūpinta gyvenvietė bei 
1000 dol. stipendija ir padeng
tos su darbu surištos išlaidos. 1 
Tai puiki proga studentui ar
čiau susipažinti su lietuviškos 
informacijos vaidmenim bei tie
sioginiai įsigilinti į Religinės 
Šalpos (Informacijos centro) 
plačias veiklos formas. Stažuo
tojas turi laisvai valdyti lietuvių 

anglų kalbas, būti bent 18 
etų amžiaus ir mokėti vairuoti, 
rašymą bei reziume siųsti iki 
egužės 25 dienos Uthuranian 
nthoUc Rettgfoos Aid, 351 High. 
vn<! BM Rrooklyn, New York, 
1207. Dėl daugiau informaci-
į kreiptis į įstaigą telef. 212— 

Ki~ MM. (pr.). 

X Pijus Domeika, Rochester, 
N. Y., suprasdamas nelengvą 
lietuviškos spaudos kelią, pratę
sė "Draugo" prenumeratą ir pri
dėjo 25 dol. auką dienraščio pa
laikymui. Po Domeiką skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už mielą auką labai ačiū. 

X "Tautinės s-gos Detroito 
skyrius ir Lietuvių Detroito kul-

j tūros klubas dėkojame už skel
bimus mums minint kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto 50-ties 
metų mirties sukaktį. Jungiu 
"Draugui" 20 dol. Money or-
der". Komiteto vardu pasirašė 
Vincas Tamošiūnas. Labai dė
kojame. 

x JAV LB Wankegan-Lal<e 
County apylinkė, vykdydami 
apylinkės valdybos sprendimą, 
šiais metais siunčiame "Drau
gui" 25 dol. įnašą". Pasirašė 
valdybos iždininkė Birutė Balt
rus. Labai ačiū visiems apylin
kės ir valdybos nariams už pa-

| ramą dienraščiui. 

mokslą, 
tai kai

mas, kuris pamažu pradeda 
šviestis, taip virsdamas "švie
sos karalyste". 

Paskutinė tema — kaimo ir 
dvaro santykiai — yra sunkiau
sia tema, prie kurios gali pritai
kyti šviesumą ir tamsumą". 
"Tinginė", Dėl pirštinių" ir 
"Atžala", parodo skirtumą tarp 
dvaro ir kaino gyvenimo, bet ir j 

instruktoriumi ir dvi valandas 
pats vienas. 

Kad galėtum gauti leidimą 
vežioti žmones, reikia keturioli
kos valandų skridimo ir išlaikyti 
egzeminą. Man labai patinka 
skraidyti ir aš tikiuosi greitai 
gauti tokį leidimą. Tada galėsiu 
pavežioti gimines ir draugus. 
Mūsų sklandytuvai gali paimti 
du žmones. 

Aš mokausi sklandyti Clarkon 

'Tonvi-'/le 
r 

Co//»-

GALVOSŪKIS NR. 164 
Kiekvieną rytą, vos tik saulė 

pažadina žemę, laukuose su
skamba įvairiausių paukščių 
dainos. Paukščių pilni medžiai, 
pievos ir miškai. Pabandykite 
prisiminti, kiek žinote paukščių, 
kokius? Jų vardus surašykite 
ir atsiųskite. Už 10 paukščių 
vardų (5 taškai), už daugiau — 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 165 
Tėvas mirdamas testamentu 

paliko 15 vyno statinių trims 
savo sūnums. Kiekvienas turėjo 
gauti po lygiai Ten buvo pen
kios pilnos statinės, penkios 
puspilnės ir penkios tuščios. 

— O tai nieko, — atsako pro- į Kaip jie pasidalijo po lygiai ne-
f esorius, — vistiek aš turiu at- j keisdami sustatytų statinių eilės 

ir tvarkos. Į tuščias statines 
jie nekreipė daug dėmesio, 
(žiūrėkite brėžinį). (10 taškų). 

TELEFONAS 
Vieno išsiblaškiusio profeso- j 

riaus telefonas suskambėjo dvy- j 
liktą valandą nakties.. Profeso- j 
rius pakelia ragelį ir girdi balsą: į 

— Ar tas yra 1212? 
— Ne, mano numeris yra dvy- j 

lika, dvylika — atsakė išsiblaš-\ 
kęs profesorius. 

— Atsiprašau, kad jus truk- j 
dau, — kalba balsas telefone. 

parodo aukštesniosios klasės nu
tautėjimą. Pasirodo didelis kont
rastas tarp dvaro, kuris smun-

j ka ir kaimo, kuris pamažu pra-
i deda išsilavinti. 

Tad galima sakyti, kad dva-
i ras buvo tamsa, o kaimas —< 
šviesa, nes dvaras pradeda nu-

i tautėti ir nedaro jokio progreso 
[__ lyg stovi vietoje. Kaimas, 
išlaikydamas savo tautiškus pa
pročius ir pradedantis šviestis 
daro progresą. Dėl šitos prie
žasties yra galimybė, kad kai 
miečiai iškils iš tamsumo ir pa
gerins savo gyvenimą. 

Kuo daugiau skaitom žemai
tės darbų, tuo labiau tos temos 
— šviesa ir tamsa — pasidaro 
ryškrsnės. 

?/ro? *<' r" tik naudojo tuos 
žodžius apibudinti žmonių pa-

I Airport. mano instruktorius yra 
• Debbie Young. Pirmiausia rei-
j kia išmokti, ką kiekvienas in-
Į strumentas reiškia ir ką atlieka, 
bei kada jį reikia naudoti. Pas
kiau prasideda pats sklandy
mas. Instruktorius po truputi 
leidžia man kontroliuoti sklan
dytuvą ir vis žiūri, ką darau. O 
kai jis mato, kad galiu gerai pa
kilti, nusileisti ir kontroliuoti, jis 
leidžia "solo" skristi. 

Pakilus trijų tūkstančių pėdų 
aukštin, galima matyti apie še
šiasdešimt myuų tolumon, žino
ma, jei geras oras. 

Labai gražu ir smagu skrai
dyti. 

Arūnas čypas, 
Rochesterio Mindaugo Tamonio 

lit. m-los mokinys. 
("Plunksna"). 

sikelti. kad atsakyčiau. 

PRIEŠRINKIMINĖ 
KOMPANIJA 

Sovietų Sąjungoje irgi pasitai
ko rinkiminės agitacijos, nors 
visi išstatyti kandidatai yra iš* 
renkami automatiškai. 

Vienas politikierius susirinki, 
me ragino žmones už jį balsuoti 
ir prižadėjo balsuotojams: 

— Atėjęs į valdžią panaikin
siu muitą druskai, tuomet kiek
vienas galėsite bertis į valgį tiek 
druskos, kiek norėsi te . . . 

p/lfl. 

Puii 

frst 

p/'/fl. 

Puu 

TuU. 

Pi Irt. 

Puu 

Tule-

ftln-
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Tufc 
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GALVOSŪKIO NR. 141 
ATSAKYMAI 

1) North CaroUna. 2) 52.712 
kvadratinės mylios. 3) 5.963.000. 
4) Raleigh. 5) 12 iš eilės. 6) 
1789. XI. 21. 7) Vakarinė val-

Velykų rytą nešdavo bažnyčion | stybės dalis kalnuota. 8) Priei-

LIETUVIŲ TAUTOSAKA . 
Seniau (prieš 12—20 metų) 

valgius — "šven- na prie Atlanto vandenyno. 9) 
BūdavcTsukraunakrep- iVa^yo^^lė: Dagwood. 10) 

Paukštis: Kardinolas. 

pašventinti 

šelin po truputį visokių valgymų 
i ir neša bažnyčion, ten pastato 
išilgai bažnyčią per dvi eiles, 
kad per vidurį būtų takas ku
nigui praeiti, o kunigas pašven
tina. (Salakas). 

GALVOSŪKIAI 

Šiame numeryje talpinami šio 
sezono paskutiniai galvosūkiai. 
Sekantis sezonas prasidės spalio 
mėnesį. Kai pasibaigs atsaky
mai, bus atsilyginta konkurse 
dalyvavusiems. Jei ir bus vasa
ros metu talpinami galvosūkiai, 
jie bus ne konkursiniai. 

Redaktoriui 

GALVOSŪKIO NR. 143 
ATSAKYMAS 

Iš viso yra 30 kvadratų. 

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAS 

Pirmoji ir antroji linksniuotė, 
galininkas: vaiką, knygą. 

GALVOSŪKIO NR. 145 
ATSAKYMAS 

Šią uniformą vartoja Šveica
rų gvardija Vatikane. 

Koks geras — kaip supuvęs 
keras (kelmas). (Tauragė). 


