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Prisimenant ąžuolą 
P . SlVICKIO 

GIMIMO 100-osioms 
METINĖMS 

Lietuvos žemė yra išauginu
si daug ąžuolų, jų tarpe ir 
įžymųjį biologą Praną Šivickį, 
nuo kurio gimimo šiemet — 
100 m e t ų ( 1 8 8 2 . I X . 3 0 -
1968.X. 10). Vadiname jį ąžuo
lu ne vien todėl, kad jis laiko-
m a s e i l ė s d i s c i p l i n ų 
pradininku mūsų respublikoje 
(parazitologijos, hidrobiologi
jos, pedobiologijo8-dirvožemio 
zoologijos), ne vien todėl, kad 
jis laikomas didžiausiu T. 
Sąjungoje r egene rac i jos 
problemos žinovu (maskviečio 
embriologo V. Popovo nuomo
ne). J o didybė — ne vien 
sukauptas žinių bagažas ir 
intelektualinis išprusimas — 
tai kalba apie jo darbštumą. 
Jo gyvenimas kalba dar ir 
apie jo tvirtą charakterį: jis 
sutiko daug kliūčių, bet nepa
būgo, o grūmėsi su jomis. Jo 
gyvenimas byloja apie jo 
taurią asmenybę: jis turėjo 
jautrų moralinį jausmą ir tvir
tai laikėsi dorovinių nuostatų, 
nesiekė garbės nei karjeros ir 
niekada neišdavė tiesos. 

Šie jo asmenybės bruožai 
pradėjo ryškėti jau ankstyvo
je jaunystėje. Gimęs netur
tingo valstiečio šeimoje, anks
ti paėmęs į rankas botagą ir 
dalgį, ėmė domėtis knyga ir 
liko jai ištikimas visą gyveni
mą. 

Kai 1905 m papūtė laisvės 
vėjai, jaunuolis Pranukas neli
ko nuošaly — įsijungė į įvykių 
verpetą, norėjo, kad Lietuva 
būtų be svetimųjų „globos". 
Už šį norą teko bėgti iš gimto
jo kraš to . Apsistojo Šiaurės 
Amerikoje . O čia duona 
nelengvai a n t stalo ateina. Bet 
Šivicki8 ne veltui buvo žemai
tis: dieną sunkiai dirbęs, vaka
rais kibo į mokslus. Šitaip 
baigė vidurinę mokyklą, išmo
ko svetimų kalbų — anglų, 
vokiečių, prancūzų. Kai 
kitiems jaunuoliams šypsojosi 
laimė — studijuoti pasi
remiant tėvų kišene, pvz. prof. 
T. Ivanauskui , Šivickis nega
vo jokio dolerio iš šalies — 
visas savo studijas baigė, 
valgydamas savo pūslėtų 
rankų uždirbtą duoną. Studi
javo agronomiją, mediciną ir 
biologiją. Mynė ne vieno 
universiteto — Valparaiso, 
P a r d u , Misūrio, Ajovos, 
Kolumbijos — slenksčius. 
Prabėgo ne viena dešimtis 
metų, uol iš lietuviško kaimo 
b e r n e l i o i š a u g o sol idus 
mokslininkas. Jam savo duris 
t uo j au p ravėrė Manilos 
universitetas Filipinuose, kur 
6 metus vadovavo zoologijos 
katedrai . Tame krašte įkūrė 
biologijos stotį ir buvo jos 
direktoriumi, įsijungė į visuo
meninį ir mokslinį gyvenimą, 
sudarė vietinės šnektos žody
ną angliškai . 

(Bus daugiau) 

Londone įvyko apie 20,000 Indijos sikhų tikėjimo 
žmonių demonstracija. Policija neprileido žygiuo-
tojų prie Indijos ambasados. Sikhai protestuoja 

dėl jų Auksinės šventyklos Amritsaro mieste 
išniekinimo. 

Persų įlankoje 
Maskva. — Sovietų užsie

nio reikalų ministeris Gromy-
ko praėjusią savaitę priėmė 
aukštą Irano diplomatą, gene-

lankėsi Sirijos prezidento 
brolis ir viceprezidentas Ri-
faat ai Assad. 

Maskvos nuotaikas Irano 
ralinį užsienio reikalų minis- atžvilgiu apsunkina ir tai, kad 
terijos direktorių Sayyed Irano vyriausybė neviešai 
Mahammed Sadr. Šis perdavė remia Afganistano laisvės 
Gromykai vyriausybės raštą, kovotojus, suteikia j iems 
Neskelbiama, apie ką buvo prieglaudą savo teritorijoje. 

Mirė Stp. Zobarskas 
Telefonu pranešė, kad birže

lio 9 d. 3 vai. po pietų savo 
bute VVoodhaven, N.Y., širdies 
priepuolio ištiktas, mirė a.a. 
Stepas Zobarskas, rašytojas, 
žurnalistas, knygų leidėjas. 

Ve l ion i s buvo g imęs 
1911.1.17 Pamalaišio kaime, 
Svėdasų vis., Rokiškio apskri-

Sikhiį maistas 
kariuomenėje 

N e w Delhi . — Indijoje 
toliau vyksta sikhų tikėjimo 
žmonių riaušės ir sukilimai. 
Viename Indijos kariuomenės 
dalinyje Biharo valstijoje 600 
sikhų kareivių pabėgo iš karei
vinių, protestuodami prieš 
sikhų Auksinės šventovės 
r !e l ieč iamumo t r ad i c i jų 
sulaužymą. Kareiviams besi
traukiant į Punjabo provin
ciją, įvyko susišaudymas su 
kariuomene, 10 dezertyrų 
žuvo. 600 kareivių sužeisti, jų 
tarpe 25 karininkai. Nušautas 
dalinio vadas . Punjabo 
provincijos miestuose gyvento
jai turi sėdėti namuose. 
Gatvėse pasirodę žmonės 
šaudomi be įspėjimo, p ".skelbė 
karinė vadovybė. Indijos gene
rolas Brar paskelbė, kad sikhų 
Šventyklos mūšiuose žuvo apie 
800 sikhų ir 80 kareivių. Kita
me mieste nuo granatos žuvo 
Indijos kar in inkas , kuris 
bandė įtikinti keturis teroris
tus, kad jie pasiduotų ir išeitų 
iŠ apsupto namo. Indijos avia
cija sustabdė lėktuvų skri
dimus į Amrit8arą ir Chandi-
garho miestus. I Punjabo 
provinciją neina traukiniai ar 
autobusai. 

I Punjabą vyriausybė 
atsiuntė šešis batalijonus 
kariuomenės. Praėjusio trečia
dienio mūšiuose žuvo ar buvo 
suimti 1,450 sikhų teroristų. 

t y j e . N e p r i k l a u s o m y b ė s 
metais reiškėsi kaip jaunimo 
l i t e r a t ū r o s kūrėjas, buvo 
„Šviesos kelių" moksleivių 
žurnalo viceredaktorius, reda
gavo „Kūno kultūrą ir sveika
tą", „Žiburėlį". 1936-1939 m. 
Paryžiuje studijavo kalbas ir 
literatūrą. Parašė 13 knygų, 
kurių dvi buvo dar Lietuvoje 
p remi juo tos . Gyvendamas 
JAV-ėse kartu su J. Aisčiu 
paruošė „Gabijos" — lietuvių 
literatūros autorių metraštį. 
1962 m. įkūrė Manyland 
Books knygų leidyklą, kurios 
t ikslas buvo versti i anglų 
kalbą ir išleisti lietuvių auto
rių raštus. Iš viso išleido apie 
30 knygų, jų skaičiuje Vinco 
Krėvės. M. Vaitkaus, V. Kudir
kos, V. Tamulaičio, A. Lands
bergio, A. Barono, J. Gliaudos. 
Ig. Šeiniaus, Stp. Zobarsko ir 
kt. autorių kūrinius. 

Pala idotas New Yorke, šalia 
prieš 10 metų mirusios žmonos 
Matildos. Liko duktė Nijolė, 
daug talkinusi velioniui tėvui, 
ruošiant rankraščius spaudai 
i r padė jus i administruoti 
leidyklą. 

Maskvoje kalbama. Irano 
santykiai su sovietais pablo
gėjo, kai prieš metus Iranas 
ištrėmė iš Teherano 18 sovie
tų diplomatų ir pradėjo 
suiminėti Irano komunistus. 
Iki to laiko Maskva bandė 
kare tarp Irano ir Irako laiky
tis neutraliai. Spauda papras
tai lygiai skelbdavo abiejų 
šalių pranešimus apie karo 
eigą. Po Irano komunistų 
vadų teismo Maskva atvirai 
pradėjo kritikuoti Irano reži
mą ir atnaujino ginklų siun
tas Irakui. 

Karo veiksmams pradėjus 
plėstis į Persų įlanką, Maskva 
painformavo Washingtoną, 
kad ji nepritaria karo išplėti
mui ir neplanuoja kištis į šį 
konfliktą, jeigu nesikiš kiti. 
Sovietų spauda pradėjo kaltin
ti Ameriką, kad ji ieškanti 
preteksto, ieškanti progos 
įsivelti į Irano-Irako karą ir 
planuojanti atsiųsti karo jėgas 
į Persų į lanką. Sovietų 
vyriausybė savo patarimus 
Iranui siųsdavo per Siriją. 
Praėjusią savaitę Teherane 

Lenkijoj suėmė 
unijų aktyvistę 

Varšuva . — Lenkijos val
džia paskelbė, kad Gdansko 
saugumo organams pavyko 
suimti 31 metų Solidarumo 
Laikinojo Koordinavimo komi
teto veikėją Bogdaną Lis. Jis 

Irano aukšto pareigūno vizi
tas Maskvoje siekė sutrukdyti 
Irako ginklų siuntas. Pasaulio 
spauda skelbia, kad Irakas 
pradėjo gauti iš sovietų galin
gų, ilgų nuotolių raketų. 
Iranas tarėsi ir dėl savo 
transporto nukreipimo per 
sovietų teritoriją, jei vandens 
keliai bus uždaryti besitęsian
čio karo. Netoli Persų įlankos 
stovi du JAV lėktuvnešiai. 
Vienas jų, keturis mėnesius 
patruliavęs Arabų jūroje, pasi
rengęs grįžti į savo bazę San 
Diego uoste. 

Irako radijas šeštadienį 
pranešė, kad raketos sunaiki
no du nemažus laivus netoli 
Irano naftos pakrovimo salos 
Khargo. Irano žinių agentūra 
paskelbė, kad Irakas meluoja. 
Abi pusės toliau apšaudo, 
bombarduoja miestus. Irake 
nukentėjo Basra, Iran — Dez-
fulas. 

Sekmadieni, po sunkių 
nuostolių miestuose, abi šalys 
priėmė Jungtinių Tautų siūly
mą sustabdyti civilinių taiki
nių puolimus. Pietiniame įlan
kos gale Irano lėktuvas 
padegė Kuwaito tanklaivį. 
Gaisras buvo užgesintas, 
įgula, 27 jūreiviai, išgelbėti. 
Puolimas įvyko prie Qataro 
krantų. 

Italai komunistai 
liko be vado 

Pramonės šalių 
vadai 

r i 
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Padua . — Sakydamas kal-
pas'slėpė ir veikė pogrindyje bą komunistų partijos mitin-
po karinio stovio paskelbimo, ge nuo širdies priepuolio sukri-
Jis buvo antras svarbiausias to Italijos komunistų partijos 
pogrindžio Solidarumo vadas vadas Enrico Berlinguer, 
po Varšuvos vaivadijos vienas iš „eurokomunizmo" 
pirmininko Zbigniewo Buja- steigėjų. Ligoninė paskelbė, 
ko, kuris dar slapstosi. Prieš kad jo padėtis kritiška. Romo-
įsijungdamas į Solidarumo je popiežius Jonas Paulius II 
veiklą, Lis buvo laivų dirbtu- pasakė, kad jis meldėsi už 

A.A. Stepas Zobarskas 

vių mechanikas, priklausė 
komunistinio jaunimo organi
zacijai, vėliau komunistų 
partijai, kurion buvo priimtas 
1975 m. 

Šiuo metu Solidarumo veikė
jai agituoja lenkus boikotuoti 
ateinančio sekmadienio rinki
mus į savivaldybes. Tai bus 
pirmieji Lenkijos rinkimai po 
karo stovio įvedimo. 

Kiti slapto unijų komiteto 
vadovai apgailestavo Lis 
suėmimą, tačiau pasakė, kad į 
jo vietą tuoj ateis kiti. 

Berlinguero Seimą 
Mitingas Paduoje buvo 

sušauktas ryšium su birželio 
17 d. rinkimais į Europos 
parlamentą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Senatas atėmė iš gyny
bos departamento 4.4 mil. dol. 
lėšų, kurios buvo numatytos 
dviejų bazių Hondūre staty
bai. 

— Korespondentai skelbia, 
kad Londono v i r šūn ių 
suvažiavime įvyko žodinis 
susikirtimas tarp prezidento 
Reagano ir Kanados premjero 
Trudeau, kuris skatino vadus 
pradėti detante su sovietais. 

— Vakar Pietų Afrikos 
premjeras Botha Italijoje 
baigė savo kelionę po Europą. 
Jis aplankė: Portugaliją, 
Šveicariją, Britaniją, V. Vokie
tiją, Belgiją, Austriją. Romoje 
premjerą priėmė popiežius 
Jonas Paulius II ir Italijos 
premjeras Bettino Craxi. 

— Kubos Fidel C astro priė
mė Olimpinių žaidynių organi
zavimo komiteto pirmininką 
Ueberroth ir pasakė, kad 
Kuba žaidynėse nedalyvauja 
išlaikydama solidarumą su 
kitomis socialistinėmis valsty
bėmis, o ne dėl kokių saugu
mo trūkumų. 

— Taife, Saudi Arabijoje vėl 
tarėsi Persų įlankos šešių 
valstybių naftos ministeriai. 
Buvo paskelbta, kad Ameri
ka, Britanija ir Prancūzija 
Londono konferencijos metu 
susitarė panaudoti karinę 
jėgą, jei Persų įlankoje karo 
veiksmai visai sustabdytų naf
tos judėjimą. 

— Venecueloje sudužo ir 
užsidegė autobusas, žuvo 33 
karo mokyklą baigę kariūnai, 
aštuoni liko gyvi, sunkiai 
sužeisti. 

— Teisngumo departamen
tas paskelbė, kad praėjusiais 
metais sunkieji nusikaltimai 
Amerikoje sumažėjo 10 nuoš. 

JT sekretorius 
aplankė Libaną 

Beirutas . — Libane lankė
si JT gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar. Jis, apsisto
jęs Beiruto krikščionių miesto 
dalyje, ne tik girdėjo kovų 
garsus, bet ir matė susišaudy
mą tarp krikščionių ir musul
monų. Jam besitariant su 
Libano vyriausybe, mieste du 
žuvo, *2 buvo sužeisti. 

Sekretorius atmetė Izraelio 
premjero siūlymą, kad Jungti
nių Tautų kariuomenė, kurios 

Londonas . — Šeštadienį 
baigėsi pramonės valstybių 
viršūnių konferencija. Svečius 
iškilmingai priėmė Britanijos 
premjerė Thatcher. Dalyvavo: 
p r e z i d e n t a s R e a g a n a s , 
P r a n c ū z i j o s p r e z i d e n t a s 
Mitterrandas, Vakarų Vokie
tijos kancleris Kohl, Italijos 
premjeras Craxi, Japonijos — 
Nakasone, Kanados — Tru
deau ir Europos Bendruo
menės komisijos pirmininkas 
Thorn. Sekmadienį po 10 d. 
kelionių į Washingtoną grįžo 
prezidentas Reaganas. 

Šalia valstybių vadų atski
rai posėdžiavo tų pačių valsty
bių finansų ir užsienio reikalų 
ministeriai. Viršūnių susitiki
mas konferencijos pradžioje 
paskelbė politinį pareiškimą, 
kuriame iškėlė Vakarų pasau
lio vertybių svarbą: laisvę, 
žmogaus teises, demokratiją, 
laisvus rinkimus, laisvę išsi
reikšti raštu ar žodžiu, priva
čią iniciatyvą, socialinį teisin
gumą, pagarbą kitų šalių 
nepriklausomybei, bendradar
biavimą ir sugyvenimą tarp 
skirtingų sistemų. Pareiškime 
sakoma, kad gerbiamas tikra-

Perono partija 
vykdo reformas 

Buenos Aires . — Buvusi 
Argentinos prezidentė Isabei 

Martinez Peron po 19 dienų 
išvyko iš Argentinos į Ispani
ją. Lėktuve, kuriuo ji buvo 
numačiusi skristi, buvo rasta 
nedidelė bomba. J i išskrido 
kitu lėktuvu. Peronienė suda
rė 18 asmenų vyriausią pero-
nistų tarybą, kuri vadovaus 
partijai. Sudarytos įvairios 
politinės, ekonominės, techni
nės komisijos. Vadovybėje 
nėra daugelio darbininkų uni
jų vadų, nėra buvusio peronis-
tų kandidato į prezidento vietą 
Italo Luder. Susitarta, kad 
partijos infiltruotos unijos 
turės laisvus, demokratinius 
vadų rinkimus. Partijos galva 
Izabela pasakė išvažiuodama 
iš Buenos Aires, kad peronis-
tų tikslas nėra griauti Argenti
nos vyriausybę, o padėti jai 
išeiti iš ekonominės krizės. 
Tokio pareiškimo labai laukė 
dabartinis prezidentas Alfon-
sin. 

Vokiečiai pagerbė 
savo žuvusius 

La Cambe. — Birželio 8 d. 
Prancūzijos Normandijos 
pakraštyje suvažiavo apie 200 
vokiečių, kurie atskirai 
paminėjo D-Day invaziją, 
sąjungininkų išsikėlimą iš 
jūros prieš 40 metų. Vokiečiai 
aplankė čia palaidotus Vokie
tijos kareivius, kurie žuvo 
gindami Normandijos pakraš
tį- Dalyvavo nemažai prancū
zų pareigūnų. Rugsėjo mėn. 
Prancūzijos-Vakarų Vokie
tijos vadai organizuoja dar 
vieną žuvusių vokiečių ir 
prancūzų pagerbimą, kuriame 
bus pabrėžta abiejų tautų 
draugystė ir bendradarbiavi
mas. 

sis nesusijungimas, atme
t amas jėgos naudojimas 
sprendžiant nuomonių skirtu
mus. Kiekviena iš suvažia
vusių valstybių siekia tik 
tokių karinių jėgų, kurios 
atgrasintų agresiją ir užtikrin
tų saugumą. 

Į konferenciją kreipėsi daug 
skolų turinčios šalys, kreipėsi 
vadinamo Trečiojo pasaulio, 
neprisijungusių tautų atstovė, 
Indijos premjerė Indira Ghan-
di, siūlydama kreipti didesnį 
dėmesį ne tik į Rytų-Vakarų 
santykius ir problemas, bet ir į 
Šiaurės-Pietų kooperavimą. 
Pietų šalys yra atsilikusios, 
s k u r s t a n č i o s , p a g a l b o s 
reikalingos. Indijos pareiški
mą suvažiavime tvirtai parė
mė Kanados Dremieras Tru
deau, Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas. Suvažiavimas 
pritarė sumanymui paleng
vinti valstybėms skolų mokė
jimą, prailginti mokėjimo 
laiką, nustatyti mažesnius 
nuošimčius, ieškoti naujų 
būdų įsiskolinusioms šalims 
padėti, jei skolininkės refor
muos savo ekonominę poli
tiką. 

Britai, vokiečiai, prancūzai 
kritikavo Amerikos vyriausy
bės didžiulį deficitą, kuris 
atsiliepia į viso pasaulio 
ekonomin ius s a n t y k i u s . 
Suvažiavimas pažadėjo laiky
tis protingos ekonominės poli
tikos. 

Vi r šūn ių konferenci ja 
apeliavo į Sovietų Sąjungą 
grįžti prie branduolinių ginklų 
kontrolės derybų stalo, kvietė 
neatsisakyti politinio dialogo. 
Komunika te p a b r ė ž t a s 
reikalas Vakarams būti soli
dariems ir tvirtiems. Iranas ir 
Irakas konferencijos buvo 
įspėti laikytis navigacijos 
laisvės principų, nesustabdyti 
naftos prekybos. 

Konferencija s u s i t a r ė 
bendradarbiauti kovojant su 
tarptautiniu terorizmu, užmez
gant tampresnius ryšius tarp 
žvalgybos ir saugumo įstaigų. 
Nutarta peržiūrėti ginklų 
prekybos susitarimus su 
valstybėmis, kurios palaiko ir 
skatina terorizmą. 

Sovietų žinių agentūra tuoj 
atsiliepė į tarptautinio tero
rizmo pasmerkimą. Tass rašo, 
kad Londono konferencija 
turėjo pasmerkti valstybinį 
terorizmą, kurį plačiai naudo
janti Amerika. Tai parodė 
Amerikos veiksmai Libane, 
Grenadoje, Nikaragvoje. Tass 
rašo, kad Vakarų vadų 
konferencija nuslėpė ekono
minius prieštaravimus, o jos 
pareiškimai apie ginklų kon
trolę rodo, jog Vakarai siekia 
tęsti derybas dėl ginkluotės tik 
iš jėgos pozicijų. 

Šeštadienį Britanijos libera
lai surengė didelę demonstra
ciją prieš prezidentą Reaganą 
ir premjerę T h a t c h e r . 
Demonstracijai vadovavo 
buvęs darbo partijos vadas 
Michael Foot. Jis daugiausia 
s m e r k ė savo k a l b o j e 
branduolinių raketų išdės
tymą Britanijoje. 

Vėliausiomis žiniomis, Ber- Libane yra 5,700 vyrų, sudary-
linguer vakar ligoninėje tų buferį tarp Sirijos ir Izrae-
mirė. lio. Sekretorius pareiškė, kad 

toks buferis būtų Libano 
padalinimas, o JT siekia 
vieningo, laisvo Libano, kuria
me nebūtų jokių svetimų jėgų. 

— Indijoje iškilmingai sude
ginti sikhų kovotojų vado 
Bhindranvvale ir jo dviejų 
adjutantų kūnai. Jie žuvo Sekretorius aplankė Jordaną, 
gindami nuo kariuomenes Siriją, Egiptą ir vakar buvo 
sikhų šventovę. Izraelyje. 

— J A V N a c i o n a l i n ė s 
Mokslų Akademijos pirminin
kas Frank Press raštu prane
šė sovietų Mokslų Akademijos 
pirm. A. Aleksandrovui, kad 
derybos dėl mokslinių pasikei
timų programos atidedamos 
dėl Sacharovo persekiojimų 
problemos. Amerikiečių dele
gacija netrukus turėjo važiuo
ti į Maskvą. Ši kelionė ati
dedama. 

KALENDORIUS 
Birželio 12 d.: Anupras, 

Kanura, Ramas, Dova. 
Birželio 13 d.: Antanas 

Paduvietis, Akvilina. Suvai-
das. Mikantė. 

ORAS 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:25. 
Saulėta, temperatūra dieną 

88 L, naktį 70 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA, CS15 So. CaUforaU Ave., Chlcage, I1L 

]ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PATARNAVIMAS IR 
PASITARNAVIMAS 

-

Patarnavimas ir pas it ar-
navimas turi balansuo-
tis, jei norima laiminges
nio gyvenimo susilaukti. 

Sveiko gyveninio 
reikalavimas 

Kiekvienas žmogus yra tiek 
vertas, kiek jis kitiems pasi
tarnauja. Todėl liaukimės ver
tinti vyrą pagal jo turimų tar-
nų-patarnautojų skaičių, bet 
imkime branginti jį dėl ki
tiems jo pa8itarnavimo gau
sos. Todėl visi mes, ypač pen
sininkai, įsidėmėkime šitą 
nesugriaunamą gyvenimo tie
są ir pagal ją tvarkykime sa
vo gyvenimą. Tikrai gana 
mums vien savimi rūpintis, vi
sai pamirštant didesniame ne
pritekliuje esantį savo artimą 
čia pat šalia mūsų. 

Nustokime vien apie save 
triūstis ir teisintis, kad vos pa
jėgiame apie save tvarkytis. 
Juk mūsų tėveliai su motinė
lėmis laukus nudirbdavo, na
mus prižiūrėdavo, tvarkingai 
šeimą augindavo, vaikus j 
įvairius mokslus leisdavo, 
senesnius šeimos narius rū
pestingai globodavo, maldai ir 
pasisvečiavimui laiko rasda
vo ir viską visur ir visada lai
ku ir tinkamai atlikdavo. Mes, 
turėdami taip darbščių, žmo
niškų ir išmintingų savo tėvų 
tiesiog švitinti pavyzdį, nusi
teikime pasekti bent dalelę 
savo tėvų pavyzdžio. 

Juk mes iš kitų, ypač iš 
gydytojų, reikalaute reikalau
jame tinkamo patarnavimo ir 
pykstame — nosis riečiame — 
labai nepatenkinti esame, kai 
gydytojas kartais iŠ nuovar
gio pro pirštus pažiūri į mūsų, 
ligonių, reikalus. Mes neprilei-
džiame, kad gydytojas gali ka
da nors nuvargti. Statydami 
gydytojams teisingus reikala
vimus, nepamirškime tinka
mai atlikti savas pareigas 
kaip pacientai. Tik tada visų 
ligonių negalės bus kuo tinka
miausiai tvarkomos. 

Reikalavimas iš 
gydytojo 

pa ta rnav imo 
Gydytojui negana būti žmo

niškam, išmintingam ir tinka
mai mokytam — geriausiai 
medicinos mokyklą baigu
siam ir toliau studijuojančiam 
— jis dar turi žmonėms patar
nauti prisilaikydamas šių pri
sakymų. Štai jie — jų visas de
šimtis. 

1. Prieš save turėdamas pa
cientą, gydytojas turi duoti pa
cientui pajusti, kad tuo metu 
gydytojas domisi tik tuo vie
nu pacientu, o ne kuo kitu. Ta
da pacientas džiaugiasi, kad 
gydytojas reikiamai domisi jo 
negale. 

2. Gydytojas turi švelniai 
paliesti pacientą — jo pečius 
bei kelius, žinodamas, kad jo 
asmeninis magnetizmas yra 
perduodamas pacientui minė
tai švelniu elgesiu. Tada pa
cientas visada jaučiasi geriau 
vien pakalbėjęs su gydytoju. 

3. Gydytojas turi sekti pa
ciento ne tik kalbą, bet ir vei
do išraišką ir rankų gestiku
liaciją. Tada pacientas yra 
patenkintas, kad gydytojas jį 
supranta. 

4. Gydytojas neturi atsisa
kyti neapmokamo telefoninio 
patarimo bei mediciniško pa
tarnavimo, kai tokio yra pra
šomas. Telefoninė pagalba yra 
legali mediciniška praktika. 
Tada pacientas lieka paten
kintas išsikalbėjęs telefonu su 
gydytoju. 

5. Gydytojas paskambina 
sekančią dieną po sunkaus pa
ciento gydymo ar jo iŠ ligoni
nės išrašymo. Tokio elgesio 

reikalauja geras gydymas. Vi
si yra patenkinti, o ligonis jau
čia tada, kad gydytojas tikrai 
domisi juo. 

6. Reikia gydytojui raštu ar 
telefonu pranešti savo pacien
tui apie jo kraujo ir kitokių ty
rimų duomenis. Tada pacien
tas yra ramus, turėdamas su 
savimi visus mediciniškus do
kumentus. 

7. Reikia ligoniui išaiškinti 
jo ligos diagnozę ir gydymą, o 
jei galima, duoti pradžiai gy
dymo kiek vaistų. Mat, kar
tais ligonis vaistų nepakelia, 
nusipirktų didesnio kiekio su
naudoti negali, o vaistininkas 
jų atgal nepriima. Tada ligo
nis džiaugiasi neišleidęs pini
gų dėl nepakeliamų vaistų. 

8. Gydytojui reikia susisiek
ti su mirusio paciento giminė
mis ir jiems pranešti, kad jis 
padarė viską galimą savo 
mylimajam dar gyvam esant. 
Tada giminės nejaučia kaltės 
dėl savo mylimo šeimos nario 
mirties. 

9. Gydytojas nepamiršta, 
kad sergantysis yra jautrus ir 
jis atleidžia ligoniui visus jo 
išsišokimus bei užgaulioji
mus. Tada ligonis jaučiasi 
daug lengviau, kai jo nervai 
aprimsta. 

10. Gydytojas nesileidžia, 
kad piniginiai reikalai įtakotų 

jo medicinišką darbą. Jis tei
kia ligoniui reikalingą patar
navimą, visai nežinodamas li
gonio piniginio pajėgumo. 
Tada ligonis yra dėkingas ir 
prižada gydytojui vėliau atsi
lyginti. 

Taip dešimteriopai teisingai, 
besielgdamas gydytojas už
sitikrina sau žmonišką pragy
venimą, o pacientui įgalina 
susilaukti galimai sėkmingo 
pagijimo. 

Gydytojas re ika lauja 
ne tik iš savęs , bet ir iš 

paciento veiklos 
Gydytojui minėtai net 

dešimties žmoniškumo taisyk
lių prisilaikant, paciento svei
kata dar gali būti netinkama, 
jei pats pacientas neprisilaikys 
šių reikalavimų geros sveika
tos išlaikymui, jei jis nereika
laus iŠ savęs gydytojo nurody
mų pildymo visu 100 procentų. 
Štai tie pacientui išpildytini 
reikalavimai jo paties sveika
tos naudai pateikiami. 

1. Reikalauk iš savęs pilno 
sveikatos dėsnių prisilaikymo 
— gydytojo duotų patarimų 
pildymo. Nepasitenkink tik 
dalinu tų dėsnių — patarimų 
išpildymu, o gyvenk vien tik 
pilnai savas pareigas sveika
tos reikaluose atlikdamas. Čia 
į sveikatą pusiaukelis mažai 
ką bepadės. Tada turėsi tik da
linį sveikatos reikalų aptvar-
kymą. 

O juk visi trokštame pilnos 
sveikatos. Todėl nepaveskime 
pilnos sveikatos siekimo vien 
tik gydytojui, kaip mes dabar 
dažnai elgiamės, bet ir patys 
savų pastangų tame reikale 
pridėkime. Tik tada nereikės 
peikti gydytojo, nepriseis pykti 
ant jo, kad sveikata negerėja 
reikiamai kaip mes norėtume. 
Čia ir vien noro toli gražu ne
gana. Nepamirškime, kad mū
sų sveikata didžia dalimi pri
klauso nuo mūsų pačių 
elgsenos. Čia vien gydytojas 
negali viso darbo atlikti, nors 
ir geriausiai savas pareigas 
atlikdamas. Ką, sakysim, pa
dės geriausios gydytojo pa
stangos, jei nuo dešimt metų 
žmogus rūkė ir 46 metų sulau
kęs dėl rūkymo stemplėn vėžį 
prisišaukė. Taip atsitinka ir su 
kitokiais sveikatos dėsnių 
nebojimais. Pensininkai per-

Kultūrinei programai vadovauja Sodybos gėlynuose Alfon
sas Šidagis, Bronė Bužinskienė ir Ema Umbrazienė. 

Nuotr. M. N a g i o 
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gausiai ir per dažnai apsilei- mo maisto. Toks pensininkas 
džia sveikatos apsaugos rei- dejuoja silpnumu, bet nejau-
kaluose, todėl reikiamo ir čia, kad menkas valgis jo jė-
galimo gėrio sveikatos srityje gas silpnina. Jis nevalgo, nes 
nesulaukia. 

2. Turime visi liatitis trokšti 
ko nors gero už niekus. Svei
kata yra brangiausias gėris, 
tai ir mokėkime didžiausią 
kainą už jį — už tinkamą svei
katos patikrinimą, jos tvarky
mą ir užlaikymą. Nesitikėki
me ko nor s n a u d i n g o 
nededami reikiamų pastangų. 
Laikykimės savo gydytojo 

nenori pats gamintis valgio. 
Kitas nevalgo daržovių — vai
sių, nes nesukramto jų. Kitas 
nevalgo mišraus maisto, nes 
įpratęs yra į košes. Kitas ne
geria kvortos pieno per parą ir 

dėl to dejuoja strėnų skaus
mais dėl suminkštėjusių kau
lų. 

Kur čia išvardinsi visas pen
sininko mediciniškas nuodė
mes — jos pergausios yra. Tie
siog reikia bartis kasdien su 
taip nevalgančiu žmogumi, jei 
nori jam talkinti bet kokioje 
negalėje. 

Nelaimė, jei pensininko die
nų sulaukusysis dar ruko ir 
girtauja bei užsisėdėdamas 
kortuoja. Tokie baigia savo 
sveikatą trigubai greičiau už 
tvarkingai besielgiantįjį — 
besidarbuojantįjį apie namus, 
lauke, darže, darželyje bei 
visuomenėje. 

o. Kiekvienas pensininkas 
dabar turi atgimti apsaugai 
nuo ligų. J i s dabar dažniau
siai rūpinas jau turimų ligų 
gydymu. Dabar jam reikia 
keisti savo nusiteikimą į daug 
geresnę sveikatos priežiūrą — 
į apsaugą nuo visokių nega
lių. Proto ir kūno aktyvumu 
apie sveikatą teisingų žinių 
įsigijimu, gydytojo patarimų 
pildymu, paliovimu savo kū
ną nuodyti tabaku, alkoholiu, 
dykai laiko leidimu, niekam 
vertų knygų skaitymu bei kito 
apkalbėjimu — žmogus daug 
gali sau padėti įvairių ligų 
išvengime bei šviesaus proto 
iki žilos senatvės užlaikyme. 

I š v a d a . Ne tik gydytojo pa
galba, bet ir sava talka eiki
me stiprinti savos ir savų vai-
kų s v e i k a t o s t e i k i m u 
reikiamo gyvenimo pavyzdžio 
visiems mūsų aplinkoje esan
tiems. Visus tiek kalboje, tiek 
spaudoje niekais sveikatos rei
kaluose užsiimančius kaip sa
vo brolius mylėkime, nors jie 
ir yra paklydusios avys medi
ciniškuose laukuose. 

P a s i s k a i t y t i . Physician 
and Patient, May 1981. 
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MOSU KOLONUOSE 
nurodymų. Nelakstykime 
kraujospūdį matuoti į bankus m* » D 1* TT 
bei į kitokias susigrūdimo vie- Meirose farR, IL 
tas. Neikime į be atlyginimo 
neva sveikatos patikrinimo 
punktus. Tokių punktų visai 
neorganizuoti turėtų visokie 
politikieriai ir kitokie neva 
pensininko sveikata besirū
pinantieji. Kaip kiekvieno taip 
ir pensininko sveikata turi bū
ti pilnu stropumu tvarkoma. 
Toks stropumas yra neįmano
mas įvairiose susigrūdimo vie
tose. Taip pat neturėtų Žmo
nės pirktis pigius kraujo 
matavimo aparatus ir patys 
kraujospūdį matuoti. Daro
mos paklaidos ir reikalas tvar
kyti tikrai pakeltą kraujospū
dį pražiūrimas ar be reikalo 
jaudinamasi dėl tariamai pa
kelto kraujospūdžio, kuris toks 
randamas neteisingai pama
tavus kraujospūdį. Taip el
giantis sau nepatarnaujama, 
bet pakenkiama. 

3. Taupumo dėliai nesivado
vaukime dabar prieš metus 
atliktais kraujo tyrimo duo
menimis. Gydytojas gali ge
riau — tiksliau mūsų negalę 
atpažinti ir ją gydyti turėda
mas pakankamai šviežių tyri
mų duomenų. Vietoje lėšų su-
taupymo, mes daugiau jų 
prarasime, jei versime gydyto
ją be reikiamų tyrimų mėginti 
mūsų sveikatą tvarkyti. 

4. Liaukimės pataikauti sa
viems nesveikiems įpročiams. 
Pradėkime nevengti naudoti 
daug sveikų skysčių. Dabar 
pensininkai vengia daug gerti 
sveikatai naudingų skysčių, 
kad nereiktų jiems dažnai šla
pintis. Gausus šlapinimasis 
yra naudingas žmogui visais 
atžvilgiais — jo nevenkime ir 
nakties metu. Pensininko yra 
dienos ir naktys — išsimiegos 
pensininkas užtektinai, nes 
nelaukia jo darbas fabrike bei 
įstaigoje. Todėl gerkime nau
dingų skysčių ir valgykime 
tris kartus per dieną sriubos, 
kad šlapimo per parą padary
tume bent dvi kvortas. Taip — 
ir nė per plauką kitaip! 

SVEIKU I R 
LAIMINGŲ METŲ 

Geugžės 20 d. 2 vai. po pie
tų, Eagles salėje, Melrose 
Park, 111., gausiai susirinko 
Melrose Parko lietuvių koloni
jos ir jos apylinkės visuomenė 
pagerbti savo ilgamečius gy
ventojus, pažįstamus, priklau
sančius įvairioms organizaci
joms, gerai žinomus savo 
veikla ir darbais. Ne visi galė
jo pagerbime dalyvauti, ta
čiau atvykusieji susėdo prie 
garbės stalo, kurį Zina Sinke
vičienė ir Jonas Rugelis pa
puošė raudonų ir geltonų ro
žių žiedais. Iškilmingų pietų 
pagerbime dalyvavo Felicija 
Urbelienė, Lionė Puodžiūnie
nė, Agnė Šimaitienė, Vincas 
Šuopys, Antanas Stankevi
čius, Petras Metrikis, Titas 
Briškaitis, Bronius Murinas, 
Kazys Tautkus, Kęstutis Vala
vičius, Elena Milerienė, Meje-
rienė. Pietūs buvo pradėti mal
da, kurią sukalbėjo diakonas 
A. Butą. Vieni iš jų buvo su
laukę deimantinės amžiaus su
kakties, kiti jau buvo ją ir per
žengę, bet visų nuotaika buvo 
gera, senatvės žymių nesima
tė, šypsniai nuoširdūs. 

Pagerbtųjų darbštumo, dar
bų, veiklos, ryžto ir aukos į 
trumpos korespondencijos rė
mus nesudėsi, neaprašysi. 
Apibūdindamas prie garbės 
stalo susėdusių darbus ir veik
lą inž. V. Šuopys paminėjo, 
kad visi šie asmenys ilgus me
tus gyvena Melrose Parko 
kolonijoje, visi gerai pažįsta
mi, visų žinomi padaryti ir da
romi darbai, visi yra mūsų 
kolonijos pasididžiavimas ir 
pavyzdys jauniesiems. „Jūs 
nuo pat pirmųjų dienų apylin
kės lietuvių kolonijos įsikūri
mo įsijungėte į įvairias lietu
vių o r g a n i z a c i j a s , jose 
aktyviai veikėte ir joms vado
vavote. Visi žinom, kad ne ro
žėmis klotas buvo jūsų gy-

Kitas pensininko blogas venimas. Daugumas palikote 
įprotis yra nevalgymas tinka savo tėvynę, namus, artimuo

sius ir savo bet kokį turėtą tur
tą pačiame savo gyvenimo 
pločių ir svajonių aukštumoje. 
Palikote savo tėviškės laukus, 
sodybas ir iškeliavote į sveti
mus kraštus, į nežinią, tamsią 
ir nežinomą ateitį su skausmu 
ir tėvynės ilgesiu širdyse...". 
Kalbėtojas savo žodį baigė: 
„Dar daug sveikų, darbingų ir 
laimingų metų!" 

Iš pagerbtųjų už suruoštą 
pagerbimą, visuomenei už 
gausų dalyvavimą, meninės 
programos vadovui, Šeiminin
kėms ir visiems prisidėju
siems padėkojo A. Stankevi
čius, Br. Murinas ir K. 
Tautkus. 

Pagerbimo meninę progra
mą pravedė Vytautas Rustei-
kis, atvykęs iŠ Chicagos. Išrin
kus 1984 m. klubo valdybos 
pirmininku A. Sinkevičių, ku
rio dėka klubo valdyba pajau
nėjo apie 90%, atsirado ener
gingų žmonių, kurie sumanė 
išvystyti veiklą. Vieno susi
rinkimo metu klubo pirm. A. 
Sinkevičius pasiūlė, kad, at-
šventus 1983 metais klubo 50 
metų sukaktį, atėjo eilė pa
gerbti klubo narius ir koloni
jos lietuvius, sulaukusius dei
mantinės amžiaus sukakties. 
Kadangi beviek dauguma klu
bo narių yra ir LB-nės apylin
kės nariai, tai naujasis LB-nės 
apylinkės pirmininkas Jonas 
Černius susitarė su klubo pir
mininku ir pagerbimo rengė
jais pagerbimą rengti klubo ir 
LB apylinkės vardu. Pagerbi
mas ir buvo surengtas abiejų 
organizacijų vardu. I parengi
mą buvo sukviesti ir nariai ir 
visi Melrose Parko ir apylin
kės lietuviai. Visos pagerbimo 
išlaidos buvo padengtos klubo 
ir LB apylinkės. Pagerbimo 
rengėjai Melrose Parko lietu
vių ir jos apylinkių tautie
čiams dėkoja už atsilankymą 
ir praleidimą nuotaikingai 
sekmadienio popietės. Nuošir
dus ačiū ir šeimininkėms už 
pagaminimą skanių pietų, 

kurie patenkino ir labai išle
pintą skonį. 

K T-kus 
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• Administracija dirba kas
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8:30 - 4:00. [ V-
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Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel . — GR 6 -2400 
Va i . pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 a n t r , ir penkt 10-4, Ještad 10-3 vai 

Ot* 735 4477 Roz 246 0067 arb* 246 65*1 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 
SPECIALYBĖ - N E R V Ų IR 

E M O C I N Ė S L I G O S 
C R A V V F O R D M E D I C A L B U I L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - A K I U L I G O S 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

A K I Ų L I G O S - C H I R U R G I J A 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . — 337-1285 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

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

Tel. 778-5099 

V a i . paga l sus i ta r imą . 
24 vai. ,,answertrtg s " T e l . 242 -3846 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. LL 5-0348; Re* . PR 9 -5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

4255 VV". 63rd St. 
Va i . pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

<v-8 jntr 1 2 - o : penkt 1P—12. i 0 

DR. VILIUS MIKAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

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

1 mylia j vakarus nuo Ateit ininkų namų 
T e l . 257-2265 

Vai . pagal susitarimą. 

Ofiso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-t>000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Va landa panai susitarimą 

b 132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMLTINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal >usitan^. i 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S LrGOS -

C H I R U R G I J A 
6 I 3 2 S . Kedzie, Chicago, I I I . 

T e l . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L 0. PETREIKIS 
l ) \ \ 7 l C Y D Y T O I A 
8104 S Roberts Rojd 

I mylia j vakarus nuo Harlem A v e 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. K1RSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
V a i pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6 -8 vai vak 
Trec' irjįešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. S9 S t . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — P i r m , 
antr . treč* , ketv ir Seštad 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1443 So. 50 th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč 5e4t 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I Ų IR V A I K U L I G O S 

SPECIALISTĖ 
M E D I C A L B U I L D I N G 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso te l . RE 7-1168; 

Rc/id. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
iKalba lietuviukai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis. Prilaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W 7 K t St. - T e l . 737-5149 

\ a l pagal susitarimą U/darvta tre<f 

Dr . Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 K ę s t 71st Street 
( 7 I - m o s ir Campbell Ave. kampas) 

Te l . 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 P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai . : antr 1-4 p p įr ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i s o tel . 776-2880, m. 448-5545 

O f i s o tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 Vtat 71st Str** 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

O f s . tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Va i pirm . antr ketv ir penkt 

2-6. Šeštadieniais pagal susitarimą 



Išlaikyti lietuvybę padeda 

TAUTINIAI ŠOKIAI 
Šio laikraščio skaitytojų 

dauguma jau saulėlydžio am
žiaus. Taigi esame tie, kurių 
amžius jau „atšoktas". Bet tai 
dar nereiškia, kad vyresnioji 
bei senesnioji karta neturėtų 
domėtis mūsų tautiniais šo
kiais, jų muzika, o svarbiau
sia pačiais šokėjais — lietu
viškuoju jaunimu. Keičiasi 
amžius, gyvenamoji aplinka, 
vieni žmonės išeina, kiti atei
na, o tautinis šokis kažkaip 
vis išlieka, eina iš kartos į kar
tą, amžinas. 

Mūsų liaudies šokiai labai 
seni, jie atsirado gilioje seno
vėje spontaniškai, nebuvo ko
kių nors choreografų ar moky
tojų sukurti. Įgavo daugiau ar 
mažiau nusistovėjusią formą, 
savo muziką, ir buvo perduo
dami ateinančioms kartoms. 

Tautiniai šokiai saviti, jie 
gimė ir augo mūsų tautoje, tu
ri daugybę lietuviško charak
terio bruožų, kuriuos nuolat ly
di t a u t i n ė s melodi jos , 
liaudiškumo pasireiškimai, 
kartais antgamtiški bei religi
niai motyvai. Buvo religinių 
šokių, kurie simbolizuodavo 
žmogaus santykius su ant
gamtinėmis jėgomis. Kai ku
riuose šokiuose pastebimi 
gamtos bei gyvulių kulto ele
mentai (blezdingėlė, oželis...). 
Yra dar apeiginių šokių, kurie 
susiję su įvairiais darbais (ru
gelis, žilvytis, malūnas, pa
baigtuvės). Linksmiausi ir jud
riausi, daugiausia pakelia 
jaunimo, o dažnai ir vyresnių
jų nuotaiką, yra linksmi tauti
niai pramoginiai šokiai. 

Taigi mūsų tautiniai šokiai 
siekia šimtus metų. Galima 
net teigti, kad lietuviai juos šo
ko visais amžiais, tiek tautos 
galybės laikais, tiek priespau
dos metais, perduodami juos 
ateinančioms kartoms, ir tai 
ne studijomis, ne kokiais raš
tais, vaizdais ar pieširiais, bet 
gyvu būdu. Kiekvieną kartą 
savo ruožtu šokius kiek skir
tingai perduodavo, gerindavo, 
Šokdavo. Užtat ir atsirado 
daugybė šokių bei jų atmainų. 

Tautiniai šokiai pradėti gi
liau studijuoti, aprašyti ir 
praktikuoti tik nepriklauso
mybės metais. Jaunimo or
ganizacijos ir kai kurios mo
kyklos įsivedė juos į savo 
programas. Buvo pradėtos 
ruošti daugiau ar mažiau 
masinės tautinių šokių šven
tės. 

JAV-bėse pirmasis tauti
nius šokius protaguoti pradė
jo Vytautas Beliajus, atvykęs į 
šį kraštą 1923 m. Jo rūpesčiu 
1933 m. įsteigta Lietuvių jau
nimo draugovė. 1933 m. keli 
tautinių šokių vienetai suruo
šė pirmąją lietuvių tautinių šo
kių šventę užjūryje. 1937 m. 
Ona Ivaškienė Bostone įstei
gė tautinių šokių grupę, veikian
čią dar ir šiandien ir vis šventė
se dalyvaujančią. 

Cia vėl pasikartojo istorija: 
beveik neliko lietuvių koloni
jos, kurioje nebūtų susikūrusi 
tautinių šokių grupė, o dides
nėse — ne viena, kelios. 

Masinės lietuvių tautinių šo
kių šventės buvo suruoštos 
1957, 1963, 1968,1972, 1980 
m. (Chicagoje), 1976 m. To
ronte. VH-ji tautinių šokių 
šventė ruošiama š.m. liepos 1 
d. Clevelande. Į ją ir nukryps
ta mūsų dėmesys. Ir ne be rei
kalo. Juk tai didžiulis įvykis, 
kuris kiekvienos tokios šven
tės metu sutraukia 1000 — 
2000 šokėjų ir apie 10,000 žiū
rovų. Tai labai didelis mūsų 
tautiečių susitelkimas, galįs 
parodyti (ir parodas) mūsų 
tautos kultūringumą, išskir
tinumą iš kitų tautų, aukštą 
savitą kultūrą, organizacinius 
gabumus. Visi šie ir kiti reiš
kiniai sakyte sako, kad tokia 
tauta turi teisę gyventi laisva 
ir nepriklausoma. 

VH-ją laisvojo pasaulio lie
tuvių Tautinių šokių šventę 

ruošia jau įprasta tvarka JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių valdybos ir Lietuvių 
Tautinių šokių institutas. 
Šventės ruošimo pirmininkas 
yra pats JAV LB pirmininkas 
dr. Antanas Butkus. Šokių 
programai vadovauja LTŠ ins
tituto pirmininkė Galina Go-
bienė. Be jų, sudaryta visa ei
lė komisijų ir pagalbinių 
institucijų. Specialų leidinį re
daguoja „Draugo" bendradar
bis Alfonsas Nakas. Pati prog
rama, jos smulkmenos ir 
kelionės galimybės nuolat 
skelbiamos mūsų spaudoje, 
per radijo valandėles. Šių da
lykų nekartosime. Užteks pa
žymėti, kad tikimasi sulaukti 
ligi 2000 šokėjų, jaunuosius 
moksleivius įskaitant, šokių 
palydai suorganizuotas 250 
asmenų choras (vad. Br. Kazė
nas), pasamdytas 59 asmenų 
orkestras (vadovas Algis Mo
destas). 

Pagrindinei šventės progra
mai rengėjai nusamdė didžiu
lį Kolizėjų, talpinantį apie 
17,000 žiūrovų, esantį kiek ato
kiau nuo Clevelando (2923 
Steetboro Rd., Rt. 303, Rich
field). Šventės pamaldos bus 
liepos 1 d. Dievo Motinos para
pijos bažnyčioje ir auditorijo
je. Tautinių šokių šventės po
kylis bus Stouffer's Inn on the 
Sąuare, o jaunimo balius Holi-
day Inn salėse. Bus ir kitų 
įvairumų. 

Kaip minėjome, beveik vi
sos tautinių šokių (ir dainų) 
Šventės bei kiti masiniai 
parengimai buvo ruošiami 
Chicagoje. Jie gerokai privar
gindavo jos lietuvius. Taigi la
bai gražu, kad pastarąją šven
tę a p s i ė m ė s u r u o š t i 
klevelandiečiai lietuviai, užsi
krovę sau sunkią naštą. 

Tačiau, turint galvoje lietu
vių skaičių, Clevelandas ne 
Chicaga — mažesnės jėgos. 
Vykdant ruošos darbus paaiš
kėjo, kad yra daug didesnių 
sunkumų, kokius turėdavo či-
kagiškiai. Svarbiausi jų — ne
nugalimi klevelandiškių — 
yra galima žiūrovų bei klau
sytojų stoka, o tuo pačiu ir ma
žesnės piniginės pajamos. 

Šios ir kitos priežastys ver
čia Chicagos ir kitų lietuvių 
kolonijų tautiečius susirūpinti 
padėti klevelandiškiams. 
Padėti galima įvairiais bū
dais. Geriausia tai atvykti į 
tautinių šokių šventę, daly
vauti jos parengimuose. Bet jei 
kam tai nebūtų įmanoma pa
daryti dėl kurių nors rimtų 
priežasčių bei amžiaus — pa
siųsti šventės rengėjams ar 
įteikti Liet. Bendruomenės 
atstovams savo vietovėse 
stambesnę piniginę auką. 

0 lėšų reikia, nes ši šventė 
yra ne vien Amerikos*, bet ir 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
Tautinių šokių šventė. Joje 
dalyvaus ne tik JAV, Kana
dos, bet ir Pietų Amerikos, kai 
kurių Europos kraštų šokėjai. 
Reiks juos priimti ir apmokėti 
jų kelionės išlaidas. Kas to
kius masinius parengimus 
ruošė, gerai žino, kad reikia 
daug tūkstančių pajamų, o tuo 
pačiu ir aukų. 

Bet ar tai nebus „pinigo į 
vandenį įmetimas?". Ne, jo
kiu būdu ne. Ir štai dėlko. Mes 
dažnai kalbame apie nelabai 
sėkmingas mūsų pastangas iš
laikyti prie lietuviško kamie-

mūsų šokėjai, besiruošdami 
kių šventė kaip tik ir yra 
pirmoje eilėje jaunimo šventė, 
jo darnus pasirodymas. Juk 
mūsų šokėjai, besiruošdami 
šventei, sugaišta daug bran
gaus laiko, bet šokėjų repetici
jos ir ruošiamos pramogos pa
deda jiems išlikti lietuviais, o 
savitarpinis bendravimas — 
sukurti ir lietuviškas šeimas. 
Taigi būtumėm dideli nenau
dėliai, jeigu jų pastangų nepa-
remtumėm. Nenukirskime nuo 
lietuviško medžio jo šakų bei 
atžalų — medis nudžius. 

6. k v. 

VISŲ AKYS KRYPSTA! 
CLE VELANDĄ 

LIETUVOS 
PAVERGIMAS 

t t i i 

'* r«ni»A 

Liepos pirmosios savaitgaly 
laukiama didžiausio lietuvių 
susibūrimo šiame judriame lie
tuviškojo gyvenimo mieste — 
Clevelande, kuris amerikiečių 
vad inamas Best location in the 
nation. 

Clevelandas yra tiktai 19-sis 
didumu JAV metropolijos 
miestas. Ir jame gyvenantys 
lietuvių kilmės žmonės savo 
skaičiumi toli gražu negali pri
lygti užsienio lietuvių sostinei 
Chicagai, New Yorkui Los 
Angeles, Torontui ar Detroitui. 
Bet savo dinamiškumu, kultū
rine, socialine bei politine veik
la gali didžiuotis prieš kitus lie
tuviškų oazių centrus. Čia jau 
y ra buvę įvairių seimų, kongre
sų, suvažiavimų, sukaktuvinių 
švenčių, sporto turnyrų ir t.t. Ir 
visi tų praeities renginių daly
viai galėjo įsitikinti, kad Cle
velando lietuviai moka ir nori 
dirbti, organizuoti, priimti sve
čius taip, kad jų buvimo dienos 
ilgai lieka visiems atmintinas 
įvykis. 

To Clevelandas siekia ir da
bar , pasi imdamas sunkias 
Laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventės rengimo pa
reigas. Tokios pareigos tokio 
masto renginiui ir tokiai, paly
ginti, mažai kolonijai tenka pir
mą kartą. 

Daugiau kaip du tūkstančiai 
gerai pasiruošusių šokėjų iš 
JAV, Kanados, Argentinos, 
Brazilijos ir Vakarų Vokieti
jos, 59 muzikantų orkestras, 
kanklių orkestras, 250 dai
nininkų choras ir tūkstančiai 
žiūrovų bus šios šventės liu
dininkai. 

Erdvi ir moderni Koliziejaus 
arena (I - 271 ir Rt 303) gali 
susodinti tūkstančius žiūrovų. 
Vieni klevelandiečiai jos nepri-
pildys. Laukiami tautiečiai iš 
visų miestų su savo bičiuliais 
kitataučiais šioje tautinio soli
darumo manifestacijoje daly
vauti. Kaip jau buvo skelbia
m a , s v e č i a m s n e t e k s 
nuobodžiauti. Bus sudarytos 
progos ne tik pamatyti mūsų 
nedidelio tautinės kultūros seg
mento — šokio, dainos ir muzi
kos — reprezentatyvinę de
monstraciją, bet ir pabendrauti 

V. ROCIUNAS 

susipažinimo baliuje, bankiete 
ir kartu pasimelsti. 

š v e n t ė s a t idarymas , 
susipažinimas, 

pamaldos 
Kaip jau anksčiau buvo 

minėta, po oficialaus šventės 
atidarymo šeštadienį, birželio 
30 d., 7v.v. prie Laisvės 
paminklo, kuris yra prie Dievo 
Motinos šventovės, 18022 Neff 
Rd., Cleveland, OH, tą patį 
vakarą 8 vai. rengiamas ir susi
pažinimo vakaras Clevelando 
Public Auditorium, 1220 East 
6th Street, miesto centre 
(įėjimas iš Lakeside gatvės). Į jį 
kviečiami visi šventės dalyviai 
ir svečiai. Cia Algio Modesto or
kestras iš Chicagos kvies šo
kiui senus ir jaunus, o Rasos Šo-
liūnaitės pravedami rateliai su 
„dainuojančiu akordeonu" įves 
į sekančios dienos tautinių šo
kių šventės nuotaiką. Įėjimas 
— 4 dol. asmeniui. Veiks ir bu
fetas, už kurį reikės mokėti at
skirai. 

Prašoma bilietus užsisakyti 
pas Nijolę Balčiūnienę, 18712 
Arrowhead, Cleveland, OH 
44119 arba Jūratę Salerno, P.O. 
Box 39621, Solon, OH 44139. 
Užsakant nepamiršti įdėti če
kį, išrašytą Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Inc., vardu ir 
grįžtamąjį voką su pašto ženk
lu. Bilietų bus galima įsigyti ir 
prie įėjimo. 

Tikint iesiems sudarytos 
sąlygos atlikti savo religines 
pareigas. Liepos 1 d., sekma
dienį, 10 v.r. šv. Mišios Dievo 
Motinos parapijos šventovėje ir 
auditorijoje. Šventovėje, kuri 
turi 500 sėdimų vietų, giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Ritos Kliorienės, o 
auditorijoje, kuri turi 700 sėdi
mų vietų, giedos visi pamaldų 
dalyviai. 10:30 v.r. bus pamal
dos ir Šv. Jurgio šventovėje, 
6527 Superior Ave., Clevelan
de. Apsistojusiems arčiau prie 
Koliziejaus, šv. Mišios bus Ho-
liday Inn, Rockside, Indepen-
dence, 10:30 v.r. Tuo pačiu me
tu bus evangelikų pamaldos 
pačiame Koliziejuje. 

Tautinių šokių 
šventė 

Kulminacinis šio didelio lie
tuvių susibėgimo taškas, aiš
ku, bus VII laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė, 
kurios pradžia liepos 1 d., sek
madienį, 2 vai. p.p. Rengėjai 
prašo laiku susirinkti salėn, 
nes programa bus pradėta 
punktualiai. Po birželio 16 d. bi
lietus galima užsisakyti per 

Ticketron įstaigas visuose di
desniuose miestuose. Bilietų 
kainos — 5,7,10 ir 14 dol. Per
kantiems 25 ar daugiau bilietų 
iš karto, daroma 2 dol. nuolai
da nuo kiekvieno 10 ar 14 dol. 
bilieto.Koliziejus lengvai pa
siekiamas važiuojant 1-271 ar I-
77 prie Rt 303. Šventėje laukia
ma garbingų svečių. 

f 

šventės gars in imas 
Į jau veikiančių įvairių komi

sijų talką įsijungė eilė organi
zacijų bei pavienių asmenų, pa
dedančių vyr. šventės rengimo 
komitetui. Ypač sustiprinta 
reklamos sritis. Taip Dievo Mo
tinos parapija paruošė ir savo 
spaustuvėlėje atspausdino ke
turių p8l. iliustruotą leidinėlį 
su visų renginių vietų žemėla
piais ir visa programa. Šį leidi
nį gavo visi parapiečiai, iš
siuntinėta į kitus miestus ir 
daug išdalinta per organizaci
jas. 

Į šį reklamos darbą energin
gai įsijungė savanorių talkos 
komisija, kuri griebėsi vykdyti 
darbus, kurie buvo labai užleis
ti buvusios tam reikalui komi
sijos. Į šį sunkų darbą įsijungė 
jaunesniosios kartos moterys ir 
mergaitės, kurios per trumpą 
laiką atliko daugiau, negu bu
vusioji komisija per mėnesius: 
Birutė Vedegienė, Rūta Degu
tienė, Vitalija Butkuvienė, Val
donė Žiedonienė, Dalia Motie-
j ū n i e n ė , K r i s t i n a 
Freundenberger, Gailė Mariū-
naitė, Ada Stungienė, Rena 
Vyšnionytė, Vilija Nasvytytė 
ir Aldona Zorskienė. Jos užpil
dė spragą informacijoje ameri
kiečiams. Pažymėtina keletas 
tokių darbų: atspausdinta ir iš
siuntinėta daugiau kaip 1000 
gerai suredaguotų ir skoningai 
apipavidalintų laiškų — kvie
timų žinomiems Clevelando ir 
Akrono asmenims, pateikta ži
nios 129 North-East Ohio laik
raščiams ir žurnalams, pa
ruošti ir pasiųst i trumpi 
kondensuoti pranešimai 32 ra
dijo stotims Clevelande ir Ak-
rone. T. Siutas iš Chicagos pa
gamino 30 ir 60 sekundžių 
pranešimus televizijos sto
tims. Pagaminti plakatai ir iš
siuntinėti į įvairius miestus. 

Rengėjai dabar yra padarę 
viską, kad šventė, kuri tokio po
būdžio yra pirmoji Clevelande, 
pasisektų. Dabar jie laukia, 
kad būtų gerokai pripildytas 
Koliziejus, kad visi dalyvautų 
visuose Šios šventės renginiuo
se ir paremtų savo auka, be ku
rios vargu ar galės būti suba
lansuotas 200,000 dolerių 
biudžetas. 

Liepos 1-sios savaitgalį pasi
matysime Clevelande! 

L. KERULIS 

Okupuotoje Lietuvoje 1961 
m. buvo išleista knyga „Hitle 
trinė okupacija Lietuvoje". Tai 
kelių autorių kolektyvinis vei
kalas, anot Justo Paleckio, at
skleidžiąs žvėrišką fašiz
mo, nacionalizmo veidą..." 
Tame veikale tilpo, užsidėjus 
raudonus akinius, sulaužiusio 
laisvai Lietuvai kario ir sava
norio duotą priesaiką ir nuėju
sio rusams okupantams tar
nauti gen. V. Karvelio str. 
„Tarybų Lietuvos išvadavi
mas" (psl. 349 — 426). 

Apie tai, kad raudonieji bar
barai 1940-1941 m. rusų oku
pacijos metu tūkstančius lie
tuvių nužudė, tūkstančius 
kankino prigrūstuose kalėji
muose, daug tūkstančių prie 
varta išplėšę iš numylėtų tė
viškių žiauriausiu būdu 
išgabeno į Sibiro taigas vergų 
darbams ir lėtai mirčiai, žino
ma, to parsidavėlis generolas 
„nematė" ir ne apie tai rašė. 
Dėkingai pagarbinęs komu
nistų partiją, rašė apie savo tė
vynę Sov. Rusiją. Neliečiant 
aprašytos karo eigos, vis dėlto 
verta paminėti jo padlaižiavi
mo kelias mintis „... neišpasa
kytomis kančiomis ir žmonių 
krauju prisimintina audringa 
1941 m. vasara..." — „... hitle 
rinė kariuomenė veržėsi į ry
tus mūsų tėvynės gilumon. 
(Pabraukta mano L. K.) (psl. 
351) Fašistiniai grobikai „... 
sunaikino ir išvarė į vergovę 
šimtus tūkstančių Lietuvos gy
ventojų, padarė Lietuvai mil
žiniškų nuostolių" (psl. 426). 

O toliau dar gražiau. „Pir
mą kartą po daugelio amžių 
visos Lietuvos žemės su Klai
pėdos uostu, su sostine Vil
nium buvo sujungtos į vienin
gą L i e t u v o s T a r y b ų 
Socialistinę Respubliką. Toji 
istorinė pergalė taip pat įgali
no lietuvių tautą su broliškųjų 
tarybinių tautų pagalba su
kurti tikrąjį savo valstybingu
mą, tikrąją nepriklausomy-
bę"... 

„Lietuvių tauta yra kupina 
dėkingumo komunistų parti
jai, Tarybinei Vyriausybei, 
broliškoms tarybinėms tau
toms, Tarybinei Armijai už iš
vadavimą, už suteiktas gali
mybes kurti naują gyvenimą" 
(psl. 426). 

Taip rašė buvęs savanoris, 
riebiai Lietuvos valstybės iž
dui kaštavęs generolas, tikrąjį 
Lietuvos valstybingumą ir tik
rąją Lietuvos nepriklausomy
bę „radęs" imperialistinėje 
Sov. Rusijoje. 

Prieš keturiasdešimt metų 
1944 m. Sov. Rusija pakartoti
nai Lietuvą okupavo. Iš gen. 
V. Karvelio minėto straipsnio 
minimų vietovių, pridėtos 

schemos bei patirtų žinių iš ki
tų šaltinių, žemiau spausdina
mas sudarytas Lietuvos mies
tų, miestelių bei bažnytkaimių 
okupavimo alfabetinis, nors ir 
nepilnas, sąrašas. 

Alytus — 1944.VII.15. 
Anykščiai — 1944.VII.15. 
Babtai — 1944.VIII.1. 
Bagotoji — 1944. VIII.l. 
Baisogala — 1944.VII.27. 
Biržai — 1944. VII. 30. 
Druskininkai - 1944.VII.14. 
Dubingiai — 1944.VII. 14. 
D ū k š t a s ( V i l n . ) — 
1944.VII.12. 
Eišiškės — 1944.VII.il. 
Eitkūnai — 1944. X.23. 
Jonava — 1944. VII. 29. 
Joniškis — 1944.VII.28. 
Jūra — 1944.VIII.1. 
Jurbarkas — 1944.X.9. 
Kaišiadorys — 1944. VII. 15. 
Kalvarija — 1944.VIII.2. 
Kaunas — 1944. VIII.l. 
Kazlų Rūda - 1944.VII.31. 
Kėdainiai — 1944.VIII.2. 
Kernavė — 1944.VII.13. 
Kybartai — 1944.X.23. 
Klaipėda — 1945.1.28. 
Kretinga — 1944.X.10. 
Kud-Naumiestis-1944.X.23. 
Kupiškis — 1944.VII.22. 
Kuršėnai — 1944.VIII.7. 
Kuršių Neringa — 1945.1.29. 
Marijampolė — 1944.VII.31. 
Mažeikiai — 1944.X.8. 
Meškučiai — 1944.VII.27. 
Pagėgiai — 1944.X.25. 
Palanga — 1944.X.10. 
Panevėžys — 1944.VII.22. 
Plungė — 1944X8. 
Priekulė — 1944.X.23. 
Ragviliškis — 1944.VII.27. 
Raseiniai — 1944.VIII.10. 
Rokiškis — 1944. VIII.l. 
Seda — 1944X6. 
Skaudvilė — 1944X8. 
Skirsnemunė — 1944X9. 
Skuodas — 1944X11. 
Smilgiai — 1944. VII. 26. 
Surdegis — 1944.VII.21. 
Šakiai — 1944X10. 
Šeduva — 1944.VII.26. 
Šiauliai — 1944.VII.27. 
Šilalė — 1944X8. 
Šilutė — 1944X23. 
Švenčionėliai — 1944.VII.10. 
Švenčionys — 1944.VII.9. 
Tauragė — 1944X10. 
Telšiai — 1944X8. 
Tirkšliai — 1944X6. 
Trakai — 1944. VII. 12. 
Tryškiai — 1944X6. 
Ukmergė — 1944.VII.24. 
Utena — 1944.VII.10. 
Vandžiogala - 1944.VIII.1. 
Varėna — 1944. VII. 13. 
Varniai — 1944X8. 
Viekšniai — 1944X6. 
Vilkaviškis — 1944.VIII.2. 
Vilkija — 1944.VIII.4. 
Vilnius — 1944.VII.13. 
Virbalis — 1944X21. 
Zarasai — 1944.VII.29. 
Žagarė — 1944.VII.29. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 
23 
— Mano meilė tau, Olyte, visiškai kitokia. Ji lyg 

labiau subrendusi, labiau solidesnė, pastovi ir giles
nė. Taip, kaip tave myliu, aš nieko nesu mylėjęs! Tu 
ta i žinai. 

Laikinai abudu užmiršta nelaimę. Vyro glėbyje 
Olivija pasijunta vėl laiminga, o jo bučiuojama 
pamiršta visa, kas nemalonu ir juoda... Tarytum 
nieko nėra atsitikę, tarytum gyvenimas visada buvo 
rožėmis klotas ir meilė niekad neturėjo tamsių debe
sų dangaus. Bet mestas žvilgsnis į pastatytą dukters 
portretą ant stalelio, primena jai vėl gyvenimo var
gus ir sunkumus. Ji atsipalaiduoja iš Algimanto glė
bio. 

— Ar manai , kad ir Irma gali siekti su vyrais 
sekso? Gal su Vytautu juodu jau seniai viską paži
no? 

— Aš tuo nesu įsitikinęs, bet visko gali 
būti...Paveldėjusi motinos kraują ir būdą. ji gali būti 
labai aistringa... Juk augusi Amerikoje, kur seksas 
y ra virš visko gyvenime! Juk net ir mokyklose moko
m a sekso! 

— Iš dalies gal ir gerai, kad pamoko, bet nege
rai , jeigu per daug meilės paslapčių ir per anksti 
atskleidžia nesubrendusiems vaikams. Juk ypač 
amerikietės moterys ieško vyrų. kaip vvrai iu! 

— O mūsų jaunimas, labai jau pamėgdžiojantis pagalbą, lyg patys jausdami esą kalti kuo nors dėl 
amerikiečius, eina tokiais pat laisvos meilės keliais... tokios nelaimės. Anelė ilgai kalba, lyg kalbomis gali

ma palengvinti sielos skausmą. 
— O kaip dabar bus su Joninėmis, Olivija? 

Ne tik pirmadienio vakare, het ir sekančią dieną 
Irma namie nesirodo. Rykantai praneša apie tai poli
cijai. Kągi daugiau jie gali daryti? 

Vėlyvą šeštadienio rytmetį Rykantai pasiguo
džia apie dukters dingimą, paskambindami Vaigu-
voms. Ypatingai Antanas užjaučia tėvus ir klausinė
ja priežasties, bet Rykantai atskleidžia tik apie 
Algimanto pirmąsias vedybas, nutylėdami apie 
kraujomaišą. Vaiguvos jau seniai žinojo apie Olivi-
jos pirmąsias vedybas ir perskyras. Išgyvenusi su 
juo kelerius metus, turėjo skirtis, kai jis išėjo iš 
namų, susidedamas su kita moterim. Jis gyvena 
tame pat mieste. Olivija žino, kad jis dar nevedęs. Ji 
džiaugiasi neturėjusi su Edvardu vaikų. Vyro pames
ta, ji susitiko su Algimantu, pažino jo gerą būdą, o 
ypač stengėsi jam padėti auginti mažąją Irmutę, 
kurią bematant pamilo, kaip savo. Neilgai truko ir 
juodu nutarė sujungti gyvenimą. 

Užtat dabar Irma suteikia jiems labai daug 
skausmo ir rūpesčio. Nepalikusi jokio laiško ir dabar 
visai pradingusi, net nepaskambina, kur ji yra. 
Rykantai gyvena sunkią krizę, vis tikėdamiesi duk
ters atsipeikėjimo iš staigaus Ūkimo smūgio. 

Bėda bėdą veja 
Sekmadienį Rykantų bute visą dieną skamba 

telefonas, tarytum didelėje ir svarbioje įstaigoje. 
Gausūs pažįstami ir draugai užjaučia tėvus dėl 
dukters pasišalinimo. Skaistučiai siūlo bet kokią 

— Turėsime švęsti, nes kaip tik šiais metais 
Algimantui sueina lygiai penkiasdešimt penkeri 
metai. O be to, juk Irma nėra mirusi, tik išėjusi iš 
namų... 

— Aš irgi taip galvoju! Bravo, Olivija, kad 
nenusimeni! O aš jau paraginau mūsų bendrus 
pažįstamus ir draugus, kad nepamirštų Joninių. Visi 
jie bus kauniečiai, nes mes juk turime tęsti naujo 
mūsų klubo veiklą, ar ne? Nežinau, ar visi galės, bet 
•rašiau prie klubo prisidėti ir pas jus užgriūti ir 

Davaliūnus, ir Viliauskus, ir Kulvius... 
— Visi jie jau mums skmabino ir užjautė dėl 

Irmos. Bet nieko nesisakė, kad ateis Joninėms! 
— Žinok, kad norės „siurprizą" padaryti... 
Algimantui nepatinka Joninių pasiruošimai, bet 

Olivija visiškai priešinga jo nuomonei. 
— Toks „šurum burum" pakels mūsų nuotaiką! 

Būtų gera pasikviesti ir būsimus uošvius Ančiulius ir 
Vytautą. 

— Nežinau, ar tai būtų gerai... Juk širdį slegia 
toks sunkumas, o reikės su svečiais šnekėti, juos 
užimti, būti linksmiems... Kad tik tas tavo balius 
neišvirstų į šermenis... Kas kita, jeigu Irma iki tos 
dienos atsirastų. 

— O gal tikrai atsiras! Juk ji visada atsimin
davo mudviejų gimtadienius ir visas metines 
šventes, kaip ir mes visada jos gimtadienį atsime
name. 

(Bus daugiau) 

• 
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DRAUGAS, antradienis, 1984 m. birželio mėn. 12 d. 

Toronto „Atžalynas" — 1983 metų Toronto Karą vano programos dalyviai. 

D A R KELI ŽODŽIAI 
APIE KANADOS ŠOKĖJUS 

Septintajai šokių šventei artėjant 
Anksč iau esu r a š ę s apie d v i 

šokių šventėn v y k s t a n č i a s Ka
n a d o s grupes: H a m i l t o n o „Gv-
vatarą" ir Toronto „Gintarą". 
Pirmoji į Clevelandą važiuoja 
su daugiau kaip 100 šokėjų, o 
antras i s (ansamblis) atveža 
apie 150. 

Bet iš Kanados į Septintąją 
šokių šventę atvažiuos dar d v i 
grupės, apie kurias irgi būtina 
nors trumpai papasakot i . 

T O R O N T O 
„ A T Ž A L Y N A S " 

Š i s grupe bes ivad inąs an
sambl i s įsteigtas 1971 metais 
ir dabar turi apie 100 šokėjų. 
Grupė padalinta į keturis vie
netus: mažylių va ikuč ių (netu
riu žinių, nuo kokio am
ž i a u s š o k t i p r i i m a m i ) , 
paaugesnių vaikų, jaunių ir 
studentų. Repertuare turi 20 
šokių. 

„Atžalynas" per 13 gyvavi 
mo metų daugelį kartų šoko 

A L F O N S A S N A K A S 

įvair iuose Kanados festiva
liuose, Kanados Lietuvių die
nose , Kanados Dainų ir šok ių 
šventėje , Hamiltone. Su pasi 
sek imu gastrol iavo N e w Yor-
ke, St . Petersburge, Fla. , Miami 
ir k i tuose J A V miestuose. Ka
nada i 1982 m. a t s tovavo Por
tugal i jos „Intel" Tarptauti
n i a m e festivaly. Š ią v a s a r a 
l iepos gale — rugpjūčio pra
džioj vėl Kanados garbei š o k s 
Europoj, dabar Švedijos Ratt-
vik Tarptautiniame fes t iva ly . 

„Atža lyno" vadovė — Lilija 
Pacevičienė. Jai ta lk ina šie šo
kių mokytojai: Vida Dovydai 
tytė, Reimundas Turūta, V i d a 
Tirilienė, Marytė Gutauskai -
tė-Hurst, Da iva Krivaitė ir Vi
da Vitkūnaitė . Šokių muz ikos 
v ienete dalyvauja K. Deks-
n y s , J. Kriščiūnienė, D. Par-
gauskai tė , M. T a r v y d a s ir A. 
Va ič iūnas . „Atža lyno" admi
nistratorius — tėvų komiteto 

vicepirm. V . D a u g i n i s . 
„ A t ž a l y n a s " d a l y v a v o V ir 

VI šokių š v e n t ė s e . Į Septintą
ją š. šventę v y k s t a studentų ir 
jaunių grupės , apie 60 šokėjų. 

M O N T R E A L I O 
„ G I N T A R A S " 

J o p i lnas p a v a d i n i m a s — 
Montreal io Lietuvių jaunimo 
a n s a m b l i s „Gintaras". Prieš 
15 metų (1969 m. pavasarį) jį 
į s te igė Z i g m a s Lapinas . J a m 
pas i traukus , v a d o v a v i m ą per
ėmė R a s a Lukoševič iūtė , o šiai 
praeitais m e t a i s ištekėjus ir i š 
Montreal io i š v y k u s , dabar va
dovauja S i lv i ja Akstinaitė-
Staškevič ienė . Ša l ia jos, gin-
tariečius d a i n a v i m o moko 
Milda Bilevičiūtė—Ruffo, or
kestrui v a d o v a u j a Rimas Pie-
čait is , šok ių mokytojom tapo 
Ina Lukoševič iūtė ir Kristina 
Kličiūtė. T a i v i s Zigmo Lapi
no i šaugint i vadova i . 

Su s a v o or ig inal iomis pro-
gramomis-koncertai8 „Ginta-

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

ĮVYKO S E N A 
S V A J O N Ė 

Gegužės 22 d. St. Petersbur- . 
go kolonijoje įvyko reto pobū
džio apeigos — i šk i lmės . Ilga
metė kolonijos gyventoja , 
daugel iui pažįstama, dėl savo 
šve lnaus , taktiško ir ta ikaus 
būdo visų m ė g i a m a Ona 
Lasnikienė įgyvendino savo 
i lgai puoselėtą svajonę: savo 
m i r u s i o vyro ir d u k t e r s 
karstus perkėlė i š Clevelando 
kapų į St. Petersburgo Memo-
rial kapų mauzoliejų. 

Čia Šv. Vardo bažnyčioje 
vyko iškilmingos pamaldos ir 
la idotuvės bei ape igos kapuo
se prie mauzoliejaus. Po apei
gų kapuose vis i da lyvia i 
(daugiau kaip 100) d a l y v a v o 
Lietuvių klube vaišėse-pietuo-
se. 

Pietų metu iŠ P r a n o Stane-
lio pranešimo suž inome , kad 
1925 metais iš Lietuvos p a s 
pusbrolį į Ameriką Clevelan-
dan atvyko Onutė Užus ieny-
tė. Tais pačiais meta is ji 
ištekėjo už Konstant ino Lasni-
ko. Dievas laimino jų gyveni
mą. Gražiai s u g y v e n o , resto
rano verslas puikiai sekėsi, p o 
5 metų jiems gimė duktė Rūta. 
J ie ją išmokslino. Rūta baigu
si kolegiją ištekėjo už elektros 
inžinieriaus Lewar. Nei lgai 
teko Rūtai dž iaugt is še imos 
laime. 1961 meta i s , būdama 
tik 31 metų, kraujui smege
n y s e išsiliejus, mirė , palikda
m a du mažyčius: sūnelį ir 
dukrytę. Žentas sukūrė naują 
še ima. Maždaug po 6 metų. 

p a r a l y ž i a u s i š t i k t a s , p o 
sunkios ligos, miršta ir v y r a s 
(jie kartu i šgyveno d a u g i a u 
kaip 40 metų). 
. Likusi Onutė v iena pardavė 
restorano verslą ir 1972 m. 
persikėlė gyvent i į St . Peters-
burgą, kur gyveno jos sesers 
še ima. Ji įsijungė į v ie t inę 
veiklą, tapo Lieguvių klubo 
mecenate , paaukodama klubui 
1,000 dol. (Lasnikai a u k o m i s 
prisidėjo ir prie C leve lando 
Lietuvių n a m ų statybos . ) 
Apsisprendusi iš St. Peters
burgo niekur nesikelti , ji ryžo
si č ia perkelti mirusius dukte
rį ir vyrą. Jos n o r a s būti 

v i s i ems kartu išsipildė. Pietų 
metu O n a i šk i lmes apvaini
kavo 300 dol. auka Lietuvių 
Fondui, į a m ž i n d a m a savo 
brangius mirusius Rūtą ir 
Kostant iną. 

Dalyvė S. S-n-ė. 

Lake Worth, Fla. 
S E R G A 

Konstancija Štarienė, neti
kėtai pas lydus , susi laužė ko
jos kaulą. B u v o pasiruošusi 
vasarai skristi į š iaurę aplan
kyti savo va ikų. Daktarų ir 
rūpestingo vyro priežiūroje gy
dosi namuose . Ka imyna i ir 
draugai l inki pasveikt i ir dar 
Šią vasarą įvykdyt i numatytą 
kelionę. —A. 

ras" aplankė ne tik visus Ka- daugybė grupių, i š J A V , K a 
nados ir užjūrio l i e t iuv i škų 
telkinių. Per eilę m e t ų beve ik 
v i skas išblėso, bet M o n t r e a l i o 
gintariečių programos dar ne 
pamiršau. 

D a b a r „Gintaro" a n s a m b l y 
yra ap ie 70 jaunuol ių , tarp 9 ir 
25 metų. Į Sept intąją š o k i ų 
šventę atvažiuoja 44 . T a d i š 
viso j Richfieldo kol iziejų Ka
nados l ietuviai s i u n č i a a p i e 
350 šokėjų ir, su jungt in iu c h o 
ru, art i š imto da in in inkų . K a i 
bendroj statist ikoj K a n a d o s — 
JAV lietu v i u s s k a i č i u o j a m e 
1:10 santyk iu , Sep t in tos io s t. 
š. šventės programoje jų d a l y 
vaus kone dv igubai d a u g i a u . 
Norėtume, k a d ir į ž iūrovų ei
les sus ir intų toks g a u s u s Ka
nados l ietuvių būrys . 

n a d o s ir d a u g e l į J A V 
didmiesčių, be t yra koncerta
vęs ir Angl i jos Londone. Ko
kiose vietose „Gintaras" kon
c e r t a v o , k o k i o s e l i e t u v i ų 
jaunimo bei senimo šventėse 
programą atliko, skaitytojai 
rasite šokių šventės leidinyje. 

Į Detroitą Montrealio ginta-
riečiai gal nebuvo užsukę, o jei 
ir buvo, tai a š tuo metu kur 
nors po pasaul į klaidžiojau. 
Vis dėlto, t eko jų programų 
matyt i Chicagoje, bene Mari
jos mokyklos scenoje, nebepa-
menu, kuriais metais, kokia 
proga. Jie t e n pūtė visokias il
gas, dideles dūdas — triūbas, 
triliavo plonyčiais lumzde
liais, grojo dar visokiais ins 
trumentais, ki t i dainavo ir šo
ko. T ą vakarą per s ceną perėjo 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. naujai dekoruotas 5 kamb. 
(2 miegamų) butas 1-me aukšte, 71-os 
ir Mozart apyl. Tik suaugusiems. 
Skambint po 4 vai. popiet (angliškai) 
lel. 585-6481. 

Marąuette Parke, prie susisiekimo ir 
Parko, išrruom. nuo 15 d. birželio 5 
kamb. butas su šiluma, karštu van
deniu, pečiu ir šaldytuvu. Galimybė 
skalbtis. Tik suaukusiems. 380 dol. 
mėn. Tel. 460-1545 arba 776-5620. 

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

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago 

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 6 3 S t . — TeL 778-9064 

R E A L E S T A T E 

A u k o s 
balandžio 
šiais: 

g a u t o s 1 9 8 4 m. 
ir gesružės mėne-

$ 5 . 0 0 : George ir Madeline Pet
kus, North Plainfield, NJ. 

b a l a n d ž i o 
$1,940.00: Kęe.-s ir Mirga 

Pažemėnai, Rancho Palos Ver-
des, CA (iš viso $2,940.00). 

$ 6 0 0 . 0 0 : Draugų dovana 
Stasio Jokubauskc gimtadienio 
proga, Palos Park, IL. 

$500.00: dr. Vytautas ir Mara 
Vygantai, Dalias, TX (iš viso 
$750.00) 

$300.00: Donaic Jančauskas, 
Corpus Christi, TX. 

$ 2 5 0 . 0 0 : Jonas ir Bronė 
Vašiai, Dedham, MA (ifi viso 
$1,000.00). 

$200.00: Povilas ir Sigutė 
Abelkiai, Buena Park, CA (is viso 
$400.00); a.a. Alekaandros-Mari-
jos Jablonskienės ir a.a. Pranės 
Jablonskienės atminimui — 
Bonaventūras Jablonskis, Auro
ra, IL (iš viso $500.00). 

$100 .00: Alfonsas ir Ona 
Kinduriai, Gulfport, FL (is viso 
$400.00); a.a. Broniaus Kliorės 
vienerių metų mirties atminimui 
— Antonia Kliorienė, St. Peters
burg Beach. FL, a.a. pulk. lt. 
Antano Mačiuikos atminimui — 
Antanė Mačiuikienė, Chicago, IL. 

$90 . 00 : Petrė Kasparavičiūtė, 
Gulfport, FL (iš viso $100.00). 

$50 .00: Vytautas ir Alfonsą 
Budrioniai, Crete, IL. 

$ 3 0 . 0 0 : Juozas Jakštas , 
Lakevvood, 0H (iž viso $130.00). 

$20 .00 : Sidney H. Goodman, 
Pacific Palisades, CA. 
$10 . 00 : Algirdas ir Stasė Didžiu

liai, Cicero, IL, Frank Kasper, 
Gulfport, FL. 

A u k ų 
surinko 

m ė n e s į 

JAV LB Brockton apylinkė 
$593.00: JAV LB Lemonto apylin
kė $185.00 (iš viso $768.00), J A V 
LB St. Petersburg apylinkė 
$200.00 (iš viso $2,142.00). 

P a g a l pas ižadėj imus g a u t a ; 

$ 1 , 5 0 0 . 0 0 : dr. Rimvydas ir 
Milda Šilbajoriai, Columbus, OH, 
vasario ir kovo mėn. $400.00 (iš 
viso $1,450.00). 

$ 7 5 0 . 0 0 : dr. Kęs tut i s A. 
Keblys, Baton Rouge, LA $300.00 
(iš viso $1,000.00). 

$500 .00: Kęstutis ir Austrą 
Bileriai, Richmond Hill, N Y 
$100.00 (iš viso $200.00), Andrius 
Laukaitis, Lemont, IL $100.00, dr. 
Linas ir Rima Sidriai, Palos Hills, 
IL $200.00 (iš viso $300.00). 

$ 2 0 0 . 0 0 : M. V a n s a u s k a s , 
Lyons, IL $20.00 (iš v iso $140.00). 

$60 .00 : Frank ir Joanne 
Wojcicki, Severna Park, MD 
$15.00 (iš viso $30.00). 

Nuoširdi padėka v i s i e m s 
aukotojams ir aukų rinkėjams. 
Antram įmokėjimui 1984 spalio 5 
d. dar trūksta $25,000.00. Čekius 
ir perlaidas prašome rašyti ir siųs
ti: Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636. 

J o n a s K a v a l i ū n a s , 
Lėšų telkimo komiteto prim. 

Aštunto skyriaus absolventė R. Garbonkutė atsisveikina su 
Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokytojais ir mo 
kiniais mokslo metų pabaigoje. _ . . . . . 

Nuotr. A. Mockaičio 

VII-TOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
Bilietų Informacija 

KOLOZIEJUS, Richfield, Ohio, 1984 m. liepos mėn. I dn., bilietai 
gaunami: 

CLEVELANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119. Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119. 

OnCAGOJE: p. p. Varnelių "Gifts International" krautuvėje, 2501 
West 71st St, Chicago, 111 60629, tel. (312) 471-1424. 

TKETRON: visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk Dance 
Festival. 

BILIETU KAINOS: $1400 $10.00, $7.00 ir $5.00. 
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau kaip 
25 bilietus 3 anksto per Coliseum gaus $2.00 nuolaida nuo 
kiekvieno bilieto. 

IŠKILMINGO B A N K E T O BILIETAI 
SUSIPAŽINIMO VAKARAS, birželio 30 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro 

Cleveland Public Auditorium. Kaina $4.00. 

BANKETAS įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square viešbutyje. 
Kaina: $27.00. 

JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: $13.00. 
BILIETUS PLATINA: 

Ona Jokūbafttan* - (216) 481-7161 
9000 Hadden Rd, Eudid, Ohio 44117 

Romas Zonka — (216) 371-0130 
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118 

Bilietus užsakant paltu, čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festival, 
Inc. ir pridėti sau užadresuota voką su pašto ženklu. 

Bilietu Platinimo Komisija 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
i r k i t u s kraš tus 

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

KX>OO0OOO<>0<>0<K>OO0<>OO0<><>©<> 

19 — 20 — 30% pigiau mokėsite IU 
apdraudę, nuo ugnies ir automobilio 

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

S 2 0 8 H W. 95th Street 
>oooooooooooooo<xx>oooooooo< 

V A L O M E 
K I L I M U S I B B A L D U S 

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

TeL — B E 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — TeL 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiti 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarkttas — Vertima* 

BELL REALTY 
I . BACEVIČIUS 

6529 S Kedzie Ave.—778-2233 
•HntiiHHiummuiiHimiiiHiinmimim 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

MNItlIimilllllllllllllllllllllilIMinilllllllM 

LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 688 psl., 
kieti viršeiiai. Viršelis ir iliustracijos 
— seseles Mercedes. Išleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Tabnan 
Ave., Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
Chicago, IL 99829 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllIlUIIIUlUIIIIIM 

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 
Tai graži monografi ja , kurio

je sukaupta daugel io autorių i s 
torinė medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, tu
ri d a u g i l iustracijų, 252 psl. 
Kieti viršeliai . Iš le ido Kražiš
kių sambūris , Cbicagoje 1983. 
Spausdino D R A U G O spaustuvė. 
Kaina s u pers iunt imu 13.50 dol. 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

DRAUGAS, 4545 W- 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i i mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2901 W. 99 St., Chicago, IL 90629 

S I U N T I N I A I I L I E T U V Ą 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantlnaa 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
S E R A P I N A S — TeL 636-2960 

>oooooooooooooo<x>oooooo<xxx 

iimiimiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

THE FORTY YEARS 
OF D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Valinor* 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bolevičios 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.95 

Si |domi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 S t . 

Chicago, I1L 60628 
lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apd rauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tel. — W A 5-806S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiinii 
RICHARD SCARRY 

MANO ŽODYNAS 
Sis daugespalvis iliustruotas leidi

nys lietuvių ir anglų kalba IlI-ji lai
da, paruoštas specialistų pedagogų, 
jau yra gautas "Drauge". Jau praėjo 
visi metai kaip II-ji laida buvo iš
parduota. Žodyną išleido JAV LB 
švietimo taryba 1984 m. Kaina su 
persiuntimu $11.50. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiimiiiHiiiiiii 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL S76-1882 arba 376-5996 

X X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 6 9 St., tel . 776-1486 

K X X > 0 0 0 0 0 0 > ' > 0 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 { 

Perskai tę "Draugą* 

ki t iems pas iskai tyt i . 

duokite 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

RYTŲ LIETUVA 
rinkinys 

Istorinių bei etnografinių studija. 
Suredagavo 

ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

STUDIA UTUANICA IV 
Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimą 
$16.25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

iiiimiiiiiiimiiimimiminiitmiimiiHHii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai. 
aos yra visiems prieiname* 



NEPAMIRŠKIME LIETUVOS 
IR JOS ATEITIES - JAUNIMO 

''" Denverio, Colorado, Tautinių šokių grupė 
Vytautu fteliajum 

0 
• < : . ' • 

.Rūta" su savo šokių mokytoja Antanina Bulotiene ir 
E.M. 

MŪSŲ DIENOS 
KALNŲ PAPĖDĖJE 

Važiuojame j Littleton, 
Coloradd, Denverio priemies
tį, pas sesytę ir jos šeimą, 
švęsti Šeimos šventės. Tokią 
turim tradiciją, kad švenčių 
progomis susitinkame. 

Suradome besišypsančius 
Šeimininkus ir pas juos jau at
važiavusį jauną lietnvj. Sta
las padengtas skanumynais, 
lauke saulutė šviečia, žavi die
na; nuotaika puiki, kalboms 
temų daugybė. 

Neilgai trukus mintys pasi
siūta į artėjančią-septintąją 
laisvųjų Lietuvhį'Tautinių šo
kių šventę. Ir, rodos, laiko jau 
ne taip daug liko iki to didžio
jo įvykio. 

Denverio Tautinių šokių 
grupė „Rūta" irgi vyks j tą 
šventę. „Rūta" buvo, įkurta 
1976 metais Vytauto Belia-
jaus, pastangomis, o nuo 1978 
metų tos grupės šokių moky
toja yra Antanina Bulotienė, 
kuri tais metais iš Connec-
ticut valstijos atvyko gyventi į 
Denverį. Šokių grupės ad
ministracinius reikalus tvar
ko Arvidas Jarašius. 

„Rūtos" šokėjų sąlygos ge
rokai skiriasi nuo kitų šokių 
grupių narių. Čia yra erdvė, 
dideli nuotoliai, šokėjams ten
ka j repeticijas suskristi iš to-
linMr' vietovių! Kad ir Algis 
Liepas, kuris dabar gyvena 
Laramie, Wyoming valstijoje. 
Į repeticijas keliaudamas, į 
vieną pusę keliauja automobi
liu net apie dvi su puse valan
dų... (Ir retai kada pralei
džia repeticijas!) Kristina Stei-
kūnaitė ir Paulius Mikele
vičius atvyksta iš šiaurėje nuo 
Denverio esančio Fort Collins 
— tai ir vėl 70 mylių ilgumo 
kelionė į vieną pusę. O iš Gree-
ley vietovės keliaujantis Rimas 
Vaitaitis su Barry Anderson 
irgi suvažinėja apie 140 my
lių kiekvienai repeticijai ar 
pasirodymui. Kitiems šokė
jams kelionės kiek trumpes
nės (15 ar 20 mylių): iš Boul-
der — Kristina Mickutė, iš 
Golden — Andrea Švedaitė, iš 
Westminster — Arvidas J ira-

Š1U8. 
Nors kiek vyresnio am

žiaus, bet nė kiek ne mažesne 
energija ir pasiryžimu ap
dovanota antrosios kartos lie
tuve Bronė Feliss šoka grupė
je -su didžiausiu entuziazmu! 
Vedėta Malašauskaitė ir kiti 
šokėjai ir šokėjos įsijungia į 
grupės veiklą, kai tik sąlygos 
leidžia. 

Yra pasitaikę, kad šokėjas į 
pasirodymą atvyksta 70 my
lių, dalyvauja programoje, 
pašoka apie 15 ar 20 minučių, 
persirengia ir vėl išvyksta na
mo... ir vėl 70 mylių kelio... 

Tokioms sąlygoms esant 
dažniausiai ir jaunimo tėvai 
aktyviai dalyvauja šokių gru
pės gyvenime. 

Stepas ir 2enia Steikūnai, 
nors patys ir nešoka, bet jų dvi 
dukros yra šokėjos — Monika 

rį nuo Clevelando skiria dido
kas nuotolis, susijęs su 
didesnėmis kelionės išlaido
mis, tai šį kartą kai kurie gru
pės nariai į šokių šventę vykti 
negalės, nors šiaip jie yra ak
tyvūs to junginio šokėjai. 

Bet ir metų bėgyje „Rūta" 
yra gerokai užsiėmusi. Labai 

Iš Lietuvos bėgdami pasiža
dėjome jos nepamiršti ir atvy
kę užsienin visokeriopai jai 
padėti. Pasižadėjome visi kaip 
vienas būti jos ambasado
riais. Praėjo 40 metų. Visi, pa
lyginti gerai įsikūrėme, o dau
gelis mūsų net labai gerai 
ekonomiškai susitvarkę. Užsi
auginome vaikus ir juos iš
mokslinome, tik, deja, didelė 
jų dalis, mokslus baigę, šali
nasi nuo lietuviško darbo, ir 
lietuvybė darosi jiems sveti
ma. 

Pasišventusių • mokytojų dė
ka kūrėme mokyklas, ruošėme 
mokytojų ir tautinių Šokių kur
sus. Didelio būrio idealistų dė
ka ruošiame Dainų ir Šokių 
šventes. Pastarosios ypatin
gai daug padeda mūsų jauni
mui išsilaikyti sąmoningais 
lietuviais. Šventei pasiruošti 
jie įdeda labai daug darbo ir 
lėšų. 

Septintajai šokių šventei 
rengimo komitetas finansuo
ja Argentinos, Brazilijos ir Va
karų Vokietijos šokėjų grupių 
keliones, kurios dėl infliacijos 
yra labai brangios. Tačiau ge
raširdžių lietuvių dėka mes jau 
baigiame sutelkti lėšas. Šven
tė meniniu ir organizaciniu po
žiūriu bus ir didinga ir labai 

šių kelionei šiai būtinai tauti
nei pareigai atlikti? Kas dar 
neapsirūpinote bilietais į šven
tę, paskubėkite juos iš anksto 
įsigyti. Ypač į banketą ir jau
nimo balių, nes ten jau labai 
mažai bilietų beliko. I šventę 
bilietus dar galėsite nusi
pirkti Koliziejuje. Tie bilietai 
visi labai geri, nes matomu
mas visur be išimties labai ge
ras ir akustika puiki. 

Atvykę į Šokių šventę pa
bendrausite su seniai nebema
tytais draugais, susipažinsite 
su naujais ir drauge visi pra
leisite labai malonias kelias 
valandas besižavėdami mūsų 
liaudies kultūriniais perlais — 
šokiais, gražiai suaranžuota 
muzika ir skambiais jungtinio 
choro balsais. Šventė bus 
mums visiems tautinio atsi
naujinimo diena, kurią ir jau
nimas ir vyresnieji labai ilgai 
minėsime. Šventėn neatvykę 
iš gailesčio grauš pirštų na
gus. 

Svarbiausia, atliksime sa
vo, kaip lietuvio ambasado
riaus, pareigą, parodydami 
svetimtaučiams mūsų puikų 
tautinį susipratimą ir solida
rumą Lietuvai, mūsų jauni
mui ir tautinei kultūrai. 

TŠK. 

ir Kristina. Jiedu visuomet dažnai jiem tenka pašokti Va-
mielai talkininkauja — mora
liai ir finansiniai — reikalui 
atsiradus. 

Stasys ir Elena Mickai, ku
rių dukra yra „Rūtos" šokėja, 
grupės reikalais nuoširdžiai 
domisi, jie prisijungė ir prie 
lietuvių choro, kuris neseniai 
pasirodė programos metu. 

Su gailesčiu iš Denverio bu
vo išlydėti Romas ir Laima 
Predkeliai ir jų dukra Rūta, 
kuri kelerius metus šoko su 
„Rūtos" grupe. Tarnyba iškė
lė juos į Los Angeles miestą, 
bet Rūta netrukus atvyks į 
Denverį paskutinėms repetici
joms ir su Denverio „Rūta" 
pasirodys Clevelande šokių 
šventėje. 

Pažymėtina yra Urbonų šei
ma, visi keturi šeimos nariai 
yra „Rūtos" šokėjai — Benius 
ir Irena ir jų dvi dukros Tesą 
ir Vida. Jie irgi yra mūsų cho
ro dalyviai. 

Lygiai taip pat ir Mikelevi
čių šeima — irgi visa dalyvau
ja „Rūtos" gyvenime. ,Visi ke
turi yra šokėjai ir grupės 
nuolatiniai rėmėjai, Algis ir 
Adelė ir jų sūnūs Paulius ir 
Tadas. , 

Grupės mokytojos šeima 
nejučiomis yra įtraukta į „Rū
tos" veiklą, domisi visokiau
siais tautinių šokių reikalais. 
Antanina Bulotienė pralei
džia daug laiko planuodama 
visą veiklą, daug valandų rei-

sario 16-tosios proga, ar tai 
D e n \ e r y j e a r Omahoje , 
Nebraskoje, Phoenixe, Arizo
noje jau net du kartus ir dvi. 
kelionės iiuomotais automobi
liais nuvežė juos į Los Ange
les. Jie visuomet gražiai pasi
rodo Vytauto Beliajaus 
„V ilties" žurnalo Šventėse. 
Mielu noru pasirodo amerikie
čiams, kai tik proga pasitai
ko-, kaip pvz. Larimer Sum-
merfest — Denverio miesto 
centre. 

„Rūtos" šokėjų junginys yra 
būdingas tuo, kad didelė dalis 
jų šokėjų yra tos grupės na
riai nuo pat jos veiklos pra
džios. Aišku savaime, jie yra 
gerai išmokę šokius šokti ir 
tas palengvina visos grupės 
darbą ir juos visus smagiai 
nuteikia pasirodymų metu. 
Mums teko ne kartą juos ste
bėti šokančius viešuose pasi
rodymuose ir visuomet džiau
gėmės jų nuoširdžiomis 
pastangomis visus šokius kuo 
gražiausiai atlikti! Pažymėti
na, kad po tokių pasirodymų 
ateina prie „Rūtos" amerikie
čiai ir pasididžiuodami pareiš
kia esą antros ar trečios kar
tos lietuviai ir daug klausinėja 
apie grupės darbą ir pasirody
mus, apie Denverio Jietuvius ir 
apie Lietuvą! 

Pagalvojus, kas gi* tuos vi
sus šokėjus išlaiko krūvoje ir 
duoda jiems ištvermės ir noro 

graži. Tačiau blogai pasirody- "^ 
sim prieš Baltųjų rūmų ir ki
tus aukštus valdžios pareigū
nus, jei nepripiloysim erdvaus 
ir puikiai įrengto Koliziejaus 
svečiais. 

Nusikalsite prieš Lietuvą ir 
jps ateitį — jauriįmą jeigu jūs 
į tą šventę neatvyksite. Ne
jaugi pagailėsite laiko ar gra-

L I E T U V O S 
I S T O R I J A 

Red. A. ŠAPOKA 

Švietimo Ministerijos kny
gų leidimo komisijos leidi
nys, Kaunas 1936 m. 

7 ~= r~T~ T~.—I 7~ Perspausdinta. Kieti virtu jiems linkime laimingos ke- „ .. . r . 
lionės ir gražaus pasirodymo Sėliai, 050 psl. Kama SU 
Clevelando Taktinių šokių persiuntimu $18.50. 
šventėje! Jums visiems, mieli 
„Rūtos" šokėjos ir šokėjai, lin- Užsakymus siųsti: 
kime kuo geriausios sėkmės! «DBAŪGAS» j g p W 6Srd gfc, 
Jumis didžiuosimės ir smar
kiai plosime! .>. .. . CMcago, Itt. 60629 

Evelina Masiokienė . 

PA DĖKA 
Nuoširdus* ačiū visiems, kurie , netekus mylimo vyro 

A . f A . B E N E D I K T O , 
atsilankymu koplyčioje, dalyvavimu gedulingose pamal
dose, užuojautos žodžiu ar raštu pareiškimu, gėlių ko-
plyčion atsiuntimu, šventų Mišių už mirusio sielą užpra-
šymu, Jo vardo įamžinimu Lietuvių Tautiniame Fonde, 
garbės sargybos ir atsisveikinimo pravėdinau (Korp! Neo-
Lithuania), karsto nešimu, maldomis, palydėjimu į amži
no poilsio vietą, ir bet kuriuo kitu būdu palengvinusiems 
mano ir kitų mūsų šeimos narių liūdesį ir skausmą. 

Adelė Simonaitienė 

* -

kia skirti repeticijoms, o dar atstovauti Lietuvai ir jos žavie-
kai kada ir juostas reikia pa
dėti išausti ar tai tautinių dra 
bužių siuvimo reikalais patar
ti. Šioje Tautinių šokių 
šventėje jai teks eiti ir vyriau
sios šokių vadovės padėjėjos 
pareigas. Sūnus Rimas palydi 
grupės pasirodymus akordeo
no muzika; jis palengvina 
pasiruošimo valandas, lydė
damas ir repeticijose rodomus 
žingsnius „gyva" muzika. Šei
mos galvai neretai yra tekę 
parūpinti juostelių muziką rei
kalui pasitaikus. O dukra Al
dutė, kuri šiuo metu išsikėlė 
gyventi ir dirbti į New York 
City, šioje šokių šventėje pasi
rodys su New Yorko žinomąja 
grupe vardu „Tryptiniu". 

Denverio „Rūtos" repetici
jos paprastai vyksta sekma
dienio vakarais, dabar jau nuo 
4 iki 9 vai. vakaro, o paskuti
nės trys repeticijos tęsis net 
nuo pirmos iki devintos valan
dos. Visi šokėjai renkasi Wa-
shington Parko Community 
Center patalpoje, Denverio 
pietinėj daly. 

Tai jau antroji „Rūtos" ke
lionė į tautinių šokių šventę 
(prieš tai jie dalyvavo šeštojoj 
šventėj Chicagoje 1980 me
tais). Labai gaila, kad Denve-

siems tautiniams šokiams, pri
ėjome išvadą, kad turbūt vie
na iš svarbiausių priežasčių 
yra jų visų bendravimas, susi
tikimai su žmonėmis ir gal ly
giai svarbu kelionės ir išvy
kos į kitus miestus, į 
pasirodymus ar kad ir Tauti
nių šokių šventes. 

Kur jie bevyktų, juos visur 
labai nuoširdžiai ir vaišingai 
lietuviai pasitinka. Parsivežta 
daug malonių atsiminimų ir 
nuotraukų. Aišku, ir šposų, ir 
juokų! Mums pasakojo, kad 
vienoje iš tokių kelionių vie
name automobilyje buvo kum
pis, o kitame atsirado norin
čių jo paragauti — taigi du 
automobiliai išsirikiavo greti
muose keliuose, iš abiejų au
tomobilių pro atdarus langus 
pasimatė iškištos rankos ir 
vikriai perkėlė kumpį į lau
kiančią saują!.... Viską gali
ma išspręsti, jei reikia! Ir 
pasakotojas pridėjo, kad žmo
gus, kuris savo mašinoje va
žiavo iš paskos — pirmai pro
gai pasitaikius mūsų šokėjus 
kuo greičiausiai pralenkė... 

Daug planų turi Denverio 
..Rūta" šių metų rugsėjo ir 
spalio mėnesiams ir jau net 
1985 metams. Tačiau šiuo me-

BĖGOME NUO TERORO 
B tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PRUNSKIS 
Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 

įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti j šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 
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DRAUGAS, antradienis, 1984 m. birželio mėn. 12 d. 
* 

A.f A. 
JOHN C. WESBAR 

Gyveno Cov;n t̂on, Ohio. Anksčiau gyveno Chicagoje, Mar-
quette Parko ap>;.:;kė.ie. 

Mirė birželio 9 d., 1984 m.., sulaukęs 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann Marie (pagal tėvus 

Mechlin), 2 dukterys: Stella, žentas Jerome Fiessinger, ir Helen. 
žentas dr. Vincent Grebliūnas, sūnus Albert ir marti Bess Wesbar, 
10 anūkų, 20 proanūkų. ir kiu giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienj. birželio 13 d Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 2mona, dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai 
ir proanūkai. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack :r Sūnūs. Tel. 737-1213. 

A. f A. 
DR. BRONIUI BEINORIUI 

mirus, nuoširdi užuojauta žmonai Al
donai ir artimiesiems. 

ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 
MOTERŲ PAGALBINIS VIENETAS 

A. f A. JUOZUI BAGDANSKIUI 
mirus, nuoširdžią uiuojautę reiškia jo žmo
nai Birutei, dukrai Ramunei, sūnui Alvy
dui ir ]ų šeimoms bei artimiesiems 

A. TUMOSA ir L.V. GRAŽIULIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREK T ORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai I.A 3-0440 ir l \ 3-9652 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas- Y Ards 7-1741-2 
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1 GINTARAS TAUTVYTIS | 

| Gyvenimas okupuotoje Lietuvoje | 
E Komunistų propaganda ir tikrovė 5 
I Leidėjų žody rašoma, kad "Sos knygos rankrašti* gautas ii = 
3 Lietuvos prieš keletą metų. Autorius yra baigės aukJtaJi mokslą, gerai j | 
3 susipažinęs su Sovietų s-gos komunistų partijos programa Kelis sykius g 
3 buvo kalintas ir kentėjęs Sfi>ire. Gintaras Tautvytis (slapyvardis)... S 
H Autorius knygą rase slaptai, rizikuodamas vfel patekti i Kalėjimą, 5 
§ Sibirą ar net gyvybes netekti'*. E 
= teleido Pasaulio Lietuvių archyvas, II-ji laida. Chicago. m. g 
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STEPONAS C. LACK ir SONŪS 
LACKAVvTCZ 

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

Tel. — 974-4410 

E Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 
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x D a i v a K. Vala i ty tė , Gra
žinos ir a. a. Juozo R. Valaičio 
jauniausia duktė, baigė Illi
nois universiteto medicinos fa
kultetą ir birželio 8 d. gavo 
daktaro diplomą. Daiva Va
laitytė šiuo metu po studijų pa
ilsi, o paskiau pradės reziden
ciją. 

x Algis Vileiš is , dominin-
konių seserų mergaičių aukš
tesniosios mokyklos chemijos 
mokytojas VVillmete, yra pa
rinktas chemijos kursams, ku
rie vyksta Hope College, Hol-
land, Mich. Kursai rengiami 
National Science Foundation 
organizacijos. Mokytojai kur
sams buvo atrinkti po raštiš
ko patikrinimo. A. Vileišis dar 
gavo 1000 dol. premiją. 

x Lo re t t a T. Grisma-
n a u s k a i t ė baigė Illinois uni
versiteto medicinos laborato
r i jos m o k s l u s ir gavo 
bakalauro diplomą. Taip pat 
Illinois universiteto terapijos 
skyrių bakalauro laipsniu bai
gė I n d r ė J u r k š a i t y t ė . 

x Lietuvių Agronomų są
j u n g o s tradicinė gegužinė šie
met bus birželio 24 d. 1 vai. p. 
p. Faustinos ir Mečio Macke
vičių sodyboje Lockporte, 111. 
Gegužinė bus bet kokiam orui 
esant, nes patalpos yra pa
kankamai didelės. 

x asaui io Lietuvių Ka
ta l ik ių organizacijos žinios, 
praeitų metų nr. 2 ir šių metų 
nr. 1, išėjo iš spaudos ir pasie
kė „Draugo" redakciją. „Ži
niose" yra informacijų apie 
moterų veiklą praeitais me
tais ir šių metų pradžioje. Lei
džiamos 239 St. Joans Ave., 
Yonkers, N. Y. 10704. 

x Kun. J . Domeika , Tuc-
son, Ariz., kun. L. Dieninis, 
Harrisvile, Mich., kun. John 
Bacevičius, Kintyre, North 
Dakota, kun. K. Ruibys, Day-
tona Beach, Fla., Vacius Priž-
gintas, Los Angeles, Cal., V. F. 
Beliajus, Denver, Colo., S. 2a-
deikis, Bay Harbor IsL, Fla., 
Stasys Dimgaila, Hot Springs, 
Ark., F. Urbelis, Melrose Park, 
111., Pr. Polteraitis, St. Peters-
burg Beach, Fla., A. Pažiūrie-
nė, Agoura, Cal., Antanas Va
laitis, Eastlake, Ohio, M. 
Kudirka, London, Kanada, J. 
Povilaitis, Omaha, Nebr., Bri
gita Tamošiūnas, Petersburg 
Beach, Fla., A. Skėrys, Wood-
stock, Ct., grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. La
bai ačiū. 

x S tan ley Yurkus , Chica-
go, 111., mūsų garbės prenume
ratorius ir rėmėjas, kartu su 
prenumeratos pratęsimu at
siuntė ir 25 dol. auką. S. Yur-
kų ir toliau laikome garbės 
prenumeratorium, o už para
mą tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius i r Eugenija 
Bl ins t rubai . O a k Lawn, II.. 
atšventę 50 metų vedybinę 
nę sukaktį, lankėsi „Drauge", 
įsigijo naujausių leidinių už di
desnę sumą, pratęsė prenume
ratą ir pridėjo 25 dol. auką. Br. 
ir E. Blinstrubus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
rėmimą lietuviško žodžio ta
riame nuoširdų ačiū. 

x PARDUODAMI CON-
DOMINIUM BUTAI prie 
Harlem Ave. ant 64 Place. Mo
kėjimai $320.59 į mėnesį. Ne
reikia jokio pradinio įmokėji-
mo. 
Mar ius Kiela — 737-1717. 

fsk.). 

x Dr. Vilius Mikaitis. be
veik prieš metus atidaręs savo 
savarankišką gydytojo prak
tiką Lemont, 111., netoli Ateiti
ninkų namų, šeimos medici
nos k l in iko je sus i laukė 
lietuvių ir amerikiečių tarpe 
sėkmingos praktikos dėl tiks
lios diagnozės nustatymo ir 
rūpestingo gydymo. Sūnaus 
profesiniu pasisekimu džiau
giasi dr. Viliaus mama Lena, 
brolis Hermanas, sesuo Ania 
ir žmona Violeta, kuri dr. Vi
liaus studijavimo metu medi
cinos mokykloje sugebėjo de
rinti šeimos reikalus. Taip pat 
dr. Viliaus pasisekimu džiau
giasi ir Violetos tėvai Alė ir 
Stasys Briedžiai. Naujas gy
dytojas skelbiasi ir „Draugo" 
gydytojų skiltyje. 

x Dr. .Jonas Prunskis iš
vyko į Europą, kur Belgijoje 
dalyvaus otolaringologų kon
grese, lankysis Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Prancūzijoje. Grįš 
į Denverį, kur dar gilinsis sa
voj otolaringologijos (ausų, no
sies, gerklės ir plastinės chi
rurgijos) specialybėj bei 
pradės dėstyti šią šaką jau
nesniems studentams Colora-
do universitete. 

x Algis š i las , baigęs poli
tinius mokslus Chicagoj ir gy
venąs pas tėvus Brighton Par
ke, išvyko dešimčiai savaičių 
padirbėti Jungtiniam Pabal-
tiečių komitete Washingtone, 
D. C. Jis dirbs kartu su latvių 
ir estų jaunuoliais. A. Šilas 
yra veiklus Chicagos lietuvių 
gyvenime, ypač jaunimo veik
loje, bendradarbiauja ir lietu
viškoje spaudoje. 

x Stanley Balzekas I I I iš
skrido į Europą, kur lankyda
mas įdomesnes vietas išbus 
aštuonetą dienų. 

x Rašytoja Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, Valencia, Cal., 
Ben Dunda, Cicero, 111., Euge-
nia Pakulis, Rehoboth Beach, 
Delaware, Kazys Stašaitis, 

Dvariono suitoje buvo dar CHICAGOS 2INI0S 
daugiau įvairumo, kai pasiro-

Šv. Kryžiaus bažnyčioje buvo pašventintas Vil
niaus Aušros Vartų švč. Marijos paveikslas. 

Nuotraukoje — dalyvių dalis, priekyje — dr. Vy
tautas Tauras su žmona. _. _«. _ . 

Nuotr. P . Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS DARIAUS 
GIRĖNO MOKYKLOJE 
Mokslo metai Dariaus Girėno 

dė dvaro damos: D. ir R. Pajė-
daitės, M. Mega, R. Saunders, 
K. ir N. Truškūnaitės. Gausią 
grupę sudarė „jaunos ponios". 
Jų vaidmenį at l iko M. 
Cunningham, A. Gaižiūnaitė, 
D. Genčiūtė, M. Harris, A. Juš
kaitė, K. Juršėnaitė, A. Kos-
mopuolos, N. ir R. Papalino. A. 
Prialgau8kaitė, Gr. Robles, L. 
Stankiewicz, L. Braun, R. Žu
kauskaitė. Dvariškių vaidme-
ny J. Banys, E. ir S. Juškai-
čiai, kuniga ikš t i s — D. 
Acceturo, kunigaikštienė E. 
Acceturo. Priedo balerina V. 
Karosaitė ir dar pasirodė ke
lios jos grupės šokėjos ameri
kietės. 

Visas šis pastatymas paro
dė J. Puodžiūno studijos pajė
gumą, kad jis įstengė pri
traukti ne vien lietuviukus, bet 
ir amerikiečius. Sceną išpuošė 
dail. S. Ramonas ir P. Usval-
tas, apšvietimą tvarkė A. 
Aleknaitė. 

J . Puodžiūno studijai tai bu
vo sėkmingas pasirodymas, o 
šokėjų tėvams, giminėms ir ki
tai publikai — malonus spek
taklis. 

Dvariono suita ilga ir su-
tienės. Jiems buvo įteikti mo- skaitė sekretorė A. Katelienė. 
kyklos baigimo pažymėjimai ir J is susirinkimo priimtas kaip 
knygos — Amerikos Lietuvių skaitytas. Vicepirmininkas Jo- kurdamas jai choreografiją J. 
Bibliotekos naujausias leidi- nas Stankus pasakojo įspū- Puodžiūnas parodė daug sū
nys, kun. S. Ylos paruoštoji džius iš Southvvest Neighbor- manumo. Meniškai stipresnės 

lituanistinėje mokykloje buvo Konstantimo M. "Čiurlioniomo- hood Fed." susirinkimo,0 kuris buvo paaugesnės, be t"gau" 
baigti šeštadieni, gegužes 19 d. n o g r a f i j a 

Ir šią paskutinę dieną moki- Tr^mpu ž o d ž i u m okyklą bai-
niai,kaipiprasta,9val.rytorin- g u s i u s ^ ^ m o k k l o 8 m o k i . 
kosi i klases. Pamokų nebebu- n i u s i r r n o k y t oju . S veik inoTėvų 
vo, tiktrumpabaigiamųmokslo k o m i t e t o p i r m . d r A . Vygantie-
metų apžvalga, pasiektų laimė- n ė Q k o m i t e t o n a r ė d a i L Ramin. 
jimų įvertinimas Mokytojams 
išdalinus pažymėjimus dar va
landėlę pabendrauta, vienų ki
tiems palinkėta malonių atos
togų, išreikštos viltys ir vėl 
susitikti rudenį, tik jau aukštes
niame skyriuje. 

10:30 vai ryto visi mokiniai, 
mokytojai ir tėvai iškilmingam 
mokslo metų užbaigimo aktui 
rinkosi Jaunimo centro mažojo
je salėje. Iškilmės pradėtos 8-tą 
skyrių baigusiųjų mokinių įžy-
giavimu. Visų dalyvių ploji
mais sveikinamas šaunus ab-

ta Lapšienė visoms mokyto
joms įteikė po žydinčių gėlių 
vazonėlį. 

Mokyklos kapelionas kun. J. 
Juozevičius ragino branginti 
lietuvių kalbą,kuriątėvynėjeat-
kakliai naikina okupantas. Pri-

vyko balandžio 29 d. Hyatt Re- siausiai aplodismentų susi-
gency viešbuty. Susirinkimas laukė mažiausios, kurių tarpe 
buvęs labai įspūdingas. Daly- buvo net ketverių metų. 
vavę daug organizacijų iš Chi- Programa pasižymėjo muzi-
cagos apylinkių. Daug televi- kos ir Šokio įvairumu. V.Karo-
zijos stočių bei radijo. saitės pasirodymas scenoje 

Pirm Z. Mikužis pranešė, drauge su jos grupe parodė 
kad Chicagos meras VVa- profesionalinę šokio meno 
shingtonas nori pertvarkyti nuotaiką. 
seniūnijų ribas, nes praėję rin
kimai parodė, kad juodie
siems ir rudiesiems esančios 
ribos buvo nepalankios. Ieš-

J . P r . 

minė, kad lietuviai ok. Lietuvo- k o m a būdų susilpninti Vrdo-
je džiaugaisi mūsų pastango- i y a k bloką. Pirm. Z. Mikužis 
mis išlaikyti savo kalbą ir kovo- kalbėjo apie vargus, prašant 
ti su nutautimu. leidimo Lietuvių festivaliui, 

Septintojo skyriaus mokinių kuris bus birželio 23 d.. Chica-
vardu kalbėjo Dailė Grigaitytė, g o je 69 gatvėje. Yra prašyta 
o linkėjimus mokyklą baigų- daug žymių svečių. Jau gauta 
šiems perskaitė Kristina John-

Detroit,~Mich., J . Bacevičius, solventų dešimtukas-penkios įoaait^Mokyklį baigumųvar-
Toronto, Kanada, Augustinas du kalbėjo Danguolė Vilutytė. mergaitės ir penki berniukai už-
Žigaitis,' Št. Petersburg" Beach, ėmė salė priekyje jiems skirtas S į ^ S ^ į ^ l į į i į S * n e 
Ha., Anna Naujokaitis, New vietas; per r-nus praėjusius t i k a š t u n t ą s k y r i ų b a igėvienais 
Lisbon, Wisc, Jonas Kontri- metus jie stebėjo kitus mokyklą penketukais, bet ji per visus aš-
mas, Centerville, Mass., V. Le
vickas, Crown8ville, Md., V. 
Rakauskas, Melrose Park, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka. Labai ačiū. 

baigiančius, o šiemet, pagaliau, tuonerius metus lituanistinėje 
patys užeme garbingas bai- mokyklojenėrakitopažymioga-
giantiems skirtas vietas. ^ k a i p t l k k e t u s . 

Mokyklosvedėjasmok. J.Pla- I š k i l m e s t u ž o d ž i u b a i g . 
čas pasveikino visus dar vienus d a m a s m o k v k l o s v e d ė j a 8 m o k . 
mokslo metus užbaigus. Pasi- j p i a č a s p a k v i e t ė visus sugie-

x Kris t ina Lapienė, Tm- džiaugė nauja absolventų lai- d o t i U e t u v o s h i m n ą . 
ley Park, 111., Pranas Sapalas, da. Linkėjo smagių užsitamau- P o i š k U m i ^ m o k i n i a i ^ 
Lemont, 11., grąžino laimėji- tų vasaros atostogų ir ragino žoįklases.kurTėvųkomitetobu-
mų šakneles, pridėjo po J. u aoi. vasarą nenutraukti draugystės 
auką ir palinkėjo geriausios su lietuviška knyga, 
sėkmės ir ištvermės dirbant Klasių mokytojos iškvietė ir 

garbės pažymėjimus įteikė 

A R A S 
Ib-iiglniiM- ir taisoni*- \ ISŲ rūšių 

>'i tuk-tu |>;it vrimu rsam> I 
ip'lr jin-? i l'.its prižiūriu darbą 

AR\VI>\s klU.A 
737-1717 

lietuvišką darbą. Labai ačiū. 

x Inž. A. Tornau, Chicago, 
111., Henrikas Laucius, Oak 
Lawn, 111., A. Bakšys, W. Hart
ford, Ct., Vylius Nastopka, 
Baltimore, Md., M. J. Valiuke 
vičius, Sun City, Cal., Halina 
Bagdonienė, O. Arlauskas, 
Juozas Karazija, B. Prial-
gauskas, J. KapaČinskas, Chi
cago. 111., Ona Miklas, Great 
Neck, N. Y., E. A. Rašytinis, 
Rediord, Mich.Peter Pecenkis, 
Elizabeth, N. J., K. Narkevi
čius, Arlington, Mass., K. Me-
reckis, St. Petersburg Beach, 
Fla., M. ir P. Vilučiai, Frank-
furt, 111., G. Petkus, Glendale, 
Cal., Jonas Strijauskas, St. Pe
tersburg, Fla., Balys Semaš
ka, New Britain, Conn., grąži
no laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

x KASA, Lietuvių Fede
ra l inė Kredito Unija prane
ša naujas Marąuette Parko įs
taigos valandas. KASA bus 
atdara kasdien nuo 10:00 ryto 
iki 6:00 vakaro. Ketvirtadie
niais iki 7:00 v. v. Šeštadie
niais nuo 10:00 iki 1:00. KA
SOS adresas 2615 W. 71st 
St. te l . 737-2110. Cicero įs
taiga atdara antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 3:00 iki 
6:00, šeštadieniais nuo 10:00 
iki 12. Cicero adresas 1445 
So. 50th Avenue, tel. 656-
2201 . 

tek.). 

vo pavaišinti „hamburgeriais" 
ir minkštais gėrimais. Tėvai gi 
vaišinosi Tėvų komiteto II-ja
me aukšte paruošta kavute ir ap

moksiu ir geru elgesiu pasižy- ž i ū r ė j o 2 0 3 k a m b j r e n g t ą tėvų 
mėjusiemsmokiniams.Taippat k o m i t e t o p r avestos kultūrinės 
buvo įteiktos piniginės premi- p r o g T a r n o s m okinių darbų pa
jos 7-to skyriaus linksniavimo 
konkursą laimėjusioms moki
nėms — Vaivai Vygantaitei ir 
Kristinai Johnsonaitei. 

Po vieną scenon buvo pa
kviesti mokyklą baigusieji: 
Danguolė Vilutytė, AldonaNor-
kutė. Melisa Mackevičiūtė, Eri
ka Arminaitė, Gabrielė Armi
naitė, Saulius Modestas, Vilius 
Niaura, Vytas Lapenas, Linas 
Paulius ir Paulius Daniliaus-

rodėlę. 
Prieš išsiskirstant vasaros 

atostogoms, trumpam posėdyje 
mokytojai ir Tėvų komitetas ap
žvelgė praėjusių mokslo metų 
pasisekimus ir nesėkmes bei ap
tarė ateinančiųjų planus. 

NAMU SAVININKŲ 
VEIKLA 

pasižadėjimų iš buv. merės 
Jane Byrne, Edv. Vrdolyak, 
sen. Frank Savicko, aid. Ed. 
Burke ir Fr. Brady. Yra gerų 
atsiliepimų iš buvusių lietuvių 
festivalių. Buv. mere J. Byrne 
sakė. kad lietuvių festivalis 
yra didžiausias ir tvarkin
giausias iš visų Chicagos tau- Linda Burbienė dainuoja Montes-
tinių mažumų. Komitetas sten- s o r i v a i k u namelių baliuje, 
giasi, kad viskas pasisektų. ISTORIJOS D R A U G I J O S 

Dr. Edmundas Vižinas skai- SUSIRINKIMAS 
tė paskaitą apie kraujo spau
dimo įtaką žmonių sveikatai, Draugijos susirinkimas vy-
paryškindamas skaidrėmis. k o gegužės 25 d. A. Rūgytės 
Atsakinėjo į klausimus. Žmo- b u t e - Susirinko nemažai na-
nių susidomėjimas buvo dide- riu- n e s visiems buvo įdomu 
lįS- pasiklausyti, ką papasakos M. 

Susirinkimo dalyviai džiau- Drunga, dalyvavęs Politinių 
gėsi žiniomis, girdėtomis susi- studijų konferencijoj gegužės 
rinkime, ir dr. Vižino turinin- n » 12 <*• New Yorke. Belau-
ga paskaita. Dėkingi pirm. J. kiant prelegento buvo išklau-
Mikužiui ir valdybai, kad rū- syta reikalų vedėjos A. Rūgy-
pinasi žmonių sveikata. Kitas tės pranešimų. J i pranešė, kad 
susirinkimas bus birželio 15 d. birželio 6 d. numatomas išva-

Stasys Pa t l aba žiavimas — gegužinė Beverly 
Shores dr. J. Račkausko rezi-

P A R O D O S KULTŪROS 
CENTRE 

Chicagos miesto kultūros 
centre, 78 E. Washington, bir
želio mėnesį vyksta kelios pa
rodos: dabarties italų daili
ninkų, Jacąueline Moses, C. 
Quesado8 nuotraukų, Illinois 
dailininkų, laimėjusių premi
jas. Tame kultūros centre ro
domi filmai, o birželio 2, 6,13, 
20 ir 27 d. bus koncertai. 

DIDYSIS FONTANAS 
Didysis Chicagos Bucking-

h a m fontanas Grant parke, 
atidarytas trečiadienį. Veiks 
kasdien nuo 11:30 iki 10 vai. 
vak. Paskutinę kiekvienos die
nos veiklos valandą bus ap
šviestas spalvotomis švieso-
mis. Fontanas veiks visą 
vasarą, iki Darbo dienos rude
nį. Jo veikimui panaudojama 
1.5 mil Talionų vandens. 

PARDUODA 
SEMINARIJĄ 

Vincentiečių De Andreis se
minarija atiduodama parda
vimui. Čia yra 233 akrai že
mės , bažnyčia , mokyklų 
rūmai. Nuosavybė vertinama 
5,9 mil. dolerių. Šioje bažny
čioje Lemonto apylinkių lietu
viai keletą metų turėdavo pa
maldas. 

duota eiga. Reikia ieškoti pa
galbos ir paramos mažų tautų 
atstovybėse. Jis pasiūlė to
kiais klausimais kreiptis į 
Amerikos misiją, o ne į Vals
tybės departamentą ir jis pa
dėsiąs. 

Buvęs Lenkijos ambasado
rius Japonijoj dr. Rurarz, iš 
ten pabėgęs į JAV kalbėjo 
apie lietuvių lenkų santykius. 
J i s palankus lietuviams ir Vil
nių pripažįsta Lietuvai. Jo 
nuomone padėtis turi greitai 
pasikeisti: ar vakarai pasi
duos, arba karas, ar sovietai 
subyrės iš vidaus. Daug dėme
sio sukėlė kalbos apie Sovietų 
nusižengimus Helsinkio ak
tui. 

Antrą dieną konferencija 
buvo tęsiama apie Jaltos susi
tarimą. Įdomūs buvo apie OSI 
specialių investigacijų įstai
gos klausimai. Apie tai infor
mavo latvis Ivars Berzins. Vi
sa medžiaga ateina ne iš 
Izraelio, bet iš Sovietų, kurie 
turi daug tarnautojų jiems dir
bančių. 

Buvo kalbama ir svarstoma 
apie pabaltiečių veiksnių veik
los koordinavimą. 

Konferencijai pasibaigus bu
vo kun. K. Pugevičiaus, Lietu
vių Informacijos centro įstei
gėjo, pagerbimas. 

Po paskaitos buvo paklausi
mų ir pasisakymų prie A. Rū
gytės paruoštų užkandžių. 

S. J . 

PUODŽIŪNO BALETO 
STUDIJOS VAKARAS 
Jaunius Puodžiūnas dirba su 

savo baleto studijos moki
niais. Buvo galima matyti jų 
vakare birželio 2 d. Jaunimo Marąuette Parko Lietuvių 

kas Kiekvienas buvo asmenis- namų savininkų susirinkimas centro salėje. Pagrindinės pro-
kai pasveikintas mokyklos ve- vyko gegužės 18 d. parapijos gramos dalys buvo dvi : Pet-
dėjo mok. Juozo Plačo, 8 sk. salėje. Susirinkimui pirmmin- nukas ir vilkas (Prokofjevo 
klasės auklėtojos mok. Eugeni- kavo Zigmas Mikužis, sekre- muzika) ir Mažoji suita (Dva-
jos Bielskienės ir Tėvų komiteto toriavo Angelė Katelienė. Pra- nono). Scenoj pasirodė apie 
pirmininkės dr. Austės Vygan- eito susirinkimo protokolą 35 baleto mokyklos auklėti

niai. Pirmoj daly buvo Petras 
— S. Juškaitis, paukštelis — 
R. Saunders, antis — K. Truš-
kūnaitė, katytė — M. Mega, 
vilkas — S. Juškaitis, medžio
tojai: M. Cunningham, Z. Du-
bauskaitė, N. Truškūnaitė, o 
senukas — pats J. Puodžiū
nas. 

Programos atlikėjuose buvo 
pastebimas pažangumas. So
lo ir grupiniuose šokiuose 
daug figūrų. Jautėsi J. Puo
džiūno choreografijos išradin
gumas. Gerą įspūdį darė sce
nos paruošimas — trobelė, 
medis, augalai ir žiedai. Pa
statymas įdomus vaikams ir 
nenuobodus suaugusiems. Mu
zikos palyda buvo sudaryta 
melodijas įrašius į juosteles. 
Cin nat»lV;«« * oi..*,--

Dr. V. Nemickas ir jo žmona aiflkina Širdies veikimą Dariaus 
ir Girėno mokykloje. 

Nuotr. Ramintos Lapšienė* 

dencijoj. Visuotinis metinis su
sirinkimas , kaip visiems ži
noma, praėjo gerai, laimėjimai 
davė apie 2 tūkst. pelno. Į 
draugiją įstojo naujas narys 
Povilas Labanauskas. Knyga 
apie šv. Kazimierą jau baigia
ma spausdinti. 

Baigiant pranešimus atsi
rado ir laukiamas prelegentas 
„Draugo" redaktorius Myk. 
Drunga. Jis išsamiai ir įdo
miai papasakojo apie Politi
nių studijų konferenciją, ku
rioj dalyvavo Pasaulio, JAV, 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės ir Jaunimo sąjungos at
stovai. Pirmą dieną konferen
cija vyko Estų namuose 
Manhatane, antrą — Kultū
ros židinyje. Abi dienos buvo 
įdomios, buvo gerų kalbėtojų 
ir diskusijų Pabaltijo valsty
bių klausimais. 

JAV ambasadoriaus pava
duotojas prie Jungtinių Tautų 
dr. J. Sarzono (jis yra kubie
tis, pabėgęs iš Kubos), gerai 
supranta Pabaltijo valstybių 
padėtį, bet jis nusivylęs Jung. 
Tautomis ir sakė nesą galimy
bių iškelti Pabaltijo klausimo 
J. T., nes ten JAV neturi daug 
galios ir tam klausimui nebus 

Advoka ta s 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, fJL 60629 

TeL — 776-5162 
Kasdien 9—6 va i vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAiTIS 
6?47 S. Kedzie Avenoe 

Chicago. IL 60629 
TftL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
fieštad. 9 v. r. iki 1 v&L d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jotie Blvd., Sulte 364 
Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofs. 325-3157 
Tel. Bes. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


