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I š pedagogo u ž r a š ų 

Baudžiauninkai 
(Tęsinys) 

Ar mes tikime tuo, ką skelbia
me? Kuo įtikinėjame vaikus, 
savo mokinius? Ar tikime taip 
vadinama komunistine mora
le, kuri visur, kur tik įsigali, 
gyvenimą paverčia morali
niais griuvėsiais? Ar tikime 
socialine lygybe ir teisingumu, 
kai milijonai žmonių įbaudžia-
vinti kolchozuose, uždaryti ver
gų stovyklose, ištremti už 
įsitikinimus; kai valstybiniai 
darbdaviai į nieką neatsižvelg
dami gali tvarkyti visų dirban
čiųjų darbą ir atlyginimą, kai 
liaudies uždirbtus pinigus gali 
švaistyti kur nori ir kaip nori, o 
pačius žmones palikti skursti; 
kai tuo pačiu metu valdančioji 
klasė, komunistiniai feodalai, 
ypač jos viršūnė skęsta pertek
liuje ir prabangoje? Ar tikime 
tarybine demokratija, žodžio, 
sąžinės ir kitomis „laisvėmis", 
kai patys net nekaltą kritinę 
pastabėlę bijomės garsiai 
pasakyti? 

Jei ne t ik ime, t a i kodėl 
meluojame sau ir, svarbiausia, 
t a ip vergiškai pak lusn ia i 
stengiamės tuo įtikinti tuos 
jaunus, patiklius žmones, melu 
užteršti jų protus? 

O jei tikime? Tada dar 
blogiau: esame jau dvasiniai 
ligonys, luošiai, su perfiltruo
tais smegenimis, kuriems net 
du kart du jau ne keturi! 

Ar mes, mokytojai, pagalvo
jame, ar susimąstome, kokį 
vaidmenį Šiandien vaidiname 
likiminėje tautos kovoje, kokią 
atsakomybę nešame prieš isto
riją? Visa tai, ka s dabar pas 
mus vyksta, gali turėti lemia
mos reikšmės visai mūsų 
tautos ateičiai. Lietuvių tauta 
šiandien yra pastatyta prieš 
dilemą žūti ar išlikti. Esame 
įmurkdyti į baisų tautų lydy
mo katilą, kuriame plūduriuo
ja jau ne vienos tautos tik liku-
čiai. Esame nuodijami baisiais 
moraliniais nuodais. Prievar
ta brukama svetima ideolo
gija. Ir visiškai neturime teisės 
pasirinkti ne tik politinį 
s ava rank i škumą , bet net 
p a s i p r i e š i n t i m o r a l i n i u i 
blogiui. 

Tautoje yra jėgų, kurios 
priešinasi šiai slinkčiai į 
pražūtį. Tauta instinktyviai 
jaučia kas neša ja i pražūtį ir 

ginas i visais imanom»i« 
būdais. Tačiau šis pasiprieši
nimas yra daugiau gaivališ
kas, tuo tarpu kai priešingos 
jėgos veikia planingai ir 
organizuotai. Jų įrankiais yra 
visos oficialios instancijos, jų 
tarpe ir mokykla. Šalia neutra
laus tikslo — dėstymo, jai yra 
pavesta įskiepyti mums sveti
mą ideologiją. Pats didžiau
sias krašto pavergimas įvyks
ta ne tada, kai svetima 
valstybė įveda savo kariuo
menę ir palieka garnizonus, bet 
tuomet, kai iš tautos sąmonės 
išdildomas laisvės ir sava
rankiškumo troškimas. Tikroji 
okupacija yra tada, kai okupuo
jama ne tik teritorija, bet 
žmonių širdys ir protai. 

Militarinei krašto okupa
cijai įvykdyti rusai pasitelkė 
stribus. Dvasinei okupacijai 
vykdyti nusisamdę mus, moky
tojus. Mums, mokytojams, 
šiandien pavesta iš jaunosios 
kartos, iš vaikučių širdžių rauti 
tai, ką jiems įdiegė tėvai, ką 
nuo amžių vertino ir brangino 
visa tauta. Mes klusniai trypia
me visas vertingiausias savo 
krašto tradicijas, tyčiojamės iš 
švenčiausių savo mokinių 
įsitikinimų, spjaudome į tautos 
praeitį, iki koktumo lanksto-
mės pric-s visokius mums pakiš
tus „didvyrius", „išvaduoto
jus", naujai sukurtus dievukus. 
Bijomės atviriau pasakyti 
s ava rank i škesnę mintį, o 
gyvenimo patirties neturin
čius vaikus prisispyrę įtikinė
jame, kad gyvename pačioje 
la isviausioje ir demokra
tiškiausioje šalyje. Į mūsų 
rankas atiduotus vaikus mes 
ruošiame ne savo tautai, bet 
svetimos imperijos valdo
vams. Ruošiame jiems patiki
mus pavaldinius, net būsimus 
janyčarus, kuriuos vėliau galės 
siųsti pavergti kitų tautų (kaip 
šiandien jau vyksta Afganis
tane). 

Taip, norėdami ar nenorė
dami, bet šiandien mes esame 
valdžios įrankiai, svetimos, 
mūsų tautą pavergusios valsty
bės, samdiniai, jos užmačių ir 
tikslų vykdytojai. 

Bet nuo mūsų daug priklau
so, kokiais įrankiais būsime: 
gerais ar blogais. 

P. Savėnas 

Žadėjo judinti 
Pabaltijo bylą 

E u r o p o s E k o n o m i n ė s 
Bendruomenės kraštuose bir
želio 17 vykusiais naujojo 
E u r o p o s P a r l a m e n t o 
rinkimais buvo susidomėjęs ir 
pabaltiečių jaunimas, siekęs 
r inkiminėje kampani jo je 
supažindinti visuomenę su 
Pabaltijo kraštų laisvės byla 
ir paremti pabaltiečiam palan
kius kandidatus. Anglijos 
pabaltiečių jaunimo inciaty-
va, pirmininkaujant lietuviui 
Vidui Puodžiūnui, Londone 
b u v o s u r e n g t a s p a u d o s 
konferencija, kurioje daly
vavo keli britų liberalų parti
jos kandidatai. Jų vardu 
kandidatas Fryer užtikrino, 
kad britų liberalų partija per 
savo išrinktuosius deputatus, 
ketina ir ateityje Europos 
parlamente kelti Pabaltijo ir 
kitų Rytų Europos tautų laisvo 
aps isprendimo klausimą, 
smerkt i tuose k raš tuose 
v y k d o m u s p a g r i n d i n i ų 
žmogaus teisių pažeidimus. 
Pabaltiečių jaunimas, iš savo 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Po piktos demokratų pim.inių rinkimų kampanijos, partijos veikėjai siekė 
vienybės ir susiklausymo. Senatorius Edward Kennedy nuvykoj Minnesota ir 
paskelbė, kad jis remia ir kitus ragina palaikyti buvusio viceprezidento Walter 
Mondale kandidatūrą į prezidento vietą. 

Pasimatymas valst. 
departamente 

pusės, paragino visus kandi
da tu s i r toliau . paremti 
Europos parlamento praėju
sių metų pradžioje priimtą 
rezoliuciją Pabaltijos kraštų 
la i svės klausimu, imtis 
konkrečių žygių, kad šiai 
rezoliucijai būtų duota eiga. 

Kuba stiprina 
gynybos jėgas 

H a v a n a . — Kubos valdžia 
paskelbė dekretą, kuris įveda 
karinio apmokymo pamokas 
visiems Kubos vyrams. Visi 
turės vieną sekmadienį per 
mėnesį praleisti kariniuose 
pratimuose. Šitokie pasiren
g imai g in t i tėvyne esą 
reikalingi dėl JAV karinės 
grėsmės. 

Visi kubiečiai turės mokėti 
šaudyti, kasti apkasus, įreng
ti požemines slėptuves. 

— Argentinoje buvo suimtas 
buvęs prezidentas Roberto Vio
la, kuriam valdant daug argen
tiniečių opozicijos narių dingo be 
žinios. 

Su Pavergtųjų Europos Tau
tų delegacija prof. dr. Bronius 
Nemickas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
komisijos narys, atstovau
damas šioms organizacijoms, 
1984 m. birželio 13 d. lankėsi 
Valstybės Departamente. 

Delegaci ją (ją s u d a r ė 
Korbonski, Nemickas, Kvetko, 
Busch, Visoianu ir Petkov) 
priėmė Europos reikalams 
sekretoriaus pavaduotojas 
Mark Palmer. Priėmimo metu 
n u o š i r d ž i o j e d v a s i o j e 
išsiaiškinta eilė klausimų: 
pažiūra į sankcijas Lenkijai, 
Sovietų atsisakymas dalyvau
ti Olimpiadoj, pareiškimas 
ryšium su Pavergtųjų tautų 
savaite ir kt. Apžvelgdamas 
dabartinę padėtį pavergtoje 
Lietuvoje, Br. Nemickas pabrė-

Vokiečiai laukia 
vizų R. Berlyne 

Bona. — Vakarų Vokietija 
uždarė duris Rytų Vokietijos 
piliečiams į savo diplomatinę 
misiją Rytų Berlyne. Pasku
tiniu metu atstovybėje jau 45 
rytų vokiečiai pasiprašė poli
tinės globos, atsisakydami iš 
ambasados išeiti, kol jiems 
nebus d u o t a s l e id imas 
emigruoti j Vakarus. Penkta
jame ambasados aukšte pabė
gėliai jau kelios savaitės gyve
na susispaudę, laukdami 
derybų tarp Vakarų ir Rytų 
Vokietijų rezultatų. 

Vakarų pasiuntinybė dabar 
priima interesantus kieme 
esančioje, stiklu aptvertoje, 
įstaigoje. Aplinkui patruliuoja 
Rytų Vokietijos milicininkai. 

Šiais metais Rytų Vokietija 
išleido apie 24.000 vokiečių į 
Vakarus. Nelegalūs bandy
mai išvažiuoti gali pakenkti 
abiejų šalių specialiems santy
kiams, pareiškė Bonos užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas. 

žė sustiprintą sovietizaciją ir 
8ugriežtintą terorą, ypač prieš 
pogrindžio spaudą ir religiją. 
Taip pat nurodė okupantų 
pastangas, sunaikinusias Hel
sinkio Sutarimų stebėjimo 
grupę, ir siekiančias likviduoti 
Katalikų komitetą tikėjimo 
teisėms ginti. Be to, atkreipė 
dėmesį į pastarojo meto areštus 
ir sunkią politinių kalinių, ypač 
Viktoro Petkaus ir Vytauto 
Skuodžio, būklę. Užsiminė ir 
Sovietų uždraudimą užsienyje 
apmuitintų siuntinių į Pabal
tijo kraštus siuntimą. Sekreto
riaus pavaduotojas atsaky
damas teigė, kad Pavergtųjų 
tautų savaitės proga būsią 
pakartotinai pareikšta Pabal
tijo valstybių neteisėtos sovie
tinės inkorporacijos nepripa
žinimas, o siuntų klausimas 
iškeltas Tarptautinėje pašto 
konferencijoje. 

Apie pasimatymą su Valsty
bės Departamento sekreto
riaus pavaduotoju Br. Nemic
kas painformavo Lietuvos 
atstovą Washingtone. 

Naujasis NATO 
gen. sekretorius 
Briusel is . — NATO valsty

bių organizacijos centre Belgi
joje pareigas perėmė naujasis 
generalinis sekretorius lordas 
Carringtonas, buvęs Brita
nijos užsienio reikalų minis-
teris. Buvęs sekretorius olan
das Joseph Luns vadovavo 
organizacijai 13 metų. 

Lordas Carrington perima 
pareigas organizacijai neleng
vu momentu. Vyksta ginčai 
dėl lėšų gynybos reikalams. 
Amerikoje atsiranda kritikų, 
kurie mano, kad europiečiai 
sunkiausią savo gynybos naš
tą palieka Amerikai. Nelengvi 
ir Vakarų santykiai su Varšu
vos pakto šalimis. Lordas 
Carr ington bus šeš tas i s 
NATO gen. sekretorius. 

— Nikaragvos sandinistų 
chuntos vadas Ortega lankosi 
Vengrijoje. 

— Vakar Cape Canaveral 
erdvės centre atrasti nauji „Dis-
covery" erdvėlaivio gedimai 
privertė kelionę į erdves atidėJtv 

— Šveicaruos parlamento 153 
atstovai (iš 200) pasirašė laišką 
sovietų aukščiausiajai tarybai, 
reikalaudami žmoniško elgesio su 
Sacharovų šeima. 

—Federalinis apeliacinis teis
mas nusprendė, kad negalima 
reikalauti iš teisingumo departa
mento, kad jis skirtų specialų 
prokurorą aiškinti, kaip demokra -
tų dokumentai pateko į respubli
konų partijos komiteto rankas. 
Tuo teismas panaikino žemes
niojo teismo sprendimą. 

— Salvadoro prezidentas 
Duarte mandagiai priėmė kandi
datą Jesse Jacksoną, tačiau pasa
kė, kad jo atvežti taikos siūlymai 
nėra jokia naujiena. Duarte pats 
derėsis su revoliucijos vadais, 
tačiau tik tuomet, kai jie padės 
ginklus, pasakė prezidentas. 

—JAV didieji bankai pakėlė 
paskolų nuošimčius iki 13 nuoš. 

— Vietnamas paskelbė, kad 
apie 29,000 vietnamiečių yra gavę 
leidimus išvažiuoti į Ameriką, 
tačiau Washingtonas verčia juos 
laukti, neišduodamas įvažiavimo 
vizų, laikydamasis nustatytų kvo -
tų, — 1,000 pabėgėlių per mėne
sį. 

— Lenkų Solidarumo pogrin
dis paskelbė Tarptautinei Darbo 
organizacijai, kad valdžios įsteig
tos darbininkų unijos yra silpnos. 
neturi narių ir visai neatstovauja 
darbininkų interesams. 

— Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
prezidentas Reaganas planuoja 
dar prieš rinkimus aplankyti 
Grenados salą. 

— K o m u n i s t i n i a i Perų 
teroristai praėjusį savaitgalį 
vėl nušovė 37 žmones. 

— Miunchene vyksta tarptau
tinis gamtosaugos įstaigų atsto
vų suvažiavimas. DalyvaujaJAV 
EPA administratorius Ruckel-
haus ir sovietųJuri Izrael. Amen -
koje šešios privačios gamtos 
globos organizacijos kaltina 
prezidentą Reaganą. kad jis nebu
vo draugiškas gamtos apsaugos 
grupėms. 

Prezidento kalba 
VVashingtonas. — Prezi

dentas Reaganas priėmė 
Baltųjų Rūmų sodelyje Ameri
kos jaunimo atstovus. Jis 
pasakė kalbą, kurioje nurodė, 
kad jis pasirengęs derėtis su 
sovietais dėl ginklų kontroles. 
Prezidentas priminė, kad jis 
siūiė Maskvai visai atsisakyti 
vidutinių nuotolių raketų. Jis 
siūlė vadinamą nulinę versi
ją, kurioje Amerika Europoje 
laikytų raketų „nulį" ir sovie
tai — „nulį". Maskva priėmė 
tik dalį to siūlymo, pareiškė 
Reaganas. Jie sutiko, kad mes 
turėtumėm „nulį". Kada 
Vakarai nurodė, kad mums 
sovietų raketų monopolis 
nepriimtinas, jie nutraukė 
derybas, atsistojo nuo stalo, 
pasakė prezidentas. 

Skolų problemos 
Car t agena . — Vienuolika 

Pietų Amerikos valstybių turė
jo finansų ministerių suvažia
vimą Kolumbijoje, svarstė sko-
lų u ž s i e n i o b a n k a m s 
problemą. Kitas skolininkų 
suvažiavimas įvyks Buenos 
Aires rugsėjo mėn. Nutarta 
bendromis jėgomis vesti dery
bas su Pasaulio banku, su 
Tarptautiniu Valiutos fondu 
dėl naujų sąlygų senoms 
skoloms grąžinti. Daugiausia 
skolų turi trys Pietų Amerikos 
valstybės: Meksika, Argen
tina ir Brazilija. 

Tuo skolų klausimu buvęs 
v a l s t y b ė s s e k r e t o r i u s 

Sacharovo gatvių 
pasiūlymai 

Briuselis. — Vieno Belgi
jos sostinės Briuselio rajono 
municipalitetas nutarė pava
dinti akademiko Andrei 
Sacharovo vardu alėją, kurio
je yra Sovietų Sąjungos amba
sada, jei sovietų valdžia toliau 
persekios Nobeko Taikos 
premijos laureatą ir jo žmoną, 
varžydama jų judėjimo laisvę. 
Belgijos socialinės krikščio
nių partijos jaunimas jau 
užklijavo visas senąsias alė
jos pavadinimo lenteles 
naujuoju akademiko Sacharo
vo vardu. Sovietų Sąjungos 
ambasada dėl to tuoj pareiškė 
griežtą protestą ambasados 
rajono municipalitetui, o taip 
pat ir Belgijos užsienio reika
lų ministerijai, laikydama 
nutarimą pakeisti alėjos 
pavadinimą Sacharovo vardu 
provokaciniu veiksmu. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Kongreso narys Elliott 
Lev i tas , a t s t o v a u j a n t i s 
demokratų partijai, pasiūlė 
Įstatymo projektą, numatantį 
pavadinti akademiko Andrei 
Sacharovo vardu tą sostinės 
Wa8hingtono gatvę, kurioje 
yra Sovietų Sąjungos amba
sada. Kongresmenas Levitas 
paaiškino, jog akademikas 
Sacharovas y ra žmogaus 
teisių ir laisvės simbolis ne 
tiktai pavergtiem žmonėm 
Sovietų Sąjungoje, bet ir 
visiem tiem žmonėm laisvame 
pasaulyje, kurie gėrisi jo drąsa 
ir ryžtingumu. Jo vardu 
pavadinus gatvę, kurioje yra 
Sovietų Sąjungos ambasada, 
pažymėjo kongresmenas, ir 
sovietai būtų priversti gauda
mi laiškus ir nurodydami 
ambasados adresą, kasdien 
prisiminti šį taurų žmogaus 
teisių ir laisvės gynėją. 
Respublikonas senatorius 
Grassiey, iš savo pusės, 
pasiūlė, kad Sacharovo vardu 
būtų pavadintos ir New Yorko 
bei San Francisco miestų 
gatvės, kuriose yra Sovietų 
Sąjungos konsulatai. 

Europos Rinkos 
vadų suvažiavimas 
Fontainebleau. — Prancū

zijoje vyko Europos Bendro
sios Rinkos valstybių vadų 
suvažiavimas. Prezidentas 
Mitterrandas papasakojo apie 
savo įspūdžius Sovietų Sąjun
goje. Buvo bandoma išspręsti 
Rinkos biudžeto problemas. 
Vadai, neradę atsakymo į 
ginčus dėl Britanijos kontribu
cijų sumažinimo, klausimą ati
dėjo ir paliko problemą užsie
nio reikalų ministeriams. 

Britanija tvirtina, kad jai 
uždėti mokesčiai — per dideli. 
Premjerė Thatcher reikalauja 
ne tik juos sumažinti, bet 
siekia atgauti anksčiau įmokė
tus pinigus. Jos nuomone. 
Rinka moka per dideles subsi
dijas ūkininkams, ypač 
Prancūzijoje ir Italijoje. Dėl. 
šių ginčų nepavyko susitarti 
buvusiuose suvažiavimuose 
Graikijoje gruodžio mėn. ir 
Belgijoje kovo mėn. 

Kis8ingeri8 rašė Chicagos Sun 
Times dienraštyje. Jis siūlo šį 
k laus imą . . s u p o l i t i n t i " , 
nepalikti jo vien bankinin
kams. Turi įsijungti ir Vakarų 
vyriausybės. Reikia paleng
vinti nuošimčių mokėjimo 
sąlygas. Reikia pripažinti, kad 
atsilikusios šalys negalės 
pradėti grąžinti skolų per šį 
dešimtmetį, ar dar ilgiau, rašo 
Henry Kissinger. 

Kai kurie JAV kongreso 
nariai nepritaria Washingto-
no 16-8108 gatvės vardo keiti
mui, kuris tik dar pablogintų 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
santykius. Senatorius Daniel 
Patrick Moynihan, demokra
t a s iŠ New Yorko, pasakė, kad 
j is , būdamas JAV ambasado
rius Indijoje, turėjo praktišką 
s u s i d ū r i m ą s u g a t v i ų 
pavadinimų keitimu. Kalku
tos miesto taryba pavadino 
gatvę, kur buvo JAV konsula
t as , nauju vardu — „Ho Chi 
Minh gatve". Tarp abiejų 
šalių vyriausybių tuoj atsira
do naujas šešėlis. Daktarui 
Sacharovui tokio memorialo 
nereikia, pasakė sen. Moyni
h a n . 

Neduoda lėšų 
kontrrevoliucijai 
VVashingtonas. — Senatas 

88-1 balsu nusprendė suskal
dyti du į vieną lėšų skyrimo 
projektą sujungtus klausimus: 
lėšas Amerikos jaunimui vasa
ros darbams ir lėšas Nikarag
vos laisvės kovotojams parem
ti. Pasiūlymą tuos du reikalus 
išskirti įnešė respublikonas 
senatorius Mark Hatfield iš 
Oregono, Debatuose kai kurie 
senatoriai įrodinėjo, kad lėšų 
s u s t a b d y m a s Nikaragvos 
sukilėliams atneš į visą 
Centrinę Ameriką komuniz
mą. 

Sen. Kennedy smerkė dvie
jų klausimų sujungimą. 
Nesąžininga, kad vyriausybė 
mums sako, jog jei norite dar
bų Amerikos miestų jaunimui, 
tai turite siųsti ginklus ir 
amuniciją Nikaragvos sukilė
liams, pasakė jis. Lėšų klausi
m a s Nikaragvos valdžios 
priešams buvo sustabdytas, o 
lėšos jaunų amerikiečių dar
bams — priimtas. 

Sen. Ed. Kennedy 
remia W. Mondale 
St . P a u l . — Demokratų par

tija siekia vienybės ir ją pade
monstruos savo konvencijoje, 
pasakė sen. Edward Kennedy, 
išreiškęs savo paramą kandi
datui j prezidento vietą VVal-
ter Mondale. Senatorius suor
ganizavo New Yorke Mondale 
susitikimą su sen. Gary Hartu 
privačiuoee biznieriaus Arthur 
Krim namuose. Krim esąs 
Mondale rėmėjas. 

Sen. Hart pareiškė VVashing-
tone, kad jis toliau lieka 
kandidatas, tačiau jis atsiėmė 
s av o re ika lav imus , kad 
demokratų vadovybė peržiū
rėtų kai kurias pirminių rinki
mų taisykles. 

Sen. Kennedy savo pareiški
me pabrėžė, kad atėjo laikas 
sustabdyti demokratų deba
tus ir pradėti debatus su 
Reaganu. Senatorius prisimi
nė artimą bičiulystę tarp 
Mondale ir savo brolio sen. 
Robert Kennedy. Jiedu senate 
daug metų sėdėjo šalia viens 
kito ir buvo geri draugai. 

KALENDORIUS 
Birželio 27 d.: Vladislovas, E-

ma, Gediminas, Norgaila. 
Birželio 28 d.: Irenėjus. Rėdą. 

Tulantas, Gaudė. 
ORAS 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29. 
Saulėta, temperatūra dieną 

'80 1., naktį 65 L 

» 
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LS SESERIJOS 
KONKURSUI PASIBAIGUS 

Ryšium sušv. Kazimiero — 
Lietuvos jaunimo ir lietuvių 
skautų globėjo 500 mirties su
kaktimi, LS Seserijoje buvo 
paskelbtas atitinkamas kon
kursas. Konkurso tikslas bu
vo paskatinti seses šios istori-

— 8 ir prit. skaučių' — 4.). 
Kernavės" tuntas Chicagoje 
(jaun. sk. — 13, skaučių — 1). 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
Chicagoje (ūdryčių — 8, jūrų 
jaunių — 6, jūrų skaučių — 4). 
..Aušros Vartų" tuntas Chica-

nės sukakties proga labiau goję (jaun. skaučių — 16, skau-
susipažinti su Lietuvos istori
ja, šv. Kazimieru ir jo gyventu 
laikotarpiu, su šio šventojo 
reikšme ir įtaka mūsų tautos ir 
lietuvių katalikų gyvenime. 
Buvo paruošti du atskiri kon
kurso projektai — jaunesnėms 
ir vyresnėms sesėms, o vado
vės raginamos įtraukti kon
kursą į praėjusios žiemos suei
gų programas, skatinti visas 
seses konkurse dalyvauti ir 
joms šiame užsimojime padė
ti. Visoms konkurso dalyvėms 
buvo numatytas ženkliukas, 
visuomet dėvimas prie unifor
mos, o konkurso laimėtojoms 
— numatytos premijos. Atsi
rado ir geraširdis mecenatas 
ženkleliams, tai įvairių kilnių 
užmojų rėmėjas (buvęs skau
tas) kun. dr. Juozas Prunskis. 

Iš įvairių vietovių gautomis 
žiniomis, vienetai daugiau — 
mažiau visi stengėsi konkurse 
dalyvauti, tik ne visi iš
tesėjo iki galo. Vienuose bu
vo pravestos specialios šv. 
Kazimiero sukakčiai paminėti 
sueigos, kiti dalyvavo viešuo
se visuomenės rengiamose 
minėjimuose, dar kiti į regu
liarias sueigas įjungė pasiruo
šimą konkursui. Deja, Seseri
jos k o n k u r s u i ve r t i n t i 
komisijoje užsiregistravo tik 
131 sesė: iš jų šakomis pasis
kirstė šitaip: — 46 jaun. skau
tės (paukštytės ir ūdrytės), 29 
skautės ir jūrų jaunės, 21 pri
tyrusi ir jūrų skautė ir šešios 
vyr. skautės. Deja, ne visos pa
žadą ištesėjo, nes iš 131 užsi
registravusios buvo gauti tik 
32 darbai iš kurių: 1 buvo bro
lio ir tapo persiųstas Brolijai, 
du puikiai atlikti darbai buvo 
kolektyviniai draugovių dar
bai ir todėl negalėjo būti už
skaityti (gaila!). Komisija 
skaitė ir įvertino likusius 29 
darbus šitaip: 

J a u n e s n i o s i o s 
skau t ė s : 

1 vieta — Danutė Genčiūtė 
ir Onutė Utz; abi iš Chicagos 
„Kernavės" tunto. 

2 vieta — Laura Lapšytė, 
3 vieta — Aidė Užgirytė; abi 

iš Chicagos „Nerijos" tunto. 
Skau tės : 

Būrelis O m a h o s s k a u t ų ir skauč ių , pi ldydami v ie 
n ą L.S. Seserijos-Brolijos ske lb to šv. Kazimiero 
konkurso re ika lav imą, a p l a n k o Šv. Kazimiero 

v a r d o bažnyč ią S i o u x City, Iowa . S u sveč ia is 
i lgametis t o s parapijos klebonas kun. S i m o n a s 
Morkūnas. Nuotr . J . Š a r k o s 

1 vieta — Sigutė Šnipaitė, 
„Laisvės Varpo" v-ja, Phil. 

2 vieta — Aida Mikučiaus-
kaitė. „Kernavės tuntas, Chi-
caga. 

3 vieta — Monika Jovai-
šaitė, „Laisvės Varpo" v-ją, 
P m l Prityrusios 

skautės 
1 vieta — Audra Dainoraitė, 

„Laisvės Varpo" v-ja, Phil. 
2 vieta — Viktorija Dantai-

tė, „Laisvės Varpo" v-ja, Phil. 
ir 

Renata Ramanauska i tė , 
„Aušros Vartų" tuntas, Chi-
caga. 

3 vieta — Vija Bublytė, 
„Neringos" tuntas Clevelan-
de. 

Vyr. skau t ė s 
2 vieta — Birutė Šnipaitė, 

„Laisvės Varpo" v-ja, Phil. 
Konkurse dalyvauti užsi

registravo šie vienetai: „Gabi
jos" tuntas Detroite (jaun. sk. 

čių — 8 ir prit. skaučių — 1). 
„Neringos" tuntas Clevelande 
(jaun. sk. — 5, skaučių — 5 ir 
prit. sk. — 2). „Laisvės Var 
po" vietininkija — Philadel-
phijoje (jaun. sk. — 2, skaučių 
— 2, prit. sk. — 2 ir vyr. sk. — 
1). „Baltijos" tuntas Bostone 
(jaun. sk. — 2, skaučių — 2 ir 
prit. sk. — 2). „Romuvos" vie
tininkija Omahoje (prit. skau
čių — 4). „Palangos" vietinin
kija New Jersey (jaun. sk. — 2 
ir skaučių — 1). „Rambyno" 
vietininkija (skaučių — 3). 
„Širvintos" — „Nemuno" tun
tas Hamiltone (prit. skaučių — 
4). „Palangos" vietininkija — 
Sao Paulo, Brazilija (skaučių 
— 7 ir prit. sk. — 1). „Šatri
jos" vietininkija Hartforde 
(vyr. skaučių — 6). Viso užsi
registravo vienetai iš 13-kos 
vietovių JAV-»8, Kanadoje ir 
Brazilijoje. 

Darbus konkursui prisiuntė 
tik šešių vietovių vienetai: 
„Nerijos" tuntas Chicagoje, 
„Laisvės Varpo" vietininkija 
Philadelphijoje, „Neringos" 
tuntas Clevelande, „Baltijos" 
tuntas Bostone, „Kernavės" 
tuntas Chicagoje ir ,Aušros 
Vartų" tuntas Chicagoje. Iš 
darbus atsiuntusių vienetų pir
mavo „Nerijos" jūrų skaučių 
tunto „Ventės" laivas, iš ku
rio 20 narių konkurse daly
vauti užsiregistravo 14 sesių, o 
darbus atsiuntė 12 (8 ūdrytės 
ir 4 jūrų jaunės). 

Visiems konkurse dalyva
vusiems vienetams artimiau
siu laiku bus pasiųsti konkur
se dalyvavimo ženklai. 

KVIESLYS I 
STOVYKLAS 

Ar Jums įkyrėjo vasaros me
tu nuobodžiauti? Ar norite 
smagiai praleisti laiką drau
gų tarpe? Ar norite susipažin
ti su kitais bendraamžiais iš 
įvairių vietovių? Ar patinka 
gamta ir grynas oras? Jeigu 
atsakėte taip į vieną ar dau
giau šių klausimų, tai šis 
straipsnelis yra skirtas jums; 
o jeigu atsakėte — ne, tai, vis-
tiek, skaitykit toliau, gal kas 
nors jus sudomins. Taip, čia 
yra oficialus kvieslys į visas, 
ypač skautų, stovyklas, kurių 
šįmet yra nemažai. Reikia tik 
pasirinkti į kurią norite vykti, 
užsiregistruoti ir važiuoti (ir 
žinoma, pinigus sumokėti). Vi
siems yra garantuojama gerai 
suplanuota stovyklinė dieno
tvarkė, įskaitant iškylas, 
skautoramas, laužus ir šo
kius, ir puiki stovyklinė nuo
taika. Kartais, bet ne visuo
met, pasitaiko stovyklose 
blogesnis oras, bet talentin
gos ir kantrios vadovės turi 
paruošusios ir planą „B" — ką 
daryti ir kaip užimti visus 
skautukus lietučiui lynojant. 
Atsimenu vieną tokį laužą, ku
ris įvyko virtuvės pastogėj. 
Turėjo vykti viskas po atviru 
ir žvaigždėtu dangumi, bet 
užėjo baisi audra ir pradėjo la
bai smarkiai lyti. Sušlapo ne 
tik sesės bėgdamos į pastoge, 
bet ir visos laužo malkos. Nie
kas nenorėjo ir negalėjo dar ei
ti miegoti, tai gudrios vadovės 

visą laužą pravedė po stogu. 
Po visų baimių ir ašarų, visos 
dainavo, juokėsi, šypsojos. 
Dar šiandien su šypsena atsi
menu sesių vadovių suvaidin
tą dainelę „Tur malūninks tris 
dukras". Taigi matote, kad 
vadovai įgyvendina skautų 
įstatus ir visuomet būna pasi
ruošę. Tai labai svarbu žinoti 
vykstant į įvairias stovyklas 
— yra svarbu žinoti, kad ne
paisant sąlygų vienokiu ar ki
tokiu būdu būsite užimti. 

Stovyklose yra visiems vis
ko po truputį: jeigu tau patin
ka plaukti, tai yra specialiai 
skirtas maudymosi laikas; jei
gu mėgsti rašyti, tai stovyklos 
laikraštėliui visuomet reikia 
talkos; jeigu nori tinklinį žais
ti, tai yra sporto šventės; jeigu 
nebijai prieš kitus pasirodyti, 
tai reikia tik pasirodymus lau
žui paruošti; jeigu patinka dai
nuoti ar nori išmokti naujų 
dainų, yra dainavimo laiko
tarpis; o jeigu nori gauti skau
tiško patyrimo yra pionerija 
(vartų statymas ir palapinių 
papuošimas), įvairios skau-
toramos ir žinoma, iškylos, ku
riose atsiras ir kelių ženklai ir 
morzės laiškai ir žingsnių 
skaičiavimai. Tai, kaip matot, 
programos įvairios ir daug 
apimančios — kiekvienas tu
rėtų rasti bent po vieną daly
ką kuris jam patiktų, prie ku
rio galėtų prisidėti. Kartais 
reikia atlikti ir tokius darbus, 
kurie beveik niekam nepatin
ka — dirbti virtuvėj, išvalyti 
prausyklas, prižiūrėti švarą 
rajone. Tačiau net ir šie 
„nemalonumai" greit praeina, 
nes su daina ir šypena viskas 
įmanoma. Virtuvėj daug kar
tų girdėjau ir pati dažnai dai
navau: „tas puodas, tas puo
das, kai žiūri vis juodas ir 
šveist nesiduoda, oi,oi!" 

Kur kitur, jei ne stovyklose 
galite išmokti tokias dainas 
kaip „Afrikoj kur tik pažiūri" 
ir „Ėjo jaučiai į ganyklą"; ar
ba tokius šūkius, kaip „Flea" 
ir „Tango" (pastebėkit kiek 
daug čia lietuviškumo), arba 
kaip vengti baisiosios šluotos, 
kaip „pulti" kitas stovyklas 
kad tavęs nepagautų? 

Be to, reikia vykti į stovyk
las, jeigu dėl ko kito, tai bent 
pasigailėti vadovų, kurie taip 
sunkiai dirbo stovyklą ir išky
las planuodami, kad jų pa
stangos nebūtų veltui. 

I stovyklas galite užsiregis
truoti per savo tuntininkus ar 
vietininkus, (juk jie viską ži
no). Jeigu norite pamatyti, 
kaip laužai liepsnoja vaka
ruos, tai reikia važiuoti į 
Ramiojo vandenyno stovyklą 

Resolute Camp, Bolton, 
Massachusšetts, vyksta At
lanto rajono skautų stovykla, 
o jeigu stovyklauti savaitę y ra 
perdaug, ta i Camp Wandalee, 
Pelee Island, Ontario (Kana
doje) vyksta Clevelando 
„Neringos" ir „Pilėnų" tuntų 
savaitgalinė stovykla rugp. 
24-26 d. Jeigu norite ne tik 
skautiško patyrimo, bet pasi
tobulinti lietuvių kalboj, tai 
rugp. 18-24 d. vyksta LSS 
Lituanistinis seminaras, Cle
velande, St. Joseph Christian 
Life Center. Jeigu norite 
pamatyti ir Kanados miškų 
bei kanadiškos saulės, tai bro
liai ir sesės kanadiečiai mielai 
kviečia nuo liepos 28 — rugp. 
11 d. praleisti kelias dienas su 
jais XXI stovykloj — gražioj 
Romuvoj. Rugp. 19-26 d. Dai
navos stovyklavietėj (Michi-
gane) bus Akademikų stovyk
la „Mūsų Vytis". Čia vyks 
kiekvienai dienai skirtingos 
temos programa, bus paskai
tos ir pasirodymai, suvažiavi
mai ir susipažinimai, fuksų 
diena ir formali vakarienė, 
sueigos ir simpoziumai. (Cia 
bus labai smagu — aš tą ži
nau, nes pati padedu šią sto
vyklą ruošti). 

VADOVYBĖS 
RINKIMU 

PREZIDIUMO 
ATSIŠAUKIMAS 

V a d o v y b ė s r i n k i m ų 
prezidiumo nariai džiaugiasi 
grąžinamais registracijos ir 
kandidatų siūlymo lapais, ir 
daugelio brolių ir sesių pasi
sakymais. Labai malonu, kad 
jau užsiregistravo visi Austra
lijos ir Europos broliai ir se
sės, ir beveik visi „kanadie
č i a i " . E i n a l a i š k a i iš 
Clevelando, Los Angeles, Det
roito, Bostono... 

Bet kur gi mūsų Chicaga?! 
Turime tik bene 5% atsakymų 
iš mūsų tokio artimo ir gau
saus būrio, ir nežinome kodėl? 
Tad ir raginame visus pabus
ti, ir įvairiais keliais ir būdais 
(paštu, dviračiais, autobusais, 
pėsčiomis) pristatyti užpildy
tus registracijos, kandidatų 
siūlymo ir pasisakymų lapus. 

Skubėkite! Prezidiumas rū
pinasi, laukia ir iš anksto dė
koja. 

VYKIMAS | STOVYKLĄ 

Šių metų Chicagos tuntų 
stovykla įvyks Rako stovykla-

Taiei matot - vra iš ko v i e t ė J e n u 0 l i e P o s 7 d - i k i l i e P° s 
y r a ' k ° 21 d. Adresas: 1918 East pasirinkti ir šis sprendimas 

dabar lieka Jūsų rankose. Aš 
žinau, kad šitą perskaitė, tuo
jau bėgsite pas tuntininkus ir 
užsiregistruosite dalvvauti 
bent vienoje šių stovyklų. Ši 
savo kvietimą baigsiu dainos 
žodžiais: 

Vis pirmyn, dainelė 
skamba, 

Mes koja — kojon stovyklos 
link. 

Iki pasimatymo bent vienoj 
iš šių įdomių ir įvairių stovyk
lų! 

Vis budžiu! 
u.sl. fiL R. Likanderytė 

Red. pas taba: Norint vykti 
į kitas (ne savo vieneto) sto
vyklas, reikia pranešti ir gau
ti sutikimą iš savo tuntinin-
ko,-kės, vietininko,-kės. 

STOVYKLOS 

Liepos 7-21 d. — Chicagos 
skautų ir skaučių stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, 
Mich. 

Liepos 7-14 d. „Ąžuolo" ir 
„Gintaro" vadovų,-vių mokyk
los Californijos skautų stovyk
lavietėje. 

Liepos 14-28 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono sto
vykla, Rambyno stovyklavie
tėje Californi joje. 

Rugpjūčio 18-26 d. -
Rambyną prie Los Angeles Atlanto rajono skautų,-čių sto-
miesto; kuri įvyks liepos 14-28 vykia Resolute Camp, Bolton, 
d.; jeigu norite gauti tikrai 
skautiško patyrimo ir pasi
ruošti vadovavimui reikia va
žiuoti į „Ąžuolo" ir „Gintaro" 
vadovų,-ių mokyklas Califor-
nijoj nuo liepos 7-14 d.; jei įdo
mu pamatyti ir daugiau su
žinoti apie Michigano miškus, 
reikia važiuoti į Rako stovyk
laviete, kurioje šįmet stovyk
laus B tuntai nuo liepos 7-21 d. 
Jeigu Michiganas per toli, ar 
per arti, tai rugp. 18-26 d. 

Mass 
Rugpjūčio 19-26 d. — ASS 

stovykla „Mūsų Vytis" Dai
navos stovykloj, Mich. 

Rugpjūčio 2 4 - 2 6 d. -
Clevelando "Neringos" ir "Pi
lėnų" tuntų savaitgalio sto
vykla Camp VVandalee, Pelee 
Island, Ontario. 

Kanadoje 
Liepos 2 8 - rugpjūčio 11 

d - — XXI stovykla Romuvoje. 

Havvley Road, Custer, MI 
49405. 

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

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

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

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

Prašoma pasiimti po vieną 
lagaminą, lovutę ir mieg
maišį. Bagažas sužymimas 

„Aušros vartai" — geltona, 
„Kernavė" — žalia, 
„Nerija" — mėlyna, 
„Lituanica" — raudona. 
Kelionė autobusu į abu 

galus 45 dol. 
Autobusu nevykstantiems 

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

STOVYKLŲ LANKYMAS 

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

Chicagos skaučių-skautų 
tuntni 
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12-^-6:30; ieit tik susitarus. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
D A N T y GYDYTOJAS 

Tel . 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

0r. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St . Chicago 
Tel . 778-5099 

Vai . p a g a l sus i tar imą. 
24 vai „ansvvering s " Tel. 242-3846 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurg i ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

OH 735 4477 »»! 246 0067 artu 246 6i>8. 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BU1LDIN'. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2FJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p:rm irketv 12—4) 

e — 8 antr 12—c.penkt 10—12. 1—o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic-
217 East 127 St., Lemont, III. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKiy LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKy LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest t>3rd Street 
\ alandos pagal susitarimą 

o 132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ ( HIRURi.HA 
\ alandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 503-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel REliance 5 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydvtoias 

3925 VVest 59th Street 
\ ai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir o-8 vai vak 
Treč ir sešt uždarvta 

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

2 6 5 9 W. 59 St., 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 susitarimą — Pirm 
antr . treč . ketv ir šeštad 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai' 

OPTOVIETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2ol8 VV. 7Ist St - Tel 737-5149 

\ a l pagal susitarimą U/darvta treč' 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai . pirm., antr, ketv ir penkt 
3 ' ^ 7 v P P Tik susitarus 

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

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč §ešt 12 i!u 4 vai popiet 

Va 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTy PC'SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

I antr 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą 

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

Ofiso tel 434-2123. namų 460-7288 

0R. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W*tt 71st StrMt 
Pirm . an t r . ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
K L P I K I U IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
M I PK Al BUI ID IN( . 

3200 VV. 81st. Street 
Of i so tel Rf 7-1168: 

Re/id 385-48II 

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2-o, šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Atbėgęs generolas 
* 

* 

; 

ATSKLEIDŽIA 
PASLAPTIS 

APLINKOS SAUGOS PLOTMĖS 

• 

: 

• 

Vienas iš aukščiausių komu
nistų pareigūnų, nusivylusių ir 
pabėgusių į Vakarus, yra gene
rolas Jan Sejna, buvęs Čekos
lovakijos gynybos ministerijos 
štabo viršininkas, slaptos čekų 
gynybos tarybos sekretoriaus 
pavaduotojas, turėjęs progos 
bendrauti su Kremliaus viršū
nėmis ir stebėti daugelį parti
jos paslapčių, kurios pašali
n iams nėra p r i e inamos . 
Londone neseniai buvo išleista 
daug ką atskleidžianti jo kny
ga, pavadinta pagal Chruščio
vo posakį: „We Will Būry You". 
Jau pačioje knygos įžangoje jis 
skelbia: „Jeigu kuri sistema 
visiškai sugadina savo tarnau
tojus, tai komunizmas. Ir kai 
komunizmas yra primestas už
sienio valstybei, toks žiaurus ir 
šovinist inis ka ip Sovietų 
Sąjungoje, jis ne tik sugadina, 
bet degraduoja savo tarnauto
jus". 

Tuo jis įsitikino, stebėdamas 
komunistų viršūnių gyveni
mą. Tai dar jaunas žmogus. Gi
męs 1927 m. socialdemokratų 
šeimoje. Jau jaunatvėje tapo 
marksistu, leninistu ir uoliu ko
munistu. Su būriu draugų jie ar
dydavo kitų grupių mitingus. 
Partija, įvertinusi jo uolumą, 
pasiuntė į politinių komisarų 
mokyklą. Iškilo į įtakingus 
aukštus postus, buvo pakvies
tas ir į centrinį Čekoslovakijos 
komunistų partijos komitetą. 

Dabar jis liudija, kad per
versmo keliu 1948 m. užgrobę 
valdžią Čekoslovakijoje ko
munistai ėmėsi „valymų" ir 
daugelis žymių pramonininkų, 
politinių partijų vadų, ūkinin
kų, aukštesnių karininkų ir 
poUcijos tarnautojų buvo areš
tuoti. Vėliau jis susekė, kad tų 
valymų metu komunistai nu
žudė apie 2000 čekų ir slovakų, 
įkalino apie 300,000 žmonių. Iš 
kitos pusės — komunistų aukš
tųjų pareigūnų daugelis tapo 
naujais buržujais. Gynybos 
ministeris Aleksėj Cepicka, ka
da manevruose važiuodavo in
spektuoti karinių dalinių, į sa
vo automobilį paimdavo du 
pulkininkus, kurių pareiga bu
vo sustojus jo automobiliui 
greitomis patiems pirma iššok
ti ir patiesti raudoną kilimą iš 
automobilio išlipančiam ko
munistų ministeriui. Tas Cepic
ka mėgdavo vaikščioti po miš-
ką, m e d ž i o d a m a s a r 
grybaudamas, bet kartu turėjo 
eiti ir du palydovai, kurie neš
davo patogią kėdę, kad susto
jus tuojau pastatytų jam atsi
sėsti. 

Gen. Sejnai teko pamatyti 
slaptus archyvus, kur buvo nu
teistų patriotų ir jų giminių 
laiškai, prašant išteisinti. Ant 
daugelio tų prašymų stovėjo 
min. Cepickos parašas su mir
ties sprendimu. Slaptame ar
chyve gen. Sejna matė sąrašus 
nužudyti pasmerktų kunigų ir 
veiklesnių katalikų. Ir tokių au
kų buvo šimtai. Lankydama
sis Rumunijoje, gen. Sejna bu
vo nuvežtas pamatyti naujai 
sudarytų kolchozų. Prisimin
damas, kaip Čekoslovakijos 
ūkininkai nenorėjo kolektyvi
zacijos, jis paklausė rumunų 
komunistų pareigūną, ar 
Rumunijos ūkininkai nesiprie
šino prieš kolektyvizaciją. Jam 
buvo šaltai atsakyta: „Ne. Mes 
tokius sušaudėme". 

Toliau atskleisdamas, kokių 
priemonių imasi komunistai, 
gen. Sejna rašo, kad sovietų 
slaptoji policija (KGB) Jugos
lavijoje net nužudė keletą žino
mų prosovietinių žmonių, kad 
tik būtų apkalt intas Tito ir bū
tų sukeliama žmonių neapy
kanta prieš jį. Gen. Sejna savo 
knygoje prisimena ir Pabaltijo 
valstybes, pažymėdamas, kad 
jos buvo Sovietų Sąjungos oku
puotos, daugelis gyventojų bu
vo išvežti į Sibirą mirčiai. 

Išryškindamas komunistų 
klastas, gen. Sejna liudija, 

kaip, kilus karui su vokiečiais, 
buvo ryžtasi panaudoti net 
kalinamus karininkus. Vienas 
jų — Kusčev kare išsitarnavo 
net generolo leitenanto laips
nį, dalyvavo Berlyno paėmi
me, buvo apdovanotas 52 me
daliais, bet kai pasibaigė 
karas, jis vėl buvo išsiųstas į la
gerį dar 13-kai metų užbaigti 
j am anksčiau skirtą bausmę. 

Gen. Sejna liudija, kad, kai 
Brežnevas atvykdavo į Čekos
lovakiją, jis mėgdavo pirkinėti 
prabangius dalykus politbiuro 
nar iams laikomoje krautuvėje. 
Jeigu ko nebūdavo, tai krautu
vės direktorius ūmai skrisdavo 
į Vokietiją ar Italiją parvežti. 

Gen. Sejna rašo apie atvyku- j 
sius iš šiaurinės Airijos I.R.A. 
kovotojus, kuriems komunisti
ne Čekoslovakij a paskyrė gink
lų ir priėmė jų keletą treniravi
mui. Kiekvienas iš jų buvo 
treniruojamas atskirai, kad bū
tų lengviau išlaikyti paslaptį. 
J iems buvo duota kulkosvai
džių, granatų, sprogdinimams 
medžiagų ir lauko susižinoji
mo priemonių. Čekų karinė 
žvalgyba perduodavo jiems 
direktyvas, kurios buvo gau
namos iš Kremliaus. 

Gen . Se jna , b ū d a m a s 
Čekoslovakijos gen. štato vado
vybėje, turėjo progos patirti, 
kad karo atveju Maskvos nu
sistatymas yra į pirmas eiles 
statyti okupuotų, satelitinių 
kraštų karinius dalinius, o tik 
po jų kraštą užimtų Sovietų 
raudonoji armija. Savo knygo
je gana smulkiai gen. Sejna iš
dėsto sovietų subversyvines pa
s tangas laisvuose kraštuose ir 
jų strateginius planus įsistip
rinti V. Vokietijoje ir Centro 
Europoje, Austrijoje, Šveicari
joje, Skandinavijoje, Vakarų 
Europoje, Balkanuose, net sie
kiant D. Britaniją ir Australiją 
bei nepaleidžiant iš akių Azi
jos ir Afrikos. Jų parengtuose 
planuose yra ir Amerika bei 
Kanada. Rusai net drąsinasi, 
kad argi Amerika galėtų padė
ti gintis Europai, žinodama, 
kad tas reikštų sunaikinimą 
New Yorkui, Chicagai, Los 
Angeles. Pagal Maskvos pla
nus JAV turėtų pasiekti prieš
revoliucinį laikotarpį jau 1990 
metais. 

Kasdien susitikdamas su so
vietiniu elitu, stebėdamas jų 
prabangų gyvenimą, pralen
kiantį carų valdininkus, gen. 
Sejna ėmė atšalti nuo komu
nizmo. J is ėmė įžvelgti, kad 
komunistų partija „ciniškai 
siekia išlaikyti valdžioje savo 
elitą". Gen. Sejna buvo pri
trenktas, kai patyrė, jog ko
munistinė slaptoji policija 
generalinio štabo pulkininką 
Vasek, reikalaudama „prisipa
žinti", pakartotinai mušė iki 
sąmonės netekimo, o paskiau jį 
išmetė iš penkto aukšto ir dar 
sunkvežimiu pervažiavo. 
Sudeginę jo lavoną, žmonai 
pranešė, kad jis pabėgo į Va
karus. Kitas nekaltas patrio
t a s karininkas buvo surišto
mis rankomis ir kojomis įgrūs
t a s į bulvių maišą ir įmestas į 
upę. Gen. Sejna liudija, kaip 12 
čekų patriotų karininkų, kovo
jusių prieš nacius, buvo pri
versti išsikasti miške sau duo
bes ir sušaudyti. Tas viskas 
gen. Sejną įtikino, kad ko
munizmas tai tik jų partijos ir 
slaptosios policijos tironija. Jis 
patyrė, kad čekų intelektualai 
buvo suvaryti į pavojingus 
uranijaus kasimo darbus, kai 
kurie kalinamieji buvo laikomi 
šąlančiame dumble iki krūti
nės. Tas viskas, ypač Dubčeko 
laisvėjimo metu okupavimas 
Čekoslovakijos, atgrasė gen. 
Sejną nuo komunizmo. Jis au
tomobiliu per Jugoslaviją pa
bėgo į Italiją, vakarams at
skleisdamas daug paslapčių. 
Tai visiems raginimas atlikti 
misiją — kovoti prieš komuniz
mo tironiją. 

Juoz. Pr. 

Chicagos Skautininkų Ra
movės vakaronėje, kuri, 
pražystant pavasariui, įvyko 
Jaunimo centro kavinėje, įdo
mų pranešimą padarė JAV 
Vidurio Vakarų rajono aplin
kos apsaugos žinybos vado
vas Valdas Adamkus. Vaka
ronei vadovavo Skautininkų 
Ramovės pirmininkas Pranas 
Nedas. Svetingumo seklyčią 
arba menę globojo skautinm-
kės Nijolė Balzarienė ir Ona 
Siliūnienė. Svečių tarpe — 
viešnia A. Adamkienė. 

Pranešėjas V. Adamkus 
palietė svarbiausias Ameri
kos ž m o g a u s pake is tos , 
pertvarkomos ir praeityje 
sudarkytos aplinkos proble
mas. J is pažymėjo, kad JAV 
vyriausybė ir privačios 
kompanijos skiria didžiules 
lėšas aplinkos gerinimo ir 
i š s augo j imo re ika lams . 
Pasidžiaugė, kad federalinės 
vyriausybės finansinė para
ma po atoslūgio vėl žymiai 
padidėjo. 

T a r p k i tų pasiekimų 
pranešėjas aptarė Erie ežero 
vandens ryškų švarėjimą. I tą 
ežerą dėl žmogaus veiklos 
dabar, pavyzdžiui, fosforo 
patenka 20 kartų mažiau negu 
anksčiau ir todėl ežero van
dens kokybė yra pakenčiamai 
gera. Pranešėjas bendrąja 
prasme pažymėjo, kad pramo
nė geriau apvalo nutekamuo
sius vendenis, t.y. jautriau 
atsiliepia, negu miestai. V. 
Adamkus skaičiuje ryškiausių 
projektų paminėjo tunelio po 
Chicaga statybos projektą. Jo 
tikslas — praleisti ir apvalyti 
audrų ir liūčių vandenį. Jo 
statybai skiriama 2 bilijonai 
dolerių per metus. 

Pagal pranešėjo duomenis, 
taršos gyvsidabriu problema 
regione neegzistuoja. Beje, 
pagal vokiečių duomenis, 
sovietams kraštutinai stinga 
gyvsidabrio ir dėl to Sovietų S-
goje, įskaitant ir ok. Lietuvą, 
teršimo gyvsidabriu grėsmė 
nėra aš t r i ir visuotinė. 
Paklaustas pranešėjas sutiko, 
kad tai panašu į teisybę. 

Vakaronės svečias pažymė
jo, kad Amerikoje dabar 
aštriausia yra teršimo dioksi
nu ir PC B problema, kas 
atsispindi ir spaudoje. PCB — 
tai polichloro bifenilas (poly-
chlorinated biphenyl), labai 
laidus elektros srovei, tarpus 
r i eba luose ir n e t a r p u s 
vandenyje organinių junginių 
grupės chloruotas anglia
vandenil is . Šis sintetinis 
junginys dėl elektrinių ir kitų 
savybių buvo plačiai naudo
j a m a s pramonėje , ypač 
elektros tinkluose, ir technolo-

DR. KAZYS ĖRINGIS 

gijoje. Kaip vienas iš geriau
sių elektros srovės laidininkų, 
jis ir dabar naudojamas senos 
laidos elektros srovės transfor
matoriuose, įrengtuose atvira
me ore ant stulpų. Transfor
matoriuose užpildyti šiuo 
junginiu įrenginiai kartkar
tėmis sprogsta ir pasklinda 
aplinkoje. Paaiškėjo, kad tai 
labai pavojingas, ilgainiui 
sukeliąs vėžį junginys, nors 
teisioginis žmogaus sąlytis su 
šiuo chemikalu ir „nepavojin
gas". 

Pranešėjas nurodė, kad 
Amerikoje jau 200,000 
transformatorių pakeista nau
jais — kitos konstrukcijos, 
kurie nenaudoja PCB. Be to, 
skirta 84 milijonai dolerių 
s u n a i k i n t i , p a v e r s t i 
nekenksmingomis, pagamin
tas PCB atsargas. Tarp kitko, 
PCB buvo naudojamas ir 
spaustuvinių dažų gamyboje 
ir plačiai pasklido visuomenė
je su spauda. Jau prieš 10-15 
metų buvo nustatyti atvejai, 
kad per paukštidžių šaldymo 
sistemą PCB gali patekti į 
kiaušinius (JAV), o gamyboje 
— net į ryžių aliejų (Japonija). 
Dėl to PCB plitimo keliai 
stipriai apriboti ir imtasi 
žygių sunaikinti jo atsargas. 

Aplinkos tarša su PCB yra 
pasaulinė elektrifikuotų šalių 
problema. Pranešėjui ne kartą 
lankantis tarnybos reikalais 
Sovietų Sąjungoje, pasiekiant 
ir okupuotą Lietuvą, neteko 
patirti, kad sovietai keistų 
pavojingus aplinkos elektros 
transformatorius naujais, 
neteršiančiais aplinkos. Šiuo 
klausimu sovietai tyli, kaip 
vandens paėmę į burną! Anot 
rusų, vaizdžiai kalbant, įrody
mų galai panardinti vandeny
je. Tyla, kaip sakoma, gera 
byla. Bet ne amžinai. Dėl tylos 
sovietų pasididžiavimo stulpų 
stulpas — elektrifikacija jau 
yra storai apsikrėtusi PCB. 
Žinant sovietų ūkinės santvar
kos mastą, nesunku įsivaiz
duoti ištirpusio alyvose PCB 
skverbimosi į maistą ir plitimo 
buityje kelius. Tie keliai eina 
per gruntus, per kanalizacijos 
vamzdžius, per dirvožemį, 
garuoja kartu su lakiaisiais 
angliavandeniliais, plinta su 
gumos gaminiais, įvairiau
siais dažais, insekticidais ir 
sklinda garų pavidale nuo kitų 
gaminių, turinčių PCB. 

Dioksino naudojimo apri
bojimo problema Amerikoje 
taip pat egzistuoja. Apie tai 
pastaruoju metu nemažai 
rašyta ir spaudoje. Pranešėjas 
plačiau sustojo tik prie PCB 

onkogeninių pasekmių žuvims 
ir kt. Cia pažymėsime, kad 
vėliausios laidos medicini
niuose žodynuose (24-tos 
laidos Illust. Stedman's Med. 
Dict., taip pat 26 laidos Dor-
land's Illust. Med. Dict.) abejo
jama dėl dioksino pavojingo 
nuodingumo, mutageniškumo 
ir onkogeniškumo. 

Dioksinas — tai sudėtingų 
ciklinės grandies anglia
vandenilių su t rumpin tas 
pavadinimas. žalingiausias 
yra chloro dioksinas (2,3,7,8 -
tetrachlorodibenzoparadio-
xin). Dioksinai įeina į keleto: 
plačiau naudojamų herbicidų 
sudėtį, kaip specialios paskir
ties nuodijanti medžiaga. 
Manoma, kad ji gali turėti 
nepageidautinų šalut inių 
poveikių žmogui ir, apskritai, 
gyvybei plačiąja prasme. 
Sovietų „socialistinis" (!) 
dioksinas taip pat nėra išim
tis. 

Ba igdamas pranešėjas 
palietė rūgštaus lietaus blogy
bes, kurios telkiasi apie 
didžiuosius pramonės centrus, 
įskaitant šilumines jėgaines. 
Priežastis — dūmuose esanti 
siera, kuri patenka į atmos
ferą sudegus sieringai angliai, 
taip pat mazutui (fuel oil). 
Pastaroji su lietaus dulksna ir 
vandens garais duoda sieros 
rūgšties priemaišą, kartais 
gana žymią, krituliuose. Tokie 
pirmieji sieringi vandens 
lašeliai pradegina net medžių 
l a p u s , y p a č p a k e n k i a 
spygliuočių miškams, augali
nei dangai, vandens gyvybei. 
Tokie lietūs ardo daugybę 
techninės kilmės paviršių 
(pvz. greitai visai suardo 
cinkuotą skardą) ir nepalan
kia linkine iškreipia bet ku
rios geocheminės provincijos, 
ypač šiaurinių humidinių 

sričių, dirvožemio chemines 
reakcijas. 

Kanados specialistai ap
s k a i č i a v o , k a i p n u r o d ė 
pranešėjas, kad JAV šiaurės 
ir Šiaurryčių pramonės centrų 
sieringi dūmai formuoja rūgš
čius lietus Kanadoje ir kaimy
niniam kraštui jau padarė 
bilijonus dolerių nuostolių. 
Šiuo klausimu jau senokai 
vyksta dvipusiai suintere
suotų žinybų pasitarimai, bet 
ką nors skubiai pakeisti nėra 
paprasta. Nusierinti kasmet 
po 10 milijonų tonų sieringos 
anglies reikėtų išleisti daug 
bilijonų dolerių. Tai kol kas 
padaryti neįmanoma. 

Nepaslaptis, kad Lietuvos 
elektros tinklai yra pajungti j 
Sovietų šiaurės vakarų žiedą. 
Pavyzdžiui, Lietuvos jėgainių 
tinklais perduota 4430 milijo
nų kilovatvalandžių 1975 
metais ir 6160 mil. kvh 1978 
m. už Lietuvos ribų bei 
sunaudota Lietuvoje dislokuo
tos puolamosios ginkluotės 
reikalams. Perduoti minėtai 
paskirčiai tiek elektros 
Lietuva gavo daugiau, nei 
pusę tos energijos iš Latvijos 
hidroelektrinių zenitinėms 
paros reikmėms padengti. 
Minėtiems kar in iams ir 
kitiems užsienio reikalams 
perduota be jokios kompen
sacijos 1820 ir 2270 milijonų 
kilovatvalandžių atitinkamai 
1975 ir 1978 metais. Tai 
p r i l y g s t a n e p r a m o n i n i o 
didmiesčio butų apšvietimo 
metinei elektros reikmei. Tai 
daugiau kaip 10 kartų 
daugiau, negu sunaudojama 
e l ek t ros s rovės v i s a m e 
Lietuvos transporte (troleibu
sų ir elektrovežių tinkle). 

Šie skaičiai pateikiami 
paryškinimui žalos, kurią daro 
Lietuvos gamtinei aplinkai 
Elektrėnų šiluminė 1800 
megavatų galingumo jėgainė, 
naudojanti kurui labai sierin
gą (6% ir daugiau sieros) 

mazutą. .Ne paslaptis, kad 
jėgainių vieni generatoriai yra 
naudojami, gamina elektrą, o 
kiti — stovi pilnoje parengty
je, kaip atsarginiai arba yra 
remontuojami. Pagamin t i 
nurodytą 2270 mil. kwh 
elektros energijos Elektrėnų 
jėgainė, naudojama 50% pajė
gumu, turi dirbti maždaug 
aštuonis mėnesius, gamin
dama energiją užsienio ir 
puolamosios ginkluotes reika
lams. Tikrumoje, sumuojant 
sovietų vykdomą Lietuvos ir 
Latvijos apiplėšimą, šis skai
čius Lietuvos aplinkai ir šilu
minei energetikai, kaip jau 
minėjome, yra daug didesnis 
(pvz.. 1978 m. — 6160 mil. 
kwh.). 

Iš to, kas pasakyta, išplau
kia šios akivaizdžios išvados: 
sovietai apgavo Lietuvos 
energetikus ir gamtininkus, 
nes projektavo Elektrėnų 
jėgainę apkūrenti dujomis, o 
kūrena sieringą mazutą; per 
Lietuvą ir Latviją rieda cister
nų ešalonai su žemo sierin-
gumo mazutu (ne daugiau 
kaip 1% sieros) eksportui į 
Vakarų Europos ir Skandina
vijos šalis; betvarkės sąlygo
mis jie teršia geležinkelių 
aplinką ir siaubia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritorinius 
vandenis Baltijoje (pvz. tai, 
kad britų tanklaivis „Globė 
Ašimi" 1981 m. lapkričio 21 d. 
sudužo ir pajūriuose paskleidė 
4,8 milijono galionų mazuto, 
tėra tik vienas iš daugelio 
atvejų, tiesa, kol kas pats 
katastrofiškiausias). Tokios 
pat prigimties ir pasekmių 
kruvinos vergijos biznis Eu
ropos gėdai vyksta per Latvi
jos Venspilio uostą (iš čia 
sovietai eksportuoja benziną ir 
kt.)ir teršia jūrą. 

Sovietai, kol a t s t a ty s 
nutrauktą dujų tiekimą 1800 
MGW galingumo Elektrėnų 
jėgainei, p i rmiausia turi 
nukreipti cisternų ešelonus su 
žemo sieringumo mazutu ne į 
Klaipėdą eksportui, bet į 
Elektrėnus susilpninti gamti
nės aplinkos, visų pirma 
ežeryno ir Vilnijos pušynų, 
siaubimą ir akiplėšišką 
niekinimą tautos. Priešingu 
atveju, giliai suvokdamos žalą 
sausumos ir jūrų aplinkai, 
išsimokslinusios ir solidarios 
pavergtos Pabaltijo tautos šį 
kruvinos vergijos biznį 
padengs. Tai tarptautinės 
reikšmės ir jautrus sovietų 
užkariavimų sąlygomis klausi
mas, kuris turi būti iškeltas 
Europos parlamente ir Jungti
nėse Tautose. 

Vilius Variakojis Dariaus ir Girėno lit. mokyklos mokiniams 
aiškina tautinį meną. 

Nuotr. Ramintos Lapšienės 

Kai du verslo partneriai 
visados turi vieną nuomonę, 
vienas iš jų nėra reikalingas... 

W. Wrigley, Jr. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 

35 
Tėvas apkabina sūnų ir, matomai apvaldęs savo 

susijaudinimą, ramiai ir tėviškai kalba. 
— Aš tave auklėjau būti geru žmogum, todėl tu 

pats supranti, kas gera ir kas bloga. Toks Williams 
elgesys su tavim yra neleistinas, kriminalinis ir 
nepadorus, nes jis išnaudoja savo įgeidžiams jaunus 
ir nepatyrusius berniukus, kaip tu... Mes su ponu 
Rykantų griežtai protestuosime prieš tokio mokytojo 
elgesį! 

— Taip, pone Snyder! Aš noriu, kad tokį moky
toją pašalintų iš mokyklos ir kad jis būtų patrauktas 
teismo atsakomybėn. Sakyk man, Džimi, jeigu jam 
būtų iškelta byla, ar galėtum paliudyti, kad jis yra 
toks nenormalus? 

— Aš manau, kad galėčiau... 
— Ir jūs, pone Snyder... Ar galėsite pasirašyti 

skundą, kad už tokius darbus Williams būtų pašalin
tas iš mokytojų? 

— Žinoma! Tokius reikia visus pakarti! Žinau, 
kad jie plinta Amerikoj kaip žiurkės! 

— Noriu tai turėti iš anksto pas save. kaip įrody
mą. Ar galėtumėt atvykti su Džimiu pas mane? Jo 
parodymą įrašysiu į juostelę, o jūs pasirašysite skun
dą. Gerai? 

— Su mielu noru... O kada norite tai atlikti? 
— Jeigu galima, tai dar šį vakarą. Bet visas šis 

reikalas tegul lieka mūsų tarpe, mūsų paslaptis. Gal 
vėliau salėsi 

Džimis atrodo linksmesnis, tarsi tikresnis savo 
padėtyje — pasidarydamas kaltintoju. Jo tėvas 
nuoširdžiai spaudžia Algimanto ranką. 

— Aš matau, kad jūs esate geras tėvas ir geras 
žmogus... Jūs rūpinatės savo vaiko auklėjimu ir 
padorumu. 

Iš Snyderių Algimantas ryžtingai pasuko moky
tojo Williams adresu, bet prie vienos gazolino stoties 
sustoja ir iš viešojo telefono būdelės paskambina į 
Gomez namus. Ilgai laukia, kol motina susiranda 
sūnų, o kai šis pagaliau atsiliepia, susirūpinęs tėvas 
lengviau atsikvepia. Paprašo Tommy atvykti pas jį 
juostelės įkalbėjimui rytoj vakare. 

— Gal galima po pietų? Vakare aš užimtas... 
— Sutinku. Aš esu atostogose. O, sakyk... Ar jau 

pasisakei tėveliui apie vizitus pas Williams? 
— Ne... 
— Kodėl? Ar bijaisi? 
Po ilgesnės tylos Tommy tyliai kalba. 
— Mano tėvas labai karštas... Jis tuoj už 

menkiausią dalyką muša... 
— Bet... juk sakei, kad jis unijos narys ir mėgs 

ta skundus padavinėti! 
— Je... Bet ne tokius... 
— Tommy! Juk kalbėjau tau, kad būtina tolų 

niekšą paduoti į teismą. Juk tu supranti, ar ne? Bent 
užsimink tėvui, kad mokytojas yra homoseksua
las, ir tiek... O aš jau jam pats viską paaiškinsiu. 

Pagaliau pasiekia susitarimo ir Algimantas 
patenkintas šiuo žygiu. Dar kartą primena berniu
kui, kad atvyktų rytoj. Atsisėdęs automobilin, dar 
kartą susikaupia, pažvelgdamas į užrašus ir adresą. 

„Rubin William... Keistas vardas... Bet vadinsiu 
jį tyčia Robertu arba sutrumpintai Bob... Turiu 
pamatyti kaip jis atrodo! Apsimesiu apsirikęs... 
Gaila, neturiu rekorderio... Bet gal taip bus geriau .. 
Vieno žvilgsnio pakaks. Turiu žinoti, kaip atrodo 

mano sūnaus skriaudėjas. Jokio smurto, įžeidinė
jimo ar karščiavimos!" 

Įjungia motorą. Po kelių minučių pasiekia vieną 
iš geresniųjų gyvenamųjų rajonų. Pakyla į daugia
bučio namo antrąjį aukštą ir sustoja ties durimis su 
211 numeriu. Žemiau skaitlinių reljefinė metalo 
plokštelė su patamsintomis raidėmis įgraviruotu 
įrašu „R. C. Williams". 

Paspaidus skambučio spurgelį, po ilgos minutės 
duryse pasirodo vyras, kiek aukštesnio už vidutinį 
ūgio. Ilga su kuprele nosis ir mėsingos, beveik negriš
kos lūpos. Jos dabar dar kiek juda, nes vakarienia
vęs mokytojas tebekramto maistą. Ypač įžūlios, kiek 
išsivertusios, rudos akys. 

Per sekundės dalelę praradęs tvirtumą, bet 
nepaprastu valios įtempimu atgauna pusiausvyrą ir 
net surežisuoja veide šypseną. 

— Atsiprašau... Jūs ne tas... Ieškau Robert 
Williams... 

Nesivaržydamas vyras užtrenkia duris , 
Algimantui nespėjus net įsižiūrėti kuo jis buvo apsi
rengęs. Kitą akimirką vėl atleidžia valios varžtus ir 
sugniaužia kumštis. 

„Sumalti tą išblyškusį snukį... sudaužyti nosies 
kuprą, išmušti išsipūtusias akis ir išbarstyti auksu 
padailintus dantis! Tokį šliužą užmušti negana! 
Visiškai nelaikyčiau tai nei nusikaltimu, nei nuodė
me, o tik žmonijos išlaisvinimu nuo tokio parazito!" 

Gniaužo kumštis, bet sykiu tramdo savo įnirši
mą, nes laikas susivaldyti. Laiptais jau kyla 
kažkokia moteris. Praeidamas Algimantas truput) 
linkteli senyvai moteriai, bet neįstengia papuošti 
veido šypsena. 

— Gerą vakarą... 
Moteris prasišiepia, atidengdama lygią eilę 

protezinių dantų, paskui atsisukusi nulydi akimis į 
sveikinimą nieko neatsakiusį nepažįstamą. 

(Bus daugiau) 



, 
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BOSTONO ŽINIOS 
BAISIOJO 
BIRŽELIO 

MINĖJIMAS 
Birželio 17 d. Lietuvių 

B e n d r u o m e n ė s B o s t o n o 
apylinkė surengė Baisiojo 
birželio įvykių minėjimą. J is 
buvo pradėtas Stepono ir 
Valentinos Minkų radijo 
valandėlėje net per du sekma
dienius anglų kalba. Minkus 
pabrėžė, kad amerikiečiai ir 
pasaulis paminėjo D Day, kur 
žuvo arti 9000 amerikiečių 
karių. Gi 1941 m. birželio 14-15 
dienomis Lietuvoje rusai ištrė
mė mirčiai arti 40,000 lietuvių 
kūdikių, vaikų, gimdančių 
motinų, senelių ir kitų pajėgių 
lietuvių į baisųjį Sibirą. Sio 
baisaus įvykio pasaulis nemi
ni. Žydai mini savo Holo-
caust, o mes privalome minėti 
Baisųjį birželį ir su juo susiju
sius įvykius. 

„Laisvės Varpo" vedėjas 
Petras Viščinis birželio 14 d. 
turėjo specialią programą to 
Baisiojo birželio minėjimui per 
radijo stotį 1460 bangą vaka
re nuo 8 vai., kur amerikie
čiams buvo rodomas tas 
Baisusis birželis. O birželio 17 
d. rytinėj savo programoj, taip 
pat minėjo tą Baisųjų birželį 
žodinę programą perpin-
damas deklamacija ir specia
liomis dainomis. 

Birželio 17 d. 10:15 vai. ryte 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo atnašau
jamos šv. Mišios už ištremtus, 
nukankintus ir Sibire kenčian
čius lietuvius. Su įvykiais susi
jusį pamokslą pasakė kleb. 
kun. Albertas Kontautas. Per 
Mišias solo giedojo mūsų 
mielas, nepavargstantis ir nie
kad neatsisakantis solistas 
Benediktas Povilavičius, 
vargonais pritariant komp. 
Jeronimui Kačinskui. Organi
zacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Žmonių susir inko 
žymiai daugiau negu būna 
kitais sekmadieniais. 

Po Mišių minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėje. J į 
pradėjo LB Bostono apyl. 
pirm. Danielius Averka. Kleb. 
kun. Albertas Kontau tas 
sukalbėjo maldą. Lituanis
tinės mokyklos 3-čio skyr. 
mokinė Dainora Kupčinskaitė 
paskaitė Bernardo Brazdžio
nio spec. eilėraštį, o 5-tos 
klasės mokinė Maja Goštau-
taitė skaitė užrašus apie tuos 
baisius trėmimus, kaip jie 
buvo vykdomi įvairiose Lietu
vos vietovėse. 

Paskaitininkas inž. Edvar
das Meilus, jr., iš Worcesterio 
anglų kalba pateikė santrau
ką tų Baisiojo birželio įvykių, 
pradedant Hitlerio-Stalino 
sutartimi, kurios vykdyme 
Lietuva tapo sovietų auka. Gi 
vėliau, su statistikos duome
nimis paminėjo baisiuosius 
įvykius, pradedant 1940 metų 
birželio mėn. iki pat šių dienų, 
kas vyko ir kas tebevyksta. 

E. Meilus, jr., lietuviškai 
kalbėjo apie tautos išlikimą, 
patriotiškumą ir meilę savo 
tautai, savo tėvynei. Kaip 
dirbama pavergtoje Lietuvoje 
ir kaip privalome dirbti išei
vijoj. Kova už tautos išlikimą 
ir valstybės nepriklausomy
bės atstatymą privalo būti 
vedama be sustojimo visų 
kartų lietuvių, kol Lietuvos 
laisvė bus atstatyta. Kas 
neprisideda prie tos kovos, tas 
nusikalsta sau. savo vaikams, 
savo tautai. 

Inž. Edvardas Meilus yra 
jaunos kartos atstovas. Kai tie 
įvykiai prasidėjo, jis dar 
nebuvo gimęs. Tačiau jis tuos 
įvykius geriau pažįsta ir įver
tina negu daugelis tų, kurie 
juos matė iš išgyveno. Lietu
va ir lietuviai jam yra, saky-
t u m e , š v e n t i d a l y k a i . 
Worce*teryje jis turi radijo 
valandėlę. Lietuvos vardą jis 
skelbia iš ten amerikiečiams. 
Būtų džiugu ir paguoda, jeigu 
turėtume daugiau tokių patrio
tų jaunųjų tarpe. Jis savo šio

je kalboje parodė didelę meilę 
savo tautai ir jos reikalų 
pažinimui ir kaip reikia dirbti 
Lietuvos laisvei. 

Meninę dalį atliko jauna 
dainininkė Verutė Bizinkaus-
kaitė, jos tėveliui dr. Petrui 
Bizinkauskui akompanuo
jant. Verutė turi Švelnų ir 
labai gražų balsą. Jos 
nedingstanti šypsena žavi 
visus. J i dainavo partizanų ir 
liaudies dainas, o susirinku
sieji jos labai ilgais plojimais 
vis nenorėjo paleisti ir ji dar 
turėjo dainuoti. J i yra trečios 
kartos lietuvaitė, bet gražiai 
kalba ir dainuoja lietuviškai. 
Jos sesutę Marytę daugelis 
pažįstame iš jos koncertų, o tą 
dieną ji dainavo Los Angeles 
lietuviams tokia pačia proga. 
Reikia išreikšti padėką jų tėve
liams, o ypač dr. Bizinkaus
kui, kuris dukras moko lietu
v i š k ų d a i n ų i r j o m s 
akompanuoja. Be to, Verutės 
močiutė Veronika Ivanauskie 
nė yra nepavargstanti mote
ris ne tik savo darbais, bet ir 
aukomis lietuviškiems reika
lams. 

Gražų žodį tarė buv. kleb. 
kun. Antanas BaltraŠūnas, 
padėkodamas visiems susi
rinkusiems, kad neužmiršta 
savo tėvynės ir dirba jos 
naudai. 

Po programos vyko vaišės, 
kurias paruošė būrys darbščių 
moterų, o daugiausia Milda 
Norkūnienė. 

ŠV. KAZIMIERO 
J U B I L I E J A U S 

KOMITETO LAIŠKAS 
Sv. Kazimiero 500 metų mir

ties sukakčiai paminėti Bosto
ne komiteto laiškas visiems 
Naujosios Anglijos rytinio 
pakraščio lietuviams: 

Gerbiami Tamstos, 
Neseniai mus pasiekusiame 

iš pavergtos Lietuvos pogrin
džio žurnale „Dievas ir Tėvy
nė" rašoma: „Sustok praeida
mas prie švento Kazimiero 
bažnyčios durų — pagerbk 
labiausiai išniekinto Lietuvos 
globėjo šventyklą... Kai 
išniekinamos brangiausios 
tautos šventyklos, kiekvieno 
lietuvio širdis turi tapti 
šventykla, kurioje niekada 
neužgestų amžinoji ugnis". 

Mes gyvendami laisvame 
pasaulyje turime jungtis šiais 
šv. Kazimiero jubiliejiniais 
metais su savo pavergtais 
broliais, meldžiant mūsų 
tautos patrono, kad suteiktų 
jiems tautinę ir religinę laisvę. 
Naujosios Anglijos rytinio 
pakraščio lietuviai jungiasi su 
viso pasaulio lietuviais skir
dami šių metų spalio mėnesį 
šv. Kazimiero pagerbimui, jį 
globojant naujajam Bostono 
arkivyskupui Bernard F. Law 
ir mūsų parapijų kunigams. 
Visi renginiai yra surašyti 
renginių kalendoriuje. Mūsų 
tinkamas ir gausus pasiro
d y m a s ne le i s užmirš t i 
pasauliui mūsų tautai daro
mos skriaudos. 

Kreipiamės į jus tikėdamie
si, kad galėsite dalyvauti šioje 
šventėje ir taip pat paraginsi
te savo artimuosius, pažįsta
mus bei organizacijas. Be to, 
prašome, kad savo auka 
paremtumėt reikalingų lėšų 
telkimą. Jei jūs būsite dosnūs, 
tai liks lėšų paremti organi
zacijoms, kovojančioms už 
religinę laisvę pavergtoje 
Lietuvoje, o joms tos lėšos 
labai reikalingos. Tikimės, 
kad užsisakysite puslapio ar 
mažesnius sveikinimus bei 
skelbimus šventes programos 
leidinyje. Taip pat leidinyje 
paskelbsime garbės rėmėjų, 
rėmėjų bei aukotojų pavardes. 
Jūsų patogumui pridedame 
sužymėtą aukų lapą ir voką 
siuntimui atgal. Tuo pačiu 
galima užsisakyti ir bilietus į 
banketą, pavieniui ar užsisa
kant dešimčiai asmenų stalą. 
Pridedame taip pat pavyzdį 
programos leidinio sveikini
mų ir skelbimų. 

Siunčiant aukas čekius 
rašyti: Jubilee Committee, St. 
Peter Church. Visos aukos 
atleidžiamos nuo mokesčių. 
Jei norėsite pakvitavimo, 
prašom grąžinti šiuos aukų 
lapus nevėliau rugpjūčio 15 d. 
siunčiant paštu, arba perduo
dant jūsų parapijos Šv. 
Kazimiero komitetui. 

Liekame laukdami jūsų 
nuoširdaus atsiliepimo ir 
linkėdami geros vasaros ir 
daug sveikatos. 

Jūsų, (pasirašė), Vytautas 
Izbickas, pirmininkas, kun. 
Albertas Kontautas, ben-
drapirm., Albertas Jaritis, 
bendrapirm. ir Jonas Vasys, 
lėšų telkimo komisijos pirm. 

šio minėjimo programą 
sudaro: rugsėjo 29 d. Kultū
rinis vakaras So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos audi
torijoj; spalio 14 d. 3 vai. p.p. 
šv. Mišios Šv. Kryžiaus kated
roje Bostone, kurias atnašaus 
arkivyskupas Bernard Law, o 
tą pačią dieną, o vai. p.p., 
banketas. Gi spalio 21 d. 3 vai. 
p.p. dr. Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertas First & 
Second Church salėje Bostone. 

BRIGITA 
ŠPAKEVICICTĖ 

BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ 

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

ri6HlON O A B P E T S 
K I L I M A I 

Ust*vnj pnkyiMi 
3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

R E A L E S T A T I 

Lietuvių mažie;; atlieka Motinos dienos programą Miunchene 
Foto dr. S. Girniaus 

MOTINOS DIENA 
MIUNCHENE 

Miuncheno lietuviai šventė nimas". Jų natūralumas ir 
vlotinos dieną gegužės 12-tą. nuoširdumas sukėlė simpa-
r£uo ji skyrėsi nuo kitų, kas- tijas ne tik motinų, bet ir gau-
metinių minėjimų? Krito į akį š ia i susi i inkusių dalyvių 
jaunų motinų ŠU kūdikėliais tarpe, Eglė Juodvalkė paskai-
ant rankų ir laukiančių mo- tė keturių moterų eilėraščių: 
tinų gražus dalyvavimas. Teresės Paut ieniūtės , Vi-
„Ratuko" Šokėjos išėjo į ma- talijos Bogutaitės, Marijos 
mas! Skirtingas buvo ir mo- Stankus - Saulaitės ir užbaigė 
t i nų a p d o v a n o j i m a s ne savu, dar nespausdintu eilė-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštui 

NEDAS, 40S» Archsr Avenus 
Cbfcssjo, EL •0632. TsL tt7-M60 

« 9 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 O O 0 0 0 O O O 0 0 0 » W 
M — » — >•<* pigiau mokėsit* u. 

Ir automobilio 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8664 

« 0 8 % W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

raščiu. 
Pabaigai Eglė padainavo se

ną motinos dainą „Oi, eisim 
namo, mamytužio". Šią dainą 
sekė trylika bendrai sudai
nuotų motinos dainų. „Mamy
tės pyragėlių" b"vo prinešta 
daug ir skanių, o kai buvo 
gero vynelio užgerti, tai ir go
muriui buvo skanu, ir vienos 
šeimos nuotaika išlaikyta iki 
pabaigos. Padėka visiems už 
dvasinį ir kūnišką maistą, ger
biant lietuvę motiną. 

G. 

x>oooooooooooooooooooooo<xx 

TELEVIZ IJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., M . 776-1486 

X>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<K>OC 

Brigita Špakevičiūtė. 

Brigita Renata Špakevičiū
tė šį pavasarį baigė tarptau
tinių santykių studijas (cum 
laude) Tufts universitete. 
Pasinaudodama universiteto 
„pasikeitimo" programa, 
pusmetį studijavo Anglijoj, 
Londono universitete. 

gėlėmis, kaip įprasta, o vyno 
bonkomis! Malonu buvo ir tai, 
kad tolimiausios — Luebecko 
apylinkės pirmininkas J. 
Pyragas atkreipė dėmesį, 
atsiųsdamas sveikinimą su 
auka Motinos dienai. Ačiū jam 
už tai. Minėjimo dalyviai pa
dėkojo Pyragui bendralaiškiu. 
„Lietuva brangi daina atida
rė Motinos dienos šventę. Pri
simenant mirusias motinas, 
sugiedota „Marija, Marija". 
Pirmininkas inž. R. Herma
nas ilgesniame žodyje paly
gino motinų sąlygas seniau ir 
dabar. J i s sveikino miunche-
nietes motinas, kurios gražiai 
auklėja s avo vaikus lie
tuviais, kurių daugelis prisi
deda prie tautinės ir kultū
rinės veiklos, ištikimai atveža 
vaikučius j var^o mokyklą. 
Tada vargo mokyklos vaikai MiiiiiiimitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHliiiiiiiMi 
suvaidino dviejų dalių vaiz- i , T r D T A 1 i » /-. A T T T T * / rnt r£'T ^ P 1 " * P ^ . Krinta lapai. My-
delį „xMamytės pasve ik i JAUKIAM LrALUl M U K t 1 ^ R u r g i m t i n ė m y l i m a . P i r . 

MJCHIANA, MICHIGAJV 
POR SALE BY OWNER 

3 bedroom ranch home — full bas 
ment, 2 baths, Central Air, fireplac 
double lot, one block from Lake V 
chigan. Appliances stay. $69,500. 

Phone 616-469-5908 eveningi 

TIK $39,500 — CONDOMINIUM 
7100 j vakarus, 2300 į šiaurę 

4 kamb. (1 miegamas). Nauji kilimą 
Balkonas. Elevatorius, TV apsaug. 

Pastogė automobiliui. Arti susisiekim-
Kreiptis j Festik Koc (angliškai) ti 
774-4400. 

V A L O M E 
JETUMTS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojama 
rkų rūMų grindis 
B U B N Y S 

TeL - RE 7-6168 

UllllllllllllllllllllllilIlIlIlIMIIIiiIiIIiillll 

BUTC NUOMA VTMAA 

DraudtaM — VaidynM 
Namų pirkjiDM — PardavinM 

INCOME TAX 
NoteUM — Vertima 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6629 S. Kedse Ave —778-223 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVTNIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptu į Hermaną. DeČEj 

TmL &8S-6624 po 5 Y«U. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

JUOZAS NARUTAVIČIUS 
su Dana Suanmers-Striugaite 

ir orkestras "LIETUVA" 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateisiu. 

pasveik 
iimiimmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiirimiHi) 

RYTŲ LIETUVA 
rinkinys 

Istorinių M etnografmiu. studijų, 
. Suredagavo 

ALGIRDAS M. 3UDRECKIS 

STUDIA U7UANICA IV 

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

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $990 DU $1,009 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairiu atstumų 

TeL 376-1882 a r t * 376-5996 

M O V I N G 
SERJĖNAS perkrauato baldus ir kitu 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ii 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VIS/ 

TeL — WA 64063 

t Chrysler LeBaron Medalhonf 
V . — P ~ 2-dr Coupe } „ _ . -

SALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

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

Brigita, Renatos ir Juliaus B l e i d o Vilniaus Krašto Uetuvių S*-
Špakevičių vidurinioji duktė, '""^ 198°- sPausd:r*> M Morkūno 
gimė Bostone 1962 m. Pirmą- ^™ t u 7j- ,? i d e "° foCmato ' 2 t

pusl 
r , . , . „ Kieti virSehai. Kama su persiuntimu 
ja mokine baigė Bostono $ l 6 2 5 U ž s a k ^ m u s s i ^ . 
Aukštesniąją l i tuanist inę 
mokyklą. Taip pat dalyvavo DRAUGAS, +5+5 W. 6Srd St, 
skaučių bei Onos Ivaškeinės Chicago, IL 60629 
g^udįVsave1kioj. t a U t i n i U ŠOklU NHHHHiiim iniiiHiiniiuiiiiitinm ^iMiHiMuimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiimi 

Visa Špakevičių šeima yra 
labai lietuviška. Tai turbūt 
tėvelių dėka. Linkime Brigitai 
ir toliau dirbti su lietuviais ir 
visada pasilikti toje aukštu
moje, kokioje buvo iki dabar. 

P. Zičkus 

*ASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
New York — Chicago — St. Petersburg 

AKTYVAI 25,000,000 dolerių 

RENGINIAI 
Rugpjūčio 12 d. 8:30-9 vai. 

7-tas TV kanalas perduos 
Mišias, kurias atnašaus kun. 
Albinas Janiūnas. Organi
zuoja Vyčiai. 

Rugpjūčio 12 d. Minkų 
radijo valandos gegužinė-pik-
nikas Romuvos parke Brock-
tone. 

Rugsėjo 16 d. 3 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
85 metų sukakties balius-ban-
ketas. 

Rugsėjo 29 d. Kultūrinis 
renginys šv. Kazimiero garbei 
So. Bostono Liet. Pil. d-jos 
salėje. 

Spalio 7 d. „Laisvės Var
po" rudens renginys So. Bosto
no Liet. Pil. d-jos salėje. 

Spalio 14 d. 3 vai. šv. 
Mišios Bostono katedroje šv. 
Kazimiero garbei. = 

Spalio 21 d. 3 vai. First & 
Second Church salėje Bostone 
dr. Vytenio Vasyliūno var
gonų koncertas šv. Kazimiero 
garbei. 

Vasario 10 d. 3 vai. p.p. 
Lilijos Šukytės koncertas 
Jordan Hali salėje. Rengia f 
Baltų d ja. 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE DARKE 
2615 W. 71st St " 
Chicago, IL 60629 
te!. 737-2110 

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

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais: 
iki 7:00 

Šeštadieniais 
10:00—1:00 

Antr. 
Ketv 
Sešt 

9:00—12:00 
3:00- 6.00 
9:00-12:00 

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

MOKA: 

9% už taupomąsias są 
skaitąs (oassbook) 
10.5%, 10.75% 

1 1 % . 11.5% 
už terminuotus in
dėlius (CD) 

1 2 * už I RA 

SKOLINA: 

Tik savo nariams že
mesniais nuošimčiais 
ir geresnėmis sąly
gomis. 

1 Paskolos namg pirkimui, 
statybai ir kitiems reika
lams. 

gimtinė mylima, 
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 
Užsakymus siųsti: 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4239 S. Maplewood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ij mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
M W. «9 SU Chicago, IL 60629 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

T«i 926-2737 
Vytautas Valantina* 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

MASTER PLUMBING 
Lleensed, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvfc 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte 
tės. Karsto vandens tankai. Flooc 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo 
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną. — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 6S6 2960 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
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PETELIŠKIŲ SALA 
Milda Kvietkytė 

(Pasakos ir vaizdeliai valkams) 

Iliustravo dail. Ada Korsakaite 
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Pon 
das 1979 m., 64 pusi. Kaina m. 
persiuntimu $4.85. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S I 

Chicago, IL 60629 
Dlnois gyventojai dar prideda 24 et 
valstijos mokesčio. 

iiiimiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiirmiiiiiiiii 
Apatraoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienrašti* gi skelbimų kai* 
BOS yra visiems prieinamos. 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge" 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

K EKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 00 
A-ORAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS 

r iiiiimiiiMiiwtj»iwwwnit«ii'i 1 111 •• ' — • '^ 

JAY D R U G S V A I S T I N Ė 
2759 W . 71st St., Chicago, 111 60629 | 

T d . - 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGOJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY Į 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHUIAN, BJ5., Ra»**roo«as vaistininkas 
Atdara J.ok adieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro | 

Sekmadienui* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 Tai rakaro. I 
linmiini nuimi iihiiiiimiiimmiiiiiii" IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIM: 

LIETUVIŲ FONDAS 
LF PIRMASIS DVIDEŠIMTMETIS 

196 2—198 B 

Leidinys suredaguotas Apolinaro P. Bagdono pade 
dant redakcinei kolegijai. Knyga suskirstyta i aštuonis 
atskirus skyrius: LF istorija. LF reikšmę išryškinant. 
LF struktūra. LF veiklos apimtis. Žymūnų albumas. 
Aukotojų vardynas. Aukotojų albumas. Mecenatai ir 
garbės prenumeratoriai. Knyga didelio formato, 448 psl., 
kieti viršeliai ir gražiai išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, LL. Išleido LF 1983, "Aušros" m 
Kaina su persiuntimu $22.00. 

Užsakymus susti: DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar turi pridėti $1.40 111. valstijos mokesčio. 



IŠEIVIJOS DOVANA LIETUVAI DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. birželio mėn 27 d. 

Esame reikšmingos mūsų VINCAS URBONAS 
septintosios Tautinių šokių * 
šventės išvakarėse. Mūsų Iškilmingiausias minėjimas 
spauda nesigailėjo rašalo ją iš- * v v k o Vatikano Sv. Petro ba-
populiarinti. Tik tas apie ją ^ ^ dalyvaujant Sv. Tė-
nežino, kas neskaito laikraš- v u i J o n u l ? * u h u i n» a u k s " 
cių. O tokių, pasirodo, yra. Šo- t i e m s dvasiškiams, vynau-
kių šventei gražiųjų mūsų šo- 8 y b ė s D a m m 8 ' d l d ž l U - " 
kių repertuarui šokius parinko l e i žmonių miniai ir neperdi-
Lietuvių Tautinių šokių insti- džiausiai lietuvių grupei, atvy-
tutas, vadovaujamas Galinos k u s i a l * * v a m ų ™ * * na> • 
Gobienės. Numatytą šventei m ū s ų šokių ansambliui „Gran-
programą, sunkiai su šokių dinėlei". Sis minėjimas jau 
vienetais dirbdama, šventei P l a č i a l aprašytas spaudoje ir 
paruošė Jadvyga Reginienė. Paneš t - . - c 
Šventei ruošti komitetas, va-

„Grandies" šokėjai Lora Vasiliauskai 
rezginėlės šokyje. 

ir Linas i-eseckas 

„GRANDIS" 
JUNGIASI Į 

DIDŽIĄJĄ GRANDĮ 
JURGIS JANUSAITIS 

• Liepos 1 d. Clevelando 
didingame koliziejuje tūkstan
čiai lietuvių, suskridusių jvai-
nausiais keliais ir priemonė
mis iš viso laisvojo pasaulio, 
gėrėsis didinga septintąja 
Tautinių, šokių švente. Iškil
mių maršo garsams aidint, į 
salę subanguos daugiau kaip 
tūkstančiai mūsų tautinių, šo
kių šokėjų. Audringos ovaci
jos sutiks ir lydės kiekvieną 
tautinių šokių vienetą. Dauge
liais mūsų nuošluostys džiaugs
mo riedančias ašaras. Netru
kus prasidės ir pati šventė. 
Sudundės po jaunimo kojomis 
Clevelando žemė. Jadvygos 
Reginienės, vyr. meno vado
vės, rūpesčiu atsiskleis gra
žiausi mūsų tautinės kultūros 
žiedai — tautinio šokio grožis. 
Galėsime tarti, kad lietuviško
j i išeivija gyva. Mūsų jauni
mas neša viltj mums laisvaja
me pasaulyje ir pavergtajai 
tėvynei. 

Į šią didžiąją jaunimo gran
dį rikiuojasi ir Chicagos 
„Grandis". Apie ją taip pat no
risi šnektelėti. Juk ją mes my
lime, jos darbais gėrimės, o 
„Grandis" po savo sparnu nuo 
1963 m. gruodžio 2 iki šiol bu
vo priglaudusi net arti šešių 
šimtų šokėjų — berniukų ir 
mergaičių. Anuo metu šį tau
tinių šokių ansamblį suor
ganizavo ir iki šiol jam tebe
vadovauja neišsenkamos 
energijos, didelio sumanumo 
tautinių šokių žinovė Irena 
Smieliauskienė. 

Per dvidešimt vienerius me
tus „Grandies" veidas daug 
kartų keitėsi: šokėjai išaugo, 
subrendo, paliko jos gretas, ta
čiau jų vieton ateina nauji šo
kėjai, naujas jaunimas, mėgs
tąs tautinį šokį, lietuvišką 
aplinką. 

Negana to. Bešokda- įas, be
bendraudamas jaunimas daž
nai pamilsta vienas antrą, ir 
grandiečių vėl nauja lietuviš
ka šeima. O jų turime nema
ža. Tos šeimos jau augina ir 
savąjį lietuvišką prieauglį, ku
ris vėl sugrįžta į jaunių gretas 
sutvirtinti „Grandies". 

„Grandies" darbo kelias 
ypač turiningas. Ji buvo 
Venecueloje, Brazilijoje, Aus
tralijoje. Ji savo koncertais ža
vėjo ne tik tenykščius lietu
v ius , bet ir k i t a t a u č i u s 
„Grandis" lėkė j festivalius ne 
tik pas lietuvius, bet ir pas 
švedus, čekus, latvius, lenkus 
ir kitus. Davė koncertus ameri
kiečiams universitetuose, 
Amerikos aukštesniųjų mo

kyklų mokytojų suvažiavi
muose ir kitų amerikiečių or
ganizacijų renginiuose. Šoko 
televizijos programose, WGN 
ABC ir Lietuvių televizijos 
kanaluose. Atsimename ir 
šauniai pastatytas lietuviškas 
vestuves. „Grandis" keliavo 
po daugelį JAV ir Kanados lie
tuvių kolonijų, duodama iš
skirtinai įdomius tautinių šo
kių koncertus. Be to, ji 
dalyvavo Tautinių šokių šven
tėse ir trečioje Dainų šventėje. 

„Grandis" savo repertuare 
:,uri daugiau kaip 70 tautinių 
šokių ir stilizuotų žaidimų, ku
rių dalį choreografavo pati 
vadovė Irena Smieliauskienė, 
šioje srityje bedirbanti jau tris
dešimt penkerius metus. J i yra 
žinoma, kaip mūsų tautinių 
šokių pradininkų Alinos Kups-

dovaujamas dr. Antano But
kaus, su komisijų pagalba yra 
pasiruošę atvykstančius pro
gramos atlikėjus ir svečius 
Clevelande liepos 1 d. kuo iš
kilmingiausiai ir svetingiau-
siai sutikti, priimti ir jais 
rūpintis. 

Kviečiami JAV, Kanados ir 
kitur gyvenantieji lietuviai at
vykti su savo draugais ameri
kiečiais ir užpildyti 17,000 vie
tų Richfieldo koliziejų. 

Esame optimistai ir tiki
mės, kad organizatoriai ir jau 
nimas — programos atlikėjai 
— nebus apvilti. Senosios 
kartos lietuviams gal ir bus 
sunkiau nuvykti į šią didingą 
šventę, bet viduriniosios ir jau
nesniosios kartos lietuviai, jau 
stipriau įsikūrę, turėtų užpil
dyti šio didžiulio koliziejaus 
patalpas, tuo pagerbdami šo
kančio jaunimo pastangas ir 
parodyti amerikiečiams, kad 
esame kultūringa tauta, galin
ti įvykdyti didžiulius meno 
renginius. Jaunimas, matyda
mas, kad vyresnieji domisi jų 
darbais iš šokių šventės iš
vykę, išsiveš neišdildomus įs
pūdžius, stipriau įsijungs į 
lietuvybės išlaikymą, į kovą 
už Lietuvos prisikėlimą lais
v a m ir kūrybingam gy
venimui. 

Tad visi takai, takeliai 
liepos 1 d. teveda mus visus į 
didįjį Clevelando kelią — į 
VH-tąją Taut inių šokių 
šventę. 

Su septintąja Tautinių šokių 
švente nesibaigia mūsų kultū
riniai, tautiniai, religiniai dar
bai. Įpusėjome šv. Kazimiero 
metus. Daugelis JAV, Pietų 
Amerikos, Kanados, Austra
lijos, Europos lietuvių kolo
nijų jau šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį iškil
mingai paminėjo. Tie minėji 

lietuviškąsias radijo va
landas. Vatikane paminėtas 
šv. Kazimiero 500 metų mir
ties jubiliejus pasiekė viso pa
saulio spaudą ir išgarsino pa
vergtos Lietuvos vardą, jos 
kovą dėl religinės, tautinės 
nepriklausomybės ir laisvės. 

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties jubiliejus bus baigtas 
Pasaulio lietuvių religiniu 
kongresu rugsėjo 1-2 d. To
ronte, Kanadoje. Kongrese 
reikšmingas paskaitas skai
tys kun. prof. P. Rabikauskas, 
SJ, ir filosofas dr. Juozas Gir
nius. Popietinėmis valan
domis bus jaunimo simpoziu
mas apie išeivijos jaunimą. 
Sekmadienį bus liturginė 
kongreso dalis. Kongresas bai
giamas specialiai tai progai 
įspūdinga opera „Dux Mag
nus". Operai libretą parašė po
e tas Kazys Bradūnas , o 
muziką — kompozitorius Da
rius Lapinskas. Operoje daly
vauja mūsų žymieji solistai iš 

JAV ir Kanados, operinis 
choras ir simfoninis orkest
ras, vadovaujant D. La
pinskui. Apranga, dekoracijos 
dail. A. Korsakaitės-Sutku-
vienės. 

Šiam dideliam užmojui rei
kia piniginės paramos. Tos 
paramos rengėjai tikisi iš JAV 
ir Kanados lietuvių. Lėšų tel
kimo komitetas kviečia visus 
lietuvius prisidėti prie šio 
kongreso sėkmingo įvyk
dymo. 

Artėja ir spalio 5 d. Tą dieną 
Lituanistikos katedros lėšų tel
kimo komitetas, vadovau
jamas Jono Kavaliūno, turės 
įnešti antrąjį įnašą — 100,000 
dol. Lituanistikos katedrai 
prie Il l inois universiteto. 
Pagal paskutinius duomenis 
dar trūksta 25,000 dol. Vyk
dant minėtus gyvybinei reikš
mingus užmojus mūsų didžio
ji išeivijos dalis buvo jautri ir 
rėmė š i u o s k u l t ū r i n i u s 
renginius. 

Apie Lituanistikos katedros 
reikalingumą daug rašėme. 
Pradžia padaryta ir ją sėk
mingai reikia tęsti iki galo. 
Pacituosiu jaunosios kartos 
atstovės kultūrininkės Rasos 
Lukoševičiūtės - Kurienės 
žodžius: „Lituanistikos kated
ros įsteigimas juk yra už
tikrinimas Lietuvos vardo 
tarptautiniuose akademiniuo
se sluoksniuose ir lietuvybės 
išlaikymo atrama išeivijoje" 
(T.2. 1983 m. gruodžio 1 d. psl. 
3). Ir toliau ji savo straipsnyje 
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taitės ir Juozės Vaičiūnienės 
mokinė. Vargu kas besuskai- mai buvo daugiausia religinio 
čiuos „Grandies" koncertus, jų tautinio pobūdžio su pamal-
buvo keletas šimtų. domis katedrose, bažnyčiose, 

Šia gražia proga tenka pri- paskaitomis ir meninėmis 
siminti ir „Grandies" tai- dalimis, 
kininkus — akordionistus: Al
gimantą Ingaunį , Pet rą 
Kivėną, Raimundą ir Edvar
dą Šilkaičius, Petrą Blekį ir 
dabartinį Ąžuolą Stelmoką. 
„Grandies" vadovei rūpesčių 
naštą lengvina ansamblio val
dyba: Linas Leseckas, Lora 
Vasiliauskaitė, Vida Momku-
tė ir Aušra Jasaitytė. Dides
nės paramos Grandis susilau
kia ir iš tėvų komiteto: Birutės 
Jasaitienės — pirm., Danutės 
Puodžiūnienės — vicepirm., 
Gražinos Gražienės — iž
dininkės ir Irenos Polikaitie-
nės — renginių vadovės. 

Dar daug vardų tektų sumi
nėti, kurie talkino „Gran
džiai", tačiau tai būtų atskira 
tema. Suminėtiems ir nesu
minėtiems „Grandies" dar
bininkams priklauso lietuviš
kosios visuomenės nuoširdi 
padėka. „Grandžiai" ir jos 
darbščiajai vadovei Irenai 
Smieliauskienei linkėtina Cle
velande sėkmės. 

Šventės rengėjų paskutinis 
žodis — atvykite į Tautinių šo
kių šventę, nes ji yra mūsų vi
sos lietuviškos išeivijos bend
ras reikalas ir garbė. 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS 
Vilniuje 0 

Rugsėjo 4 
Spalio 2 

Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

Bolševikų nužudyti 
šauliai 

Juozas PrunsUa 

Šioje knygoje aprašyta apie 
400 šaulių, kuriuos nužudė bol

ševikai. Daug nuotraukų. Iš
leido Lietuvių Šaulių s-ga trem
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino "Drau
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, +5$5 West 6Srd St. 

Chicago, IL 60699 

HiMUNtiiiiintiitiiiiiiiiiininiiiinmimiih 

Vasaros rugiagėles 
BROLIŲ ALTUKV ANSAMBLIS 

Linksma muzika Šokti ir svajoti. 

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

Mūsų ištaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
' sutvarkant dokumentus iškvietimams 
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje 
' tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramaj greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 

1576 Bloor St . VV., Toronto , Ont . , Canada, M6P 1A4 
{Priešais Lietuvių namus) 

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

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

klausia: „Ar dedame pastan
gas įjungti jaunus akademi
kus ir profesionalus iškelti šj 
klausimą kaip esminį šių die
nų l ie tuvių v i suomenės 
reikalą". 

Su jos nuomone reikia su
tikti ir dėti visas pastangas 
pritraukti mūsų akademikus ir 
profesionalus prie šio darbo, 
kad pasaulio lietuvių seimo iš
keltoji idėja realizuotųsi, pasi
rašytoji su Illinois universi
tetu sutartis būtų šimtu 
procentų išpildyta. 

Tad Lituanistikos katedros 
įsteigimą remkime visi, rem
kime, kad ir mažiausia auka. 
Savo aukas įteikime aukų 
rinkėjams. Juk Lituanistikos 
katedra, PLB pirmininko žo
džiais tariant, yra antroji do
vana atsikursimai Lietuvai. 
Tad junkimės visi savo au
komis , kad šią dovaną 
Lietuvai greičiau paruoštume 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMU: KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
koris su persiuntimu kamuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataloge rasite didelį, įvairių knygų pasirinkimą, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

tmiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiuii.ii 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausi* Lietuvių Radijo Program* 

Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8 4 , 
vaL ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių 2. 
nių santrauka ir komentarai, muzika 
dainos ir Magdutės pasaka Sią pro 
gramą, veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j E,. 
tie Florists-gėlių bei dovanų krauti. 
vę. 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
02127, Telef. 266-0489 Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas" ir rasite 
taipgi didelj pasirinkimą lietuviški* 
knygų. 
«:isi;;:u!iiMtiiiiuuuu::::MiM!tiiiMtiii:: 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Mylimam tėveliui 
A. f A. AUGUSTINUI MILAŠIUI 

Lietuvoje mirus, jo dukrai Genutei Ankie-
nei su vyru Vincu reiškiame nuoširdžia už
uojauta ir kartu liūdime. 

JONAS ir ANTANINA REJER1AI 

iHrHiiimniiffHiimiHifiMiittiNiimiiiiiiMiniiiHiiiiiNiiifiiiiiiiiiiNiiiiiitiMiHmits 

I PETRAS KARUŽA 
Šia knygą redegavo Antanas VAIČIULAITIS ir Ber-

Kai kuriuos vergus perka 
pinigais, kitus — pagyrimais. 
Nesvarbu kuo perkama. 
Vergiška žymė yra ta, kad 
yra kaina ir už ją žmogų 
galima nupirkti. 

laimingieji vergai yra at
kakliausi laisvės priešai. 

Ebner-Echenbach 

DOLSKIO dainų pynė: aš myliu 
vasaros rugiagėles, Palangos jūroj. 
Lietuvaitė, žengia pulkas, kai aš ma- _ . 
izs buvau. rožė. digonės akys ir dvi | nardąs BRAZDŽIONIS. Joje sutalpinta poeto Petro Ka-
širdys Be to, tango pynė. einu na- s ružos "Giesmės apie daiktus ir žmones", prozos raštai, 
mo. sugrįžk, Paryžiaus tango, pasku- s jo biografija, aprašymai, recenzijos, kritika, daug nuo-
tinj sekmadienį, naktis be mėnulio. 
lauko gėlė, Dzūkija. Čigonė, Griežlelė 
ir malūnas. 

Išleido DAINA. Chicago, IL Vir
šelis dailin Julitos sermukšnytės-
Burges. 

Kaina su persiuntimu 11 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, $51,5 W. 6Srd 8t., 
Chicago, IL 60629 

i traukų iš Vilkaviškio "Žiburio" gimnazijos ir veiklos, ne-
| krologai ir atsiminimai. Šis įdomus ir vertingas literatu -
1 ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas 
3 "Draugo" spaustuvėje, 408 psl., kieti viršeliai. Išleido 
2 Kazys Karuža, 1984 m. Kaina su persiuntimu 15 dol. 
S 
£ Užsakymus siųsti: 
| "DRAUGAS", U5h5 W. 6Srd Street, 
| Chicago, IL 60629 

Mieliems 
A f A. 

Reginai ir Nikodemui Reikalams 
taip tragiškai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjau
čiu dukrą GRAŽINĄ su vyru n 
seimą. 

sūnų VISMANTĄ su, 

JANINA RUKŠENIENĖ 
Los Angeles, Calif. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAI DAS F. DAIMID 

TKYS MODERNIŠKOS KOP!.>ClOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 ^852 

4603-07 South Hermitage Avenue 
Telefone VArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 

MMiiimiiiiiiniHHHiiiiiiHiiiimiiiM. riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiitniiiuiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiimiiiii? 
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x Aris t idas E . Bičiūnas 
yra egzekutyvinis direktorius 
Chicagos miesto transporto 
planų paruošimo komisijos, 
kuri rūpinasi išvystyti planą 
iki 2000 metų, kad žmonėms' 
susisiekimas būtų patogesnis. 
Transporto sistemos planas 
yra paruoštas su apskaičiavi
mais, diagramomis ir žemėla
piais. 

x F r a n k Mankus yra pa
minėtas „Chicago" žurnalo 
liepos mėnesio numeryje. Ra
šoma, kad jo patriotiniais mo
tyvais kūrinys, pavadintas 
„America", išstatytas Chica
gos Meno Institute. Jis yra lie
tuvis emigrantas (miręs 1965 
m.), šį kūrinį padaręs antro 
pas. karo metu Tomahawk, 
Wl8C. 

x Dal ia Šula i ty tė-Re-
mienė, anksčiau gyvenusi Ci
cero, dabar gyvenanti Crof-
ton, Md., netoli Washingtono, 
birželio 15 d. dalyvavo vice
prezidento G. Bush žmonos 
Barbaros Bush surengtame 
priėmime savo rezidencijoje. 
Cia dalyvavo apie 50 moterų. 
Dalia Remienė, kuri yra „Na
tional Republican Heritage 
Groups council" administraci
nė asistentė, buvo vienintelė 
lietuvaitė. J i turėjo progą pa
sikalbėti su Barbara Bush, ku
ri džiaugiasi, kad prisideda 
prie Reagano-Bush rinkimų 
kampanijos. 

x Sofija Tekor i enė , India-
napolis, Ind., buvo atvykusi į 
Chicagą, lankė savo pažįsta
mus ir draugus. Ta proga ap
lankė „Draugą", įsigijo nau
jausių leidinių ir paaukojo 10 
dol. Labai ačiū. 

x K. Daunys , Toronto, 
Ont., Canada, visuomeninin
kas, grąžino lėšų telkimo lai
mėjimų šakneles, laikinai pa
keitė „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, nes išvyksta atostogų, 
ir ta proga atsiuntė 20 dol. au
ką. Labai ačiū. 

x J o a n a Drukten is , Oma
h a Nebr., mūsų bendradarbė ir 
rėmėja, atsiuntė 20 dol. dien
raščio palaikymui. Labai ačiū. 

x Juozas Pečkai t i s , Vitas 
Kazlauskas, V. Šaulys, L. Kai
rys, Jonas Savickas, M. Kve
daras, Liudas Šimaitis,, A. 
Drutys, P. Gudaitis, K. Mar
cinkus, B. Žemaitienė, Jonas 
Ramoška, C. Janušauskas, Bi
rutė Lesevičius, K. Jakutis, 
Vyt. Rukuiža, Chicago, 111., 
grąžino lėšų vajaus laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas atsiun
tė po 10 dol. aukų. Labai ačiū. 

x O. P o ž a r n i u k a i t ė , Bur-
bank, 111. Kazys Rožanskas, G. 
Pustelnikas, F. Černius, Gra-

da, ir R. T. Peddle, Whitby, žiną Žukauskienė, Chicago, 
Ont., Kanada. Po 5 dol.: P. 111., S. Balys Dearborn Hts., 
Gauronskas, Sam Mikšėnas, Mich., Albert Misiūnas, Det-
G. Jezukaitis, A. Kriščiūnas, roit, Mich., St. Kowbell, Ont , 
S. Marcinkevičius, B. Kliorie- Kanada, Juozas Budreika, St. 
nė, M. Gludą, M. Ancerys, M. Patersburg, Fla., J. V. Lopa-

x ..Vytis", Lietuvos Vy
čių sąjungos žurnalas, gegu
žės mėnesio nr. 5, išėjo iš spau
dos. Šiame numeryje plačiai 
aprašomas ir nuotraukomis 
pailiustruojama Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos įsikūri
mas ir gyvenimas. Taip pat 
yra informacijos apie šių me
tų rugpiūčio mėnesį įvyksian
tį Chicagoje kongresą. Žurna
las įdomiai redaguojamas 
Aldonos Ryan su redakcine 
komisija. 

z Regina Vadeišai tė išlai
kė valstybinius egzaminus ir 
gavo registruotos gailestingo
sios sesers leidimą dirbti. Jos 
motina Alina Vadeišienė gy
vena Brighton Parke. 

x Lemonto l ietuviams šv. 
Mišių De Andreas seminari
jos koplyčioje liepos 1 d. ne
bus. Data kada bus laikomos 
šv. Mišios, bus paskelbta vė
liau. 

x Už a. a. kun. Alfonsą 
Lapę, neseniai mirusį oku
puotoje Lietuvoje, šv. Mišios 
bus atnašaujamos liepos 1 d. 
sekmadienį, 9:15 vai. ryte Jė
zuitų koplyčioje. Gimines, ve
lionio artimuosius ir jį pažinu
sius pamaldose prašom 
dalyvauti. 

x Brighton Pa rko lietu
vių festivalis bus liepos 7 d., 
šeštadienį, nuo 11 vai. ryto iki 
11 vai. vakaro, 4300 So. Wes-
tern Ave. Bus muzika, lietu
viško maisto ir dirbinių, meni
nė programa ir laimėjimai, 
vaikams žaidimai. Miestas šį 
lietuvių festivalį remia, bet 
rengia patys Brighton Parko 
lietuviai ir kviečia visus Chi
cagos lietuvius dalyvauti. 

x Dr. Aldona Juozevičie-
nė, Oak Lawn, 111., E. Milko-
vaitienė, Chicago, 111., grąžino 
lėšų vajaus laimėjimų šakne
les ir kiekviena pridėjo po 15 
dol. aukų. Labai ačiū. 

x P r a n a s Nenor tas , East 
Chicago, 111., mūsų garbės pre
numeratorius ir rėmėjas, J. V. 
Lopatauskas, Santa Monica, 
Cal., Vincas Simaška, Albion, 
Mich., grąžino laimėjimų šak
neles ir kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. dienraščio paramai. 
Labai ačiū. 

x P o 7 dol. atsiuntė: Ka
zys Jakaitis, Timmins, Kana-

AUSTRALIJOJE 
— Elena Zižmaraitė, ži

noma vilnietė, Prano Žižmaro 
sesuo, susilaužė ranką ir gy
doma Northcote ligoninėje. 

— Mirė: a. a. Vaclovas Tu-
gaudis, 63.m. amžiaus, Bro-
nislava Česnienė, E. Reisonie-
nė, Veronika Kazlauskienė. 

« 
a k ZVAI GZDUTE 
1̂* Ji * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriams 

Vaičeliūnas, Jonas Rėklaitis, 
M. Baltrimas, Liudas Kovas, 
H. Žemelis, Anelė Sulaitis, K. 

atsiųstos {vairiomis progomis. 
Labai ačiū. 
x Lietuvių Moterų klubų 

federacijos valdyba organi
zuoja kelionę autobusu į tauti
nių šokių šventę. Kaina ten ir 
atgal 40 dol. Bus parūpintos 
nakvynės maždaug po 15 dol. 
asmeniui. Šokių šventės bilie 

— Mirė a. a. Marija Sla
v ė n i e n ė — Mykolaitytė Sid
nėjuje birželio 14 d. Velionė 
buvo Vinco Mykolaičio-Puti
no, vieno iš žymiausių Lietu
vos poetų, sesuo. Ji buvo gi
m u s i P i lo t i šk ių k a i m e , 
Marijampolės apskrityje, 1908 
m. balandžio 22 d. Baigė Sau
lės gimnaziją Kaune ir Vytau
to Didžiojo universitete huma
nitarinių mokslų fakultetą. 
Savo kūrybą spausdino laik
raščiuose, žurnaluose. Poka
rio metais Scheinfeldo stovyk
loje dirbo stovyklos laikraščio 
redakcijoje, ruošė mokyklai 
vadovėlius, išleido eilėraščių 
rinkinį „Po svetimu dan
gum". Australijoj 1950 metais 
ištekėjo už teisininko, rašyto
jo Juozo Slavėno. Augino duk
relę Rasą. Ji bendradarbiavo 
savo kūryba „Tėviškės Aiduo
se", 1972-1975 m. čia redaga
vo Moterų Pasaulį, rašė ir į 
Amerikos lietuvių spaudą. Il
gą laiką Sydnėjuje buvo jau
nesnių ateitininkų globėja. 
1977 m. išleido apie savo brolį 
Vincą Mykolaitį-Putiną atsi
minimų knygą. Jis buvo mi
ręs ok. Lietuvoje 1967 m. bir
želio 7 d. 

tauskas, Santa Monica, Cal., 
Jonas J o n y n a s , Merden, 
Conn., H. Žibąs, Cincinnati, 

Kodaitienė, A. Racka, M. Sal- Ohio, M. Januškis, E. North-
tonas, B. Lukas. Aukos buvo port, N. Y., J. Ramanauskas, 

tais prašomi pasirūpinti pa- pasiteiraukite apie NAUJUS 
tys. Dėl rezervacijos skambin
ti Gražinai Vaičaitienei 
434-6422. 

(pr.) 

x J e i skilandžių jums tik 
reik — parašyk a rba už-
eik!(Siunčiame ir į kitus mies
tus). International Meat 
Market, 2913 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. Tel . 1-
312-436-4337. Skilandžiai, 
medžioklinės, palengvicos, rū
kytos ir šviežios dešros, ver
šiena, aviena, kiauliena ir jau
tiena. Užsakant didesnį kiekį 
šviežios mėsos ar dešrų, duo
dama nuolaida. Sav. Izabelė ir 
Petras Burkauskai. 

(sk.). 

KANADOJE I 

Bridgewater, Mass., K. Dule-
vičius, Toronto, Kanada, A. 
Pivoriūnas, Ont., Kanada, V. 
Norvilaitė, Detroit, Mich., Jo
nas Shatas, Waterbury, Conn., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Kreipki tės KASON ir 

terminuotų indėlių procentus. 
KASA atdara kasdien nuo 10 
iki 6, ketvirtadieniais iki 7, 
šeštadieniais nuo 10 iki 1; 2615 
West 71st Street, tel. 737-2110. 
Cicero įstaiga atdara antr. nuo 
9 iki 12, ketv. nuo 3 iki 6, šešta
dieniais nuo 9 iki 12; 1445 So. 
50th Ave. tel. 656-2201. 

(sk.). 
x Beverly Shores , India

noje, pa rduodami namai 
nuo 35,000 dol. iki 175,000 dol. 
Gražūs sklypai nuo 4,500 dol. 
iki 25,000 dol. Skambinkit 
Danguolei Bar tkuviene i 
te l . 2 1 9 - 8 7 2 - 3 3 8 4 . Afrn 
Carlson Real Es t a t e — 219-
872-4636. 

—Motinos dienos minėji
mas Hamiltone buvo gegužės 
13 d. po pamaldų Jaunimo 
centre. Minėjimą atidarė Liet. 
Bendruomenės apyl. pirm. B. 
Mačys, invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Liauba. Apie motinas 
kalbėjo L. Stungevičienė. Me
ninę dalį atliko Vysk. Motie
jaus Valančiaus lituanistinės 
mokyklos mokiniai. 

— Sudbury, Ont., lietu
v ia i surengė Motinos dienos 
minėjimą gegužės 12 d. Iškil
mes pradėjo LB apyl. pirm. i 
Elena Tolvaišienė. Angliškai j 
pranešinėjo Jūratė Tolvaišai-
tė. Paskaitą skaitė Grasė Pet-
rėnienė. Meninę programą at
l i ko Algis K u s i n s k a s , 
akordeonu, o jo sūnus Justi
nas — pianinu. Petras Venc
kus parodė skaidrių iš Švento
sios Žemės. Programa baigta 
tautos himnu. Himnus piani
nu palydėjo Danguolė Rotkie-
nė. Paskui buvo vaišės ir pasi
linksminimas. 

— Metinis lietuvių p a r a - : 

pijos susirinkimas Londone, 
Ont., gegužės 27 d. išrinko 
naują dvejiems metams para
pijos tarybą, kurion įeina Ire
na Daniliūnienė, Algirdas 
Dragūnevičius, Romas Gen-
Čiu8, Viktoras Gudelis, Petras 
Jokšas, Andrius Petrašiūnas, 
Justinas Šakinis ir Vaclovas 
Vaitkus. Tarybos prezidiumą 
sudaro pirm. V. Gudelis, vice-
pirm. P. Jokšas ir sekr. V. 
Vaitkus. 

— „ P a š v a i s t ė s " choras , 
pasižymėjęs Londone, Ont., ir 
vadovaujamas Ritos Vilienės, 
pakviestas į Detroitą, su pasi
sekimu ten koncertavo birže
lio 3 d. Koncertas buvo Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. 

Redaguoja J. PlaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

J o n a s Minelga 

NAUJAS NAMAS 
Mūsų gatvėj, Linas matė, 
Darbininkai namą statė. 
Apžiūrėjom — kiek ten plytų! 
Palinkėjom kad nelytų. 

Čyru-čyru, tuku-tuku, 
Aidas pjūklų ir plaktukų. 
Vyrai pjauna, kala, maišo 
Purų cementą iš maišo. 

Tepraėjo kelios dienos 
Ir iškilo mūro sienos 
Jau su stogu ir su durim.. 
Naują namą gatvėj turim. 

GALVOSŪKIU 
SPRENDIMO 
REZULTATAI 

1893-84 metų sezono „Tėvy
nės Žvaigždutes" galvosūkių 
sprendimo rezultatai. Laimė
tojams paskirtos pažymėtos 
piniginės premijos. 

1. Aida Bublytė gavo 905 
taškus ir 70 dol. premiją. 

2. Gražina Daunoravičiūtė 
— 820 tšk. — 65 dol. 

3. Asta ir Vytas Šauliai — 
720 tšk. — 60 dol. 

4. Darius Juška — 535 tšk. 
— 50 dol. 

5. Danguolė Vilutytė — 250 
tšk. — 40 dol. 

6. Darius Udrys — 225 tšk. 
— 35 dol. 

7. Asta ir Marius Tijūnėliai 
— 170 tšk. — 25 dol. 

8. Renata Žihonytė — 90 tšk. 
— 15 dol. 

Mažiau 50 taškų gaunantie
ji negauna premijų. Kita gal
vosūkių serija prasidės spalio 
mėn. pradžioje. Vasarą stip
rinkite jėgas ir protą, kad ru
denį galėtumėte geriau galvo
ti . Nepamirškite ir kito 
konkurso, kuris yra paskelb
tas „Kodėl aš turiu laikytis de
šimties Dievo įsakymų". Jo 
terminas lapkričio mėn. 1 d. 

Redak to r ius 

SUKAKTUVINIS 
METRAŠTIS 

„Dvidešimt penkeri metai". 
Kristijono Donelaičio mokyk
lų sukaktuvinis leidinys, iš
leistas 1984 m. Chicagoje.Su-
kaktuvinio leidinio redak
torė Danutė Bindokienė. 
Metraščio redaktorė Regina 
Kučienė. Viršelis Jono Maleiš-
kos. Nuotraukos Jono Tamu-
laičio ir kitų fotografų. Met
raštį iliustravo aš tuntos 
klasės mokinės: Andrėja Mac
kevičiūtė ir Asta Kižytė. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Kaip 
minėjau, leidinys susideda iš 
dviejų dalių: sukaktuvinis ar> 
imąs 160 psl. ir metinis met
raštis — 128 psl. Pirmoje da
lyje mokyklos istoriniai 
duomenys, sveikinimai, nuo
traukos. Antroje dalyje — mo
kinių kūryba, kurios gana 
gausu. Visas metraštis mušt
ruotas nuotraukomis ir pieši
niais, teikia gerą įspūdį. 

TĖVAS IR S C N U S 
Vienas kaimietis su sūnumi 

atvažiavo prie jūros pasimau
dyti. Kartą jie išplaukė laive
liu į jūrą. Kai nuplaukė tolo
kai nuo kranto, pakilo audra. 

— Viešpatie, jei Tu ir šį kar
tą pasigailėsi mūsų, aš Tau 
paaukosiu stiebo ilgumo žva
kę, — meldėsi tėvas. 

Sūnus neiškentė ir tarė: 
— Tėveli, juk tu gerai žinai, 

kad niekas nedaro tokių ilgų 
žvakių. 

— Nusiramink, sūnau! Tegu 
pirma nurimsta audra, pas
kiau pažiūrėsim, — pabarė tė
vas sūnų. 

KAI L I E T U V A 
IR V Ė L ATGAUS 

N E P R I K L A U S O M Y B Ę 
Laikas nestovi vietoje, o lai

kui bėgant, pasaulyje nuolat 
vyksta pasikeitimai. Iškilo ir 
pranyko senovės kultūros ir ci
vilizacijos. Žlugo galingoji Ro
mos imperija, subyrėjo Hitle
rio „nenugalimasis" Trečiasis 
reichas, ir dabar sulaukėme G. 
Orwell'o knygoje išgarsintų 
1984 metų. Netrukus turėtų su
griūti ir komunistinės Rusijos 
sistema, ir tada daug dabar 
pavergtų tautų vėl atgaus lais
vę ir nepriklausomybę. Jų tar
pe ir mūsų tėvelių bei senelių 
gimtinė — Lietuva. 

Norint, kad Lietuva būtų 
laisva, pirmiausia reikia, kad 
iš jos pasitrauktų okupantų 
kariuomenė ir diktatūrinė sve
timųjų valdžia. Tik tada bus 
galima kalbėti apie laisvus 
rinkimus ir naujos vyriausy
bės sudarymą demokratiškais 
pagrindais. Kad Lietuvoje ne
būtų panašių įvykių į tuos, 
kurie dabar dedasi EI Salva
dore, reikės turėti krašte stip
rią laikiną vyriausybę, kuri 
būtų pajėgi išlaikyti tvarką, iš
vengiant pilietinio karo arba 
komunistų siautėjimo. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 
tik viena partija — komunis
tų. Tad reikės, kad visos kitos 
partijos, kurios Lietuvoje vei
kė 1940 metais ir kurios suda
rė VLIKą (Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą), su
grįžtų iš užsienio arba bent at
siųstų savo atstovus į Lietu
vą, kad vėl atgaivintų savo 
politines partijas. Tai nebūtų 
lengva, nes anų metų veikė
jai, jeigu po įvairių pergyveni
mų, kalinimų ir trėmimų Sibi
re ir užsieniuose dar gyvi, tai 
visvien jau susenę ir paliegę. 
Jų atstovaujamos politinės 
partijos okupantų valdomoje 
Lietuvoje mažai beturi pase
kėjų. Kitaip tik katalikiškos 
grupės sudarytų stiprią opozi
ciją komunistams. Kokia be
bus pirmoji vyriausybė, jos 
svarbiausias ir sunkiausias 
uždavinys bus komunistų nu
savintų nuosavybių grąžini
mas teisėtiems savininkams 
ar jų palikuonims. Taip pat tu
rės įvykti nauja žemės refor
ma. 

(Bus daugiau) 

A n t a n a s Izokai t i s , 
„Židinio" neakivaizdinės 
lit. m-los 12 sk. mokinys. 

ALVITO VARPAS 
(Atpasakojimas) 

Vieną žiemos dieną, vyrai 
vežė didelį, gražų varpą į baž
nyčią. J į vežė ežero ledu. Vi
duryje ežero ledas trūko ir var
pas nuskendo. Niekas nežino, 
kas atsitiko su vyrais. Žinojo, 
kad varpo negalėjo išimti žie
mos metu, tai susitarė iškelti 
iš vandens pavasarį. 

Vieną dieną, plaudama bal
tinius, moteris matė varpo vir
vę ant ežero kranto. J i bandė 
ištraukti varpą iš vandens, bet 
negalėjo. Ji pašaukė vyrų, kad 
ja i pagelbėtų. Kai atėjo vyrai, 
varpas vėl nuskendo. Žmonės 
pašaukė specialistus, kad iš
imtų varpą. Jie nėrė žemyn 
varpo ištraukti, bet negalėjo. 
Ant varpo sėdėjo šuo, kuris 
jiems pasakė, kad atiduos var
pą, jei bus laikomos Mišios 
an t ežero kranto. Jie turėjo 
viską atsinešti iš bažnyčios. 
Kai dalykai buvo atnešti, pa
stebėjo, kad trūksta žibintuvo. 
I r taip varpo negalėjo išgelbė
ti. Bažnyčia nupirko kitą var
pą ir pamiršo apie tą, kuris pa
skendo. 

Tą pačią dieną mes negrįžo
me namo. Po Velykų pirma
dienį visa mūsų šeima važia
vo į New Yorką ir New Jersey. 
Ten pabuvome dvi dienas. Ap
lankėme „Mujeum of Natūrai 
History". Jame radome daug 
žinių apie žmones ir gyvulius. 

Trečiadieni lankėmės Wa-
shingtone, kur netoli gyvena 
viena mano teta. Apvaikščio
jom, apžiūrėjom visus pa
minklus susijusius su JAV is
torija. Lijo, buvo daug turistų, 
todėl n«. .uvo labai smagu. Kai 
įlipome į 550 pėdų aukščio Wa-
shingtono bokštą, buvo toks 
rūkas, kad nieko negalėjom 
matyti... 

Čia išbuvome iki šeštadie
nio, paskiau išvažiavome na
mo. Šios Velykų atostogos 
man labai patiko, nes man vi
sada patinka keliauti. Daug iš
mokau. Smagiausia buvo New 
Yorke, nes aš ten vieną kartą 
gyvenau. 

Andr ius Skučas , 
Rochester Mindaugo 

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

MYKOLAS 
ŠVILPUKAS 
GLINSKIS 

Senais, labai senais laikais, 
buvo daug daug švilpukų. Jie 
gyveno, troško laimės ir pešė
si, taip, kaip dabar daro žmo
nės. Tais laikais vieną švilpu
kų tautą, Lietuva vadinamą, 
valdė didysis švilpukas Alek
sandras. Štai pasakojimas 
apie vieną švilpuką Mykolą 
Glinskį, kuris buvo švilpukas 
didžiojo švilpuko Aleksandro 
laikais. 

Aleksandras nebuvo labai 

(„Žiburio spinduliai"). 

VELYKŲ ATOSTOGOS 

gabus švilpukas, tai tikėjosi 
Vitas Rugienius, Mykolo Glinskio paramos. 
Detroito „Žiburio" Švilpukas Glinskis buvo garbė-

aukšt. lit. m-los mokinys troška ir pats norėjo tapti Lie
tuvos didžiuoju švilpuku. My
kolas Švilpukas Glinskis buvo 
labai galingas ir, galima aa-
kyti, pats vienas valdė Lietu

siais mėtau turėjau plušant- v ą N o r 8 p a t o n e b u v o i^^ ge_ 
ras karys, bet vis tiek buvo 
paskirtas vyriausiu kariuome
nės švilpuku. (Tik vieną mažą 
kovą laimėjo prieš totorius 
švilpukus). 

Po švilpuko Aleksandro mir
ties, sostas teko Žigimantui II 
Aleksandro broliui. Mykolas 
Švilpukas Glinskis norėjo su 
naujuoju didžiuoju švulpuku 
susidraugauti, kad vėl galėtų 
turėti galios ir garbės. Nauja
sis didysis švilpukas užuodė, 
kad ne viskas tvarkoje, atlei
do švilpuką Glinskį iš einamų 
pareigų. 

Glinskis nusivylęs nubėgo 
pas rusiškus švilpukus ir su 
jais susidėjo, bet jam ten taip 
pat nepasisekė. Kai rusiški 
švilpukai sužinojo, kad jis gal
vojo grįžti į Lietuvą, jie jį su
ėmė ir nužudė visai nešvilpu-
kišku būdu. 

Tomas Zikas, 
Bostono lit. m-los 

mokinys („Švilpukas"). 

ros savaitės Velykų atostogų 
Daug keliavau. 

Didįjį šeštadienį aš su tėvu, 
broliu ir dviem gerais drau
gais (vienas iš jų prancūzas, 
antras amerikietis) nuvažia
vome į Torontą. Pirmiausia 
sustojome apžiūrėti "Science" 
muziejų. Buvo labai įdomu. 
Daug ko galėjome pamatyti 

Matėme žvaigždes ir įvairių 
pasaulio dalykų. Galėjome pa
tys daug ką liesti ir bandyti. 
Matėme įvairius tyrinėjimus 
su skirtingų chemikalų jungi
niais, kompiuterių skirtingą 
darbo demonstraciją. 

Po to, nuvažiavome apžiūrė
t i „CN" bokštą. Tas bokštas 
yra aukščiausias pastatas pa
saulyje. Jo viršuje yra restora
nas. Užsikėlėme į viršų keltu
vu, kuris mus vežė 20 mylių 
per valandą greičiu. Restora
ne yra gana daug vietos. Iš 
viršaus galėjome matyti be
veik visą Torontą, nors trupu
tį ir lijo. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Vaikai pirmą Velykų dieną 
apeina kaimynus ir gauna po 
kiaušinį. Vaikas parėjęs namo 
žino, kas kurį kiaušinį davė. 
Tėvai tą pirmąjį gautą kiaušinį 
iš vaiko paima ir kada ištinka 
gaisras, apibėga su juc aplink 
degantį trobesį ir įmeta ugnin, 
tada ugnis nesiplečia. (Liš
kiava). 

* 
Duok Dieve viską žinoti, 

bet ne viską byleti (sakyti). 
(Pasvalvs>. Mykolo švilpuko Glinskio iliustracija (Ii „švilpuko") 


