
PHE LIBRARY OF CONGRESS 
E DKPARTMENT 
)[ VISION 

'//ASIIINCTON, DC 2 0 0 2 5 

(GRATIS) 

DM 

y ' 

T H l_ITI-ILJ/\IVII/\r\| \A/«ORtl_D-VA/IOEE DAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
•545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

EINA 75TUOSIUS METUS - DEIMANTINĖ SUKAKTIS 

Vol . LXXVIII Kaina 25c. TREČIADIENIS — WEDNESDAY, LIEPA — JULY 18, 1984 Nr. 141 

Aušra. Nr. 33(73) 

Apie lietuvių 
padėtį Gudijoje 
(Tęsinys) 

Čia baigiasi pareiškimas, 
nukeliavęs į Madridą. 

Jį ištisai skaitė du kartus 
Vatikano radijas (o „Ameri
kos balsas" nutylėjo). Madri
do konferencijoje dalyvavo ir 
lietuvių atstovai, kuriems 
buvo duota proga pasisakyti. 
Tačiau kalbėjusieji, Vladas 
šakalys, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, ir Tomas Venclova, 
kuris yra Lietuvių Helsinkio 
grupės narys, nė vienu žodžiu 
apie lietuvių padėtį BTSR 
neužsiminė. Gal jie nieko apie 
ją ir nežino, o su minėtu 
pareiškimu nesusipažino. 
Žinoma, sunku tikėti, kad 
Madrido konferencija imtųsi 
svarstyti tokį klausimą, kaip 
BTSR lietuvių Ūkimas, dėl jų 

genocido pasaulio taikai pavo
jus negresia. Yra svarbesnių 
klausimų. Bet jei svarstomas 
vieno asmens likimas (rusų 
akademiko Sacharovo, doc. 
Skuodžio), tai kodėl negalėtų 
būti svarstoma padėtis tauti
nės mažumos, kurios kalba, 
religija, apskritai kultūrinės 
vertybės yra naikinamos. 
Bent mūsų delegatai Madri
de, kalbėjusieji apie Lietuvos 
reikalus, galėjo priminti ir 
BTSR lietuvių likimą; 

Iš viso reikia konstatuoti 
liūdną faktą, kad apie lietu
vių padėtį BTSR ne tik 
užsienio lietuviai mažai žino, 
bet neretai ir Lietuvoje 
gyvenantys nieko arba mažai 
xą žino. O jeigu ir žino, tai 
mano. kad tai menkas objek
tas, dėl kario neverta sukti 
galvos. Taip galvojantys 
nesuvokia, kad čia, BTSR, yra 
sprendžiamas ir visos Lietu--
vos likimas. Nes jei bus 
sunaikinta lietuvybė BTSR, 
tada ateis eilė ir visai Lietu
vai. BTSR lietuviai yra pyli
mas, kurį sunaikinus, bus 

lengviau ir su visa Lietuva 
susidoroti. Dirva tam ruošia
ma. Jau dabar rusiško 
nacionalizmo yra atakuojami 
ne tik BTSR lietuviai, bet ir 
visas Rytų Lietuvos pakraš
tys. Rusų apsėsti yra Turman
tas, Zarasai, Švenčionys, 
Šalčininkai. Čia neretai įstai
gose lietuviškai nesusikalbė
si. Čia veikia rusiškos mokyk
los ir internatai. 

IŠ B A L T A R U S I J O S 
TSR LIETUVIŲ 

GYVENIMO 

Dviejų kunigų 
mirtys 

1978 m. vasarą beveik vienu 
laiku mirė Gervėčių ir Rodū 
nės kunigai klebonai: Chody-
ka ir Šteinas. Vietoj Šteino 
dabar Rodūnės parapiją valdo 
kun. Sieniavski (ar šaniavs-
ki). J i s eina kunigų Šteino ir 
Sčemirskio pėdomis — lietu
viškų pamaldų neleidžia. 
Lietuviškai supranta, nes 
klauso lietuviškai išpažinčių. 
Baigęs Vi ln iaus kun igų 
seminariją, kur jam mokantis 
buvo lietuvių kalbos pamo
kos. Pats pasisakė lietuviškai 
kalbėjęs, tik dabar primiršęs. 

Čia vieta atiduoti pagarbą 
kun. Stanislovui Chodykai. 
Jis, nors save laikė lenku 
(kilęs iš BTSR, pavardė tipiš
kai gudiška), bet lietuviškai 
g e r a i k a l b ė j o . L i e t u v i ų 
neskriaudė, laikėsi teisybės, 
pamaldas buvo paskirstes DO 
lygiai — lenkiškai ir lietu
viškai. Jis paliko apie save 
gražų atminimą jau i š to 
laiko, kai Vilniaus vyskupu 
buvo Jurgis Matulaitis. Kai 
tuomet lenkų kunigų tarpe 
šėlo šovinizmas, kun. Cho-
dyka jau tada buvo li«**n-

Pavergtųjų tautų atstovai 
Baltuosiuose Rūmuose 

B a l t u o s i u o s e R ū m u o s e 
liepos 16 d. buvo Pavergtųjų 
tautų atstovų priėmimas. Po 
kavutės 10 vai. Linas Kojelis, 
specialus Baltųjų Rūmų 
asistentas etniniams reika
lams, pradėjo pranešimą. 
Dalyvavo apie 150 pavergtų
jų tautų atstovų — lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, 
l e n k ų , v i e t n a m i e č i ų , 
afganiečių ir kt. 

Dr. K. Menges davė praneši
mą apie JAV politiką Pietų 
Amerikoje ir paminėjo dabar
tinę būklę Nicaragvoj, Salva
dore ir kt. Ambasadorius M. 
Kampelman, buvęs delegacijos 
Madrido konferencijoje pirmi
ninkas, kalbėjo apie žmogaus 
teisių laužymą komunistų 
v a l d o m u o s e k r a š t u o s e , 
paminėdamas Lietuvą, I,atvi-
ją, Estiją ir kitus kraštus. 

Po to atėjo prezidentas 
Ronald Reaganas, viceprez. 
G. Bu sh ir keli kongreso atsto
vai. Prezidento kalba buvo 
labai gera, kurioje paskelbė 
Pavergtų Tautų savaitę nuo 
liepos 15 iki 22 d. Priminė, 
kad turime gauti stiprybės iš 
tų kovotojų, kaip pasiauko
jusių už religinę laisvę Lietu
voje, Solidarumo organizaci
jos Lenkijoje ir kt. Paminėjo 
Lietuvą, Lenkiją, Afganis
taną. Priminė Amerikos Balsą 
•r k* 

Iš lietuvių dalyvavo R. 
Kudukis. Vyt. Kamantas su 
žmona, J. Urbonas, A. Mila
nas, G. Damušytė, A. Šilas, A. 
Sodonis, dr. D. Krivickas ir 
dr. J. Genvs iš Washingtono, 
D.C. 

Lenkai apie 
amnestiją 

War8haw. — Iš pusiau ofi
cialių politinių sluoksnių 
patirta apie plataus pobūdžio 
amnestiją politiniams kali
n iams 40 metų sukakt ies 
proga nuo komunistų valdžios 
Lenkijoje. 

Tuo pačiu laiku teismas 
išteisino du policininkus, 
kaltinamus dėl 19 metų 
jaunuolio, rėmusio „Solidaru
mą", mirties. Du ambulanso 
vairuotojai apkaltinti apsilei
dimu tame pačiame atvejyje. 

Taut in io ir patriot inio 
j u d ė j i m o p r e z i d i u m a s 
pareiškė, kad jis norįs sudary
ti sąlygas sugrįžti tiems į 
normalų gyvenimą., kurių 
interesai skyrėsi nuo socialis
tinės valdžios interesų. 

Pagal oficialius valdžios 
duomenis, lenkų kalėjimuose 
sėdi apie 600 politinių kalinių. 

Demokratų konvencija 
Nesklandumai konvencijoje 

Prezidentinis kandidatas Walter Mondale ir jo 
padėjėja Geraldine A. Ferraro sveikinasi su savo 
rėmėjais San Francisco mitinge. Už jų matyti (iš 

kairės) Gloria Steinem, Bell Abzug, 
Heights ir Elisabeth Holzman. 

Afganai pasakoja apie 
skerdynes 

Tie, kurie visa tai pergyveno, pasakoja, kad 

sovietai išžudė 360 civilių. 

S a n F r a n c i s c o , C A — 
Daug muzikos, degtinės ir 
triukšmo. Turėtų būti laimin
gas pobūvis, bet toks jis 
neatrodė. Nežiūrint veltui 
parūpintų v a i š i ų pereitą 
pirmadienį demokratų 39-toje 
konvencijoje, jautėsi nepasi
tenkinimas prezidentiniais 
kandidatais, bei jų pasku
t i n i a i s v e i k s m a i s . Vietoj 
e n t u z i a z m o ir dž iaugsmo 
pobūvyje viešpatavo prislėgta 
nuotaika, nusivylimas Walter 
Mondale. 

Susirinkę demokratų atsto
vai davė suprasti Mondale, 
kad jis laimi nominavimą, bet 
ne jų širdis. Nieko nepadėjo 
Mondale nei buvusio prezi
dento J. Carterio dalyvavi
mas ir kalba, nes ir Carteris 
savo laiku laimėjo nomina
vimą, bet ne partijos narių 
palankumą. 

Partijos lyderiai taip buvo 
juo nusivylę, kad net pereitą 

Anel i ios uostu krovėiai s a v a t i « a l i J a m Pasipriešino, 
.A tJ~* a Z Z - ZZZ2Z palaikydami Ch. Manatt, 

)oroty 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

damas suvienyti partiją, 
priminė Franklin Rosevelt 
žodžius: „Mes demokratai, 
susiklausysime, kaip viena 
šeima". Jis jiems priminė, kad 
po ilgos ir karštos pirminių 
rinkimų kovos, jie turi išsily
ginti konvencijoje. „Mums tai 
atsitikdavo dažniau negu 
vieną kartą nuo to laiko, kai 
Franklin Roosevelt pasikėlė iš 
savo kėdės prikelti tautą". 

Mondale ir Ferraro išskrido 
iš Lake Tahoe į San Francis
co ir vėlavo vieną valandą. 
Juos sutiko apyskystė 2000 
minia. 

Jimmy Carter kalba įspū
džio nepadarė, nes daugelis 
delegatų nenorėjo nieko ben
dra turėti su praeitimi. 

Šios dienos akimis žiūrint į 
demokratų konvenciją ir jos 
staigius kontrastus, Mondale 
pagal viešus balsuotojų davi
nius (pools) atsilieka nuo 
Reagano nuo 7 iki 30 procen
tų. 

nutarė baigti 6 dienų streiką, 
o , V , ; ~ ; Q * , . A ~ - • t^. nationahnj partijos pirminin 

m i n i s t e r ė p i r m i n i n k ė , , . : ". J . • , 7 . ~ „ , . . « , . » # J. rm. t u i A ką, kūno ir jie patys nelabai Quet ta , Pakistan. Sovietų darni pinigų, papuošalų ir Margaret lnatcner atsisakė _ A 
daliniai nužudė mažiausiai maisto. Viena moteris matė prieš juos naudoti jėgą. Nežiū-
360 civilių netoli pietinio sovietų karius, norinčius rint s u s i t a r i m o , s tre ika i 
A f g a n i s t a n o K a n d a h a r išprievartauti dvi afganų tebesitęsia Doverio, Anglijos 
miesto ir lavonus apipylė merginas. Dėl to kilo susišau- judriausiame, uoste. 
puvimo procesą greitinan- dymas tarp sovietų kariuo- — New Yorko mieste ir 
čia is chemika la i s . Taip menės dalinių ir pasipiktinu- g r e t i m a m e L o n g 
pasakoja afganų partizanai, s i H a f g a n ų kar ių (ne plečiasi l igoninės ir senelių . Manat t bandė 
gyvi išlikę liudininkai. 2udy- partizanų). prieglaudos darbuotojų strei- f £ 
nės vyko Bala Karz, Mushizi N e t " gyvuliai buvo žudo- kas. Geresnio atlyginimo 
ir Kulchbad apylinkėse perei- mi. į , s i ek ia 45 l i g o n i n i ų bei 
tų metų spalio mėn. 12 d. Jos Liudininkai pasakojo, kaip prieglaudų virėjai, sanitarai, 
įvyko po dviejų dienų kauty- sovietai naudojo specialius valytojai ir slaugės. Streikuo-
nių tarp sovietų dalinių ir chemikalus pagreit intam tojų iš viso apie 46,000. 
Moslem Mujahedeen kovo- lavonų sunaikinimui. Jie darė — E k o n o m i s t a s H e n r y postui protestavo ne tik 
tojų. Atrodo, žudynės buvo ty&a, žinodami afganų prieta- Kaufman, kurio spėjimais ' ** „niinu kpt ir Kpnedžio 
vykdomos keršto t iks lu , ™8, kad Mujahedeen (kovo- remiasi daugelis biržos makle- * S L ^eneozio 

tojai) lavonai išsilaiko ilgis.v. rių, pranašauja, jog kitais D J _\ 
nesupuvę negu jų priešų, taip metais pakilsią ir paskolų 
tikėdami savosios religijos procentai ir infliacija. Šiuo 
pranašumu. metu tačiau JAV ekonomija 

Kaimelių vietoje dabar eina labai geru keliu. 
Sovietai įsiveržė į Afganis- riogso du sovietų tankai, — Pranešimai iš Anglijos 

taną 1979 m. gruodžio mėn. k u l k U sugraižyti nameliai ir sako, jog Sir Roger Hollis, 
Nuo to laiko yra buvę ir masiniai nužudytų kapai. kuris nuo 1956 iki 1965 
daugiau skerdynių, kurios yra Atkurdamas įvykių eigą, vadovavo Didžiosios Brita-
sunku patvirtinti dėl prastos afganiečių partizanų vadas nijos kontražvalgybai, iš tiesų 
komunikacijos ir dėl kitų su Abudul Wassi, 25 metų buvo „ilgalaikės penetraci- ^ ^ ^ 
paslapties išlaikymu suristų amžiaus, pasakojo, kad dvi jos" sovietų agentas vadina-

Kai Cuomo, New York 
gubernatorius, sakė kalbą, 
Mondale tarėsi su sen. Hart 

rankomis 

kadangi sovietų daliniai tarė
jo daug nuostol ių . Ta ip 
pasakoja pabėgėliai, pasiekę 
Pakistano sieną, 140 irylių ? 
pietus nuo Kandabar. 

mėgo. 
„Niekad negalvojau, kad 

kas nors Manatt padarytų 
herojumi, bet Walter Mondale 
sugebėjo", — pasakė vienas 

T s l a n d P a r t i J° 8 lyderių. 
Mondale rėmėjai, prisijun-

bandė 
i š saugot i partijos veidą, 
nukreipdami spaudą ir infor
maciją kitur, bet ne į buvusį 
biudžeto direktorių Bert 
Lance. 

Prieš Lance paskyrimą nau-

Bet niekas labiau neapvylė 
demokratų, kaip staigus Mon
dale p e r s i o r e n t o v i m a s — 
palikti Manatt demokrat? 
n a t i o n a l i n i o k o m i t e t o 
pirmininku. Gal dėl vienin
telės priežasties jis pakeitė 
savo nusistatymą Manatt 
atžvilgiu, nes dauguma jo 
rėmėjų nesitikėjo surinkti 
užtenkamai balsų pravesti 

Hollis mirė 

amžiaus 

— Siaurinėje Airijoje poli
cija surado didelį ginklų san
dėlį. 

aplinkybių. dienas prieš žudynes jo parti- rnas „kurmis 
Žinios apie civilių gyvento- zanai su dviem šimtais Ja- 1973 • » 

jų žudymą netoli Kandahar miat-I-Islami karių užpuolė . ~ 1 2 5 . vyre81™0 

vie tovės pas iekė vakarų sovietų šarvuočių koloną ke- sichų suimti po to, kai jie 
diplomatus, gyvenančius New turias mylias šiaurės rytų °andė nuogomis 
Dehli, tiktai pereitų metų kryptimi nuo šių trijų kaime- atsiimti Indijos kariuomenės 
spalio ir lapkričio mėnesiais. "t- Jo partizanai sunaikino okupuotąją Auksinę švento-
Gi l iudin inkų parodymai mažiausia virš dvylikos sovie- v e - Sichams pnklausiusią 
spaudoje pasirodė tik pereitą tl* sunkvežimių, priversdami š v e n t o v ę saugoja 2,000 
savaitę, liudininkams pasie- koloną atsitraukti 12 mylių ginkluotųjų pajėgų ir 50 mote-
kus Pakistano pietinę sieną. ™ ° seno, dar amerikiečių «fc išmokytų vartoti karate. 
Dauguma jų gyveno Kanda- statyto, aerodromo. T™> tarpu derybos tarp sichų 
hare, bet paskutinėmis savai- Sekančią popietę, spalio 1 i r i n d U v y r i a u s y b ė s dėl 
temis, sovietams sunaikinus d-» persiorganizavusi rusų šventovės grąžinimo s ichams 
jų gyvenvietes, jie buvo k o l o n a su 500 pėstininkų, 50 ^ v a k a r sužlugo, 
priversti pasitraukti į Pakis- tankų ir 50 šarvuotų auto-
taną. vežimių slinko prie Khalki 

Virš tuz ino l iudininkų, tilto sankryžos, vedančios į 
pergyvenusių žudynes, buvo tuos tris kaimelius, 
apklausinėti ligoninėse ir »Prie tilto mes kovojome 
pabėgėlių stovyklose Pakis- kelias valandas ir sunaikino-
tane. Juos apklausinėjo pan- me jų keturis ar penkis šar-
than'o kalba neutralios agen- vuočius", — pasakojo Wassi. 
tūros vertėjai. „Tada mes pasitraukėme į 

Visi apklaustieji liudinin- sodus ir laukus aplink tuos 
kai pasakojo apie sovietų kaimelius ir per naktį ataka-
naudojamą skaitlingą avia- y ome juos smogimo-pasi-
ciją, helikopterius ir artileriją traukimo metodu", 
prieš partizanus, kurie takti- { B u 8 d a u g i a u ) 
kos sumetimais pasitraukė į _ _ _ 
laukus, palikdami beginklius _ Egipto prezidentas Hosni 
civilius gyventojus priešo Mubarak priėmė 30-ies narių 
malonei. Spalio mėn. 12 d. kabineto atsistatydinimą, 
rytą sovietų šarvuoti daliniai Atsistatydinimas nesiejamas 
užėmė tris kaimelius. 8 U k o k i a n o r 8 revoliucija ar 

Išlikę gyvi detaliai aprašo, s t a m b e s n ė m p o l i t i n ė m 
kaip sovietų tankai, šarvuo- permainom, tačiau siekiama į 
čiai ir pėstininkai išklojo krašto vyriausybę įlieti 
senus žmones, moteris ir „gviežio kraujo'. Spėjama, 
vaikus. Daugelį išrikiavę prie kad ministeno pirmininko 
sienos sušaudė, kitus troboje, pareigas ėjęs Kamai Hassan 

ir Jesse Jackson, bet jie susi
tarė „nesus i tart i" . Nei 
Jackson, nei Hart nenorėjo 
atsisakyti savo planų. 

Savo kalboje Cuomo, norė-

— Irano prezidentas Kha-
manei ragino Persų įlankos 
valstybes laikytis neutraliai 
Irano - Irako kare, nes kitaip 
ir jos bus karo paliestos. 

8 kareivių 
palaikai grąžinami 
Bangkok. Thai land. — 

Vietnamas sugrąžins šią sa
vaitę aštuonių amerikiečių pa
laikus, kas rodo vietnamiečių 
gerą valią, ieškant 2,490 
dingusių amerikiečių Vietna
mo karo metu. 

Amerikiečių C-130 lėktuvas 
su 12 pareigūnų paims tuos 
palaikus i š Hanojaus ir 
nuskraidins į Clark Oro bazę 
Filipinuose. Palaikai bus 
sudėti į mažas dėžes ir 
persiųsti identifikacijai į 
Havajų laboratoriją. 

Tai pirmas po karo atvejis, 
kai vietnamiečiai grąžina 
kareivių palaikus. 

Britu streikuotojai 
grasinami jėga 

London. — Kraštutiniu at
veju britų ministerė pirminin
kė Margaret Thatcher naudos 
jėgą sudrausminti streikuo
jančius angliakasius ir laivų 
krovėjus, jei streikas, kenkiąs 
gyvybiniams krašto inte
resams, nebus laiku sutvarky
tas. 

Streikuotojai smaugia britų 
prekybą, kenkdami tautos 
finansams ir turizmui. Trans
porto unija sulaikė kelto judė
jimą ties Doveriu, tarp Angli
jos ir Prancūzijos. 

Apie 90 britų uostų yra už
daryti ir apie trys ketvirčiai 
importo ir eksporto yra palies
ti. Thatcher šiandien paskyrė 
kabineto posėdį dėl priemo
nių p a n a u d o j i m o prieš 
streikuojančius. „Šalis nebus 
tvarkoma mažos 200,000 
mažumos, norinčios primesti 
savo valią 56 milijonams", — 
pasakė jinai. 

John Gilligan, 1.5 mil. 
transporto ir kitų unijų 
sekretorius, pareiškė, kad 
kraštutinės priemonės bus 
„visuotina nelaimė". 

K A L E N D O R I U S 

Liepos 17 d.: Aleksijus, 
Generosa, Auksutis, Nelda. 

Liepos 18 d.: Šv. Fredrikas, 
Simforoza, Tautvilas, Astutė. 

Saulė teka 
8:22. 

O R A S 

5:30, leidžiasi 

IftlikuAipii no V • L- • * ~~~ " Cikagietė Vera Romuk, kilusi iš sovietinės Baltgudijos, pereitą pirma- Protarpiais lietus, po pietų 
8«Kuweji pasaicojo, Kaip Ali ir toliau bus jose patvir- ^ „ 4 g v eikina prezidentą Reasaną, paskelbusį Baltuosiuose rūmuose saulėta. Temperatūra dieną 80 

sovietų daliniai plėš<\ ieško- tiates. Pavergtų tautų savaite. 1., naktį 60 L 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. liepos mėn. 18 d. 

sgjjms 
GLOBOJA CH1CAGOS SKAUTIMNKIŲ-KU RAMOVĖ 

Redaguoju v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th Su Chicago, IL 60629 

DAUGIAU DĖMESIO 
LITUANISTIKOS SEMINARUI 

LSS lituanistikos trečiasis 
seminaras ruošiamas 1984 m. 
rugpiūčio 18-24 dienomis Cle-
velande, Ohio, St. Joseph 
Christian Life Center, kuris 
yra ant Erie ežero kranto. J a u 
anksčiau kreipiausi j LSS 
vadovybės narius kviesda
mas raginti savo šakų ir vie
tovių jaunimą, ir vyresniuo
sius, norinčius pag i l in t i 
lietuvių kalbos žinias, daly
vauti seminare. Yra atsiliepu
sių j šį kvietimą ir užsiregis
travusių, bet sėkmingam 
seminaro pravedimui reikia 
daugiau dalyvių. Po tautinių 
šokių Šventės Clevelande dar 
yra laiko neapsisprendusiems 
registruotis ir dalyvauti semi
nare, kad geriau įgyvendintu
me mintį: „skautauti visur 
galime, bet lietuviškai skau
tauti galime tik Lietuvių 
Skautų sąjungoje". 

Taigi, kad paskatintume 
abejojančius registruotis, įpa

reigoju Brolijos ir Seserijos 
Vyr iaus ius Skaut in inkus , 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Pirmininką, rajonų vadus, 
vietovių vadovus ir visus LSS 
narius paraginti seses ir bro
lius pasinaudoti šia reta pro
ga ir dalyvauti seminare. Pra
šau galimai greičiau liepos 
mėnesyje referuoti man padė
tį jūsų šakoje ar rajone kaip 
vyksta kandidatų registra
vimas. Mūsų visų paragini
mas ir bendra pagalba yra la
b a i reikal ingi , kad šis 
seminaras įvyktų ir būtų sėk
mingas. 

Dėl seminaro registracijos 
kreipkitės į v.s. fil. Danutę Ei-
dukienę, seminaro vedėją, 
4629 So. Mozart St., Chicago, 
111. 60632, tel. PR 6-2153. 

Budėkime! 
v.s. Sigitas Miknaitis, 

LSS Tarybos Pirmininkas 

MIŠRI „RAMBYNO" VIETININKIJA 
OMAHOJE 

Bendra iškilminga Omahos 
lietuvių skautų ir skaučių su
eiga įvyko balandžio 28 d. 
Kadangi šiemet minime šv. 
Kazimiero, lietuvių jaunimo ir 
skautų globėjo, mirties 500 
metų sukaktį, sueigoje buvo 
parodytas filmas iš šv. Kazi
miero minėjimo Romoje. 

Šioje sueigoje dalyvavo ir 
aukštieji LSS vadovai — LS 
Brolijos vyriausias skautinin
kas v.s. fil. Vytautas Vidugi
ris, LS Seserijos vyriausioji 
skautininke v.s. fil. Danutė 
Eidukienė ir LS Seserijos 
katalikų dvasios vadovas v.s. 
kun. Juozas Vaišnys, S.J. Šio
je sueigoje įvyko oficialus 
Omahos skaučių ir skautų 
sujungimas į bendrą „Romu
vos" vietininkija. Vietininku 
paskirtas s. Jonas Šarka, vie
tininko pavaduotoja s. Gra
žina Reškevičienė. Prieš tai 
skautams vadovavo v.sl. Ri
mas Reškevičius, o skautėms 
— vyr. skautė si. Rita Kovai
tė. 

Dabar „Romuvos" vietinin-
kijai priklauso 34 skautai ir 
skautės. 

Sekmadienį, balandžio 29 d. 
po šv. Mišių, kurias atnašavo 
v.s. kun. Juozas Vaišnys, S.J., 
visuomenė rinkosi į parapijos 
salę, kur „Romuvos" vietinin
kuos vadovas s. Jonas Šarka 
atidarė šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties minė
jimą. LS Brolijos vyriausias 
skautininkas v.s. fil. Vytautas 
Vidugiris, atstovavęs lietu
viams skautams Romoje vy
kusiose šv. Kazimiero mirties 
sukakties minėjimo iškilmė
se, pasidalino įspūdžiais ku
riuos patyrė audiencijoje pas 
popiežių Joną Paulių II-jį. Įdo
mią, supažindinančią su šv. 
Kazimiero gyvenimu paskai
tą skaitė v.s. kun. J . Vaišnys, 
S.J. Po paskaitos v.sl. Laima 
Šarkaitė paskambino pianinu, 
o ps. S. Radžiu-nas, pasižymė
jęs deklamuotojas įspūdingai 
perteikė P. Mato eilėraštį ,.Sv. 
Kazimiero sapnas". Maloniai 

„Neries" s k a u č i ų t u n t a s ir Dr. V i n c o Kudirkos s k a u t ų vie
t ininkija O m a h o j e š .m . b a l a n d ž i o 2 9 d. b u v o sujungt i į bend
rą „ R o m u v o s " v ie t in inki ja . I>S Brolijos v y r i a u s i a s skau 
t i n i n k a s v.s. V y t a u t a s V i d u g i r i s ir LS Seser i jos vyriausioji 
skaut in inkas v . s . D a n u t ė E i d u k i e n ė ta proga pr i ima dovanė
les i5 n a u j o s i o s v i e t i n i n k u o s v ie t in inko s. J o n o Š a r k o s ir 
pavaduoto jos s . G r a ž i n o s ReSkevič ienės . 

Nuotr. A l f f i o P r a i č i o 

Vilkiukai s u savo vadovu R a k o stovyklavietėje »aukia a t s i lankant sveCių. Nuotr. G . P l a č o 

SAVAITGALIS STOVYKLOJE 
Praėjusį savaitgalį Rako 

stovyklavietėje, Custer, Mi-
chigan, stovyklaujančius Chi-
cagos, Detroito ir Cleveiando 
skautus ir skautes, o taip pat 
jų svečius — Argentinos ir 
Brazilijos lietuvius jaunuo-
lius,-les aplankė nestovyklau
jantys vadovai,-vės, tėvai ir 
svečiai. Apsilankė ir LSS 
Tarybos pirm. v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis, LS Seserijos Vidu
rio rajono vadeivė ps. Aldona 
Miškinienė ir LS Brolijos Vi
durio rajono vadeiva v.s. An
tanas Paužuolis. 

Oras pasitaikė labai gražus 
— saulėtas ir patogiai šiltas, 

pabendravę besi vaišindami 
LB apylinkės valdybos pa
ruošta kavute pakilioje nuo
taikoje skirstėmės namo. 

Gegužės 13 d. „Romuvos" 
vietininkija suruošė visuome
nei Motinos dienos minėjimą, 
kurį pravedė s. Gražina Reš
kevičienė. Ona Kartanienė 
skaitė apie neribotą motinos 
meilę ir jos pasiaukojimą sa
vo vaikams. Skautės daina
vo, vaidino, deklamavo. Minė
jimas buvo labai nuoširdus ir 
visiems dalyviams paliko 
malonų įspūdį. 

J.P.D. 

LSS ATLANTO 
RAJONAS 

LSS Atlanto rajono „Geleži
nio vilko" stovykla šiemet 
vyks Resolute Scout Reser-
vation, Bolton, Ma. nuo rug
pjūčio 18 d. iki rugpjūčio 26 d. 
Stovyklavietė daugeliui jau 
gerai žinoma, nes ten vyko ir 
kelios ankstesnės rajono sto
vyklos. Stovyklos viršininkas 
s. Steponas Zabulis, pavaduo
tojas — s. Mykolas Banevi
čius, komendantas — ps. Vy
tautas Raškevičius, Brolijos 
stovyklos viršininkas ps. Al
gis Garsys, Seserijos — ps. Bi
rutė Banaitienė, Akademikų 
— ps. fil. Livija Garsienė. Vir
tuvės vedėja — ps. Rasa Gri
gaitienė. Pirmąja pagalba rū
pinasi — vyr. sk. Irena 
Jalinskienė. Registracija jau 
vyksta ir turi būti baigta iki 
liepos 31 d. Reikalas labai 
svarbus, registracijos mokes
tį, 20 dol. asmeniui, tuoj pat 
siųskite stovyklos iždininkui 
s. fil. Algiui Glodui, 37 Sandy 
Glen Dr. Holden, Ma. 01520. 
Šiemet, (kaip ir kasmet), rei
kės užpildyti kelias BSA ir 
draudimo įstaigų reikalau-
jams formas. Ja s jau turi vie
tovių vadovai,-ės. Formos 
tvarkingai ir pilnai užpil
domos namuose prieš vyks
tant j stovyklą. Be jų niekam 
nebus leidžiama stovyklauti. 
Tai, be jokios išimties, liečia 
visus, taip pat ir savaitgalio 
stovyklautojus,-jas. 
Stovykloje draudžiama nau

doti, ar turėti, bet kokie svagi-
namieji gėrimai, narkotikai, 
šaunamieji ginklai, sprogsta
moji medžiaga. Nusižengusie
ji bus griežtai baudžiami, ne
vengiant net ir pašalinimo iš 
stovyklos. 

todėl ir visos pramatytos iš
kilmės gerai pavyko, o sve
čiavimasis buvo malonus. 

Savaitgalyje visose ketu
riose stovyklose vyko įžo
džiai, svečių priėmimai, iškil
mingi vėliavų pakėlimai ir 
nuleidimai. 

Šeštadienį didysis stovyklų 
paradas ir įspūdingos bend
ros vėliavų nuleidimo iškil
mės „Lituanicos" tunto sto
vyklavietės rajone, o saulei 
nusileidus smagus bendras 
laužas. 

Sekmadienis buvo pradėtas 
iškilmingu bendru vėliavų pa
kėlimu ir šv Mišiomis. Po pa
maldų prie ežero vyko jūrų 
skautų,-čių kasmet prave
damos jūros dienos iškilmės 
su įžodžiais, jūrų gelmėse žu
vusių pagerbimu nuleidžiant 
vainiką j ežero dugną, laive
lių regata. Šiemet iškilmės bu
vo tuo įspūdingesnės, kad 

buvo pakrikštyti net du ne
dideli burlaiviai — „Vėtra II" 
ir „Vilija". 

„Aušros Vartų" tunto 
„Šiaurės pašvaistės" stovyk
loje buvo iškilmingai paminė
tas tunto 35-metis, o vėliau po 
pietų visų stovyklų sesės ir 
broliai aplankė ir pasveikino 
savo mylimą brolį v.s. kun. 
Antaną Saulaitį jo kunigys
tės 15-kos metų sukakties pro
ga. Savaitgalis buvo baigtas 
skautišku pasilinksminimu. 

Naujoji savaitė su kiek pasi
keitusiu vadovų ir stovyklau
tojų sąstatu, (nes kai kurie tik 
savaitę stovyklavę išvyko na
mo, gi kiti atvyko tik antra
jai savaitei), pradėta savi
valdos diena. 

Broliams ir sesėms linkime 
smagios ir darbingos antro
sios savaitės stovykloje, malo
nių patyrimų ir neužmiršta
mų prisiminimų. Šeštadienį 
jūsų sugrįžtančių lauksime 
prie Jaunimo centro. 

„Kažin, ar ir m a n e aplankys m a m a ? " Praeities pris imini
m a i ir lūkes t i s „vilkiukų" (akademikų) Eugeni jaus B u t ė n o ir 
Juozo Š a l č i ū n o akyse, stebint v i lk iukus laukiančius s tovykloje 
aps i lankanč ių tėvelių. Nuotr . G i n t a r o P l a č o 
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STOVYKLOS 

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

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

Rugpjūčio 18-26 d. — 
Atlanto rajono skautų,-čių sto
vykla Resolute Camp, Bolton, 
Mass 

Rugpjūčio 19-26 d. - ASS 
stovykla „Mūsų Vytis" Dai
navos stovykloj, Mich. 

Rugpjūčio 24 — 26 d. — 
Clevelando "Neringos" ir "Pi
lėnų" tuntų savaitgalio sto
vykla Camp Wandalee, Pelee 
Island. Ontario. 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 West 71st Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušeri ja ir m o t e r ų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e ) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
ir kitų harmoninių negalavimų 

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

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

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Dr . A n t . Rudoko kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
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. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

0 — 8 antr 12—o. penkt 10—12. 1—o 

Svečiai visuomet buvo ir 
yra laukiami. Šiemet svečių 
diena rugpjūčio 25-ji, Šešta
dienis. Tą vakarą įvyks ir 
paskutinis — stovyklos užda
rymo laužas. 

Laiko iki stovyklos liko la
bai nedaug. Stropiai patik
rinkime uniformų stovį, per
žiūrėkime pasiimtinų reik
menų sąrašą ir su pui
kia skautiška nuotaika atvy
kime stovyklon. 

„Geležinio Vilko" 
stovyklos vadovybė 

SUVAŽIAVIMAI 
ŠVENTĖS IR KURSAI 

Rugpjūčio 18-24 d. — LSS 
Lituanistinis seminaras Cle
velande, St. Joseph Christian 
Life Center. 

Spalio 6 - 7 d.d. — Skauti-
ninkių suvažiavimas Cle
velande. 

TĖVŲ DĖMESIUI 

Skautiškoji stovykla Rakė 
baigiasi šį šeštadienį, liepos 
21 d. Autobusas su stovyklau
tojais prie Jaunimo centro 
laukiamas 5 vai. vak. Stovyk
lautojų bagažas gabenamas 
sunkvežimiu a tvyks kiek 
anksčiau. Visi tėvai prašomi 
laiku atvykti pasitikti stovyk
lautojus ir pasiimti jų daik
tus. 

SKAUTYBĖS FONDO 
ATSTOVU 

PASIKEITIMAS 
CALIFORNIJOJE 

Ilgą laiką Los Angeles 
atstovo pareigas ėjęs Gedimi
nas Leškys perdavė jas naujai 
atstovei — Vandai Zelenie 
nei, 19419 Lamark St., Rese-
da, CA 91335. Gediminas 
Leškys užsitarnauja įvertini
mo už gerai atliktą darbą, o 
sesei Vandai linkima sėkmės 
naujam įsipareigojime. 

00 735 4477 Ru 246 0067 arba 246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R L R C A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 6O120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvha | vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VV A 5-2670 arba 48°-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitanrpj 

Tel REIiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 124 vai popiet ir o-8 vai vak 
Tre^ ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2c>18 VV. 71st St. — Tel 737-5149 

\ a l pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o 
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . treč . ketv ir šeštad 

Tel . o f i so ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyi JS treč 5ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ott»o M. 434-2123. namų 460- ?*** 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 We«t 71tt StrMt 
Pirm . antr., ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ( r penkt 

2-4; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Dėmesio tiems, kurie 

MUMS PADEDA 
Nuolat prieš akis turėdami šeimą su visais baldais Mask-

ypatingai sunkią priespaudą voje išmetė iš buto laukan į 
okupuotoje Lietuvoje, panau- sniegą. Jo sūnus liudijo, kaip 
dokime visas priemones ko- daug žmonių panašiai nuken-
vai prieš tautų pavergėją, tėjo. To kankinio sūnus Zores 
kolonialinės imperijos plėtėją, Medvedevas, genetikos spe-
naujų užgrobimų siekiančią cialistas, iškėlė apgaulingas 

PLB VALDYBA PO METŲ 
Pareigos ir atsakomybė 

BRONIUS NAINYS Liepos pradžioje Chicagos 
apylinkes užgulė dideli karš
čiai, ir mes, lietuviški jos gy
ventojai, stipriai tuos karš
čius pajutome: dusome, jis turi būti atliktas taip pat 

dėties daugiausiai raukėsi tie, 
_ — — — — ^ — — kurie vis dar tebetiki, kad 

dirbantieji žmonės negauna Bendruomenė savarankiškai 
nei ordenų, nei medalių, bet tegali tik „Lenciūgėlį" šokti, o 

visus kitus darbus dirbti ga-
p akaitavome, kaito automo- kruopščiai, atidžiai ir sąžinin- Ii tik paklusus kokiam tai uo-

komunistinę diktatūrą ir jos 
centrą Maskvą. Viena iš prie
monių — veikti per viešąją 
nuomonę, išryškinat komu
nistinės diktatūros žmonijai 
nešamas nuoskaudas. Tam 
gali gerai pasitarnauti nauji 
leidiniai asmenų, kurie betar
piškai turėjo progos pažinti 
tikrovę. Tokių leidinių ieško
kime miestų, universitetų bib
liotekose, nesurasdami, pra
šykime parūpinti. 

Vienas iš tokių leidinių yra 
„New York Times" buvusio 
korespondento Maskvoje 
David K. Shipler knyga 
„Russia. Broken Idols, So-
lemn Dreams", kurią nese
niai išleido „Times" leidykla. 
Autorius beveik penkerius me
tus išgyveno Rusijoje, pasku
tiniu laiku būdamas „New 
York Times" spaudos biuro 
vadovas Maskvoje. J is sten
giasi rašyti objektyviai, nebi
jodamas suminėti laimėjimų, 
bet nesivaržydamas iškelti ir 
priespaudos, ūkinio atsilikimo 
ir gausių kitų negerovių. Au
torius Rusiją plačiai pažinęs, 
nes yra aplankęs 36 miestus 
ir ten apkeliavęs daugiau kaip 
40,000 mylių. J i s liudija apie 
tokį 8uterorizavimą gyvento
jų, kad prie vieno kolchozo jis 
sutiko viršininko padėjėją ir 
paklausė, koks gi pilnas tik
ras to kolchozo vardas. Tas, 
nedrįsdamas užsieniečiui nė 
to pasakyti, atsiliepė: „Klausk 
kolchozo viršininką". 

D. K. Shipler turėjo progos 
sekti ir tą sovietinę spaudą, 
kuri neišsiunčiama į užsienį. 

- J i s liudija, kaip laikrašty 
„Trud" nusiskundė dr. B. 
Petrovskis, kad krašte trūks
ta net tokių būtinų reikmenų, 
kaip ligoniams termometrų, 
operacijos instrumentų, rent
geno aparatų. Autorius liu
dija, kaip sovietai stengiasi 
apdumti lankytojų akis. Prez. 
Fordui lankantis Vladivasto-

Lysenkos teorijas ir už ta i bu
vo uždarytas į beprotnamį, 
nes komunistų partijos vado
vams ta teoriją tada buvo 
naudinga. 

Shipleris iškelia Sovietų 
Sąjungos žmonių nusiskun
dimus: krašte tiek daug plie
no liejyklų, o taip neįmano
ma gauti valgomajam peilių. 
Kyšiai sovietuose ypatingai 
paplitę. Kai kurie žmonės mo
ka po 2,000 rublių (apie 3000 
dol.), kad būtų galima su 
maskviečiu sudaryti fiktyvias 
vedybas ir tada gauti teisę 
apsigyventi Maskvoje. Geolo
gė Malva Landa, priminusi pa
reigą laikytis Helsinkio susi
tarime įrašytų laisvių, buvo 
ištremta į Kinijos pasienį. 
Pavel Litvinovas, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministerio vaikaitis, už mažą 
demonstraciją Raudonojoje 
aikštėje, protestuojant dėl 
Čekoslovakijos užgrobimo, bu
vo išsiųstas į Sibirą. Shipleris 
pats lankė Sibirą, rasdamas 
tą dieną 46 laipsnius šalčio. 
Jų lėktuvo durys buvo akli
nai užšalusios ir reikėjo pusę 
valandos darbuotis, kol jas at-
šildė. Troboje ant grindų pa
dėti dalykai sušąla. Iškvėpuo
jamas oras virsta sniego 
dulkėmis. Žiemą sunkveži
mių motoras paleidžiamas 
nuolat veikti, kitaip įšalusio 
nebus įmanoma užvesti. 

* 
Komunistinė diktatūra la

bai nusikalsta darbininkijai. 
Kasyklų darbų vedėjas Vla-
dimir Klebakov nusiskundė, 
kad nerealiais darbo planais 
apsunkinti darbininkai pri
versti taip perdaug ilgai ir 
sunkiai dirbti. Už tai jis buvo 
atleistas iš tarnybos ir užda
rytas į beprotnamį. Nadežda 
Kurakin, dirbdama Volgogra
do restorane, pastebėjo, kaip 
jų vadovai vagia indus, o pas
kiau raportuoja, kad jie su 

bilių motorai, namuose ūžė 
vėsinamieji įrengimai. Tokie 
karščiai buvo ir praėjusiais 
metais, tačiau tada jų nejuto
me, nes mūsų nervai kepė nuo 
visokių įtempimų, sukeltų di
džiausio išeivijos lietuvių ren
ginio, antrųjų pasaulio lietu
vių d i e n ų . T o k i a m e 
„armyderyje" oro temperatū
ra nebereiškė nieko: šimtas ar 
daugiau tų laipsnių — mums 
buvo vis tiek. Keturias dienas 
posėdžiavo nuo sunkių užda
vinių įkaitęs PLB seimas. Bė
giojo, šokinėjo, mėtė, spardė ir 
daužė kamuolį sportininkai. 
Dainavo Chicagos lietuvių 
opera, vyko daugybė parodų, 
organizacijų susirinkimų, kul
tūrinių pramogų, šokių, baliu
kų ir balių taip, kad tik iš kai
lio nertis beliko norinčiam 
visur suspėti. 

Bet visa tai praėjo, praūžė 
kaip viesulas, ir nebedaug kas 
visas tas „smulkmenas" 
beprisimena, nes šiais metais 
gal net dar didesnę nervų 
įtampą pergyveno Clevelando 
lietuviai, suruošdami ir įvyk
dydami VH-tąją tautinių šo-

gai, jeigu norim, kad lietuvy- liai ją prižiūrinčiam viršinin-
bė išeivijoje per greit nenu
mirtų. 

Jau seniai baigė darbą ir 
išsiskirstė Pasaulio lietuvių 
dienas Chicagoje ruošęs komi
tetas bei visi jo padaliniai, 
dar anksčiau bylas į archyvą 
padėjo ir PLB seimo komite
tas, ir mažai kas beatsimena 
įdomius ir „kietus" PLB val
dybos rinkimus. Bet tų rin
kimų palikta PLB valdyba, 
kurios ir sudėtį jau daug kas 
spėjo pamiršti, kasdien ir 
kantriai turi vilkti seimo už
krautą naštą. Jau vieneri me
tai praėjo nuo jos kadencijos 
pradžios, todėl ir verta būtų 
pažiūrėti, ką per tuos metus ji 
nuveikė. 

Kiekvieną valdybą suinte
resuotieji pasitinka dvejopai: 
vieni daugiau džiaugiasi ir 
žvelgia į ją tik iš tos „gero
sios pusės", o kiti meta ir kiek 
kritiškesnį žvilgsnį. Ne išim
tis buvo ir ši, turbūt, svar
biausia lietuvių išeivijos įstai
ga — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Vie
ni ją sutikom liksmais vei

kių šventę. Dideli įvykiai, ko- dais, kiti — net gerokai rūš-
kie jie bebūtų gražūs ir kanotais. Tokiam nusiteikimui 
žavingi, ateina, praeina ir buvo ir priežasčių. Vieniem 

kui. Daugutaą jų sudarė 
rinkimus pralaimėjusioji gru
pė. 

Tačiau dabar tai jau praei
tis ir mažai kam besvarbi. Ji 
net ir neataidi, nes ir „pozi-
cionieriai" ir opozicionieriai", 
pasinėrę darbuose, tokiai 
„prabangai" nebeturi laiko. O 
tai jau yra labai sveikintinas 
reiškinys. Tur būt, visi supra
tome, kad ne kokie tai as
meniško gyvenimo reikalai, 
nuotoliai ar asmeniškos pa
žiūros, bet darbas ir jo vaisiai 
yra lemiantieji mūsų visuo
meninio gyvenimo veiksniai. 
Kad toks teigimas turi pa
grindą, kaip tik ši PLB val
dyba ir įrodė per pirmuosius 
savo kadencjos metus. 

Pirmiausia ji žymiai suma
žino mus dažnai dusinančią 
žodinę veiklą. Toli vienas nuo 
kito gyvendami ir dėl to tau
pydami kelionių išlaidas, PLB 
valdybos nariai posėdžiauti 
tebuvo susirinkę tik tris kar
tus. Ir kaip atrodo, tų po
sėdžių visiškai užteko. Jau 
pirmame posėdyje 1983 liepos 
30 d. pasiskirsčiusi pareigo-

PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas ir pavaduotojas dr. 
Tomas Remeikis posėdžio metu 

tik nekliudo, bet dar net ir pa
deda. Jų sudarytos komisijos 
iŠ tų apylinkių lietuvių tik 
daugiau žmonių įjungia į 
bendruomeninį darbą ir taip 
suranda daugiau naujų min
čių ir energijos. Chicagos apy
linkėse ir arti prie būstinės 
gyvena jautriausia ir bent 
šiuo metu sunkiausias parei
gas einanti švietimo ir tauti 
nio auklėjimo reikalų vicepir
mininkė Birutė Jasaitienė, 
spaudos ir informacijos reika
lų vicepirmininkas Mykolas 
Drunga, f inansų vicepir
mininkas Stasys Jokubaus 
kas, sporto ir jaunimo organi 
zac i jų v i c e p i r m i n i n k a s 
Rimantas Dirvonis. Čia pat 
gyvena ir PLB iždo tvarkyto-

kolegiškumas, visų sričių 
vadovai yra susidarę platų 
tinklą talkininkų, susiradę 
daug gerų bendradarbių, ypač 
jaunesnių, anksčiau nuo 
bendruomeninio darbo stovė
jusių nuošaliau. Kituose 
„Draugo" numeriuose pakal
bėsime apie kelias svarbesnes 
sritis atskirai, nes kažkaip 
juntame, kad visuomenė apie 
šios PLB valdybos veiklą vis
gi dar nedaug težino. Ne vi
sada kuklumas duoda pelno. 

ke iš buvusių prie aerodromo daužyti ir išskaito iš padavė
jų algų. Kai ji tą iškėlė 

pasidaro tik istorija.Dažnai 
istorija pasilieka ir juos ruošę 
žmonės, nes tokie darbai yra 
tik laikini, nors jie yra ir svar
būs ir reikšmingi. Tačiau kas
dieniškas lietuviškas darbas 
su tais visais renginiais nei 

mis ir taip pat pasidalinusi jas (ne PLB valdybos narys) 
įvairiais darbais, atitinka- Vytautas Budrionis. Taip pat 

rūškanotų veidų savininkams 
nepatiko kai kurių PLB val
dybos narių asmeniško gy
venimo būdas, kitiems jos na
rių išsisklaidymas po plačias 
JAV apylinkes, treti abejojo 
bendruomenišku nuoširdumu 

prasideda, nei pasibaigia, bei asmeniškomis pažiūromis 
Nesukelia gal jis tokių didelių niekada atsakingesnių parei-
„audrų" ir nesužiba tokiomis reigų Bendruomenėje neturėju-
šviesiomis „žvaigždelėmis", sįų jaunesnės kartos žmonių, 
kaip tie didieji renginiai, ir jį Bet dėl toktafc valdyvbos su-

lūšnų buvo iškraustyti gyven
tojai, jos sudegintos ir plotas 
iškaišytas nukirstais pušelių 
medeliais iš gretimo miško. 

Įvairiuose butuose yra įtai
syti mikrofonai ir KGB net į 
kompiuterius įrašiusi kores
pondentų gyventojams užduo
damus klausimus, paskiau tuo 
pasinaudodama, sprendžia, ar 
jie negali būti įtariami esant 
šnipais. Vienas cenzorius jam 

viešumon, buvo ji pati ir jos 
vyras atleisti iš tarnybos, jų 
pase įrašyta juoda dėmė ir nė 
viena institucija nenorėjo jų 
samdyti. Klimovskio fabrike 
viena darbininkė iškėlė, kad 
fabriko adminsitracija nau
doja įmonės lėšas girtuoklia
vimo banketams. Komunis
tinė administracija įsakė 
prižiūrėtojui Valentinui Pap-
lavsky į jos dokumentus mela-papasakojo gavęs įsakymą 

knygose nepraleisti tiltų ap- K^gai pažymėti jos neigia-
rašymų ir jų nuotraukų, nes m a s savybes. Kai jis atsisakė 

' 

tai esą strateginiai dalykai. 
Jau net vaikų darželyje kal
bantis su vaikais galima susi
laukti tokių atsakymų: "Aš 
laiminga, kad esu gimusi Ru
sijoje". „Kodėl?" „Todėl, kad 
Amerikoje vaikai badauja". 
Sovietų S-goje nevengiama 
melo propagandos, Shipleriui 
teko girdėti autorių nusiskun
dimus, kad į jų raštus tiek pri
kaišiojama Brežnevo citatų, 
penkmečio plano pagyrų, jog 
savo kūrinio nebegali at
pažinti. 

Vienas asmuo dirbo tele-

tai padaryti, buvo atleistas iš 
tarnybos. Tas atžymėta jo pa
ties darbo knygelėje ir jam ne
buvo įmanoma gauti kitos tar
nybos. Shipleris savo knygoje 
žymi daugybę tokių atsiti
kimų, rodančių, kaip komu
nistinė sistema yra žiauri ir 
neteisinga. Iškelia, kaip be 
kyšių neįmanoma susilaukti 
nė gero gydymo ir gerų vais
tų. 

Daugely savo knygos vietų 
Shipleris sumini Lietuvą, ku
rioje jam teko lankytis. Lie
tuvą ir Estiją jis laiko labiau
siai vakarietiškais kraštais. 

ALRK Moterų s-gos Connecticut apskrities metinis suvažia-
Nuotr. A. Lipcienės vimas 

miems tuos darbus vykdan
tiems pareigūnams suteikė di
delį savarankiškumą bei 
veiklos laisvę ir taip užtik
rino darbų eigą. Nors pir
mininko Vytauto Kamanto 
gyvenvietė yra nuo Chicagos 
tolokai, tačiau tai nesudarė 
daug bėdų reikalų vedėjai 
Danutei Korzonienei, nes vi
są administraciją tvarkyti 
apsiėmė Chicagoje gyvenan
tis pirm. pavaduotojas dr. To
mas Remeikis. Savarankiškai 
ir labai sėkmingai savo veik
lą vysto Philadelphijoje gy
venantis visuomeninių reika
lų v i c e p i r m i n i n k a s 
Algimantas Gečys, taip pat 
savarankiškai dirba ir Cle-
velande gyvenanti kultūros 
reikalų vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė ir ten pat gyve
nantis teisės reikalų vicepir
mininkas Raimundas Kudu-
kis . J a u n i m o są jungos 
darbams nė kiek nekliudo jos 
pirmininko Gintaro Grušo gy
venvietė Los Angeles apylin
kėse, nes jo, kaip PLB valdy
bos nario, veikla yra taip pat 
visiškai savarankiška. Tų vi
sų toliau nuo Chicagos 
gyvenančių PLB valdybos na
rių veikla bendrai darnai ne 

tik už keliolikos miesto blokų 
gyvena ir PLB būstinėje dir
banti Lituanistikos katedros 
fundacijos reikalų vedėja Ni
jolė Balzarienė ir PLB valdy
bos protokolų sekretorė (taip 
pat ne PLB valdybos narė) 
Jūratė Budrienė. Ne per to
liausiai įsikūrė ir Pasaulio lie
tuvio redaktorius Bronius 
Nainys bei šio žurnalo admi
nistratoriai R. ir B. Kronai ir 
teisės patarėjas Saulius Kup
rys. Iš šių duomenų matyti, 
kad Chicagoje, kur Jaunimo 
centre yra įsikūrusi Danutės 
Korzonienės vedama PLB 
būstinė, yra ir pats PLB val
dybos branduolys, kuris, 
išsikvietęs ne taip jau labai 
toli gyvenantį primininką Vy
tautą Kamantą , svarbes
niems reikalams aptarti gali 
greitai susirinkti ir skubius 
klausimus apsvarstyti. 

Pirmieji kadencijos metai 
jau parodė, kad atstumai veik
lai nėra jokia kliūtis. Visi 
PLB valdybos nariai, trijuose 
po sava i tga l į trukusiuose 
posėdžiuose išsamiai apsvars
tę būsimus darbus, uoliai juos 
vykdė ir daug gero padarė P a s a u h o gyvenimą tvarko ir 

srityse. Tarp narių D i e v a s - * Smogus. 
susipratimas, darna, Juozas *•»**>•. S.J. 

DIEVAS IR 
ŽMOGUS 

Yra žmonių, kurie nepri
pažįsta Dievo, bet yra ir tokių, 
kurie nepripažįsta savęs. 
V i e n i e m s v i s k a s , k a s 
antgamtiška, yra tik pasaka, 
naivu ir vaikiška, o kiti 
naiviai ir vaikiškai galvoja, 
kad viską pasaulyje antgamti
nė jėga sutvarko, be jokių 
žmogaus pastangų. Vieni 
juokiasi iš maldos, nes tai 
esąs tik laiko leidimas veltui, 
o kiti nieku laiko žmogaus 
darbą ir pastangas, nes viską 
tikisi pasiekti malda. Ir vieni, 
ir kiti klysta, nes nežino, kad 
pasaulyje ir kiekviename žmo
guje aiškiai pasireiškia du 
e lementai : g a m t i n i s ir 
antgamtinis. Vieną jų pamirš
ti būtų didelė klaida. Tos 
pačios žmogaus rankos turi ir 
darbo įrankius, ir rožinį čiupi
nėti. Jos turi ir prie darbo 
linkti, ir maldoje į dangų kilti. 
Žmogus turi taip dirbti ir tiek 
stengtis, lyg viskas priklausy
tų tik nuo jo darbo ir pastan
gų, bet drauge jis turi taip 
melstis ir Dievu pasitikėti, lyg 
viskas priklausytų tik nuo 
Dievo malonės ir palaimos. 
Žmogus negali būti išganytas 
be Dievo, o Dievas negali 
išganyti be žmogaus. Visą 

visose 
matyti 

vizijos fabrike. Panorėjęs emi- Jį s perteikia Vilniaus mokyk-
gruoti iš Sovietų Sąjungos, los vedėjos aiškinimus apie 
padavė prašymą. Valdinin- auklėjimo problemas. Vienoje 
kas jam atsakė, kad ne- Vilniaus mokykloje buvo ber-
galima jo išleisti, nes jis žinąs niukas pastebėtas be pionie-
perdaug paslapčių. „Bet gi čia riaus kaklaraiščio. Kai jis 
paslaptys technologijoje kada pasisakė, kad nėra įsijungęs į 
JAV ir kiti vakarų kraštai pionierius, sargė net nesutiko 
mus technologijoje yra pra- priimti pakabinti jo apsiaus-
lenkę 12-14 metų". „Tas ir yra 
paslaptis", jam atsakė val
dininkas. 

Shipleris aprašo, kaip 
komunistai areštavo moks
lininkų Medvedevų tėvą, kan
kino reikalaudami prisipažin
ti, kad jis liaudies priešas 
(nors jis net vaikus auklėjo 

to. 
„New York Times" knygų a p 
žvalgų priede knygų parduo
tuvių lentynose galima užtikti 
nemažai rimtų veikalų, ku
riuose išryškinama komuniz
mo priespauda, Maskvos 
k o l o n i a l i n ė a g r e s i j a . 
Reikalaukime tokių leidinių 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

ROMANAS 

Algimantas vis patikrina, ar visiems pakaks priešingas jų kūnų dygliams! Ak, ir gyvena žiedai 
vietos susėsti, kur ir ką pasodinti, kaip sutikti, kur tik dvi paras... 
dėti atneštus paketus. Mat, vardinėms visada neša- ..Kaktusai atogrąžų augalai. Jie auga sausose 
mos dovanos, daugiausia alkoholiniai gėrimai, ypač dykumose tarp saules jka:tmtų uolų ar akmenų, 
jeigu mažiau pažįstami svečiai, nes jiems sunkiau alkanoje žemėje, rinkdami kiekvieną rasos lašeli. 
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parinkti kitokią dovaną. O ir galvosopio mažiau, 
svarbu tik maždaug atspėti, ką geriau mėgsta 
šeimininkai. Tačiau, kaip sakoma, „dovana į dantis 
nežiūri", svarbu, kad koks nors gėrimas. Vis žvilg
čioja į rankinį laikrodį, o pats jau apsivilkęs tamsiu 
švarku ir užsirišęs kaklaraištį. 

Arūnas išleistas pas kaimynus, nes ką gi berniu
kas veiktų suaugusiųjų tarpe, vienas būdamas arba 
tūnodamas savo kambary? Olivija žino kai kurių 

Stebėjau Kalifornijoje citrinos medelius. Kiekvienas 
neša vaisius ištisus metus. Tame pat medelyje randi 
pavasario žiedų žydėjimą, vasaros vaisių užsimez
gimą ir rudens prinokimą. Net žiema atsispindi 
šakelių apsinuoginimu. Tai stebuklingas vaismedis! 
Sodininkas niekad nebaigia nuo jo rinkti vaisių!.. 

„O džiunglių bananmedis! J i s miršta, vos 
užauginęs vaikus — kekei sunokus, stiebas nudžiūs-
ta... Jis jau atliko savo pareigą. Kaip ir žmonės — 

su kitomis! Net ir Algimantui nėra reikalo sakyti. 
Apie Kulviu8 ir Viliauską jis pats žino. Ga! žino ir 
apie žmonos nenormalumą... Ak, tegul kiti kalba, 
mala liežuviais ką tik nori!" 

Prie valgomojo stalo jau laukia susėdę Algiman
tas ir Arūnas, todėl Olivija turi pamiršti viską ir 
įsijungti vėl į šeimos gyvenimą. Įsėsti į tą patį liki
mo laivelį. 

komunistinėj dvasioj). Jis bu- miestų, mokyklų, universitetų 
vo priverstas dirbti Kolymos bibliotekose, 
kasyklose, kur ir žuvo, o jo 

„Nejau gali būti? Keliolika metų Viliauskai jau 
vedę! Juk negali būti darnumo tokioje šeimoje! Ak, 
iš tiesų, tas vyras tiktai paleido paskalas moterėlių 
tarpe, ieškodamas užuojautos... arba ir pasigailė- ^ ^ . . n e 8 v a n k i a i "kalbėti ir net keiktis (ak, sukūrė šeimą, užsiaugino vaikų, patys netrukus 
jimo... Ne, niekad apie svetimus reikalus nekalbėsiu inteligentija dar neatprato nuo tvartų!), todėl miršta... Ak, mačiau Australijos šiaurėje ir vandeny-

griežtai priešinosi Algimanto propozicijai leisti no salose kaip bananmedis iš viršūnės leidžia lapą 
sūnui pasilikti namie ir dalyvauti su svečiais Joni- J>o lapo. Jie pavirsta plačiomis vėduoklėmis... Paga-

. , Kr. liau iš viršūnės išleidžia pumpurą, kuns vis sunkė-
'1U Dabar6 'abu Rykantai nuo pat ankstyvo ryto Ja ir svyra kol pavirsta į ovalinės formos žiedą. To 

užimti tvarkymu, dėliojimu ir savo pačių išvaizdos žiedo lapeliai tamsiai rudi kuone stambaus šuns 
užimu ivjir^inu, u j ' " 7 2 . J « * „ Q ; galvos didumo, viršutinius lapelius vis ki steh, DO 
tikrinimu bei paruošimu. Algimantas dažnai * . j ~ . »' P° 
susimąsto atsistojęs prie plataus lango. Žiūri, kaip i r i a i s išnyra dar mažyčiai žiedeliai. Visas rudasis 
Darko ežerėlyje irkluoja antys, kaip kregždės skro- žiedas ant ilgo koto gracingai išsiriečia nuo medžio 

- - - džia krūtinėmis erdvę ir sauja virš vandens pavir- viršūnės. Po to jau nebeauga nauji lapai, o senes-
A . , , • . . . A.t tain k a d oveAiai g i a u 8 o mažieji kolibriai virpina kuone nematomais nieji nuo vejo suskyla ir pavirsta šukų ar grėblio 
Ant skobnio vaišės sudėtos taip, Kaa svečiai siaus, o magieji »vui»m K navirfaln vėduoklėmis Virš žiedo iau susiformavę ealėtu oatvs isidėti i lėkštes ir nasiėmę maisto, susi- sparneliais ir švelniai duna gėlėms j kvapnias lupas pavidalo vėduoklėmis, v irsi aeflo jau susitormavę gaietų patys jsiaeti j leicstes ir, pasiėmę ina ««,•»«» °f J „ * „ « ; D Vomirai ^nkai al inio nipvo maži bananėhai, kurie vis didėja, pampsta, o šaka rasti vietą atsisėsti jau kitur. Olivija retai apenmda- savo ilgomis adatomis. Varnėnai caksi žalioje pievo kė- K • v i • d i » j į į *~ ^ e l ^ 

vo savo bute ruošti vaišes bet visada jos vra žino- je, tarytum pasi tardami svrbiais mitybos vis sunkėja. Kai visi rudieji lapai ir mažos• gėlelės 
mos s k a n i a i s T ? i S S ^ S A L ^oningu klausimais ir kirminų ieškojimu, o praeiviams ponais - b y r . b a n a n o ^ ^ £ ^ ^ 
pateikimu ir elegantiška aplinka. Ir daba,: vis- J ^ " * ^ ? . ^ ffi/v?XLlSS S beždžionės bananus nuskainioja savo užkandžiams. 
kas su apskaičiavimu sudėlioto papuošta ir ^ ^ ^ ^ J k i L n u s ar šimtakojus. Rožių Taip pat nukertamas ir visas medžio kamienas arba 
švanai, patraukliai masina ne tik kvapais bet i r ™ * a i ^ * ™ " g , e ž n u m u ž a d i n a jaunystės *> pats nukrinta ir nudžiūsta. Bet tuoj kekę 
išvaizda. Sahone pramatyta vietos keturiolikai * a t e i m i n i r m 7 8 Kaktusų lysvėje pražydę apskri- nuėmus ir kaimieną nukirtus, jame randama labai 
asmenų, nes valgymui skobnis apkrautas gausiais ^ u . stuomenų fioletinio melsvumo švelnios <iaug drėgmės', 
valgiais, lėkščių lėkštelių stirtomis ir valgymui n-an- į ^ f ^ 8 ^ ^ u „ o ž l 9 i r t r a m i m a 8 t o k s (Bus daugiau) 
I r i o i o 
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BOSTONO ŽINIOS 
NAMAS BE 

LAIKRAŠČIO IR 
K N Y G O S - NAMAS 

BE LANGŲ 

Steponas ir Valentina Min
kai savo radijo programoje 
kas savaitę paskaito „Magdu-
tės" pasakas. Birželio 8 d. 
skaitė pasaką „Namas be 
laikraščio ir knygos, tai na
mas be langų". Tai labai dide
lė tiesa. Tas pasakas surašė 
Stefanija Kairiukštytė-Palta-
navičienė, Valentinos Minkie-
nės motina. Vien pagal tas pa
sakas Stefanija Paltanavičie
nė buvo labai šviesi moteris. 
Ir anų laikų lietuviams ji bu
vo lyg šviesus žiburys. 

J i buvo gimusi 1880 m. A. 
Panemunėje, Kauno apsk., mi
rė 19r>4 m. Bostone. Stefanija 
buvo mokytojo Jono Kai
riūkščio duktė. Kai tėvai per
sikėlė iš A. Panemunės į Gar
liavą, čia Stefanija mokėsi 
vokiečių mokykloje. Vėliau 
1900 m. išvyko į Rusiją pas 
savo dėdę Vincą Juozaitį, ku
ris ^ujos mieste buvo vais
tinės vedėjas. Stefanija čia 
gavo vaistinės — mokinės tei
ses. Vėliau dirbo Kromų mies
telyje. Cia išlaikė vaistininko 
padėjėjo egzaminus. 1905 m. 
atvyko į JAV ir ištekėjo už 
laikraštininko Mykolo Pal
tanavičiaus, kuriam susirgus, 
kelis metus redagavo „Ameri
kos Lietuvį". Be to, apie 20 
metų buvo „Kuryer Godzien-
ny" antrąja redaktore. Per 15 
metų skaitė Minkų radijo va
landėlėje „Magdutės" pasa
k a s . D a u g i a u s i a r a š ė 
„Amerikos Lietuvyje". 

Šios „Magdutės" pasakos ir 
dabar skaitomos ir turi labai 
gilią prasmę. 

ŠOKĖJU I Š V Y K O S 

Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris, kuriam da
bar vadovauja Gediminas 
Ivaška, dalyvavo VH-je Tau
tinių šokių šventėje Clevelan-
de. Šokėjų vienetą sudarė 42 
šokėjai — universitetų stu
dentai ir aukštesniųjų mokyk
lų mokiniai. Grįžę iš Cle-
velando šokėjai džiaugėsi 
šokių švente ir ten praleistu 
laiku. Pasilsėję namuose porą 
dienų, liepos 6 ir 7 dienomis 
buvo pakviesti į Old Orchard 
Beach, Maine, atlikti prog
ramą amerikiečiams. Per abi 
dienas jie turėjo atlikti po dvi 
programas. Amerikiečiai la
bai žavėjosi šokėjais ir lietu
vių tautiniais šokiais. Baigus 
programą, buvo pakviesti 
ateinančiais metais vėl atlikti 
programą. Gi liepos 8 d. vėl 
šoko tėvų pranciškonų sody
boje Lietuvių Dienoje. 

Taip šis Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūris, daž
nai atlikdamas programas lie

tuvių renginiuose, labai gra
žiai reprezentuoja lietuviams 
tautinių šokių festivaliuose, o 
taip pat ir kitomis progomis 
atliekamas programas ameri
kiečiams. Mes džiaugiamės jų 
gražiu darbu. 

S V . K A Z I M I E R O 
J U B I L I E J I N I S 

K O M I T E T A S 

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakčiai paminėti Bos
tone, komitetas turėjo posėdį 
liepos 10 d. Lawrence, Mass. 
Posėdžiai vyksta kiekvieną 
kartą kitoje vietovėje, nes 
šiam minėjimui įjungtos vi
sos lietuviškos parapijos ne 
tik Bostono arkivyskupijoje, 
bet ir kituose artimeniuose 
lietuvių telkiniuose Juk šiuo 
minėjimu norima pagerbti ne 
tik patį šv. Kazimierą, bet ir 
parodyti kitataučiams tą mū
sų šventąjį, Lietuvos globėją. 
Spalio 14 d. Bostono katedro
je šv. Mišias atnašaus arki
vyskupas Bernard Law. Daly
vaus ir v i sa eilė kitų vyskupų, 
o taip pat Mass. guberna
torius Michaet Dukakis, Bos
tono miesto burmistras Ray-
mond Flynn ir kiti aukšti 
pareigūnai. 

P o s ė d y j e p r a n e š i m u s 
padarė: pirm. V. Izbickas, 
finansų sekr. J. Vembrė, sekr. 
S. Cibienė ir Irena Veitienė, 
kun. A. Kontautas, Alex 
Akule, A. Kuolas, V. Jurgėla, 
o taip pat parapijų komitetų 
pirmininkai. Apsvarstyti visi 
rūpimieji reikalai, nes rūpes
tis didelis, kad būtų užpildy
ta Bostono katedra, o taip 
pat, kad praeitų gražiai ir vi
si kiti renginiai šios sukak
ties proga. 

Pagal visus pranešimus, 
atrodo, kad stovima ant gero 
kelio. Tikimasi, kad šv. Kazi
miero minėjimas Bostone pra
eis gražiai ir prasmingai. 

S e k a n t i s posėdis į v y k s 
rugsėjo 11 d. Maironio parke 
Worcestery. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. 

po" rudens renginys So. 
Bostono Liet. Pil. d-jos salėje. 

S p a l i o 1 4 d. 3 v a i . 
Bostono katedroje šv. Mišios 
šv. Kazimiero 500 metų jubi
liejaus proga. 

S p a l i o 2 1 d. 3 val.dr. 
Vytenio Vasyfiūno vargonų 
koncertas šv. Kazimiero gar
bei First & Second Church 
salėje. 

Lapkrič io 2 5 d. Lietuvos 
kariuomenės šventės minė
jimas. 

V a s a r i o 1 0 d. 3 v a i . 
solistės Lilijos Šukytės kon
certas Jordan Hali. Rengia 
Baltų d-ja. 

MOSU KOLONIJOSE CLASSIF IED A D S 
Dainava, Mich. 

METINĖ ŠVENTĖ 

I S C K L L A N I O U S 

R E N G I N I A I 

R u g p . 12 d. 8 :30-9 va i . r. 
7-tas T V kanalas rodys šv. 
Mišias, kurias atnašaus kun. 
kleb. A l b i n a s J a n i ū n a s . 
Rengia vyčiai. 

R u g p . 12 d. Minkų radijo 
valandos piknikas Romuvos 
parke Brocktone. 

R u g s ė j o 16 d. 3 va i . So. 
3ostono Lietuvių Piliečių d-jos 
85 metų sukaties banketas. 

R u g s ė j o 2 9 d. Kultūrinis 
renginys šv. Kazimiero gar
bei So. Bostono Liet. Pil d-jos 
salėje. 

S p a l i o 7 d. „Laisvės Var-

M I N K U R A D I J O 
V A L A N D Ė L Ė S 

S U K A K T U V I N Ė 
G E G U Ž I N Ė 

Seniausia, lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
v a d o v a u j a m a Stepono ir 
Valentinos Minkų, rengia 
radijo programų 50 metų su
kaktuvių linksmą pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, rugpjū
č i o 12 d . , g r a ž i a m e , 
lietuviškame Romuvos Parke 
Brocktone. 

Bus įvairi programa, prade
dant 4-tą vai. p.p. su „Sijan-
ka" Ukrainiečių šokių an
sambliu, kuriam vadovauja 
Vera Barlt-Geba. Paskui bus 
metinis rinkimas gražuolės 
„Miss Lithuania of N.E.", šo
kių varžybos su dovanomis 
laimėtojams. įvertinimas ir 
premijavimas geriausių rank
darbių iš mezginių, medžio 
drožinių, keramikos, ar tapy
bos . Laimėtojams bus duoda
mos piniginės dovanos. Pirma 
premija 50 dol., antra — 25 
dol. ir trečia premija 10 dol. 
Pinigus premijoms dovanoja 
Juozas Kairis, sav. Fitzmau-
rice Motor Sales ir Service iš 
Brocktono. Taipgi bus nau
dingų laimėjimų ir įžangos 
dovanų. 

K o m i t e t e r i n k t i „ M i s 
Lithuania of N.E.", gražiau
sius rankdarbius ir geriau
sius šokėjus dalyvaus: Ona 
Ivaškienė, Elena Valiukonie-
nė, Henrikas Čepas, Klaudius 
Šakenis ir Stasys Urbonas. 

Populiari šeimininkė Moni
ka Plevokienė ir jos pagel-
bininkės gamins skanius lie
tuviškus ir piknikinius 
valgius nuo pirmos vai. p.p. 
Bus ir gaivinančių gėrimų. 

Po šokių varžybų, Don An-
tone ir jo Trio gros šokiams 
iki 9 vai. vak. 

Visi kviečiami praleisti 
dieną linksmai šiame piknike 
su savo draugais ir pažįs
tamais. Dalyvaudami šiame 
piknike ne tik smagiai pra
leisite dieną, bet ir finansi
niai pagelbėsite seniausiai lie
tuviškai radijo programai 
Naujojoj Anaglijoj toliau veik
ti. Bušas gegužinėn nuo Liet. 
Piliečių klubo išeis 1:30 vai. 
p.p. 

Liepos 22-roji diena yra Dainava neturi administra-! 
skirta Dainavai. Jaunimo sto- toriaus. Todėl tarybai teks 
vykios Rūpintojėlis laukia vi- sunki pareiga tolimesniam 
sų, kas tik gali, dalyvauti Dainavos vadovavimui su-
metinėj šventėje. Lygiai U kurti administracinį aparatą, 
valandą vyks pamaldos. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą P A D Ė K I M E 
pasakys prel. dr Petras Celie- v D A I N A V A I 
sius. 

Šventės rengimo pirminin- Būtų skaudu, jei neatsiras-
kas Leonas Petronis kviečia tų pakankamai žmonių Dai-
visus atsilankyti į pamaldas navai administruoti. Dar 
ir po jų popietę praleisti par- skaudžiau, jeigu ją visi apleis-
ke prie ežerėlio. Bus maisto ir tų ir gražioji vieta atitektų 
pramogų. Veiks laimėjimų svetimtaučiams. Negalima 
stalas. Tai yra vienintelė die- skųstis materialine parama — 
na, kada Dainava susilaukia jos susilaukiama. Ko trūksta 
didžiausio skaičiaus lankyto- — tai vadovaujančios darbo 
jų. Daugelis atvyksta iš to- rankų sutartinės. Liepos 21 ir 

Dainavos direktorių tarybai. 
Dabartinis tarybos pirminin
kas dr. Romualdas Kriaučiū-į. r 
nas, baigęs trejų metų kaden- - • mnnn**nnn 
ciją, iš tų pareigų pasitraukia.j M A S T E R P L U M B I N G 

Ucansed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
>ooooooooooooooooooooo«ooo< 

WANTED MOTEBY8 

Vyresnio amžiaus sveikai moteriai rei
kalinga šeimininkė-kompanionė (nerū
kanti) gyventi Michigane prie ežero 2 
mėnesius. Atlyginimas, kamb. ir mais
tas. Skambint nuo 4 iki 6 vai vakaro 
562-5583. 

1 E A L Į S T A T E 

F A S H I O N C A B F E I S 

K I L I M A I 
LIETUVIŲ PREKYBA 

3304 W. 63 St. — Tet 778-9064 

22 d. parodys, ar darbo naštą 
nuimsime nuo vieno žmogaus 
rankų ir pasidalinsime visi, ar 
viską paliksime nežinomam 
likimui. 

Stasys Garliauskas 

Ūmesnių vietų. 

RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Liepos 21 dieną 2 vai. po 
pietų įvyks Dainavos šim
tininkų suvažiavimas. Labai •MniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sapnų pilis. Krinta lapai. My-
svarbu sulaukti kuo didesnio K U R T A M G A L U I M O K Ė T Utt- K u r P****** mylima. Pir 
dalyvių skaičiaus. Bus renka
mi direktorių tarybos nariai . D A U G I A U ? 
Reikia žmonių, kurie galėtų ir PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
norėtų padirbėti Dainavos 

JUOZAS NAKUTAVICIUS 

m Dana Svmmers-Striugaite 
ir orkestro* "LIETUVA* 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateiaiu. 

Mūrinis — 6 kambariai: 3 miegami ir 
valgomasis. Prie 73-čios ir Richmond. 
Nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEL. — 77S-6916 

naudai. Dainavos ateitis pri
klauso nuo daugelio rėmėjų 
pastangų ir jos egzistavimo 
problemas negalima sukrauti 
ant vieno ar dviejų asmenų 
pečių. 

DIREKTORIŲ 
TARYBOS POSĖDIS 

Liepos 21 dier.ą 4 vai. po 
pietų bus direktorių tarybos 
posėdis. Jame iškils klau-

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

mosioe gėles ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, 

Chioago, IL 60629 

Chrysler LeBaron Medailion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4009 Archer Areou* 
Cbicago, IL 909S2 TeL 927-5980 

simas, kas toliau vadovaus Kiiiiitmiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumi 

P R A Š O M E IR T I K I M Ė S 
Religinis Pasaulio Lietuvių Katalikų kongresas 

šaukiamas Toronte rugsėjo 1 ir 2 dienomis Švento 
Kazimiero 500 metų mirtį žyminčios sukakties 
proga. Jo metu, rugsėjo pirmosios vakare ir an
trosios popietę, įvyks naujos operos, Dux Magnus, 
spektakliai. Opera yra skirta šventajam pagerbti. 

Lietuvių visuomenę prašome dalyvauti opero
je, bankete, iškilmingose pamaldose rugsėjo 2 ir 
kongreso paskaitose. (Rugsėjo 1 d., 10:30 vai.: 
Šv. Kazimieras, jo šventumas ir lietuviškumas — 
prof. Rabikauskas; katalikybės ir ateizmo santy
kiai praeity ir dabar — dr. J. Girnius; jaunimo 
svarstybos po pietų.) 

Operos spektakliai bus Ryerston teatre, 43 Ger-
rard St. E.; paskaitos ir banketas — Royal York 
viešbutyje, 100 Front St. W. 

Šis mūsų kreipinys reiškia viltį, kad visuomenė 
Toronte atsilankys, kad Šv. Kazimiero sukakties 
prisiminimas, gražiai Romoje prasidėjęs, gražiai 
baigsis Toronte. 

CENTRINIS ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES 
KOMITETAS 

D A R I U S - G I R C N A S 
1 9 5 S—l 9 8 S 

B. JAS1ŪN0 paruoSta knyga - albumas apie žymiuosius 
lietuvius Atlanto nugalėtojus - lakūnus S. DARIŲ ir S. 
GIRĖNĄ jau išėjo is spaudos. Leidinys gausiai iliustruo
tas, paruosta angliškai ir lietuviškai, didelio formato, 
264 psl., kieti viršeliai, gražiai išleista. Tai verti ęa do
vana kiekvienai progai. Kaina su persiuntimu 27 doL 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, ĄSlfi W. 63rd St, 
Chioago, IL 60629 

mtaoii gyventojai dar prideda $1.75 valstije* tataų. 

uiiiiimiiimiimmiiiiiiimimmiiimimii 
IO95, — SOoĮr — S0<* pigiau mokėsit 
u i apdraudė nno ngnl— Ir automo
bilio pa« mu*. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8651 

S208y2 W. 95th Street 
įiimiiliiiimiiiiiimiiiiiiiiiMMiiimiiiiii! 

10.7% FTNANCING. » Y r . FIzedRate 
AVENUE HOME LTD. 

New Construction, 116th&Ewing Av. 
Model 11439 AVE G. 

OPEN Daily 9 ajn. — 4 p.m. 
TeL — 636-7204 

6200 W. — ES, LAW — 2400 N. 
1>4 STORY BRICK LANAN STONE. 

6—3 Bedrooma — 4 Largo rmi. with 
2 Bedrooms Up. Se para te heatln*" 
unite. FVvrced air. Finished Basement 
W/Kitchen & B&th 20x24 BrloJfc Gar. 
179,500. 

TEJL. — 622-177S 

<HiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiuiiiiiniiH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymu 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6259 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
BJIIIIIIIIIIHUIl 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos lietuviškos ir «wgH«fcn« 
knygos: "Lietuvių Literatūra" — 4 to
mai, "2emės Ūkio Švietimas", ir daug 
kt. Gintaro ir medžio išdirbiniai, sta
lo indai ir Lt. Marąuette Parke. 

Skambint 471-0834 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

> « O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o < 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 

x>ooooo<x>ooooooooooooooooo< 

• • » « 

V A L O M E 
K H U M U S K BALDUS 

Ptsnname ir alkuojame 
•Įsu rOJh] grindis 

B U B N Y S 
M . — RE 7-5168 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i5 toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimama MASTER CHARGE Ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

l 

ANTANAS SALYS 

R A S T A I 
n t 

Tikriniai vardai 

Redegavo Petras Jonikas 
Sios knygos pratarmėje rašoma, kad 
joje surinkta į krūvą A Salio raitai, 
kurių pagrindinė tema yra tikriniai 
vardai. Leidinį išleido Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, Roma 1963 
m 698 psl. Spaudė Italijoje. Kaina 
su persiuntimu $37.50. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, Jf5If5 W. 6Srd St. 

Chioago, IL 60629 
•• —J y >•>•»•».» • t r r r r n ' r t r r w w 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
42S» S. Msplewood — TeL 254-7430 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 
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JAY DRUGS VAISTINE I 
l 2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 | 
Į Td. — 4 7 6 - 2 2 0 6 f 
| RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY = 
E SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
I D ruBLatA*, ** -

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINTMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DeikJ 
TeL 5A5-6624- po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Ukrainiečių tautinių Aokiu Šokėjai atliks projr rama 
sukaktuvinėje gegužinėje. 

valandėles 

s *'4»n i -,r<adjemeu auo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro 
i Sskn*: •mau <"«> * •*!- ryto iki &30 vmL vakaro. 
l l l l lMIIHIIimHimi . . i i iItlIlimilll l l l l lIlHlilCIlIltlII I I I I I I IHIIIUIUII ' . ' I I I I IHUIIIK 

I A . V I L I M A S 
1 MOVING 
= Apdraustas perkraustymas 
| |vairių atstumų 

TeL 376-1882 arha 376-599* 

Popular Lifhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardieaė 

8k>m dienom Draugo apauatuv« 
išleido airuntą laidą lios populi*. 
rios virimo knygoa. J. Dauivardie-
oė vėl patikslino ir pagraiino Mą 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius aupafindio-
dami juos su lietuvišku uasrtu ir 
•irimu. Si knyga yrm sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių Ir ki
tataučių darbo vietos* ir 
cijose 
Užsakymui siųsti: 

DRAUGAS, Enjgą 
4545 W. 63td S t o * 
Chkmgot IL 60829 

Kaina su persiuntimu SS.M 

Illinois gyrentojai pridėkit* d*i 

i i i i i M i « » » i > n tmt^m 

Apsintoka skelbti* dien. DRAUOK, 
nes jis plačiausiai skaitom** Us> 
tuvių dienrašti*, gi skalbimų kai-

yra visiems 

< 



NORĖJUSI TIEK 
DAUG PADARYTI... 

PENSININKAI, DĖMESIO! 

Liepos 9 dieną pavakare 
Matulaičio Slaugymo namuo
se Putname, Conn., amžinu 
miegu užmigo sesuo Felicija 
Rogalskytė. Velionė buvo gi
musi Lietuvoje, Trapiuose, 
Panevėžio apskrityje 1902 m. 
sausio 14 d. 

I-jo pasaulinio karo sūku
riuose lankė Panevėžio gim
naziją, kurią baigė 1922 me
tais. Baigusi gimnaziją tuojau 
įstojo į Lietuvos universitetą, 
kur baigė romanistiką, slavis
tiką ir pedagogiką. Dėstė lie
tuvių kalbą ir literatūrą Pane
vėžio gimnazijose. 

Nuo pat jaunystės Felicija 
Rogalskytė buvo įsitraukusi į 
labdaros ir visuomeninius 
darbus. Panevėžyje būdama, 
talkino zitietėms ir Šv. Vin
cento Pauliečio draugijoms. 
Kelerius metus buv . katali
kių moterų draugijos Panevė
žio vyskupijos regijono pir
m i n i n k ė , o v ė l i a u i r 
LKMD centro reikalų vedėją. 

1936 metais įstojo į Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rų vienuoliją, kur 1939 m. sau
sio 6 dieną padarė įžadus, 
pasirinkdama sesers Marijos 
Vincentos vardą (nors nie
kuomet tuo vardu nesivadi-
no). 1940 metais pasitraukė iš 
Lietuvos ir per Vokietiją, 
Ispaniją, Argentiną 1943 m. 
vasario 4 d. atvyko į JAV Cia 
ilgus metus buvo vienuolijos 
vadovybėje, užėmė įvairias 
pareigas. J a i vadovaujant, 
1953 m. buvo įsteigtas Mont-
realyje, Kanadoje, seserų sky
rius. Dirbo Dainavos stovyk
loje, buvo pirmoji vyresnioji ir 
administratorė Matulaičio 
Slaugymo namuose. 

Pa s i r i nkus i vienuolinio 
gyvenimo globėju šv. Vincen
tą Paulietį, jo pavyzdžiu ir to
liau visur ir visada stengėsi 
padėti vargstantiems, ypač 
seneliams ir ligoniams. Pasi
žymėjo didele kantrybe ir vi
sada rasdavo laiko pasikalbė
ti ir kitus išklausyti. 

Įdomu taip pat, kad ses. 
Felicija nenustojo ir mokyto
jauti . Dirbo šeštadieninėse 
mokyklose, dėstė bendrabuty
je ir stovyklose lituanistiką ir 
mokė privačiai jaunąsias se
seris. Beveik iki paskutinės 
dienos taisė jaunųjų rašinius 
lietuvių kalboje ir drąsino 
pasitikėti Dievu, nes tik Vieš
pats (kaip rodo jos gyveni
mas) praveda per įvairius 
bandymus ir keblumus. 

Visada domėjosi ir plačiais 
v i suomenin ia i s re ikala is . 
Prieš pat mirtį skaitė Putino 
sesers M. Slavėnienės atsi
minimus apie savo brolį rašy
toją, žymėjosi, su kuo ji nesu
tiko, tikrino8i enciklopedijoje 
ir ruošėsi autorei savo patiks
linimus rašyti. Nors seniai ži
nojo savo sveikatos stovį, kal
bėjo apie mirtį, jai ruošėsi, 
bet ji taip daug dar norėjo 
padaryti. 

Sunku trumpais žodžiais 
apibūdinti velionę. Bet kaip 
pagalvoji, ji savyje talpino 
daug talentų, daug norų, daug 
kantrybės ir ugnies, kuri ne 
vieną kartą diskusijose sužib
davo tikra liepsna... Įdomu, 
kad vienas asmuo gali sude
rinti ir naudoti tiek dovanų 
Dievui ir žmonėms. Gal tik 
Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimosi karta buvo tokia, ku
ri, kur matė reikalą, ter. stojo 
dirbti. 

Liepos 10 d. vakare seselės 
Felicijos kūnas ramiai gulėjo 
seselių koplyčioje. Lietuviškų 
mišparų švelnūs garsai skli
do skliautuose, rodos, ta muzi
ka priminė, kad siela neuž
daroma karste. Liepos 11 d. 
10:30 vai. ryte devyni kunigai 
koncelebravo laidotuvių šv. 
Mišias, seselių choras švel
niai giedojo. Vienuolyno kape
lionas kun. V. Cukuras, pa
grindinis koncelebruotojas, 
Dasakė ir pamokslėlį, iškelda
m a s velionės bruožus, kiti 
celebrantai buvo Matulaičio 
namų kapelionas kun. R. Kra-

A. a. Felicija Rogalskytė prie 
vienuolyno koplyčios Putname 
1978 m. 

sauskas, Villa Maria (kur 
daug metų velionė dirbo) 
kapelionas prel. V. Balčiū
nas, Marianapolio marijonų 
vyresnysis kun. V. Parulis, 
MIC, kun. K. Bonadies, kun. Iz. 
Gedvilą, kun. A. Gurklis, MIC, 
kun. J. Pakalniškis, kun. A. Pet
raitis. 
„ Seselės ir kaimynai paly

dėjo ses. Feliciją Rogalskytė į 
amžino poilsio vietą jaukiose 
seselių kapinaitėse, kurios 
pavadintos „Dangaus Var-

* * • • A.D. 

Būdamas pereitą žiemą 
Floridoje, apsilankiau viena
me lietuvių klube, kur senas 
pažįstamas, matyt, skaitęs 
mano straipsnius „Drauge", 
išsireiškė: „Ką čia, Jakaiti, 
kvaUioji, norėdamas mums se
niams įteigti naują užsiėmi
mą. Kai rankos dreba ir akys 
neprimato, paties straipsniai 
yra nereikalingas popieriaus 
eikvojimas". Atsakymui pa
aiškinau, kad mano populia
riną fotografiją straipsniai 
buvo skirta ne seniams, kurie 
nebegali nužingsniuoti iki ar
timiausio kiosko nusipirkti 
laikraščio ir akiniai nebe
padeda jo skaitymui. Rašiau 
tiems, kurie išėję į pensiją ne
turi ką veikti ir, kad laikas 
greičiau slinktų, nežino ko 
griebtis. 

Vieni sulaukę pensininko 
amžiaus, imasi plunksnos, ki
ti tęsia nutrūkusias studijas, 
treti griebia teptuką ir prade
da tapyti. Kuo neužsiimant, 
neapsieinama be išlaidų. Ar 
tai dažai, ar mokslapinigiai 
turi būti padengti iš mūsų ki
šenės. Retas užsiėmimas grą
žina išlaidas. Įvarus rank 

to Canon AE-1 geru veikimu, 
pasileido 2 mėnesių kelionei 
po Graikiją ir Egėju salas. 

Grįžus sukviestas būrelis 
svečių turėjo progos pergy
venti kelionės įspūdžius skaid
rėmis. Komplimentų netrūko, 
bet naujos fotografės tai ne
jaudino, nes svečiai buvo jos 
draugai. Bet jų tarpe buvo ir 
viena profesionlė fotografė, 
kuri, be šiltų žodžių, patarė 
suruošti parodą. Toks pasiū
lymas jai, atrodė, nepriim
tinas dėl nežinojimo kaip, kur, 
kada ir taip toliau. Tačiau idė
jos sumanytojai spiriant, pra
sidėjo skadrių atrinkimas, 
padidinimų užsakymas bei jų 
įrėminimas. Po kruopštaus 
pasiruošimo darbai buvo iš
statyti Brooklyno Botanikos 
sode po atviru dangum. 

„Pasitaikius geram orui, aš 
bandžiau užhipnotizuoti kiek
vieną preivį, kad sustotų prie 
mano darbų ir galėčiau iš
girsti jų kritiką. Ir kai aš par
daviau pirmą nuotrauką, il
ga i ne i ške ič iau čekio, 
netikėdama, savo pasiseki
mu. Aš jaučiaus kaip Grand-
ma Moses (savimokslė senolė 

GALAKTIKOS 

Galaktika — žvaigždžių sis
tema, kurią sudaro šimtai bili
jonų žvaigždžių, daugybė ūkų 
ir tarpžvaigždinė medžiaga 
(dujos, kosminės dulkės). Visa 
galaktika sukasi apie vieną 
centrą — galaktikos branduo
lį. Į galaktiką, kuriai priklau
so ir mūsų Saulė su visomis 
savo planetomis, įeina mil-

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. liepos mėn. 18 d. 

žiniškas žvaigždžių telkinys 
— Paukščių takas. Mūsų 
galaktika yra tokia didelė, 
kad šviesa, sklisdama net 
300,000 kilometrų per sekun
dę greičiau, pereina ją kiau
rai tik per 80,000 metų! Lyg to 
dar neužtektų, mūsų galakti
ka — ne vienintelė. Iki šiol 
aptikta dar milijonai kitų 

galaktikų. Atstumai tarp jų 
matuojami šimtais tūkstan
čių šviesmečių. (Šviesmetis — 
distancija, kuria šviesa nuke
liauja per vienerius metus.) 
Š iuola ik in ia i s teleskopais 
galima įžiūrėti galaktikas, 
esančias už 3 bilijonų švies
mečių ir dar toliau. 

A. f A. JUZEI BALNIENEI mirus, 
sūnus Vytautę ir Zigmą su šeimomis ir ki
tus artimuosius širdingai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Laima šarkaitė iš Omahos, Nebr., 
su kanklių mokytoja Ona Mikuls
kiene, pas kurią ji tobulinosi kank
lių muzikos. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

darbiai dažniausiai neranda i menininkė, pagarsėjusi savo 
pirkėjo. Fotografija yra vie- primityviu stiliumi). Tai įspu 
nas iš tų užsiėmimų, kuris be 
pelno atneša ir asmeninį pasi
tenkinimą. Žinoma, lakštas 
popieriaus ir gabalas ang
lies kainuoja mažiausiai. Bet 
čia be priemonių reikia ir ga
bumų. Kiekvienas asmenybė 
turi savyje paslėptą talentą, 
Daugelis nežino savo gabu
mų, kol jie nėra kitų užtin
kami. Ne vienas žymių foto
grafų dar vaikystėje yra 
parodę savo sugebėjimus. Čia 
noriu supažindinti su nese
niai iškilusia foto srytyje mo
terimi, kuri, tik išėjus į pen
siją, pradėjo rimtai užsiimti 
fotografija. 

S o p h i e C. A k s e l iš 
Brooklyn, N.Y., bibliotekinin
kė iš profesijos, išėjusi į pen
siją, ieškojo būdų kaip nors iš
blaškyti prislėgtą nuotaiką ir iš
silaisvinti iš kasdieninio nuo
bodulio. Draugai patarė ke
liauti ir pamatyti kitus kraš
tus. Bet kol vyras buvo gyvas, 
negalėjo pasiryžti ilgesnei ke
lionei. Pagaliau, likus našlė, 
pradėjo tyrinėti keliavimo 
galimybes. Ankstyvesnių ke
lionių patyrimas su Instama-
tic aparatuku padėjo išsirink
ti platesnių galimybių foto 
aparatūrą. Nepagailėjus pini
gų geresniam aparatui, apsi
rūpino didesniu skaičiumi fil
mų. Kaip praktiška moteris, 
prieš iškeliaudma, išbandė 

aliejų. aparatą Brooklyn Prospect 
Rašytoja Pearl Buck parke. Įsitikinusi naujo apara-

AZTEKLJ PALIKIMAS 

Iš indėniškųjų aztekų gen
ties europiečiai pasisavino 
daug kultūrinių augalų, pvz., 
pamidorus, saldžiąsias bul- į 
ves, kakavą, tabaką. Iš azte-1 
kų europiečiai sužinojo ir apie 
šokoladą. „Šokoladas" aztekų 
kilmės žodis. Tik aztekai šoko
ladą vartojo skystą, kaip gė
rimą. 

IŠ DIDELIO RAŠTO 
IŠĖJO IŠ KRAŠTO 

Tarp vyro ir moters lengvai 
kyla ginčai. Natūralus skirtu
mas tarp jų yra toks didelis, 
kad jie yra vieningi tik nau
jai gyvybei pradžią duoti. 
Šiaip jie veikia vienas kitą 
atstumiančiai, kaip vanduo 

džiai, kurie paskatino gilintis 
į fotografijos pagrindus. Įsto
jusi į vietos foto klubą, turėjo 
progos susipažinti su kitais 
entuziastais, kas padėjo pa
didinti jos žinių bagažą. 

S. C. Aksel, įdėjusi nemažai 
pinigų į savo pamėgtą už
siėmimą, savo pinigus atgavo 
keleriopai. Paskutinių 3 metų 
laikotarpyje (dabar 73 metų 
amžiaus) buvo apdovanota še
šiomis premijomis bei prizais. 
Be pasirodymų Brooklyne, 
dalyvavo St. Petersburg, Fla., 
Santa Barbara, C ai., ir kitose 
varžybose. 18 pasirodymų 
įvairiuose bankuose, biblio
tekose, restoranuose bei vie
šuose valdžios pastatuose 
atvėrė naujus horizontus. Bet 
svarbiausia — varžymasis, 
patyrimas, apdovanojimai tai 
nuotykiai, kurie buvo bepra
dedą išblukti iš jos gyvenimo. 

Tik 4 metais senesnis, 77 
metų, Harry Garfield yra ki
tas nesenstančios asmenybės 
pavyzdys. Gimęs su 20/400 
matomumu yra žinomas ne 
tik savo darbais studijoje, bet 
ir kelionių nuotraukomis. Dėl 
silpno matymo, jis naudoja di
desnio formato aparatą ir 
laboratorijoj padidinimus gali 
dirbti tik su žmonos pagalba, 
kuri nustato padidinamojo 
aparato ryškumą. Nežiūrint 
to, Smithsonian institutas yra 
įsigijęs 8 jo darbus. Be kelia
vimo ir fotografavimo H. Gar
field skaito paskaitas ne tik 
pensininkų rateliams, bet daž
nas kalbėtojas yra įvairiuose 
foto klubuose. 

Minėtų asmenų platesnis 
aprašymas ir jų darbų nuo
traukos telpa „Popular Photo-
graphy" liepos mėnesio nu
meryje. 

Edmundas Jakaitis 

Mylimai motinai 

A. + A. Dr. SOFIJ AI PAROKIENEI 
m i r u s , 

giliai užjaučiame dukteris DANĄ KURKULIENĘ ir 
GRA2INA HAY su ŠEIMOMIS bei ARTIMUOSIUS, ir 
kartu liūdime. 

VIKTORIJA JAKUBAUSKIENE IR ŠONUS 
DŽIUGAS SU ŽMONA 

Los Angeles, CaUf. 

AUDRA Travel 
r"vZ~ū&*' Kviečia keliauti kartu 

10 DIENŲ LIETUVOJE 
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Liepos 24 

Rugpjūčio 9 

VIENOS SAVAITĖS £ 
Vilniuje 

Rugsėjo 4 
Spalio 2 

Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

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

Mūsų įstaigoje jus gausite geriausią patarnavimą: 
• sutvarkant dokumentus iškvietimams 
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje 
' tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą. 

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

1576 B loorSt . W., Toronto, Ont., Carnsda, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus) 

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

Kelionių įstaigos registracijos numens — 2159872 
Savininkė — Audrone Našlėnaitė-Simon 

LIETUVIŲ FONDAS 
LT PIRMASIS DVIDBŠIMTMBTI8 

19 6 t—l 98 9 
Leidinys suredaguotas Apolinaro P. Bagdono pade 

dant redakcinei kolegijai. Knyga suskirstyta į aštuonis 
atskirus skyrius: LF istorija. LF reikšme išryškinant 
LP struktūra. LF veiklos apimtis. žymūnų albumas. 
Aukotojų vardynas. Aukotojų albumas, Mecenatai ir 
garbės prenumeratoriai. Knyga didelio formato, 448 psL, 
Meti viršeliai ir gražiai išteista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, IL. Išleido LF 1383, "Aušros" ra. 
Kaina su persiuntimu $22.00. 

Užsakymus susti: DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

imnois gyvaatojti dar turi pridėti $1.40 m. valstijos 

ANELĖ ir JONAS JUODVALKIA1 
ir ŠEIMA 

ELMER G A L I N A I T I S 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 16 d., 1984 m., 2 vaL popiet, sulaukęs 32 m. amž. 
Gimė East St. Louis, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jonas ir Ona, brolis Vilius, 

sesuo Donna, teta Marija Preikschat su šeima; Kanadoje močiutė 
Eva Jurksaitis, 3 tetos Elena Jurkšaitis, marta Adomavičius ir Marta 
Galinaitis su vyru Martinu ir jų šeimos, dėdė Peter Jurksaitis; Vo
kietijoje dėdė Mikas Galinaitis su šeima; Lietuvoje dėdė Jurgis Ga
linaitis su šeima ir teta Elsė Mikaitis, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 4 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. Ketvirtadienį, 5 vai. popiet kūnas 
bus perkeltas j Lietuvių Liuteronų Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy 
St^ kur bus atlaikytos budėtuvės 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 20 d. Po pamaldų 10 vai. 
ryto bus išlydėtas į Bethania kapines. • 

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

Nuliūdę: TĖVAI, BROLIS, SESUO, MOČIUTE ir GIMINĖS. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Tele fonas VArds 7-1741-2 

I 
' M 

PETRAS K A R U 2 A 
Bta knygą redegavo Anta&tt VAIČIULAITIS ir Ber

nardas BRAZOnONIS. Joje sutalpinta, poeto Petro Ka
ndo* "Giesmės apie daiktus ir žmones", prozos rastai, | 
jo biografija, aprašymai, recenzijos, kritika, daug nuo- | 
traukų iš Vilkaviškio "žiburio" gmnaaijos ir veiklos, ne- | 
krologai ir atsiminimai Sis įdomus ir vertingas literatū
ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas 
"Draugo" spaustuvėje, 408 psL, kieti viršeliai. Išleido 
Kazys Karuam, 1964 m. Kaina su paisiunfsmi 15 dol. 

Užsakymas siusti: 
"DRAUGAS", *5*5 W. 69rd Stre*, 

IL 60619 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. liepos mėn. 18 d. 

x Rašyt . Česlovas Gr in -
cevičius, kuris turėjo pava
duoti red. Algį Pužauską, vėl 
paguldytas į Loreto ligoninę 
dr. P. Kisieliaus priežiūroje. 

x N o r i n t i e j i p a k e i s t i 
„Draugo" adresą prašomi 
pranešti bent savaitę anks
čiau, nes lipinukai -adresai 
nuspaudžiami iš anksto ke
lioms dienoms ir eina auto
matiškai. Pranešusiems per-
vėlai „Draugas" kurį laiką eis 
senu adresu. Administracija 
prašo skaitytojų atkreipti į tai 
dėmesį. 

x Zigmas ir Mar ta Straz
dai , nuolat gyveną Palm 
Beach Gardens, Fla., buvo nu
vykę į Tautinių šokių šventę 
Clevelande, o iš ten į Torontą 
aplankyti savo artimuosius. 
Dabar atvyko į Chicagą savo 
giminių, kun. Jono ir Ernos 
Juozupaičių, lydimi, jie lankė 
lietuviškas įstaigas, tarp ku
rių aplankė „Draugą" ir pasi
kalbėjo su redaktoriais. Z. 
Strazdas yra mūsų nuolatinis 
bendradarbis. M. ir Z. Straz
dai iš Chicagos dar vyks į St. 
Louis, New Orleans, La., ir kt. 
o iš ten grįš į savo nuolatinę 
būstinę Floridoje. 

x Pavergtų tau tų a ts to
vų pasitarimas ir konferenci
ja, kurioje dalyvaus sen. Ch. 
Percy ir Linas Kojelis, Baltų-

CHICAGOS ŽINIOS 
D I D 2 I A U S I A S 

C H I C A G O S 
B A N K A S 

S u s v y r a v u s Cont inenta l 
„Draugo pirmą puslapj dabar b a n k u i d a b a r ^ ^ 
redaguoja rašyt. Adolfas Mar- C h i c a g o j e u ž ė m ė p i r g t C h k a 

x I Mokytojų i r j aun imo 
studijų savaitę , kuri bus 
Dainavoje, autobusas išeina 
liepos 29 dieną, sekmadienį, 
8:15 vai. ryto nuo Jaunimo 
centro. Autobuse ir stovyk-

go Corporation bankas. Sio 
banko pajamos per tris mėne
sius pasiekė 52.96 mil. dol. 

K U R Č I A P R I S I E K U S I Ų 
T E I S M E 

Pirmą kartą Chicagoje kur
čia Latefiah Hollinger, 59 m., 

loję dar yra vietų. Grįžta rug- b u v o p a kv ies ta atlikti parei-
piūčio 5 d. tarp 4 ar 5 vai. vak. g ą prisiekusiųjų teismo eilėse. 

x Darius Lapinskas , ope- Ženklų kalbą mokąs asmuo 
ros „Dux Magnus" kompozl- i a i perdavė teismo eigą. 
torius ir spektaklių meninis 
vadovas, visai savaitei buvo 
nuvykęs į Torontą Kanadon. 
Jam pačiam dalyvaujant, ten 

Š O K I U MUZIKA 
P R I E P ICASSO 

Chicagos miesto centre, Da-
ley aikštėje, prie Picasso 

vyko intensyvios kanadiečių skulptūros ' nuo "pirmadienio, 
solistų pavienios ir bendro- liepos 23 d., vidurdieniais or-
sios repeticijos, įsijungiant ir 
vyrų choriniam ansambliui. 
Repeticijose dalyvavo šie ope
rai angažuoti kanadiečiai so
listai: Gina Capkauskienė, Al
gis Simanavičius, Rimas 
Strimaitis ir Slavą Žiemelytė 

kestras gros šokių muziką 
penkias dienas iš eilės. 
AUTOMOBILIAI 

C H I C A G O J E 
Apie 900,000 motorinių ve

žimų yra įregistruota Chica-
Prie jų prisijungė ir čikagietė &°Je- I k i . liepos 15 d. jie turėjo 

gauti miesto leidimus — lipi-
nukus, mokėdami po 50 dol. 
Iki tos datos jau buvo paimta 
apie 700,000 lipinukų. Nepa
ėmusiems lipinukų gresia teis
mo bausmė iki 25 dol. 

ILLINOIS GRAŽUOLĖ 
Gražiausia Illinois mergina 

Atvirame ore Grant Parke, 
Chicagoje, vykstantieji kon
certai gausiai lankomi. J ie bū
na trečiadienio, penktadienio 
ir šeštadienio vakarais 8 v., o 
sekmadieniais — 7 v. v. Stip
riai pasirodo simfoninis or
kestras, solistai, o kartais ir 
baletas. Mokėti nereikia. 

Laima Rastenytė-Lapinskie-
nė. Ten vietoje solistus ir vy
rų chorinį ansamblį operai 
ruošia muzikas Jonas Govė-
das. Rugpiūčio pradžioje nu
matomos bendros kanadiečių 
ir amerikiečių solistų repetici
jos Chicagoje. Kazimierinės 
operos „Dux Magnus" prem-

jų rūmų asistentas etniniams j era bus rugsėjo 1 ir 2 Toron- įgrįrikta De Paul universiteto 
reikalama,bus liepos 19 d.,taip te Pasaulio lietuvių religinio studentė Ruth Booker, 21 m 
pat dalyvaus Illinois atstovų kongreso dienomis. Bilietai į juoduke. 
rūmų aktyvesni nariai. Lietu- spektaklius Chicagoje jau LANKOMI K O N C E R T A I 

gaunami Vaznelių prekyboje. 
x Dr . I rena Lange, Cali-

fornia State universiteto pro
fesorė, šiuo metu su studen
tais važinėja Graikijoje, 
Italijoje, Šveicarijoje ir Angli
joje ir susipažįsta su tų kraš
tų kultūra bei istorija. Taip 
pat kaip prekybos mokslų 
specialistė ir dėstytoja susi
tinka su tų kraštų prekybos 
atstovais. Iš Graikijos prof. ~ 
Irena Langytė atsiunčia svei-

x Roza l i j a P r a n o k u s , 
Chicago, 111., S. Luinis, Meri-
den, Conn., M. Stankaitis , 
Delhi, Ont., Kanada, M. Rum
šą, Southgate, Mich., G. Va-
lantinas, Cicero, 111., A. Res-
kevičius, Omaha, Nebr., Peter 
Mažinąs Chicago, 111., Pranas 
Zaranka, Redford, Mich.,K. A. 
Jučas, Chicago, 111., Jonas Mi
lašius, St. Petersburg, Fla., 
Alfa Pažiūrienė, Agoura, Cal., 
A. Povilaitis, Great Neck, N. 
Y., Vytautas Valys, Detroit, 
Mich., J . Kazlauskas, Balti-
more, Md., D. C Sturmer, Ger-
mantown, Tenn., E. Dambriū-
nas, Brentwood, Md., L. 

i 0 „ 0 „„«.»,*;» T „u • JAU • Kseckauskas , Wes Palm 
x Dr. Jo landa Mickevi- ^ * , p * n

r e £ * ; į b a i d ė k J ? a " Beach, Fla., Stella Gencevi-

viai taip pat dalyvaus. Prezi
dentas R. Reaganas jau pa
skelbė Pavergtųjų tautų 
savaitę nuo liepos 15 iki 22 d. 

x Lietuvių Kultūros cent
ro Chicagos priemiesčiuose lė
šų telkimo antrasis semina
ras bus šį ketvirtadienį, liepos 
19 d., 7 vai. vak. Kronų rezi
dencijoje. Centro įkūrimu rū
pinasi „Aušros" Lietuvių Kul
tūros draugija. 

x Rūta ir a rch . Rimas kinimus „Draugui" ir visiems 
Mulokai, Northridge, Cal., savo pažįstamiems. 
mūsų garbės prenumerato
riai, buvo atvykę į Chicagą, 
lankėsi „Drauge" ir įteikė 25 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Elena Juciūtė , So. Bos
ton, Mass., kelių knygų auto
rė ir Sibiro tremtinė, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 10 
dol. auką ir laiškuti: „Sveiki
nu „Draugą" 75-mečio proga. 
Ilgiausių, sėkmingiausių me
tų! Gyvuokite, klestėkite lietu
viškosios išeivijos ir tėvynės 
labui". Labai ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x „Chicago Tr ibūne" lie
pos 17 d. laidoje išspausdino 
dr. Lino Sidrio laišką, kuria
me pasisakoma prieš Notre 
Dame universiteto alumnų or
ganizuojamą kelionę į Ukrai
ną, komunistų okupuotą. 

x Steponas Ingaunis , LB 
Hot Springs, Ark., apylinkės 
pirmininkas, rašo: „...žinoda
mi „Draugo" nelengvą finan
sinę padėtį ir įvertindami Jū
sų darbą, LB Hot Springs 
apylinkės valdyba siunčia 
nors nedidelę auką Jūsų dar-

mu. ŽVAIGŽDUTĖ 
HHbtfdf iLh^L <• " Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyrimu 
Redaguoja J. meas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th PJace, Chicago, IL 60829 

KĄ MAN REIŠKIA 
LIETUVA 

Lietuva yra kraštas, kuria
me gimė mano tėvai, giminės 
ir visi mano artimieji. Nors 
niekada nesu to krašto ma
tęs, jis man yra labai arti
mas. Visas mano gyvenimas 
yra surištas su lietuviškomis 
tradicijomis, kalba ir lietuviš
ka kultūra. 

Man atrodo, kad svarbiau
sia gero lietuvio savybė yra 
lietuvių kalbos naudojimas su 
kitais lietuviais. Mes turime 
ne tik lietuviškai kalbėti, bet 
kartu tobulinti ir švarinti lie
tuvių kalbą. Šalia kalbėjimo 
lietuviškai reikia skaityti lie
tuvišką spaudą, lietuviškus 
laikraščius, kaip „Draugą" ar 
„Darbininką", lietuviškus žur
nalus, kaip „Skautų Aidą" ar 
„Pasaulio Lietuvį" ir lietuviš
kas knygas, kurių čia Ameri
koje yra spausdinama labai 
daug. Tobulinant lietuvių kal
bą, reikia ir kuo daugiau lie
tuviškai rašyti. Eidamas lie-
tuviškon mokyklon, aš turėjau 
daug progų tai daryti. Užbai
gęs lituanistinę mokyklą, irgi 
nenustosiu lietuviškai rašyti. 
Galėsiu rašyti laiškus savo 
lietuviams draugams ir gimi
nėms čia ar Lietuvoje. Taip 
pat galėsiu rašyti pranešimus 
į lietuviškus laikraščius. 

Geras lietuvis turi pri
klausyti lietu/iškoms organi
zacijoms ir kultūrinėms gru
pėms. Per šias organizacijas 
jis pats išmoksta apie lietu
vių kultūrą, kartu garsinda
mas Lietuves vardą. Pavyz
džiui, per tautinių šokių 
grupės pasirodymus yra daug 
progų informuoti kitataučius 
apie Lietuvą ir jos dabartinę 
padėtį. 

Aš tikiuosi, kad kada nors 
Lietuva atgaus savo laisvę ir 
aš galėsiu nuvykti ir pamaty
ti tuos dalykus, apie kuriuos 
skaičiau ir mokiausi. Mano 
svajonė yra kada nors Lietu
vą aplankyti, nes ji visados 
buvo ir bu9 artima mano šir
džiai. 

Rimas Simonaitis , 
Hartfordo „Švyturio" lit. 

m-los 8 sk. mokinys. 

čius, Shaker Hts., Ohio, Jo
nas Bileskis, Rockford, 111., 
Danutė Balchas, Cerritos, 
Cal., W. Kamantauskas, Nor-
wood, Mass., P. Stuopelis, Wa-
terbury, Ct., atsiuntė įvairio
mis progomis po 7 dol. aukų. 
Po 5 dol.: Dalia Bulgaris, Eu-
genia Šilgalis. Visiems taria
me ačiū. 

x Valeria Stankuvienė, 
Media, Pa., buvo atvykusi \ 
Chicagą. lankė savo draugus 
ir pažįstamus ir ta proga ap
lankė „Draugą", įsigijo įvai
rių leidinių, o dienraščio pa
ramai įteikė 25 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x A. Saulis, Toronto, Ka
nada, pratęsė „Draugo" pre
numeratą, pridėjo 17 dol. au
ką jo paramai ir pasiskundė, 
kad kanadiškis doleris labai 
sumažėjo. Labai ačiū už gra
žią auką savos spaudos palai
kymui. 

x Parduodam* 26 ' buri
nis laivas. 5 maišai burių, 
spinnaker, inboard motoras, 2 
prausyklos, išvietė, radijo te
lefonas, navigacijos instru
mentai. 5 Žmonės gali miego
ti patogiai. Labai saugus, 
gerai išlaikytas, ilgom kelio
nėm tinkantis laivas — 14,500 
dol. Skambinki te 238-8216. 

(sk.). 

me už 20 dol. auką ir vertini
mą mūsų darbų. 

x Akt . Eglė Vilutienė, 
Chicago, 111., inž. Vaclovas 
Mažeika, Park Ridge, 111. vi
suomenininkas, Vincas Vasi
liauskas, V. Stančaitis, Kle
mas M a r t i n k u s , E. K. 
Vaišvila, V. Vasiukevičius, 
Chicago, 111., Felix Kriščiū
nas, O'Fallon, 111., Petras Ži
linskas, Lyndhurst, Ohio, grą
žino lėšų telkimo vajaus 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Atostogauki te prie Ge
rojo Ganytojo namų Ce-
dar Lake , IN, 40 mylių nuo 
Chicagos. Jūsų laukia jaukūs 
bendrabučių miegamieji, vai
šinga valgykla, grynas oras, 
didžiulis parkas, ketvirtadalis 
mylios iki ežero. Teiraut is 8 
vai . r y t o — 9 vai. vak . 
(219) 374-4329. 

(pr.). 
x Lemonte , pr ie Derby 

Rd., savininkas, dėl senat
vės, skubiai parduoda namą 

a 

čius, Chicago, 111., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

x Bron ius Andr iuka i t i s , 
Chicago, 111. lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas, lankėsi 
„Drauge", įsigijo įvairių leidi
nių už didesnę sumą ir įteikė 
10 dol. auką vajaus lėšų telki
mo proga. Labai ačiū. 

x F e l i k a s Zub inas , West-
chester, 111., pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė 15 dol. jo paramai. Ra
šyt. A. Markelis, Cicero, 111., 
Stasė Tekorys, Chicago, 111., 
pridėjo kiekvienas po 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x 2 u r n . A l g i r d a s Gustai 
t i s , Los Angeles, Cal., grąži
no laimėjimų šakneles, pridė
jo 10 dol. auką su tokiu 
prierašu: „Stenkitės rasti jau
nų skaitytojų per liet. klebo
nus, ateitininkus ir kitus". La
bai ačiū. 

x Alb inas D z i r v o n a s , An
tanas Budrys, Chicago 111., M. 

su 6 akrų sklypu. Šildomas Mackienė ir B. Stangenber-
elektra, nuosavas šulinys, P e n ė> Cicero, 111., dr. Edmun-
vandentiekis ir kanalizacijos d a s Juodėnas, Cleveland, 
įrengimai. Daug medžių ir 0 h l ° ' pratęsdami „Draugo" 
krūmų. Skambint (312) 257- prenumeratą, kiekvienas pri-
2959. dėjo po 10 dol. aukų. Labai 

(sk.). a C i u -

Lietuvos bažnytkaimio varpinė. Šiandien jos nyksta, nes 
okupantai neleidžia naujų statyti. 

Piešė Rasa 

Rimas Simonaitis šiais metais 
bailes Hartfordo „švyturio" lit 
m-lą, skaito rašinį „Ką man reiA-
kia Lietuva". 

KNYGNEŠYS 
ŠVILPUKAS 

švilpukas buvo geras knyg
nešys. Dr. Jonas Basanavi
čius paskyrė Švilpukui atlikti 
vieną uždavinį. Jam reikėjo 
pernešti 50 ,,Aušros" numerių 
per Lietuvos sieną. Kitą die

ną jis pradėjo kelionę. Buvo 
pavojingas uždavinys, nes 
prie Lietuvos sienų rusų sar
gyba tikrino visus, kad ne
praeitų koks knygnešys. Švil
pukui reikėjo pro sargybą 
praeiti nepastebėtam, nes sar
gybiniai tuoj jį atpažintų kaip 
knygnešį. Tai buvo labai sun
kus uždavinys, bet Švilpukas 
jį įvykdė. 

Švilpukas buvo labai geras 
knygnešys, bet jis turėjo vie
ną ydą, jis daug rūkė. Jo plau
čiai buvo juodi, kaip žemė. Jo 
mama norėjo, kad jis nustotų 
rūkęs, jį vis dažnai raginda
vo. Dalinai dėl tos priežasties 
jis pasidarė knygnešiu. Mat 
jam įkyrėjo iš mamos girdėti 
vis tą patį prašymą. Galvojo, 
kad esant knygnečiu niekas 
apie jo rūkymą taip nesirū
pins. Jis rūpinsis tik, kad 
knygos būtų atneštos į Lietu
vą. 

Vieną kartą vienas iŠ rusų 
pamatė Švilpuką. Švilpukas 
pradėjo bėgti. Penkias minu
tes pabėgęs staiga pajuto, kad 
plaučiai nebeveikia. Jis krito 
žemėn negyvas. Rusas karei
vis, nepastebėjęs išvirtusio 
knygnešio, griuvo per jo lavo
ną ir nusisuko sprandą. 

Tuo būdu knygnešys Švil
pukas net miręs pajėgė įveik
ti rusą kareivį. 

Pe t r a s Kazlas , 
Bostono lit. m-los 

mokinys („Švilpukas"). 

TADAS KOSCIUŠKA 
Mes galime daug naudos tu

rėti iš lietuviškos mokyklos. 
Su draugais susipažįstame, 
šokame, dainuojame, moko
mės lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti. Yra žmonių, ku
rie savo tautos istorija 
nesidomi, nors žino kai ku
rias svarbesnes datas ir įvy
kius.Ar daug žmonių girdėjo 
apie Tadą Kosciušką? Aš tai 
ne. Vieną dieną apie jį išgir

dau istorijos pamokoje. Man 
buvo įdomu sužinoti, kad lie-

,tuviai turėjo ką nors bendre 
su amerikiečių karu prieš bri
tus. 

Kosciuškos gimimo vieta 
buvo didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštijoje. Gimė 1746 metais. 
Dvylikos metų amžiaus nete
ko tėvo. Jis įstojo į Varšuvos 
korpusą studijuoti. Grįžo į Lie
tuvą 1774 m. Gavęs kvieti
mą iš Benjamino Franklino, 
1776 m. jis išplaukė į Ameri
ką, pasiryžęs kovoti už Ame
rikos nepriklausomybę. Jam 
buvo labai skaudu pergyventi 
Lietuvos nelaimę po pirmojo 
padalinimo. Negalėdamas ko
voti už Lietuvos laisvę, norėjo 
padėti amerikiečiams savo ži
niomis ir sugebėjimais. Ame
rikoje jis susitiko su Kazimie
ru Pulaskiu . J i s įstojo 
savanoriu į JAV kariuomenę. 
Jis dirbo kaip vyriausias inži
nierius statant West Point su
tvirtinimus. 1780 m. veikė ge
nerolo Green vadovybėje. 1789 
m. jis grįžo namo, į savo dva
rą Lietuvoje. Tais pačiais me
tais buvo paprašytas būti ge
nerolu Lietuvos kariuomenėje. 
Lietuviai norėjo, kad jis padė
tų kovoti prieš rusus. Rusai jį 
suėmė. Kadangi jis buvo gar
sus Europoje, rusai bijojo jį 
nužudyti. Tadas Kosciuška 
mirė 1811 m. Šveicarijoje. 
Nors lenkai jį savinasi, bet jis 
pats visada save laikė lietu
viu. 

Da l ia Cepelyte, 
Lemonto Maironio aukšt. 

lit. m-los mokinė. 
(„Maironio Aidai"). 

KAI LIETUVA 
IR VĖL ATGAUS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 
(tęsinys) 

Po dvidešimt penkerių me
tų, o gal dar anksčiau, gyve
nimas Lietuvoje bus visiškai 
pasikeitęs. Lietuva nebebis 

TU PELYTE 
Tu pelyte, iš urvelio 
Nekaišiok nosytės, 
Nes nė juste nepajusi 
Rainosios katytės. 

J i atrodo ramiai miega 
Ir sapnus sapnuoja, 
Bet jos galas uodegytės 
Kraipos ir vingiuoja. 

Nors akutės jos primerktos, 
Bet ji tave mato, 
Jei ..akliūsitik rainajai — 
Neliks tavęs nė kvapo. 

M. Merkė vičius 

tas nuo pasaulio atsiskyręs 
mažas, malonus žemdirbių 
kraštas prie Baltijos jūros 
kranto. Lietuvos pajūrio mies
tų, kaip Palangos, Klaipėdos, 
Juodkrantės ir Nidos viešbu
čiai vasaros metu bus pilrv 
vasarotojų, kalbančių ne tik 
lietuviškai, bet ir vokiečių, ru
sų, anglų, prancūzų ir kito
mis kalbomis. Kodėl? Todėl, 
kad tuomet Lietuva bus įsi
jungusi į Europos valstybių 
bendruomenę. Jai jau nebe
reikės skirti , kaip anks
čiau, didžiausios savo biudže
to dalies krašto apsaugos, 
kariuomenės išlaikymui. Lie
tuva priklausys prie tų vaka
rų Europos valstybių, kurios 
šiuo metu priklauso NATO 
arba Šiaurės Atlanto sąjun
gai. Juk jau dabar dešimt Eu
ropos valstybių turi savo at 
stovus Europos Parlamente, 
kurio tikslas ne tik apjungti 
dabartines Europos valstybes 
į vieną galingą Europos Vale 
tybių Sąjungą, panašią į 
JAV; anot dr. Otto von Habs-
burg'o, jis ir kiti Europos Par 
lamento nariai taip pat siek; 

dekolonizuoti tas Europc 
valstybes, kurios dabar ruf; 
okupuotos. Tokia Europot 
Valstybių Sąjunga turėtų dau
giau gyventojų už JAV arba 
Rusiją, o jos pramonės galin
gumas būtų naudingas taikos 
ir lygsvaros išlaikymui. Juk 
praeitis parodė, kad kol Euro 
poje bus mažos, atskiros vals
tybėlės, kurias didieji kaimy 
nai norės užimti ir valdyti, tol 
joms grės pavojus („The Plain 
Truth", 1984 kovo mėn.). To
dėl vienintelė išeitis yra su
jungti Europos valstybes į vie
ną stiprią sąjungą, paliekant 
kiekvienai tautai savo kalbą, 
tikėjimą, papročius, tradicijas 
ir savivaldą. Dabar veikianti 
Europos Bendroji rinka regu
liuoja muitus importuoja
moms prekėms, kas žymiai 
prisideda prie gyvenimo stan
darto pakėlimo. Lietuvai tas 
irgi būtų naudinga: mes be 
suvaržymų galėtume ekspor
tuoti savo žemės ūkio ( o gal 
jau ir kitokius) produktus ir 
be muito galėtume gauti iš 
kaimyninių valstybių tokių 
prekių, kurių Lietuvoje pasi
gaminti negalime. 

(Bus daugiau) 
A n t a n a s Izokaitis 

„Židinio" neakivaizdinės l i t 
mokyklos 12 sk. mokinys. 

KARALIUS PILYPAS 
Makedonijos karalius Pilypas 
kartą pasiuntė pranešimą La 
konijos karaliui. Lakonija 
vartodavo labai mažai žo
džių, stengdavosi išsireikšti 
trumpiausiai. Karaliaus Pily 
po buvo toks pranešimas: — 
Aš įsiveršiu į jūsų kraštą, su
naikinsiu jūsų miestus ir iš
žudysiu visus gyventojus. 

Lakonijos karaliaus atst 
kymas Pilypui buvo labai 
trumpas: — Jei! 


