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Tikinčiųjų mokinių 
persekiojimas 

Saugumas tardo ii grasina kalėjimu jaunuolius, dalyvavusius bažnytinėje procesijoje 

14 

Kun. Juozo Janulio, Anykščių 
vikaro, pamokslo, pasakyto per 
1977 Kalėdas, tęsinys. 

* 
Nors TSRS Konstitucijos 52 

str. garantuoja piliečiams sąži-
žinės laisvę, nors 65 str. sako, 
kad "TSRS pilietis privalo gerb
ti kitų asmenų teises ir teisėtus 
interesus...", bet ką reiškia Kons
titucija auklėtojai LesnikausJde-
nei ar kitiems panašiai besiel
giantiems mokytojams, jeigu jų 
užnugaryje pavaduotojai, direk
torius ir pagaliau pati deputatė 
— KP sekretorė Barkauskienė. 

Ir čia dar ne viskas. Kai iš
ėjau iš Vykdomojo komiteto, bu
vo paspaustas ideologinio darbo 
dar vienas "mygtukas". Po kelių 
dienų einu į paštą ir prie paš
to sutinku vieną iš mokyklos 
grįžtantį mokinį, kuris štai. ką 
man papasakojo: "Kunige, jūs 
turbūt nežinote, kad štai šiuo 
metu milicijos vaikų kambaryje 
sėdi Algis Pipiras" (J. Biliūno 
mokyklos XI kl. mokinys, daly
vavęs procesijoje). Klausiu, ką gi 
jis padarė? Sako: "Ką, kunige, 
jūs nežinote?! Jeigu kviečia į mi
licijos vaikų kambarį, tai ten lau
kia saugumas". Iš tikrųjų taip ir 
buvo. Saugumo darbuotojas Čike-
liovas išsikvietė po vieną, proce
sijoje dalyvavusius mokinius: Al
gį Pipirą, vėliau Valentiną Zai
kauską, Eugenijų Šiaučiūną... ir 
visaip juos terorizavo: jeigu jau
nuoliai eisią į bažnyčią, niekur ne

įstosią, nebaigsią mokyklos... pa
galiau, kad bus uždaryti kalėji
me, kad supus kalėjimuose. Bet 
ir Čikeliovui nepavyko palaužti 
jaunuolių. "Jeigu niekur neįsto
sime — dirbsime su šake", — 
taip atsakė dauguma. Nors jau
nuoliai laikėsi drąsiai ir tvirtai, 
bet teroras sukrėtė ir juos taip, 
kad kai kurie negalėjo net naktį 
užmigti. Bet tas faktas, kad pir
mam mokiniui dar Jebesėdint 
saugumo kabinete, jau mokyklo
je mokiniai žinojo, kad jį iškvie
tė saugumas, yra akivaizdus įro
dymas, kad tokį metodą saugumie-

"Geriau nešioti kalinio dra
bužius, negu apsivilkus sutana 
tylėti, matant jūsų ašaras; ge
riau, kad ant rankų skambėtų 
kalinio pančiai, negu ta ranka 
laiminti jus ir vaizduoti nema
tantį jūsų,skausmo; geriau su
pūti kalėjime negu tylėt?'. 

čiai naudoja ne pirmą kartą. 
Jeigu sakiau pirmą pamokslą 

ir žinojau, kad mane iškvies į 
rajono Vykdomąjį komitetą, tai 
sakydamas šį pamokslą, žinau, 
jog jį sužinos Vilniaus Centro ko
mitetas. Pažiūrėsime, kas bus to
liau: ar bus sudrausminti visi šie 
teroristai, ar bus paspaustas dar 
vienas teroro mygtukas ar tai 
prieš tikinčiuosius, ar prieš jauni
mą, ar pagaliau prieš mane.Jei 
mane iš Čia iškels, jei pasiųs, kad 
kas peilį man į nugarą suvarytų, 
ar sudarys avarinę situaciją, kad 

žūčiau, ar pagaliau sudarys ko
kią nors bylą ir pasodins į kalė
jimą, tai bus ženklas, kad viso 
to teroro pradžia ne Anykščiuo
se, bet Vilniuje 

Kaip bebūtų, jūs žinote, kad aš 
kalbu tiesą. Ir aš žinau, jeigu 
šiai tiesai paliudyti kaip liudi
ninką šaukčiausi jaunimą, — 
visi pasakys, kad tai tiesa. Jei 
šiai tiesai paliudyti aš šauksiuo-
siu į jus, —jūsų šimtai ar tūks
tančiai bus su manimi. Ir aš sa
kau jums: geriau nešioti kalinio 
drabužius, negu apsivilkus suta
na tylėti, matant jūsų ašaras; ge
riau, kad ant rankų skambėtų ka
linio pančiai, negu ta ranka lai
minti jus ir vaizduoti nematanti 
jūsų skausmo; geriau supūti ka 
Įėjime, negu tylėti. Ir jei aš šian 
dien tai kalbu, tai čia ne mano 
žodžiai. Tai žodžiai tų nemiego
tų naktų, kai kankinosi jaunuo 
liai ir jų tėvai, tai žodžiai tų 
ašarų, kurias išverkė ligoniai ii 
jų artimieji; pagaliau čia visų be 
Sakramentų mirusių žmonių ir jų 
giminių skausmo šauksmas. 

Bet mylimieji, jūs neverkite 
Šiandien Kalėdos! Kristaus gimta
dienis primena mums, kad jūsų 
skausmas ir ašaros įsilieja į Kū
dikėlio Kristaus skausmą ir aša
ras. Su mumis yra Kristus! Jis 
mus globoja ir gina, Jis šluosto 
kiekvieną ašarą ir veda ten, kur 
nebėra skausmo ir neteisybės, kur 
amžinas džiaugsmas ir amžinos 
Kalėdos. Amen. 

Anykščiai. 
1977 m. Kalėdos 

SUŠAUDYTAS P. JEMENO 
PREZIDENTAS 

Norėjo sali pasukti neutralumo link 

Narvos, Estijoje, senamiesčio kampelis 
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Svarbiausia — stiprinti "politinį budrumą" 

Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos kolegijos 

Nu tarimas 

Dėl kultūros ir meno įstaigų 
darbuotojų politinio budru
mo ir valstybinės drausmės 
stiprinimo 

Lietuvos TSR Kultūros minis
terijos kolegija pažymi, kad šiuo 
metu, pasaulyje aštrėjant idėji
nei kovai tarp dviejų visuomeni
nių sistemų, būtina kultūros bei 
meno įstaigų darbuotojų tarpe 
gerinti darbo organizavimą, stip
rinti drausmę, politinį budrumą. 

Mūsų šalies ideologiniai prie
šai stiprina kovą prieš socialis
tinę sistemą, ieško naujų kovos 
formų ir metodų, stengiasi pa
veikti mažiau politikai subrendu
sią visuomenės dalį, siekia mūsuo
se atgaivinti privatininkiškumą, 
puoselėja nacionalistines nuotai
kas, religinius įpročius, kitus ne
gatyvius reiškinius. Visa tai nu
kreipta prieš mūsų socialistinio 
gyvenimo būdą, prieš mūsų ša
lies gyvenimo politinius pagrin
dus. Neretai šiems tikslams nau
dojami kultūriniai ryšiai, per ku

riuos atskirais atvejais stengia
masi primesti socialistiniam gy
venimo būdui svetimus požy
mius. Mūsų šalies priešai kelia 
daug triukšmo dėl taip vadina
mo "žmogaus teisių pažeidimo", 
visa tai nukreipiant kovai prieš 
socialistines šalis. 

Esant tokioms sąlygoms, nega
li būti pateisinami bet kokie mū
sų politinio abuojumo, neparei
gingumo, drausmės pažeidimo 
faktai. Mūsų gyvenimo praktika 
rodo būtinybę griežčiau prisilai
kyti užsieniečių priėmimo įstai
gose tvarkos reikalavimų, gerin
ti darbuotojų parinkimą kelio
nėms į užsienį, atsižvelgiant į jų 
moralines savybes ir politinį su
brendimą. 

Kultūros ministerijos kolegija 
nutaria: 

I. Miestų, rajonų žultūros sky
rių vedėjams, respublikinių kul
tūros ir meno įstaigų vadovams: 

1. Politini budrumą, valsty
binės drausmės stiprinimą laiky
ti labai svarbiu kultūros ir me
no įstcigų uždaviniu; tobulinti 
ir vystyti kolektyvuose įdėjinį-po-
litinį auklėjamąjį darbą, sudary
ti gerą darbo organizuotumo ir 
budrumo aplinką, tuo pat metu 

nesukeliant įtarumo ar nepasiti
kėjimo darbuotojų atžvilgiu. 

2. Numatyti .papildomas prie
mones kultūros objektų apsau
gai, jų priešgaisriniam stoviui bei 
valstybinio turto ir kultūros ver
tybių saugojimui užtikrinti. 

3. Pagerinti dauginimo tech
nikos saugojimą, jos apskaitą ir 
panaudojimą. 

4. Griežtai laikytis numaty
tos darbui su užsieniečiais tvar
kos; šiam darbui parinkti politiš
ka; subrendusius asmenis; didin
ti reiklumą darbuotojų atrankai 
išvykoms į užsienį, atsižvelgiant 
į jų moralines savybes ir politi
nį subrendimą. 

II. Kadrų skyriui (J. Gylys) 
stiprinti darbą su kadrais, paren
kant darbuotojus į aukštesnes ar 
vadovaujančias pareigas. 

Gerinti darbą, parenkant ir 
ruošiant kultūros ir meno dar
buotojus išvykoms į užsienį. (J. 
Lipšičas). 

III. Kultūros ministerijos val
dybų, skyrių viršininkams su sa
vo darbuotojais apsvarstyti šį 
nutarimą ir juo vadovautis prak
tinėje veikloje. 

IV. Atsakingu už Kultūros mi
nisterijos aparato dauginimo 
technikos apskaitą, naudojimą ir 
apsaugą paskirti ministerijos ūki
nio ir kanceliarinio aptarnavimo 
skyriaus viršininką V. Pužą. 

Kolegijos pirmininkas — 
J. Bielinis 

Sekretorius — F. Kauzonas 
(Tiražas 120 egz.) 
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Ruošiamas visuotinio 
draudimo planas 

Washingtonas. — Dar šiais 
metais bj^- pasiūlytas visuotinio 
sveikatos draudimo planas, sakė 
prezidentas Carteris spaudos kon
ferencijoj. Diskutuodamas užsie
nio politiką, Carteris minėjo, kad 
derybos ginklų apribojimo ir ka
riuomenės mažinimo Centro Eu
ropoje klausimais vyksta paten
kinamai. 

Pakritikavo Carteris ir Izraelio 
Egipto pasiūlyto taikos plano at
metimą. 

Vietnamo kaltinimai 
Kambodijai 

Hanojus. — Vietnamas kalti
na Kambodiją vaikų žudymu, m o 
terų prievartavimu ir kitokiais 
nusikaltimais. Tas pranešimas, 
pirmas nuo gegužės mėnesio, ro
do, kad mūšiai vyksta, ir Kam
bodiją dažnai įsiveržia' į Vietna
mo teritoriją. 

Reikiavikas. — Islandijos vy
riausybė žada atsistatyti, kai bus 
galutinai baigti skaičiuoti balsai. 
Tai rodo, kad kairiosios partijos 
turės daugumą. 

Nigerija naftos šalis. Vaikams ma
lonumas vaikščioti nutiestu nafto
tiekiu 

Pasikeitimas 
suimtaisiais 

VVashingtonas. —Maskva pa
leidžia suimtą . .-—jerikietį, Har
vest atstovą Francis Crawfordą, 
ir VVashingtonas tą patį daro su 
dviem rusais, suimtais už šnipi
nėjimą, norėjusiais už 20,000 do
lerių gauti dokumentus, kaip bus 
kovojama su priešo povandeni-
nais laivais. 

Neįsileis NATO 
stebėtoja 

Maskva. — Sovietai neįsileis 
NATO stebėtojų į Varšuvos pak
to karinius manevrus, Tašo "U. 
S.News". 1975 Helsinky buvo 
susitarta darant didesnio masto 
karinius manevrus, kviesti stebė
tojus ir rš priešingų blokų. 

Atmetė Kairo siūlyme 
Jeruzalė. — Izraelis "be jokių 

rezervų" atmetė Egipto siūlymą 
Vakarinį krantą grąžinti Jordani
jai ir Gazos ruožą Egiptui. Vy
riausybės atstovas pareiškė, kad 
tose žemėse Izraelis leis patiems 
palestiniečiams tvarkytis, bet ka
riuomenė ten pasiliks mažiausia 
•penkerius metus. 

Tel Aviv. — Izraelio kabine
to nariai ir Likud, svarbiausios 
partijos, vadai reikalauja gyny
bos ministerio Ezer VVeizmano 

j atsistatydinimo. Weizman prieši
nasi premjero Begino kietai poli
tikai arabų atžvilgiu. 

Roma. — Fiat automobilių 
pardavėjo Luca Locci septynerių 
metų sūnus buvo pagrobtas iš 
kiemo, ir už paleidimą reikalau
jama nemaža suma. Tai šiais 
metais jau 22-as pagrobimas. 

Paryžius. — Trys grupės pasi
garsino, kad bombos Versaly yra 
jų darbas. Policija rimtai žiūri 
tik į Bretono išlaisvinimo armi
jos atsiliepimą. 

Nuo bombų nuostolių gali bū
ti apie 1 rrfilijoną dolerių. 

VVashingtonas. — Transporta-
cijos departamentas ruošia in
strukcijas, kad lėktuvai, autobu
sai ir traukiniai turėtų pagelbi-
nes priemones luošiems ir invali

d a m s įsėsti į šias transporto ma
šinas ir vagonus. 

Adenas. Pietų Jemeno prezi
dentas Salem Robaye Ali proso
vietinių jėgų buvo nuverstas ir 
su dviem bendradarbiais sušau
dytas. Ali nenorėjo aklai paklus
ti Maskvai, bandė šalį išlaikyti 
neutralią, pradėjo pasikalbėji
mus su Saudi Arabija ir Šiau
rės Jemenu, bet buvo per vėlu. 

Pietų Jemene yra sovietų lai
vynui sustoti įrengtos priemonės. 
Dar nėra žinoma, ar sovietai yra 
įsivėlę į šį perversmą, lygiai, 
kaip nežinoma, a r jie prisidėjo ir 
prie Šiaurės Jemeno valstybės gal
vos nužudymą 

Papildomomis žiniomis, Pieti
niame Jemene padėtis nėra iš
ryškėjusi, vyksta kovos. Preziden
tūra subombarduota. Adeno ae
rodromas uždarytas, mieste įves
ta policijos valanda, užsienie
čiam įsakyta niekur neišeiti iš 
namų. Laikinuoju prezidentu pa
siskelbė ministeris pirmininkas 
Ali Nasser Mohammed. 

Pietų Jemeno kariuomenės da
lys kartu su Etiopijos kariais da
lyvavo akcijoj 'prieš Somaliją ir 
dabar kariauja prieš eritrėjiečius. 
Prezidento nuvertimas ir sušau
dymas ir buvo didžioji priežas
tis, kai jis norėjo savo karius at
šaukti iš Eritrėjos fronto, sako 
Kuwaito radijas. 

Abu lemenai yra Arabijos pu
siasalio pietiniam srnaigaly.Mark-
sistinis Pietų Jemenas turi 1,8 
mil. gyventojų, užima 111,000 
kvadratinių mylių plotą; Šiaurės 
Jemenas su 5.6 miL gyventojų, 
bet plotu mažesnis — 75,000 kv. 
mylių, artimas Saudi Arabijos są
jungininkas. P. Jemenas visišką 
nepriklausomybę nuo Britanijos 
gavo 1967. Abu kraštai labai ne
turtingi. 

Apie "maoistu 
» šantažą 

Vilnius. — Vilniškė Elta pra
neša (VI. 13) apie "maoistų šan
tažą: "Šios pasipūtėliškos ir vie
našališkos Pekino vadovybės akci
jos negalima vertinti kitaip, kaip 
mėginimo padaryti spaudimą so
cialistiniam Vietnamui... Dabar
tinė agresyvi KLR vadovų pozici
ja siejama su neseniai įvykusio
mis jų derybomis su JAV prezi
dento padėjėju nacionalinio sau
gumo klausimams Z. Bžezinskiu. 
Ta proga nurodoma, jog Bže-
zinskis visada buvo aršus socia
listinio Vietnamo priešas". 

Dar iš birželio 13-tos dienos lietuvių delegacijos Baltuosiuose rūmuose. 
JAV Krašto vaidybos pirmininkas A. Gečys, įteikęs memorandumą vice
prezidentui W. Mondale, ir dešinėje VLIKo pirmininkas dr. K. J. Valiūnas 

Žemesnio ūgio žmones 
ilgiau gyvena 

New Yorkas. — "Science Di-
gest" magazinas rašo, kad že
mesnio ūgio žmonės gyvena il
giau. Mini ir vieną iš daugelio 
pavyzdžių, Amerikos preziden
tus. Tie, kurie buvo žemesni ne
gu 5 pėdos ir 8 inčai, vidutiniš
kai gyveno 80.2 metų, o aukštes
ni nei 6 pėdų tik 66.6 metus. 

Pyongyang, šiaurės Korėja. — 
Daugiau negu 200,000 žmonių 
susirinko miesto aikštėje ir pa
minėjo 28 metų sukaktį nuo abie
jų Korėjų karo pradžios, Šiaurės 
korėjiečiai šaukė ir reikalavo, 
kad iš Pietų Korėjos pasitrauktų 
amerikiečiai. 

VVashingtonas. — 1977 žemės 
ūkio produkcija įvertinta 97.9 bil. 
dolerių, 9.7 proc. daugiau negu 
1976. 

Brangus Kubos 
išlaikymas 

Maskva. — Vakarų diplomati
niuose sluoksniuose apskaičiuo
jama, kad Maskvai Kubos išlai
kymas šiais infliaciniais laikais 
irgi pabrango, ir metų gale sąs
kaita bus 2.3 bil. dol. 

KALENDORIUS 

Birželio 28: Leonas, Reda, T u -
lantas, Gaudė. 

Birželio 29: Petras ir Paulius, 
Mantigirdas, G*»drimė. 

Saulė teka 5:18, leidžias 8:29. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta, 
drėgna, 40 proc. galimybė lie
taus su perkūnija, apie 90 laips
nių. 



DRAUGAS, trečiadienis , 1 9 7 8 m. biržel io mėn . 28 d. 

OTYBES 
GLOBOJA CH1CAGOS SKAUTININKIŲ^KŲ RAMOVE 

Redaguoja akta. Irena Regk-nė, 2652 W. 6oth St., Ctucsgo, DL 60629 
Telefonas 476-7089 

VYRIAUSIO SKAUTININKO 
PRANEŠIMAS VI-SIOS TAUTINES 

STOVYKLOS REIKALAIS 
Gegužės 27 d. dalyvavau VI-

-sios Tautinės Stovyklos viršinin
kės kviestame pasitarime (Bosto
ne) , kuriame buvo a t sakyta į 
daugelį stovyklos parengimo 
klausimų. 

Brolijos stovyklos vadovų sąs
krydis įvyko Hartforde bir i . 3 ; 
tarėmės įvairiais T.S. reikalais, 
apžiūrėjome Treasure Valley, 
Paxton, Mass. stovyklavietę ir 
numatėme pastovyklių vietas 
Brolijai skirtame rajone. 

Šiame pranešime stengsiuosi 
perduoti stovykliniam pasiruoši
mui reikalingų žinių iš bendro T . 
S. posėdžio, Brolijos sąskrydžio 
protokolo, T.S. viršininkės biu
letenio Nr. 5 ir pasitarimų su 
Seserija. Dėl aiškumo kai kurią 
informaciją kartosiu, nes yra įvy
kę pasikeitimų nuo anksčiau. 

Stovyklos datos ir adresas 

Vl-sios Tautinės Stovyklos pra
džia yra š.m. rugpiūčio 13 d., 
sekmadienį, 12:00 vai. vidudienį. 

Stovykla baigiasi rugpiūčio 2 6 
d., šeštadienį 9:00 vai. ryte. 

Stovykla vyks: Treasure Val
ley Scout Reservation, Pleasant-
dal Rd., Paxton, Mass. 01612. 

Registracijos 

Brolijos vadovai ir skautai pri
valo būti užsiregistravę pas LSB 
iždininką s. S. Pocių, 6921 S. Wi l -
mette, Darien, 111. 60559. Ragi
nu vadovus užregistruoti visus 
vienetus ir sumokėti 1977 m. 
(kartoj u: 1977 m.) LSB nario mo
kesčius prieš vykstant į Tautinę 
Stovyklą. Neregistruotiems vado
vams reikės mokėti pilną stovyk
lavimo mokestį. 

"Tautinės Stovyklos registra
cija vyksta pilnu tempu. Ka; ku
rios vietovės labai pavėluotai pra
dėjo šį reikalą judinti, todėl pra- i 
šame galimai greičiau užregis- j 
truoti. Registracijos mokestį j 
dviems savaitėm — 20.00 dol., 
vienai — 10.00 dol., Vienetai 
prašomi sumokėti vienu čekiu už j 
visus stovyklautojus. Čekį rašyti, 

—'Lithuanian Scouts Associa- > 
tion, Inc. vardu. Į stovyklą priva- j 
loma atsivežti atleidimo nuo A t 
sakomybės dokumentus ir dakta
ro pažymėjimą." (iš T.S. virš. 
biuletenio Nr. 5 ) . 

Brolijos vadijos nariai gali re
gistruotis per s. A. Pocių, kuris 
Jūsų 20.00 dol. registracijos mo
kestį 'persiųs s. A. Glodui; 15 Ayr-
shire Rd., VVorcester, Ma. 01604. 

Stovyklinis mokestis 

Pilnas stov. mokestis — 105.00 
dol. (55.00 dol. vienai sav.) , į-
skaitant 20.00 dol. registraciją. 
Bendrijos, o t.p. ir Brolijos sąra
šuose esančių vadovų stov. mo
kestis bus 40,00 dol., su registra
cija. BROLIJAI vienas vadovas 
nuo dešimties skautų atleidžia- į 
mas nuo mokesčio. Tačiau pas i 
mus bus žymiai daugiau vadovų, 
todėl šį skirtumą (65.00 dol.) 
teks padengti iš Brolijos iždo. 

Raginu vietovių vadijas, kad 
jos savo turimomis lėšomis pa
dengtų stovyklon vykstančių va
dovų — ypač draugininkų — iš-J 
laidas: stovyklos mokestį ir bent 
dalį kelionės išlaidų. 

Stovyklaviečių paskirstymas 

BROLIJOS, Seserijos stovyklos 
ir T.S. virš. vadija bus Treasure 
Valley EAST stovyklavietėje. 

Ąžuolo - G i n t a r o mokyklos ir 
Bendrija bei ?večių stovyklos bus 
T. V. WEST dalyje. Brol i jos 
pastovyklių paskirstymą prašau 
žiūrėti pridėtame žemėlapyje. 

Palapinės 

Vienetai privalo atsivežti pala
pines b e n t pusei savo stovyklau
tojų, n e s Brolijos .rajonui tegausi
m e apie 50 proc. reikiamų pala
pinių. Atsivežkite grindims ir sto
gams brezentų, virvių, kuolelių 
gaunamoms palapinėms ir kt. į-
reng imo priemonių. Vadovams 
reikia atsivežti savas palapines ar 
asmeniškai susitarti, kieno pala
pinėje stovyklaus. 

Prausyklos 

Prausyklos ir išvietės yra kiek
vienoje pastovyklėje. Treasure 
Val ley — E A S T yra tik vienas 
šilto vandens dušų pastatas susi
dedąs iš dviejų atskirų dalių (a -
pie 12 dušų k iev iename) , todėl 
naudojimą reikės koordinuoti su 
Seserija. 

Valgyklos ir maitinimas 

Stovykloje veiks 3 virtuvės: 
EAST dalyje yra pagrindinės vir
tuvės pastatas ir netoliese bus į-
rengta lauko virtuvė. Jose valgys 
sesės ir broliai, bei vadovai. Tre
čioji virtuvė yra W E S T dalyje, 
kurioje valgys Bendrija, šiose vir
tuvėse v.s . P. Mol io administraci
nis vienetas gamins maistą v i 
siems stovyklautojams. 

Virimui iškylose ir pastovyklių 
pratimuose, vienetų vadovai pri
valo atsivežti turimus stov. viri
m o puodus, keptuves ir Lt, kurių 
paskirstymą koordinuos s. J. 
Raškio vadija. Garinės virimo 
plytelės yra kiekvienoje pastovyk
lėje Stovyklautojai atsiveža savo 
va lgymo indus ir įrankius. 

Įrengimai 

Pastovyklių viršininkai sutvar
ko pastovyklių ir kryžkelių ap
švietimą. Galima naudoti bateri-
nos, Co leman ar LP gazo lem
pas. Žibalines l iktamas naudoti 
draudžiama. Telefonai bus įreng
ti vi lkiukų pastovyklėje ir Broli
jos vadijoje. Pastovyklių viršinin
kai iš anksto paruošia ir atsive
ža infomacines iškabas stovyk
los pradžiai; — vadijos palapinė, 
pastovyklės pavadinimas ir t t 

Pionerija 

Miško medžiagą bus galima 
kirni gavus T .V . darbo skilties 
nurodymus. Žemės kasimą tvar
ko pastovyklių viršininkai, bet į-
rankius reikia atsivežti savus. 

Sportas iš iškylos 

Sporto įrankius prašau atsi
vežti iš vietovių^ priedinių įsigi
jimą tvarko ps. R. Rupinskas. 

Treasure Val ley stovyklos lai
velius ir gelbėjimo juostas bus 
galima naudoti, jų paskirstymą 
tvarkys v.s. P. Mol io vienetas. 

Jei iškyloms bus reikalinga iš
vesti už T.V. stov. ribų v.s. L. Ra
manauskas kreipsis į atitinka
mus Massachusets pareigūnus ir 
gaus leidimą naudotis gretimu 
valstyb. parku. 

Ąžuolo mokykla 

Dalyviai atsiveža savo stovyk
lavimo priemones. Virimą, mais
to gavimą ir t.t. tvarko mokyklos 
vedėjas s. R. Fabijonas. Valgis 
bus gaminamas pačių įrengtose 
lauko virtuvėse, sausą daginį pri
statys p. Palubecko vienetas į A. 
M. tris kartus per dieną. Ąžuolo 
mokykla tęsis dvi savaites, bet va
karais bei savaitgaliai jų prog
rama bus pritaikyta prie bendrų 
T.S. užsiėmimų. 

Raginu vietovių vadovybes už
registruoti savo jaunus vadovus 

Ąžuolo mokyklon pas s. R. Fabi
joną, 7744 S. Troy St., Chkago , 
11160652. 

Svečiai 

Užsienio svečiams- bus nu
pirkti miegmaišiai ir parūpinta 
čiužiniai ir lovelės. Vi;i kiti sve
čiai privalo turėti savo miegmai
šius. Užsienio svečiai bus atleisti 
nuo stov. mokesčio, jei bus įrašy
ti į to rajono vadijų prista
tytus sąrašus. Brolijos svečiai 
skautai bus apgyvendinti mūsų 
stovykloje ir bus jungiami į mū
sų programas. Lietuvos Vyčių ir 
ateitininkų vienetai stovyklaus 
Bendrijos pastovyklėje. Vadovų 
žmonos stovyklauja Bendrijoje, 
bet moka už maistą ir turi turėti 
savo palapines, miegmaišius ir t t 

LSB Australijos rajono vadei
va v.s. B. Barkus prisiuntė 19 
skautų ir vadovų sąrašą; tiek da
lyvaus su mumis Vl-je Tautinėje 
stovykloje, Paxton, Mass. Smul
kesnius pastovyklinius kelionių 
planus v.s. B. Barkus praneš vė
lesniame laiške. 

PALANGOS (Sao Paulo, Bra
zilija) vietininkė ps. E. Bacevi
čienė, kuri yra Brolijos vieneto 
vadovė, taip pat dalyvaus TJS. 
su mumis. 

Kviečiu BROLIJOS vadovus 
priimti užsienio svečius lietuviš
ku svetingumu ir skautišku bro
liškumu! Reikalui esant, prašau 
prisidėti prie jų priėmimo vieto
vėse. 

Bendri reikalai 

— Brolijos stovykloje bus ypač 
reikalaujama tvarkos, drausmės 
ir švaros visose pastovyklėse. 

— Pastovyklių virš. prašomi 
siuntinėti savus aplinkraščius. 

—Stovyklinės draugovės priva
lo būti nemažesnės kaip keturių 
skilčių ir prašau nedidinti paskir
tų vadijų. 

—Vėliavų nuleidimai vyks 
BROLIJOS stovykloje, išskyrus 
savaitgalius bendroje aikštėje. 

—Skautų tėvai privalo suteikti 
adresą ir telefono numerį tos vie
tovės kurioje bus stovyklos metu. 

—Brolijos stovykloje bus bu
dintis skautininkas, atsakingas 
BROLIJOS komendantui ir pri
žiūrės mūsų stovyklos tvarką, 
švarą bei budėjimą. 

— Brolijos komendantas kas
dien skirs darbo skiltis, atskius 
skautus ir t.t. darbams ar budėji
mo tarnybai. 

— Pastovyklių ribose visą nak
tį budės skautų sargybos. 

— Ežero kranto priežiūrą k 
apsaugą tvarkys v.s. P. Mol io šta
bas. Kvalifikuoti paplūdimio sar
gai prašomi prisistatyti pasto
vyklių viršininkams. 

—Pataisymo ir įrengimo reika
lais kreipiamasi į ateityje nuro
dytą vadovą kuris reikalavimus 
koordinuos su Treasure Valley 
darbo skitlimi. 

— T.S. viršininkės vadijos po
sėdžiai vyks po pusryčių, o BRO
LIJOS vadijas posėdžiai vyks va
karais. 

— Pirmą sekmadienį rupgiū-
čio 14 d. stovyklon atvyks pašto 
autobusas kuriame bus galima 
antspauduoti Tautinės Stovyklos 
vokus. 

— Su registracija bus duodami 
medžiaginiai Vl-sios Tautinės 
Stovyklos ženkleliai. Metalinius 
ženklelius bus galima pirkti už 
2.50 dol. ar užsisakyti iš anksto 
pas: p. A. Danasas 29 VVeller 
Ave., Dorchester, Ma. 02124. 

—Vl-sios Tautinės Stovyklos 
progai paruoštas leidinėlis bus 
parduodamas po 1.00 dol. "Die
ve, Budžiu" šv. Mišių, giesmių 
leidinys bus duodamas su regist
racija. 

—Tautinėje Stovykloje vietos 
bei pastatai bus pavadinti lietu
viškais vardais. 

—v.s . P. Molio štabas išduos 
automobiliams leidimus, o važi
nėjimą kontroliuos s. J. šalčiūno 
vadovaujamas T.S. tvarkos prie
žiūros vienetas. Brolijos vadija 
gaus 2 leidimus, o vilkiukų pa-
stovyklė 1 leidimą. 

—Pastovyklių viršininkai pri
valo sudaryti sk. programas, kad 
jų skautai ir vadovai būtu užsiė

mę visą laiką. 
— Tuntininkai parašo tunto į-

sakymus, parūpina kaklaraiščius 
jei bus duodančii; sk. įžodį. 

— Svaiginantys gėrimai griež
tai draudžiami, nusižengusiems 
nebus daroma jokių nuolaidų. 

— Skautams rūkymas draudžia
mas. Vyresniems ir vadovams 
bus nurodytas neviešos rūkymo 
vietos. 

— Radijo aparatai bus konfis
kuojami ir grąžinami tik po sto
vyklos. 

— Kiekv. skautas atsiveža 3-
5.00 dol. sumokėti už numato
mą išvyką. 

— Vilkiukai peHių ar finkų 
į stovyklą nesiveža. ' 

—Išvykos už stovyklos ribų ga
lės vykti tik BROLIJOS viršinin
kui leidus. 

—Krautuvėlė bus atidaryta tik 
lankymo valarulomis. 

— Svečiai privalės laikytis nu
statytos stov. tvarkos. 

— Iš anksto nesiregistravę sve
čiai skautai bus priimami tik į 
Bendrijos stovyklą. 

— Neturį atleidimo bei dakta
ro lapų, bus siunčiami Bendrijos 
vadovybės nurodymui. 

—Atvykstant ir išvykstant 
bus leidžiama automobiliais pri
važiuoti kuo arčiau pastovyklės. 

Tautinės Stovyklos programos 
reikalais ps. R. Rupinskas 

informuoja: 

—• Bendroji laužavietė turės 
apšvietimą ir garso sistemą. 

— Vietovės prašomos atsivežti 
muzikos instrumentus. 

— Programoje numatyta trys 
pastovyklių, trys Brolijos Stovyk
los ir keturi bendri laužai. Taip 
pat numatyta du linksmavaka-

ja su vėliavomis, pasiruošia pa
radui. 6:00 vai. pjp. Paradas — 
žygiuojame pagal stovyklos tvar
ką. 9:00 Bendras Laužas. Kita
taučiai svečiai bus kviečiami pa
sirodyti 5 min. programa. 

Sekmadienis —rugpiūčio 2 0 d. 
Parodų apžiūrėjimas. 11:00 šv. 

Mišios, pietūs, po pietų Skauti
ninkų ir vadovų priėmimas Pri
statomi užsienio vadavai, skauti
ninkai. Sveikinimai, progos - ap
dovanojimai. Linksmoji dalis — 
dainos, kupletai ir t t 3:00 p.p. 
Papročiai — Eitynės iš stovyklų j 
aikštę, Vestuvių papročiai — a n 
samblis iš Bostono, Papročių pa
sirodymas — gali vykti aikštėje 
arba su eitynėmis galima pereiti 
į laužavietę. 8:00 svečiai keliauja 
namo. Labai prašau įtraukti į ša
kų programą, kad kiekvienas va
dovas nuvestų savo draugoves ar 
pastovyklės seses - brolius tu pa
rodų apžiūrėti. Būtų gera, kad 
apžiūrėjus parodas, būtų išdalin
ta anketa ar pravestas. užsiėmi-' 
imas sesės ir brolio pastabumui 
patikrinti... Pridedu v.s. I. N e n o r -
tienės paruoštą anketą Tautodai
lės parodos reikalams tvarkyti, 
prašau atsiliepti 1 s. Saulė Šatienė 
informuoja; Krautuvėlė yra Vi 
tos Tautinės Stovyklos vadovy
bės dalis. Ten bus pardavinėja
mi visi stovykliniai suvenyrai ir 
kitos prekės. Vienetai, kurie tu
rėtų perdavimui Kaziuko mug ių 
darbų, prašomi juos pristatyti i 
krautvėlę. Už pardavimą bus i-
mama 15 proc. Pavieniai asme
nys, kurie norėtų kokius rankdar
bius parduoti, prašomi taip pat 
juos į krautuvėlę pristatyti. Už 
pardavimą bus imama 25 proc 
Seserijos ir Brolijos Tiekimo sky
riai turės vadovus krautuvėlėje, 
kurie aprūpins visus reikalingais 
skautiškais reikmenimis." 
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GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va!.: pirm., antr., ketv. tr penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. 

tik susitarus. 
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— Stovyklos metu vyks kon
kursai pastovyklių sistema. T a m 
tikslui bus paruoštos ir (pristaty
tos gairės. Pageidaujam, kad lai
mėtojų dovanėlės būtų ruošia
mos skautiškų rankdarbių ribose. 

— Brolijos - Seserijos pasitari
me buvo numatyta dienotvarkė 
bei maudymosi tvarka ir bus pa
skelbta ps. R. Rupinsko praneši
me. ,-. 

Stovyklautojo apranga ir 
manta r» 

Kiekvienam stovyklautojui rei
kia atsivežti: — pilna skautiška 
uniforma su dVejoimis trumpo
mis kelnėmis, m:egmaišiaisj lo
velė su čiužiniu ar oro "matra-
sas" antklodė, pagalvė, pižama, 
šilti viršut. marškiniai, megztu
kas, stiprios ilgos kelnės, tvirti 
odiniai batai iškyloms, lietpaltis, 
kelios poros kojinių, maudymosi 
kostiumas, nosinės, inaišas ne
švariems drabužiams*, du rankš
luosčiai, dantų šepetukas ir pas
ta, muilas su muiline, siūlai, ada-
tos? sagos, laiškams popierius, ra
šomos priemonės. "Mess kit", ar
ba lėkštė, šaukštas - peilis - ša
kutė, skautiškas peilis, puodukas, 
indams maišiukas ir šluostukas, 
kišeninė lemputė, "baklagė", 
kuprinė ir kiti asmens reikmenys. 

Stovykloje bus galima pirkti sk. 
ženklų, Brolijos žalių baltinukų 
ir t.t. 

Ištraukos iš VI-sio*T.S. virši
ninkės Biuletenio Nr. 5. 

Savaitgalio programa (pla
nams pasikeitus, ji galės būti pa
keista) 

Šeštadienis - rugpiūčio 19 d. 

"Nuo 9:00 - 10:00 atvyksta ki
tataučiai skautai - skautės. N u 
vedami į SESERIJOS ar BROLI
JOS stovyklas, pasistato palapi
nes - įsikuria. įtraukiami į stovyk
los programą, apžiūrimos paro-
don, stovyklos ir kt. 2:30 p-p. sve
čių priėmimas valgykloje ar kito
je patalpoje. Dalyvauja kitatau
čiai svečiai, lietuviški organiza
cijų atstovai ir mūsų skautinin
kai bei vadovai, kurie1 turi laiko 
ir gali atitrūkti nuo pareigų. Sve
čių sveikinimai, apdovanojimai, 
vaišes. Kitataučiai skautai - skau
tės, kurie dalyvauja parade su vė
liavomis, jam pasiruošia. Lietu
vių organizacijos, kurios dalyvau-

Vl-sios TS. BROLIJOS stovyk
los reikalais prašau kreiptis į ati 
tinkamų pastovyklių viršininkus, 
ūkio ir programų vedėjus, arba 
kreiptis į mane, kai atsiranda ne
aiškumų ar klausimų. 

Linkiu gero pasiruošimo, kad 
viskas būtų sėkmingai įvykdyta 
per šias reikšmingas sukaktuvi
nes savaites VI-je Tautinėje s to
vykloje. 

• - . 
Budėkime! 

v.s. Sigitas Miknaitis 

LSB Vyriausias Skautininkas ir 
BROLIJOS Stovyklos viršininkas 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 -
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
sekmai nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto. 

Telef. 484-2413* 
1480 A. M. 

7150 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 
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P a U dovana — bet karia 

proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
• 

Suredagavo 
Juozapina Danžvardieaf 

PATIKSLINTA IR P A G R A 2 I N T A 
LAIDA 

Šiam dienom Draugo spaustuve 
Išleido septintą laidą Uos popus 
rios virimo knygos. J. Dauivardie 
se vėl patikslino tr pagražino sis 
laida aaujais pajuosimais 

Tai geriausia dovana tunjco-
žmonom ar marčiom. Daugelis ap 
dovanoja kitataučius supaUndin 
darni juoa su lietuvišku maistą ii 
virimu. 61 knyga yra sukėlusi Is 
bsl daug pasisekimo lietuvių ir ki 
tstaučnj darbo vietose Ir onraaizs 
djoss 

Knygą yra labai graliai Irtita n 
su spalvotomis lliustraoi tomis L* 
hai patogi vartojtaral 

nfefaakykK* paštu 
DRAU4AS, Knyes akyrto* 

4549 We*t CSrd Street 
Chleago, nUnots 00*29 

Kalas 14.00 Pridekite 30 centu* 
pastn Išlaidoms Illinois gyvento 
lai prldetdts » rantu mokenttam* 
r"l l i r> ||"<H!pi(l>l||Mllt| l | |T.iH|!|l ' |HHI 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4.-00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

# Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

I DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija, 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

Marųnette Medical Center 
8132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbrooik 5-8048. 

TeL REbance 5-1811 

DR. VVALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

. 3925 TVest 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfUtKH n* VAIKŲ LIGOS 

SPECIAUSTfi 
MEDICAL Bl LLDING 

715S South Wt>nrn Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. popiet l f f c s t i Q*». tel BE 7-1168, rez. 239-2919 
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 

fk. Jonas S. BYLA-BYLAITIS DR. J. MEŠKAUSKAS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, niinois 60629 

> T e L — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 Vfest 51st Street 
Tel. — OR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 Vfest 71st Street 
71-08 ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSĄ ITfi 

70M So. Wasfatenaw — Tel 7TS-C7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rSmu pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak. šest 10-4 v. 

Trečiadieniais uždaryta. 
P. P 

Ofis. te l 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

• ,/edalybe" — Nervu Ir 
Emocines ligos. 

CRAVFFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 Vfest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 Vfest 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 va i ir nuo 5 iki 8 vai. 

Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Telef. — 282- 4356 ' 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTŲ IIGOS — CHIRURGUS 

Ofisai: 
U I NO. W ARAS H AVE. 

4200 NO. CENTRAli AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiką akintas Ir 
"Contact lenses^ 

261S Vf. 71st S t — TeL 737-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265S Vf . 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso t e j 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 5 M10 

Rezidencijos telef. OR 6.0617 
nn s i r u i r i u * 0 f i * > y"1'- Pkr**- ir ketvirtad. 
UIL A* J t M U N S nuo 1:00 ligi 3 00 vai. popiet 

Ote. PO 7-4J0O0 Rez. GA 2 7278 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Vfest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Bes. — 327-1965 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westėm Avenue 

Ofiso teL 489-4441 
Valandos pagal suritsrimą, 

įstaigos Ir buto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1447 So.49tb Omrt, Cicero. IR 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč ir seSlad 

Ofiso tel. HE 4-2133. -amų OI 8-6195 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad 

2-5 ir 6-7 — i i anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. Ir sežtad. pagal susitarimą. 

Ofs. t e l 5864166; aam* 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaasett Avenue 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
i 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems. 
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NEPAMIRŠTA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
Mus pasiekia vis daugiau ži- mūsų pačių mecenatai daro, "lai

mu, kad kai kurie Europos kraŠ- kydami dovanų čekį už karapu-
tai vis" labiau domisi sovietinių čio". 
rusų pavergtomis Pabaltijos vals- * 
tybėmis ir domisi dažniausia sa- Reik i a dar pasidžiaugti mus 
yo iniciatyva, dažniausia be pa- kiek anksčiau pasiekusiu nauju 
cių pabaltiecių išeivijos pastangų, leidiniu. Paul Pattloch lei-
Nereti būna atvejai, kai mokslo dykla Aschaffenburge 1977 m. 
įstaigos domisi Estijos, Latvijos, gale išleido iš prancūzų kalbos 
Lietuvos praeitimi, jų pasiektais verstą Andrė. Martin (Pster Falke 
laimėjimais, politinėmis proble- parašyta knygą (prc "Lituanie, 
momis ir gyvenimu okupacijos Terre de Foi, Terre des Croix). 
metais. Domisi, renka medžiagą, Vokiško vertimo antraš-
leidžia studijas, nereikalaudamos tė "Christus sriubt in Litauen" 
kurios nors finansinės pagalbos (Kristus miršta Lietuvoje), 256 
iš pavergtųjų. Atvirkščiai, sten- pusL 
giasi pabaltiečiams padėti. Visų šių leidlniy turkrys labai 

Atrodo, kad pabaltiečims ir ,ų p a l a n k u s L i e t u y a i ' l i e t u v i a m s . 
kraštų nelaimingu likimu dau- J i e ^p pat ne lietuvių lėšomis 
giausia domisi ir juos remia i š l e i s t i . N e t e k o ^ėd, kad lietu-
yokieciai. Birželio 5 d. rašinyje, vių organizacijos išeivijoje būtų 
šioje vietoje, mes kai kuriais skai- platesniu mastu suorganizavu-
čiais pavaizdavome, kiek daug ^m vokiečiams bent jau padėką 
vokiečiai nesavanaudiškai pade- ^ t o k i ų ra ibių veikalų. išleidi-
da lietuviams* subsidijuodami ms^ 
mūsų Vasario 16 gimnaziją. Va- p^e minėtų leidinių dar pri-
karų Vokietijoje gyvenantieji lat- dėkime Goettingene Vanden-
viai turi panaši?, gimnaziją hoeck ir Ruprech* leidyklos iš-
Muensterio mieste su daug didės- Įeistą didžiulį keturių tomų, la-
niu mokinių skaičiumi. Vokiečių bai plačios apimties prof. dr. 
pagalba šiai latvių mokslo jstąi- Aleksandro Kuršaičio žodyną, 
gai yra dar didesnė, efektyvesnė. Yra ir daugiau mokslinių litua

nistinių (veikalų, išleista. 

KUR PRASIDEDA DIENA 
• • 

Yra ir daugiau panašių insti
tucijų. Ilgą laiką Vakarų Vokieti
joje veikė du Pabaltijo tyrimo 
institutai: vienas jų — "Balti-
sches Forschungsinstitut (FBI) 
e.V." Jis buvo įsteigtas 1952 me
tais Bonnoje. Iš lietuvių puses , n . 
institute lietuviams ilgą laiką su- a u s d i n o .astų šerną apie Pabal 
maniai atstovavo šviesios atmin
ties a.a. prof. dr. Zenonas Ivins- , . ^ 
kis. 1954 metais buvo išleistas *™į??*^™ s i ų s t a s l & f f 

Lietuvą, Latviją, Estiją ir jos 
reikalus dažnai paankii ir kitų 
Europos kraštu spauda. Taip 
Prancūzijos didysis laikraštis "Le 
Monde" IV. 12-14 dienomis iš

rijo valstybes. Straipsnių autorius 
prancūzų žurnalistas D. Verne 

instituto mokslo darbų — "Com-
mentationes Balticae" I tomas. 

Pavergtos Lietuvos komunistai 
turi progos palankiomis sąlygo
mis' pavažinėti po Rusiją ir jos 
pavergtus kraštus. Kai kurie jų 
pasiekia Tolimuosius Rytus ir tu
ri noro pasakyti: "Cia prasideda 
mūsų šalies diena". Šiandien ir 
lietuviai komunistai Rusiją vadi
na "mūsų šalimi". Žinoma, jiems 
lengva pasiteisinti: negarbinsi o-
kupanto, nevažinėsi su ekskursi
ja į Kamčatką, Vladivostoką ir 
kitur, o tavo reportažas nepateks 
į spaudą, negausi riebaus hono
raro. 

Vienas tautietis net pateisina 
tokias keliones ir panegyrikas o-
kupantui. Esą, ir Lietuvos lais
vės laikais kai kurie lietuviai žur
nalistai važinėjo po Sovietų Rusi
ją h* sugrįžę lietuviškoje spaudo
je ja gyrė. Jie nerašė apie Sovietų 
darbo stovyklas, apie kasimą ka
nalų, prie kurių žuvo tūkstančiai 
dirbusiųjų. Nerašė apie gyvento
jų didelį skurdą ir net badą, ku
rio metu tik Ukrainoje badu mirė 
keli milijonai žmonių. 

Vienas Lietuvos leitenantas, 
1935 metais stažavo viename 
Sovietu tankų pulke. Kai grįžo iš 
tos komadiruotės, jis savo prane
šime paminėjo, kad Sovietai turi 
tokių patrankų, kurių negalima 
iššauti, jei nenusitaikyta visu 
100 proc. Kai 1941 m. prasidėjo 
vokiečių - rusų karas, Sovietai 
tokių patrankų arba neturėjo, ar-
oa nepajėgė jų nutaikyti visu 100 
proc., o raudonoji armija, pali
kusi ginklus, nešėsi iki Volgos Ir 
tas leitenantas, kai Lietuva buvo 
Sovietų okupuota, parodė savo 
tikrą veidą: jis buvusį savo šefą 
spaudoje niekino, minėdamas žo
dį "smetonijada * Bet tas leite
nantas pas Sovietus karjeros ne
padarė: jis liko leitenantu, kai 
vienas Lietuvos leitenantas pasie-

sąžalynus, pamatyti greta augan
čius šiaurinės ir pietinės augali
jos atstovus. Cia yra ir reliktinių 
tanciaro laikotarpio augalų: kuk
medžių, dimorfantų, kamštme-
džių. Tik šiam kraštui būdingas 
retas gamtos reiškinys - žolinių 
augalų gigantizmas. Vietos žolė 
stebėtina: šiaukščių lapai išauga 
iki 2 metrų aukščio ir iki 1,5 mtr. 
pločio, Po barščių žole galima 
slėptis nuo lietaus. Sachalininis 
grikis išauga iki 4 metrų aukš
čio. 

Gausus šis kraštas ir požemi
niais turtais: anglis, durpės, klin-

lių. Jūroje pilna lašišų, siLkių, o-
tu, plekšnių, sairų, tuvų, skumb-
rių, krabų, kolmarų, midijų, jūrų 
ežių, laminarijų ir kitokių jūrų 
gyvių. Iškyla klausimas, kodėl 
rusai, turėdami daug savų žuvų, 
jų žvejoti atplaukia prie JAV bei 
Kanados krantų? 

DĖL PLB SEIMO 

Kamčatką 
Plaukiam į Kamčatką, kartu 

su mumis "Pu«i" lai* a į Šikota-
no salą plaukė 400 uniformuotų 
studentų doroti sairų. Sugautos 
sairos gabenamos į Šikotano salo
je esantį kombinatą, kur 8.000 

tys, nafta, dujos, o taip pat miš- ( darbininkų sugautas sairas turi 
kas, vaisiniai augalai, žvėrys, žu- j sudoroti per 24 valandas, kad jos 
vys. Nusausinus plotus, sparčiai Į nesugestų. Jų apdorojimas primi-
ugdomas žemės ūkis. Čia iš hek-, tyvus — rankų darbas Į talką 
taro išauginama 165 centnerius vyksta Tolimųjų Rytų ir Sibiro 
bulvių. Prie plotų nusausinimo 
prisidėjo ir lietuviai iš Lietuvos 
pristatytais drenažo vamzdžiais. 
Vėliau lietuviai padėjo sachali-
niečiams pastatyti drenažo vamz
džių gamyklą. 

Rusai tą rajoną atrado prieš 
300 metų. Vietinių gyventojų: ai-

studentai . Jie dirba po vienuoli
ka valandų ir 7 dienas savaitėje. 
Per du mėnesius pripildoma 80 
mil. dėžučių sairų ir uždirbama 
po 500 rublių (80 kap. per vai.). 

Pagaliau atvykome į Kamčat
ką, į Avčos įlanką, prie kurios 
išaugęs Petropavlovsk uostas, ku

tų Sąjungą, susipažinti su pabal 
tiečių reikalais. Grįžęs padėtį ap-

.^"."H" J*ašė pakankamai objektyviai ir Per keliolika metų buvo išleista _ , . , , ' *,. . '' 
nurodė, kad pavadinimas kė generolo majoro laipsnį 
"Sovietinės Pabaltijo respublikos"' 
esąs klaidingas: "šie trys kraštai 
esą labai skirtingi savo istorija, 

keliolika metraščio tomų. Juose 
paskelbta daug įdomios moksli
nės medžiagos, liečiančios, Pabal
tijo kraštus, taigi ir Lietuvą. 

Labai gaila, kad šio instituto 
kalba ir religija". Visos šios "trys 
provincijos" esančios labai leng-

Bet grįžkime prie temos, kur 
prasideda diena. S. Merkelytė, 
aprašydama ssvo kelionę į Toli
muosius Rytus (MG. 1978.1, 23 
p.) rašo: "Atvykome į vieninte-darbas buvo prieš keletą metų vai prieinamos Sovietų pilie 

nutrauktas. Institutas nustojo ciams, tik ne svetimų šalių turis- Į l ė s mGs** ^ ^ e • • į s r i t i e s c e n!* 
veikti valdžios įsakymu, kai Va- tams. Rusai jas vadiną "savo va- ^ _ J^P Sachalinską Si sritis 
karų Vokietijoje įsipainiojo (tiks- karais" ir nei pats premjeras A. 
liau pasakius, buvo kitų įpai- Kosyginas savo atostogas pralei-
niota) į detentės su Sovie- džiąs Rygos Jūrmaloje, kiek Zi
ta Ls pinkles, kai buvo priversta noma, buvusioje Benjamino vilo-
vesti Sovietams palankią Ry- je, Majoruose. 
tų politiką (Ost - Politik) ir pri
pažinti dviejų Vokietijų egzisten
ciją. Vis dėlto šio instituto atlik
ti darbai labai dideli ir turės ne
mažos reikšmės Pabaltijo kraštų 
ateičiai. 

Autorius teisingai nušviečia 
Molotovo - Ribbentropo paktą, 
kuris nė žodeliu neminimas So
vietų leidiniuose, kur visur kalba
ma tik apie "liaudies valią"... 

Koenigsteino J a i p ***> **** D ' V e m e > S o v i e " 
'tai niekur nemini fakto, kad ta
riamų "rinkimų" metu 1940 me 
tais į Liefrvą, Latviją, Estiją bu
vusi įvesta raudonoji armija. Tai
gi nesą teisinga tuos kraštus va
dinti "sovietinėmis respubliko
mis", juo labiau, kad k Prancū
zija, kaip ir daugelis -kitų kraštų, 
nesanti pripažinusi 1940 m. So
vietų įvykdytas Pabaltijo valsty-

* 
1960 metais 

mieste buvo įkurta nauja moks
lo įstaiga — "Institutum Balti-
cum". 1962 metais ji išleido savo 
metraščio I tomą —"Actą Bal-
tica, Liber Annalis Instituti Bal-
tici", skirtą 1960-1961 metų 
mokslo darbams skelbti. Iš lietu
vių pirmasis dr. Jonas Grinius pa
teikė šiam tomui gerai paruoštą 
mokslinę studiją apie jaunimo bių Ineksijoslakto 
auklėjimą sovietinėje Lietuvoje" p a b a l t i j o valstybių nelaimę V. 
(Erziehung der Jugend m Sow- 2 ^ ^ j paminėjo anglų "The 
jetlitauen). Times" laikraštis. Straipsnyje ap-

Prieš porą savaičių mus pasie- rašyti Sovietų režimo nusi-
kė Šio instituto darbų jau XVI to- žengimai prieš žmoniją ir žino
mas (už 1976 metus), 290 pusi. gaus teisių apribojimus. Ir čia 

Reikia pasidžiaugti, kad pra- teisingai nušviesta Lietuvos, 
dedant XVI tomu "Actą Baltica" Latvijos, Estijos 1940 m. inkorpo-
pradėjo spausdinti "Liet Katali- racija — Molotovo — Ribben-
kų Bažnyčios kronikos" vertimus tropo paktas. Pažymima, kad 
vokiečiu kalba, pradedant Nr. 7. Ribbentropas buvęs nuteistas 
Kai kuriuos kronikos vertimus iš- kaip karinis nusikaltėlis, bet So-
leido ir atskirais atspaudais. Iš vietų Sąjunga tebelaikanti paver-
viso Lietuvos reikalams institutas gusi Pabaltijos kraštus. 
ir jo metraštis skiria daug vietos. Visa eilė kitų vokiečių, pran-
Ir skiria nesavanaudiškais suane- cūzų, anglų, italų, šveicarų laik-
timais, nereikalaudamas kurio raščių neretai domisi Pabaltijo 
nors materialinio atlyginimo, kraštų reikalais, laiko Lietuvą, 
Lietuviams, latviams ir estams Latviją, Estiją Europos, o ne So-
nereikia organizuoti čia Ameri- vietų Sąjungos dalimi. Detentė su 
koje įprastų fundacijų, turtinių Sovietais, iš šalies primesta, 
užrašų ar materialinių dovanų, lygiai kaip Helsinkio ir Belgrado 
Institutui reikalingas lėšas parū "nutarimai" Europoje nėra po
pina pačios vokiečių įstaigos, ne- puliarūs ir laikomi didžiąja Eu-
reikalaudamos jų grąžinti. Ką vo- ropos šalių nelaime, nes visa tai 
kiečiai duoda -— duoda be jokių dirba tiktai sovietinių rusų labui, 
įpareigojimų, ne taip, kaip kurie b. kv. 

— Nerami žmogaus dvasia Į surasti vienas pats, nori ją pa
ieško laimės. Nūdienis žmogus i vogti ii dausų, kaip Prometėjas 
yra labiausiai neramus, nes jis 
nuo laimės labai toli. Nori ją 

ugnį, ir jam tai nepavyksta... 
Km. ar. F. Gvecka* 

apima Sachalino, Kurilų ir nedi
dukes Ruonių bei Monerono sa
las. Salos yra galingų oro srautų 
kelyje tarp didžiausios mūsų pla
netos žemyno ir didžiausio van
denyno. Tad orai čia užgaidūs, 
vasaros vėsios, neretai ilgam pra
pliumpa lietūs ir visą apgaubia 
sunkiai perregimas rūkas. Rude
nį praūžia taifūnai su uragani
niais vėjais ir liūtimis, o Hemą — 
pūgos su gausiu sniegu. Apie tris 
ketvirtadalius srities užima kar
nai. Cia tarsi botanikos sodas. Per 
keletą valandų iš tundros gali
ma patekti į nepaprastus subtro
pinių lianų ir kurilinių bambukų 

nų, nivchų, evenkų ir orokų kaip ̂  į k ū r ė r u s ų tyrinėtojas Bering, at-
ir nebėra. Dabar čia didžiausią p l a u k ę s č i a d v i e m k i v a i s 
gyventojų procentą sudaro rusai, 
gyvena daug ir kitų mūsų šalies 
tautų žmonių". 

Rusai tą rajoną "atrado", tarsi 
tas rajonas buvo visai tuščias 
plotas. Juk ir čia gyveno žmonės. 
Rusai juos pavergė, išnaikino, su
rusino, ir, štai, čia jau Rusija. Ru
sai pagrobė keletą galų iš Japoni
jos, ir čia jau Rusija Taip rusai vi
sus pavergtus kraštus pavadino 
Rusija. Esą, jau 188>1 metais čia 
atgabeno katorgininkų. Jų čia at
gabena ir dabar. Ojtokių katorgi
ninkų stovyklomis nusėtas visas 
Sibiras. t i 1 

Vladivostokas 
Vladivostokas yra Primorės 

krašto sostinė, įsteigta 1860 m. 
Tą miestą įsteigė Rusijos jūrinin
kai, kurie laivu "Mančžuro" at
plaukė į Aukso Rago užutekį. Bu
vo pastatytos kareivinės ir kiti 
pastatai. Po I pas.karo čia buvo 
išsikėlę japonų, amerikiečių ir 
anglų desantai. Vėliau, kai tie 
desantai pasitraukė, 1922 m. To
limųjų Rytų respublikos "liaudies 
revoliucinė armija", vadovauja
ma J. Uborevičiąus, drauge su 
partizanais išvadavo Vladivosto
ką. B ko išvadavo Vladivostoką, 
jeigu desantai jau buvo pasitrau
kę? 

Primorės rajonas taip pat tur
tingas: čia auga kedrai, maume
džiai, amūrinis kamštmedis, 
mandžiūrinis riešutas, geležinis 
beržas, nuo kurio atšoka šauna
mos kulkos. B žvėrių čia randa
ma usūrinis tigras, amūrinė anti
lopė ir eilė brangiakailių žvėre-

sv. 
Petru ir šv. Povilu. Nuo tų laivų 
vardų ir miestas gavo pavadini
mą. Čia tu laivų modeliai pasta
tyti ant aukštų piedestalų - ste
lų. S. Markelytė nustebo, kad čia 
prasideda "mūsų šalies diena'. 
Kamčatką yra ugniakalnių kraš
tas, ypač daug jų yra rytinėje da-
'yje. Vakarinėje dalyje tęsiasi Gei 
zerių slėnis su karštu vandeniu 
ir purvu. 

Kamčatkoje sutiko lietuvių: 
Petropavlovake •— L Noreiką, 
o Karsakovo uoste — lietuvį jū
rininką, kuris labai pasiilgęs sa
vo tėvynės Lietuvos. Tokia dabar 
lietuvio kario dalia. Jam tenka 
tarnauti toli nuo savo tėvynės ir 
kartais žūti už svetimus idealus ir 
Rusijos imperiją. 

S. Merkelytė savo raširų baigia: 
"Kamčatkoje, Sachaline, Vladi
vostoke yra lietuvių, čia atvyku-

Darbingumas, siekiai ir nau
dingi laimėjimai žymi paku-
tinių kelerių metų laiko
tarpį Pasaulio ir JAV LB keliuose 
tolimuose kontinentuose gyveną 
lietuviai artimiau sujungti, Pie
tų Amerikoje sukeltas didesnis 
entuziazmas, glaudinamas jauni
mas, išvystytas "Pasaulio lietu
vis". Siame krašte lipama vis prie 
aukštesnių durų ir jau išmoks
tama į jas pabelsti. JAV LB ir at
skirų asmenų (pvz. S. Kudirkos 
ir su juo dirbusių) dėka lietuvio 
vardas atsikrato jį anksčiau gau
busios nežinomumo skraistės, pra
dedamos suprasti Lietuvos valsty
bingumo tąsos problemos. 

Apie nuotaikas 
Ta: labai geri pagrindai, ant 

kurių remiasi mūsų drąsa ir vil
tys. Tačiau jaunimas, nors telkia
si ir daug žada, atsparesnio lukš
to dar neišsiaugino. Sių laikų iš
keltiems klausimams nesurasta 
( gal sistemingai ir neieškota) 
nei akademinių, nei praktiškų 
atsakymų. Lituanistinio švieti
mo silpnėjimas, tuo pačiu ir 
slinkimas nutautiman, nesulaiky
ti. Visuomenė neturi aiškaus, su
prantamo, komplikacijomis ne
perkrauto veiklos požiūrio ir pla
no, išskyrus talką vadovybėms. 

Nemokame virš vandens vaikš
čioti, jūros perskirti, nei kančia, 
nei mirtimi žemės sudrebinti, to
dėl ir visų darbų negalėjome 
atlikti. Bet yra rytdiena, kuria 
viliamės, yra pareigos, kurių ne
paneigiame, tad ateityje ir tuos 
laukiančius uždavinius atliksime. 

Rūpinantis ir plušant, praeity
je vis sudundėdavo skliautai ir, 
lyg amerikietiškiems "rhunder-

sių laikinai padirbėti, yra ir pa
stoviai apsigyvenusių..." Ji visai 
nemini lietuvių katorgininkų, ku
rie į Sibiro stovyklas pateko Sta
lino laikais ar patenka dabar. Jai 
užtenka, kad čia prasideda "mū
sų šalies" diena. — J.J. 

Simas Kudirka fcaSba lietuvių festivalyje Bakimarėje š. m. birželio 11 d. 
Nuotrauka Lino Surdoko 

shovvers" užėjus, susimaišydavo 
darbų tvarka. Būdavo audrų dėl 
susitelkusių debesų, būdavo daug 
bepriežastinių griaustinių. Kar
tais iš padangių net imdavo kris
ti šliužai, biaurūs, šlykštus, jog, 
sužinojus jų kilmę, sukrėsdavo 
nuostabos drebuliai Neapsike-
damos griaustinius retkarčiais be 
reikalo ataidėdavo ir Bendruo
menės viršukalnės, o šis rezona
vimas nedžiugindavo. 

Sumišimų nepasitaikė, bet 
šiugždėjimų užteko. Tautos da
lyje, laiko grasinamoje nudžiūvi-
mu, jei gyvybės bus ieškoma 
vien tradicijose, rūpestis sukėlė 
nerimą. Beivija, baigianti nau
doti senus resursus, verčiama rink
tis arba merdėjimą įprastoje vago
je, arba egzistenciją, persėdant į 
naujus, pradžioje įtartinai atro
dančius jaunesnių kartų siūlo
mus ratus, suirzlo. Garbės ir re
prezentacijos keitimas į darbą ir 
turinį ne visiems atrodė pato
gus. 

Nukrito daug sudžiūvusių ląs
telių. Atžalos liemuo plonesnis 
už senmedžio. Bet atžalai skir
ta gyventi. 

Šios nuotaikos slenka Toron-
tan. Jos ten bus pirma PLB sei
mo narių. 

Apie du seimo reikalus 
Seimo tikslai buvo rimtai pa

liesti bent dviejuose "Draugo'* 
vedamuosiuose. Tačiau neatrodo, 
kad darbotvarkė turėtų pakanka
mai gilumos šiems tikslams ap
semti. Per keturias dienas ištemp
ta, atsisakiusi iškilmingumo ir sie
kianti darbingumo prestižo, sek
lumos neslepia. Neįtikėtina, kad 
būtų galima ja vadovautis. 

Siūlyčiau joje dviem trečda
liais sutrumpinti PLB valdybos 
narių pranešimus, truputį pakirp
ti paskaitininkų laiką, neleisti 
diskusijoms ir klausimams skirtų 
taškų, nes žmonės seiman at
vyks ne išganymo ieškodami, bet 
mintimis pasikeisti ir sprendi
muose dalyvauti, nubraukti ket
virtąją dieną. 

Naujos vadovybės išrinkimas 
yra vienas iš svarbiausiųjų užda
vinių. Dirbti (ne reprezentuoti), 
per penkerius metus pusiausvyros 
neprarandant, yra sunku. Reikia 
sveikatos, takto, išminties, palan
kių šeimos ir tarnybos (ar pro
fesijos) sąlygų, pinigais neapsvai
gintos širdies. Reikia ausų pata
rimams iš šalies ir savarankumo 
bei nepriklausomumo, mokant at
siskaityti įtartinų įtaigojimų. 
PLB neieško pažų ir žonglierių, 
bet rimtų vairuotojų, kurie žino 

| kelią ir nenumatytoje aplinkoje 
sugeba žemėlapį skaityti. Prieš 

(Nukelta į 4 psL) 
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"O, Auste, Auste!" — Kartojo mintyse Almia. — 

"Auste, Auste!" 
Prie savo buto durų" užmatė žmogystę, — lyg pa

žįstamas, lyg ne... Vyras. Mėgino, matyt, įeiti, gal jau 
skambino prie durų, o gal dar delsė... Nerangiai suki
nėjosi, kažką po ranka paspaudęs... Nagi, Vargunas! 

— Sveikas, Karoli! Ar apiplėšt mane taikstaisi? 
Ko čia apie duris? 

— Sveikas, brolau. Taigi, sumaniau aplankyt. 
Žinai, aš vienišas — kaip tu. Ar tik iš darbo? 

—• Ėjau iš lėto, pasivaikščiodamas. Gerai, kad 
atėjai. Gal ir vakarienės ką praaimanysim. 

— Aš jau spėjau užkąst! Kažkaip greit autobusą... 
Viskas sekėsi šiandien... 

Kalbėdami abu suvirto į butą. I r Austė tebesanti! 
Virtuvėj kepa kažką, skaniai kvepia.. Almis stebėjosi, 
kad dar ji neišlėkė, kaip visada Miegamajame jau gar
sinos! Lėlytė. — Auste! — Saukė Almis. — Aus-
tele, eikš! Žiūrėk, ko sulaukėm! Svečio... 

Austė iškišo papurusią galvą iš virtuvės, vėl greit 
atsitraukė. Vargunas matė, - kad ji kašką maišė ir 
drauge taisėsi sijoną, birizelę. plaukus; senas bernelis 
visas nukaito. Ir, kai ėmė aiškiai rausti, pats pyko ant 
savęs, dar labiau varžėsi, nes Almis žiūrėjo draugui į 
akis. Vargunas nebežinojo, kur padėti laikomą ryšelį, 
tai padavė Almiui: 

— Tik toki mažą daiktą... Tai — vaikučiui. Juk 
minėja,, kad yra čia mažas... 

— Tai duok Austei! Maniai. — Almis šuktelėjo 
ir susijuokė. — Negi mano vaikas! 

Vargunas dar labiau nuraudo. 
— Auste! — Vėl šaukė brolis. 
— Ką? — Dabar $ storėjo duryse. — A, labas! 
— Ar pažįsti mano draugą? — Rašytojas Karo

lis Vargunas. 
— Ne. — Trumpai atsakė Austė, nors buvo tą pa

vardę girdėjusi ir tą žmogų kažkur mačiusi 
—• Tai susipažinkit. 
Austė skubiai padavė ranką, atsiliepdama į Var-

gūno ištiestą dešinę ir paskui nulėkė į miegamąjį, nes 
Lėlytė nejuokais šaukė. Vargunas ir vėl raudo, nes ne
žinojo, ką daryti su dovanėle. 

Tiktai kiek vėliau Karolis padėjo ryšuliuką ant 
kėdėje besispardančios mergytės; motina ją ten paliko, 
norėdama padengti stalą vakarienei. 

Liekna, beveik išdžiūvusi, netvarkingai puriais 
plaukais, senom šlepetėm... Austė sukėlė Vargūnui 
pasigailėjimą 

"Beveik vaikas dar pati", — galvojo. O į kūdikį 
nedrįso ilgiau žiūrėti Tamsi apskrita galvutė, veide
li prisidengus kumštukais, zirzianti, kojytėm blaškan
ti apklotą... Vargūno dovanėlė tuoj nuslydo ir papte
lėjo ant žemės. 

— Lėlytei? — Austė išpūtė mėlynas akis, kai 
grįžusi prie kūdikio gavo iš Vargūno rankų nuo 
grindų pakeltą ryšulėlį. 

— Taip, čia kūdikiui. Jums su Almiu tai nieko 
neatnešiau... — Ir jis varžydamasis ėmė kosėt. 

— Kad nereikia, ačiū! Ačiū labai! — Austė jau 
atplėšė popierių ir iš dėžutės išėmė žaisliuką. — O! 
— Ji nudžiugo, lyg vaikas. — O, koks gražus! 

Ir skambino, grcžavosi. rodė Lėlytei, vėl žaidė 
pati... 

— Ne tau, tavo dukrytei! — Almis erzino, o Var
gunas juokės ir juokės. Dabar jis jautėsi daug lais
viau. 

Almis ėmė ragint juos — į virtuvę, vakarienės. 
— Atrodo, Austė, lyg žinojai lyg svečio laukda

ma... Vakarienė gera. O boy, kaip aš alkanas! Sku-
būkit! 

Ir, vakarienę bebaigiant valgyt, taip smagiai 
jiems trims bešnekučiuojant, lyg kokia nelaimė (Almis 
pagalvojo) — skambutis prie durų. 

— Tai tur būt. Genė. — Austė kėlėsi 
— Kas? Kokia Genė? — Klausė brolis. 
— Mano draugė, juk žinai... Mes susitarę šįvakar... 
Almį suėmė pyktis. Ir vėl? Visam vakarui vėl 

jam Lėlytė? 
— Hi! Labas, Auste. O, labas! — šūkavo Genė 

storoku balsu. 
— Sėskis, Gene. Aš tuoj... 
— Tuoj — ką? — Almis jau erzinosi. 
— Aš palauksiu. We have plenty of time. — Ge

nė, koją ant kojos, užsirūkė, į vaikelį nei nepažvelgda
ma. Jos ilgoki plaukai nuolat krito ant dešinės akies. 

— Žinai... — Austė žvilgterėjo į Vargūną, tada į 
brolį. — Genė žadėjo supažindint, gal dėl darbo... 
—Ji prikando apatinę lūpą; taip vis darydavo meluo
dama 

— Eisim į kiną — Garsiai pasakė Genė. — Fil
mas — groovy! For adulte only, — ha! 

Ji buvo metais už Austę jaunesnė, nors atrodė 
vyresne, Almis ją seniai pažinojo, negalėjo pakęsti 
Artimiausia Austės draugė nuo tų laikų, kai jo 
ėmė slysti... . • 

Vargunas atsikrankštė: 
— Kas per filmas? Gal aš žinau, nes filmus 

tu ir dažnai lankau. 
— Abejoju, ar tu matei! — Genė kažkaip cy

piančiai nusijuokė, nors kalbėjo beveik baritonu. 
— Gal ir ne. — Vargunas vėl užraudo ir nebe-

klausinėjo. Jam nepatiko mergičkos kreipimasis į jį 
"tu". 

(Bus daugiau) 
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Dr. BaMo Paboto 80-ties metų sukakties minėjime dr. A. ir M. Vygantų rezidencijoje 

PROF DR. BALIO PALIOKO 80 METŲ lėti J a u n i m s * nora * s*™?** 
* _ fc gyvenimo sąlygose. Su sam-
S U K A K T I E S P A M I N Ė J I M A S ' pano taurėmis, kurias išnešiojo 

1 svečiams grakščios anūkės, su-
Prof dr Balys Paliokas gi- tas ir pats jubiliatas. Šeimos | sMnkusieji sugiedojo jubiliatui 

mė 1898 metais kovo 20 d. Pa- draugas kun. A. Grauslys pa- j ilgiausių metų. Tada padėkos 
svaly. Mokėsi Mintaujos gim-: pasakojo apie nuveiktus jubi - | ž o d i tarė ir pats jubiliatas, 
nazijoje 1911—15 metais, o ka- l ia to darbus. Paguodė visus į nupasakodamas savo gyvenimo 
ro metu mokytojavo. 1921 me-! susirinkusius bičiulius, kuriejkdią ir dėkodamas savo myli-

pagalbą mai žmonai uz sun-

jvairių Amerikos vietų, iš Eu-
rcpos i r i š r į . Lietuvos. 

Marijonų Bendradarbių Chi-
cagos apskr. valdybos vardu 
pirmininkė Anastazija Snars-
kienė pasveikino jubiliatą, lin
kėdama sveikatos ir dar ilgai 
darbuotis kartu su jį mylinčiais 
bendradarbiais, padėkojo toms, 
kurios rūpinosi šiuo jubiliato 
vertu pagerbimu, kaip P. Du
laitienei, S. Kaulakienei, A. So-
bieskienei ir kt. Taip pat pri
siminė jubiliato šeimą, rūpes
tingai ir ištikimai vieni kitiems 
padedančiai ir vieni kitais besi
rūpinančiai. Padėkojo taip pat 
sol. Danai Stankaitytei ir muz. 
Marijai Mondeikaitei-Kutz, pri
sidėjusioms prie šventės iškil
mingumo giedojimu ir grojimu. 

Pabaigoje jautrią kalbą pa
sakė vienuolijos provinciolas 
kun. J. Dambrauskas, primin
damas, kad prieš 50 metų Baž
nyčia gavo gerą kunigą, o da
bar vienuolija turi gerą savo 
vienuolijos narį, kuris aukojasi 
Kristui ir Bažnyčiai, sekdamas 
arkiv. Jurgio Matulaičio pė
domis. 

Jubiliatas J. Kaniauskas la
bai trumpu žodžiu padėkojo vi-

C L A S S I F I E D G U I D E 
I Š N U O M O J A M A — F O R R E N T K E A L E S T A T K 

Išauom. miegamas kamb. vyrui 
ar moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė 
naudotis virtuve. Marąuette Parke. 

Skambint S2H7S1 
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a i apdraada nuo ugnies ir lutomo-
bilio pas mos. 
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SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
N E D Z I N S K A S , 4065 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, telel . 927-5980 tain bai^ė Panevėžio eimnazi-' vra savo amžiumi netoli atsi-

J T P O T s ^u j avo fugštuo- uTę nuo paties jubiliato. Anot į kiose gyvenimo valandose. Iš-j šiems už tokį draugiškumą fcJimHi.imHui.i.nmm.iimimum.m....; 
Šiose kursuose ir Lietuvos uni-! prelegento, pasensta tie, kurie kilmingą jubiliato pagerbimą | tiek daug jį gerbiančių i r , my 
versitete 1921-23 metais, kol nieko neveikia, nekuria, o ju-i užbaigė žentas dr. Mindaugas j linčių širdžių. Iškilmes malda 
išvyko i aukštąjį Berlyno pre- biliatas dar ir šiandien pilnas j Vygantas, dėkodamas dr. Aus- užbaigė generalicijos atstovas 
kybos institutą, kurį baigės įvairių sumanymų ir yra a k - j * * tėvams už išaugina dukrą, kun. Donaldas Petraitis. Sve-
1927 m perėjo į Berlyno uni-! tyviai įsijungęs į ateitininkų | ̂ _ £ _ ^ » į L ^ ^ ! ^ ! ? . ^ - ^ f * ! ? ? £ ? _ T ? ? * * 
versitetą. Dar mokėsi Haagos sendraugių veiklą. 
tarntautinės teisės akademijo-

už atvykimą į šią šeimos šven- dalinosi įspūdžiais, prismunda-
tę. Apgailestavo, kad jo ne- mi Jubiliato atliktus darbus. 

Pagerbimo aktą nuo suarm-i negalėjo su- Tarp svečių buvo kun. dr. L 
, metais Je- k u s i ų b i č i u l i u J u b U i a t m jteike; 1<mVf ^ j ^ i T \ p r o & a U r b o n a s a G a r y , j ^ . p . Ke-laukti tos 

pareiškė savo užuajautą savo reilis iš Brighton Parko, 
nos universitete įsigijo daktaro Albina Dumbrienė ir Stasė Ja-
laipsnį. kubonienė. Šeimos vardu pa-. 

Studijuodamas veikė Lietuvių, g ^ į ^ o vyresnioji duktė Indrėj JB 

studentų organizacijoje ir buvo' Tijūnelienė, dėkodama tėvui už j Po iškilmių dar ilgai svečiai I 
vienas iš Lietuvos piliečių są-. išmokslinimą ir pakeltus var- ] veišinosi turtingomis ir skanio-
jungos Berlyne steigėjų ir jos Į g ^ augįriant šeimą sunkiose' mis vaišėmis ir linksminosi 

sąlygose. Prisipažino, tik da-į ^ ^ p r i e g l o b s t y j e . 
bar supratusi, kaip sunku da-Į 
bartiniais laikais auginti ir auk- i A. Rūgytė 

"Draugo" administracijos, spau
stuvės tarnautojų dauguma, ke
li redaktoriai. Jubiliatas paly
dėtas Ilgiausių metų giesmės 
linkėjimais. Ps. 

MARIJONŲ BENDRADARBIAI PAGERBĖ 
KUN. JONĄ KARDAUSKA 

'taitamn 
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LIEPKALNIO SODYBA 
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Romanas is Lietuvos ūkinin 
kų gyvenimo. Iliustracijos Di 
agr. Antano Verbicko. 440 psl 
Kaina su persiuntimu $10.51 
Leidėjas — Lietuvių agronomu 
sąjunga, 1977 m 
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pirmininkas. 
Lietuvoje iki 1938 metų tar

navo užsienio reikalų ministeri
joje, o jau 1938 metais perėjo 
į Susisiekimo ministeriją. Bet 
jam labiausiai prie širdies bu
vo jaunimo mokymas, ir jis 
1939 metais pradėjo profeso
riauti Prekybos institute iki 
pasitraukimo iš Lietuvos 1944 Marijonų bendradarbių drau- svečiu iš New Yorko jo broliu 
metais. gįjos buvęs ilgametis dvasios kun. A. Kardu, jo seserimis — 

Būdamas Vokietijoje, orga-! ^ o v a s į^^ Jonas Kardaus- Maryte Kardauskaite ir Prane 
nizavo įvairius kursus Memin- k a s j^ jc bjržeūo 24 d. šventė Kamantauskiene, 25-rius kuni-
gene. O jau 1947 metais atvy-: k u m g y s t ė g 5(y.^e3 m e t ų sukak-• gystės metus atšventusiu Ma-
ko su šeima į JAV ir čia profe- j ̂  g i a i sukalėjai paminėti ir rijonų bendradarbių dabartiniu 
soriavo įvairiose kolegijose: j u b i ] i a t u i pagerbti Marijonų dvasios vadovu kun. Petru Ci-
Brooklyno St. Francis College, I Bendradarbių Chicagos apskr. bulskiu, svečiu iš Romos Mari-
Syracuse univ., Chicago Shell | p i r m i n i n k ė s Anastazijos Snar-jonų vienuolijos vyriausiojo 
institute ir Chicagos univ. ko-; s^jenės, vicepirm. P. Dvilaitie-' vadovo pavaduotoju kun. Don. 
legijoje. n e S t įžd. st . Kaulakienės imda-, Petraičiu, svečiu iš Argentinos 

Daug yra parašęs straipsnių, I t y v a birželio 26 d. surengtas kun. J. Petraičiu ir k t 
daugiausia katalikiškoje spau- g r ^ g jubiliejaus minėjimas su Trumpus sveikinimo žodžius 
doje ir ūkiniuose žurnaluose. 1 konceiebracinėmis šv. Mišiomis tarė vienuolijos vyr. vadovo var-
Buvo dienraščio "Ryto" specia- Marijonų koplyčioje ir vakarie- du kun. D. Petraitis, šeimos 
lus korespondentas Berlyne. n e gharko? restorane. vardu kun. A. Kardas, Bendra-
Atskirais veikalais išspausdino, Koncelebracines šv. Mišias darbių — vicepirm. P. Dvilaitie-
1927 m "Die Handelsbeziehun-Į l a i k ė p a t s jubiliatas kun. J. nė, "Draugo" bendradarbių — 
gen zwischen Deutschland und Kardauskas 5 vai. p. p. Su juo J. Gliosas, kuris kartu su ad-
Litauen" ih "Die Finanzen der koncelebravo jo brolis kun. Ant.l ministracijos informacijos va-
Selbstverwaltungsk6rper Litau-; Kardas kun P Cinikas, kun. dove A. Sobieskiene prisegė j dama vėliausių, pasaulinių žinių san-
en einst und jetzt" 1937 me- j j vaškas ir kun J. Petraitis, rožę ir įteikė dovanėlę, "Drau- j trauk* ir komentarai, muzika, dainos 
tais, kaip disertaciją. i T r u r n p ą pamokslą pasakė pats go" administratorius kun. P | * J ^ t ^ s T v ^ L ^ Z . 

Kaip matome, dr. Bako Pa- jubiliatas, padėkodamas Dievui, Cinikas sveikindamas dėkojo už, B i z n i o „ ^ „ i , kreips* į Baltic Flo-
lioko veikla buvo šakota, o c,avo artimiesiems, bendradar- nenuilstamą jubiliato technišką rists — g«ių bei dovanų krautuvę, 
pats gyvenimas turiningas, at- b į ams ir kitiems draugams, ku-S pagalba "Draugo" spaustuvėje, j 502 E. Broadway. so, Boston, Mass. 
nešės tėvynei daug naudos. Su- ; r i e ^ ^ j p a g e r b t i kaip Vakaro vadovas V ^ ^ . ^ ^ ^ ^ į S ^ ^ 
kūrė pavyzdingą lietuvišką šei- kunigą. gv . Mišių metu solo daugybę telegramų ir sveikini-> ^ < | idel | „ ^ „ „ j ^ l ic tuviSklJ j ^ . 
mą, vedęs Emiliją Masiliūnai- giedojo sol. Dana Stankaitytė,. mų raštu iš lietuvių vyskupų, | g,. 
tę ir išauginęs dvi dukteris: j vargonais grojo muz. Marija | giminių, draugų. Jų buvo iš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Indrę 11 jūnelienę ir dr. Austę Mondeikaitė - Kutz. Mišių pra-
Vygantienę, sukūrusias lietuvis-j ežioje buvo visų sugiedotas Pul
kas šeimas. Pats džiaugiasi | k i m a nt kelių, o pabaigoje — 
sulaukęs jau šešių vaikaičių, Marija, Marija 
pavyzdingai auklėjamų hetuvis-

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis. 
J . B U B N Y S — TeL K E 7-5168 
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ATEITININKŲ KELIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

ŽMONES — LAIKAI — DARBAI 

• 
Redagavo S T A S Y S BAItZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
p o s Fondo lėšomis 1577 m. 216 
pusL 

Kaina su persiuntimu S2.30. Už
s a k y m u s s iųst i : 

D R A U G A S , 4546 W. 63rd S t 
Chicago, ŪL 60629 

fiiHimiitiiHUiiiiiiimuMumiiiiiimiiimi 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

M A R Q U E T T E P A R E 

25 metu • kamb. mflr. (Georgian). 
Platus sklypas. Gazu Šildymas su 
centr. vėsintuvu. Garažas. Preso 
$34,900, 

Geras investavimą*. 3-jų aukštų 
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirąžyti sutarti) 
ir 2 butai — 6 ir S kamb. 2ema kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income T a s 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C L V I C I U S 

6455 S. Kedzte Ave. — 778-2238 

2 botai. 9 metų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik $82,500.00. 

MOrfaus. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir CampbeD. llĄ aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

52-ra ir Rutherford. Liuksus 5^4 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"randj*'. $69,500.00. 

IO14 akro žemfes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

4g ir Kolin. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

S E A L E S T A T JE 

8B ir Sacramento. 6 kamb. mflr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 mas. garažas. $45,000. 

58 ir Maataaoh, 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija. įrengtas rOsys. 2 
mai. garažas. $54,500 

87 ir Kedzie. 4 miegamų marinis, 
įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
mai. garažas. $46,000. 

48 k Talman. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
88 ir RockweU 3-jų butų, 2 aukšt. 
mūras-. Atskiros Šilumos. 2 mai. gs . 
ražas, $45,00a 

48 ir Sacramento. Naujesnis IH 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg 
2-rame. $69300. 

84 ir Hansu. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74300. 

Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir gara
žas. Arti Koot Aid. Graži g-vg, geri 
kaimynai. $29,700.00. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos. prie sžero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug **•% prie
statu- Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų mflro *»aM**f 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 viiSMitų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas h* garažas 
A p d r a u s t a s p e r k r a * J S t y m a s ' Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 876-5996 

0 
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Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AK 

APDRAUST 
jūsų nuosavybę, prašome kreiptis i 

Budraitis Realfy Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

VYRAI IR MOTERY:* 

RESTAURANT 

Caf eteria Manager 
Immedtate. opportunity for a persoa 
with solid food serVice or cafetoria 
experience. Supervisor>' baokground 
preferred. Good aalary, full beneflts 
and ezcellent grrowth potentlal. 

C A U MS-4444, Ext. 161 
Chiago OTsare Marriott Hotel 

8585 W . Higgins Road 
CBdago, ni inois 68681 

Eaual Opportunity Employar M./F 

H E L P WANTED — \ T R A I 

UTME & MAOHIMIST 
Overtime. Benef l t s . T o p wigea . 

Q U A U T T TOOL A N D 
MACEONE OO. 

8065 S o u t h Chicago Ave. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo-

;mimiiiiiiiiiimmimiiiimiii'miiiii!iiii 
PACKAOE E I P R M S AGK.VCY 

B f A R U A NOREIKIENE 
SIUNTIrilA! Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujantos Keros raitės 

prekes. Maistas Iš Europos saadeUą. 
2608 W. 6» St.. ChJcago, TJL «062». 

TEU — WA 5-2787 
>niniinnnMiniiiniiiiiiiiniiiniiiiiniiiiini 
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M O V I N G 
S E R f i N A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — W A 5 - 8 0 6 3 
imiiimiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

Valdis Reai Estate 
2625 West7lsf Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

D E M E S I O 

asfjssfj 

koše susipratusiose šeimose. 
Sharkos restorane po Sv. Mi

šių susirinko apie Šimtinė jubi-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Puošnioje daktarų Austės ir j jįato artimųjų ir draugų. Ben-

Mindaugo Vygantų rezidencijoje dradarbių pirmininkė trumpu 
birželio 10 dieną dr. Balys Pa-į žodžiu atidarė jubiliejines vai-
liokas buvo pagerbtas 80 metų §eg j r pakvietė vaišintis, o pas- i 
sukakties proga. Duktė dr. kjau prisiminti ir pasveikinti ] 
Austė sukvietė savo ir vyro jubiliatą. Prieš vakarienę mai-; 
gimines bei jubiliato bičiulius, dą sukalbėjo jubiliato brolis 
kurie gausiai susirinko pa- j kun. A. Kardas, 
gerbti pavyzdingą tėvą. veiklų1. Visiems užkandus, pirm. A. 
lietuvį ir mielą draugišką bi-' Snarskienė pakvietė marijonų 
čhiŲ. Karštą saulėtą dieną su- vienuolyno vyresnįjį kun. V. 
važiavo daugiau kaip 80 sve-iRimšelį vadovauti iškilmėms ir 
čių ir viešnių. Maloniai vaišin- supažindinti su jubiliatu, jo gi
gų šeimininkų sutikti svečiai j minėmis ir kitais artimaisiais, 
išsiskirstė šnekučiuodmiesi po j Vadovas, trumpai nubrėžęs kun. 
erdvią rezidenciją ir puikų so- Kardausko per penkiasdešimt 
dą. Po puikių vaišių susėdus | metų nueitą gyvenimo kelią, at-
aodo paunksmėje buvo pagerb- į liktus darbus, supažindino su 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIKĖS. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and nipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and Fiiters. 

GOUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 VVest 59th Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKĄ > CESAS 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandėlio. 
COSM06 P A R C E L S E X P R E S S 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
3333 S. Halsted St.. Chicago, TU. 60608 
2501 W. «Mb St., Chloasro. IU. 60«2t 

Tclef.: 925-2737 — 254-3320 
VytMitas Valantinaa 

imtiiiiiiiiniiniiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiii 
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M. A. Š I M K U S 
7TOTART PUBLIC 

INCOMK TAX 8ERVIOE 
4259 S o . Maplewood, tel . 254-7450 

Tafp pat daromi VERTIMAI, 
OIMINIV iSkvi«timal. pildomi 
PrLIETTBBS PRAŠYMAI ir 
J * kitokia blankai. 

limiINHIimillllllllllllllllllllllllllllIHUIIII 

VEITIKIŲ KORTELIŲ 
HEIKALŪ 

• 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
čiai naudoja . Bet t inka ir v i sų luo 
mų a t s t o v a m s turėti gražias vizi
tines korteles . 

Kreipkitės j "Drv.ugo"' adminis
traciją v i sa i s panašiais reikalais . 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

T R U C K M E C H A M C 

Mušt have knowied«-e & ezperience 
in wirlng A electrical end of truck 

jepalr, ^.pply: 

5114 so. Pulaski 
TEL. — 785-6000 

DttSa MECHMNCS 
(Full T i m e — Days ) 

SET-UP M£N 
(Mkmi^ht — 8 a-m.) 

Openings available for Journey-
men and Apprentices . 

Good saiaries , full company ben-
efits. Good locat ion and pieasant 
atmosphere. 

BARRY TRANSP0RT C0. 
(Main Office) 

15 Sphmmg Wheel Drive 
f U N S D A L B , ILLINOIS 

Fbone — 238-5886 

HELT W A N T E D — MOTERYS 

HELP WANTED — MOTERYS 

Mortgage-Bajjking SECKETARY 

Ix>op locatkm — SECRETART for 
appraisal Dept. 3horttaand. Muat be 
exeell. typist & Ilk e detaiL Pieasant 
atmosphere. eocoellent beneflts. L«-
«al or Real Estate exper. Helpful. 
but not m 

Phone BEverty 781-8811 

Liet. restoranui reikalinga 
V i r t u v e s darbininke 

H E A L T H Y F O O D 
I. E S T A L R A N T 
3236 So. Halsted Street 

TeL 326-2724 

SEWINC MACMINE OPERS. 
J. C. Penney Custom Drapery 

Workroom 

.Vow have permanent full time poal-
tions available for sewlng machine 
operators. Experlenced or wtll tralą. 

APPLT IN PBRSON 
411 Carpenter S t , Wheelin«r, IU. 

Phone — 541-940C, 
An Eąual Oportunlty Employer M/F 

Perskaitė "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 

am j is plačiausiai skaitoma* Hr 

tuvių dienraštis gi skelbimu kai 

nos v m rtslems prietnsmoa 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

' 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

šuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimi:iiiiiuuiiiniiiiniiumiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiif 
| SHEET METAL CABINET MAKER 
2 2 openings. Mušt have experience in making metai cabinets to 
= NEMA apecifications. 
| C ALL: 224-7SM For Appatatment 

%IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIinilllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIinilllllllllllll? 

Perskaitė "Draugi" , duokite lutiems pasiskaityt. 
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Bostono lietuvių tautinių šokių sambūris, vadovaujamas Ivaškų, dafyvaus Latvių dainos ir šokių festivaly 1978 m. 
liepos 1 d. 3 vai. p. p. Boston GaTden. Be kitų šokių dar bus sutartinai pabaltiečių — estų, latvių ir lietuvių 
draugystes šokis. Šioje šventėje dalyvaus 1300 latvių šokėjų ir 55 jų chorai. 

palinkimas užrmfšti liūdnus įvy
kius ar nepasitarnauja Lietuvos 
okupantui, kuris jSeniai to norė
jo? Reikšmingiausiu tų įvykių mi
nėjimu nurodytas LB krašto val
dybos kreipimasis į visus šio kraš
to senatorius ir kongresmanus, 
pateikimas jiems konkrečios me
džiagos apie dabartinius politi
nius kalinius, amerikiečių spau
dos aprūpinimas reikalinga me
džiaga, paraginimas apygardų ir 
apylinkių kontaktuoti savo sena
torius ir kongresmanus bei ame
rikiečių spaudą, paruošimas ang
lų kalba dviejų radijo programų, 
o svarbiausia — pasirūpinimas 
audijencijos paš' viceprezidentą 
W. Mondale, audiencijos, į kurią 
Įsijungė taip pat prezidentas J. 
Carter. Minėjimas baigras klausi
mu: o ką mes, kitos organizaci
jos ir atskiri asmenys padarėme, 
kad Lietuvos kančia ir laisvės troš
kimas būtų perduotas laisvajam 
pasauliui? J 

PRIEŠ MASKVOS 
VYKDOMUS PAŠTO 

TRUKDYMUS 
. . . t 

JAV kongresas susirūpino, Į 
kad Sovietų Sąjunga sulaiko; 
laiškus ir pašto siuntas. Tuo 
reikalu kongrese bus pravedami 
apklausinėjimai. Reikia surink
ti faktų apie tas Maskvos da
romas kliūtis. 'Apie tokius kliu-
dymų atvejus reikia tuojau pra-' 
nešti Pabaltiečių komiteto rei-. 
kalų vedėjui: John Bolstein, '< 
Joint Baltic American Natio
nal Committee, P. O. Box 432, 
Rockville, Md. 20850. Jis pasi- i 
rūpins tuos faktus perteikti; 
kongreso įstaigoms. Kongres-j 
manas J3. Gilman pasiūlė rezo-į 
liuciją nr. 579, kuria ragina-, 
mos JAV ir kiti kraštai protes- j 
tuoti prieš Sovietų Sąjungos, 
pašto susitarimų laužymus. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 28 d. 

A. f A. CHARLES P. KLIMKA 
Gyveno Evergreen Park, Illinois. 

Mirė birž. 27 d., 1978 m. Gimė Lietuvoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta M. (Vitartaitė), sū
nėnai Peter Twarkūnas su žmona Lorraine, Aibin Twarkūnas su 
žmona Lorreta, ir Alex; dukterėčios Adela Saivik su vyru Alex ir 
Irene Balsis su vyru Bruno ir jų šeimos; 5 seserys ir brolis Lietu
voje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč. 3 vai. popiet iki 10 vai. vak. Horn-
burg-Klein Evergreen koplyčioje, 2955 W. 95th St 

Laidotuvės įvyks ketv., birž. 29 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto bus at
lydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnėnai ir dukterėčios. 

Laid. direkt. Arthur C. Homburg, Jr., Tel. 422-7010 

BOSTONO ŽINIOS 
AUSTRALIJOSLIETUVIAI .lėtų svečius apnakvydinti, prašo-

BOSTONE ma kreiptis į sekančius jaunuo-
Tuoj po Pasaulio Lietuvių d i e - l l i u s : R e d a V e i t a i t ė > M 698-2162 

nų Toronte, liepos 5 d. trečia- m Gytis ž i a u S r a > tel- 323-8278. 
Taip pat reikalingi jaunuoliai, 
kurie galėtų supažindinti svečius 
su Bostonu liepos 6 d. 

dieni, į Bostoną atvyksta 100 
Australijos lietuvių. Lietuvių Pi
liečių klube jie atsiras apie 6 - 7 
vai. vak. Australiečiams bus rei
kalingos nakvynės. 

Liepos 6 d. (ketvirtadienį) die
nos metu yra numatyta svečius 
supažindinti su Bostonu. Tą va
karą, 6 vai., įvyks tinklinio rung
tynės tarp australiečių lietuvių 
rinktinės ir Bostono "Grandies" 
vyrų. 7 vai. vakare prasidės krep
šinio ryngtynės tarp australiečių 

Australiečių atvažiavimą ir pri
ėmimą koordinuoja Vytautas Ei-
kinas, tel. 961-3523, padedant 
Bostono ir apylinkių lietuvių or
ganizacijoms. 

Australiečiai lietuviai yra pasi
žymėję nepaprastu vaišingumu 
ten besilankančioms Amerikos lie
tuvių sporto komandoms ir meno 

vyrų rinktinės ir So. Bostono Lie- "/Kambliams. Mes, Bostono ir apy-
linkių lietuviai turėtumėm tuo tuvių Piliečių klubo komandos. 

Verta priminti, kad abi minė
tos Bostono lietuviu komandos 
jau treji metai iš eilės yra lai
mėjusios Siaurės Amerikos -Lietu
vių (ŠALFASS) čempionatus. Vi
si kviečiami atvykti 'pažiūrėti to
kių retai Bostone įvykstančių spor 
to rungtynių. Abejos rungtynės 
yks Randolph High School, ku
ri yra pačiam miestelio centre, 
prie Memorial Parkway, Bilietai 
— 2 dol. 

Tuoj ipo rungtynių, visi kvie
čiami į susipažinimo vakarą — 
vaišes, kurios įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių klubo 3-čio 
aukšto salėje. įėjimas: 5 dol. au
ka suaugudiems, 2.50 dol. studen
tams. 

Po viešnagės Bostone, liepos 7 
dienos rytą, svečiai australie
čiai autobusais išvyks į New Yor-
ką. 

Kaip jau buvo minėta, sve
čiams apnakvydinti reikalinga 

pačiu atsilyginti svečiams is an-
pus Ramiojo vandenymo. 

Australijos Lietuviams 
Globoti komitetas 

LAISVĖS VARPAS 

Nuo birželio 25 d. Laisvės Var
pas taip pasitvarkė, kad dabar 
jis bus girdimas kiekvieną sekma
dienį nuo 11 vai. 30 min. ligi 
12 vai. iš radijo stoties VVVVEL 
iš Medfordo, tai ta pati stotis, 
AM bangomis 1430 krlocikly, o 
nuo 12 vai. 10 min. ligi 1 vai. 
iš radijo stoties WBET iš Brock
tono, AM bangomis 1460 kilocik-
lų. Pirmoji programa bus vien 
lietuviškai, o antroji —• pusiau 
angliškai, pusiau lietuviškai. 
Tuo būdu dabar Laisvės Varpo 
apimtis laiko ir klausytojų at
žvilgiu padidėjo. Anksčiau jis bu
vo 1 vai., o dabar bus 1 vai. 
20 min. Abidvi radijo stotys yra 
galingos. Jos veikia 5,000 VVattų 

bostoniškių ir apylinkės lietuvių I stiprumu. Toks persitvarkymas 
talka. Nakvynės reikalingos 
dviem naktims. Nakvynėmis rū
pinasi Bostono jaunimas. Kas ga-

D£L PLB SEIMO 
(Atkelta iš 3 psL) 

rinkimus kandidatai turi supran
tamai atskleisti galvojimą, kad 
atstovai būtų tikri, kaip balsuo
ja. 

Iš man apytikriai žinomų dvie
jų kandidatų į pirmininkus šian
dien pasisakyčiau už V. Kamantą, 
jei Lemontą supančioje atmosfe
roje jis gali laisvai kvėpuoti, jei 
ginėjimų žalingi 'fall — outs". 
jo nepasiekė pasitaikiusiųjų spro-

Nei PLB darbe, nei seime, nei 
valdyboje žaidimų ir grožio kon
kursų negali būti. Iki šiol ištver
mingai vestas darbas nepaleng
vės. Juk tai ne gero derliaus šven
tė, bet sėja. Nors kai kurie filoso
fai ir šiaip įmantresni drąsuoliai 
išeivijoje mato tik mažytę pagal
binę reikšmę tautos ateičiai, bet 
kartais net silpnuolio ranka yra 
lemianti skęstančiam išgelbėti. O 
kas, jei tos rankos nebūtų, 

Atskilę plaušai, nubirusios sau-
sašakės mažai nusako medžio 
vertę. Tautos laikosi ne iš paskos 
bėgančiais, ne šalikėliuose liekan
čiais, bet pirminiame branduo
lyje atsistojusiais ir juos savo dar
bo auka remiančiais nariais. 

Vytautas Votertas 

įvykdytas, atsižvelgiant į klausy
tojų pageidavimą, pasireiškusi po 
to, kai gegužės 14 d. buvo per
duota iš Brocktono radijo stoties 
speciali Motinos dienos progra
ma, susilaukusi didelio dėmesio. 

Abiejų programų vedėju yra 
Petras Viščinis. Pagrindiniais jo 
talkininkais angliškos programos 
dalyje iš Brocktono radijo sto
ties yra kun. Antanas Jurgelai
tis, domininkonas, Providence ko

legijos profesorius ir Birutė Sil-
via, Director of Guidance Ser
vices in the Easton Public School 
System. Programa iš Brocktono ra
dijo stoties tari tą palankią ap
linkybę, kad ji įterpta į radijo 
stoties pastovią programą ameri
kiečiams anglų kalba. Prieš lietu
vių programą ir po jos duoda
mos tarptautinės ir vietinės ži
nios anglų kalba Todėl yra pa
grindo galvoti, kad .dalis nuola
tinių radijo stoties klausytojų gir
di iš Laisvės Varpo bent angliš
kąją dalį, kuria pradedama prog
rama. Medfordo ir kitose radijo 
stotyse programos svetimomis 
kalbomis perduodamos viena po-
kitos, tak jų amerikiečiai nesi
klauso. 

Sėkmės Laivės Varpui šiame 
naujame persitvarkyme. 

LAISVES VARPAS MLNfiJO 
TRAGIŠKUOSIUS BIRŽELIO 

ĮVYKIUS 

Laisvės Varpas plačiai paminė
jo tragiškuosius birželio įvykius. 
Abejose radio stotyse birželio 11 
d. ir birželio 18 d. skyrė daug 
laiko. WBET radio stotyje iš 
Brocktono abudu sekmadienius 
angliškai buvo aiškinami tie įvy
kiai, perpinant juos atitinkama 
muzika, o WWEL radijo stotyje 
iš Medfordo tai padaryta lietu
viškai. Prie lietuviškosios tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimo 
lrogramos suorganizavimo prisi
dėjo LB-nės Bostono apygardos 
valdyba, skirdama lėšų tų prog
ramų perdavimo išlaidoms pa
dengti. Visas programas paruošė 
Laisvės Varpo vedėjas P. Višči
nis. 

Angliškose programose išryš
kintas lietuvių pasipriešinimas 
okupacijai 1941 m. sukilimu, 
1944-52 metų partizanine veikla 
ir dabartiniu disidentiniu judėji
mu, o lietuviškose prog.amose 
keltas klausimas, ar vis retesnis 
ir blankesnis tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas, daugelio atsi
sakymas prisidėti prie to minė
jimo darbu ir pinigu, kai kurių 

A x A 

GEDIMINUI RUKŠĖNUI mirus, 
žmonai JiANINAI nuoširdTiausią -užuojautą reiškia 
ii kartu liūdi 

Regina ir Nikodemas Reikalai 
Julija Skirmuntiene 

Nepriklausomybes kovų savanoriui 

A. t A. J U O Z U I N A M I K U I 
amžinybėn iškeliavus, mūsų mielus ALĘ ir VYTAU
TE NAMIKUS, jų šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Chicagos Skautininkiu Draugovė 

k. k. 
OLGA PETRAITDENE 

ŠASTAKAITĖ 
-

Gyveno 3130 W. 53rd Place, Chicago, Illinois. 
Mirė birž. 26 d., 1978. 12:30 vai. popiet, sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dilgeliame nuliūdime vyras Jonas, sūnus Teodoras, mar 

ti Rita, duktė JOiga, žentas Andrius Pikuza, 4 anūkai Povilas, Lisa 
Petraičiai, Diana ir Andrew Pikuza, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. • -

Kūnas pašarvotas Eudekis-Daimid-Gaidas koplyčioje, 4330 S. 
California Ave> 

Laidotuvės įvyks ketv., birž. 29 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j Svč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo parapijos bažny
čią, - kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sunūs, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440 

- » 
Brangiai Motinai 

A . f A . 
ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus, 

sūnui inž. BRONIUI NAINIUI jo ŠEIMAI ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

N. ir A. santarai 

Brangiam tėveliui 

A. t A. JUOZUI ZAUKAI mirus, 
dukras: SH.YIJfc SALUČKIENĮ, ELVYRA BJffiTU-
SEVICIENĘ ir BIRUTĘ MARČINCIKIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kęstutis ir Olga Jauniškiai 

Mielam tėvui 

A. t A. JUOZUI ZAUKAI mirus, 
dukroms ELVYRAI, BIRUTEI, SILVIJAI ir jų šei
moms bei broliui JONUI gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūddi 

Bronius ir Michalina Ginčauskai 

A. f A. 

JUOZUI ZAUKAI amžinybėn iškeliavus, 
liūdesyje likusioms dukroms BIRUTEI MARCINCZYK, 
ALVYRAI ĘARTUSEVIČIENEI ir SILTVIJAI SALUČ-
KIENEI bei jų šeimoms tariame paguodos žodį ir reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Antanas ir Aleksandra Lingiai 
Elena Jablonskienė 
Algis ir Uucija Urvai 
Kęstutis ir Aurelija Kriaučiūnai 
Antanas ir Regina Lingiai 
Juozas, Eugenija, Danguolė Ir 
Remigijus Pažerunai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 u • 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ} ir SONOS 
2314 VV. 23rdPLACE 
2424 W. 6<>th STREET 

11C29 Southvvest Highway, Palos Hills, III. 

Tel. VIrginia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l«l l 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 28 d. 

X | Dainų šventę jungtinis 
jaunimo choras iš Chicagos iš
važiuoja birželio 30 d. 6:30 v. 
ryto. Choristai renkasi 6 vai. 
ryto prie 69-tosios ir Fairfield 
Ave kampo — Francis McKay 
mokyklos. Primenama, kad ne
pamirštų dokumentų. Jaunimui 
reikia turėti su savimi tik gi
mimo arba krikšto metrikus. 

x Kun. Jonas Žakevičius 
MIC. Šv. Kazimiero liet. parapi
jos Londone. Anglijoje, klebo
nas, atvykęs pas sunkiai ser
gančią savo motiną, dalyvavęs 
jos laidotuvėse ir po to dar pa
ilsėjęs pat sesers šeimą — dr. 
Z. ir J. Danilevičius, aplankęs 
brolių Juozo. Gedimino ir Čes
lovo šeimas, kitus gimines ir 
artimuosius, birželio 27 d. išvy
ko į New Yorką, iš kur tuoj 
išskris j Londoną. Parapijoje 
jį pavaduojąs kun. V. Bagdana-
vičius grįš į Ameriką, bet dar 
kurį laiką praleis pas gimines 
Atlanto pakraštyje. Chicagoje 
bus liepos antroj pusėj. 

X S t Xa\ier kolegijos vado
vybė praneša, kad gegužės mė
nesį buvo įteikti bakalauro di
plomai Grasildai M. Reinytei ir 
Sandrai A. Doveikienei. Abi jos 
priklausė Lietuvių studentų 
klubui, o G. Reinytė buvo to 
klubo vicepirmininkė ir pirmi-: 

ninkė. Abi nusistačiusios stu-
diįas tęsti magistro laipsniui 
eauti. Primena taio pat, kad 
O Rsinytė yra studentų atei
tininkų vicepirmininkė. Abi 
baisrė studiias su gerais pažy
miais. 

X Prof. dr. Vandą Sruogienę 
vardadienio proea pasveikinti 
buvo susirinkę keliolika bičiuliu 
ir draugu. Daktarė sugipsuota 
koia sveiksta namuose, bet dar 
ilgokai negalės iš savo buto 
išeiri. Visi bičiuliai jai linki 
sveikatos. 

x Onos vardo vasaros vaikų 
aikštelė Marąuette Parke jau 
veikia nuo birželio 26 d. Vai
kai priimami nuo 3—12 metų. 
Veda patyrusi mokytoja. Vaikų 
aikštelė veikia prieš šv. Kry
žiaus ligoninę. 

X Marija Danfliūnaitė iš Ka
nados, siųsdama paskutinę gau
tos paramos dalį, pridėjus žy-
mesnią auką. Ateitininkų Šal
pos Fondui, rašo: "Dėkinga už 
suteiktą paramą ir sutikimą 
palaukti. Man tai buvo didelė 
ir ypatingos svarbos pagalba. 
Nuoširdus ačiū". Fondas džiaug
tųsi, jei daugiau būtų tokių są
žiningų asmenų. (pr.). 

X Kam reikia gintaro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukae ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 
W. 63 St. Chicago, BĮ. 60629. 
telefonas — (312) 434-4660. 

(sk.). 

X Tatman Delikatesą parduo
tuvė. 2624 West 69th S t Tel. 
434-9766. Gaunamas lietuviško 
skonio maistas kiekvieną dieną 
nuo 8 vai. r. iki 8 vai. vak. Sa
vininkai Kupcikevičiai. (sk.). 

K American Travel Service 
Bnreau praneša, kad yra gauta 
papildoma vienos savaitės eks
kursija į Lietuvą rugsėjo 18 d. 
Prašome skubiai registruotis, 
nes vietų skaičius ribotas. Kai
na $1030.00. American Travel 
Service Bnreau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, Bl. 60643. 
TėL 238-9787. (sk.) 

X S. Kudirkos - Larry Eichel 
' T O T Thoae Stfll at SeaM, kny
ga anglų kalba gaunama Vaz-
nelių . Gtfte International par
duotuvėje. 2501 W. 71 S t , CM-
cago. Bl. 60629. Kaina S7.95 
'užsakant paštu pridėt 50*). 

(•k.). 

X šv. Kryžiaus ligoninės grei
tosios pagalbos kursą tarp kitų | 
baigė Linda Pikui, Mary Ann 
Mariinkus. Joan Rusinskas, 
John Chanas, Darlene Balzekas 
ir kt. Tai kursas, kuriame gai
lestingosios seserys turi progą 
specializuotis įvairiose srityse. 

x Kun. Juozas čekavičius. 
atvykęs iš Brooklyno j Chica-
gą aplankyti savo artimųjų ir 
čia pabuvęs apie savaitę laiko, 
birželio 27 d. išvyko atgal į sa
vo nuolatinę gyvenvietę. Jis 
jau yra pensijoje, bet dar vis 
darbuojasi vienoje amerikiečių 
parapijoje Brooklyno vyskupi
joje. 

x A. a. Marija Agnietė Le-
beskytė-Juškienė, žymaus Ame
rikos lietuvių dainininko ir cho
rų vadovo Rapolo Juškos žmo
na, mirė birželio 26 d. Kansas 
City. Mo. Velionė buvo gimusi 
Hartforde, Conn. * Laidojama 
Kansas City birželio 30 d., penk
tadienį. Laidotuvėms vadovaus 
Juškų draugas kun. Juozas 
Vaškas. MIC. Lieka nuliūdę 
vyras Rapolas, sūnus Vincas, 
duktė Patricija ir būrys anūkų. 
Vyresnieji lietuviai dar atsime
na Chicagoje vykusį Annos Kas-

! kas ir Rapolo Juškos jungtinį 
rečitalį Civic operos rūmuose 
sutelkti lėšų kun. dr. Jono 

i Navicko vardo stipendijai. 

x Patrick Meagher, iš San 
Diego, Calif., nusipirko "Drau
ge" įvairių naudingų knygų už 

| didesnę sumą. 

x Aušra Karkienė (Gylytė), 
šiemet Yorko universitete To
ronte gavusi "literatūros ma
gistrės laipsnį ir parašiusi dar
bą apie socializmą anglų XDC 
šimtmečio literatūroje. Prieš 
trejus metus tame pačiame uni
versitete ji gavo bakalauro 
laipsnį. Prieš tai ji studijavo 
biologiją Loyolos universitete 
Chicagoje ir ją baigė gamtos 
mokslų bakalaurės laipsniu; 
penkerius metus dirbo kaip 
tyrimų asistentė universiteto 
biochemijos departamente ir 
Ontario Vėžio Institute. Su sa
vo vyru dr. R. Karka augina 
dukreles — Adrianą ir Viliją. 
Aušros tėvai Julija ir Jurgis 
Gyliai gyvena Chicagoj. 

X Putnamo seselių vienuoly
no statybą lietuviai gausiai re
mia. Šiuo metu per Juzefą Ši
maitienę paav ko jo šie asmenys: 
kun. Adolfas Stasys — 50 dol., 
Rose Petrauskas — 100 dol., 
Leonas ir Sofija Vakseliai — 
100 dol., kun. Antanas Saba-

: liauskas — 100 dol.. Viktorija 
! Orentienė — 100 dol., Viktori-
| ja Sakalienė — 100 dol. ir Vik
toras ir Juzefą Šimaičiai — 100 
dol. Surinktas aukas J. Šimai
tienė įteikė š. m. birželio 24 d., 
lankydamosi Putname su vyru 
Viktoru. Seselė Margarita au
kojusiems nuoširdžiai dėkoja. 

(pr.). 

x Dėmesio! Vaznelių — 
Gifts International parduotuvė
je, 2501 W. 71 Street, galite ne
mokamai Kauti Toronte vyks
tančių' PLD Sporto Ir Dainų 
šventės planą. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais pnokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

x Mokyt Rožė Kriaučiūnie
nė staigiai susirgo ir buvo pa
guldyta Central Conununity 1> 
goninėje dr. J. Aglinskienės 
priežiūroje. Ligonės lankyti 
kol kas negalima. 

x PLB valdybai pranešama, 
kad į 5-tąjį seimą atvyksta 
atstovai iš Argentinos, Angli
jos, Australijos, Brazilijos, Jun
gtinių Amerikos Valstybių, Ka« 
nados, Švedijos, Šveicarijos, 
Venecuelos, V. Vokietijos. PLB 
seimas įvyks birželio 30 — lie
pos 4 dienomis Toronte, Ka
nadoj. 

x Brigita Tamošiūnienė, Chi
cago, Dl., mus maloniai pasvei
kino, atsiųsdama prenumeratos 
mokesti ir 10 dolerių auką. 
Mielai rėmėjai nuoširdžiai dė
kojame. 

X Viktoras Šimaitis kuris 
vienos statybos kompanijos ad
ministracijos yra išsiųstas į Į 
Saudi Arabiją prižiūrėti teni 
vykdomų darbų, šiuo metu yra 
parvykęs apsilankyti pas šeimą 
į Chicagą. Juzė ir Viktoras Ši
maičiai buvo nuvykę į Putna-
mą. o dabar dar pabus su sū
naus ir dukros šeimomis Chi
cagoje iki liepos 9 d. 

X PLB valdybos sekret. i. 
Šlajus sudarė PLB 5-tojo seimo 
mandatų komisijos branduolį. 
Komisijos pirmininku pakviestas 

: inž. Romualdas Bublys iš Cleve-
lando, Ohio. 

X lietuvių fondo pelno skir-i 
stymo komisija, dėl įvairių 
priežasčių negalėjusi susirinkti 
birželio mėn., numato posė-j 
džiauti 1978 m. liepos pabai
goje. 

X Vasaros stovyklą vaikams 
ruošia lietuvių evangelikų liute
ronų "Tėviškės'' parapija. Įvyks 
liepos 22—30 dienomis, skautų 
Rako stovyklavietėje, prie Cus-
ter. 

X Toronto L Fronto bičiuliai, 
pirmininkaujami Vytauto Auš
roto, sutiko surengti priėmimą 
liepos 1 d., šeštadien.. vakare, 
rx> PLB seimo posėdžių Royal 
Vork viešbutyje, kur vyks ir 
šokiai — PLB seimo susipažini
mo vakaras. 

x Dr. Antanas Kučas. Put-
j nam. Conn., žinomas mūsų isto-
I rikas, atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė ir auką. Ačiū. 

X G. Tamputonis, užėjęs į 
"Draugą" nusipirko čia gerų' 
lietuviškų knygų, kurias žadėjo 
pats skaityti ir duoti kitiems. 

x Vaclovas ir Frances Ka
mantauskai, Nordwood. Mass., 
keikė auką "Draugui" stiprin
ti. Dėkojame. 

x Kazys Bananas, iš New 
York, N. Y., savo laiške pasi
džiaugė pagerėjusia dienraščio 
spausdinimo technika, ypatingai; 
gerai įvertindamas iliustracijas, j 
Šia proga atsiuntė ir auką. 
Ačiū. 

x Konstancija Yodelienė, iš, 
Homewood, Bl., įteikė "Drau
go" spaudo* reikalams 10 do-

I lerių auką.. Nuoširdžiai dėko-1 
jame. 

X O. ir B. Rūkštelės, Det-
roit, Dl., parėmė savo dienraš
tį 10 dolerių auka. Esame labai 
dėkingi. 

x LB Vakarų apygardos 
kultūrinių renginių komisija 
per Rimtautą Dabšį atsiuntė 
auką. Ačiū. 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicagos skyriaus 

Bedaguoja J. Plafes. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Place. Chicago, IL 60629 

PREMIJOS I 
Neseniai buvo paskelbtas nau-1 

jas konkursas, t y. dienoraščio 
rašymo konkursas. Šio konkur
so laimėtojams bus skirtos šios į 
premijos: 

t — 5 0 dol. 
n . - 40 „ 

m . — 30 „ 
I V - 2 0 ..„ 
v - io „ 

Konkursas- baigsis lapkričio 
mėnesį. Daugiau žinių apie 
konkursą rasite Tėvynės žvaig-j 
ždutėje Nr. 871 1978 m. birže
lio 7 d. 

DOLERIS 

Vienas berniukas norėjo eiti 
į kiną, bet neturėjo pinigų. Pa
prašė savo draugą ir žadėjo 
greit grąžinti Skolintojas, ne
sulaukdamas skolos grąžinimo, 
kartą susitikęs paprašė. Ber
niukas atsiprašė ir pavaisino 
saldainiais. Kiek kartų prašė, 
vis mandagus atsiprašymas ir 
saldainiais vaišinimas. Pagaliau 
vieną dieną susitikęs taip pa
sakė .skolintojui: 

— Žiūrėk į mano užrašų kny
gutę ir suskaičiuok, kiek katu 
aš tave saldainiais vaišinau. Aš 
daugiau nebesu skolingas. 

^***«k&f į 

Piešė Audrė Apanavieiūte, Cleve'ando Šv. Kazimiero lit. m-los mokine 

DOVANA MAMAI 

PABRANGĘS GYDYMAS 

Gydytojų patarnavimas nuo 
1950 m. pabrango 273%. JAV 
gydytojai dabar turi keturis 
kartus daugiau pajamų, kaip 
kitos profesinės grupės. Šie
met amerikiečiai gydymuisi iš-
moTčės 35 mil. dol., o 1950 m. 
temokėjo tik 2.7 mil. dol. Net 
60% pabrangimo sudaro gydy
tojų honoraro pakėlimas. Taip 
skelbia "Chicago Sun-Times". 
Net gydytojų draugijos AMA 
pirmininkas ragina gydytojus 
savo patarnavimus atpiginti. 

NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI 

Beveik dviem procentais šie
met pakyla nuosavybių mokes
čiai Chicagoje. 

Ant neaukšto kalio, prie ma
žo, tekančio upelio, sėdėjo Jur
giną ir nelinksmai žiūrėjo j 
-kaistų dangų. 

— Gyvenimas per sunkus, — 
tarė Jurginą sau. 

— Kur tik žiūriu, visur pro
blemos. Dar negaliu dirbti, nes 
esu per jauna, o kitaip negaliu 
pinigų užsidirbti. 

Jurginą rūpinosi apie pini
gus, nes Motinos Diena buvo 
čia pat, o Jurginą neturėjo pi-

inigų, savo mamai nupirkti do
vanos. 

Jurginą susimąsčiusi toliau 
galvoja: — Nėra tas pats, kai 
tėtė nuperka dovaną ir sako, 
kad nuo mūsų visų. Ko nors 
trūksta, bet ko? 

Jurginą toliau galvojo, č ia 
buvo ramu ir malonu, tai ji vi
siškai neskubėjo. Neužilgo ji už
migo . . . 

— Kur aš .esu? Kas man at
sitiko? Pabudusi Jurginą bu
vo dar truputį užsimiegojusi, 
bet pastebėjo, kad miegojo ant 
keisto, minkšto patalo, atrodė 
kaip vata. 

— Esi danguje, — atsakė 
gražus geltonplaukis angelas. 

— Ar aš jau mirus! — tarė 
išsigandusi Jurginą, 

— Ne. tu nemirus, bet aš 
susirūpinau savo sveikata. Tu 
tiek galvoji apie pinigus, o ma
žai žinai apie meilę. 

— Meilę? Aš tik norėjau 
mamai dovaną nupirkti. 

— Yra gražesnių dovanų, 
kurių niekas negali nupirkti. 

— Nesuprantu! 
— Einame pasivaikščioti, gal 

pradėsi suprasti. 
Tai pasakęs angelas paėmė 

Jurginos ranką ir abu pradėjo 
• * • *• 

eiti. 

Nusivedė angelas Jurginą į 
mažą kambarį, kuriame dirbo 
kiti angelai. Jie rašė nežinomus 
sakinius taip, kad jų plunksna
kočiai be galo judėjo. 

— Ką jie rašo? — paklausė 
Jurginą. 

— Jie rašo įvairias žmonių 
vertybes, talentus ir paskiau 
dovanoja žmonėms, — atsakė 
angelas. 

Ar visi žmonės turi kokią 
nors vertybę, dovaną? N e t aš? 

— Taip, kiekvienas turi an-: 
gėlų dovaną, bet nevisi žino, 
kaip ją naudoti. Vieni dovanų; 
neįvertina ir jų neraudo ja. Jur-; 
gina, tu pati savo dovanos ne
įvertini. 

— Nesuprantu, angele. 
— Tu žinai ką mamai duoti. 

Duok jai savo dovaną, meno 
dovaną. 

— Teisybė! Juk aš moku 
piešti gamtą. Nupiešiu mamai I 
paveikslą, labai gražų! 

Jurginą staiga pajuto vėjelį 
pučiant, ir vėl atsirado ant kal-

jnelio. Tuojau pradėjo ji piešti 
mamai dovaną. 

KAIP PRALEIDAU 
VELYKŲ ATOSTOGAS 

Šiais metais Velykos buvo 
anksti, todėl ir oras buvo šal
tas. 

Turėjau tarnauti Prisikėlimo 
mišioms, reikėjo anksti keltis. 
Mama prikėlė 4:45 vai. ryto, bet 
greit vėl užmigau. Už penkių 
minučių mama vėl kėlė. Greit 
apsirengęs išvažiavau su kitais 
šeimos nariais į bažnyčią. Lau
ke buvo tamsu ir šalta. 

Prasidėjus Prisikėlimo Mi
šioms, ėjome bažnyčioje proce
sijoje. £ jo trys kunigai ir apie 
dešimt berniukų, kurie tarna
vome. Mus sekė šešios baltai 
apsirengusios mergaitės, kurios 
rankose laikė po baltą gėlę. 
Procesijai pasibaigus, mergaitės 
padėjo gėles prie prisikėlusio 
Kristaus. 

Moterų Sąjungos organizaci
ja nešė savo vėliavą; moterys 
buvo apsirengusios tautiniais 
drabužiais. 

Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta. Daugybė žvakių suži
bo ir lempos užsidegė kunigui 
užgiedojus. Pilna bažnyčia 
žmonių garbino prisikėlusį 
Kristų. 

Pasibaigus Prisikėlimui, sku
bėjome namo. Pavalgęs išsi
miegojau iki 12 vai. Svečiams 
atvažiavus vėl vaišinomės. Po 
kiek laiko ėjau į lauką žaisti 
beisbolą. Tą žaidimą laimėjau • 
52 taškais. Vėliau žiūrėjau te
levizijos ir ėjau miegoti. 

Pirmadienį su skautais va
žiavome į iškylą, fijc .ne per 
miškus, balas ir pievas apie 13 
mylių. Grįžome vakare pavar
gę. Kitas savaitės dienas skam
binau pianinu, žaidžiau su drau
gais beisbolą, žiūrėjau televi
zijos programų, važiavau į sve
čius ir krautuves ir parašiau 
šitą rašinėlį. 

Saulius Banionis, 
Šv. Kazimiero Kt. mokyklos 
Clevelande 6 skyr. mokinys. 

Rūta Stroputė, 
13 m., Kr. Donelaičio I kl. 

mokinė. 

ATOSTOGOS 

Atostogų metu aš su savo 
šeima nuskridau į Floridą. Kai 
nusileidome Floridoje, turėjome 
išsinuomoti mašiną. Mums btK 
vo linksma Floridoje. Mes žai-! 
dėme tenisą ir golfą. Mes vaikš-' 
čiojom jūros pakraščiais ir ėjo- į 
me į zoologijos sodą. Man ten j 
patiko. Mano atostogos galėjo; 
būti ilgesnės. 

Darius Bartkus, 
Dariaus - Girėno l i t mokyklos; 

—»<•*—.,» 

Piešė Rima Polikaltytė, Marąuette 
Parko lit. m-los 3 sk. mokinė 

I 3 skyr. mokinys. 

PRIEŠINGYBE 

Vieną kartą gyveno toks ber
niukas, vardu Saulius. Jis bu
vo labai netvarkingas ir nešva
rus. Jo kambarys buvo tikras 
šiukšlynas, kad ir velnias ga
lėtų koją nusilaužti. Jo mama 
vis jį bardavo, kad susitvarky
tų kambarį, nusipraustų veidą, 
rankas ir apsivilktų švarius rū
bus. Saulius to visai neklausė. 

-ELH 

• o h.h, . . j -k ZE-*£ 

Kai ai užaugsiu, aš norėsiu būti prekybininkė, gyvensiu Floridoje. Ai noriu, kad pas mane ateitų įmonės 
Piešė Kristina Miliauskaitė, Lemonto "Maironio" lit, m-los mokinė 

BIRŽELIO DIENOS 
šniokščia, ūžia garvežys, 
Skelia ugnim bėgius, 
Veža, veža traukinys, 
Tremtinius bejėgius. 

Sužydėjo žemėj sodai, 
Snigo vyšnių žiedais, 
Iš Lietuvos mūsų broliai, 
Į Sibirą — traukiniais. 

Nulinko net bijūnai, 
Nepraskleidė žiedų, 
Pravirko žmonių akys, 
Nuo nemigos naktų. 

Neliko laukuos ežių, 
Neliko nė namų, 
Vargai brido per šalį, 
Suniekintų širdžių. 

Birželis įrašytas, 
Istorijos lape, 
Partizanų kūnai, 
Dar gyvi kape. 

Verkia motina parklupus, 
Tėvas nusiminęs, 
Sesės ašaros pabiro, 
Ant žemės gimtinės. 

Prašom Dievą Visagali, 
Gelbėt vargstančią mūs šalį, 
Baust maskolį. bolševiką, 
Kruviną tautos žudiką. 

Birželis krauju srūva, 
Birželis trėmnne, 
Birželio ašarėlės, 
Dar tėviškės name. 

Alb. Kašiubienė 

Jei tu pamatytum Saulių, tai 
galvotum, kad jis niekam tikęs. 
Bet blogai galvoji! Jis labai 
protingas. Mokykloje gauna 
tik penketukus ir yra pirmas 
mokinys kiekvienais metais. Gal 
tu manim netiki? Bėt aš esu 
teisinga. Tas nešvarus, netvar
kingas Saulius yra protingas ir 
darbštus. Daug ką pats sau 
pasidaro. Anais metais jis pa
sistatė sau mašiną ir medyje 
namuką. 

Štai ką aš noriu jums pasa
kyti: nors Saulius yra netvar
kingas ir nešvarus berniukas, 
bet jis yra labai protingas, 
darbštus ir gabus. Niekad ne
galima galvoti, kad netvarkin
gi žmonės yra neprotingi 

Eglė Baltrušaitytė. 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

VII sk. mokinys. "Skambutis". 

MANO 
VASAROS ATOSTOGOS 

Mano atostogos prasidėjo, kai 
mokslo metai pasibaigė. Aš 
beveik kiekvieną dieną ėjau 
maudytis, lauke žaidžiau su 
draugais ir su dviračiu važinė
jau. 

Mes Dainavoje įsitaisėme dvi 
palapines, kuriose mes miego-
davom. Ten aš vieną savaitę 
su drauge Rūta pasilikau, o dar 
vieną savaitę su namiškiais. Į 
Dainavą važiavome kas savait
galį. Dainavoje aš daugiausia 
maudžiausi, laivu plaukiau, pa
sivaikščiodavau. 

Aš buvau nuvažiavusi į Ver-
mintą, į Neringos stovyklą. Ten 
labai smagu buvo ir draugių 
susiradau. Visos mergaitės iš 
Neringos važiavo į Putnamą, 
ten tautinius šokius šokom. 

Aš dar važiavau į Baltijos 
stovyklą. Ten man irgi labai 
patiko, nes susitikau drauges, 
su kuriomis lankau mokyklą. 
Mano dvi sesutės ten buvo va
dovės. Stovykloje aš praleidau 
dvi savaites. 

Po to aš buvau namuose. 
Kartais važiuodavau į Dainavą. 
O po kelių linksmų savaičių, aš 
ėjau vėl į mokyklą, 

2hilė Jurkutė, 
Montreahb l i t m-los 8 skyriaus 

mokinė. Kanada. "Liepsna". 
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