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Tikinčiųjų mokinių 
persekiojimas 

Mokiniai už bažnyčios lankymą klasėje persodinami prie blogųjų mokinių ir verčiami 
viešai pažadėti, kad daugiau neisią į bažnyčią 
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Viešvėnai (Telšių raj.) 

ir išėjo, o po pamaldų vėl atėjo — Kai pašalinsitie iš mokyk-
jų pasiimti. los, tada į bažnyčią eisiu rytą ir 

Direktorės pavad. Raišutienė į- vakarą, 
sakė visiems mokiniams raštiš-

Kvėdama 

1978 sausio 20 Kvėdarnos vid. 

Viešvėnų aštuonmetėje mo- kai nurodyti, ar jie tiki Dievą, ar 
kykloie persekiojami tikintieji vai ne. Tai parašyti privalėjo kiekvie-
kai Pradinių klasių mokyt. Ku- nas mokinys. Daugumas moki- ^ ^ M 
rapkiene II klasėje visų vaiku aki- nių paraše, kad abejoja. Tiesos 
vaizdoje barė mok. Urvakį už rašyti nedrįso, nes šioje mokyk-
bažnyčios lankymą. Mokytoja, loję einantiems į bažnyčią moki-
norėdama nubausti mokinį, per- niams mažinami mokslo dalykų 
sodino jį prie blogųjų mokinių pažymiai. Šitokiomis priemonė 
(jis mokosi gerai). Už bažnyčios mis siekiama įbauginti mokslei-
lankymą taip pat barė mok. Ar- vius, todėl čia viešpatauja bai-
moną ir Rubiną ir reikalavo, mės atmosfera. Gąsdinami net 
kad jie pasakytų, kas daugiau ei- tėvai. Pavad. Raišutienės ir mo-
nąs į bažnyčią. tyt Leinartienės rengiamais tė

vų susirinkimais pasipiktinę dau
gelis tėvų: "Apie vaikų auklėjimą, 

cienė ir mokytoja Janina Krasnic-
kienė terorizavo mokinius: Ro
landą Šneiderį (IVa kl.), Ginta
rą Bernotą (V kl.), Algį Račkaus
ką (Vb kl.) Aloyzą Stasytį (Va 
kl.) ir Rimą Rupšį (VI a kl.) 
kodėl šie einą į bažnyčią ir kam 
tarnaują Mišioms? Ar jų neagi
tuoja klebonas ir ką jiems duo
dąs už patarnavimą? 

Lietuvos laukuose (Prieškarinė nuotrauka) 

1978 sausio 23 Va kl. mok. 
'Kai pašalinsite iš mokyklas, mokyklos reikalus ir kitas pedago Gintaro Bernoto mama Regina 

tada į bažnyčią eisiu rytą ir va- gmes prcb^mas kalbama mažai, Bernotienė nuėjo į Kvėdarnos vid. 
karą". o ištisomis valandomis varoma mokyklą pas direktorę A. Dulcie-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ateistinė propaganda." nę ir mokyt. J. Krasnickienę ir 
Viešvėnų aštuonmetės mokyk- griežtai pareiškė protestą, kad 

Mokyt. Jurevičienė baugino los direktorė Stancelienė, pasi- daugiau neterorizuotų jos sūnaus 
vaikus, sakydama, kad yra sura- kvietusi pas save daugiavaikę mo- Gintaro už bažnyčios lankymą 
šytos pavardės tų mokinių, kurie tina Liaugaudienę (š\m. vasario ir tarnavimą Mišioms. Mokyt, i dos aktas. kuj*s paliečia viso p?- \ Brežnevui laišką. Vance šian 
eina į bažnyčią. mėn. pradžioje), priekaištavo, Dulcienė ir Krasniekienė aiškino, j šaulio sąžinę", sakė Jody Powell, dien bus Genevoje, susitiks su 

1978 vasario 13 Viešvėnų baž- kad jos vaikai einą į bažnyčią, jog pionieriams eiti į bažnyčią' Prezidento spaudo* sekretoriui 
nyčioje vyko Bumbeliausko lai- Jos sūnui Petrui grasino: negalima. Motina su pasipiktini-1 Aleksandro Ginzburgo ir Anato-
dotuvės. Pamaldose turėjo daly- — Jei eisi į bažnyčią, suma- mu pasakė, kad be jos žinios vai-1 " J a u s Scaranskio byla žmogaus 

"TEISMAS PARODO SOVIETU 
SILPNUMĄ", SAKO CARTERIS 

Washingtonas. — "Sovietų va-, jos", minėjo Povvelll. 
dcvaujančių disidentų teismas y-1 Prezidentas Carter's per valsty-
ra silpnumo ženklas ir priespau- bės sekretorių Vance pasiuntė 

vauti du anūkai, o su jais nore- žinsime elgesio pažymį 
jo dalyvauti ir klasės draugai. — Vis tiek eisiu, 
Mokyklos direktorė neleido mo- gando vaikas, 
kiniams eiti į bažnyčią. Moki
niai atnešė vainikus į bažnyčią kyklos, — šaukė mokytoja 

kas negalįs būti pionieriumi ir 
neišsi- pareikalavo išbraukti sūnų iš pio 

nierių, nes visada jį vesis į baž-
Tada pašalinsime iš mo- nyčią ir leis patarnauti šv. Mi- j m i e j ' '>et 

šioms. 

Iš "Aušros" Nr. 10 (50) 

Vienybės ir viešumo 
Kai žmogus patenka į saugumo nemalonę 

čiai nepaliko jo ramybėje Pasi
šaukę universiteto bibliotekos di
rektorių Tornau, įsakė J.K. Ma
tulionį atleisti. Nei didelės įstai
gos vadovas, nei kadrų skyrius 
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Nors jau ne kalėjime, bet sau
gumo nepaleidžiamas iš priežiū
ros ir nuolatinio persekiojimo Jo- negali priimti žmogaus į darbą 
nas Kastytis Matulionis, prieš be Saugumo komiteto sankcijos, 
teismą saugumo rūsiuose kentęs nors jis dirbtų sąžiningiausiai, bū-
dešimt mėnesių. Po teismo pa- tų labai reikalingas tai įstaigai, 
leidus laisvėn, tuojau pat "Tieso- Universitetas su savo buvusiu 
je" buvo perdėtai ir pabrėžtai ak- auklėtiniu (J.K. Matulionis bai-
centuotas jo "atgailojimas". Tai ges šios mokyklos lietuvių kal-
viena iš saugumo priemonių, kad bos ir literatūros specialybę) tu-
sugrįžęs laisvėn, šis žmogus būtų rejo atsisveikint] 1977.XII.1. Ta-
nepalankiai vertinamas savųjų, da J.K. Matulionis buvo priimtas 
kurie visa širdimi užjaučia jo Sv. Onos bažnyčios zakristijonu. 
kančias ir vargą. Tai noras dirb- šitaip diplomuotas lituanistas 
tinai sudaryti slėgimo klimatą ir (taip pat buvęs konservatorijos 
taip jau ligų, neteisingų priekaiš- studentas, tik už religinius įsiti-
tų ir kitokių negandų iškankin- kinimus pašalintas) atsidūrė Ta-
tam žmogui, kurio doras gyveni- rybų valdžios tokioje nemalonėje, 
mas, nuolatinis pasišventimas ge- kad net neturi teisės dirbti valdiš-
riems darbams nepakenčiamas ką darbą. Ką čia kalbėti apie 
saugumiečių. Nepakanka, kad J. konstitucines žmogaus teises į 
K. Matulionis yra apgyvendintas darbą, mokslą, sąžinės ir religijos 
bute, kur buvo, o, tikriausiai, ir laisvę! Neverta prisiminti nei 
šiuo metu yra užrašomas slaptų Helsinkio, nei Belgrado... Tačiau 
aparatų kiekvienas tartas žodis, J.K. Matulionis, dirbdamas šv. 
bet gainiojamasi jo pėdomis ir Onos bažnyčioje, tikriausiai, ne-
šnipinėjama, su kuo jis susitinka, gal' būti pakankamai sekamas, 
kalbasi ir dirba. įsidarbinęs Vii- Todėl 1978.1.5 jis kviečiamas po-
niaus V. Kapsuko universiteto kalbiui i Saugumo komitetą. At-
Mokslmėje bibl'otekoie, iis tarėsi sargiai klausinėjamas, kaip gyve-
galėsiąs jau kiek lengviau atsi- nąs, kur dirbąs. Tardytojas "nu-
kvėpti, padėti universitetui pasi- stemba", kad jis jau nedirbąs uni-
rengti artėjančiam 400 metų ju- versitete. Siūlo įsidarbinti. Jie ne-
bilieiui (1979>, atlikti tą darbą, prieštarausią. Tai seniai žinoma 
kurį jam paskirdavo bibliotekos žmogaus alinimo procedūra, 
vadovybė. Bet ir čia saugumie- (Bus daugiau) 

Atnaujins Genevos 
konferenciją 

Salzburgas, Austrija. —Egip
to prezidentas Sadatas, susitikęs 
su Jungtinių Tautų gen. sekreto
rium Kurt Waldheimu, sakė, kad 
jis pasirengęs atnaujinti Genevos 
konferenciją tuo atveju, jei jo 
pradėta taikos iniciatyva neduos 
rezultatų. 

teisių klausimą tik labiau paašt
rina, i. Carteris jį nuolat kels. 
Pasmerkimo susilauks ne teisia-

Prieš 
šią priespaudą ir neteisingumą 
mes protestuojame". 

"Jeigu toks pasielgimas skirtas! nių 
sustabdyti žmogaus teisių Sovie
tų Sąjungoj kėlimą, apsirinka
ma. Nei prezidentas, nei kiti dėl 
tų teisių nenutils. Jei jie mano, 
kad žmogaus teisių klausimą pa
saulio bendruomenėj galima pa
laidoti, irgi apsirinka. Priešingai, 
jis bus dar labiau keliamas. Po 

Gromyko k ji jam įteiks. 
Ščaransky teisiamas Ma;kvoj, 

Ginzburgas 100 mylių nuo Mask
vos Kalugoje. Abu teigė, kad kal
tinimai išgalvoti, prie jų neprisi
pažino. Abu priklauso Helsinkio 
grupei. 

Apie Viktoro Petkaus teismą 
Vilniuje vakar nebuvo jokių ži-

Jacksonas kritikuoja 
Carterį 

1 Washingtonas. — Sen. H. Jack-
! senas, demokratas iš Washing-
i tono valstijos, Carterio administ

raciją smarkiai sukritikavo. Jos 
elgesys ir santykiav:mas su Sovie
tų Sąjunga labai dažnai neaiš
kus, sumaišytas, netikras, prieš
taraująs". Prezidentas Karo laivy
no akademijoj kalbėjo vienaip, o 
administracija elgiasi kitaip, jo
kios akc:jos. Toks elgesys rusams 
gali sudaryti įspūdį, kad mes esa
me silpni. Labiausiai kaltino vals 
tybės sekretorių Vance, panorėju
si su rusais derėtis dėl ginklų ap
ribojimo tuo metu, kai jie suorga
nizavo disidentų teismus, 

Kuba treniruoja 
portorikiechi teroristus 

Washingtonas. Amerikos 
agentūros turi žinių, 

portorikiečius 

1 

ilgesnio laiko bus aišku, kad la- žvalgybos 
biaus:ai pralaimėjo ne tie, kurie | kad Kuba remia 
teisiami ir persekiojami, nei tie, j teroristus. FBI direktorius Wil-
kurie remia teisiamuosius, bet tos ^m Webster tai patvirtino spau-
jėgos, kurios imasi tokios represi- dos konferencijoj. 

Labai panašiai sako ir ispanai. 
Baskai teroristai taip pat treni
ruojami kubiečių Alžirijoje. 

Kinijos lėktuvai 
virš Vietnamo 

Bangkokas. —Vietnamo radi
jas sakė, kad praėjusį šeštadienį 
kinų karo lėktuvų keli būriai bu
vo įskridę į Vietnamo oro erdvę. 

"Knyga — daugiau 
nei lašas ant 

įkaitinto akmens" 
Vn_NITJS. — "Jūsų knygos 

mums reiškia daugiau, nei van
dens lašas ant įkaitinto ak
mens; jos — tai liepsnojantis 
degtukas išdžiūvusiame miš
ke!", rašo vienas skaitytojas 
iš Sovietų Sąjungos apie religi
nę literatūrą, kuri Sovietijos 
krikščionis pasiekia iš užsie
nio. 
Sovietų Sąjun^r* jau 17 metų 
rūpinasi Krikščioniškasis rusų 

studentų sąjūdis su centru Pa 
ryžiuje. 

Šveicarų informacinis biule
tenis "Glaube in der Zweiten 
Welt" ('Tikėjimas antrajame 
pasaulyje") rašo, kad po 60 me 
tų draudimo ir persekiojimų re 
liginės bei filosofinės literatū
ros troškulys Sovietų sąjungo 
je yra toks didelis, kad žmonės 
net iš Vidurinės Azijos bei To
limųjų Rytų važiuoja į Maskvą 

I ir Leningradą, ieškodami religi 
nių knygų. 

Labai panašiai atsiliepia ir 
mūsų tautiečiai Lietuvoje, su
sitikę su atvykusiais iš Ame
rikos, sakydami: " Atvežkite 
mums tikros literatūros, bet ne 
skudurų. Mes alkstame dvasi
nio peno ,\ 

Kuo jie kalti? 
Jeruzalė. —Žydų gynimo ly

gos vadas Meir Kahane su kitais 
įsibrovė Jeruzalėj į rusų ortodok-

Vietnamas nori 
dipU santykiu 

Tokios stiprios kritikos Carterio) su bažnyčią ir juodais dažais ište-
adresu iš jo partijos žmogaus dar j pė sienas. Tuo jis norėjo parody-
nebuvo, sako AP. i t į savo protestą prieš žydų teis

mus Rusijoj. 
New Yorkas. — New Yorko 

World Trade Center pastate len
kas mašinistas su granata devy
nias valandas laikė keturis įkai-

Tokijo. — Japonijoj besilankąs tus> i k i J ie H nugalėjo ir perdavė 
Vietnamo užsienio reikalų vice- j policijai. 
ministeris Phan Hien sakė, kad j Mt. Pleasant. N.Y. — Ameri-
Hanojus pasirengęs užmegzti dip'jkos turtingiausios šeimos, buv. 
lomatinius santyk:us su Amerika, viceprezidento Rockefeilerio vy-
ir tuo atveju, jei Kongresas atsi- į riausias brolis John, 72 metų am-
sakytų duoti ekonominę pagalbą1 žiaus, automobilio nelaimėje bu-
krašto atstatymui. I vo užmuštas. 

Mefooumo, Australijos, "Dainos" choras prieS koncertą Sepos 9 Chicagoje, 
prte Jaunimo centro (Nuotr. Z. Degučio) 

SUSIRŪPINIMAS PABALTIJO DIPLOMATINIO 
TĘSTINUMO REIKALU 

Dr. Bronius Nemickas, VLIKo 
vicepirmininkas politikos ir tei
sių reikalam. 1978 birželio 7-8 da 
lyvavo Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo delegacijoje ir lankėsi Val
stybės departamente, pas kongre
so pirmininką, Politinės komisi
jos pirmininką ir pas Kongreso 
narius. Jos tikslas buvo Pavergtų
jų Europos Tautų Savaitės proga 
įtaigoti Valstybės departamentą, 
kad šių metų prezidento deklara
cijoje būtų labai aiškiai pabrėžta 
tvirta JAV politika žmogaus tei
sių atžvilgiu, tuo būdu siekiant 
atsverti nenusisekusios Belgrado 
konferencijos baigtį, ir prašyta 
moralinės ir politinės paramos 
disidentiniam judėjimui. 

Vykstant pasikalbėjimui dėl 
prezidento deklaracijos turinio, 
buvo progos su Valstybės depar
tamento pareigūnais pasiaiškinti 
ir kitais klausimais. Cia Nemic

kas atkreipė dėmesį į bolševikų 
suintensyvintą Lietuvoje ir ki
tuose Pabaltijos kraštuose vykdo
mą rusifikaciją ir rusiškąją kolo
nizaciją. Be to, jis kėlė klausimą. 
ar Valstybės departamentas ne
galėtų peržiūrėti ir pakeisti savo 
nusistatymo Pabaltijo valstybių 
diplomatinio tęstinumo požvil
giu, nes dabartinė politika veda 
prie diplomatinių atstovybių iš
nykimo, kadangi negalima jon 
įvesti naujų ir jaune-nių žmonių, 
neturinčių nepriklausomos Lietu
vos diplomato statuso. Valstybės 
departamento pareigūnai pažade 
jo tą dalyką patyrinėti. 

Delegacija, lankydamasi Rūmų 
pirmininko įstaigoje, prašė, kad 
ir šiemet, kaip iki šiol, būtų vyk
domi debatai Kongrese Panergtų 
Europos Tautų Savaitės proga. 

Delegaciją priėmė Europos Rei-' 
kalų sekretoriaus 

William H. Luers ir Rytų Euro
pos reikalų direktorius Nicholas 
G. Andrevvs. 

Dr. N'emiekas, prieš lankyda
masis Valstybės departamente, 
susižinojo su Lietuvos atstovu 
dr. S. A. Bačkiu dėl Lietuvos 
valstybę liečiančių klausimų ir 
apie patirtąsias reakcijas po vizi
to painformavo atstovą. (E.) 

KALENDORIUS 

Liepos 12: Jasonas, Marei joną, 
Margiris, Skaidra. 

Liepos 13: Henrikas, MHdreda, 
Vytenis, Austina. 

Saulė teka 5:27, leidžias 8-25. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šilta, apie 85 
pavaduotojas j laipsniai. 



GLOBOJA 
Redaguoja sktn. 

DRAUGAS.trečiadienis. 1978 m. liepos mėn. 12 d. 

HES 
CH1CAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE: 

Irena Regienė, 2632 W. 65th St., Ckicago, Ui. 60629 
Telefonas, 476-7088 

Buka-

KVIESLYS Į LSS 1978 METŲ 
SUVAŽIAVIMĄ • 

LSS Taryba pasirėmusi LSS su
važiavimo- nuostatais, kviečia Lie
tuvių skautų sąjungos suvažiavi
mą (kartu Skaučių Seserijos, 
Skautų Brolijos, Akademinio 
skautų sąjūdžio ir rajonų vado
vių ir vadovų sueigas): 

a. išklausyti LSS vadovybės 
pranešimams; 

b. susipažinti su suvažiavimo 
dalyvių pasisakymais ir siūly
mais. 

c. priimti nutarimams organi
zacijos klausimais ir 

d. išrinkti LSS vadovybės or
ganams. 

Suvažiavimo prezidiumą suda
ryti Los Angeles, Califomijoje.. 

LSS suvažiavimo pirmininku iš 
rinkti iv*, -s. f i!. Valentiną Varną, j 
2307 Lyrrc Avenue, Los Ange- į 
les, Ca. '90027, tei. 213 — 662 — 
2611. 

Suvažiavimo atstovų registra-
aijos mokestį nustatyti 4.00 dol. 
asmeniui, .Mokestis sumokamas 
suvažiavimo prezidiumui, regis
truojantis, dalyvauti suvažiavime. 

Anglijos ir Australijos rajonų 
atstovai, ir., atstovės suvažiavimo 
registracijos mokestį moka savo 
rajonų .vadams, ir tas mokestis 
paliekamas rajono vadijos kasoje. 
Vokietijos rajono atstovai ir atsto
vės registracijos mokesčio nemo
ka. 

Suvažiavimo atstovės ir atsto
vai turi būti LSS nario mokestį 
sumokėję už visą kadencijos lai
ką arba nuo jų įstojimo (1976 — 
1977 ir 1978 arba 1977 — 1978 
m.) metų už tuos metus. 

Kas to LSS nario mokesčio ne
galėjo ar negali kitaip jį įmokėti 
<umoka„suvažiavimo prezidiumui. 

Metinis LSS nario mokestis 
( pagal kurį turi teisę LSS suva
žiavime dalyvauti) yra toks: 

a. skautininkams ir skautinin-
kėms — po 5.00 dol. asmeniui 
metams. 

b. 2.50' metams skautams vy-

I 

vyksta ir "Mūsų Pastogės" sa
vaitraščio redaktorius poetas Vin
cas Kazokas, paslaugus skautų 
reikalams, maloniai globojantis 
skautų skyrių "Skautų pasto
gėje". 

Poetas Vincas Kazokas Chica-
goje bus pasiekiamas šiuo adresu: 
7142 So. Troy Str., tel. 776 — 
9438. 

SESĖS VADOVĖS IR 
BROLIAI VADOVAI! 

Iš kelių kontinentų, bendros 
idėjos vedini, vėl jungiamės pasi
tarti, pasikeisti nuomonėmis, pa
svarstyti, nutarti , išrinkti vado
vus ir vadoves pareigoms tolimes- I 
niam LSS darbui. 

Suvažiavime dalyvauti kviečiu 
visus ir v i sas pagal suvažiavi
mų nuostatų sąlygas. 

Reikia kiekvieno ir kiekvienos 
mintimis pasidalinti, nuomonėms 
išreikšti. Išrinkime tinkamas va
doves ir vadovus, kad iš praeities 
stiprybę semdami, tiestų naujus 
skautiškosios idėjos kelius mūsų 
skautėms ir skautams. Rinkime 
vadoves ir vadovus, kurie gyvena 
ir supranta skautės ir skauto rei
kalavimus šių dienų gyvenimo 
sąlygose. 

Reiškime mintis, kurios realiai 
tiestų stiprius pagrindus skauto 
ir skautės interesams ir skautijos 
gerovei. 

Labai nuoširdžiai kviečiu vi
sus dalyvauti ir pasisakyti. 

LSS suvažiavimo prezidiumui 
linkiu ištvermės .ir sėkmės! 

Budžiu! 

v. s. Lilė Milukienė 
LSS tarybos pirmininkė 

1978 M. TAUTINĖS 
STOVYKLOS INFORMACIJOS 

Vienam asmeniui dviem savai
tėms 105 dol., vienai savaitei 55.00 

I Kernavės — ps. Kristina 
veckaitė, 436-7693). 

Dėl mažo autobusu vykstančių! 
'•':aičiaus. kelionės kaina paki'o.i 

j iki 135.C0 dol. pnų inlbrmaojaC 
] mum nustatytos kainos yra to-
į kios: 1 autobusas 4,200 doL, ba

gažo pervežimą-" 2,700 dol.. va
žiuojančių 114. 

I autobusą susėda 47. Paste
bėsite kad mum reikia trijų auto
busų, o trečias važiuos su 27 tuš
čiom vietom. Jei tos vietos bus 
užimtos, žinoma kaina asmeniui 
kris. Raginam, kad norintieji au 
tobusais važiuoti ir dar neužsire
gistravę kuo greičiau skambintų 
tuntininkams. 

Autobusai išvažiuoja nuo Jau-1 Cbicagos skautininkių drau20vės draugininke v. s. Alė Namikienė ir iždininkė 
nimo centro šešt., rugp. mėn. 12,v. s. Grasilija Meiluvienė. perduodant pareigas naujai vadovei — v. s. Mal-
d., 10*00 vai. iš ryto (punktua-. vinai Jonikienei, perduoda 'J draugovės pelnytą Vl-tosios Tautinės stovyklos 
liai). Iš stovyklos autobusai grįž- j Australijos mecenatų atžymėjimo žymenį ir atibnkamą^raštą 
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PaSto išlaidas •m*iiw* pakvitavimai už gautas prenume
ratas neatunCiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO praBomsrat 
metam* 

Chicafo ir Cook apsfcr. $33.00 
Kitur JJLV 31.00 
K—rtnįf (U. S0 33.00 
Užitaayje MJOD 
Savaitinis 25.00 

aaftaai 

$19.00 
18.00 
194)0 
30.00 
15.09 

3 miTL 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

ta sekm. rugp. 27 d. prie Jau
nimo centro apie 10:00 vai. ryto. 

Lovutes atvežti į Jaunimo cen
trą antradienį rugp. 8 d. nuo 7:00 
iki 9:00 vai. vak. Vieną lagami
ną ir miegamą maišą teks vežti , 
autobusu. Pranešama, kad šių ba-; 
gažo taisyklių bus tvirtai laiko-i 
masi, be išimčių, dėl vietos sto
kos. 

Autobusu nevažiuojantiems, 
bet norintiems bagažą duoti per
vežimui, kainuos 25 dol., tik ap
skaičiavus, kad užteks vietos. 

Bagažą žymėti: Lituanica — 
raudonas kaspinas; Aušros Var-

— geltonas; Kernavės — ža-

Nuotr. Lino Meilaus 

skilties gairelės koto bu-- pririštos i gitarą yra prašoma jį atsivežti, 
vietovės žymę, reprezentuoda- Muzika pakelia nuotaiką. 
mos savo vienetą. Prie '•mišrios" 
visų vietovių gairelės esančios 
toje skiltyje. 

Stovyklos inventorius 

Skiltis atsiveža: palapinę, kibi
rą, kirvuką, piuklą, kastuvą, šluo
telę, virvės kamuolį pionerijos 
darbeliams, lempą su baterijomis 
ir savo vieneto dvasią.. 

Draugininke 

Draugininkės pasiruošimas sto
vyklai: pasirenka draugovės var
dą iš pridėto Lietuvos miškų 
vardų sąrašo ir praneša pasto-
vyklės vadovei kaip galima grei
čiau, sugalvoja šūkį ir atsiveža 
padarytą draugovės gairę ir kotą 
pagal nustatytas išmieras ir spal
vas. 

Pionierijos dienai atsiveža pro
jektą — planą draugovės pionie
rijos įrengimui. Šis pianas gali 
būti dėl draugovės vieno įrengi-

5 skiltys iš įvairių vietovių j m o a r b a keli mažesni dėl skilčių. 
Jeigu draugininke grdp muzikos 
instrumentą, pav. akordeoną ar 

» 

• 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 
8:39 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitaius. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. SkeU 
bama. kainos prisiunčiamos gavus 
prsšymv 

tai 
lias; Nerijos — mėlynas. 

VI-TOSIOS TS SKAUČIŲ 
PASTOVYKLĖ — 
"MANO 2EMĖ" 

Į stovyklą skautės atvažiuoja 
susiskirsčiusios skiltimis. Skiltį su
daro 4 — 7 mergaitės. Jeigu iš 
vietovės nesusidaro pilna skiltis 
(1 —3 skautės), tai kelios vieto

vės bus sujungtos į vieną skiltį. 

sudaro draugovę. 

Skiltis 

čiams ir vyresniosioms skautėms dol. Jau įmokėtas registracijos mo-
2.50 metams akademikams k e s t j s 2 0 <*--• Likusius pinigus 

prašom sumokėti iki rugpiūčio 
mėn. 1 d. (Lituanicos — sk. An
tanas Paužuolis, 434-5714; Auš
ros Vartų — ps. Dalia Gocei-
tienė, 246-6420. Nerijos — j . ps. 
Jolanda ALeksiūnienė, 598-6785; 

c. z.Oi» metams 
(neskautininkams-ėms). 

d. 2.00 dol. skautams ir skau
tėms. 

LSS nario mokesčio nemoka 
Geležiniu Vilku apdovanotieji 
LSS nariai ir tie suvažiavimo da
lyviai i r dalyvės, kurie, rajonų 
vadamsrrar šakų vadijoms prista
č i u s nuo'LSS nario mokesčio mo
kėjimo LSS tarybos pirmi jos at
leisti. 

Provizoriniai nustatytos tokios 
1978 m. LSS suvažiavimo datos: 

1978 — rugpiūčio 15 d. suva
žiavimo pradžia. 

Rugsėjo 1 d. sąrašai suvažia
vimo prezidiumui mandatus pri
pažinti; . 

RugsSjo 15 d. paskutinė diena 
registruoti ir pasisakyti sąjungos 
klausimais; 

spalio ' l d. prezidiumas skelbia 
užsiregistravusiųjų sąrašą; 

spalio 21 d. skelbiami pataisy
mai ir pasiūlytųjų kandidatų 
sąrašas; -

lapkričio 15 d. balsuojama; 
gruodžio 1 d. skelbiami rinki

mų ir pasisakymų rezultatai, 
gruodžio 15 d. kviečiama nau

josios LSS t a rybos posėdis pir
mininkui i r pirmininkei rinkti . 

Visi broliai vadovai ir sesės va-
dovės.pagal LSS suvažiavimo nuo
status (Ts t r . ) turi teisę suvažiavi
me dalyvauti . Labai prašau visus 
ir visas dalyvauti ir prisidėti prie 
sąjungos bendro da'bo. 

LSS tarybos pirmija 

SVEČIAI 15 Al STRAUJOS 

Kiekviena draugininke, pagal 
galimybę yra raginama atsivež
ti sekančius stovyklos reikmenis: 
palapinę (jei įmanoma) didelį 
puodą dėl lauko virtuvės — drau
govės dydžio, "Heavy fo'l" dė
žutę, piūklą, šluotelę, kastuvėlį, 
kirvuką, finką, kibirą, virvės ka
muolį, lempą su baterėjomis (ne 
žibalinę). 

•> 

Prašau visas vienetų vadoves, 
tuntininkes, aprūpinti mergaites, 
kurios sutiko eiti draugininkės pa
reigas, su išvardintais reikmeni
mis. (Apie palapinę ir puodą pra
šau pranešti pastovyklės vadovei 
prieš stovyklą, kad galėtų papil
dyti t rūkumus). Kiekviena drau
gininke bus atsakinga už atsivež
tą turtą ir laikys savo priežiūroje. 

Kiekviena skiltis prižiūri savo 
atsivežtą turtą IT laiko savo prie
žiūroje. 

s. Ilona Laučienė 

skaučių pastovyklės vadovė 

MOKSLININKUI UŽRAŠAI 

NEBEREIKALINGI 
a 

Kartą laikraščių reporteris 
paklausė Albertą Einšteiną, re
liatyvumo teorijos kūrėją, a r 
j is savo genialias mintis žymi 
specialiame bloknote, a r naudo
jasi kartoteka. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterį} Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. PolaskJRd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Prieš atvažiuojant į stovyklą, 
skiltis išsirenka skiltininkę, skil
ties vardą — (moteriškos gimi
nės) iš Lietuvos miškuose randa
mų medžių, įvairių augmenų, t 
gėlių, uogų, gyvulių, gyvūnų, Į g 
paukščių. Sugalvoja šūkį. (Drau- \ 5 
govių vardai bus pasirinkti iš Į S 
Lietuvos miškų pavadinimų). = 

Skilties gairelę padaro namie, į 5 
pagal nustatytas išmieras ir spal- j Į= 

vas. Atsiveža planą — projektą pa- i j= 
puošimams ir pionerijos darbe- "~ 
liams, kurie bus įvykdyti stovyk
loje. 

Kiekviena skautė, kuri moka 
groti muzikos instrumentą (ne
šiojamą) prašoma atsivežti į sto
vyklą. 

Jeigu iš vietovės atvažiuoja l 
— 3 skautės, būtų gerai, kad at
sivežtu savo vardą, Šūkį ir gaire
lę. Tokiu būdu išlaikytų savo 

^lUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIIIHIIIHIIlHlinilllinilHIINIinillllllllllllllllllllllll^ 

| 78-ta METINĖ NOVENA PRIE ŠV. ONOS f 
A n g l ų k a l b a 

— bus — 

ŠV. JUOZAPO IR ŠV. ONOS BAŽNYČIOJ 
(Bažnyčią vėsinama) 

38th Place ir California Ave., Chicago, Illinois 
1 ANTRAD., LIEPOS 18 D. IKI TREČIAD., LIEPOS 26 D. į 

Vai 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. kedzie Avenue. 

plrmad.. antrad ir ketvlrtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šestad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezld. tel. WAlbrooflc 5-3048. 

— Mielasis, a tsakė Einštei
nas. — 111008 mintys a te ina 
žmogui t a ip retai , kad j a s pui
kiausiai galima prisiminti, jm. 

įstaigos far buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

ttskyrus treč ir šeštad 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai: popiet. 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvia gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir Sefitad. uždaryta. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vadovaus Tėvai Redemptoristai 
Kun, Peter G. Sattler ir Kun. Cart V. Schwarz 

i 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sežt. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas D. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS TR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUTININKIŲ SUEIGA MUZIEJUJE 
(Pabaiga) 

i 
ŠV. MIŠIOS KASDIEN — 

6:30 _ 7:00 — 8:00 ir 9:30 vai . ry to 

N0VENOS PAMALDOS — 
j>o 0:30 vai. ryto šv. Mišių kasdien (sekmad. po 9 vai. 
šv. Mišių); ir KIEKVIENĄ dieną 2:00 vai. popiet, 
6:30 vai. vok, ir 8:00 vai. vak. (šeštad. vakare šv. 
Mišios 5:30 vaL, o Novenos pamaldos 6:30 vaL^vžfe.) 

i)r. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

S j Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir 
S - k e t v . 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 

10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Liepos 22 d. 
sportirtirfkų grupe 

•u Australijos 
i Chicagą at-

Muziejaus šeimininkas St. Bal-
zekas, Sr. plačiau papasakojo apie 
muziejaus įsisteigimą, paminėjo 
išlaikymo rūpesčius. 

Minint LSS 60 metu sukaktį, 
muziejuj įteikta visi LSS ženkliu
kai meniškai susegti nedideliame 
lankelyje prie kurio tautinėm 
juostelėm -pritvirtintose lentelėse 
išdeginta trumpa LSS istorija. O 
kad šią dovaną būtų kur paka
binti. Skautininkių draugovė "nu
sipirko'' vieną plytą numato
mam statyti pastate, įteikdamos 
dešimties dolerių auką. 

Visos sueigos dalyvės buvo pa
kviestos apžiūrėti muziejų, o ypa
tingai iškilioms lietuvėms mote
rims skirtą kambarį, kuriame, tarp 
kitko, pastatytas mūsų sesės v. s. 
J. Vaičiūnienės rašomasis stalas, 
jos knygų rinkinėlis, tautiniai 
drabužiai, rankdarbiai. 

Nors ir vengta, tačiau ir šioje 
sueigoje neišvengta einamųjų 
reikalų. Dvejus metus draugovei 
tikrai nuoširdžiai ir kūrybingai 
vadovavusi v. s. Alė Namikienė 
pasitraukė iš pareigų, jas perduo
dama v. s. Malvinai Jonikienei. 
Sesei Malvinai buvo perduotos vi
sos tunto knygos, albumai v rš 

Šeštosios Tautinės stovyklos Aus
tralijoje gautas stovyklos mece
natų atžymėjimo medalis, kurį 
skautininkių draugovė "pelnė" 
paaukodama stovyklai šimtą do
lerių. 

Skautininkių draugovė įvertin
dama sesės Alės vadovavimą no
rėjo įteikti jai prisiminimui kun. 
S. Ylos parašytą knygą apie lie
tuvių tautinius papročius. Tačiau 
knyga tebėra spaustuvėje. Lauk
damos jos pasirodymo, skautinin-
kės kaip dovanos pažadą Alei 
įteikė visų pasirašytą kortelę, ku
ri turės būti įdėta knygon, ją ga
vus. 

Naujoji draugininke v. s. Mal
vina Jonikienė kvietė visas toli
mesnei skautiško darbo tąsai pa
sipuošus skautiška šypsena ir ryž
tingumu. 

Apžiūrėjusios muziejų, sueigos 
dalyvės pasivaišino kavute, pa
bendravo tarpusavyje ir su muzie
jaus darbuotojomis. 

Sueiga baigta bendram rate 
giedant "Lietuva brangi" ir "At
eina naktis". Paskutiniam dainos 
akordui nuskambėjus, viena sesė 
pusbalsiu prabilo: "Aš jaučiau, 
kad dainuojant, mūsų tarpe buvo 
ir sesė Vaičiūnienė". Susimąstė-
me. 

IŠKILMINGA PROCESIJA SU ŽVAKIMIS 
§ bos 8:00 vai. vakare po pamaldų liepos 20, 23 ir 26 d. = 

| SPECIALUS VAIKŲ PALAIMINIMAS Į 
E šeštadienį, liepos 22 d v 2.00 vai. popiet. = 

| SPECIALUS LIGONIŲ PALAIMINIMAS | 
= Sekmadienį, liepos 23 d , 2:00 vai. ir 4:00 vai. popiet Į 

^iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHK 
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AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos, priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimai. Stabdžiai. Dualintu-
-ai iAmetamieji vamsdiaai ir kiti pa* 
aisymai. FTRESTONE TIRES. WhMt 

aiignment and balancing. Brakea 
*hock afcsorbers. Muffiers and pape* 
Tvne-Upa. LubricarJon. Change of oil 
and ratera 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 M ( M Sint! — Tel. GR 6-7771 

Vcftfc nuo 7.00 vai. ry to Iki 8 0 0 vai vakaro 
fteėtadMsniaia nuo 7:00 vai. ryto Iki 4 vai. popiet 
tvsntadteniali aUa ry t a . — 8av ĮHKAS CESAB 

Ofia. t e l 735-4477; Rez. 248-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Xerv^ Ir 
Etaodne* Ilgos. 

CRAWPORD MEDICAL BJJDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV m VAIKŲ LIGOS 

SPECIAJUSI* 
MEDICAL BVlLDINr: 

5200/ W. 81« Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. tel. 737-1168, ssa, g Į P g Į g 

Ofs. HE 4-1818; rez. F B 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-oa ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitariu. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU UGOS — CHIRT-Rf.l.lA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAI, AVE. 
Valandos pagral siisttarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad.. antrad., ketvlrtad. ir pe-nkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 Iki S vai. 
vak. še«tad. nuo 1 m 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos ir 
"Contac* len-ea" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta t re t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES ER 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE S-4410 

Rezidencijos telef. OR 6-08U 
Ofiso vai.: pirmad ir ketvlrtad. 
ano 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ola, PO 7-6600 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. _ 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGUA 
1002 No. Western Avemie 

Ofiso tel. 4894441 
Valandos pagal gaattarims. 

Ofise tel. HE t-2123. N»mi} OI 8-B19S 

DR. V. 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 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč. ir seStad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namq 381-3772 
DR. PETRAS tLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

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



ŠilU AI 

V Ė S I D E T E N T E 
Londone, Anglijoje, leidžiamo 

"Europos Lietuvio" politinis ap
žvalgininkas Stasys Kuzminskas 
paskutiniame liepos 4 d. nume
ryje plačiau sustoja prie Vakarų 
kraštu detentės su Sovietų Sąjun
ga klausimo. Sekdamas gerai 
šiuo reikalu informuotą britų, 
amerikiečių, vokiečių, prancūzų 
spaudą jis nurodo, kad patys So
vietai pagreitino Amerikos apsi
sprendimą prieš giltą detentę, 
kaip ji yra suprantama dabartine 
prasme. Vakariečių reakciją iš
šaukė nauji Sovietų agresijos 
veiksmai Afrikoje ir kitur. 

Toliau jis nurodo, kad-d-r. H. 
Kissingerio suplanuotos detentės 
dėka "Sovietų Sąjunga spėjo greit 
prisiskolinti 60,000 milijonų (60 
bilijonų) dolerių, prisistatydinti 
sau moderniausių fabrikų, o visų 
pirma pakankamai apsiginkluoti 
vėlesnėms invazijoms Afrikos 
kontinente ir tapti arogantišku 
pasaulinės politikos ne tik įtako-
toju, bet ir jos arogantišku da
lyviu". St. Kuzminskas aiškina, 
kad "Kremlius siekia dominuoti 
Vakarams ir Rytams", kad So
vietams detentės dėka daug kur 
•pavyko įsitvirtinti ir kad jų pla
nams sutrukdyti "vieno milžino 
jau nebepakaks, reikia dviejų", 
nes "Sovietų šarvuotoji arogan
cija vieno milžino jėgai yra jau 
pertoli nužengusi". 

Štai kodėl .pastaruoju metu 
JAV-bės vis labiau stiprina NA 
TO, gerina ryšius su Vakaru Eu
ropos kraštais ir siekia naujų 
tvirtesnių ryšių su komunistine 
Kinija: ieško "naujo milžino" 
draugystės, o prezidentas J. Car-
teris užtaria po Helsinkio ir Bel
grado konferencijos Sovietų labai 
smarkiai persekiojamus disiden
tus. 

Detentė, Helsinkio, Belgrado 
konferencijos — vis dar yra Va
karų Europos politinės spaudos 
temos, kurių jokiu būdu negali
me nesekti ir mes, pavergtos tau
tos žmonės, nes visa tai tiesiogi
niu būdu liečia ir mūsų kailį. 

Prie Helsinkio — Belgrado 
konferencijų darbų bei nutarimų 
grįžta ,;r '"Aidų" žurnalas, pasku
tiniame numeryje ( N T . 6, 1978) 
atspausdinęs savo politinio ap
žvalgininko dr. J . Labučio gerai 
paruoštą ir puikiai įdomiomis ci
tatomis dokumentuotą rašinį 
"Nejauki tarpstotė". 

Aptardamas, kas buvo sutarta 
Helsinkyje ir Belgrade, apžval
gininkas rašo: "Jei Helsinkyje už 
esamų sienų pripažinimą vakarie
čių reikalaujama žmogaus teisių 
kaina atrodė pigi ir priimtina, 
tai vėlesnė patirtis (Sov. Sąjun
gos ir jos kontrol:uojamųjų Ryty 
bei Vidurio Europos šalių viduje 
sustingęs žmogaus teisių sąjūdis) 
atvėrė ne tik vakariečiams akis, 
bet dar labiau paverkė komunis
tinius vadovus, kad jų džiūgavi
mas dėl Helsinkio susitarimų bu 
vo per ankstyvas ir perdaug ne
tikras... Sovietai ir jų kontroliuo
jamos šalys iškilmingai Helsin
kyje duotųjų pažadų mažai lai
kėsi, ypač žmogaus teisių ir žmo
niškumo srityje". 

Toliau dr. J. Labutis aiškina, 
kad jau nuo 1977 metų pradžios 
KGB pradėjo vadovaujančių disi
dentų dorojimą, vienus ištre
miant į užsienį, kitus įkalinant . 
Šį naują Sovietų žiaurumą gavo
me patirti ir mes, lietuviai, kai 
Belgrado konferencijos pa-ėkoje 
Sovietai, niekieno nevaržomi, 
pradėjo skaudžiai persekioti ir 
lietuvius. Sekė visa eilė suėmimų, 
teismu, ištrėmimo bausmių, apie 
kurias "Draugo" skaitytojai jau 
gerai žino iš kasdieninės mū
sų dienraščio informacijos. 

* 
Prisiminant Belgrado konfe

renciją, re'kia bent tiek pasi
džiaugti, kad toli gražu ne visi 35 
valstybių atstovai buvo bailu- ir 
pataikavo Sovietams. Štai keletas 
ištraukų iš D. Britanijos delega

to Belgrado konferencijoje lordo 
Goronwy — Roberts kalbos, pa
sakytos konferencijos užbaigimo 
metu. 

"Noriu matyti Europą, kurio
je kiekvienas pilietis gali nueiti 
prie gatvės kiosko ir nusipirkti 
The Times, Le Monde, The He
rald Tribūne, Politika ar Pravda 
laikraštį... Noriu matyti Europą, 
kurioje vienos šalies mergina, į-
simylėjusi į kitos šalies jaunuolį, 
gali būti užtikrinta, kad nebus 
daroma kliūčių jiems susijungti, 
susituokti ir sukurti namų židi
nį... Noriu matyti Europą, kurio
je verslininkai ar prekybininkai, 
nuo kurių priklauso mūsų gerovė, 
galį pasiimti iš knygyno lenty
nos knygą ir susirasti joje visas 
oficialias statistikas ir žinias, ko
kių jiems reikia savo darbui. 
..* Noriu matyti Europą, kurioje 
kiekvienas pilietis, norįs kritikuo
ti savo vyriausybę dėl perdidelės 
biurokratijos ar dėl politikos, ku
ri jam atrodo priešinga Helsin
kio dvasiai, jaustųsi laisvas tai 
viešai daryti, nebijodamas pa
sekmių, nežiūrint kokios klaidin
gos atrodytų valdžiai jo pa
žiūros". 

Džiugu, kad kovojanti Lie
tuva savo tėvynėje, sunkiausiose 
sąlygose gyvendama, neturėda
ma su pasauliu žmogiškų ryšių, 
greitai orietuojasi, supranta, kas 
vyksta pasaulinėje politikoje, e-
nergingai protestuoja prieš Sovie 
tų užkariautų žemių pripažinimą 
ir reikalauja žmogaus teisiu. 

Džiugu, kad okup. Lietuvoje 
tebėra gyva religinė dvasia, kad 
tikintieji nebijo kovoti ir kentėti 
už religijos laisvę, kad jiems gali
mais būdais išdrįsta priešui pa
sakyti tiesą, nors dėlto ir tenka 
skaudžiai nukentėti. Tačiau be 
galo skaudu, kad čia išeivijoje, y-
ra tegu ir nedaug lietuvių, kai 
net vieno lietuviško veiksnio 
žmonės (kieno —ar ne lietuvių 
lėšomis —aukomis?) važinėja 
po mūsų kolonijas ir aiškina Hel
sinkio — Belgrado nutarimų 
naudą... 

Ar bent kiek pagerėjo —pa-
laisvėjo gyvenimo sąlygos Sovie
tų užimtuose kraštuose? Į šį 
klausimą atsakė neseniai iš Lat
vijos ištrūkęs (vedybų keliu - ve
dęs iš Vakarų atvykusią turistę 
latvę) rygietis Gunar Rodė. 

Savo atsakymuose Vakarų žur
nalistams, kuriuos paskelbė Vak. 
Vokietijoje leidžiama "Latvija", 
jis pareiškė kad rusų disidentų 
pareiškimai — "mes priversime 
Sovietų Sąjungą gerbti savo įsta
tymus, arba ji subyrės" — neturi 
jokios praktiškos reikšmės. Tie
sa, iš formalios pusės tie įstaty
mai atrodą humaniški, tačiau 
niekas jų nevykdo — pati val
džia į juos spjaudo, savivaliauja. 
Visos konstitucinės ir kitos lais
vės bei garantijos egzistuojančios 
tik popieriuje. 

Paklaustas apie dabartinės 
bolševikų čekos veiklą ir meto
dus, Rodė pasakė, kad ši institu
cija dirbanti taip, kaip anksčiau. 
Tikta] jos metodai esą pakitę, 
"modemiškesni". —"Jei jūs 'pa
teksite į jos įtarimo sferą, tai jū
sų bute, gal ir portfelyje, bus 
slaptai įruoštas modemus pasi
klausymo aparatas, pirktas užsie
nyje". Tokius užpirkimus Sovie
tai galį vykdyti jiems naudingos 
detentės dėka... "Jei atsitiktų, kad 
tokių aparatų pritruktu, jus nuo
lat tikrins rr seks šiam reikalui 
užverbuoti "informatoriai", ku
rių dėka galima patekti į griež
tesnius ru:iškus tardymo skyrius, 
su kuriais susitikimi pasekmės vi
siems gerai žinomos". 

Taigi šiltoji vakariečių su So
vietais detentė tik žalą atnešė. 
Deja, detentės dėl daugelio prie
žasčių negalima staiga nutraukti. 
Pirmiau reikia ją atvėsinti, 
atšaldyti. Rodosi, kad prie to ir 
oi narna, b. kv. 

Turėsime tiek, kiek išsikovosime 
Katalikų bažnyčios Sovietų sąjungoje 1978 m. 

Po Helsinkio konferencijos ka
talikai, pasklidę po plačius Sov. 
Sąjungos plotus, ėmė reikalauti 
bažnyčių ir jas aptarnaujančiŲ 
kunigų. Po didelių pastangų vis 
tik šį tą laimėjo: valdžia leido 
kai kuriose vietose atidaryti mal
dos namus, patvirtino keletą ku
nigų —įleido jiems aptarnauti ti
kinčiuosius. Čia paduodamos ži
nios gali būti nepilnos arba ne
tikslios, bet jos sudaro vaizdą, ko
kia padėtis katalikų, žinoma, lo
tynų apeigų Sovietų Sąjungos į-
vairose vadinamose respublikose. 

Kazachijoj 

Šioje respublikoje dauguma ka
talikų yra Volgos vokiečiai, iš
tremti iš savo nuo senų laikų gy
ventų vietų ir išsklaidyti po Ka
zachiją. Pastaruoju metu jie ypač 
subruzdo gauti leidimą turėti 
maldos namus ir kunigus. Val
džiai pagrasino: jei nebus aprū
pinti jų religiniai poreikiai, darys 
žygių persikelti į Vakaru Vokieti
ją. Valdžia pagaliau šiek tiek nu
sileido ir 1977 m. užregistravo ke
letą kunigų, leido jiems viešai 
atlikti kunigiškas pareigas, o 
taip pat iš privačių namų įsireng
ti maldos namus arba koplyčias. 

Karagandoj 

Čia darbavosi prel. Vladislovas 
Bukowinskis, kuris mirė 1974 m. 
Dabar jo vietoje Karagandoje dar 
buojasi kun. Albinas Dumbliaus
kas ir apie 80 metų senelis kun. 
Chyra, vengras, atlikęs bausmę 
koncentracijos lageriuose, negrį
žęs į savo kraštą, bet pasilikęs 
Karagandoje. Dabartiniu metu 
valdžiai leidus statoma mūrinė 
koplyčia. 

Kustanaj — seniau vard. Tain-
ča — geležinkelio stotis. 1977.IV. 
5 čia su valdžios leidimu pašven
tinta didžiulė kaimiška troba, 
perstatyta į koplyčią, -įkurta pa
rapija. Aptarnauja dar jaunas 
kunigas Karolis Kisieliovskis, at
vykęs iš Rygos. 

Alma-Ata vietos tikintieji turi 
maldos namus — koplyčią. Da
ro žygių gauti kunigą. Juos ap
tarnavo slaptai atvykdamas iš 
kitur pranciškonas Serafinas - A-
loyzas Kašubą. Jis mirė 1977.DC. 
20 Lvove. 

Kirgizijoj 

Respublikos sostinėj Frunze nuo 
seniai yra katalikų parapija. Apy
linkėje yra atidarytos 4 viešos 
koplyčios, kur atvažinėja kunigai, 
dirbantieji Frunzėje. Čia pastoviai 
gyvena ir su valdžios leidimu dir
ba klebonas prelatas Mykolas 
Koehler, apie 80 metų amžiaus, 
buvęs Saratovo kunigų seminari

jos profesorius. Neseniai užregist- prie Wierzboviec parapines baž-
ruotas vikaras kun. Gottlieb. 

Tadžikijoj 

Respublikos sostinėje Dušanbe 
1977 m. atidaryta vieša koply
čią. Ča oficialiai klebono parei
gas eina kun. Juozapas Swidnicki 
(ar Siednicki), kilęs iš VVinnicos 
srities parapijos Murafa (šian
dien Ždanov). Sis kunigas baigė 
Rygos seminariją ir ten gavo ku
nigo šventimus. 

Gruzijoj 

Jos sostinėje Tiflise mirus kle
bonui gruzinui Separasini, para
piją valdo buvęs jo vikaras kun. 
Jonas Sniežinskis, apie 35 metų 
amžiaus. Jis baigė Rygos kunigų 
seminariją ir ten gavo kunigys
tės šventimus. Paskutiniu metu 
gavo jauną vikarą kun. Juozapą 
Kornaszewskį, kuris 1977 m. bai
gė Rygos kunigų semmariją. 

Rusijos respublikoj 

Maskvoje likusi vienintelė kata 
likų bažnyčia, skirta katalikams 
diplomatams, reziduojantiems 
Maskvoje. Tai buvusi prancūzų 
Šv. Liudviko bažnyčia prie Lubi-
ankos gatvės. Ją aptarnauja kun. 
Stanislovas Mažeika. 

Leningrade katalikams palikta 
vienintelė buv. prancūzų "Notre 
Dame de France" bažnyčia, kurią 
aptarnauja lietuviškos kilmės Ry
gos vykupijos kunigas J. Povilai
tis. 

ŽYMIAUSIA INVALIDĖ cagoje, sutiko pranešimą, kad 
Su džiaugsmo ašaromis Clari- ji išrinkta žymiausia vežaoja-

da Valentine šeštadienio vakare moj kėdėj esančia mergina — 
Hyat t Regency viešbuty, Chi-JMiss Wheelchair. 

Moldavijoj. 

Kišiniove yra maža vieša kop
lyčia kapinėse. Vietos klebonas y-
ra kun. Vladislovas Zavalniuk, 
apie 30 metų amžiaus, kilęs iš 
Vinnicos srities, Murafa parapi
jos. Baigė mokslus Rygos kunigu 
seminarijoje. 

Raškov - vieša koplyčia, nese
niai perstatyta iš gyvenamojo 
namo. 

Bielce — vieša koplyčia irgi 
gyvenamas namas, pritaikytas 
tam tikslui. 

Ukrainoje 

Vinnicos srity —'kun. Antanas 
Chomicki, 69 m. amžiaus, pasto
viai gyvena Murafa vietovėje. Čia 
yra katalikų (lotynų apeigų) pa
rapija. Anksčiau Murafoje buvo 
vienuolynas ir graži didelė mūri
nė bažnyčia. Pastaruoju metu 
klebono ir tikinčiųjų pastan
gomis bažnyčia atremontuota. Ji 
palikta, nes tai senovės architek
tūros pastatas. Be to, kun. Cho
micki aptarnauja tikinčiuosius, 
kurie Krasne vietovėje turi savo 
koplyčią. 

Kun. Juozapas Kuczynski, 74 
metų amžiaus, pastoviai gyvena 

nyčios. Čia yra parapinė bažny
čia, architektūrinis paminklas. 
Bažnyčia pastaruoju laiku yra gra 
žiai atnaujinta. Be to, kun. Ku-
czynskis važinėja ir aptarnauja 
katalikus, kurie turi bažnyčią ar 
koplyčią šiose vietose: 

Snitkuv —pamaldos ir tikin
čių aptarnavimas vyksta kapinių 
koplyčioje. Vietos graži bažnyčia 
valdžios paversta kitiems reika
lams. 

Lučyniec — čia likusi bažny
čia (architektūros paminklas) 
pastaruoju metu klebono ir ti
kinčiųjų pastangomis gražiai at
naujinta. 

Kun. Stanislovas Biemacki, a-
pie 35 m. amžiaus, baigęs Rygos 
kunigų seminariją, kilęs iš Mura
fa parapijos, pastoviai gyvena 
Bar Piekny vietovėje. Dvasinius 
patarnavimus teikia buv. parapi
nėje bažnyčioje, ją gražiai atre
montavęs. Be to, kun . Biernacki 
aptarnauja šių vietovių kata
likus: 

Zmeryna, kur yra mūrinė baž
nyčia. 

Brahilov, kur koplyčia įrengta 
gyv. namuose. Pašventinimas 
šių maldos namų įvyko 1977.VII. 

Kun. Vaitiekus Darzycki, apie 
60 metų, vienuolis pranciškonas, 
dirba prie Miostkuv (dabar Go-
roduvka) bažnyčios. Bažnyčia pa
s t a ty t a t ik I I pasaul . ka ro metu, 
dabar atremontuota. Be to, kun. 
Darzycki aptarnauja: Kupiuvka 
koplyčią, skirta vietos parapijos 
reikalams. Čečelnik — neseniai 
atidarytą koplyčią, perdirbtą 
iš gyvenamo namo. Tomašpol -
naujai atidarytą koplyčią, įreng
tą gyv. name . 

Kun. Jonas Krapans, latvis, a-
pie 45 m. amžiaus, baigęs Rygos 
seminariją, pastoviai gyvena prie 
Chmielnik bažnyčios, kaip vie
tos klebonas. Didžiulė vietos baž
nyčia klebono pastangomis nau
jai atremontuota. Be to, kun. 
Krapanas aptarnauja: 

Vinnica, kur yra koplyčia, per 

Šonas Kudirka atsakinėja į klausi
mus Clevelande, Gty Club priešpie
čių metu. Šalia D. Kezienė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

dirbta iš gyv. namo, valdžios leis 
ta 1971 m. Buvusi vietos bažny
čia uždaryta ir naudojama ki
tiems tikslams. 

Listopaduvka seniau ytdfciosi 
Bogudzienka. Čia katalikai turi 
savo bažnyčią. Dzieržanyvka, 
kur yra kapinių koplyčia. Gra-
natuv — koplyčia perdirbta iš 
gyv. namo. Leidimas gautas 1976 
m. 

Kun. Vincentas Vitkus, kilęs iš 
Vilniaus arkivyskupijos, apie 40 
metų, baigęs Rygos kunigų se-
mioariją. Eina klebono pareigas 
šiose vietovėse: Sarogrud — čia 
yra bažnyčia, atnaujinta buv. 
klebono Drapiecki. Molčany -
neseniai atremontuota koplyčia. 
Černiovce, Vinicos srityje, kur y-
ra neseniai gyv. namas pavers
tas koplyčia, gavus tam 1977 m. 
liepos mėn. valdžios leidimą. 

Zitomieriaus sritis 

Kun. Ambraziejus Mickievvicz, 
apie 40 metų, baigęs Rygos semi
nariją. Dabar eina klebono parei
gas Berdyčuve. Dirba prie koply
čios, buv. gyvenamo namo. Gra
ži vietos bažnyčia yra valdžios 
uždaryta. 

Kun. Stanislovas Szczypta, a-
pie 60 metų amžiaus, pastaruoju 
metu gavo jauną vikarą, kuris 
baigė Rygos kunigų seminariją ir 
kunigų įšventintas 1977 m. pa
vasarį. Abu kunigai dirba Žyto-
mier Dūžy vietovėje, kur yra iš
likusi bažnyčia, —architektūros 
paminklas, — pastaruoju laiku 
atremontuota. Iš šios parapijos 
1977-78 m. buvo į Rygos semina
riją priimtas vienas klierikas. 

Kun. Romanas Jankowski, apie 
80 metų. Ilgus metus jis išbuvo 
Sibiro lageriuose. Dabar dirba 
kaip Nowograd VVolynski klebo
nas. Pastoviai gyvena Žitomieriu-
je. 

Chelmnicko sritis 

Kun. Andriejus Gladysiewicz, 
apie 65 metų amžiaus, aptarnau
ja šias parapijas: Polonne, kur yra 
bažnyčia (saugojama, kaip ar
chitektūros paminklas) . J i nese
n a i klebono ir tikinčiųjų rūpes
čiu atremontuota. Prie šios baž
nyčios kun. Gladysievvicz gyvena 
pastoviai. Latyšuv —koplyčia, 
neseniai įrengta gyv. name. De-
ražnia, kapinių koplyčia, kuri tar 
nauja kaip parapinė šventovė. 

Kun. Pranciškus Karasiewicz, 
apie 75 metų amžiaus. Dėl men
kos sveikatos negali sistemingai 
atsidėti pastoracijos darbui. Jo 
vieton valdžia patvirtino naują ku 
nigą. Jis aptarnauja Grudek pa
rapiją, kuri turi pastaruoju metu 
atremontuotą kapinių koplyčią. 

Kun. Bronislovas Mirecki, apie 
75 metų. Dierba Haluščynce pa
rapijoje. 

Kun. Jonas Olszanski, 50 metų 
amžiaus. Aptarnauja šias para
pijas: Kitajgrad, kur yra didžiulė 
bažnyčia, neseniai atremontuo
ta. Prie jos kunigas gyvena pa

stoviai. Minkowce —koplyčia ka 
pinėse. Struga irgi koplyčia kapi
nėse. 

Kun. Merkys, slapta įšventin
tas kunigu Lietuvoje, dirbęs Vil
niaus sodininkystėje, valdžios pa
tvirtintas HreČany klebonu. 

Černiovieckij sritis 
Kun. Krajewski, apie 60 metų 

amžiaus, jau keletą metų dirba 
pastoracijos darbą rajono mieste 
Černiovce. Turi didelę bažnyčią, 
kuri neseniai atnaujinta. Šioje 
vietoje katalikų yra daug. 

Tarnopolio sritis 
Kun. Morkus Trofiimiuk, kilęs 

iš Tornopolio, apie 30 metų am
žiaus. Dirba Tamopolyje nuo 
1973 metų. Be to, lanko šias vie
tas: Borščuv, sena katalikų baž
nyčia, dabar atremontuota. Čia 
kun. Trofimiuk gyvena pastoviai. 
Krzemieniec —yra veikianti baž
nyčia. Holožubience parapija 
Chmelnieko rajone. 

Odesos sritis 
Kun. Tadas Hoppe, apie 70 me

tų, salezietis iš Vilniaus arkivys
kupijos, seniai darbuojasi Odeso
je. Turi gausią tikinčiųjų bend
ruomenę. Senoji Odesos bažny
čia y ra uždaryta. Katalikam pa
likta tik koplyčia Charpuna 
gatvėje. 

Kijevo sritis 
Jau treji metai, kai kun. Hoppe 

atvažinėja į Kijevą, kur tikintieji 
turi koplyčią, įrengta gyv. name. 
Aplanko Kijevą du kartu mėne
syje. 

Stanisiavovo sritis 
Kun. Bernardas Mickiewicz, 

35 metų, kunigu įšventintas Ry
goje. Atlikęs bausmę už "perdide-
lį uolumą", dirba Stryj parapi
joje. 

Ukrainoje yra ir kitose vietose 
didesnės katalikų grupės, kurios 
daro žygius išgauti leidimą mal
dos namams ir surasti kunigą. 

Neturime duomenų apie Gu
dijos katalikus. Tiek žinoma, kad 
ten daugelis bažnyčių uždaryta, 
naujų kunigų nėra, neįsileidžia-
ma iš kitų "respublikų". Likusių 
apie 30 kunigų amžius jau apie 
70 metu. Mirusiųjų nėra kas pa
vaduoja. Einama prie visiško ka
talikų Bažnyčios likvidavimo. 

Iš čia paduotos statistikos ne
reikia daryti optimistiškų išvadų. 
Pastaruoju metu valdžia leido 
kai kur atidaryti naujus maldos 
namus, patvirtino pastoracijos 
darbui kunigus vien tik dėl ti
kinčiųjų neramumų, reikalavimų 
laisvės sąžinės srityje. Tačiau, 
kaip ir visur Sov. Sąjungoje, re
liginis gyvenimas visaip trukdo
mas, kunigai už savo veiklą per
sekiojami, visaip sunkinamas jų 
darbas. Bet ir tokiose sąlygose ka
talikų atsparumas ir sąmoningu
mas ginant savo teises nemažėja, 
bet didėja. Todėl katalikai tei
singai sako: "Turėsime tiek, kiek 
išsikovosime". 

Idi evelaroA 
AL* RCTA 

Romanas 
52 

I r pasijuto laimingu. Pagalvojo: kiek nedaug te
reikia momentinės laimės jausmui pasiekti! — Ne
reikia filosofinių išekojimų, nei kūrybinių mąstymų. 
— Tik pasidalinti tuo, ką turi. 

11. 

Gyventi. — Lyg važiuoti masina. Lėkti greitai, 
nežinia kur... Ką rasi nuvažiavęs? Nežinai, nenujauti. 
Lėkti pro nežinią ir tamsą, užgesintom šviesom. Kaip 
kar tą smagi draugija padarė lenktynes. Trys a r ketu
rios mašinos. Susėdo smarkiausi vyrukai... ir merginos. 
Vieną vairavo pasiutus mergina... Pilni automobiliai! 
Iš pradžių visi buvo tylūs, susigūžę. Važiavo ilgai, 
iki atrado gatvių sankryžą ramioje vietoje, be auto
mobilių šonuose. Tada... Visi užgesino šviesas ir... Vi
si vairuotojai paspaudė pedalius. Mašinos šokte šoko, 
išvystė didelį greitį. Prasilenkė, apskriejo kvartalą, 
susitiko, čiūkšt pro šalį. vos šonais nesusiliesdami, 
staigiai lenkė, an t posūkio sviro... Vyyy, vyyy, — 
žviegė ratai, burzgė spaudžiami motorai, rėkė nesa
vom gerklėm vaikai... Net širdis apmirė... Ir kvatojos, 
žviegė, ir cypė ra ta i ir gerklės... Buvo taip baisu, ir 
taip smagu! 

Ji baigė piaustyt svogūnus: peiliu čiukštelėjo nuo 
lentelės į bulvių ir mėsos mišinį puode. Ašaros raudo-! 
nai sudrėkino akis, alkūne reikėjo nusibraukti nosį.) 

Pamaišė puode, t r u m p a s šaukštas, ėmė daryt is pirš
t ams karšta. Nume tė šaukštą aplaižius an t s ta lo ir 
atsisėdo. Gera buvo pailsėt. Cigaretė a n t lėkštelės te
berūko. Nukračius į lėkštelę pelenus, t r i m pirštais pri
nešė aprausvintą c igaretės galą prie lūpų, godžiai pa
čiulpė. Kojos išsitiesė an t grindų. Apsidairė. Reiktų 
grindis plaut, bet g e r a ta ip vienai pasėdėti , nieko ne
veikiant, mintims p laukiant ir plaukiant.. . 

Gyventi — lyg važiuoti pasiutusiu greičiu, neži
nomom gatvėm, t amso j , lenkiant v ienas kitą... Va
žiuoti nuotykingai, ūžiant įkaitusiam motorui, ūžiant 
galvoje vėjui, šiurpui r iedant nugara, užsimerkus kva
tojant... Ne t akims išspogstant iš nuostabos ir baimės... 

Taip. Gyventi... Kar ta is smagu, o kartais . . . 

Ji atsistojo, rūpes t ingai pamaišė puodą, įbėrė dar 
druskos... Kad t ik bū tų skanu, kad jie vakare galėtų bū
ti sotūs... J i dabar galvojo apie brolį ir vakarienę. 
Galvojo ir apie Lėlytę, — kad ji šiandien ypatingai 
gerai ir ilgai miega. Apsidairė po vi r tuvę ir pastebėjo, 
kad tikrai čia s t inga švaros. Mintyse j au apsisprendė: 
dar šiandien gerokai apsisuks, padirbės, kol pas idarys 
žymiai švariau ir jaukiau . Taip pat, — šiukšles išneš! 
Būtinai! 

Gyventi... Smagu, kol nieko neužgauni, kol tavęs 
niekas neužgauna. Kol nebuvo Lėlytės — kitaip. Ro
dos, tik važiavai ir važiavai į nežinią, lyg ieškotum ko, 
lyg — didelės šviesos, a r didelio reginio, a r t ik nuo
tykio. Nepavyko, bumpt — atsidaužei, sustojai, pasi
sukai, veržeisi k i ta krypt im, vėl važiavai ir važiavai 
į nežinią. I r kasdien k a s įdomaus, kasdien kiti žmo
nės, kitos kalbos, kasdien ki taip iškyla ' saulė, kitaip 
susiklosto valandos, kiti žingsniai, ki t i valgiai ir gėri
mai, margos draugijos, nuo kitokių dalykų skaudi gal
va... Ir paimi aspirino, ir išmiegi, ir nusimaudai, nusi
juoki ir vėl... 

Gyventi — tai lyg žaisti žaidimą, dėlioti savo 
į žingsnius, sklaistyti valandas, dėlioti save įvairiom 
Į pozicijom, ir mąstyti , ir vaidinti, ir juoktis patenkin

tam, ir neštis namo sunkią sunkią širdį, prislėgtus pe
čius nusivylus. 

O kai atsirado Lėlytė — kitaip. I r kaip ji atsira
do? O, mylėtis tai smagu! Visi nori meilės. Visi žada 
meilę, visi jos prašo, maldauja. Visi apgaudinėja... dėl 
meilės. Draugė draugę, vyras žmoną, duktė brolius ir 
tėvus, mokiniai — mokytojus. Visi labai meilūs ir 
mandagūs, pagaliau, jei reikia, ir grubūs, kol tik 

į pasiekia meilę. Iš t ikro, kol pasiekia to meilės malonu
mo. Ar jie mylisi? Ne, daugiausiai — neapkenčia. Vi
sų neapkenčia, kas t rukdo į meilę veržtis; ir paskui, 
dažniausiai, neapkenčia ir to, dėl kurio t a ip reikėjo 
veržtis ir visų aplink neapkęsti. 

Ar ji mylėjo Arnulfo? Tikrai, a r vertėjo prie jo 
veržtis, užsimerkus lėkti į jo glėbį, į jo purviną apart-
mentą? 

Austė giliai giliai patraukė dūmo, pirštams jau 
svylant, ir sutraiškė nuorūką lėkštelėj. Įsiklausė, ar 
Lėlytė dar nekniurkia. Žvilgterėjo į cinksintį ant sta
lo žadintuvą. Almis netrukus turėtų grįžti. Jos poil-
giai šateniniai plaukai buvo užspausti už ausų, gar
banomis krito ant nugaros. Veidas išblyškęs ir siauras; 
didelės mėlynos akys — tartum išskrist besiveržian
čios gervės. Sėdėdama kiek sulinko, susigūžė į pečius, 
t a r tum staiga būtų ją kas prislėgęs. 

Ar mylėjo Arnulfo? — Svarstė ji dabar šaltai, 
lyg apskaičiuotų parėdams išleistus pinigus, ar mė
gintų išspręsti matematikos formulę. — Meksikiečiai 
jai patikdavo. Akiplėšiškai drąsūs, jausmo žmonės, 
nerūpestingi, greit apsisprendžia, rizikuoją. Toks buvo 
Amulfas. 

(Boa daugiau) 
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BOSTONO 23NIOS 
LATVIU D I E N O S BOSTONE 

Kada Toronte vyko Lietuvių 
dienos, tai tuo pačiu laiku Bosto
n e vyko Latvių dienos. Latvius 
rodė televizijos stotys ir aprašė 
Bostono amerikiečių laikraščiai. 
Stipriai kalbėjo už Latvijos ne
priklausomybę senatorius Ro-
bert Dole, griežtai pasisaky
damas prieš Sovietų okupaciją. 
Jis kalbėjo miniai prie miesto vai 
dybos rūmų. Tos kalbos klausėsi 
tūkstančiai žmonių aukštėje, o 
dar daugiau televizijos žiniose, į 
kur buvo perduota gera dalis jo 
kalbos. Jeremiah V. Murphy, 
laikrtštyje The Boston Giobe, 
rašo, jog jis nemanęs, kad Bosto
no apylinkėse yra tiek daug lat
v i ų Visoje Amerikoje esą apie 
50,000 Amerikos latvių. Į šią 
šventę suvažiavę apie 2000, jų ke 
tūrių dienų dainų ir kultūriniam 
festiivaliui. 

Aikštėje, kurioje kalbėjo sena
torius Dole, kalbėjo ir laisvajam 
pasauly gyvenančių latvių pirmi
ninkas Uldis Grava. Jam buvo 
daugiausia plojama, kada jis pa
sakė: "Mūsų priešai nori mus su
naikinti, o mūsų draugai nori 
mus asimiliuoti, o mes siekiame 
dr norime pasilikti latviais". U ž 
tą posaki jam buvo labai ploja
ma. Jis kalbėjo iš City Hali bal
kono, kur plevėsavo latvių vėlia
va. 

Latvių didysis koncertas ivyko 
Boston Garden, kur apie 1300 c h o 
ristų dainavo latvių dainas. H y - Į 
nes auditorijoj vyko jų didysis 
balius. 

Šeštadienio naktį jie t u r ė j o 
koncertą Švč. Trejybės bažnyčio
je, o sekmadieni po pietų Bostono 
Simfonijos koncertų salėje. Šiuos 
abu koncertus aprašė tame pat 
The Boston Globė laikraštyje 
muzikos kritikas Richard Dyer. 
Aprašydamas latvių kūrinius bei 

Į išpildymą jis stebisi:: "Ar ameri
kiečiai užpildytų tą simfonijos sa
lę už tokias bilietų kainas, jeigu 
ten būtų atliekama Amerikos 
kompozitorių kūriniai ir ar daug 
Amerikos miestų galėtų prilygti 
latviams". 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L A T 1 T B 

51-ma už Kedzie.. 

PARENGIMAI 

— Liepos 22d N . Anglijos 
šauliai ir ramovėnai rengia dai
nos ir literatūros vakarą Mairo
nio parke, prie Worcesterio. 

—Rugpiūčio 13 d. įvyks Min-

2 taftai. > i 
kamb. (3 mieg.) 
Tik $82,500.00. 

MftiMi 2 
tuoti Vieną tuoj galima užimti. 
Bnghtoc Parke. 

72-m ar C*tnpfcefl. 1% aukito nau
jesnis mur 
rūsys. Labai svarus. $65,000.00. 

ti-n k MsfthMfuaU. Liuksus 5Į£ 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mur. 
"ranch". $69,500.00. 

lOVa akro temas netoli Burlington, 

Hartfordo lietuvių delegacija pas miesto burrrrisrrą. Sėdi -burmistras George | ^n^^T7^ " ž u v a u t i ^ ^ * m 

A. Athanson. Stovi (iš k.): dr. Jonas Zdanys, Genutė Stankairytė, Leonas: 
Bernotas, Virginija vaiandūruenė, Paulius Bernotas, pirm. Steponas Zabulis 

Nuotr. dr. J. Zdanio : 
S I M A I T I S REALTY 

fordo. J a m akompanuos muzi- j Insurance — Ineome T*x 

B E A L E S T A T E O C M E S 1 O 

$25,000.00. 
48 b? Kotio. 8 kamb. med. namas. 

Mali taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

jam greit pasveikti ir sugrįžti į pa
siilgtus namus. 

ARTĖJA APSISPRENDIMO 
V A L A N D A 

Liepos 17 d. 7:30 vakare lietu
v ių klube šaukiamas visuotinis 
k lubo narių ir Hartfordo visuo
menės susirinkimas, kur bus svars
toma tolimesnė klubo egzistenci

j ų radijo valandėlės gegužinė Ro- ja ar jo likvidavimas 
muvos aprke, Broektone. 

— Rugsėjo 10 d. LB rengia 
Tautos šventės minėjimą, Bosto
ne. 

— Rugsėjo 17 d. —Lietuvių 
B-bės apygardos rengiama Lie
tuvių dieną Maironio parke. 

Rugsėjo 2 3 d. —Ričardo D a u 
noro koncertas, rengia Jaunimo 
sąjunga. 

Skaudus tai jvykis Hartfordo 
visuomenei , nes klubas būdamas 
per 66 metus lietuvių veiklos ir 
kultūrinių parengimų centras, 
turės užsidaryti. Jo netekimą: su
duos didelį smūgį lietuviškai veik-1 i ^ ^ j į £ n ^ ~ ' ^ W o n * s t į 
ai — t a i keletas v:nių įkarstą ^ a p y l i n k ė s U e t u v i ų ^ ^ ; 

oostatuoti fafaą, « { a ^ t galėjo būti sunkiai pa-
stebima. 

kas Petkaitia. < A _ _ _^ _ ^ 
Po meninės dalies v y k s dova-' * 9 5 1 W . 6 3 r d S t . , 4 3 6 - 7 8 7 8 

nų sk irs tymas . Šokiai ir kiti 
pasilinksminimai. V i sas vakaro 
pelnas skir iamas "Kario" žur
nalo parėmirmri. 

Bus skani vakarienė. Rengė
jai kviečia v i sus ne t ik savo 
narius su svečiais, be t ir v isus 
lietuvius atsilankyti į šį vaka
rą, prisidėti prie l ietuviško ra
šyto žodžio palaikymo ir pasi
klausyti įdomios programos. 

N o r s apie ta i buvo paskelbta 
Bostono žinių skyriuje, bet dar 

•6 hr Sacnuneato. 6 kamb. mur. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 mai. garažas. $45,000. 

58 ir Iffaaiainat 2 ar 3 miegamų 
muro rezidencija, {rengtas rūsys. 2 
mai. garažas. $54,500. 

§7 Ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis, 
mieg. įrengtas Į {rengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 

mai. garažas. $46,000. 
46 k Tataaan. 2-jų butų medinis. 3 

mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26,500. 
• t Ir Rockweil 3-jų butų, 2 auk*, 
mūras. Atskiros šilumos. 2 mas. ga
ražas, $45,000. 

46 ir Sacramento. Naujesnis 1*4 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

64 ir Haman, 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

M A R Q U E T T E PAKK 
26 tautą 6 kaosb. mur. (Gcorgjaa). 

Platus sklypas. Gazu šildymas su į 
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo i 
$34,900. 

BUTU NUOMAVIMAS 
įji-fci—«» _ Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taz 

Notariatas — Veriamai 

nežiūrint valdybos ir saujelės as
m e n ų pasiaukojimo ir kieto dar
bo, klubo reikalai nesukėlė dėme
sio ir atgarsio Hartfordo visuome
nėje, bet liko tyruose paklydusio 
šauksmas, ir valdybos pastangos 
nedavė norimų rezultatų. 

Vienas iš valdybos užsimojimų 

N A U J A S VADOVAS 

Lietuvių piliečių klubas iš
rinko energingą klubo pirmi
ninką Edi Tamulevičių, kuris 
jau i š anks to projektuoja su-

REALTY 
JL B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave . — 778-2233 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie-

; statų, švarus oras. aplinka ir namas 

)ei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AK 

AHHKAUST 
jOsų nuosavybe, prašome kreiptis į 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tai. - 767-0600 
BURBANK — Hanse for sale by 
raer. 3 bedrm. tek. ranch. 2 car 

garage Fenced yard. Across Queen 
of Peace H.S. Quiet neighborhood. 

423 — after 5 p.m. 

HELP WANTED — VYRAI 

Needed At Onoe 
G L A S S B L O W £ R S 
Ezperienced. Tube Bendmg Main-

ly. Top Wages — Steady Work. 
Northwest Suburb. Northweetern 
or Milwaukee Rd to office. 

Call — 894-8237 

M AM TO REPAIR 
W0ODW0RKHI6 MAGMINE 
General Machme Stiop work. Muat 
be able to speak some Enguab. 
Will train. 

A & A SAW & MACHINE C0. 
1<H0 W. Carroll Aveame 

An BguaĮ Opportunity Employer 

DBSKSN DBAFTSKEN 

HVACVEIectrical opening in S3m-
hurst consultmg engineering firm. By aamer — Vkanity 7Mb A St. Loois. 

3 bedrooms, ceramic batb, large ! J į ^ ^ l J ^ *&™«x- Fringe 
dining ra., modem kitehen. Room for 
2 more bedrooms. Fiood control. 
Fenced yard. 2 car garage. Mid 40*s. 

• M M 

buvo noras pakelti klubo narių 
skaičių, įgalinant visą šeima (iš
skyrus vaikus virš 18 metų) bū
ti klubo nariais sumokant 25 dol. 
metinį mokestį. T u o pasiūlymu 
pasinaudojo tik keli asmenys. 

Reikia pasakyti, kad yra asme
nų , kurie suranda sau lesų visą į 

j rengti Naujųjų Metų sutikimą \ tiaka pastoviam gyvenimui. $45,000. 
(1979 m.) Lietuvių piliečių 
klube. Antanas B o c m a n a s 

lllllHIUlUIIIIIIHimillMIMIIIIIIIIIIIlIflHIII 
{••Irti} prekių pMainkfcmas nebran

giai Ii mūsų sandelio. 
OOSMOS P A B O U S EXFRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
mėnesį ar daugiau žiemos metu! ^ s- Haiated st.. ctucago, m. sosos 
atostogauti saulėtoje Floridoje, ! 

Modernus 15 metų maro namas. 
j 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
! patalpos. Daug priedų. Marquette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų mftras Ir garažas. Mar 
į quette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Nalle atiduoda už $38.800. 

Gražus ptatua sklypą* ir garažas į 
į Marųuette Parke. Vertin>Tas pirkėjui 

Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos suruoštoje Lietuvių dienoje meninę 
programą atliko Bosoono vyrų sekstetas, vedamas muziko J. Gaidelio. 

Nuotr. L. Kanto 

MOSU KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

PAMINĖTAS ŽIAURUSIS 
BIRŽELIS 

Besiartinant liūdnojo birže-

S. Yla, daugelio knygų autorius 
— induktyviai ir istoriškai išdės
tė praeities ir dabarties proble
mas. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Reikia apgailestauti, kad nesi- lllltmilRllllllinilllimiTnillTlTlilflllllimii T e l , 7 3 7 - 7 2 0 0 ar 7 3 7 - 0 5 3 4 

bet būti klubo nariu ir kuo nors į 
jam padėti neranda galimybės. 

Telef.: S36-27S7 — 354-3320 
Yytantaa Valantinas 

illlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiinin 

matė klubo narių tarpe mūsų I 
inteligentijos, geresnes tarnybas' 
turinčių asmenų, kurie savo ta- j 
lerrtus ir sugebėjimus nukreipia! 
kitur, bet nematė reikalo kuo nors į 
klubui padėti. 

Mažai rėmė klubą lietuviai biz
nieriai ar kelių namų sasvinin-

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS j 
I f c — — ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 

nimtHiHHiiiiiiHHHiinitimuHmiuHiim 
IIIIIIHNIlIHniHHIIIIIIHrlimillllHiniflMII 

O V I N G j 
baldus ir i 

miesto lei-1 

L R T i S H K l 6 BUTŲ 
RIDGEMONT SQUAKE 

APAKTMENTTMAl NAMAI 

Uoksas t butų namai su boto 
savininkui 

"Face bride" tvirtas mūras. Pa
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pflnai įrengti su "ap-
piaances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pikai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kitimai. 
Galima pasirinkti pikiai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
lt v. r. iki 7 v. v. 

benefits. Salary open. 

TeL — 833-0043 

B O D Y M A N 
Job for eaperienced worker. Mušt 

J have own tools. Call after 6:00 
1 p. m Ask for Stanley: 

488-8450 or 381-6122 
ALTOCRAFTERS OF BARRINGTON 

POWER BRAKE SETUP 
Established company in sheet metai 
lighting produets has an opening for 
an indivjdual experienced in setting 
up progressive and individual d5e on 
light gauge sheet metai Top pay, 
pension plan, other fringe benefits. 

G A B C Y L I G H T I N G 
1819 N. Spanidmg TeL 227-2288 

Mickevi-' SBRfiNAS perkrausto 
' kitus daiktu*. Ir is to! 

Baigdamas savo kalbą, kun. S. I " ' . , . . , 
l V 1 ,° . . , .̂  , . . Reikia su Adomu 

lio sukakčiai, LB - atstovai: apl. Yla daye ir kitų gyvų pavyzdžių, j H u m sutMį k a d d a ž n a į - B t d . j KKUS oa tnu . . • » ton m 
pirm. Steponas Zabulis, Genutei Paminėjo vieną _ vokieti buvusi į v e r t : n a m asmenh a r d a . j ^ a , u- pilna apdrauda. 
Stankaitytė, Virginija Valančiu-j kartu su lietuviais sovietų l a g e - , ^ ^ n e t e n k a r T U D a u g e . ' WA 5-806 
nienė, dr. Jonas Zdanys, Leonas!ryje, kuns vėliau susitikęs• su jais; H $ p r i s i m i n S j k a 4 p b u v . 0 m a l o n u 

ir Paulius Bernotai buvo pas mies- j Vokietijoj — taip jiems kalbėjo:, h , a s u s i r i n k i m u s i r r e p e t i c i . 
to burmistrą G. Athanson. Džiu- Jūs nuostabi tauta... bet tunte 
gu. Juk tai mūsų šaunusis ir ak- vieną baisų ir nepagydomą skun-
tyvusis jaunimas, kovojantis u ž &° vėžį.* ne vien pavergėjai jumis 

skriaudė, bet ir jūsų pačių žmo
nės jus išdavinėjo okupantams. 

N O R I P I R K T I 

Pirksiu iš savininko 2-jų butų mū
rini namą Brighton Pko apylinkėj. 

Skambint — Li 8-1345 

M I 6 C E L L A N E O C S 

lOdth Street & Major Ave. 
(2 blokai į vafc. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

MALĘ AND F i a i A L E 

S A LAO P E R S 0 1 S 
Ebq>erianced people wanted for du-
ties in kitehen. Good working con-
ditions. Pay negotiable with e«-
perience. Call 371-7300. Ext. 620 

Ask for Mr. Kennedy 

^24,000 

Lietuvos laisvę, kartu su L. Bend
ruomene. 

Vėliau, birželio 11 d., — Hart
fordo apylinkė prisiminė ir pa
minėjo Lietuvos ir Sibiro kanki
nius. Prieš Mišias, skautai įnešė 
lietuviško meno kryžių daržely
je, tautinę juostą ir gėles. Sv. Mi
šias, užpr. LB. aukojo klebonas 

jas daryti, nes klubo aurys visuo
met atdaros lietuviškai veiklai. 

Keleivis 

Worcester, Mass. 
L i r E R A T T R O S 

IR D A I N O S V A K A R A S 

T u o pačiu reikalu, kad būtų į 
aiškiau ir klausytojai labiau susi
domėtų, kun. S. Yla paskaitė iš 
Keleivyje parašyto straipsnio "Ar j Liepos 22 d., šeštadienį . 4 vai. 
tiktai okupantas kaltas?" į po pietų Maironio Parke, prie 

_ . t . „ . . , I VVorcesterio, Mass. . Naujosios 
Prelegento prof. kun. S. Ylos . A n ^ ^ š a u M a i 

iiiimiimiHHiiiiiiiimiiitimmiiimiiiiiM 
iiiiitumiiHiiiiiiiiHHiiiuiiimiiiiiiiimiiHt 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave. 
CJiieago, m. 606S2. telef. 927-5080 
lilIinillllllllllllllllHIIHHIIIIIMIMIIHIimill 

fiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitmiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai j 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas i r Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , tel. 776-1486 M i / M A A 

HiiHimiliiUllltimiiiiuuiUiiiiiitiiiHiiiHi south, inc. 

A Vroom brick expandabtte with full 
bsmt. and 2 car gar. Near Hoiy Cross 
Hospkai. 

WEST W PULASKI 
Beautiful C room — 4 bedrm. — 

expandable with fmished bsmt. and 
2 car gar. in St. Turibius parish. 

361-1300 

B H * W ANTED _ MOTISYS 

Angl i jos ir 

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

Visos programos iš WOPA 
ramovėnai uetuvių kalhA: kasdien nuo pir-kun. Juozas Matutis ir pasakė pa-: paskaita buvo netrumpa, bet dainos va-! madienio i penktadienio 2 

mokslą šiai sukakčiai. Mišrus j spiruojanciais ir gyvais pavyz- • fe ! 3:30 vai. popiet — Šeštadienį ir 
choras vadov. muz. Jurgio Pet- į džiaLs paryškinta, užtaigi ir k l a u - | M e n i n r o - r a m ^ a t l i k s ^ . ' s e k m a d . nuo 8:30 iki 9:3o v. ryto 
kaičio ir solistai Irena Petkaitie-
nė, dr. Izidorius Alis giedojo. 

Prie altoriaus buvo paruošta 

IIMimilHMIHIlIHIlIlrtlIlIHIlimillrHIIIIIII1 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5096 
lllllilIlIlMIHIlHIHIIIIIIII! 

religinė parodėlė, vaizduojanti 
Lietuvos bažnyčios persekiojimą, 
vyskupų, kunigų bei pasaulie
čių išvežimą, kankinimą ir n u 
žudymą. Sv. Mišiose dalyvavo 
skautai, ramovėnai ir gausi vi
suomene. 

Po pamaldų, švč. Trejybės — 
salėje minėjimą pradėjo — apl. 
pirm. S. Zabulis. Prof. kun. Stasys 

sytojus labai sudomino, nes jai uz- Į » 
., . . „ .. , s y t o j a s Jonas Rūtenis is N e w sibaigus visi atsistojimu bei n u o - ! ' . , , . . _ . 

. . , . " . , . , . ., , . Yorko. dramos aktorius Jurgis širdžiai dėkingu ir ilgu ploi imu, T . , . , „ Z 
J a s m s k a s is Bostono ir solis
t a s dr. Izidorius Alis i š Hart-

ją didžiai įvertino. 

M. Petrauskienė 

SERGA JONAS B E R N O T A S 

Populiarus lietuviško žodžio 
puoselėtojas, Hartfordo, N e w Bri-
taino ir plačių apylinkių "Drau
go" korespondentas ir daugelio 
straipsnių, liečiančių lietuvių 
kultūrą, tradicijas ir papročius au-

Yla sukalbėjo invokaciją. Susi-Į torius, buvęs Marijampolės vals-
kaupimu prisiminti išvežtieji irĮtybinės gimnazijos lietuvių kai-
kankiniai. Alfonsas Dzikas per-; bos ir literatūros mokytojas Jo-
skaitė miesto mero prok'.amaei- Į nas Bernotas buvo rimtai susirgęs, 
ją. Atvykęs į minėjimą meras G. i kad turėjo kuriam laikui atsigul-
Athanson, kalbėjo atvirai ir drąsiai ti į ligoninę. 
apie JAV neigiamas puses ir ko- Dabar sveikatai pamažu gerė-
kia mūsų pareiga — Lietuvos jam, ilsisi poihio namuose (Me-
praeičiai ir ateičiai? | drp!ex, Chureh street, Nevving-

Toliau prelegentas prof. kun J ton) . Draugai ir pažįstami linki 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILJL. 60629 

10% — 20~ _ SOoį ptclMI 
aš apdraudę ano acatfea ar 
Milo pM 

FRANK Z A P 0 L I S 
S30SH « e n »5U> 

Ohksaco, nilnote 
Ttimt. GA 4 - N M 

. •.•!•••< >iti(itiiiMi«itt«MMnitn<i<ntnnfn«n><niiTtiit%iiMi>>(>ittM«iit ii •-

ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? 
Atvykę } Chicagą. oeutmirskh> aplankyti DRAUGO 

Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines Chicagoje beveik 
kiekvienas tini giminrą. 

Būdami Chicagoje, apiankvkHe Jaso. gerąjį draugą — dienraStj 
DRAUGĄ, kur galima pasMnkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, karią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
į rankas, peržlflrestte ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį U Cia esantių rankdarbiu ar 
keramikos Pasirinkimas tikrai didelis 

DRAUGAS, mm W. OM Street. CMcafft, M. 

iiiMimmtHiiHimmiiiiuiiiiiiHUimiiiii 
PACKAOK EIPRKS8 AOEJfCY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
imbmi paąeVUnja—oi ceros r W w 

pr«k8a. Mmtmtmm l i F.orapoa aaatdelrg. 
aaos w. et st.. ctuc^o. m. — n . 

TEl*. — WA &-S7S7 
rttimiiHiiiiiniiittfNiiiii 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T 

Isnuom. su baldais 2-jų kamb. butas 
2-me aukšte. Pageidaujamas ne jau
nas vyras darbininkas arba pensinin
kas. Turi būti ramaus būdo. stiprus 
ir ne liguistas. Namas nesenas ir gerai 
prižiūrimas. 4117 S. Artesian Ave. Tel. 
YA 7-8433 

Išriuom. miegamas kamb. vyrui 
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė 
naudotis virtuve. Marąuette Parke. 

RM7U 

Vfoman wanted to faeJp care for two 
chiktren and do light housekeeping 
m our southside home. 5 days a 
week. 8 botos a day. Good salary. 
Pbone 666—2339 after 7 pjn. 

BILLER - TYPfST ~ 
Salary open 

HOUTB 8:30 — 4 : 3 0 

If interested call 

Mary or Bob 

2 4 3 . 5 7 7 0 

GENERAL OFFICE 
With Light Typing 

Call before 12 noon, 
Ask for Misa Home 

EAST BALT COMMISSARY 
1801 W. Slst Plaee — 876M444 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 

'MmiiHmiiHiiiHiiiinmmiiiiiiiniHfiiHi!. 
M. A. i I M K U $ 

7COTART Pi-BIJC 
IlfCOME TAT 8ERVICE 

4259 So. Maplewood. tel. 254-7456 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU lskvtdUmai. pildomi 
PTI.IETTB«S PRAJTMAI Ir 

kitokį* blankai. 
HHiiiiimiiuiiininmmmiiiiHiiinHuniii 

Perskai tę "Draugą" duokite 
| T ( M S 9 « L U M M i | ^ ^ ^ 
riiniiMiiiiiiiMiiittiiiiiniHUrauHnimtiiniiiuiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiHiiiiiiiiiii> • ̂  kitiems pasirttaityti. 

T O O L A N D D I E 
l-ma ar 2-ra pamaina. Pilną laiką! Daliną laiką! 

Malonios darbo sąlygos modernioje, erdvioje dirbtuvėje. Nuo
latinis darbas prityrusiems taisyti ir prižiūrėti "progressive diea'\ 

Konkuruojantis pradinis atlyginimas, 10% premija 2-roje 
pamainoje. Turėsite nemokamą "medical" draudimą, 11 apmoka
mų švenčių, apmokamas atostogas ir nuolaidų privilegij-as. Leng
vai papsiekiarna vieta, aikštė automobiliui pasistatyti. 

Atvykite arba skambinkite tel. 237-2979 
del daugiau informacijų. 

EKCO HARDWARES CO. 
1949 No. Cicere Ateitus, Ghlcage, Illinois 

An £qual Opportunity Employer, M/F 

Perskaitę' Draug?", uuokite kitiems pasiskaityt. 

- • 

. 

-

• 
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Baltimorės mažųjų šokėjų "Ratelio" grupė šo 
festivalyje 

LIETUVIAI FLOI 
Pampano Beach, Fla °na 

pat V 
ŠAUNIAI ATŠVĘSTA VEDYBI- ^ o m p a i 

NĖ SUKAKTIS ' lSte, 
ir yra I 

B:rželio 28 d. Elena ir Yaierijo- kė ir v 
nas Balčiūną; šventė savo 45-rių nuo sa 
metų vedybįnc sukaktį ir jų duk- savo se 
ra Danutė Liutermozienė jiems forlo ! 
pagerbti suruošė gražų ir jaukų negalėj 
pobūvį. ti dr. F 

Elena ir Valerijonas Balčiu-', Šaulių 
nai daugeliui dar iš Lietuvos, jei.cepirm 
ir ne asmeniškai, pažįstami. Tai kinimu 
žinomi žmonės — ji Kaune ver- ninkan 
tesi dantų gydytojos praktika ir knygą 
turėjo savo kabinetą, o Valerijo- j y , 
nas, be visų kitų savo pasiseki-
mų, buvo plačiai zi«©rrias spov- i . 
tininkas, Lietuvos futbolo varti-.v . . 

_ sviete; ninku elito narvs. įsikūręs Ameri- *T n . . . . ' " TT Malko 
koje ilgus metus gyveno Hart- • . 
ford, Conn., kur V. Balčiūnas nuo ' j,-.-
pirmos Amerikos Lietuviu Ben- i ' , 
, . . . . - ,. " , • lo i y 

draonaeMS jsisteigimo dienos bu- g a ix : -vo ir yra ne tik jos narvs, bet ir ' : ,„ i • , .. . f \ o iai aktyvus B-nes veikėjas. Prieš ke- : • l i r i o t i .i-i i jaunai 
lenus metus persikėlęs nuolati- « 
niam apsigyvenimui į Floridą, jis . ' . , 
tuoj suorganizavo Floridos Auk- ;

 r i y 
sin!o Kr ir. to Pompano "fn. T.. r 
B-nės apylinkę, kuriai jis po trum- j r j Q 

po^ pertraukos c'abar vėl pirmi-, K U 
ninkauja. y j s i 

\ sukaktuvinį pobūvį, kuris vy- ir nei 
ko jaukioj Danutės-Liut^rmozie- nč s ni 
nės gyvenamo bendrabučio pa- pasvei 
stato priėmimų salėje, susirinko 'r ,lin 
gražus daugiau 40 asmenų, linksn 
kviestų Balčiūnų bei jų šeimos vsayft 
bičiulių ir pažįstamų būrys, su su; 
Prio atskirų ;taliu'£į s-usedę sve- Ba l a i 
čiai, gurkšnodami skanų Danu- dovan 
tės pagamintą "punšą", laukė at- nw it 
vykstant sukaktuvininkų, kuriuos j-)a ) 

duktė ir vyriausia dukraitė Kar- ^:Q t 

la pasitiko su šampanu sidabri- s į„ m 

nėse taurėse. Balčiūnai, pasis- p a -
veikinę su kiekvienu svečiu, užė- n g S g 
mė savo vietas prie jiems špeo*- ' talkia 
liai paruošto stalo. labai 

Vakaro programos vadovas, ii- ? a i v o S 

gametis Balčiūno draugas dar iš ™ ™ 
vaikystės laikų V. Mošinskis pa- ^vrcių 
kvietė Pompano Bch. L. B-nės - jaukia 
apylinkės vicepirmininkę Nijolę;taika. 
Žutautienę tarti pirmąjį sveikini- y . 
mo žodį. Ji trumpai, bet labai vardu 
nuoširdžiai perdavė apylinkės val-jsjlaak 
dybos ir narių sveikinimus, ke- mus i 
Ihis sakiniais nusakė nelengva, dukra 
sukaktuvininkų įsikūrimą Ame-1 bičių! 
rikojo ir tiems- pa'inkėjo sveikatos Į gį į 
ir sėkmės. giažk 

Pa lm Beach apskr. L. B-nės ' T* 
apylinkės vardu Balčiūnus svei- * 
kino buvęs jos pirmininkas Jonas 
Jakubauskas, atvykęs į šią šven-
* s t i • •„ „ ciant. 
tę su sav>-> žmona. J:edu atstovą-, 
vo gausesniam būriui svečių iš . 
t n L i - i i - - te ikia 
Juno Beach. kurie del įvairių su-
sidėjusių aplinkybių čia šian- • 
dien negalėjo dalyvauti. J. Jaku-Į 
bauskas mandagiai nesutiko su jo ' 
sveikinimui numatytu "porai žo-. 
džių" laiku ir su suvalkietišku 
atkaklumu, jo paties žodžiais ta
riant, plačiau labai tiksliai ir pa
garbiai apžvelgė Valerijono Bal- I I s 
čiūno nuritąTryvcritmo ke'ią ir io I ^ 
didelį įnašą Lietuvių B-nės užsi
brėžtu tikslu vykdyme. Savo kal
bą J. Jakubauskas baigė savo apy
linkės valdybos, narių ir asme- Į 
niškais nuoširdžiais sveikinimais 
ir linkėjimais. 

1-

1 

IDOJE 

^* Hffiy '̂"* Mokyto 
^ l J | ^ ~:z£ : t rają dien 

vo A. MJ 
" s ^ B B I ^ " kaita bu\ 

tn mį&^ Jm m bančių 
^ ^ ^ " ^ ™ ^ * ^ * mokykloje 

čienė, A. 
Saulaitis. 
ir seniau 
kančių lie 
mokinių s 
tuviškai, 

Į j nemokai 
binės klai 
mokiniam 

;a tautinius šokius lietuviu, į g ^ }j£U 
Nuotr. Algirdo Karaliaus ^ ^ b _ t . 

viams ir 
kytis lie 

i mišrioms 
| vaikais n 
I binei klas 

Liutermozienė, kuri nuo kymo sis 
Balčiūno pastangomis etninėmis 

o Beach L. B-nės apylin- susidomėj 
gimo yra jos aktyvi narė Kanadoje 
uvusi apylinkės pirminin- etninių g: 
cepirmininkė, nuoširdžiai Rinkūnas 
ęs asmeniškai pasveikino]šeimų da" 
įus bičiulius dar iš Hart- kalba a r 
ūki:. Ji taip pat perdavė kai. Gru 
įsių asmeniškai dalyvau- kalinga p 
, Pautier.io. kaip Lietuvos mokinys 
sąjungos centro v-bos vi- ;:,oti pave 
linko, ir jo žmonos svei les. prož< 
; ir jų vardu sukaktuvi- mokomas 
s įteikė Juozo Kapačinsko mis. 
Išeivio dalia". Kun. 

, . . . - .. , . kad kiek 
ro vadovas v. Mo.sniskis .. . 

turėti mc 
e sau teeitą rr>nxrvj lai- . '. • . 

jaunoje 1 i įam įprastu huvnoru au- , . . , 
. ; f -• A J • k i a p n d ivo ir cia esančio Andriaus • , , 

. , . - - i- uv ių ka , 
karjeras kaip tjfnoiist« p r e l e < y ) 
są, nei kada matė, nei gir- ,. , 
- i -i • . • t L d i s k u s i j ų įe kazko.-.i ijetuvos hibo- , . . . . . .. rekomen< 
os • te < • s v alernoną ,. ,. 

hoiiene r 
lą, tačiau tame sporte sa- ^OC!- -

. pasiganą 
ai i L . . u . .̂i v-^a ?avo ..-.>.... ... 

. . . j . priemone 
iška energija. Šiandien sa- VQ m o k v Malko ir kitu panašai, . ~ - . ._, ., . A. Sau^a 

M M 

į viršūnes neiškilusių, _, 
, . . . . Tomasau 

itvi vardu s\t".icir.c L 331- A »-
bolo veteraną, linkėjo jam . _ . . . . seimo a< 
monai Elenai ugų ir svei-

i-avos re 
iro gyvenimo metų. k o r e i k į . 

svečių, kurių tarpe buvo I i e t u v i C k ' 
.tuvių, ne vien tik L B - S v i l a s ^ i š 
rų. vardu sukaktinininkus v a i k u s : 
ino Birutė Sidzikauskienė « , • 
:ėdama iiems sveikiems ir - * — , . . . , • • • studijų : lems sulaukti auksines jų s įm a ; k 
liogyvenfitto sukakties, vi- kyM^ , 
rinkusiųjų vardu E ir V. m a g — 

įam.s įteikė vinį bec hą Vakar 
Į. — kristalines taures vy- - U J U 
šampanui! teml°Ą 
liai ir jausmingai nuskam- nos vien 
adicinė lietuviška ''Ilgiau- anistinė" 
tų" giesmė. žindino 
os Danutės Liutermozie- metodai: 
rutei Matulaitienei stipriai Stepo K 
nkauiant, namie gamintas lio kone 
ikanus maistas, gausus at- Biržei 
stalas, nuotaikinga šokiu statė ki 

i, rūpestingas šeimininkių mos vei 
vaišinimas sudarė tikni tingas 1 
šios svarbios šventės nuo- dabartir 

kykloie 
D , . . - . . dr. S. 1 
Balčiūnas savo ir žmonos T . r . . , , . , . , . . . v i J. Vaisr labai dėkojo vtsirms uz at-
•mą, sveikinimus, linkėji- R. F 

dovan n s. Savo dukros ir metodų 
čių globoje bei nuoširdžų dėstyme 
q d;augi'nj viltingai žvol- ris prik 
ateitį, pasitikėdamas visų kadangi 
h'nkė'imu išsipildymą. pasiruoš 
nenoriai skirstėsi — taip Iinga j t 

ari ?;reit pr.ibėTo toks ma- mokyto, 
ir atmintinas vakaras lai- Dr. S 
vedvbų 4."-{ą ukaktj šven- jo api 

mos j 1 

ai V:ešnats juos globoja ir geram j 
jiems sveikatos dar ilgiems mokslo 
i gyvenimo metams! j kam r 

bvs. | vadovei 

K t A. Joanai Sabaliausl 
mui NAPOLEONUI, marčiai K 
AMS. anūkėms GINAI REMIENEI 
IENEI su šeimomis reiškiame nuo 

Stasė ir VI 
Rita ir Ed 

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVi 
jų studijų savaitės an-!džių. Reikia < 
ą, birželio 28 vadova-
Lsionis. Grupinė pas-
ro "Lietuviškai nekal-
aokymas lituanistinėje 
j " . Referavo T. Ge-
Rinkūnas ir kun. A. 

neužtenka vieni 
reikia daugiau 
namams. 

<s£*ŽS 

Kun. J. Vaiš 
L. P. institute 

. . , . . . , Jan is t ikos kurs 
Masionis pabreze, kad; , , , . \ . . ' \duoda sunkoką buvo mokinių nemo- j , . . . . ... . . v . , ^ida mato, koku tuviškai, bet mažėjant • , . . . 

, . . . . . . . ,. ^ k ą re ik ia i 
5kaicmi, mokančių lie-; ^ 
pradėta kreipti demesj g ^ 
icius. Pradėtos pagel- k a l b i n i n k u 

sės p/airaus amžiaus , „ s ^ ^ „ „ „ . 
„* .. . , . . . rašomuose vad 

s. T. Gečiene pabreze, t i m u o g e U a 

amstmeje mokykloje p ^ ^ 
vieta visiems lietu- . . . •, 

. . . . . jams eilę pa\ 
tie mokiniai nori mo- ^ risilaik^. 
tuviškai. Patariama k u g i j o s e , 
šeimoms drauge su R š o l i ū n a i t ė , j 
tosti pamokas. Pagel- k a n a u z a ^ V e 
ei tiktų grupine mo- s i o n i g T ^ 
tema. S u s i d o m ė j i m a s ; ^ ^ . l < g v i e t i 

grupėmis Padėjo u- y a m s u d o 1 
imui lietuvių kalba.: 

duodamos pašalpos 
rupių mokykloms. A. 

pareiškė, kad mišrių 
ngėja ir vaikai silpnai 
visai nekalba lietuviš-
pinėje mokykloje rei-
atikri:;ti, kuriai grupei 
tinka. Reikia panau-
•ikslus, filmus, plokšte-
;ktorius ?u skaidrėmis, 
ias dėžes su kortelė-
A. Saulaitis kalbėjo. 
vienas mokytojas turi 
rikymo rėmus ugdyti 
taftoje lietuvybę. Rei-
erinti aplinką prie lie-
bos mokymo. 
?ntai pristato grupinių 

išva: as . rv, tyvus ir 
lacijas. Amanda Mu-
>arodė skaidrėmis, kaip 
nti ir vartoti mokslo 
:s. Diskusijose dalyva-
te ja Penkiūni-nė, kun. 
/it is. A. Rinkūnas, L. 
iškas. 
sionis pranešė, kad PLB 
;s'ovarns bu;; pateiktos 
zoliucijos ir prašymai, 
i ir ko pageidaujama ' 
oms mokykloms. V.' 

Vokietijos pi ašė siųsti, 
Vasario 16 gimnaziją.: 

ieiis pareiškė, kad per '• 
?avaites iškeiiarni klau- j 
o reikia l ieuniškai m o 
>et vadovėlius ir progra
ma paruošti. , 
e Emilija Pakštaitė -i 
;kienė skaitė paskaitą 
"autinės muzikos ir dai-, 
etų organizavimas litu- į 
je mokykloje". J i supa-
su tų dalykų dėstymo 
5. Po paskaitos buvo 
airio muzikinio ansamb-
ertas. 
io 29 d. B. Juodelis pri-! 

m. A. Sau'.aiti progra-
iėju. Paskaita "Efek-
etuvių kalbos mokymas 
ėje lituanistinėje mo-
" skaitė R. Penkiūnienė. 
Ramanauskienė ir kun. 
tys. 
'enkiūnienė "Efektyvių 
ieškojime" pranešė apie 

• metodo ieškojimą, ku-
lauso mokytojui. Bet 

ateina į mokyklą ne
šę mokytojai, ta i reika-
IOS paruošti steigiant 
jams kursus. 
i. Ramanauskienė kalbė-
e "Dabartinės progra-
/ertinimą". Programos 
perteikimui reikia gerų 
priemonių, savarankiš-

nokinių darbui. Mūsų 
iuose daug sunkių žr> 

SES. >L\f 
SI" 

(Mary Suprf 
Mūsų myl 

oa Hospital. 
liopos 9 d.. 

Velionč t 
Onos (Kirti 

I vionnol 
Hciirr par;i 
n uolyno įšg 

Paliko nt 
Sesori-'. .-;r. 
sv.'iini Kdwj 
f'Iiarlos Sup 
ot-MMM ir j 
srimin' at it: 

V.-lion? b 
k^tvirtad . 
.iv-y'̂ s ponkt 
iinaros pamr 
r \ to Sr K-

«'-ioįf. J in t 
f'hioapo. UI 
lydėta j š\ 

Prašo tn<> 
nius ir pa/ 
laidot'ivesf. 

•T. !• 

Sup 

Laidotuvi 

A. t A. 
žmoną B 
DAUMAN 
užjaučiar 

Toronto, C 

kienei mirus, 
EGINAI SABAUTJ-
ir IRENAI 2UKAUS-
širdžią užuojautą. 

adąs Vaišvilai 
uardas Slapšiai 

A. 
mielus 
LUS s 

JTE 
augiau pratimų. 

metams, nes 
darbų užduoti 

rys, dėstydamas 
ir vasaros litu-
įose, pradžioje 
diktantą ir ta-

s klaidas daro 
imokyti. Moky-
ęsti, kokios ra-

turi t a r t i s su 
. dr. P. Joniku, 
vėliuose ir pra-
kyti vienodumo, 
įteikė mcdcyto-
fzdžių, siūlyda-
vienodumo. Dis-
vo Br. Juodelis, 
Jasaitis, J. Ku-

lecuelos, A. Ma
lė. A. Masionis 
no Gaires" te-
. pritaikytu sky

riumi, ir gal suji 
šaulio Lietuviu". 

Po pietų pertra 
Saulaitis pristat 
kus temai 'Dabar 
geografijos ir ist 
mas lituanistinėje 
J. Jasaitį, M. Dru 
kadolskj. J. Jašai 
tos Lietuvos geo 
vėliuose tėra tik 
nauji fabrikai. 1 
gyvenęs Ameriko: 
okupuotoje Lieti 
tikros istorijos. J 
sakė, kad Lietu 
dėstoma aukštesr 
se paruošta prof. 
Gimbutienės, Kuli 
Jablonskienės. V; 
mas Lietuvoje (n 
džios) tik klaidir 

Diskusijose dal; 
kūnas, V. Dundz 
nis, L. Tomašaus 
nė ir R. Sakadols 

kXEE SOPSEME 
IRNAVAGK 
n<v— buv. Sis. Leonilla) 
na Sesele mirė Jamai-
Ne\v York. 197^ m. 

(5:45 vai. EST 
ivo duktė Antano ir 
li»). 
na įstojo iŠ Soorerf 
.. Cumbala. l'a Vio-
veno 56 metus. 
iūdimo švv Kazimiero 

<• sutf .lul? Spolyng. 
Uą ir jų šeima, broli 
omo. pusbrolius, pue-

šeimas. taipKi kitus 
kinius ir pažįstamus. 
s nulyflčta i koplyčią 

vai. vai;, (.aidoiuves 
d., liepos 14 d Oedu-
dos prasidės '.uZ'< vai. 
'imioro Seserų k^iply-
Vost M.imuott'- Road. 
Po pamaldų bus nu-
Kazimiero kapinos. 

imines. Seseles moki-
stamus 'lalyvauti šios<^ 

\ Z I M I F : R O S E S K R T S 
— ir — 

ome->pol>nj: Minta 

direkt. John Evan.s, 

i ^ v ^ ; 

JONUI DIKINIUI Lietuvoj 
iON?, dūkią DALÎ , sūnus A 
r^, ARVYDA ir jų šeimas 
ie. 

Elena Vabalienė 
Gotceitu šeima 

nada 

^DA! MATIUKIENEI ir še 
eriai mirus, reiškiame i 
jtą ir kartu liūdime. 

Julija ir Edvardas i 

A. GENOVAITEI VALIUKEV 
žuvus Kanadoje, širdingą užu 

CAI ir VYTAUTUI RUTELIONHL 

Elena Liatukienė 
ir Natalija Paramst 

\ A. ANTANUI KIUDULUI 
draugus ALGIRDE ir GENOYAI 
i ŠEIMA ir artimuosius giliai v 

Pranas ir Marija Mi 

igti su "Pa- DRAUGAS trečiadieni 

ikos kun. A. , 
paskaitinin-' 

inės Lietuvos ; 

rijos moky-
mokykloje" 

tgą ir R. Sa-
is — okupuo-
jafi jos vado-
statistika ir 
rejus metus 

diplomatas 
voje nerado 
[. Drunga pa-
os proistorė 
sse mokyklo-
ir . J. Puzino. 
causkaitės ir 
ldžios teisėtu-
tteisėtos val-
i mokinius, 
vavo A. Rin-
a. A. Mašio
tas. T. Gečie-
:is. A. Gug. 

P / 
GR] 

mirus, mes reiškiame 
žančių ir laidotuves, i 

Dėkingi esame kt 
gedulingas sv. Mišias 

Dėkojame karsto 
Kuprioniui, Pr. Gruš 
ir K. Karužai, o taip 

Dėkojame piar.isi 
B. ir R. Dabčiams u 

Nuoširdus ačiū ' 
džius asmeniškai pei 
parėmėte velionio au 
aukomis. 

im3i, 

uosirdzis 

abarskai 

ČIENEI 
jauta reiš-
IS ir kartu 

LAIDO 
Lietuvių Lai 

TOMAS 
3307 SO l 

STEPONAS 
2314 W. 23rd PL 
2424 W. 6<»th SI 

11029 Southvvest ! 

iene 4348 SO. CALII 

mirus, 
rc KIUDŪ-
žjaučiame. 

niai 

3319 SO. LITUA! 

3354 SO. HAl S 

1440 SO. 50th A> 

is, 1978 m. liepos mėn. 12 d. 5 

i D Ė K A 
A , f A , 

[GUI VALANČIUI 
: padėką visiems gausiai atsilankiusier : -
nus užjautusiems skausmo ir liūdesio va ar 

m. Dr. A. Olšauskui už sukalbėjimą rož . 
ir nulydėjimą j kapus. 

nešėjams ponams L. Reivydui, J. Gedm :1 
ui, VI. Simoliūnui, A. Dapšiui, J. And 
pat Daumanto Saulių kuopai už garbės f " 

:ei R. Apeikytei, komp. B. Budriūnui, sv' •' 
ž giesmes ir gi-edotinas šv. Mišias. 

visiems už gėles; išreiškusiems užuojai • 
• paštą ir per spaudą: taip pat visiem k . 
toriaus knygos "2emaicių Didysis' leidi) ; . 

Polikaičių ir Milierių šeirr o . 

D E I K I S 
O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

B A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D 

O D E R N I $ K O S K O P L Y Č I O S 

i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i L A 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

jika & Evans 
aidotuvių Direktor ia i 

6845 SOUTH WESTERN AVL 

rrys Moderniškos Koplyčios 
vlašinoms Vieta 

I"ei. 737-8600 
fel. 737-8601 

ETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

)UETTE FUNERAL HOME 
YS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 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 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

STĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

TUVIŲ DIREKTORIAI 
dotuviu Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

ITLANTCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

; C. LACK (LACK AWICZ) ir SONOS 
ACE Tel. VTrginia 7-6672 
"REET Tel. REpublic 7-1213 
Highvvay, Palos Hil ls , III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
O R M A AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
SICA AVE. Tel . YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
TED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
<e., CICERO, ILL. Tel . OLympic 2-1003 

1 
*4 

m 

I 
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x Kęstutis Linikas iš Mel-
bourno, Australijos lietuvių 
sambūrio "Dainos" pirminin
kas, lanko pažįstamus Chicago
je. Apsistojęs pas Janušaičius. 
Lydimas V. Mažeikienės, sve
čias aplankė "Draugo" redakci
ją, susipažino su spaudos dar
bais, nes ir jis pats toje srityje 
darbuojasi. Ketvirtadienį Aus
tralijos choras, kuris dalyvavo 
Dainų šventėje, koncertavo Los 
Angeles, Hamiltone, Clevelande 
ir Chicagoje. išvyksta atgal į 
Australiją. 

x Levosė ir Pranas KrišSo-

X Chicagos lietuvių Taryba 
praneša, kad Pavergtųjų tautų 
programa bus penktadienį ir 
šeštadienį, liepos 14—15 "d- Ka
dangi State St. yra uždaryta, 
komisija nutarė parado ne
rengti. Visi prašomi penkta
dienį rinktis Richard J. Daley 
plazoje 4:30 vai. p. p. Iki 10 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Stovykla lietuviškos kil
mės vaikams, nemokantiems lie
tuviškai, vyks Dainavoje rug-
piūčio 13—20 dienomis. Kvie
čiamas dalyvauti jaunimas 7 
—13 metų, nemokąs lietuvių 
kalbos. Norintieji stovykloje 
dalyvauti, registruojasi pas 
Eleonorą Grigaitienę, stovyklos 
vadovę, adr.: 288 Girvin, Ply-
mouth, Mich. 48170, telef. 
313 — 453-8614. 

— Dr. Stasys Bačkis, Lietu
vos atstovas Washingtone, lie
pos 5 d. laidojant a. a min. 

ZVAIG 2D UTĖ 
Redaguoja 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Cfaieago, IL 60629 

LABAS 

kaičiai iš Hartfordo, Conn., grįž-
val. vak. kiekviena tauta turės d a m i i š Lietuvių dienų Toronte, 
prie savo vėliavos garbės sargy- b u v 0 sustoję aplankyti savo 
bas. šeštadienį garbės sargybos dukters ir kitų artimųjų Chica- J ^ K a j e c k ą > ' ^ vel ioniu atsi
budęs nuo 9 vai. iki 12 vai. die- goję. Dukters Onutės Schmid, s v e i k i n o d i p l o m a t i n ė s ir kon-
nos. Po to vėliavos bus nuneš- kuri gyvena Chicagoje ir dirba ^ ^ £ 3 tamvbog vardu, iš-
tos ir sustatytos scenoje. Visi Vaikų ligonines administracijo- r e i k š d a m a s j o į ^ ^ Onai Ka-

jeckienei ir sūnui Gabrieliui G. 
Rajeckui bei jo Seimai gilią 
užuojautą ir didelę padėką už 
rūpestį velionio l igos metu. 
Tarp kitko dr. Bačkis pareiškė, 
kad "Velionis, pareigas eida
mas, visuomet, kiek jo jėgos 
leido, siekė ir ieškojo, kaip ir 
ką geriau padaryti Lietuvos by
lai. Istorija pasakys, kiek ir 
kaip Velionis Lietuvai tarna
vo". A. a. J. Rajeckas 47 me
tus buvo Lietuvos diplomatinė
je tarnyboje, 36 metus dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa-
shingtone ir 19 m. buvo čia Lie
tuvos atstovas, nuoširdžiai gy
nęs jos teises ir interesus. 

— JAV LB New Yorko I-ji 
anyHnkė, kuriai pirrnininkauja 
inž. Vytautas Radzivanas, pe
rėmė LB žiniaraščio anglų kal
ba "Bridges" adininistravimą. 

bet vaikai buvo per sunkūs, o 
gandras — per silpnas. Kai ug
nis priartėjo prie lizdo, gand
ras apklojo vaikus savo spar-

lietuviai kviečiami minėjime da 
lyvauti ir parodyti, kad yra su
sirūpinę savo pavergtos tautos 
laisve. 

x Kun. Petras Daugintis, SJ, 
paruošė leidinėlį "VI- jį P AL 
kongresą prisimenant". Jam 
talkino Vytautas Dorelis ir vir
šelį nupiešęs dr. Alfredas Sta
nevičius. Leidinėlyje aprašyta 
VI-jo Pietų Amerikos lietuvių 
kongreso eiga, atlikti darbai, 
nutarimai, posėdžiai, kultūri
niai parengimai, festivalis, su
minėti kongreso darbuotojai ir 
kt. 46 puslapių leidinėlis pa
ruoštas lietuvių ir ispanų kal
bomis, spausdintas Lietuvių pa
rapijos spaustuvėlėje. Monte-
video. Iliustruotas keliomis 
kongreso nuotraukomis. Vieną 
šio leidinio egz. "Draugui" at
siuntė kun. A. Saulaitis. 

X "Aušra" — Die Morgen-
rote" — tokiu pavadinimu 
Šveicarijoje "Das Institut Glau-
be in der 2. Welt" savo darbų 
ID-G2W serijoje išleido į vo
kiečių kalbą išverstą okup. Lie
tuvoje leidžiamos pogrindžio 
"Aušros" Nr. 5. Įžangą para
šė Eugen Voss, Lietuvos gyve
nimo istorinius ir dabarties pnešvestuvinį 
bruožus pateikė 
Gerutis, vertimo 
Jurgis Laginas. Leidinys di
desnio formato, 32 pusi., dailiai 
išleistas, iliustruotas Lietuvos 
vaizdais. Vienas leidinio egz. 
pasiekė "Draugo" redakciją. 
Leidinys teikia labai gerą įs
pūdį ir bus svarbi medžiaga lie
tuvių kančioms vokiškai kal
bančiame pasaulyje pavaiz
duoti. 

je, lydimi, aplankė ^Draugą" ir 
susipažino su spaudos darbais. 
L. ir P. Kriščiokaiciai Chicago
je dar pabus iki sekmadienio, 
o po to grįš atgal į Hartfordą. 

x Pijus Vaičaitis, Melbourno 
"Dainos" sambūrio aktyvus 
dainininkas, deklamatorius, kar
tu su choru atvykęs į Ranadą 
ir JAV-bes. sustojęs Chicagoj, 
užsuko į "Draugą" ir perdavė 
redakcijos darbuotojams "Tė
viškės Aidų" redaktoriaus kun. 
Prano Dauknio nuoširdžius svei
kinimus. Svečias taip pat dė
kojo "Draugui" už pagalbą, ku
rios jų savaitraštis sulaukia. 
P, Vaičaitis apsistojo pas savo 
pusbrolį Adomą Viliušį. Retvir-
tadienį, kartu su savo choru, 
išskrenda į Los Angeles, o iš 
ten vyks į Melbourną, prie savo 
darbo "Tėviškės Aidų" admi
nistracijoj. 

x 
norintieji pasiekti 
šomi skambinti PR 8-8685, bet 
ne tuo numeriu, kaip per klai
dą buvo parašyta praėjusio 
šeštadienio numery. 

x Vidai Stravanskaitei jos 
sesutės Regina 

Aš esu Kęstutis Pauliukonis 
Norėčiau šį kartą truputį papa
sakoti apie save. 

. v _» - i nais ir taip visi žuvo. 
Aš su tėvais gyvenu Roches- " f ****"• 

teryje. Turiu du brolius ir vie-' ^ P ^ K O J 0 

ną seserį. Bet aš esu gimęs Romas Staškevičius, 
Baltimorėje ir ten beveik užau- '• Montrealio lit. m-los 9 sk. mok 
ges. 

Aš gerai atsimenu, kai aš ei
davau su savo tėvu į Lietuvių 
salę. Man būdavo labai įdomu 
klausytis, kai žmonės lietuviš
kai kalba. Vieną kartą aš la-

Rartoteką ir susirašinėjimą 
Pasauliu hetnvių archyvą t v a r k y g v i c e p i r n L H e l e n V enis . 

"*" o finansinę atskaitomybę — iž
dininkas Jonas Jankus. Parei
gų perdavimas įvyko birželio 
10 d. New Yorke, dalyvaujant 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečhii, vicepirm. ir atsa-

ir Nijolė Ash- k i n g a j a m "Bridges" redaktoriui 
b dr. Alg. Budreckiui ir inž. Vyt. 

Radzivanui. 

Ranada. ("Liepsna"). 

ATOSTOGOS 

Atostogų metu buvau Chica-j 
goję. Raitais važiavome prie 
ežero maudytis. Aš norėčiau į 

bai nustebau, kad mano tėvas Floridą važiuoti. Ten šiltas: 
kalbėjo su Johnny Unaitis (Jo- vanduo ir daug gėlių. Aš norė-
nu Jonaičiu). Aš tada net isjčiau pamatyti Disneyland. Vie-
nežinojau, kad jis buvo Balti- ną kartą aš mačiau, kai buvau i 
morės futbolo grupės "Cblts" labai maža. Aš taip pat noriu 
žvaigždė. 

Rai aš buvau mažas, aš bu
vau padykęs vaikas ir turėda
vau visokių bėdų. Bet dabar 
aš pasikeitęs. Dabar aš pade
du mamai krautuvėse apsipirkti 
ir darbuojuos apie namus vis 
S bei tą. 

Rai aš buvau šešiolikos me
tų, a š pradėjau lankyti litua
nistinę mokyklą šeštadieniais, 
bet nustojau lankęs, nes galvo
jau, kad mane kiti mokiniai pa
juokia. Dabar, po kelių metų, 
aš vėl lankau lietuvišką mo
kyklą, kartu su savo broliu 
Arūnu. 

Anksčiau aš jausdavaus ne- , 
drąsiai mokykloje, bet dabar | Marąuette Parko UL mokyklos 

važiuoti į Kaliforniją kur gyve
na mano brolis. 

Daiva Viktoraitė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

3 sk. mokinė. 

PAVASARIS 

Man pavasaris patinka dėl 
to, kad pasidaro šilta, nėra 
sniego ir gėlės pradeda augti. 
Mes tada galim išvažiuoti iš 
miesto ir būti gamtoj savait
galiais. Kai ten būnam, tai mes 
žaidžiam, ir visi esam geroje 
nuotaikoje. Pavasarį yra Ve-

, lykos. 
Antanas Izokairis 

VAIKAS IR VEJAS 
Vėjau, vėjau, tu iškeiki 
Mano ai tv areli, 
Tai aS duosiu tau pasukti 
Savo malūnėli. 
Patylėk, netingėk, 
Bus abiem gerai, 
Tu su savo malūnėliu. 
Aš su savo aitvarėlhi 
Žaisime linksmai. 
Birzgia sukas malūnėlis. 
Tik nekyla aitvarėlis. 
Na, jei šitaip tu darai, 
Tai negausi jo visai. 
Aš piktai jam pasakiau 
Ir po skvernu pakišau. 
Bet, matyt, patiko vėjui 
Sukti malūnėlis, 
Nes pradėjo kilt nuo žemės 
Mano aitvarėlis. 
Na, jei šitaip, tai gerai, 
Būsime draugai! 
Aitvarėlis kyla kyla 
Vis kaskart aukščiau; 
Malūnėlis sukas sukas 
Vis kaskart greičiau. 

M. Merkevičius 

pobūvį, kuriame 
dr. Albertas dalyvavo daugiau kaip 60 vieš-
darbus atliko "^l- Jaunoji buvo apdovanota 

gražiomis ir vertingomis dova
nomis būsimam šeimos gyveni
mui. 

x Wm. J. Kareiva, Roswell. 
NM. dėkodamas "Draugui" už 
gerą informaciją, aukojo 10 do
lerių. Labai ačiū. 

X l i e t Bendruomenės Hot 

KANADOJE 
— V a . Stasė Grigaitienė, 

74 m. amžiaus, žuvo automobilio 
nelaimėje birželio 28 d ; va
žiuojant iš Floridos, prie Wind-
soro sprogo padanga ir auto
mobilis išėjo iš kontrolės. Ve
lionė buvo kilusi iš Žemaitijos, 

x Antanas Bramanas, Wor-
cester. Mass.. Liet. Bendruome
nės darbuotojas, "Draugo" ben
dradarbis - korespondentas, pa
rėmė mūsų spaudos darbus au
k a Dėkojame. 

bet didžiąją savo gyvenimo dalį 
Springs valdyba dažnomis pro- p r a l e i d o Panevėžyje. Velionė 
gomis paremia savo dienraštį. r e i S k ė g i ^ 0 ^ ^ ^ veikloje, 
Ir dabar atsiuntė 10 dolerių }javo § a u l ė 
auką. Ačiū. 

x Irena Rimavičius, gyv. 3240 
West 65th Place. sėkmingai iš
laikė Ulinojaus valstybinius eg
zaminus pardavinėti nekilnoja
mą turtą ir pradėjo dirbti Bell 
Realty. 6455 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, Dl. Tel. 778-2233 arba 
434-1980. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SEMINARUOS REKTORIUS 

Ilgą laiką gyveno 
Toronte, dalyvaudama Ben
druomenės ir moterų veikloje. 
Iškilmingai palaidota i š Lietu
vos Kankinių šventovės Šv. 
Jono liet. kapinėse. Pamaldas 
laikė vysk. A. Deksnys su kun. 
J. Gasiūnu, šeimos bičiuliu, ir 
kun. P. Ažubaliu. Liko vyras 

viskas gerai, nes aš didžiuo
juos, kad esu lietuvis. 

Aš priklausau tautinių šokių 
grupei, kartu su savo seserimi 
Aldona. 

Aš labai myliu Lietuvą ir 1 
daug apie ją galvoju. A š kovo
siu už Lietuvą, kad ji vėl galėtų 
atgauti laisvę iš komunistinės į 
Rusijos. A š parašiau laišką J. | 
A. Valstybių Prezidentui Carte-; 

riui, prašydamas, kad jis pagel
bėtų mums prieš Rusiją. Jis 
man atsakė. Jis rašė: "Aš pa-
vartosiu visą savo turimą galią 
priminti pasauliui apie paverg-; 
tų tautų teises, tokių kaip Lie-' 
tuva". 

Kęstutis Pauliukonis, 
Rochesterio lit. m-los mokinys. 

("Phmksna"). 

6 skyr. mokinys. 

Visa gamta atgyja po žiemos 
miego. Ypač gražūs beržai su . 
mažais, smulkiais lapeliais iri 
kabančiais žirginiais. Dabar 
yra pati gražiausia žaluma 
Atėjus vasarai, ji pasikeis. 

Po beržu žolytę skina mažas. 
kiškelis. Jo kailelis švelniai j 
rudas su juodu, balta uodegy-
tė. Staiga atsitupia ant pasku-
tiniųjų kojyčių ir klausosi šla
mėjimo. Man kyla mintis, kaip 
jis išsilaikė, kuo maitinosi šią 
baisią žiemą... 

truputį lenktas. Prisimenu in
dėnų mitą, kodėl varnos yra 
juodos. Kartą, labai seniai, de
gė visas pasaulis. Tada dar 
visi gyvuliai ir paukščiai buvo 
balti. Daug jų pasislėpė nuo 
gaisro. Tie, kurie nespėjo pa
sislėpti, nuo dūmų liko juodi 
Jų tarpe ir varna pajuodo... 

Viktorija Kučaitė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

V m kL mokinė. 

PIEŠTUKAS IR SĄSIUVINIS 

Pieštukas ir sąsiuvinis gyve
no pas berniuką, kurio vardas 
buvo Jonas. Jis buvo labai ne
tvarkingas. 

— Oi! Man galvą ir koją 
skauda! — verkia pieštukas. 

— Kodėl tau skauda? — pa
klausia sąsiuvinis. 

Tas netvarkingas berniu
kas rašė tiek daug su mano ko
ja ir padarė daug klaidų, mano 
galva turėjo viską ištrinti, — 

Piešė Lina Sliažaitė, Marąuette 
Parko lit_ m-los 3 sk. mok. 

atsakė pieštukas. „" 
— O ką apie mane? — pa

klausė sąsiuvinis. 
— O ką? — klausė pieštukas. 
— Aš visą dieną buvau lame 

karštame portfelyje ir vaikai 
mane mėtė po visą klasė. Ma
no galva labai sukosi, — atsa
kė sąsiuvinis. — A š esu pilnas 
prirašytas, o tu esi mažas. 

Tada atėjo Jono mama, pa
ėmė sąsiuvinį ir pieštuką ir įdė
jo į stalčių. Ten jie gyveno 
ramiai ir švariai. 

Nida Marcinkevičiūtė, 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 

Clevelande 6 sk. mokinė. 

GANDRAS 

Miške kilo gaisras. 

Piešė Vida Urbaitė, Dariaus Girėno lit. m-los 4 sk. mok. 
KARTA PAVASARĮ 

Sėdžiu minkštoje kėdėje 

Kard. Cody nauju Mundelein teisininkas Kęstutis Grigaitis, 
seminarijos rektorium vieton į dvi dukros ir sūnus su šeimo-
vyskupus pakelto kun. Murphy mis. 
paskyrė kun. James Keleher, — Pasaulio l i e tuv iu Jaunimo 
47 m., ligšiolinį Quigley mažo- sąjungos Montrealio skyriaus 
šios seminarijos (Western gat- atstovai Linas Plečkaitis ir Li-

x Putnamo seselių vienuoly- vėj) rektorių. Ouigley semina-jnas Staškevičius surengė ke-j | 
no statybai po 100 dol. ankojo rijos nauju rektorium paskirtasI lionę dviračiais į Pasaulio Lie-
sekamtieji: Petras ir Antanina kun. Gerald Kicanas, 35 m., ligi tuvių Dienas Toronte, norėdami, 
Indreikai. Juozas ir Petronėlė šiol buvęs tos mokyklos vice- sutelkti lėšų būsimam lietuvių 

rektorius. 

plėtėsi vis arčiau miesto. Namai 
pradėjo degti. Ant vieno sto
go buvo gandras su savo vai
kučiais. 

Kai pamatė šį gaisrą, gand
ras bandė vaikus iš lizdo kaip 
nors išgelbėti, nes vaikučiai 
dar nemokėjo skristi. 

Gandras bandė savo snapu 

ir 
I žiūriu pro langą. Aš matau tul-

Didėjo ir pgg darželyje. Jos yra vienos 

KODĖL AS NORĖČIAU 
PAMATYTI LIETUVA* 

Visi žmonės sako, kad Lietu
va yra labai gražus kraštas, 

jį pamatyti. 

iš pirmųjų pavasario gėlių. Žiū
riu į jų žiedus ir prisimenu 
poetą K. Binkį. "Raudonos, 
margos, gelsvos, baltos, pra
žydo tulpės visos kartu..." Šiais 
metais pavasaris yra labai šal
tas, todėl ir tulpės ilgiau išsi
laiko. 

Netrukus mano žvilgsnis už-

Išeinu į lauką. Kaimynas jau' 
kasa žemę ir ruošia daržą. Šio'. 
mėnesio gale bus galima sodinti Todėl aš norėčiau 
daržoves. Jo darže auga daug M n o r ėčiau nuvažiuoti į Lietu-
braškių. Man patinka balti v o s ^ t i n e yilnių. Norėčiau 
braškių žiedai. Panašius, ma- j aplankyti Aušros Vartus ir Ge-
žesnius, žiedus matau ūkyje paš
laitėse augant. Mama jas vadi
na žemuogėmis — tai laukinės 
braškės. Skinu jas kartais ša
kelėmis ir pasidarau mažą 
puokštę. 

Ant 
vaiką paimti ir iš lizdo išmesti, griebia sprogstančius medžius, i varna 

medžio nutupia juoda 
Jos snapas stiprus, 

Kinderiai ir Elizabeth Šimkienė. 
Aukas siųsti rėmėjų iždininkui 
P. Pupini, 7022 S. Campbei Ave., 
Chicago. Iū. 00629. (pr.). 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba ragina vi
suomenę gausiai dalyvauti Pa
vergtų Tautų Savaitės šventės 
iškilmėse Daley Plaza šį penk
tadienį ir šeštadienį. (pr.). 

X Sumažintos kainos dides
nio pajėgumo Emerson Qnn-t 
Kooi vėsintuvams. Gradinskas, 
2512 W. 47 St. Tel. 376-1998. 
Atd. 9—6; pirm. ir ketv. 1 2 - 6 . 
Sekm. ir treč. užd. (sk.). 

X Tatman DHikatenų parduo-
tuvė, 2824 We*t 69th S t TH. 
434-9766. Gaunamas lietuviško 
skonio maistas kiekvieną dieną 
nuo 8 vai. r. iki 8 vai. vak. Sa
vininkai Kupcikevičiai. (sk.). 

DEMONSTRACIJŲ KAINA 
Poros dešimtų nacių demon

stracija sekmadienį Chicagos 
miestui kainavo apie 170,000 dol. 
— tiek reikėjo išmokėti polici
jai. Ir tai yra nuostolis mo-^.^08111 
kesčių mokėtojams. Apylinkės 
tavernos buvo užsidariusios — 
to jos buvo policijos paprašy
tos. Savininkams irgi iš to bu
vo nuostolių. 

jaunimo kongresui V. Vokieti
joje. 

— Pasaulio lietinių dienos 
proga labai daug tautiečių iš 
įvairių pasaulio kraštų aplankė 
"T. Žiburius" Anapilio sodybo
je. Visi domėjosi laikraščio 

CHICAGOS PARKAI 
Chicaga turi daug parkų, ku 

r\ų bendras plotas sudaro 7,300 

— Simas Kudirka su savo 
šeima ir vertėja Rima Mironiene 
buvo atvykęs savaitgaliui į 
Torontą, dalyvavo P L dienose 
ir platino naują savo knygą 
anglų kalba. Daug kas ją įsi
gijo ir gavo autoriaus įrašą. 

— Beveik visi Toronto lietu-
akrų. Tik kai kuriais parkais j viai turėjo svečių i š kitų miestų 
neleidžia žmonėms naudotis pa- ir valstybių. Kaikuriose šei-
plites vandalizmas. Tačiau tūk- mose viešėjo po 14, 20 ir dau-
stančiui gyventojų išeina 2.2 ak- giau svečių bei viešnių. Tuo 
rai parkų, ir tai yra vienas ma- būdu lietuvių skaičius Toronte 
žiausių procentų tarp JAV praėjusį savaitgalį buvo padvi-

, miestų. 1 gubė jęs. Galima ir pašokti iš džiaugsmo, kad prasideda vasaroR atostogas Nuotr. Algtnto Grtgattto 

dimino pinį. 
Aš norėčiau nuvažiuoti į 

Klaipėdą, pamatyti Lietuvos di
džiausią uostą. Aplankyti Pa
langą ir Neringą. Prisirinkti 
gintaro, išplauto iš Baltijos 
jūros. Norėčiau aplankyti gra
žų Zarasų kraštą, kur yra daug 
ežerų. 

Norėčiau aplankyti Trakų puį. 
Norėčiau aplankyti savo tėvų 
tėviškę. Tik žinau, kad tai 
įvykdyti sunku, nes Lietuva yra 
užimta rusų ir po Lietuvą lais
vai važinėti negalima 

Aušra Jasaitytė, 
Marąuette Parko lit. mokyklos 

V skyr. mokinė. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Kad buvai jaunas, tai būsi ir 
senas. 

• 
Kiek žmogaus, tiek ir vieko 

(jėgos, stiprybės). 
• 

Kiek žmogaus, tiek ir proto. 
• 

Iš dantų pažinsi metus. 
• 

Apie griežlę, Lietuvos paukštį 
Miežiškiuose taip sakydavo: 
"Kris, kris, trys, trys". 

O radviliškiečiai: 'Trys, trys, 
trys!" 


