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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) 

Teisinas nutarė Angelę Rama
nauskaitę pripažinti kalta su
laužius "Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės ir mokyklos — nuo 
Bažnyčios" įstatymą ir pagal 
BTSR BK 139 str., 1 d. nubausti 
pinigine bauda — 50 rub. valsty
bės naudai. Įsigalėjus nuospren
džiui, panaikinti ' įpareigojimą 
Ramanauskaitei neišvykti iš gy
venamosios vietos. 

Daiktinius įrodymus — religi
nio turinio literatūrą atiduoti 
Baltarusijos TSR Teisingumo 
ministerijai kriminalistiniam mu
ziejui; daiktus, neturinčius ryšio 
su religija, grąžinti Ramanaus
kaitei. 

Teismo nuosprendį laike 7 pa
rų nuo nuosprendžfc paskelbi
mo galima per Astravo liaudies 
teismą apskųsti Gardino srities 
teismui. 

Teismas taip pat nutarė už ad
vokato Savičiaus gynybą iš Ra
manauskaitės išreikalauti 30 rub. 

Perskaitęs nutartį teisėjas pa
klausė: 

— Ramanauskaite, jums su

prantamas nuosprendis? 
— Ną nesuprantamas. 
— 50 rub. bauda už nusikalti

mą ir 30 rub. gynėjui! 
Perskaičius nuosprendį, teisė

jas staiga su didžiausia neapy
kanta suriko: 

— Greičiau apleisti salę! Byst-
ro! 

Išėję į lauką vieni sveikino Ra
manauskaitę, kiti tiesė pinigus 
baudai sumokėti, o milicija ragi 
no visus eiti tolyn. Susirinkę 
šventoriuje, prie uždarų bažny
čios durų (Astrave bažnyčia yra 
prie pat teismo pastato), visi su 
giedojo "Marija, Marija". Aplink 
šventorių zujo saugumiečiai, 
pilni baimės, kad neįvyktų kokia 
nors demonstracija. Gatvėje teis
mo dalyviai sudainavo "Lietuva 
brangi, mano Tėvynė". Praei 
viai sustodavo, nesuprasdami, ko
kia proga jų padangėje skamba 
seniai girdėta lietuviška daina. 

Angelės Ramanauskaitės teis
mas, tai bandymas sukliudyti re
liginei minčiai ir lietuviškumui 
pasiekti Baltarusijos lietuvius. 

(Pabaiga) 

Islamo valstybės 
pasmerkė Izraelį 

Siūlo pasmerkti Maskvą ir Washingtoną 

Naujasis valstybės sekretorius Edmund Muskie Austrijoje susitir.ka kitų valstybių aukštuosius diplomatus, su kuriais 
ateityje jam teks dažnai susitikti. Iš kairės: Jungtinių Tautų gen sekretorius Kurt VValdheim, Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Hans Dietrich Genscher ir Britanijos — lordas Carringtonas. 

NAUJAS LIETUVOS 
POGRINDŽIO LEIDINYS 

Užsienį pasiekė naujas pogrin 
džio leidinys iš Lietuvos "Pasto
gė" Nr. 1 (pirmas). "Pastogė" 
yra skiriama tiem, kurie nori 
laisvai kurti", rašo žurnalo leidė
jai įžanginiame straipsnyje... 
"Būti laisvu — tai tokia pat na
tūrali žmogaus būsena, kaip ir 
kvėpuoti. Ir smaugiamam nerū
pi teoriniai samprotavimai. Jis 
nori vieno — giliai įkvėpti, kvė
puoti..." Būti laisvu meno žmo
gui — tai ne tik mesti iššūkį 
išorinei cenzūrai, bet visų svar
biausia nugalėti savyje klastin
giausią menininko priešą — vi
dinį cenzorių, daugeliui mūsų 
jau įdiegtą, kontroliuojantį kū
rinio gimimą dar pasąmonėje. 
Gyvai, dinamiškai kultūrai — ra 
šo "Pastogė" — yra svarbu ne 
galutinis rezultatas, ne objekty-
vacija, o kultūrinis nusiteikimas, 
valia kūrybai, galingas kūrybi
nės įtampos aktas. Anonimišku
mas, pasitraukimas į savo kūTi-
nio šešėlį — ne bėda, o greičiau 
jaunos kultūros tikrumo požy
mis — nežinomi buvo viduram
žių katedrų statytojai, beveik 
nežinomas savo amžininkams 
buvo ir mūsų Daukantas. "Pašto 
ged" rūpi suteikti pastogę tiem. 
kurie nori nevaržomai kalbėti ir 
kurti... Pastogė neapsiriboja ko
kiais nors iš anksto nustatytais 
ideologiniais ar sroviniais rė
mais, kviesdama visus... Pastogė 
yra atvira visiem, kas jaunas ne 
tik amžiumi, visiem, kuriem rū
pi Lietuva..." 

Pirmajame "Pastogės" nume
ryje yra pateikiamas prieš kele
tą metų nužudyto poeto Mindau
go Tamonio straipsnis "Esame" 
ir keletas jo eilėraščių. Minėda
mas Tamonio tragiškos mirties 
trečiąsias metines, žurnalas taip 
straipsnį baigia: "Mindaugas Ta 
monis ir Romas Kalanta, ir tie, 
kurie bus po jų, — tai stulpai, 
žymintys pokarinės jaunosios 
Lietuvos nueitą kelią. Jie — tai 
mes, jie mūsų. ir mūsų — visiem 
laikam". Knygnešių atminimui 
leidinyje yra skirtas Vincento 
Rimšos rašinys "Juodosios 
žvaigždės". Poetas Mykolas Ši
laitis pateikia keturis eilėraš
čius.. Leidinys supažindina skai

tytojus su prancūziškai rašiusiu j 
žymiuoju lietuviu poetu Oskaru j 
Milašium. Pateikiamo Algio Ga- Į 
linio studijos apie Milašių pirmo- Į 
ji dalis ir paties Milašiaus kūri
nių pavyzdžiai. Paskutiniuose 
puslapiuose "Pastogė" skelbia 
Juliaus Guobos atvirlaiškį Ro
mualdui Granauskui. 

Amerikoje dar kils 
bedarbiu skaičius 

Washingtonas. — JAV ekono
mistai sutinka, kad ekonominis 
atoslūgis jau prasidėjo, jis dar 
gali didėti. Prezidentas Carteris 
paskutinėje kalboje išreiškė vil
tį, kad recesija bus trumpa ir 
švelni, tačiau ekonominiai ženk
lai rodo, kad ji bus kieta ir gali j min. kasdien septyniomis Sovie-

užsibaigti tik ateinančių metu pra- j tų Sąjungos musulmonu kalbo-
džioje. i mis, tačiau lesu ir ta--;autojų sto-

JAV radijo bangos 
pasiekia Iraną 

Washingtonas. — P>; amerikie
čiu įkaitų pagrobimo Irane ir 
ypač po sovietų invazijos Afga
nistane buvo sustiprintos Radio 
Liberty ir Voice of America prog
ramos persu ir kitomis kalbomis. 
Radio Liberty transliavo po 32 

Irano išeivių 
sukilimo planai 

Islamabadas. — Pakistane vyk 
tančioje 38 musulmonų valstybių 
užsienio reikalu ministeriŲ konfe
rencijoje Iranas pasiūlė pasmerk
ti abi „didžgalybes" :Sovietų Są
jungą už Afganistano invaziją ir 
Ameriką už 'karo laivu sutrauki-
mą prie Persų įlankos ir Indijos 
vandenyne. Konferencijoje pilna
teisiu nariu dalyvauja ir Palesti
nos Laisvinimo organizacija, todėl 
nemažai laiko musulmonų šalių 
debatuose skiriama ir Palestinos 
reikalams. 

Konferencijoje pasiūlytos rezo
liucijos grasina nutraukti diplo
matinius ryšius su tomis valsty
bėmis, kurios pripažins Jeruzalę 
Izraelio sostine. Musulmonų ša
lys šiuo grasinimu atsiliepė į Iz
raelio parlamento planą paskelb
ti Jeruzalę, kurios rytinė dalis te
ko Izraeliui po 1967 metu karo, 
žydų amžina, nedaloma sostine. 
Islamo valstybių konferencijos 
užsienio reikalų komitetas pasiū
lė reikalavimą Jungtinėms Tau
toms, kad jos pasmerktų Izraelio 
elegesį Jeruzalėje ir pravestų Iz-

Londonas. — "Sunday Times" 
laikraštis paskelbė pasikalbėji
mą su Irano išeiviais. Jie pra
neša, kad planuojama Irane nu- j r a e į iu į tarptautines sankcijas 
versti revoliucinę valdžią, paša-j p i r m a dienį dėl Jeruzalės pa
imant ajatolą Khomemį. Irano j k i b i m o sostine pasisakė ir Egip-
kanuomenėje esą dar daug ša- t o p r e z identas Anwar Sadatas. Mi-

Minėti ekonominiai ženk
lai yra šie: vartotojų prekių maž-

ka privertė'tas transliacijas nu
traukti. Radio Liberty jau nuo 

Malonus Brežnevo 
laiškas ajatolai 

Maskva. — Pirmadienį So
vietų Sąjungos prezidentas L. 
Brežnevas pasiuntė telegramą 
Irano revoliucijos vadui ajato
lai Kbomeiniui. Tą dieną su
kako 60 metų nuo Sovietų Są
jungos - Irano diplomatinių ry
šių užmezgimo. Brežnevas pra
nešė ajatolai, kad sovietų liau
dis simpatizuoja iraniečiams jų 
kovoje prieš "imperializmo in
trigas". Rašte iraniečiai vadi
nami drąsiais kovotojais, kurie 
turi atsispirti kolonializmo pa
stangoms išnaudoti Irano že
mės turtus. Brežnevas palinkė
jo Iranui sėkmės ginant savo 
nepriklausomybę, teritoriją ir 
suverenumą. 

Uganda sudarė 
naują vyriausybę 

Kampala. — Ugandoje prezi
dentą pašalinusi karinė komisi
ja sudarė naują ministerių ka
binetą iš 24 asmenų. Premjeru 
pasivadino karinės komisijos 
pirmininkas ir buvęs darbo mi
nisteris Palo Muwanga. Jis 10 
ministerių pasilaikė iš buvusio 
prezidento Godfrey Binaisa vy
riausybės. 

Naujoji vyriausybė laukia iš 
Tanzanijos sugrįžtant buvusio 
prezidento Miltono Obotes, ku
ris išeivijoje gyvena, nuverstas 

I diktatorius Idi Amino, jau de-
įVynerius metus. Kol jis sugrįš, 
j prezidento pareigas eis trys as-
: menys, kurių pavardės neskel-
1 biamos. Pasikalbėjime su Reu-
Įterio agentūra naujasis premje-
jras pareiškė, jog, galimas daik

tas, nuverstas prezidentas Bi
naisa dar bus teisiamas. 

meninis pardavimas, palyginus su j 1950 m. siuntė žinių ir komen-
sausio mėnesiu, nukrito 5.3 nuoš. 1 tarų programas į visas Sovietų 
Sears bendrovė paskelbė pirma- j Sąjungos dalis. Stoties žiniomis, 
dienį, kad per pirmąjį šių metų j apie 2.5 nuoš. sovietų musulmo-
ketvirtį bendrovės pelnas suma- Į nų gyventojų Centrinėje Azijoje, 
žėjo 61 nuoš. Privačių namų sta
tyba nukrito 28.2 nuoš. Tas pa
liečia ne tik statybos darbininkus, 
bet ir statybos medžiagų pramo
nę. Naujų automobilių pardavi
mas nuo sausio mėn. nukrito 
29.7 nuoš. Jei pirkimas vyks to
kiu tempu per ištisus metus, nau
ju automobilių bus parduota 
tarp 6 ir 7 milijonų. Japonijos 
paskutinieji spėliojimai tvirtina, 
kad Japonijos įmonės pagamins 
ir parduos 11 mil. automobilių 

Gamybos ir pareikalavimo su
mažėjimas jau atsiliepė bedarbiu 
skaičiaus didėjimu. Jei sausio 
mėn. Amerikoje buvo 6,425,000 
bedarbių, tai šiuo metu jų yra 
jau 7,265.000. Padidėjimas siekia 
13.1 nuoš. 

Prokuroras tiria 
riaushi priežastis 

Miami. — Valstybės proku
roras Civiletti atvyko į riaušių 
nusiaubtą Miami miestą ištirti 
neramumų priežasčių. Suvažia
vę žymūs Amerikos juodųjų 
veikėjai, kaip buvęs ambasado
rius Andrew Young. čikagietis 
"Push" organizacijos vadas 
Jesse Jackson ir kiti patyrė, 
kad vietiniai juodieji nenori su 
jais tartis, jų klausyti. 

Kaltinamų juodojo užmušime 
policininkų išteisinimas, kuris 
sukėlė juodųjų įnirtimą, kelia 
abejonių ir baltiesiems. Iš ke
turių policininkų, 

cho šalininkų, kurie laukia iš
eivijoje gyvenančio generolo 
Ali Oveissi įsakymo sukilti. Ira
ne labai esą lengva suorgani
zuoti 90,000 vyrų armiją, ku
riai vadovautų buvę šacho ka
rininkai. Nežiūrint valymų ir 
įvairių sunkumų, Irano armija 
esanti dar labai stipri, pasiruo
šusi kovai kur jų yra 40 milijonų, klauso 

šios stoties programų. 
Voice of America savo Iranan — J A V Aukščiausias teismas 

siunčiamas programas sustiprino I atmetė dviejų Colorado gyvento-
iš dviejų vai. iki šešių valandų Į Ju skundą, reikalaujantį nuspręs-
per dieną. Sių programų iranie- p k a d buv. prezidento Fordo am-
čiai klausosi, jos pasiekia ir Af- nestija buv. prezidentui Nbconui 
ganistaną bei sovietų Tadžikista
ną. 

Sią stotį irgi spaudžia finansi
niai sunkumai. Stotis transliuoja 
žinias 38 kalbomis ir per savai
tę turi 815 su puse valandų trans
liacijų. Biudžetas vra apie 80 mil. 
dol. 

Amerikoje veikia Irano Laisvės 
Fondas, — organizacija, kuri re
mia buvusį Irano premjerą Bach-
tiarą. Si iraniečiu grupė bandė 
e;auti leidimą transliuoti per 
Voice of America stotį savo biu
letenius ir komentarus, tačiau 
valstybės departamento Irano 
skyriaus vadovas Henry Precht at
metęs fondo pageidavimus. 

neturi galios. 
— Indonezija pakėlė savo naf

tos kainą 2 dol. statinei. 
— Kariuomenės vadovybė Pie

tų Korėjoje uždarė nacionalinę 
asamblėją, paskelbė karo stovį, 
užėmė didesniųjų politinių parti
jų būstines, paskelbė namų areš
tą opozicijos vadui. Studentai P. 
Korėjoje vis dar kelia riaušes, rei
kalauja demokratinių laisvių. 

nisterių kabineto posėdyje jis pa
sakė, kad visi Izraelio naujieji žy
giai dėl ..nedaJlomos" Jeruzalės 
yra nelegalūs. 

Teheranas paskelbė, kad nau
jasis Irano parlamentas susirinks 
savaite anksčiau, kaip buvo skelb
ta, ir pradės posėdžius gegužės 
28 d. Persų jūroje manevravo Tra
no karo laivynas. Viename laive 
pratimus stebėjo prezidentas Ba-
ni Sadras. Manevrai vyko tik 48 
vai. Irano laivynas turi 'kelis mo
dernius, JAV-se statytus karo lai
vus ir 30,000 vyrų. Vieną nai
kintuvą Iranas pirko Britanijoje. 

Irano užsienio reikalų ministe
ris pareiškė Pakistane, kad jam 
visai nesvarbios nei Amerikos nei 
Europos Rinkos paskelbtos eko
nominės sankcijos, tflc sukelian
čios juoką. Amerikai paskelbus 
sankcijas, po keturių dienų Ira
ną kontaktavo 1,200 Amerikos 
biznio bendrovių, siūlydamos sa
vo patarnavimus, pasakė ministe
ris. Biznieriams visai nesvarbūs 

jų vyriausybės nutarimai, pasakė 
Ghotbzadeh, jiems svarbios tilt JŲ 
kišenės. 

Po paskutinio Amerikos karinio 
žygio Irane, kur nepavyko dėl 
helikopterių gedimo išvaduoti 
amerikiečius įkaitus, Irane kur
suoja įvairūs gandai apie kažkur 
pastebėtus lėktuvus, helikopte
rius, nematytas šviesas. Apie jas 
spaudai pranešė pats Irano avia
cijos viršininkas gen. Amir Bah-
man Bagheri. Jo pasiųsti lėktu
vų ieškoti naikintuvai nieko ne
radę. Spaudoje pasirodančias, 
žmones bauginančias žinias pa
smerkė pats Irano kariuomenės 
štabo viršininkas gen Hadi 
Shadmehr. 

Varšuvoje susirikę sovietų pre
zidentas Brežnevas ir Prancūzijos 
Giscard d'Estaing kalbėjosi, da
lyvaujant vertėjams ir užsienio 
reikalų ministeriams, apie 4 vai., 
tačiau bendros nuomonės dėl Af
ganistano sukeltos krizės nerado. 
Abi pusės dar toli viena nuo ki
tos, pareiškė prancūzų sluoksniai. 
Prancūzija, ieškodama dialogo, 
turėjusi uždavinį surasti kelią so
vietams pasitraukti iš Afganista
no. Maskva ieškanti kelio atgal, 
tačiau tik tokio, kuris nepadary
tų sovietams gėdos, neatrodytų 
lyg pasitraukimas, pralaimėjimas. 
Maskva sutiktų paskelbti Afga
nistaną neutraliu, jei kaimyni
nės šalys pažadėtu nesikišti į af
ganų reikalus ir neremtų sukilė
lių. 

Prancūzų susitikimas su sovie
tų vadais nepatikęs VVashingto-
nui, kuriam apie šį pasimatymą 
pranešta vos dieną prieš. 

Olimpinis boikotas 
Londonas. — Dar šešių Euro

pos valstybių sporto organizaci
jos nutarė dalyvauti Maskvos 
olimpiniuose žaidimuose. Austri
jos komitetas 37—9 balsais nu
balsavo dalyvauti. Islandija, Ai 
rija, Belgija ir Švedija dalyvaus. 
Olandijos komitete vyko ilgi gin
čai, pagaliau 49—19 balsų pa
sisakyta už dalyvavimą. Olandų 

kurie suėmei raitelių sporto ir lauko ritulio fe-
nukentėjusį, keli policininkai 
teisme liudijo, kad tikrai jis 
mirė po sumušimo. Policijos 
smurto veiksmai buvę teisme 
įrodyti. 

Minimos ir kitos riaušių prie
žastys. Tarp juodųjų bedarbių 
nuošimtis Miami mieste esąs 60 
nuoš. Prisideda ir naujas ku
biečių pabėgėlių antplūdis, ku
riam juodieji nepritaria. Proku
roras Civūleti pažadėjo išaiš-

deracijos paskelbė, kad jos neda
lyvaus. Airijos boksininkai irgi 
boikotuos Maskvą. 

Burma paskelbė, kad ji nesiūs 
sportininkų j Maskvą. Pranešime 
sakoma, kad taip daroma ne dėl 
politinių motyvų, bet dėl to, kad 

Mirė rašytojas a.a. 
R. Giedraitis - Spalis 

Burma neturi 
ninku. 

įsicilesnių sporti-

kinti visus skundus ir, kur ga
lima, juos patenkinti. 

Hamburgas. Gegužės 14 d. ry
tą Hamburgo ligoninėje mirė a. 
a. Romualdas Giedraitis — R. 
Spalis, rašytojas ir mokytojas. 
Buvo gimęs 1915. X. 11. Baigęs 
"Aušros" gimnaziją Kaune, stu
dijavo literatūrą Vytauto Didžio 
jo universitete ir vėliau Vilniaus 
universitete įsigijo literatūros 
mokytojo diplomą. Aktyviai reiš 
kėši skautų organizacijose, pri
klausė korp! "Neo-Lituaniai" bu 
vo pirmosios Vilniaus un-to Stu
dentų atstovybės vicepirminin
kas. 

Pokario metais įsikūrė Angli
joje, mokytojavo angliškoje gim 
nazi jo je, aktyviai reiškėsi D. Bri 
tani jos lietuvių veikloje, bendra
darbiavo spaudoje. 

Kaip rašytojas pagarsėjo savo 
romanu "Gatvės berniuko nuo
tykiai" (išverstas ir į latvių kal
bą), kum išaugo į trilogiją. Iš 
viso parašė ir paskelbė apie 10 
veikalų. Rankraščiuose liko ir 

daugiau hteratūrmių darbų. 
Pereitais metais sunkiai susir. 

go, buvo gydomas Halifaxo ligo
ninėje, iš kur buvo pervežtas gy
dymui į Hamburgą. Liko žmona 
Angelė Giedraitienė, mokytoja. 

Posėdžiauja vokiečiu 
opozicijos partija 

Berlynas. — Krikščionių de
mokratų partijos metinis suva
žiavimas Vakarų Vokietijoje 
patvirtino, kad partijos kandi
datas į kanclerio vietą yra Ba
varijos konservatorius Franz 
Josef Strauss. Suvažiavime bu
vo iškilęs rūpestis, kad pasku
tiniuose keturiuose provincijų 
savivaldybių rinkimuose parti
ja prarado turėtas pozicijas, už 
jos kandidatus balsavo mažiau 
žmonių. 

Suvažiavimo proga Vakarų 
Berlyno policija pasiruošė at
remti triukšmingas partijos 
priešų demonstracijas, kurios 
nukreiptos ypač prieš kandida
tą Straussą. 

Meksika plečia 
ryšius su Prancūzija 
Paryžius. — Meksikos preziden 

tas Jose Lopez Portillo tris dienas 
tarėsi su Prancūzijos vyriausybe. 
Susitarta plačiai išplėsti abiejų 
šalių ekonominį bendradarbia
vimą, Meksika parūpins Prancū
zijai daugiau naftos, o už tai 
prancūzai padės Meksikai išvys
tyti transportą, telefonų ryšius, 
naftos įmones, kasyklas, plieno, 
žuvininkystės, uostų statybos pra 
monę. 

KALENLX)rUUS 
Gegužės 21 d.: Valentas, Vik

torija, Vaidevutis, Vydminė. 
Gegužės 22 d.: Kastas, Rita, 

Julija, Einantas, Aldona. 
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 75 L, naktį 60 L 

» 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 21 d. 
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Telefonas 476-7089 
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SVEIKINIMAI LSS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMUI 

Mielos Sesės ir Broliai, 

man nepaprastai malonu šį 
suvažiavimą sveikinti oficialiai 
tkaip Lietuvos Generalinė Konsu
le, ir asmeniškai, kaip skautinin
ke. 

•Reiškiu jums, gerbiamieji va-
vai, pagarbą ir padėką už JŪSŲ 
pasišventimą lietuviškos skauty-
'bės veiklai ir idealams. Jūsų glo-

PLB institucijų, vadovybės ir as
menų. 

2. Labai pageidautina, kad 
skautiškasis jaunimas per patyri
mų laipsnių programas, sueigose 
bei stovyklose būtų išsamiau su-
pžaindintas su LB idėja, tikslais, 
darbais ir jos reikalingumu. 

3. Ryšiai su kituose kraštuose 
gyvenančiais lietuviais — taut i 
nei gyvybei ir sąmonei išeivijos 

boję ir ^vadovybėje išauklėta ne- fcfcfj> ^ ^ g y ^ fc u g d y . 
ti yra reikalingas dar mažas žymių visuomenės veikėjų 

bei veiksnių vadų,pavyzdingų lie- jf ,TaT, .1 l i » k ^ _ 
tuvių. Ateičiai reikalingas *H&- k r a š t u o s e gyvenančiais su 

didesnis 
kituose 
tautie

čiais, organizacijomis, bendruo
menėmis jiems įvairiai padedant 
(pvz. — Jaunimo kongresai, kul
tūrinės išvykos ir t . t . ) . 

4. Teikti moralinę paramą se- I 
sems ir broliams dirbantiems ki - | V įdur io rajono tuntininkų-kių su 

dėsnis tokio prieauglio skaičius 
skautijai ir lietuvybės išlaikymui. 
Jis reikalingas Lietuvos laisvės at
gavimo kovotojų gretų papildy
mui ir sustiprinimui. Jūs ir jie 
padėsit Lietuvai atgauti laisvę, 
nuvalyti raudonas pionierių dė- t o s e l i e t u v i § k o s e o rgan izavo* . . 
mes nuo Lietuvos jaunimo 'institucijose, spaudoje, Lietuvių 

Laukime, ateis diena, Uuomet B e n d r u o m e n ė j e i r k t . ( P v z . š ; u o 
Lietuvos jaunimas nebus privers- mĖfm p L R v a l d y b o j e d i r b a p ^ 
tas atsižadėti Dievo ar mylėti b A s g f n i s t e r i a i _ fc A l g i s 
svetimųjų tėvynę. Išlaisvintoje Lie- ^ j . w A n t a n a s ^^aitis, 
tuvoje jis galės garbinti tikrąji G i n t a r a s Aukštuolis, Danu tė 

Korzonienė, Vytautas Kamantas ) . 
Primintina, kad I-jo PLJ Kongre
so pirm. buvo s. fil. A. Zaparac-
kas. Pirmasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. buvo 
v.s. fil. A. Saulaitis. Dabart inis 
PLJS pirm. yra ps . fiL Gin ta ra s 
Aukštuolis ir t . t 

LSS Tarybos pirmininkas v. s. fil. Sigitas Miknaitis atidaro Chicagoje gegu
žės 1-18 d. vykusį LSS Tarybos akivaizdinį posėdį ir JAV Vidurio rajono tun
tininkų-kių suvažiavimą. Nuotr. J. Tamulaičio ! domėjusios posėdžio eiga 

LSS TARYBOS POSĖDIS CHICAGOJE 
Praėjusį savaitgalį Chicagoje, 

Jaunimo centre, vyko LSS Tary
bos akivaizdinis posėdis ir JAV 

Dievą, mylėti savąją Tėvynę ir 
dirbti su savuoju artimu. Tai 
įvyks kai laisvoje, nepriklausomo
je Lietuvoje vėl bus atgaivinta Lie 
tuvos SkautŲ Sąjunga. 

s. Juzė Daužvardienė 
Lietuvos Generalinė 

Konsule Chicagoje 

• 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vardu broliškai sveikinu LSS 
Tarybos akivaizdinį posėdį ir t 
JAV Vidurio rajono tuntininkų 
suvažiavimą, linkėdamas darbin
gų posėdžių ir geriausios sėkmės. 

Šia proga noriu iškelti keletą 
minčių jūsų svarstymams, disku
sijoms ir nutarimams: 

1. Yra reikalingas glaudesnis 
ir artimesnis ryšys tarp LSS ir 

važiavimas. Turint ribotą plotą, 
Skautybės Kelias šioje laidoje ap
žvelgs LSS Tarybos posėdžius, o 
ateinančios savaitės — JAV Vi
durio rajono tuntininkų-kių su
važiavimą. 

Dvi dienas trukęs LSS Tarybos 
akivaizdinis posėdis LSS Tarybos 
Pirmijos buvo šauktas su tikslu 

te, savo pajamas 200 dol. paskyrė 
papildyti savo anksčiau įsteigta į Vo mėn. 
J. Butėno vokalinio konservato-1 ligoninėje 

susitikti, pabendrauti, diskutuoti 
sąjungos reikalus, aptarti ir nu
statyti sąjungos gaires. 

Padėčiai sąjungoje nustatyti 
buvo remtasi LSS pareigūnų pra-
ešimais, o esamų problemų spren
dimo ieškant, išklausyta iš anks
to tam pasiruošusių prelegentų 
diskusinių temų, kurias svarstant 

SKAUTININKAS SAULAITIS 
GRĮŽl A NAMO 

Sunkios ligos ištiktas v.s. An
tanas Saulaitis, sr. nuo š.m. ko-

PLB pagrindinis tikslas šiuo 
metu yra: padėti pavergtai lie
tuvių tautai atgautį laisvę ir vals
tybinę Lietuvos nepriklausomy
bę- Lietuvių išeivijos tarpe išlai
kyti ir ugdyti tautinį gyvast ingu, -
rri4 ir gilų tautinį sąmoningumą. 
T o siekiame visi LSS ir PLB na
riai. 

s. fil. Vytautas Kamantas, 
PLB valdybos pirmininkas 

LS SESERIJOS VIENETU 
VADOVĖMS 

Šiuos metus Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybė paskelbė jau
nųjų vadovų metais. L.S. Seseri
ja ta proga skelbia konkursą, ku
riame galėtų dalyvauti visos 
skautės. 

Konkurso taisyklės 

Konkurse gali dalyvauti visų 
vienetų skautės, užsiregistravu
sios ir užsimokėjusios nario mo
kestį už 1980 metus. 

Konkurso vardas — Kelionė su 
daina. 

Konkurso dalyvės skirstomos į 
dvi grupes: 1. Skautės, 2. prity
rusios skautės. 

Konkurse dalyvaujama skilti
mis, kaip jos vienete egzistuoja, 
o ne specialiai konkursui sudary
tomis. 

Vienetų vadovės užregistruoja 
norinčias dalyvauti skiltis iki š. 
m. birželio 15 d. (kad žinotu
me, kiek konkurso kopijų viene
tui atsiųsti). 

Registruojama šiuo adresu: 
Daiva Gausienė, 7800 S. Massa-
soit, Burbank, 111. 60459. 

Konkursas pradedamas š. m. 
spalio 1 d., o baigiamas 1981 m. 
kovo 4 d. (pašto antspaudas). 
Skiltis savo atliktus darbus siun
čia tiesiog Daivai Gausienei. 

Skaučių ir prityrusių skaučių 
darbai bus vertinami atskirai. 
Laimėjusioms skiltims bus duo
damos piniginės premijos. 

Skautės: I vieta — '100 dol., II 
vieta — 60 dol. 

Prityrusios skautės: I vieta — 
100 dol., U vieta —60 dol. 

Taip pat bus duodama po vie
ną premiją (10 dol.) už kiekvie
ną geriausiai atliktą punktą. 

Konkurso įvertinimas bus pa

skelbtas iki 1981 m. balandžio 
30 d. 

Skiltys, siųsdamos savo darbus, 
naudoja slapyvardį, o į atskirą 
voką įdeda vietovės, vieneto 
(tunto, vietininkijos, atskiros 
draugovės) ir skilties vardus. 

Konkurso vertinimo komisiją 
sudaro: 

s. Albina Ramanauskienė — 
pirmininkė 

s. Dalia Dundzilienė 
s. Daiva Gausienė 
s. Ilona Laučienė 
v.s. Juozas Vaišnys, S J. 
Konkurse dalyvaujančioms 

skiltims dirakime sėkmės! 

L.S. Seserijos vadija 

VYDŪNO JAUNIMO F O N D E 

Metinis VJF direktorių posėdis 
įvyko Čikagoje. Buvo priimta 
metinė apyskaita, praėjusiais me
tais fondas turėjo 14,344.88 dol. 
pajamų ir 12,219.55 dol. išlaidų. 
Šios palyginamai didelės sumos 
jaunimo reikalams yra išmoka
mos iš labai mažų atsargos kapita
lų. Iš viso VJF jau yra išmokėjęs 
144,688.36 dol. jauniems lietu
viams ir mažai organizacijoms. 
Pagrinde VJF teikia paskolas stu
dijuojantiems lietuviams studen
tams, bet remia ir kitus jaunuo
menės darbus. 

Posėdyje buvo išrinkta naujas 
fondo Tarybos prezidiumas: 
pirm. dr T. Remeikis, pirm. pa-
vad. R. Dirvonis ir sekretorė R. 
Lukienė. Valdyba liko ta pati: 
pirm. V. Makūnas, pavad. D . Kor
zonienė, ižd. V. Garbonkus, sek-
ret J. Variakojienė, reikalų ved. 
K Ambutas. Fondo veikla bus tę
siama toliau ir tikimasi lietuviš
kos visuomenės paramos. 

Solistė L. Stepaitienė, p o pavy
kusio koncerto Los Angeles mies-

rijos studentų stipendija. Sia sti
pendija yra pasinaudojusi viena 
konservatorijos studentė ir jau 
grąžino atgal Dabar ja gali pa
sinaudoti kiti konserpatorijų stu
dentai. Prašymus priima VJF 
valdyba. 

Anglijoje gyvenančio rašytojo 
R. Spalio knygos "Gatvės berniu
ko nuotykiai" antroji laida yra 
visiškai išparduota ir užsakymai 
nepriimami. Ta i retas įvykis už
jūrio 'lietuvių •gyvenime. Knyga 
sukėlė didelį susidomėjimą lat
vių skaitytojų tarpe. Dabar knyga 
yra išversta ir į anglų kalbą, 
kiek sutrumpinta ir paruošta lei 
dimui. Svarstoma knygos leidi 
mas anglų kalba ir ieškomi lei-1 šj 
dėjai. a 

Skautininke S. Gudauskienė. § 
neteko savo vyro teisininko Jo-1 = 
no Gudauskio, kuris mirė po il
gos ligos. Velionis yra ilgą laiką 
dirbęs Lietuvos Teisingumo mi
nisterijos įstaigose ir vadovavęs 
Teisingumo ministerijai. Velio
nio prisiminimui ir pagerbimui 
sk. S. Gudauskienė paaukojo Vy
dūno Jaunimo Fondui 400 dol. 
Tai jau nebe pirma stambi jos 
auka jaunimo reikalams. Stam
besnėmis aukomis dar prisidėjo 
J. ir E. Vilučiai, L. ir J. Pečiū-
rai, G. i r L. Butikai VJF jų au
kas labai vertina ir panaudos lie
tuviško jaunimo reikalams. 

Šių metų lituanistinė stovykla 
prie Kento universiteto įvyks 
bendra tvarka ir šią vasarą. Apie 
tai jau yra skelbta spaudoje. VJF 
valdyba ragina jaunus studentus 
minėtais kursais pasinaudoti. 
Jiems bus teikiamos negrąžina
mos stipendijos. Taip pat duoda
mos ir paskolos studijų reikalams. 
Rašyti VJF valdybos adr.: Vydū
nas Youth Fund, proc. V. Mikū-
nas, 3425 3425 W. 73rd St., Chi-
cago, IL 60629. Paskolos yra tei
kiamos visuose kraštuose gyve
nantiems lietuviams. 

14 d. buvo gydomas 
Waterbury, Conn. 

Tarybos narių lūpomis buvo iš
reikštos sąjungoje įvairiais reika
lais susidariusios nuomonės ir pa
žiūros. Posėdžiuose siekta ne sku
boto sprendimo ir nutarimų, bet 
ieškota periausių pasiūlymų įvai
rių problemų išsprendimui. Šio 
suvažiavimo tikslas buvo patirti 
nuomonės'ir siūlymus, 'kad nau
dojant jas kaip išeities tašką ir 
nuodugniai išstudijavus būtų ga
lima paruošti metmenis raciona
liam sprendimui. Posėdžio prog
rama buvo paruošta LSS Tary
bos Pirtnijos. 

Posėdyje dalyvavo su balsavi
mo teise — LSS Tarybos nariai. 
Patariamuoju balsu — LSS Gar
bės teismo nariai, LSS kontrolės 
komisijos nariai, LSS šakų gar
bės gynėjai, kiti LSS pareigūnai. 
Asmeniškai dalyvavo beveik visi 
JAV ir Kandoje gyvenantys LSS 
Tarybos nariai, trūko užjūriuose 
gyvenančių. Abi dienas posėdyje 
dalyvavo daugiau 30 asmenų, ku
rių 22 su balsavimo teise. Taip 
pat ir nepastovus skaičius stebėto
ju, kurių dauguma buvo LSS Se
serijos vadijos narės, gyvai susi-

Daly-
bauti buvo pakviesti ir skautiš
kos spaudos atstovai bei Margu
čio radijo programos vedėjas. 

LSS Tarybos ir tuntininkų-kių 
suvažiavimą globojo JAV Vidurio 
rajono vadas ir vadija. Jiems te
ko rūpintis ūkine dalimi, ypač 
maitinimu, kur nuoširdžion tal
kon įsijungė Chicagos skautinin
kų draugovės narės. 

Šeštadienį, gegužės 18 d., 9 
vai. ryto Jaunimo centre prasidė
jo dalyvių registracija ir pasiruo
šimas posėdžiams. 

9:30 vai. ryto, Jaunimo centro 
kavinėje įvyko iškilmingas LSS 
Tarybos ir JAV Vidurio rajono 
tuntininkų-kių suvažiavimo ati
darymas, kuriam vadovavo rajo
no vadeiva s. fil. Romas Rupins-
kas. Laikantis nustatyto protokolo, 
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Šiuo metu gydosi terapijos ligo
ninėje VVallingford, Conn. iš ku
rios gegužės 23 d. •grįš į savo na
mus, kur slaugotmas sūnaus v.s. 
kun. Antano ir dukros ps. fil. Ma
rytės tęs fizinę 'bei kalbos terapiją. 
Plačioji LSS šeima linki mielam 
skautininkui sveikti, stiprėti ir 
vėl grįžti prie letuviškos skauty-
bės darbo, kuriam nesuskaito
mas savo gyvenimo valandas yra 
atidavęs ir ligoje nenustoja jos 
rūpesčiais gyventi. 

buvo įneštos vėliavos ir sugiedo
tas Lietuvos himnas. LSS evangeli 
kų dvasios vadovas v.s. kun. An-
sas Tralas sukalbėjo invokaciją, 
o trumpa gilios minties žodį ta
rė LSS katalikų dvasios vadovas 
s. kun. Pranas Garšva. Suvažia
vimą šeimininkų vardu sveikino 
JAV Vidurio rajono vadas v.s. 
Zigmas Jaunius ir posėdžių atida
romąjį žodį tarė LSS Tarybos 
pirmijos pirm. v.s. fil. Sigitas Mik
naitis. 

Suvažiavimo dalyvius sveikino 
ir dalyvavę atidaryme svečiai — 
Lietuvos Generalinė konsule Chi
cagoje s. Juzė Daužvardienė, Pa-
saluio Lietuvių Bendruomenės 
picm. s. fil. Vytautas Kamantas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos pirm. ps. fil. Gintaras Aukš
tuolis, Ateitininkų Federacijos 
vado įgaliotas sveikino dr. Petras 
Kisielius. Raštiški sveikinimai 
gauti iš Chicagos skautininkų-
-kių Ramovės, Lietuvos Vyčių or
ganizacijos pirm. Skabeikio ir LB 

(Nukelta į 5 pusi.) 

iniHiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinimiuiiiiniiiin 
S 0 P H 1 E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

lietuviu kaina: nuo pirmadienio iii 
penktadieniu perduodama nuo 4:00 
vai. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stoti, šeštadieniais ir sekma
dieniais rr.:o S:3o iki 9:30 vai. ryto. 

Telet. 434-2413 
1490 A M . 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, BLL. 60629 

illllllllllllllllllimillllllllllllllliuilliuuill 

Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLATTIS 
m 

VINCAS BRIZGTS 
Teisių daktarai 

2458 W. 6Sth Street, Chicago. OL 
Visi teL 778-8000 

Valandos pagal susitarimą 

giiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiHiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiiiimmiiiiinimiitt 
i1 1 Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai § 
i- s 55 

(žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- : 
pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos. s 

Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- g 

dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida, g 

TERRA - 3235-37 W. 63rd St, Chicago. IL 60629 | 
| TEL. — (312) 434-4660 | 
?iiiHiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, DI 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara ttokiadieniait nuo S *aL ryte l d l t vaL vakare. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto fld 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

NERIJOS T U N T O DĖMESIUI 

Pranešame, kad sekmadieni, 
gegužės 25 d , švenčiant mirusių
jų prisfminimo dieną, Nerijos 
tunto sesėms sueigų nebus. Se
kanti sueiga vyks įprastu laiku 
sekm. birželio 1 d- Ta dieną vyks 
įprastu laiku sekm. birželio 1 d. 
Tą dieną vyks patyrimu laips
nių egzaminai. Birželio mėn. 3 d. 
numatoma įdomi tunto iškyla. 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimą*. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F R E S T O N E TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Sbock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubriemtion. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 591h Strait - Ttl. GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vL ryto iki 4 irai popiet 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va!.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1.00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

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

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 
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Komunistinio režimo aukos 

PABĖGĖLIAI IS KUBOS 
Iš daugelio klaidų, kurias 

JAV-bių politikai yra padarę, 
labai ryškiai išsiskiria jų poli
tika Kubos atžvilgiu. Bet pir
miausia keletas faktų, datų ir 
skaičių apie pa- čią Kubą. 
Ilgus amžius Kuba buvo Is
panijos kolonija. JAV norėjo 
keliais atvejais nupirkti Kubą, 
bet ispanai nepardavė. 1898 m. 
kilo J AV — Ispanijos karas dėl 
Kubos, kurį pralaimėjusi 
Ispanija atsisakė nuo savo 
suvereniteto Kuboje. Ameri
kiečiai oficialiai Kubą valdė tik 
ligi 1902.V.20, kada buvo pa
skelbta Kubos respublika. 

Ekonomišku požiūriu Kuba 
yra cukraus, tabako, kavos ga
mybos, pietų vaisių kraštas. 
Tačiau ligi komunistinės revo
liucijos laikų iš 170 veikusių 
cukraus fabrikų 54 proc. savi
ninkai buvo amerikiečiai ir tik 
34 kubiečiai. Negeriau ir ta
bako įmonėje. Suprantama, 
kad tokia padėtimi nebuvo pa
tenkinti plantacijose dirban
tieji kubiečiai, kas išaugino jų 
neapykantą JAV-bėms. Apie 
1940 m. Kubos valdžia atiteko 
seržantui Batistai, kuris sten
gėsi įvedė autoritetinį rėžimą. 
Jis įvedė nemaža ekonominių 
pagerinimų, bet 1944 m. pra
laimėjo rinkimus, tačiau 1952 
m., sukilimu vėl laimėjo val
džią ir įvedė diktatūrinį rėži
mą. 

Amerikai nepatiko Batistos 
rėžimas ir jos politikai bei žval
gybos įstaigos rėmė prieš Batis
tą nukreiptus judėjimus. Šios 
paramos dėka 1959 m. krašto 
valdžią perėmė Maskvos ir 
Amerikos remiamas komu
nistas Fidel Castro. Matyt eita 
dėsniu "geriau komunistas, 
kaip fašistas". 

Castro buvo ir tebėra Mask
vos įrankis. Jis nėra sava
rankiškas ir turi klausyti 
Kremliaus įsakymų. O komu
nistas ji3 gudrus. Pirmiausia 
nutarė atsikratyti opozicija. 
Nuo kitų komunistinių dikta
torių, skyrėsi tuo, kad jis nesis
tengė masiškai kišti į kalėji
mus ir žudyt i k i t a i p 
galvojančius. Jis leido ir pa
tarė jiems apleisti Kubą. Išda
voje per 20 Castro valdymo me
tų Kubą apleido apie 700.000. 
Daugiausia išvažiavimo į JAV-
bes. Po šios emigracijos opo
zicija komunistinei valdžiai 
Kuboje praktiškai negalėjo bū
ti veiksminga, o užsienyje 
gyvenantieji politiniai emi
grantai Castro valdžiai nebe
buvo pavojingi. 1962 m. apie 
1400 kubiečiai emigrantų, 
JAV-bių saugumo įstaigų 
remiami, bandė išsikelti Ku
boje. Tačiau ši invazija buvo 
blogai suplanuota ir JAV pre
zidento nelaiku atšaukta. Taip 
vadinamoje Kiaulių įlankoje 
Castro kariai emigrantus su
ėmė, nuginklavo ir sukišo į 
kalėjimus. Netrukus po to 
Amerikos valdžia padėjo kiek
vieną jų ''išpirkti". Castro vėl 
gerokai uždirbo finansiškai. 

Amerikos paskelbus Kubos 
ekonominę blokadą, kraštas 
negalėjo išsilaikyti. Taigi jis 
pateko į visišką Maskvos pri
klausomybę. Ši aprūpina Ku
bą būtiniausiais reikmenimis, 
žinoma, nepakankamai. Užtat 
paima Kubos cukraus derlių ir 
kitus gaminius. Kuba Sovie
tams daug kainuoja, bet už tat 
iš jos turi didelę naudą. Gyven
tojai buvo nuskurdinti, šalyje 
dažnai reiškiasi net badas. 

Tokiu tai būdu Kuba virto So
vietų kolonija. Į Kubą jie 
atsiuntė daugybę karinių ir 
kitokių specialistų, įruošė kari
nes bazes. Raudonosios armi
jos specialistai paruošė Kubos 
armiją, kurioje š.m. pradžioje 
buvo 159.000 vyrų ir dar 90,000 
gerai paruoštų rezervistų. 

Veikiai Kuba virto Maskvos 
policiniu žandaru Vidurinėje, 
Pietų Amerikoje ir Afrikoje 
Komunistinės Kubos agentai 
kėlė ir tebekelia revoliucinius 
judėjimus Vidurinėje Ameriko

je, Antilų salėse, Pietų Ameri
kos kraštuose. Be to, Maskvai 
įsakius, Castro perkėlė į Afriką 
daugiau kaip 20.000 savo ka
rių, kurie, Maskvos stipriai 
apginkluoti, padėjo įsitvitr-
tinti komunistiniams rėži
mams Angoloje, Mozambike, 
Konge, Etijopijoje, Somalijoje, 
visose trijose Gvinėjose ir ki
tur. Nemažiau kaip 1500 kubie
čių šiose karinėse ekspe
dicijose žuvo, daugybė buvo 
sužeistų. 

BENDRALIAUDINĘ VALSTYBĖ-APGAULĖ 
Tai tik norai užvaldyti pasaulį 

Pastaruoju metu iš Kubos vėl 
pasipylė nauja pabėgėlių ban
ga. Manoma, kad Castro vėl 
apsisprendė atsikratyti nauja 
prieš jo valdžią nukreipta 
opozicija ir kitu jam nepagei
dautinu elementu ir kalbama, 
kad jis nusistatęs išleisti iš Ku
bos 200.000 gyventojų. Kiek ta
me tvirtinime tiesos, sunku pa
tikrinti, nes kiti faktai 
priešingai kalba: tūkstančiai 
kubiečių jaunuolių, žinoma val
džios inspiruoti, kelia triukš
mą prieš bėgančius į Ameriką 
kubiečius ir prieš juos de
monstruoja. Vis dėlto faktai ro
do, kad pastaruoju metu Kubą 
apleido apie 50,000 kubiečių. 
Jie dažniausia bėga mažais lai
veliais, palikę savo namus ir 
turtą. Castrui iš to nemaža nau
da: nusikrato prieš rėžimą 
nusistačiusių piliečių ir gauna 
jų visą turtą. 

Be to jis turi ir kitokią naudą. 
Į bėglių tarpą infiltruoja dau
gybę savo agentų, komunistų 
agitatorių, o taip pat kartu su 
pabėgėliais išsiunčia nemaža 
kriminalinių nusikaltėlių, psi
chiškai nesveikų žmonių, 
prostitučių ir kitokio nepagei
daujamo elemento. JAV-bės iš 
pradžių pabėgėlius priėmė, tei
kė, apsaugą, pašalpą ir globą, 
tačiau paskutiniu metu vis dėl
to įvedė jų patikrinimą (screen-
ing). Ir kitais griežtesniais bū
dais stengiasi sulaikyti jų 
antplūdį. 

Didžiulis kubiečių antplūdis 
kelia ir tam tikrą nerimą. Daug 
kas mano, kad jų emigracija tu
rėtų būti sulaikyta, nes Ame
rikoje ir šiaip jau dabar yra ne
mažai bedarbių. Tačiau kiti 
aiškina, kad kubiečius priima 
ir globoja patys kubiečiai, se
niau į šį kraštą atvykę ir jame 
pakenčiamai įsikūrę. Be to, ku
biečiai iš amerikiečių darbų 
neatima, nes jie dirbą dažniau
sia tokius darbus, kurių ameri
kiečiai nenorį dirbti. 

Mums lietuviams kubiečių 
emigracija primena mūsų išei
vijos dalies pasitraukimą iš sa
vo tėvynės 1944 metais. Ir vie
ni ir kiti bėgome nuo to paties 
bolševizmo, traukėmės iš Lie
tuvos ne dėl geresnių gyveni
mo sąlygų, o tik gelbėdami 
gyvybę. Paskui stovyklose mus 
daugelį kartų "tikrino" 
(skryningavo), tardė. Kai 
emigravome į JAV-bes, turė
jome vėl pereiti naujus skry
ningus, daktarų patikrinimus, 
gauti darbo ir buto garantijas. 
O atvykus JAV-bių valdžia 
mums įsikurti neteikė pagal
bos, neskyrė lėšų, pašalpų. Vi
sa tai turėjo atlikti privatūs glo
bėjai (sponsoriai), labdaringos 
organizacijos Ir vis dėlto, ne
žiūrint to, esame dėkingi 
Amerikai už suteiktą teisę šia
me krašte gyventi ir dirb
ti. Taigi ar nereiktų taikyti 
panašias priemones ir kubie
čiams pabėgėliams? Pabė
gėlius įsileisti reikia, bet taip 
pat reikia žinoti, ką įsilei
džiame. 

Kuba iš tiesų yra labai pa
vojinga Amerikai, nes Sovietai 
čia yra perdaug įsitvirtinę — 
prie pačių Amerikos krantų. Iš 
čia jie bando užvaldyti Vidu
rinės, Pietų Amerikos kraštus, 
apsupti pačias JAV-bes iŠ rytų 
ir iš pietų pusės. Šis "širdžių liz
das" daro daug žalos, o ateityje 
dar daugiau darys. JAV-bės 
kovoja tiktai su pasekmėmis. O 
ar nebūtų tiksliau vieną dieną 
pašalinti komunistinio pa
vojaus priežastis? b. kv. 

, .Sukūrus brandų 
socializmą, visiems gyvento
jams perėjus į darbininkų 
klasės idėjines politines pozi
cijas ir įsisavinus marksisti
nę—lenininę materialistinę 
pasaulėžiūrą, tarybinė vals
tybė iš proletariato diktatūros 
peraugo į bendraliaudinę vals
tybę. Visos tarybinės tautos 
pasiekė vienodo išsivystymo. 
Jų lygybė tapo ne tik juridine, 
ber ir faktine". Taip rašo ok. 
Lietuvos propagadininkas S. 
Vancevičius. 

Kaip bebūtų straipsnyje 
kaitaliojami žodžiai, Sovietų 
Sąjungoje režimas pasiliko 
toks, koks buvo ir Stalino 

rusios, alkanos ir komu
nistų persekiojamos. Joms 
nieko nepadėjo Stalino 
konstitucija, nepadeda ir 
Brežnevo. Sovietų Sąjun
goje konstitucijos rašo
mos užsieniui mulkinti, o 
krašto viduje jos yra tik 
popieriaus gabalas. Sako
ma, kad Sovietų Sąjungoje 
visos tautos yra lygios. O 
kur dingo „didysis bro
lis"? Ar Rusijos mokyk
lose dėstoma lietuvių 
kalba, kaip rusų dėstoma 
Lietuvos mokyklose. 

Kuriamas komunizmas 

laikais. Nė viena Sovietų 
„Konstitucijos projekte 

pasakyta , kad Tarybų 
pavergta tauta neatgavo lais- Sąjungoje sukurta brandaus 
vės. Nepaaiškinama, ką reiš- socializmo visuomenė, kad 
kia „visiems gyventojams per- tarybinės bendraliaudinės 
ėjus į darbininkų klasės valstybės tikslas — sukurti 
idėjines ir politines pozicijas", komunizmą. Paskelbtas komu-
Ar ir politinis biuras perėjo į nistinės visuomenės idealas: 
darbinink* pozicijas ar ir jis 
pradės vogei kolchozo bulves? 

Marksist j nė pasaulėžiūra 

Aiškinama, kad visi 
Sovietų Sąjungos gyven
tojai įsisavino marksisti
nę—lenininę materialisti-

laisvas kiekvieno vystymasis 
yra laisvo visų vystymosi 
sąlyga. Naujoji konstitucija 
bus komunizmo kūrimo etapo 
konstitucija. Jai yra daug 
būdingų naujų bruožų. Pir
miausia, aiškiai nustatytas 
TSKP (komunistų partijos) 

nę pasaulėžiūrą. Betgi vaidmuo ir vieta visuomenėje 
patys komunistai sako, kad bei valstybėje. Sustiprinto par-
daugumas gyventojų dar tijos valdymo būtinumą nule-
laikosi atgyvenų — reli- mia sudėtingi komunizmo 
gijos. Argi tikintieji Dievą kūrimo uždaviniai". Taip 
taip pat yra marksistinės kalba propagandininkai, 
pasaulėžiūros? Cia Vance- pasakydami, kad Sovietų 
vičius labai klysta. Yra net Sąjungą valdo partija bei jos 
komunistų, kurie slaptai 
praktikuoja religiją. Ir L. 
Brežnevas įsakė savo 
mirusią motiną palaidoti 
su religinėmis apeigomis. 
Ar jis yra tikras mark
sistas? 

pastatyta vyriausybė. 
Rusiją ir jos pavergtas tau

tas per 60 metų valdė komu
nistai, bet Sovietų Sąjungoje 
dar nėra įgyvendintas komu
nizmas. Kada jis bus įgy
vendintas ir kuo tai pasireikš 

Iš proletariato diktatūros — nepasakyta. Sovietų Sąjun-
perėjo į bendraliaudinę gos gyventojai galvoja, kad 
valstybę. Jau ir vėl liau
džiai naujas vardas — 
bendraliaudinė. Ar ne per
daug linksniuojamas žodis 
„liaudis"? Liaudis, liau-

tikrasis komunizmas kartu 
bus ir tikrasis pragaras, nes 
tada gyventojai gyvens kalė
jimo sąlygose. To reikalauja 
komunizmo kūrimo užda-

dis, liaudis, o tą liaudį vel- viniai. Kai kas galvoja, kad tų 
nias gaudys, sako vienas žiaurumų metu nukentės ir 
lietuvis poetas. Sovietų 
Sąjungoje proletariato 
diktatūros niekada nebu
vo, nes tą kraštą valdė 
komunistiniai diktatoriai: 
Leninas, Stalinas, Chruš
čiovas, o dabar Brež
nevas. Liaudis nėra tokia 
kvaila, kad laisvai sau 
užsidėtų apinasrį. Komu
nistai sakė, kad liaudis 
kovoja dėl geresnių darbo 
ir atlyginimo sąlygų. Argi 
ji pati norėtų laisvai pasi
imti blogesnes darbo ir 
atlyginimo sąlygas? 

Pasakoma ir tiesos. 
Visos sovietinės tautos 
pasiekė lygybės. Taip, jos 
visos atsirado už geležinės 
uždangos, visos nusku-

J. VAICELIŪNAS 

partija, kaip buvo Stalino lai
kais. Stalinas pirma išleido 
konstituciją, o paskui pradėjo 
kurti komunizmą — vykdyti 
žudynes. Žudė nekaltus žmo
nes, žudė ir komunistus. 
Komunizmo kūrimas surištas 
su masinėmis žudynėmis. 

Komunistinė demokratija 

Toliau aiškinama: „Kitas 
labai svarbus konstitucijos 
projekto bruožas yra tary
binės demokratijos pagili
nimas ir praplėtimas. Į 
naujuosius organus — liau
dies tarybas įsilies naujos 
jaunimo jėgos... Piliečiai ne tik 
rinks liaudies tarybas, bet ir 
kontroliuos valstybės organų 
bei visuomeninių organizacijų 
veiklą, kels darbo trūkumus, 
siūlys, kaip juos pašalinti. 
Tatybinės demokratijos tobuli
nimas reiškia sklandžią visų 
politinių įstaigų veiklą. Visas 
valstybės aparatas, visuo
menės organizacijos, liaudies 
kontrolės organai turės dirbti 
darniau, kryptingiau ir tikslin
giau". 

Kalbama apie „tarybinės" 
demokratijos pagilinimą ir 
išplėtimą. Nepasakoma, kas 
yra „tarybinė demokratija", 
nes iki šiol Sovietų Sąjungą 
valdė ir valdo komunistiniai 
diktatoriai. Jei viskas numa
toma pagilinti, praplėsti, tai 
komunistinė diktatūra bus iš
plėsta ir žiauresnė. Į liaudies 
tarybas įsileis jaunimo. Tas 
rodo, kad Sovietų Sąjungos 
jaunimas iki šiol valstybės 
reikaluose nedalyvavo, netu
rėjo jokių teisių ir galių. Viską 
valdė komunistiniai seniai. 
Taip bus ir toliau, nes visus 
sprendimus daro partijos 
vadovybė ir politinis biuras. Į 
liaudies tarybas gal ir įsilies 
komjaunuoliai, bet normalus 
jaunimas į tas tarybas neįeis, 
nes ir toliau į bet kokius rinki
mus kandidatus statys tik 
komunistų partija. 

Kubos pabėgėliai pakeliui j Floridą. 

Kaip piliečiai kontroliuos 
valstybės organų bei visuo
meninių organizacijų veiklą, 
jei į kontrolės tarybas norma
lūs piliečiai neįleidžiami? 
Visuomeninių organizacijų 
Sovietų Sąjungoje visai nėra, 
nes visos organizacijos 
priklauso valstybei — komu
nistų partijai. Gal medžiotojai 
yra visuomeninė organiza
cija, bet ir ji priklauso vals
tybei. Medžiotojai turi rūpin
tis žiemos metu žvėrių 
maitinimu, o sumedžiotus 
laimikius pasiima Maskva, 
nes žvėriena užsienyje turi 
aukso vertę. 

Kad komunistinė demokra
tija tobulėtų, reikia sklan
džios veiklos politinių įstaigų. 
Visas valstybės aparatas, 
visuomenės organizacijos, 
tiaudies kontrolės organai turi 
dirbti darniau. Sis pasa
kymas rodo, kad Sovietų 
Sąjungoje nėra tvarkos: 
nesusigaudoma su socia
listinio turto grobstytojais, 
kyšininkais, Matininkais ir 
kitokiais veikėjais. Ar yra 
vagystė, jei alkanas socialisti
nis žmogus pasiima kelias 
socialistines bulves, socialisti
nio sviesto ar sūrio gabalėlį? 
Juk tai daroma iš didelio skur
do, bado. Konstitucija nenu
mato pagerinti sociahstinių 
piliečių gyvenimo sąlygų, kad 
būtų išvengta vagysčių, kyšių 
ir kitokių negerovių. Kai 
Sovietų Sąjungos gydytojai 
dirba visą mėnesį, gaudami po 
150 rublių, suprantama, kad 
gydytojai stengiasi savo gyve
nimą pagerinti kitu keliu. 
Nepasakyta, ar liaudies kont
rolės organai gali kontroliuoti 
partijos vadų ir politinio biuro 
darbą. Konstitucijos projekte 
aiškinama, kad piliečių teisės 
ir laisvės negali ir neturi būti 
panaudojamos prieš socia
listinės visuomenės sant
varką ir prieš tarybinę liaudį. 
Taip pat pabrėžiama, kad 
piliečių teisių ir laisvių įgyven
dinimas yra neatskiriamas 
nuo pareigų vykdymo. 

Šis pasakymas keistai 
skamba. Argi liaudis išeis 
prieš liaudį? Liaudis gali išei
ti tik prieš komunistinę dikta
tūrą, kuri labai persekioja ir 
kankina liaudį. 

Užsienio politika 
Apie užsienio politiką Brež

nevo konstitucijoje sakoma: 
„Didelė naujosios konstituci
jos vidinė ir tarptautinė reikš
mė. Pirmiausia tai yra TSKP 
(komunistų partijos), tary
binės valstybės ir visos liau
dies istorinis indėlis į komu
nizmo statybą. Projekte 
įtvirtinti V. Lenino sufor
muluoti socialistinės vals
tybės principai. Taip pat atsi

spindi pastaraisiais metais 
priimtų naujų tarybinių įsta
tymų turinys. Konstitucijos 
dėka pagerės valstybinė ir ūki
nė visų organų ir organizacijų 
veikla. Visi organai ir parei
gūnai turės vadovautis kons
titucijos reikalavimais ir labai 
sąžiningai atlikti savo parei
gas... Tarptautine prasme 
konstitucija sustiprins socia
lizmo jėgų pozicijas, parodys 
pasaulio tautoms tarybinės 
demokratijos turinį ir esmę, 
bus įkvepiantis pavyzdys tau
toms, kovojančioms dėl nacio
nalinio ir politinio išsivada
vimo". 

Nors pasisakoma apie tarp
tautinę politiką, bet konsti
tucijoje pirmoje vietoje kal
bama apie komunistų partiją, 
tarsi ji diriguotų visam pasau
liui. Tiesa, ji diriguoja pasau
lio komunistus, bet ir tie 
komunistai ne visi jos klauso. 
Sakoma, kad liaudis įdėjo 
daug darbo, kurdama Rusijoje 
komunizmą. Liaudis taip darė, 
nes ji buvo priversta taip dary
ti. O tas komunizmo privers
tinis kūrimas liaudį labai 
išvargino, iškankino ir didelę 
liaudies dalį per anksti nuvarė 
į kapus. Kasant Baltosios 
jūros, Volgos kanalus baisio
se kančiose ir badu žuvo šim
tai tūkstančių tarybinės liau
dies narių. O kur prievartos 
darbų stovyklos ir kitos kanki
nimų ir žudymų vietos? Tik 
dalinai sukurtas komunizmas 
Sovietų Sąjungos žmones 
pastatė į vergų padėtį. Iš tos 
vergijos mažai kam pavyksta 
pabėgti. 

Teisingai pasakyta, kad į tą 
konstituciją yra sudėti visi 
Lenino, o gal Stalino ir Brež
nevo potvarkiai. Ką bendro 
turi sovietinė konstitucija su 
gyvenimu, kad komunistai jos 
visai nesilaiko? Jei dėl to 
paduodamas skundas, į tai 
nekreipiama dėmesio. Reiš
kia, kad ir komunistams ta 
konstitucija yra tik paprastas 
popieriaus lapas. Kam tokią 
konstituciją išleisti? Tarp
tautiniu atžvilgiu ta konsti
tucija taip pat nieko nepa
sako, o tik giriasi, kad norima 
visame pasaulyje įvesti komu
nizmą. Tai pasaulio žmonės 
žino ir be jų konstitucijos. 
Kalba apie tautų nacionalinę 
ir politinę laisvę. Šiuo metu tik 
Sovietų Sąjunga ir liko pasau
lyje, kuri, kaip komunistinė 
imperija, neduoda paverg
toms tautoms nacionalinės ir 
politinės laisvės. 

Iš anksto galima pasakyti, 
kad ir Brežnevo konstitucija 
nieko gero neduos rusų 
pavergtoms tautoms ir pasau
liui, kaip nedavė ir Stalino 
konstitucija. 
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MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
Garbinga taika 

Tauta be herojų — tauta be ateities 

siškai sužaloti. Ne tik jų išorinė išvaizda buvo pasi
keitusi, bet ir visas vidinis pasaulis. Suakme
nėjusiuose jų veiduose buvo lyg įrėžta neapykanta, 
kažkokia baimė, gilus liūdesys, depresija, apatija, 
nusivylimas, neviltis, netikra ateitis... Tačiau jų 
jaunatviškose akyse dar galima buvo išskaityti norą 

atsakė — Sutinkam. Visiškai sutinkam, 
ligoniai. 

Atsiradęs įtempimas atslūgo. Keli ligoniai ra
miai pakilo ir išėjo į savo palatas. Atsisėdau tarp 
likusiųjų ir laukiau, ką jie man pasakys. 

Daktare, — iŠ susijaudinimo virpančiu lyg 

Jo skruostai iš pykčio net paraudo. Sučiauptos 
lūpos ir smakras ėmė virpėti. Susijaudinęs nukreipė 
piktą žvilgsnį į televizijos ekraną. 

— Nekenčiu jo ir jo kalbos, — suriko jis. Ir 
nerangiai atsistojo. Apsisuko. — Eikim iš čia, — 
piktu balsu pasakė jis. Pasiramsčiuodamas medi-

gyventi, norą dar būti reikalingais. Koks likimas jų smuiko stygos balsu prabilo nuo juosmens praližuo-
laukia? tas, išblyškusiu veidu ligonis. — Yra nepaprastai 

— Daktare, apie ką jūs šiuo metu mąstote? — skaudu, kad vyriausybė ne tik mus mulkino, kai 
nutraukė ilgai užtrukusią tylą, arčiau prie manęs šaukė į kariuomenę, bet dar ir dabar tebemulkina. 
sėdėjęs ligonis Pasakoja tokias melagystes, kurias net sapnuoti 

— Mąstau apie karą. Mano manymu, kiekvienas neįmanoma. Jūs tik pagalvokit! Mes, kaip avelės, 
karas yra labai žiaurus ir nemoralus. Ir kokia gyve- buvome surinkti ir po labai trumpo apmokymo, lyg 
nimo istorija! Mes. gydytojai stengiamės visomis laivai, nublokšti į kitą krantą. \ Vietnamo džiungles 
priemonėmis prailginti ir palengvinti žmonių gyve- skerdynėms. Mums net nebuvo paaiškinta, kodėl 
nimą, karo gi tikslas — sutrumpinti ir pasunkinti. 
Nužudant ar sužalojant juos. Todėl ne tik aš, bet ir 
mes visi turime džiaugtis, kad pagaliau jis pasi
baigė. Eiliniam piliečiui neturėtų per daug rūpėti, 
kaip jis baigėsi: garbingai ar ne? Tai istorijos 

niais kriukiais, straksėdamas ant likusios kojos, jis reikalas. Svarbu, kad sustojo beprasmiškas žudymas 
demonstratyviai apleido laisvalaikio kambarį. Su i r žai0jįmas jaunų žmonių. Ar ne taip? 
juo dar du ligoniai išshnko pro duris. 

mes turim ten vykti. Už ką kariauti. Kodėl vietna
miečiai yra mūsų priešai. Visi tie klausimai kamavo 
mus tada, bet ir dabar dar tebekamuoja. Jie diena iš 
dienos neduoda mums ramybės. Kodėl iki šiol nie
kas mums neatsako į juos? Mes jaučiame, kad vy
riausybė padarė nedovanotiną klaidą, įsiveldama į 
Vietnamo karą. Tai kodėl prezidentas, užuot malęs 
niekus, neprisipažįsta padaręs klaidą, bet plauna 

. Ligoniai susimąstę, tylėdami klausėsi. Ir nieko į m u m s smegenis ir toliau. Mūsų manymu, jis turėtų 
-Prašau jus, nusiraminkit; Toks s"8 1- tai neatsakė. kalbėti apie gėdingą karą, o ne apie garbingą taiką.-

jaudinimas neduoda jums nieko gero. Jaučiu, kad _ K i e k v i e n a 8 Žmogus savo fizines ir dvasines d ė g t ė g a v o m i n t i s iįg0nis 
prezidentas savo kalba vėl atvėrė jūsų dar neužgi- k a n č i a s j a u č i a i r pergyvena skirtingai, - tęsiau _ ' . o^ekėm^ _ tęsė iis 
jusias žaizdas. Pergyventi kare žiaurumai jumyse iš s a V Q k a ] b _ V i e n i l e n g v i a u p ^ e n a tylėdami ir L N A S ? S^So^u toTe lemen to -
naujo atgijo. Ar nebūtų geriau išjungti televizijos v i e n a t v ė j K i t i l a i k o s l principo, kad pasidalintas tohaU- I S « t e k o m brangiausio tautos elemento 
aparate O kaip jūs ga lvoja te paklausiau ligonių, ^ m i yra tik pusė gausmo. Todėl tie, kurie = g ^ 

Staiga pasigirdo „klik". Su juo dingo ir Nixono priklauso prie pirmųjų, galite apleisti poilsio kam- g k a i f i i A m e g m t o k i u p r e z i d e n t u pa8į t iketi? 
veidas. Atėjo nyki, keista tyla. Pažvelgiau į ligonius, barį- O tie, kurie laikotės antrųjų nuomonės, pasi-
I,abai graudu man darėsi. Tokie jauni. Dar pačioj likit. Pasiliksiu ir aš su jumis. Mes galėsime pasi-
žydinčioj jaunystėj. Ir taip žiauriai fiziškai ir dva- šnekėti. Ar sutinkat su mano pasiūlymu? (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
PAMINĖTA SV. PETRO 
PARAPIJOS SUKAKTIS 

i 

Gegužės 11 d. buvo paminėta 
Sv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone 75 metu sukaktis, o kar
tu vyko ir parapijos sueiga — re-
union. Šiam minėjimui buvo pa
kviestas komitetas: Joseph W . 
Casper, Albert Kleponis, Eleono
ra Kleponis, Aldona Kropas, Alek
sandra Moriarty ir Ann Norin-
kevich. 

Minėjimas vyko Lantaną gra
žiame restorane, Randolph, Mass. 
Susirinko arti 500 asmenų, ju 
tarpe 9 kunigai: Abračinskas, Bal 
trašūnas, Janiūnas, Jurgelaitis, 
jėzuitas Kerdejus, kun. Kontau
tas, tkuris yra parapijos klebonas, 
Saulėnas, Svirskis, 2uromskis, o 
taip daug seselių. 

Programos verėjas Albertas 
Kleponis. Buvo sugiedoti Ameri 
kos 
buv 
Šūnas sukalbėjo malda ir po to 
prasidėjo pietūs. 

Po pietų kun. Jonas 2uroms-
kis, Sv. Juozapo parapijos klebo
nas Lowell, Mass., kalbėjo apie So 
Bostoną, kur ir jis esąs gimęs ir 
pakrikštytas Sv. Petro parapijos 
bažnyčioje. So. Bostonas esanti 
puiki vieta gyventi, o parapijos 

sisakęs ir taip pasilikusi ta bažny
čia toje vietoje. Kai dar kun. 2u-
romskis buvo klierikas, tai vienas 
seminarijos profesorius tada sa
kęs, kad maždaug po 22 metų ne
bebūsią tautiniu parapijų. Praė
ję nuo to laiko jau 43 metai, o 
tautinės bažnyčios, o kartu ir Sv. 
Petro, esančios gyvos. Dabar daug 
žmonių iešką savo šaknų ir sa
vo tautybių ir tuo didžiuojasi.Ir 
mūsų teniso žaidėjas Vytas Geru
laitis vadinąs save lietuviu. O be 
to, jau niekas nebenori keistis pa
vardžių, kas buvę seniau mado
je. Sv. Petro parapijos parapiečiai 
davę bažnyčiai 25 kunigus, 6 jė
zuitus ir apie 80 seselių. Parapi
ja priklausanti nuo parapiečių, ir 
jis tikįs, kad ši Sv. Petro lietuvių 
parapija gyvens dar iigus metus. 

Sekančiu programos punktu 
buvo daina. Solistas Benediktas 

ir Lietuvos himnai. Tada \ Povilavičius, akomp. Jeronimui 
kleb. kun. Antanas Baltru-"Kačinskui, padainavo: Alaus, alaus 

Aviža prašė, Tau rimtis ir dvi 
arijas, vieną iš operos Boccaneg 
ro ir kitą iš Sevilijos kirpėjo. Po 
šios koncertinės dalies kalbėjo 
pats Sv. Petro lietuvių parapijos 
klebonas Albertas Kontautas. 

Jis davė trumpą parapijos įsikū 
rimo ir veiklos istoriją, apie orga
nizacijas, kurios veikė prie Sv. 

bažnyčia esanti graži. Tik kada, Petro parapijos. Parapija buvusi 
aplink ją buvę pastatyti nauji;labai gyva, vienu laiku buvę net 
pigių butų namai, tada daug kas Į šeši kunigai. Daug parapiečių esą 
pasikeitę. Buv. klebonui prelatui j išsikėlę toliau ir parapijos veidas 
P. Virmauskui vyskupija siūliusi]pasikeitęs. Juk parapija susidedan-j ir Albinas Janiūnas 1963 —1977. 
Sv. Vincento bažnyčią pakeiti- ti iš kunigų, parapiečių ir pa-1 Be to, toje programos kygelėje yra 
mui, bet prelatas Virmauskas at-Įstatų. Tačiau parapijos išlikimui ;trumpa parapijos kūrimosi istorija. 

ne pastatai vaidina vaidmenį, o 
žmonės. Norint branginti savo 
parapiją, savo tautines tradici
jas, visi parapiečiai turi tuo rū
pintis. Vienas kunigas negali to 
padaryti. Ar parapija išliks ir bus 
gyva, tas viskas priklausys nuo 
parapiečių. Dabar kaip tik bus 
daromas parapiečių surašymas. 
Tam irgi reikalinga parapiečių 
pagalba, kurie savanoriškai apsi
imtų aplankyti 10 šeimų ir už
pildytų tam tikras formas. 

Po visų kalbų, kunigas Abra-
činskas sukalbėjo maldą, o tada 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
10 vai. vakaro. Klebonui kun. Al
bertui Kontautui rengėjų vardu 
Eleonora Kleponis įteikė knygą 
"Palikę tėviškės namus". 

Sia proga išleistoje programos 
knygelėje yra minimi kunigai, ku
rie buvo šios parapijos klebonais 
ar tik dirbo šioje parapijoje: Jo 
nas Žilinskas 1904—1908, Tomas 
Žilinskas 1908 — 1918, Fabijonas 
Kemėšis 1915 —1917, prel Pran 
ciškus Virmauskis 1916, o vėliau 
nuo 1929 — 1966, prel. Kazimie
ras Urbonavičius 1919 — 1929 ir 
1931 —1952, PranciškusStrakaus 
kas 1924 — 1929, Feliksas Norbu 
tas 1929 — 1930, Charles Jankus 
1931 — 1944, Albertas Abračins-
kas 1940 — 1953, Simeonas Sau
lėnas 1944 — 1947, Antanas Bal 
trušūnas 1947 — 1948 ir 1966 
— 1979, Albertas Kontautas 1948 
— 1962, o nuo 1979 yra dabarti-
is klebonas, Jonas Klimas 1948 — 
1968, Jonas Žuromskis 1953 — 
1963, A.ntanas Kneižys 1953 — 
1960, Juozas Svirskis 1960 — 1972 

Si parapijos sukaktis tikrai gra
žiai ir iškilmingai buvo paminė
ta, o mes norėtume, kad jos 100 
metų sukaktis taip pat būtų iš
kilmingai sulaukta ir atšvęsta. 

ATLIKO J. KAČINSKO 
MINIATIŪRAS 

Gegužės 10 d. Bostono konser
vatorijoje buvo atliktos komp. 
Jeronimo Kačinsko Miniatiūros 
fleitai, klarnetui ir violenčelei. 

Sis Kačinsko kūrinys, dėka smui 
kininko Izidoriaus Vasy liūno, 
yra atspausdintas ir išleistas. 

PARENGIMAI 

Baisiojo birželio išvežimų mi
nėjimas birželio 14 d., šeštadienį. 
Pamaldos už išvežtus į Sibirą 6:30 
vai. vak. Sv. Petro parapijos baž
nyčioje S. Bostone. Po pamaldų 
minėjimas parapijos salėje. 

Minkų radijo valandos gegu
žinė rugpiūčio 10 d. Romuvos par 
ke, Broktone. 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas spalio 12 d. Liet Piliečių d-
jos salėje So. Bostone. 

Lietuvių diena spalio 26 d. Liet. 
Piliečių d-jos salėje So. Bostone. 
Bus suvaidintas vaidinimas "Sek 
minių vainikas", bus vaišės ir 
šokiai. Rengia LB Bostono apy
garda. 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas lapkričio 23 d. Liet. 
Piliečių d-jos salėje, So. Bostone. 

C L A S S I F I E D G U I D E 

— Amerikoje 1979 m. mirė 
vėžiu 395,000 žmonių. Jei nebū
tų žmonės rūkę, tai plaučių vė
žiu būtų mirę 80,000 mažiau, o 
kitomis vėžio ligomis 22,000 
žmonių mažiau. 

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ BEI MISIJŲ 
AUKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

RELIGINEI ŠALPAI -
Nuo vasario 1, 1979 iki sausio 31, 1980 

DONATIONS OF LITHUANIAN PARISHES, MISSIONS 
AND TERRITORIAL PARISHES TO UTHUANIAN 

CATHOLIC RELIGIOUS AID, 
February 1, 1979 to January 31, 1980 

AUSTRALU A/ AUSTRALIA 

Adelaide, SV. KAZIMIERO parapija $ 391.12 

K A N A D A / C A N A D A 

Lietuviškos Parapijos Kanadoje (1978) 5444.54 
Lietuviškos Parapijos Kanadoje (1979 7632.54 
Montreal, SV. KAZIMIERO 408.80 
Toronto, PRISIKĖLIMO 4226.17 
A N G L I J A / E N G L A N D 

London. SV. KAZIMIERO 216.04 
Nottmgham, Lietuviška Misija 24.33 

SKOTIJA/SCOTLAND 

Lietuviška Misija. Glasgow 50.00 
JUNGTINES AMERIKOS V A L S T Y B Ė S / 
UNITED STATES 

Albany. NY, ŠV. JURGIO 2200.00 
Ansonia. CT. ŠV. ANTANO 400.00 
Athoi. MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 450.00 
Baltimore. MD. ŠV. ALFONSO 200.00 
Binghampton. NY, ŠV. JUOZAPO 109.00 
Braddock. PA. ŠV. IZIDORIAUS 137.00 
Bndgeville, PA, §V. ANTANO 439.12 
Brockton. MA, ŠV. KAZIMIERO 280.00 
Brooklyn, NY, APREIŠKIMO 980.00 
Brooklyn. NY. ŠV. JURGIO 100.00 
Brooklyn, NY, ANGELU KARALIENES 100.00 
Cambrid<je. MA. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 

PRASIDĖJIMO 155.00 
Chester. PA. ŠV. MYKOLO 131.31 
Chicago. IL. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 

PRASIDĖJIMO 485.00 
Chicago, IL, ŠV. KAZIMIERO 40.75 
Cleveland. OH, ŠVC. M. MARIJOS NESILIAUJANČIOS 

PAGALBOS — (iš rinkliavos bažnyčioje atsiųsta per 
Clevelando L.K. Religinės Šalpos Komitetą 1498.35 

Cleveland, OH. ŠV. JURGIO (iš rinkliavos bažnyčioje 
atsiųsta per L.K.R.Š. Komitetą) 604.62 

Clevelando L. K. Religinės šalpos Komiteto (kreipimosi 
laišku gauta aukų) 2897.03 

Coaldaie, PA. ŠV. JONO 100.00 
Davion. OH. ŠV. KRYŽIAUS 608.55 
Detroit, MI. ŠV. PETRO 186.00 
Duryea. PA. ŠV. JUOZAPO 110.00 
Easton, PA. ŠV. MYKOLO 104.50 
Ehzabeth, NJ, ŠV. PETRO IR POVILO 1388.97 

su kun. kleb. $1000.00 auka a.a. jo Motinos garbei 
Eynon, PA. ŠVČ MERGELĖS MARIJOS 140.00 
Everett. MA. ŠVČ M. MARIJOS NEKALTO 

PRASIDĖJIMO 400.14 
Frackville. PA. APREIŠKIMO 120.00 
Girardville. PA, ŠV. VINCENTO 41.50 
Grand Rapids. MI, ŠV. PETRO IR POVILO 797.22 
Hanover. PA. ŠV. JUOZAPO 175.00 
Hartford, CT, ŠVČ TREJYBĖS 871.00 
Hazleton. PA, ŠV. PETRO IR POVILO 323.00 
Homestead. PA. gV. PETRO IR POVILO 149.34 
Kingston, PA. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 502.00 
Lawrence. MA, ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 141.00 
IJOB Angeles. CA. ŠV. KAZIMIERO 8129.00 
LowelS. MA, SV. JUOZAPO 525.00 
I^uzeme, PA, ŠV. ONOS 310.00 
Mahanoy City. PA, ŠV. JUOZAPO 125.00 

Maizeville. PA, ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Middletown, CT, ŠV. SABASTIJONO 
Miners Mills, PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 
Minersville. PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 
New Britain, CT, ŠV. ANDRIEJAUS 
New Haven, CT, ŠV. KAZIMIERO 
New Philadelphia, PA, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
New York, NY, AUŠROS VARTŲ 
Norvvood, MA, ŠV. JURGIO 
Omaha, NE, ŠV. ANTANO 
Paterson, NJ, ŠV. KAZIMIERO 
Philadelphia, PA. ŠV. ANDRIEJAUS 
Pittsburgh, PA, ŠV. KAZIMIERO 
Pittsburgh, PA, ŠV. VINCENTO 
Diocese of Pittsburgh, PA 
Pittston, PA, ŠV. KAZIMIERO 
Plymouth - Lyndwood, PA, ŠV. KAZIMIERO 
Providence, RI, ŠV. KAZIMIERO 
Reading. PA, ŠV. ANTANO 
Shenandoah, PA, ŠV. JURGIO 
Scranton. PA. ŠV. JUOZAPO 
Scranton, PA, ŠV. MYKOLO 
Sioux City. IA, ŠV. KAZIMIERO 
So. Boston, MA, ŠV. PETRO 
Southfield, MI, DIEVO APVAIZDOS 
Spring Valley, IL, ŠV. ONOS 
Sugar Notch, PA, ŠV. PETRO IR POVILO 
St. Clair, PA. ŠV. KAZIMIERO 
Tamaqua. PA, ŠV. PETRO IR POVILO 
Utica, NY, ŠV. JURGIO 
VVanamie, PA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Washington, D.C., APREIŠKIMO 
NVestfield, MA. ŠV. KAZIMIERO 
Wilkes-Barre, PA, ŠVČ. TREJYBĖS 
Worcester, MA, AUŠROS VARTŲ 
VVorcester. MA, ŠV. KAZIMIERO 
Hot Springs, AR, Lietuviai 

MISSION COOPERATIVE PLAN - 1979 

ARCHDIOCESE OF NEWARK 

St. Aloysius, Nevvark, NJ 
St. Catherine's, Hillside, NJ 
Our Lady of Mercy, Jersey City, NJ 
SS. Peter & Paul, Ehzabeth, NJ (Lithuanian) »ee listing 

ARCHDIOCESE OF PHILADELPHIA 

St. Theresa. Philadelphia. PA 
St. Thomas of Villanova, Villanova, PA 

Annunciation, Philadelphia, Lithuanian Parishes 
* Represents check for donations from parishes above 

excluding St. Theresa. 
Totai: 

169.00 
100.00 
245.00 
285.00 
434.52 
309.20 
239.25 

60.00 
360.00 
280.00 
494.00 
200.00 
300.00 
130.90 
500.00 
342.00 
496.00 
175.00 

49.00 
330.00 
485.00 
203.00 
600.00 
516.85 

1027.50 
250.00 
167.65 
400.00 
202.00 
187.09 
212.00 

35.00 
193.00 
756.85 
386.00 
840.00 

1955.00 

258.02 
672.84 

1166.10 

98.00 

2594.37* 

$63552.18 

Lietuvos kenčiancios-kovojančios Bažnyčios vardu. Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa dėkoja visiems aukotojams. Kas negavo progos per parapiją 
paaukoti, gali savo auką pasiųsti tiesiog Šiuo adresu: 

Lithuanian Catholic Religious Aid 
351 Highland Boulevard 

Brooklyn NY 11207 
Prašome suminėti parapiją arba organizaciją, jei norite kad jūsų auka 

būtų įskaityta jūsų sąskaiton. 
lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 

Valdybos vardu, 
Kun. Kazimieras P u g e v i i i u s 

Reikalų Vedėjas 

B K A L E S T A T E 

"PASKUBĖK I T 
7 karoti, namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio muro 23-J\j metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
nte uiimti. Marąuette Parke. — 
$52,30*. 

Platus sklypas. Geroje vietoje ta 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

OflM vaflda automatinis telefonas. 

Mslsslsl prašau kalbėti lietuviškai 
ar aagliSkai ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apeiūreti. 

Valdis Real Estate 
į 2625 West 71 st Street 
Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

R E A L E S T A T E 

Parduodamas geram stovy bungalo 

6412 S. Albany Avenue 
Skambint iki 2 vai. popiet arba po 

9-os vai. vakaro. 

H E L P VVANTED — MOTERYS 

TEL. HE 4-1866 

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

iimilillllimillMIIIIIHIIIHlilllMlIMIlIlIlII 

P L U M B I N G 
Llcenaed, Bonded, Insured 

Nauji darDai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. J automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiiHiHHHiiiiHiuiuiiiHnimmiuiiHiuH 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405$ Archer Ave. 
Chicago, 111. $0632, tel. 927-518$ 

M OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-806S 

C««»»>«>*>C'*>S>«>ft>5>e>8>«>fe«S»S 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimniiii 
I \ airių prekių pasirinkimas ne

brangiai ii mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 89 St., Chicago, III. $062$ 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — $25-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU11IU1IIIIUIIIUUUI 

ŠEIMININKE 
GYVENTI VIETOJE 

Vakarų priemiesty šeimos reziden
cijoj reikalinga rimta, angliškai >ka.l-
banti, suaugusių pora. Bendra na
mų ruoša, lengvas virimas; vyrui na
mo priežiūros darbai, kiemo aptvar-
kymas. t. t Rekomendacijos reika
lingos. Skambint nuo pirmad. Iki 
penktad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

Tel. 325-8804. 

VYRAI IR MOTERYS 

HOME HEALTH AIDE 
Live In. $600 Per Month 

Marie's Home Help Agency 
Details 383-7020, Marie 

MATUKE PERSON—Part Time COOK 
Mondays, Thursdays and Fridays. 

Closed Wednesdays. 
LIBERTY SAVTNGS 

Call for an Interview 
384-4000 — Mrs. Wallace 

Eq.ua! Opportunity Employer M./F. 

RESORT — RENTING 
Kurorte išnuomojama 

We'll heiD you make the right movė. 

I i i G A L V O J A T * 
rann AR PARDUOTI, 

KnipkfMt i 

BUDRAITIS REALTY 00. 
M00 S. Pulaski Road 

Ttl. — 767-0600 
Independently owned «nd operated 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindie. 

BUBNYS — T e i . E E 7-S1M 
' " » > H » H « I I » 

ATOSTOGAUTOJ AI ! 

Kam Jums mokėti aukštas kainas 
kitataučių moteliuose, kai Jūs galite 
apsistoti pas vietos lietuvius už treč
dalį kainos ir turėti patogumus naudo
jantis virtuve, indais, šaldytuvu, skal
bimo mašina ir kitais patogumais. Pra
šome kreiptis: 

ANTANAS RAKAUSKAS 
1125 Boca Ciega Isle 

St, Petersburg Beach, Fla. 33706 
TeL (813) 367^*156 

MISOEULANEOLS 

S & W OOHCRETE W0RK 
AU type of oonerete work and 

brtek work. 
Free eatimates. 24 hr. tel. service 

768-2911 or 994-7664 

IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlli 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namy pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

U n S. Kedzie Av. — 778-2233 
iMUHumiiiniuiiHiiiiiiii įiiimififHH 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimntiifiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iitiiiiiiiitit įiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiii 

— iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinniimintin 

10% — 20% — $0% pigiau mokCaft 
uz apdrauda nuo «gnie« ir automo 
i>ilio pa mus. 

FRAMK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
VOty2 W. 96th Stratt 

— I I I I * » M » » . 
Apsimoka skelbtis disn. DRAUGB, 
a e s jis plačiausiai skaitomas lie
tuviu dienraštis , gi skelbimų kai
to* yra visiems prieinamos. 

D £ M E S I O 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau-
Eaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

meras. 
— Sopranui su piano akompani

mentu. Kaina $3.00 

— žemam balsui Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str. , 
Chicago, m . 60629. Ulinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

^ _ _ . * * 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S TV 
2346 W. fioth St., tol. 776-1481 

lUiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiimni 

PACKAGE KXPRE6S A G E S C t 
MARIJA NOREIKIKNS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
L*bai pageidaujamo* sero* rūatas 

preke*. Maistą* ii Eumpoa mmnOeUų. 
a«08 W. 69 St., Chicago. 111. OOeat. 

TEL. — WA 5-8787 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ 
LASA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Jaltos Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) stereo 
Malda u i tėvyne. Tėviškės laukai, Žolelė žydėjo, Ant 
kalno klevelis* Augo putinas, Plovė lankoj sieną Ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kairia su persiuntimu $6.50 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiuii 

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

NOTARY PUBLIC 
4256 So. Maplewood, tel . 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iSkviatimai. pilaomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokį* blan.k*i. 
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIUUUIUIIUIH 

vizrranŲ KORTEUŲ 
REIKALU 

Visatinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias viaV 
tinas kortalss. 

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

iiiimiiimiiiimiimiiiiiiiiimmiimiiiiiit 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. p. Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- Chicago. m. 
60629. 

III. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIIIIUUUUHHi 
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SKAUTYBCS K E L I A S 
(Atkelta i i 2 pd.) 

Krašto valdybos vicepirm. socia
liniams reikalams dr. Butkaus, o 
telefoninis sveikinimas iš VLIKo 
pirm. dr. Kazio Bobelio. 

Po oficialaus atidarymo visi bu
vo pakviesti pasivaišinti kavute, 
kurią paruošė Chicagos skauti-
ninkiu draugovės narės. 

10 vai. ryto prasidėjo LSS Ta
rybos posėdis Jaunimo centro ka
vinėje, o tuntininku-kiu suvažia
vimas JC posėdžiu 'kambaryje. 

Tarybos akyviazdinį posėdį ve 
dė Pirmijos pirm. v.s.fil. Sigitas 
Miknaitis. Sekretoriauti buvo pa 
kviestos v.s. Sofija Jelionienė ir 
s. Aldona Martienė. 

Nustačius posėdžio teisėtumą 
(posėdis teisėtas jei jame daly
vauja 16 Tarybos narių) ir pri
ėmus darbotvarkę ikipietinė dalis 
buvo pašvęsta LSS pareigūnu pra
nešimams, bei iš jų išplaukian
tiems siūlymams. 

LSS Tarybos pirmininkas v.s. 
f ii. Sigitas Miknaitis apžvelgė 

smagi lietuviška daina Jaunimo 
centre skambėjo dar gerokai po 
vidurnakčio. 

Antroji suvažiavimo diena bu
vo pradėta pamaldomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Šv. Mišias at
našavo LSS katalikų dvasios va
dovas s. kun. Pranas Garšva Visi 
dalyviai įvertino gilios minties ir 
iš Evangelijos minčių išplaukian
tį skautiškos - tautinės minties 
pamokslą. 

Po pamaldų, tuntininkų suva
žiavimo dalyviai rinkosi Jauni
mo centro posėdžių kambarin, o 
LSS Tarybos akivaizdinio posė
džio nariai — Čiurlionio gale-
rijon. 

Posėdį pradėjo Tar . Pirmijos 
pirm. v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
pristatydamas patvirtinimui jūrų 
skautų žymenų ir ordinų pripa
žinimo nutarimą. Sekė diskusi
nė tema — "Mišrių vienetų pri
klausomumas", kurią pristatė LS 
Seserijos vyr. skautininke v.s. Ire
na Kerelienė ir LS Brolijos vyr. 
skautininkas s. fil. Vytautas Vi-

Tautinių šokių šventės komitetas. Pirmoj eilėj A. Miltinas, salės tvarkymo 
komisijos pirm., Dalė Gotceitienė, spaudos reikalų vadovė. Jūra Jakaitienė, 
šventes banketo kom. pirm., Jonas Baris, leidinio red. Stov. St. Džiugas, M. 
Jakaitis, JAV LB atstovas. Nuotr. V. Jasiaevičiaus 

MOSU KOLONIJOSE 
Hartford, Conn* 

PRISIMINTOS IR 
PAGERBTOS MOTINOS 

Gegužės 11d . mūsų apylinkėje 
įvyko motinos dienos minėjimas. 
Buvo LB užprašytos Sr, Mišios 

j Svč. Trejybės bažnyčioje ir prisi-

. . I r e n a Kerelienė, LS Brolijos " VsUlėMŪnk^ėh^lRo-'mirUQS V T T T * * - T ^ 
vyr. skautininkas s.fil. Vytautas m a s \ į ± ! r * S i r u r a i nrifta ' m ° t m ° S - P a m o k s l * P a s a ^ e W 

Vidugiris ir ASS p i r m . , fil. Rai T J ^ ^ ^ S L ^ A ^ " " " į ^ V ^ 
mnnHac «itn'Wfl« nranpšė anip savo • • - - i 1- rchoras ir sol. dr. 1. Alis. Sv. Mi-
munaas MnKas pranešė apie savo , organizacines struktūros supa- • »- w ^ ~ ^;oc.^„ u .„ - ; „ vr„,.;;o 
vadovaujamų LS sakų vendą. prastinimo" reikalu. Ir šiuo rei-

šios kadencijos Tarybos Pirmijos d u g i r i s . I e š k a n t g e r i a u s i o e s a m o s 
18 mėnesių laikotarpio darbus. | padėties išsprendimo pasiūlymo, 

LS Seserijos vyr. skautininke v. t e m a b u V Q , g y v a 5 d i s k u t u o j a m a . 
V.s. Lilė Milukienė ir s. fil. Ro-j 

mas Rupinskas vaizdingai prista-

tuvių radijo programos vedėjas 
A. Dragūnevičius perdavė, oro 
bangomis, rytinio motinos die
nos minėjimo dalį, užrekorduotą 
Alfonso Dziko, dar papildyda
mas savo žodžiai ir plokštelių 
dainomis. 

M. Petrauskienė 

krokodilai gali visai išnykti. 
I 

Gyvijos saugotojai susirūpi- j 
no krokodilų išsaugojimu. Pel 
kėse, kur gyveno krokodilai, bu j 
vo sukurtas jų veislynas. Kiek 
vėliau Sjenga de Sapatos na
cionaliniame parke buvo įsteigta 
krokodilų veisykla. Parkas už 
ima puskevirto kvadratinio ki
lometro ploto, kurio tvenkiniuo
se yra apie trisdešimt tūkstan 
čių krokodilų. Cia laikoma dvi 
krokodilų rūšys. 

Kasmet parke dienos šviesą 
išvysta apie 10,000 krokodiliu
kų, kurie, gelbstint juos nuo 
agresyvių savo gimdytojų, iš
kar t perkeliami į aptvarus, kur 
laikomi trejus metus. Nemaža 
pavojų tyko čia dirbančių žmo
nių, kurie krokodilus šeria, su
renka jų kiaušinius inkubavi-
mui. 

Krokodilų medžiotojų, teisin 
giau — gaudytojų vienintelis 
ginklas — ilga kartis su virve 
kilpa gale. Keturi vyrai, pasi
slėpę sąžalynuose, atsargiai vel 
ka tas kilpas krantu ir į j a s 
pakliuvusį krokodilą stengiasi 
kartimis prispausti prie žemės. 

Rajonų veiklos pranešimus pa
teikė rajonų vadai: s. 'Mykolas 
Banevičius — Atlanto raj., v.s. 
Zigmas Jaunius — Vidurio raj., 
v.s.fil. Eugenijus Vilkas — Ra
miojo vandenyno pakraščio iaj. 
ir v.s. Vytautas Skrinskas —Ka
nados raj. Raštiškus Europos raj. 
ir Australijos raj. vadų praneši

ni .s perskaitė Pirmijos sekretorė v. 
s. Alė Namikienė. 

Tuo po pamaldų, parapijos sa
lėje jaunimas sutiko įeinančias 
motinas su raudonaos gvazdikais 
Pasivaišinus, jaunųjų bendruo
menės narių paruoštomis vaisė 

kalu pareikšta įdomių pasisaky
mų 

Po pertraukos, ps. fil. Kęstutis 
Ječius pravedė akivaizdinio po
sėdžio įvertinimą. Be didesnių pa
taisymų buvo priimta v.s. Česlo
vo Senkevičiaus paruošta akivaiz-
dinio posėdžio rezoliucija. . - . . ^ r e i k a j Ų v a d o v ė Q e r u t ė 

3 vai. p.p. Jaunimo centro ga- Zdanienė su dailaus žodžio įžan-
leri j oje įvyko oficialus LSS Tary-1 g a i r p r a šydama susikaupimu 

I bos akivaizdinio posėdžio ir Vidu 

~~ Paskui suveržia galingus kro-
KROKODILŲ INKUBATORIUS | kodilo žandikaulius ir įkiša jį 

. . . . . i maišan. Krokodilų gaudytojas, 
Kuboje veisiasi ryškiai gelto- j i m d a m a s i s š i o a m a t Q ; t u r i t u r ė t i 

truputį drąsos ir būti šiek tiek m su tamsiomis dėmėmis kro 
kodilai. Jie vadinami "Croko-
dilus rombiter" arba tiesiog 
rombitais. 

Šie krokodilai gyvena dau
giau kaip šimtą metų, užauga 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 21 d. 5 

— Vienas didžiausiųjų, rasit vos teritoriją, bet kadangi jo 
ir seniausiųjų privačių knygy- knygynas glaudžiai siejasi su 
nų Lietuvoje buvo kunigaikščių ; Lietuva, manau, nesuklysiu, pn 
Radvilų Nesvyžiuje. Nors šian- i skirdamas jį prie Lietuvos kny-
dien Nesvyžius neįeina į Lietu-1 gynų... 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . f A . 

P O V I L A S V I D U G I R I S 
Š.m. gegužes 26 d. sueina treji metai, kai 

mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, 
uošvį ir senelį. Už jo sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios 9:30 vai. Los Angeles, California, Tėvų 
Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose Chicagoje ir 
Romoje. 

Nuliūdę: žmona ir sūnus su šeima. 

E U D E I K I S 
L A I D O T L ' Y i y D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L \ Č I O S 

4330 -34 S o . 
apdairus. jm. 

PAIEŠKOJIMAS 
mis, prie gėlėmis papuoštų stalų į iki keturių metrų ilgio ir šimtą 
prasidėjo programėlė. Motinos.su viršum kilogramų svorio, 
dienos minėjimą atidarė LB kul 

odos buvo be 

Ieškoma Bronė (Bernice) Gricius, 
gimusi Amerikoje, gyvenusi Minden. 

Kadaise krokodilai dėl -4 gra>W- Ya' J i 1925-26 m- gyveno Lietuve 
, . . v - le- Sugrįžusi apsigyveno Chicagoie 

žios odos buvo be atodairos į I e š k 0 : MUx cesnaltS-Plikaltis, 212 
naikinami. Kilo pavojus, kad | Quincy Ave., Kearny, NJ 07032. 

Išklausytas platokas v.s. Česlo-ino rajono tuntininkų - kių sa
vo Kiliulio ir v.s. fil. Kosto Ne-1 važiavimo uždarymas, 
norto Lietuviškosios SkautybėsĮ Uždaromąjį žodį tarė LSS Ta-
Fondo ir raštiškas „Lietuviškoji U y bos pirm. v.s. fil. Sigitas Mik-
Skautybė" redaktoriaus v.s. Al-įnaitis, o prasmingais maldos ž > 
fonso Samušio pranešimas. Trum- j džiais LSS dvasios vadovas s. kun. 
pus veiklos pranešimus padarė irįPr. Garšva. 
pasėdyje dalyvavę įvairių Tar. Pir j P r i e S atsisveikinant, dar kartą 
nujos sudarytu komisijų pirmi- \ s u s i b u r t a ratan smagiai skautiš-
ninkai. s k a u t ų Aido" reikalu į k a i d a i n a L P o t o _ ^ b ė j i m a s 

į aerodromą, o pasiliekančiųjų 
i draugiški pašnekesiai, pasidalini
mai mintimis. 

kalbėjo žurnalo administrato
rė v.s. Malvina Jonikienė. 

Po pietų pertraukos išklausytas 
dar vienas pranešimas — v.s. Jo
no Paronio, LSS Tar. Pirmijos iž
dininko, kuris savo kalboje pa
brėžė ypatingą tvarkingo finansi
nio stovio pranešimų svarbą. 

Viena po kitos sekė diskusinės 
temos: 

Skautiškoji ideologija šių die
nų LSS-je" (įvertinimą), įjungi
mas visus posėdžio dalyvius, pra
vedė v.s.fil. kun. Antanas Saulai-
tis. 

Ypatingai aktualios buvo gerai 
paruoštos ir pristatytos temos:v. 
s. fil. Danutės Eiduskienės— „Lie
tuviškosios sąmonės ugdymas 
LSS Jaunime" ir s. Danutės Sur-
dėnienės — „Lietuviškai nekal
bančiu įjungimas į LSS", "Jau
nų Vadovų metai ir Vyresniojo 
sk. jaunimo veiklos sustiprini
mas" svarstymams pristatė s. fil. 
Gintaras Plačas 

Visos paskaitos posėdžio daly
vių buvo su dideliu dėmesiu iš
klausytos ir jose iškeltos mintys 
svarstomos. 

Šeštadienio vakare, Jaunimo 
centro kavinėje buvo surengtas 
pabendravimas - vakarienė, ku
riame be suvažiavimo dalyvių da
lyvavo ir nemažas skaičius Chi
cagos skautininkų - ių, bei jų šei
mų narių. Pobūvi pradėjo suva
žiavimą globojęs Vidurio raj. va
das v.s. Zigmas Jaunius. Meninę 
programos dalį, kurią atliiko Ker
navės tunto dainininkės vadovau
jamos v.s. Vandos Aleknienės ir 
birbinininkas Rimgaudas Kasiu
lis, pravedė s.fil. dr. Vitalija Va-
saitienė. Išklausius įdomios prog
ramos buvo vaišinamasi puikia j . 
ps. Marytės Kupcikevičienės pa
ruošta vakariene, atnaujinamos 
pažintys ir maloniai bendrauja
ma su seniai bematytais broliais -
sesėmis. Skautiškas suėjimas bū
tų nepilnas be smagių, bendram 
rate dainuojamų dainų. Po ilgos 
ir darbingos dienos posėdžiuose 
buvo malonu pabendrauti, o 

Žvelgiant į praėjusį įvykį, rei
kia įvertinti, kad posėdžiai, ku
riose svarstymams buvo pateikta 
visa eilė aktualių minčių, pasiū
lymų esamoms problemoms spręs
ti buvo ieškota tikrai nuoširdžio
je skautiškoje dvasioje Dabar 
LSS Tarybos Pirmijai tenka ne
lengvas darbas — nuodugniai iš
studijuoti visas suvažiavime ki
lusias mintis, jas susumuoti ir at
rasti konkrečius sprendimų pasiū
lymus ateinančio suvažiavimo 
svarstymui ir nutarimų patvirti
nimui. 

ŠIENO SRIUBA 

Norvegijoj, Oslo mieste, kai ku
rie gyventojai moka pasigaminti 
sriubą iš paprasčiausios žolės. 
Pirmiausia žolę nupiauna ir la
bai sausai ją išdžiovina, paskui 
smulkiai sutrina ir iš tokių milte
lių išverda sriubą. Sakoma, kad 
tokia sriuba esanti labai skani ir 
turi daug vitaminų. Tai patvir
tina maisto žinovai. 

prisiminti mirusias motinas.' 
Dr. Alfonsas Stankaitis gražiai 
pakalbėjo apie motiną, pabrėž
damas, kad šių laikų motina ne
atsilieka, lietuvišku žodžiu, dai
na, eilėraščiais ugdo mažyliuose 
tautinę dvasią ir įdiegia į vaiko 
sielą, tą patį, kaip senoji Lietu
vos motina. 

Po paskaitos liet. mokyklos jau 
nimas nuteikė visus linksmais ir 
maloniais pasirodymais. Mažieji 
ir paaugliai pašoko tautinių šo
kių, deklamavo. Mokyklos choras, 
vad. mokyt. Lionės Simonaitie-
nės, padainavo. Vyresniojo jau
nimo Berželio šokėjai pašoko 
taut. šokius ir užbaigė minėjimą 
lietuviška polka... 

Minėjime dalyvavo kleb. kun.' 
J. Matutis ir beveik pilna salė mo- j 
tinų, vaikaičių, svečių ir jaunimo. I 

Tą pačią dieną, vakarop, lie-1 

iiimiiiiiiiimimmmiimifiiimiiiiiiiiiim 
Sol. Praurime Ragiene 

dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijos-3 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui. 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiimiiiimiiii 

A . ^ A. 
J O N A S C I V Y L I U S 

Gyveno 7143 South Talman Avenue, Chicago, Dlinoia. 
Mirė gegužės 18 d., 1980 m. 2:10 vai. popiet, sulau

kęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kluovainiuose, Šiaulių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime globėja Ona Vencienė 

ir jos duktė Aldona Vaitkus su vyru Vytu. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 

West 71 Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, gegužės 
22 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiami visi draugai ir pažįstami daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Pranešam giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
gegužės 11 d. 1980 m. Detroit, Michigan po trumpos ligos, 
sulaukusi 67 metų amžiaus, mirė mano motina 

A. + A. 
A L B I N A K E 2 E N I U S 

Nuliūdime liko sūnus Rimantas Keženius, žmona San-
dy, seserys Birutė Alkevičiūtė, Aldona Biliūnienė, brolis 
Vitas Alkus, Edvardas Alkevičius su šeimomis. 

Palaidota iš Šv. Petro parapijos bažnyčios Holy 
Sepulehre kapinėse. 

Nuliūdęs sūnus RIMANTAS 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiimmHimiiimimmiiiiiiiiij 

I DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! Į 
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- I 

jj piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų j 
{ galima įsigyti ui pusę originalios kainos arba už jos I 
j trečdalį. | 
i Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- į 
Į pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į | 
{ DRAUGĄ ir Jūs rasite malonų patarnavimą. | 
i KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. I 

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Jau aštuoneri metai, kai mes. vaikai, išblaškyti po platųjį pasaulį, 

netekome savo brangios motinos 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

P.S. 
| Papigintas knygų išpardavimą* tęsis iki kito I 
i mėnesio — birželio 14 d. § 
*lllHyiUIIIIIIIIIUSUmilllllimillUIIHIIIHHUIIHIIHIUHIIUHIHHIIIIIHIlllHHIUMim5 

A. A 

VIKTORIJOS 2ERONIENĖS 
Mūsų brangi motina mirė 1972 m. gegužės 21 d. ir buvo palai

dota Sv. Kazimiero kapinėse. 
Minint sią skaudžią aštuonerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios 

už jos sielą bus atnašaujamos T Jėzuitų koplyčioje gegužės 21. 22, 
23 ir 26 dienomis 7 vai. ryto. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a. a. Viktoriją 
savo maldose. 

Nuliūdę Sūnus Viktoras ir sesuo Julija Amerikoje, sunūs AJgis 
ir duktė Rita su Šeimomis Lietuvoje. 

Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-985: 

460; -07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefoną;- — Y A r d s 7- 1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

•• 

http://Motinos.su


DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 21 'd. 

x A. a. Kotryna Karvelienė 
gegužės 20 d. mirė New Buffa-
lo, Mich. Smulkiau bus praneš
ta vėliau. Liko vyras Steponas. 

X Lietuviu Krikščioniu de
mokratų sąjungos konferencija 

j prasidės šį šeštadienį 10 vai. 
ryto Marąuette Parko parapi-

X Kun, Mykolas Jodka, MIC, j jos salėje. Konferencija yra at-
daugelį metų dirbąs Avellane- vira. Kviečiami dalyvauti, 
doje, Argentinoje, yra atvykęs x švč. M. M. Gimimo parap. 
į Chicagą ir apsistojęs marijo- Lituanistinės mokyklos 8-to 
nų vienuolyne prie "Draugo", skyriaus išleistuvių programa 
Kun. M. Jodka pereitas metais D u s ketvirtadienį, gegužės 22 
atšventė kunigystės 40 metų d 7.30 v v parapijos salėje, 
sukaktį, bet tik šiais metais x P L B valdybos pirm. Vy-
ilgesniam laikui atvyko aplan- tautas Kamantas praėjusią sa
kyti savo giminių ir artimųjų, j v a i t e iankėsi Clevelande, kur 
Gimęs ir augęs Lawrence,: a p i a n k ė PLB Garbės pirminin-
Mass., marijonų vienuolyne yra; k ą s t a s į Barzduką, jį painf or-
nuo 1930 m, kunigu įšventin- \ m a V o apįe P L B valdybos dar

bus ir pasitarė kultūrinės veiktas 1939 m. sausio 22 d. Avel-
lanedoje jis yra Aušros Vartų 
parapijos asistentas ir vienuo
lyno ekonomas. Chicagoje ža
da pabūti apie tris savaites. 

X šį penktadienį, gegužės 23 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje kviečiamas organiza
cijų ir visuomenės informacinis 
susirinkimas pasitarti Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties 
proga gedului prisiminti ir pa
sitarti, kaip tą liūdesio dieną 
paminėti ir kitiems prisiminti. 
Susirinkime bus aptariama ge
dulingo minėjimo programa, 

los klausimais. 
X "Aštuntoji diena". Cicero 

Vysk. M. Valančiaus ateitinin
kų kuopos laikraštėlio pasiro
dė naujas numeris, iš eilės vie
nuoliktas. Atsakingasis redak
torius Andrius Padleckas, tech
nikinė redaktorė Rūta Norkutė. 
Redakcijos kolektyve pažymėti 
Saulius Baronas, Dovydas Bliu-
jus, Ramūnas Dragūnaitis, Vi
tas Laniauskas, Irena Mickutė, 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

0KUP. LIETUVOJE 
— Marija Merkienė, paskuti

nio nepriklausomos Lietuvos 
ministerio pirmininko Antano 
Merkio žmona, sulaukusi 82 m. 
amžiaus, mirė balandžio 21 d. 
Ilgoką laiką sirgo vėžiu. Palai
dota Panemunės kapinėse prie 
savo tėvo ir sesers, anksčiau 
ten palaidotų. 

— Mažuose miesteliuose aki
vaizdžiai pastebima, kaip gau
sios policinės jėgos pastaruoju 
metu ten didinamos. Tai ženk į 
las, kad kiekvienu metu gali di
dėti naujai suplanuoti persekio
jimai, be kurių komunistinė sis
tema nepajėgia gyventojų su
valdyti. 

KANADOJE 
— L. V. Giriniai, gyv. Mont-

realyje, grįžo iš krašto pažini
mo atostogų Pietų Amerikoje. 
Aplankė Kolumbiją, Peru, Ekva 
dorą, Čilę, Argentiną, Braziliją, 
Venecuelą. Tarp kitų įspūdžių 
jiems teko stebėti ir Kolumbi
jos Bogotoje įkaitų situaciją. 

— Dalia ir Vytautas Gruo-

mu. ŽVAIGŽDUTE 
^ ^ ^ ^ S L J L * \ ^ * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Pla&s. Medžiagą siusti: 8206 W. 65th Plaoe, Chicago, IL 60629 

vieta ir kt. Organizacijų atsto- j p a č i ų mokinių raštų, piešinių ir 
vai ir pavieniai visuomeninin- j nuotraukų 

Dana Norkutė, Laima Šulaity-1 džiai &&0 & Šveicarijos, kur 
tė, Vytas šulaitis ir Valius Va-j tarnybos reikalais praleido me-
balaitis. Laikraštėlyje apstumus. Vėl apsigyveno Montrealy. 

kai prašomi dalyvauti ir pa 
reikšti savo nuomones. 

x II-jų Pasaulio Lietuvių 
dienų ruošimo klausimams ap-

x šv ; Kazimiero lietuvių ka- j taxii g e g u z ė s 13 d. vyko PLB 
valdybos narių posėdis, kuria
me svarstyta apimtis ir orga
nizacinio komiteto pirmininko 
klausimas. 

pinėse Kapų puošimo dieną, ge 
gūžės 26, šv. Mišias atnašaus 
ir pamokslą pasakys kun. Anas
tazas Valančius. Mišių metu 
giedos Šv. Antano par. choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio. Procesija prasidės 
10:15 vai., o šv. Mišios bus 
10:30 vai. 11:45 v. iškilmės bus 
baigtos. Tada dalyviai galės 
lankyti savo artimųjų kapus. 
Iškilmėse dalyvaus Kolumbo 

Posėdžiui pirminin
kavo PLB valdybos vykd. vi
cepirmininkas Vaclovas Kleiza. 
H PL dienos įvyks 1983 m. 
Chicagoje. 

x Naujai atsidariusioje me
no kūrinių parduotuvėje "Gale
rija" galima įsigyti lietuvių me
nininkų kūrinių. "Galerijos" 

vyčiai, Dariaus ir Girėno posto j a t i d a r y m a s b u s 3 penktadienį 
veteranai, šaulių sąjungos na-Į g e g u ž ė s 2 3 d n u o 5 i k i 8 v. v. 

(pr.) 

• kyklos 30 metų sukaktį. 
Dėkoju mokytojams, kurie 

bai daug žmonių. Tą dieną mes \ davė mums, mokiniams, gerą 
gavome labai daug šokoladų ir progą pasireikšti Vyturėlyje. 

• tėvuką valgyti pietų. Pas ma 
no močiutę ir tėvuką buvo la 

Piešė Olivija Mačiulytė, Lemonto Mai
ronio Ht. mokyklos vaikų darželio mo
kinė 

riai. Bus taip pat papuošta 1U N # W e l l s s t V i s i kviečiami. 
Vėliavų alėja, kuria pasirūpino 
Dariaus ir Girėno bei Don Var
no postų veteranai. 

x A. Ragelis suorganizavo 
lietuviškų knygų platinimą Gul-
forte, Floridoje. Neseniai jis 
pardavė knygų už didesnę su
mą, šiomis dienomis už naujai 
išplatintas "Draugo" knygas jis 
gražiai ir sąžiningai atsiskaitė. 
atsiųsdamas 128 dolerių čekį. 
Už puikią talką lietuviams ir 
lietuviškai knygai esame dėkin
gi. x Kun. Vyt Bagdanavičhis 

x Lucy Norus, šio krašto skaitys paskaitą tema: Moder-
lietuvaitė. daugelį metų gyve- nioji architektūra Ir Picasso š. 
misi Marąuette Parke, o šiuo : m. gegužės 30 d. Tautiniuose 
metu Palos Parke, nuoširdžiai; namuose 7 vai. 30 min. Paskai-
rūpinasi lietuvių kultūros pa-; tą organizuoja Pasaulio Lietu-
laikymu. Ji sielojasi mūsų gy-jvių Inžinierių ir Architektų są-
venimo negerovėmis ir visad' junga. Ji kviečia visus, besi-
padeda, jei tik sąlygos leidžia; dominčius šia tema, atvykti. 
padėti. Ji taip pat daug metų] (pr-) 
yra stipriai padėjusi Lietuvių: x Dokumentu ir laiškų pa-
Operai savo finansinėmis auko- i rodą Jaunimo centre, Čiurlio-
mis ir nuolat skatina, kad tik j nio galerijos patalpose atidaro-
ta operinė veikla būtų tęsiama i ma šį penktadienį, gegužės 23 
toliau. Štai ir dabar, po mūsų i dieną, 7 vai. 30 min. Paroda I mų fet vis dėlto numatoma, 
Operos labai entuziastingai pri- Į veiks šeštadienį ir sekmadienį.! kad liepos mėnesį pensininkų 
imtų spektaklių, kai jie dėl vi- j geg. 24—25 dienomis, nuo 10 j čekiai bus 14.37c didesni ryšium 
sai nenumatytų priežasčių da- j vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Ren- j s u pragyvenimo pabrangimu. 
vė netikėtą nuostolį, Lucy No-; gia Pasaulio lietuvių archyvas. Į 
rus atsiuntė tų išlaidų suma- x Ona Strimaitienė, Eliza- j x Juozas Janulaitis, toron-
žinimui 1,000 dol. Visa Lie-;beth. N. J., atnaujindama pre- kiškis, mums atsiuntė malonų 
tuvių Opera — vadovai, solistai j numeratą parėmė mūsų spau- j laiškelį, kuriuo atnaujino pre 
ir choristai jai taria nuošir-1 dos darbus 20 dolerių auka. Į numeratą, užsisakė didesnį kie-
džiausią lietuviškos širdies ačiū. J Nuoširdžiai dėkojame ir skel- į kį lietuviškų knygų ir pridėjo 

(pr.) i biame Garbės prenumeratore. j 10 dolerių auką. Už viską nuo-
x Apylinkėj 68-os ir Karkvv x Gražina Musteikienė, ži-1 širdžiai dėkojame. 

CHICAGOS 2INIOS 
VOS NESUSIDŪRĖ 

Du Boeing 727 lėktuvai su 
261 keleiviu O'Hare aerodrome 
pirmadienį vos nesusidūrė, pri
artėję apie 100 pėdų nuo vie
nas kito. Išsigelbėjo besilei
džiančio lėktuvo pilotas, kuris 
su lėktuvu staigiai šovė aukš
tyn, pastebėjęs, kad į jį gali 
atsidaužti kylantis Branitt lėk
tuvas. 

7,000 BĖGIKŲ 
Numatoma, kad Chicagoj rug 

sėjo 28 d. maratono bėgime da
lyvaus daugiau kaip 7000 bėgi
kų. 

NAUJOS LINIJOS 

Sudarant Chicagos susirinki
mo 20 metų planą, numatoma 
pravesti naujas susisiekimo li
nijas į pietus ir į šiaurę nuo 
miesto centro palei ežerą. 

NAUJI POLICININKAI 
Vasaros metu padidėjo nusi

kaltimai. Sustiprindamas kovą 
prieš juos, Chicagos policijos 
vadas Brzeczek planuoja pa
samdyti 400 naujų policininkų 
ir juos paleisti budėti gatvėse. 

NAUJA SUTARTIS 

Nauja 3 metų Chicagos mies
to sutartis su susisiekimo tar-

GYVENIMO LAIPTAI 
Gyvenimas kyla kaip laiptai. 

Pirmas laiptas mūsų gyvenime 
yra, kai pirmas garsas pasireiš
kia šiame pasaulyje atmerkus 
akis. Antras laiptas, kai prade
dame vaikščioti. Kartais tas 
laipstas sulūžta, bet galima at
statyti ir vėl pamėginti paeiti. 
Trečias — kai pradedame lan
kyti mokyklą. Ketvirtas — yra 
mentalinis, kai savo charakterį 
galime atskirti nuo visų kitų 
draugų charakterių. Mes gali
me patys nuspręsti, kas mums 
patinka ar nepatinka. Penktas 
— svarbus dėl ateities. Baigus 
gimnaziją reikia nuspręsti, ar 
toliau lankyti mokyklą, ar ieš
koti darbo. Kartais šis laiptas 
nėra gerai užliptas, tada tenka 
gailėtis, bet neįmanoma nulip
ti žemyn ir vėl užlipti kitaip. 
Šeštas laiptas amžinybės: mei
lės, vestuvių. Septintas laiptas 
yra mokymas savo vaikų, kaip 
jiems lipti laiptais protingai ir 
nesuklumpant. Mirtis yra 
paskutinis gyvenimo laiptas. Be 
lipdamas šiuo paskutiniu laiptu, 
pažvelgęs atgal matai, ką esi 
pasiekęs gyvenime ir ką esi pa
daręs gero žmonijai. 

Yra labai svarbu, kaip gyve
nimo laiptais lipi. Jeigu lipi ne
norom, niekada neužlipsi paten
kintas. Po mirties daugiau ne

mes valgėme labai daug mais
to. 

Danutė Slivuiskaitė, 
6 skyr., Lemonto "Maironio" 

lit. m-la. 

MANO VELYKŲ 
ATOSTOGOS 

Šeštadienį susitvarkę mes iš
važiavom pas močiutę. Važiuo
jant sustojom pavalgyti pietų. 
Nuvažiavome aplankyti močiu
tės kapą ir aplankėm mano 
dėdę. Grįžus iš bažnyčios, nu
marginau porą kiaušinių ir ėjau 
gulti. Sekmadienį atsikėliau 
5:30 vai. ir važiavom į Prisi
kėlimo mišias. Grįžę valgėme 
pusryčius, kurie užtruko be
veik iki 12 vai. Vėliau važiavo
me pas tetą, kur susitikau Vi
liją Vedegytę. Po to, važiavo
me pas p. Rociūnus. Per savai
tę nieko ypatingo neatsitiko. 

Monika Palūnaitė, 
Šv. Kazimiero lit. mok., 

Clevelande 

MOČIUTE 
Aš turiu dvi močiutes: vieną 

vadinu močiute, o kitą — ma
maite. Mano tėtės mama ma
maitė, mamos mama — močiu
tė. Mamaitė labai gražiai siuva 
ir lapus klijuoja. Močiutė la-

Linas Kubilius, 8 sk. 
Vyturėlis tai mūsų visų mo

kinių mintys apie gyvenimą, 
mokslą ir draugus. Skaitant 
Vyturėlį galima išmokti ką 
nors naujo. Šiemet švenčiame 
Marąuette Parko lituanistinės 
mokyklos trisdešimties metų 
sukaktį. Jeigu nelengva išleis
ti vieną Vyturėlį, tai kaip ilgai 
ir sunkiai reikia dirbti išlei
džiant jų keliolika. Dar po ke
liolikos metų šį Vyturėlį skai
tydami, mes labai juoksimės, 
atsiminę jaunystės laikus. 

Audrė Budrytė, 8 sk. 

Aš mėgstu skaityti Vyturėlį. 
Įdomu paskaityti, ką kiti mo
kiniai parašo. Įdomu pamatyti 
mūsų nuotraukas. Vyturėlis yra 
geriausių mūsų rašinių rinki
nys. Aš visus Vyturėlius sau
gau. 

I ina Didžbalytė, 8 sk. 

Man patinka Vyturėlis, nes 
man įdomu pamatyti, ką ir 
kaip kiti vaikai mūsų mokyklo
je rašo, ir jų darbus paskaityti. 

Aušra Jasaitytė, 7 sk. 

Man patinka Vyturėlis, nes 
aš galiu pamatyti, ką kiti vai
kai parašė ir nupiešė. Vyturė
lyje yra varžybų laimėtojų ra-

baidaug pasakoja apie Lietuvą Į š i n « U a i . i r S™-™* P a č"l ™lsų 

nautojais miestui sutaupys 84 galėsi tais pačiais laiptais vėl 
mil. dol. Sutartis po šoferių' lipti. 
streiko sudaroma arbitražo ke
liu. 

GERAI PENSININKAMS 
Nors yra abejonių ir svyravi-

Ruta Žhirkevičnitts 
Montrealio lit m-los mokinė. 

Kanada, "Liepsna". 
VELYKOS 

Mano Velykos buvo lebai ge
ros. Mes dažėme margučius ir 
buvo labai smagu. Mes ėjome 
pas savo tetą Virginiją ir dėdę 
Petrą valgyti pusryčių. Vėliau 
mes ėjome pas mano močiutę ir 

savininkas parduoda 6 kamb. noma čikagiškė, yra nuolatinė 
mūr. "Georgian" namą. iy 2 "Draugo" rėmėja. Ir šiomis 
vonios, centr. vėsinimas, dide- dienomis ji, atnaujindama pre-
lis porčius. IV2 maš. garažas.! numeratą, pridėjo 10 dolerių 
Skambint po 4 v. popiet 585-j auką. Labai ačiū. 
$420. (sk.) Į X Juozas Žemaitis, ciceriš-

X "Klaipėda" jūrų šaulių j kis. buvo į "Draugą" atvykęs. 
kuopos šaulės ir šauliai žiemi- Pasinaudodamas paskelbtu kny 
nėmis uniformomis (ir unifor-! gų išpardavimu, jis čia nusi-
mų neturintieji), gegužes 26 d., pirko įvairių leidinių už 50 dol. 
pirmadienį, 10 vai. ryto, ren-' x Aukų atsiuntė: 7 dol. — 
kasi Šv. Kazimiero kapinėse, į Br. Žemaitaitis: po 5 dol. — F. 
prie 111 ir Pulaski gatvių, da- i Prekeris, dr. Sug. Šilgalis; po 
iyvauti iškilmingose pamaldose 2 dol. — M. Vieraitis. Pranas 
ir mirusiųjų pagerbime. Daly- Karosas, Pranas Jančauskas. 
vaviinas būtinas. (pr.), Visiems dėkojame. 

X Vincas Lapinskas, čikagiš-
kis, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X St. Prakapas gražiai ir su
maniai tvarko Lietuviškos spau 
dos kioską prie PrisikėTimo pa
rapijos, Toronte. Pardavęs 
"Draugo" leidinių už didesnę 
sumą, šiomis dienomis jis gra
žiai ir sąžiningai atsiskaitė. Dė
kojame. 

X Aukų po 7 doL atsiuntė: 
H. A Dapkus, Hartfordas, 
Ida šermukšnienė, Baltimore. 

Maloniai dėkojame. 
Partizanai. Picšf Vėjas LiuleviČfus, Marąuette Parko lit. mokyklos mokinys, 
13 m. Piešinys, laimėjęs treSą premija T. 2 piešinių konkurse. 

piešinėliai. Visi darbai yra mū 
sų mokyklos mokinių. Visi mo
kyklos mokiniai labai laukia 
Vyturėlio. Aš dėkoju mokyto
jams už jų pagalbą mokantis 
lietuvių kalbos. Kartais nelabai 
patinka rašyti rašinėlius ar pieš 
ti, bet labai smagu, kai savo 
darbus pamatau Vyturėlyje. 

Viktoras Puodžiūnas, 7 sk. 
MAMAI 

Aš myliu savo mamą. Ji labai 
dvi dukteris~vfd*Tir Nijolį. S e r a - M*™ m a m a **»* J i m o 

ka lietuviškai. Ir as išmoksiu ue 
tuviškai kalbėti. 

Laimutė Trotmanaitė 
Aš myliu savo mamytę. Ji ve

ža mane j daug vietų ir padeda 
man ruošiant pamokas. Ji man 
daug ką papasakoja. 

Mikas Petrušis 
Mano mamytė yra maloni. Ji

nai man padeda pamokas atlikti. 
Mano mama yra mokytoja. Ji 
kasdien važiuoja į darbą. Aš my 
liu savo mamytę. 

Tobmdas Petraitis 
Mano mama yra labai gera. Ji 

man visada pagelbsti, manim rū
pinasi. Mama perka drabužius, 
knygas ir žaislus. Ji mane saugo 
nuo blogybių. Aš esu laimingas 
su mama ir ją labai myliu. 

Auris Jarašūnas 
Man patinka mamytė už tai, 

kad ji padeda, kai man reikia pa
galbos. Mano mamytė vieną kar 
tą nupirko man tokią knygą. Ta 
knyga man patiko. Ta knyga ma 
nene išmokė truputį apie pasau
li-

Audra Budrytė 
Visi Los Angeles Ut. m-los mo
kiniai. "Saulutė" 

PRIE BALTUOS 
Jeigu aš galėčiau nuvykti j 

Lietuvą, pirmiausia aplankyčiau 
savo gimines Vilniuje. Aš jiems 
papasakočiau apie lietuvių veik
lą Kanadoje ir Amerikoje. Po to 
aš nuvažiuočiau pažiūrėti Auš
ros Vartų koplyčios. Ten aš pa
matyčiau stebuklingą Marijos 
paveikslą. Aplankyčiau Gedimi, 
no kalną. Taip pat aš nueičiau į 
pilį. Po to nueičiau j šv. Onos ir 
šv. Petro bažnyčias. Jei galė-

ir moko apie Lietuvą. Aš la
bai myliu abi. Man mamaitė 
pasiuvo tautinius rūbus, o mo
čiutė papasakojo apie Velykas 
Lietuvoje. Aš daugiau einu pas 
močiutę, negu mamaitę, už tai, 
kad ji arčiau gyvena. Močiutė 
neseniai persikraustė prie mū
sų. Močiutė vyresnė už ma
maitę. Mes daugiausia susitin
kame per šventes. Močiutės 
brolis Sibire, o seserys Lietu
voje. Jos vyras miręs. Ji tu
ri 
Nijolė gyvena su močiute, o Vi
da ištekėjusi, ji yra mano ma
ma. Mamaitė turi vieną sūnų 
ir dukterį. Abudu vedę. 
Sūnaus vardas Augustinas, o 
dukters Veronika. Augustinas 
yra mano tėtė. Veronika turi 
keturis vaikus. Mildą, Kazį, 
Liudą ir Bronių, Mamaitės vy
ras dar gyvas. Mamaitės var
das Liucija Tijunėlienė, o mo
čiutės vardas — Albina Dum-
brienė. 

Asta Tijunėlytė, 
Brighton Parko mokykla, 

4 skyrius. 

VYTURĖLIS 
Marąuette Parko lituanistinės 

mokyklos metraštis, štai ką sa
ko apie Vyturėlį redakcinis per
sonalas: 

Šiais metais švenčiame Mar
ąuette Parko lituanistinės mo

čiau,, nuvykčiau į Trakus pama
tyti Trakų pilį. 

Būtų labai įdomu nuvažiuoti į 
Kauną ir aplankyti vietą, kur 
susidegino Romas Kalanta. 

Aplankyčiau savo tėvų tėviškę 
ir, jei rasčiau, savo dėdės parti
zano kapą, padėčiau ant jo kapo 
gėlių. 

Aplankęs tėvų tėviškę, nuva-
aš aplankyčiau Klaipėdos uostą 
žiuočiau prie Baltijos jūros. Ten 
ir Palangą. Pasimaudęs Baltijos 
jūroje, pakrantėje ieškočiau gin 
tro. 

Aš tikiu, kad ateinančią vasa
rą aš su mama aplankysiu savo 
tėvų žemę ir gimines. 

Algis Venstovas, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla, Kanada. "Jaunys
tės Aidai" 

TAU, MAMYTE 

Tau, mamyte, priskinsiu gėlių, 
Gal rožytę, o gal ramunę, 
Bet žinosiu, kad tau—mamyte, 
Tai priskinsiu puokštę jų. 

Tau, mamyte, tau, mamyte, 
Gražiausią gėlę jau išrinkau. 
Tau, mamyte, tau , mamyte, 
Mano meilė — tik tau. 

Vida Čekanauskaitė 

MOTINOS AKYS 

Mano motinos akys — 
Kaip gėlės, žydi mėlynai. 
Tokios mėlynos akys, 
Lyg pražydę linai. 
Jos Šviesia dieną kaip saulė, 
O naktį — 
Kaip tūkstančiai žvaigždžių... 

Dalia Trotmanaitė 
Abi Los Angeles lit. m-los mo
kinės. "Saulutė" 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Dieve brangus, yra aukštai 

dangus. Kaip reiks įlipti, kad 
nebus kur įsikibti. 

— Nunokęs obuolys ir be vė
jo krinta, o žalias turi būti vė
jo nudaužomas. 

Duod ranką, tegul kiti nelan
ko. 

Slogos' neblogos, duok, Die
ve, geresnes. 

Kai vaikai, čia valgę, čia val
gę, čia vėl prašo duonos: 

— Mama, duok duonos! 

G ALVOStKIU NB. 30 
ATSAKYMAI 

I Žiūrėkite brėžini 

9 O O 
O 
O 

n Apatinį pinigėlį reikia už
dėti ant viršaus kampinio pini
gėlio. Žiūrėkite brėžinį. 

BU Kapituliacija — besąlygi
nis pasidavimas. 

IV. 1) Adata. 2) Antika. 3) 
Ašara. 4) Aviža. 5) Astra (gė
lė). 

V Tie du skaičiai bus 30 ir 
300. 
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