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TTG katalikų komitetas 
(Tcsmya) 

1979. DC 12. pačių atlaidų 
įkarščio metu Raseinių rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Skeiveris iššaukė Šiluvos 
kleboną kun. Vaclovą Grauslį j 

šantažo, stokos priemonių nu 
vykti į atlaidus, religinis atgimi 
mas Lietuvoje jau visų pastebi
mas faktas: vienus džiugina, o 
kitus — siutina. Bet su šiuo fak 

| tu tenka skaitytis. 
Visa Lietuva pradeda ruoštis 

Raseinius ir, dalyvaujant pava- Į ̂ ^ ^ ^ ^ tobiliejainsTŠoO 
duotojai O. Stonienei, prievarta ' 
išgavo klebono parašą, kad ne
leis Šiluvoje rugsėjo 15 d. atlai
kyti šv. Mišių (sumos) Tikinčių
jų teisėms ginti Katalikų Komi
teto nariams — kunigams. At
ėjo metas Lietuvos TSR proku
ratūrai sudrausti Raseinių bedie
vius ir įtikinti, kad Šiluvą tvar
ko vyskupas ir klebonas, o rajo. I 
no vadovai tegul pasirūpina ap
leistomis Maironio ir Stanevi
čiaus tėviškėmis, arba bent gy- į 
venviečių gatvėmis. TTG Kata 
likų Komiteto nariai — kunigai 
šv. Mišias atlaikė, o Šiluvos kle
bonui buvo sugadinta nuotaika 
visiems atlaidams. 

Taigi Šiluvos atvejis akivaiz
džiai liudija apie Lietuvos kata
likų turimą "pilną religinę lais- ; 

ve". 
Raseinių saugumo poskyrio j 

viršininkas Gardauskas tuojau į 
po atlaidų šaukė tardymui Šilu
vos kleboną kun. Vaclovą Grauš 
| (IX. 18. išlaikė 3 vai . ) , Rasei-! 
nių kleboną Vytautą Griganavi-
čių (IX. 19), Raseinių vikarą1 

kun. Antaną Urbonavičių (TX.: 
21) ir Liolių kleboną kun. Jonąi 
Račaitį (IX. 24) . Tarp kitų daly ! 

kų klausinėjo ir apie kun. Jono 
Kaunecko pamokslą Šiluvoje 
IX. 15. 

Nežiūrint bedievių ir ateistų 

metų nuo šv. Kazimiero mirties 
(1984) ir 600 metų nuo krikščio 
nybės įvedimo (1987). Ir visų 
vienas t ikslas: visa atnaujinti 
Kristuje; Atnaujinti Tautos dva! 
sinį veidą, taip skaudžiai sužalo
tą bedievybės per keletą pokarioĮ 
dešimtmečių. 

Kol bus Tarybų Sąjungoje ti
kinčiųjų diskriminacijos faktų 
(deja, jie nemažėja), tol bus rei
kalingas Tikinčiųjų teisėms gin 
ti Katalikų Komitetas. Ir vieno| 

j i ir kelių Komiteto narių teisini 
nis susidorojimas jo veiklos ne 
paraližuos. Katalikų Komitetas 
ir toliau informuos tarybinę vy 
riausybę ir aukščiausiąją Bažnyį 
čios vadovybę apie skaudžius ti-Į 
kinčiųjų teisių pažeidimus Lietu' 
voje ir kitose tarybinėse respub-Į 
likose. 

Esame giliai įsitikinę, kad, 
Dievui laiminant, popiežiui Jo-I 
nui Pauliui H ir viešajai viso paj 
šaulio gerųjų žmonių opinijai pa 
remiant, mes sulauksime pilnos1 

religinės laisvės. 
— Dievas mūsų prieglauda ir] 

stiprybė (Ps, 45, 2) . 
Viduklė, 1979 m. spalio 1 d. 

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
Viduklės klebonas, 

TTG Katalikų Komiteto narys 

Irano parlamentas 
pradeda darbą 

Šachas apgaili praeities klaidas 
Teheranas. — Šiandien susi-1 ras ir užsienio reikalų ministeris 

N'eseniai sovietų prezidentas Brežnevas du kartus lankėsi Varšuvoje. Nuotraukoje jį Sveikina Lenkijos komunistų 
vadas Edvtard Gierek. Viduryje — majoras Aleksėj Alek sandrov. Brežnevo karinių reikalų patarėjas. 

Maskva skelbia -
boikotas nepavyko 

Susiklausymo stoka Vakaru Europoje 
Londonas. — Praėjusį šeštadie- : mano Maskvos užsieniečiai. Iš 

nį pasibaigė terminas registruotis Europos net 10-ties NATO sąjun-
į šių metu olimpinius žaidimus. | gininkų sportininkai važiuoja į 
Tarptautinio komiteto p'rm. lor- Maskvą. Montrealio 1976 m. žai-
das Killanin paskelbė, kad nors dynėse medalius laimėjo 41 vals 
registracija baigta, valstybės, ku- tybės sportininkai. Iš JŲ šiemet 

nutarty dalyvauti Maskvos'Maskvoje bus 31. Bendras Montre-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

(Bus daugiau) 

nos 
Olimpiadoje, dar galės atsiusti 
savo sportininkus. Jo komitetas 
padės joms užsirašyti, o Maskvos 
organizacinis komitetas irgi ne
prieštaraus. 

Iš Bonnos pranešama, kad Va 
karų Vokietijos 
bando persvarstyti savo atsisaky-

I mą dalyvauti žaidynėse. 
— ^ — ^ — — — ^ — — — Penkiasdešimt devynios pašau 

DAR APIE POPIEŽIAUSfcftfi»«L-

alio medalių skaičius buvo 613. 
Maskvoje bus tautos, gavusios 
431 medalį. Iš boikc.ą paskelbu
siu žaidynėse bus Jaugiau pasi
gesta: Amerikos, Japonijos ir Va
karu Vokietijos komandų. Pasku-

komitetas d a n t i n ė j e Olimpiadoje šios trys lai
mėjo 159 medalius. Kitos bo'ko
tą parėmusios šalys visos laimėjo 
tik 20 medaliu, įskaitant U Ka
nados. Boikotuojančiu valstybių 
sąraše yra tokiu, kurios niekad 

—Ispanija paskelbė, jog pre
zidentas Carteris atvyks pas ka
ralių Juan Carlos birželio 25 d. 

— Mount St. Helens uignikal-1 
nis vėl pradėjo gyviau veikti. Spe i 
daliai treniruotas vilkinis šuo su- i 
rado netoli kalno tris lavonus po 
trijų pėdu pelenų sluoksniu. 

— Prezidentas Carteris pirma
dienį helikopteriu nusileido ant 
sugrįžtančio „Nimitz" lėktuvne
šio, kuris ilgesnį laiką budėjo ne
toli Irano. Prezidentas jūreivius 
pasveikino ir jiems padėkojo. 

— Sovietų Sąjunga iškėlė į erd
ves naują erdvėlaivį, kuriuo skren
da rusas Valery Kubasov ir veng
ras Bertalan Farkas. 

renka Irano pirmasis po revoliu
cijos parlamentas. Sekmadienį jo 
nariai buvo susirinkę prie ajato-
los Khomeinio namu, ajatola 
juos „palaimino',, skatino laiky
tis vieningai, nes Iraną spaudžia 
daug sunkumu, kuriuos teks iš
spręsti. Su parlamento darbo pra
džia rišamas ir amerikiečiu dip
lomatų, laikomu įkaitais, likimas. 

„New York Times" sekmadie
nį paskelbė, jog JAV vyriausybės 
sluoksniai abejoja, ar Iranas iš
sklaidė įkaitus po įvairius mies
tus, mažomis grupėmis, kaip bu
vo pakartotinai skelbta. Galimas 
daiktas, kad Iranas šią žinią pa
skleidė, bijodamas nauju JAV 
bandymų įkaitus išvaduoti. 

Prezidentas Bani Sadras pasa
kė, jog JAV vyriausybė atsiuntusi 
į Iraną tris ginkluotas vyrų gru
pes, kurių uždavinys nužudyti 
amerikiečius įkaitus, kad Ameri-

| ka galėtu pateisinti savo karinę ] 
• intervenciją Irane. JAV vyriau-
i ybės pareigūnas pavadinęs šį 
i tvirtinimą „juokingu". 
i Irano radijas .paskelbė, kad vy
riausybės kariai nušovė netoli 
Irako sienos 85 kurdų sukilėlius. 
Be to revoliucinis teismas vėl įsa
kė sušaudyti i 1 iraniečiu. Kai ku
rie nuteisti mirti už narkotikų 
pardavinėjimą, kiti už nusikalti-

— Prezidento ekonominis pa- Į mus dar šacho laikais. Per savai-
tarėjas Charles Schultze pasakė, 
kad infliacija iki metu galo gali 
nukristi iki 9 nuoš. Balandžio:Tarptautinio teismo sprendimas, 

tę Irane sušaudyti 63 asmenys. 
Valdžios pareigūnu manymu, 

KELIONĘ AFRIKOJE 
čiu^paskelbs'Tarptautnis Oiim- j Olimpiadose nedalyvavo 

į pinis komitetas Šveicarijoje. Vals-
jtybės departamento kalbėtojas 
[Hodding Carter ir Baltujy Rūmy 

rinimą pasaulyje. Jono XXIII-ojo! sekretorius Jody Povvell pareiškė 

yZs'A « iš Kalkutos ir Jungti- į dynes, tačiau Maskva džiūgauja, | dideh smūgi. VaK. V<*ieti,a stip-

(Tęsinys) 
Popiežiy didelėmis ovacijomis j tarptautinę premiją jau yra ga-į pasitenkinfmą, 

pasveikino daugiau negu d 
Iijonai Zairo gyventoju. D 
telaimina Zairą, Dievas te la imi- | n i u Tautu švietimo, mokslo ir 
na Afriką, linkėjo popiežius pi r-! kultūros organizacija UNESCO. 
moję savo kalboje Afrikos komi-j Kalbėdamas Ganos ir visos Afri

kos katekizmo mokytojam, Jonas 
Paulius II-sis išreiškė jiem visos 

Atskirose sporto šakose boiko
tuojančios šalys padarys Olimpia
doje nemažą spragą. Vyry leng
voje atletikoje, plaukime, gim-

kad tiek daugj nastikoje, bokse ir krepšinyje 

nente. Bažnyčia, kuriai čia aš 
atstovauju, pažymėjo Šventasis 
Tėvas, jum gali daug padėti, sie- į Bažnyčios pagarbą ir padėką y& 
kiant geresnės, laisvesnės, brolis 
kesnės ateities. Popiežius pasi-

kad prez dento Carterio sumany
tas boikotas neišdegė. Diplomati
niai sluoksniai iš Maskvos prane
ša, jog Kremlius patenkintas, kad 
daug europiečių pasisakė už Ol im
piadą, nežiūrėdami savo vyriau
sybių sprendimo. Daug valstybių. 

Į kuriu nebus Maskvoje liepos 19 
jų nepamainomos svarbos darbą 
Jūs esate tikėjimo pavyzdys, kal-

dziaugė Afrikos tautu atsiektais i bėjo popiežius, kaip pasauliečiai j d. atidaryme, nebūtų dalyvavu 
laimėjimais, tarp tu laimėjimu i misijonieriai jus padedate Bazny- l s i o s įr be paskelbto del A.gams-

čiai a rčau supažindinti žmones i tano invazijos boikoto. Amerua , 
su Kristaus asmeniu, jo gyvenimu 'Vakaru Vokietija turės jaustis įzo-
ir mokslu. Jūs skelbiate Kristaus | liuotos nuo savo sąjungininkų, 

pirmoje eilėje paminėdamas poli
tinę laisvę ir nepriklausomybę, 
kuri leidžia Afrikos tautom lem
ti savo likimą ir laisvai kurti sa
vo ateitį. Popiežius ypač įvertino 
tuos, kurie Afrikos ateitį sieja su 
šio žemyno tautu religiniu tikė
jimu, nes tikėjime yra įsišakni
jusi tautu moralė ir pagarba kiek
vieno žmogaus pagrindinėm tei
sėm. Esu su tais, kalbėjo popie
žius, kurie tiki, kad žmogus yra 
dvasinė būtybė, kurios negali pa
tenkinti materializmas. Esu įsiti
kinęs, pabrėžė popiežius, kad ma
terializmas yra vergija, nuo kurios 
reikia ginti žmogų. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis iš 
Ganos sostinės Accros nuvyko į 
senovinę „Asbanti" genties sosti
nę Kumasi, už maždaug dviejų 
šimtų kilometrų nuo Accros, kur 
vietos stadijone, dalyvaujant ka
tekizmo mokytojam ir gausiai ti
kinčiųjų miniai, aukojo šventas 
Mišias. Mišių metu Jonas Paulius Į 

išganančiąja naujieną ir Kristaus I 
karalystę. Nuo jūsų sėkmingos 
veiklos didžia dalimi priklauso 
Afrikos Bažnyčios ateitis. Šventa
sis Tėvas baigė kalbą maldos žo
džiais į Šventąją Dvasią, kad Af
rikai niekada nepritrūktų katekiz
mo mokytojų — Kristaus liudyto
ju- Po Mišių Šventasis Tėvas nu
vyko į Kumasi kunigų seminari
ją, kur susitiko su Ganos ir kai
myninių kraštų vyskupais. Čia 
tartame žodyje popiežius plačiau 
kalbėjo apie vyskupų — kaip 
apaštalu įpėdinių — misiją skelb
ti Evangeliją, kuri yra, kaip sako 
apaštalas šv. Paulius, Dievo galy
bė išgelbėti kiekvienam tikinčia
jam. Bažnyčia yra pašaukta per
duoti žmonijai didžiausią paties 
Dievo jai duotą dovaną, būtent, 
išganymo dovaną. Išganymo 
skelbimas sudaro pagrindą visai 

ri šaudymo sporte, raitelių, rega 
tose, spagu, imtynių sporte. Ja
ponija „judo" sporte, g'mnastiko-
je, imtynėse, tinklinyje visada pa 
likdavo savo žymę. Maskvos or
ganizatoriai tvirtina, kad Ameri
kos ir „kelių kitų" nutarimas ne
dalyvauti nesudarys didelio skir
tumo, o žiūrovai boikoto nepa
stebės ir nepasiges "politikuojan-
cių salių. 

mėn. kainos pakilo 0.9 nuoš. 
— Sovietų propaganda plačiai 

rašo apie juodųjų riaušes Mianr 
mieste, kur žuvo 16 žmonių. Čia 
buvęs juodų piliečių sukilimas 
prieš valdžios priespaudą. 

— Egiptas uždraudė demonst
ruoti filmą „Princesės mi r t s" , 
dėl 'kurio protestavo Saudi Ara 

pasmerkiąs Iraną už diplomatų 
pagrobimą, gali atidaryti duris 
amerikiečių įkaitų šeimoms rei
kalauti kompensacijos už savo 
šeimos narių kalinimą. Ieškiniai 
gali būti apmokėti iš Amerikos 
bankuose užšaldytų Irano lėšų. 
Giminių advokatai gali savo ieš
kinius paremti Tarptautinio ban-

n-rasis įteikė šešiems katekizmo | Bažnyčios dvasinei ir socialinei 
mokytojam iš šešių Afrikos kraš
tų, kuriuos popiežius lanko š:os 
savo kelionės metu, tarptautinę 
Jono XXIII-ojo vardo premiją. Si 
premija yra teikiama asmenims 
arba organizacijom įvertinant jų 
išskirtinę veiklą už taikos sustip-

veiklai. 
(Bus daugiau) 

— Kanadoje siaučia apie 500 
miško gaisrų, ypač Ontario pro
vincijoje, kur teko evakuoti šim

t u s gyventoju. 

Amerikos rabinas 
puola vaidinime 

Muenchmas. — Istorinis Kris
taus Kančių vaidinimas Ober-
ammergau miestelyje vėl sukėlė 

„ . , pasaulio žvdų nepasitenkinimą. 
Ezer VVeizman pasi- Į A m e r i k o s ± d u komiteto pareigū-
mm.sterm kabineto, | n a i _ a t v y k c { v a i d i n i r n ą ) s k u n d z i a . 

1 si, kad nors antisemitinis tekstas 
buvo sutrumpintas, apkarpytas, 
vaidinime dar pilna žydus užgau
nančių vietų. Net ir artistu dra
bužiai nepalankūs žydams. Vaidi
nimo tikslas ir toliau esąs „au
ginti ir kurstyti neapykantą ir pa
nieką žydų tikėjimui ir žydų žmo
nėms", pareiškė rabinas Mare 
Tannenbaum. 

Kubos pabėgėliams 
nusibodo laukti 

Miami. — Floridoje esančioje 
laikinoje Kubos pabėgėlių stovyk
loje sekmadienį kilo neramumai, 
muštynės. I^engvai nukentėjo 
keturi amerikiečiai policininkai, 
vienas marinas virėjas ir 8 kubie
čiai. Apie 2.000 kubiečiti suren
gė demonstracijas, reikalaudami 

Pasitraukė Izraelio 
gynybos ministeris 
Jeruzalė. — Izraelio gynybos 

ministeris — 

traukė iš 
apkaltinęs premjerą Beginą tyčia 
vilkinant taikos sutartį su Egip
tu. Gegužės 26 d. suėjo C a m p 
David sutarties terminas palesti
niečių autonomijos klausimui iš
spręsti. VVoizmanas kaltina Bėgi- j 
ną ir kitus radikalius vyriausy
bės politikus, kad jie taikos neno
ri, provokuoja arabus. 

J gynybos ministerio pareiški
mą piktai atsiliepė premjeras. 

Egipto prezidentas Sadatas pa
reiškė ,,Wasbington Post" reporte
riui, kad Egiptas toliau sieks su
sitarimo su Izraeliu, neleis tai
kos procesui žlugti. Prezidentas 
Sadatas pareiškė, jog jis leistų 
Amerikos vyriausybei laikyti E g i -
te karo lėktuvus ir kitų ginklų 
sandėlius, tačiau kareivių ar nor
malių bazių Egiptas neįsileistų. 

Aš pats galiu sudaryti milijono 

biją, nors filmas pagamintas Egi p- Į ko sprendimu. Pažymėtina, kad iš 
te su egiptiečiais aktoriais. 

— Amerikoje penkias dienas 
vešės Kinijos vicepremjeras 
Geng Biao, atvykęs užpirkti kari
niu medžiagų. 

— Afganistano sostinėje Kabu
le praėjusią savaitę buvo nužu
dyti 22 sovietų kareiviai, įvyko de
monstracijų prieš sovietų prezi
dentą Brežnevą, papasakojo rš 
Kabulo į New Delhi atvykęs 
prancūzas biznierius. 

— Amerikoje praėjusį savait 
galį įvyko kelios demonstracijos 
prie atominių jėgainių. Policija 
suėmė 38 asmenis. 

13 Tarptautinio teismo narių vi
si balsavo už paskelbtą Irano pa
smerkimą, įskaitant teisme esan
čius Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
juristus. Nors Irano vyriausybė 
skelbia, kad teismas ir jo spren
dimas yra negaliojantis, kiek jis 
liečia Iraną, Amerika dabar vėl 
gali kreiptis į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą, reikalaudama 
pasmerkti Iraną. 

Irane vizitą baigė socialistų 
internacionalo atstovai: Austrijos 
kancleris Bruno Kreiski, Ispanijos 
ir Švedijos socialdemokratų vadai: 
Olaf Palme ir Felipe Gonzales. 

Gothbzadehas bei naujame par
lamente daugumą turinčios isla
mo partijos vadas ajatola Behesh-
ti. Kreiskis pareiškė, jog jis Te-
mia Irano revoliuciją, nori pade
monstruoti solidarumą iranie
čiams, neturi jokių ryšių su Ame
rikos vyriausybe ir įspėja ją ne
daryti Iranui spaudimo dėl įkai
tų. Svečiams nebuvo leista pama
tyti amerikiečių. 

Egipte kiek sustiprėjęs po vė
žio apimtos blužnies operacijos 
buvęs Irano šachas Rėza Pahlavi 
turėjo kelias spaudos konferenci
jas, kuriose atidengė savo pažiū
ras į netolimą praeitį. Jis piktai 
pasmerkė Amerikos ir Britanijos 
politiką, apgailestavo savo nuo
laidumą. „Vakariečiams niekas 
daugiau nerūpi, kaip tik klausi
mas, kur praleisti vasaros atosto
gas, o vyriausybių didžiausias rū
pestis, — kaip sumažinti išlaidas 
ginklams", pasakė šachas. Jis pa
klausęs Vakarų patarimų „pasi
duoti", o reikėjo ginklu išlaikyti 
tvarką. Tuo atveju būtų mažiau 
žuvusių, negu jų yra dabar, kai 
tūkstančiai žmonių žudomi tero
ristų. Nieko negalima pasiekti, ka
da Amerika ir kiti Vakarų kraš
tai siekia derėtis su teroristais ir 
laukiniais kraugeriais, pasakė Pah 
!lavi. Ar jūs dabar patenkinti? 
Kur dabar jūsų ,žmogaus teisės", 
kur demokratija, kur liberaliza-
cija. — klausė šachas, pasakęs, 
kad jo didžiausia klaida buvo ame
rikiečių ir anglų patarimų klausy
mas. Dabar jis pamatęs, kad ne-
re'kėjo paleisti iš kalėjimų pade
gėjų, teroristų, banditų, nereikėjo 
jiems nusileisti. Aš nutariau ne
lieti daugiau kraujo ir tai buvo 
didžiausia klaida, pareiškė ša
chas. 

Louisianos valstijos seimelis 
nubalsavo 82-12 balsais nuo atei
nančių mokslo metų nebepriimti 
jokių iraniečių studentų į valsti
jos universitetus ir kolegijas. Šiuo 
metu valstijoje studijuoja dau
g i u 3,000 iraniečių. Ypač popu
liarios jų tarpe naftos pramonės 
technikos studijos. 

— SaVadore kareiviai nušovė |jūos~priėmė prezidentas Bani Sad-
tris „liaudies išlaisvinimo jėgų"1 

nanus. 

P. Korėjos kareiviai 
atsiėmė miestą 

Kivangju. — Pietų Korėjos ka
riuomenė užėmė Kwangju, suki
lėlių paimtą 800,000 gyventojų 
miestą. Jauni maištininkai bandė 
gintis, tačiau kareiviai 13 nušo
vė, nemažai sužeidė. Sukilėlių 
sluoksniai tvirtina, kad užmuštų 
skaičius siekia 600, o sužeistų — 
6,000. Nuo gegužės 18 d. kada 
prasidėjo Kvvangju riaušės, susi
kirtimuose žuvo 127 asmenys. 

kareiviu armiją", pasakė Sadatas. I užbaigti ju kalinimą. Kai kurie sto 

vykioje gyvena jau trys savaitės. 
Apie 300 kubiečių pabėgo iš 

karinės bazės Ft. Smith, Arkan-
sas. Kubiečiai nepatenkinti, kad 
jų apklausinėjimai ir dokumen
tų išdavimas taip ilgai užtruko. 

t Stovyklose jie jaučiasi kaip Cast-
1 ro kalėjime, pareiškė pabėgėliai. 

Afganų ginklai — 
kirviai ir buteliai 

New Delhi. — Indijos žinių 
agentūra pasikalbėjime su Afga
nistano laisvės kovotojų vadu Si-
ddiąuallah Khungiani patyrė apie 
afganų kovotojų pergyvenamą 
ginklų stoką. Sukilėliai kartais 
naudoja kirvius. Svarbiausias af
ganų ginklas esąs gazolino pri
pilti „Coca Cola" buteliai. Daug 
kur sukilėliams pavyksta ginklus 
atimti iš sovietų kareivių, tačiau 
iems trūksta amunicijos. 

Maskvos „Pravda" rašo, kad 
prieš sovietų kariuomenės atitrau
kimą iš Afganistano turi būti pa
naikintos visos užsienio jėgų ba
zės Indijos vandenyne ir Persijos 
įlankoje. Derybos su Afganistano 
vyriausybe, vadovaujama Karma-
lo, esąs vienintelis kelias į 
problemos išsprendimą. 

šios 

Respublikonas George Bush pasitraukė 
iš varžybų dėl nominavimo j preziden
to vietą. Jis pažadėjo remti Ronaldą 
Reaganą ir raginti amerikiečius, kurie 
balsavo už jį, balsuoti už Reaganą. 
Bushas pasakė nenorįs tapti viceprezi
dentu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 28 d.: Emilijus, Mar
garita, Jogirdas, Rima. 

Gegužės 29 d.: Sisinas, Teodo-
zija, Didonis, Erdvile. 

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:14. 
ORAS 

Saulėta, tvanku, temperatūra 
dieną 85 L, naktį 60 1. 
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LSS AKIVAIZDINIO SUVAŽIAVIMO 
CHICAGOJE 1980 M. GEGUŽES 17-18 D. 

REZOLIUCIJOS 
Lietuviu Skautų Sąjungos ta

rybos akivaizdinis suvažiavimas 
Chicagoje 1980 metais gegužės 
17 — 18 dienomis, išklausęs LSS 
vadovybės ir jos pagalbinių veiks
nių pranešimus, susipažinęs ir 
padiskutavęs pašnekesius: 

— ideologijos, 
— lietuviškos sąmonės ugdymo 
— veiklos stiprinimo, 
— mišrių vienetu priklauso

mumo, 
— organizacinės struktūros su-

prastinimo temomis, skelbia, kad: 
1) Sąjungos vadovybė centre 

ir šakose, rajonuose ir skautiško 
ugdymo skyriuose stengiasi ir to
liau organizuoti pagal galimybę 
pateikti vis naudingesnius, pa
trauklesnius užsiėmimus skau
tams ir skautėms, rūpinasi ju 
skaičiumi ir ruošimu, kad viene
tai tinkamai atliktų prisiimtus 
ir visos lietuviu išeivijos stebi
mus įsipareigojimus. 

2) Sąjungos vadovybė dės vi
sas pastangas ieškoti būdų ir 
priemonių, kad vienetai, vykdy
dami nustatytas programas ir at
likinėdami įžodžių ceremonijas, 
įstengtų stiprėti ir ideologiškai, 
kreipiant metoduose ypatingą 
dėmesį į skautų ir skaučių įsta
tų praktišką pritaikymą gyveni
me. 

3) Sąjungos vadovybė labai 
rūpinasi tautinio auklėjimo rei
kalais, kreipia tėvų ir visuome
nės dėmesį į tikrovę, kad lietu
vių kalbos vartojimas skautiško 
jaunimo tarpe tolydžio virsta la
bai svarbia ir aliarmuojančia 
problema — ir dėl tos priežasties 
kviečia šeimas, mokyklas ir visas 
kitas auklėjimo institucijas sutar
tinai ieškoti to klausimo spren
dimo, pati iš savo pusės pabrėž
dama tautinės sąmonės ir savos 
kalbos išlaikymo būtinybę, kaip 
reikalingą savitumą, kuris yra ir 
bus stipriausias skatintojas tau
tinę veiklą išeivijoje išlaikyti ir 
ją perduoti iš kartų i kartas. 

4) Sąjungos vadovybė stengia
si verbuoti pačias geriausias pajė
gas jaunesniųjų vadovu ir va
dovių lavinimui ir aplamai skau
tiškos veiklos stiprinimui ir labai 
skatina visus ir visas domėtis ren
giamomis vadovų ir vadovių la

sė organizuojamais kursais ir taip 
pat prašo suaktyvinti tokių kursų 
organizavimą tose vietovėse, kur 
jų nedaug būna, ir jautriau su
aktualinti skautų ir skaučių la
vinimą, naudojant visas vietovė
se prieinamas priemones. 

5) Suvažiavime iškelti naujie
ji sumanymai bei siūlymai orga
nizaciniams persitvarkymams bus 
atidžiai svarstomi LSS tarybos ko
misijose, kurių išvadas taryba 
paskelbs platesniam susipažini
mui, išdiskutavimui ir nutari
mams; šiuo metu betgi pabrėž 
dama nusistatymą išlaikyti Są
jungą, atremtą į: 

— iš Nepriklausomos Lietuvos 
atsineštas tautines, religines bei 
skautiškas tradicijas, 

— idealistiškai nusiteikusių 
vadovų ir vadovių pasiaukoji
mą, 

ASS 1980 M. STUDIJŲ 
DIENOS 

1980 m. rugpiūčio 21 iki 24 
dienos nuo ketvirtadienio po p.et,, 
iki sekmadienio po piet. Three 
Rivers, Michigan, tarp Chicagos 
ir Detroito prie 312 kelio, 75 dol. 
už visą laiką įskaitant 10 dol. re
gistracijos mokestį. Penkios pa
skaitos, 3 simpoziumai, vakaronės, 
draugystės ir pažinčių atnaujini
mai. Akivaizdinis Akademinio 
skautų sąjūdžio suvažiavimas. 
Registruotis: Fil. Gražutis Matu
tis, 5336 73rd Ave. Sumit, Illinois 
60501, (312) 496-8295. 

Daugiau informacijos artimiau
siu laiku. 

Raginame visas ir visus daly
vauti, k nedelsiant registruotis, 
tuo palengvinsite ruošos darbus. 
Lauksimel 

Visais kitais reikalais rūpinasi 
ir į klausimas atsako: 

Rengimo Komisijos pirmininkas 
Fil. Kęstutis Ječius 
1310 Wayside Drive 
Villa Park, Illinois 60181 
(312) 832 - 2809 

ATLANTO RAJONO ŽINIOS 

Sveikinu seses, pakeltas į vy
resniškumo laipsnius bei apdova
notas žymenimis:? Pažangumo 
žymeniu apdovanotos sesės iš 
New Yorko: Lina Alksninytė, Rū
ta Bobelytė, Kristina Česnavičiū-
tė, Rūta Kidolytė, Kristina Kirky-
laitė, Adrija Nemickaitė. 

Į paskautininkes pakelta vyr. 
si. Virginija Butienė - Washing-
ton, "Pušyno" dr-vės. Sveikinu 

Kernavės tunto dainininkės dainuoja LSS larybos ir Vidurio rajono tuntinin
kų suvažiavimo pobūvyje. 

THE LITHUANIAN WORLD-WTI>E DAILY 
Second class postage paid at Chicago, III. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays. days after Christmas and" Easter 
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Publication Number (USPS — 161000) 
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Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsevthere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries 
$40*00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams i._, metų 3 mėn 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 2500 15.00 

• Administracija dirba kas- . • Redakcija straipsnius taiso sa-
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dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j n į u nesaugo. Juos grąžina tik iš 

_ __ . . . , _ ' anksto susitarus Redakcija už 
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8:30 - 4:00. šestadien.a.s j b į , j n p r i s i u n o i a m o s a v u s 
8:30 — 12:00 , „„V* 

| prašymą. 

New Yorko sesių ir brolių tun-1 stovyklos reikalai ir informacijos, 
tai ruošia iškylą į Estų Stovykla- j kurias gausite iš stovyklos virsi- \ 
vietę, N.J. birželio 14-15 dieno- ninko s. Stepo Zabulio ir seseri
mis ir kviečia kitas vietoves prisi
dėti. Mokestis 10.00 dol. (už mais-

jos stovyklos viršininkės 
Meilės Mickienės. Seserijos pa-

( visas seses ir linkiu dar daugiau 
— specialios misijos išeivijoje, s l c a u t i š k o darbštumo. 

tą ir stovyklavietės mokestį). Pa- j grindinį štabą sudaro: 
siimti palapines. Smulkesnių in- į Atlanto rajono stovyklos var-
formacijų, suteiks s. Birutė Kido- i das: Suktinis 
lienė, N.Y. Seserijos Stovyklos siūlomas 

Šis aplinkraštis bus paskutinis j vardas: Sadutė 
iki rudens. Toliau seks vasaros Stovyklos viršininkė: s. Meilė 

paskirtį ir 
— veikiančio statuto raidę ir 

dvasią; 
skatinant vienetų vadovus ir va 
doves orientuotis skirtingose vie
tovių bei gyvenamų kraštų ap
linkybėse, iš jų imti, kas lietuviš
kai skautybei gali būti naudin
ga ir nevengti atsargumo ten, kur 
objektai sukelia abejonių. 

LS Seserijos Vyr. Skautininke v. s. 
Irena Kerelienė kalba LSS tarybos aki» 
vaizdiniame posėdyje gegužės 17 d. 

v i n i m o m o k y k l o m i s ir v i e n e t u o - ' Chicagoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

Buvo smagu matyti tiek daug 
vadovių suvažiavime balandžio 
13 d. Philadelphijoje. Didelis a-
čiū sesei Danutei Surdėnienei už 
mūsų globą irvalgydinimą. 

Balandžio mėn. 26-27 dieno
mis įvyko Atlanto Rajono skilti-
ninkių kursai, kuriuose dalyvavo 
sesės iš New Yorko, New Jersey 
ir Washingtono. Kursams vado
vavo sesė Lilė Milukienė, talki-
nnant Gilandai Matonienei, Mil
dai Kvedarienei, Dalei Lu-
kineei ir man pačiari. Skal-
toem kursus gerai pasiseku
sius, nors saulutės galėjo būti 
daugiau. AČIŪ sesei Lilei Milu-
kienei viso Atlanto rajono vardu 

— — — — • i 
I 

zimiero Simaičio prasmingo ir j 
turiningo pamokslo gaubiami, i 
vykome į kapines, kur atsisveiki-1 
no buvęs tuntininkas ir vadeiva j 
v. s. Vladas Pauža. Laidojimo 
vietoje kalbėjo Dariaus — Girė
no klubo vicepirmininkas Juozas 
Kinčius. 

Laidotuvėms gražiai ir suma
niai vadovavo v. skautė v. si. Jo-
landa Zapareekienė ir jos vyras 
sktn. Algis Zapareckas. 

Vytautai, tebūna Tau gera ir 
miela svetingo krašto žemės guo
lyje, o mes likusieji dirbsime ir 
kovosime, kol mūsų tėvynė Lie
tuva bus laisva ir nepriklausoma. 

v. s. Vladas Pauža 

tiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiii^ 

1 Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai | 
S (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir k t ) iki lie- p 
E pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos. s 

5 Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- S 
x dalionams. karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. : 

f TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 I 
I TEL. - (312) 434-4660 | 
*ilMllllllllllllllllllllllllllllllUIIMIIIIIiilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiniHIIIUIk.'* 

Mickienė, viršininkės pavaduo
toja: ps. Irena Veitienė, jaun. 
skaučių viršininkė: ps. Janina 
Matulaitienė, skaučių viršininkė: 
ps. Onutė Pridotkienė, prit. 
sk. viršininkė: v.s. Lilė Milukie-
nė j vyr. sk. pastovyklė: kaip kad 
dabar atrodo, prit. skaučių pasto
vyklė ir vyr. skaučių pastovyklės 
bus koordinuojamos kartu. 

Sesė Meilė Mickienė dar ieško 
talkininkių stovyklos vadovavi
mui. Visos vadovės, kurios bus 
stovykloje ir dar neturi pareigų, 
praneškite sesei Meilei (703) 451 
—7385, arba tiesiai viršininkei 
pastovyklės, kurioje norėtumėte 
padėti. 

Sekančiu stovykliniu aplink

raščiu bus pateiktas smulkesnis 
stovyklos ir pastovyklių štabai. 

Linkiu visiems linksmo stovyk
lavimo. Iki pasimatymo rudenį. 

Vis budžiu, 

s. Regina Petrutienė 
Atlanto rajono vadeivė 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

VINCAS BRIZGYS 
Teisių daktarai 

2458 VV. 89th Street, Chicago, Oi. 
Visi teL 778-8000 

Valandai pafffcl susitarimą 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimą*. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W*st 59th Strtet _ Tel. U 6-7717 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet 

SKAUTĄ VYTI V. SL. 
VYTAUTĄ BAUŽĄ 

PRISIMENANT 

Liūdna ir skaudu, kada pava
sario įvairiaspalviai žiedai kvė- j 
puoja gyvybe ir džiaugsmu, štai- j 
ga ir netikėtai nustojus širdžiai 
plakti, gegužės 5 d. amžinybėn 
iškeliavo s. v. v. si. Vytautas 
Bauža. Jo gyvenimo kelias, kaip 
ir kiekvieno iš mūsų, sunkus ir 
akmeningas. Rusų komunistams 
antrą kartą grobiant Lietuvą, at
vyko kartu su tėveliais Vakarų 
Vokietijon. Nors daug vargo ken
tėjo, tačiau nepalūžo. Gražiau
sių jaunystės dienų skatinamas 
įstojo lietuviškon gimnazijon Liu 
becke, kurią sėkmingai baigė. Bu
vo aktyvus skautas, vadovas, su
manus stovyklautojas. Dėl švel
naus ir malonaus būdo gerbia
mas ir mylimas. Ne tik buvo ge
ras skautas, bet ir nepalaužiamas, 
sąmoningas kovotojas dėl Lietu
vos laisvės. Tvirtai tikėjo, kad Lie
tuva po ilgų ir žiaurių kančių, 
žlugus rusiškajam komunizmui, 
bus laisva ir nepriklausoma. 

Amerikoje greit įsijungė skau-

tiškon veiklon. Jis buvo vienas 
Detroito Baltijos vietininkijos, 
vėliau tunto pradininkų, veiklus 
vadovas, vietininko pavaduoto
jas, 5-sios Tautinės stovyklos mai
tintojas — ūkio vadovas. Judrus 
ir sumanus Kaziuko mugių tal
kininkas, skautų vyčių Geleži
nio Vilko būrelio aktyvus narys, 
pareigingas vadovas. 

Paskutiniuoju metu, nors ir ato
kiau laikėsi nuo veikimo, savo 
dvasia ir širdimi visada buvo arti
mas kiekvienam lietuviškam dar
bu^ pagelbėdamas auka arba pi
nigais. 

Studijavo techninius mokslus. 
Dirbo įvairiose pareigose. Labai 
gaila, kad paliko mus pačiame 
tvirčiausiame amžiuje — 51 m., 
ypatingai, kada kiekvienas lietu
vis yra brangenybė kovoje dėl 
tautos gyvybės ir Lietuvos laisvės. 
Jo netekimas — didelė žala skau
tams ir visai išeivijai. 

Reikšdami pagarbą ir meilę 
gegužės 8 d. palydėjo amžinybėn 
gausus skaičius draugų, pažįsta
mų, priešakyje su jo mylima duk-
tele Rasa, tėveliu, sesute Nijole 
ir kitais giminėmis. Švento Anta
no parapijos bažnyčios kun. Ka-

TIKRIAUSIAI SIU PLOKŠTELIU NETURITE! 
VAIDILŲ KANKLES Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Ciurlionia 

GROJAME JUMS įgrojo L A T . Korp! Neo-Lithuania orkeetra*, ya-
dovaujamaa Algirdo Modestaričiaua. Įdainayo Arū
ną* Gaaparaiti*. 

SU ŠOKIU IR DAINA įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkaatras 

KALNUOS DAINUOJA 
KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU 

VIOLETA 
DAINOS IR ARIJOS 

Ktakvfeoa plokštele kainuoja 16.00 

D R A U G A S 
4545 W«t 6 M Strtet Cfclcap, IfflMto M62I 

pridėti 80 CMtų udt kiekvieną plokštele perahortlinia. ŪMnojm* gyv. mota 8 % 

Usa&kymuiis \ I E M M ^ reikia pridėti po $1.75 pašto MhtdoaM 

Kvintetai "BALTIJA" ir L.S.T. Korp! Neo-
Lithuania orkestras. 

įdainavo "BALTIJA" Tyri) kriatetas 

Dainuoja Violeta Rakauskaite. Raganėle, Tėviškės 
•ė jas . Sugrjsk, i lgesy ir kitos. 

Virgilijus Noreika. Prie piano Žaneta Noreikiene 

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 paga! susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; 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 
0 PTO M ET RISTAS 

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

Vai. pagai 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 — Nervu 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 Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarime 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel 852-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTTCE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKiŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. D.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168, rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penktad 
3 iki 7 v p, p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VYABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet;' ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - G R 6 - 0 6 1 7 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm. antrad , ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai . pirm . Mk ketv ir penkt 

2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą 

'» . 



Kai tauta saukia, 

BOKIME PAVERGTŲJŲ 
GARSIAKALBIAI 

Laisvės trokšta kiekvienas 
gyvas sutvėrimas, tai ką kal
bėti apie žmogų. Šunelis džiau
giasi, galįs valandėlę atitrūkti 
nuo grandinės, kuria jis pririš
tas, nors ta grandinė būtų iš 
tauraus metalo padaryta. Lais
vės nori ir visos tautos, tačiau 
toli gražu ne visoms lemta jos 
sulaukti. 

Laisvė žmogų padaro žmo
gumi, tautą tauta. Laisvė yra 
visų vertybių ir gyvybės šal
tinis. Tačiau, nors Kūrėjas ir 
sutvėrė žmogų laisvą, kiti žmo
nės tą laisvę dažnai»atima, 
didesnės ir plėšrios tautos 
pavergia mažesnes ir silpnes
nes tautas. Būna atvejų, kai 
didesnes tautos parduoda, iš
maino ar pripažįsta mažesnes, 
silpnesnes tautas savo galin
gesniems partneriams. Toks 
"prekybinis sandėris" įvyko 
pokario metais su visa eile tau
tų, kai galingi sąjunginiai kraš
tai, tiksliau jų vadai, nurašė 
mažesnes tautas ir perleido bol
ševikams jų vergijon. Jų skai
čiuje buvo ir vargšė lietuvių 
tauta — Lietuva. 

ŽUVUSIEJI 1941 M.BIRŽELIO SUKILIME 

Ir nūdien ji kovoja už savo 
laisvę vienui viena gal tik kar
tais kitų pavergtų tautų remia
ma. Pasauliniai įvykiai šiuo 
metu yra taip susiklostę, kad 
lietuvių tautai veikiai tikėtis 
laisvės netenka. Ne iš vilčių 
susilaukti didžiųjų valstybių 
užtarimo ir pagalbos turime 
laisvės tikėtis. 

Lietuvių tauta tėvynėje tai ži
no ir visomis išgalėmis sten
giasi semtis stiprybės iš savo 
pačios jėgų. Malonu pastebėti, 
kad tie, kurie šiandien vado
vauja lietuvių tautos rezis
tenciniam sąjūdžiui, yra pa
kankamai realūs. Tai matyti iš 
pogrindžio spaudos. Štai mus 
pasiekusiame LKB Kronikos 
nr. 41, yra paskelbtas įžangi
nis rašinys: "Ką žada 1980-ji?" 
Straipsnio pabaigoje daromos 
tokios išvados: 'Taigi 1980-ji 
metai Lietuvos katalikams ne
žada nieko gero. Tą patį patvir
tina ir sovietiniai tankai Afga
nistane. Galimas daiktas, kad 
ateistinė valdžia, akivaizdžiai 
pamačiusi dabartinį religinį ir 
tautinį atgimimą Lietuvoje, ne-
pabūgs Vakakąruose keliamo 
triukšmo ir dar intensyviau leis 
į apyvartą stalinistinę KGB 
mašiną. \ šitokias avantiū
ras sovietinę valdžią neabejo
tinai skatina Vakarų nepajė
gumas ryžtingai veikti. O kad 
Kremlius, represuodamas disi
dentus, bijotų bent olimpinių 
žaidimų boikoto!" 

Kuo lietuvių tauta šiandien 
turi daugiausia pasitikėti, ten 
pat pasako įžanginio rašinio 
autorius: "Lietuvos kunigai ir 
pasauliečiai, dėkodami už ge
ros valios žmonių pagalbą, la
biausiai turi pasitikėti Dievo 
Apvaizda ir ruoštis ilgai ir 
atkakliai kovai už tiesą, laisvę 
ir Kristaus triumfą Tėvynėje". 
(2 pusi.). 

Malonu pastebėti, kad pasku
tiniu metu, be jau anksčiau lei
džiamų, buvo išleisti trys nau-
jhi periodiniai pogrindžio 
leidiniai: "Vytis", "Ateitis" ir 
"Pastogė". 

Turime prieš akis "Pasto
gės" Nr. 1. Kaip žinome, nie
kas Lietuvoje negali nei lais
vai kurti, nei laisvai dainuoti. 
"Pastogei rūpi suteikti pastogę 
tiems, kurie nori nevaržomi 
kalbėti ir kurti" (1 pusi.). Šis 
leidinys stengiasi suburti kūrė
jus — rašytojus, poetus, žodžio 
menininkus, duoti jiems gali
mybę kukliomis pogrindžio są
lygomis skelbti tokius savo 
rašinius, kurie negali būti skel
biami okupacinės valdžios lei
džiamojoje spaudoje lietuvių 
kalba. 

"Pastogė" vis dėlto labai 
kuklus žurnaliukas. Tik 56 
mašinėle rašyti, per rašomąją 
kalkę dauginami puslapėliai. 
Vis dėlto pastangos sveikin
tinos ir mes, užsienyje gyve
nantieji lietuviai, džiaugiamės 
pasiryžimu suburti Lietuvos 
dailiojo žodžio menininkus, 
kad ir labai kuklioje "Pasto
gėje". 

"Pastogėje" paskelbta kele
tas įdomių rašinių, jų tarpe bol
ševikų nužudyto Mindaugo 
Tamonio "Esame". Tomo Kur
šio, Vinco Rimšos, Mykolo 
Šilaičio (slpv.) eilėraščiai, keli 
rašiniai apie O V. Milašių ir kai 
kas iš Milašiaus raštų. Susto
kime kiek prie M. Tamonio ra
šinio kai kurių minčių, kurios 
iškelia Lietuvos tikinčiųjų rei
kalavimus. 

"Atsižvelgdami į tai ir su
prasdami, jog socialistinės vi
suomenės demokratizavimas 
yra ne tik neišvengiama būti
nybė, bet ir mūsų pačių as-. 
meninė pareiga, reikalaujame 
panaikinti faktinę diskrimina
ciją, teikiančią privilegijas 
komunistams ir nužmoginan
čią likusią visuomenės dalį. Tai 
reikalauja ne tik mūsų, bet ir 
pačių komunistų, jų autoriteto 
ir didesnio pozicijų tvirtumo 
šiuolaikiniame pasaulyje la
bui" (9 pusi.). Kas liečia reli
gijos laisvę, str. autorius siūlo 
šiuos punktus: 1. Įvesti mokyk
lose fakultatyvinį tikybos dės-
tyumą; 2. Išplėsti dvasinę semi
nariją; 3. Leisti pasaulietines 
religines — kultūrines organi
zacijas; 4. Leisti religinius 
periodinius leidinius; 5. Leisti 
statyti naujas bažnyčias, se
nas atrestauruotas grąžinti 
apeigų atlikimui; 6. Leisti įvai
raus pobūdžio idealistinę, filo
sofinę, religinę, krikščionišką
ją beletristinę ir kt. literatūrą; 
7. Nutraukti bet kokią diskri
minaciją religiniu pagrindu 
(pedagogų, mokslininkų, me
nininkų, vadovų); 8. Prie Vil
niaus universiteto atidaryti 
Teologinį fakultetą; 9. Lietu
voje pagrindines krikščionių 
religijos šventes laikyti nedar
bo dienomis. 

1940.VI.15 — 1941.VI.22 
buvusi rusų bolševikų oku
pacija lietuvių tautoje paliko 
kruvinus žvėriško siautėjimo 
pėdsakus. Lietuva kentėjo ir 
skendėjo kraujuje ir ašarose 
nuo nekaltų žmonių areštų, iš
galvotų jiems kaltinimų, kalė
jimuose tardymų ir žiaurių kan
kinimų, žudymų ir trėmimų iš 
savo krašto į įvairius Sov. Ru
sijos plotus. 

Kai prasidėjo Vokietijos— 
Sov. Rusijos karas ir sekančią 
dieną, 1941.VI.23 d. 9:28 vai. ry
to iš Kauno radiofono buvo pa
skelbtas Lietuvos Nepriklau
s o m y b ė s a t s t a t y m a s i r 
Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės sudėtis bei sugiedotas 
Lietuvos himnas, tą pačią die
ną visoje Lietuvoje įvyko spon
taniškas visuotinis ginkluotas 
lietuvių tautos sukilimas prieš 
rusų bolševikų okupaciją. 
Tame sukilime dalyvavo apie 
120—130,000 įvairių profesijų 
žmonių: studentai, mokiniai, 
tarnautojai, kariai, ūkininkai 
ir kiti. Tomis dienomis aukų 
skaičius siekia 4000, bet tiesio
ginėse kovose žuvo maždaug 
2000 partizanų. 

Nuo to laiko prabėgo jau 39 
metai, kai tos gyvybių aukos 
buvo sudėtos ant tėvynės 
aukuro. Jų garbingo atminimo 
įamžinimui čia skelbiamos 
kelios žinomos pavardės . 
Sąrašas sudarytas alfabeto 
eile. 

Baktys A., stud., žuvo Rad
viliškyje, Šiaulių aps. 

Blekai t is Ignas, stud., part. 
būrio vadas, žuvo Birštone, 
Alytaus aps. 

Cipli jauskas Kęs tu t i s , 
stud., skautas, Kaunas, ginda
mas Aleksoto tiltą žuvo: rusų 
kareivių durtuvais subadytas. 

Ceponas , kilęs nuo Švenčio
nių, mokinys, žuvo kautynėse 
su rusų kareiviais 1941.VI.25 
A Fredoje — Kaune. 

D a u k š y s , buv. polici
ninkas, žuvo Kačerginėje, Kau
no aps. 

Degut is , žuvo prie Karmė
lavos, Kauno aps. 

D z i e k e v i č i u s J o n a s , 
agron., žuvo Trakų aps. 

Lietuvos pogrindžio leidinys 

L. KERULIS 

Dženkai t i s J o n a s , g. 1906 
m., ats. aviacijos ltn., žuvo 
VI.23 Kaune, su mažu parti
zanų būreliu gindamas Alek
soto tiltą. 

Eidukevičius Vladas , g. 
1891.VIII.9 Kaune, žuvo Kau
ne VI.23. 

G a r i n u s K a z y s , žuvo 
Pakuonyje, Kauno aps. 

Grygel is Alfonsas , apie 25 
m. amž., darb., Trakų k., Gel
gaudiškio vis., Šakių aps., žuvo 
puolant milicijos būstinę. 

Gudynas P . , stud., Kaunas 
— Aleksotas, žuvo VI.23 Links
madvaryje. 

Gurevičius A n t a n a s , stud., 
žuvo Kaune. 

J a n k ū n a s P r a n a s , ats. j . 
ltn., kulturtechnikas, žuvo 
VI.26 už Papilės, Šiaulių aps. 

J enč iu s (Jaučius?) V., 
stud., žuvo Radviliškio apyl., 
Šiaulių aps. 

Jas iukev ič ius , žuvo Kaune. 
Jočys , žuvo Karmėlavoje, 

Kauno aps. 
Juodž ia i , 2 broliai, Birutės 

k., Kauno vis., žuvo VI.26. 
Juodžba l i s J o n a s , spaus

tuvės darb., Kaunas. 
J u r g e l i o n i s , Svėdasai , 

Rokiškio aps., žuvo Duokiš
kyje. 

J u r k š a s E d m u n d a s , stud., 
skautas, žuvo Kaune. 

K a v a l i a u s k a s A n t a n a s , 
žuvo Kaune. 

Kavol iūnas A n u p r a s , Sku
dutiškis, Utenos aps., sušau
dytas prie Molėtų, Utenos aps. 

Kiaunė A n t a n a s , žuvo 
VI.24—25 Krekenavoje, Pane
vėžio aps. 

K i r l a , ž u v o p r i e 
Karmėlavos, Kauno aps. 

Kudakas V i k t o r a s , stud., 
skautas, žuvo Kaune ginant 
Vytauto D. tiltą. 

Ku l ikauskas , žuvo VI.24— 
25 Krekenavoje, Panevėžio aps. 

L a k a s Albe r t a s , agron. 
L a p a s V i k t o r a s , g. 

1917.VIII.15 Ukrainoje, inžin., 
jūrų karininkas, a ts . ltn., prie 
Aleksoto tilto sužeistas ir nuo 
žaizdų mirė VII.l Kaune. 

Laužikas Adolfas , ltn., 
Vabalninkas, Biržų aps., part. 
vadas, žuvo kautynėse VI.27, 
p a l a i d o t a s A n t a š a v o s 
kapinėse. 

Liepa V y t a u t a s , s. Antano, 
g. apie 1924 m., mokin., Vilkija, 
Kauno aps., 1941.11.15 suim
tas, kalintas Kauno s.d. kai., 
paleistas, žuvo Vilkijoje parti
zaninėje kovoje. 

Linkevičius, buv. tarnaut., 
žuvo Kačerginėje, Kauno aps. 

M a t u l a K o s t a s , žuvo 
Kaune. 

Matulai t is B r o n i u s , žuvo 
Kaune. 

Matulai t is J u o z a s , žuvo 
Kaune. 

Matulevičius K a z y s , inžin. 
žuvo Kaune. 

Matul is Kazys, docentas, 
žuvo Kaune. 

Mėl iūnas An tanas , apie 21 
m. amž., ūkin., Mėliūnų k., Ka
majų vis., Rokiškio aps., žuvo 
VI.25—26 Kamajuose. 

Mėl iūnas J o n a s , apie 22 m. 
amž., ūkin., Mėliūnų k., Ka
majų vis., Rokiškio aps., žuvo 
VI.25—26 Kamajuose. 

Mėl iūnas Kazys, apie 24 m. 
amž., kulturtechnikas, Mėliūnų 
k., Kamajų vis., Rokiškio aps., 
žuvo VI.25—26 Kamajuose. 

Miežonis, zakristijonas, 
buv. šaulys, Skudutiškis, Kuk
tiškių vis., Utenos aps., sušau
dytas prie Molėtų, Utenos aps. 

Milevičius, Pavandenės 
bžnk., Varnių vis., Telšių aps., 
užmuštas VI pabaigoje. 

M i l v y d a s J u o z a s , g. 
1914.V.11, dipl. inž., univ. lek
t o r i u s , s k a u t ų v e i k ė j a s , 
Kaunas, žuvo VI.25 Norei
kiškių dv. laukuose, už Alek
soto. 

M o n k e v i č i u s Z i g m a s , 
ūkin., Šakyna, Gruzdžių vis., 
Šiaulių aps., žuvo Šakynoje. 

M o r k u s Aleksas , aviac. 
ltn., Ukmergė, kilus rusų— 
vokiečių karui, pakilo su nai
kintuvu ir sąmoningai su 
lėktuvu trenkė į rusų aviacijos 
bazę. 

Mura l i s Vladas , apie 20 m. 
amž., ūk* a., Mėliūnų k., 
Kamajų vis., Rokiško aps., 
žuvo VI.25—26 Kamajuose. 

N a i n y s , kilęs nuo Babtų, 
Kauno aps., žuvo kautynėse su 
rusais kareiviais VI.24 Kaune 
— A. Fredoje. 

N o r k ū n a s , ltn., žuvo Kaune 
— Šančiuose sulaikant rusų ka
riuomenės kėlimąsi ties Pan
emune. 

N o r k ū n a s A n t a n a s , stud., 
žuvo Kaune. 

Pacevič ius J u o z a s , darb., 2 
vaikų tėvas, Varsėdžių apyi., 
Kaltinėnų vis., Tauragės aps., 
žuvo Varsėdžių apyl. 

Pap i r t i s S tasys , pašto tar
naut., buv. šaulys, žuvo Tau
ragnų apyl., Utenos aps. VI.24. 

P a ž e m e c k a s P o v i l a s , 
Lietuvos prekyb. laivyno štur
manas, Prekyb. instituto stud., 
žuvo Šiauliuose. 

Pe tkev ič ius A n t a n a s , s. 
Jono, apie 18 m. amž., Gelvonų 
vis., Ukmergės aps., žuvo Gel
vonų apyl. 

Pe t ron i s S tasys , Čereškų 
k., Balninkų vis., Ukmergės 
aps., žuvo Balninkų apyl. 

Pe t ruž is , Daugai, Alytaus 
aps., žuvo Dauguose. 

P ročkys P r a n a s , apie 35 
m., ūkin., Mėliūnų k., Kamajų 
vis. , Rokiškio aps . , žuvo 
VI.25—26 Kamajų apyl., prie 
Šetekšnos upelio. 

P u k n y s J u o z a s , gen. štabo 
kpt., Vilniaus karo mokykla, 
žuvo VI.25 netoli Labanoro, 
puolant rusų kareivius miške. 

Radvi la Andr ius , stud., 

Vienoje, Austrijos sostinėje, susitiko užsienio reikalų ministeriai: 
JAV-bių valstybės sekretorius Edm. Muskie ir Sovietų Sąjungos — 
Andrejus Gromyko. Panašių susitikimų žada būti ir daugiau. Jų UKS-
las: atnaujinti detente. 

žuvo Kaune. 
Rudminas Vytautas, kilęs 

iš Bikavėnų k., Vainuto vis., 
Tauragės aps., Taupomųjų 
Kasų inspekt., Kaunas, žuvo 
Kaune. 

S a v u l i o n i s Juozas , g. 
1912.111.27 Liepiškių k., Leipa
lingio vis., Seinų aps., buv. 
polic. nuovados virš. pad. Vil
niuje b o l š . kar iuomenei 
rengiantis susprogdinti Petro 
Vileišio tiltą per Nerį Kaune, 
užbėgęs ant tilto sprogdinimo 
laidus nukirpo, bet pats buvo 
bolš. kulkosvaidžių ugnies nu
kautas VI.23. 

S e n i ū n a s , ūkin., žuvo 
Kačerginėje, Kauno aps. 

Sinica J o n a s , g. apie 1886 
m., už taut. vėliavos iška
binimą sukilimo metu, bolš. nu
šautas VI.24 Daugailių m., Ute
nos aps. 

S i n k e v i č i u s H e n r i k a s , 
kirpėjas, Kvėdarna, Tauragės 
aps., metęs granatą, bet ir pats 
buvo nušautas VI.24. 

S tas iūnas , kautynėse su 
bolš. kareiviais peršautas per 
pilvą ir žuvo VI.25 A. Fredoje — 
Kaune. 

Staškevičius Marijonas 
(Medardas?), g. 1916 m., stud., 
skautas, žuvo gindamas Alek
soto tiltą Kaune. 

Stepulionis, Įeit., veter. 
gyd., mirštamai peršautas sau-
gojant Kaune Vilijampolės 
tiltą nuo susprogdinimo. 

S t u n d ž i a J o n a s , buv. 
šaulys, Tauragnų vis., Utenos 
aps., sukilimo metu sužeistas ir 
savo kieme rusų bolš. karių su
šaudytas VI.25. 

Šimkevičius Simas, buv. 
šaulys, Kaunas — Šančiai, 
žuvo kautynėse su bolš. kariuo
menės likučiais, pasislėpusiais 
Šančių R. K. kapinėse VI.23— 
24. 

Tiškevičius-Tiškus Fe
l iksas , g. 1909 m., ūkin., Dem-
bavos k., Jankų vis., Šakių 
aps., žuvo VI.23 savo gyve

namoje apylinkėje. 
Tiškevičius Kazimieras, 

ats. ltn., grafas, žuvo Kre
tingoje nakties metu VI.24. 

Trainavičius Algirdas, 
puskar., žuvo kovos metu. 

Tugan-Baranauskas A., 
buv. Lietu vos skautas, žuvo 
partizanų kovoje. 

Ulozas Antanas , Kalta
nėnai, Švenčionių aps., žuvo 
partizaninėje kovoje. 

Vaišnoras Albinas, Seima-
ties k., Tauragnų vis., Utenos 
aps., žuvo Tauragnų apyl. 
Vaškelis Povilas, stud., žuvo 
Kaune. 

Venckūnas, Užusalių k., 
Kauno vis., raudonarmiečių 
nušautas. 

Vilionis Vytautas, Anykš
čiai, Utenos aps., žuvo bū
damas tilto sargyboje. 

žemait is Kazys, medic. 
fakulteto stud., Kaunas, žuvo 
partizaninėje kovoje. 

2 ivatauskas Antanas , g. 
1921 m., stud., VI.24 žuvo kau
tynėse Kauno senamiestyje. 

PRIEŠ GYVYBĖS 
ŽUDYMĄ 

Tyčinis nėštumo nutraukimas 
yra kriminalinis veiksmas. Nėš
čia moteris neturi jokios teisės 
pati nuspręsti savo kūdikio 
likimą, nes kūdikis yra nauja, 
visiškai nuo motinos atskira žmo
giškoji būtybė. Tai pažymėjo Mek
sikos miesto arkivyskupija, atsa
kydama j kai kurių politinių ir 
feminisčių organizacijų Mek
sikoje pravedamą kampaniją už 
laisvo ir nemokamo aborto įve
dimą. Legalizuodama abortą, 
pažymi arkivyskupija, valstybė 
įteisintų tai, kas yra nelegalu. Ei
nant šiuo principu, valstybė 
turėtų įteisinti ir žmogžudystę, 
plėšikavimą, vagystes, kerštą, 
persekiojimus ir kitus panašius 
baudžiamus veiksmus. 

-

Reikia džiaugtis, kad laisvės 
troškimo dvasia Lietuvoje, ne
žiūrint kietų okupacinės val
džios vartojamų nutautinimo, 
rusinimo, ekonominės prie
spaudos priemonių, tebėra gy
va. 1979 metų gyventojų sura
šymas parodė, kad priešo 
okupuotai Lietuvai vis dėlto pa
vyko išlaikyti Lietuvą lietuviš
ką. Surašymo duomenys sako, 
kad tuo metu lietuvių tautybės 
gyventojų priskaičiuota 2,712,-
000 iš 3,398,000 bendro gyven
tojų skaičiaus, arba 80 procen
tų. 

Tautos gyvastingumą rodo 
ir, kaip jau esame daug kartų 
skelbę, neatiaidi pogrindžio 
Lietuvos kova prieš okupan
tus. Viena iš daugelio kovos 
priemonių yra periodiškai lei
džiama pogrindžio spauda. 

Visuose laisvuose kraštuose, 
įskaitant ir neseniai atsiradu
sias valstybes, tokiais daly
kais, kaip religijos laisvė, rū
pintis netenka. Religijos laisvę, 
kad ir kiek ribotomis sąly
gomis, leidžia ir kiti komunis
tiniai kraštai, kaip Lenkija, 
Vengrija, Čekoslovakija, 
Rumunija, Rytų Vokietija, Ju
goslavija, Kinija... Tačiau So
vietų Sąjunga, kuri dedasi 
"komunizmo tėvyne", per visą 
savo gyvenimo laiką prieš reli
giją neatlaidžiai kovoja. Taigi 
ir šie kuklūs reikalavimai yra 
net okupacinėmis sąlygomis vi
siškai teisėti. Jie turėtų būti 
mūsų galimai garsiau perduoti 
laisvojo pasaulio opinijai. Tau
ta šaukia pagalbos — būkime 
jos garsiakalbiai užsienyje. 

b. kv. 

miegoti. Paklausau jos, užsimerkiu. Tačiau nakties 
tamsoje baisūs sapnai ir vėl iš naujo atgimsta ir 
neleidžia man užmigti. Jie tik tada išnyksta, kai 
ligoninėj atgyja judėjimas. 

— Viešpatie, už ką tu mane taip žiauriai 
nubaudei? Paženklinai žmogžudžio ženklu. Kodėl 
pasirinkai mane savo auka? Argi jau niekada neat-
pirksiu savo kaltės? Netekau rankos, kuria nužu
džiau berniuką. Ar to dar permaža? Dabar aš 
negyvenu. Tik kenčiu ir vegetuoju. Ir labai bijau, kad 
su manimi neatsitiktų, kas atsitiko su keliais mano 
kovos draugais. Vieni iš jų išprotėjo karo lauke, kiti 
psichiškai pakriko, sugrįžę į namus. 

Jo veidas staiga apsiniaukė. Akių vokai ėmė 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
Garbinga taika 

Tauta be herojų — tauta be ateities 
16 

Nužudžiau jį. Nužudžiau, nes aklai vykdžiau vadų 
įsakymus. Argi iš tikrųjų aš turėjau taip pasielgti? 
Juk mes neteisėtai įsiveržėm į šio vaiko kraštą. Kaip mirkčioti. J is uždengė likusia ranka veidą, spring-
aš turėčiau jaustis, jei vietnamiečiai įsibrautų į mano damas nuo ašarų, kukčiodamas verkė, 
kraštą ir nužudytų mano niekuo nekaltą 12 metų bro- — Pone Smith, suprantu jūsų kenčiančią ir rau-
liuką? Šiurpas nupurtė mano kūną, kai apie tai dančią sielą ir giliai atjaučiu. Žinau, kad sunku yra 
pagalvojau. Dieve, kodėl aš taip padariau? Kodėl kentėti fizinius skausmus, bet dvasinės kančios yra 
sužeistam berniukui neištiesiau pagalbos rankos, o kur kas sunkesnės. Jūsų skaudus gyvenimo epizodas 
nutraukiau jo gyvenimo stygą? Argi šitoks turėjo jau yra „post factum". Jį atitaisyti nebeįmanoma. — 
būti šio vaiko gyvenimo galas? Kodėl nepaklausiau Be to, jūs nesat už jį atsakingas, nes tai įvyko prieš 
savo sąžinės balso, o aklai vykdžiau vadų įsakymus? jūsų valią ir nenormaliose gyvenimo sąlygose. Ban-
Nežiūrint, ar jie buvo logiški ar ne. Dabar turiu visą dykit dėti visas pastangas, jei jį ne užmiršti, tai bent 
savo gyvenimą kentėti, nes kitos išeities nerandu, apmiršti. 

— Daktare, Sis žiaurus mano gyvenimo epizodas — Ko verki, lyg būtum kūdikis? Būk vyras! Nusi-
net iki šiol neduoda man ramybės net naktį, ramink! — Bandė jį raminti 22 metų amžiaus ligonis. 
Vartausi nuo Šono ant Šono, kad galėčiau užmigti. 
Užmigus mane kankina baisūs sapnai ir aš šaukiu. 
Sesutė kelis kartus per naktį atbėga į mano palatą. 

Kare ne tik tu vienas, bet beveik kiekvienas iš mūsų 
buvo atsidūręs panašioj padėty. Bijojom žudyti ir 
bijojom būti nužudyti. Tas atsitiko ir su manimi. Iš 

Atbėgusi įsitikina, kad šaukiu per miegą. Kartais baimės drebėjau, kaip epušės lapas, kai džiunglėse 
sapnuoju, kad nužudžiau savo broliuką. Sapnuo- sutikau pirmą priešą. Nužudyti žmogų, kuris man 
damas taip smarkiai sušunku, net pats pabundu, nieko blogo nebuvo padaręs, kurio net nepažįstu, 
Sesutė atbėga Nuramina mane ir motiniškai pataria buvo baisi tragedija Tačiau tokiu atveju dar baisiau 

pasidaro, kai pačiam gresia didžiausias pavojus būti 
nužudytam. 

— Tokiu kritišku momentu prieš akis atsistoja, 
tarsi baisi šmėkla, mirtis. Ir tu girdi jos artėjančius 
žingsnius. Pasijunti tarsi stovįs prie atviros kapo 
duobės. Tave apima neišpasakytas troškimas gyven
ti. Ir tu paspaudi gaiduką. Krenta pirma auka nuo 
tavo kulkos. Ir tu kenti, kad nužudei žmogų. Po to ir 
vėl žudai ir dar daugiau kenti. Kenti ir net niekam 
negali pasiskųsti. Niekam negali išlieti savo sielos 
skausmų. Baisi žudynių šmėkla persekioja mane ir 
neapleidžia iki šiol, nors po grįžimo iš Vietnamo 
prabėgo beveik trejetas metų. Mano akyse tebesivai-
dena kraujais aptekusi žemė. Kančių ir paniekos iš
kraipyti, bespalviai, kruvini, sulysę, lyg šešėliai, viet
namiečių veidai. Ausyse dar tebeaidi žmonių 
maldavimai, aimanos, dejavimai, keiksmai, raudos... 
Šautuvų Šūviai, granatų ir bombų sprogimai skamba 
mano ausyse ir dieną ir naktį. 

— Nemalšinu visą tai narkotikais. Nesimetu į 
alkoholį, kaip daugelis daro. Bandau nuo jų pabėgti, 
bet negaliu. Kaip negaliu pabėgti nuo savo šešėlio. 
Viltis nusinešė mano ką tik pradėjusias žydėti 
dienas. Amžinai dingo mano išsvajota jaunystė. 
„Reąuiem giesmė" jai jau sugiedota, nors pradėjau 
tik 23-trečiuosiu8 amžiaus metus. Kas man beliko? 
Liko tik skausmas. Gyvas, amžinai negyjantis 
skausmas. Nežinau, nei ką dabar turiu daryti, nei 
nuo ko pradėti? Koka mano tolimesnis likimas? Ir 
kas atstatys tai, ką aš tik pradėjęs gyventi nu
stojau? Vadai? Nixonas? Gydytojai?... Niekas, o 
niekas... 

(Bus daugiau). 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužes men^ 2 8 j L 

Scena iš Carminos Buranos pastatymo. Kairėje sol. Gina Capkauskiene, scenos centre baletas, o toliau abiejuose šo
nuose vos pastebimai galima įžiūrėti chorą. Choreografija buvo Violetos Karosaitės ir Jaunučio Puodžiūno. 

Nuotr. V. Jčsinevičiaus 

BOSTONO ŽINIOS 
B O S T O N A S ŠVENČIA 
350 M E T Ų SUKAKTĮ 

Bostono miesto įkūrimo metai 
yra 1630. O šiais metais Bosto
nas labai iškilmingai mini 350 
metų sukaktį. 

Bostono įkūrimas, kaip IT visų 
miestų ar miesteliu, yra pana
šus. Bet Bostonas yra labai pa
togioj vietoj. Labai puikūs natū
ralūs uostai. Uosto krantinės už
ima net 40 mylių. T a s labai pa

dėjo atvykstantiems iš Europos nau 
jiems gyventojams. Piirmiausia 
miestas buvo anglškas, bet vė- . 
liau pradėjo atvykti ir kitos t a u . miesto rotušės. Miestas tam rei-
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vietų ir paminklų. 
3 5 0 metu sukakties minėji

mą pradėjo gegužės pradžioje iš 
Franidin parko, paleisdami 35 di
del ius spalvotus balionus su žmo
nėmis , kurie nusileido, kai kurie 
net Plymouthe. Dabar kas savai
tę vyksta įvairios meno parodos, 
koncertai, žaidynės. Laukiama at
vykstant ' T a l i Ships". Toks mi
nėjimas vyks visą vasarą. Rugpiū-
čio m ė n u o yra paskirtas etni
n ė m s grupėms. Lietuviams yra 
rugpiūčio 6 d. Pasirodymas vyks 
miesto rotušėje ir aikštėje prie 

aukas mokyklos išlaikymui. Ki
tas mokyklai trūkstamas lėšas 
suteikia darbštus mokyklos t ė 
vų komitetas metinių balių ar 
kitų parengimų pagalba, nes 
mokslapinigiai suteikia tik dalį 

! lėšų, reikalingų mokyklos išlai
kymui. 

Lemonto lituanistinės mo
kyklos metinis balius gegužės 
3 d. puošnioje graikų salėje 

| mokyklai atnešė apie du tūks
tančius dolerių pelno. Su šia 
suma bus lengva užbaigti šiuos 
mokslo metus, atliekant lėšoms 
ir kitų metų pradžiai, apmo
kant valstybinės mokyklos pa
talpų nuomą bei nedidelį atly
ginimą mokytojams. 

Šį mokyklos balių sveikinimo 
žodžiais pradėjo mokyklos tėvų 
komiteto pirm. Rasa Sarauskie-
nė, pristatydama vakaro vedė
ją Jūratę Jakaitienę. Ji, prave-
dusi eilę pasikalbėjimų su ba
liaus dalyviais, pristatė baliaus 
programą, paruoštą mok. Rasos 
šoliūnaitės, įtraukiant esamus 
ir buvusius Lemonto lit. mo
kyklos mokinius. Nors baliaus 
programoje suvaidinta muziki-

i nė satyra nebuvo paimta i š 
mokyklos aktualijų, ar iš mū
sų aplinkos gyvenimo, tačiau 

Lemonto Maironio lituanisti-1 R- Šoliūnaitės parašytas mūri
nė mokykla yra viena iš nedau-1 k i m a i apipavidalintas ir reži-
gelio l it . mokyklų, kurių moki- i s u o t a s v a i z d e l i s "Gyvenimas su 
nių skaičius kas metai auga. ! Liudmila" baliaus dalyviams pa 
Lietuviškų jaunų šeimų atsikė- j t l k a T a r P v a i š i ^< b a l i H sveiki-
limas į Chicagos vakarų prie- j n o J * apylinkės pirm. V. Gar-
miesčius sudaro natūralų mo-1 b o n k u s - T ė v i i i r ***** s^^-
kyklos prieauglį, ypač p r a d i n ė s ! t o s d o v a n ° s daug kam atnešė 

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

P A S K U B Ė K I T 
P A R D A V I M U I 

Mūsų kolonijose 
Lemont, I1L 

SĖKMINGAS LEMONTO 
MOKYKLOS BALIUS 

T sanaV narna*. 2 vonios. Gazu IU-
dymas. Marąuettt Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. (29,500. 

PuOdemio nfiro 22-fti matų buat-
faiow. 2 miegami. Putų sausas beis-
macta*. Grali vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru lildymas ir vėsinimas. 
Karpatai. 2 auto. garaftas. Tuoj ga
nte užimti. Marąuette Parke. — 
mum. 

Platus sklypaa. Geroje vietoje to 
testuoti ateičiai, ar kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 We$t 71 si Strtet 

PARDUODAMA GERAM 
stovy invalido važiuojama kėdė 
— "Wheel chair". 

Sakmbint 779-5295 

M I S C E L L A N E O U S 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405e Archer A ve. 
Chicago, Ui. 60632, teL 927-5989 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir u toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-806S 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti sergančią moterį 6 dienas sa
vaitėje. 
Skambint po 6 v. v. tel. 767-3728. 

IŠNUOMOJAMA — 5 5 BENT 

IŠNUOM. UNION PIER, M1CH. 
1 blokas nuo Michigan ežero, 5 
kambarių butas — 3 miegami, bir
želio ir liepos mėn. 80 dol. į savaitę 
arba pagal susitarimą. Skambint 
(S12)—737-2847. 

ĮOSCELLANEOIJS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimimni* 
!; Įvairių prekių pasirinkimas ne-

Tel. 737-7200 ar 737-8534 bran«lal « " ^ s*™»u«-
«.vw a i i „ -w COSMOS PARCELS EXPRESS 

Lietuviškas restoranas su namu ir' 2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629 

'laimę' Gausus baliaus sve-mokyklos skyriuose. Gausėjant I J 
mokyklą lankantiems vaikams, j c i a i s m a ^ a i 1*****° prie mė 

kalui duos mikrofonus ir garsia
kalbius. Lietuviai jau turi sudarę 
komitetą t a m reikalui ir ruošiasi 
galimai geriau reprezentuoti lie
tuviais. 

PARENGIMAI 

Baisiojo birželio minėjimas 

tybės: airiai, italai, lenkai, l ietu 
viai ir kiti. Vien tik 1848 — 1855 
metais atvyko 50,000 airiu. N u o 
tada Bostonas yra dominuojamas 
airių. Per 1930 metu gyvento
jų surašymą lietuviais užsirašė 
Bostone 12,351 asmuo, iš ju 
5869 gimę Lietuvoje, o kiti jau gi
mę Amerikoje. Bostono centras 
turi apie 750,000 gyventoju, o su 
priemiesčiais apie 2,5 milijono. 
Tačiau paties miesto gyventoju 
skaičius po truput; mažėja. Visi 
pasiturintieji stengiasi išsikelti iš 
miesto į erdvesnes vietas, kur gy
vena vienos šeimos namuose. Net 
ir nemažas skaičius lietuvių yra t . . , 
palikę So. Bostoną, Dorchesterį " • K * ? 5 ? * ? * 
ar kurias kitas vietas ir išsikėlę į " U l s v e s V a r ? ° ***** KOT1-

tuo pačiu tėvais didėjant Lie
tuvių bendruomenės Lemonto 

giamo Neolituanų orkestro. 
Greta lėšų sutelkimo, š is ba-

apylinkei, stiprėja "ir finansinis į Į™ . ! u a , r t i n o , t ė v u s ' . ^ . ^ a u g u s 
lituanistinės mokyklos išlaiky
mas. L B Lemonto apylinkės 
valdyba kasmet skiria nemažas 

mis pasitelkė padėjėjas, kurios 
trepinėjo po keliolika valandų, 

birželio 14 d., šeštadienį. Pamal; ^ek r e į k ė j 0 <jarbo valandų ga-
dos už išvežtuosius į Sibirą 6:30 j „ u n ^ t maistą pavaišinti sve-
val. vak. Šv. Petro lietuviu para- Į fius rpajgį v e r t a paminėti šei-
pijos bažnyčioje So. Bostone. Poj m j n i n } < e s > plušėjusias ilgas va-
pamaldy minėjimas parapijos sa-1 į^įį^j įj- n e t dienas. B. D . 
lėje. 

ir bičiulius Lemonto lituanisti
nės mokyklos išlaikymui ne tik 
lėšomis, bet ir mokiniais. B. J. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — S37-1285 

AKIŲ LIGOS S CHIRURGIJA 
— Ofisas: 
700 North Michigan, Suite 409 

Valandos pagal susitarimą 

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 Tax 

Notary Public 

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — 925-2*787 

Vytautas Valantinaa 
llllllllllllllllllllllllllIlUUUlIllIlIlIliUIlill 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

i l l l l l l l i l l inii i l l l i l l i l i l i i i i l l l i i i i i l i i i i iuii in 

DAŽYMAS 
V I D A U S I R L A U K O 

Pr ie inamomis kainomis . 
TeL 963-0467 a r b a 847-1729 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllltlllll» 

inirutuimimiiiiiiiiiiimniiniumiMiani 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO Š Ė M O S VALANDOS 

Lietuvių Kaiua: nuo pirma-aienio i&i 
penktadienio perduodama nuo 4:uO 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo &:3o IKI a:'M> vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M . 

7150 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 00029 

iiillllllllUllllllirilIlIlIlIlHlllllllUlUlUIHIi 

gražesnes vietas. Bet ypatingai iš-
sikėlimas, o gal geriau pasakius, _ 
bėgimas iš miesto prasidėjo, kai Į T 

federalinis teisėjas įsakė vežiotii 
., v ., , . - . ,. tone 

vaiKus suma:symo reikalui Į toli- j 
mas mokyklas, o pas juos atveža 
iš kitur, ypatingai juodukus. Ta
da, šeimos turinčios vaiky, pra
dėjo dar smarkiau bėgti iš mies
to, kad tik nebūtu JŲ vaikai ve
žiojami. 

Po II-jo pasaulinio karo 1949 
— 51 metais į Bostoną atvyko 
600 naujų lietuviu ateiviu. Ta
čiau dauguma ju jau paliko mies
tą ir išsikėlė į gražesne vietas — 
į priemiesčius ar mažesnius mies
telius, kaimus ir kitur. 

Bostonas skaitomas Amerikos 
kultūros lopšiu. Ir tai ne be reika
lo. Juk tai universitetu miestas. 
Miesto įsikūrimo data 1630 me
tai, o jau 1635 metais buvo įsteig
ta pirmoji lotynų aukštesnioji 
mokykla. Gi ar trim metams 
praėjus — 1638 metais buvo įs
teigtas Harvardo universitetas, 
kuris yra Cambridge mieste, bet 
Cambridge nuo Bostono tik Char 
les upė skiria. O dar vėliau — 
Massachusetts Technologijos in
stitutas, Bostono universitetas, 
Tufts universitetas, Suffolk univ. 
Massachusetts univ., Bostono ko 
legija, Northeastem univ. ir dar 
daug kitų, kuriuose mokosi apie 
ketvirtį milijono studentų. 

Bostone prasidėjo ir pirmas su 

certas spalio 12 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje So. Bostone.-

— Lietuvių diena spalio 26 d. 

— Minkų gegužinė. 46 metų j žiuiiiiiiiuiiiiuiuiirnuimiiiiiiuiiiiiniiiniiinmmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'jc 
sukaktį minint jų radijo v a l a n - i | « _ ^ * % * ^ v • s a v a \ i s % r > m • • • i s i i r > 2 
dos, Romuvos parke, Brocktone, E S V # T Ė V O J O N O P A U L I A U S | 

i L IETUVIŠKI ŽODŽIAI f 
I Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas | 
I su lietuviškais žodžiais, tartais Chicago] per šv. Mi- | 

uvių PU d-jos salėje So. Bos- 5 j į ^ gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- E 
, kur bus suvaidintas'Sekmi-;. Į ^ ^ $ 1 ng įskaitant paštą ir mokesčius: 1 
vainikas". Rengia LB Bosto- Į | * ' * * ^ H f 

I 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (pastas ir mokesčiai | 
f ekstra). Rašykite: i 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd Stmt S 
Chicago, III. 60629 | 
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nių 
n o apygarda. 

— Inžinierių ir architektų Į 
balius lapkričio 1 d. Chateau de j 
Vi l l e restorane Randolphe. 

—Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas lapkričio 23 d. Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone. 

BĖGOME N U O TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PRUNSKIS 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti j šj leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

We'il help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0600 
Independer.tfy ovrned and operated 

mmiHHtiimHHiiuiiiiiMiiiiiiifiiummt 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

I N C O M E T A X 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. _ 778-2233 
IMHIHIIIHHIIHIIHmilUmUlUinHIlIUUM 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiminiii) 

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

Apdraustai perkraustymai 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
i 

linnnniiiniuiimiiiiimiiiuiiiuiiiiiiiiiiro 

10% — 20% — 30% pigiau mokeait 
už apdraudę nuo usnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4<8654 

3208*/j West 95<fc Street 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIULU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
graluc paproty*. Bisniariai ja* pla
čiai naudoj*. B*t tink* Ir vi*n luo
mų atstov*ms turėti graila* viaV 
tina* kort*l*s. 

Kraipkitaa i "Draugo" admiam-
traciją riaai* p*naiiaia raikalai*. 
Suait* pataaklnti mft**, pataraari-
mu. 

LAIŠKAI D R A U G U I 

Nereikėtų, uatiiršti šeimininkių 

Šiandien joki gausesni susi
rinkimai bei kultūriniai paren
g imai neapsieina be kavučių ar 
net stipresnių vais ių. Toms 
va i šėms paruošti renginių va
d o v a m s tenka pasirūpinti prity
rusiomis šeimininkėmis. Bet 
Bos tone šiuo metu yra pablogė
j ę s reikalas. V ienos iš tų pa
s laugių darbščiųjų iškeliavo am
žinybėn, kitas s l eg ia amžiaus 
našta. Tokių paslaugių beliko 
t ik p. Merkienė ir p. Plevokienė. 
Jaunesnės tos paslaugos atlikti 

nemėgsta . Spaudoje tenka ma-; gllllllliiliiiiiiimilllinillHlllllllimillIlllllimiHlimillllllinilllinnillllinillHlinillU 
tyt i , kad kitose kolonijose net! į 

D f i H E S I O 

profesionalės to darbo nevengia. I į 
Pagarba joms. Kiekvienas savoj i 
darbą sąžiningai at l iekąs žmo-1 
g u s turi būti vert inamas ir ger-

sirėmimas su anglais 1747 m , o | biamas. nes _ k iekvienas aavo-jg 
1770 metais jv^ko vadinamos 
Bostono skerdynės. Gi 1773 me
tais vadinama Tea Party, nuo ko 
ir prasidėjo sk i lmas už Ameri
kos nepriklausomybę. 

Bostonas ir jo priemiesčiai yra 
ekvę daug garsiu Ameri»k<» moks 
lo žmonių, prezidentų, rašyto
ju. Bostone yra geri m e n o mu-

darbu remia kitus. 
Bostone, gal ir dėl to entu-11 

ziasčių paslaugių šeimininkių E 
trūksta, kad čia j ų darbas n e - | | 
j vertinamas. Kažkodėl korės-, | 
pondentai apie j a s užmiršta;! 
parašyti . Pvz., poroj parengi- £ 
mų šeimininkavo Merkienė. Ji I 
viena supirko produktus ir ke-; E 

aejai, teatrai, simfoninis orkest-j l ias d ienas plušo gamindama,Į 
ras, o taip pat yra daug istoriniu t maistą. Tik parengimų dieno- ' £ 

GERIRUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
SOL. D A N O S S T A N K A I T Y T Ė S 

(Įdainuota lietuviškai) 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 

Dirigentas Alvydas Vasait is 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, h5k5 W. 6Srd St., Chicago, Iū. 60629. 
m . gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 

iiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiimiiimir 
S T A S Y S Y L A 

L I E T U V I Ų ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicago i 19/78 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideho tormato, 180 pal.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, T\\. 
60629. 

ilHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMHIIIIIIIIilIlilIlin 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KELIU 
Prisiminimai 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 

Chicago, UI- 60629 

iimimimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiminiimiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I H A S TV 
2346 W. 69th S t , ML 776 1486 

imiimiiHiiHimnmmuniumuiniiinm 
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P L U M B I N G 
Ucensed, Booded, losured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vamz-
diiai itvtiomi tlektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai palikit* pavar
de, ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2860 
ilUMIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIUUIUlUUIlUUlIUIII 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiumiimmiiimii 

M. A. i I M K U S 
INOOMT TAX SERVICK 

NOTARY PTJBUrc 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
illlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilIMIIUUJUllIUIHUII 
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liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Drmugo" admi
nistracijoje g a l i m a paairinkti j . 
vairių l iaudies meno darbų: m e 
džio, k e r a m i k o s , drobes , t s i p 
pat gražiai p a p u o š t ų lėlių. 

Aps i lankyki te } "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite, G«J 
rasite kai k ą padovanoti s a v o 
(riminėms ar d r a u g a m * 

"Draugo" a d r e s a s : 4546 Wss« 

fiSrd S C Chieago . HL «0ffl» 

inniiniinnminmiinnmimnHHimmia 

S & W C0NCRETE W0RK 
Ali type of ooacrete work and 

brick w o * . 
Free estimates. 24 hr. tel. servke 

768-2011 or 994-7664 

Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vtncaa I i n l e v i & u s 

Iš le ido P e d a g o g i n i s Li tuanis 
t ikos I n s t i t u t a s 1980. 224 pus i . 

Spaudė M o r k ū n o spaus tuvė . 

K n y g o s k a i n a s u persiunti
mu 98.85. 

U ž s a k y m u s s iųs t i D R A U G O 
adresu. 

niiaoia gyventojai prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 
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LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ 

IŠEIVIJOJE 

P A R O D A 
(1972-1975) 

Redagavo 
ALGIMANTAS KEZYS, S.J. 

Spaude M. Morkūno spaustuvė. Dide-
l«o formato, kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
deda 90 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t . 
Chicago, IL. 606Z9 
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B A L S A I 
IS PASAULINIS POEZIJOS 

S u d a r ė ir i šver tė 

T o m a s Venclova 
K n y g a s u d a r y t a i š dviejų da

l ių: p i r m o j e sur inkt i trumpesni 
ei lėraščiai , antroėe pate ik iamos 
dvi ž i n o m o s X X amžiaus poem
os. 

Iš le ido Ateitis 1 9 7 9 m. S p a u 
dė Draugo s p a u s t u v ė . K n y g a su 
pers iunt imu $6.85. 

U ž s a k y m u s s iųs t i D R A U G O 
adresu. 

Illinois gyventojai daf prideda 3* 
ct_ valstijos mokesčio. 



Laiikai redakcijai 

AR VERTA TAPTI SKRUPULINGAI RIBOTAIS? 
Balandžio 26 d. "Draugo" kul-|zovai" parašė gyvenimo pabaigo-

tūriniame priede tilpo straipsne- j je, jau išleidęs daug romanų, C 
lis "Būkime riboti", pasirašytas Dickens savo romaną "Dovydas 
Pr. V. Straipsne] je autorius pri- i Koperfieldas" išleido po dauge-
kiša rašytojams, žurnalistams j lio kitų veikalų sukūrimo. Pa-

PHILADELPHIA IR APYLINKES 

ir kitiems spaudoje pasireiškian-
tiems, kad jie naudoja spaudą 

galiau ir mažos vertės literatūri
niuose kūriniuose bei kitoj spau-

dažnai savo neoriginalioms min Į doj randame, anot Vaižganto, 
tims reikšti ir tai daro ilgais trak- į perliukų. Aukštos vertės literatu 
tataisj naudoja periodinę spaudą 
ilgiems moksliniams straipsniams, 
kurie mažai kam suprantami, 
naudoja tą spaudą savo ištęstiems 
memuarams rašyti, naudoja il
giems neoriginaliems politiniams 
komentarams ir pan. O rašyto
jai užverčia skaitytojus knygo
mis, kurios yra mažos literatūri
nės vertės. Taip darant visa spau
da pateikiama mažos vertės. 

Pagal Pr. V. skaitytojai dėl 
straipsniu ilgumo ir nepakanka
mo aktualumo neįstengia ir neno-

BALFO SKYRIUS VEIKIA 
SĖKMINGAI 

Philadelphijos lietuvių gyve
nime Balfo skyriaus veikia užima 
gan reikšmingą vietą. Savaime 
aišku, ta veikla pareina nuo 
Balfo skyriaus valdybos aktyvu
mo. Gi Balfo skyriaus valdyba 
paskutiniu kelerių metų bėgy
je buvo veikli. 

Valdybos kadencijai besibai
giantį š. m. gegužės 4 d. Šv. An-

aiškumas ir pageidauta, kad Bal 
fo vadovybė šiuo klausimu pasi
sakytų. Phiiadelphijoje buvo vie
nas atvejis, kad Balfo skyriaus na 
rys savo asmeninę auką siuntė 

Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Paryžiuje, prašydami, kad so
vietų valdžia jiems duotų leidi
mą aplankyti j Gorkį ištremtą 
jų kolegą rusą akademiką And 
rėjų Sacharovą. Mes reikalauja
me šios teisės, rašo laiške pran 
cūzai mokslininkai, varaan nuo 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 28 d. 

riniai kūriniai išskiriami tik pa
lyginus su kitais kitokio masto, 
nėra. Reikia džiaugtis kiekviena ;driejaus parapijos salėje įvyko Phi-
išleista knyga. Galop, atsiprašau j ladelphijos Balfo skyriaus metinis 
už išsireiškimą, dirvai reikia trą
šos, kad joje augtų rožės. O ro
žės grožis tik tada įvertinamas, 
kai ją palygini su kitais žiedais. 

Mano nuomone, reikia tik 
džiaugtis, kad turime nemažai 
periodinės spaudos ir dar išeina 
knygų. Tik reikalaukime, kad jų 
kalba būtų gera, visiems supran
tama, dėstomos mintys žmonis-

n gautą spaudą ir knygas taoj k u m o p r i n c i p a i s pagrįstos, būtų 
perskaityti, nuolat atideda velės-1 d u o d a m o s i a i k o t a r p i o aktualijos. 
niam laikui. To laiko vis neatsi-, 2 i n o m a j r e i k i a r e i k a l a u t i > k a d o r i 

randant ir ateinant vis naujai 
spaudai, ankstesnioji išmetama. 
Taip lieka neskaityta periodinė 
spauda, o knygų nėra kur dėti. 
Kaip pavyzdį Pr. V. duoda mo
kyklos fizikos mokytoją, kuri pri
sipažįsta, kad skaito tik kroniką, 
visa kita jai neaktualu, per ilga 
ir ištęsta. 

Pr. V . siūlo net jau žinomus 
rašytojus premijuoti, kai jie nieko 
nerašo, o išleisti tik rašytojų kū
rinius — šedevrus, nes tada pakil-

ginalai būtų paminėti, jei sant
raukos ar vertimai iš jų paimti. 

Nereikia norėti, kad visi viską 
perskaitytų. Tegul pasirenka, kas 
kuriam patinka ir, atrodo, reika
linga. Tik taip gali kilti mūsų 
spaudos lygis, o minčių varžy
mais tik subėdinsime mūsų spau
dą. 

Tiesa, turime amžiaus naštos 
slėgimą, kartais ir kitų "kalbiu" 
žmonių reiškiančių ir kartojan-

tu literatūrinis knygų lygis. J o J 5 i ų z odz įu įr r a š t u vis tas pačias 
siūlymu sekant, periodinė spauda, mintis, kartais ir iš kitų pasisa-
turėtų duoti tik trumpai aktua 
lijas, žinias ir kroniką. 

Didžiumoje nesutinku su Pr. V. 
mintimis. 

L Amerikos universitetai pa
ruošia gerus griežtųjų mokslų 
specialistus (gydytojus, inžinie
r iui , ir kt.), bet šio krašto aukš
tosios ir vidurinės mokyklos ne
supažindina savo mokinių su 
kultūrinių vertybių dauguma, 
nebent kas to pats ieško. Dauge-

vintas, bet jų skaičius ribotas. 
Jiems sudrausti yra kitų priemo
nių. Pr. V. siūlomą ribotumą 

susirinkimas 
Susirinkimą pradėjo valdybos 

pirm. F. Andriūnas, pasveikinda
mas susirinkusius, pagerbus susi
kaupimo minute mirusiuosius ir 
kun. K. Sakalauskui atkalbėjus 
tinkamą maldą, pirmininkas į 
prezidiumą pakvietė pirminin
kauti Balį Raugą, o sekretoriauti 
Ireną Matonienę. 

Skyriaus metinio susirinkimo 
protokolą paskaitė V. Šuopys. 
Apyskaitinius pranešimus pada
rė skyr. pirm. F. Andriūnas, ku
ris yra ir Balfo direktorius, skyr. 
vald. iždininkas A. Gailiušis, di-! 
rektorė R. Raubertaitė, revizijos 
komisijos aktą perskaitė V. Šuo
pys. 

Iš pranešimų matyti, kad svar
biausias praeitų metų Balfo sky
riaus įvykdytas renginys buvo 
Balfo 35 metų sukakties minėji
mas — koncertas, kurio metu 
nusipelniusiems Balfo darbuoto
jams ir stambesniems rėmėjams 
buvo įteikti Balfo jubiliejiniai 
ženkleliai su pažymėjimų lapais. 
Praeitų metų vajus buvo irgi 
sėkmingas, nes surinkta 1733 dol. 
1979 m. lapkričio 17 d. įvykusia 

tiesiog Balfo centrui. Prieita nuo | seniausių laikų mokslo pasauly-
monės, kad aukos būtų siunčia
mos per Balfo vietos skyrių. 

Į naują valdybą išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: pirm. F. An
driūnas, vicepirm. bendriems rei
kalams kun. K. Sakalauskas, vi
cepirm. socialiniams reik. ir infor. 
M. Raugienė, sekr. V. Šuopys, iž
dininkas A. Gailiušis. 

UŽTARĖ SACHAROVĄ 

Šeši Prancūzijos Mokslų aka 
demijos nariai pasiuntė laišką 

je įsivyravusių tradicijų ir viso 
mis priemonėmis kovosime už 
tai, kad ši teisė mums būtų su
teikta. Tarp kitų žymių prancū
zų mokslininkų, laišką dėl gali
mybės aplankyti akademiką 
Sacharovą pasirašė Pasteuro 
instituto direktorius biologas 
Francois Gros ir buvęs Atomi-

M. Raug. i nes energijos žinybos aukštasis 
komisaras fizikas Francois Per-
rin. Laiško nuorašai buvo pa
siųsti Prancūzijos užsienio rei
kalų ministrui ir pačiam akade
mikui Sacharovui. 

taikyti visiems spaudoje dalyvau- Į me Balfo direktorių tarybos su-
• -•+'•• .. • J - l - T — T M - : 1 « J ~ 1 jantiems būtų nuostolis visuome

nei. 
Dr. Juozas Kriaučiūnas 

— Apklausinėjus pasirodo, 
kad 75</r amerikiečių reikalau-

lio sričių specialistai yra savo I ja, kad labiau Amerikoj būtų su-
specialybės žinovai, o kas kita jų | varžytas ginklų įsigijimas ir lai-
daugumai yra nežinoma ir dėl to j 
neįdomu. Gal tai grupei priklau-' 
so ir'minima fizikos mokytoja. 

2. Daugeliui jaunesnės kartos 
žmonių lengvai prieinama viso-l 

kia spauda anglų kalba, tai jie 
apie naujenybes moksle, politinius 
įvykius, komentatorių mintis ga
li pasiskaityti ten. Tačiau vyres
nio amžiaus ir mažesnio išsilavi
nimo lietuviai visa tai turi rasti 
lietuviškoje spaudoje. Taip pat 
nelietuviškoje spaudoje sunku ką 
rasti, kas tiesiogiai liečia mus ir 
mūsų tėvynę. Čia iškyla reikalas 
ilgų komentarų ir traktatų, ku
rie dažnai būna santraukos ne tik 
iš vietinės spaudos, bet ir kitur 
pasaulyje pasirodžiusios. Iš to da
romi komentarai, ypač liečiantie 
ji mus ir mūsų tėvynę. Jauni
mas ir neskaitantieji lietuviškos 
spaudos, o tik svetimą, nutolsta 
nuo savo tautos reikalų. Taip 
prasideda nutautimas. Tas tin
ka ir mokslinėms ir literatūri
nėms temoms. Jų perdavimas jau 
praėjusių lietuvišką prizmę ge
riau lietuviams skaitytojams su
prantamas ir taip darosi įdomiau. 

3. Pareikštos vienoje vietoje 
mintys, kad ir kitų paimtos, neo
riginalios, vistiek yra sveikintinos. 
Ir tokios mintys dažnai paskati
na mus tapti geresniais žmonė

mis, labiau susipratusiais lietuviais. 
Kartodami — mokomės. Ilgi me
muarai yra mūsų pergyvenimų 
pasakojimai, jie daugelio mėgia
mi skaityti, ir gerai, kad tai kur 
nors užrašoma, kitaip žūtų ta 
subjektyvios istorijos dalis. Moks
liniai strai'psniai yra skaitytojų 
prusinami, tik reikia, kad jie bū
tų parašyti visiems suprantama 

kalba. Tai nėra ko baimintis il
gų komentarų, traktatų ir straips 
nių periodinėje spaudoje. 

4. Keisčiausias Pr. V. siūlymas 
—tai duoti premijas rašytojams 

už nerašymą. Juk ir geram rašy
tojui reikia daugelio rašymo me
tų ir daug prirašymo prieš tai, 
kol jis sukuria žedevrą. F. M. Dos 
toievskis savo "Broliai Kąrama-

kymas. 

važiavime dalyvavo abu Philadel 
phijos Balfo direktoriai: Regina 
Raubertaitė ir Feliksas Andriū
nas. Abu jie savo įspūdžius iš to 
suvažiavimo susirinkime papasa
kojo. Buvo keletas klausimų dėl 
pačios veiklos, o po to visi prane
šimai buvo vienbalsiai patvirtin
ti ir Balfo skyriaus valdybai už 
atliktus darbus buvo padėkota. 
Tektų atkreipti dėmesį, kad buvo 
iškilęs ir Balfo nario sąvokos ne-

A.|A. 
VACLOVAS NOREIKA 

(Fotografas) 

Gyveno Chicago, Ulinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Staigiai mirė gegužės 26 d., 1980 m., 10:52 vai. ryto, 

sulaukės 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, pajūrų parapijoje, Nejuodų kaime. Ame

rikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime te ta Sofija Moehikaitienė. 

pusseserė Ona Paulienė su vyru Simu ir šeima. 
Laidotuvėmis rūpinasi Pauliai. 
Kūnas pa 'arvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 

7l Street. Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, gegužės 29 d. iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs^ 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Teta, pussesere ir kiti giminės. 

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

Mielam savo geradariui 

S T E P O N U I K A R V E L I U I , 
jo žmonai 

A. t A, Kotrynai Rarvelienei mirus, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą ir su gailesiu 
išvien liūdžiu. 

JOMS MIKELIŪNAS 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W, 71st Si., Chicago, Dl. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI MCEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETDCOS REIKMENYS 

Atdtr* Mokiadlentaia nuo • **L ryt* U l t vsi. vakar*. 
SakmaditnUii nuo t vai ryto iki 390 vai. vakaro 

D EUHLMAM. 1 3 ^ Rtfūtrjot** Tautininką* 

Tei. — 4 7 8 - 2 1 0 6 

A.fA. 
ANTANINA INDREIKIENE 

(JONELYTE) 

Mirė 1980 m. gegužes 25 d., sulaukusi 67 m. amžiaus. Paskutiniu 
metu gyveno Pacifica, Calif. Amerikoje išgyveno 30 metų. Gimė 
Naujųjų Stebeikių kaime, Panevėžio apskrityje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras Indreika, trys dukros 
— Danutė Radvilienė su vyru Skirmantu Radvila ir anūku Darium, 
Birute Tervydienė su vyru Romu Tervydžiu ir anūkais Sauliuku ir 
Jonuku, Aldona su vyru Thim Kallok. Lietuvoje liko du broliai — 
Juozas ir Jonas su šeimomis, sesers duktė Savickiene su šeima ir kun. 
Marijonas Savickas, daug gimimų ir kitų artimųjų. 

Priklausė: JAV LB San Francisco apylinkei, "Giedros" korpora
cijai, Lietuvos Dukterų dr-jai, Šv. Rožančiaus ir Naktinės adoracijos 
būreliui, Putnamo seselių rfemėjoms. 

Velionės kūnas pervežamas j Chicagą gegužės 28 d. ir bus pa
šarvotas Petkaus — Marquette Funeral Home, 2533 W. 71 st Str., 
Chicagoje. 

Gegužės 30 d. 10 vaL ryto iš koplyčios kūnas bus nulydėtas į 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po gedulingų pamaldų 
palydėtas į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines. 

Vietoje gelių, velionės pageidavimu, aukoti šv. Mišioms arba 
Lietuvos Dukterų draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukros, žentai ir anūkai 

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1980 m. gegužės 27 d., 3:20 vai. ryto, sulaukusi 78 metų am
žiaus, mirė mūsų mylima žmona, motina ir močiutė 

MA. 
SOFIJA BIELSKIENE 

Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 31 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, sūnus Ed
vardas, marti Aleksandra, anūkės Renata ir Ramoną, duktė 
Birutė Vanagienė, žentas Liudas, anūkas Rimantas, brolio 
žmona M. Naujalienė, pusbrolis J. Mackevičius su seimą, se
serų vaikai: Feliksas ir Edmundas Jarašiai su šeimomis, B. 
Miliauskas su šeima, Lietuvoje sūnus Vytautas su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 6 vai. vak. Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street Laidotuvės įvyks 
penktadienj, gegužės 30 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ry to bus 
atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvafuti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, TeL 472-2345. 

A. f A. 
ANTANAS G E G U 2 I S 

Gyveno 3347 S. Lituanica Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 25 d., 1980, 9:30 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šventežerio miestelyje. Amerikoje išgyveno 18 m. 
Pasiiiko dideliame nuliūdime Lietuvoje: žmona Jadvyga, sūnus 

dr. Vygantas, duktė Anelė, sesuo ir kiti giminės. Amerikoje: 3 pus
seserės Eleanor Beccaloni ir Mary Misorek su šeimomis, gyv. Old 
Forge, Pa., ir Lucy Laskoski su šeima, gyv. Wilkes Barre, Pa.; 4 
pusbroliai: Prel. Antanas Narcūnas. Wilkes Barre, Pa., Jonas Masca-
vage su Šeima, gyv. Allenton, Pa., Antanas Mascavage su šeima, gyv. 
Atlantic City, N. J., ir Petras Mascavage su šeima, gyv. Greenfield, 
Mass., giminaitis Kazimieras Batūra su šeima, gyv. Kanadoje, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Vytauto D. šaulių k!., Venecuelos Liet. kl. ir Balfui. 
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Litua

nica Avenue. 
Laidotuves jvyks ketvirtadienį, gegužės 29 d. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į šv Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, pusseserės, pusbroliai Ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas Tel. 927-1138 

A. t A. ANSUI KĖKŠTUI mirus, 
jo dukroms BIRUTEI SAKALAUSKIENEI ir RŪTAI 
PULTINAVIČIENEI su šeimomis reiškiame gilią 
užuojautą. 

Margareta Narvaišiene 
Elena (Gertrūda) Mingeliene 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G F 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 Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - - Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
14 10 So. 50th Av., C itero 

Te l . #76-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBfl IAMSSTATYTI 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 28 cL 

X A. a. Antanina Indreikie-
nė (Jonelytė), ilgus metus gy
venusi Chicagoje, mirė sekmi
nių dieną Pacifica, Californijoj. 
Velionė buvo "Giedros" korpo
racijos ir kitų organizacijų dar
buotoja, artimo "Draugo" ben
dradarbio Petro Indreikos žmo
na. Kūnas parvežtas į Chicagą 
ir pašarvotas Petkaus laidotu
vių koplyčioje, Marąuette Par
ke. Velionė laidojama penkta
dienį. (Platesnis pranešimas 
spausdinamas 5 puslapyje). 

X Stasys Lūšys, kuris buvo 
atvykęs dalyvauti Liet. Krikšč. 
demokratų konferencijoje ir jo
je skaitė įdomią paskaitą, ant
radienį aplankė "Draugo" re
dakciją ir painformavo apie 
konferencijos eigą ir siekimus. 
Taip pat jis papiginto knygų 
platinimo proga įsigijo naujų 
lietuviškų leidinių. 

X Poetas Balys Anginas at
vyksta iš Clevelando ir savo 
kūrybą skaitys šį šeštadienį j j r choras. Recenzijoje pažymė-
Jaunimo centro kavinėje įvyks-; j 0 , kad "Chicagos Lietuvių ope-

X Ateitininkų namų fondo 
narių informacinis susirinki
mas - popietė, įvyks šį sekma
dienį, birželio 1 d., 1 v. p. p. 
Ateitininkų namuose. Visi na
riai ir norintys tapti nariais 
yra kviečiami atvykti. Dėl in
formacijų kreiptis pas Ireną 
Kazlauskienę tel. 425-7881. 

X Su a. a. Antanina Indrei-
kiene atsisveikinimą 
"Giedros'' korporacija, 
velionė ilgus metus priklausė. 
Atsisveikinimas įvyks šį ketvir
tadienį, 7:30 vai. vak. Petkaus 
Marąuette Funeral Home — 
laidojimo koplyčioje. 

X Jono L. Paukščio laišką 
gegužės 25 d. išspausdino "Sun-
Times". Laiške skatinama ka
pų puošimo dieną prisiminti žu
vusius II paskutiniame kare, 
Korėjoje, Vietname ir žuvusius 
8 amerikiečius bandant gelbėti 
įkaitus Irane. 

"Pajacus" gražiai įvertino muz, 
dr. L. Šimutis gegužės 22 d. 
"Tėviškės Žiburiuose". Ilges
nėje recenzijoje pažymėjo, kad 
gerai dirigavo muz. Al. Vasai-
tis, gerai atliko savo uždavinį 

tančiame poezijos vakare. 
X Kr. Donelaičio pradinės ir 

aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigtu-
vės įvyks šeštadienį, gegužes 31 
d., 10:30 vai. ryto mokyklos sa
lėje. Kviečiami visi tėvai ir sve 
čiai, ypač tėvai tų mokinių, ku
rie baigia pradinę ar aukštes
niąją mokyklą, iškilmėse daly
vauti. Tą dieną bus galima už
registruoti vaikus 1980-81 mok
slo metams. 

x Marija ir Juozas Rūkai, 
Cicero gyventojai, sekmadienį 
atšventė 50 m. vedybinę sukak
tį. 

x A. a. Vaclovas Noreika, 
spaudos foto reporteris ir or
ganizacijų fotografas, nuo šir
dies priepuolio staigiai mirė 
prieš pat pamaldas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Nors 
greitoji pagalba greitai atvyko, 
bet jo jau nepavyko atgaivinti. 
Laidotuvėmis rūpinasi Pauliai. 
velionio artimi draugai. 

X "Kalnai ir slėniai". Chica
gos Aukšt. lit. mokyklos dvide
šimt pirmasis metraštis, jau iš
ėjo iš spaudos. Jo sutikimas 
bus šį ketvirtadienį, gegužės 29 
d., 8 vai. vak. Jaunimo kavi
nė e. Metraščio bendradarbiai, 
buvę redaktoriai, mokinių tėvai, 
mokyklos rėmėjai kviečiami da
lyvauti. 

x Birutė Bagdonaitė, Palos 
Hts., 111., siųsdama prenume
ratos mokestį, atsiuntė ir 10 
dolerių auką. Maloniai dėkoja
me. 

x Kviečiame visos pamatyti 
Jaunimo centre Vaikų Teatrą 
vaidinant J. Degutytės pasakė
lę vaikams "Avinėlis beragėlis" 
su dainomis ir šokiais. Rež. L. 

ros choras ir jo pareigūnai yra 
verti pagyrimo už metimus ren 
ginius per ištisus 25 metus". 

kas. Vaidinimai įvyks birželio 
1 d, sekmad., 6 vai. vak. Bi
lietai prie įėjimo. (pr.) 

x Visi dalyvaukime linksmo
je gegužinėje biržeilo 1 d. L. 
Vyčių salėje ir sodely. 2455 W. 
47 Str. Pradžia 12 vai. Darbš
čios apylinkės ponios vaišins 
gardžiu maistu, gerą nuotaiką 
žadins baras, o šokiams gros 
Balio Pakšto orkestras. Tikrai 
bus smagu' Kviečia LB Bright-
on Parko apylinkės valdyba. 

(pr.) 
x Už mirusius kybartiečius 

vysk. Vincefitas Brizgys atna-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
K A. VALSTYBĖSE 
JAV LB Visuomeninių 

reikalų taryba ir šiais metais 
yra paruošusi dvie radijo pro
gramas anglų kalba tragiško
jo Birželio sukaktims paminėti, 

ruošia j pirmąją programą (25 min. il-
kuriai j gio) paruošė Los Angeles — 

Santa Monikos darbuotojai 
komp. Giedrė Gudauskienė, An
tanas Mažeika, JAV LB tary
bos narys Juozas Kojelis ir 
jaunimo darbuotoja Danutė Ba
rauskaitė. Šioje programoje 
gausiai įterpta lietuviškos mu
zikos. Antrąją programą (15 
min. ilgio) paruošė Vis. reik. 
tarybos narys Gabrielius Miro
nas ir Rima Mironienė, artimai 
bendradarbiaudami su JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. Auš
ra Zerr. Programoje yra ko-

x Lietuvių operos pastaty-1 m e n t a r a i , lietuviška muzika 
mus "Carmina Buraną" ir silpniau reprezentuojama. Ga

lintieji radijo programos įpirš
ti amerikiečių radijo stotims ar 
jas perduoti yra kviečiami 
kreiptis į A. Zerr (708 Custis 
Rd., Glenside, Pa. 19038). 

— Danutė Liutermozienė At
lanto "Auksiniame krante" Pom 
pano Beach padeda lietuviams 
įsikurti, talkindama nejudomom 
nuosavybėm įsigyti. Jos duktė 
Aušrelė yra baigusi kriminologi
ją Floridos universitete ir dabar 
dirba teisių firmoje. Kitos dvi 
dukterys — Karia ir Dana — 
taip pat jau su universitetiniu 
išsilavinimu. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Leonas Pakalnis mi

rė Adelaidėje balandžio 16 d., 
širdies smūgio ištiktas. Buvo 
gimęs 1920 m. Buvo aktyvus 
lietuviškame gyveenime, rašė 
eiles, domėjosi literatūra ir fi
losofija. Bendradarbiavo spau
doje, pasirašinėdamas L. Bajo
riškio slapyvardžiu. Priklausė 
ateitininkų organizacijai. Palai
dotas Centennial Parko kapinė
se. Laidotuvių apeigas atliko i 
klebonas kun. Albinas Spurgis, 
MIC. 

— Mirė a. a. Stasys Karazi
ja, sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gyveno ir dirbo Adelaidėje. 
Lietuvoje buvo pieninės vedė
jas. Testamento nepaliko, jo 
laidotuvėmis rūpinasi Public 
Trustees įstaiga. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Andriejus Raštikis. 

Po 38 metų tremties Sibire ir 
kitur Sovietų Sąjungoje, mirė 
gen. S. Raštikio brolis Andrie
jus Raštikis. Tremtyje jis pa
laidojo ir savo žmoną ir vieną 
savo suaugusį sūnų. Be to, Si
bire yra žuvę Elenos ir gen. St. 
Raštikio vienerių metų dukrelė, 
abiejų jų tėveliai ir E. Rašti
kienės brolis dailininkas Ado
mas Smetona. Kiti Raštikiu gi
minės dar tebevargsta tremtyje 
Sovietų Sąjungoje, be teisės 
grįžti į savo tėvynę Lietuvą. 

— Visi Lietuvos tikintieji 
gyventojai stipriai jaučia perse
kiojimo reples. Bet ir tame per
sekiojime yra laipsniavimas. 
Pirmoje laipsniavimo eilėje įri-
kiuoti katalikai. Po jų eina evan 
gelikai ir įvairūs evangelikų 
sektantai. Trečioje grupėje bu
vo žydai, bet kada jų dabar Lie
tuvoje tėra tik apie 15,000, jie 
iš persekiojimo lauko beveik iš
imti. Paskutiniojoje vietoje y ra 
pravoslavai. Jie turi daugiausia 
laisvės ir net kai kurios globos, 
žinoma, katalikų sąskaiton. Tą 
religinį gyvenimą gerai stebin
tieji pripažįsta, kad paskutinie-

Si*. ŽVAIGŽDUTĖ 
! ! Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą dusti: 3206 W. 65th Place, Cmcago, IL 60629 

Jadv7ga Reginienė, Rochesterio tau
tinių šokių grupės Lazdynas vadovė, 
ir Nijolės Pupienės padėjėja. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge", pasinaudodami pratęstu jų 
išpardavimu atpigintomis sąly
gomis, užsisakė: B. Brizgys 
(Scuthgate), Algis Jonušas 
(Miami), E. Saudinaitis (Glen-
coe), K. Šilinienė (Buffalo), 
Antanina Zakarkienė (Detroi
tas), V. Vaščega (Rochesteris), 
A. J. Koski (Port Richey), J. 
Sauiėnas (Providence), A. J. 
Kasulaitis (Euclidas), Aid. Sau 
dargienė (Ormond Beach). 

CHICAGOS ŽINIOS 
VENGRIJOS TRAGEDIJA 
Chicagos St. Nicholas teat

ras, 2851 N. Halsted, prie kurio 
yra didelė dramos mokykla, sta 
to R. Ardrey dramą "Shadow 
of Heroes", kur pavaizduojama, 

PAVASARIS 

Po šaltos, gražios žiemos, per 
laukus ir miškus ateina dar gra 
žesnis, malonus, šiltas pavasa
ris. 

Sniegui nutirpus, viskas gam 
toje atgyja: žolė sužaliuoja, pa
vasario gėlės pražysta, kai ku
rie krūmai ir medžiai žydi La
bai gražiai sužydi mūsų kieme 
tėvelio sodintos obelaitės ir kiti 
vaisiai medeliai. 

Gražu pavasarį- Tačiau rei
kia ir daug dirbti, kad apie na
mus žaliuotų pievutės, žydėtų 
gėlės. Reikia žolę tręšti, piauti, 
gėles sodinti, jas ravėti, lais
tyti. Taip pat, žmonė3 sodina 
ir daržovių, jei turi didesnį skly 
pą. 

Mes visi daug dirbame lau
ke, nes tėveliai nori, kad bū
tų pas mus gražu. 

Pavasario pabaigoje praside
da mūsų vasaros atostogos. Pa 
vasarį laisvalaikiais aš daug 
sportuoju. Aš losiu lietuvišką 
futbolą (soccer), teniBą, plau-
kioju ir daug lakstau. 

l inas Sidrys, 
Detroito "žiburio" l i t 

m-los mokinys, "Skambutis". 

VELYKŲ ATOSTOGOS 

Kai mes atsikėlėm, pirmiau
sia laikraščius išvežiojom. Ta
da mes važiavom į šv. Mišias. 
Po mišių ėjom namo pavalgy
ti. Pasikvietėm senelį. Mes 
daužėm kiaušinius, valgėm miš
rainę su kumpiu. Pavalgę, pa
sikalbėjom ir pamiegojom. Penk 
tą valandą ėjo į Fridays val
gyklą pavalgyti vakarienės. Už 
kandžiams visi valgėm bulvių 
lupenas. Aš ir l inas valgėm 
keistą vėžio košę. Jonas ir Ele
na valgė kotletą su grybais. 
Mama valgė Salotą su vištiena 
Tėvelis valgė kotletą. Pavalgę 
važiavom namo. Buvome sotūs, 
namuose nieko nebevalgėm. Pa 
skiau ėjom miegoti. 

Saulius Muliolis, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 5 skyriaus mokinys. 

*asv 

Lapinskienė. Taip pat jaunimo kaip okupantai bolševikai kan-
V. Palčinskaitės 1 v. komediją. į kino ir nužudė kovotojų prieš 
"Prašau tylos". Rež. D. Lapins- i nacius vadą, vengrų patriotą 

Rajk. kaip kankino jo žmoną 
— partizanę, jų draugą parti
jos žiaurumą, vengrų sukiumą 
ir jų laisvės viltis. 

MĖNESINIAI BILIETAI 

Chicagos miesto susisiekimo 
priemonių mėnesinius bilietus 
nuo birželio mėnesio pradės 
pardavinėti ir miesto klerko 
įstaiga rotušėje. 

KONCERTAI PARKE 

Šiemet Grant parke koncer
tai prasidės birželio 21 d. 8 v. 
v. Vyks trečiadieniais, penkta
dieniais. Visiems įėjimas lais-

M i!// 
Margutis, piešė Vija Bublytė 

Vienintelis piešinys margučių konkur
se. Paskirta 30 dol. premija. 

VfcŽYS BR JŪROS KIAUTAS 
Vieną kartą labai mažas vė

žys surado labai stiprų jūros 
kiautą. Vėžys įlipo į tą kiautą. 
Jis dabar jautėsi labai stiprus. 
Jis išlipo iš vandens ir užmigo 
ant kranto. Pamiegojęs, pradė
jo eiti, bet staiga išgirdo trau
kinį atvažiuojant. Vėžys ėjo ji trys mėnesiai buvę žymiai r a 

mesni. Bet toks ramumas bu-|per bėgius. Traukinys važiavo 
ves ne iš kokios malonės, o tik « nukrito nuo bėgių, nes kiau-
pereinamas pasiruošimo laiko-' tas buvo toks stiprus. Visokiių 
tarpis naujam spaudimui. Da-, nelaimių atsitiko su tuo kiautu. 

žys ir numirė. Tas kiautas bu
vo stiprus tik vienam vėžiui. 

Vaidas Užgiris, 
Dariaus-Girėno lit. mok. 

4 sk. mokinys. 

APLANKIAU MOČIUTĘ IR 
TĖVŲ ŽEME 

Netrukus lėktuvas nusileis. 
Tas plieninis paukštis, kurio 
kūne sėdėjau, nuo kurio pri
klausė mano gyvybė, tuojau nu 
tūps ant Lietuvos žemės. Nesu
pratau, kaip galėjau taip grei
tai atsirasti tolimoje, damose 
apdainuotoje, knygose aprašy
toje, lyg miglose paskendusioje 
Lietuvoje. Dieną prieš atsisvei
kinau su mamyte ir tėveliu, o 
už keletos minučių pajusiu bran 
giąją žemę po kojomis ir susi
tiksiu močiutę! Rašiau jai laiš
kus, nežinodama, iš kur jie at
ėję, nuotraukas mačiau, bet jų 
neįvertinau. Nežinodama, ko 
tikėtis, jaudinausi, širdis plakė 
lyg būčiau ką tik bėgusi ir lėk
tuvas sudrebėjo... Pariedėjęs, 
sustojo. Pro mažą langelį pa
mačiau vartus, už kurių stovė
jo žmonių būrys. Tarpe jų ir 
mano močiutė turėjo būti. 

Su kitais keleiviais aš arti
naus! prie vartų. Jau pakilo 
balsai, su manimi ėję, mojavo 
savo pažįstamiems. Paskendau 
minioje: visur gėlės, vardų šau 
kimas, džiaugsmo ašaros. 

Spraudžiaus gilyn, drebėda
ma ir staiga įpuoliau glėbin! 
Močiutė! Mane apkabino tos 
pačios rankos, kurios mano ma 
mytę glamonėjo, ašaros riedė
jo tuo pačiu veidu, į kurį mano 
mamytė savo akimis žiūrėjo 
nuo pat mažų dienų. Labai ma
lonu buvo su močiute kartu pra 
leisti laiką viešbutyje. Jos rauk 
šlėtas veidas spindėjo ramiu 
džiaugsmu. Taip ji nuoširdžiai 
man pasakojo apie mamytę ir 
gyvenimą Žemaitijos kaime, 
kad nekartą ir mano akys pri
sipildė ašaromis. Niekada neži
nojau, kad turiu tokią artimą 
giminę. Mano pasaulyje buvo 
tik tėveliai, kurie mane tikrai 
myli ir trokšta man tik gero. 
Toli nuo namų nesijaučiau vie
na, nes su manimi buvo močutė. 

Aplankiau Lietuvą ir ji pa
sidarė man tikra, ne tiktai gra
ži pasaka. Lietuvos žemė nėra 
brangakmeniais apipilta, bet jį 
man brangi, nes tėvelių užau
ginta lietuviškoje aplinkoje, jau 
čiuosi lietuvaite. Su b'ūdesiu 
žiūrėjau į baimę ir nepasitikė
jimą svetimu žmogumi lietu-
vos gyventojų veiduose. Pati 
pajutau nerimą, radusi viešbu
čio kambaryje paslėptą mikro
foną. 

Greitai prabėgo mano viešna
gė tėvų žemėje. Verkiančia šir
dimi atsisveikinau su giminė
mis, o močiutę norėjau vežtis 
kartu. Mintyse prabėgo visos 
aplankytos vietos. Aušros Var
tai, kurie buvo tik už poros 
blokų (Lietuvoje juos vadina 
kvartalais) nuo viešbučio. Aš 
juos lankiau kasdien ir jie man 
paliko didelį įspūdį. Aušros 
Vartus prisiminsiu, kada taip 
pagalvosiu apie Lietuvą ir... mo 
čiutę. Stovėdama aerodrome 
prašiau Aušros Vartų Motinos: 
"Globok šį kraštą, neapleisk jo. 
Nuramink išsigandusius, padėk 
nelaimingiesiems..." Krūptelė
jau išgirdusi vadovo balsą — 
reikėjo eiti prie lėktuvo. Ap
kabinau močiutę ir pravirkau. 
Negalėjau jos palikti. 

verkiau... Palikau Lietuvą jos 
mielus žmones okupacijos mig
loje paskendusius. 

Alvyde Eitutytė, 
V m B kl., K Donelaičio 

lit. m-la. 

GEGUŽES METAS 
Kai į pievą šiltas vėjas 
Ir saulužė, 
Pienei pūką nukilnojus, 
Juokias vėl žalia gegužė. 

Rėkia paukščiai geltonsnapiai, 
Tie mažiukai, 
Kad upeliais atbanguoja 
Šimto saulių spinduliukai. 
Kraunas medžių pumpurėliai, 
Dvelkia ievos 
I kaštano plačią šaką 
Sega žvakę rankos Dievo. 

PARTIZANAI 

Partizanai slapta kariavo 
prieš rusus už Lietuvos laisvę. 
Jie gyvendavo miške, kad rusai 
nesužinotų, kas jie yra. Jeigu 
rusas pagaudavo partizaną, 
greit jį nužudydavo. 

Rusai sekdavo, kurie žmonės 
verkia, apraudodami žuvusį par 
tizaną. Tuo žmones rusai išvež
davo į Sibirą. Todėl, kai parti
zanas būdavo pagautas, jis su
sisprogdindavo granata, kad 
niekas nesužinotų, kas mirė. 
kapą, tuoj jį sutrypia. 

Vincas Šnipas, 
5 sk., Bostono lit. m-la, 

"Švilpukas". 

šaus šv. Mišias T. Jėzuitų kop- dieniais. Visiems įėjimas alis- į bar ieškoma naujų, paveikesnių j Kai vėžys užaugo, jis tą kiau 
lyčioje (5620 S. Claremont vas. Be to bus populiarios mu-'' priemonių, naujos taktikos. Ka ' tą atidavė draugui Tas drau-
Ave.) birželio 1 d., 12 vai. Kvie- \ zikos koncertai 12:15 vai. dieną j talikai tai nujaučia ir taip pat gas jau girdėjo apie kiauto stip 
čiame visus kybartiečius da-Į liepos 17.24, 31 ir rugpiūčio 7 i ruošiasi, kiek anos vergijos są- j rūmą ir norėjo išmėginti. Jis 
iyvauti. Po šv. Mišių trumpos I dienomis Dainuos ir sol. P 
vaišės Jaunimo centre. (pr.) i Gudas. 

TETA IŠ LIETUVOS 
Mūsų šeima turi viešnią iš 

Lietuvos. Jos vardas yra teta 
Lionė. Ji labai gera ir graži. 
Mums smagu, kad ji atvažiavo. 
Ji gyvena Vilniuje. Ji turi du 
berniukus: Saulių ir Marių. 
Kada nors aš važiuosiu juos ap
lankyti. 

Nida Černiauskaitė, 
Detroito "Žiburio" lit. 

mokyklos mokinė, "Skambutis". 

RAUDONOJI JŪRA 

Vienas turtingas žmogus no
rėjo papuošti paveikslais savo 
naujus namus. Nuėjo pas dai
lininką, kad nupieštų paveikslą. 
Dailininkas paklausė, kokio pa
veikslo norėtų. Turtingasis pra 
šė ką nors iš Šv. Rašto, Senojo 
įstatymo. Pvz. Žydų perėjimas 
per Raudonąją jūrą. Meninin
kas sutiko ir paprašė 500 dol. 
Turtuolis supyko ir davė tik 25 
dol. 

Po savaitės ateina turtuolis 
atsiimti paveikslo. Menininkas 
nukabina ir paduoda. Turtuolis 
nusivylė paveikslu, nes jame 
buvo nubrėžtos tik dvi raudo
nos linijos — tai Raudonoji jū 
ra. 

— Kur Mozė su žydais? — 
piktai paklausė turtuolis. 

— Jie jau perėjo Raudonąją 
jūrą, — pasakė dailininkas. 

— Kur egiptiečių kariuome
nė, kuri vijosi žydas? — vėl 
piktai klausia turtuolis. 

— Jų čia nėra, nes pasken
do jūroje, — ramiai atsakė dai
lininkas. 

Ir taip šykštus turtuolis ga
vo tai, ko užsipelnė. 

UETUVTŲ TAUTOSAKA 
Sekminių papročiai 

Šeštadienio popietę mergai
tės eina į pievas ir miškus pa-

negalė- i sirinkti gėlių, uogienojų ir ža-
jau... Žinojau, kad gal niekada'' lumynų. Didžiuliais glėbiais vis 

šia ne tik vartus, prieangius, 
bet ir seklyčias, nukarstydami 
viską vainikais ir gėlių pluoš
tais. Dr. J. Balys 

Prieš Sekmines, Jonines, Žo
linę piemenys, gindami namo 
gyvulius, aprėdo karves žolė
mis. Šeimininkė privalo juos 
pavaišinti, tada bus geri metai 
ir karvės duos daug pieno. 

Dr. J. Balys 
Su tuo vandeniu, kur švęstas 

Sekminių šeštadienį, reikia Sek
minių pirmą dieną krapyti 
(šlakstyti) laukus, kad nebūtų 
visokių vabalų, o upes ir prūdus 
— kad žmonės neskęstų. 

Dr. J. Balys 
Trečią Sekminių dieną nieko 

nereikia su gyvuliais dirbti, kad 
ledai neišmuštų javų. 

Dr. J. Balys 

nebematysiu. 
Pagaliau įilpau į lėktuvą ir 

jis ėmė judėti. Plieninis paukš-

ką nešasi į namus ir pradeda 
pinti ilgiausius vainikus. Tuo 
tarpu jaunieji vyrai parūpina 

lygos leidžia, kad nebūtų sulau- Į irgi nuėjo ant traukinio bėgių, į tis kilo. Prisiglaudusi močiutės keletą berželių, dažniausiai ber-
žyti. Į Kai traukinys važiavo, taip ve- Į dovanotus gmtarinius karolius, j žo šakų. Beržo šakomis išpuo-

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Radviliškiečiai karvelį taip 

pamėgdžioja: "Burkūū, bur-
kūū, gražūs mes abu!" 

O viešintiškiai: "Burkū, bur-
kū, ū-ū-ū! DūšeL tur tu tu tu?" 
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II(Žiūrėkite brėžinį). 

ū n 
era 

lU Pasikeitė, prekės kaina 
sumažėjo. 

IV Wasbington Irvnng's apy
linkėje yra dvaras prie Hudson 
upės, netoli Tarrytovm, N. Y. 
Tas apylinkes supantis rajonas 
yra aprašytas legendoje apie 
miegantį Hollow (Legend of 
Sleepy Hollow). 

V 
2,5x4=10. 


