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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsiny.) 

Truskava (Kėdainių raj.). 
Kun. Petras Nykstąs, buvęs Sa
lų klebonas, ui savo uolų dar
bą buvo vietinių ateistų neap
kenčiamas, kurie nuolatos jį 
šmeižė ir vis rašinėjo skundus. 

Šiais metais jis buvo perkel
tas į Truskavos parapiją, netu
rinčią nei bažnyčios, nei klebo
nijos. Bažnyčia sudegė per ka
rą. Dabar žmonės meldžiasi 
buvusios špitolės salėje. Tame 
pačiame name apgyvendinta ke
letas netikinčių šeimų. 

Sutikti naujo klebono susirin
ko didžiulė tikinčiųjų minia, nu
klojusi kunigui kelią gėlėmis. 
Šitaip tikintieji solidarizuojasi 
su Bažnyčiai ištikimais kuni
gais. Gaila, kad tokių kunigų 
negina dauguma Ordinarų. 

Pociūnėliai (Radviliškio raj,). 
Kun. A. Jokūbauskas buvo raš
tu kviečiamas 1979 m. liepos 12 
d., 11 v a i j Radviliškio raj. 
LTSR Valstybės saugumo komi
teto poskyrį. 

(Klebonas parašė raštą, išdės
tydamas neatvykimo motyvus: 

kvietime nenurodyta, kuriam 
tikslui kviečiamas. 

visus pasiūlymus, pageidavi
mus ir reikalavimus prašome 
pateikti įgaliotiniui, kuris per 
Vyskupą patvarkys bei pamo
kys kunigus; 

skubius nurodymus pateikti 
raštu ir bus duotas atsakymas 
raštu. 

1979 m. liepos mėn, 17 d, vėl 
buvo raštu kviečiamas į Radvi
liškio raj. Buvo grasinama jėga 
pristatyti. Kun. A. Jokūbaus
kas vėl raštu pranešė, kad ne
atvyks dėl pirmame rašte nuro
dytų motyvų, ir priminė, kad sa
vivalės ir prievartos darbai pa
sibaigė su Stalino mirtimi, pa
sibaigė ir niekada nebegrįš. 

1979 m. rugpiūčio 3 d. milici
ja prievarta nuvežė kleboną į 
Radviliškio raj. saugumą. Sau
gumo viršininkas Astrauskas 
apkaltino kleboną kun. A. Jokū 
bauską, jog esą šmeižiąs 
tarybjnę santvarką, nesilaikąs 
įstatymų, koneveikiąs tarybinius 
darbuotojus ir raginąs klausyti 
antitarybinių Vatikano laidų. 

Kunigas paaiškino, kad jm 
skelbiąs tiesą ir niekur nenaši-
žengė įstatymams. Raginąs žmo
nes klausyti Vatikano radijo, 
nes tai yra vienintelis religinių 
žinių šaltinis ir oficialus Popie
žiaus radijas. Kun. A. Jokū' 
bauskas pasakė, kad nesilaikys 
tų valdžios įstatymų, kurie 
prieštarauja Dievo įstatymams 
ir Helsinkio susitarimų Baigia
majam aktui. 

Kunigo "auklėjimas" užtruko 
devynias valandas. 

(Bus daugiau) 

White we įoytuBy observe 
FLAG DAY and FATHER'S DAY 
three Baftic Natioos= 
Ljthuania,Latvta and Estoroa 
remember a tragic day in 1940 
when Communist occupation 
ended their sndependence. 

We hope and pray 
that soon agam 
the FLAGS of FREEDOM 
w*proclaim 
Liberty and Justice there 
aš Stars and Stripes do here. 

Illinois valstijos lejįislAiara* «tstov6 Penny Pullen yra žinoma pavergtųjų 
tautų bičiulė. Baltijos valstybėms minint 40 metų okupacijos sukaktį, ji pa
gamino nuotraukoje matomą plakatą ir juo papuošė savo įstaigos, 22 Main St. 
Park Ridge, UI., langą. Nootr. A. Birkens 

Nutarė priimti 
"juoduosius žydus" 

Jeruzalė. — Izraelio parla
mento komitetas, rekomendavo 
vyriausybei duoti 1,500 juodųjų 
amerikiečių leidimą įsikurti Iz
raelyje nuolatiniam apsigyveni
mui. 

Sakoma, kad Amerikos žydų 
organizacijos spaudė Izraelį 
priimti juoduosius, nes Ameri
koje ėmė blogėti santykiai tarp 
žydų ir juodųjų. 

Kaip žinoma, grupė juodųjų, 
pasivadinusių ''juodaisiais heb
rajais", bandė įsikurti Liberijo
je, gavo ten žemės plotą ir vy
riausybės paramą, tačiau dau
gumai nepatiko Liberijos kli
matas ir aplinka. Dalis tos re
liginės sektos atvyko j Izraelį. 
Kai 39 juodieji žydai atvyko 
1969 m. ir įrodinėjo, kad jie 
yra dingusios žydų padermės 
palikuonys, Izraelio rabinų ta
ryba abejojo, ar jie turi teisę 
gauti automatišką pilietybę. 
Juodieji gyveno susikimšę tri
juose Negevo dykumos mieste
liuose nelegaliai. 

Parlamento komitetas nutarė, 
kad juoduosius reikėtų apgy
vendinti naujame kaime prie 
Ramat Hovav, netoli Beer She-
vos miesto, kur daugiau pra
monės. Juodieji žydai reikala
vo žemės ūkio. tačiau tokius 
įrengti per daug kainuoja. Opo
zicija, reikalaudama juoduosius 
ištremti, nurodė, kad ši sekta 
primena garsiąją Jonestowno 
sektą, "Peoples Temple", kuri 
išsižudė Guyanoje. 

Juodųjų sekta, kuriai vado
vauja čikagietis Ban Ami Car-
ter, net yra nusistačiusi prieš 
dabartinę Izraelio valstybę. Juo
dieji, kaip originalių žydų įpė
diniai kada nors ateityje turė
sią perimti valstybės valdymą. 

Parlamentui siūloma priimti 
juoduosius su sąlyga, kad jie 
neverbuos Amerikoje naujų na
rių, padės rinkti Amerikoje 
aukas savo kaimui ir po dviejų 
metų jų likimas bus iš naujo 
svarstomas. 

C v-»» sumažėjo aviacijos 
kuro atsargos 

Washingtonas. — Atstovų rū
mų ginkluotų jėgų komitetas 
paskelbė raportą, kuriame sa
koma, jog gynybos departa
mento naftos produktų atsargos 
tarp 1978 m. rugsėjo ir 1979 m. 
rugsėjo nukrito 6 nuoš. ir gali 
atsiliepti į kariuomenės jėgų 
parengimą. Pernai rugsėjo 
mėn. lėktuvų naudojamo skysto 
kuro atsargos buvo 8 mil. stati
nių žemiau nustatyto lygio. Net 
ir taikos meto operacijoms gy
nybos departamentas naudojo 
atsargai laikomą kurą. 

Iš Kubos atvyko 
komunistų šnipų 

HaUandale, Fla. — FBI di
rektorius William Webster, kal
bėdamas Amerikos šerifų suva
žiavime, paskelbė, kad tarp ku
biečių, atvykusių į Ameriką, 
yra ir komunistų šnipų. Iš 
114,000 kubiečių 63,366 jau įkur
dinti, tačiau apie 700 suimti ir 
laikomi kalėjimuose. Jų tarpe 
yra užkietėjusių nusikaltėlių, 
pasakė VVebster. 

FBI ypatingą dėmesį kreipia 
j užsienio šnipus, organizuotas 
nusikaltimų gaujas, tarnybi
nius nusikaltėlius, tačiau nebus 
ignoruojami ir mažesni nusikal
tėliai. 

Liberijoj sueme 
Tolberto sūny 

ParyžiTR. — Prancūzija pa
reiškė Liberijai griežtą protestą, 
nes kareiviai įsibrovė į Prancū
zijos ambasadoriaus namą ir 
pagrobė ten besislapstantį nu
šauto Liberijos prezidento Tol
berto sūnų. advokatą ir buvusį 
Liberijos seimo narį. Jis pa
prašė ambasadoriaus globos ba
landžio 13 d., kai valdžią pa
grobę kareiviai nušovė jo tėvą. 

Proteste sakoma, kad Liberi
ja sulaužė diplomatinių pasiunti
nybių imunitetą ir tarptautinius 
papročius. 

Kongrese pajudėjo 
energijos įstatymas 

Nutarta sudaryti strategines naftos atsargas 
Senato ir. tiek oponentų, kad jie veto at-

Atstovų rūmų jungtinis kon
ferencijos komitetas po šešių 
mėnesių neveiklumo pagaliau 
pajudino prezidento siūlytą 
energijos įstatymą. Numatytos 
lėšos naujai federalinės val
džios kontroliuojamai korpora
cijai, kuri gauna 20 bilijonų do
lerių sintetinio skysto kuro ga
minimui iš akmens anglių. Spė
jama, kad iki 1987 metų vyriau
sybės remiamos įmonės kas
dien pagamins 500,000 statinių 
sintetinio kuro. 

Kongreso komitetas pavedė 
vyriausybei sudaryti strategines 
naftos atsargas, apie 750 milijo
nų statinių, šiais finansiniais 
metais atsargos turėtų didėti 
po 100,000 statinių per dieną. 
Kaip žinoma, Saudi Arabija 
grasino sumažinti savo naftos 
gamybą, jei JAV naftą pils į 
sandėlius. Paskutinį kartą naf
tos atsargos buvo papildytos 
1979 m. rugpiūčio mėn. 

Energijos įstatymo projektas 
dabar eis į atskirus kongreso 
rūmus ir laukiama, kad prezi
dentas galės greit įstatymą pa
sirašyti. Senatorius Bennett 
Johnson pareiškė viltį, kad pre
zidentas gaus įstatymą prieš 
liepos 4 d. 

Kaip rašyta, kongresas nese
niai atmetė prezidento planą 
uždėti kiekvienai importuoja
mos naftos statinei 4.62 dol. 
specialių mokesčių. Jie būtų 
automatiškai pabranginę Ameri
koje naudojamą gazoliną, apie 
10 centų galionui. Kongreso 
oponentai aiškino, jog šitoks 
kainų pakėlimas, nors jis gal ir 
sumažintų gazolino vartojimą, 
labai apsunkintų amerikiečius, 
uždėtų jiems 10 bilijonų dol. 
naujų mokesčių, kada kova su 
infliacija, nedarbas, aukšti ban-

metė. 
Nežiūrint, kokių priemonių 

vyriausybė griebsis mažinti naf
tos importus, amerikiečiai turės 
už jį daugiau mokėti. Vyriau
sybė yra paruošusi ir normavi
mo planus. Kiekvienas automo
bilistas gautų per mėnesį 42 
galionus gazolino. Prezidentas 
gali paskelbti normavimą, jei 
pasirodytų gazolino t rūkumas 
20 nuoš. mažesnis už natūralų 
sunaudojimą ir jei jis tęstųsi i 
30 dienų. Normos būtų skirs-1 
tomos pagal atskirų valstijų ga
zolino sunaudojimo vidurkį Val
stijos, kur atvažiuoja daugiau 
turistų, kaip Florida, Kaliforni
ja, gautų didesnius gazolino 
kiekius. Net ir energijos depar
tamentas pripažino, kad būtų 
sunku įvesti tobulą normavimo 
sistemą. Vien vyriausybės cen
tre reikėtų apie 5,000 valdinin
kų prižiūrėti normavimą, pra
eitų keli mėnesiai, kol gazolino 
kortelės būtų atspausdintos ir 
išdalintos. Per metus norma
vimas valstybei kainuotų apie 
2 bil. dol. 

Australai persvarstys, 
ar vykti į Maskva 

Sydnėjus. — Australijos olim
pinio komiteto vykdomoji tary
ba dar kartą svarstys dalyva
vimo Maskvos olimpiadoje klau
simą, paskelbė organizacijos 
pirmininkas Syd Grange. Gegu
žės 23 d. australų komitetas 
6—5 balsais nutarė žaidynėse 
dalyvauti, tačiau daug sportinin
kų pasitraukė iš rinktinės. Iš 
numatytų siųsti 218 sportinin
kų liko tik 126. kurie sutinka 
važiuoti. Komitetas gavo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Saudi Arabijos karalius 
Khalidas pradėjo Vakarų Vo
kietijoje oficialų vizitą, kuris 
tesis keturias dienas. 

— Teherane įvyko revoliuci
jos sargybinių karinis paradas. 
A jatolos Khomeinio sūnus Ah-
madas perskaitė savo tėvo pa
reiškimą, kuriame sargybiniai 
raginami ištikimai klausyti pre
zidento Bani Sadro, pildyti jo 
įsakymus. 

— Egiptas paskelbė įtempi
mo padėtį ir pasiuntė kariuo
menę prie Libijos sienos. 

— Komunistų partijos narių 
būrelis sukėlė triukšmą prie 
Greensboro, šiaurinės Karoli
nos, teismo, kur teisiami šeši 
Ku Klux Klano nariai už šaudy
mą lapkričio 3 d., kur buvo su
žeisti penki komunistai. 

— Turkijoje politiniuose aten
tatuose pirmadienį nušauta 12 
žmonių. 

— Buvęs New Yorko meras, 
dabartinis kandidatas į senatą, 
John Lindsay, važiuodamas dvi
račiu Bridgehamtone, L. L, už
važiavo ant jį puolusio šunies, 
krisdamas susilaužė sprando 
kaulą ir apsidraskė. Šuo pa
bėgo. 

— Mozambikas uždarė visas 
sienas trim dienom. Tuo metu 
bus pereinama į naują piniginį 
vienetą — metikalą. 

i — Jungtinio kariuomenės šta-
\ bo viršininkas gen. David Jonės 
buvo patvirtintas senato gin
kluotų jėgų komiteto dar vie
nai kadencijai. 

— Izraelio televizija pirmą 
kartą rodė Saudi Arabijos pro
testuojamą filmą "Princesės 
mirtis". Manoma, kad Izraelio 
televizijos bangas sugauna ir 
daug arabų žiūrovų. 

— Pakistane sovietų agentai 
sprogdina įstaigas, skleidžia 
gandus, norėdami nustatyti Pa
kistano gyventojus prieš Afga
nistano pabėgėlius, pareiškė 
Pakistano aukštas pareigūnas. 

— Pietų Afrikos policija, mal
šindama juodųjų riaušes, per
šovė 35 žmones. 

— Pietų Korėjos policija su
ėmė 329 asmenis, kaltinamus 
riaušių kurstymu ir dalyvavi
mu riaušėse. 

Senatas patvirtino naują 
JAV ambasadorių Nepalyje Phi-
lipp Trimble. Įdomu, kad jis, 
būdamas jaunas alpinistas buvo 
įlipęs į Nepalio aukščiausią 
kalną Everestą. 

— Sovietų Sąjungos kosmo
nautai yra skridę į erdvę su sa
telitinių valstybių lakūnais, o 
1982 m. skridime dalyvaus pir
mas prancūzas. Iš 430 savano
rių lakūnų išrinkti du kandida
tai, kurie išvyks rugsėjo mėn. į 
Sovietų Sąjungą pasiruošti skri
dimui. 

Urugvajus lapkričio 30 d. 
balsuos dėl naujos konstituci-

Jordano karaliaus 
Husseino vizitas 

Reikalauja grąžinti okupuotas žemes 
Washingtona«. — Pirmadie

nį su oficialiu vizitu Amerikon 
atvyko Jordano karalius Hus-
seinas. Jį atlydėjo jo amerikie
tė žmona, karalienė Noor, Jor
dano premjeras Abdul Hamid 
Sharaf ir kiti aukšti pareigū
nai. Karalius kalbėsis su pre
zidentu Carteriu apie Vidurinių
jų Rytų padėtį, nors jis nesitiki 
pakeisti JAV politikos. Kara
lius bandys išaiškinti preziden
tui, kodėl tiek daug arabų ne
pritaria Camp David taikos su
tarčiai. 

Jordano karalius, užimąs val
stybės sostą jau 28 metai, per
gyveno devynis atentatus. Jis 
laikomas nuosaikiu Amerikos 
draugu. Nuo 1950 metų Jorda
nas yra gavęs Amerikos para
mos apie 3 bil. dol. Jordano 
kariuomenė, šalia britų gamy
bos tankų ir prancūzų Mirage 
karo lėktuvų, naudoja daug 
JAV ginklų ir jam reikia atsar
ginių dalių. 

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad šis vizitas daug ko 
nepakeis, nes Jordanas turi savo 
pažiūras į Viduriniuosius Ry
tus, o JAV — turi savo. Sek
madienį, prieš atvykstant kara
liui Husseinui, Washingtone de
monstravo apie 1,000 arabų, 
jiems vadovavo trys žydų oku
puotų arabų miestų burmistrai. 
Jie aplankė 13 JAV miestų ir 
gavo miestų raktus San Fran-
cisco, Detroite, KnoKviile, Tenn., 
Flint, Michigane ir Houstone. 
Arabų demonstracija reikalavo 
pripažinti Palestinos Laisvinimo 
Organizaciją. 

Jordano karalius laikosi nuo
monės, kad Izraelis turi ištrauk
ti savo okupacinę kariuomenę 
iš Jordano Vakarinio kranto, 
kuris buvo užimtas 1967 m. 
kare, ir iš Gazos pakraščio. Ry
tinė Jeruzalė turi sugrįžti į ara
bų kontrolę, o palestiniečiai turi 
teisę turėti savo vyriausybę ar 
nepriklausomoje Palestinos val
stybėje ar federacijoje su Jor
danu. 

Camp David taikos sutartis 
suartino Jordano karalių su ra
dikaliaisiais arabais: Libija, 
Sirija, Iraku. Su juo palaiko 
ryšius ir Palestinos Laisvinimo 

organizacija, nors ji buvo įsa
kiusi Husseiną nužudyti po 1970 
metų karo, kuriame karalius iš
trėmė palestiniečius iš savo val
stybės. Prieš vykdamas iš Wa-
shingtoną, karalius pasitarė su 
PLO vadu Yassiru Arafatu. 

Jordano gyventojų 60 nuošim
čių yra palestiniečiai, o kita da
lis — beduinai. Turtingos naf
tos valstybės remia Jordano 
karalių ir sostinė Amanas pa
mažu pakeičia Libano Beirutą, 
kaip arabų tarptautinės preky
bos ir finansų centras. 

Jordano karaliaus vizito pro
ga palestiniečių laivas bandė 
pulti Izraelio pakrantes, tačiau 
Izraelio greitlaivis laivą nuskan
dino ir nušovė tris palestinie
čius. Sužeistas ir vienas izra
elitas. 

Didžiausia Jordano karaliaus 
ir Izraelio vyriausybės nuomo
nių skirtumą sukelia Jeruzalės 
miesto klausimas. Tai didžiau
sias Izraelio miestas su 420,000 
gyventojų, iš jų 280,000 žydų, 
100,000 musulmonų ir 12,000 
krikščionių Per 13 metų nuo 
1967 m. karo Jeruzalės gyven
tojų skaičius padidėjo 52 nuoš. 
Gegužės 14 d. arabų tarpe triuk
šmą sukėlė Izraelio parlamento 
siūlymas paskelbti jungtinę Je
ruzalę Izraelio sostine. Įstaty
mas, pasiūlytas vidaus reikalų 
ministerio Yosef Burgo, skelbia
mas 'pagrindiniu įstatymu", 
kurį pakeisti reikia parlamento 
dviejų trečdalių balsų. Papras
tai, tokie "pagrindiniai įstaty
mai" įrašomi į šalies konstituci
ją. Parlamentas nutarė šį įs
tatymą sugrąžinti į komitetą 
tolimesniam svarstymui. 

jos. 

vieną raštą iš Australijos prem
jero Malcolm Fraserio, kuris 

kų nuošimčiai ir taip jau labai į nurodo, kad Australija liko vie-
apsunkino gyvenimą. Nors pre- į nintelė visoje Pietryčių Azijoje 

— Britų vyriausybė išveža iš 
Šiaurinės Airijos dar 600 ka
reivių. 

— Izraelio statistikos biuras 
skelbia kad gegužės mėn. kainų 
kilimas siekė 95 nuoš. Balan
džio mėn. infliacija buvo 10.2 
nuoš. Iki metų galo kainos gali 
pakilti 195 nuoš. 

šeštadienį šv. Mišių metu 
Salvadore buvo nušautas italas 
katalikų kunigas Cosme Spes-

<iar | soto. Tai jau devintas kunigas 
Salvadore nušautas nuo 1977 m. 

Sovietų teismas nuteisė 
Viktorą Nekipelovą penkerių 
metų kalėjimo ir 7 metų trem 

Ragina kongresą 
pradėti tyrimus 

New Yorkas. — Buvęs val
stybės prokuroras Ramsey Clark 
ragino kongresą pradėti tyrinėti 
CIA ryšius su buvusiu Irano 
šachu ir jo policija. Clark pa
reiškė, jog jis pats galėtų pra
dėti investigaciją, tačiau daug 
lengviau tai galėtų atlikti kon
greso sudaryta komisija Jis 
nurodė, kad Amerikai reikėtų 
siekti dabartinės Irano vyriau
sybės pastovumo, nes neramu
mų kurstymas tik pastums Ira
ną į sovietų glėbį. 

Teherano vyriausybė pareiš
kė, kad Jungtinių Tautų komi
sija daugiau nevaidins Irane 
jokio vaidmens. Paskutinis JT 
komisijos narys, Sirijos diplo
matas, išvyko iš Teherano, kur 
bandė aiškintis galimybes išva
duoti amerikiečius įkaitus. 

Irano ministeris Gotbzadeh 
pareiškė, kad visi Europos so
cialistų vadai, su kuriais jis ta
rėsi, pabrėžė, kad jie negalės 
remti Irano revoliucinės vyriau-

Kinija bijo 
Reagano laimėjimo 
Pekinas. — Kinijos vyriausy

bėje nerimą sukėlė galimybė, 
kad JAV prezidento rinkimus 
gali laimėti Ronaldas Reaganas. 
Kinijoje lankosi 14 amerikiečių 
iš Marylando valstijos delegaci
j a vadovaujama gubernato
riaus Harry Hughes. Šancha
jaus mieste amerikiečiai išgir
do iš burmistro, kad Reaganas 
daug kartų kritikavo Amerikos 
ryšius su Kinija ir puolė Tai -
vano išdavimą". Reaganas ža
dėjo, tapęs prezidentu, atgaivinti 
su Taivanu normalius diploma
tinius ryšius. 

Amerikiečiai bandė įrodinėti 
kinams, kad tai ''rinkiminė reto
rika", kad kandidatai ne visa
da laikosi savo pažadų, tačiau 
kinai išreiškė rūpestį, kad Rea
ganas apleis Amerikos — Kini
jos santykių stiprinimą, o iš to 
naudos turėsianti tik Sovietų 
Sąjunga 

zidentas žadėjo kongreso nuta- Į kuri neboikotuoja Maskvos žai-1 ties bausme. Jis buvo Helsinkio į sybės, kol Iranas laikys ameri-
rimą vetuoti, kongrese buvo Į dynių. j visuomeninės grupės narys. į kiečius įkaitus. 

— Kinijoje iš kalėjimo po 22 
metų paleistas Kantono katali
kų vyskupas Deng Yiming, 72 
m. Jis atsisakė įsijungti į ko
munistų įsteigtą "tautinę kata
likų Bažnyčią", kuri nutraukė 
ryšius su Vatikanu. 

KALENDORIUS 
Birželio 18 d.: Hipatijus, Ma

rina, Tolvandas, Vaiva. 
Birželio 19 d.: Romualdas, Ju

lijona, Andagis, Ramunė. 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27. 

ORAS 
Saulėta, teperatūra dieną 80 I., 

naktį 60 L 
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Lietuviu kalbos išlaikymas tunte 
Nei vienas iš mūšy neabejoja

me, kad lietuvių kalbos išlaiky
me pagrindinis vaidmuo tenka 
šeimai. 

Be lietuviu kalbos nėra tikro
sios lietuviškos aplinkos, lietuvy
bės auklėjimo. Lietuvišką aplin
ką sukuria šeimoje tėvai — lie
tuviškumą mylėdami, brangin
dami. Tokioj šeimoj, vaikas tie
sioginiai susiduria su lietuvišku 
gyvenimu ir į jį įsitraukia. 

Lituanistinė mokykla išmoko 
lituanistinių dalykų, deda pa
grindus lietuvybės išlaikymui ir 
tolimesniam jaunuolio tautiniam 
apsisprendimui. 

Tautinės dvasios jaunimas gau
na jaunimo organizacijose, suva
žiavimuose, kursuose, tautinių 
šokių grupėse. 

Seimą, mokykla, organizacija 
tad frontai, kuriuose vyksta nuo
latinė kova dėl lietuviuko išliki
mo lietuviu. 

Išeivijoje auga jau trečia kar
ta. Šios kartos tėvai čia baigę 
mokslus ir pasiekę profesines 
aukštumas, nebijo palikti lietu
viškus centrus ir apsigyventi prie
miesčiuose.'Vieni sąžiningai vežio
jo ir vežioja vaikus į mokyklą, or
ganizacijas, xru mokyklas užmir
šo, dar kiti teatveža tik į organi-

Tai kas gi mums toliau daryti? 
Mieli tuntininkai, skirdami vado
vą pareigoms pakalbėkime su juo 
apie lietuvių kalbos svarbą. Pri
minkime, kad ir su klaidom kal
bėdami, bet kalba lietuviškai, o 
nuolat kalbant ir lietuvių kalba 
pagerės, bet prašykime, kad kal
bėtų. Rašydami įsakymą įrašyki
me, kad lietuvių kalba privalo
ma ir draugininkui ir draugovei. 

Dėkodami per įsakymus už ge
rą nuotaiką, gražią šypseną, ne
užmirškime padėkoti už pastan
gas lietuviškai kalbėti. Laikas pa
girti ir pavienius narius, o tokių 
dar tikrai yra. 

Priimdami į tuntą naują narį, 
į ne tik užrašykime jo vardą, pa-
! varde, bet užrašykime kokią litu-
į anistinę mokyklą lanko, pagirki-
[ me ir priminkime tėvams, kad or-
' ganizacijoj kalbame lietuviškai, 
kad tėvų pareiga savo vaikui pa
dėti. 

Jei atsiranda reikalas, sudary
kime atskiras skiltis silpnai kal
bančių ar nekalbančių, skirdami 
jiems atskirą vadovą. Nors ir vė
žio žingsniu, bet jie turės būt mo
komi ir kalbos, ir skautiškų užsi
ėmimų. 

Bent porą kartų metuose pa-

Nerijos tunto udrytės Motinos dienos sueigoje Jono Tamulaičio 

Lietuvos istorijos. 
Įveskime sueigų metu tėvy

nės valandėlę, kurios metu gali
ma daryti iškarpas, piešti, dai
nuoti, skaityti, kalbėtis. Klausyti 
magnetofono juostelių įrašo, 
gražaus deklamavimo, choro pa
ruoštų klausimų ir atsakymų. 
Paaiškinimų apie Jaunimo kon
gresą, kodėl jie suvažiavę mokėsi 
lietuvių kalbos ir t. t. 

LSSerija neseniai surengė va
karonę su rašytoja N. Jankute-Už 
ubaliene. Ji buvo užklausta, ka
da pradėjo rašyti jaunimui? At-

(Nukelta į 4 pusi.) 

SĖKMINGAI BAIGĖME 
VEIKLOS METUS 

SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖS 
SUEIGA 

Chicagos skautininkių drau
govės priešatostoginė sueiga įvyks 
penktadienį, birželio 20 d. sesės 
lolejienės bute 6632 s. Maplevvood 
Ave. Pradžia 7 vai. vak. Numaty
ta įdomi dienotvarkė. Dalyvauki-

I me visos. 
Iškylos metu udrycių vadoves I 
prabedė įvairius žaidimus, o po žai 1 AR UŽSIREGISTRAVOTE? 
dimų ir maudymosi baseine, iš- Į Šeštosios Tautinių šokių šven 
alkusios sesytės buvo svetingų tės metu amfiteatre tvanką palai

kys, ir šventės leidinį platins, vie-

darose patalpose, smagu išvykti į 
gamtą, pažaisti, pabendrauti. 
Tunto ruoštoje iškyloje dalyva
vo arti 20 udryčių ir jūrų jau
nių su savo vadovėmis. Iškylai 
buvo nuvykta pas udryčių laivo 
globėją g. v. v. Violetą ir j . b. dr. 
Algį Paulius, kurie atvykusias se
sytes labai nuoširdžiai priėmė. 
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Pašto išlakias 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 B anksto 
metams y2 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 
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• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dlen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

! anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel-
8 : 3 0 — 4:00> šeštadieniais j b i m ų ]iainOS prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00, j p r a š y m ą 

šeimininkų skaniai pavaišintos. 
Visos dalyvės jaučia nuoširdų dė 
kingumą savo vadovėms ir ypač 

į sesei Violetai ir dr. Algiui Pau-
į liams. 

Birželio 15 d. nemažas skaičius 
Nerijos tunto sesių, ypač vyres
niųjų, dalyvavo Chicagos lietu-Mokslo metams ma<yxlose pa-1 . ., . , . . . j .»f viskųių organizacijų Sv. Vardo sibaigus, baigiamos ir skautiškos , ,' . ° „ K__ , , .v, , i katedroje suruoštose Lietuvos uz-sueigos, o pradedamas įsKylų gam i , . ' ,„ . . . . . . . . .. L.1 . J • grobimo 40 metų paminėjimo toje ir pasiruošimo stovyklai la> ,, ' r pamaldose. .<otarpis. 

Nerijos jūrų skaučių tuntas! Šiuo metu sesės ruošiasi daly-
ivauti Šeštojoje lietuvių tautinių seKmmgus veiklos metus užbaigė L , . » , .», . . . . Z • •• šokių šventėje, Kurioje vienos 
šoks, o nešokančios talkininkaus 

skirkime posėdį lietuvių kalbai. 
začijų vieną ar <kitą renginį. Tre- Į Aptarkime trūkumus, pasidžiau-
ti, įsitraukę į profesinį darbą, vi- j kime atsiekimais, ieškokime bū-
sai pamiršo lietuviškumo re kš- ] dų kurie mūsų vietovėse prieina
me ir lietuviškos aplinkos reika- į m i . Nebijokime pasitarti su kitų 

iškilminga tunto sueiga gegužės 
mėn. 4 d. ir smagia iškyla š. m. 
birželio 8 d. 

Paskutinėje 'šiy veiklos metų 
tunto sueigoje, kuri vyko Jaunimo 

lingumą savo vaikui. 
Šitoje margoje aplinkumoje au

gąs mūsųjjetuviukas, lankyda
mas 5 dienas amerikietišką mokyk
lą ir draugaudamas su nelietu-

organizacijų vadovais tais klausi 
mais. Ruoškime konkursus, var
žybas. 

Stovyklose, šalia skautiškos pro
gramos, atraskime laiko panagri-

viais vaikais, vis daugiau ir dau-' nėti mūsų kilmę, ateitį, dabarti-
giau lietuvių draugų tarpe kai- Į nę lietuvos padėtį, pogrindi.o 
ba, angliškai. 

O mes, girdėdami lietuviukus 
angliškai besikalbančius, pergyve
name pralaimėjimo jausmą. Vie
ton, kad'surėmę pečius ir pasitarę 

spaudą ir t. t. 
Bet leiskime sesėms ir broliams 

apie tai kalbėti ir diskutuoti. Ma 

įvairiuose su švente susijusiuose 
darbuose. O po to —visų laukia
ma vasaros stovykla! Stovyklos 

1 viršininkė g. v. v. Dalia Bart-centro Čiurlionio galerijoje daly- ' , . . ° , ,. . v , v. . , , '. įaeae su stow.<iiniu stabu ruošiasi, vavo nevien seses, bet ir gausus' 
mamyčių ir tėvelių būrys. Suei
gą pravedė tunto adjutante j . 
ps. Rūta Karaliūnai te. 

Pirmoje sueigos dalyje, kuri bu
vo pravesta pagal iškilmingoms 
sueigoms nustatytą tvarką, svar 
blausiu įvykiu buvo trijų veiklių 
gi'ntarių, pakeltų į j . ps. laipsnį, 
įžodia, kurį pravedė JAV Vidurio 
rajono vadeivė j . v. s. Aldona Gas 

kad stovykla būtų smagi ir il
gai prisimintina. 

SKAUTAMS VYČIAMS 

keltume ir toliau lietuvių kalbos I das. Todėl 
puoselėjimą, mes užsikamšome \ skiltimis — 
ausis ir primerkėme akis. Taip pa- ! vu noru vieną, ar kitą temą pasi-
mažu retėja lituanistinės mokyk-] rinkti, o pasirinkę — turi ištesė-
los, nors jos turi silpnai kalbančių | ti. Tai pradėkime nuo skautų 
ir visai nekalbančių mokinių 
klasę. Retėja ir mūsų organizaci
jos narių skaičiumi, bet auga nie
kur nepriklausančių lietuviukų 
skaičiai. 

Atsirado anglų kalbos vartoji-

žose grupelėse, savo draugų bū- j nerienė. Įžodį davė g. v. v. Rūta 
jaunimas kalba, daro išva- į Karaliūnaitė, g. v. v. Regina An-

te-
10 

draugovių, skirdami 10 min. 
mai, 10 min. diskusijoms ir 
min. susumavimui; po to visi į sa
vo užrašus užsirašo išvadas. 

Į skautoramas, į tunto sueigas 
įpinkime Kalantą, Sadūnaitę, po-

mas lituanistinėse mokyklose per- I grindžio Aušrą, Alma Mater, bei 
traukų metu, kursuose, stovyklo- kitus mūsų dabartinės tautos 

didvyriškus žmones ir darbus. 
Su motina prie ratelio, kuri per 

40 spaudos draudimo metus iš
saugojo lietuvišką raidę ir gyvo
sios lietuvybės dvasią, junkime ir 

deda nevengti su jaunimu kalbė- 1 šių dienų Lietuvos motiną, ku 
ti angliškai, o ką jau besakyti apie ri slapta kūdikį krikštyja, veda į 

kuriam taip sun- j bažnyčią ir užsidarius kambarė-

se, sueigų metu, Jaunimo centre, 
Kultūros židinyje, Lietuvių na
muose ir kituose lietuvių cent
ruose. 

Mūsų vyresnieji vadovai pra-

; auna" į vadovą. 
ku atsispirti draugu būry'e. 

suskirstė, atskiromis j drijauskienė ir g. v. v. Sofa Prane 
būreliais, leiskime lais | kevičienė. Naująsias j . paskau-

tininkes nuoširdžiai sveikino ne 
vien sesės, bet ir savo veikliomis 
mamytėmis besididžiuojančios 
dukros. Didel į dvasinį pakilimą 
išgyveno ir ilgametis tunto rams 
tis — v. s. A. Karaliūno šeima, 
džiaugdamasi, kad Rūtai įžodį 
davus, jų šeimoje žaliuoja kak
laraiščiu prie lietuviškosios skau-
tybės pririštas tapo ketvirtas šei
mos narys. Antroje sueigos da
lyje sesės gražiai pasveikino ir pa
gerbė savo mamytes, o tuntas 
joms savo sveikinimą išreiškė kiek 
vienai mamytei įteiktu baltu ra
munės žiedeliu. Sueigai baigian
tis, Nendrių įgulos gintarės vi
sus sueigos dalyvius pavaišino ka
va, sumusštiniais ir pyragu. 

Rudenį ir žiemą skautavus ūž

tas nurodinės ir kt. uniformuoti 
skautai-tės, skautininkai-kės. Dar
be talkininkauti galį skautinin
kai-kės kviečiami nedelsiant be
tarpiškai registruotis telefonuo-
jant v. s. Jonui Paroniui (312) 
737 — 2261. Skautai-ės re
gistruojasi pas savo tuntininkus-
kes. Visi įsipareigoję darbo tal
kai turės nustatytu laiku šeštadie 
nį (dieną prieš šventę) atvykti 
amfiteatran pasiimti vardines pri
sisegamas korteles, susipažinti su 
patikėtomis pareigomis ir vieta. 
Tikslus laikas bus praneštas atei
nančioje Skautybės Kelio laido
je. Primename iš kitų Vidurio 
rajono vietovių atvykstantiems 
neužmiršti atsivežti uniformas. 

PAKĖLIMAI IR APDOVANO
JIMAI 

LSS Tarybos Pirmi jos 1980 m. 
5v. Jurgio šventės proga pakel-
tirji į vyrseniškumo laipsnius ir 
apdovanoti LSS Garbės ženklais: 
Į vyr. skautininko laipsnį s. kun. 
Petras Butkus, Sydney, s. Jonas 
Zinkus, Sydney. 

Į paskautininko-ės laipsnį: v. 
si. Virginija Butienė, VVashing-
ton, v. si. Elena Kiverytė, Sydney, 
v. si. Viktorija Matranga, Chica-

burnas, v. si. Aldona Stanaitienė.. 
Hamilton, v. si. Dalia Trakienė, 
Chicago, v. si. Irena Valaitienė, 
Chicago, fil. Petras Vilkelis, Chica 
go. 

Į jūrų paskautininikės laipsnį: 
v. v. Regina Andrijauskienė, Chi
cago, v. s. Rūta Karaliūnaitė, 
Chicago, v. v. Sofija Pranckevi-

Lituanicos tunto šios vasaros 
''Margirio'' stovykloje (Rakė) 
skautai vyčiai ir kandidatai tu
rės savo pastovyklę liepos 18 — 
20 d. d. Visi Chicagos skautai vy
čiai ir kandidatai kviečiami pasi
naudoti galimybe pastovyklauti. 
Smulkesnis informacijas šiuo rei
kalu teikia skautininkai Vladas 
Rupinskas (tel. 246 — 5696) ir Ju Į go, v. si. fil. Shirley Plepytė, Chi-
tinas Kirveiaitis (tel. 767 —4719) jeago, v. si. Birutė Šaulytė, Mel-

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

1 lyje moko tikros, nesuklastotos 

Padangos. Priekinių ra tų reguliavi
mas a- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59th Street — Tel. &R 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 v a i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet 

chicagos iktlfininkai-kėa trijų mėnesių kursus baigi 
ius ba.; iai ir seses su vadovais ir vadovėmis. 

gegužes mėnesyje smagia ir naudinga iškyla. Nuotraukoje kur-
Nuotr. Viktoro Kučo 

^iMijiniiiHiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi^ 

Į Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA į 
| DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS | 
1 PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS § 
E Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus s 
B kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už = 
s pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite 1 
3 didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio a r keramikos E 
2 dirbinių. S 
= Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 i r 5 dienomis nuo 8 s 
5 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki s 
s 12 vai. p.p. | 
i (Įvažiavimas j DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra 5 
1 iš 63rd St.-gatves, prie geležinkelio). 5 

1 DRAUGO Administracija S 

I DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 | 
?iinniii!iiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii«iiiiiHiiiiiimnimiiiiimiiiiiiiimiiiHimiiifl 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ER 
VINCAS BRIZGYS 

l e i s iu daktarai 
2468 W. 69th Street, Chicago, m 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

čienė, Chicago. 
Padėkos ordinu: v. s. fil. Euge

nijus Vilkas, Valencija,Cal. 
Padėkos ordinu su rėmėjo kas

pinu: Kazimieras Barėnas, Lon-
don. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
BADIO SEDfOS VALANDOS 

Visos programos iš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-241S 
1480 AM 

7159 S. MAPJJEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Med ica l Bui ld ing) . Tel. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagat susitarimą 

Tel . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; p i rm., an t r , ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUNDE. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

Ofs. te l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTO IA 'R HHIR1 \ont: 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinė" ligos 

CRAWFORD MEDIOAL 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 
JO KS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydyto jas 
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Išleidimo laukia 

RANKRAŠČIAI IS LIETUVOS 
Ar šiuo uietu okupuotoje Lie

tuvoje įmanoma laisva kūry
ba? Ar mūsų kūrėjai turi gali
mybę kurti ir išleisti savo 
knygas? Šiuos klausimus nere
tai kelia Lietuvos pogrindžio 
spauda ir atsako neigiamai. 
Bet ir be to mes gerai žinome, 
kad ten, kur viešpatauja bolše
vizmas, tėra įmanma tokia 
kūryba, kokios nori okupan
tai. 

Tiesa, knygų produkcija 
gana gausi, dideli ir jų tiražai. 
Tačiau gerų knygų išlei
džiama be galo mažai, o jeigu 
jų kiek ir išeina, tai jos lei
džiamos tokiais mažais tira
žais, kad tik ką pasirodžiusi 
tokia knyga yra "deficitinė 
prekė". 

Lietuvoje esantieji autoriai 
gerai žino, kad niekas neišleis 
jų parašytos knygos, jeigu jo
je nebus liaupsinama ko
munistinė santvarka, jos va
dai. Taigi praktiškai nėra 
paskatos tokią knygą rašyti, o 
jeigu kas ir bando tai daryti, 
taikstosi prie esamų cenzū
ros sąlygų — patys save 
cenzūruoja. Tokiu tai būdu 
atsiranda vidinė, ty . paties 
autoriaus cenzūra, kai jis pats 
save suvaržo, cenzūruoja, 
nerašo tai, ką norėtų rašyti. 
Apie tokią vidinę, t.y. paties 
autoriaus cenzūrą sau, buvo 
plačiau rašoma pogrindžio 
"Pastogės" žurnalo nr. 2 ir 
mes tai savo skaitytojams 
esame priminę šioje vietoje 
(VI.ll). 

O tačiau ir tokiose sąlygose 
atsiranda kūrėjų bei autorių, 
kurie rašo, tikėdamiesi, kad 
ateis "geresni laikai", kada 
galės būti ir jų kūriniai išleisti. 
Tai vad inama "s ta lč inė" 
kūryba: rašo ir rankraščius 
giliai į stalčius, o gal į kitas 
saugesnes vietas paslepia. 

Vis dėlto kai kurie toki, 
c e n z ū r o s nekon t ro l iuo t i 
rašiniai, pasiekia Vakarų 
kraštus. Štai 1972 m. pradėtos 
"LKB Kronikos" gavome net 
41 numerį- 39 šio pagrindinio 
pogrindžio leidiniai buvo 1974 
1979 metų bėgyje išleis
ti lietuvių kalba penkiais di
džiuliais tomais, viso 2207 
pusi. Šį leidinį leidžia specia
liai paskirčiai sukurta Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoms leisti sąjunga, kun. 
•Jono Kuzmickio vadovaujam 
Ta pati organizacija pereitų 
metų gale išleido 1972-1973 m. 
išleistus LKB. Kronikos 1-7 
numerius ispanų kalba, 406 
pusi. ir, rodosi, išleido ar lei
džia italų kalba. 

Tą pačią Kroniką anglų kal
ba atskirais sąsiuviniais lei
džia Liet. R. Katalikų Kunigų 
vienybė Amerikoje ir Reli
ginės šalpos or-ja. Redakci
niams ir leidimo darbams 
vadovauja kun. Kazimieras 
Pugevičius. Ligi šiol išleista 39 
atskiri sąsiuviniai. 

Vakarų Vokietijoje veikiąs 
Baltijos institutas savo darbų 
"Actą Baltica" tomuose spaus
dina ir atskirais atspaudais iš
leidžia LKBK vokiškus ver
timus. Kaip matome, LKB 
Kronika turi savo leidėjus ir 
reikalas yra gerame kelyje 

Ne kiek blogesni pogrindžio 
"Aušros" reikalai. 1977 — 
1980 m. bėgyje Akademinės 
skautijos leidykla (redakto
rius Jonas Damauskas) Chica-
goje trimis tomais, išleido šio 
leidinio 1-15 numerius, viso 
703 pusi. Tai akademikų 
skautų auka, nes neteko gir
dėti, kad kas nors iš mūsų 
veiksnių būtų bent doleriu šį 
išleidimo darbą parėmę. 

* 
Reikia pagirti Lietuvių 

Krikščionių demokratų sąjun
gą, 1977 m. išleidusią 246 pusi. 
knygą "Arkivyskupas Mečis
lovas Reinys", kurios rank
raštis buvo atgabentas iš oku
puotosios Lietuvos. Pereitais 
metais Juozas Kapočius, auto
riaus šiemos narių ir kitų arti
mųjų remiamas, išleido labai 

vertingą knygą — Petro Kli-
"mo, "Iš mano atsiminimų", 
415 puslapių. Reikia tik stebė
tis, kad vokiškų nacių ir bo
še vikų taip labai kalintas, 
kankintas vienas iš didžiau
sių nepriklausomybės kūrėjų 
be galo sunkiose sąlygose 
įstengė paruošti labai gerą 
Knygą apie nepriklausomos 
Lietuvos gimimą, š i mūsų di
džiojo valstybininko knyga 
įnešė daug ką nauja į mūsų 
valstybes istoriją. 

Chicagoje, minint II Lietu
vos prezidento A. Stulginskio 
100 metų gimimo sukaktį, 
Pedagoginis lituanistikos ins
titutas/ velionio prezidento 

ATEINANČIŲ METŲ KARINIS BIUDŽETAS 
Kritikai tvirtins, kad gynybai skir iama mažokai pinige 

• 

artimiesiems materiališkai re
miant, prasmingai ją pami
nėjo, išleisdamas Aleksandro 
Stulginskio atsiminimų kny
gą, 205 pusi. Atsiminimai, tie
sa nepilni, apima tiktai jo jau
nystės laikus ir veiklą ligi 
1919 metų, bet vis dėlto įdo
mūs ir naudingi. I r šios lny-
gos rankraštis buvo gautas iš 
okup. Lietuvos. 

Be abejo, yra ir daugiau šios 
rūšies leidinių. Paskutinė 
mums žinoma naujiena: 
spaustuvininkas dr. Mykolas 
Morkūnas savo lėšomis iš
leido 48 puslapių poeto Kazio 
Jakūbėno "Eilėraščius iš Vil
niaus kalėjimo", kuriuos jis 
parašė prieš savo mirtį 
(1950.1.8), tiksliau, prieš auto
riaus nužudymą, kurį atliko 
NKVD agentai. 

Iš čia pateiktų duomenų 
matyti, kad mūsų politiniai 
veiksniai išeivijoje, kurie ren
ka lėšas "Lietuvos vadavimo 
reikalams" ir kurių pareiga 
būtų tokius veikalus leisti, 
greičiausia nebus išleidę nė 
vieno veikalo ir, tur būt, ne
prisidėję prie kitų dedamų pa
stangų. O knygų rankraščių 
iš okupuotosios Lietuvos mū
suose vis daugiau atsi
randa. Štai vien tiktai ant 
šių eilučių autoriaus stalo guli 
tokie išleidimo belaukia rank
raščiai: P. Valančiūno — 
"Rusijos carų mėginimai Lie
tuvą surusinti ir lietuvių pasi
priešinimo kova XIX amžiu
je", — apie 400 pusi.; Gintaro 
Tauvydžio "Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos programa 
ir gyvenimas", 290 psl.; vieno 
buv. Sibiro kalinio dienoraš
tis "Vergijoje prie Lenos", 250 
pusi. (dokumentinis veikalas); 
Jono Skalvinio eilių rinkinys 
"Myliu, mylėjau ir mylėsiu", 
31 pusi., Tomo Žemaičio — 
"Dvidešimt metų" (nepriklau
somos Lietuvos istorijėlė), 80 
pusi.; "Apie lietuvių padėtį Gu
dijoje", dvi dalys, 80 pusi., B. 
Sakalausko — "Šviesos ir da
lies kitų fizinių reiškinių pri
gimties klausimas" 134 pusi. 
Paskutinis mus pasiekęs rank
raštis yra Klajūno "Balsas iš 
laisvės kapo" — eilėraščių rin
kinys. Dalį eilėraščių parašė 
minėtas autorius (sipv.). kitus 
užrašė kitų autorių sukur
tus. Iš viso 150 eilėraščių. 

Tai tik vienoje vietoje tiek 
susitelkė. Be abejo, rankraš
čių yra gavę ir kiti išeiviai 
lietuviai. Teko patirti, kad mū
sų jau minėti krikščionys 
demokratai rūpinasi jų rū
pesčiu gautos knygos apie 
Mykolą Krupavičių išleidimu. 

Nėra abejonės, jeigu tie Lie
tuvoje parašyti rankraščiai 
būtų mūsų sparčiau leidižami 
jų atsirastų dar daugiau. Gal 
būt dalis jų kuriuo nors būdu 
pasiektų ir pačią Lietuvą. 
Pagaliau svarbu, kad okup. 
Lietuvoje parašytos knygos 
čia būtų mūsų įvertintos, iš
leistos. Tuo būdu išeivija ga
lėtų pasiguosti ne vien savo 
"veikla" šiame krašte, bet bū
tų padariusi ir pačiai Lietuvai 
bei jos ateities kartoms gerą 
darbelį. 

Iniciatyvos veikalų rinkimo 
ir jų paruošmo reikalu turėtų 
imtis Lietuvių Bendruomenė, o 
jų leidimą galėtų finansuoti ir 
mūsų visų pasididžiavimas — 
Lietuvių fondas. b. kv. 

American Security Council 
— Amerikos Saugumo taryba, 
vadovaujama John Fisherio, 
yra privati, tautinė organi
zacija. Jos vadovybėje yra 
daug JAV aukštų laipsnių 
karininkų (atsargos) iš įvairių 
ginklo rūšių. Ši taryba buvo 
ypač kritiška prezidento J. 
Carterio su diktatorium L. 
Brežnevu prieš metus laiko 
pasirašytam SALT II "nusi
ginklavimo" susitarimui. 
Taryba tikėjosi, kad ta sutar
tis senato nebus patvirtinta. 

Tač i au apie sov ie t in į 
"nusiginklavimą" ir taikin
gus norus prabilo jų pačių dar
bai, kai 1979 m. gruody bolše
vikinė Rusija okupavo savo 
kaimyną Afganistaną. Tuo 
būdu Sovietai patys palengvi
no AS Council darbą, sten-
J AV ateinančių metų biudžetui 
stipresnė, kad nebijotų bolše
vikų šantažų ir provokacijų. 

Taryba savo nariams kas 
mėnesį prisiunčia specialų biu
letenį. Šiuose laiškuose nariai 
yra supažindinami su to mė
nesio kuriuo nors svarbiu 
karišku, politiniu ar tarptau
tiniu įvykiu. Šių metų kovo 
mėn. biuletenis yra skiriamas 
JAV ateinančių m. biudžetui 
nagrinėti. Pravartu žvilgterėti 
į "Tyrinėjimų ir tobulinimo" 
išlaidų skyrių ir kas šioje kraš
to gynybai svarbioje srityje 
bus mėginama pasiekti. 

Stambios sumos 
Šiame Gynybos ministeri

jos (Department of Defense) 
siūlomajame biudžete "tyri
nėjimų, išvystymui ir jų ban-

BR. AUŠROTAS 

"šiuo metu tenka baimintis, 
kad, jeigu Sovietams pavyks 
pralaužti ledus, tai jie gab' 
Ameriką pralenkti. Didžiulį iš
šūkį laisvajam pasauliui suda
ro jų erdvių užkariavimo pla
nai ir jie pirmiausia yra 
skiriami išimtinai kariškiem 
reikalams. Tai nėra joks atsi
tiktinumas, kad erdvėse skrai
dą Sovietų satelitai jau dabar 
yra ginkluoti tokiais ginklais, 
kad sunaikintų amerikiečių", 
rašoma žiniaraštyje. 

Sugr į ž t an t i s erdvėla ivis 
Toliau rašoma, kad Ameri

kai yra nepaprastai svarbu 
kuo greičiau iškelti į erdves į 
žemę atgal sugrįžtantį erdvė
laivį (reuasable orbiter). 

Gynybos sekr. H. Brown, 
liudydamas senato prekybos 
k-te pabrėžė šio erdvėlaivio 
svarbą Amerikos gynybai. 
Štai jo įspėjantys žodžiai: 
"Maždaug 80-jų dešimtmečio 
vidury mūsų tautinis sau
gumas didžiąja dalimi priklau
sys nuo erdvėlaivių skrydžių, 
galinčių laimingai sugrįžti į sa
vo bazę". 

Gynybos sekretorius savo 
biudžete išvardina keliolika 
projektų, kuriems bus ski
riama pirmenybė. Tai būtų 
tiksliai vairuojami sviediniai, 
patobulintos sudėtinės me
džiagos, nepaprasto greičio 
integruoti ratai, kompiuterių 
p r o g r a m o s , v a i r u o j a m o s 
energijos technologija ir apsi
gynimas nuo cheminio karo. 

Vai ruojamos energijos 
dymams bei tų darbų įverti- programa esanti verta atskiro 
nimui (Past. angliškoje ter
minologijoje tai vadinama Re
search and Development — 
aut.) yra paskirta 16.5 bilijo
nų dolerių.. Taigi 1979 m. 
numatytoji 13,5 bilijonų suma 
yra padidinta 3,5 bilijonais do
lerių. Gynybos sekretorius 
skuba pridurti, kad šių pinigų 
"visiškai pakanka užtikrinti 
t echnologin į v y r a v i m ą , 
rungtyniaujant su Sovietais 
ginklų tobulinimo baruose." 

Pentagonas susirūpinęs 
Kariškame žiniaraštyje "Mi-

litary Posture — Karinė būk
lė" Jungtinio štabo v-kas, 
aviacijos gen. David Jonės pa
s t e b i kad šioms "prog
ramoms Sovietai išleidžia 75% 

aptarimo. Mat, per eilę metų R 
& D programose buvę dau
giau skiriama dėmesio puola
miesiems ginklams, negu 
ginamiesiems nuo priešo puo
limų. To pasėkoje JAV neturi 
išvysčiusi priešpuolio raketų, 
apsigynimas nuo puolimų iš 
oro labai susilpnėjo per pa
starąjį dešimtmetį. Taigi, vai
ruojamos energijos technologi
ja gal ir galėtų pašalinti 
minėtą spragą, užtikrindama 
JAV saugumą, pagaminant 
priešorines raketas ar kitus 
dar tobulesnius ginklus. 

Sov ie ta i skuba 
Buvęs JAV Karo aviacijos 

žvalgybos v-kas gen. George 
Keegan jau anksčiau įspėjo 

daugiau pinigų negu Ameri- JAV karinę vadovybę "jog Šo
ka. Šių tyrinėjimų dėka per vietai vysto spindulinį ginklą: 
pastarąjį dešimtmetį Sovietai su juo jie gali nušauti erdvėse 
techniškai pasivijo Ameriką 
tose ginklų rūšyse, kuriose 
kaip tik atrodė, kad JAV yra 
nepavejama". 

skrendančias raketas. Tas 
ginklas galįs būti atvaiz
duotas kaip milžiniškas žaibo-
svaidis". Ir jeigu Sovietams 

pavyktų pažaboti savo kariš
kiems reikalams vairuojamos 
energijos spindulį, tai jėgų per
svaros pusiausvyra tarp JAV 
ir Sovietų griežtai pakryptų 
pastarųjų naudai. 

J A V a t s a r g i 
Gynybos sekr. H. Brown 

buvo ir liko atsargus, aptar
damas "vairuojamos ener
gijos ginklus". Jo nuomone, 
"JAV kariškoji R & D sutelks 
daug energijos ir pastangų pa
šalinti netikrumus ir padėti 
p a g r i n d u s , k a i p n a u 
dingiausiai būtų pakinkyti 
vairuojamos energijos gink
lai". 

Šia prasme Karo aviacijos 
sekretorius Hans Mark buvęs 
daug tikresnis. Liudydamas 
senato Ginkluotų jėgų k-te jis 
samprotavo, kad "Amerika 
artėjanti prie sprendimų, kaip 
panaudoti krašto gynybai erd
vėse esančius satelitus, ap
rūpintus laserio energijos 
spinduliais". Sekretorius H. 
Mark savo liudijimą palygino 
su 1920 m. gen. Billy Mitchell 
vaizdingu demonstravimu, kai 
iš lėktuvų numestos gana ga
lingos bombos skandino sun
kius karo laivus. "Šiuo metu 
Karo aviacija vykdo rei
kalingus bandymus su tam 
tikslui įvairiais įrankiais ap
rūpintu KC — 135 lėktuvu — 
tanku", pranešė sekretorius 
besidomintiems senatoriams. 

Laivų i r r ake tų apgynimui 
Karo laivyno pik. William E. 

Wright yra karinių reikalų 
mokslininkas. Kaip tyrinė
tojas jis darbuojasi Cahforni-
jos u-to Lawrence Livermore 
laboratorijose. 1979 m. gruody 
Karo laivyno instituto biule
tenyje jis iškėlė vairuojamo 
energijos spindulio svarbą, 
ginantis nuo priešo raketų. 
Jeigu šio pobūdžio ginklai bū
tų įmanoma išvystyti, tai jie 
suteiktų nepaprastą svarbą, 
"prailgindami didžiųjų laivų, 
o ypač lėktuvnešių amžių". 

Naujausioje krašto gynybos 
studijoje keliama mintis, kad 
"vairuojamos energijos gink
lus vertėtų patalpinti sate
lituose. Tuos naujus ginklus 
derėtų taip patvarkyti, kad "iš 
Sovietų bazių vos iššautosios 
iš savo slėptuvių mirtį nešan
čios raketos būtų sunaiki
namos pačioje skridimo užuo
mazgoje. Tokia JAV ginklų 
pažanga visiškai panaikintų 
Sovietų raketų grėsmę ir 
sumažintų jiems galimybes 
netikėtai užpulti JAV stra
teginių ginklų saugojimo vie
tas." 

JAV karinis helikopteris, pakilęs nuo lėktuvnešio, stibi 
Sovietų Sąjungos karinį laivą 

PRANO JUOZAPO ŽEME 
v 

Šalis, kurioj nėra rytu, nei vakaru. 
Prano Juozapo žemės salyne jūrų kelius, kiti pasiekti aši-

dabar dažnai lankosi turistai 
mokslininkai, ypač ten, kur 
1913 m. rudenį Tichajos įlan
koje nuleido inkarą „Švento 
Foko" laivas. Tada čia šiau
rės tyrinėtojų ekspedicija, 
vadovaujama G. Sedovo, prisi
glaudė žiemai. Vaikystėje 
jūros paviliotas narsusis Sedo-
vas daugelį metų rengėsi pa
siekti ašigalį. Kaip tik iš šios 
vietos jis, jau negaluodamas, 
dviejų stiprių vyrų lydimas, iš
ėjo į lemtingąją savo kelionę. 
J is negrįžo — mirė keliau
damas į savo svajonę. Su 
Sedovo ekspedicija Tichajos 
įlankoje žiemojo dailininkas 
Pineginas. Viena šios vieto
vės būdingų uolų, jam pri
minusi M. Čiurlionio paveiks
lą „Ramybė",gavo lietuvių 
dailininko vardą. 

Šiaurės ašigalį pirmą kartą 
1909 metais pasiekė ameri
kietis Robertas Firis po dvide
šimt trejų metų kovos su Ark
tika. J is keletą kartų perėjo 
Grenlandijos ledynus, tyrė jų 
šiaurę. Devynis kartus nesėk
mingai šturmavo Šiaurės aši
galį, išvargęs, jau 53 metų am
ž i a u s , amputuo ta i s po 
nušalimo kojų pirštais, de
šimtą ir paskutinį kartą jis 
šturmavo ašigalį ir laimėjo. 
Ilga kova išmokė praktiš
kumo. Tuo metu technika dar 
mažai galėjo padėti. Dau
giausia Firiui pagelbėjo jo 
draugai — Grenlandijos es
kimai. 

XIX bei XX a., pradžioje 
daug drąsuolių veržėsi į šiau
rę. Vieni norėjo atrasti naujus 

Šias mintis suglaudžiant 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
nauja programa yra verta iš
laidų ir pastangų, nukreiptų 
JAV gynybai sustiprinti. Jei
gu JAV mokslininkai nesis
tengs, tai šio krašto pilie
čiams jau nebus kur bėgti. 

galį. Iš tolo tas šiauriausias 
mūsų planetos taškas atrodė 
toks romantiškas. Juk aši
galyje nėra ryto nei vakaro, o 
tik diena ir naktis. Ten nėra 
pasaulio šalių. Pasak tyri
nėtojų, į kur bepasisuksi, žiū
rėsi tik į pietus, nes nėra nei 
rytų, nei vakarų. Žmonės vilio
jami naujų atradimų, kentė 
čionai badą, šaltį, daug žuvo, 
bet žuvusių vieton ėjo kiti. 
Neretai, dingus vieniems, jų 
ieškoti vykdavo kiti, ir jie 
paklysdavo šalčio ir ledo kara
lystėje. Daug žiaurių trage
dijų iki šiol slepia tolimieji 
šiaurės plotai. Drąsuoliai atra
dinėjo salas, salynus, bet pats 
šiaurės ašigalis ilgai slėpėsi. 

Pažymėtina, kad su Prano 
Juozapo salynu susijęs drą
siojo norvego F. Nanseno žy
gis. 1893 m. Nansenas laivu 
„Framu" išplaukė iš Oslo. 
Iš pradžių viskas vyko pagal 
planą. Laivas pasiekė Naujo
jo Sibiro salas, įšalo leduose ir 
pradėjo dreifuoti. Ledai, kurie 
kitiems trukdė, pagal Nan
seno planą turėjo tapti jo 
pageibininkais. Jis rėmėsi se
niau žuvusio amerikiečio De 
Longo ekspedicijos laivo liku
čių Ūkimu. Ant ledo lyčių iš
mesti iš laivo daiktai nuo 
Lenos žiočių per trejus metus 
vandens srovių buvo nunešti 
iki Grenlandijos krantų. Nan
senas tikėjo, kad jo laivą ledai 
praties pro patį Šiaurės aši
galį. Po metų dreifavimo jis 
suprato, kad klydo. Tada ryžo
si ašigalį pasiekti šunimis. Iš 
laivo išvyko dviese su bendra
darbiu. Žygis buvo labai sun
kus ir varginantis. O svar
biausia — ledai dreifavo į 
pietvakarius ir nešė atgal. 

Todėl pasiekę 86 14' š.pl. 
keliautojai nusprendė grįžti. 
Tačiau jo neįvykdytos galu
tinės kelionės planus vėliau 
įvykdė kiti Šiaurės ašigalio 
tyrinėtojai. J. Miškinis 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Kadangi žemė buvo įšalusi, teko ją sprogdinti. Vania, kuris taip pat pasisakė esąs mechanikas. 
Paviršiuje buvo geras molis, iš kurio buvo galima Vakare mes visi trys susitarėme dirbti kartu kaip 
padaryti karščiui atsparias plytas, naudojamas mechanikai, nors nė vienas iŠ mūsų nenusimanėme 
metalų tirpinio krosnių įrengimui. Tokio molio apie mašineriją. 
pareikalavo net Krasnojarskas. Tas molis vadinosi Kitą rytą nuėjome į darbą, kuris buvo už kokių 
— evrolit, todėl ir mūsų stovykla buvo pavadinta — 100 metrų nuo stovyklos. Atvykome be sargybinių. 

Juozas VaiČeliunas 
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Šiaip taip atsikėliau, bet vargiai galėjau paeiti. 
Stovykloje mane uždarė į karcerį, kuriame kaliniui 
per dieną duodavo 300 gr. duonos ir vandens. 
Netrukus mane pašaukė pas komendantą. Aš 
papasakojau visą įvykį. Jis juokėsi iš tos istorijos ir 
iš mano sumuštų lūpų, kuriomis gerai negalėjau 
kalbėti. Jis pasakė, kad aš esu jau nubaustas ir galiu 
eiti. Lageriuose kriminalistai turėjo pirmenybę prieš 
politinius kalinius. Kriminalistų bijodavo ir sargybi
niai. 

Evrolitna. Šiaip gi stovyklos daugiausia buvo 
vadinamos numeriais. 

Susipažinau su vienu politiniu kaliniu 
Gribunovu, buvusiu sovietinės kariuomenės 
pulkininku leitenantu. J is buvo komunistų partijos 
narys ir buvo pažįstamas su Stalinu. Dėl kažkokio 
susikirtimo partijoje jis pateko į stovyklą. Jis nebuvo 
blogas žmogus ir man padėjo gauti gerensį darbą 
medžio apdirbimo įmonėje. Cia buvo geresnis dar
bas, negu kasyklose. Mes dirbome kartu. Jis labai 
vertino Amerikos kariuomenę, vertino ir mane kaip 
amerikietį. 

Konstrukci jos da rb in inkas Nori lske 

Visi trys "mechanikai" prisistatėme metalo sekcijai. 
Mums reikėjo išlenkti storą skardą katilui i r ją 
suvirinti. Sekcijos vadovas buvo žydas Stein. Jis 
aiškino man darbą. Aš pasakiau, kad jis tą darbą 
aiškintų Vaniai, nes aš esu jo padėjėjas. Stein 
paaiškino darbą Vaniai, parodė brėžinius ir nuėjo. 
Mes ėmėme reikiamas skardas, bet nežinojome, kaip 
reikia dirbti, nė kokius įrankius panaudoti. Po kiek 
laiko vėl atėjo Stein ir pamatė, su kokiais 
"mechanikais" turi reikalo, bet jis nieko nesakė. 
Pagaliau Vania griebė jaučiui už ragų: jis ant tos 
storos skardos padarė brėžinius, pakvietė suvirin
toją, kad padarytų rsikiamus išpiovimus. Darbas ne
buvo gerai atliktas, bet Vania pasiguodė: "Ir 

1947 m. birželio mėnesį vieną rytą man buvo specialistai padaro klaidų." Laimė, kad suvirintojas, 
įsakyta pasilikti barake, kai mano brigada išvyko į vokietis, pažiūrėjo į brėžinius ir padarė pataisymų. 
darbą. Apie 10 vai. pas mane atėjo sargybinis, Tokiu būdu darbas buvo atliktas pusėtinai. Mums 

Kartą vienas kriminalistas atėjo į mūsų baraką patikrino mano tapatybę ir nuvedė į drabužių sande- buvo lengviau dirbti, negu tiems, kurie dirbo su 
ir susiginčijo su mūsų Otomanu. Atvykėlis atsisegė lį žieminius drabužius pakeisti vasariniais. Iš Evrolit 
savo krūtinę dramat izuodamas reikalą ir stovyklos mane nuvedė į stovyklą Nr. 2 ir čia 
parodydamas, kad jis Otomano nebijo. Otomanas 
išsitraukė peilį ir dūrė jam į nuogą krūtinę. Tas krito. 
Otomanas nušluostė peilį į kritusio drabužius ir 
pasakė savo draugams tą kritusį išmesti laukan. 
Laimingai jis buvo paimtas į ligoninę ir išgydytas, o 
Otomanas ir toliau nešiojo durklą ir peilį savo 
kišenėse. 

Kai baigėme įruošti stovyklą ir joje 
apsigyvenome, pradėjome naujos kasyklos darbą. 

perdavė vietos administracijai. Stovykla Nr. 2 buvo 
didelė — per 60 barakų. Ji buvo Norilsko miesto 

karučiais. Darbas buvo labai skubus. Kartais ir mes, 
"mechanikos ekspertai", turėdavome padirbėti su 
karučiais. Darbas ėjo stachanovietiškai. Kai 
pastatas buvo beveik išmūrytas, jis sugriuvo, 

pakraštyje. Ši stovykla Švaros atžvilgiu stovėjo palaidodamas tuos, kurie prie jo dirbo. Kiek buvo 
aukščiau už tas, kuriose teko hūti anksčiau. užmuštų — nežinia, nes tai sovietinė paslaptis. V isos 

Šios stovyklos kaliniai daugiausia dirbo prie brigados buvo pervestos į stovyklą, o vėliau buvo 
rūdos sandėlių įrengimo. Pirmą dieną, kai komisija pradėti gelbėjimo darbai, 
mane paklausė, kokios esu specialybės, dar anksčiau 
patar tas savo naujo draugo Michailo, pasisakiau, 
kad esu mechanikas. Toje brigadoje buvo ir žydas (Bus daugiau) _ - — 
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BOSTONO ŽINIOS 
SKAUTYBĖS KELIAS 

giniai paremia, galėtu :r mūsų 

BAIGĖ MOKSLO M E T U S 

Lituanistinė mokykla Bostone 
birželio S d. suruošė mokslo mė
ty užbaigtuves. Sv. Petro lietuviu 
parapijos bažnyčioje S. Bostone 
10:15 vai. ryto buvo mokyklos 
intencija Mišios. Kleb. kun. Al
bertas Kontautas pasveikino mo
kinius, pagyrė JŲ ryžtą ir norą 
mokytis tėvu gimtosios kalbos, 
pasidžiaugė tėvu intencija leisti 
vaikus į šią mokyklą, o ta ip pat 
padėkojo mokytojams už ju pasi 

mok. Z. Krukonienė. Muz. J. Gai
delio vedamas mokiniu choras 
padainavo keletą dainų. Sis moki
niu choras labai sužavėjo visus. 
Ju jjauni ir labai gražūs balsai, 
kad be galo miela klausytis. Su 
tokruo choru būtu :galima pasiro
dyti ir kituose lietuviu parengi
muose. Tikime, kad tai būtu vi
siems džiaugsmas tokio choro 
klausytis. 

Po šios visos programos, dar 
buvo kavutė ir vaišės. 

Mokykla išleido laikraštėli 
šventimą dirbti šioje mokykloje.! "Švilpukas!" Jį redagavo mok. 

Mirga Gimiuvienė, o jame rašė 
Tuojaus po mišių mokiniai, tė» 

vai ir net seneliai rinkosi į S. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos salė 
užbaigimo aktui. 

Scenoje sėdėjo abiturientai: T a 
das Kulbis, Gailė Rastonytė, Vi 
da Simonaitytė, Danutė Šležaitė 
ir mokyklos direktorius poetas 
Antanas Gustaitis. Jis padėkojo 
mokytojams už jų darbą, tėvų ko
mitetui, ypač pirm. Vytautui Jur-
gėlai, kuris labai rūpinęsis mo
kykla ir jos reikalais. Tai jau bene 
30-sis kartas, kada išleidžiami a-
biturientai. Toliau kalbėjo jau 
gana minorine gaida. ' Pradžioje 
mokyklose buvę net 180 mokinių, 
vėliau metams bėgant mokinių 
skaičius mažėjęs ir nukritęs iki 
120, o šiais metais buvę tik 64 
mokiniai. Bet ateitis a t rodant i 
dar liūdnesnė. Šiais metais nebe
turėję vaikų darželio, o sekan
čiais metais gal jau nebebus ir 
pirmo skyriaus. Mokykla turinti 
valdiškas patalpas, šviesą ir ši
lumą, turinti mokytojus, fcet mo
kinių skaičius mažėjąs, ir ateitis 
mokyklos nieko gero nežadanti 

patys mokiniai. Laikraštėlis gra
žiai išleistas ir įdomus .pasiskaity
ti. 

LIETUVIAI N E LIETUVOS 
VARDU 

Elevent International Quan-
tum Electronics Conference 1980, 
kuri vyksta birželio 23 - 26 die
nomis Bostone, yra ir trys lietu
vių pavardės programos GI Pro-
perties of Transient Grating in 
Exiton — Thonon Absorption 
Spectrum of CdS yra įrašyta: Yu. 
Vaitkus, K. Jarashunas ir B. Balt-
rameunas, Vilnius State Univer-
sity, Vilnius, USSR. Taip pat šio
je konferencijoje yra nemažai ir 
Rusijos mokslininkų. 

Šią konferenciją Tengia šios sri
ties Amerikos ir Europos moksli
ninkai. 

PARENGIMAI 

Minkų radijo valandos geguži
nė rugp. 10 d. Romuvos par
ke, Brocktone. 

Laisvės Varpo rudens koncertas 
Vaikų prieauglis turbūt esąs, bet i p a l i o 1 2 4 s ė t u v i ų Piliečių d 
noras juos leisti į lituanistinę šeš
tadieninę mokyklą mažėjąs. 

LB Švietimo taryba rašanti 

jos salėj, S . Bostone 

Lietuvių Diena spalio 26 d. S. 
laiškus mokyklos vadovams, bet 
raštais vaikų negalima atves
ti į mokyklą. Reikia ieškoti kito
kių priemonių vaikų surinkimui. 
Pirmiausia tai būtų pareiga tėvų, 
o ir draugai galėtų paskatinti. 

Mokykloj šiais metais mokyto
javo: direktorius Antanas Gustai
tis ir mokytojai: Ona Gimiuvie
nė, Mirga Gimiuvienė, Liuda 
Senutienė, Zita Krukonienė, Al
dona Dabriiienė, Reda Simonai-
lienė, Vytenis Senuta, Renata 
ŠpakeviČienė, Paulina Kalvaitie-
nė ir dainavimo mok. Julius Gai
delis. 

Abiturientams direktorius Gus
taitis įteikė brandos atestatus, pa
skatindamas, kad jie ne tik ne
užmirštų lietuvių kalbos, o jung-
tusi į lietuviško jaunimo organi
zacijas ir dirbtų jose. Abiturien 
tai gavo po dvi knygas dovanų 
Po vieną dovanojo S. Bostono 
Lietuviai Piliečių d-ja, o po kitą 
— mokyklos tėvų komitetas. Be 
to, kaip ir kasmet, iš mirusio 
mokytojo Algio Makaičio fondo, 
kun įsteigė jo žmona, procentų, 
geriausiai baigusiam šią mokyk
lą mokiniui skyriama dovana. 
Šiais metais tą dovaną 75 dol., te 
ko pusiau dviem lygiai gerai bai-
gusiom — Vidai Simonaity 
tei ir Danutei šležaitei. 

Tėvų komiteto pirm. V. Jurgė-
la pranešė, kad sekančių metų 
korrutetą 3 J d r o : A. Banaitienė. 
R. Girnius, L Kiliulienė ir A. 
Petronis. Be to dar pranešė, kad 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-
-;a šiai mokyklai paskyrė au
ką 200 dol., o taip leido šiam su
sirinkimui salę nemokamai. 

Tada dar visų skyrių moki
niams buvo įteikta po dovanėlę. 
O LB Bostono apyl. pirm. A. As
travas pasveikino mokinius, mo
kytojus ir tėvus, kurie leidžia sa
vo vaikus į šią mokyklą ir paža
dėjo paramą mokyklai. 

Buvo ir meninė dalis. I-mo, 
2-ro ir 3-cio skyriaus mokiniai, 
vadovaujami mokytojos P. Kal-
vsitįenės, sukalbėjo maldą, kurią 
f p pradeda pamokas mokykloje 
ir priesaiką tėvynei. Taip pat bu
vo Pe-kūn--. teismai, parrstk?. «-
!ėra$ti->. TV rrozrama ir "hor^ 
ptsirodym V:=rką atliko įvairių 
3^yry mokiniai Pranešėja buvo 

Bostone Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje. Bus suvaidintas "Sekmi
nių vainikas", o taip pat vaišės 
ir šokiai. Rengia LB Bostono a-
pygarda. 'Kariuomenės šventės 
minėjimas lapkričio 23 dieną 
Liet. Pil. d-jos salėj S. Bostone. 

Antras kaimas: 
Lietuvių Piliečių 
-čio aukšto salėje -
mas" iš Chicagos. 
Bostono skautija. 

Spalio 18 d. 
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Rengėjai — 

VYTAS RAŠYS — TEISIŲ 

DAKTARAS 

Vytas Rašys, inž, Juozo ir Ire
nos Rasių sūnus, šįmet baigė 
Suffolk universitete teisių fakulte
tą ir gavo teisių daktaro laipsnį. 
Vytas Rašys yra malonus, paslau
gus jaunikaitis, baigęs Boston 
Gollege aukšt. mokyklą, gavęs ba
kalaurą Bostono kolegijoje ir da
bar doktaTatą. Vytas gerai kalba 
lietuviškai ir dalyvauja lietuvių 
parengimuose. Vytui linkime sėk
mės. 

KUN. V. VALKAVICIUS GAVO 
MAGISTRO LAIPSNĮ 

Kun. Vincas Valkavičius šįmet 
apgynė tezę "Lietuvos pionierius 
kunigas New England" ir gavo 
magistro laipsnį iš istorijos. Tezę 
jis rašė Bostono kolegijoje, kur 
joje jis išnagrinėjo kunigo J. 2eb-
rio įdomų gyvenimą, jo veiklą 
lietuvių tarpe ir jo tragišką mi 
tį. Veikalas bus išleistas atskira 
knyga, [vadą parašė žymus Har
vardo universiteto profesorius. 
Sveikiname kun. Vincą, kuris, bū
damas West Groton parapijos 
klebonu, randa laiko moksliniam 

darbui. 

draugininke perskaitė joms visas 
pasakėles, tai ir .paskatino rašyti 
jaunimui. O kaip dabar yra su 
pasakėlių skaitymu, su lietuviška 
knyga? 

Lietuviška knyga iš mūsų ran 
kų išsprūdusi kaip paukštė, o tu
rėjome gražų paprotį: įžodžio da
vimo proga, už gerą pareigų ėji
mą skirdavome draugininkams su 
tuntininkų įrašu knygas. Stovyk 
lose vadovams viršininkai dova
nodavo žaidimų knygas, daino-
rėlius. Rūpinomės, kad jauni va 
dovai turėtų skautiškos lietuviš
kos literatūros, kad kiekviena gel-
tanšlipsė davusi įžodį turėtų "Ska 
tybę lietuvaitei". O dabar? 

Vienoje stovykloje dėl poros su 
įrašu atsiustų knygų, kilo toks 
didelis nepasitenkinimas, kad sto
vyklos viršininkė turėjo šaukti 
specialų posėdį. Posėdžio metu 
buvo pasiūlyta tas knygas ati
duoti į Kaziuko mugės loteriją. 
Geriau piaustome iš berželių rip
kas ir kabinėjom vieni kitiems 
ant krūtinių, o grįžę n a m o išme-
tam į šiukšlyną. 

Mūsų jauniausi nar ia i skautai 
pradeda 5 — 6 metų. Ar parūpi
nome jiems suprantamą knygu
tę didesnėmis raidėmis Pažiū
rėkime į mokyklų II, III si. vado
vėlius ir į mūsų Vilkiukų žiny
ną? 

Yra pribrendęs laikas turėt i visų 
skautiškų terminų žodynėlį lie
tuviškai. Skiltininkai ar draugi
ninkai nežinodami tikrų pavadi
nimų, pradeda aiškinti angliš
kai, o tada tuoj pat sudiev ir lie
tuvių kalbai. 

Žinome, kad knygų išleidimo 
kelias ilgas ir brangus. Bet mums 
jų reikia. Siūlau išleisti po 2 — 3 
kad dauginimo mašina padau
gintų po 10 — 15 psl. knygelių 
susegtų į viršelius. Mums taip 
trūksta knygelių: Pasirodymai ir 
šūkiai, mūsų tautos didvyriai, is
torijos geografijos žinios pagal pat 
laipsnius ir t. t. Prat inkime jau
nimą ieškoti žinių knygose, pa-
tiekim jiems tas knygas, bet ne-
atimkime. 

Šalia skiltininkų, pirmosios pa
galbos kursų, suraoškime tau
tinio sąmoningumo kursus mū
sų tjauniems vadovams, kuriuos 
prityrę toje srityje paskaitininkai 
įdomiai pravestų. Visi kursantai 
turėtų vesti užrašus, bet taip pat, 
baigę kursus gautų tikrą kons
pektą, kad vėliau galėtų pritai
kyti ir savį sueigose. 

Kas vasara Ohio valst. un-te 
vyksta lituanistiniai kursai. Siųs-
kime į juos savo studentus drau
gininkus. Žinoma, jie turi būti 
baigę lietuanistines mokyklas, 
nes ten dėstomas stiprus kursas 
ir kalbos, ir tautinio sąmoningu
mo atžvilgiu. ASS Vydūno Jau
nimo Fondas tuos kursus pini-

I (Atkelta ii 2 psl.) 
, . , , , _ j . . . , . I ten vykstančius draugininkus pa

sakė, kad būdama paukštyčių * 
remti. 

Mes turime ne tik sueigose, kur 
suose, stovyklose lietuviškai kalbė 
ti, bet visi tą kalbą privalome puo
selėti, nes nepuoselėjama kalba 
miršta. 

Prieš 380 mėty rašydamas 
Didž. Lietuvai pirmąją lietuviš
ką knygą Mikalojus Daukša pra
kalboje į maloningąjį skaitytoją 
prabilo šiais žodžiais: 

"Ne žemės derliumi, ne dra
bužių įvairumu, ne šalies gražu
mu, ne miestų IT pilių stiprumu 
laikosi tautos, bet daugiausia iš
laikydamos savąją kalbą, kuri di

dina ir palaiko bendrumą, santai
ką ir brolišką meilę. Gimtoji kal
ba yra bendrosios meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybės sargas. Sunaikink 
kalbą — sunaikinsi santaiką, vie
nybę ir dorybę". 

v. s. fil. Danutė Eidukienė 
(Paskaita tuntininkų 

konferencijoj) 

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

Mūsų kolonijose 
Waukegan, Illinois 

NAUJAS AKADEMIKAS 

Jonas Šalna, jr., dr. Jono ir 
solistės Janinos šalnų, gyve
nančių Grayslake, 111., sūnus šį 
pavasarį baigė Xorthwestern 
universitetą, kur studijavo prieš 
medicininį kursą ir įsigijo ba
kalauro laipsnį. 

Nuo rudens pradės studijuoti 
mediciną. Artimieji ir draugai 
Jonui linki geros sėkmės šioms 
svarbioms studijoms. 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškoma LIUDA RADVINAUSKAITĖ, 
duktė Juozo, gimus 1909 m. Vilkaviš
kio aspkr., Didvydžių vals., Kaušių 
km. Gailestingoji seselė, dirbusi Ky
bartuose. Iš Lietuvos ieško Bronė Tu-
biūtė. Prašoma atsiliepti arba turin
tieji žinių pranešti šiuo adresu: 

J. Liubinas, 3357 W. 66th Place, 
Chicago, IL 00629 

?>«>s>««^s>c^o«>«>s>«-«>«^?«-

Ghgorič, Jugoslavija — 3,5 taš 
ko. 

— Massachusetts — Que-
bec rungtynėse žaidė Tautvii-
šas, K. Škėma ir K. Merkis. Lai
mėjo Quebec 4—3. Škėma įvei
kė Montrealio buv. meisterį J. 
N. Wffliame. K. Merkis 

E1LĖRAŠČIA 
IŠ VILNIAUS 
KALĖJIMO 

R E A L E S T A T E 

N A U J A VIETA 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšiki. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valelis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Savininkas parduoda 2 jų butų 
med. namą ant kampinio sklypo. 
1 miegamas apačioj, 2 mieg. kamb. 
viršuj. Nėra garažo. Namui rei
kalinga truputi remonto. Arti 
09-os ir Artesian. $26,900. 

Skambint — 434 3297 

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

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

Marinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

Lietuvoj nužudyto poeto Kazio 
Jakubėno rankraštinis paliki
mas, persiųstas į Vakarus ir iš
leistas Chicagoj. Rinkinys gau
namas „Drauge", 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629. Kaina — 
3 dol., su persiuntimu — 3 dol. 
ir 60 centų. 

Š A C H M A T A I 

IMiiiiiiMiiiMuiiiiiiiiiuiiinHiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiimmmiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiifi'i 
* | Visi 14 ir 1 8 k a r a t ų aukso ir kt. papuošalai | 

(žiedai, grandinėles, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- = 
pos 31 d. Terroje išparduodami už puse jų kainos. s 

Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- E 
dalionams, karoliams, sagėms ir kt) šiuo meru taikoma 20% nuolaida. S 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimr 

We'll beip you rnake ?he right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Puteski Road 

Tel. _ 767-0600 
Independently owned and operated 

imniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Isnuom. butas Ciceroje — 3 miega
mi, didelė virtuvė, valgomasis. Kera
mikos vonia, {skaitoma apšildymas ir 
vanduo. Jokių gyvuliukų. Skambint 
652-0586. 

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
uždaru porčium. 69-os ir Rock-
weU apyl. Skambint 776-5805. 

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

imiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUUI1UIII1IIUIII 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
' miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiniiiiiHim 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N~EDZINSKAS, 4059 Archer Ave, 
Chicago, EI. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtniiiiiiiimii 
'; J vairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PAKCELS EXPEESS 

2501 W. 69 St., Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
ilHIHIIISIUililIlIlIIIIIUlllUilIHUIIIIUUUi 

VYRAI £B MOTERYS 

H E L P W A N T E D 
T E L L E R 

Fnll Tfcne — TypMg Reqnired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

CLEANING 
Commereiai properties suburban area. 
Day and night available. Car helpfuL 
Good starting wage. 

C A I X — 724-5189 

HELP WANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER/COMPANION 
For Eldery Woman 

Live in. Room and board plūs smail 
saJary. Will consider coupie Call 
vreek days 8 A.M. to 3 P.M. 

8 4 1 - 8 4 7 0 

Woman Wanted 
Experienced Hair Ventilator Waated 
For Men's Hair Piece Saion. 

WiU Consider Training. 

TEL. — 283-7020 

HELP W A V n o > — VYRAI 

EXPERIENCEO 
CABINET MAKER WANTED 

IMPERIAL WOOD WORKING 
COMPANY 

310 N. Woodwork Lane 
Palatine, UI. — TeL 358-0020 

P A B D A V I M U I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas dviem kapam. 

Skambint po 6 vai. vakaro 
Telef. — 842-4095 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 1IUIJ 

— Bugoino tarptautinį turny
rą, Jugoslavijoj, laimėjo pasau
lio meisteris A. Karpovas, su
rinkęs 8 tš . . Danijos dm R Lar-
sen — 7 % . Olandijos dm Tim-
man — 6.5, jugoslavas Ljuboje-
vič, švedas Anderson ir sovietu 
Polugajevskis po 6 tš., Kuraica, 
Ivkov f abu Jugoslavija) su 
buv. pasaulio meisteriu Taliu — | 
po 5, J A V dm Kavaiek — 4 , , 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, ūl. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI t FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME!WS 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ "aL ryto fld 10 vtl. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iW 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininku 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

D e M E s i o 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU | 

• 
Vizitinių kortelių naudojimai yra 

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

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

1 > » » M M » » M » « « • 

Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas tie-

tjvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1GL1N AS TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIHIUIIIUlIIIIIIIIll 

llimillllllllllllMlllllllllllllllUIlIlMIlIltlI 

P L U M B l N G 
Lkensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir-
| tuvės ir vonios kabinetai. Kerami

kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
HiiiiiimiiiiimiinimimiHinuiuniimiiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo usnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

S208i 2 West 95th Street 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" " i 

Dienraš&o "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti )• 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti ssvo 
giminėms ar draugams-

•Draugo*' adresas: 4545 West 
6Srd S t . Chkago. HL «WJ9 

IltlIlIlUlIlliliilIlilIiUillHIIIIUIIUilIlUIIM 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

A U Š R A 
(Nr . 11) 51-15/55/ 

LIETUVA 
1978 m. gegužes ir 

1979 m. vasario 
Redagavo i r vardų rodyklę su
da rė Jonas Damauskas . Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicago je 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiunt imu $5.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

HHIIIIIUIIIIIlHIIIHHllIlIHHmiHllHHHlin 

tllllllIflIlIlIlIlHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIfi 

L I K S V E I K A S 
Atl ieka Raiša URRON1ENB 

įvairių žanrų muziką, kurią su
kūrė kompozitorius R GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paul ius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, m5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

uimmmiiiiiiimiiiiiiiiiiimiinttttiitHtM 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

P e r kun. B. Kuhn, OFM, ga
nte gauti lapei} su rytmetinėm, 
vakar inėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 posla
piu) , kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
paš to ženklel} su pavarde Ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijal: 4545 W. 6Srd St , 
Chicago, 10. 60629. 

"muiniiiiiiiiiiiniHiiiiiiiniimiiimmit 
Perska i tę "Draugą", duokite 

j | kit iems pasiskaityti. 



Palm Beach Lietuvių klubo vaidyba prie Atlanto. Iš kaires: E. Dirsienė, 
kun. A. Bielskis, A. Biliūnienė, V. Biliūnas; antroj eilėj: J. Daugėla, V. Tom
kus, St. Balčiūnas ir V. Mazoliauskas. 

DIEVO IR TAUTOS TARNYBOJE 
Penkeri metai be kun. Albino Bielskio 

/. DAUGĖLA 

Mūsų kolonijose 
Grand Rapids, Mich, 

SĖKMINGAI BAIGS MOKSLĄ 
Šiais metais bachelor of arts 

baigė aukštais pažymiais — 
Magna Cum Laude Eglė Daiva 
Turūtaitė. Ji prieš kelis metus 
baigė Grand Rapids lietuvišką 
mokyklą pirmąja mokine ir pa
pildant lituanistines žinias lan
kė Vokietijos Vasario 16-tos 
gimnaziją. Sugrįžus iš Vokie
tijos, dalyvavo Retų Amerikoj 
studentų suvažiavime. Prieš 
tai buvo tikrinamos lituanisti
nės žinios, parašyti duota tema 
rašinį. Kadangi rašinys buvo 
gerai parašytas, jis buvo įdėtas 
"Drauge" į studentų skyrių. 
Bendruomenei švenčiant joni
nes, skaitė apie lietuviškus jo
ninių papročius, nuo pradžios 
mokyklos dalyvavo tautinių šo
kių grupėje, jaunimo chore ir 

kiek leido sąlygos 
veikloj. 

Kai baigė mokslą kolegijoj, 
Liuda Raubienė surengė jauni
mui ir suaugusiems vaišes, ku-

! riose talkininkavo A. Totorai-
tienė. Tenka priminti, kad Eglė 
baigė tokiais aukštais pažymiais 
viena iš pirmųjų Grand Rapids. 
Gausiai susirinkusieji jaunosios, 

kultūrinėj viduriniosios ir senesniosios kar
tos lietuviai linkėjo jai laimin
gos ateities ir neatitrūkti iš 
lietuviškos veiklos. Susirinku
sieji gausiai parėmė ją žengiant 
nauju gyvenimo keliu. 

Kadangi ji savo mokslo žinio
mis buvo populiari profesorių 
tarpe, j vaišes atsilankė kolegi
jos atstovė prof. dr. Miller. 

Lygiai prieš penkerjus metus 
saulėtoje Floridoje, Juno apylin
kės lietuviai pagarbiai išlydėjo 
savo dvasios vado ir tauraus lie
tuvio, kunigo Albino Bielskio, 
žmogisškuosius palaikus į Pensyl-

gyvenamosios aplinkos tėvynai
nių atmintyje. 

Maizoville kaimelyje, mažoje 
apgriuvusioje šventykloje, šios 
apylinkės negausūs lietuviai bū
rėsi lietuviškomis maldomis pa-

vamijos kalnus amžinajam poil- į garbinti Aukščiausiąjį ir tarpu-
siui. Į savio tautiškam ryšiui palaikyti. 

nos. Jis jas praleido ir vėl savųjų 
tautiečių apsuptas, savo sūnėno 
Vytauto Biliūno bei Aldonos Bi
liūnienės rūpestingai globojamas 
ir slaugomas. 

Ir čia, vos tik atvykęs, skubiai 
įsijungė į lietuvišką veiklą: padėjo 
suorganizuoti Palm Beach lietu
vių klubą, įėjo į jo vadovybę ir 
išbuvo joje iki 1975 metų birže
lio 29 d., kai Visatos Kūrėjas jį 
pakaukė peržengti amžinybės 
slenkstį. 

Žaibo greičiu prabėgo penkeri 
Tuose Pensylvanijos kalnuose! Tačiau 1965 metais ugnelė ir šį j metai pro mus, tačiau kun. Albi-

velionis praleido savo gyvenimo į šventnamį dūmais į padanges pa 
kūrybiškuosius metus, ištikimai Į leido. Kun. A. Bielskis padėjo 
tarnaudamas Dievui, vykdyda-1 daug pastangų, daug darbo, daug 
mas dvasininko pašaukimą ir 
drauge nuoširdžiai globodamas ir 
varge guosdamas savo tautiečius. 

Pensylvanija yra lyg ir mūsų 
šio krašto išeivijos lopšys. Mūsų 
pirmieji Išeiviai, bėgdami nuo 
caro okupacijos, vengdami ilgos 
kariškos tarnybos, kuri daugeliui 
mirties grėsme gra^, pirmiausia 
pateko į Pensylvanijos anglies 
kasyklas ir ten sunkiu darbu, be spindi lyg šviesus žiburys, ir jo 
jokios socialinės globos pradėjo \ varpai šaukte šaukia šios apylin 

žmogiško ryžto ir daug nemigo 
naktų toje pačioje vietoje vėl at
statyti puikų, lietuviškais meno 
kūriniais papuoštą pastatą. Jis jį 
išdabino dail. V. K. Jonyno sim
boliškais vitražais ir pakrikštijo 
Šiluvos Dievo Motinos vardu. 
Ši šventovė ir šiandien Pensylva
nijos kalnuose, anglių suodžiais 
apjuodintoje kasyklų aplinkoje, 

kurti naują gyvenimą ir kalti savo 
ir savo palikuoniu laimę. 

Ir šiandien, kai jau spėjome iš
leisti Švėkšnos, Jurbarko, Linku 

kės lietuvius susikaupti bendrai 
maldai ir bendrai tautiškai veik 
lai. 

Paskutiniąsias savo 
vos, Dzūkijos ir Zanavykų mo-' kelionės dienas kun. A. Bielskis 
nografijas, gal jau butų pats lai-. Paleido Floridoje, Juno kaimely 
kas išleisti ir mūsų emigracijos įl ie- C i a P° llW sunkaus ir įtemp-
svečias šalis monografiją, kurio-1 t 0 d a r b o m e t ^ Jis i e š k o UŽS1" 
je būtų atžymėti mūsų išeivijos! tarnauto poilsio. Ne ilgos, bet la-j vės kieme ir gražiausiais jausmais 

. j| bai atmintinos ir skaidrios buvo -f puošia jo taurios asmenybės neiš-
žiniškos pastangos išsilaikyti ne-
paskendus svetimšalių jūroje bei! 
nesutirpus šios šalies tautybių 

no Bielskio šviesus atminimas dar! 
ir šiandien šviesiomis žmogišku-
mo atošvaistoms spindi šios apy-
lnkės lietuviams. Jo meilė žmo-j 
gui, jo noras kiekvieną suprasti ir I 
paguosti, jo didžiausias altruiz-; 
mas ir humaniškumas dar ilgai 
mums visiems spindės gražiau
siomis grožio ir gėrio spalvomis. 
Jis savo paties tauraus gyvenimo 
pavyzdžiu, nepaprastu atlaidumu 
iž žmogiškąja artimo meile bur
te būrė visus į savo aplinką ir 
užsitarnavo ne tik savųjų, bet 
ir svetimųjų pagarbą. Ne tik 
Pensylvanijos angliakasių pali
kuonys, ne tik Maizoville para-
piečiai, bet ir Floridos lietuviai 

žemiškos didžiulės pagarbos ir susikaupi
mo nuotaikomis lenkia galvą prie 
kun. A. Bielskio kapo ir paminklo, 
kurį jis pats sau pasistatė jo pa
ties sukurtos ir pastatytos švento-

vargai ir laimėjimai ir visos mil-1 . . , . 
v:_.-n.— * :»-:i-:i„.*.- _„. į jo tos paskutinės gyvenimo die-i dildomą prisiminimą. 

PADĖKA 
A. t A. Antaninai Indreikienei mirus, 

likusi šeima prispausta gilaus liūdesio prisimindama mus apleidusią 
— motiną ir šeimos globėją, trokšta iš širdies gilumos išreikšti nuo
širdžiausią padėką, išreiškusiems užuojautą asmeniškai ir spaudoje. 
Už gausų dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, už šv. Mišių aukas, 
gėles ir pagerbimą velionės noro ir valios ' aukojant lietuviškai 
labdarai. 

Už skirtas maldas, rožinius už mirusios sielą Korp! Giedrai už 
garbės sargybą dalyvaujant su vėliava paskutinės pagarbos atidavi
me ir jos pirmininkei E. Vilimaitei už suruošimą iškilaus atsisvei
kinimo. 

Tarusiems žodį, atsisveikinimo metu, primenantį velionės nueitą 
žemiškąjį kelią: Korp: Giedros ir mokslo bendrakeleivei — Julijai 
Lungienei, LKB Kronikų leidėjų ir Lietuvių fondo — Apolinarui Bag
donui, JAV LB Marąuette apylinkės valdybos vardu — Kostui Jus-
kaičiui, Lietuvos Dukterų dr-jos valdybos pirm. E. Kielienei, šeimos 
artimųjų ir bičiulių — Zigmui Molėjui ir Broniui Nainiui. Putnamo 
seselių Rėmėjoms už rožinio sukalbėjimą prašant šv. Marijos užta
rimo mirusios sielai. 

Laidotuvių direktoriams už paskutinį patarnavimą: Nauman 
Lincoln Mortuary, San Francisco, Cal. ir Chicagoje — Petkus Mar-
quette Funeral Homes, Ltd Radijo "Margutis" vedėjui Petrui Petru-
čiui už pranešimus oro bangomis, kad kapai vėl paviliojo vieną auką. 

"Draugo" redaktoriui kun. Pr. Garšvai už išreikštą užuojautą ir 
įdėtus pranešimus apie a. a. mirusią, kun. Kazimierui Kuzminskui, 
kun. Alg. Keziui, kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje ir ka
pinėse. Lietuvių Marąuette Parko parapijos klebonui kun. A. Za
karauskui už gedulingų pamaldų atlaikymą Svč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir pasakytą turiningą pamokslą — primenant žmogaus 
gyvenimo klystkelius ir jų tragiškumą. Redaktoriui Broniui Kvikliui 
už aprašymą A Indreikienės žemiškos kelionės "Drauge" ir asmeniš
kus patarnavimus — ištiesiant pagalbos ranką sunkiose valandose. 
Eg. Daugirdienei už parodytą nuoširdumą ir rūpestį, kad velionei 
būtų atiduota tinkama pagarba. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: Jonui Kriaučeliūnui, Jonui 
Pečkaičiui, Kostui JuSkaičiui, Antanui Juodvalkiui, Broniui Nainiui 
ir Zigmui Molėjui. 

Dar kartą visos šeimos vardu — ačiū visiems, visiems dalyva
vusiems šermenyse ir laidotuvėse, pamaldose ir palydint a. a. įni
rusiąja į Šv. Kazimiero lietuvių kapines aukojant laiką, maldas ir 
kartu sugiedant paskutinę atsisveikinimo giesmą — Marija, Marija 
prie atviros duobės. 

Ilsėkis ramybėje neužmirštamųjų lietuviškame mieste, palikusi 
viltį sugrįžti į gimtąją žemę. 

Nuliūdę: Petras Indrelka ir šeima 

suvirinimo katile 
Panašioje monografijoje, be 

daugelio mūsų tautiečių vargo, 
socialinės neteisybės ir medžia
giško skurdo graudžių aprašy
mų, galėtume užtikti ir labai 
daug tauraus lietuviško pasiau
kojimo, tėvynės meilės ir tautiško 
susipratimo spindinčiu pavyz
džių. 

Pensylvanija ir jos suodinos 
anglių kasyklos ne tik atžymi 
mūsų išeiviu pirmuosius žings
nius šioje šalyje, bet taip pat yra 
ir mūsų išeivijos tautiškos veik
los lopšys. Lietuvybei numirti ir 
lietuviams nepaskęsti svetimšaliu 
jūroje neleido ne tik mūsų žy
mieji, istoriški veikėjai, bet ir ei
liniai visuomenininkai — lietu
vybės puoselėtojai. Jų garbingo
je rikiuotėje atitinkamą vietą už
ima ir kun. Albinas Bielskis, kurio 
mirties penkmečio liūdną sukak
tį šiomis dienomis tenka prisi-j 
minti. 

Kun. A Bielskis, 1895 m. gi-j 
męs šioje neribotų laisvių ir lai-! 
mės šalyje, augo, brendo ir moks- į 
linosi bei pastoracinį darbą dirb- Į 
ti pradėjo Lietuvoje. Tačiau liki-1 
mas lėmė, kad 1944 metais, rau-' 
donojam siaubui jau artinantis į 
mūsų žemę, jis vėl nuskubėjo at
gal į Pensylvanija, atgal į an
gliakasių kraštą ir skubiai įsijun 
gė į šio krašto varganą lietuvių 
gyvenimą. Ir šioje angliakasių 
aplinkoje jis jau praleido visus 
savo gyvenimo kūrybiškuosius 
metus ir visas savo žmogiškąsias 
jėgas paaukojo vietos lietuvių kas 
dier.ybei praskaidrinti. Tr jis pali
ko šviesiausią prisiminimą šios 

Mūsų draugijos narei 

A. f A. ONAI DIČIŪNIENEI mirus, 
liūdinčią jos dukrą, mūsų mielą narę, PAULINĄ RUT
KAUSKIENĘ, žentą KAZĮ, marčią KOSTE, anūkus SVA
JŪNĄ ir NIJOLE, BIRUTE ir IRENĄ su šeimomis, visus 
artimus gimines Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Lietuvos Dukterų Dr-ja Rockforde 

Brangiai tetai 

A.f A. 
APOLONIJAI KORSAKAITEI mirus, 
mūsų mielą APOLONIJĄ PAŽĖRIENE giliai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

A J. Šalkauskai 
V.M. Ginčai 

AJJ. Petrikomai 
A.V. Biliūnai 

BĖGOME NUO TERORO 
I š tėvynės išblokštųjų a t s imin imai 

Redagavo JUOZAS PBUNSKIS 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
jvairaus amžiaus žmonių Kudijimus, 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 į šį 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 siųsti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 

Mylimai motinai, močiutei ir uošvei 
A.f A. 

Valerijai Krasauskienei-Sabonaifienei 
m i r u s , 

liūdesio valandoje los dukteris VAHDJį, BIRUTĘ, 
PRAURIMĘ, PETKŲ, POODŽIŲ, RAGŲ seimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Bukaveeku šeima 

DRAUGAS, trečiardienis, 1980 m. birželio mėn. 18 d. 

A. f A. 

Valerijai Krasauskienei-Sabonaitienei 
m i r u s , 

dukroms VANDAI, BIRUTEI ir PRAURMEI bei ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiame U kartu 
liūdime. 

J. ir VI. Dariai 
D. ir J. Bariai 

Brangiai 

A. t A. INDREI DAMUMEI-CEPULIENEI 
mirus, didžio skausmo dienose jos tėvus J. ir dr A. DA-
MUSIUS, seserį GINTĄ, brolius VYTENĮ ir SAULIŲ 
bei kitus artimuosius širdingai užjaučia 

Aldona, Aurelijus, Jurgis, Marijus 
ir Bernardas Prapuoleniai 

Mylimai Tetai 
A. + A, 

APOLONIJAI KORSAKAITEI 
mirus, APOLONIJĄ PAŽERIENE su ŠEIMA nuoSir-
dždai užjaučiame. * 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Juno Beach Skyrius 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIRtKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

t TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. BRONEI GLOBIENEI 
mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškiame jos seseriai 
PETRONĖLEI KARDOKIENEI ir jos geimai 

Vlada ir Bronius Zemliauskai 
Angelė Katelienė 
Angelė Katelytė-' -voler 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. birželio mėn. 18 H. 

IS ARTI IR TOLI 
i . JL VALSTYBĖSE NORVEGIJOJ 

— "The Tribūne", Scranton, — Dr. Vytenis Vasyliūnas 
Pa., laikraštis birželio 4 d. pa- ; Norvegijoje skaitė paskaitą is 
skelbė ilgesnį straipsnį apie Lie- i geofizikos srities ir ten davė 
tuvą, kuriame aprašoma, kaip j bažnytinį vargonų koncertą. Ki-
1940 m. Lietuvą pavergė oku-

X Pranas Razminas, Pedago
ginio Lituanistikos instituto lie
tuvių kalbos lektorius, buvojp^tas Sov. Rusija ir kaip da-
1980. VI. 14 P U lektorių tary- įDar tebelaiko priespaudoje ją ir 
bos išrinktas PLI akivaizdinio i k i t a s Pabaltijo valstybes. Pri-
skyriaus direktorium. Vicedirek 
torium išrinktas Lietuvos isto
rijos lektorius dr. Saulius Gir
nius. 

X Jaunimas yra kviečiamas 
į vakaronę šį penktadienį, bir-

tais metais Vytenis duos kon
certą Stockholme, Švedijoje. 

KANADOJE 
—Silvija Marcinkutė, bu

vusi torontiškio "Atžalyno" va-
va kraštus grobia ir toliau, kaip I dovė, dabar mokytojauja vieno-

mena, kad amerikiečiai turėtų 
iš to pasimokyti, ypač kai Mask 

neseniai Afganistaną. Iškelia ir 
LKB Kronikos reikšmę. 

je Australijos gimnazijoje, o 
laisvomis dienomis susipažįstr 
su Australijos gamta. 

— Ontario Meno taryba (On-
tario Arts Council), remdama 
įvairių sričių kūrybą, paskirstė 
$3,850,761. Šią sumą gavo 346 
pavieniai menininkai ir 407 or
ganizacijos. 1980-81 biudžeto 

— Algirdas Miškinis, Cleve-
želio 20 d., 7:30 v. v. Jaunimo land, Ohio, baigęs gimnaziją vie 
centre padėti sugalvoti pašnekę!nu iš geriausių mokinių, gavo 
sių temas ciklui, kurį praves j net tris stipendijas: John Car-
kun. A. Saulaitis, kun. T. Kas-įroll universiteto Presidential 
pūtis ir ses. J. Golubickytė lie- j Scholarship. Gould Leadership 
pos 2 ir 4 d. j Award ir Ohio Engineering 

X Prof dr. Antanas Klimas j Foundation. Jis pasirinko Gould i m e t a i s š i a i m e n o tarybai bus pa 
Pas. Liet. Jaunimo sąjungos, bendrovės stipendiją 2,000 d o l . ; s k i r t a $12,000,000. Paskelbtame 
rengiamuose lituanistikos kur-! kasmet ir rudenį pradės lankyti j Param%- gavusių sąraše iš lietu-
suose — seminare, kuris busiCase VVestern Reserve universi | ™l pažymėtina tiktai Jon An-
rugpiūčio 3-17 dienomis Lovolą tetą. studijuodamas inžineriją, j c e v i c h (Jonas Ancevičius), Stir 
of the Lakęs namuose netoli I Jis yra aktyvus skautas ir uo- i 1" 1^ &**& "* ^ ^ $2 0 0 0- B 

Akrono, Ohio, skaitys paskaitas j tas lietuvių gyvenime. ! l a t v n i vienetų pažymėtinas tik 
apie lietuvių kalbos kirčiavimą 
priegaidės ir supažindins su ta 
rimo skirtumais, daromais dėl | — ALFAS — Australijos lie-

AUSTRALIJOJE 
tai "Latvian Ladies' 
le" iš Toronto. 

Choir Zi-

— Kun. dr. F. Jucevičius, Šv. 

fe. ŽVAIGŽDUTE 
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Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65th Place, Chicago, EL 60629 

LIETUVOS VĖLIAVA 
"Geltona, žalia ir raudona, 
Tai mūs trispalvė vėliava. 
Po ja stovėti mums malonu, 
Joje — tėvynė Lietuva". 
Visos tautos turi savo vėlia

vas. Vėliava yra tautos ženklas. 
Lietuviai irgi turi savo vėliavą. 
Mūsų vėliava yra trispalvė: gel
tona žalia, raudona. Geltona 
spalva reiškia geltonuojančius 
javus ir žydinčias rūtas. Žalia 
reiškia žaliuojančius laukus, mū 
sų viltį, kad Lietuva bus laisva. 
Raudona reiškia meilę mūsų tė 
vynei ir mūsų partizanų kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Aš irgi turiu mažą vėliavytę na 
muose. 

Dabar Lietuvoje negalima 
šios vėliavos turėti ar ją iškel
ti, nes Lietuva yra rusų paverg 
ta. Aš norėčiau, kad Lie.uva 
vėl būtų laisva ir kad lietuviai 

svetimų kalbų įtakos. Taip pat j tuvių fizinio auklėjimo sąjungos į Kazimiero parapijos klebonas, ,g*1^". iškelti savo trispalvę vė 
praves praktiškas kalbos pamo- į pirm. Jurgis Jonavičius pasiun- Į pasinaudodamas ilgesnėmis ato-
kas. Registruotis reikia iš anks- j tė organizacijos vardu laiškąj stogomis, lankosi Tolimuose Ry 

Australijos premjerui Malcolm i tuose. Drauge su Berketey unito PLJS Ryšių centre pas M. 
Pleškį, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, m. 60636. 

x Bronė Madeikienė, čika-
giškė, atvykusi į "Draugą", nu-

Fraseriui. kuriuo išreiškė nuo 
monę, kad Australija turi boiko 
tuoti olimpinius žaidimus Mask 
voje. Nurodoma, kad dalyvavi 

versiteto ekskursija jis pasiekė 
Japoniją ir Kiniją. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Antakalnio kapinėse Vilnių 

Į tą Afganistano užgrobimą ir pa je palaidotas kolonistas Izraelis 
X Ramoną Kaunaitė, dr. Fer žeistų jų pposelėjamą nesiskai- i Moskovičius. Žemės ūkyje ko-

dinando ir Vandos Kaunu d u k - j t y m ą ^ žm 0gaus teisėmis. jlonistas ėjo aukštas pareigas. 
tė, Cicero, 111., baigė Clrcago | 
Medical School, gaudama baką] 
lauro laipsnį. 

sipirko įvairių lietuviškų k n y - | m a s pateisintų Sovietų įvykdy-
gų už 25 dolerius. 

CHICAGOS ŽINIOS 
GROBIA UŽRAŠUS 

Chicagoje 43 gatvė tarp Wes 
tern ir Kedzie pavadinta "Pope 
John Paul II Drive", paminint 
popiežiaus dalyvavimą pamaldo 
se toje gatvėje esančioje Penkių 
Kankinių bažnyčioje. Suvenyrų 
mylėtojai ėmė grobti tuos už
rašus. Jau net 30 jų buvo nu
plėšta, ir jų atstatymas miestui 
kainavo 5,550 dol., nes kiekvie
no pagaminimas ir pritvirtini
mas prie stulpo kainuoja 185 
dol. 

x Vladas Navickas, Balfo 3-
jo (Bridgeporte) ir 97 (18 ko
lonijoj) skyrių pirmininkas, re
gistruoja savo skyriuose norin-

ATOMU SKALDYTOJAS 
Fermi laboratorija planuoja 

netoli Batavijos (tarp Chicagos 
ir Auroros) pastatyti 500 m l 
dol. vertės atomų ska'dytoją, 
kuris pasitarnautų atominės 
energijos tyrimams. 

UŽPUOLIKŲ OAUJA 
Chicagos priemiesčio Schaum 

burgo meteris, 28 m., pasiskun
dė policijai, kad ją buvo užpuo
lę Pragaro mylėtojų (Heli Lo-
vers) motociklistų gaujos na
riai. Policija padarė kratą moto 

liavą Lietuvoje. 
Aida Lukoševičnitė. 

Montrealio lit. m-los mokinė. 
Kanada. "Liepsna". 

MANO SENELIO SODYBA 
LDETUVOIE 

,Mano senelio sodyba vadinasi 
Beržyniai. Buvo gyvenamas na
mas su priebučiu, o prieš namą 
gėlių darželis. Už darželio, prieš 
namą, stovėjo klėtis. Dešinėje 
namo pusėje buvo sodas, toliau 
stovėjo tvartai. Kairėje pusėje 
namo, toliau, buvo daržinė. Prie 
klėties buvo kriaušių sodas. To 
liau už tvarto tekėjo upelis Ra-
mytė, prie jo stovėjo pirtis. I š 
šiaurės pusės sodyba buvo ap
sodinta eglėmis. Aš labai norė
čiau ten atostogauti, sode vai
sius rinkti, upelyje žuvauti. Da 
bar toje sodyboje kolūkis, todėl 
negaliu ten nuvažiuoti. 

Tadas 6 . Dabšys, 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos m-los 8 ak. mokinys. 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 

Lietuva turi daug bažnyčių. 
Nemažai rusai jų uždarė. Vil-

rius, radę granatą, tris revolve
rius. Perduoti teismui trys 26-

čius autobusu vykti į Balfo ge- 138 vyrai. 
PRITEISĖ BLUJONA 

Solistai Danutė Stankaitytė Ir Jor.as 
Vaznelis gieda Sv. Vardo katedroj gužinę. Balfo gegužinė rengia-
birtelio 15 d. gedulo pamaldų už Lie- Į m a Jonynų soduose. 
tuvą m e t u X Jadvyga Paukštienė. da,li-

Nuotr. J. Kuprio 

x Naujai įsikūrusi meno kū
riniu parduotuvė "Galerija" 
veikia kiekvieną dieną, išsky
ras sekmadienį, nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Susipažinimas su 
"Galerija" bus birželio 20 d., 
penktadienį, nuo 5 vai. vak. 
"Galerijos'' adresas: 744 N. 
Wells S t , Chicago, DL 60610. 
TeL: 280-1149. sk.) 

X Operos vienetas labai 
džiaugiasi paskutiniu metu gau
tomis aukomis Lietuvių Operai 
išsilaikyti. Aldona ir Vladas 
Paškevičiai, šiame sezone vėl at
siųsdami auką, šį kartą šimtinę, 
rašo: "Linkime nenustoti vilčių. 
Jei sveiki būsime, tai '.r ateity
je paremsime. nors ir pensinin
kai". Jie yra nuolatiniai Operos 
mecenatai. Šio sezono pabaigoje 
Juozas 4. Dėdinas įteikė 150 
dol. čekį, dr. Ona ir dr. Albinas 
Garimai atsiuntė 100 dol. au
ką, o iš tolimųjų vakarų — Pa-

ninkė, užsukusi į "Draugą". ypa 

ciklistų būstinėje, 5824 W Kin- j n a u s katedroje rusai įrengė me-
zie, Chicagoje, areštavo 9 jų na n 0 galeriją. Vilniuje yra daug 

' gražių bažnyčių. Lietuvoje vai
kams draudžiama eiti į bažny
čią. Lietuvos vaikučiai myli Die 
vą ir eina į bažnyčią. 

Jonas Natkevičius, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. m-
los 5 sk. mokinys. 

JAV distrikto teismas Chica-
goj nusprendė, kad didž. Ame-

. , . . , , ,, rican Telephone and Telegraph tingai domėjosi anglų kalba apie i. , Z m " t.*- «>.r 
T . . , J . . • , bendrove turi sumokėti MCI Lietuvą knygomis ir nusipirko 
jų didesnį kiekį. 

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA IR AŠ 

Lietuvių mokykloje aš mo
kaus lietuvių kalbos. Kiekvieną 
šeštadienį aš ten praleidžiu tris 
valandas. Šioje mokykloje aš 
mokaus jau penkerius metus. 
Aš einu kas sekmadienį į lietu
vių bažnyčią mišiom. Mano tėte 
atvažiavo į Ameriką prieš dau
gelį metų, kai jis buvo tokio 
amžiaus, kiek dabar aš esu. Man 
labai patinka ši mokykla, ir aš 
esu padaręs gerą pažangą lie
tuvių kalboje. 

Algis Naujokas, 
Rochesterio lit. m-los mokinys. 
"Plunksna". 
METAI GREITAI PRABĖGO 

Negaliu tikėti, kad jau tikrai 
aš esu aštuntame skyriuje. Ne
žinojau, kad bus taip sunku 
šiais metais su visomis pamoko
mis ir rašto darbais. 

Šiais metais daug nuotykių 
įvyko ir dar įvyks. Popiežius at
važiavo ir turėjom rašyti temą. 
Jau užbaigėme skaityti vieną 
knyga, ir jau greitai antrą baig
sime. Pirmas geografijos rašo
masis prabėgo, taip pat ir gra
matikos rašomasis. Rytoj rašy
sime gramatikos rašomąjį iš 
veiksmažodžių. Negaliu tikėti. 
kad tiek daug yra užbaigta per 
tokį trumpą laiką ir, žiūrint į ki 
tą pusę, greitai jau metai bai
sis. 

Mano nuomone, mūsų moky
toja visai nėra pasikeitusi per 
aštuonerius metus. Ji mane m o 
kė pirmame skyriuje ir dabar 
aštuntame. Visa kita yra pa
sikeitę per aštuonerius metus, 
kuriuos praleidau šitoje mokyk
loje. Aš visada turėsiu daug, 
daug prisiminimų apie šią mo
kyklą. 

Jura Antanaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. 
mokinė 

KA MAN REIŠKIA 
LIETUVA? 

Kaip senovėje žmonė3 mylė
davo savo kraštą, taip ir aš my
liu Lietuvą. Nors ir dabar toli 
nuo jos ir gyvenu svetimoj t že
mėje, aš savo širdyje žinau, kad 
aš esu ir visuomet būsiu lietu
vaitė. Ir dėl tos priežasties aš 
lankau lietuvišką mokyklą, lietu 
viską katalikišką bažnyčią ir 
stengiuosi dalyvauti lietuvių ir 

Į lietuvių skautų susirinkimuose. 
i Aš bandau stengtis lietuviškai 
kalbėti ir jeigu mano amerik:e-

\ tės draugės klausia manęs, iš 
: kur aš esu kilus, aš nesigėdinu 
| pasakyti joms, kad mano ž»mė 
i yra Lietuva ir kad aš esu lietu
vaitė. 

Jeigu šitaip mes visi darytu
me, tada daugiau ir daugiau 
žmonių išgirstų apie lietuvių 
kentėjimus sovietų valdžioje. 
Lietuviai buvo, dabar yra ir dar 
visuomet bus stiprūs žmonės, ir 
su ta lietuviška stiprybe vieną 
dieną Lietuva vėl bus laisva. 
Kad mes tos stiprybės nepames 
tume, mes turim laikytis savo 
kalbos ir savo lietuviškų papro
čių. 

Milda Simonaitytė, 
Hartfordo "Švyturio lit m-los 
8 sk. mokinė 

LIETUVA MYLĖKIM 

Graži mūs tėvynė, 
Rūtomis kaišyta, 
Pakelės kryželiais 
Žemė nusagstyta. 

Ten —lietuvis gimė, 
Ten tėvai užaugo, 
Ten nuo blogo žmogų 
Vienas Dievas saugo. 

Laisvės trokšta žmonės, 
Laukia mūs tėvynė, 
Daug jaunų medelių 
Svetimi nuskynė. 

Tėviškės sargyboj 
Mes visi budėkim 
Ir visa širdimi 
Lietuvą mylėkim. 

Alb. Kašiubienė 

X Lietuviškos knygos klubui 
aukojo: Rožė Daukšaitė — 5 
dol.. Marius Sajus — 3 dol., Pr. 
Stankus — 2 dol. Visiems dė
kojame. 

/ Lietuvišku knygi.i "Drau
ge", pasinaudodami jų išparda
vimu atpigintomis sąlygomis, 
už didesnę sumą užsisakė: J. 
Kazakevičius (Los Angeles), 
Giedrė Ambrozaitienė (Kalama-
zoo), Vladas Miceika (Kanado
je) , Tomas Dambrauskas (Hot 
Springs), M. Karaška (Alexan-
dria), K. Šimėnas (Dorches-
ter) . Visiems jiems knygos bu
vo išsiųstos paštu. 

X Aldona ir sol. Algirdas 
Braziai birželio 1 d. Jabai gra
žiai atšventė savo 40 metų ve
dybinę sukaktį apie 350 susirin
kusių prietelių būryje puikiame 

sifico, Californijoje, Petras In- j restorane. Jų kvietimuose buvo 
dreika operos išlaidoms padeng-; parašyta: "No gifts, please". 
ti įteikė 100 dol. auką. Visiems ; Tad labai prasmingai padarė 
šiems mecenatams Opera yra į Teresė ir Faustas Strolios ir 
tikrai nuoširdžiai dėkinga, (pr.) Į Ann Marie Kassel, kurie, ta 

proga pagerbdami Brazius, vie
toje, kad jiems teikę dovanas, 
išrašė po 25 dol. čekius Lietu
vių Operai. Už šias vertingas 

/ GINTARO VASAR\ IE-
TEJE reikalingas jaunuolis į-
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu - -

618—469-3298. (sk.) 

Communication bendrovei 1 bi
lijoną 800 mil. dolerių už tai, 
kad monopolizavo tolimų telefo 
ninių šaukimų rinką, neprileis-
dama MCI bendrovės ir tuo nu
sikalto įstatymams, suvaržan
tiems trustus. Byla tęsis* 4 mė
nesius, buvo pristatyta 1000 do
kumentų, o bylos protokolų su
sidarė —12,000 puslapių. ATT 
bendrovė teismo sprendimą ape 
liuos. 
KELIONĖ Į WASHLNGTONA 

Chicagos arkivyskupija rug
sėjo 19-22 dienomis organizuoja 
maldininkų kelionę į Nekalto 
Prasidėjimo šventovę Washing-
tone, D. C. Kelionė lėktuvu, vieš 
būtis, maitinimas, autobusai ir 
išvykos kainuos 370 dol. Kelio
nės reikalus tvarko arkivysku
pijos raštinėje dirbąs kun. J. 
Hergenrother. 

NUTRENKĖ DU VAIKUS 

Du berniukai, B. Williams, 14 
m., ir C. Childres, 11 m., mirė 
nutrenkti žaibo, jiems birželio 
13 d. stovint po medžiu Jackson 
parke, Chicagoje. Trečias ber
niukas N. Love, 10 m., buvo tik 
sužeistas. Gydomas Wyler vai-

^ę 

Hartfordo "Švyturio" !it. m-los aštun
tojo skyriaus mokinė Milda Simonai
tyte skaito savo parašytą rašinėlį 
"Ką man reiškia Lietuva". 

MANO SVAJONIŲ LLETUVA 
Jeigu aš galėčiau nuvykti į 

Lietuvą, aš labai ilgai planuo
čiau, kaip praleisti ten savo lai
ką. Pirmiausia, aš susirašyčiau 
svarbesnes vietas, kurias norė
čiau pamatyti: Gedimino pilį, 
Trakų pilį ir panašiai. 

Antras dalykas, kurį aš pa-

ležinį vilką, vėliau ant to kalno 
pastatė pilį, kuri buvo labai stip 
ri. 

Vilnius turi daug bažnyčių. 
Beveik apie visas yra d-mg pa
sakų ir legendų. Pavyzdžiui, 
apie Aušros Vartų koplyčią sa
koma, kad daug stebuklu yra 
buvę: luoši pasveiko, susirgę iš
gijo ir t . t. 

Vilniaus senovė buvo labai 
įdomi. Gal ir jo ateitis bus gera 
ir garsi. 

MIlda Palubinskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 
"Saulutė" 

LICDNOS SUKAKTUVES 
Šiais metais sueina keturias

dešimt metų nuo nepriklausom}' 
bės praradimo. 1940 m. birže
lio 15 d. raudonosios rusų ma
sės užpuolė Lietuvą. Trečią da
lį lietuvių tautos sunaikino žiau 
riausiomis priemonėmis. Naiki
nimo darbas tęsiasi ir toliau. 

Skaudu žiūrėti į mūsų sesių 
ir brolių kančias, skaudu minė
ti tokias liūdnas sukaktis. Kai 
pasaulis tyli, mes tunroc budė
ti ir visiems skelbti apie mūsų 
tautos nelaimę. Daryti viską. 

daryčiau, tai susitarčiau su pa-, k a d p r i e š a s a p i e i s tu mūsų šalį 
žįstamaisiais Lietuvoje, ką man fc ^ ^ t e n ^ ^ t;kr;ejį n a . 

dovanas ir už šį most-į Opera t kų ligoninėje, esančioje pne Chi 
jiems taria nuoširdų ačiū. (pr.) ' cagos universiteto. 

Partiiano kapas. Daug jų tuvo už tėvynes laisvę. Prisiminsiu ir seksiu )ų 
pėdomis Pieš* Vija Bubtytė. Pietinių konkurse laimėjusi 5-tą vieta. 

reikėtų atsivežti. Reikėtų sužino 
ti ir apie orą. 

Kai jau viską būčiau supla
navęs, tada išvažiuočiau. Atva
žiavęs į Lietuvą, surasčiau vie
tą, kur galėčiau apsistoti, ir ta
da pradėčiau lankyti visas isto
rines vietas. Aš važiuočiau pa
žiūrėti, kaip atrodo gimnazijos. 
Zarasų, Ukmergės, Šančių, Pas
valio P. Vileišio, Kėdainių ir Bir
žų. Vykčiau ir į pradžios mo
kyklas: Alytaus, Dariaus ir Gi
rėno, Jono Jablonskia, Kavars
ko, Šakių, Šančių, Dzūkijos ir 
Utenos. Neaplenkčiau ir univer 
sitetų Kauno ir Vilniaus, Uk
mergės amatų mokyklos, Kvie-
tiškio Zootechnikumo, Kauno 
Technikos ir t. t Taip pat norė
čiau pamatyti Vytauto Didžiojo 
muziejų Kaune, kuris dabar pa
vadintas istoriniu muziejumi; 
Kūno kultūros rūmus; Kauno 
miesto centrinius pašto rūmus 
ir kitas vietas. 

Kad galėčiau visus šiuos da
lykus pamatyti ir juos pilnai 
pažinti, reikėtų gyventi Lietuvo 
je. Aš tikrai norėčiau į Lietuvą 
nuvažiuoti, nes jei nepamaty
čiau tų vietų, tai mano gyveni
me kažko trūktų. 

Raimundas Bilevičius, 
Hamiltono Vysk. M. Valan

čiaus lit. m-los mokinys. Kana
da. "Jaunlstės Aidai" 

VILNIUS SENOVĖJE 
Lietuva senovėje buvo labai 

garbinga ir daug liaudies pasa
kų, legendų ir dainų turėjo. 

Vilnius buvo lyg pasakų mies 
tas, ypatingai jo istorija apie 
įkūrimą. Gediminas sapnavo Ge 

mai. Visokiais būdais turime ko 
voti už Lietuvos laisvę. To pa
sieksime būdami vieningi, būda
mi susipratusiais lietuviais, dirb 
darni Lietuvos laisvės reikalam. 
Jokia auka nebus per didelė, 
jei galėsime užtikrinti Lietuvai 
laisvės rytojų. Daugiau darbo, 
aukos ir pasišventimo! R-

PUPELĖS 

Jazminą, kuriuo būdu tu 
gavai guzą galvoje? — kartą 
paklausė mama. 

— Mažos pupelės mane užga
vo, — atsakė mergaitė. 

— Kaip gali mažos pupelės 
padaryti tokį didelį guzą — vėl 
klausia mama. 

— Pupelės buvo sudėtos ši
tame inde, — mergaitė parodė 
pirštu į metalinį keniuką. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Senis džiaugiasi stovėda

mas, jaunikaitis važinėdamas, 
vaikas — kuldamasis (išdykau
damas). 

— Veršis didyn — ragai pla
tyn. 

— Daugailiškiečiai karvelį 
taip pamėgdžioja: "Grūdų, grū
dų, mano vaikam grūdų". Pati
nas: "Duok, duok, duok!" 

— Atidarykit duris, išvarykit 
šunis (Veliuona). 

— Lauk, vaikeli, nupirksiu 
baronkų skylę (Lauksodis). 

Jei Morkaus dieną aria žemę, 
ledai užkerta javus (Zapyškis) 

Dr. J. Balys 


