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LJCJB. KRONIKA Nr . 46 • ? —» 1972 "** 
Perskaitęs duok kitam! 

TARYBINĖJE MOKYKLOJE 
Vilnius. S. m. spalio 22 —j24 d. i suvilioti mergaitę gražiais paža-

Vilniuje vyko zoninis pasitari- j dais: esą padėsiąs įstoti j aukštą-
tarimas — seminaras "Užklasinis j ją mokyklą (nors klasėje ji buvo 
darbas rusu kalba nacionalinėje Į pirmūnė). Nepasisekus Irenos 
mokykloje". Ta proga išleistu re- i užverbuoti, saugumietis pradėjo 
•komendaciJŲ projektas ragina: I klausinėti apie šiauliečius: M. Ju 
"Visokeriopai siekti plačiai įtrauk-1 revičių, J. Petkevičienę ir J. Pet-
ti visus moksleivius į įvairių for-1 kevičių, juos visaip šmeiždamas. 
mų užklasinį darbą rūsy kalba. į Tokiu būdu čekistai bandė už-
(..) Organizuoti bendramokykli-: verbuoti ir Irenos draugę Vidą 
nę rusiškai kalbančią aplinką:j Uksaitę, tačiau ši griežtai pasi-
rusų kalbos dienas ir savaites, į priešino. 
olimpiadas, įvairius konkursus, i 1980 m. lapkričio 17 d. dar kar-
varžybas, disputus ir kt." i tą saugumietis Blazauskas, pasi-

Metodiniame laiške nurodoma ! ėmęs iš Medicinos mokyklos, Ire-
rengti pionierių ir komjaunimo 1 ną Dapkutę išvežė į skyrių. Kar-
susirinkimus ir kitas priemones' tojosi vėl ta pat istorija, šmeiž-
rusų kalba. Siūloma sukurti saly- j tai ir niekinimas šiauliečiu — M. 
gas bendrauti su mokiniais rusu ; Jurevičiaus, J. Petkevičienės ir ki-
kalba. Rekomenduojama rusiškai tu. Ir šį kartą čekistas nieko ne
dėstyti geografiją, istoriją, biolo- j laimėjo, 
giją ir kt. — — — 

— Josvainiai. 1980 m. lapkričio1 

Šiauliai. 1980 m. rugsėjo 2 d. j 12 d. Josvainiu vid. mokyklos! 
saugumietis Blazauskas apsilan-1ateistu vadovė Kaminskienė nu-
kė Šiaulių Medicinos mokykloje siuntė į direktoriaus Vito Rakic 

ŠIAURĖS AIRIJOJE 
MIRĖ KALINYS SANDS 

Popiežius ragina melstis už airius 
Belfastas — Šiaurinės Airijos ka 

! Įėjime 66-tą badavimo dieną mi 
j rė airiy respublikos armijos kovo-
j tojas Robert Sands. Pasklidus ži-
j niai, katalikų jaunimas pradėjo 
j puldinėti britų kariuomenės pat-
. rulius. Didesnių smurto veiksmų 

geografiniai turėtų priklausyti 
Airijos respublikai. Dabartinė pa
dėtis kenkia Britanijos inte
resams, kurie reikalauja, kad už 
Airių jūros gyventų taikūs ir drau 
giškį kaimynai. 

Sovietų spauda kritikuoja Bri-
laukiama po trijų dienų gedulo. | tanijos vaidmenį Šiaurinės Airijos 

problemoje. "Tiesa" pabrėžia, į Mirusio kalinio motina apelia-
*vo į visuomenę, prašydama ne-
1 kelti riaušių. Rosaleen Sands pa-
j sakė, kad jos sūnus savo gyveni 
mą paaukojo, 

- . 1 . 
siekdamas Airijai 

geresnių sąlygų, o ne naujų mir 
Karo grėsmė Viduriniuose Rytuose padidėjo, kai į Libaną Sirija atsiuntė sovietų gamybos priešlėktuvinių raketų ' C1U- " m U S I D r K V p a r . a m e n t o n 
SAC-6. Nuotraukoje raketos vieškelyje tarp Damasko ir Beiruto. Sirai r;:snrende sustiprinti priešlėktuvinę gyny 
bą. kai Izraelio karo lėktuvai numušė du sirų helikopterius. 

kad Sands buvo parlamento de
putatas. Jis buvo įstatymiškai iš
rinktas parlamento narys, vienas 
iš Šiaurinės Airijos 10 parlamen
tarų. Britų vyriausybė laikė jį už 

. | grotų, nenorėdama pripažinti, 
rė Bernadette Deviin McAliskey | k a d šalyje esama politinių kali-

tautiečius atsisakyti1 n • * S a n d s organizacija yra poh-

ir išsikvietė III kl. 7 gr. moks!ei-;ko kabinetą VIa kl. mokines — 
vę Ireną Dapkutę. Čekistas nore-' Genutę Brizgytę ir Daivą Vasiliū 
joją užverbuoti dirbti saugumui, • tę. Direktorius isteriškai šaukei 
grasindamas, kad ji niekam ne- ant mergaičių vien dėl to, kad 
papasakotų apie jų susitikimą. įjos, eidamos į bažnyčią giedoti, 
Irena to nepažadėjo. Tą kartą j nusivedė ir klasės draugę Kali 
nieko nelaimėjęs, rugsėjo 8 d. j naitę. 
vėl bandė tas pats saugumietis (Bus daugiau) I 

PADĖTIS UGANDOJE 
Valstybėje siaučia ginkluotos gaujos 

Kampala. — Jau suėjo 2 me- nesį. Kitos Afrikos valstybės kri-, 
tai nuo to laiko, kai Uganda, pa- ' t ika\o Tanzaniją, kad ji „oku-
dedama Tanzanijos kariuome-j pavo" Ugandą, naudoja ją savo 

Lenkijos įvykiai 
kenkia Rytų blokui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

to. 

irgi ragino _. . . ._.- .^ _._,_. 
žudymų, keršto veiksmų ir smur-! t i n ė ' aktyviai kovojanti už Šiau-

Mes izoliuosime Britaniją sa- i r e s A l r , J o s nepriklausomybę, rei-
' kalaujanti išvesti iš Ulsterio Ang 

lijos kariuomenę, nutraukti ka
talikų mažumos diskriminavimą. 

vo vienybe, susiklausymu, pasakė 

Popiežius Jonas Paulius II-sis I » "Tie-a' 
apeliavo laikvtis nuo-

'Comekon" negauna anglies, mašinų 
Maskva. Šalia politinių mįs- planų 39 nuoš. 

Vatikane 
—Vakarus pasiekė žinia, kad | saikiai, ragino visus katalikus ir : 

Viktoro Petkaus žmona Anatolija ; "brolius nekatalikus" Šiaurinėje i 
Petkuvienė buvo atleista iš tar-1 Airijoje, kur didėja įtempimas iri 
nybos. Šiuo metu daugiau žinių;.kur bijoma, kad vėl įvyks brolžu-! 
negauta. disko smurto veiksmai, melstis! 

— Gegužės 7 Baltimorėje įvyks j už taiką. 

Kardinolas Višinskis 
sunkiai serga 

lių visam komunistiniam blokui, į Šis netikėtas, nenumatytas len-įjAV darbo unijų federacijos vyk-j ^ e w Yorke apie 400 
Lenkijos reformos ir naujos dar- j kų pramonės apsnūdimas sukėlė i dcmosios tarybos posėdžiai. M a » - Į 1 I M i a i a ¥ 0 Išreikšdami savo pa-i 

Bažnvčios sluoksniai bininkų unijos uždavė daug sun-į problemų kitose "Comekon" vals 
kių klausimų ekonomistams. Ben- į tybėse, kurios laukia lenkų pra-
droji komunistinė rinka — "Co- j monės gamintų mašinų dalių. 
mckon" — neseniai sudarė 1981 • Pramonės gamH-ba nukrito dėl 
— 83 metų ekonominį planą, ku- ; darbininkų streiku, darbo disci-
rį dėl lenkų darbininkų laimėji-: plinos nuosmukio, pravaikštų. 
jimų toks pakeisti. Sovietų pla- j Daug prisidėjo laisvų šeštadienių Tj n i j u v a dams skaudžiausia, kad | £ 
nuotojai, įvesdami Rytų Europos I įvedimas, pakeitimai kasyklų dar ' — -
ekonominio bendradarbiavimo j bo taisyklėse. 
organizaciją, tikėjosi taip surišti j Lenkija buvo pažadėjusi prisi 

i ;\e\v ionce apie HUU airiu de
monstravo išreikšdami savo pa
ramą mirusiam Robertui Sands. 

Varšuva. — Lenkijoje šiuo 
metu didžiausią rūpestį kelia ka
talikų Bažnyčios primo, kardino
lo Stefano Višinskio sveikata. 

jų vadai ieško būdų, kaip pa s i - į r a m ą m i r u s i a m Robertu; Sands. į Bažnyčios sluoksniai patvirtino 
priešinti prezidento Reagano eko! j į e p r o t e s t a v o p r ješ premjerės Mar-! korespondentams, kad kardino-
nominei politikai, kuri siekianti R a r e r Tnatcher laikyseną, reika-į ' a s- "^ m c t u amžiaus, negerėja, 
panaikinti per 50 metų pasiektą: , a v a ,< a d hr^aį p a r a u k t a iš I bvt silpnėja. Neskelbiama, KUO 
sociailinę pažangą, pareiškė ?e" | šiaurinės Airijos Dainavo dainą | kardinolas serga, tačiau buvo pa-
deracijos prezidentas Kirkland. i .<Ą X a t i o n Once Again", kuri l a - | s f c e B * a ! k a d gydy t0Ja i i t a r ė , ¥% 

tli būti vėžys, tačiau tas įtari-

diktatoriaus] kolonialinia"ms'tikšlamsr fm pa-1 f į ^ ^ g T * * *»* « * • ? \ d , ė t i , . P r i e . b e n d [ 
padėtis nepa-i skatino Tanzanijos prezidentą ' ' a l i s ***« Paklausoma nuo ki- j duolinių jėgaini 

nės, išsivadavo iš 
Idi Amino, tačiau 
gerėjo. Žudymai, plėšimai. sąs-;Nyerere greit išvežti savo karius. 
kaitų suvedinėjimai liko tie pa-: Pačios Ugandos kariuomenė, 
tys. Ugandos gyventojai skun- apie 4,000 vyrų ir nedidelės po-
džiasi, kad anksčiau nors žino-! licijos jėgos dar per menkos B-
davo, kas persekioja ir žudo. — saugoti tvarką. Policijos karinin-
Aminas. Dabar yra kelios grupės, ] kai ruošiami Anglijoje, tačiau jų 
kurios siaučia plėsdamos, nai-1 dar per mažai. 

Balandžio 27 d įvyko atenta-

rų elektros bran-
statybos. Len

tos, o visos būtų, priklausomos ' kija turėjo pristatyti apie 700 mil. 
nuo Maskvos. Po Lenkijos įvykių dol. vertės elektrinių įrengimų, 

. . „„i oopuliari tarp Airiios sujungi- Į ? a " 
apie oO nuos. unijų narių remia į m Q i a l i n i n k Ų Demonstracijai va m a s nepasitvirtino. Sakoma, ti.< 
administracijos hmją. ! dovavo George McLaughin, 

Brooklyno aukštesniosios Eli t 
VVhitney mokyklos patarėjas 
vietinės airių organizacijos pi 

— Ispanijos kairiosios komu
nistų grupės teroristai pirmadie
nį nušovė armijos generolą ir 

kad negaluoja "virškinimo sis
tema"". Gydytojai dar nesutaria 

I dėl diagnozės, pasakė vienas pre-
į latas, pridėdamas, kad kardinolo 

gali lėkti tuos ekonominius pla-

kindamos ir niekas nežino kodėl. 
Prezidento Obotes saugumas. t a s prieš Ugandos žemės ūkio 

atgaivino nelegalius Amino ko-, ministrą dr. Otim. Jis liko gy
vos su priešais me todus. Žmonės i vas> t a č i a u d u 3° palydovai bu-
dingsta iš namų ar gatvėse. Ne- Į v ° nušauti. Otim 

nus gerokai pakeisti, nes Lenkija 
jau nebeišpildo savo įsipareigoji
mų. 

Neseniai Lenkijos vicepremje
ras Rakovvski pareiškė Varšuvos su sovietais prisidėti ir prie Smo 
radijo pasikalbėjime, kad Rūmu- lensko bei Kursko jėgainių staty 
nijos ambasadorius ji išbaręs, nes j bos 

plieno, automatinės aparatūros 
Kmelnickio jėgainės statyboje, 
Ukrainoje. Kita bendrai statoma 
jėgainė — Kons'antinovkoj. irgi 
Ukrainoje. Lenkiia yra susitarusi 

. . • T,-- i J A„ • . . i T- -> • * M. • I amžiuje sdiimas būsiąs iėtas, ati-
is poiicinin.<us. Bijoma, kad de- j minmkas. Jis pareis:<e karoję, t

 J ° ; . 
smieįi karininkai \ėl ims reika- j kad reikia išvystyti didesnį spau- j m ą s _^ug ) e g ų ' -i* 
lauti griežtesniu veiksmų prieš j d j m ą britų vyriausybei. Jis kriti-
teroro grupes. [ kavo JAV vyriausybę, kuri airių 

—Turkijoje nuo rugsėjo mėn., i visai neremia. Kritikavo "jautru-

Reagano laiškas 
prez. Brežnevui 

seniai 

rumunų fabrikai ir liejyklos ne- į Komunistinio bloko planavi 
vra artimas I gauna pažadėtos lenkų akmens j m a s jki šiol nenumatė tokių kliu-' 

' - -Ziu I orezidento Obotes draueas ir rė-1 anglies. Rytų Vokietijos žurnalas ; g a , kaip darbininkų streikai.) 
netoli sostmes ^ a m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ į n k ^ g a u ' "Neuer Weg" skundėsi, kad dėl Ateityje labai sumažės "Comeko- belio Taikos premijos laimėtoja 

jos dažnai puola vyriausybės na-, Lenkijos anglių neatsiuntimo Ry , n 0 " pasitikėjimai lenku planai 

kada kariuomenė perėmė val
džią, buvo suimta 122,609 įtaria
mieji radikalai. Iš to skaičiaus 
40.386 laikomi kalėjimuose. Kari-

_ | niai prokurorai pareikalavo mir
ties bau mės 900 įtariamųjų 

—Motina Teresė 

Roma. —NATO užsienio rei-mo stoką" sosto įpėdinio princo 
Čarlio, kuris lankėsi Amerikoje j k a I y minhtrų konferencijoje vals 
tuo metu, <ada britų kalėjime t y b ė s s c k r e t o r i u s Haigas atiden-

ju « w u j «a,«UJ. x x c ^ , ; gė> k a (j prezidentas Reaganas ne-merdėjo Bobby Sands. Kalbėto
jai pranašavo, kad Sands mirtis j ^^^ p a , i u n t ė c o v i e t u p r e z jd e n 
pajudins airių klausimą 

džiunglėse buvo rasti masiniai 
kapai. Laimėjęs rinkimus, Obote 
tuoj atgaivino draugiškus rvšiusirius ar aukštesnius valdininkus., ** yokietiia buvo nnversta pirkti I k p a ž a d a i s 

Uganda buvo garsi savo kava, ' anglies is Vak. Vokietijos. Įmo- į 
„robusta". Už kavą j nės ir elektras jėgainės gurėjo sun

kumų su kuru. Panašūs sunku
mai buvo ir Čekoslovakijoje. 

;l 

visame 
1979 m. No-1 pasaulyje, kuris pagaliau supras, 

kad airiai Šiaurinėje Airijoje nė-
už savo darbus su Kalkutos varg- j r a «* teroristai, bet siekia išsiva-

' duoti iš britų okupacijos. 

su kitomis Afrikos šalimis, pa-1 
prašė paramos iš Tarptautinio! 
Valiutos fondo. Šio darbuotojai, 
išbuvę Kampalos viešbutyje visą 
savaitę, išbėgo. Buvo paskelbta, 
kad prieš svarstant kokią nors 
paramą Ugandai, turi būti at-
statvta valstybės saugumas, tvar- i r i s liepsnojo ištisą 
•ka 'ir rimtis. Jokios paramos! nežinia, kiek ten buvo 
Uganda negaus, kol padėtis j Tūkstančiai kavos tonų 

siunčiama į Kenijos 
;v Į uostą, išskyrus kavą. 

nepagerės. 
Obotes opozicija susideda is 

dviejų grupių, kurios abi kalti
na, kad prezidento rinkimai bu
vo suklastoti. Liaudies Rezisten
cijos armijai vadovauja buvęs gy
nybos ministras Yovveri Museve-
ni. Kita grupė, LIgandos Laisvės 
judėjimas, planuoja susijungti su 
rezistencijos armija. Tos gerai 
ginkluotos organizacijos apšau
do valdžios pastatus, sprogdina 
elektros stotis, puldinėja poi'ici-
ją ir kariuomenę. 

Iki šiol tvarką padėjo išlaiky
ti okupacinė Tanzanijos kariuo
menė, tačiau ji jau išvežama na
mo. Iki birželio pabaigos Tanza
nijos kariaj visi išvažiuos, nors 
Obotes vyriausybė prašo Tanza
niją dar palikti dalį kareivių. Po 
Amino nuvertimo Tanzanija lai
kė 10,000 kareivių. Sakoma, kad 
tai Tanzanijai per brangiai kai
nuoja, apie 5 mil. do! 

vadinama 
Uganda gaudavo taip reikalingos! k u m y su 
užsienio valiutos. Balandžio pra . . 
džioje Ugandos Laisvės judėjimas: Lenkijos s t a t i s t e atidengė, 
padegė artilerijos šūviais pagrin- k a ^ visuminis gamybmis produk-
J- • T T J 1 »•— ' ' tas Lenkiioie šiais metais 
dini Ugandos <.<avos sandeli, KU- I ldN ^"^^'^ :>,a . . 

savaitę.Dar ! ""kris 3 nuos. Pirmoio ketvirčio 
'kavos. ' gamyba atsiliko 10 nuoš. nuo 

buvo i paskelbtų planų. Statybos pramo-
Mombasos! " ė a t s i l i k o 2 0 n u 0 ^ ^ ^ į " 
kuri b u v o : P ° r t a ' ' i k i t a s socialistines sa-

vežama į Tanzaniją, kaip užmo- : l i s " ^ ) ? • < • * " * , r t , 1 fU' 
kestis už Tanzanijos kareivius ir; m a ^ " ° , 5 " J * : J ? ]enV* „> 
jų išlaikymą Ugandoje. Opozi- ' <"rbtuviy produkcija atsiliko nuo 
cijos vadai tvirtina, kad už ka
vą Ugandos valdžia perka gink-; 
lus, kuriais žudo ugandiečius, to- ' 
dėl susprogdintas kavos sandė-
lys. Ugandoje dar nematyti švie-

Bijoma Izraelio 
- Sirijos konflikto 

: šais, lankosi Pietų Korėjoje. 
— Saudi Arabija paskelbė! Jau ir Anglijos spaudoje pasi-

' ateinančių metų biudžetą, — 90 j rodė straipsnių, raginančių atsi-
bil. dol. Iš tos sumos 25 bil. dol. I sakyti nenatūralios Šiaurinės Airi-

I paskirti valstybės gynybai, sau- j jos teritorijos, kuri, kaip rašo 
gumui. I "The Guardian" ir istoriniai ir 

sesnės ateities. 

Rengiasi teisti 
partijos vadus 

Varšuva. — Lenkijos vyriausy-
bės informacijos pareigūnas Jo-

; sef Klasa pareiškė užsienio ko-
—Egipto prezidentas Sadatas respondentams, kad dar prieš 

gegužės 1-mos proga paskelbė vi- j lenkų komunistų partijos kongre
sų algų pakėlimą. Darbininkų at- Į są liepos 14 d. bus bandoma "iš
lyginimai pakeliami iš 29 iki 36 ! valyti atmosferą" ir pravesti bu-
dol. per mėnesį. Egiptas toliau vusių partijos aukštų pareigūnų 
rems subsidijomis maisto produk- teismus. Partijos nariai reikalau
tų kainas. I ja nubausti buvusius vadus, jei 

—Irano parlamento pirm. ', pasitvirtins, kad jie kalti korup-
Rafsanjani paskelbė, kad Iranas I cija. Speciali komisija jau dirba, 
ateinančiais metais padidins eks- j formuluodama kaltinimus. Gali-
jx>rtuojamos naftos kiekį iki 2.5. mas daiktas, kad kaltinimai bus 
mil. statinių per dieną. Šiuo metu Į iškelti ir buvusiam partijos pir-

per mė-1eksportuojama 1.3 mil. statinių. | mininkui Edv.ardui Gierekui. 

Jeruzalė. — Izraelio premjeras 
Beginąs paskelbė, kad Sirija at-1 
siuntė į Libaną naujų priešlėktu- • 
vinių raketų, ne tik "Sam —6", j 
bet ir "Sam —2". Šios raketos: 
sudaro grėsmę Izraeliui, nes jos j 
gali apšaudyti Izraelio lėktų-! 
vus ne tik Libane, bet galėtų pa- • 
siekti ir lėktuvus virš Izraelio te
ritorijos. 

Izraelis jau planavo pulti sirų , 
raketas ir jas sunaikinti, tačiau ; 
JAV vyriausybė reikalavo dar pa- Į 
laukti ir duoti daugiau laiko iš- j 
spręsti šią problemą diplomati-' 
niais keliais. 

Izraelio vyriausybė pabrėžė,; 
kad ji neleis sirams išnaikinti Li-1 
bane krikščionių ar prijungti ka
ro nualintą Libaną prie Sirijos. 
Šiai grėsmei priešinasi ne tik Be-
gino vyriausybė, bot ir opozici
jos darbiečių partija. 

Sirijos spauda pabrėžia, kad si- j 
rai nesutiks, kad Libanas taptų: 

sionistų ir imperialistų baze prieš | 
Siriją. 

įtempimai Viduriniuose Rytuo 
e l aba i pad idė jo ir b i j o m a n a u - i Jungtinių Tautų sen. sekretorius Kurt VValdheim lankosi Maskvoje, kur 

jo S i r i jos I z rae l io k a r o . j nutiko sovietų užsienio reikalų ministras Andrei Gromyko. 

tui Brežnevui laišką, kuriame 
praneša, kad Amerika pasiren
gusi šiais metais pradėt; derybas 
dėl vidutinių nuotolių branduo
linių raketų Europoje apribojimo. 

Sekretorius nurodė, kad dery
bos gali prasidėti šių metų gale. 
Pradžioje bus užmegzti kontak
tai per ambasadorius, o jis pats 
planuoja susitikti su sovietų už
sienio reikalų ministro Gromy
ko rugsėjo mėnesį Jungtinėse 
Tautose, kai prasidės Generali-

| nės Asamblėjos naujoji sesija. 
Sekretorius paaiškino sąjungi-

j ninkams, kad sovietų vyriausy-
I bės elgesys paveiktų derybų gali-
į mybes. Sovietų intervencija Len-
! ktjoje galėtų visai užkirsti kelią 
! deryboms dėl ginklų apribojimo. 

Kaip žinoma. 1979 m. NATO 
; sąjunga nutarė įsigyti 572 vidu-
; tinių nuotolių raketas: "Pershing 

2" ir "eruise" — pažemiui skrie
jančių raketų. Dėl jų vyksta deba
tai kai kuriose sąjungos valstybė
se, ypač Vakarų Vokietijoje ir 
Olandijoje, kur opozicijos partijos 
ypač aktyvios. 

KALENDORIUS 

Gegužės 6 d.: Evodijus, Bene
dikta, Rokantas, Argą. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas, Do
micėlė, Butautas, Danutė. 

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:53. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera-

! tūra dieną 65 1., naktį 50 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gegužės mėn. 6 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KŲ RAMOVE 
Redaguoja sktn. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

Telefonas 476-7089 

>*>%> 

TOBULINKIME 
LIETUVIŲ KALBOS 

MOKĖJIMĄ 
Ne žemės derliumi, ne dra

bužių įvairumu, ne šalies gra
žumu, ne miestų ir pilių stip
rumu laikosi tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos sa
vąją kalbą, kuri didina ir pa
laiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę. 

M. Daukša 
Mūsų sueigose, stovyklose ir 

apskritai lietuviškame gyveni
me anglų kalba darosi vis daž
nesnis ir dažnesnis svečias. 

Skautiškas jaunimas, kuris 
dar lanko lietuviškas mokyk
las, atėjęs į sueigas, kursus ar 
atvykęs į stovyklą laukia pa
vyzdžio iš savo vadovo. Ne vie
ną kartą užklaustas,kodėl ne
kalba sueigų metu lietuviškai, 
atsako: išmokykite su mumis 
lietuviškai kalbėti mūsų va
dovus. 

LSS sąjungoje turime įvai
riausių kursų, kurių metu stip
riname skautiškas žinias, stip
riname vadovavimą. 

Šių metų vasaros pradžioje, 
dar prieš stovyklas ryžtamės 
sustiprinti lietuvių kalbos ži
nias ir vartojimą vadovų tar
pe. 

LSSąjunga ruošia vado-
vams-ėms Lituanistikos semi
narą ir tikisi, kad šis semi
naras ne tik yra reikalingas, 
bet bus naudingas skautų va
dovams. Šis seminaras yra pri
taikytas stiprinti skautų va
dovų lietuviškumą, jų kalbą, 
kad jie geriau galėtų visa tai 
perteikti jauniesiems skau
tams ir skautėms. Iš kiekvieno 
tunto kursuose tikimės bent po 
porą vadovų. 

Vis Budžiu! 
v.s. {U. Danutė Eidukienė 

Lituanistikos seminaro 
viršininkė 

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS 

SKAUTŲ 
VADOVAMS 

Skiriamas 
Visiems LSS vadovams-ėms, 

kurie nori sustiprinti lietuvių 
kalbos žinojimą, ne jaunes
niems 18 metų, baigusiems vi
durinę mokyklą (H.S) ir vyres
niems. 
Programa 

Suskirstyta į tris pagrin
dines sritis: lietuvių kalbą, Lie
tuvos istoriją ir dainavimą. 
Kiekvieną dieną vyks: dvi lie
tuvių kalbos pamokos, dvi isto
rijos (viena iš jų istorinių šal
tinių skaitymas ir diskusijos) 
ir dainavimas, viso penkios pa
mokos - paskaitos. Visi nu
matyti penki kursai visiems 
dalyviams privalomi. 
Lektoriai 

v.s. kun. J. Vaišnys — lietu
vių kalba, rašyba, iškalba ir kt. 
mok. J. Mašinoms — lietuvių 
kalba, sintaksė, koresponden
cija ir kt. 

s. nl. dr. T. Kemeikis — Lie
tuvos istorijos po pirmos oku
pacijos (nuo 1941 m.) diskusi
jos ir kt. 

muz. F. Strolia — dainavi
mas, dainų parinkimas, gru
pavimas, pravedimas ir kt. 
Kita programa 

Vakarais bus mokomasi iš
kalbos, bus parodyta skaidrės. 
Yra galimybė (ieškoma kelio
nei apmokėti mecenatų), kad 
istorijos seminarą gyvu žodžiu 
praturtins VI. Šakalys ir rašy
tojas T. Venclova. 
Pagalbinės priemonės 

Dalyvių patogumui veiks 
biblioteka, kurioje bus sutelk
ta lektorių nurodyta pagal
binė literatūra, enciklopedijos, 
žodynai ir kiti reikalingi šal
tiniai. 
Laikas ir vieta 

Seminaras įvyks 1981 m. bir
želio mėn. 20-27 s. Gintaro 
vasarvietėje (sav. p. Karaitis), 
Union Pier MI. Tel. 616-469— 
3298. 

Dalyviai renkasi birželio 
mėn. 19d. penktadienį — 
11:00 v.v. Seminaro paskai
tos prasideda šeštadienį, bir
želio mėn. 20 d. 9:00 v.r. ir bai
giasi šeštadienį birželio mėn. 
27 d. 9:00 v.r. Namo išvyks
tame iki 11:00 v.r. 
Registracija 

Seminarui registruojamės 
paštu gegužės mėn. 1-20 die
nomis užpildant specialią an
ketą (ją gauname pas tun-
tininkus, vienetų vadovus arba 
tiesioginiai pas D. Eidukienę) 
ir ją pasiunčiant drauge su ne
grąžinamu registracijos mo
kesčiu 10 dol. Pilnas stovyklos 
mokestis 110 dol. įskaitant 
registraciją. Užsiregistravus ir 
į kursus neatvykus registra
cijos mokestis negrąžinamas. 
Registracijos mokestis siun
čiamas D. Eidukienei, adresu 
4629 S. Mozart St. Chicago IL. 
60632. Čekius rašyti: Lithua-
nian Scouts Assoc. — Taryba. 
Turint dėl registracijos ar kur
sų neaiškumų, skambinti D. 
Eidukienei tel. 312-376—2153. 
Pilnas mokestis sumokamas 
pirmąją seminaro dieną. 
A t s i v e ž t i : B u i t i n i u s 
reikmenis, darbo uniformą, 
skautišką uniformą seminaro 
užbaigimui, megztuką arba 
švarką, žadintuvą, rašymo 
priemones, žodyną. 
Laikysena: 

Dalyviai lanko visas pamo
kas, visus kursus. Laikosi nu
statytos tvarkos ir dienotvar
kės. Niekur iš stovyklos 
neišvažiuoja. Pašaliniai lan
kytojai į seminarą nepri
imami. 

Seminaro metu, laisvalai
kiu, net ir sapnų karalystėje 
kalbama, rašoma, skaitoma, 
galvojama ir sapnuojama — 
lietuviškai. 

Vis Budime! 
v.s. fil. Danutė Eidukienė 

Seminaro viršininkė 

"KERNAVĖS" TUNTO 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

"Kernavės" Tunto šeimos 
šventė įvyks š.m. gegužės 17 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre. 

Šventė prasidės 9:15 vai. ry
to šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių rinksimės 
Jaunimo centro mažojoje sa
lėje iškilmingai sueigai. Po su
eigos bus vaišės ir pabend
ravimas. 

Kviečiame visus "Ker
navės" tunto šeimos narius: se
sių tėvus, jų gimines, tunto 
bendradarbius, pagelbinin-
kus. rėmėjus ir bičiulius daly
vauti, lauksime jūsų visų. 

Kernavietė 

Pirmosios Australijoje "Gintaro" ir "'Ąžuolo" 
vadovų mokyk los kursantai . Instruktorius v . s . 

Romas F a b i j o n a s (dešinėje) . 
N u o t r . R . S t r i k o 

ĄŽUOLO - GINTARO 
VADOVO KURSAI 

(Tęsinys) 
Sausio 2 d. — pirmoji kursų 

diena. Tiek težinome, kad atvy
kome į Ąžuolo - Gintaro Vado-
vų-vių Mokyklų kursų stovyk
lą; lūkuriuojame, kas gi čia 
bus? 

Pakeliame mokyklų gaires, 
tuo pačiu oficialiai atidary
dami stovyklą. Pora trumpų 

Sausio 9 d., popiet, mes kur
santai, suruošėm savo tradici
nę kursų puotą, pasikviesdami 
visą būrį svečių. Čirškinom, 
svilinom, kepėm, tepėm kol 
pagaminom nusistatytus 
meniu. O čia lietus prapliupo, 
kaip iš kibiro. Teko didinti 
"restorano" patalpas, kuriose, 
šiaip taip, nors apšlapę, sutil
pome... Svečius pasveikinom 

Vidurio rajono istorijai me
džiagą rinkti buvau pakviesta 
1977 m. balandžio mėn. Tų pa
čių metų birželio mėn. visiems 
tuntams (Chicagoje, Clevelan-
de, Detroite, Omahoje), skau-
tininkų-ių ramovėms, skauti-
ninkių draugovėms, rajonų 
vadeivoms-vėms (esamiems ir 
buvusiems), bei rajono va
dams išsiunčiau laiškus ir in
formaciją apie reikalingą kny
gai medžiagą. Sekantys bendri 
laiškai tuntams buvo 1979 m. 
vasario ir 1981 m. sausio mėn. 

Pirmieji tuntų istorijas, tvar-

arija iš "Pilėnų" operos, o pas-
vadovų žodžių. Išduodami kui — vaišinom, vaišinom, vai-
pilki kursantų šlipsai, kursų šnom. Svečiai irgi neliko sko-
stovyklos ir kursantų ženklai. Hngi — atvežė visą kuprinę 
Visi turimi vyresniškumo obuolių sunkos. Įvyko tą dieną kingai paruoštas, pnsiuntė s 
(pasižymėjimo) pareigų ženk- ir nesusipratimų, pav. vietoj A - Dundzila apie "Lituanicą 
lai paprašyta nusiimti, nes šio- "ant trečio" skirtų ledų, tie-
je stovykloje — nuo mokyklų kimo skyrius pristatė didžiulį 
vedėjų, instruktorių iki kur- ledo gabalą, bet negi dėl to liū

dėsi-, Mūsų apsukrieji virėjai 
rado išeiti — Petras prikepė 
"baronkų". O puotos likučiais 
maitinomės visą sekančią die
ną, ir tos dienos virėjai — sesė 
Elė ir brolis Viktoras — atro
do, kad nepersidirbo... 

Šios dienos vakare pravedė-
me ir rajoninės stovyklos 
laužą. Stebėję sakė, kad išėjo 
neblogai, nes "žinojom, ką da-

santų visi esą vienodi — skau
tai, norį pasiruošti ar pasi
tobulinti vadovo darbui. 

RUOŠKIMĖS 
DALYVAUTI 

SĄSKRYDYJE 
LSS vadovų - vių sąskrydis 

įvyks š.m. rugsėjo 26-27 d.d. 
Dainavoje. Jame dalyvauti 
kviečiami visi vadovai-vės, 
(pradedant tuntų vadijomis), 
skautininkai-kės. Prašoma iš 
anksto savo įvykių kalen
doriuose šią datą rezervuoti 
šiam svarbiam įvykiui. Dau
giau informacijų skelbsime 
įvykiui artėjant. 

Pirmą kartą patys paruo
šėme pusryčius. Ateina ir mū
sų vadovai. Mes jau krečiamės 
košę į indus, kai kurie jau val
go net ausys linksta, o mūsų 
vadovai neėdrus tokie., vis dar 
neina į eilutę. Susigriebėme — 
nepakvietėme!.. 

Atrodo jau viskas tvarkoj. 
Vėl griebiamės už šaukštų pei
lių ir šakučių... Bet vadovai vis 
dar nevalgo, lyg dantis būtų 
pametę. Kažkuris iš mūsų sua
bejojo — vėl kažką ne taip 
padarėme? 

— Nesuka bėjom maldos! — 
prisimena sesė Ginta. 

Taip palengva mokinamės 
paprasčiausių dalykų. 

* 
Antroji ir trečioji dienos mus 

įsuka į patį kursų sūkurį — pa
tys verdame, patys tvar-
komės, rikiuotėj į pašnekesius, 
rikiuotėj į užsiėmimus, da
rome užrašus, braižome sche
mas, atsakome į klausimus ir 
patys klausiame, ruošiame 
dirbtinus laužus (ugnį kurti 
stovyklavietėje griežtai už
drausta), vakarojame ir dai
nuojame, dainuojame!.. 

Tie griežtieji mūsų vadovai 
— broliai Romas ir Raimun
das, sesė Vanda — kurie pra
džioje atrodė tokie atšiaurūs, 
po kelių dienų pasidarė mūsų 
geriausi draugai — drauge sto
vyklines "šiukšles" valgome, 
drauge dainuojame, drauge 
laužų programose pasirodome 
(nors ir dejavo brolis Bronius, 
kad jo visa reputacija šuniui 
ant uodegos nueisianti, vistik j 
laužo pasirodymus ėjo), o pa
metę savo "vizitines" ir jie ly
giai kentėjo jas išsipirkdami... 

* 

Sausio 7 d. pavakare ąžuo-
liečiai ir gintarietės, prisi
dedant instruktoriams išvyko 
iškylon į apylinkės kalnus. 
Vienas kitas iš vyr. kartos, 
neišlaikęs kuprinės "spau
dimo" po kelių valandų grįžo 
atgal, bet jaunieji tęsė kelionę 
toliau. Numatyta nakvynei 
vieta pasiekta 9 vai. vakare. 
Apie 3 vai. ryto pradėjus lyti 

. a m . 
* 

Miego stovykloje pritrūk
davo, bet kavos — ne. Na, tai ir 
pliurpdavom šį rudą skystį ry
te, per dieną, vakare ir vėlią 
naktį, skatinami amerikiečių 
vadovų pavyzdžio, kurie, at
rodo, be kavos negalėtų iš
gyventi nė valandos. Nors ten
ka pripažinti, kad be kavos 
greičiausiai būtume vaikščioję 
miegodami. 

* 

Sausio 8 d. pastatėm tiltą, 
per miniatiūrinį upeliuką. 
Viršvalandžius dirbo piemenų 
mazgai ir visokios kilpos. Pa
statėm ir, patys nedrįsdami jo 
išmėginti, pasikvietėm mo
kyklų vedėjus, o šie, patikrinę 
mazgus, užlipo, perėjo ir dar vi
sus kursantus ant jo sulai
pino. Nepatikima— bet nelū
žo!... 

* 

Sausio 11 d. Sekmadienis. 
11:30 vai. paskutinį kartą nu-
leidžiame mokyklų gaires. 
Vadovai taria trumpus atsi
sveikinimo žodžius. Darosi 
sprangu gerklėje ir drėksta 
akys. 

Iš šešėlingų aikščių jau din
gę palapinės ir stovykliniai 
įrengimai. Spontaniškai susi
metame į mažą ratelį, ir dar 
kartą užtraukiame neoficialią 
stovyklos dainą: 

"Atsikėliau anksti rytelį, ry
telį 

O-o, o-o..." 
Sudie, kursų stovykla!. 

Sudie, vadovai! Sudie, broliai 
— sesės kursantai!.. Bet tai ne 
paskutinis kartas, dar mes 
susitiksime! "Mūsų Pastogė' 
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Geriau yra mažiausią švie
selę užžiebti, negu tamsuma 
skųstis. 

JAV VIDURIO 
VADOVAMS-VĖMS 

Knygai "Mūsų Skautybė" 
iškylautojai vėl pakilo į žygį, medžiaga - tuntų istorijos, ra-
atsirasdami kursų stovykloje j o nų veiklos aprašymai jau 
apie 9 vai. ryto — linksmi ir eina prie pabaigos. Šį mėnesį 
žvalūs, nugalėję visas kliūtis, knygai ruošti komisija, vado-
Iš iškylos parsinešta ir ne- vaujama v.s. A. Samušio. 
mažai suvenyrų — pritrintų z a da užversti paskutinį ži-
pūshų ant kulnų ir kojų pirštų. nįų rinkimo puslapį. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavusiąja 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto 

metams Va metų 3 mėn. 
Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiškais dol . ) . . . . $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $26.00 $17.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

niauskaite, Rasa Izokaityte, 
Danute Penčylaite ir Vaiva Vė
žyte. "Mirgos" sesės naujoms 
kandidatėms paaiškino, kad 
kelias skautauti yra sunkus ir 
naujos kandidatės turi šį kelią 
atrasti. Užrištomis akimis se
sės sekė jau esančias gelton-
šlipses ir visos šį kelią atrado. 

Antra programos dalis buvo 
labai gražiai atlikta. Naujos 
skautės kandidatės suvaidino 
gražų atsisveikinimo vaidini-

a«ssssaiBssaais«Baasssss«pBssssssaâ  
mėlį, buvo padainuota, pažais
ta ir pasivaišinta pyragais ir 
sausainais. 

Alida Vitaitė 
—i—acietaĮ ĮSMBMB 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, BĮ 

Vfai teL 778-8000 ų 

VaJandoo pagal susitarimą 

s. J . Šarka apie Omahos "Ne
ries" ir "Vinco Kudirkos" tun
tus, v.s. N. Užubalienė apie 
"Kernavę", aš pati paruošiau 
apie "Aušros Vartus", 8.J. Jur
gutis apie "Baltijos" tuntą Det
roite, v.s. P. Karalius — Cle-
velando skautininkų ramovę, 
v.s. J . Budrienė - Clevelando 
skautininkių draugovę, v.s. O. 
Rozniekienė — Chicagos skau-
tininkų-ių ramovę, j.v.s. V. 
Petukauskas apie Clevelando 
"Klaipėdą", j.v.s. L. Knopf-
mileris apie bu v. jūrų skautų 
"Baltijos" tuntą. 

Iš buvusių vadeivų atsiliepė 
v.s. O. Zailskienė, v.s. I. Kere-
lienė, s. P. Bučas ir v.s D. Eidu
kienė. 

Nemanau, kad reikėtų aiš
kinti vadovams, kaip yra svar
bu paruošti ir turėti mums sa
vo organizacijos istoriją. Taip 
pat yra aišku, kad apie tuntų 
veiklą ar vadovų darbą tiks
liausias žinias paruošti gali tik 
jie patys. Lietuvių Skautų 
Sąjungos išeivijoje istorijoje 
matysime kaip tik vadovų dar
bą ir atsakomybę — kiek jie 
rūpinosi jiems patikėto vie
neto globa, jaunimo auklėji
mu, veikla lietuviškoje visuo
menėje ir vieneto vieta mūsų 
pačių sąjungos istorijoje. 

Jei kam dar rūpi Vidurio 
rajono istorinė dalis "Mūsų 
Skautybė" knygoje, gali į ma
ne kreiptis iki gegužės 15 die
nos. 

v.s.A. Namikienė 

PAUKŠTYČIU 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, balandžio 24-tą 
dieną, Jaunimo centre įvyko 
"Kernavės" tunto paukštyčių 
šventė. Joje dalyvavo "Duby
sos" paukštyčių draugovė ir 
"Mirgos" skaučių draugovė. 

Programos oficialioji dalis 
prasidėjo paukštytėms links
mai įžygiavus. Buvo perskai
tyti įsakymai. Paukštytės iš
ė j u s i o s 3-jo p a u k š t y č i ų 
patyrimo laipsnio programą 
davė įžodį ir pasipuošė pir
mais skautiškais šlipsais. 
Mamytėms rišant gerojo dar
belio mazgelius, linksmai šyp
sojosi Aurelija Bliskytė, Linda 
Mikučiauskaitė, Audrytė Dani-
liauskaitė. Gražiom gėlėm jas 
papuošė paukštyčių drau
gininke sesė Jolanda. 

Sesės, jau išėjusios visą 
paukštyčių programą, buvo iš
leistos į "Mirgos" skaučių 
draugovę kandidatuoti į skau
tes. Paukštytės atsisveikino su 
sesėmis: Vida Damijonaityte, 
Taga Gleveckaite, Rūta Le» 
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Visi kurmiai — 
BIJO ŠVIESOS 

Paprastai yra sakoma, kad 
•melas turi trumpas kojas. 
Iš tikro su tuo teigimu galė
tume lengvai sutikti, jei neto
lima praeitis ir nuolatiniai me
lai šiandien neslėgtų šio 
pasaulio. 

Tautinio melo dėka hitlerinė 
Vokietija vos-ne-vos nesukū
rė naujos Europos. O tikrasis 
fašizmo brolis komunizmas te
sugeba savąjį rojų išlaikyti ir jį 
plėsti tik tarptautinio melo dė
ka. 

Melas klesti ne tik šitame 
krašte, bet ir mūsų tarpe. Tai 
lengva pastebėti ir iš mūsiškės 
spaudos, tiek amerikietiš
kosios, tiek lietuviškosios. 

Betgi ar verta tik spaudą iš 
melų draugijos išskirti, jei, 
anot „The Christian Science 
Monitor" vedamojo, šiandien 
nedaug kuo tikėti ir pasitikėti 
iš viso galima (žr. vedamąjį 
„Truth-telling", 1981 balan
džio 20 d.). 

Neseniai šio krašto žurnalis
tinį pasaulį sukrėtė ,.Washing-
ton Post" laikraščio korespon
dentės Janet Cooke melas. 

Jos melas išryškėjo nepap
rastai aukštai vertinamos žur
nalistinės Pulitzer premijos 
gavimo už jos straipsnį seriją 
,;Washington Post" laikraš
tyje dėka. Pasirodė, kad jos 
sukurtoji vieno mažamečio 
heroino vartojimo istorija 
„ Jimmy's World" buvo fikcija 
ir grynas melas. J . Cooke gau
tosios Pulitzer premijos turėjo 
atsisakyti, iš pareigų atsis
tatydino, o „Washington Post" 
laikraščio ir Pulitzer premijos 
prestižai buvo nepaprastai ap
daužyti. Šis Cooke įvykis su
krėtė visą amerikietiško] o žur-
naližmo pasaulį. Žinoma, dėl 
įspūdinio triukšmo ginčytis nė
ra prasmės. J is buvo apstul
binantis, nes buvo paliestas 
pats žurnalizmo pagrindas: 
pasitikėjimas (reliability and 
credibility) žurnalisto surink
tų žinių šaltinių. 

įvykis buvo ypač skaudus 
dėl to, kad jis pažemino visą 
žurnalistinę profesiją. Juoba, 
jog net toks žinomasis žur
nalistas, buvęs „Saturday Re-
view" žurnalo vyriausias 
redaktorius Norman Cousins 
yra išsireiškęs: „Rašytojas, 
galbūt daugiau negu jo kolegos 
menininkai, gali pasiekti žmo
gaus pasąmonę. Jo žodžiai 
giliai įstringa". 

Žinomieji Washingtono 
kolumnistai: Richard Reeves ir 
James J . Kilpatrick bei Chi-
cagos. Sun-Times'kolumnistas 
Mike Royko (pats Pulitzer pre
mijos savininkas) sutaria, jog 
dėl J. Cooke įvykio yra kalti 
patys „Washington Post" 
redaktoriai. 

Kyla klausimas: ką parodė ir 
įrodė Cooke melas? 

Pirmiausia, atrodo, buvo iš
ryškinta viena tiesa: laikraš
čio redakcija turi atsakomybę 
už gautų žinių patikrinimą, 
kiek tai liečia žinios pati
kimumą (realiability). 

Antra, Cooke įvykis parodė, 
kad redakcija turi žinoti, iš kur 
žinia yra gauta ir ar ta žinia 
yra teisinga. 

Reakcija dėl Cooke melo bu
vo arši ir negailestinga. Kai 
kurie žurnalistai, turbūt, pa
tys neretai nusikaltę, smerkė 
žurnalistės nesąžiningumą. 
Kiti jai atleido, ją pateisin
dami dėl jos gobšumo ir mažos 
žurnalistinės patirties. 

Tačiau niekas negali do
vanoti „Washington Post" 
redakcijai dėl jos apsileidimo, 
nepatikrinant Cooke teigimo, 
jog ii tikro „Jimmy's World" 
nebuvo tik fikcija, o tikra tie
sa. 

Va, čia ir iškyla ir mūsų 

KREMLIUS DŽIAUGIASI, BET TAI 
DAR NE LAIMĖJIMAS 

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ 
K. BARONAS 

spaudos problema: melo ir 
šmeižtų skleidimas prisiden
gus slapyvardžiu. Iš viso kyla 
klausimas, ar galima tikėti ir 
pasitikėti žiniomis ir straips
niais, kurių autoriai nežino
mi? Kodėl rašeiva dažnai sle
piasi, jei jis ar ji kalba ir rašo 
tiesą? Juk šitas kraštas, kaip 
nė vienas kitas, turbūt, vi
same pasaulyje gina ir saugo 
spaudos laisvę. 

Spaudos laisvės principai 
yra garantuoti konstituci
nėmis teisėmis. O vis dėlto lie
tuviškoji spauda mirga vi
sokiausiomis siapyvardėmis. 
Ir dažnai kyla įtarimas, kad 
mūsieji spaudos slapukai yra 
panašūs į tą nelaimingąją 
Janet Cooke: jie meluoja ir bi
jo savo melo šešėlių. O redak
cijos slapukus toleruoja. O taip 
neturėtų būti. Spaudos laisvė, 
kaip ir visos kitos laisvės, ne
gali būti piktnaudžiaujamos. 
Tai paryškino neseni įvykiai. 

Štai neseniai visi skaitėme 
— žinomoji artistė Carol Bur-
nett laimėjo bylą už jos ap
šmeižimą „The National En-
ąuirer" laikraštyje (šis 
laikraštis yra maždaug gude-
linių „Naujienų" lygio). 

Atrodo, kad C. Burnett teis
mo pasekmės turėtų būti gera 
pamoka ne tik įvairiems spau
dos slapukams, bet ir kai ku
rių laikraščių atsakingiesiems 
redaktoriams. Vargu ar ir lie
tuviška spauda galės nuolatos 
pasislėpti po šio krašto pir
mąja konstitucine pataisa, ku
ri saugo spaudos laisvę. 

Tiesa, neretai įvairūs laik
raščiai teismo yra išteisinami. 
Tačiau pats bylos vedimas ga
li laikraštį nužudyti. Su šia 
galimybe kiekvienas, ypa
tingai lietuviškas, laikraštis 
turi nepaprastai skaitytis. 

Štai, „The Chirtian Science 
Monitor" laikrašyje — kovo 30 
diena — rašoma apie visą eilę 
bylų prieš įvairius laikraščius, 
kurie tapo teisminių išlaidų 
aukomis. Nuo 1977 metų šia
me krašte buvo užvesta 1800 
bylų prieš laikraščius už įvai
rius apšmeižimus. 

Grand Junction, Colorado, 
laikraštis buvo parduotas, ne-
pakeliant teisminių išlaidų. 
Pernai metais Illinois vals
tijoje „The Alton Telegraph" 
dienraštis pralaimėjo 9 mil. 
šmeižto bylą. Jeigu nebus pa
siektas susitarimas už teismo 
ribų, nėra abejonės, kad ir šis 
laikraštis baigs savo dienas. 

Tiesa, ne vienas laikraštis 
deda daug vilčių ir pasitiki gar
siuoju 1964 m. teismo spren
dimu, kai „New York Times" 
buvo Vyriausiojo teismo ištei
sintas dėl Alabamos policinin
ko apšmeižimo. Tačiau ir tai ži-
n a n t re ik ia bū t i l a b a i 
atsargiems, nes dabartiniai 
teismai vis daugiau ir dažniau 
pradeda rodyti didesnį palan
kumą apšmeižtajam ir, at
rodo, yra linkstama vis dau
giau susiaurint i spaudos 
laisvę. 

Mūsų spaudos slapukai ir 
redakcijos turėtų labai gerai 
apgalvoti ir nepiktnaudžiauti 
spaudos laisvės. 

Geras tos laisvės piktnau
džiavimas vyksta viename mū
sų laikraštyje, aprašinėjant 
įvairiems slapukams mūsų 
dviejų studenčių viešnagę Lie
tuvoje. 

Žinoma, galbūt, anot rašy
tojo Sienkiewicziau8, tie sla
pukai ir laikraščio redakcija 
„nesiskaito su žodžiais, kada jį 
skausmas prislegia". Tačiau, 
kaip Janet Cooke ir Carol Bur
nett įvykiai parodė, viskam — 
net ir melui — yra ribos.Užtat 
apie tai reikėtų slapukams la
bai gerai pagalvoti. Taškyma-
sis rašaliniu purvu nėra joks 
menas, o greičiau liga nešanti 
neskanius vaisius. 

J. Soliūnas 

Dabartinis prezidentas Ro-
nald Reagan prieš gerą pus
metį, tada dar tik kandidatas į 
JAV prezidentus, tvirtino, kad 
„kviečių ir kitų pašarinių grū
dų išvežimo draudimas į Sov. 
S-gą esąs nenaudingas tik šio 
krašto ūkininkams. Ir jeigu jis 
tik būsiąs išrinktas šio krašto 
vairininku, tuoj atšauksiąs šį 
netikusį J. Carterio vyriau
sybės potvarkį". 

Draud imo esmė 
Sekusiems šio krašto pasta

rųjų kelerių metų užsienio poli
tikos raidą išryškėjo, kad pre
zidentą J. Carterį iš gilaus 
letargo pažadino ir jo suprati
mą apie sovietus atgaivino 
įvykdytoji bolševikų invazija į 
Afganistaną. Taigi po tų 
1979.XII.26 lemtingų dienų 
nuolaidusis J . Carteris, lie
tuviškai tariant, „piestu atsis
tojo prieš bolševikinę pabai
są". Be daugelio kitų čia 
neišvardinamų skaudžių prieš 
sovietus nukreiptų mostų, vie
nas iš jų kaip tik ir buvo: „JAV 
grūdų eksporto draudimas į 
Sov. Rusiją". Deja, šis galėjęs 
būti didžiai sėkmingas ūkinis 
ginklas, nebuvo visiškai sėk
mingas. Bolševikiniuose ši
luose pagal turimus duomenis 
yra sukaupta daug javų blo
giausiems metams... 

Mat, J. Carterio vyriausybė 
su savo Europos sąjungi
ninkais „nesikalbėjo to pat il
gumo banga". Stambiausieji 
pasaulinės rinkos javų parei
kalavimų vykdytojai, kaip 
Kanada, Argentina, Austra
lija, ne daug bojo į JAV vy
riausybės patarimus nepar
duoti sovietams jokių javų, 
lygiai kaip nekreipė dėmesio ir 
vyko į sovietų organizuotus 
olimpinius žaidimus Mask
voje. Tuo būdu noroms, neno-
roms sužlugo J. Carterio ne tik 
asmeniškos, (jausdamasis ap
gautu), bet ir vyriausybės 
pastangos „nubausti bolše
vikus". Kas dar blogiau, 
„kremlinologų pranašautoji 
sovietų maitinimosi krizė pra
ėjusią žiemą nepaveikė gyven
tojų tokiu mastu, kad ir jie, 
kaip lenkai, išeitų į gatves ir 
reikalautų daugiau laisvių". 

P a ž a d a s i š t e sė tas 
Tikėtina, kad jau nuo pat pir

mųjų R. Reagano preziden
tavimo dienų į Baltuosius rū
m u s b u v ę s v y k d o m a s 
turtingųjų ūkininkų, nesiliau
jantis politinis spaudimas: 
„įvykdyti duotąjį pažadą — at
šauki grūdų draudimo išveži
mą į Sov. Rusiją", reikalavo ja
vų klėčių valdytojai. 

Žinoma, šis opus visam kraš
tui ūkinis reikalas per pas-

BR. AUŠROTAS 

taruosius tris R. Reagano pre
zidentavimo mėnesius ne 
vieną kartą buvo patekęs į pir
minių žinių gretas. Tačiau so
vietų ir jų vasalo Kubos nesi
liaujantis terorizmas Vidurio 
Amerikoje, privedęs EI. Sal
vadoro respubliką prie pilie
tinio karo slenksčio, įgalino R. 
Reagano vyriausybę grūdų į 
Sov. S-gą išvežimo klausimą 
nudelsti net Ugi IV.24. Žinia, 
prie šio užvilkinimo bus žy
miai prisidėjęs ir prezidento su
žeidimas, įvykęs atentato me
tu š.m. kovo 30 d. 

Atrodytų, kad šį draudimą il
giau tęsti, nors to griežtokai ir 
reikalavo valstybės sekr. A. 
Haig, buvę toliau sunku patei
sinti. Nors kai kurie iš mūsų 
galvoja, kad JAV prezidentas 
yra labai jau daug galintis, ta
čiau ir jis be gerų patarimų 
neišsiverčia ir svarbūs nutari
mai vykdomi tada, kai kraštui 
tai būna naudinga. 

Šiuo atveju užsienio poli
tikos argumentai turėjo nu
silenkti ūkiškai tikrovei ir jos 
vadovams: pastarieji žūt būt 
pasiryžę sugrąžinti krašto ūki
nį gyvenimą į normalesnes vė
žes. Nėra jokios abejonės, kad 
be didelio politinio džiaugsmo 
ar pasitenkinimo bolševikams 
parduodami grūdai padės su
balansuoti krašto milžinišką 
buhalteriją. Lauktina, kad po 
eilės liesų metų pagaliau ir 
JAV iš Mississippi išplauks 
septynios riebios karvės... Ir 
tai padės sėkmingiau kovoti su 
infliacija, graužiančia ne tik 
vyriausybės mokesčių sumo
kėtus pinigus, bet ir visų čia 
gyvenančių, bevelijančių ma
tyti mus sugrįžtant į normalų 
ūkišką gyvenimą. 

Kitų n u o m o n ė s 
Pirmoje eilėje su šiuo R. Rea

gano sprendimu buvo didžiai 
patenkinta bolševikinė meš
ka. „Štai pagaliau nušalinti 
pikti šunes nuo skanaus me
dučio korių",-savo ateistinės, 
supuvusios moralės gelmėse 
ūbavo Kremliaus vergų va
rovai. 

Kaip visame pasaulyje pui
kiai jau žinoma, šio savo 
„pasitenkinimo" Maskvos diri
gentai netrimitavo, iš visų 
plaučių pūsdami sovietines 
triūbas. Priešingai, Tass mela
gingų žinių agentūra, visomis 
kalbomis rėkė, kad „JAV drau
dimo atšaukimą išvežti grū
dus į S. S-gą nulėmė JAV ūkiš
kieji sunkumai, iš to patiriami 
didžiuliai nuostoliai . Šis 
draudimas žiauriai baudė 
Amerikos ūkininkus. Be to, 
JAV pasaulio prekybininkų 
biržose tapusi nepatikimu 

partneriu", — įrodinėjo Tass. 
Iš JAV ž.ū. ministerijos pa

reigūnų patirta, kad dar prieš 
šio draudimo atšaukimą, na, ir 
vos kelioms valandoms pras
linkus po šių žinių išplati
nimo, sovietai atskubėjo į 
ministeriją tartis dėl būsimojo 
derliaus grūdų užpirkimo są
lygų-

Kainos JAV nes ikeis 
Šiuo metu JAV šiluose yra 

apie 20 milijonų tonų kviečių ir 
apie 6 mil. tonų kukurūzų.Šios 
atsargos užtikrinsią JAV 
vartotojus, kad, nors sovietai 
ir užpirktų žymesnius kiekius 
mūsų grūdų, tai šis užpir
kimas nepaveiks JAV vidaus 
rinkos kainų. 

„Tikiu, kad šiuo metu Ameri
ka turi ganėtinas grūdų atsar
gas. Jos pilniausiai patenkina 
mūsų krašto visus poreikius. Ir 
ne tik mūsų, bet ir kitų pirkėjų, 
sovietus įskaitant", — teigė 
žurnalistams spaudos kon
ferencijoje IV.24 ž.ū. minis
tras John Block. 

Sis R. Reagano sprendimas 
buvo sveikinamas spaudos ir 
elektroninių žinių tarnybų bei 
kongreso sluoksniuose, nors 
toks sen. Byrd (W. Va.) porino, 
kad „tai esąs JAV užsienio 
politikos klystkelių ženklas". 
Taigi, kas Jurgis, tai ir ke
purė... 

Ūkinio gyvenimo studijuo
to] ai tiki, kad, atšaukus grūdų 
draudimo išvežimą į S. S-gą, 
buvusi pašalinta dar viena 
kliūtis, ūkinio gyvenimo atku
timo programoje. 

Haig nusilenkia 
Visų tik įmanomų prieš so

vietus kovos būdų įkvėpėjas, 
valstybės sekretorius A. Haig, 
buvęs nenuolaidžiausias šio 
ūkiško ginklo panaudojimo 
šalininkas, dar vieną kartą tu
rėjo sutikti, kad „Krašto vi
daus ir užsienio politiką koor
dinuoja Baltieji rūmai". 

Tuo pat metu, kai įkyrūs žur
nalistai skubėjo į savo redak
cijas pranešti apie šį preziden
to sprendimą. A. Haig kalbėjo į 
sostinę suvažiavusiems dau
gelio provincijos vietinų laik
raščių redaktoriams. Ir tai bu
vo gražiai suderinta. Kai R. 
Reagan vykdė savo „rinki
minį įsipareigojimą", ženg
damas žingsnį atgal, bolševi
kams nuolaidų kely, tai jo 
užsienio reik. ministras pakar
totinai tvirtino, kad „JAV 
vyriausybės pažiūra sovietų 
požiūriu nesanti nė kiek pasi
keitusi, nežiūrint grūdų drau
dimo ten išvežimo atšau
kimo". 

„Maskva kaip buvo, taip ir 
pasiliko didžiausias tarptau-

Pavasarinis Lietuvos vokie
čių kultūros ir žinių laikraštis 
„Die Raute — Rūta" yra ski
riamas prieš 40 m. įvykusiai 
repatrįjacijai į Vokietiją. Jau 
vedamajame red. Albertas Un-
ger primena 1941 m. šaltą sau
sio mėn., kai Lietuvos vokie
čiai pradėjo ruoštis kelionei į 
savo tėvynę. Vaikai nesu
prato, klausdami tėvų — kodėl 
reikia iš čia išvykti? 

Vyresnioji karta sunkia šir
dimi skyrėsi su protėvių ir tė
vų palikimu. Repatriacija 
palietė 52 tūkst. Lietuvos vo
kiečių — tos tautinės grupės, 
kuri prie Nemuno krašto 650 
m. laikotarpyje pergyveno stip
rias audras. Tačiau prieš 40 m. 
kaip rašo A. Unger, jie paliko 
namus, galvijus, pasėtą sėklą 
po sniegu, protėvių kapus. 
Daugumas vokiečių keliavo 
traukiniais (buvo 25 traukinių 
ešelonai), kiti sunkvežimiais. 

Pabaigoje autorius rašo, kad 
Lietuvos vokiečiai su pasidi
džiavimu žiūri į buv. kraštą, 
kadangi prieš 40 m. kaip euro
piečiai jie jame taikiai gyveno 
kartu su kitom tautybėm. 

Ir evang. kunigas Br. Lan-
ding primena skaitytojams 
tėviškę, kurios galime netekti, 
palikti, tačiau niekuomet iš šir
dies išrauti ar užmiršti. Tėviš
kė — šaltinis, kuris mus gai
vina, tėviškė — Dievo dovana! 
Prisiminęs karą ir visus žiau
rumus, evang. kun. Br. Lan-
ding kviečia jaunimą pažinti 
tėviškę, ją pamilti iš pasakoji
mo paskutinių liudininkų, vy
resnės kartos atstovų. 

Dar vienas straipsnis „Das 
Baltikum heute" — (Pabaltijis 
šiandieną) trumpai liečia Lie
tuvą. Straipsnio autorius, grei
čiausiai, lankė šias tris vals-
t y b e s , k a d a n g i R u h r o 

tinės politikos nesaugumo šal
tinis... Pasaulio taikai kaip 
grėsė, taip ir toliau gresia so
vietų skatiniamas ir visomis 
priemonėmis remiamas suki
limų organizavima8",-aiškino 
redaktoriams A. Haig. 

„Amerikos užimtoji pozicija 
sovietų atžvilgiu yra nedvi
prasmiška. Dėl to neabejotina. 
Su tuo taip pat sutinka didžio
ji nepriklausomų demokrati
nių kraštų dauguma. Jos visos 
yra pasmerkusios sovietų įsi
veržimą į Afganistaną ir jo 
faktinę okupaciją", -tęsė A. 
Haig. 

„Prieš kurį laiką JAV vy
riausybė informavusi sovietų 
vyriausybę Kremliuje, kaip 
JAV ateityje elgsis su to kraš
to vadovais",-baigė savo aiš
kinimą A. Haig. Jis atsisakė 
plačiau paaiškinti, ką tai ga
lėtų reikšti ir ką į tai atsakė 
Kremliaus teroristai. 

apygardos Lietuvos vokiečių 
suvažiavime gegužės mėn. 9 d. 
vienu darbotvarkės punktu bu
vo jo referatas apie Sov. Sąjun
gą ir Pabaltijį bei kelionės pra
nešimas ir filmai. Savo 
straipsnį B. Kirsch pradeda 
angliškais žodžiais „enslaved 
nations", taikydamas juos lie
tuviams, latviams ir estams, 
1940 m. praradusiems nepri
klausomybę. Šimtai tūkst. 
inteligentų išvežta į Rusijos 
platumas. Daugumas jų varge 
ir skurde išmirė. Tiesa, Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje už
augo nauja karta, tačiau pra
rastos laisvės prisiminimai 
yra likę. 

Bendrai, Baltijos 
valstybės yra Meka Sov. 
Sąjungos jaunimui, atsto-
damos Vakarų pasaulį, ypa
tingai būdamos meninio gy
venimo avangarde. Cia, kaip 
rašo autorius, randamos ele
gantiškos mados, skoningai 
papuoštos krautuvės, švarios 
gatvės ir turtingesnės turga
vietės. Vilniaus opera, naujas 
Dainavos gyvenamas kvar
talas gali lygintis su Vakarų 
pasauliu, suomių architektų 
suplanuotas „Viru" viešbutis 
Taline pasiūlo europietiška 
standartą, nerandamą net prie 
Kremliaus vartų. 

Deja, tų kraštų gyvenimą 
mėginama įrikiuoti į komunis
tinį kelią, pvz. pasakojant 
miesto Inturisto atstovui apie 
jų „laisvanorišką" įsijungimą į 
Sov. Sąj. respublikų gretas. 

Laimingi yra estai, tele
vizijos programomis susijung
dami su Suomija ir tuo pačiu 
galėdami nors trumpai pakvė
puoti Vakarų pasaulio oru. Už 
šią paslaugą suomiam atsily
gina... alkoholiu. Atvykus jiems 
į Taliną, neblaivių suomių dai
nos girdimos Talino gatvėse 
net po vidurnakčio. Uždaro
mos akys, kadangi suomiai at
neša Vakarų pasaulio valiutą. 

Vieną miglotą rudens rytą 
vokietis atsistojo prie laikraš
čių kiosko. Prieš jį stovėjęs ru
sas, paprašęs pardavėją KP 
laikraščio „Sovietskaja Esto-
nija". Pardavėja, be jokios vei
do reakcijos padavė Sov. 
Sąjungos „svetimšaliui" dien
raštį trumpu anglišku žodžiu 
„please"... 

Pilnai suprantama, kad 
evangelikų kunigas, rašy
damas apie tėviškės meilę, 
ragina jaunimą kreiptis į vy
resnę kartą, kadangi jos eilės 
retėja. Paskutinis laikraščio 
psl. skiriamas mirties praneši
mams. Mirusių tarpe ran
damos Prienų evang. kun. R 
Wiemeris, miręs 1980 m. lapk
ričio 30 d. ir po pusantro mėn. 
jo žmona Elena. 
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Visų apgaulių yra ta blogoji pusė, kad jos gali būti ati
dengtos; tikrumoje — visada atidengiamos, ir tada apgaudi
nėtojo padėtis pablogėja vieton pagerėjusi. 

M. D'AzegUo 

Teatrališkos, dramatiškos, tragiškos scenos vėl už
plūsta Andriaus vaizduotę. Jis atsidaro stalčių, iš
siima revolverį, apžiūri jį, pakreipia vamzdelį j save 
ir greit vėl nusuka į šalį. Mirtį nešančio įrankio pri
silietimas ji prablaivina. Jis meta revolverį ant sta
lo, sviedžia laiškus atgal į stalčių ir eina laukan 
atsikvėpti, visą tą velniavą iš savo galvos išblaškyti. 

Pro verandą jis išeina į parką, pasuka į šoninę 
alėją, jo mėgiamiausią parko vietą. Senos aukštos 
liepos, kaip gotiko pilioriai, bėga į viršų ir jungiasi 
žaliu-šakų ir lapų skliautu, pro kurį sunkiasi mėly
na dangaus šviesa. Pro kamienus įstrižai skverbiasi 
vakarų saulė, šešėliais ir prošvaistėmis mirga alėja. 
Vienišas paukštis vienodai cypauja viršūnėse. 

Pakraštyje jis randa krūmais apaugusį tvenki
nį. Žali maurai aptraukė jo vandenį ir platūs žvil
gą lapai vešliai kerojasi prie kranto. Cia turėjo 
būti baltų taurių paukščių, išdidžiųjų vandens ka
ralaičių gulbių buveinė. „Ką gi?... Galėsi būti gul
bių šėrikas..." — pasityčiojo iš jo Kristina... 

Jis eina į laukus ežia tarp nupiauto kviečių ir 
avižų baro. Prie kluono girdi, staugia kuliamoji. 
Žydai sau kuliasi. Per anksti ir per pigiai jis pardavė 
derlių. Toliau matyt geltonuoja dar nerauti linai. 
Ir tuos andai žydai nupirko. Bus bent už ką į Kau
ną nuvažiuoti. 

Žvirgžde vis dėlto neišdžiūvo, nori v .a šiemet 

buvo sausa, štai maudynių vieta — Klevų „kuror
tas" ir „pležas". Kristina čia mėgdavo pažarstyti 
smėlį, pažaisti akmenukais ir turklių dėželėmis, 
pakaitint saulėje savo lygias blauzdas, pabronzinti 
nugarą ir užsimiršusi apvalų petį iš kostiumo iš
nerti... 

Taip jis atlanko, apeina beveik visus dvaro lau
kus, išgyvendamas daug visokių atsiminimų, da
bartiniame karčios rezignacijos ir atsisveikinimo 
liūdesio fone. 

Namo jis parėjo jau temstant. Motina laukė su 
vakariene. Pasilikę vienu du, jiedu ilgai dar kal
bėjosi apie dvaro reikalus. Andrius pasakojo, kad 
Viktutė ištekės už Sargenio, kad dvarą teks pa
vesti jiems, ir jai, motinai, užrašyti ordinariją. Jis, 
Andrius, pasiieškosiąs tarnybos Kaune. Brolis Po
vilas padėsiąs, ir brolienė turinti daug pažinčių... 
Motina klausė dūsaudama ir pritardama. 

Ryt rytą, sėdęs į lineiką, jis išsiskubino į stotį. 
Vežėjas Antanas, važiuodamas per Žvirgždės tiltą, 
ir šį kartą nepraleido progos pakalbinti poną: 

— Gaila, kad pons nepastatei malūno. Sako Pa-
žvirgždės dvaro malūnas sustojo, o pas mus eitų: 
vandens gana. 

— Ir gerai, kad nepastačiau; kas čia vežtų? 
Apylinkėje malūnų pakankamai. 

— 0 Pažvirgždės ponas, sako, džiaugiasi pas
tatęs. Ans ir lektriką, sako, išvedžiojęs po visą dva
rą. Šviečia, sako, kaip dieną. Ir mašinas suka. 

— Krizė, Antanai. Būtume ir mes įsivedę. Sun
kūs laikai. Pinigų nėra. 

— O Pažvirgždės pons... 
— Tu tiek ir žinai, ką Pažvirgždės pons, — 

piktai nutraukė Andrius. — Pažvirgždės ponas bu
vo generolas. Ėmė didelę algą, o dabar ima pensiją. 
Pinigų turi, bepiga jam. 

— Bet ans ir gyvent mok, — priekaištingai 
pastebėjo Antanas. 

Į Kauną ponas Andrius atvažiavo jau vakare 
ir tą dieną jokių reikalų neketino atlikinėti. Užsisa
kęs kambarį viešbutyje, jis išėjo be tikslo pavaikš
čioti po miestą. Žingsniuodamas viduriu Laisvės 
Alėjos, jis staiga pamatė Visvydo sūnėną Juozą. 
Pasikalbėti su juo, viską žinančiu, dabar buvo ne 
pro šalį. 
. — Pone Juozai! Sveikas Tamsta! — šūktelėjo 
pasivijęs. 

— Na, poną Maleišį pats Ponas Dievas man 
siunčia, — nudžiugo tas. — Dažnokai apie Tams
tą pagalvoju. Užeikim į kavinę — paplepėsime. Sį 
kartą aš fundiju. 

Kavinėje jiedu atsisėdo nuošaliai, Juozas užsi
sakė alaus, o ponas Maleišis kavos su pyragaičiais. 
Jis buvo pasiilgęs miesto, tad godžiai žvalgėsi į mo
teris, klausė muzikos ir mąstė, kaip yra nuskriausti 
dėl to vargšai provincijos inteligentai. Juozas taip 
pat šaudė akimis po salę, charakterizavo vieną kitą 
tipą, papasakojo vieną kitą skandalingą nuotykį. 
Pagaliau pažiūrėjo į poną Maleišį sutelktu žvilgsniu 
ir tarė: 

— Iš visa ko atrodo, kad atvykai likviduotis, 
pone Andriejau? 

(Bus daugiau) 
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SPORTO VARŽYBOS BALTIMORĖJE 
Pokalbis su Rytų apygardos pirmininku Algiu Veliuona 

Baltimorės suvenyru. 
— Kalbant apie laimėtojus, ką 

jais pramatai? 
— Hmm. Sakyčiaus, kad vyru 

. . . . . . . . . I krepšiny daugiausia šansų turi 
Sekmadimo nakų vėlokai te- dabar rūpinasi sių zaidymy pra-! Chicagos Neris, jauniu krepšiny 

ko telefonu susisiekti su Algiu j vedimu Krepšinio reikalus tvar- N e w Y o r kas . Vyry tinklinį gali 
Veliuona,SALFASS Rytų apygar- Į ko Ray Vears, tinklinio — A l - ! 

dos pirmininku. Pokalbio tikslas: dona Drazdytė, plaukimo — Ar-

taip išgarsėjusi. Varžybų laimė-, džiaugtis tik mūsų tėvynės ofku-
tojus neišleisime be trofėjų ir pantas. O mes labai liūdime to-

Š.m. gegužės 15-17 dienomis Bal-
timorėje įvykstančios Siaurės Ame
rikos Lietuviu fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos sportinės var
žybos. Tokios varžybos būni di
delis įvykis net ir Chicagai, o lie
tuvių skaičium negausiai Balti
morės kolonijai tai jau nepapras
tas įvykis. . 

vydas Barzdukas ir šachmatų — 
Petras Okas. Teisėjais pasamdyti 
amerikiečiai. 

— Atrodo, kad trijų dienų 
programa vyks įvairiose vietose. 
Ar tai nesudarys keblumu iš ki
tur atvykusiems? 

—Nemanau. Penktadienio va
kare registracija ir susipažinimo 
vakaras vyks Lietuviu namuose. 
Tiesa, nakvynės suvažiavusiems 
numatytos Howard Johnson ir 
Šuality Inn moteliuose maždaug 
10 mylių atstume nuo Lietuvių 
namų, bet visai netoli nuo Ca-

kiais reiškiniais. Via turėtume su
sirūpinti šiais reikalais ir lanky
ti bei remti lietuvybės palaiky
mo renginius. 

G I E D O S PER MISIĄS 

Gegužės 10 d. 10:15 vai. ryto, 
laimėti Chicagos Neris, bet ne- j minint 30 metų Lietuvos paauko-
nurašytinas Bostonas ir Baltimo- i jimą Marijos Nekalčiausiai Sir-
rė. Motery tinklinį turėtų la imė-! džiai Sv. Petro lietuvių parapijos 
ti Clevelando 2aibas, o mergai-, bažnyčioje, So. Bostone komp. Je-
čių Chicagos Žara ar Neris. j ronimo Kačinsko dėka giedos 

— Siu žaidynių paruošiamuo- j Berkdee muzikos kolegijos kameri 
šiuose darbuose kas sukėlė dau-' nds choras. Be kitų senų meistrų 
giausia rūpesčių? Į veikalų, jis giedos lietuviškai Nau-

— Sakyčiau, kai kurių mūsų , jalio Vardas Marijos ir J. Kačinsko 
sporto klubų nerangumas ir ve - ' Velykų giesmė. 
lavimasis su registracija Kaip gi j B m ž E J J O l S V E Ž r M Ų 
galima užsakyti žaidynėms sales,. ^ 7 ^ r l A w 7 c ^ 
jei, porai savaičių belikus, dar! MINĖJIMAS 

Algirdas Veliuona, 31-jų sporto žaidy
nių Baltimorėje komiteto pirmininkas. 

Varžybų rengimo komiteto 
galva — Algis Veliuona mažai 
žinomas už Baltimorės ribų ir 
kaip ir nelinksniuojamas mūsų 
spaudoje. Tai 44 metų, duoną 
pelnąr buhalterijos profesija,pen
kių vi lkų tėvas. Gimnazijos lai
kais puikus ledo rutulio ir euro
pietiško futbolo žaidėjas, laimė
jęs už šias sporto šakas stipen
dijas aukštesnėse mokyklose. Ak
tyvus LB Baltimorės apylinkės 
valdyboje, Lietuvių namų bend
rovėje, lietuvių Sv. Alfonso para
pijoje ir Atletų klube. Baltimo
rės priemiesty — Catonsville su
organizavęs amerikiečių jaunimo 

nežinoma, kiek klubų dalyvaus, j Birželio 13 d. 6:30 vai. vakare 
Panašiai ir su rezervacijomis m o - • Sv. Petro lietuvių parapijos bažny-
teliuose. Žaidynių dienomis Bal-1 čioje So. Bostone bus atnašauja-

-u r r* n .timorėje vyks garsiosios žirgų | mos Sv Mišios už mirusius ir ken-
tonsville Commumty C o U e g e , i l e n k t y n ė S ) v a d i n a m o s Preakness, į čiančius Sibire lietuvius. Po Sv. 
kur šeštadieni vyks žaidynes, is- t a i p ^ Amerikos kėglininkų su-į Mišių salėje po minėjimo visi bus 

važiavimas, taigi visi moteliai ir pavaišinti užkandžiais, 
hoteliai jau iš anksto rezervuo-. A T T v r M , T A T r m o m w n i n 
jami, o mūsiškiai vėlinasi su re-' A U K O S T A U T O S F O N D U I 
zervacijų kortelių atsiuntimu. Tautos Fondui aukojo: dr. Jo-

— Baigiant pokalbį, ką dar 
prie sių pastabų norėtum pridė
ti? 

skyrus šachmatų turnyrą, kuris 
bus pravestas Lietuvių namuose. 
Šeštadienio vakaras vėl Lietuvių 

namuose, Mišios sekmadienį 
miesto centre esančioje liet. Sv. 
Alfonso parapijos bažnyčirje, o 
žaidynių finalai vėl Catonsville-
je. Aišku, į visas šias vietas pės
čias nenueisi, tačiau viskas maž
daug dešimties mylių spinduly. 
Kaip bebūtų, neturintiems susi
siekimo priemonių, transportaci-
ją parūpinsime. 

— Sakyk, ko į Baltimorę at-
vykstantieji sportininkai gali ti
kėtis? 

— Sportininkams, aišku, svar
biausia aikštės ir baseinai, kur 
jie varžysis. Manau, kad jie tuo 
nenusivils, nes patalpas parūpi
nome geriausias, kokias Baltimo-
ės apylinkėse galima rasti. Po sun
kių rungtynių juos linksmins 
New Yorko pramoginė grupė „Ji
nai ir Trys Gintarai". Jūrų mais -Jd o v u j Narimantui Radžiui ir 
to mėgėjus tikrai nudžiugins įvai- j n a r i a m s : Nijolei Kaltreider, Vik
rūs vėžių patiekalai, kuriais Bal- Į torui Sajauskui ir Vytautui Bra-
timorė prie Chesapeake įlankos i sauskui. Juozas Gaila 

-

BOSTONO ŽINIOS 

nas Kuodis, dr. Petras Kaladė,; 
Bronius Kruopis, Andrius Ke-j 
turakis, Teklė Bugužienė, Elena į 

— Norėčiau padėkoti Baltimo- j Juciutė, Juzė Lapšienė ir Rozali-: 
rės miesto merui už proklomaci-! j a Petronienė. 
jos išleidimą, skelbiant gegužės-
15, 16, 17 lietuvių sporto dieno- [ 9 MIL. DOL. KOMPENSACIJOS 
mis Baltimorėje. Norėčiau pade-; A ^ ^ teifimas c h ^ ^ 
fa* mūsų spaudai uz zaidymų ^ ^ ^ ^ e n _ 
garsinimą, SALFASS vadovybei, S 
ypač klevelandienčiui Algiui 
Bielskui už patarimus ir talką ir 
visam rengimo komitetui už pa
ruošiamuosius darbus, t.y. rengi
mo komiteto vicepirmininkui 
Vincui Dūliui , iždininkui Vytau
tui Dūliui, žaidynių leidinio re
daktoriui Vaclovui Laukaičiui, 
informacijos vadovei Janinai Bra-
sauskienei, dovanų ir loterijos va-

tojos Mrs. E. Tannėbaum, 46 m., 
naudai 6,5 mil. dol., o jos vyrui, 
51 m., 2.5 mil. dol. i š North-
west ligoninės už tai, kad da
rant moteriai kosmetinę nosies 
operaciją, ji prarado rankų ir 
kojų naudojimą. Rasti kalti blo
gu gydymu chirurgas dr. A. L. 
Broder ir anesteziologas dr. M. 
Rosenberg. Ligonės rankos ir 
kojos paraližuotos, ji negali 
kalbėti, tik pasukdama galvą 
gali pareikšti "taip" ir "ne". 
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S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Ii WDPA 
! Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
1 penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
; p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
j stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
į ouo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
14M AM 

f 158 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. ILL. 60628 
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S I U V A M E 

AVIES KAILINIUS 
VTfRAMS—MOTERIMS—VAIitAMS 

UŽSISAKYKITE D A B A B 
Ud geg. SI d. sutaupysite 

$40.00 IKI $00.00 
Taip pat valome avies ir odinius 

paltu. 
FAMILY F U R S COMPANY 

4171 So. Archer Ave. — 847-4027 
5107 No. Mihrauke* Ave. — 539-7955 
Atd. 10 v. r. iki 7 v. v. Sekm. 12 iki 3 v. 
Jiyiiiiiinniiiimiiiniimiiinnmiiiinimi 

CLASSIFIED ADS 
AiLsCl^LL-AM!A)L5> 

1 10% — 20% — 30% pigiau mokčatt 
1 už apdraudę nuo ugnies ir automo

bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I 
3208 y 2 W e s t 95 th Street 

Telef. G A 4-8654 

HJOLP VVANTED V Y B A I 

Šilk ScreenShop 
N E E D F R A M E M A K E B . 

Mušt operate table saw & read 
tapė measurer. 

N A M U A P Š I L D Y M A S 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 
j ~ """ """"' 'į "_ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
Įvairių prekių pasir inkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSAfOS P A R C E L S EXPRESf 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllllllllllllllllllillllllltilllilllllllllll 

Tel. — 476-6898 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISMJOM. 3-jų KAMBARIŲ BUTAS, 
2-rne ^ukšte. Brighton Parke. Skam
bint y. 4 vai. popiet. Tel 376-0444. 

į ISNUOM. 4 kambarių butas Brighton 
Parke. Vienam asmeniui arba porai. 

Teirautis tel. — YA 7-2733 

B M A L I S I A T I 

WISCONSIN 2EMĖS SKLYPAS, 120 
mylių nuo Chicagos, apie 2 /2 akro 
ant kalno prie Koshkonong ežero, ap-

I augęs ąžuolais ir vaismedžiais. Inves-
' tavimui ar s; :ymui. Gali bū t i pada

lintas j 4 arba 8 sklypus, Pasiteiruati 
skar binkite 3<*5—747-2875. 

% • • • • • < 

V A L O M E 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

Tel — RE 7-5168 
•-••-•-•-• M M I M > *-*-* <n 

DĖMESIO K N Y G Ų 
MYLĖTOJAMS! 

APMĄSTYMAI PO LAISVĖS 
VARPO KONCERTO 

tų, savas ir mielas solistas, savas 
alcompaniatorius, dviejų muzi!kos 
aukštųjų mokykla personalas atli-

t , • , 1981 m. balandžio 26 d. So. j ko lietuvių kompozitorių kurinius. 
futbolo (europietJSKop) lygą, ^ ^ . ^ ^ ^ r a d v a - !

 Ju)k tai reta, kad svetimieji mumis 
kurioje jo vadovybėje žaidžia, a—jsas. « T „:^.^. « » _>__ ....... ™ >... - , .... 
daugiau kaip 500 jaunuolių tarp 
jų ir jo du sūnūs, pasi-rymėję re
kordiniais įmuštų įvarčiu skai
čiais. N u o jo ir sūnų neatsilieka 
ir žmona: Amerikos italė, išmo
kusi lietuviškai, nepamainoma 
Malūno ir Aro tautiniu šokiu 
grupių šokėja, o dukterys šoka 
Kalvelio grupėje. Nenuostabu, 

landėlės "Laisvės Varpas" pava- j domisi. Tik, deja, uždangai nusi 
sarinis koncertas. Koncerto rengi-! leidus ir pažvelgus į salę, vėsus 
mo data per visus laikraščius <bu- j šešėlis verčia susimąstyti, 
vo pradėta skelbti prieš 4 ar dau- j a u 27-ri metai, kai oro ban
giau mėnesių. Ir štai koncerto g o m i s skamba Laisvės Varpas, 
diena. Diena graži ir saulėta. • garsindamas 3aetuvi5ką žodį, lie-
Koncertas prasideda punktualiai t u v i § ! c a d a i n a > lietuvių kompozi-
3-čią vailandą. Solistas Benedik- j toriu tarinius, ^ ieškodamas 
tas Povrlavifius, akompanuo-, n a u j u ^ ^ talentu, bet neuž-

kad tokioj aktyvioj šeimoj su Al- J S ^ r l F Ž Ž 1 ̂ ^ \ mirsdamas ir vyresniųjų- D u 
giu Veliuona pavvko telefonu su- | * * ? £ J \ £ S l £ ! k a r t U S į m 8 t U S : «" r v a 3 a , i i r ^ ^ t 
sisiekti tik apie \ idumaktį . ^ J į % ? ? " ? ? 2 ' n į L V ' v e d ė j a s *— V i š S n i s 

- Sakyk, Algi, kaip įvyko, kad 1 " " J į * " S l l t a ! * £ p l ° J 1 . m a K * P 8 ^ 3 m u m s P° * * » « " * ^ ^~ 
Baltimorei, tokiam s i S į f i i r . S Į memninka, Scenon 4ema j g i o k u l t { i r i n i ^ ^ T a i ^ ^ 
teko garbė ruošti Šias varžybas?l f ^ " * " ^ ° l e g l l 0 S n f ^ i " * * i lietuvybės palaikymą. 
Kiek žinau, tavo vadovaujama^- k f n s e r v a J w , J o s *??*> ^ 'Tokie renginiai yra k a m ir kul-
apygarda Baltimorėje merengė i S 5 ^ w s u d ^ r t a s ^ ^ ': « « * mgaW*. © « susimąstyme 

S J I - Z Mathew Marvuglio — fleita, Ste-1 g ^ l f S d n i šešėliai: kur esame, 
ve Dzienkonski — klarnetas, Ma- k u r didžioji dalis lietuviu visuo-
ry R Dollard — smoidkas, Paul menės, jei salėje daug tuščiu vie-
Tufilis —viola ir Pier Belperon 
— violenčelė. Kvintetas atlieka 

net Rytinio pakraščio žaidynių. 
— Teisybė, kad Baltimorėje 

nerengėme Rytinio pakraščio žai
dynių, nes mūsų miestas ne
patogioje vietoje, palyginus pa
vyzdžiui su New Yorku, tačiau 
kai žaidynės ruošiamos visos 
Amerikos mastu, tai didelio skir- j 
tumo nėra, nes kur beruoštum, 

tu?Taip ir kyla klausimas: Stasy, 
Jonai, Jurgi, Broniau ir t. t., 'kur 

Juliaus Gaidelio kvintetą — Mo-, j ^ esAte? fa ^ privačiuose pasi 
derato, Adagio, Allegro. Juos pa- kalbėjimuose esame lietuvybės 
keičia sol. B. PovilaviČius su Fr. | myfiėtojai, lietuviško žodžio, lie-
Schuberto kuriniais: Palydovas, j ̂ y kultūros nešėjai ir puoselė-
GalI ir rimtis ir Buvimas. Kaip t o j a i ? K a ž i n į a s i r : k a ž i n k u r ^ 
kvintetui, taip ir solistui nesigaili- netvarkoje, kad mūsų salės tuš-
5113 Plojimų ^ja Gal tai rengėju kaltė? O. gal 

Po 15 min pertraukos J. Ka-, tai mūsų atbukimas savajam gim-
orės, Philadplphijos, Washing-1 činsko "Lietuviškas trio" — Sku-1 tajam žodžiui, savatjai kultūrai? 

tono lietuviu jaunimo tarpe. Pri- i dučiai, Rauda ir Sutartinė. Atlie- i Juk tokie, kaip šis renginys, yra 
tarimas tam iš ŠALFASS vado- '.ka M. Mavuglio, S. Dziendconski Į ne vien mūsų pasiklausymiM, bet 
vybės buvo gautas prieš metus, Į i r P-Tuliis. Po 50 V.Bakšio "Lirian taip pat to žodžio radijo bango-

vistiek kam nors bus nepatogu 
Žaidynes vykdyti Baltimorėje bu
vo mano noras, kad sukėlus di
desnį susidomėjimą sportu Balti-

o galutinis sutikimas pereitų mo
tų gruodžio mėnesį. 

— Kokiose sporto šakose bus 
varžomasi, kas varžybas praves, 
kas joms vadovaus, teisėjaus ir 
U.? 

— Varžybose numatyta: krep-
?inis vyru A ir B klasėse ir jau
niu A, B, C klasėse, moterų ir mer
gaičių tinklinis, šachmatu turny
ras ir plaukimas. Tarp kitko, 
plaukimo varžybose dalyvaus ne
tik lietuviai, bet ir kiti pabaltie-
čiai. Visoms šioms sporto Šakoms 
vadovaus SALFASS pakviesti va 

Trio" atflieka M. Marvuglio, S.. į mis palaikymui 
Dzienkonski ir M. E. Dollard ir, Tuo pačiu lafflcu vyko antro 
J. Kačinsko "Lietuvoje" atlieka: į aukšto salėje dari Alfonso Dar-
M. Marvuglio, M E. Dollard, P. Į gio dviejų dienu meno paroda, 
Tullis ir P. Bei pero. Kvintetą vėl 
pakeičia sol. B PovilaviČius ir 
komp J. Kačinskas. Jie atlieka: 
Baladė iš "Mefistofele" — A. Boi-
to, Don Carlo —G. Verdi IT Non 

Teko matyti, kad aplankę parodą 
nesikėlė i viršų į trečio aukšto sa
lę, kur turėjo prasidėti koncer
tas, o vyko namo ar kur nors ki
tur. Skaudus klausimas, bet ne-

piu andrai — W. A. Mozart. II-; randame atsakymo kodėfl? Visa-
giems plojimams nenutilstant, jie ; da sakėme, kad geras gyvenimas 
dar atlieka: Teka žvaigždės, Bėjo'gadina žmones, ar nebus ir šiuo 
mergaitė ir Dar vieną dainą. | atveju? 

Visus menininkus publika la-, Bostonas su apylinkėmis yra 
baj šiltai sutiko ir išlydėjo ilgais | didelė rietuvių kolonija, o mes 

dovai, bet mes čia Baltimorėje plojimais. .jaoi nebepajėgiame užpildyti tų 
turime savo žmones, kurie jau I Ir, rodos, ko daugiau bereikė-1 nedideliu savo saHų. T u o gali 

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa 
lengvinti savo skai tytojams įsigyti vertingų knycų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvairių knygų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą siuntinio nu
merį, mokėsite s u persiuntimu tik $13.00, kai knygų 
originali kaina y r a dviguba. 

S I U N T I N Y S N R . 6 

VIDURNAKČIO VARGONAI. C Grincevieius. 132 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus. 176 psl. 
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. M. Springbom. 198 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ. Jurgis Gliaudą. 218 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukoševičius. 232 psl. 
AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gruodis. 70 psl. 
BENAMIAI. J. Mikelionis. 216 psl. 
MĖLYNA SUKNELĖ. Bronius Daubaras. 154 psl. 
DŽIAUKIS GYVENIMU. O. Swett Marden. 172 psk 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ. Jonas Gailius. 128 psl. 
ŽIOBRIAI PLAUKIA Juozas Švaistas. 234 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr. S. Aliūnas. 88 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 7 

P O DAMOKLO K A R D U . A. Kairys. Premijuotas romanas . 
224 psl. 

PENKTIEJI METAI. Kipras Bielinis. Revoliucinio sąjūdžio 
sl inktis ir padariniai . 592 psl. Kieti viršeliai. 

JUOZAS PAUTTENIS. I g n a s Šlapelis. Didelio formato. Kieti 
viršeliai. 

V I N C A S KRĖVĖ S A V O LAIŠKUOSE. 50 psl. 
GULBĖS GIESMĖ. J o n a s Grinius. 222 psl . 
ANHELLTS. J. S lovackis . 52 psl. 
KELIONĖ PO E U R O P Ą IR ĮSPŪDŽIAI. Kun. Pr. J . 

Vaitukaitis. 185 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 8 

MANO P A S A U L Ė Ž I Ū R A . Kultūrininkų pas i sakymų rinki
nys . Red. dr. J . Prunskis. 352 psl. 

A N N A K A R E N I N A . N . Tolstojus. I, II ir III, IV d. 
UŽ SPYGLIUOTŲ V I E L Ų . A. Gervydas. 222 psl. 
ŽMONIJOS Ū K I M A S ŠVENTO J O N O APREIŠKIMO 

KNYGOJE. V y t a u t a s J. Bagdonavič ius . 406 psl. 
V I E N A P A S A U L Y J E . Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma

n a s , 242 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 9 

VARGDIENIAI. Victor Hugo. I, II, III, IV ir V d. 
CHICAGOS L I E T U V I Ų METRAŠTIS. A. Vilainis-Šidlaus-

kas . 244 psl. 
TOS PAČIOS M O T I N O S S Ū N Ū S . Pranas Dom. Girdžius. 

172 psl. 
MOTINA IR M O K Y T O J A Šv. Tėvas J o n a s XXIII. Encikli

ka. 116 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 1 0 

NUSIKALTIMAS IR B A U S M Ė . F. M. Dostojevskis I II ir 
III d. ' * 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGIJA, I d. Red. B. 
Brazdžionis ir B. Babrauskas. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd S t 
ChicagJ, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centu 
valstijos mokesčio. 

!:UHIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII|||||| 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsi. ūvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
Illlllllllllllllllillllllllllllllllflllilllllllllllll 

SIUNTINIAI 1 UETUVJjT 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, teL 927-5980 

llllllllllllllfllllllllllllflllimillllllllllllllll 

M. A. i I M R U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat da romi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai . 
:ltllinillllllllllllHnilHIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIII 

miiiMiiiiiHiiiiiiHiiiiiiimiimiiiiiimim 

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

Apdraustas perkraustyrnas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376 - 1882 arba 376-5996 

iiiiimimiiiiiiiiiiuiiiimiuuiiuiiiiiiiiifii 

MuiiiiiimriiHiimiiiiiiitimiiiitiiiimiiiit 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
vSs ir vonios kabinetai. Keramikos ir 

kt plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
•iiiiinmniiiiiininiiiniHiiiiiuiimtinuHi 

iiiiiiiiiiiiiiiii mmitimiiimmiii; 11 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimo* 

Draudimai — Valdymai 

INCOME TAX 
Notar iatM — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Ave. - 778-2233 
HIHHlUMIi|HIMIt;iHrll-l"""""«"iMUlU 

3-jų butų mur. Evanstone. 20 metų. 
Gražiai islaikyas. Arti ligoninių ir 
universitetų. $130,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Nctary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 43^-7878 ar 830-55T8 

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

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

iimiiiiifiiiiiimiiiimimmmiuimimiim 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo vaUnda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Ii WEVD S t o t i e 
S iki 9 vai. rakaro 

Kas SoStalienJ 
N'ew Torke nuo 
97.9 meg. FM. 

Direkt DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driv* 

Watchung, N. J. 07000 
T«L — (201) 75S-5«30 

> riiiiiiuiiMiiiiiiiur • Miniu: 1111111111111 

.iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiu 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA M I C 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
f ikacijos bylos apžvalga. Gene
ral inės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

K a i n a su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE. 

Illlllllllllllliiuillllllllllllllllllllllllllllliu 
itiiiiiiiiiifiiiiiiiifiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiitmn 

T H E F0RTY YEARS 
0 F D f R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
{ anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevifhis 
Minkštais virSeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4515 W. 6 3 St, 

Chicago, m. 60629 

mmiHiHHHiiiHinimiiiiiiiiiimiiiiiiiiui 

Proi. Dr. Br. Povilaitis 

Žemės Okio Akademija 
— o — 

Tai trumpa istorija apie Žemės 
Okio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chicago, VL 60629 

IIIIIIlMKIIIIIIHIIIIlIflIlIlIlIlIHIUIIMUIIIMl 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 
IIIIIIIIIIItUIIItlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIUIL 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

nos yra visiems prieinamos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

< 



K U L T Ū R O S T A R Y B O S 
1 9 8 0 L A U R E A T A I : 

Poetas KAZYS BRADŪNAS 
Rež. akt. DALILA MACKIELIENE 
Komp. ALFONSAS MIKULSKIS 
Dail. VIKTORAS VIZGIRDAS 
Rašyt. A. LANDSBERGIS 
Povilas A. MAŽEIKA 

I JAV LB Kultūros Tarybos Pirmoji Premijų Švente 
Maloniai visus kviečiame susitikti su mūšy kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu j 

lietuvių kultūra. 
JAV LB KULTOROS TARYBA 

Gegužės 17 diena, sekmadienį, 

4 valandą popiet 

develando Lietuvių Namuose 

S77 East 185th Street 

SIBIRO KANKINIUI IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN 
A. a. Praną Kiasnicką palaidojus 

Vincentas Liulevičius 
(Tęsinys) 

Kai Pranas grįždavo atostogų į I PV nei prieš raudonąjį okupan 
tėviškę, jo tenoras girdėdavosi ne ta^ neapgailestavo savo praeities 
tik gyvename name, bet jo dai- i 'klaidų", neatsisakė savo religi-
nos girdėjosi sode, paežeryje,, nixi n e i tautiniŲ įsitikinimų, o li-

l kalbinau, kaip pensininką, stoti į: dirbo sunkius darbus fabrike, bet j kpt. J. Truškūnas amžinai atsis- Marijos Gimimo bažnyčioje ir 
' dvasinę tarnybą — tapti diako- j savo ir žmonos didelėmis pastan- Į kyrė nuo šeimos ir lietuvišku oi- į kan. V. Zatkarausko pamokslo ve
nų ar kunigu. Jis man atasakė: jei gomis išleido į mokslus ir gyve- ganizacijų, kuriose gis nuošir- • lionio palaikai buvo palydėti į 
būtu jaunesnis, pasirinktų mano , nimui paruošė dukrą ir sūnų. Ir I džiai darbavosi, ypač Vilniaus ; Šv. Kazimiero liet. kapines su tau 
darbą, atseit taptų kunigu. jpats sau buvo susitvarkęs gyven-

Gimnazijoje velionis mane ža- Į ti ramias pensininko dienas. Tik 

ypač ant piliakalnio, kai jis ten 
atsidurdavo (AA). Ypatingai mė
go dainuoti liaudies dainas. Net 
ir peržengęs 70 metų dar įdaina
vo keletą juostelių ir atsiuntė sa
vo broliui pasigėrėti liaudies dai
nomis (SK). Jo jauniausioji se
suo pasakoja: "Atsimenu 1932 m 

Pranas nesulaužė savo princi- vėj° savo tvirtu nusistatymu, są-; liga ir mirtis greičiau viską nu-
! moningu religingumu, tvarkin- į traukė, negu buvo numatyta. 
gumų ir sumanumu ateitininkui Po kraujo išsiliejimo smegeny-
veikloje" (KJS). f se ilgokai teko gulėti Šv. Kryžiaus 

Pranas buvo užgrūdintas lie-! ligoninėje, o paskiau gydytis šei-
tuvis patriotas, gilus katalikas, vi mos priežiūroje. ko ištikimas savo gyvenimo ide

alams — Dievui ir Tėvynei (SK) są gyvenimą ateitininkas, krikš
čionis demokratas, bekompromi-
sinis principų žmogus (SK). 

Prano bendradarbis Ilsėkis brangusis Pranai, savo 
numylėtos Lietuvos žemėje, tiek 

Bet sveikata negrįžo, ir a. a. 

1 krašto lietuvių sąjungoje, Dzūkų' tinėmis tradicijomis, karstą pri-
draugijoje, Ramovėje, Šiauliuose j dengiant Tautine vėliava, kuri 
ir kt. 

Su žmonėmis a. a. J. Truškū
nas buvo visuomet nuoširdus ir 
llinksmas, šeimoje tikras tėvas ir 
senelis. Jo pasiges lietuviškos or
ganizacijos ir šeima. 

Po gedulingų pamaldų Šv M. 

vėliau buvo atiduota jo žmonai 
Irenai Truškūnienei, jo gyveni
mo nuo 1936 m. palydovei. 

Ilsėkis ramybėje ir amžinoje 
šviesoje Amerikos žemėje. 

Np, 

Pabaigą 
Vienas 

rašo: "Buvo padorus, linksmas 
žmogus. Mėgo dainuoti. Gerai ži vargęs, tiek kentėjęs, tiek skaus 
no^° t e i s ę ' k a iP i r kiekvieną, dar- į mo ir neteisybės pakėlęs, niekada j 

vasaros naktį, pilna mėnesiena bu b ą ' ^r}° j J s imdavosi. Tiesmu- j okupantui nenusilenkęs. Tu nors 
vo ir taip tylu. Aš su seserimi sė- k a s ' '^eto nusistatymo', nela- tiek laimingesnis už dešimtimis 
dėjau verandoje link ežero. P r a j b a i I c a m nusileidžiąs nuo savo I tūkstančių lietuvių, kurie atsigu-1 
nas buvo viršuje kambaryje. Štai j n u s i s t a t y m ų, aštraus proto, lo-: lė amžinam poilsiui svetimoje,! 
ga pasigirdo jo malonus balsas j S**85- Geros širdies" (JS). j baisiojo Sibiro žemėje. Tavo švie-
'Kukavo gegutė, džiaugias vasa
rėle'... Taip viskas gražiai suside
rino: ežeras, vasaros ramuma ir 
Prano balsas" (JM). 

Pranas pinigų negailėjo. Kiek
vienas, kuris prašė pagalbos, 
jos gaudavo. Kai kurie negraži
no skolos, tai jo vengdavo. Pra
nas tik nusijuokdavo (JM). Tur
tui nebuvo godais. Vokiečių oku
pacijos pradžioje vienas jo arti-

Vienas kunigas, su kuriuo Pra j sus pavyzdys švies Tavo artimie-1 
nas Marijampolėje buvo bendra- šiems, Tavo giminėms, draugams I 
klasis, šitaip pasakoja savo atsi- i r visiems tiems, kurie Tave pa
minimus: "Viename laiške jį pa žinojo (SK). 

A. a. kpt. J. Truškūi« prisimenant 

kusi didelius darbus savo tėvynei, 
pamažu vienas po kito keliauja 

mųjų sužinojo, kur yra jo baldai, į amžinybėn. Kovo 25 d. mirė Lie-
kuriuos bolševikai buvo nusavi 
nę, tačiau jis jų nebandė atsiim
ti. Tačiau buvo taupus. Turėjo 
jautrią širdį. Matydavo kiekvie
no giminės vargus ir nedateklius. 

Vyresnioji lietuvių karta, atfti-1 priklausomon Lietuvon stojo i ka
riuomenę. Karo mokyklą baigė 
1930 m. ir buvo pakeltas karinin-, 
ku. Dirbo kaip kulkosvaidinin-l 

tuvos kariuomenės kapitonas a kų ir kuopos vadas, 5-tojo pulko' 

Visada buvo tvarkingai, gražiai ^ 

a. Juozas Truškūnas, ilgametis'vado adjutantas. Buvo baigęs ir. 
Chicagos gyventojas, pastaruoju į aukštuosius karininkų kursus. | 
metu jau pensininkas. Palaidotas i Okupacijų metais gyveno VI-
kovo 28 d. Šv. Kazimiero kapinė-

apsirengęs. Mėgo lankyti gimi- j 
nes ir pažįstamus. 

Velionis Juozas Truškūnas bu
vo gimęs 1908 m. rugsėjo 13 d. 

Pranas mėgo lengvo tipo a r k - ! M o n i ū n Ų j ^ Joniškėlio valsčM 
liūs. Buvo jų žinovas ir į tėviškę, ĮĮ,,, | J Ų a p s k r p i n o j o karo metu 
nupirko veislinius trakėnų ir ang- j n u 0 fronto ( k a r t u s u tįv3cis i r ke

turiais broliais pasitraukė į Rusi
jos gilumą. Ten baigė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Grįžęs ne-

lų veislės arklius, kuriais švento
mis dienomis važiuodavo į bažny 
čią, pats važničiuodamas. Pra
nas sakydavo, kad jis iš tėviškės 
į Alytų nuvažiuodavo tik 5 min. 
vėliau už autobusą. 

1938 m. keliavo po Europą. 
Buvo Vokietijoje ir Šveicarijoje. 
Būdamas kelionėje pavyzdingai 
rašė kas antrą dieną atvirlaiškį tė
vams ir broliams bei seserims 
(AA). 

Pranas Krasnickas buvo griež
toje opozicijoje A. Smetonos ir 
tautininkų režimui, tačiau kai pir
momis bolševikų okupacijos die
nomis stovėdamas Laisvės alėjos 
ir Vytauto prospekto kampe, ste
bėjo rusų kariuomenės žygiavi
mą, Pranas šalia stovėjusiam 
broliui su ašaromis akyse pasakė, 
kad jis viską atiduotų, kad tik A. 
Smetona ir jo režimas vėl sugrįž-

į tų. Jis jau tada suprato, kad Lie-
" tuvos nepriklausomybė yra pra

rasta, kad Lietuva vėl turės nešti 
svetimą jungą (SK). 

Pranas buvo principo žmogus. 
Nors buvo advokatas, bet ne vi
sus kMcntus priimdavo. Pavyz
džiui, skyrybų jis nepripažino ir 
nežiūrint kaip mėgindavo jį pri
šnekinti, kad jis apsiimtų daly
vauti byloje, iis griežtai atsisa
kydavo (JM). Pats niekam nepa
taikavo ir nemėgo kitų pataikavi
mo. Kai 1943 m. vokiečiai norėjo 
paskelbti Lietuvos vyrų mobili
zaciją, jie siuntinėjo žymius lietu
vius veikėjus į provincijos mies
tus, kur būdavo sušaukiami įta
kingieji vietos lietuviai ir iš jų 
reikalaujama pasirašyti atsišau
kimą, raginantį vyrus stoti į ka
riuomenę. Alytuje į tokį susirin
kimą buvo pakviestas ir Pranas. 
Jis atsisakė pasirašyti atsišauki
mą, nes nematė prasmės lietu
viams kariauti už IlI-jt Reichą. 
Vienam tarėjui, Prane, geram 
draugui, mėginant įtikinti, kad 
diskutuoti to klausimo negalima, 
nes jie sušaukti tik pasirašyti, 
Pranas atsakė, jeigu jiems tik pa
rašas reikalingas, tai jie turėtų 
paprašyti jo darbinin 
tikrai pasirašys. 

niuje. Sukūręs šeimą su Irena 
Šmitaite, susilaukė dukters Jūra
tės ir sūnaus Kęstučio. 

Antrajai bolševikų okupacijai 
gresiant, a a. Juozas Truškūnas 
su šeima pasitraukė į Vokietiją, 
kur praleidęs žiaurias karo (pabai
gos dienas, vėliau gyveno įvairio-! 
se stovyklose. 1951 in. atvyko į j 
Ameriką pastoviau įsikurti. Čia' 

Mylimam broliui 

A. f A. PRANUI ČERŠKUI 
Lietuvoje mirus, Lietuvių Istorijos draugijos narius AN
TANĄ, M.D., ONĄ ČERŠKIENĘ, jų dukterį vTTĄ ir sū
nų dr. RAIMUNDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. PETRĖ ŠIUG2DINIENĖ 
ZTMKUTE 

Gyveno Lement, Illinois. Anksčiau gyveno Chicagoje, Brighton 
Parko apylinkėje. " 

Tragiškai žuvo automobilio nelaimėje 1981 m. gegužes 4 d., 9 
vai ryto, sulaukusi 67 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Šilalės valsčiuje. Amerikoj 
išgyveno 24 metus.. 

Pasil ik dideliame nuliūdime vyras Jonas, 2 sūnūs Richard Kopp, 
marti Jadvyga ir Adolfas Kopp, marti E velyti, 2 d.-aerys Bernar
dina, žentas Elmer Westhof, ir Juze su šeima Lietuvoje, 9 anūkai, 
Lietuvoje 4 seserys ir brolis su šeimomis ir kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė Šaulių Rinktinei, Tauragiečių klubui ir Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekarto Prasidėjimo par. bažny
čią, Brighton Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, šaunus, dukterys, marčios, žentai ir anūkai. 

Laidotu, direk*. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. LA 3-0440. 

A . f A. 
ANTANINAI SUOPIENEI mirus, 

jos vyrui VINCUI, sūnui VYTAUTUI, jo žmonai ONU
TEI ir jų šeimos artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

ALDONA IR ALGIRDAS ČAPLĖNA1 
SU ŠEIMA 

A.f A. 
ANTANINAI SUOPIENEI mirus, 

vyrui Vincui ir sūnui Vytautui su šei
ma reiškiame gilię užuojauta. 

GENOVAITĖ DOMEIKIENĖ 
JUSTINAS DĖDINAS 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU II DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ ŠAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $846. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4645 West 63rd Stotset 

Chkago, IU. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. valstijos mokesčių. 

D E 
A. f A. 

GRASILDA JADVIRŠIENE 
Mūsų mylima motina ir močiutė mirė š.m. balandžio 5 d. ir buvo 

palaidota balandžio 8 d., šv. Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, 

už šv. Mišias už velionės sielą, už pasakytą giliai prasmingą pa
mokslą ir už palydėjimą ir maldas kapinėse. 

Dėkojame sol J. Vazneliui u': giesmes bažnyčioje, gedulingų 
pamaldų metu. 

Nuoširdi mūsų padėka Liet. Dukterų D-jos narėms. Seselių Ka-
zimieriečių ir Ses. Pranciškiečių pagelbinių vienetų narėms už mal
das koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams, laidotuvių direkt S. C. Lack-
Lackawicz, visiems lankiusiems velionę koplyčioje, dalyvavusiems 
gedulingose pamaldose ir palydėjusiems ją j amžino poilsio vietą. 

Mūsų nuoširdi padėka visiems aukojusiems šv. Mišioms ir Liet 
Dukterų Draugijai, o taip pat ir pareiškusiems mums užuojautą žo
džiu, raštu ir spaudoje. 

Visiems, visiems, mūsų visų, nuoširdus ačiū. 
Liūdinti JADVIRSIŲ SEIMĄ 
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AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

, t— , , 
i jie turėtu j \ 
linką ir jis j W 

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

• — T O K S A I IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D KUHLMAN, B.S„ Tautininkai 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vii ryto iki 10 vai. vs .aro 
t •*!. ryto 9d 8J0 vaL vakare 

Tel —476-2206 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Strtet _ Ttl. GA t-7777 
Veikia nuo 7:00 vtL ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — S*v. MIKAS CESAS 
Šeštadieniai* nuo 7:00 vai ryto iki 4 vaL popiet 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. 3tabdslai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRfiS. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflert 
and pipes. Tune-nps. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvis Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-1138-3° 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Tel 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III 

REpubhc 7-1213 
Tel. 074-4410 

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO LITUANICA AVE. Tel. YArds -3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds ••191 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE. CICERO, ILL Tel. Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

1729 S HALSTED STREET Tel 22G-1344 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gegužės mėn. 6 d. i X Sąskaitybos kursai organl-
" " j zuojami Jaunimo centre ateinan-

lituanlsti-; t j pirmadienį, gegužės 11 d., 7 
vai. vak. Bus mokoma sąskai-

X Kr. Donleaičio 
nės mokyklos pradės registrą 
ciją 1981-82 mokslo metams šj i tybos ir bendrų raštinės darbų. 
šeštadienį, gegužės 9 d. nuo 9 ' Registruotis iš anksto tedef. 
vai. ryto iki 1 vai. popiet McKay 471-0811 tarp 5 ir 10 vai. vak. 

X Visuomenei pageidaujant, 
popiežiaus Jono Pauliaus II lie
tuviškai pasakyta kalba bus pa
kar to ta gegužės 7 d., ketvirta-

x Dr. Antanas Butkus, JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkas, ir jo brolis Leonas 
Butkus gegužės 2—3 d. lankėsi 

/? 
mokyklos patalpose, 6901 S. 
Fairfield Ave. 

x Konferencija 'Motinos Ma
rijos kelias" bus šį ketvirtadie
nį, gegužės 7 d.. 9 vai. ryto Jė- i Chicagoje. Dr. Butkus dalyva-j 
zuitų koplyčioje. Pirmiausia bus vo pasitarime dėl vykdomo vy-! 
šv. Mišios, po t o konferencija, resniųjų lietuvių surašinėjimo, j 

dienį Margučio radijo laidoje, j visi, kurie turi laiko, kviečiami j Posėdyje dalyvavo taip pat prof. j 
Margutis girdimas iš WNLB sto- j dalyvauti. [ dr. Regina Kulienė, Danguolė j 

§**. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 

Uteigtas Lietuvių 
3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

ties, 97.1 FM 
ryto. 

nuo 7 iki 8 vai. x Vyresniųjų lietuvių sura-, Valentinaitė i r Jonas šoliūnas. 
; šmėjimo anketas taip pat galima ; x Cyntija Bendoraitis, Christ 

X "Draugo" parengimų komi- gauti ir Margutyje (2422 W. ligoninės gailestingoji sesuo, pa-
te to narių susirinkimas bus Marąuette Rd., Chicago, EI.) 
gegužės 11 d., pirmadienį, 7 vai.; Surašinėjimą vykdo LB apylin-
vakaro Marijonų vienuolyno '• kių valdybos įgalioti asmenys 
svetainėje. Visi kviečiami da-1 Visa vyresnioji lietuvių visuo-
lyvauti. menė y r a kviečiama surašinėji-

X Pranx>nininkas Algis Di 
džiūti*, iš Kolumbijos. Pietų Ame
rikos, turėjo sunkią kojos ope
raciją vienoje Miami ligoninėje. 
A. Didžiulis jaučiasi geriau, bet 
turės ilgesnį laiką pasilikti Ame
rikoje gydytojo priežiūroje. Al
gis ir Laima Didžiuliai šiuo me
tu y ra apsistoję F o r t Lauder-
dale, Fla. 

X Dariaus-Girėno lituanisti
nės mokyklos Motinos dienos 
minėjimas vyks šeštadienį, ge
gužės 9 d., 10 vai. ry to Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Moki
niai mokyklon renkasi, kaip pa
prastai , 9 vai. ryto. Visi dėvi 
tautiniais drabužiais. Po minė
jimo mokiniai grįš į klases tęsti 
pamokų, o tėveliai kviečiami bū
tinai dalyvauti svarbiame meti
niame tėvų susirinkime. Visi 
tėveliai, o ypač mamytės ir mo
čiutės yra kviečiamos minėjime 
dalyvauti. 

X lietuvių Pensininkų gos 
narių metinis susirinkimas bus 
gegužės 12 d., antradienį. 2 vai. 
p. p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Nariai yra prašomi at
nešti ką nors į susirinkimą do
vanų paskirstymui. 

X Ingrida Bublienė. JAV L B 
Kultūros ta rybos pirmininkė, 
dalyvavo Chicagoje Lietuvių 
fondo metiniame suvažiavime 
gegužės 2 d. ir pedagogės Ali
cijos Rūgytės pagerbime gegu
žės 3 d. Greta labai prasmin
go sveikinimo A. Rūgytei ji taip 
pat įteikė mūsų pedagogei ir 
dovaną — paveikslą Kultūros 
tarybos vardu. 

x Galerijos rinktinių 1980-
1981 m. meno paroda Įvyks 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre nuo gegužes 8 d. iki 17 
d. Dalyvauja dail. V.O. Virkau, 
Pranas Gailius. 2ibuntas Mik-
šyks. Vilija Eivaitė ir kiti rink
tiniai lietuvių dailininkai, kurių 
parodos vyko 1980-81 m. laiko
tarpyje "Galerijoje" Chicagos 
miesto centre. Parodos atida
rymas bus penktadienį 
d.. 7:30 vai. vak. 

i me dalyvauti. Surašinėjimas 
' yra anoniminis ir jokios žinios 
j apie paskirus asmenis nėra re-
; gistruojamos. 

X Muzikinės popietės Ateiti
ninkų namuose organizaciniais 
reikalais rūpinasi F. Mackevi-

; čienė, M. Tamulionienė ir A. 
Prapuolenytė. Čia bus supažin-

rašė laišką, kuris buvo išspaus
dintas "Chicago Tribūne" dien
raštyje. Ji liečia moterų rūpes
čius specialiomis ligomis. Prie 
laiško įdėta i r jos nuotrauka. 

x Kostas šlapikas, Cicero, į 
111., užsisakė naujausių leidinių | 
už 40 dol. ir dar pridėjo auką. ' 
Labai ačiū. j 

x Saulius Julius Matas, To- . 
panga, Cal., pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė ir 25 dol. auką I 
lietuviškos spaudos paramai, i 
Saulių J. Matą skelbiame gar-'. 

dinta su komp. D. Lapinsko j hės prenumeratorium. Už auką | 
"Tolminkiemio kantata". Muzi- į dėkojame I 
kine popietė bus gegužės 24 d. 

x A. a. Juozas švilpauskas, 
(Sevvell), ilgametis Melrose Par
ko gyventojas, mirė gegužės 3 j 
d., palaidotas šv. Kazimiero lie-' 
tuvių kapinėse gegužės 5 d. Ve
lionis y ra dirbęs lietuvių visuo
menėje ir dalyvavęs vietos poli
tiniame gyvenime. Gimęs Ame
rikoje, turėjo apie 73 m. am
žiaus. 

x Stasė Lefldenė, West Ha-; 
ven, pratęsė prenumeratą, k a r t u , 
atsiuntė 5 dol. už kalėdines kor- j 
teles ir 10 dol. auką lietuviškos 
spaudos stiprinimui. Nuoširdus 
ačiū. 

BERŽAS 

Prie mūsų namo tėvelis paso-

150 žmonių paminėti Vasario 16 
šventės. Pradžioje sugiedojom 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 

dino beržą. Tėvelis beržą mėg- į p < m a s R R a u g a s g k a i t ė p a s k a i . 
,sta. k Jis jau išaugo į didelį m e 

Beržo liemuo baltas ir vie
tą. Buvo perskaityta Floridos 
Gubernatoriaus Bob p r a h a m 
proklamacija ir County Commis-
sioner's. Programoje buvo lie

t u v i š k u eilėraščių, kuriuos vai-
kad is jo bėgtų saldus v a n d u o ^ d e ^ l a m a v o M d e k l a m a v a u 
- s u l a . Maciau Chardone, ka ip J o n o M i n e l .< vasa r io 16" ir 
tok:ą sulą ima is klevų. Paskiau; N e m u n ė l i o <T o l i už jūrų 

tomis yra juodi brūkšniai. Apie 
beržą daug girdėjau. Anksti 
pavasarį pragręžia jo liemenį, 

: tą sulą tokiuose nameliuose kai- i 
j tina. kad vanduo išgaruotų, 
j Lieka tirštas, labai saldus siru-
; pas. Ten galima pirkti klevų 
j sirupo. Mano brolis norėjo p ra -
I gręžti beržą, bet tėvelis neleido, 
i liepė palaukti, kol jis labai Ga
idelis užaugs. 

Vija Bublytė, 
Clevelando Mūsų žingsniai. 

"Vaikų pasaulyje". 
į 

VELYKOS 

Velykų rytą prieš saulės t e - ' 

m a n ų . 
Šiandien ta rnavau šv. Mi

šioms, kurios buvo laikomos 
Vasario 16 proga. 

U ž eilėraščių deklamavimą 
jaunimas gavo saldainių. 

Tomas Valodka, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

m-los neakyvaizdinio kurso 
mokinys. 

Radeckis 
Generolas Josef 

i Lietuviška sodyba. 

PASLAPTINGI BALSAI 
MIŠKE 

Buvo šviesi naktis . 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PERŠOVĖ POLICININKĄ 
Banditas peršovė veidą poli

cininko J. Runion, 24 m., kai jis 
atskubėjo prie 7-Eleven krau
tuvės Streaimvood priemiesty, ėjo miško takeliu giliai alsuo- laisvės yra kaip paukštelis už-įsikėlė. Norint pamatyti šokan-
kur vyko apiplėšimas. Naudo- dama gaivalingu pavasario oru. Į darytas narvelyje. Aš manau,, čią saulę, reikia pasižiūrėti, ka i j 

Radetzky, 
kėjimą reikia visam nusiplauti,! (1766-1858) žymus koriuome-
tai nebus nei vočių, nei skau- i nės didvyris, ištarnavo Austrijos 
dūlių. (Veliuona). I kariuomenėje 72 metus. 

j Kad didesnis užaugtum, rei-
!kia Velykų pirmą dieną, lietui 
: lyjant, kurį laiką vienplaukiam 
• lietuje pastovėti. (Veliuona). 
; Antrą Velykų dieną pilamas 
! miegančiam pašonėn vanduo. 

•j Apipiltas tur i duoti kiaušinių 
!tam, kas jį apipylė. 

riais darbeliais. Broliai ir sese 
j rys, kurie žaidžia su tavim. 

Laisvė. — Laisvė yra labai j Saulė Velykų rytą šokinėja, r anda aukso. 
Petronėlė; svarbi žmogui, nes žmogus be I iš džiaugsmo, kad Kristus pr i - Į 

Aukso paukštis 
Gvajanoje y ra paukštis vadi

namas aukso paukščiu (Gold 
Bi rd) . Jį ta ip vadina dėl to, 
kad jis laikosi prie aukso ka
syklų. Aukso ieškotojai jį la
bai seka, nes tose apylinkėse 

jant policijos šunis, per pusant
ros valandos buvo surasti įta-

i riamieji: D. Grines, 20 m., ir ki-
!tas — 16 m. jaunuolis, pasislė-
| pę sąšlavų dėžėse, apie 200 jar-
' dų nuo nusikaltimo vietos. 

LENKŲ PAP,\DAS 
Tūkstančiai lenkų gegužės 2 j jo sužinoti, kas sakė jos vardą, j pasako žmonėms kada ir ką val-

d. paradavo Chicagos miesto ' Besekant paslaptingus balsus,! gyti, į ką tikėti, kada atsigulti 
centre su orkestrais, gyvaisiais Į pamatė nameliuką. Kaip tik i š ; ir atsikelti, kur eiti ir kur neiti, 
paveikslais, minėdami Lenkijos į t o namuko sklido paslaptingieji 
konstitucijos dieną. Dalyvavo į balsai. 

Nameliukas buvo tamsus ir 
apleistas, tačiau durys buvo lykų 
praviros. Petronėlė įžengė į vi-Įmyli 

Nepatikėjo 
Motina ba ra sūnų: 
— Vaikeli, argi gražu į savo Staiga iš už medžių pasigir- j kad visas pasaulis turėtų būti einama aplink bažnyčią. (Ro

do duslūs balsai. J i jau buvo; laisvas, kad niekas nieko neval-| kiškis), 
benueinanti, kai jos ausis pasie- j dytų. Tiesą pasakius, turi būti! 
kė jos pačios pavardė. Kažkas i taisyklių, kurios valdytų pašau- j TAUTOS ŠVENTĖS 
vidury miško slaptai apie ją • lį, nes be jų visas pasaulis save' MINfcJIMAS 
kalbėjo! I užmuštų arba apiplėštų. Bet! 

Nužengusi nuo kelio, atsar- j ir taisyklių negali būti per daug. j V a s a n o mėn. 14 d., 2 vai. po j — Bet a r tu, mamyte, būtum 
giai sėlino balsų link. Ji nore-i Taip dabar yra Rusijoje; jie I P^tų Juno Beach susirinko apie! geriau pataikiusi? 

j draugą mesti akmenį? 
1 — Bet, mamyte, jis pirmas 
j metė. 

— Tai tada reikėjo mane pa-
! šaukti , o ne mesti. 

ir gub. Thompson. 
CHICAGA MAŽĖJA 

Netekusi skerdyklų, geležin-

X Vida Urbaitė, lankanti 
Finley Junior High school talen
tingų mokinių klasę, modolių ir 
plakatu konkurse už projektą 
apie Lietuvą laimėjo pirmąją 
vietą. Vida taip pat sėkmingai kelio mazgui siaurėjant, Chicaga, 
mokosi Dariaus-Girėno lituanis- kaip skelbia aldermanas D. 
tinės mokyklos VII skyriuje ir Simpson, per metus netenka 
yra viena gabiausių baleto mo- į 25.000 tarnybų. 12,500 butų ir 
kyklos mokinių. { apie 60,000 žmonių. 

x Lemento lituanistinės mo- 8 TAUTINIAI FESTIVALIAI 
Chicagos pietvakariuose nuo 

birželio 6 iki 28 d. merės J. Byr-
ne pageidavimu bus įvairiose vie-

X M. Noreikienė — Gift Par-
cels to Lithuania — praneša 
suinteresuotiems asmenims kad 
dabar siunčiame maisto siunti
nius į Lenkiją iš Europos san
dėlių. Siuntinių pasirinkimas di
delis, kainos labai prieinamos, 
produktai geri ir naudingi. Dėi 
informacijų skambinti 925-2787. 
Adr. : 26(18 W. 69 St., Chicago. 
m . 60629. (sk.). 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet. adr . : 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189-
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai . Baterryos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai . Robert Stens-
land & Associa tes 950 Lake 
St., Oak Park, m . Atdara tik 
pirmad., ketvir tad. ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

y Dengiame ir taisome visu 
rūšių stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skamb-.nkite Arvydui Kielai 
tel. 434-9655 arba 737-1717. 

(sk.) 

kyklos balius gegužės 2 d. labai 
pasisekė. Rasos šoliūnaitės va
dovaujama "Spindulio" jaunųjų 

geg. 8 vaidintojų grupė atliko jos pa-
(pr.) ruoštą humoristinę "I Lemonti ' 

"operą". Į vaišes atsilankė PLB 
pirm. Vyt. Kamantas ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė. 

Tai j au per daug taisyklių. 
Dievas. — Dievas žmogui yra 

svarbiausias iš visų paminėtų da. j ti 
J is mus globoja, maitina, j vienoje eilėje būtų po 5 mone-

ir padeda mums patekti: tag (io taškų) . 
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* i Parašykite, kur šie sutvėri-
Dvidešimt penkias monetas j m a i gyvena ir kaip vadinasi jų 

(po 1 centą) renkalinga išdėsty-į namai lietuviškai. Už kiekvieną 
, dvylika eilių taip, kad kiek-1 teisingą atsakymą gausite po 

vieną tašką. 1) Paukštis, 2) 

n. 
(Žiūrėkite brėžinį). Brūkšne-

di;. Jai įėjus, durys pačios užsi-1 pas jį į dangų. 
trenkė. Petronėlė krūptelėjo i r | Mes į Dievą tikime. Tikime, 
ją apėmė baimė, tačiau užsis- kad Dievo Sūnus atėjo ant že- , „ , .. ., ,. 
pyrė ištirti, kas vis kartojo j o S | m ė s , buvo nukankintas ir pa- hl* v l e t o j e l™*y*lte reikalingas 
vardą. Dabar balsai labai aiš- laidotas, trečią dieną atsikėlė iš 
kiai girdėjosi. J i pradėjo lipti j numirusių. 
laiptais į antrą aukštą. 

— Kas ten? -
šuktelėjo. 

— Ateik, Petronėle, ateik, — 
tose suorganizuoti 8 tautiniai į ji išgirdo. 
festivaliai: meksikiečių, portori- į Įėjusi į vieną kambarį, apsi-
kiečių, lenkų, žydų, italų, grai-!dairė. Nieko nebuvo. Įėjo į 
kų, azijiečių ir juodukų. Lietu- j kitą kamabrį. 

Trumpai sakant, visi šie da-
ji nedrąsiai | lykai yra svarbūs žmogui. 

Paulius Bindokas, 
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. 

mokinys. 

i raides, kad su skiemeniu S E 
j sudarytų lietuvių kalboje var to-
I jamą žodį. Tų pačių žodžių 
i negalima kartoti . (10 taškų) . 

I 

x L- K. B. Kronikoms Leisti 
sąjungos valdyba yra dėkinga 
surengto koncerto proga Kroni
kų leidimui paremti aukoju
siems asmenims: Baliui Pakš
tui, dr. Kaziui Ambrozaičiui. Al
giui Liepinaičiui, Jonui Kaunui, 
E. Paskočimienei. kapit. Krišto-
paičiui ir ypač solistams Vaclo
vui ir Margaritai Momkams, pa
aukojusiems savo to vakaro ho
norarą, (pr.). 

x Muz. A. Vasaitis akompo-
mios solistams tradiciniame Dzū
kų baliuje gegužės 16 d. Jaunimo i 
centre. Staliukus rezervuoti 
telef. 925-9159 arba 927-5980., 

(pr.). 
X Antras Kaimas dar tik vie

ną savaitgalį pasirodys su šian- j 
dien taip reto humoro progra
ma. Pfayhouse saJpje, 2515 W. 
69 St... gegužės 9—10 dienomis, j 

18 vai. vak.: sekmad. — 6 vai. I 
j vai. Rezervacijos būtinos — 
434-7004 arba 422-4288. 

(pr.). i 

vių festivalio nenumatyta. 

iŠ PERU l CHICAGA 
Spauda susekė, kad iš Peru 

— Ar y ra kas t e n ? — vėl šūk 
telėjo. 

Staiga pajuto, kad 

MANO VARDAS DARIUS 

kokaino narkotikai net lėktuvais ; S t ™ & * nV^rOS: , G r d t a p " 
< sisuko ir siaubo apimta supra-gabenami į Chicagą. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

to, jog tai jos gyvenimo pasku 
tinė valandėlė. 

Vos keletai minučių praėjus, i 
1 tuo pačiu mišku ėjo berniukas. I 
j Pro nameliuko langus žvilg- 1 
terėjo bjaurios akys ir pasigir 
do duslus balsas: 

i — Petrai ! Pe t r a i ! Ateik! 
I 

Algis Petronis, 

Gegužės 6 d. 
1697 m. britai kolonistai įkū

rė Trejybės Bažnyčią New 
Yorke. 

1861 m. Arkansas pasitraukė! Bostono lit. m-los 5 kl. mokinys 
iš Jungtinių Valstybių. 

1889 m. oficialiai atidarytas 
Eifelio bokštas Paryžiuje. 

1910 m. baigėsi Anglijos ka
ralių Edvardų epocha su Ed
vardo Vi l i mirtimi. 

1937 m. vokiečių dirižablis 
"Hindenburg" sprogo prie Lake-
hurst, New Jersey valstijoje. 
Žuvo 36 keleiviai. 

"Švilpukas". 

KAS YRA S M O G I ! 
SVARBIAUSIA PASAULYJE 

Mano manymu, žmogui yra 
svarbiausia šie dalykai : Die
vas, šeima ir laisvė. 

šeima. — Šeima žmogui yra 
labai svarbi, nes šeimoje visi 

Vienas iš mūsų žymių didvy
rių turėjo vardą Darius — "Da-

k a ž k a s ! r u i s * r Girėnas". Mano mama 
ir močiutė kartais mane vadi
na Dariukas. 

Darius yra istorinis vardas, 
nes senovėje vienas Persijos ka
ralius vadinosi Darius. Vieną 
vasarą Romuvos skautų stovyk-

i loj buvo skautas vytis, vardu 
i Darius. 
> Anglų kalboje mano vardas 
sakosi Doran. Tai yra graikų 
kilmės vardas — jis reiškia ne
žinomasis. Man labai nepatinka, 
kad mano rusų kalbos mokytoja 
nemoka teisingai tart i mano 
vardo. 

Kai aš losiu "soccer" su savo 
klasės draugais prieš kitas mo
kyklas, mano draugai mane va
dina mano pavarde "Ross". 
Man geriausiai patinka, kai ma
ne lietuviškai vadina "Darius", 
o ne angliškai "Doran"'. 
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m 
(Žiūrėkite piešinį). Jei teisin

gai atspėsite daiktų pavadini
mus, tai iš pirmųjų raidžių galė
site sužinoti Lietuvos miesto 
pavadinimą. Parašykite to mie
sto vardą. (5 ta ikai) . 

Arklys, 3) Eskimas. 4) Kara
lius. 5 Indėnas. 6) Avis. 7) 
Suo. 8 Karvė. 9) Kiaulė. 10) 
Liūtas . 

V. 
Paaiškinkite, ką reiškia žodis 

Ba ra s? (Ne pavardė, o moks
linė reikšmė). (5 taškai ) . 
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ATSAKYMAI 

I. Pirmiausia reikia nuimti t ą 
degtuką, kuris y r a šalia skait
mens 6. 

H. Pasakų pavadinimai: 1) 
Gražudė ir žvėris. 2) Auksinė 
žąsis. 3) Miegančioji gražuolė. 
4) žvejas ir jo žmona. 5) Snie
guolė ir septyni nykštukai. 6) 

i Pr incas Varlė. 
I I H Patar lė : Kat rą pirštą 
j pjausi, tas skaudės. 

D7. žiūrėkite brėžinį. 

j tave myli, saugoja ir rūpinasi 
1976 m. žemės drebėjimo me- Į tavimi. Mamytė, kuri mielai 

tu šiaurės rytų Italijoje žuvo j prižiūri savo vaikučius. Tėve-
beveik 1,000 žmonių. ] lis, kuris padeda mums su jvai-

Darius Ross, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. Kanada. "Mūsų 
pasaulis". 
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V. Prielinksniu i i su kilmi
ninku gali būti reiškiama t ik 

i antrininkė sakinio dalis. Taigi 
Į sakinyje y ra antrininkė sakinio 

dalis, sakinyg — išplėstinis. 


