
-i.. t w r v z. ̂  *i 
REFERENCE DSPA.IT^E 
SE^lALS D1V1S! I 

. D.C. 20025 

• 713 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE: (312) 585-9500 

VoL LXXin Kaina 20 c 

S.O.S. PASAULI! 

TREČIADIENIS — WEDNESDAY, BIRŽELIS — J U N E 13, 1979 Nr. 137 

(Tęsinys) 
Mokslinės praktinės konferencijos i 
„Rusų kalba — TSSR draugystės j 

ir bendradarbiavimo kalba" 
rekomendacijos (34 puslapiai) 

Konferencija Taškente 
1979.V.29-31 

„Esmingai toliau gerinti rusų; 
kalbos dėstymą nacionalinėse TS 
RS respublikose apsprendžia au
gantis TSRS tautų visapusiškas 
bendradarbiavimas, vienijimasis. 
Ta kalba, kuri yra svarbus au
gančios kartos auklėjimo tarybi
nio patriotizmo ir socialinio in
ternacionalizmo dvasios fakto
rius". 

Visuomenės poreikis mokėti ru-1 
sų kalbą auga, bet jis dar nepil-
nai patenkinamas. Kaimo vieto-
vėse nesudarytos sąlygos, kad bū
tų reikiamo lygio dėstoma rusų; 
kalba. Todėl rekomenduojamai 
nacionalinėms švietimo ministe-1 
rijoms: 

Ikimokykliniame amžiuje.Nuo 
1979 m. įvesti rusų kalbos moky-| 
mą nuo 5 metų amžiaus. Atsi-į 
žvelgiant į vietos sąlygas, rusų 
kalbos mokymą galima įvesti pa-; 
laipsniui. Kad būtų pasiekti efek-) 
tyvūs rezultatai, išnaudoti visas i 
galimas priemones , atsižvelgiant, 
į vaiko amžių: L Rusų kalba: 
pravesti pamokėles, žaidimus, or
ganizuoti darbą, kasdieninį bend
ravimą su suaugusiais ir vaikais. 
2. Mišriuose darželiuose reikia, 
naudoti rusų kalbą rytmečiuose, 
sportinėse šventėse, pokalbiuose 
ir kitur. 3. Parengti metodinius 
nurodymus, chrestomatijas, meto
dines mokymo priemones. Aprū
pinti jomis darželius, kad rusų 
kalbos mokymas būtų efektyvus. 

4. TSRS Mokslo akademija ir res
publikiniai pedagogikos mokslo 
tyrimo institutai turi tyrinėti me
todinę medžiagą ir pateikti pa
siūlymus. 5. Išleisti „Voprosy 
cloškolnovo vospitanija" („Iki
mokyklinio auklėjimo klausi
mai") apie rusų kalbos mokymo 
efektyvumo kėlimą. 6. Specialiai 
susirūpinti darželių ir šeimos 
bendradarbiavimu, stiprinant ru
sų kalbos mokymą. Tuo klausi 
mu: sistematiškai padėti tėvams 
plėtojant vaikų gimtosios ir rusų 
kalbos mokėjimą. Pravesti tėvams 
konsultacijas, keistis patirtimi, 
kaip plėtoti gimtosios ir rusų kal
bos mokėjimą šeimoje. 

Mokyklose. Imtis visokių prie
monių pakelti rusų kalbos dės
tymo efektyvumą ir toliau plės
ti įvairių dalykų aukštesnėse kla
sėse rusų kalba dėstymo patirtį. 
2. Kartu su pionierių ir komjau
nimo organizacijomis plėsti už
klasinių ir užmokyklinių darbų 
rusų kalba renginius, kreipiant 
ypatingą dėmesį į tai, kad vaikai 
įgytų bendravimo rusų kalba įgū
džius. 3. įvesti mokyklose rusų 
kalbos dienas ir savaites. 4. Prak
tikuoti užklasines priemones ru
sų kalba: leisti sienlaikraščius, 
organizuoti radijo laidas, ekskur
sijas, žygius, televizijos laidų, ki
no, knygų aptarimus. 5. Pagau
sinti mokyklų bibliotekose knygų 
rusų kalba. 6. Centralizuoti ru
sų kalbos vadovėlių leidimą nuo 
parengiamosios klasės iki vienuo
liktos klasės imtinai. 7. Gilinti 
rusų kalbos žinias, skiriant laiko 
iš fakultatyvų ir taip pat per
tvarkant mokymo planų valan
das. . 

(Bu* daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

—i Hong Kongo vandenis 
sekmadienį atplaukė apie 3,000 
pabėgėlių iš Vietnamo, susikim-

I šę į 32 nedidelius laivus. Visi 
t Hong Kongo policininkai ir ka-
• rinės jėgos sumobilizuotos sau-
į goti, kad šio miesto neužplūstų 

VIENOS VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA 

Prezidentas pasiruošęs sutikti Brežnevą 
Washingtonas. — Korespon- kurie laukiami Vienoje šia super-

dentai praneša apie įtemptus pre- galybių susitikimo proga. 
zidento Carteri,o pasiruošimus į Amerikos spauda, besiruošda-

pabėgėliai. I v ^ ū n i ų konferencijai, kuri įvyks į ma Vienos viršūnių susitikimui, 
P.opežius Tonas Paulius II-sis,! ^ savaitgalį Austrijos sostinėje į nurodo, kad susitinka dviejų 

; grįžęs iš Lenkijos, išvyko trijų die- j 
I nų poilsio į savo vasaros rūmus j 
i Castel Gandolfo. Trečiadienį po, 
' piet jis grįš į Vatikaną ir duos 
'audienciją Šv. Petro Bazilikos aikš-
į tėję. 

— Amerikos valstybių orga-

Vienoje, kur jis susitiks su So-' stipriausių galybių vadai. Vienas 
vietų Sąjungo~> prezidentu Brež- • jų —prezidentas Carteris yra 
nevu.Pirmadienį ir antradienį pre- silpnoje pozicijoje pačioje Ameri-
zidentas Carteris posėdžiavo su; koje, kur net demokratų partijos 
Nacionaline Saugumo Taryba. '< balsuotojai praėjusį sekmadienį 
Jis daug skaito apie Brežnevą,' viešosios opinijos tyrinėjimuose 
studijuoja SALT derybų detales, j pasisakė nebalsuosią už Carterį. 
pačios sutarties, kuri turi būti į Tik 33 nuoš. pritarė j,o vedamai 

Ryšium su SALT n sutarties pasirašymu, kritikai nurodo, kad nuo 
1970 metų Sovietų Sąjunga įrengė keturias naujas tarpžemynines ra
ketas, kad naujausioji JAV raketa Minuteman ITJ yra jau dešimties 
metų senumo. Nuotraukoje baltos raketos yra Amerikos, tamsios — 
sovietų. 

. , . J . . . . . v v , j i Vienoje pasirašyta, tekstą. Prezi-; politikai. Demokratų vadovauja-
sedj svarstyti Nikaragvos skundo,' . ' . \Z vJT , . v • . J „ .<«. 
, ; , . , . , . . . , , . .., r> dentas Į Vieną išskrenda su zmo- mas Kongresas irgi yra suda\ęs 
kad sukilėliai ginkluoti is Pana-Į r> I r* J I I - J - • - • • 

. T, , & . . . . . . ! na Rosalynn Carter ir dukrele prezidentui ne vieną smūgi, at-
m,os ir Kubos atsiųstais ginklais, i »«. »» i . . . « . . . » • . ,. j . ._, . ~ 

Amy s; ketvirtadieni. Jis apsistos > mesdamas jo siūlymus įstatymų 
JAV ambasadoriaus Austrijoje • projektus- Iš kitos pusės atvyksta 

Išrinktas naujas 
Europos parlamentas 

Pateko ir rinkos priešų atstovų 

Grupė amerikiečių, kurie bandė 
išvažiuoti iš Nikaragvos sostinės, 
negalėjo pasiekti aerodromo, nes 
keliai perkirsti sukilėlių. Preziden-

. tas Samoza pasakė, kad užtruks 
, dvi savaitės, kol sukilimas bus 
i sutriuškintas. 

Milton Woif viloje Sovietų Sąjungos prezidentas 
Pirmas prezidento Carterio su- i Brežnevas, kuris, nors savo kėdė-

sitikimas su Brežnevu įvyks šeš-: ie ^ ^ laikosi, yra visiškai pa-

—JAV keleivinis Delta lėktu
vas pirmadienį buvo teroristo 
nukreiptas į Kubą. Diktatorius 
Fidel Castro pats atvyko į Ha
vanos aerodromą ir įsakė piratą j CAT *r TTT 
suimti, o lėktuvą su visais 195 
keleiviais ir 12 įgulos narių iš
leisti grįžti į Ameriką. 

tadienį, birželio 16 d. JAV am
basadoje. Bus apžvelgta pasaulio 
padėtis ir aptartos SALT sutar
ties detalės. Po trumpos pertrau
kos įvyks antras posėdis, kuria-

senęs, ligotas ir nebegali dalyvau
ti ilgesnėse derybose ar diskusi
jose. Todėl iš šios viršūnių kon
ferencijos nelaukiama jokių neti
kėtumų. Viskas iš anksto diplo-

Briuselis. —Europos Rinkos-tūrių tik Britanijos konservat.o-
valstybės baigė pirmojo tarptau- į riai pravedė didesnį vienos parti-
tinio parlamento rinkimus. Parla- jos bloką, laimėdami partijai 61 
mentas pirmąkart susirinks Stras- vietą. Vakarų Vokietijoje opozi -^ e i suruoštoje puotoje ^Brežnevas 
burge liepos 17 
dalyvavo 108 mi 

me bus kalbama apie tolimesnes m a t U jau sutarta, suplanuota, 
ginklų apribojimo derybas — Washingtono pareigūnai pasakė 

spaudai, kad viršūnių susitikime 
Sekmadienį rytą ir popiet po- nereikia laukti nieko naujo. So-

1 sėdžiai vyks S.ovietu Sąjungos am- ^etai toliau laikysis savo deten-
basadoje, bus paliesti erdvės sa- | t ė s supratimo, toliau pasisakys 

Naujas sovietų 
pilietybės įstatymas 
Tūkstančiai amerikiečių laikomi sovietais 

Chicaga. — „Chicagp Tri-, bės departamentas iki šiol tyli 
bune" vakar išspausdino ilgesnį! dėl šio sovietų įstatymo, matyt, 
Robert Enstad straipsnį apie' So-1 nenorėdamas pakenkti deryboms 
vietų Sąjungos naują įstatymą, ku j su rusais dėl strateginių ginklų 
ris aukščiausios tarybos priimtas; apribojimo, sako autorius. De-
gruodžio 1 d., įsigalioja nuo lie- i partamento kalbėtojas pareiškė, 
pos 1 d. Šis įstatymas ,sakoma I kad įstatymas studijuojamas-
straipsnyje, dešimtis tūkstančių; Loyolos universitete politinių 
čikagiečių padaro sovietų pilie- i mokslų profesorius Vasyl Markus, 
čiais, nors jie būtų čia gimę ir j kuris paliko savo gimtąją Ukrai-
visą gyvenimą praleidę Chicago-į n ą 1945 m. ir turi tris Amerikoje 
je, nors jie sovietų režimo neken- į gimusius vaikus, pareiškė kores-
čia visa širdimi. Autorius, pasi-į pondentui, kad naujasis įstaty-
kalbėjęs su eile amerikiečių, ki- j m as padaro jo vaikus sovietų pi-

savimo teisę turėjo 180 mil. I zijos prezidento Giscard d'Es-' Amerika- i am proga 
Visų Rinkos valstybių socialis- taing sąrašas laimėjo 26 vietas,; ruošiamam^ viršumų 

tai 410 vietų parlamente turės1 Italijos krikščionys dem.okratai i Pasakė Brežnevas. 
111 vietų, krikščionys demokra-1 gavo 30 vietų, 
tai — 106 vietas, konservatoriai 
63, komunistai 44, liberalai — 
40 vietų. 

Parlamentan buvo išrinkta vi
sa eilė žinomų europiečių: bu
vęs V. Vokietijos kancleris Willy 
Brandt, buvęs Belgijos premje-

— Meksikoje svečiavosi Indijos telitai ir prieš juos nukreipti už „nacionalinių išlaisvinimo ju-
premjeras Moraji Desai. Jo gar ginklai. Bus kalbama apie Indi- dėjimų" rėmimą, toliau varžys 

jos vandenyno karo laivynus, j savo piliečių žmogaus teises, to-
Pietinės • Hau atsisakys garantuoti žydų 

Kini- emigracijos didinimą. Pati SALT 
sutartis reiškia tik Amerikos ran-

7 d. Rinkimuose cijos krikščionių demokratų par- Pasakė kalbą, kurioje žadėjo dėti i apie Viduriniųjų Rytų, Pi 
ilijonai, nors bal-1 tija laimėjo 42 vietas. Prancū- Pastangas sustiprinti detentę su Afrikos, Vietname, Kubos, 

rl'Fc-' Amerika- Tam proga bus Vienoje; jos reikalus. Vakare soviet jos reikalus- Vakare sovietų am-
susitikime, basadoje įvyks pietūs. 

Pirmadienį derybos pakaito-
I kų suvaržymą toje 
\ Amerika stipriausia 

srityje, kur 
—technolo-

— Buvęs Irano šachas Pahlavi m is vyks JAV ir Sovietų Sąjun-igl]OS P r a n a s u m e -

Iranas paskelbs 
konstituciją 

Teheranas. — Irano radijas 

J parlamentą atstovus išstatė: apsigyveno Meksikoje, Cuerna- i g0S ambasadose. Bus kalbama I 
ir tokios partijos, kurios kovojai vaca priemiestyje, 51 mylia nuo apie Amerikos-Sovietų Sąjungos 
prieš Europos rinką. Iš jų Pran- '• Meksikos miesto, turtingos Mek-; prekybą, būimus santykius, emi- j 
cūzijos degolininkai laimėjo 15;sikos architekto našlės rūmuose. : gracijos politiką, kultūrinį bend-> 
vietų, prancūzų komunistai 18; Sakoma, kad buvęs valstybės radarbiavimą ir, apskritai, apie 
vietų. Juos nugalėjo Italijos ko- į sek r. Kissingeris padėjo įtikinti: detentės plėtimą ir stiprinimą.pn*.eše ar:?, rr.av.r.: žrr.cr.;u or~-
munistai, kurie rinką palaiko, I Meksikos vyriausybę, kad ji įsi-; Vakare įvyks SALT II sutarties testo streiką Zanjano mieste, 130 

ras, didelis Jungtinių Europos I pravedę 24 atstovus. Danijoje, leistų šachą. I pasirašymas Hofburgo pilies Re- mylių į vakarus nuo Teherano, 
valstybių šalininkas Leo Tinde-i prieš Rinką nusistačiusi partija! —Pirmadienį Nevados dyku-i doutensaal, Habsburgų imperijos: Ten žmonės reikalauja sumažin-
mans, Italijos komunistų parti-jgavo 4 vietas iš 16-kos Danijos; mo^ 2,334 pėdų gilumoje, buvo ; rūmuose. Cia Austrijos vyriausy- t i revoliucinių komitetų ginkluo-
jos vadas Enrico Berlinguer. i atstovų. | susprogdinta atominė bomba, 150 bė įruošė specialias vietas šim-• tų vyrų skaičių. Ginkluotos gau-

Prancūzijos liberalų partijos; Europos parlamentas neturi di- j kilotonų stiprumo (maždaug I tams viso 
vadas, išrinktas į parlamentą, dėsnių politinių galių, tačiau, į 150,000 tonų dinamito galingu-1 

Jean Francois Pintat jau organi- kaip tvirtina Europos rinkos ša- j m o ) 
zuoja konservatorių, krikščionių; lininkai, joks pasaulio naujas j _ B e i r u t o „ e r a i informuotas 
demokratų ir liberalų koaliciją, parlamentas neturi galių, kol pats! .. ° . , . , J , f .« ., n . . . ! i i laikraštis paskelbė, kad Irakas Kuri parlamente turėtų daugumą jų neissikovoia. Pradžioje parla- , . r , , . , . , ,. f i-» •» • i * - i x . . - - rado naujus, labai didelius naf-ir galėtų įsnnkti parlamento pir-; mentas bus patariamuoju orga-i s u . : i • j - j - T . . . K F , . J v \ . ' : . . P , tos šaltinius, kurie padidins Ira-mininką. ; nų, biudžeto tvirtmtoju. mmist- , r , , r ., , . , , , . . -i -.- . ,- i . . . — • ko naftos gamvbą beveik dvigu-Maziausią susidomėjimą rinki- į rų komisijos prižiūrėtoju. į, • 
mais parodė Britanijos balsuoto-i Britanijos delegacijoje neseniai 
jai. Aiškinama, kad pakenkė ne- • valdžiusi darbo partija turės tik 
seniai buvę britų parlamento rin-l 17 atstovų iš 81. 

pasaulio 

Giereko žmona 

lusių iš sovietų užimtų šalių, ra 
šo, kad sovietų naujasis įstaty
mas priimamas su labai mažu 
entuziazmu. 

Autorius nurodo, kad Lietuvos 

liečiais. Jis nemato jokių privile
gijų amerikiečiams, kaip jis, tu
rėti „sovietų pilietybę". „Tri
būne" cituoja ir kun. J. Pruns-
kio pareiškimą prieš tą Maskvos 

generalinė konsule Josefina j įstatymą, kurį lietuviai ir kiti 
Daužvardienė pareiškė, jog to naujieji imigrantai atmeta ir lai-
jau per daug. Pagal sovietų įsta- j ko niekingu, 
tymą ji esanti sovietų pilietė, nors] Kanadoje ukrainiečiai ir baltų 
gimė Massachusetts ir gyvena Į kilmės žmonės kritikavo Kanados 
Chicagoje. Ji pareiškė protestuo- į vyriausybę, dar nepasisakiusią 
sianti ir jokiu būdu neleisianti j apie naują sovietų įstatymą, 
užkarti sau sovietinės pilietybėj Straipsnis sako, kad Chicagos 

Sovietų įstatymas pripažįsta pi-Į apylinkėse didžiausia „sovietų" 

kimai, be to, darbo partija ne-; 
slėpė savo opozicijos Europos 
rinkai. Britanijoje balsavo 31 i 
nuoš. Ne daug geriau rinkimai; 
praėjo Danijoje, kur dalyvavo 47 '•. 
nuoš., Olandijoje balsavo 581 
nuoš., Airijoje apie 60 nuoš. 

Keturios didžiosios Europos j 
valstybės: Prancūzija, Britanija, Į 

Slaptas 
pateko j 

raportas 
spaude 

—Buvusio Ugandos diktato
riaus patarėjas Bob Astles, ang
las, Kenijos policijos buvo atiduo
tas naujai Ugandos vyriausybei, 
kuri rengia jam teismą. 

—Pekine buvo atidaryta Bri-

žurnalistų, jos trukdančios ramų miesto gy-
i venimą. 

Prie Kaspijos jūros viešu plaki-
j mu buvo nubausti 8 asmenys už 

n e s u t i k o p o p i e ž i a u s svetimoteriavimą ir kitus nusi-
r r kaitimus. Teherane įvyko de-

Varšuva. — Lenkijos vyriau- į monstracija prie Irako ambasa-
sybės sluoksniuose kalbama, ko- j dos. 
dėl popiežiaus Jono Pauliaus II- j Irano spauda pranešė, kad 
-jo priėmime pas Komunistų par
tijos sekretorių Edwardą Giereką 
nedalyvavo lenkų pareigūnų 
žmonos. Priėmimas buvo pilnas 
vien vyrų. Aiškinama, kad lenkų 
valdž:os žmonų tarpe yra daug 
religingų moterų, kurios būtų 
prieš popiežių atsiklaupusios ir 

V. Vokietija ir Italija turės par-! c h o l a s Henderson raportą buvu-
lamente po 81 atstovą. Iš tų ke- s ; a i darbieBų vyriausybei. Rapor-

liečiais visų sovietų respublikų 
žmones, gimusius ir okupuotose 
šalyse, taip pat jų vaikus ir vai
kaičius, nežiūrint, kur jie būt 
gimę. įstatymas nepripažįsta dvi
gubos pilietybės. Žmogus, kuris 
turi sovietų pilietybę, nėra pripa
žįstamas kitos valstybės piliečiu 

gyventojų grupė yra apie 100,000 
lietuvių, didžiausia lietuvių kolo
nija už Lietuvos sienų. Amerikos 
Lietuvių Taryba žiūri į naują pi
lietybės įstatymą su aliarmu, ra
šo „Tribūne" redakcijos narys 
Enstad. Jis baigia straipsnį, sa
kydamas, kad atsisakyti sovietų 

Todėl Kremliaus akyse, tūkstan- j pilietybės nėra lengva. Tam turi 
čiai Amerikoje gimusių žmonių 
nėra amerikiečiai, bet sovietų pi
liečiai. Sis dvigubos pilietybės at
metimas yra svarbiausia naujojo 
Maskvos įstatymo žymė. 

Straipsnis pažymi, kad valsty-

pritarti aukščiausiojo sovieto pre
zidiumas. Vienintelis būdas netek
ti sovietų pilietybės yra būti 
„troublemaker", — supykinti 
Kremliaus vadus. Tuomet jie pi
lietybę atima. 

Lenkai susprogdino 
Lenino paminkle 

Lenkijos PAP žinių agentūros 
pranešimu, balandžio mėn. 17 d. 
naktį nežinomi asmenys Novo 
Huto pramonės mieste, prie Kro
kuvos, susprogdino Lenino pa
minklą. Nuo sprogimo penki ap
linkinių namų gyventojai tapo 
sužeista ir 100 metrų spinduliu 
namams išbyrėjo langų stiklai. 

Lenkų policija ištardžiusi 30 as
menų. Po to 33 asmenys areš
tuoti. Tarp areštuotų yra keli 
..socialinės saviveiklos komiteto" 
KOR nariai. 

(Latvija, V-19 d.) T. 

Londonas. -Britanijos užsie- t a n j i f pramones paroda, kur io 
nio reikalų ministerijoje įvvko i *e dalyvauja 3o0 britų įmonių su j pabučiavusios jo žiedą. Net ir 
negirdėtas skandalas. KažkaM'tei-' s a y° P r e K e m 1 ^ P , a r o į a t l d a , ; e Ka": Giereko žmona esanti religinga. 
kė spaudai slaptą britų buvusio j r a h , e n e s P « * r o l " Kento kum-

| gaikstis- Paroda daugiausia liečia 
energijos gamybos mašinas. 

— Salvadore teroristai apšau
dė automobilį, kuriuo važiavo 
grupė mokytojų. Trys žuvo, du 
sužeisti. 

slaptą britų 
ambasadoriaus Paryžiuje Sir Ni 

te ambasadorius labai piktai kri 
tikuoja Britanijos politiką nuo 
pat 1950 metų. Ypač stiprių kal
tinimų susilaukia ekoniminė poli
tika, kuri nusilpnino valstybę 
tiek, kad net diplomatams pasida
rė sunku veikti. Raporte amba
sadorius teigia, kad Britanijai 
reikėjo jau seniai, nuo pat pra
džių įsijungti į Europos Rinką, 
o ne siekti ..specialių ryšių" su 
Amerika ar užsikarti sau ant 
kaklo „komonveltąf\ 

Ambasadorius Henderson po 
savo raporto tikėjosi išeiti į pen
siją, tačiau naujoji konservatorių 
vyriausybė paskyrė jį ambasado
rium Washingtone. Jo slaptas ra
portas buvo išspausdintas britų 
„Economist" žurnale. 

ateinančią savaitę bus paskelb
tas naujos konstitucijos projek
tas. Prezidentas bus renkamas 
kas ketveri metai, pranešė laik
raštis Bamdad. 

Teisingumo ministras Moba-
sheri paskelbė pakvietime buvu
siems Irano biznieriams sugrįž
ti namo iš užsienių, kur jie pa
bėgo, bijodami rervoliucijos. Jie 

Žmonų elgesys būtų sukėlęs so-į gali nebijodami grįžti atgal ir 
vietų ambasadoriaus nepasitenki- ] prisidėti prie revoliucijos stipri
nimą ir kartu — Kremliaus va- į nimo, valstybės atstatymo, pa
dų priekaištus. Todėl, norėdama- skelbė ministras, 
išvengti nemalonumų, lenkų vy
riausybė žmonų į priėmimą ne- — Sirija ir Irakas birželio 16 d. 
pakvietė. užbaigs derybas dėl abiejų vals

tybių unijos. Gynybos, informa
cijos ir užsienio reikalų minis
terijos bus sujungtos ir bus viena 
kariuomenės vadovybė. Preziden
tai Assad ir Al B akt sudarys vy
riausią vykdomąją valdžią. 

Lenkijos jaunimas yra katalikižkesnia kaip ki'uoee kraštuose Tas 
suteikia daug stiprybės Lenkijos Bažnyčios vadams, besiderint su ko
munistiniu režimu. 

KALENDORIUS 
Birželio 13d.: Antanas, Akvili-

na, Suvaidas, Minkantė. 
Birželio 14 d.: Eteras, Digna, 

Komotas, Alka. 
Saulė teka 5315, leidžiasi 8:25. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 

1 L, naktį 65 L 



DRAUGAS, trečiadienis. 1979 m. birželio 13 d. 

MIYBB 
liLOBOJA CH1CAGOS SKAUTININKE kV RAMOVE 

Redaguoja sktn. Irena Kegienė, 2652 W. 65th St., Chicago, UL 60629 
Telefonas 476-7089 

TRAGIŠKUOSIUS ĮVYKIUS 
PRISIMENANT 

Margais pavasario žiedais besi
plosiąs Birželis yra tragiškųjų 
mūsų tautą ištikusių įvykių prisi
minimų mėnuo. Vargu mūsų tar
pe yra šeima, kuri liko nepalies
ta anų įvykių, kurie kankinio 
mirtimi sunaikin,o a r tremtinio 
keliais į Sibiro taigas išvedė tūks 
tančius mūsų tautiečių. Juos sekė 
nesuskaitomos laisvės kovotojų 
—partizanų aukos. 

Jau ketvirtas dešimtmetis kaip 
vykdomas beatodairiškas mūsų 
tautos fizinis ir dvasinis genoci
das, o kraštas kolonizuojamas iš 
vadinamos Tarybų Sąjungos plūs
tančiais atėjūnais. Skaudu, kad 
šiame niekšiškame užsimojime 
pavergėjui talkina ir kai kurie 
mūsų taut,os parsidavėliai, kurių, 

me maldomis už žuvusius, miru
sius ir ištremtuosius. Nevien 
kreipkimės į Dievą prašydami 
savo Tėvynei išsivadavimo. Aša
rom i r maldom Nepriklausomy
bės neišmelsime. Imkimės konk
rečių darbų, kiekvienas pagal sa
vo išgales. Dėkimės prie visų Lie
tuvos laisvinimo patangų — 
tam yra daug progų ir galimy
bių. Junkimės kalinių gelbėjimo 
akcijon. Gyvai atsiliepkime į LS 
Seserijos Vyriausios Skautininkės 
raginimą rašyti laikus mokyto
jams ir kitiems asmenims, kurie 
prievartauja Lietuvos jaunimą 
jungtis į pionierių - komjaunuo
lių eiles, kurie varžo tikėjimo iš-
paž!nim,o laisvę ir šiose savo už
mačiose naudoja fizinį ir dvasi-į 
nį smurtą. Jei užversime juos sa 

Nerijos tunto jūrų. jaunės su vadove g.v.v. Rūta Karaliūnaite su gėlė
mis pasitinka naujas kandidates. Nuotr. Lino Meilaus 

TĖVŲ DĖMESIUI 

Visų stovyklon vykstančių Chi-
cagos skautų - Čių sveikatos pa
tikrinimas ir stovyklautojų regis
tracija bus vykdoma trečiadienį, 
birželio 20 d. 7:00 - 8:00 vai. vak. 
Jaunimo centre. Visi prašomi 
atsinešti jau namuose užpildytus 
registracijos lapus, kurie visiems 
buvo pasiųsti paštu į namus. 

SUEIGA SU LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ 

SAVANORIAIS KŪRĖJAIS 

Chicagos skautininkių drauge

l e S. B . VĖLIAVŲ, GAIRIŲ 

IR GAIRELIŲ NUOSTATAI 

(Tęsinys) 

Kotas lengvas, natūralaus me
džio apvalus, bent 5'6" aukščio. 
Prie skilties gairelės nešiojami 
skilties atžymėjimo kaspinai ar 
specialios gairelės. 

3. O R O SKAUTŲ — gairelės 
yra žydriai mėlynos spalvos. Vi
sa kita, kaip skautų. 

D. JŪRŲ SKAUTU SAKOS 
VIMPILAI: 

L MAŽASIS VIMPILAS — 
baltos spalvos trikampis 8" plo
čio prie stiebo, 14" ilgio, su 1" 
pločio tamsiai mėlynu dryžu išil
gai per vidurį, kuris nutrūksta 
3 " nuo stiebo ir 7" nuo vimpilo 
smaigalio. Šiame baltame centre 
tarp dryžų yra tamsiai mėlynų 
kontūrų jūrų jaunių, jūrų skau
tų, jūrų budžių ar jūrų skautinin
kų ženklas, atitinkamo dydžio. 

2. DIDYSIS VIMPILAS — 
toks, kaip ir mažasis, tik yra šių 
išmierų: 32" pločio prie stiebo ir 
56" ilgio; mažajam vimpilui pro-
procingomis kitomis išmieromis 
ir atitinkamu ženklu. 

Didysis vimpilas naudojamas 

kaip Lietuvos Katalikų Bažny-. 
čios Kronika rodo, atsiranda ir j vo protesto ir pasipiktinimo laiš-1 vės sueiga įvyks penktadienį, bir-

įklė- j kais, parodydami, kad laisvasis! želio 22 d., 7:30 vai. vak. Jauni-
' pasaulis smerkia jų veiksmus, | mo centro kavinėje. Sueigoje da-

2. SKAUTŲ SKILTIMS — gel
tonos spalvos trikampė gairelė 
10" pločio prie koto ir 14" ilgio. I gairės vietoje stiebe stovyklose ir 
Ant jos juodos spalvos skilties gy- J prie didelių plaukiojančių pasta-
vio emblema atitinkamo dydžio.' tų. 

LSB VĖLIAVŲ GAIRIŲ IR GAIRELIŲ REGULIAMINAS 
/. VĖLIAVOS 

mokytojų tarpe. Jaunimas auklė
jamas intemacior alinio komu
nizmo ateistinėje dvasioje. Jauno
ji kar ta nebežino savo tautos is
torijos, jos šimtmečius besitęsian
čių k.^vų už žmogaus, krašto ir 
tikėjimo laisvę. Už bažnyčios lan 
kymą ir tikėjimo išpažinimą tai
komi persekiojimai ir bausmės-
Nežiūrint priespaudos jaunimas 
Lietuvoje išlieka tautiškai sąmo
ningas ir ryžtingas kovoti. 

Minėdami savo krašto tragiš
kuosius įvykius nepasitenkinki-

prabils ir jų užkietėjusios sąžinės 
ir gal palengvės dvasinis Lietu
vos jaunimo engimas. Pavardės 
ir vietovardžiai gausiai minimi 
LKB Kronikose, o jei kam reikė
tų konkretesnių adresų, kreipki
tės į LSS Vyriausią Skautininke 
arba į SKAUTYBĖS KELIĄ. 

Minėdami savo tautos tragiš
kuosius įvykius, prisiminkime ir 
vykdykime pareigą savo paverg
tai Tėvynei ir engiamam artimui. 

lyvauti pakviesti Chicagoje gy-

1. ĮSIGIJIMAS. 
a. Tautines ir gyv. krašto vė

liavas padaliniai įsigyja savo va-
dijos nutar imu. 

b. Skautų vėliavos įgyjamos ta 
pačia tvarka, arba jas vienetams 

veną Lietuvos Nepriklausomybės. padovanoja rėmėjai ar mecena 
kovų savanoriai- Paminėsime tra- ^ j 
giškuosius birželio įvykius, prisi-

Jūratės skaučių draugove Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje. I eil. (iš 
k . ) : K. Veršelyte, L. Kemeraitytė, V. Valiukaite, 2. Kairytė. II eil.: D. 
Kviklytė, O. Sereikaitė, L. Kairytė, B. Dirgilaite, G. Kerelytė, E. Baro
naitė, R. Sodeikaitė. (Trūksta: S. Zalotoriūtės, K Kotovaitės). 

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS "J0RATES" DR-VES VEIKLOS 

Šiais mokslo metais vėl buvo I kas Ji pasisiūlė įsteigti meno mė-
barįdoma atgaivinti skaučių veik! gėjų būrelį, kuriame sesės galėtų 
lą Vokietijoje. Metus pradėjome susieiti kar tu ir piešti. Taip pat , 
su laužu ir daina. Į draugovę įsi
rašė apie 12 mergaičių, įvairaus 
amž aus ir iš įvairių vietovių. 
Draugovės daugumą sudarė se
sės iš Amerikos. Joms vadovavo D. 
Kviklytė, o jos parvaduot.TJa buvo 
vyr. sk. Brigita Girskytė ir drau
govės adjutante vyr. sk. Laima 
Valiūnaitė. Draugovė buvo pada
linta į dvi grupes. Vienai grupei 
prįklau ė vyresnės skautės, o ki
tai jaunesnės skautės, kurios gy
venime dar niekuomet nebuvo 
skautavusios ir apie organizaciją 
nieko nežinojo. Joms vadovavo 
vyr. sk. Gintarė Kerelytė ir vyr. 
sk. Kris t ina Kotovaitė. 

Veikla buvo jvairi. Neįskai
tan t būrelių sueigų, kuriuose bu
vo bandyta išeiti tam tikra paty
r imų programa, buvo surengtos 
kelios bendros sueigos. Buvo su
ruošta bendra Kalėdinė sueiga-
Po Naujų Metų buvo pakviesta 
buvusi Vasario 16-tos gimnazijos 
mokytoja, Bronė Lipšienė, kuri 
neseniai atvyk,-) š Lietuvos. Ji pa
kalbėjo apie Kaziuko mugę ir ve
lykinius papročius Lietuvoje. 

Kita bendra sueiga įvyko pas 
dai l ininkę vyr. sk. Jūratę Batūrai-
tę - Lemkienę, kuri parodė savo 
meno darbų skaidres ir pakalbėjo 
bendrai apie įvairias meno ša-

orui atšylant, buvo sužaista nak
tiniai žaidimai gimnazijos parke. 
Pirmą kartą, sesės sekdamos ke
lio ženklus ir atsakydamos į mįs
les, turėjo surasti paslėptus laiš
kus ir dovanas. Antra kartą žai
dimai įvyko šeštadienį vėlai va
kare, kai jau bendrabučiuose bu
vo tyla. Sesės, pasidalinusios į dvi 
grupes, lavino savo budrumą 
miške - tamsumoje bandydamos 
pagriebti viena kitų vėliavėles. 
Po žaidimų sesės dalinosi įspū
džiais ir vaišinosi. 

Šiais metais Jūratės draugovę 
aplankė vyriausia skautininke I-
rena Kerelienė- Ji atsivežė su sa
vim V-tos Tautinės stovyklos fil
mą, kuris buvo pirmą sykį rodo
mas Vokietijoj. Be to, ji iš seserijos 
įteikė draugovei pinigų, iškylai 
surengti, už kuriuos draugovė 
labai dėkinga. Europos rajono 
vadas v.s. J. Alkis kvietė draugo
vę stovyklauti skautų stovykloje 
Anglijoje. Viena skautė jau pasi
ryžusi stovykloje dalyvauti. Bū
tų gerai, kad daugiau sesių iš Vo
kietijos galėtų dalyvauti kurioje 
nors stovykloje ir arčiau susipa
žinti su skautavimu. Gal tada 
skautavimas V/rkietijoje pagyvė
tų-

J . Dr . Korespondentė 

minsime ištremtuosius ir kovose 
už laisvę žuvusius savo tautos 
seses ir brolius. Išgirsime savo! 
svečių brolių savanorių prisimini
mus iš anų kor/ų už Lietuvos Ne
priklausomybę dienų. Pabendrau
sime prieš išsiskirstydamos vasa
ros atostogoms. Visos skautinin
kės —jaunos ir vyresnės, kvie
čiamos šioje sueigoje dalyvauti. 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
IŠKYLAI 

Lituanicos tunto skautų savait 
galinė iškyla įvyks birželio 16-
17 d. Vyksime autobusu į York-
ville, Illinois, Hoover Scouts Re-
servation (amerikiečių skautų sto
vyklavietę). 

Išvykstantieji stovyklon ren
kasi prie Jaunimo centro šešta-
dienio ryte 6:30 vai. ryto. Auto
busas išvyks lygiai 7:15 vai ryto. 
Grįšime prie Jaunimo centro sek 
madienį apie 6 vai. vak. 

Kainos, ką pasiimti, kaip apsi
rengti ir kelio nurodymai vyks
tantiems šarvo priemonėmis jau 
buvo skelbti SKAUTYBĖS KE
LYJE, o taip pat išdalinti skau
tams - pasižiūrėkite, o dabar sku
bėkite registruotis kreipiantis į 
skautininką Juozą Liubinską tel. 
735-3397. 

REIKALINGOS SEIMININKĖS 

Lituanicos tuntas kreipiasi į vi 
sas skautų mamytes kviesdamas 
svarbioms pareigoms ateinančio
je stovykloje — maitinimo tarny
bai. Vadovai ir skautai ruošiasi 
stovyklavimui, tačiau jų stovyk
lavimas bus sėkmingesnis, kai 
valgį gamins su motiniška šypse
na juos išalkusius grįžtančius iš 
užsiėmimų pasitiks mūsų mielos 
mamytės. Tunto vadovybė ir 
skautai maloniai kviečia mamy
tes užvaldyti Kaziuko menės erd
viąją virtuvę ir pasirūpinti sto
vyklaujančių gerbūviu. Savarv>-
rės mamytės kviečiamos kreiptis 
į tuntininką j . ps. K Miecevičių 
tel. RE 7-5408-
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos M WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9 3o v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 
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2. SKAUTU VĖLIAVOS 
| ŠVENTINIMAS IR ĮTEIKIMAS 

a. Skautų vėliavos šventina-j 
mos ir įteikiamos iškilminga pro-! skirtam laikui) krikštatėviai vė-

skautų šventės ir pan. 
b. Vėliava atnešama bažny

čion susukta ir su apsaugos makš
tim; bažnyčioje ją perima ir lai
ko vėliavos krikštatėviai; kunigui 
pradedant apeigas krikštatėviai 
nuima makštį ir išvynioja vėlia
vą; vėliavą pašventinus krikšta
tėviai ją nusineša įteikimo vie
ton. 

c Vėliavai įteikti surašomas 
atitinkamas aktas, 

d. Vienetui išsirikiavus (atėjus 

THE LITHUANIĄN WORLD-WIDE DAILY 
Second clau poatage psid at Chicago, 111. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Christrats 

snd Easter by the Lithuanian Catholic Press Society 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
oountries. $37.00. 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gauta* prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 raėn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V * 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S-A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9/JO 

•"Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- § vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. J nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais ^ skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. y. bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

pradedant nuo kairiojo sparno ir į g. Nuo perėmimo laiko už vė-* 
apnešę grįžta į salės vidurį, kur į liavą yra atsakingas vieneto va-
škilmingai įteikia vėliavą ir jos 

aktą vieneto vadovui. 
e. Po įteikimo dalyviai sudaro 

apie vėliavą ir krikštatėvius ratą 
ir pagerbimui sušunka atit inka
mą šūkį. 

f. Vieneto vadovas vėliavą per
duoda vėliavininkui (r inktam ar 
paskirtam) ir jo palydovams. 

dovas. 
O u s daugiau) 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA , . 

3658 W. 58 St., Chicago, DL 
TeL 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

0 R K G BALUKAS - l e J " o f i 9 ° * b n t o : OLympie 2-4159 

I 

ga, pav.: sukaktuvių, tautinės arįliavą neša pro išsirikiavusiusj 

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crauforcl 
Medical Building) Tel. LLT 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374*8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2870. 

Rezid. tel. WAlbroo)k 5-3048. 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaf.^^ak,."". 

išskyrus trečiadienius.' 
Šeštadieniai* 12 Iki 4 vai. popiet. 

i 

Vai 

Tel. ofiso HE 4-584»; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

tik susitarus. 

Tel. REttance 5-18U 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas' 

3925 VVest 59th Street 
Va.1.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir <-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR GHIRURGfi. 

Hį VAIKC LIGOS-' 
VJCl 

KfDIKIV „ 
ŠPI 

VA IR V 
ilALISTK 

ryto 

Los Angeles Palar.gos tunto Birutės draugovės prityrusios skautes Su 
savo vėliava. Nuotr M. Stočkutes 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F IRESTONE TIRES. 
Wheei alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadierdais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet 

Dr. Ant. Rudoku kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTA? 

3709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

M O n C A L BUELDIX« 
3209 W. 81st Street. . 

Valandos: Kasdien nuo M vai. 
Iki i vai. nopiet 

Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street '* 

71-os ir Campbell Ave. kamp, . 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. h 

Tik susitaru. penktad. 3 iki 7 v. p, p. 

Ofis. t e l 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — >ervu ir 
Emocines ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BJLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšys 

I-ji dalis. Kfcygoje 10 įkyrių. Naujojo Testamento: 
Bendri j* tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
tes tamento tau ta . Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas . Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Sampra ta , Dievo tautos samprata . 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siust i : DRAUGAS, 4545 W. ttrd Str. , Chicago, H 60629. 

J? 

Oflso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 fcki 4 vai. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave^ Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Helghts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS — CHTRrRC.f.ttf 
Ofisai: 

111 NO. WABASIt AVE" 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandoa pagal susitarimą, •••• 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Trltaiko akinius tr., 
"Contact Kn-e»'' 

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

DR. LEONAS SEIBUflS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA . 
2656 W. 63rd Street 

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

OfteojeL 776-2880, rezid. 443-5546 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street. 
Ofiso telef. R E 5-4410 ' 

Rezidencijos telef. GR 6.0617 
Ofteo vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pągąi miaitarimą, 
O f i m t e i . H R 4-212S. N « n , G I 8-«l»5 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S — 
2454 West 71»t Street 

Vai.: pirm., antrad ," ketv. |r penktad 
2-5 ir 6-7 — a anksto susitarus. 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Ooart, Cicero, Iii. 
Kaadien 10-12 ir 4-7 

ūtokynu trW. ir fteatad 

Ofs. t»l. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽlIOBA 5 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

' Vai.: pirm , antr., ketv, ir penkt. 
1 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

-
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbim . -•*!-
oos yra visiems prieinamos^ , . 

http://Ofimtei.HR


Lietuves pogrindis 

ATIDENGĖ RUSINIMO PLANUS • 
ATVIRAS LAIŠKAS I * MASKVOS 

Skundas prieš tironus ir jų palaikytojus 

Sis rusų kovotojų už žmo
gaus teises pranešimas ne
seniai slaptu keliu pasiekė 
Vakarus ir, parašytas anglų 
kalba, privačiai platinamas, 
pranešime yra daug kietos 
kritikos Amerikai, Švedijai, 
kuri šiame vertime išleidžia
ma. 

Vert. 

1978 m. gruodžio mėn. 10 die
na Maskvoje. Tikra žiemos die
na. Nors šalta, bet kai kam ji iš 
kilminga, nes atžymi 30 metų su 
kaktį, kai Jungtinės Tautos pa 
skelbė visuotinę Žmogaus teisių 
deklaraciją. Tai išimtinai politi
nis momentas ir labai reikšmin
gas visoms žmogiškumo proble-

Rusinimo darbui Sovietų Są- nėse mokyklose turi būti padi-
jungoje reguliuoti ir stiprinti ge- dintas rusų kalbos pamokų skai-
gužės 29-31 dienomis Taškente, čius. Mokykliniai parengimai tu-
Uzbekistano sostinėje, buvo su- rį būti paruošiami ir pravedami 
šaukta iš visos Sovietų S-gos su- rusų kalba. Turi būti skelbiamos 
važiavusių atstovų vadinama "rusų kalbos dienos, savaitės", 
"Mokslinė praktinė konferen- kurių metu visi mokiniai ir mo-
cija", kurios tema — "Rusų kai- kytojai tiktai rusiškai tekalbėtų, 
ba — Sovietų draugystės ir bend- Užklasiniai parengimai — rusų 
ravimo kalba." kalba. I rusinimo darbą įjungia-

Taškentas parinktas neatsitik- m a komjaunimo organizacija _ki-
tinai. Uzbekistanas yra viena la- " £ T^HL ^ f i r a d l ] ° ' 
biausia rusinamų bei kolonizuo- d e v l Z 1 J 0 S ^idos, ekskursijos ap-
• _ „ o iZ u- l *• tariamos rusų kalba parašytos 
jamų bovietų respublikų. Šiuo me- , *«"«"/ "* 
tu, kaip iš konferencijoje pateik
to Uzbekistano komunistų pasrti- Ypatingas dėmesys kreipiamas 
jos sekretoriaus S. Radišovo pra- i aukštąsias mokyklas. Šiuo reika-
nešimo matyti, ten jau 30,000 lu reikią išnaudoti Uzbekijos, 
specialistų, daugiausia rusų kolo- Kirgizijos, Moldavijos — labiau-
nistų, dėsto rusų kalbą mokyklo- sia surusintų sovietinių respubli-
se. Be, jų, Rašovo žodžiais, rusi- kų patirtį. Rusų kalba turinti bū-
nimui padeda "broliška rusų ti dėstoma I ir II kursuose vi-
tauta". Rusijos ir Ukrainos mo- šiems studentams, po 120-140 va-
kyklose esą rengiami pedagogai landų. Kursiniai ir diplominiai 
Uzbekistano mokykloms rusinti, darbai rašomi tiktai rusiškai. 
Nuolat augąs rusų kalbą mokan- (Ligi šiol buvo rusų kalba rašo-
čių uzbekų skaičius. Radišovas mos tiktai disertacijos), 
savo kalbą baigė žodžiais: "Milži- » 
nišką vaidmenį pas mus vaidina 
rusų kalba — mūsų didis turtas, Kadangi savo krašto aukšto-
galinga visų sovietinių tautų tel- šiose mokyklose vietos tautybės 
kimo ir vienijimo priemonė." studentai tarp savęs kalbasi gim-
Dar griežtesnį pareiškimą mo- tąja kalba, "rekomenduojama 

kyklų rusinimo reikalu padarė So- galimai daugiau tokių studentų 
vietų švietimo ministeris M. Pro- perkelti į Rusijos, Gudijos ir 
kofjevas ir kiti kalbėtojai. 

* 
mas esąs labai aukštas. Respubli-Į n e g a l i kartu dalyvauti. 

Konferencijai buvo ilgai ruoš- kų, kurios savo studentus turi į 
tąsi, telkti rusifikacijos specialis- tokias rusiškas mokyklas siųsti, 
tai. 1978.XII.6 ir 1979.1.17 Sovie- tarpe yra ir Lietuva, 
tų Sąjungos aukštoje ir _specia- J ^ ^ J Sovietuose įstoti į uni-

kakties proga... 
Kai apie tai pagalvojau, prie 

manęs prisiartino šeši vyrai, dė-
vį vėliausios mados drabužius. 
Jauni, sotūs vyrai, apsirengę to
kiais drabužiais, kurie gaunami 
tik specialiose krautuvėse. 

Nė ant vieno jų nematyti 
tokių drabužių, kokius dėvi So
vietų liaudis. Andropovo bernai! 
Pirmą kartą savo gyvenime pasi
gailėjau Juozo Stalino, kuris 
smerkė viską, kas yra kosmopo
litiška. Visi tie vyrukai Juozo Sta
lino būtų buvę išsklaidyti po Gu
lagus dėl kosmopolitinės išvaiz
dos. Iš tikrųjų, ir negaila būtų... 

Jie apsupo mane. griebė, suri
šo rankas užpakalyje ir tempė 

I tunelio kryptimi. Mano kūnas pa-
moms. Ir niekas, gindamas savo | sviro į priekį, o kojos vilkosi grin 
profesinį, artistinį ar estetinį ne 
kaltumą, negali sakyti, kad nėra 
įsivėlęs į politiką. Tai būtų me
las. 

Per dešimtį metų puoselėta 
tradicija gruodžio 10 d. sutrau
kia žmones prie Puškino pamink
lo penkioms minutėms susikaup
ti. Ramiai stovėdami, nulenkę 
galvas jie prisimena tuos, kurie 
už aukščiausius idealus, Dievo i 
suteiktus per prigimtį, yra perse 
kiojami ar kalinami darbo sto
vyklose, prisimena aplamai visus, 

diniu. Šaukiau kiek galėdamas: 
"Palikite mane ramybėje, paliki
te!" Bet tuojau gavau smūgį į 
galvą ir stiprų spyrį į užpakalį. 
Mane tempė per gatvę ir per tu
nelį, o aš šaukiausi pagalbos tol, 
kol galėjau kvėpuoti. Gatvė bu
vo pilna žmonių, bet niekas ne
atėjo į pagalbą, niekas nė žodžio 
nepaklausė, niekas nenorėjo rizi
kuoti. Praeivių veiduose matėsi 

_ į baimė, tik baimė. Minioje neatsi
rado drąsaus vyro ar užuojautos 
kupinos moters... 

Ukrainos universitetas", kuriuose j \.urie ^ genocido aukos. Jie ty 
rusų kalbos mokymas bei rusini- i lumoje prisimena ir tuos, kurie 

lioje vidurinio mokslo ministeri-
tikras instrukci

jas *" " 
versitetus studentais nėra labai 

ia Pąruosetam U K r a s j g ^ n e s u m s i n t ų ^ 
Apie tolimesnių rusų kalbos p u b l i k ų a t g a b e n t i s t u dentai turį 

mokymo ir dėstymo pnemo- b ū t i 0 r i i m a m i 
nių tobulinimą sąjunginėse res- tvarka", 
publikose". Jas patvirtino minist-

'bekonkursine 

ras V. Jeliutinas. Instrukcijose nurodoma, kad 
Nors šios instrukcijos buvo la- v i s o s e avietinėse respublikose 

Atitempė jie mane į 108 milici
jos nuovadą ir įmetė į kambarį, 
kuriame už rašomojo stalo sėdė
jo jaunas, besišypsąs milicijos pa-

bėti, rašyti ar tuos klausimus j r e , 8 u n a * -
svarstyti, bet taip pat negalima j _ p r ašau sėsti, — pasakė jis. 
net ir tyliai susikaupti. Ramiai j 

Apie tai negalima ne tik kal-

ryto disidentų butai sekami. KGB 
utomobiliai išstatyti aplink ir sau
gumas budi, kad galėtų suimti 
kiekvieną, kuris tik mėgins eiti į 
į aikštę. Ta kryptimi einant bu
vo areštuoti Vadimas, Tatjana, 
Liudmila ir jos duktė. Tie, ku
riems pasisekė seklių nepastebi
miems nueiti į aikštę, buvo su
imti vietoje. 

Mus laikė uždarytus dvi va
landas, ir jie negalėjo mūsų tuš- i 
čių išleisti, nes Sovietų Sąjunga \ 
yra ne tik valstybė, bet ir dogmi- j 
nė šventovė. Prieš paleisdami iš į 
arešto jie turėjo atskaityti ir "sie
las švarinantį" pamokslą. Atėjo ; 
auliniais batais apsiavęs vyras, at- i 
sisėdo prie rašomojo stalo ir pra 
dėjo sakyti pamokslą apie pilie j 
čių pareigas, apie laisves, ku j 
riomis piliečiai naudojasi (o kaip 
jie naudojasi, mes tik ką pergy 
venom). Ir jis kalbėjo įkyriu bal
su. Viskas, ką jis sakė, jau girdė
ta milijoną kartų. Pagaliau po 
pamokslo paleido mus. Pamatėm 
ir Feliksą, baisiai sumuštą, jo vei
das atrodė kaip kruvina masė. 

Tuo pačiu metu, kai mus lai
kė arešte, į aikštę visgi susirinko 
apie 40 žmonių ir jie, nulenkę 
galvas stovėjo prie spygliuotos 
vielos, apsupusios Puškiną. At
rodė, kad paminklas stovi už 
spygliuotos tvoros, simbolizuoda
mas didžiules vergų stovyklas, 
dar tebeegzistuojančias sovietinė
je imperijoje, ir 40 sielų šitoje 
rimties valandėlėje bando jį ap
ginti, išvaduoti... Jie stovėjo čia 
prisimindami visus kitus, esančius 

šitokiu būdu — sieninių laikraščių pagalba, kiniečiai Pekine seka poli
tinių įvykių raidą. 

jančių su totalitarizmu. Jie net 
nejaučia, kaip prisitaikė prie žmo-1 
gaus teisių engėjų ir ilgainiui; 
tapo net jų įrankiais. Ir prisitai-

KOMUMSTAS 

PRIEŠ SOVIETUS 

Ispanijos komunistų partijos 

Mane piktai nuteikė saldūs mi 
pastovėti prie poeto paminklo, j licijos pareigūno žodžiai po ką I taip pat už spygliuotų vielų ir 
Kad taip tikrovėje yra, tuojau pa- j tik iš saugumiečių gautų smūgių,j už grotų, kurie ten pateko gin 

nuo kurių skaudėjo sąnariai. 

kę jie nejaučia ir nemato, kaip vadovybės narys Manuel Azca-
smurtiškai prieš mus, kurie gyve- rate austrų komunistų žurnale 
name Sovietų Sąjungoje, kovoja- "Wier.er Tagebuch" atspausdin-
ma ir meluojama. Totalitarizmas tame straipsnyje griežtai pa
juose pasiekia tikslą, nes lengvai smerkė sovietų vykdomą kita-

matysite, 
Šeštadienio vakare Puškinas 

buvo areštuotas. Aplink jo pa
minklą saugumas įrengė uždraus
tąją zoną, atitvertą šlykščia spyg-1 aikštėje prie paminklo buvo ke 

bai saugomos seifuose ir tiktai t u r i būti išleidžiama daugiau va- jliuotų vielų tvora. Tai buvo pa-. liasdešimt žmonių, bet jie suė. 

išplauna jų smegenis, o savo pi
liečiams nepajėgia. Ar jie nesu-

minčių persekiojimą. "Socialis
tinei visuomenei turėtų būti vi-

dami nemirtingus laisvės idea-

Tamstos pavardė? — klau-1 . , . v ^ . L J ~ J ; . •„ „i;J„* ! pranta, kad tos penkios minutės, sai normalu, rašo Azcarate. kad 
i- • • i priekyje buvo ir bekojis invalidas!1 . . ' . „ 'v, . . , , . . . , . . . - , , . '. 
• — < - Kiselevas specialioje kėdėje Te- i P r a l e i s t o s P n e Puškino paminklo, jos narių idėjos butų skirtingos 

turėdamas tik pusę kūno, jis ki ! s u l a i k o R u s i * t a p t i t 0 t a l i u l a i s v e s nuo oficialiu™ valstvbiniu idė-

sė milicininkas. 
Bjauru, pikta, kvaila. Ten inuo oficialiųjų valstybinių idė-

kai kunė' labai atsakingi darbuo- d o v e l i l i ^ i kitokių knygų rusų ; daryta tam, kad žmonės arti p a - j m e tjk mane vienai ir su manim 
tojai, negaudami ilgesniam lai- ^ Iba , žinoma, tautinių kalbų ! minklo"negalėtų susirinkti, kad j žaidžia kažkokį žaidimą. 
kui instrukcijų į savo rankas, te- k n v g ų *** * o m s atleidžiamo po-1 susirinkusius būtų lengviau j š -
galėjo vietoje susipažinti su inst- P i e n a u s sąskaiton 
trukdjų tekstu, vis dėlto Sovieti 
pogrindžiui pavyko prie šių in- ^/-

lui 
mokytojai — pedagogai. Kaip di 

sklaidyti. Kitoje pusėje gatvės bu- i ~ S a kvk " j * pavardę! 

t rukd* tekstu, vis dėlto Sovietu R u s i n i m o d a r b a s l a i k o m a s b . Z J š £ % L Z ^ j £ £ ! - ^ L t i h Z J t a L S k l £ 
. . „ . ,~J svarbiu ir todėl šiam reika- i statvta biauriai ūžianti mašina i v 0 įsakyta nusikratyti manimi. 

s t rukc^pnem. 34 p u s i a u teks- l u i m h m p>AM geriausi S ū S S o l i t u s S t o S I Kiek palauke, užrakino mane 
tai buvo "Eros" aparatu nufo
tografuoti. Lietuvoje veikiantis 
pogrindis šias instrukcijas taip pat 
gavo, padarė jų santraukinius 
vertimus, paskelbė pogrindyje 
leidžiamose "Perspektyvose", o 
neseniai mus pasiekė tų vertimų 
santrauka. Dabar ji skelbiama 
"Drauge". 

garsus. Dar tik vakar nesimatė k i t a m e kambaryje. Netrukus at-
dėlė paskata jiems šio darbo im-;j0kių ženklų, kad šioje vietoje j v e d e d a r Jauną vyrą su mergina 
f's, suteikiama galimybė už gerą Į būtų reikalingas bent koks re-. t a i P P3 1 Wta- **** ° P° k u r i o l a i" 
rusinimą gauti žymiai diesnį at- j mantas. Taip, bet mes nesam rei- k o * ~*~c ; <a~~ari istūrr.ė r'a-
lyginimą kaip ligšiolinėse mo- \ kalingi šiam vaidinimui, 
kyklose. V. Jeliutino išsireiški 
mu "sustiprinti universitetų ir 
pedagoginių institutų rusų kalbos 
ir literatūros skyrių materialinę 

Konferencija buvo slapta, ta- — techninę bazę", 
čiau žinoma, kad joje buvo pri- * 
imtos praktiškam rusinimui mi
nėtos ministerio V. Jeliutino ins
trukcijos. 

Lietuvos pogrindžio organiza
cijos šią intrukciją į Vakarus pa
siuntė drauge su savo lydraščiu 
ir jo antrašte "S.O.S., Pasauli!" 
Taigi šį dokumentą laiko labai 
svarbiu. 

Pogrindžio "Aušra" (Nr. 14, 
60 pusi.) skelbia, kad švietimo 
ministeris Rimkus išleidęs įsaky
mą įvesti rusų kalbos mokymą 
vaikų darželiuose nuo 1979 metų. 
Esą svarstoma įvesti lietuvių 
mokyklose kai kurių bendrų da
lykų dėstymą rusiškai. 

Penkiolika minučių prieš sep-

ko į mūsų kambarį įstūmė 
du žmones. Vėliau dar pamačiau 
Viktorą, Tanją, Feliksą, Alek
sandrą ir eilę kitų. Vien šioje 

tynias ateinu į aikštę, kurioje nuovadoje suskaičiau penkiolika 
stovi Puškino paminklas. Apsidai- suimtųjų. Bet netoli aikštės ra-
rau ir tuojau paaiškėja, kad čia Į jone dar yra kelios milicijos nuo-
nėra Vakarų korespondentų su'vados. Vselovodas, Valentinas, 
foto aparatais, kurie užfiksuotų Olegas ir kiti nuvesti į kitas nuo-
tai, kas netrukus čia įvyks... Dar 
keliolika minučių ir nulenksime 

vadas. 
Šiandien daugumas vengia pa-

galvas kankiniams didžiosios su-1 judėti aikštės link, nes nuo pat 

tiems buvo šiokia tokia apsauga 
nuo barbarų saugumiečių, kiek
vieną akimirką pasiruošusių susi 

kapinynu ir kiek prilaiko rusų:jų. Yra lygiai normalu, kad 
tautą likti kvaila ir visiškaį bąįė-; kiekvienas socialistinės visuome-
ge verge? Tose penkiose minu-

rinkusius pulti irišsklaidvti. B e t ' ^ e 5 " W t a mi&inSfa etikos o p o z i c i j ą v a l d a n č i a j a i ostemai. 
saugumiečiams buvo 
užpulti bekojį invalidą 

nepatogu 
ir moralės vertė. 

nes narys galėtų pareikšti savo 

Socialistinė sistema privalo res
pektuoti ir nesocialistines idė
jas. Komunistų partijos, rašo Taip pat liūdna, kad šiandien 

Du nepažįstami žmonės iŠ Va-'su mumis nedalyvauja akademi-jA^įa raįe> " į " ^ s i g k i a 3 o d a _ 
karų stovėjo kartu. Nežinia ar tai kas Sacharovas, nedalyvauja ir | l i z m o l a i s v ė j e ( p r ivalo aiškiai 
buvo korespondentai ar turistai, * Pamatai iš laisvojo pasaulio ; p a s m e r k t i gav]e^ v y k d o m a s ^ 
bet jie kalbėjo angliškai. Jie jun-! kraštų kuriuose mes, gyvenan-1 p r e a i j a g .^ ^ ^ ^ J e į 
gėsi į mūsų gedulą, į mūsų švenijieji dideliame neteisingume, t i - | S o v i e ^ Sąjungos komunistą 
tę, kartu stovėdami gilioje rimty- i kejomes rasti kilnumo sėklas, tie-, nesiliai nersekioiusi 
fe. Bet kur šiuo momentu buvo į sos ir laisvės įkvėpimą. Mes n u - I ^ J . ^ . , n i n T J ^ ^ ^ T 

ėjome per toli juos idealizuoda 
nu. 

kitaminčių, rašo Ispanijos ko
munistų partijos vadovybės na
rys Azcarate, tuo atveju neiš
vengiamai dar labiau pagilės 
skilimas tarp Sovietų komparti-

— Dovydo ir Batšebos sūnus I** ,fr Mt[i *™*hi komunistų 
Izraelio karalius Salamonas Par"JU-

korespondentai, atstovaują Reu-
terio Associated Press žinių agen
tūras, įvairius Amerikos dienraš
čius. Nė vienas jų nepasirodė ir 
tuo pačiu davė progą saugumui 
elgtis kaip jie nori. Jų foto apa
ratai neužfiksavo už spygliuotų ^ 
vielų stovinčio Puškino ir kaip; valdė savo kraštą 40 metų. Per | 
milicininkai vaikė bei areštavo I tuos metus jis yra turėjęs 700! _ Prisivalgę juodos duonos, 
žmones. Jie nusispjovė ant kovo-! žmonų ir apie 300 meilužių. užsimano pyragų.. 

c . m ,. , . , . . Okup. Lietuvos pogrindžio 
Susipažinkime su kai kuriomis d a r b u o t o f a i ^ k a d Ueta_ 

rusmimo stiprinimo priemone- VQS J r ^ ohipaotų ^ ^ „ „ , . 
m i s* nimas buvo sustiprintas, Sovie-

Instrukcijos įžangoje nurodo- tams 1975 m. pasirašius Helsin-
domas reikalas stiprinti rusų kai- kio konferencijos Baigiamąjį aktą. 
bos mokymą, naudojant įvairias Jo m str. patikino Sovietams jų 
priemones. Pagal jninėtus nuo- karo metu užimtų žemių bei nau-
status nacionalinės švietimo mi- jų sienų neliečiamumą, o VI str. 
nisterijos (mūsų atveju — sovie- draudžia vienai valstybei kištis 
tinės Lietuvos švietimo ministe- i kitos vidaus reikalus. Rusinimą 
rija) rusų kalbos mokymo stipri- Sovietų valdžia laiko Jų "vidaus 
nimą turėtų pradėti palaipsniui, reikalu", o vakariečiai, kaip S -
Respublikos pačios turinčios pra- nia, dėl šio klausimo nieka-
šyti, kad rusinimas ju kraštuose da nėra protestavę ir, rodos, ne
būtų stiprinamas. siruošia tai daryti. Gal todėl ne 

veltui Lietuvos pogrindis ("Au2-
ra", Nr. 14, 40 p.) šiais žodžiais 

Nuo 1979 metų rusų kalbos išreiškia apgailėjimą: **Jei ban-
mokymas turėtų būti pradėtas ditai ir gangsteriai pavergtų ku-
jau priešmokykliniame amžiuje, rią nors šeimą, užgrobtų lėktuvą 
nuo 5 metų amžiaus vaikų dar- ar traukini, tai a r jie būtų teisus, 
ieliuose. Rusų kalba turėtų būti jei sauktų r'Cia mūsų vidaus rei-
pravedami žaidimai, pamokėlės, kalasi Nevalia čia niekam kištis!' 
Turėtų būti vedami pokalbiai ru- Kaip trk tai vykdomas ir vals-
siškai. Lygiagrečiai turi būti pra- tybių santykiuose. Sukurtina e 
vesti rusų kalbos metodiniai kur- fektyvi priemonė tautiniams ir1 

sai vaikų darželio mokinių te- tarptautiniams plėšikavimams h* 
varas. pavergimams sutramdyti**. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 

31 
Iš mano skyriaus dešimties kariūnų, baigusių 

karo mokyklą, du žuvo kare su lenkais (Įeit. Tiška ir 
Įeit. Saldukas), Įeit. Olšauskas pašautas manevrų 
metu, kapt. Gudauskas ir Įeit. Adaškevičius, 
psichiškai susirgę, patys nusižudė, vienas jaunas 

negalima buvo pasiekti, ypač pradžioje ir vadovybei kurį nusikrausčiau su savo būriu ir visa jo turima 
trūkstant patyrimo — tik gal kiek susipažinti su manta: lovomis, pataline ir pora ilgų stalų. Skubiai 
karine tarnyba. Vėliau pats gyvenimas ir įtemptos reikėjo įsirengti virtuvę, bet kol ją įrengiau ir gavau 
pastangos įgalino daugiau patyrimo įsigyti. virėją, teko būrį mitybai priskirti prie kaimyninio 

Baigęs karo mokyklą pirmos rūšies gabumais ir kariuomenės dalinio. Buvo daug sunkumų, kol šiaip 
net nestovėjęs nė vienos valandos su šautuvu, buvau taip apsigyventa naujoje vietoje, o didžiausią 
paskirtas į organizuojamo Il-tro atsargos bataliono sunkumą sudarė patyrimo stoka. Su būtinybėmis 
mokomą kuopą būrio vadu. Kuopos vadas kapitonas apsitvarkius reikėjo pradėti mokyti, bet ko ir kaip? 
Keturakis atrodė takt ingas ir prityręs karininkas, iš Tik po dviejų savaičių sulaukiau mokyklos 
kurio buvo galima daug ko pasimokyti. Bet, deja, viršininko — vyr. Įeit. K. Šiukštos, kuris I-mo 
neilgai teko su juo bendradarbiauti, kiti įvykiai pasaulinio karo pabaigoje buvo baigęs rusų karo meto 
pakeitė daugelio planus. karo inžinerijos mokyklą, o prieš tai Rusijoj aukštąją 

1920 m. vasario mėn. Kauno, pagrindyje agronomijos mokyklą. Vyr. Įeit. Šiukšta buvo 
užsislėpusių komunistų ir kitų kairiųjų socialistų sulenkėjęs žemaičių bajoras, labai dažnai vis 
Šančių ir Aukštosios Panemunės kariuomenės pris imindamas Pilsudskį, buvo net l aba i 

aš, inžinerijos daliniuose sukeltas bruzdėjimas. Teko imtis griežtų nepatenkintas mūsų vyriausybės vedama politika ir 

Pradžios ir visų ruŠių aukltes- b.hv. 

mirė, trijų likimas nežinomas. O 
daliniuose pasiekęs pulk. Įeit. laipsnį, pats priemonių šį bruzdėjimą apmalšinti. Karo mokyklą ir santykiais su Lenkija. Nuo pat pradžios teko dažnai 
besimokydamas ir kitus bemokydamas, sulaukiau kitų karinių daUnių mokomąsias kuopas bei su savo viršininku ginčytis ir būti nedrausmingu 
bolševikų vergovės, perkeltas kančiai į 29 korpą. k o m a n d a s teko p a v a r t o t i š iam bruzdėjimui pavaldiniu. 

Daugumas II-os laidos kariūnų turėjo gerus apmalšinti, sudrausminti. Pradžioje abiems. mokyklos viršininkui ir jo 
balsus. Pradžioje bent kartą savaitėje abi kuopos buvo Mano būrys turėjo progos šiame malšinime padėjėjui, nelabai buvo aišku, ko ir kaip kareivius 
mokomos kariškų ir liaudies dainų, tinkamų dainuoti dalyvauti ir net atsižymėti. O bruzdėjimo priežastims turime išmokyti šešių mėnesių laikotarpyje. Vyr. Įeit. 
žygiuojant. Vakarais išvedant kuopas pasivaikščioti, pašalinti karinė vadovybė kai kuriuos dalinius Šiukšta turėjo rusų pionierių porą statutų ir vieną 
sekmadieniais vykstant pamaldoms į bažnyčią ir iš pertvarkė. Tam pertvarkymui buvo ir kitų priežasčių: vadovėlį. Man pasisekė gauti vokiečių literatūros iš 
jos grįžtant , kuopos sk i r t ingomis g a t v ė m i s prireikė naujų dalinių kitokios paskirties ir kitiems tos pat srities. Patys besimokydami, šį tą 

uždaviniams II-as atsargos batalionas išformuotas, prisimindami, pradėjome mokyti kareivius 
paskirstant kareivius ir karininkus į kitas specialybės. Be mano atsivesto būrio kareivių, keletas 
kariuomenės dalis. dar buvo atsiųsta iš inžinerijos kuopos. Beveik visi 

Man su savo pirmuoju būrių įsakyta vykti mokyklos kareiviai buvo baigę pradžios mokyklą, 
pasiklausyti dainų ir pasigėrėti gražia kariūnų eisena, inžinerijos puskarininkių mokyklos viršininko žinion mažai raštingi grąžinti ar perkelti į kaimynines 
Jaunimas sekė paskui žygiuojančias kuopas ir į Aukštąją Panemunę, bet tos mokyklos viršininkas kariuomenės dalis. Stalių ir statybos darbų mokymui 
a t lydėdavo iki pat mokyklos. Merg inos į atvyko tik po dviejų savaičių, todėl visą organizacinį Pasisekė pasamdyti civilį amatininką, kuris praktikos 
pasitempusius kariūnus žiūrėdavo, kaip katės į darbą teko atlikti pačiam, dar tam reikalui keliu mokė kareivius dailydžių ir stalių darbų. įrankių 
lašinius. Tai buvo visiems malonūs pasivaikščiojimai, neturinčiam patyrimo. vartojimo ir kt. 
užsilikę atmintyje ilgam laikui. Mokyklai patalpos buvo paskirtos A. Panemunėj 

Karo mokykloj per keturis mėnesius kažin ko buvusiame rusų kariuomenės karininkų flygelyje, į ^mmm^__^ (Bus daugiau) - ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ 

žygiuodavo su skambiomis dainomis. 
Gražiam orui esant, Kauno gyventojai turėjo 

progos pasiklausyti šių sutartinių gražių dainų. Ypač 
sekmadieniais daug gyventojų susirinkdavo gatvėse 
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BOSTONO ŽINIOS 
TAUTOTYRA SIENOMS 

GINTI 

Lietuvių B-nės Bostono Kultū
ros klubo paskutiniam šių metų 
sezono susirinkime birželio 2 d. 

i dimino stulpai, o iš Reginos Ma-
kaitienės įsteigto vyro vardu fon
do, iš kurio kiekvienais metais į-
teikia geriausiai baigusiai šią mo
kyklą dovaną, piniginė dovana 

likti Lindos Nichols, Jaąuelind I vusių mokinių, užimančių įvairias 
Dupont Ham ir Monos Roberts.! pozicijas. Pvz., jo buvęs mokinys 

j groja Metropolitam operos or
kestre, jo buvusios mokinės des-D. IVASKIENE - DVIGUBA 

MAGISTRĖ 

Dalia Ivaškienė, kuri buvo ga-

C L A S S I F I E D G U I D E 
to įvairiose kolegijose. Ir šiemet 
jo mokinė, baigusi kolegiją, gavo 

vusi magistro laipsnį iš biologi-1 darbą Kalifornijoje, kaip smuiko 
jos, šiais metais Worcesterio Po- mokytoja, 
lytechnikos institute įsigijo mas- Į Balandžio 29 dieną Iz. Vasy-
terio laipsnį iš Natūrai Science. I liūnas buvo koncertmeisteriumi - .__„_„«,. .- , .„ . . 

r-, i- T vi • • J- i. • • t? • i i v v .. « . . . i NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Dalia Ivaskiene dirba ir augi- Episkopalų bažnyčios styginio or-: o»Ucago 111. 60632, telef. 927-5980 

60 dol. Šį fondą Regina Makaitie-j na gražią šeimą: dukterį ir du kestro, kuris išpildė Haydno1 

nė įsteigė, kada jos vyras Ameri- (sūnus. Abu sūnūs sekmadieniais „Tvėrimas". Koncertas įvyko San 

M 1 S C U L L A N E O U S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

i 

prelegentu buvo Unt f l tyumntas Į^ ka^UĖ^m _ ^ į f r j ^ fa,. | per šv. Mišias šv. Petro parapi-iders teatre ir žmonių buvo pri-
Antanas Mažiulis. Jo paskaitos 
tema: "Tautotyra ir sienos". 

Nors prelegentas gyvena Bos-

ris buvo ir šios mokyklos moky-jjos bažnyčioje skaito maldas. Ta i , sirinkusi didžiulė sale 
tojų, tragiškai mirė. Visi abitu-1 gražūs vyrai ir lygūs ar kartais, Iz. Vasyliuno įnašas į Amen-
rientai buvo apdovanoti po kny-1 aukštesni už kunigus. Duktė, be,kos kultūrinį gyvenimą yra di-

tone ir klubo nariams yra gera1|gą _ L i e t u v i ų " p ^ ^ 3_ č i a s t o . | r o d s , s t u d e n t ė . Dalios vyras yra 
pažįstamas, bet klubo pirm. m z . ^ T a - ,Lietuvių Piliečių dr-jos advokatas Rimantas Ivaška. 
A Girnius trumpai supažindino su & B o s t o n e d o v a n a ^ r b f t D a l i a i I v a š k i e n e i > w 
prelegento išsimokslinimu ir jo, , . . Ji turi energijos ir surado laiko 
darbais. A Mažiulis Vytauto Di-i Kiekvieno skynaus ir klases ^ a u k š t ^ n i m o k s l o M . 
džiojo u-te Kaune ir vėliau Vil-: pirmieji mokiniai irgi gavo do- L p i a t e s n i ų frfcfa, 
niaus universitete studijavo lietu- j vanų po knygą. 
vių kalbą ir literatūrą, tautotyrąj Mokyklos direktorius rašytojas | BENEDIKTO POVILAVIČIAUS 
ir proistorę. 1944 m. pasitraukė į • Antanas Gustaitis savo žodyje sie į RECITAUS 
vakarus. Innsbrucko ir Tuebin-' lojosi lietuviško žodžio nykimu. | G e g u ž ė s g d į v y k ę s B e n e d i k t o 
geno universitetuose studijavo Ii-,Atveda mokatų-nę l mokyklą. A - 1 P o v i l a v i č i a u s ( b o s o ) jegitalis su
ginamąją religijų istoriją, etno-Į bu tėvai lietuviai, o vaikutis ™r[tmM p i i n ą s a l e ^ ^ p r o . 
logiją ir antropologiją. 1949 m.! sai nekalba lietuviškai. Tai skau- • 
Tuebingene gavo lituanisto dip
lomą. Amerikoje Pennsylvanijos 
universitete tęsė antropologijos 

gramą buvo rinktinė, ypač kad du. Todėl dabar mokykloje essan- g r i j o s b u V Q i § v e r S t o s į ^ 

delis. 
A./. 

illllllllllllllUUIlIlIlIlIlUlilIlimiTIlhlIMUIl 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

viso rūšių grindis. 
I Kl'BNYS — Tel. RE 7-5168 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUII 1UI1U1U 
DIDELĖS STATYBOS 

Mere Byrne planuoja suorga
nizuoti 100 mil. dol. vertės apar-
tamentų statybų Chicagos piet
vakariuose, netoli miesto centro. 

ti įvesta nemokančių lietuviškai tuvių kalbą. Už tai padėka Sta-
_ klasė. Šiais metais mokykloje bu - i s i u i S a n t v a r u i ^ rasite k i t ą t o k į 
studijas. Persikėles į Bostoną, dir-jvo 79 mokiniai. Mokė 13 moky- j « S t a s f ? p r f e p r o g r a m o s l y g i o ^ 
bo Bostono kolegijoj ir buvo Lie- tojų: vaikų darželio pradžioje bu- p r i s i d ė j ę s fc k o m p 0 z i torius Jero-
tuvių Enciklopedijos etnogra-; vo Pautiemenė, o vehau - Simą- Į n i m a s ^ g ^ ^ ^ ^ b u v o § i ą 
finio skyriaus redaktorius. 1943j navi&enc, 1-moskyr. Ka lvf l t t«" popiete Povilavičiaus akomponia-
m , pogrindžio pavestas, guduose ne, 2-ro — R. Spakevičiene. 3- t o r i u m > 
tyrinėjo lietuvių etnografijos ri- į cio—Vytenis Senuta, 4-to M. Gir- K o n c e r t a s b u v o pradėtas G. Fr. 
bas. Daug rašė iš savo srities į - 1 ™ * * * 5^^&hnhen^ ^mo:\Uande\io arija iš operos "Xer-
1 airiuose žurnaluose ir laikraš- įancių lietuviškai — Kulbiene, | x e s „ B e n e d i k t a s p A Ė ^]dė ^ 
Suose, pasirašydamas ir slapy-j7-to Krukomene, 8-to Senutiene,! VQ hal^ d a v ę s r a m y b ė s į s p ū d L 
vardžiais: J. Leliušis, J. P/>lobis, J. 15-tos klases — O Gimuviene, j k o r e i k a l a u j a Handelis. L. van 
Setekšnis, J.A. Vidimantas ir kt. i 6-tos M Drunga ir 7-8-tos baigia | B e e t h o v e n a r i e t t a g -fc g ^ , 

Savo paskaitoje prelegentas į- į *<*«* direktorius Gustaitis, Dai I T o m b a o^^.. n u t e i k ė k l a u . 
rodinėjo, kaip tautotyra gina Lie-: navimo mokytojas komp. J. Gai- Į s y t Q J u s lmdn&it prisimindami 
tuvos sienas. Ir esą labai blogai, |tehs. . . , , r j į visuomet jaučiamės liūdnai. Cia 

Pabaigtuvėm mokykla išleido | ^ d a i n i n i n k o b a l s a s a b i l o ^ l i u 
laikraštėli Švilpuką J l r e d a g a - ! t r a ^ z m U ) d a m a s Beethove-
vo mokytoja Mirga Gimmviene, I $m^ Cavatina iš operos «La 
o jame rase patys moknuai. | J u i v e » _ 2 y d ė y ft H a l e v y n ^ 

Sia proga buvo paminėta šios!vieną iš mūsų nukėlė atgal į 
Bostono lituanistinės mokyklos, praeitį, i Kauno teatrą, kur tą ari-

nas tas yra labai svarbu. Rusai ir į 39 m e tų darbo sukaktis. Buvo į ją dainuodavo kiti solistai. Nema-
lenkai leidžia tokius veikalus. Ne į \z\\&st lcada mokykla turėjo net! nau, kad Povilavičius nuo jų at
tik leidžia, bet ir klastoja, įrodi-įigS mokinius, o šiais metais tikįsiliko: jo balsas skambėjo pilnas 
nedarni, kur jų gyventa. Tauto- i 79̂  ! emocijų ir užkrėtė klausytojus, 
tyra yra didysis ginklas j>avo gy- j gjų baigtuvių programą atliko | Toliau sekė Fr. Schuberto ketu

rios dainos: "Palydovas" "Aud
ringas Rytas", "Gal tu rimtis", ir 
"Buvimas". Benedikas tobulai tas 
dainas atliko. 

Po pertraukos solistas tęsė savo 
rečitalį atlikęs J. Bašinsko voka
linį ciklą susidedantį iš keturių1, 

IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T 
• I II • • I — — II f HII I I ^ II • ! H l l 1 ^ I ***** I • ! II 

Išnuom. 2-jų naiegamų butas Mar-
ąuette Pke. apyl. 63-čios ir Cali-
fornia. 200 dol. mėn- Skambint 
636-9437 arba 4T6-3198 

R E A L E S T A T t 
! 

Illllilllllllllllllllllllllllllllllliuiillllllllllll 
I 
7 kamb. mūrinis. Naujai atremon
tuotas Gazu karštu vandeniu šil-

I dymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Troy. 

BLTV NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 7~8-22SS 
UIIIIIIIIIIIIUUI1IIIIIU1U1UI111U111U11U1IU1 

Bogan apyl. savininkas parduoda 
7 kamb. (3 nūeg.)namą. 1% vo
nios. Oro vėsinimas. Įrengtas rūsys. 
Mažiau $59,000.00. 

Skambint 137-8754 

HELP WANTED — MOTERYS 

W o m a n for housewor4c 
References. Vicinity 

Westem Ave. Cal 
7 P.M-, Sat. & Sun. 

D fi M E S I O 

kad šiuo klausimu nepriklauso
moje Lietuvoje ši mokslo sritis 
buvo apleista — nebuvo išleista 
nei vieno etnografinio leidinio, 
ypatingai svetimomis kalbomis. 
Ginant Lietuvos etnografines sie 

V. SASNAUSKAS 
atlieka iv&irfas 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint CR 6-8402 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCni IC 
INCOME TAX SERVICE 

425* So. Mapiewood, tel. 2S4-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU lškvlet-.rr.al. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai 
"'•i-i-iuiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiummi 

IIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIHUlUllIlIltlUIIMIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 37G-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinnniiiniuimiiuiHii 
•llllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIHIUIIIIIII 

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

r r i _ \ \ A 5-80G3 
iiiniiiiHiinimiumiminiiumiiiuniinn 
iiiiiiiiiiiiiiilimiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiii! 

l -AtkAGE K S F B t a n AGENCY 
MARIJA N O R E I K I E N E 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
loib.u iMigetdaujamos geros rošie» 

prekes. MnUuk- U Kuropos sandelių 
•-MIOS \V. >.U St.. Chicaso. Iii. <S06'2» 
iiiiiiiiiiiTmmiiFiimiHiiiiuiiiiniiiiiiiiii | iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimuniiiniuiiiii 

2 botai — medinis su skiepu ir ga-
I tllimillllllllllflirmmilllllimiillliniimii | ražu. švarus, gerai prižiūr&tas. 63 — 

LA GRANGE — 
COUNTRYSIDE AREA 

4 bedrux, llving room, dining room-
Full finished basement. 2y2 car ga-
rage. Leaving statė mušt sell soon. 
$73,50a 

CALL 354-1235 

MICHIG AX — MICHLANA 
For sale by owner two to tbree 

bedrm. home 60 miles from Chicago. 
Living na., dining nu, Florida rm. 
1 b'.ock from Lake NGch. and beach. 
New appliances, air cond. New heat-
ing sys. Excellent condition, 

CaU 847-1296 or 616 — 466-4472 

EJoperienced. 
103rd St. & 
becween 6 »& 
all day. 

Tel. 239-5068 

HELP WAJTTED — VTmAI 

LEADING PLASTICS MFR. 
Looking- tor bright aggreaslve Indl-
vidual to asBist sales department. 
Primary duties will be order proces-
;ng, typing. filiug. & handle phonea. 
Experience preferred t>ut beginner 
wlth typing skilia will be considered. 
For appolntment eail 

MR. GEORGE WIND 
PREMIUM PLASTICS 

Phone — 225-8700 

METAL FABRIGATOR 
Experience of 3 years necessary. 

Call Ed McNevin 529-2060 
CHAMPION BL0WER 

100 W. Central Avenue 
Roselle, Illinois 

ventų žemių gynimui. E u r o p o j e ! p ^ — dfrmi , o ją d n m , wA 
ir vyksta tas didysis tautotyros j k o m p _ j Gaidelio, padainavo, 
mūšis mūsų nenaudai. Rusai, Į 
lenkai ir vokiečiai įrodinėja, pa-; Mokyklos tėvų komitetą suda 

gal jų suklastotus davinius, jų etno-1 ̂ : Veitienė, Budreckienė, Janui 
grafines žemes, o tos žemės yra 
mūsų. 

IT taip prelegentas: girgždule 
žagre, kaušu, grėbliu, sodybų 1 

į kienė ir Simanavičienė. 
Tos pačios dienos vakare abi

turientai turėjo savo parengimą 
Tautinės S-gos namuose Cia jie 

i ~3-;*;r WAc«7mk I atliko programą, buvo pasaky-
planavimu, medžiais, krosnimis ,, . - v i . .-
* v. . „ t „:I j a w 0 r P 7 ta kalbų ir pasilinksminta. 
—pečiais, mintuvais, dalge, rez| r 

ginėm, kirviu, žardu, žlugtu,| Mokykla naudojasi Bostono. . _ . _ 
maistu — sklindžiais, įrodinėjo, i miesto mokyklos patalpomis. Pa-: kompozitoriaus moderniąją ^ dva-
kaip ir kur tie visi aukščiau j talpos geros ir nemokamos. Šiai j sią. "Ėsk, karvute" — J. Gaidelio 
paminėti buvo vartojami, iš kur j mokyklai mokytojų yra, tik gaila, j "Dar nepaketinau" — St 5im-
jie kilo ir panašiai Tautotyra | kad mokinių skaičius mažėja, j kaus ir "Saulute, motinėle, užte-

'Lietuviško" prieauglio yra 

10% — 10% — S«% pigiau mokėsite 
ui spdrandą nno lųrnies ir antomo-
*>Hto pas mm. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20S4 W>*l »5tll Stree* 

Chicago. nitnois 
Telef. GA 4-S6&4 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 630-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIIIIIIII 

ir Troy 

MACHINE OPERATORS 
Eiline and turret lathe, horizontai 
boring mill, radial drill operators. 
Mušt read blueprints and speak some 
Englūh. Libera! overtiine. 
ENR GENERAL MACHINING CO. 
5658 S. Western Ave. 43&4612 

MACHINISTI" 
Leader in repair of heavy industry 

2 butai — mūrinis. Įrengtas skle- j machkiery located in Eik Grove Vil-

R E A L E S T A T E 

M E AT MARKET 
imilimiimilimilillimillimillilllllllllll Very weU estabUshed Ocero meat 

[vairią prekių pasirinkimas nebran- mariet. Includine building. G*wner 
iciai iš mūsų sandčlk). I ° 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

d a i n ų : A S i U S a p i e k a n o p , , R u d U o : ! ^ i . . ^ f . . ? h . C ^ l ™ : . ! ( K , ^ 

Valtininkas, Aš surasiu. Šių die
nų veikalas, modernus, panaudo 
jęs tautosakos medžiagą, nuste-

!bino, kaip gerai solistas pagavo 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. _ 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iiiimmiiimiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiimiiimi 

retiring. Priced right, 
REALTY W0RLD 

Abbate Realtors — 589-0600 

tik....? 
kėk" — V. Klovos, praskambėjo 
kaip širdžiai artimos dainos ir su
kėlė ovacijų ovacijas. Pabaigai 
— operų arijos. 

Solistas parodė savo balsą, su-
Marija Mockienė dirbo 8 me- j gebėjimą interpretuoti veikalus ir 

ĮVERTINO MARIJĄ 
MOCKIENE 

esanti vienu iš svarbiųjų ginklų 
Lietuvos sienoms ginti. 

Seniau daug kam galėjo atro
dyti juokinga, kad rezginėm, žar
du, žlugtu ir kitais aukščiau pa
minėtais galima būtų ginti Lie
tuvos sienas ar jie turėtų kokiąi.tus Tufts universitete kaip tyri-! gražią laikyseną scenoje. Iššauk 
reikšmę. Po šios paskaitos nebe- m ų technikė, o vėliau jau 10 Į tas pakartoti, padainavo dar kele-
atrodė juokinga, o buvo tikra,jmetų N. Anglijoje Medicinos,tą dainų. 
kai tai labai svarbūs duomenys, centro ligoninėje. Tai irgi to. Solisto balsas švelnus, dikcija 

Po paskaitos buvo daug klau-: paties universiteto dalis. j puiki, jo interpretacija natūrali, 
simų ir prelegentas į juos atšaki- j 10 metų darbo sukakties proga į Rodosi, kad norisi vis jo klausytis, 
nėjo. toje ligoninėje, ligoninės direkto- j Kompozitorius Jeronimas Ka-

Šis buvo paskutinis šio sezono, rius atsiuntė M Mockienei laiš- į činskas buvo puiki parama ir pa-
susirinkimas. Siame sezone pa-1 ką, kuriame sako, jog jai buvo į- j lydą visoje programoje. Koncer-

iiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St, telef. 776-1486 
11111111•11•11111111 f 111111II11••1111111111•11111111 

i o K I I f * tt \ h 

skaitininkais buvo prof. A. Jure-1 teiktas atžymėjimas. Be kita, laiš-
nas, prof. kun. St. Yla, prof. S.; ke rašoma, kad ligoninė yra 
Sužiedėlis ir A. Mažiulis. ! aukštai įvertinta dėka tamauto-

Sekančiam sezonui pirminin
ku sutiko būti inž. Algis Zikas, o 
visą valdybą jis sudarys. 

Susirinkimas baigtas tradici
ne kavute ir pyragaičiais. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS 

jų kaip Jūs. Jūs buvot efektyvi 
darbuotoja, Jus dirbot užmiršda
ma save, atsidavusiai ir labai pa
siaukojančiai. Daktarai Borel, 

tas tikrai buvo puikus. 
Po koncerto ponia Povilavičie-

nė visus pavaišino. 

IZ.VASYLIŪNAS 
KONCERTUOJA 

Iz Vasyliūnas balandžio 22 d. 

lin Parker, vykdomasis direkto
rius)-

VASYUŪNO MOKINIŲ 
KONCERTAS 

Bostono Lituanistinės mokyk
los metų pabaigtuvės įvyko birže
lio 3 d. Mokiniai dalyvavo šv. Mi
šiose. Abiturientės buvo tauti
niuose rūbuose. Po ŠV. Mišių sa
lėje po bažnyčia buvo iškilmin-j Birželio 3 d. Bostono Muzikos 
goji dalis. Abiturientams įteikti i centre įvyko smuikininko Izido-
atestatai: Jų buvo: Danutė Aušt-įriaus Vasyliuno vedamos smui-
rai*ė, Lėle Banevičiūtė, Cynthiajko klasės mokinių koneretas. 
Hodges, Ramūnas Ivaška, Anta-j Programoje: Anonymous XVI 

Kaplan ir Hirsch labai dažnai į koncertavo Kolegijos klubo salė-
kalbėdavo apie Jus, kuri dirbda-1 je, Bostone, kur jis pagrojo kelis 
vot anksti ar vėlai, kada tik bu-' veikalus. Jo mokyklos direktorius 
vo skubus reikalas (Pas. Frank- viešai dėkojo Vasyliūnui, pavadi-

Įsigykite naijąjj AIJOYZO 
BAKONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

eako: "Salia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytės - Palubin3kienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. UI. gyv. pri
deda 35 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas, nes jį mokyklos šulu ir geriau
siu pedagogu Bostone. Iz.Vasjrliu- į ^ W e s t ^ S t r e e t t CWcag°» n 1 ' 
nas dėsto Boston Comnrunity ' 
centre jau 19 metų. Jis turi bu-

PALIKIMAS LEM0HTE 
Su pajamom. 16 metų mūrinis, su 
baldais. Turi būti parduotas dėl 
turto pasidalinimo 

ABROMAITIS B. E. 
1005 Porter St., Lemomt, IU. 

TeL 257-6675 

DAR SENA KAINA , 
Parduodamas žema kaina 4 kamb. 

mūro namas ant 37 p. sklypo. Nauji 
langai. Naujai išdekoruota. Tuoj ga
lite keltis. Priešais Marquette Pką. 

Dviejų aukštų mūro namas Mar-
ųuette Pke. 2 butai po 6 kamb. ir 
trečias gražiame beismente. Daug 
vertingų priedų. 

Labai Svarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brlghton Parke. $37,000.00. 

2-jų aukitų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. | 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marquette 
Parke. Aukšta kokybė. $60,000.00. 

Valdis Real Esfale 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 
Medinis namas su geležies prekių 

— hardware krautuve. Nebrangus. 
ŠIMAITIS REALTY 

Insurance — Income Tmz 
Notary Republic 

2951 W. 63rd St, 436-7878 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

73 u* Washtenaw. Geras kampinis 
4 kamb. mūr. namas. Garažas. Tuo
jau galima užimti. 

72 ir Mozart. ll/2 aukšto naujesnis 
pajamų mūras. 5 kamb. apačioj, 4 
kamb. viršuj. Pilnas rūsys. Garažas 

59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums. 

87 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 

lagė needs all around Machinists for 
the lst and 2nd shifts. We are seek-
ing people experienced in the setup 
and operation of job shop machines 
including Boring Mill Operators. 
Good starting rate, wage incentive 
plan, overtime opportunities and ex-
cellent fringe benefit package. Avail-
ability for nationwide travel a plūs. 

CALL MR ANDERSON 640-3045 
COMMERCIAL MACHINE WORKS 

1099 Touhy Ave, 
Eik Grove Village, m. 

An Equa.l Opportunlty Employar M / F 

REIKALINGAS DA2YTOJAS 
Pageidaujama pensininkas . 

Kreiptis 
TEL. 581-6846 arba TEL. 247-2437 

SERYICE-SALES 
REPRESEHTATIVI 

Residential Gas Exper. Preferred. 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty- j Electrical Control Exper. Desirable. 
kitę šiandien. 

Prie 71 Ir Kedzie. Labai geras pa
jamų namas. 8 butai po 2 mieg. Pil
nai išnuomotas. 

Geeras 2 aukštų mūr. S ir 6 kamb. 
Rūsys, garažas. Tik $48,500. Apyl. 
64 ir Artesian. 

Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Pamatykite šiandien. 

Budraitis Realty Go 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

v Y KAI IR MOTEBYS 

GASHIER WANTED 
South Water Market 

Hours 5 A.M. to 2 P.M. 
Mušt be bondable. 
Contact — CRAIG 

8 2 9 - 7 7 0 0 

Travel Reąuired. 
Transportation Furnished. 
Salary: Commensurate With Exper. 

MAJOR MANUFACTURER 
TEL. 469-7740 

PRODUCTION PLASTIC SHEET 
AND FILM 

Great opportunity to leam plastic 
eutting and warehousing. Experienced 
or trainee. Free insurance including 
dental. 

CaU MR. ifrURTEVANT 569-3532 
or come in 

107 CLeary Dr., Bensenville 
(Irving Park east of York) 

BODY S H O P 
AUTO BODY MEN & 

AUTO BODY PAINTERS 
T0P PAY. 

RED'S BODY SHOP 
TEL — 724-8080 

ras Kulbis, Daiva Matulaitytė, 
Ondinė Lizdenytė, Vilija Rastony-
tė, Brigita Spakevičiūtė ir Pau-

Century, Johannes Josep Fux, 
Georg Phillip Talemann, Jo-
hann Christian Bach, Ludwig 

liūs Vaškelis. Pirmąja baigė Bri-1 von Beethoven, Julius Gaidelis ir 
gitą SpakeviČiūtė. Jai ir pirmosios | Gražina Irena Bacevičiūtė kuri-
dovanos. Petras Novodzelskis pa-Įniai, kurie buvo atlikti be ako-
dovanojo auksinį ženklelį — Ge- į ponimento. Sie kūriniai buvo at-

S T . N I C H O L A S 
Elegantiška, moderniška sale banketams 

Prieinamomis kainomis tiekiamas 
pilnas patarnavimas 

"bemokamai vestuvių tortas" 
10301 S. Kolmar Ave., Oak Lawn, III. 

Tel. 442-6960 

S C R E W M A C H I N E 
We have openings for individuals to set up & operate automatic screw 
machines, 

BROWN-SHARPE '& WARNERSWASSEY. 
Full tlme Days. NDnimum 10 years experience. 

Good company benefits, air-conditioned plant, overtime. 
Apply in person toc 

DnTROL FLŪID PRODUCTS 
Grant & 30th Ave,, Bellwond, 111. 60104, Tel. 547-0600 

{Next to Bellwood Water Tower) 
An Equal Opportunity Employer 

MAINTENANCE 
Full time maintenance & handy-

man needed. Excell. oppty. to uae 
variety of ekills in pleasant atmos-
phere Apply in person. 

ALBANY WOMEN*S 
MEDICAL CENTER 

5086 N. Elston — 725-0200 

M A C H I N I S T 
Rapidly growing company in Dow-
ners Grove needs Experienced 
Machinists. Knowledge of prints & 
machine setup reąuired. Pleasant 
workrng conditions. Good company 
benefita. Excellent starting rates. 

TEL. — 960-1032 

Platinkite "Drauge". 

file:///Uande/io


DAR VIENAS KAPAS 
A.a. Ona Navickienė mirė Chi-1 

cagoje, sulaukusi gilios senatvės, i 
Ji priklausė prie senesniųjų lie
tuvių ateivių šeimos.Vasaromis ji 
gyvendavo Chicagoje, kur turėjo 
nuosavybę. Tačiau ilgesnį laiką 
abi su dukra Anita Navickaite-
-Karns pastoviai gyvendavo Mia-
mi Beach saloje, senoviškoje, 
gražioje rezidencijoje su daugybe 
kambarių ir paprastai daug sve
čių. Navickų vaišingi namai bu
vo plačiai atidaryti atvažiuojan
tiems į Miami lietuviams visuo
menininkams bei meno ir mokslo 
atstovams. 

Oną Navickienę ir Anitą Na-
vickaitę-Karns prisimena Miami 
senesnieji lietuviai ateiviai, su 
kuriais O. Navickienė drauge rū
pindavosi lietuvių klubo įkurdi
nimu, kad turėtų pastovius lie
tuviškus namus. Ji prisidėjo au
komis ir savo nuoširdžiu vaišin
gumu. Ji buvo energinga, gera 
moteris, susipratusi lietuvė. Jai 
priklauso didelė pagarba, kad ji 
svetimųjų žmonių jūroje sugebė
jo savo dukterį Anitą išauklėti 
tikra lietuvaite. Anita iš motinos 
išmoko lietuviškai kalbėti, iš jos 
išmoko pirmųjų lietuviškų dainų. 

Mylėdama savo tėvynę Lietu
vą, O. Navickienė suplanavo 
drauge su jaunute Anita kelionę 
Lietuvon. Anita buvo pabaigusi 
vidurinius mokslus ir Kaune įsto
jo į konservatoriją, nes vis sva
jojo apie muzikos bei dainos me
ną. Muzikos pamokas ji turėjo 
pas prof. Kamavičių, už kurio ji 
vėliau ištekėjo. Štai, kodėl ji va
dinasi Navicką itė-Karns. 

1957 m. atvykus į Miami. ra-1 j" 
dau veiklias ir energingas klubo 
nares Anitą ir jos motiną. A. 
Navickaitė-Karns pasireikšdavo 
lietuvių klubo scenoje, kaip solis
tė, mezzo-sopranas. Ji aukojo sa
vo darbą, pasiruošimus sceniniam 
pasirodymui, kviesdama savo 
akompaniatorę, neimdama už 
už tai jokio atlyginimo. Atsime
nu, kaip daug jos buvo pasidar
buota, organizuojant lietuvių cho-

Anita Karns su savo motina 
a. a. Ona Navickiene. 

čios apimties fabriką pavadintą j 
"KAMAZ", kuris metų laikotar-| 
pyje pagamina 150,000 sunkve-' 
žirnių ir 250,000 motorų, iš ku
rių dalis yra skiriama apsigink
lavimo reikalams. Siekiant Salt 
sutarties pasirašymo, Cape Cod, 
Mass., LB pastangomis buvo iš
siųsta per 60 pareiškimų prez. 
Carteriui ir jo patarėjui dr. Z. 
Brzezinskiui, prašant suteikti 
laisvę nekaltai persekiojamiems 
disidentams Gajauskui ir Petkui. 
Panašių pareiškimų Cope Cod 
LB apyl. ir anksčiau buvo išsiun
tusi įvairiems vyriausybės parei
gūnams. Birželio 24 d. Cape 
Cod, Mass., amerikiečių "Our 
Lady or Victory" bažnyčioje bus 
laikomos gedulingos pamaldos už 
išvežtuosius j Sibirą ir kenčian
čius lietuvius. Pamaldas atna
šaus Brocktono lietuvių parapi
jos klebonas kun. Šakalys. 

Balandžio mėn. LB Cope Cod 
apylinkė išleido "C. C. lietuvių 
žinios" nr. 1, kur smulkiai apra
šoma LB veikla. 

ta birželio 9-10 dienomis Chas' DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. birželio 13 d. 
les Plaza 

Brig-hton Parko apylinkės lietuviai 
gausiai balsavo Liet. Bendrucme-

Jau penktadienio pavakarėj 
prasideda judėjimas, pasiruoši
mas sekančioms dviem die
noms. Ką jau bekalbėti apie šeš 
tadienio rytą. Nors pati pradžia 
skaitoma 12 vai. vidudienį, bet • 
6 a r 7 vai. ryto prasideda tik
ros maratoniškos lenktynės. 

Pastogių, kurias parūpina 
miestas, puošimas, sutvirtini
mą (netikėtai nepalankiam 
orui), eksponatų, maisto gami
nių pristatymas. 

I "Būdas" randame visų Balti-
morėje veikiančių organizaci
jų, papildomai VVashingtono 
skaučių. Randama čia įvairiau
sių rankdarbių, maisto gami 

ra, kuriam ji pati dirigavo, ypač 
kai daugiausia buvo senų žmonių 
balsai, su kuriais ji turėdavo at
skirai pasidarbuoti. Bendros cho
ro repeticijos taip pat nemažai! 
pavargindavo. Ji daug valandų1, « » j 
savo jaunystės laiko paaukojo | Balt lTTlOre, M u , 
mūsų klubui. 

Negana to, Anita Karns sura
do latves ir estes ir drauge su 
jomis organizavo „Baltic Trio",! 

r.ės rinkimuose. Retkarčiais buvo I nių ir gėralų. Visa stebi radijo 
net rinkėjų spūstis — ne visi iš ; ir televizijos korespondentai, re 

porteriai, miesto, valstijos ir | karto priti lpo pr ie stalų. Rinkimi
nius biuletenius užpildyti p raver tė D r e k v b i n i n k u a t s t o v a i 
ir sienos. Nuotr P . Malėtos , P r ^ > D i m n i c ų a t s t o v a i 

I Oficialioji dalis — sekmad.-
(nio vidudienis. Po šv. Alfor-v 

MCSŲ PADANGĖJE 

Praretėjęs ar sumažėjęs se-

Sahetis; ^ m o s t a s etninėms grupėms j bažriyčioje atnašautų šv. Mišių 
| — leisti savus pasirodymus.' organizuotai vykstamaį festi-
, Kiekvienai tautybei skiriamas 
skirtingas vasaros savaitgalis. 
Pasirinktinos trys vietos mies
to centre. Daugiausia priklauso 

. . . . . . . n u o rengėjų pastangų, kiek jie 
puikiai paįvairindama klubo me-• nesnės kartos veikėjų skaičius g a l } p r i t r a u k t i s v e c j u _ lanky. 
nines programas. Ypač tas trio papildomas naujais ir gan akty-1 t o j ų gražiai" pasirodydavo'Vasario 16Jviais, pasišventusiais tęsti lietu 
d. minėjimuose. Bendrai Anita j vybės veiklą, 
Karns liet. klubui paliko savo 
kultūrinės veiklos malonius atsi
minimus. 

Pagaliau Anita Navickaitė įstei
gė pirmąjį Miami lietuvių kolo
nijos laikraštį „Vairo" vardu. 

Pagrindiniai stulpai Baltimo 
rėje yra du: Šv. Alfonso parapi 
pijos bažnyčia ir Lietuvių na
mai. Vedybų, krikšto, laidotu
vių ar minėjimų — Vasario 16 
ar birželio išvežimų pradžia 
Šv. Alfonso lietuvių bažnyčio-

Pagal numatytą tvarką ar 
eilę lietuvių pasirodymas įvyks 

valį. Ten bus sveikinimai, kai- į 
bos, tautinių šokių grupių ir] 
chorų pasirodymai, paskelbi- • 
mas, kas laimėjo pirmas vietas, j 

Baltimoriečių nepamiršta Waj 
shingtono ir Pennsylvanijos lieį 
tuviai. Jie kasmet atsilanko, i 

Iki pasimatymo festivalyje! 
Jūratė Valerija \ 

Savo lėšomis išleisdavo vieno 
?J" lapo biuletenį, kuris išsilaikė ke- jg gįaį parapijai vadovauja 

lis sezonus su redakcine komisi- energingas kun. Antanas Dran 
ia (R. Karns, J. Narūne ir J. Tel 

A. t A. GRASILDAI JURŠĖNAITEI mirus, 
jos mielai sesutei EMILIJAI ir pusbroliui KLEMEN
SUI MATKEVIČIUI reiškiame giliausią užuojautą ir 

šinskienė) 
ros nešėja solistė ir dirigentė 
Anita Navickaitė lietuvių klubui 
daug yra pasitarnavusi ir to ne 

ginis, buvusio klebono prel. L 
kartu liūdime. 

Nenuilstama kultu-: Mendelio įpėdinis 

Prelato palikimą gali pilnai 
ir su pagarba prisiminti visi se 

Hot Springs, Ark. 
Danute ir Vacys Garbonkai 

galima pamiršti. Jai priklauso I nieji parapiečiai, ypatingai, ku-
pelnyta padėka ir gili visų lie-irie lankė ir baigė šv. Alfonso 
tuvių pagarba. 

Janina Narūne 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cape Cod, Mass. 

parapinę mokyklą. Buvusieji 
moksleiviai jau daugumoj pa
senę, bet mielas prelatas dar jų 
vaikystės mokyklines dienas 
prisimena taip kaip ir šiandien. 
Prisimena ne tik vardą, pavar
dę, esančią ar buvusią, bet am
žių ir adresą. 

Antras stulpas — Lietuvių 
namai a r Lietuvių svetainė. Vi-j I 

KURORTAS IR LIETUVIŠKA 
KOLONIJA 

kei padovanojo labai gražią lie
tuvišką vėliavą. LB tarybos rin
kimuose dalyvavo veik visa kolo
nija. I Bostono apygardą yra iš- s<>s daugiau ar mažiau veikian 
rinktas iš Cape Cod, Mass., Ces- č » s organizacijos ar vienetai 
lovas Mickūnas. Bendrai paėmus prieglobstį ir patalpas randa 

Cape Cod Mass daugybė me- š i o s kolonijos lietuviškas gyveni- čia: Altą, Amerikos lietuvių le-
džių, oras ir Vanduo yra švarūs m a s i r v e i k l a b u t u pasigėrėtina, gionas LB, tautinis knygynas, 

tačiau mums lietuviams, kuriems Tautine sąjunga, sporto klubas, 
teko pergyventi ir karą ir okupa- vyrų ir moterų chorai, tautinių 
cijas, šiandien sunku suprasti, kai šokių trys grupės, moterų pilie 
draugai yra atstumiami, o prie- čių, Kęstučio-Mindaugo ir pačių 
šams stengiamasi galimai daugiau namų valdyba. 

,_ padėti. Pvz. amerikiečių "biznie- Labai pagirtinas Baltimorės 
riai" netoli Maskvos pastatė pla- miesto mero "VVilliam D. Schae-

Mielai draugijos narei 

A. t A. GRASILDAI JURŠĖNAITEI mirus, 
jos seserį, draugijos narę EMILIJA JURŠENfUTE ir 
artimuosius giliai užjaučia 

Lietuvos Duktery Draugija 

ir neužteršti. Žinovų teigimu šis 
kurortas — vasarvietė yra viena 
iš geriausių visoje Amerikoje. 
Daugiausia kreipiamas dėmesys 
į įlankas Harvvich Port, Hyan 
nis Port Wianno, o ypač vertina 
mas Craigville Beach vanduo, ku
ris dalis pasipildo Golfo srove iš 
Meksikos įlankos ir yra su nau
dingu sveikatai priemaišų. Lietu
vių nuolatinių gyventojų skai- ; 
Čius siekia virš šimto, kas metai s 
pasipildo čia atvykstančiais gy- '§ 
ventojais. Dar tektų paminėti, § 
kad sulaukusiems pensininko am- \ § 
žiaus ši vietovė tikrai būtų verta £ 
dėmesio. Šiaip šiame pusiasalyje j S 
susidaro tikrai maloni lietuviška S 
aplinka, jokių tarpusavio ne- s 
sklandumų nesiranda. Organiza-.s 
cine veikla remias: LB apimtimi' £ 
Šiuo metu LB apyl. valdybą su-i£ 
daro pirm. E. Bliudnikas, dr. E. i § 
Jansonas, B. Jucenienė, P. Šlape-' £ 
lis, A.Vieškalnis, R. Jonulaitienė £ 
ir G. Jančauskienė nariai. Gegu- j £ 
žės mėnesį apylinkės narių susi- i S 
rinkime valdyba sutiko dar vienus . £_ 
metus pasilikti. LB valdybos po-j | 
sėdžių metų laikotarpyje bu-; I 
vo sušaukta per 10. Iš savo kuk-j i 
lių pajamų (iš surinktų aukų) ~ 
v-ba stengiasi paremti lietuviškas 
organizacijas, lietuvišką spaudą 
ir t. t. Šiuo metu LB v-ba paskyrė 
200 doljaunimo kongresui Vokie
tijoje. Toliau visuotinis narių 
susirinkimas nutarė padovanoti 
Cape Cod Mass. bibliotekai ang
lų kalba lietuvišką enciklopedi
ją. Be to tenka paminėti, kad ir 
pavieniai LB nariai stengiasi pri
sidėti savo įnašais, šiuo metu 
nuolatinis lietuviškų reikalų rė
mėjas Simonas Kontrimas apylin-

A. t A. Agr. BRONIUI BARUI mirus, 
žmonai MARIJAI, dukrai LETTAI su vyru ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Chicag09 Vytauto D. šauliu 
Rinktines Choras 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS | 

j SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO ! 
i A N T R A L A I D A I 

- I l l c t t f t - I 
MteaoBtM — PnL Joana KaraJto* | 

• Naujasis Testamentas yra pratilko formato, Jriltas kietais virle- g 
Ę iiais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka iaid* s 
j parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. J 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Gera proga viaiema Įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit* užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 Witt 63rd Strttt 
Chleago, Illinois 60629 
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Mielam prieteliui 

A. t A. BRONIUI BARCEVIČIUI-BARUI 
staiga mirus, jo žmonai MARIJAI, šeimos nariams ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

Pranevičiai ir Kinderiai 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo tukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuve Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliai*. Kaina m persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4546 W. 6Srd St., Chlcago, HL 60628. 

P A D £ K A 
A. f A. VYTAUTAS ČESNA 

Mūsų mylimas vyras, tėvas, uoSvis ir senelis mirė 1979 m. bir
želio 5 d. ir buvo palaidotas birželio 8 d. Sv Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Chicagoje. 

Mes nor.me padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Kirkilui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį j kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užpraSė Sv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame Jo eksc vysk. V. Brizgiui. kleb. prel. D. Mozeriui ir 
Kun. T. Kaspučiui už maldas koplyčioje. Dėkojame Maria aukštes
niosios mokyklos Seselėms kazimierietėms už atsilankymą į šer
menis. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybė* padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui B. Bie
liūnui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
žmona, duktė, žentas ir anūkas 

A. + A. 
jAgr. BRONIUI BARUI (BARCEVICIUI) mirus. 

velionies našlę MARIJJJ DUBINSKAITĘ - BRRIENE, 
jos dukrą LET$ ir žentą McELRETH ir kitus arti
mus šeimos narius bei gimines giliai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Lietuviu Tautinis Akademinis Sambūris 

Mylimai Mamytei 

A. t A. VALERIJAI RAMONIENEI mirus, 
dukterį ZYTĄ ir JULIŲ ŠIRKUS, bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Jadvyga ir Pranas Preikšaičiai 
Omaha. Nebr. 

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

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys .Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Meta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8o01 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. I ITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 \\ 23rd Pl.ACE Tel. Virpinu _-oo_2 
2424 •». e.oth STRFET Tel. REpublic 7-1213 

11020 Southvvest Highvvav, Palos Hills, 111. Tel. O74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434? SO. CAI IFORN1A AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319SO. LI ILAMC A AVE. Tel. > Ards 7-1138-3<» 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAl STFO STREET Tel. YArds 7-l«l 1 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 s„ . 5<lth W . ( K KRO. II I Tel. O I ympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. birželio 13 d. 

x "Back of the Yards Jour-
naJ" birželio 6 d. laidoje įsidė
jo nuotrauką ir trumpą apra
šymą apie "Metų Lietuvį" — 
atstovą prie Vatikano Stasį Lo-

x Už a. a. vyskupo Juozapo 
Matulaičio - Labuko sielą šv. 
Mišias aukos vysk. V. Brizgys 
ir kiti lietuviai kunigai sekma
dienį, birželio 17 d., 10:30 vaL 

Daužvardienę. 
x Ritos Markelytės ir arch. 

Lino Dagio vestuvės įvyks bir
želio 23 d. Šv. Antano parapi-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ATOMINIS GEDLMAS 
Edisono atominėje jėgainėje 

>raitį ir su juo kartu buvusius i z j o n e atsirado gedimas ir jėgai-
kard. J. Cody, vysk. V. Brizgį, n e g a l i D u tį keletai savaičių už-
kun. P. Ciniką, S. Balzeką. V. d a r y t a > Tačiau spinduliavimo 
Adamkų ir gen. konsule J. p a v 0 j aus nėra. 

KAIP TAISYTI 
AUTOMOBHJXS 

Auto mechanikos pagrindus, 
automobilių ir dviračių taisymo 

Marijos i būdus dėstys Daley kolegijoje, 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie- T 5 °0 So- Pulaski Road, Chica-
nuolijos leidinys, nr. 25, pasie- g°Je- K u r s a s Pasidės birže-
kė "Draugo" redakciją. Žurna- ^ 1 8 d- Pamokos suaugu-
le yra svarstomi santykiai s i e m s ~ n u 0 l 8 m - a m z i a u s -
vienuolijų ir visuomenės, duod- DVYLIKAMETĖ ŽUDIKE 
ma seselių veiklos informacijos. Keturiolikos metų mergaitė 
Viršelis papuoštas naujam vie- Carolyn Nelson, gyvenanti 5314 
nuolynui pamatų prakasimo S. Wallace, Chicagoje, buvo nu-
iškilmių nuotrauka. šauta kitos mergaitės, teturin-

X šeštasis lituanistikos semi- čios 12 m. Abidvi mergaitės 
naras jaunimui, ruošiamas PL- pakartotinai susiginčijo. Jau-

paaukojusiems didesnes J S ry^ų c e n t ro , bus rugpiūčio nesnioji parbėgo namo, pagrie-

s§H*. 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 

2VAIG ZD UT£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

3206 W. 65th Place, Chkago, IL 60629 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ASPEKTAI 

ryto Švč. M. Marijos Gimimo Jos bažnyčioje, Cicero, ui. 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Vis lietuviai kviečiami dalyvau
ti maldoje už šį daug iškentėju-
sį Lietuvos vyskupą, Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų adminis
tratorių. 

X Dail. Vincas Lukas, rV 
PLJK finansų komiteto narys, 
paruošė Jaunimo kongreso rė
mėjų pažymėjimus, kurie duo
dami asmenims bei organizaci
joms, 

; kalbomis, skirtingais papro
čiais, skirtingomis išvaizdomis 
ir tuo būdu šis pasaulis tapo la-

Žodis "nepriklausomybė" t u r i ; D a i t u r t i n g as ir įvairus. Įvai-
daug reikšmių, daug įvairių as-1 rios kalbos, papročiai yra žmo-
pektų. Yra politinė reikšmė, 
laisvo apsisprendimo reikšmė ir 
kt. 

NEGRĮŽTA 

sumas jaunimui paremti. To- -
kius pažymėjimus gauna Lietu- Q^0 
vių Fondas už 3,000 dol. auką, 
Illinois Lietuvių gydytojų są
junga už 1,000 dol. auką ir Lie
tuvių tautinės sąjungos East 
Chicagos skyrius, kuris paskyrė 
100 dol. 

19 d Loyola of the Lakęs, bė tėvo revolverį 
valstijoje. Kviečiamas draugę. 

ir nusove 

gimnaziją baigęs jaunimas, no
rintis tobulintis lituanistikoje. 
Dėl informacijų kreiptis: PLJS 

LĖKTUVAS EŽERE 
Dvimotorinis lėktuvas šešta-

nių turtas — pasaulio turtas. 
Europoje būdavo paprotys 

, mokytis svetimų kalbų. Dauge-
Pirmas nepriklausomybes a s - Q ^ ^ 

K ^ ^ L ? 0 ^ ^ ^ : mokėjo bent keletą svetimų į 
kalbų. Gal tas kalbas išmokti | 
padėjo jiems gyvenimas įvai- į 
riuose svetimuose kraštuose, i 
Gyvendami ir besimokydami ki- j 
tuose kraštuose, jie neužmiršo | 
ir savos lietuviškos kalbos. 

Keista, kad daugelis lietuvių 
vaikų nemoka lietuviškai arba 
labai silpnai temoka kalbėti. 

būti padalytas į dvi dalis: Lie 
tuvos sienų reikalas ir laisvų 
rinkinių reikalas. Šiais laikais 
Lietuvos sienos neturi reikš
mės, ypatingai po Helsinkio 
konferencijos, kada prezidentas 
Fordas pasirašė dokumentą, 
tvirtinantį Rusijos sienas, tuo 
būdu, beveik, ir tvirtinant Lie
tuvos okupaciją 

Laisvų rinkimų reikalas yra K o d ė l t a i P ataitiko? Dažniau-

Grįžta į skruzdyną skruzdė, 
Be tako, be viešų kelių, 
Bitė j avilį sode, 
Į savą tarp daug avilių, 

Grįžta j krantus ištvinus 
Upe, nunešusi lytis, 
Sėdama danguj žvaigždynus, 
Sugrįžta po dienos naktis, 

Sugrįžta į lizdus pulkais, 
žiemoję paukščiai iš toli, 
Skleisdami pumpurus, laukais 
Grįžta pavasariai žali, 

Negrįžta namo, ištremti 
Anam berželyje baisiam, 
Atradę palaimą mirty, 
Stūgaujant pūgų sūkuriam. 

St. Radžiūnas 

rusams, šiai taip įvyksta dėl paprasto 
Ry*» centrą, 2422 West M a , £ * " S £ i £ £ £ T t S ' ^ S ^ Š M Ū * i * - f t . « * ! * £ * -

Illinois . , ° . "~ " " Chicago, ąuette Road, 
60629. 

x Jaunimo centre vasarą 
vyksta remonto ir pagerinimo 
darbai, todėl prašoma įvairiais 
reikalais skambinti tarp 6 ir 8 
vai. vak. kasdien. Jaunimo 

to ir drauge su juo skridusios vai išrenka savo dabartinę vai-į J™- J e i fenna , t ė ™ J™. 6 J • —̂> - . . . . 'hetuviai. tai vaikai būtinai turi 

lavonai pirmadieno rytą 
nebuvo rasti. 

VEDYBOS IR KRIKŠTAI 
Chicagos arkivyskupijoje per 

centras vasarą nebus uždary- metus buvo 14,230 vedybų, 
tas, todėl kaip visada bus bu- 34,985 krikštai i r 20,651 laido-
dima nuo 8 ryto iki 10 vai. vak. tuvės. Chicagos arkivyskupija 
Susirinkimams, vakaronėms ir yra didžiausia JAV-se. Po jos 
renginiams yra apšaldoma ka- eina Bostonas, Los Angeles, 

aplankyti savo gimines ir arti
muosius, nes kadaise ten yra 
gyvenusi. 

X Viena medicinos daktarė. 
Vasario 16 gimnazijos ilgame
tė rėmėja, paskyrė pilną sti
pendiją paramos reikalingam 
darbščiam jaunuoliui 1979-80 
mokslo metais mokytis ar pagi
linti lituanistines žinias toje 
gimnazijoje. Gimnazija ir jai 
remti komitetas Chicagoje tos 
daktarės kilnias pastangas labai 
vertina. 

x LKVS "Ramovės" Chica
gos skyriaus ramovėnų tradici-1 
nis vasaros išvažiavimas į gam
tą įvyks birželio 17 d., sekma- • 
dienį, prie Nepriklausomos Lie
tuvos prezidentų eglių — Inter
national Friendship Garden, 
Michigan City, Ind. Iškilmes 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų eglių pradės 12 vai. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
šiame tautinės atgaivos išvažia
vime. Ramo venai ir svečiai 
"7yksta į išvažiavimo vietą indi-
viduliai. 

x Marąuette Parko lietuviu 
namų savininkų valdyba papil-' 
domai praneša, kad susirinkime', 
šį penktadienį, birželio 15 d., 
pasižadėjo dalyvauti alderma-
nas Frank Brady, bus paminėti 
Juodojo Birželio trėmimai, o po 
to bus pasikalbėjimai, pasitari
mai ir vaišes. 

X Pranė Pakalkienė, grįžusi 
iš ligoninės, sveiksta namuose. 
Ją lanko daug draugų, gavo 
daug laiškų ir linukėjimų grei
tai pasveikti. Darius Polikaitis Kr. Donelaičio 

x Jonas Žadeikis žinomas! *ukf" *• %££* H R S * S r ... . . . . ... . . , . du taną atsisveiKinimo zodj birže-
čikagiškis. Ateitininkų skyriaus Uo 2 d N u o t r j Tamuiaičio 
"Drauge" redaktorius, atnau- j ___- ., , , , ^ , 
jindamas prenumeratą a t s i u n t ė ! / T a u

v
t k ū 9 l š M e l r o s e P a r k o ' 

ir 8 dolerių auką. Dėkojame. " į s u , z™m ^ p r e z i ; 
I dentui laišką ir per 'Marguti 

x Lietuvių salė Union Pier,! davė telegramą dėl B. Gajaus-
MSch., išnuomojama vasaros ko, V. Petkaus ir kitų laisvės 
parengimams su Ąžuolo Stelmo- • kovotojų išlaisvinimo iš komu-
ko orkestru. Skambinti po 6'nistinių kalėjimų. Prezidentū-
vaL vak. tel. (312) 847-7564. i ros specialus asistentas atsiuntė 

(sk.). į jiems padėkos ir pripažinimo 
X Į moksleivių atei t ininkų' l a i š k a- Patikindamas, kad pre-

stovyklą Dainavoje autobusas j ̂ ^ t a i s feikakis ^ ^ 

moters nepavyko išgelbėti ir jų džią, nors visi įstatomi kandi-
(iar datai yra komunistai, ar jie bū-

nėjimo rajone. Ten kalnai bu
vo aukšti, statūs ir gražūs. 

mamytės ir tėtės aš gavau ra
ketą ir iš savo broliuko aš ga
vau šautuvą. Kai aš einu lau
kan žaisti, aš važiuoju dvira
čiu. Viskas pavasarį smagu! 

Petras Stungys, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
m-los 5 skyr. mokinys. 

PAS GYDYTOJA 

Gydytojas: — Kodėl esi taip 
tvirtai įsitikinęs, kad sergi 
inkstų liga? 

Pacientas: — Aš skaičiau 
mediciniškoje knygoje, kad su
sirgus inkstų liga pradžioje nie
ko nejaučiama. Aš kaip tik da
bar nieko nejaučiu . . . 
MŪSŲ MOKYKLOS GEGUŽINĖ 

Be angliškos mokyklos mes 
dar lankom lietuvišką šeštadie
ninę mokyklą. Aš su sesute lan
kom Kr. Donelaičio mokyklą. 

mokėti lietuviškai. Tikrai yra 
tų lietuvių kilmės, ar rusų kil- S ^ • * * • * ] į k a l b ė t i , o s a - J s l i d i į ė j o m e ^ s \ v a i t ę . gešta-
mės. Komunistai klasta y r a . v o 6 i o s

: nemokėti. Be to jei mes 
pastatę Lietuvos "laisvą" vai-1 užmirštame lietuvių kalbą, mes 
džią ir nori įtikinti pasaulį, kad | n™k?V*n*™* J ? ^ * 
jie, iš tikrųjų, ne okupavo 
Lietuvą, bet ją išlaisvino iš ^ . 
"fašistų nagų". Komunistai, Į m y l e t l 

tur būt, mus laiko neišsilavinu 

Lietu
vių kalba yra mums Dievo duo
ta, todėl turime ją vertinti ir 

Xew Yorkas. 
UGNIAGESIŲ 

PERTVARKYMAI 
Mere Byrne sekmadienį 

šiais žmonėmis. 
Antras aspektas yra laisvas 

apsisprendimas, kurį galima 
trumpai apibūdinti kaip žmonių 

pa- laisvą pasirinkimą ką jie nori. 

vinė ir posėdžių kambarys. 
X Elena Baltrušaitienė porai 

savaičių išvyko į Los Angeles 
praleisti atostogų ir pasidžiaug
ti savo dukters Karilės univer- s k e l b ė , k a d b u s didesnių per- Valdžios atžvilgiu, yra laisvė 
siteto baigimu ir įteikimu jai tvarkymų tarp Chicagos ugnia- i pasirinkti demokratišką val-
diplomo. šia proga ji žada ten g e s i ų . Į d ž i ą „ diktatūrą. Ką žmonės 

MILIJONAS UŽ MARŠKINIUS pasirinks yra jų valia, tačiau 
Geruoju prieš teismą susitar-! svarbus dalykas, kar jie tai lais

tą, kad 9 m. berniukas gaus mi- ! v a i pasirinktų, nespaudžiami, 
lijoną dolerių už tai, kad užsi-! Nepriklausomybės reikšmė di-
degė jo marškiniai ir jis s m a r - d e l ė - Mes> l a i s v i lietuviai, nie
kiai apdegė. Nelaimė įvyko k a d net>ūsim *&*** l a isvi, kol 
prieš šešerius metus. Milijoną m ū s u . broliai ir seserys už gele-
sumokės marškinių gamintojai %nės s i e n o s n e b u s l a i sv i> &P™-
ir juos pardavusi Sears, Roe- aikuoti nepriklausomybės vaini-
buck bendrovė. Vilkėdamas : *«. M e s č i a Amerikoje i r išei
tuos naktinius marškinius, vai- ^JoJ* šaukiam, kad reikia ką 
kas apdegė 80fc. Jis išbuvo U- n o r s daryti, o kai ateina laikas 
goninėje arti 6 mėnesių, turėjo. veikti,^ mes pykstamės, kolioja 
plastinę operaciją, odos perso
dinimą. Penkios bendrovės mi-

' lijoną padės į banką, kol ber-
! niukas suaugs. 

Andrius Gerulis, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VTIBkL mokinys. 

Chicagą. Taip ir pasibaigė mū
sų atostogos. 

Dalia Damašiūtė, 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
7 skyr. mokinė. 

Mes grįžome sekmadienį iš sli- D o n e i a į č i o mokykla kasmet ren-
idinėjimo labai pavargę. Mes ^ a g e g l l ž m e - M ū s ų m okykla 

važiuoja į Indianą, Jon>-nų ūkį. 
dienį su autobusu nuvažiavom į T e n ] a b a i g r a ž u s ^ ^ k i e m a S ( 

Denverio aerodromą. Iš ten vėl a n t k a l n e l i o a u g a eglaitės, yra 
skridom su^ Continental atgal _ į a r k l i ų > k a r v , ė T a s m s y ^ 

mano draugės Rimos dėdės. 
Mes ten dainuojame, šokame, 
pratimus darome. Būna loteri
ja. Mes laimim daug gražių da
lykų ir saldainių. Po progra
mos ponios mokytojos mums 
dalina korteles, mes gauname 
dešrelių ir sodos. Mamytė* ei
na į valgyklą valgyti pietų. 

i Pažaidę ir prisilakstę važiuoja
me namo. Būna labai linksma. 

Taiyda Rudaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

4 skyr. mokinė. 

SVEČIAI ATĖJO_ 

Kai aš atsikėliau Velykų ry
tą, aš mačiau, kaip mano tėtė 
išdalino kiaušinius. Man pati
ko, kai svečiai atėjo. Aš no
rėjau, kad ridinėtume kiauši
nius, bet mes užmiršome. Aš 
eisiu sekmadienį ridinėti kiauši
nių. Mes dažėm kiaušinius su 
įvairiais dažais. Norėjau dažy
ti su vašku, bet jo neturėjome. 

Gegutė. Piešė Stepas Puodžiūnas, Marąuette Parko lit. m. 4 sk. mok. 

MCSTJ ATOSTOGOS i SMAGU PAVASARĮ 

išvažiuoja birželio 17 d 
vai. ryto iš Cicero (1500 S. 
49th Ct.) ir 8:45 vai. ryto iš 
Jaunimo centro (5620 So. Cla-
remont). Stovyklautojai prašo
mi rinktis 30 min. anksčiau t 
išvažiavimo punktus. (pr.) . 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (sk.) 

X Akiniai siuntimui ) Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę 
Optical Studio, 7051 S. VVashte-
naw Ave., Chicago, UI. 60629. 
Tel. 778-6766 (»k.) 

7 . . - , ir džiaugiasi, kad Amerikos pi- auka 
liečiai rūpinasi žmogaus teisė-
mis. 

x Antonija ir Bronius Klio-
rės, ilgesnį laiką gyvenę Cice
ro, UI., ir aktyviai reiškęsi lie
tuviškoje veikloje, dabar gyve
na St. Peteraburg Beach, Flo
ridoje. Iš ten atsiuntė mums 
nuoširdžius sveikinimus "Drau
go" 70 metų sukakties proga, 
atnaujino prenumeratą ir pri 

x Dr. A. čiuris, Lake Zurich, 
| m., maloniu laiškeliu pasveikino 
"Draugą", atnaujino prenume
ratą ir pridėjo 12 dolerių auką 
savo dienraščiui stiprinti. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x "Vilties" (Hope) žurnalo 
naujas numeris jau išėjo iš 

i spaudos ir pasiekė "Draugą". 
: Žurnalas skiriamas įvairių tau
tų tautinių šokių problemoms 
nagrinėti. Leidžia i r redaguoja 
Vytautas F. Beliajus. gyvenan
tis Denver, Colorado. "Viltis" 
buvo pradėta leisti 1942 me
tais ir nuo t o laiko leidžiama 
be pertraukos. 

x R. Petronienė, So. Boston, 
Mass., parėmė mūsų pastangas 

Ačiū. 
A. Gumbinas, Owings 

mes. Mes neįvertinam nepn 
klausomybės ir laisvės, nes dau- • Mūsų kelionė į Coloradą pra- Pavasarį visa gamta atbun 
gelis iš mūsų nesame ragavę sidėjo kovo 3 d., kai mes 8 va- da. Tulpės ir visoki medeliai | Kai svečiai atėjo, jie man davė 
jos praradimo. į landą ryto išvažiavome į O'Ha- pradeda žydėti. Vyšnių ir obe- Velykų krepšelį. Man patiko. 

Dana Sutkutė, ! r e aerodromą. Mes skridome lų žiedai labai gražūs. Pum-
Lemonto "Maironio" lit. m-los Continental lėktuvu į Denverio pūrai pradeda kristi ir lapeliai 

mokinė. ("Perkūno vėjas"), j aerodromą. Nusileidę, autobu- pradeda išlįsti. Kai pradeda 
su nuvažiavome į Beavers Vii- lyti, visos gėlės, medžiai ir žo-
lage viešbutį, Winter Parke, lė sužaliuoja. Visi ežerai ir 
Ten mes apsistojome savaitei, upės pradeda gauti daugiau 

Dievas sukūrė nepaprastai Sekmadienį mes pirmą kartą vandens ir mes gaunam dau-
daug tautybių, skirtingomis slidinėjome VVinter Parko slidi-' giau džiaugsmo. Paskui saulė 

išdžiovina viską. Visi debesys 

NEPRARASKIME 
UETUVFU KALBOS 

Petras Ramanauskas, 

Marąuette Parko lit. m-los 
2 skyr. mokinys. 

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Kai rašau eilėraštuką. 
Kartais yra taip sunku. 

Hills, MD.. nusipirko "Drauge" 
knygų už 50 doleriu. 

X Aukų atsiuntė: po 5 dol. 
— Paulina Nekrash, J. špake-
vičius; po 3 dol. — Adomas 
Dauchanskas, Ant. Ivaška. Vi
siems maloniai dėkojame. 

y LietaviSkų knygų "Drau
ge" u i didesnę sumą užsisa-

DRAUGAI — Aš manau, kad dvidešimt 

Du berniukai išėjo pasivaikš-
čioti. Neturėjo apie daug ką Geriausiai nuimkim nuo 

praslenka, tik mėlynas dangus 
su saule taip gražiai atrodo. 
Paukščiai čiulba ir žmonės la
bai džiaugiasi, štai kaip poe
tas Jonas Minelga rašo: 

Oras šyla, saulė kyla, 
Jau pavasaris arti. 
Kelias žemė, bunda šilas 
Saulės žvilgsnio užburti. 
Puošias žievos, sprogsta 

ievos, 
Greit žieduos jų vėjas žais... 

Balandžio mėnesį buvo mano 
gimtadienis. Mes važiavome 
pas mūsų močiutę ir tėtuką. 
Mes ten valgėm. Aš gavau do
vanų iš savo tėtuko ir močiu
tės — 11 dolerių. Iš dėdės aš 
gavau '^oodburn ing Set". Iš 

Tų žodelių vis man trūksta, 
Galūnėlių nerandu. 

Mintys kartais man išlaksto 
Vis toli, toli, toli. 
Ilgai rymau prie to lapo, 
Žodžių rasti negaliu. 

Jau punktelis paskutinis, 
Jis sunkiausias iš visų. 
Tų žodelių ir man trūksta, 
Galūnėlių nerandu. 

Ramunė Ruzgytė, 

Los Angeles lit. mokyklos 
mokJiė. "Saulutė". 

dėjo 25 dolerių auką. Jiedu j kė: V. Radzevičius (Arlington kalbėti. Parko pakraštyje pa-, namo ir paguldę ant žemės iš-
skelbiami Garbės prenumerato
riais. Už didelę paramą malo
niai dėkojamee 

x Beverly Shores. Ind, Sv. 
Onos bažnyčioje, šj sekmadienį, 
12 vai., minint Birželio žiauriuo
sius įvykius, kun. J. Borevičius 
atnašaus šv. Mišias. 

Hts.), J. Adomaitis (Canadai- matė nedidelį namelį, prie ku-
gus). A. Bagdonas su žmona, rio buvo pastatytos kopėčios. 
(St. Petersburg), Jonas Simu-; Vienas berniukas klausia antro: 
kėnas (Warren), Jūratė Sebu- — Kaip manai, kokio aukš-
taitė CBerkeley), Anne Wilson tumo tos kopėčios? 
(Willowick), Eleonora V. Gan- — Gali būti penkiolikos pė
dino (Vandergrift), Vladas 2u- dų aukštumo, — atsakė antra-
kauskas (Des Plaines). j sis. 

matuokim jų ilgumą, 
antrasis. 

aiškino 

— Prisivalgę juodos duonos, 
užsimano pyragų. 

lietuvių patarlė 

n am quK^ ' Liė/To W"> 

— Tu pats nežinai ką kalbi, 
pradėjai kalbėti apie kopėčių 
aukštumą.o dabar nori matuoti 
jų ilgumą, — išdidžiai atsakė 
pirmasis berniukas. Piešė Ina Silgalytė, Clevelando Sv. Kazimiero Ik. m-los 4 sk. mokinė 


