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TARYBINE MAFIJA 
Kaip jau minėjome, pasta 

ruoju metu Lietuvoje saugumui j 
darbo labai padaugėjo. Be vasa
rio 16-sios, čekistai Kaune dar 
"pažymi" gegužės 14-tąją — Ro
mo Kalantos susideginimo die
ną. Nors svarbesniu gatvių sank
ryžose ir svarbesnėse aikštėse vi
są laika budi vienas ar du sekliai, 
bet beveik prieš savaitę iki šios 
datos pradeda "dežuruoti" ištisi 
sekliu buri?'*. Jie stoviniuoja po 
du ar tris, šnekučiuojasi, pasako
ja anekdotus. Bet nuo jų žvilgs
niu nepasprunka nė vienas praei
nančiu žmonių būrelis, ypač jau
nimo. Maža to, prie svarbiausių 
aikščių ir sankryžų, kur nors ket
virtame ar penktame aukšte iš-
nuomuojami butai su telefonu, 
kuriuose ištisas paras budi sau
gumo agentai, dažniausiai pen
sininkai. Jie stebi, kad neįvyktu 
kokiu nors sambūvių, ar, neduok 
Dieve, demonstracijų. Pastebėję 
didesnį būrį jaunimo, ypač vaka
re ar naktį, tuojau skambina į 
saugumą. Po 1977 m. rudens 
"Žalgirio" įvykių visa tai vykdo
ma ir Vilniuje. Per futbolo ar 
krepšinio rungtynes, kada būna 
didesnis žmonių susibūrimas, sa
lėse kas kelintas žiūrovas — sau
gumietis. 

Vieni saugumiečiai nenuveik
tu ir dešimtosios dalies to, ką nu
veikia, jeigu jiems nepadėtu dau 
gelis šnipų. Tad kyla klausimas: 
kaipgi tampama šnipu? 

Pagal tai, kokiu keliu ateina
ma į šį darbą, šnipus galima su
skirstyti į tris grupes. 

Pirmoje grupėje tie, kas atei
na tarnauti KGB iš įsitikinimo. 
Didžiąją ju dalį sudaro rusai. Jie 
tiki, kad, tarnaudami saugumui, 
jie tarnauja komunistu partijai, 
kuri niekada neklydo ir neklysta. 
Kita dalis iš šios grupės — rusu 
nacionalistai — tiki, kad tai pa
deda stiprinti Rusijos imperiją ir 
išlaikyti nepaklusniąją Lietuvą 
Rusijos valdžioje. Ypač saugu
mui vertingi šnipai rusai, gerai 
moką lietuviškai ir besimaišą lie
tuvių tarpe. Į trečiąją šios gru
pės dalį įeina ir lietuviai, aklai 
tikį komparitija ir tarybine val
džia. Bet tokiu lietuviu yra labai 
maža. Mat iš ju bent kiek gabes
ni iškeliami į vadovaujančius 
postus įstaigose ir įmonėse. O tų 
postu pas mus devynios galybės. 
Tad saugumui lieka tik tokie, ku
rie visiškai nesugeba nei vado
vauti, nei ką nors organizuoti 
(bet tai nereiškia, kad vadovu 
tarpe nėra šnipų). 

Antroji grupė — šnipai iš bai

mės. Turbūt kas antras suaugęs 
žmogus Lietuvoje kada nors bu
vo verbuojamas. Verbavimo pro 
cesą galima suskirstyti į tris da
lis: meilikavimą, gąsdinimą ir 
varginimą. 

Iš pradžių žmogus smulkiai iš-
klausinėjamas apie savo gyveni
mą, šeimą, darbą. Čekistas ir pats 
papasakoja kai ką iš savo gyveni
mo, dalinasi kai kuriom bė
dom... Iš šalies pažiūrėjęs pasa
kytum: susitiko du seni bičiuliai 
ir šnekučiuojasi... Staiga to šir
dingo pokalbio viduryje čekistas 
pasiūlo bendradarbiauti su jais. 
Žmogus, žinoma, atsisako. Tada 
pereinama prie tarptautinės TS 
RS padėties, piešiamos viliojan
čios ateities perspektyvos ir pa
reiškiama, jog padėdamas saugu
mui, žmogus prisidėsiąs prie tos 
šviesios ateities kūrimo. Jei žmo
gus ir dabar atsisako — pokalbio 
pobūdis pasikeičia ir pereinama 
prie sekančio etapo — gąsdini
mo ir grasinimo. 

Pokalbis vedamas pakeltu to
nu: saugumietis šaukia, jog jie 
žiną, kad jis esąs nelojalus tary
bų valdžiai, klausąs užsienio ra
dijo (tai tiesa, nes Lietuvoje ma
žai kas neklauso užsienio radijo 
laidu) ir iš viso .jis esąs antitary
binis elementas. Žmogui ban
dant prieštarauti, jam pareiškia
ma: dirbk mums — patikėsime. 
Įrodyk, kad tu esi tarybinis pat
riotas! 

Štai šiuo momentu silpnesnės 
valios žmonės išsigąsta ir palūž
ta, ypač jei jis ir jo šeimos nariai 
kada nors buvo represuoti. Išky
la dilema: priimsi pasiūlymą — 
paminsi savo sąžinę ir įsitikini
mus; atsisakysi — patvirtinsi če
kisto žodžius, kad nesi tarybinis 
patriotas. Kai tik tokiu būdu 
žmogus labai pigiai ir "nuperka
mas". Jam neateina į galvą pa
sakyti, kad jis savo lojalumą ir 
"tarybinį patriotizmą" įrodąs ki
tu būdu —savo sąžiningu, vi
suomenei naudingu darbu, do
ru gyvenimu. Nieko nelaimėjus 
šioje pokalbio dalyje, pereinama 
prie trečiosios — varginimo 

Saugumietis išeina, palieka 
žmogų vieną su savo neramio
mis mintimis, grįžta, skaito laik
raštį, kalbasi su savo bendradar
biai, retkarčiais paklausdamas: 
"Tai sutinki mums padėti?" 
Žmogus jaučiasi esąs nereikalin
gas, norėtu išeiti, bet jo neišlei
džia. Vėl klausia: "Dirbsi 
mums?" Žmogus purto galvą. 
"Tai apsigalvok, gal dirbsi?" Ir 
taip gerą pusvalandį ar valandą. 

Pabėgo lietuvis 
irklininkas 

Vak. Vokietija. —Tarptauti
nės žinių agentūros praneša, kad 
pereitą savaitę žymusis irklinin
kas Vladas Česiūnas, atvykęs su 
komanda į Vak. Vokietiją, pasi
traukė iš savo komandos ir Vo
kietijos vyriausybės paprašė po
litinio prieglobsčio. Vietos laik
raščiai apie dar nerašą 

Sovietų 
grobikiškas įstatymas 
Chicaga. — „Chicago Tri

būne" dienraštis vakar dienos 
laidoje išspausdino buvusio 
„Pravdos" bendradarbio, prieš 
pustrečių metų atvykusio į Ame
riką, Boriso Vinokuro straipsnį, 
kaip Brežnevas teisės keliu nori 
pasisavinti Amerikos piliečius. 
Straipsnio autorius kalba apie va
dinamą naują Sovietu įstatymą, 
kad Sov. Rusijoj ar jos užgrob
tuose kraštuose gimę žmonės ar 
JU vaikai yra Sov. Rusijos pilie
čiai. Autorius išvardino Sov. Ru
sijos užgrobtus kratus, ju tarpe 
ir Lietuvą, ir teigia, kad toks 
įstatymas padės Sovietams išrei
kalauti įvairiu palikimų ir kita. 
Nors Amerika pareikalavo apie 
tą įstatymą atsakyti raštiškai, 
bet Sovietai nieko neatsakė, o 
jei ir atsakytu, tai nieko nepasi
keistų, nes Sovietu raštai nieko 
nereiškia. 

Dujos iš Meksikos 
VVashingtonas. — Skelbiama, 

kad JAV ir Meksika baigia pa
siekti susitarimo dėl natūraliu 
duju eksporto į Ameriką iš Mek- j 
sikos. JAV kasdieną gaus iŠ Mek
sikos ligi 300 milijonų kubiniu 
pėdu duju, nors prieš metus bu
vo kalbama, kad pirks kasdien 
po brl. kubinių pėdu. Manoma, 
kad susitarimas bus pasirašytas 
rugsėjo 28 d., kada prez. Carte-
ris Washingtone susitiks su Mek
sikos prez. Jose Lopez Portillo. 

Somoza Paragvajuje 
Asuncion, Paragvajus. — Bu

vęs Nigaragvos diktatorius Samo-
za atvykęs su vizitu, bet mano
ma, kad jis čia pasiliks pastoviai. 
Samoza, 53 m., atvyko iŠ Gva
temalos praėjusį sekmadienį spe
cialiu lėktuvu, kas jam kainavę 
100,000 dbl. Paragvajaus vidaus 
reik. min. Montanaro pareiškė, 
kad Samoza priimamas ir paste
bėjo, kad Paragvajus visada pri
imdavo politinius pabėgėlius. Sa
moza ir jo šeima persikraustė į 
buvusio daktaro namus, kur nuo
ma kainuoja apie 2,000 dol. mė
nesiui. 

GAZOLINO TRŪKUMAI 
SOVIETŲ RUSIJOJ 

Sovietų pilietis laimingas, po ilgesnių pastangų gavęs nusipirkti gazolino 

Europa traukia 
Amerikos bendroves 

Bonna. — Norėdamos suma-1 rinką yra geresnio Amerikos 
žinti savo paskolų nuošimčius, Į bendrovių iždininku supratimo ir 
Amerikos bendrovės šįmet rekor-! įvertinimo Eurobonu rinkos pasė
dimais skaičiais veržiasi į Euro-įka. 
pos rinką, nes namie su pinigais; Dolerinių emisijų dominuoja-
ankšta ir paskolų nuošimčiai ma rinka atspindi Amerikos va-

Masfcua. — Sovietų Sąjungoje 
prie visu krautuvių eilės, bet taip 
pat yra eilės ir prie gazolino sto
čių. Kaip skelbia korespondentai 
iš Maskvos, nepaisant, kad So
vietai yra vieni iš didžiausių aly
vos tiekėju, žmonės vasaros metu 
norėdami ištrūkti iš mesto ne
gauna gazolino. Korespondentai 
rašo, kad gazolino stotie patar
nautoja jaučiasi kaip karalienė, 
o gazoliną perkąs jaučiasi, kaip 
elgeta, atėjęs prašyti jos malo
nės. Matęs eilę prie gazolino sto
telės buvusi pusės mylios ilgumo. 

Kai kurie žmonės turi nakvoti 
pakelėje, nes negauna gazoli
no, kuri kaip deficitinę prekę rei
kia įsigyti jau Sovietijoje įprastais 
kyšiais. Valstybė yra išleidusi ga
zolino kuponus, kuriais vyksta 
spekuliacija. Vienas suimtas su 
500 galionų gazolinui kuponų, 
kurie gauti iš įmonės ir buvo skir
ti sunkvežimiams. Saugumas pa
tikrinęs gazolino stočių pardavė
jus rado, kad net 73 prasižengę 
su gazolino pardavimo taisyk
lėm. 

Sovietu Rusijoj su jos užgrob
tais kraštais priskaitoma 262 mil. 
gyventojų, tačiau privačių auto
mobiliu tėra tik keeltas milijonų, 
jiems skiriama tik 6 proc. gazoli
no, o visa kita sunaudoja valdiš
kos įmonės. 

Turės tmporftioft 

JAV Central Irrteligence Agen 
cy žiniomis, Sovietų Rusija grei 

Wisc), paskelbęs šiuos skaičius, 
teigia kad tikimasi, jog Sovietų 
alyvos produkcija per ateinan
čius šešerius metus nukrisianti 
visu trečdaliu. 

Tačiau kai kas tais CIA skai
čiais abejoja, nes 1977 m. buvo 
paskelbta, kad Sovietai turės 
importuoti 4 mil. statinių per 
dieną, tačiau kiti mano, kad tas 
teigimas jau dabar pasitvirtina. 
Esą spėjimai buvo tikri, t ik ne
buvo įskaičiuota alyvos rezer
vai. Sovietams alyva taupyti ga
na sunku, nes jie negali sumaiin 
ti savo automobilių dydžio, nes 
jų ir taip maža turi ir negali pre 
kių pervežimo sunkvežimiais nu 
kreipti j geležinkelius, nes gele
žinkelių tinklas labai retas. 

Istorine kelione 
Heidelberg, Vokietija. — Ke

turi JAV helikopteriai atskrido po 
ilgos kelionės iš Amerikos. Heli
kopteriai išskrido i'š Ft. Carson, 
Colo., ir buvo sustoję keliose vie
tose. Skrido 24 vyrai- Tai pirmas 
toks įvykis istorijoj, nes Atlantą 
perskrido be kuro papildymo. 

Atnaujino puolimus 
Beirut — Izraelio lėktuvai, po 

mėnesio pertraukos, vėl puolė Li
bane esančias palestiniečiu ba
zes. Sugriauta pastatų ir unken-
tėjo žmonės. Izraelis sakosi bom-

tai turės alyvą importuoti, nes I bardavęs tas vietas, kur prisilai-
gamyba vis mažėja Esą alyvos ko palestiniečiu teroristai. 
gamyba visoj Sovietijoj mažėja, 
išskyrus Sibirą. Sovietai balan
džio mėnesį per dieną pagamin
davo 11.73 mil. statinių, šiuo me
tu jau tik 11.5 mil. statinių. 
Kaip CIA tvirtina, apie 1985 m. 
tepagamins tik 10 mil. statinių. 

Radioaktyvių liekanų: 
kapai 

WASHINGTONAS. — JAV 
administracija yra numačiusi 
mažutę salelę Palamyra, esan-

aukšti. 
Pagal Morgan Guarantee Trust 

Company, pirmaisiais 
septyniais mėnesiais 

liutos likimą. Pernykštis dolerio 
kritimas sumažino 20 nuoš. nau-

1979 m. j jų emisijų kiekį, nes nenorėta 
Amerikos j pirkti bonu krintančia valiuta ar-

Juodieji remia 
palestiniečius 

New Yorkas. — Grupė Ameri
kos juodųjų vadu susitiko su Pa
lestinos Išlaisvinimo organizaci
jos stebėtoju New Yorke, kur bu
vo pareikšta, kad Amerikos juo
dieji pilnai remia palestiniečius ir 
ju apsisprendimą už laisvę ir tei
sę turėti savo kraštą. Pasitarime 
tačiau buvo pastebėta, kad pri
pažįstant žmogaus teises ir vals
tybę Palestinai, tokios pat teisės 
turi būti pripažįstamos ir Izrae
liui. Taip pat primenama, kad 
PLO turi sustabdyti ginkluotą 
veiklą-

Atleis tarnautojus 
Karnas City. — Trans World 

orr> linija pradėjo atleidinėti tar
nautojus, manoma atleis 110, 
kadangi kyla lėktuvu kuro kai
nos ir iš viso esama kely į rece-

Tikimasi sušvelnėjimo 
VATIKANAS. — Sv. Tėvas 

vasaros rezidencijoj praėjusį 
sekmadienį pareiškė, jog mato
ma naujų vilčių, kad Kinijoj ti
kintieji broliai ir seserys galės 
džiaugtis pilna laisve. Kinijos 
patriotų katalikų draugija ta
kiau kaltina Vatikaną, kad Peki 
no vyskupas Michael Fu Tie-
3ham, 47 m., išrinktas neteisė
tai. Draugija, įsisteigusi 1950 
m., Sv. Tėvo Pijaus XII-jo yra 
atskirta nuo Bažnyčios . Vatika 
no žiniomis, Kinijoj dar gali bu-
titi nuo 500.000 ligi 2 mil. krikš 
tytų katalikų. 

Neseniai paskyrus naują vys
kupą Pekine, pradedama kalbėti 
apie religijos varžtu atleidimą Ki
nijoje. Kaip skelbia kataliku šal
tiniai, Kentono mieste, Kinijos 
liaudies respubl'koje atidaromos 

trys religinės šventovės: 19-ame 
amžiuje statyta katalikų katedra, 
protestantu bažnyčia ir senovi
nis budistu vienuolynas. Apie visa 
tai pranešė oficialioji žinių a-
gentūra "Naujoji Kinija", pažy
mėdama, kad kinų valdžia taip 
pat numato rehabilituoti tam tik
rą skaičių Kinijoje veikusių religi
niu bendruomenių atstovu. 

Paleidžia kalimus kunigus 
Kinijos katalikus taip pat pa

siekė gandai, kad valdžia yra 
išlaisvinusi Sanghajaus vyskupą 
ir Soochow apaštalinį adminis
tratorių Ignotą Kung Pin-mei, 
kuris buvo laikomas kalėjime 
nuo 1955 metu- Si žinia, betgi, 
dar nėra oficialiai patvirtinta. 
Vyskupas Kung Pin-mei yra 78-
-riu metu amžiaus. Jis feuvo pa-

bendrovės yra pasiskolinusios 
2.04 bilijonų doleriu Eur.obonų 
rinkoje, dvigubai kiek buvo sko
lintasi 1978 m. 

Sąraše kokių 30 Amerikos 
bendrovių, kurios yra vienokiu 
ar kotokiu būdu skolinusios va
dinamoj Eurobond rinkoje, ran
dama Dow Chemical Corpora
tion, Avco Corporation, Interna
tional Telephone and Telegraph 
Corporation ir Pennwalt Corpo
ration bendroves- Jų paskolos 
daugiausia yra apyvartinės, vidu
tinio termino bonai, kuriu nuo
šimčių mokestis įvairuoja tarp 9 
ir 10 nuošimčiu- Daugleis ana
litiku laiko Amerikos bendrovių 
įėjimą į Eurobond rinką reikš
mingu. 

Dolerio likimo sekimas 
Vyriausias Deutsche Bank A. 

G. viceprezidentas Michael von 
Brentano teigia, kad Amerikos 
bendrovių įėjimas į Eurobond 

skirias Sanghajaus vyskupu 1950- j 
-ais metais, bet, už penkerių me-l 
tų, buvo suimtas. Apie jo likimą 
iki šiol nebuvo turima jokiu ži
nių. Oficialiame popiežiškame 
metraštyje — Annuario Ponti-
ficio — vyskupas Kung Pin-mei 
yra įrašytas kaip kalinys už tikė
jimą, panašiai kaip ir Sangha
jaus vyskupijos generalinis vika
ras Silvestras Tsu, kuris taip pat 
jau apie 24-verius metus yra lai
komas kalėjime. 

ba pinigus investuoti į ilgater-
mines priemones, kada jie galėjo 
daugiau pelnyti, skolindami pi
nigus trumpam terminui. 

Sįmetinis dolerio pastovumas 
sukėlė investatoriu dėmesį ir rin
ka žydėjo. Pirmaisiais septyniais 
šiy metų mėnesiais visiškai nau
jos emisijos pakilo 33 nuoš., pa
lyginus su pernykščiais metais, 
iki 12.3 bilijonu doleriu. 

JAV ginklai Egiptui 
TEL AVIV, Izraelis. — Iz

raelio valstybės žmonės yra pa
tenkinti, kad Egiptas atsisakė 
Sov. Rusijos pagalbos, tačiau ne
labai patenkinti, kad Egiptas 
gauna naujausius Amerikos gin 
klus. Sakoma, kad Egiptas iš pa 
prašytųjų 35 F-4 lėktuvų jau 
spalio mėnesį gaus 12. Be lėktu
vų gaus ir Hawk raketų. Mano
ma, kad lėktuvai galės dalyvau
ti spalio mėnesio parade, minint 
1973 m. karo sukaktį. Amerikos 
ginklai į Egiptą jau pradėjo 
plaukti 1975 m., kada birželio 
mėnesį tuometinis JAV prez. For 
das Saltzburge, Austrijoj, paža
dėjo Egiptui parduoti C-130 
transporto lėktuvų. Carterio ad
ministracija ginklų pardavimą 
pagreitino ir padidino. Egiptui 
parduota šarvuočių ir kitų gink
lų. Prez. Carteris pažadėjo Egip 
tui 1.5 bil. dol. paskolą. 

CIA žiniomis, trejų metų laiko- čią 1000 mylių nuo Havajų, pa-
tarpyje Sov. Rusija turės per i naudoti radioaktyvių liekanų lai 
dieną importuoti apie 700,000 
statinių. 

Kongr. narys Les Aspin (D. 

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS 

— Plaukikė Diana Nyad per 
27 vai. perplaukė 87 mylių nuo
tolį iš Bimini, Bahamų, į Floridą. 
Tai istorinė kelionė. Čikagietis 
Erikson norėjo perplaukti Angli
jos kanalą be sustojimo tris kar
tus, bet trečią kartą plaukdamas 
bangu ir vėjo buvo sulaikytas. 

— Kenijoj susidūrė autobu
sas su sunkvežimiu ir nelaimėj 
žuvo 44 asmenys. Autobusas ve
žė keleivius iš vestuvių. 
— Jom Connally, buvęs Tex-
as gubernatorius, teigia, kad prez 
Carteris nelaimės sekančiu rinki
mu. Connally linkįs prezidentui 
gero, bet jis tebesilaikąs 1977 m. 
pasakytos nuomonės, kad Carte
ris bus vieno termino preziden
tas. 

— McDonald bendrovė savo 
užkandinėse nuo rytoj sumažina 
vadinamų hamburgeriu kainas 
penkiais centais. Tai esą geras 
ženklas kovoj su infliacija. 

— Associated Press agentūra, 
po 10 metu pertraukos, Kuboje 
atnaujino savo žinių agentūrą. 

— JAV Maisto ir vaistu admi
nistracija rekomenduoja įmo
nėms, kad jos sumažintu maisto 
gaminiuose druskos kiekį, nes 
druskos didelis kiekis didina 
kraujo spaudimą, sukelia širdies 
negalavimus ir kt 

dojimui. Ši beveik 10 pėdų virš 
jūros lygio esanti sala yra pri
vačiose rankose, ir manoma, 
kad JAV vyriausybė ją gali nu
pirkti už 16 mil- dol. Sala laido
jimui būtų parengta 1986 m. Ja
ponija, kuri radioaktyvias lie
kanas siunčia perdirbimui į Bri
taniją, ir Prancūziją, ta ip pat ga
lės naudotis Palmyros sala, o 
taip pat ta sala galės naudotis 
Philipinai, Pietų Korėja ir Tai-
vanas. Sala yra 500 akrų dydžio. 

Prašo padidinti 
eksporto normą 

SPRINGFIELD. — Illinois ag 
rikulturos direktorius John Bloc 
kreipėsi į prez, Carterio admi
nistraciją, kad kukurūzų norma, 
skiriama Sovietų Sąjungai, būtų 
padidinta. JAV žemės ūkio sek
retorius Berglan teigia, kad rei
kia palaukti ligi rugsėjo ar spa
lio mėnesio, kada paaiškės, koks 
derlius ir kiek galima leisti dau
giau grūdų parduoti. J. Bloc 
teigia, kad yra kukurūzų per
teklius, o rusams jų labai trūks
ta. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 22 d.: Marcialis, 
Antusa, Karijotas, įminė. 

Rugpiūčio 23 d.: Pilypas, Ro
žė, Ringela, Grauda. 

Saulė teka 6:05 v., leidžiasi 
7.42 v. 

ORAS 

Chicagoje ir apyHnkėse drėg
na, galimas lietus. Temperatūra 
mažiau 80 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTENTNKIŲ-KŲ RAMOVfi 
Redaguoja akta. Irena Kepenė, 2652 W. 65— St., Chimgo, 111 60629 

Telefonas 476-7089 

VENTĖS STOVYKLĄ PRISIMENANT 
„Saulė, vėjas ir banga — j galio metu stovyklą aplankė gau-
Ventė — mūsų stovykla!" — Į sus būrys gintarių ir jūrų skau-

skambėjo Rako pamiškėje "Ne- j čių, o aštuonios sesės davusios 
rijos" jūrų skaučių stovyklos šū-\ įžodį pasipuošė gintarių kakla-
kis. Nors didesnė dalis stovyklau- į raiščiais. 
tojų buvo mūsų mažosios udry-
tės ir jūrų jaunės, tačiau jų šū
kio aidas sklido po visą Rako 
mišką. 

Skautiška vaikyste plakančios 
udryčių širdelės tikrai neapvylė 
vadovių lūkesčių. Kai saulės kait
roje sušilusios gintarės kėlė aukš
tyn palapines ir tempė virves, 
žvaliosios udrytės tiesė joms kuo
liukus, padavinėjo plaktukus, 
kad tik sesėms mažiau reikėtų 
lankstytis ar ieškoti su kuo įkal
ti, kad tik darbas greičiau ir 
sklandžiau vyktų. Jau ir taip dar
binga nuotaika dar labiau paki
lo, kai į talką atskubėjo dvi beb
rų valtys vadovaujamos brolių A. 
Mauruko ir Rūbo. Visiems sutar- I 
tinai dirbant, "Ventės X" stovyk-! 
la buvo įkurta dar prieš saulė- j 
lydį. 

Sekančią dieną broliui An- Į 
tanui Bartkui atėjus į talką, be- ; 

matant iškilo vėliavų stiebas ir 
suskambo denio varpas. 

Keturiolika gražiausių šios va-
saros dienų stovyklautojų "Ven- i 
tės X " stovykuoje žaidė, dirbo,; 
dainavo bei maudėsi saulės spin
duliuose ir tyrose ežero bangose.; 

Linksmas ir šviečiančias svei-į 
kata stovyklautojas aplankė be-

" veik visų sesių tėveliai ir LS Są-i 
jungos vadai. Svečių knygoje pa- j 
sirašė LSS Tarybos pirm. v.s. Si- \ 

Antroji savaitė stovykloje pra
sidėjo vandens sporto olimpia
da, kurioje dalyvavo visos „Ven
tės X " stovyklautojos ir "Litua-
nica 30" stovyklos jūrų skautai 
ir bebrai. Ta diena pasižymėjo 
ypatingu skautišku broliškumu 
— seseriškumu ir pilnais sąmo
jaus bei geros praktikos reikalau
jančiais vandens žaidimias. Die
nos programai vadovavo j.b. Dai
nius Vidžiūnas ir gintare Laura 
Narytė, po visad budria sesės g. 
v.v. Dalios Bartkienės akimi. 

Sekančią dieną "Ventės X " sto
vyklautojos ir jūrų skautai bei 
bebrai iškylavo kanojomis Mar-

| ąuette upėje. Udrytės ir bebrai 
I plaukė 20 mylių, jūrų skautai-tės 
I ir gintarės — 40 mylių. 

Sporto šventė sukėlė ant kojų 
netik visas Rako stovyklas, bet ir 
miško gyventojus. Tiek džiūgavi
mo, raginimų ir ovacijų jau se
niai beteko girdėti. Visi stovyk-
lautojai-os dalyvavo žaidimuo
se nuo kvadrato iki virvės trauki
mo. 

Savivaldos dienoje, 'Ventės X " 
stovyklos vadija žymiai pasikeitė 
amžiumi ir ūgiu. Tą dieną sto-

Nerijos tunto "Ventės" stovyklos stovyklautojos jūros die nos iškilmėse Nuotr. J. Tarnai*—** 

IŠ STOVYKLOS LAIKRAŠTĖLIO 
(rašinėliai iš Kernavės tunto Nijolės Sadūnaitės stovyklos laik" 

raštelio "Laisvės Žodis") 

DRAUGYSTĖ si su uždegtom lemputėm vaikš-
_. . • w • r j čiojo. Paskiau visi pradėjo slan-
Draugyste yra labai svarbus d a - , ^ . o r 0 p a p a r č i u s . v i e n i b a n d ė į k a b i n ę išžingsniavo skautės į 

lykas. Be draugų ar draugių mes; fe • k h r o G a b i j o s k a l n ą . p a k e l i u i b u v o 
ei tumemjr darytumėm viską v i e - . a i k š , M d r a u . skaitoma apie Kražių skerdynes, 
ni. Nebūtų su 'Kuo pasikalbėti, J _ * • . - _ . , , 
pabendrauti ar pasakyti 

Ro žaidimo vakar buvo gerai 
broliams su mumis praleisti 
laiką. 

KRYŽIŲ KALNAS 

Užrištom akim, rankomis su-

UUCĮ!'!gė- sėdėjom tyliai ir laukėm kol !>« "keliavus į kalną buvo praves-
, c , , , ., . p r ;kas nors prabėgs. Už kiek laiko ir j tas pasikalbėjimas apie Kryžių 
lemas. Stovyklos beveik net ir ne- j w a W n ^ r o W l i n K a j - . K a l n ą Lietuvoje. Po pasikalbėji-

- j _ • i j±i _ . 

UTHUANIAir WORLD-WTOE DAILY 
c _ a po«tafl» p«d at Ckicago, m. Published d*iry 
Sunoaya, Ufal HolUays, days mfter Chrisanas 
Lastmr by _e Ltthuaniaa CathoUc Press Soc-ety 

PuNfcmtloa Nu_foer (USPS — 161000) 

Sutocrtptlo- I_tes $37.00 — Chicago, Cook County. 
j m _ _ Canada. Elsew_*e in the U.S.A. $35.00. Foreign 

$37.00. 

Palto ifilaicU* manan t , pakvitavimai u* gautai prenume
ratas aeansnčiami. Ant DRAUOO prie kviekvieao skaitytojo «d-

o. gavus ii )o inetoitį «t±—nima, iki kada yra užsimokėjęs. 
_ _ _ _ _ _____ 

ak laa -
6 mte. 
$19.00 
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19.00 
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13.00 
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•^Administracija dirba kas 'A % Redakcija straipsnius taiso sa-
dies nuo 8:30 _ i 4:30, iešta- L va nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dienūris nuo 830 iki 12:00. £ nių nesaugo. Juos grąžina tik U 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8*36 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. 7. bimų kainos prisiunčiamos gavus 

J prašymą. 

L JI IKT I i - 1. _ - . - i i—. - i i prabėgo porą broliu butu, ne, mexam nebūtu reikalo 'f . ° . «• • _ !mn CP«PC nasirlarp krv^inc ir rvar 
{.- • T i - i ibego, mes iu,os numuse, ir bro- m o seses pasiaare Kryžius ir par-

ar noro būti. Ir ar paga-vojat, ką ,. . ' .. ' ., . 
. ° ' ihai turėjo atiduot jų kaspinus darytumėt pačios vienos n a m u o - ! - . .. _ . . . . • _ _ _ ____T_ i *aip praėjo mūsų pirmi puoli se? Butų visai blogai. I . c - - f-u:o 

£ . . , ., . mai. Svajonių skiltis 
Svajonių skiltis j 

BAISI DIENA 
PUOLIMAI 

Pirmi puolimai buvo pirmadie 
nį. Iš pradžių niekas nėjo nes vi-

Vieną stovyklos dieną mes vi
sos ėj.om maudytis. Kol ten bu
vom, mes nutarėm eiti su baida
rėm plaukti. Visi susiporavo, o 
aš likau be poros ir viena bijo
jau plaukti. Ta i vienas skautas 

gitas Miknaitis, LS Brolijos vy• , , . _ 
riausias skautininkas s. Vytautas ^ k I o s komendante — Daina Ba-
Vidugiris atvykęs net iš tolimos k i ty te , u d r y Č I U v a d o v e ~ K*is~ 
Califomijos, ASS pirm. s. dr. t m a Mereekytė ir jos pavaduoto-
Raimundas Strikas, v.s. Vaclovas ^ ~ Kristina Vingelytė. Šios va-
Tallat-Kelpša, Vidurio rainno > dovybės žinioje ir seses Dalios 
vadas 
žęs sesėms lauktuvių didoką mai-1 v o P ° n i o s 

uosto komendante g.v.v. Laura 
Naryte, vandens užsiėmimu inst
ruktore g.v. Alenute Bobelyte, I pasisiūlė kartu plaukti 
udryčių vadove v.s. Sofija Stat-į išplaukėm. Vidury ežero jis pra-
kiene, jos pavaduotoja sese Jūra- į dėjo pasakoti kaip gilu ir pradėjo 
te Maurukiene, udryčių vadovės siūbuoti laivą. Žinoma, su mano 

v j i l o l v i r š m m ^ ^ * ***** Garba- , laime, mes apvinom. Aš taip išsi-
dutė Bobelyte, adjutante Rima j Hauskaite, sporto vadove g. Al- gandau, Kad nesustojau rėkti. 
Saulytė, laužavede - Renatai d o n a ***** ir^ i o s pavaduotoja | Greit a tp laukė laivai ir_ mus ^pa-
Garbonkutė, sporto vadove — 
Erika Aleksiūnaitė, uosto komen
dante — Tayda Rudaitytė, sto-

sinešė prie savo palapinių. Naktį 
nuslinko į kalną su kryžiumi ir 
įtvirtino kryžių į žemę. Slinkti 

buvo sunku nes visur tykojo prie
šas. 

SKILČIŲ A T S I U E P i M A I 

Ką mes šiandien darėme labai 
didelį įspūdį mano širdyje pali
ko. Parodė mums kokia Lietuva 
buvo. Parodė kaip mylėt tu r im 
ją. Mylėjau Lietuvą pirmiau bet 
dabar daug daugiau. 

Si rytą t as Kronikos dalykas 
buvo g e r a i . į teikėjo t ik nuve r t i 
kur nors ku r mes nežinotume kur 

ilinilllllllllHIHIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIHIIIl! 

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

Visos programos — WOPA 
Lietuvių kalba: kaadien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 

Sutikus !3;30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 4S4-241S 

j . skaute Lisa Juzėnaite, antros:ėmė. Tas buvo paskutinis sykis, 
savaitės komendante g.v. Lyda 
Bakaityte ir stovyklos viršininkės 
pavaduotoja g.v.v. Dalia Bart
kiene. 

Stovyklautojas rūpestingai mai
tino ūkio skyriaus vadovė 
Milda Povilaitienė ir 

kad aš su ju,o laivu plaukiau. 

SKILCn; ATSILIEPIMAI 

Vakar buvo labai maloni die
na. Pietūs ir žaidimai su broliais 
gerai pasisekė. Daugiausia man 

1490 AM 
7159 S. MAPLEWOOD AV_-

CH1CAGO, ILL. S08» 
IIIIHIIIIIIIIIIIIinHIlIlIlIlIlIHIlIllĮIIIIHIIIl 

Įsigykite naująjį ALOYZO 
BARONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

esam. Tada būtu sunkiau tuos 
kryžius ten įkasti. 

Šiandien buvo labai gera die
na. Man labai patiko tas susiėji
mas ir kalbėjimas apie Kroniką. 
Man rodos kad reikėtų daugiau 
tokiu dalyku, kur mergaitės ga
lėtų susikaupti, rimtai pasikalbė
ti ir išmokti. Tas tai buvo labai 
gerai. 

Sį rytą mūsų įvykis padė
jo m a n pamatyti N . Sadūnaitės 

(Nukel ta į 5 psL) 

sese; ., v . j . T- i I L - ! «»v".&~ %*_.».»—•. _f,~~ ut »—...—..t 
šeimmin- p a t l k ° . Z a i d i m a S : J i ! . . U V ° l a , i sako: "Šalia pagrindinių personažų 

v s Zigmas Taunius^atve^ i B a r t k i e n ė s S l o b o i e visos sesės bu - I kės Gražina Karaitienė ir N ^ P J ė , ^ ^ ^ 
V ' ' g ' ' * Mildos Povilaitienės i Rubienė. I Vakar žaidimai buvo smagūs J. skirdamieai modus vivendi meto 

originalus ir visi galėjo jame da- j autorius pateikė visą tuziną kitų, 
\ gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 

šą saldainių. Vidurio raj. vadei
vos — s. Romas Rupinskas ir j . 

nuvežtos į pieno ūkį jo apžiūrė- i "Ventės X " stovykla 
ti ir pasivaišinti šviežiu piene- | stovyklautojoms paliko daug n ^ ! " v k l i n " ^ e s ^ a ^ m e t V m r i r d a u ' g j p o r t r e t ų 8-eriją". 

visoms:, ^ m ū S Ų ^ nesuprato "tai-!d a i s ; ^da ro 
syklių. 

sultingų, spalvingų 

v-s A l d o n r G 7 s n e r i e n r L ? S e s e ^ i l i u s u Pyragaičiais. Gi vakare išdildomų prisiminimų Į r _ _ < _ > ! ^ p i n U " n e s u r a d o n e 
rijos vyriausia skautininke r A | įvyko oficialus bendras^ vėliavų nių įspūdžiu, kūnais bus da l ina^ V a k a r ž a i d i m a i b u v . 0 s m a g Q s 

Irena Kerelienė pasveikinusi sto 
vyklautojas su krepšeliu saldžių 
žagarėlių ir medine rūtele sto
vyklos viršininkei j.s. Birutei Vin-
dašienei. Jūrų skaučių skyriaus 
vedėja j.ps. Vida Račiūnienė su 
lelijėle ir gintaru ir Nerijos tun-
tininkė j.ps. Aldona Veselkienė, 
stovyklavusi penkias dienas ir pa
likusi dovanų gražų paveikslą. 
Raštu stovyklą svHUno j.s. Ire
na Regienė, v.s. S. Jelionlenė. v. 
s. O n a Zailskienė ir v.s. Halina 
PI a ^šinaitienė. Didžiojo savait-

nuleidimas kuriame udrytė Al- I masi ir žiemos pūgoms siaučiant!,! M u m s p a t i n k a s u b r o l i a i s b e n d 
dute Bobelyte dalyvavo kaip sto- kūne skatins su ilgesiu laukti j . 
vykios viršininkė su savivaldos' ateinančios vasaros ir kitos sma- ' 

gios skautiškos stovyklos. 
Sesė Birutė 

vadija. 
Daug dar būtų galima pasako

ti apie gražią jūrų skaučių, ud
ryčių ir gintarių stovyklą, jų dar

nų ir seserišką sugyvenimą. 
Daug nuoširdaus darbo ir vado
vavimo parodė "Ventės X " vadi
ja su komendantės ir pionerijos 
vadovės pareigas ėjusia g.v.v. Rū
ta Karaliūnaite, laužavede ir ad
jutante g.v.v. Irena Jasulaityte, 

Auiros Vartų tunto 'Gijos" stovykfca paukštyčių ridina iaidimuoee n b » -
MUS pa^robu^aia" <M gair_n J*_<r. L. Vi 

LAIŠKAS 15 ROMUVOS 

Romuvos stovyklavietės vaiz
das nepasikeitęs. Gražiai tyvu
liuoja ežeras. Kiek paaugusios eg
lės. Palapinių miestas paskendęs 
lapuočių pavėsyje. 

Šiemet, septynioliktai stovyklai 
Romuvoje vadovauja beveik iš
imtinai jaunosios skautiškos pa
jėgos. Vyresniųjų skautiškos šir
dys ir akys džiaugiasi matyda
mos jaunuosius vadovus-ves ve
dančius priaugančias gretas lie
tuviškosios skautybės keliu. Gai
la tik, kad šiemet stovyklauja 
vos daugiau Šimto sesių ir brolių, 
kai tuo tarpu stovykloje lengvai 
galėtų tilpti dvigubai. Paukšty
tės ir vilkiukai apgyvendinti na
meliuose ir tas jiems sveikiau. 

Norime pasidžiaugti gabiais 
stovyklos vadovais: viršininkai — 
ps. Linas Saplys ir ps. Sandra 
Kazilevičiūtė. Komendantas — 
ps. M. Rusinąs. Programos vado
vai — s.v.sl. Senkus ir ps. B. 
Aušrotaitė. Gamtos pažinimo va
dovai — s.v.sl. T. Senkevičius ir 
s.v.sl. V. Gotceitas. Sporto vado
vai — s.v.sl. R. Saplys ir s.v. V 
Asevičius. Vandens — A. Stun
džia ir v.sk. A. Biretaitė. Lauža-
vedžiai — ps. A. Kalinauskas ir 
j.sk. V. Barauskaitė. Virėjai — A. 
Grybas ir A. Makuza. 

Šįmet, turbūt, pirmą kartą Ro
muvos istorijoje stovykloje daly
vių skaičių viršija berniukai. 

PA Vladu Bacevičius 

Žaidimai buvo smagūs, galėjo 
būti ilgesni. Reikėjo daugiau stra 
tegijos, nes kai meti bombas ne
nori kad tave kiti matytų. 
iiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

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

Užsakymus siųsti: 
4545 West 63rd Street, Chicago, _L 
60629 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W. 71»t St., Chicago, BL 60629 

kC?rSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieoiaia nuo S »aL ryto 0d l t TSL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto i— 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaU—unkaa 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių r a tų reguliavi
mas ir balansavimai. Stabdžiai. Dus
lintuvai. I&metamie ji vamzdžiai i r ki
ti pataisymai. FTRESTONE T I R E S . 
VVheel alignment and balancmg. 
Brakes. Shoek sbsorbers . Muffleni 
and pipes. Tune-upa. Lubricat ion. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 5tth Strttt Ti l . CH 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. v a k a r o . 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS C E S A S 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

K. 6. IALUKAS 
Akušeri ja ir moterų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawtard 
Medical Building) . Tel . LU 5 -644e 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8O04 
Priima ligonius pagal susitarimą 

•R. VLiLA2YS 
PLAUC1V IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 Se. Kedzie Aventt* 

Vai.: pirm , antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v. §ešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą 

OfH*» telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048 

Te!, of iso H E 4-5*49, rez. 3 M - 2 2 3 3 

•R. P-TER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai..- pirm . antr., ketv. ir penkt. 1 0 0 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIAftA 
OPTOME7 RISTAS 

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

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

Of is . tei. 735 -4477; Rez. 2 4 6 - 2 * 3 9 

DR. E. DECRTS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

T e l . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K $ A 

VAIKU LIGOS 
2 6 5 6 VVest 63rd Street 

Pirm , antr., ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai vak. Sešt nuo 1 iki 4 vai 

O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

1443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskvrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REiiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTI* 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKiy IR VAIKV; LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 
iki 1 vai popiet. < 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS' 

SpeciaKbė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef . — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. j 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 3-7 vak. ' 
Of i so tel . 776-2880 , rezid. 448-5545 

1002 N. VVestern Ave. , C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

•R. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS - CHIRURGIJA 
7110 n . 127 St. , Pa los Heijęhts 

Tel . 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 71st Street 
JVa! pirm antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 

7 — iš anksto susitarus. 

į s ta igos ir buto tel . 652-1381 

DR. FEND. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicer*, llt. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tre< ir Sešt 

N . IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2 6 5 * W 5 9 St.. Chicago - 476 -2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , treč., 

ketv 9 ik-, 6 vai Seštad 9 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . — G R 6-0617 

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e . 

Ofs . tel. 586-316t>: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skalbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



II okupuotosioi Lietuvof 

RŪPESTI KELIANČIOS 2INI0S 
Pastaruoju metu iš okupuoto- sas. "Pagausės ruso kalbos pamo-

;^;sios Lietuvos mus pasiekė nema- kų. Ji bus dėstoma mokyklose 
ža blogu žinių: didėjanti oku- nuo pat pirmosios klasės, taip 
pantų savivalė, vis labiau sunkė- pat ir ikimokyčlinio auklėjimo 
jantis ekonominis gyvenimas, ii- įstaigose — vaikų darželiuose, 
gėjančios eilės prie parduotuvių, Be to, ne mažiau kaip dvi discip-
griūnanti nemokamo gydymo linos (istorija, geografija ir bio-
sistema, labai išaugęs girta- logija) tik rusų kalba visose kla-
vimas, krintanti žmonių moralė, sese. Aišku, kad ir aukštosiose 
nuolatinės skyrybos ir kitos įvai- mokyklose šių mokslu fakulte-
rios negerovės. Bet tai dar ne vis- tai turės būti rusiškai" (4 p.), 
kas: Lietuvos kolchozams, sov- Paskutiniu metu Lietuvoje 
chozams, pramonės įmonėms pa- įsteigti ir puošniai leidžiami 'du 
didintos prievolės Maskvai. Iš rusu kalba žurnalai: "Ruskij ja-

^ikrašto išvežami dideli grūdų, zik v školė" ir "Litva literatur-
pieno produktų, mėsos ir jos ga- naja", kuriems visada atsiranda 
miniu kiekiai. Išvežami geriausi gero popieriaus. Esą svarstomas 
dalykai, Lietuvos žmonėms — kai kurių lietuvių kalba leidžia-
vartotojams lieka tiktai "ragu- mų žurnalų likvidacijos klausi-
čiai ir nagučiai"... mas. Disertacijos rašomos ir gi-

"Didysis brolis" vis stokoja narnos tiktai rusų kalba. Vis la-
maisto, pas jį nuolatinis neder- biau nišų kalba braunasi į radiją, 
liūs, sausros arba liūtys. Kiek- televiziją, vis daugiau pertrans-
vieneriais metais reikia pirktis iš liuojama jų laidu rusų kalba iš 

. užsienio daug maisto dalyku, o Maskvos ar kitų "didžiosios tėvy-
užsienio valiutos bei mokomųjų nes" centrų, 
priemonių taip labai trūksta. * 

_ * Rusinimo proga "Aušra" ši-
TaČiau ateina ir džiugesniu ži- taip įspėja lietuvius: "Broliai ir 

nių. Savo didžiojoje nelaimėje ir Sesės! Nepamirškite, kad mūsų 
"priespaudoje lietuvis nepasimeta, kalbos likimas — tai mūsų tau-
Stengiasi daryti viską, kad badu tos likimas. Jei mes neatremsime 
nemirtų, kad apsirengtų. Cia jie šiandien mums likimo mesto iš-
Tabai vertina, tegu ir labai men- šūkio, Lietuva gali būti galuti-
ką bei ribotą, užsienio lietuvių nai išbraukta iš tolesnės istori-
(giminiu) paramą. MŪSŲ tau- jos raidos. Padarykime viską, kas 
tiečiai vis labiau organizuojasi, įmanoma gimtajai kalbai apgin-
seka užsienio politikos įvykius, ti. Visais įmanomais būdais ig-

jCia daug padeda Laisvės, Ameri- noruokite naująsias rusinimo 
kos Balso, Vatikano radijo laidos, priemones. Tegul mūsų šeimos 
Jų tautinį susipratimą rodo ir po- virsta gimtosios kalbos puoselė-
grindžio spauda, paskutiniu me- jimo židiniais". (6 psl.). Šie žo-
tu ypač išaugusi. džiai įsidėmėtini ir užsienio lie-

Turime ir mes prieš akis jos tuviams, ypač kai "Aušra" ten 
naują siuntą: LKB Kronika nr. pat dar kreipiasi į mus: "Tautie-
38, "Rūpintojėlis" nr. 6, "Per- čiai, gyvenantys svetur, in-
spektyvos" ir. 11, "Aušra" nr. formuokite laisvąsias pasaulio 
15. Atsiranda ir okup. Lietuvoje tautas, visas pasaulio politines ir 
parašytų rimtų knygų. Prieš ke- kultūrines institucijas, kokia 
lėtą mėnesių Vakarus pasiekė skaudi drama šiandien vyksta 
500 pusi. veikalo rankraštis apie Lietuvoje, kaip kėsinimąsi į 
Lietuvos rusinimą carinės Rusi- švenčiausią ir brangiausią tautos 
jos laikais. Neseniai atsirado 280 turtą į jos gimtąją kalbą. Tegu 
pusi. studija apie dabartinį okup. mūsų skriaudas sužino ir SNO 
Lietuvos politinį, ekonominį gy- (Jungtinės Tautos). Tegu 1979 
venimą ir apie komunistų parti- metai būna nevien Namibijos, bet 
jos veiklą. Teko matyti prieš ke- ir Lietuvos metai." Šį atsišauki-
letą mėnesių gauto rimto veika- mą į lietuvius pasirašė "Lietu-
lo rankraštį apie Mykolą Krupa- vių kalbos gynimo iniciatorių 
vičių. Yra ir daugiau panašių da- grupė". 
lykų, be to, jų gali dar daugiau Pogrindžio spauda šia proga 
atsirasti. Pogrindžio darbuotojai iškelia eilę Lietuvos rusifikacijos 
lyg ir sako: 'Mes rašome, šau- faktų, nurodo net kai kuriuos į 
kiame, jūs mūsų raštus leiskite!' Lietuvą atgabentų rusų skaičius 
Taigi tauta veikia, kuria, pamažu ir teigia, kad daugiausia Lietuva 
ir atsargiai ruošiasi nepriklauso- rusinama kuriant joje stambią 
mam gyvenimui. pramonę, Lietuvai nereikalingus 

Nūdien pas mus pogrindžio fabrikus bei įmones, kai jiems 
spaudos tiek daug, kad mūsų re- aptarnauti atvežama daugybė 
dakoija nebeįstengia jos visos pa- darbininkų rusų ir įkurdinamos 
skelbti arba paskelbia gerokai pa- jų šeimos, 
vėluotai. Tenka tad daryti žinių * 
atranką ar bent sutraukriniu bū- Tačiau dėl Lietuvos ir kitų 
du pristatyti kai kurias žinias, i- Pabaltijo kraštų rusifikacijos bei 
dejas. Tuo tarpu sustokime prie kolonizacijos rusais didžiosios pa-
"Aušros" nr. 15 turinio kai ku- šaulio valstybės nekelia protes-
rių minčių. to. Ir tyli todėl, kad jos pačios 

Minėtas numeris buvo stengiasi nutautinti mažesnes 
skirtas Lietuvos nepriklauso- tautines grupes. "Varnas varnui 
mybės šventei. Vasario 16-ąją va akies nekerta"... 
'dina "Neužmiršta diena", ku- Už tai rusinamieji užjaučia 
rią kadaise lietuviai "džiaugs- rusinamuosius. Štai toje pačioje 
mfngai minėdavo. Dabar jau be- "Aušroje*' (6-7 p.) paskelbta 
veik 40 metų, kai ši diena, kaip daug faktų, kaip rusai koloni-
ir tą dieną paskelbta Lietuvos zuoja Latviją. Nurodoma, kad iš 
Nepriklausomybė, yra paneigta Gudijos į Rygą vis vežami rusai, 
ir sutrypta". (1 p.) "Purciems ir Mažriems rajonai 

Nors okupantai daro viską, pasidarė tikros rusų kolonijos, 
ka3 lietuviai, ypač jaunimas, vien paskutiniu metu atvyko 
šios dienos neprisimintų, tačiau 5000 rusų. Jie aprūpinami bu-
"tą dieną dar ir dabar Tėvynėje tais, gerai apmokamu darbu... 
vienur kitur suplevėsuoja Nepri- Vietiniai gyventojai latviai nega-
klausomos Lietuvos trispalvė vė- Ii gauti ne tik naujo buto, bet 
liavą, suruošiami slapti minėji- neturi galimybės padidinti Jau 
mai. Daugelis tą dieną su gyvu turimą plotą net tada, kai šeima 
susidomėjimu priglusta prie ra- padaugėja arba apsiveda vaikai, 
'dijo aparatų, kad tokiu būdu Latvių mokyklų skaičius nuolat 
galėtų dalyvauti tos šventės mi- mažėja. Mažėja ir gyventojų skai-
nėjimuose su laisvajame pašau- čius. Jų sąskaita auga rusų mo
lyje gyvenančiais ir už Lietuvos kyklų skaičius. Jei ir ateityje lat-
laisvę kovojančiais lietuviais. Ra- vių mažės, o rusai veršis i Latvi-
mi sąžinė tų, kurie dėl jos kenčia ją, tai dar spėsime patys pamaty-
kalėjimuose, lageriuose, tremty- ti šios tautos išnykimą." Atsi-
je". Šaukimas baigiamas žodžiais: 

* "Lietuviai, latviai, estai 1 Juk mū-
Lietuvos rusinimo proble- sų šalys trys sesės! Neleiskime 

moms visa pogrindžio spauda skriausti Latvijos! Juo 'daugiau 
skiria didelj dėmesį, ypač kai supsis lopšių su svetimtaučiais 
nuo 1980 metų Lietuvos mokyk- Latvijoje, juo greičiau ji bus pa
lose įvedamas sustiprintas ir iš- laidota, o po jos neišvengiamai 
plėstas rusų kalbos mokymo kur- ir Estija su Lietuva." b. ko. 

ma, kad vienerių metų laikotar
pyje Afganistane buvę nukauta 
300 Sovietų karių, jų tarpe net 
trys Sovietų generolai. 

Pierre de Villemarest, prancū
zas, sovietinės tikrovės žinovas, 
tvirtina, kad "apie 8,000 Sovie
tų reguliarios armijos karių yra 
dezertyravę ir prisijungę prie af-
ganiečių pogrindžio partizanų. 
Žinia, jie su savimi taip pat yra 
pasiėmę visus tinkamus ginklus". 

Prašė 6 — 10 divizijų 

Sužinota, kad ambasadorius A. 
Puzanovas prašė Maskvą, kad . Af
ganistaną būtų atsiųsta reži
mui ištikimų bent 6 — 10 divizi
jų 
mes 
riuomenės, tada Maskva nega
lėsianti suvaldyti vis besiple
čiančio sukilimo", teigė ambasa
dorius. 

Maskva, atsakydama į savo pa
siuntinio reikalavimą, šį pava-

"tvarkai palaikyti". "Jeigu 
čia laikysime mažiau ka-

Rašant šias eilutes 1 Afganistaną 
dar nebuvo atvykusios tos 6 di
vizijos. 

A. Puzanovas žino, kad kariš
kos medžiagos per Gwadar uos
tą ir Sinkiango — Pakistano vi 
są metą atviru vieškeliu be per
trūkio keliauja į sukilėlių arse
nalus. Nesuklysiu teigdamas, kad 
raudonieji kiniečiai trina delnus 
džiaugdamiesi, patys tiesiog nesi
kišdami, traukdami Sovietus į vis 
gilesnį Afganistano sukilimo sū
kurį-

Komunistines Kinijos kariuomenė grįžta namo po baudžiamosios invazijos į Vietnamą, 
iškilmingai sutinka savo karius. 

Kiniečių minios 

SOVIETAI ĮKLIMPSTA AFGANISTANE 
Pastarosiomis savaitėmis daug Sovietams neigiamų žinių pasiekė ir Vakarus 

BR. AUŠROTAS "Šių metų rugpiūčio 5 d. Kabu
lo priemiesčius sudrebino artile
rijos raketų ir aviacijos bombų 
staugiantys sprogimai. Ši kanona-

metu Kabule šeimininkauja So
vietų ambasadorius Aleksandras 
Puzanovas. Jis yra kom. partijos 
pilnateisis narys ir ištikimas So
vietų imperialistinių užmačių 
vykdytojas toje pasaulio dalyje 

RASTAS SENAS LOBIS 

Kai darbininkai tęsė kanali
zaciją tarp Kairo ir Abu Rava-
šo, pusiaukelyje jie turėjo su
stabdyti darbą. Bekasant jie 
užtiko senovinius daiktus, kurie 
gali privesti prie Dedef Ra fa
raono paslėptų lobių. 

Dedef Ra karaliavo sarį (1979) padėčiai įvertinti į Į i *»e i n a Karaliavo Egipte 
Kabulą nusiuntė Sovietų armi- \ a P i e 27<X> m - Pr- K*- J i s b * v o 

jos politinį komisarą Aleksejų faraono Cheopso antrasis sūnus. 
Epičevą, šešių generolų štabą j Cheopso piramidė yra aukščiau-
ir rinktinius KGB pareigūnus. i »& Gizo srityje, 5 km į šiaurę 

D„„„7J,„ „f«;»,„ ! n u o Abu Ravašo. Jis karaliavo 
Pagalba ateina 

Į 8 metus po tėvo mirties ir po jo 
Po A, Epičevo vizito Maskva; sostas atiteko jo jaunesniajam 

permetusi iš Sovietų bazių į tris j broliui Chepheranui. Vėliau so-
Afganistano aerodromus 25 Anto į stą paveldėjo jo sūnus Miceri-
nov tipo lėktuvų krūvius su ka- \ nus. Tos t rys piramidės Gizoje 
riais ir karo medžiagomis. Į tą su-' įj. turį vardus Cheops, Chep-
dėtį įėję: 4,000 "karinių" patą- į h e r n i r Micerinus. rėjų, 4,000 administracinio per
sonalo, 100 T — 62 tipo tankų 
bei specialių priemonių grumtis 
su didėjančiu partizaniniu karu. 

Faraonas Dedef Ra yra likęs 
paslaptinga asmenybė. Labai 
mažai apie jį kas žinoma. Ne-

7 žemės taikinių puolimo lėktu
vų, dvi eskadrilės MiG — 19 

I nuvertė savo svainį karalių Mo
da tęsėsi keletą valandų, kol su- hammad Zahir, tai nuo to laiko 
kilusieji musulmonų tikėjimui iš-1 Afganistane ir prasidėjo rūgimas, 
tikimi afganiečiai buvo išnaikin-; piasiverždamas sukilimais ir žu-į Jo uždavinys yra sulydinti į vie-
ti". Taip skelbė pasaulinių įvy- j dynėmis. Na, ir visur būna KGB ną politinį vienetą visus Afga-
nių agentūros apie neseniai įvy- j ilgos, kruvinos rankos prikištos, j nistane esančius Pakistano vy
kusį sukilimą pačioje Afganista- j Naujasis sprogimas įvyko 1978 į riausybe nepatenkintus pakista-
no sostinėje. i m. IV. 27, kai Afganistano Karo j niečius. O tokių ten nemaža. 

Apie anksčiau Afganistane, j aviacijos v-ko pav. pulk. Abdul j Šių grupių pagalba Sovietai mė-
birželio 23 d., tame pačiame Ka- \ Qader, sovietų tankų ir lėktuvų j gintų susprogdinti Pakistaną, 
bule įvykusius neramumus So- padedamas, nuvertė M. Daoud'ą. j ^ a ir tenka pripažinti, kad 
vietų žinių agentūros stengėsi į Vietoje M. Daoud'o Sovietai min., P u z a n o v u { t e k o s v a rbus ir'drau-
nutylėti ir nuo savo liaudies nu- \ pirm. parinko rašytoją, komunis-j n e p a v y d ė t i n a s uždavinys: tie I £ T / ^ v i z i i a s kariuomenės A 
slėpti tuos sunkumus, i » « » [ * * * * • * • — * T « f a . N ^ | £ ^ U ^ S į S £ £ [ K i f f j E S B * 

2 divizijas". 

Be to, į tuos aerodromus dar! žinoma kaip jis mirė, kaip jis 
atskrido viena eskadra Suchoj — | atrodė. Tai pasitaiko ir su ki

tais faraonais. Taip iš Cheopso 
yra likęs tik vienas 15 cm aukš-

lėktuvų naikintojų ir 30 MI — j čio piešinys. Bet iš likusių už-
24 kautynių helikopterių. Tiki- rašų žinoma, kad jo karalystė 
ma, kad tie 4,000 "administrato- [ tęsėsi nuo Vakarų dykumos iki 
rių" buvę pasiųsti į gilią provin- į Sinajaus ir Nubijos. 
ciją ten esančioms afganų ad 
ministracijoms sustiprinti. 

Pažada tik dvi divizi]as 

Į pakartotinius A. Puzanovo 
prašymus į Afganistaną atsiųsti 

bolševikams tenka sutikti beveik j joje vyriausybėje pik. Qadar buvo I iem^ -m g i j i ų t a r puk a lnių gy-
jų okupuotame Afganistane. Ta- j paskirtas Gynybos ministeriu. Į v e n t o j a i j a b a { myi{ t ą sav0% kaa 
čiau BBC ir VofA apie šiuos įvy-Į Tačiau ar Sovietai užuodė pro- l fc necivilizuotą laisvę! Jie viso
kius daug kalbėjo, platindami j vakarietiškus ir nacionalinius j m i s p r iemonėmis priešinasi, kad 
šiuos pranešimus plačiose Sovietų ; Qadar polinkius, o gal ten buvo ir j ]^r3Lite ^įsigalėtu bolševikams 
teritorijose. (Past Asmeniškai tai i kitos priežastys, bet min. pfam. j ^ ^ j Į - M — • ,jĮįm ĮJU 
girdėjau per minėtas stotis rusųjTaraki apkaltino išdavimu pik. Į 
kalba, VofA keletą dienų tai';Qadar ir jo vyr. štabo v-ką gen. Į Išlaisvinimo frontas 

lt. Sahpoor Ahmadzaim, kad pa- Į «. . . . v . » . Šiuo metu pnes sovietini įmpe-staneji ruosę perversmą pnes jo : . ,. ,^ , .> * ~ , , , ' T T- v. inahzmą veda kovą Afganistano valdžią. L z perversmo ruošimą;_ 7 .v, . . / ° , .v, . , . , I Tautinis išlaisvinimo frontas, yra aiški bausme tuose kraštuose. [_ . , .v . - „ . , . , . . _ . 
! Teigiama, kad iš krašte esančių vakaruose, Arabijos juroje neto-

Tuo būdu Sovietai, pašalinę j 29-ių provincijų šešiolika iš jų: Ii Irano sienos), tai iš tokių įvy
čiau Vakarų radijo tarnybos,! svarbiąsias politines figūras, Ai- j yra sukilę prieš Kabule įsikūru-Skių susidaranti grandinės reak-

aiš-

spinduliavo i okupuotą Lietuvą 
— aut.). 

Žinia, tokių žinių pertranslia-
vimas į Sovietų Sąjungą bolševi
kams nėra malonus faktas. Ta-

A. Puzanovas su tuo nesutikęs, 
pareikšdamas, kad "be šešių 
mes jokiu būdu neišsiversime. 
Jeigu į čia neatsiųsite prašomų j Ravašo vadovauja Nasif Mo-
divizijų, tai visa mūsų centrinės,; hamed Hasare, Gizos archeolo-
Azijos politika pateks į didelę be-; gijos tarnybos direktorius, ku-

Jei tolimesni kasinėjimai ir 
paieškojimai bus sėkmingi, ar
cheologai tikisi rasti įvairių 
informacijų apie tą faraoną ir 
jo tėvą. Taip pat puoselėjama 
viltis, kad gal pavyks surasti 
aukso "saulės laivą" — tuome
tinį simbolinį laivą, kuris turė
jo nuvesti mirusį faraoną ant 
saulės. 

Kasinėjimo darbams prie Abu 

dą. Jeigu čia mūsų reikalai su
byrės, kai tuo tarpu Pakistano, 
Gwadar uostas priima krūvius — 
siunčia ginklus (pastarasis yra 

siųsdamos šias nepalankias ži-1 ganistane manė galį 
nias stengiasi pabrėžti, kad Afga- j kaip savo nuosavame 
nistanas tai ne Angola ar Abisi-
nija . 

Nesena istorija 

Jau nuo 
min. pirm 

1973 m., kai žentas 
Mohammoud Daoud 

tvarkytis 
sovchoze. 

Ir atrodė, kad bolševikams viskas 
taip klosis, kaip Kuboje. 

Sovietinis ambasadorius 

sią centrinę valdžią, aštuoniose; cija galinti būti lemtinga 
iš jų valdo išlaisvinimo frontas.: kino A. Puzanovas. 
Į pastarąjį įeina trys priešvyriau-
sybiniai sąjūdžiai. Jie kontroliuo
ja apie 60,000 neblogai ginkluo
tų partizanų. Jų karinės opera 

Kaip rašo "The Review of the j ei jos kai kada pasiekia net ligi 

Kiniečiai nesnaudžia 

A. Puzanovas yra patyręs ir iš-
batndytas Sovietų diplomatas. 
Jis yra atstovavęs Maskvą Š. Korė 

News" savo VIII. 8 laidoje, "šiuo Į150 mylių nuo sostinės. Teigia-1 joje, Jugoslavijoje ir Bulgarijoje 

ris yra įsitikinęs šioje apylin
kėje rasti dar daug radinių, se
novės dokumentacijų. 

Jo problema dabar yra rasti 
reikalingas tam darbui lėšas ir 
be to privilioti prie kasinėjimo 
darbų į Egiptą ir daugiau tal
kininkų archeologų iš užsie
nio. A. T. 

— Popiežių aplankė Indijos 
vyskupai, atvykę į Vatikaną su 
oficialiu "ad linima" viatu. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 
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Bet vaikai tų šeštadienių mokyklų nemėgsta. J ie 
nori turėti poilsį ir šventę. Vyriausio sūnaus vaikai 
per eilę metų buvo vežiojami j šeštadieninę mokyklą 
už 70 mylių. Penktadienio vakare pradėdavo prašyti 
tėvo nevežti į mokyklą, o kaip šeštadienį keldavo 
važiuoti mokykon, tai visuomet būdavo nemaža 
ašarų. Šiuo atveju lengviau yra didesnėse lietuvių 
kolonijose, kur ir vaikai turi lietuvių draugų. 

Senesniosios emigracijos vaikus buvo lengviau 
išlaikyti lietuviais, nes mažiau teko vaikams lankyti 
mokyklas, o tėvai net ir visai vietinės kalbos 
nepramokdavo, nes neturėjo nei laiko, nei galimybių. 
Dabar ir užaugę lanko mokyklas. Tad dabar tas 
atvėsimas nuo savos kalbos vyksta automatiškai. 
Dar po kiek laiko, augančių vaikų vaikai tik 
atsitiktinai išliks lietuviais. Mums, seneliams, širdys 
varstomos skausmais, žvelgiant į jų ateitį ir 
prisimenant savo tėvų žemę, nuo kurios erdvėje 
nutolus, mūsų palikuonys tolsta ir dvasia. Didelis ir 
sunkus klausimas prieš akis atsitoja: ar atsilaikys 
nenutolę dvasiškai nuo savo senelių mūsų vaikaičiai 
ir ar jie nenueis mūsų tautos nuostolių sąskaiton? 
Vienintelis ir didžiausias mūsų rūpestis ir 
išgyvenimai liko tik dėl jaunimo. 

Visi trys mūsų sūnūs, apsivedę ir pastoviai 
susitvarkę su darbais, tuojau įsigijo nuosavus namus 

ir po du automobilius: sau ir žmonai. Nuo patogumų 
ir mados labai sunku susilaikyti. Viskas buvo 
perkama skolon ir vėliau per ilgą metų eilę 
išsimokama, pridedant gerokai palūkanų procentais. 
Dirbo ne tik sūnūs, bet ir marčios, kol vaikų neturėjo, 
ir vėliau, kai vaikai paaugo iki mokyklos amžiaus. 
Marčios dirbo ne tiek dėl reikalo, kiek iš nuobodumo, 
— nuobodu namie vienai likus. Visos trys šeimos 
gana greitai pradėjo gyventi pasiturinčiai, 
gaudamos nemažus atlyginimus. Vyriausio ir 
jauniausiojo tarnybos reikalauja skraidyti po visą 
Ameriką gana dažnai, lankantis tarnybos reikalais. 
Visų darbai nesunkūs ir įdomūs. Kiek jų tėvams, 
kaip naujakuriams, buvo sunku ir varginga, tiek 
vaikams lengva, įdomu ir net prabangu. 

Keistokos buvo mūsų gyvenimo išdaigos: niekur 
taip ilgai negyventa tam pačiam bute. kaip Amerikoj. 
Aš pats net savo gimtinėj išgyvenau tik 15 metų. 
Lietuvos miestuose, kaitaliojant vis po kelerius metus, 
tai Kaune, tai Vilniuje, Rusijos platybėse kas pusmetis 
teko vis trenktis iš vidurio į šiaurę, iš šiaurės į pietus ir 
vėl į vidurį, kai kada pabėgant net nuo mirtinų pavojų. 
Pasibaigus I pasauliniam karui, nepriklausomoj 
Lietuvoj — Kaune beveik kasmet teko kraustytis iš 
buto j butą iki 1934 metų. Tik nuosavame name 
pagyventa 10 metų. 

Nuo 1944 metų gyvenom Vokietijoj. Austrijoj, vėl 
Vokietijoj ir vis is miesto į miestą keliantis beveik 
kasmet. Tik Amerikoje viename bute išgyventa nuo 
1950 iki 1974 uietų. Tad ilgai gyvenant vis 
besikilnojant jautėsi vis lyg kokiame žygyje. 
Worcesteryje išgyvenus 24 metus svetimam name 
jautėsi, kaip kokioj savo rūšies tėviškėj. Iš ten 
išsikėlęs, pasijutau benamiu, net gyvendamas pas 

savo sūnų. Ypač pasiilgstu Worcesterio todėl, kad ten 
palikau savo mylimą Nastutę jau amžinam poilsiui... 

Dabar įtartinai galvoju, kad gal mano tėvas, 
instinktyviai nujausdamas, mane stengėsi sulaikyti 
nuo mokslo, gal jis nujautė mano ateities bastymąsi 
ir išgyvenimus, kaip jis nujausdavo rytdienos orą. 

Atsimenu, kaip jis tą orą spėdavo: būdavo, 
vakare išeis į lauką, paklausys, kaip eglynas ar šilas 
ošia, ir grįžęs tiksliai nusako, kaip bus rytoj, — bus 
gražus oras ar bus apsiniaukęs dangus ir į 
povakarę lis. Iš ko ir kaip jis taip atspėdavo, jis 
niekam nesakė net klausiamas. Jei būčiau likęs 
bemoksliu, greičiausia ir dabar gyvenčiau savo 
tėviškėje. 

Panaši lemtis buvo ir mano gyvenimo draugės 
— žmonos. J i gimė Petrapilyje, Rusijoj, grįžo tėvų 
gimtinėn — Lietuvon, pabėgant šeimai iš 
komunistinio "rojaus". Palikus tėvus atvyko Vilniun 
dirbti įstaigose, mat, buvo Petrapilyje baigusi 
aukštesnią buhalterijos mokyklą. 1919 m. užplūdus 
bolševikams Vilnių, su įstaiga turėjo bėgti į Kauną ir 
ne bet kaip. bet pėsčiomis su kita mergina. 

Vėliau, mudviem suėjus draugystėn, jau kartu 
teko vargti. Dešimtį metų pagyvenę palaimoje, 
įsileidome į platųjų pasaulį vargelio vargti... 
Bastūniškas gyvenimas buvo varganas, sudarė daug 
rūpesčių ateitimi. Prisitaikę prie naujų gyvenimo 
sąlygų, greitai pasikeisdavo kitomis, o pasikeitus 
sąlygoms, pasikeisdavo ir visas gyvenimo būdas. 
Toks gyvenimas teikia daugiau patyrimo, negu 
pastoviai gyvenant, bet greičiau ir nuvargina ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai. — žmogus daugiau 
pavargsta ir greičiau pasensta, susidėvi. 

_̂  (Bus daugiau) , 
1 
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UGDYKIME ALKA - LIETUVIŠKĄJĮ KRAITI 
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Praėjo vieneri metai nuo I tybes talpinti Alkoje. Keli pa-
Amerikos Lietuvių Kultūros ar-1 vyzdžiai: gauta dalis A. Puske-
chyvo — "Alkos" Putname, j palaičio, Klaipėdos krašto lietu-
Conn., praplėtimui priestato sta- j viu veikėjo, bibliotekos, Alką pa-
tybos pradžios, nes 1978 m. lie-1 siekė dalis gausios P. Karoso bib-
pos 28 i tas užmojis pradėtas, liotekos, sudaryti planai dr. Jo- \ 
Direktoriatas, tvarkąs Alkąfir ar- no Balio tautosakos archyvas čia 
chyvu - muziejum besidomi lie- j talpinti ir apsaugoti ir pačiam 
tuviai turi pagrido pasidžiaugti dr. Baliui tampant Alkos mece-
pasisekimu. Bet yra pakankamai: natų 
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priežasčių ir nuliūsti. 
Pima pakalbėsime apie pasise

kimus ir apie tai, kuo galima pa
sidžiaugti. 

Per tuos metus baigtas statyti 

Tų pavyzdžių užteks, nors yra 
ir daug daugiau planų ir pasiūly
mu lietuviškos kultūros turtams 
Alkon patekti. 

Džiugu, kad atsiranda žmonių, 
priestato kiautas. Pabaigtas nuo k u r i e d a u g k i k o p a l v e n č i a A l 
vandens saugus rūsys su cemento , k a } ^ j o k i Q a t l y g i n i m o i r n e t be 
grindimis ir gelžbetono lubomis, 
kurios bus grindys ant rūsio 
esančiam aukštui, uždėtos lubos 
su gera izoliacija pirmam priesta
to aukštui išpaneliuotos sienos 
su gera izoliacija, uždėtas stogas, 

'ačiū". Neskaitant Alkos įkūrėjo 
prel. P. Juro, kuris ir dabar dar 
daug laiko atiduoda savo įkur
tam archyvui, nepaprastai daug 
laiko pašvenčia J. Vembrė, dr. A. 
Matukas ir prel. V. Balčiūnas. 

;;» įmini ni\w 
• A . ff*,. ' 

Lietuvos ūkininko sodybos modelis Alkos archyve muziejuj, Putname, Conn. 
Nuotr. J. Kriaučiūno 

kaip popie-

M I S C E L L A N E O l i S 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
425J So. Maplewood, lel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMIMŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllliUlUIIIIIIIIIII 

imiiiiiiimitiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiuimiii! 
TELEVIZ I JOS 

Spalvotos ir Papras tos . Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Ta i symas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t . . telef. 776-1486 

čius neprašoko 600. Tiesa, atsilie, vai buvo parduoti 
ousiųjų dėka Alkos praplėtimui! riaus atmatos. 
suaukota apie 67 tūkstančiai do-j T a i g J p r i s i d e k i m e d a b a r auko- rmiHiiiHiiiHHViHiHrrfiiiTiTiiHii'iiilifirn! 

mis ir atsiminkime Alką savo' . -^ ._-_.^.„_„_„^-»._-„- .^. .„ . . -
testamentuose. Taip pat stiprin-1 io% — 20% — so% purias mokėsiu 

įvesta šildymo sistema, atvestos į j p r i e j ų p r i s i d e d a " j . Kapočius, dr. 
visų elektros vielos, įvestas van- A. Stankaitis, A. Mažiulis, kun. 

J-

lerių, o pristatui pastatyti reikė
jo daugiau kaip 90 tūkstančiu-
Teko skolinti 23 tūkstančius dol. 
Gerai, kad už paskolą nereikia 
mokėti nuošimčių bent šiuo tar
pu. 

Direktoriato nariai girdi daug 
priekaištų ir kritikos žodžių dėl 
nepatenkintųjų nuomone nepa
togios vietos Alkai parinki
mo, dėl statybos paprastumo, dėl 
vidaus įrengimų uždelsimo ir 
pan. Ir daugiausiai tos kritikos iš 
tų, kurie niekuo neprisidėjo. 

Direktoriatas rūpinasi ir liūsta, 

kime Alką turimomis senomis 
knygomis, archyvais, rankraš
čiais ir padarykime Alką garsią, 
nors ji jau dabar žinoma dauge
lio Amerikos muziejų, žinoma 
Lietuvoje, žinoma AABS — 
Association for the Advance-
ment of Baltic Studies — tarp
tautinės mokslininkų organizaci
jos ir daugelio kitų. 

Alka yra mūsų kraitis šiam 
kraštui ir tautinis kraitis mūsų 
ateinančioms kartoms. Padaryki 

I už apdraudę nuo ugnies ir automo-
Mlio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
32U8H We*t Voth Street 

Chicago. Illinois 
l'elet. (,A 4-8654 

lietu-
ir mū-

kad dėl lėšų trūkumo negali to- \ me tą kraitį kuo vertingiausiu, 
liau žengti Alką tvarkant. Tie• (Aukomis siųsti ir pasiteiravi-
spiriantieji darbai yra kiemelio i mams adresas: Alka, P. O. Box 
ir aplinkos sutvarkymas, priesta-; 608, Putnam, Conn. 06260. Au-

duo, sudėtos durys ir, kur reikia,, & y l a > ^ y bbickas, dr 
Jangai, įruošti laiptai į rusi ir į ^ „ g ^ i r k a i k u r i e kiti. 
priestatas viduje sujungtas su> , 
ankstesniuoju pastatu. Priestatas • Visa tai skatina Alka besirū-
yra 80 pėdų ilgio ir 40 pėdų plo- j pinančius planuoti ir dirbti, kad 
čio, tai rūsio ir pagrindinio' lietuviškos kultūros vertybės, at-
aukšto plotas yra 6400 kvadr.'. keliavusios su išeiviais lietuviais 
pėdų. B viso archyvo - muzie- . į šį kraštą arba jau čia sukurtos, 
jaus (su ankstesniu pastatu) plo- būtų surinktos, saugomos ir ro
tas pasidarė 8800 kv. pėdų. domos besidomintiems 

Rūsyje jau talpinami archyvai. • viams ir svetimtaučiams 
Priestato pagrindinis aukštas tu- su palikuonims. Juk tai mūsų to patalpų išdažymas, grindų pa- kos atskaitomos nuo taksų). 
ri prieangį, raštinei kambarį ir tautos kraitis. O kad tų vertybių dengimas, vidaus apšvietimo su
rengiamą ekshibicijoms, ekspo- yra čia nemažai, tai įrodo pa- tvarkymas, o po to — pertvarų, 
natų parodymui salę. Senajame vyzdžiai. Prieš kelias savaites spintų, pastovų (stendų) ir pan. 
pastate liks knygynas su visokia prof. B. Vaškelis iš Pennsylva- j įsigijimas. Laukia ir milžiniškas 
spausdinta medžiaga ir skaitykla.; nijos čia surado niekur kitur ne- j katalogavimo darbas. Pagal kuk-

Galima pasidžiaugti, kad prie- turimų scenos veikalų savo studi- liausius išskaičiavimus, visam 
stato pastatymas kainavo, paly- • jai. Svečias iš Lietuvos čia surado' tam reikės apie 100 tūkstančių 
ginti, nebrangiai, tik kiek dau- daug senų knygelių ir senuose dolerių, 
giau, negu 90 tūkstančių dolerių, laikraščiuose straipsnių, kurių 
Nereikėjo ruošti automobilių sta- niekur kitur negalėjo rasti. Jis 
tymai aikštės, statybos darbai stengiasi, kad ta medžiaga (dub-
čia pigesni, negu dideliame mies- * likatai ar kopijos) galėtų pasiek-
Je, turėtas patikimas rangovas ir ti Vilniaus universitetą, su ku-

tmimiimiimiiiniiiiiiiiimmiiiiiumiiii' 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyte lės Glass blocks. Sinkoa 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ry to 
arba po 5 vai. vakaro. 

S F R A P I N A S — 636-2960 
lllllllimillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIilIUlUUMM 

apseka be ypatingos apsaugos sta
tant. 

nuo jis t.un ryšių, 
niai atkeliavo visi 

Alkon nese-
'Keleivio" ar-

Padėkime Alkai 
Lietuviai, kuriems rūpi lietu

viškos kultūros vertybių paliki-

GEOMAGNETINIAI 
NUKRYPIMAI 

Daugelis mokslininkų tyrinė
tojų pažymi, kad Šiaurės pus-

•Hiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim 

M O V I N G 
. S E K £ . \ A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus . Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

l e l . _ \ V A 5 - 8 0 6 3 
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rutulyje geomagnetiniai nukry- mimimmimiimillMllimNimillllll 
p i m a j S u i n t e n s y v ė j a V a s a r o s ] įvairių prekių pasirinkimas nebran-
saulėgrąžos metu. 

Direktorius džiaugiasi, kad į chyvai. Galėčiau šia proga pa-
Alkos pagalbos šauksmą atsilie-1 minėti ir daugiau tokių pavyz-

I iriai Iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Kalifornijos technologinio in- į 2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 
stituto bendradarbis d O. R. j SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

mas šiame krašte, kuriems rupi I Vulfas ištyrė ir sugretino geo- į 
palikti mūsų čia buvimo pėdsa- i magnetinius užrašus, padarytus j e e ' vTtautas Valantinas 
kus, kad mūsų vaikaičiai turėtų per 22 metus keturių geofizikos j m luiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitilliiiiiiiii 
pagrindo pasididžiuoti lietuvis-, stočių, iš kurių dvi buvo Šiau- I 
ka kultūra ir turėtų tautinį krai-: rės pusritulyje, ir dvi Pietų. 

pė bent 600 aukotojų. Jų tarpe y- ' džių, bet užteks ir to, nes vietos tį bei galėtų bent šį tą patys tų \ Be to, jis rėmėsi prielaida, kad 
ra vienas aukojęs 6000 dol., du stoka neleidžia. j vertybių pamatyti ir kitiems pa- magnetinis aktyvumas iš tiesų 
— po 5000 dol., trys — po 2000 Rūpesti kelia rodyti, turėtų jausti pareigą susijęs su Saulės padėtimi vir-
dol., šešiolika — po 1000 dol., ^ ^ | nedelsiant prisidėti aukomis Al- šum horizonto ir kad tam tik-
vienas — 700 dol., vienas — 600; Iš kitos pusės Alkos vadovybė kos užbaigimui, o vėliau ir išlai-! ras neomagnetinis nukrypimas 
dol., vienas — 400 dol., trylika nusivilia ir liūsta, nes daugelis j kymui. ! turi būti didesnis tame pusri-
— po 200 dol., vienas šimtas lietuvių, nors ir stiprūs medžią-, Tvirtinu, kad Alka slepia neį- tūlyje kuris tuo momentu vra 
dvidešimt keturi — po 100 dol. Igiškai, nepadeda Alkai nei mo-į kainuojamų ir nepamainomų lie- arčiau vasaros saulėgrąžos. 

raliniai, nei finansiškai. į tuviškos kultūros turtų. Apie ir t t 
Labai džiugina Alkos vadovy-į Į visus garsinimus per laikraš-jįjuos jau anksčiau bent prabėgo-

bę, kad, be jau Alkoje esančių! čius, per radiją, vienur kitur žo- j mis rašiau. O kiek tokių verty-
hetuviškos kultūros vertybių, be- džiu ir pasiuntimą, net pakarto- j bių žuvo nepatekę jokian lietu-
veik kasdien gaunama daugiau j rinai, daugiau negu 3000 asme- viškan archyvan! Pvz. kun. A. 
arba padaromi planai tokias ver- i ninių laiškų, atsiliepiančių skai- Miluko, to didžio veikėjo, archy-

Magnetogramų palygirumas 
šį spėjimą patvirtino. jm. 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso rūšių grindis . 

J B U B N Y S — Tel. R E 7-5168 
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B E A L g S T A T K 

Mūrinė liuksus 5 kamb. rezidencija. 
Namas 26 metų. Labai gerame stovy. 
Marąuette Parke už California j va
karus. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Tel — 778-6916 

UNION PIER, MICfflGfiN 
P a r d u o d a m a s , nebrang ia i , g e r a s 4 
kambar ių ž ieminis n a m a s Teirau
t i s po 5-os v a l a n d o s v a k a r o — 

Telei. 776-0588 
PARDUODAMAS NAMAS 

KAUNE. LIETUVOJE 
Naujai pastatytas, erdvus, 3 miegamL 

Garažas Ir didelis kiemas. 
Kreiptis i MR. VAX HOUTEN (Ka
nadoje), tel. (416) 862-7020 — dar
bo valandomis. 

'.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
8 kamb. mūr. bungalow. Creng-

i tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara-
i žas. Arti Maria mokyklos ir Šv. Kry-

žiaus ligonines. Tuoj galima užimti 
Idealu didelei šeimai. 

2 po 4 kambarius murink Brighton 
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — I n c o m e X » z 

N o t a r y Republ i c 

2951 W. 63rd SI., 436-7878 
839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiuuiiiiimiiiiiiiHiiiii 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

70 ir Map!ewood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pa-jamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. įreng
tas rūsys. Pamatykite šiandien. 

43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
skiepe. $49.500. 

Bridgeporte — puikus investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 
Nuomininkai patys apsisildo. $17,500 
metinių pajamų. Kaina $54,000. 

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

67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

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

V Y R A I IK MOTERYS 

Reikia spaustuvei laužytojos 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėti lietuvic 
kalbą ir turėti patyrimo tame 
darbe. Skambinkite 585-9501 
Prašykite reikalų vedėjo. 

iCELP W ANTED — VYRAI 

INSTALLER z 
C.C.T.V. mušt have knowledge of 

switchers, scanners, VTR hook-ups. 
Largest independent in nation. Excel-
lent salary. Company insurance inc. 
Dental, Paid Vacauon. 

Call 
583-9410 For Interview 

NEED ST0RAGE AND ISSUf 
MAN 

Responsible for receiving, storing & 
issuing tools, parts components. Full 
t ime employment, some overtime. 

į Good Co. benefits. Polish language 
would be helpful. Onry ąualified need 
apply. 

E. O. E. 
Call: 766-0660 Ask For Niek 

I E Š K O M A P I R K T I 

IEŠKOM PIRKTI 
vieno buto mūrinį bugalow 

su garažu. Brighton Parko apyi. 
Skambint 476-2670 

D £ M E S I O 

— Ką motina lopšiui dainuo
ja, tatai eina kiaurai ligi pat 
karsto. Henry W. Beecher 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiuiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
l l l l l l l l l l l l l iKl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUlUIIIII 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuter} ir esame 

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

D A R NE V Ė L U 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . f A. KLEMENSO KARKLIO 

dvidešimties metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jo 
aielą bus atnašaujamos švč. M. Marijos Gimimo bažnyčio
je, Marąuette Parke, šeštadieni, rugp. 25 d., 8 vai. ryto-

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 
jį savo maldose. 

Su meile jį prisimename. 

Žmona Jolanta, sūnus Juozas, marti Elvyra 
ir anūkas Rimas 

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTEKAICIUI 
m i r u s , 

skausmo valandose žmoną, operos solistę IZABELĘ 
ir sūnų MANIGIRDrJ bei kitus GIMINES nuoširdžiai 
užjaučiame. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4059 Archer A v e . : Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai 
Ohicago, 111. 60632, telef. 927-5980 Marąuette Parke. 

Palikimas. Modernus, apie 20 metų, 
2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui iš anksto. Viliuojanti kaina. 

Dainavimo ir Pianino Studijos Mokiniai 

A. f A. LIUDAS NAGLIUS 
Gyveno 7148 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirt rugp. 18 d., 1979, 9:10 vai. ryto, sulaukęs gilios senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, 2agarės parapijoje. Stungių 

kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Pranciška Ramašauskienė* 

sesers sūnus Kazys RamaSauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. 

Velionis daugel] metų buvo Žagarės valsčiaus virsa»lic. 

Velionis buvo pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69 Street. Antradienj, rugpiūčio 21 dieną, 9 vai. ryto buvo atlydėtas 
\ SvC M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje įvyko gedubngos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų buvo nulydėtas j Sv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti jį savo maldose. 

Nuliūdę: Senio Ir • — f c M f c 

Laidotuvių direkt. Steponas C. U c k ir Sūnūs TW. 737-1213 

Mylimam vyrui ir tėvui 

A. t A. KAZIMIERUI MOTEKAICIUI 
mirus, liūdinčius ŽMONJį, SŪNUS ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Narimantas ir Nijole Macenai-Macevičiai 
Marija Macevitiene 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

imiiiiiiiiimmiiimimiimiiiiiniiiimiiiii 
Joseph Ehret 

LITHUANIA 
The European ADAM 

Translated from German by Algis 
Mkkunas, Ph.D. Philosophy Depart
ment Ohio Umversity. 

Publlshed by Kęstutis Jerome But
kus Foundation. Chicago 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd 

i i Street, Chicago, 1L. 60629. 

I 

įsigykite šią populiarią plokštelę 
RADVILA P E R K C N A S - L A GIOOONDA r T O S C A 

T U R A N D O T - AIDA - LA JUTVE - A N D R E A C H E N I E R 
O A R M E N - H A N O N - L E S C A L T - PAGLIACCI 

STASYS BARAS, tenoras 
S t u t t g a r t ' o Sijnfoninis orkestras 
Dir igentą* D A R I U S L A P I N S K A S 

Tai viena populiariausių p lok i te l ių . Kaina BU persiunt imu 
$7.30 Amerikoje . U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 6Srd St . , C h k a g o , T1L i « 2 9 

uimiiiHiiiimiiiiiiiiiiimimuniiiiiiinm-

uiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiit 

M. RADZEVIČIŪTE 

BAISUSIS SENELIS 
A p y s a k a 

Išleido Akademinės Skautijos 
Leidykla Chicagoje 1978 m. 

Kaina su persiuntimu $4.73 
niinojaus gyventojai prideda 

20 et. taksų. Užsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 
i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i iMii i i i i i i i i imiimii i i 

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

2-jų aukitų maro 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. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45.000.00. 

l'/2 aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p. 
sklypas Arti 69 ir Fairfield. Tik 
$34,900.00. 

S butų mūrinis. 19 metų senumo 
Garažas. Savininkas iSvyksta iŠ mies
to. Arti 72-os ir California. Duokit 
pasiūlymą. 

B U T Ų N U O M A V I M A S 
N a m ų p irk imą* — Pardav imas 

V a l d y m a s 

DraudhnaJ — I n o m * T s x 
N o t a r i s t e s — Vert imai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
č ia i naudoja. Bet tinka ir visų luo
m ų atstovams turėti gražias vizi
t ines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinu mūsų patarnavi
m u , 

iimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmnimiitiiii 
VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikla. Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
ta į U.S. Kongreso biblioteką. 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siusti "Draugo" 
adresu. Illinois valstijos gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

iiiiiimmimiiiiiiimimmiimmiMimiiK 

iiiiiimiimiiiimimmmimmiiimimiiiit 
ADOLFAS ŠAPOKA 

Senasis Vilnius 
Viln iaus miesto istorijos bruožai 

iki X V I I a. pabaigos. 

Išleido Tėvai Pranciškonai . 
Spaudė Tėvų Pranciškonų s p a u s t u 
v ė Brooklyne. 332 pusi . Kiet i vir
šel iai . Kaina su pers iunt imu $6.73. 

Užsakymus s iųst i : 

D R A U G A S , 4545 W . 63rd S t , 
Chicago, II. 60629 

VASAROS VIDUDIENIS 
LIUDAS D O V Y D Ė N A S 

Admirolas gieda, ž a l m a r g ė grįž
ta , m a n o velnias, varnėnų kondo-
minijum, vasaros vidudienis, gal
v ą iškėlus, susit ikimas prie upės, 
kara l ius ir vieversys ir kiti pasa
koj imai 

Iš leido Algimanto Mackaus kny
g ų leidimo fondas 19719 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė, 242 pusi . Kai
n a s u persiuntimu $8.75. Ill inois 
gyventoja i prideda 40 et. taksų . 
U ž s a k y m u s siųsti: 

DRAUGAS, 4 5 4 5 W. SSrd St. , 
Chkttgo, 111. 60629 

Apsimoka akelbtto disn D R A U G E , 
n e s j is plačiausiai ska i tomas l is-
tuvių diaaraitis. g i skelbimų 
sos yra 

• 

M 
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Torontiškė Zita Prakapaitė ateitininkų stovykloje Dainavoje buvo išrinkta lie
tuviškiausia stovyklautoja. 

. 4 * . -

BOSTONO ŽINIOS 

liu kuopos, Brocktone įvyks rug
sėjo 9 d. 

Tautos šventės minėjimas Lie
tuvių Piliečiu d-jos salėj, So. Bos
tone, jvyks rugsėjo 16 d. 

Lietuviu diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, įvyks rugsėjo 
23 d. Maironio parke, prie Wor-
cesterio. 

Stepono Dariaus legionierių 
posto motery pagelbininkių ban-. 
ketas įvyks rugsėjo 30 d. 

Laisvės Varpo rudens koncer
tas Lietuviu Piliečiu d-jos salėj, i 
So. Bostone įvyks spalio 7 d. 

Tautinių šokiy sambūrio šo
kiu vakaras Liet. Piliečiu d-jos 
salėje, spalio 13 d. 

Vilniaus universiteto 400 mė
ty sukakties minėjimas, rengia-
nas LB Bostono apygardos. įvyks 
Npalio 14 d. BC — Bo5t/>no ko
legijoj. 

Balfo Bostono skyriaus 35 mė
ty sukakties minėjimas įvyks spa
lio 28 
!ėj. 

d- Liet. Piliečiu d-jos sa-

Dr. Vytenio Vasyliūno vargo-, 
nų koncertas —lapkričio 11 d. 

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas — lapkričio 18 d. 

MŪSIĮ kolonijose 
i 

Hot Springs, Ark. 

IŠVYKO Į TORONTE 

Radijo valandėlės "Leiskit j 
tėvynę" (Lithuanian Broadcas-
ting SPA1 vedėja Salomėja 
Šmaiiienė rugpiūčio 17 d. išskri- • 

kOKiu į0 j Torontą, Kanadon. dalyvau-
\.axara g g a v o v^T0 brolio dukros duk-; 

terš vestuvėse. Toronte mano iš
būti apie savaitę iaiko, nori su- j 
sipažinti su ten vykstančia lie
tuviška veikla, nori užmegzti 
artimesnius ryšius su radijo va- ' 
landėlės "Tėvynės prisiminimai" 
vadovybe ir pasikeisti informa
cijomis. Ten ji bus pasiekiama 
adresu: 20 Cherry Blossom Ln.. 
Thornhill, Ont., L3T 389. Cana-
da (pas Liuciją Poscentę). 

LANKĖSI DR. K. BOBELIS j 

Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis 
kalbėjo į Arkansas lietuvius vi
siems mums rūpimais klausi-
mais rugpiūčio 19 di. aos 'Leis-

yra nebepagydomiems l igor i i a ins . j~^^ J e d o f e ^ o f c t e BerneA- k i t i tėvynę" radijo programoje 
kuriems reikalinga mediciniška -•• -
priežiūra. Prieš išvežant į šią li
goninę, jos draugams, nes ji ne
turėjo čia giminių, gydytojai pa-

MIRĖ A. A. BRONE 
MONKEVIČIENĖ 

Rugpiūčio iš 9-:os į 10 d. nak.-
ties metu. po ilgos ir sunkios li
gos, X. Anglijos Sinajaus li'4 
nėję, Stoughton, Mass., mirt- • 
Bronė Monkevičienė. Jos liga pi -.-
sidėjo prieš eilę metų. Peter P,- : 
Brigham ligoninėje Bostone 
lionei buvo padarytos kelios >>pe-
racijos. Tačiau nei chirurgo pt*i-
lis, nei moderniški vaistai nebe-
pajėgė sustabdyti besiplečiančio 
vėžio. 

Šiais metais sausio pradži > 
mirė velionės vyras Antanas Min
kevičius. Keletą dienų prk-š '•> 
mirtį, Bronė buvo išleista iš li
goninės, kad galėty aplankyti sa
vo vyrą. Pati būdama dideliuo
se skausmuose, ji lankė savo vy
rą ir niekada nesiskundė savo 
kančia. Po keliy dienu jos vyras 
mirė. Palaidojusi vyrą ir pabu
vusi kiek namuose, vieną naktį 
iššaukė kaimyną inž. Juozą Sta
šaitį, kuris ją ir jos sergantį vy
rą globoto, pranešdama, kad ji 
esanti baisiuose skausmuose. Sta
šaitis nuvežė ją atgal į ligoni
nę. Čia ji vėl buvo operuota, o 
po operacijos perkelta į vėžio 
kliniką. Neilgai ir čia buvo. Iš 
čia buvo pervežta į N. Anglijos 
Sinajaus ligoninę. Ta ligoninė 

Bronę Monkevičienę žmonės 
:nego. Pas ją Kasdien būdavo 
daug lankytojy. Gaudavo daugy
bę atviručiu su gražiausiais lin
kėjimais, su užprašytomis rnisio 
mis, kad ji pasveikty, o taip pat 
daug gė'.iy. Ir šiy eilučių auto
rius su žmona dažnai ją aplan
kydavo. Teko pastebėti, kad ji nie
kada nesiskundė savo kančia, bu
vo šviesaus proto ir geros at
minties. Lankytojams visada dė
kodavo už aplankymą ir sakyda
vo; kodėl dėl jos varginasi. Tik 
mirties išvakarėse, kada aplan
kėme, "ji jau buvo be sąmonės ir 
nebearpažino nei vieno. Ir 
nežinomu sutapimu, tą 
prisirinko daug lankytoju, lyg 
paskutiniam atsisveikinimui dar 

: su gyva. Taip tą naktį ji ir mi
rė. 

Buvo pašarvota Lubino koply
čioje. Laidotuvių išvakarėse bu
vo atsisveikinimas su velione. Kle
bonas kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo maldas, o inž. Juozas 
Stašaitis atsisveikinimo kalboje 

; iškėlė velionės gražy gyvenimą, 
'jos gražius darbus ir jos geras 
savybes. Todėl ją žmonės taip ir 

' mylėję. 
Šeštadienio rytą velione buvo 

palydėta i Šv. Petro lietuvių pa-
' rapijos bažnyčią. Šv. Mišias atna
šavo kleb. kunigas Albertas Kon 

tas Povilavičius, vargonais gr.ojo per KGUS fm radijo stotį. Jis 
komp. Julius Gaidelis. j kviečia visus lietuvius dalyvau-

Po šv. Mišių pora dešimčių' l i kongrese spalio 12-13 dieno-
sakė, kad jos gyvenimo laikas yra ^utomobiliy vilkstynė palydėjo I 

savaites. Tačiau šio-lvelionę į amžino poilsio vietą Fo-' 
palai-
ir vy-1 

mis Clevelande. 
t 

apie šešias Hull kapines, kur ji 
šalia savo mamytės 

je ligoninėje ji dar išgyveno apie,ręst 
pusmetį. ; " o t a 

[ro. Cia kun. Kontautas atkalbėjo 
"~~ ~ i paskutines maldas, ,o visi ją at-j 

•lydėję sugiedojo giesmę Marija • SKAUTAI 
(Atkeltais 2 psl.). 

vargą 

A Z O R I X 

Pirmasis Stebuklas 
Novelė*. Vert* P. GAUCYS 

Aaorin — vienas žymiausių is
panų rašytojų, išgarsėjęs savo 
trumpom, poetinėm novelėm, ku-

Marija. Ant jos karsto buvo už-j 
pilta žemiy nuo jos sūnelio ka-i 
po, kuris kūdikystėje tragiškai; 
mirė Lietuvoje. 2emė buvo su-, 

Man atrodo kad labai gera i-.maišyta su gintaro gabaliukais, noee pilna astrologų, raganų, pra. 
deja buvo, kad reikia padaryti! p o r ą d i e n ų p , i e § velionės mir- Į n»ių ir aiškiaregių, turinčių ma-
kryžius ir juos slapta! įkasti nak- t į g K a n a d o 3 b u v 0 a t v y k ę s a . a . £ * • - • - — * * « £ £ 
tį. Vadoves turety vaizduoti ru- Antano Monkevičiaus giminaitis\ vaizdUojami žmonės pasižymi dide-
sus ir naktį bandyti mus pagauti Ciprij/>ndS Bagdonavičius. Jis da- Uu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25 
kai mes bandom pastatyti kry-Jyvavo lT laidotuvėse. Iš ka pini y, į novelės, 
žius. jvisi palydėję velionę, buvo pa-

Man atrodo, kad "Kryžių kai- k v i e s t i į Blinstrub Old Colony 
nas" gerai išėjo. ' restoraną pietums. 

ŠOKIAI Velionės laidotuvėmis rūpino-
Mano nuomone šokiai g a l ė j o j velionės bičiuliai Aniceta ir 

Labai mažai jauni- Antanas Januškos, kūne kartu >u 
Stašaičiais rūpinosi jos reikalais 

šokiai 
būti geriau. Labai mažai 
nrib šoko. AŠ manau kad visi 
truputį bijojo. Su daug žmonių : i a ' sergant. 
galėjom susipažinti. 

Programa šjmet geriausia 

Išleido Rūta 1979. Kaina su per-1 
siuntimu $5.75. Ulinoii gyventojai 
prideda 25 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd S t , Chioago. IU. 
60C29. 

a 
Bronė Monkevičienė Lietuvo 

je buvo pašto valdininkė, o jos 
visu. Yra gana įdomu. Man šokių-vyras Antanas Monkevičius ne-
muzika nepatiko. Kita viskas į priklausomybės pradžioje buvo 

policijos 
mu/ika m nepat 
gerai. 

Vakaro šokis buvo smagus — 
aš nešokau, bet daug kalbėjau. 
AŠ sėdėjau ant vieno stalo kuris 
sulūžo — buvo labai juokinga. 

Man atrodo kad gcltonšlipsiai 
skautai ir skautės turėty dalyvau
ti su mumis šokiuose. 

Vakar naktį, šokiai nebuvo la
bai geri. Muzika buvo prasta. 
Man atrodo, kad buvo nei Šis, nei 
tas- Buvo geriau, kai visi pradė
jo šokti daugiau. Mano patari
mas dėl ateinančiu šokiy būty, 
kad geresnė muzika būty ir gel-
tonšlipsiai skautai ir skautei pri
sijungtų. 

vadu, o vėliau pasienio 
policijos rajone viršininku. 

SO. BOSTONO DAR20VIU 
TURGUS 

Baigiantis vasaros sezonui So-
Bostone Thomas Park kalnely 
ketvirtadieniais vykdavo turgai, 
kur buvo galima nusipirkti vieti-
niy daržoviy ir vaisiy. Dabar tie 
turgai vyks ne ketvirtadieniais, 
o šeštadieniais nuo 6 vai. ryto 
iki 12 vai. vidurdienio. 

PARENGIMAI 

Tautos šventės minėjimas, 
į rengiamas Martyno Jankaus sau-

iiiiiMiiiniinitiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiii 

Vladai Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA I 
Karksimas teorijoje ir praktikoje 

I-as tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

autorius išdėsto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyreniaic fragmentus 

DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta 
JĮtomtai. lsngvu stiliumi ir duoda 
vispusišką informaciją. Kaina 
$15.00. Ufeakymua "Book Fund" i 
vardu siųsti: Mrs. A. Pasterą, 12S4 
Urs Oak Orto, AMhsia, CA 
•3SM. Knygm taip pat faunams 
į— platiato jus. 

\%% Wf? 
JULIJA ONA BIČIONIENE 

DAJRCKUTE 
Healthy Food Restorano savininkė 

Gyveno 3236 S Halsted Street. 
Mirė rugp. 19 d.. 1979. 6 vai vak . sulaukus 65 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoj, augo Lietuvoj. Kaune. Amerikoj išgyveno 3^ m 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys; Gražina < moski. ž-.n-

tas Martynas. Dalia ir Giedrė. 5 sūnūs: Alvydas, m ": Lee. Remi
gijus, marti Vincutė, Petras. Povilas ir Kęstutis, 4 anūkai Anesunas 
Santoski, Neris. Rasa ir Raminta Bičiūnai. 3 broher.ės: Eugenija Biel-
kienė su vyra Donatu, Bronė Bičiūnienė ir Thelma BiCiūmenė Kanado
je ir jų šeimos. Lietuvoje sesuo Pranutė Auželienė su vyru Aioyzu 
ir seimą, krikšto sūnus Egidijus Aužeiis. kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai, Svč M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių rėmėjų dr-jai. T. Marijonų rėmėjų, T. Jėzuitų rė
mėjų, T. Pranciškonų rėmėju draugijoms ir buvo rėmėja L. Operos 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino kopiycioįe. 3319 S. Luua-
nica Avc Laidotuvės jvyks ketvirtad.. rugp. 23 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atiydeta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldus u± velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai ir Svč. II 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seselėms (Putname). 

Nuliūdę Dukterys, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt Jurgis F. Rudminas, Tel. 927-1135 

SOPHIE DRAZDAUSKAS 
GUDAVIČIŪTE 

(Pagal pirmą vyrą Lapinskiene) 
Gyveno 4547 S. Talman Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 20 d., 1979. 9:10 vai. vak., sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 56 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Antanas Lapinskas, mani 

Jean ir Albin Landis, anūkas Stephen Lapinskas su žmona Susan ir 
proanūkė Kristen: anūkas Joseph Lapinskas; sesuo Ona Indrelė. ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jono Drazdausko ir a. a. Antano La
pinsko. 

Priklausė Am. Liet. R. K. Moterų S-gos 20-tai kuopai, Žemaičių 
kultūros klubui, Sv. Kazimiero Akad. rėmėjų. T. Marijonų kolegijos 
rėmėjų, Sv. Pranciškaus Ses. rėmėjų. Gyvojo Rožančiaus ir Amžinojo 
Rožančiaus draugijoms ir Brighton Parko Moterų draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Petro Bieliūno 
koplyčioje* 4348 S. California Avenue. 

Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 23 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sunūs, marti, anūkai ir proanūkė 

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTEKAIČIUI 
m i r u s , 

žmonai IZABELEI, SŪNUMS ir ARTIMIESIEMS reiš
kiame širdingą užuojautą. 

Lietuviu Moterų Federacijos 
Chicagos Klubas 

A. t A. KOTRYNAI ZALIESKIENEI 
minis, jos dukrai MARYTEI JARIENEI su ŠEIMA, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą. 

Vale ir Kazys Palciauskai 
Elena ir Jonas Purtuliai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 

Mano mielam draugui 

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTEKAIČIUI 
iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškia žmo
nai sol. IZABELEI BLAUD2IŪNAITEI - MOTTKAI-
TIENEI, sūnums, pianistui MANICIRDUI ir inž. RA
MŪNUI ir visiems artimiesiems. 

Stepas Zobarskas 

Mylimam tėveliui mirus, mūsų muzikos mo
kytojui 

M A N I G I R D U I M O T E R A I Č I U I 
ir jo ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią už
uojautą. 

Violeta ir Beatričė Sturciaites 

A. t A. KAZIMIERUI MOTEKAIČIUI 
mirus, jo žmonai IZABELEI ir sūnums MANIGIRDUI 
ir RAMONUI su ŠEIMA reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir drauge liūdime. 

Zuzana ir Bladas Daukantai 
Vaidotas Daukantas 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S 

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

4b05-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERH AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8b00 
Tel. 737-8601 
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IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Vytautas Pikturna 

x Algimantas Gureckas pa
kviestas prelegentu Akademinio 
skautų sąjūdžio studijų dienų 
metu. Jis skaitys paskaitą 
tema "Lietuvos sienų klausi
mas. ASS studijų savaitė įvyks 
ta rupiūčio 29 — rugsėjo 3 die- gavo iš okupuotos Lietuvos te- i 
nomis Wasagoje, apie 90 mylių legramą, kuri praneša, kad jo 

X šv. Kryžiaus ugoninė savo \ šiaurę nuo Toronto. ' tėvelis Jurgis Pikturna, sulau-
gyvavimo auksinį jubiliejų pra- x Dr- A , d o n a ** d r- V>' t a a" kęs 95 m. amžiaus, mirė rug-
deda šį sekmadienį šv. Mišiomis tas Taurai, Chicago, 111., mums p iūčio 9 d. Kelmėje. Nuliūdi-

mu ZVAI G ZD uit 
^^^^^ei * Ji * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus <* * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plaoas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

-

Švč. M. Marijos Gimimo par. atsiuntė laišką, kuriame rašo: m e liko sūnus kun. Vytau- OKUPUOTOJI LIETUVA 
LKB KRONIKOSE 

Lietuvoje 
grupė žmonių, kurie susiėjo ir 
pradėjo rašyti apie savo gyve
nimą. Jie rašė, kaip rusai juos 

bažnyčioje. Koncelebracines" šv. "Draugo" garbingo jubiliejaus t a s Brooklyne, sūnus Aloyzas 
Mišios prasidės 2 vai. DO pietų. P r°ga sveikiname, linkėdami pa- s u šeima Šiauliuose, dvi dukros, 
Jose dalvvaus ir kard. J. Ccdy. kantos ir vieningo darbo pla- kurios jį globojo, Kelmėj, 5 
Iškilmingas minėjimas su ban- čiuos lietuvybės dirvonuos", anūkai ir 2 proanūkai. 
ketu bus rugsėjo 14 d. Lexing- Kartu pridėjo ir 30 dolerių au- _ Solistės Danos Stankaity-
ton House. Hickory Hills. Įvai- ka_- š i a P r o S a pažymėtina, kad t ė s r e či ta l i s bus Kultūros 2i-1 vargina, kaip jiems nepatinka 
riais auksinio jubiliejaus minėji- daktarai Taurai dažnai paremia d i n y rugsėjo 30 d. Koncertą:ar patinka ten gyventi Rusai 
mo parengimais rūpinasi ligoni- s&vo dienraštį. Už viską malo- r e n g į a p u tnamo seselės su spe-; jiems neduoda laisvės, kad gy-
nsė administratorės pavaduoto- n i a i dėkojame. ciaUm komitetu, sudarytu iš j ventų laisvą gyvenimą. Šioje 
ja ses. Marion. x J o n a s K* K a r > ' s ' Bridge- skaučių ir ateitininkių vadovių, i knygoje jie apie tai ir rašo. Jie 

port, Conn., žinomas mūsų nu-; rašo tikrus atsitikimus. Jiems 

dėkinga savo tėveliams, nes jie, "The Defection of Simas Ku- j cių apie 
mane užaugino ir manęs nore-! dirka", buvo labai geras filmas. Dievo teisingumą 

Mano '• Buvo išrinktas labai geras ar 

tikėjimą į amžinąjį 

neseniai susidarė^0 ' n e s j i e n o r ė j o v a i k ų 

tėveliai parodo, kad mane myli, t istas — Alan - Arkin. J is pa 
nes jie dirba, kad būtų pinigų sirodė labai gerai. Aš manau, 
maistui ir kitiems dalykams, kad jis turėjo tokį švelnumą, 
Kai jie nubaudžia, jie tik nori, kokį Simas turi. Scenos, kurias 
kad būčiau tvarkinga, mandagi parodė, kaip aš galvoju, kad 
ir gera. turėtų būti baisios. 

Asta Kazlauskaitė. 3. česonytė, 

Visi jaunučių ateitininkų sto- '• Vinco Kudirkos lit. m-los moki-

AUSTRALIJOJE ten yra sunku gyventi. Slap-
"Baltic News" biuletenio į ^ j t u r į eį tį į bažnyčią. Negali i 

vykios dalyviai Dainavoje. 
(Iš stovyklos laikraštėlio 

"Keliaujam su daina"). 

x Lietuvos Vyčių seime Chi- m i z m a t a s įr visuomenės veikė-
cagoje kaip svečiai dalyvavo j a s a t s i u n t ė '-Draugui- gražų 
PLB valdybos pirmininkas Vy- iaišką. kuriame išreiškia norą naujas numeris, š. m. Nr. 2, už laisvai lietuviškai kalbėti gat-
tautas Kamantas ir vicepirmi- .'berrt kiek palengvinti sunkią gegužės — birželio mėnesius, vėj e . 
ninkai Vaclovas Kleiza. Saulius didžiausio lietuvių išeivių dien- išspausdintas ir išsiuntinėtas Rusai perauklėja vaikus, kad 
Kuprys ir kun. Antanas Sau- raščio naštą". Toliau prideda: skai tytojams bei atitinkamoms nekalbėtų lietuviškai, nesimelstų 
laitis. Jie pasveikino seimo da- -Qaiia kad mes. užklupus mus įstaigoms. Biuletenis leidžia- įr netikėtų į laisvą lietuvių 
lyvius ir įteikė specialų IV Pa- s ena tveį, savo 'aruoduose' ne- mas anglų kalba. Jo tikslas i gyvenimą. 
šaulio Lietuvių jaunimo kongre- d a u g turime kuo efektingiau padėti estų, latvių ir lietuvių žmogaus teisių deklaracija ra
šo rėmėjo žymenį Lietuvos s a v o tautinei spaudai pagelbė- t au toms atgauti nepriklausomy- \ g^ kad tėvai gali auklėti savo vo giminėms, kurie gyvena 
Vyčių pirmininkui Pilypui Ska- t i - Tačiau pridėjo 10 dolerių bę. Šiame numeryje daug •fr-'vailDM pagal savo pasaulėžiūrą! Amerikoje, Vokietijoje, Kana-
beikiui kaip padėką už Lietuvos a u ^ ą įr išreiškė geriausius lin- džiagos skirta lietuvių reika- įr pagal jų religinius įsitikini-! doje ir Prancūzijoje lietuviškai 
Vyčių didelę paramą Jaunimo dėjimus. Už viską esame dė- lams. I š biuletenio 8 puslapių;

 m u s . Konstitucijose reikia įra-
kongresui. kingi. du paskirti Baliui Gajauskui ir gytį religinio mokymo laisvę. 

x "švenčiant "Draugo" reikš- x Vytautas ir Aldona čepė- Viktorui Petkui, atspausdinti ir 
minga 70 metų jubiliejų. nai> Downers Grove. BĮ., daž- jų atvaizdai, keliamos jų išva-
JAV-bių Uetuvių Bendruome- nai paremia "Draugą". Ir da- davimo problemos. 4 ir 5 pus-

JEI AŠ GYVENČIAU 
LIETUVOJE 

Aš labai slapta skaityčiau 
lietuviškas knygas apie Lietu
vos istoriją. Aš parašyčiau sa-

niai, Philadelphia, Pa. 
("Malūnas"). 

ilgus laiškus. 
Aš labai slaptai protestuočiau' IŠ K. Donelaičio mokyklos laikraštė-

Mes, kaip lietuviai - ameri- P r i e s Rusijos komunistinę sis 
kiečiai, turime palaikyti ryšius temą. Aš tikrai nestudijuočiau 
su Lietuvos lietuviais. Turime apie Rusiją, bet taip daryčiau, 

tio "Pirmieji žingsniai' 

mū METŲ PRADŽIA 

Išeivijos lietuviai gali Mairo
nio eilėraščiuose rasti daug pri
siminimų apie gražią Lietuvos 
gamtą, dainų ir kalbos grožį,-
garbingą preitį. Maironio eilė
raščiai gali sukelti ilgesį ir 
supratimą, kad tik savo tėvy
nėje žmogus gali būti tikrai lai
mingas. 

Maironis skelbė meilę ir vie
nybę tarp lietuvių. Įspėjo, kad 

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis apleis, 
Kursai pamins, ką bočiai gynė -
Per amžius milžinų keliais. 
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Jos žemės dainų nemylės, 
Taa ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Kas verta meilės ir garbės. 

(Jaunimo Giesmė). 
Milda Tomkutė, 

Los Angeles lit. mokyklos 8 sk. 
mokinė. ("Saulutė").-

TRYS SUKAKTYS 
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOJE 

Tėviškės Žiburiuose skaičiau 
nės krašto valdyba skiria 100 bar. atnaujindami prenumeratą, lapiai paskirti Vytauto Vaite-, s u ž i n o t i i k a s t e n g tikrųjų daro-1 k a d jie nemanytų, kad esu j šių metų pirmoji diena man! "Antroie išeiviu tė* 
,a~i„~,-.. _ . . i„" _„x„ ntsiunTp 7r> dolprin auka. Jie- kūno rašiniui "Denortation . •,_, „ . _ , . . . , « narti-zanae < labai nntikn kfldaruri bnivn dsuic ^ * J . __ dolerių auką" — rašo mums atsiuntė 25 dolerių auką. Jie- kūno rašiniui "Deportation • g. d a b a r Q 
valdybos pirmininkas Alg. S. 'du skelbiami dienraščio garbės from the Soviet occupied Li- , i š l e i s k r o n i k ą 
Gečys ir vicepirmininkas finan- prenumeratoriais. Už didelę thuania". Atspausdinta įvai-
sų reikalams Feliksas Andriu- paramą esame labai dėkingi. rių naujienų iš pavergtųjų tau-
nas. Už paramą esame labai x J o n a s Radzevičius, New tų gyvenimo, laiškų, iliustraci-< :Chicagos 
dėkingi. Britain, Conn., padėkojo už jų. karikatūrų. Biuletenio ad-j 

kvietimą dalyvauti "Draugo" resas : Baltic Xews, P. O. Box' 
bankete ir šia proga aukoja 10 272, Sandy Bay, Tasmania, 
dolerių. Labai ačiū. ' 7005 — Australia. 

X Kviečiami Lemonto,, Chi
cagos ir apylinkių lietuviai atsi
lankyti į Lemonto LB gegužinę, 
kuri vyks rugsėjo 9 d. Vitalio 
ir Modestos Umbrasų sode. 
Sodas yra ant South Lemont 
Rd., nusukus nuo Stevenson Ex-
pressway. Bus proga pavalgy
ti skaniai paruosto maisto, at
sigaivinti prie gausaus baro ir 
bandyti laimę laimėjimuose. 
Vaikams bus pravesti žaidimai 
o vyresniems tinklinio varžybos. 
Tikimės matyti daug svečių, 
rugsėjo 9 d., 12:30 vai. p. p. 
Lemonto gegužinėje. 

x Alberta Astraitė - Singh, 
anksčiau gyvenusi Grand Ra-
pids, Mich... dabar Millbrace. 
Kalifornijoj, "Draugo"' 70 m. 
sukakties proga atsiuntė malo
nų sveikinimą ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Agota šuopienė, Chicago. 
HL, uoli lietuviško darbo talki
ninkė, nepamiršta padėti ir 

nelaukti, kol jie 

Alma Ostrauskaitė, 

Aukštesniosios lit. 
mokyklos mokinė. 

MCSŲ DĖKINGUMAS 
DIEVUI ffi TĖVELIAMS 

viškėje, trys sukaktys Hamil
tono "Aušros Vartų" parapi-

tuvai. 

Jaunimo kongreso delegatai ir svečiai, pasiruošę kelionei namolei 
Nuotr. A. Saulaičto 

CHICAGOS ŽINIOS 
BAUDŽIA TINGINIUS DRAUDŽIAMI GĖRIMAI 

DXI 21 M. 

Mes esame Dievui dėkingi, 
nes Jis mus sukūrė ir visą gam
tą. Jis yra mūsų Tėvas. Aš 
esu dėkinga tėveliams, nes jie 
mane maitina, moko ir myli. Jie 
nori, kad būčiau gerai išauk
lėta. 

Rikantė Girniūtė 

Dėkinga Dievui, kad Jis mums 
viską duoda ir daro. Tėveliai 
man labai geri: jie mane augi
na, nuperka ko noriu ir žinau, 
kad mane myli. 

Nida Černiauskaitė 

Aš myliu Dievulį, nes Jis mus 
myli ir mums padeda. Aš esu 
dėkinga tėveliams, kad jie nu
pirko baseiną. Jie nori, kad aš 
būčiau gera ir graži, 

Aldona Norkutė 

partizanas. ' labai patiko, kadangi buvo daug 
AŠ su kitais vaikais sudary-; sniego, o sniegą a š labai mėgs-

čiau kokį nors būrį. Naktį mes i tu. Vienas dalykas betgi man 
slapta gadintume rusiškas sta-i nepatiko — turėjau atkasti J *~ '.. , , .. . _« V ."".*""". ^T 7 7 T . 5 . . . . . . . . . . Rase, kad spalio men, 22 d. tūlas ir statybas. Jeigu mus mūsų automobiliui privaziavi- . .* . . . . . ' , . . . *. - - „ . « . . i ruošiamasi iškilmingai paminėti 
sugautų žmonės, jie suprastų, ; mą prie garažo. Privažiavimas; m "Aušros Vartų" para* 
kad kas nors nori laisvės Lie- j yra ilga3 ir aš turėjou praleisti . . . * t vi ho d J 

nemažai laiko taip dirbdamas.! ^,1J°S ' , m e , . . . ." a J _, ^ j Tadarausko kunigystes ir 65 Po to as su savo draugais mu- i * v. 6 ; . .. . . . . , . ~~ ,„ , | metų jo amžiaus sukaktis. Vis-siausi sniegu ir žaidėme kai- L -,. u i _^-
no karalių'^ Taip pat mes pa- k a s P r a s l d e f r ^ ^ 
statėme tvirtovę ir kitokių \ ^ e t u pamokslą pasakys vysku-
įvairių dalykų iž sniego. Ža i - ! p a ^ ^ e T 8 -
dėme futbolą lauke, o vėliau vi-! J a u n i m o c e n t r e > M * k a l " 
duje rutuliukus. Kitą dieną, po 
Naujų Metų šventės, aplankė-
mee senąją Cbicagą. 

Vidas Noreika, 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
8 skyr, mokinys. 

Chicagoje suspenduoti 32 
"Draugui". Šiomis dienomis ji, m i e s t o tarnautojai, kurie buvo 
sveikindama dienraštį sukakties apSiieįdę darbe. Suspendavo j si r a šė įstatymą, pagal'kurį g ė - ! r u o š t i P a m °kas . Aš 
proga, atsiuntė ir 10 dolerių g a t v i ų j r sanitarijos departa- r imai leidžiami tik sulaukus 21 m a m a i n a m a - v a l y t i -

Aš myliu Dievą, nes Jis mums 
visiems daug padeda. Mano 

Gubernatorius Thompson p a - j ^ 1 ™ i r ^ t ė m a n P«deda _ pa-į pjeit Lmda Mikučauskaitė, Marąuet-
padedUj te Parko lit. mokyklos mokinė. 

auką. Maloniai dėkojame. mentas, kuris turi 7,300 tar-
X JAV LB Vidurio Vakarų' n*utojų. 

Apygardos valdybos rengia- PLfcšHiAI IR MOTERIS 
moję švietimo reikalams vaka-! r^ plėšikai įsibrovė į Boyle 
ronėje kalbės Juozas Masilionis. šeimos namus Chicagoje. Vy-
Laima Braun ir Angelė Kati-, r a s miegojo antrame aukšte, o 
Hškytė. Vakaronė įvyks šį ; žmona Linda. 27 m., miegojo 
penktadienį, rugpiūčio 24 dieną. I žemai ant sofos. Ji nubudo ir 
8 v a l - v a k - J a u n i o centro ka-; m a tė, kaip plėšikai neša ver-
™ėjc. fpr.). tybes į Boyle šeimos automo-

x A. a. Onos KaniŠauskie-'; bili- ^ n u d » v ė miegančią, kad 
nės-Janušonvtės penkerių me- i P l ė š i k a i J03 nenužudytų. Kai 
tų mirties sukakčiai paminėti P l ė š i k a i i š ėJ°- * **•» P r i e tele-
šv. Mišios bus atnašaujamos fono- k u r b u v o i r v > T a s K e v i n ' 
sekiųadienį. rugpiūčio 26 d. j 3 2 m - P a š a u k ė 9 1 1 numerį. Po-
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko- į l ic iJa a t v y k o V*r 3 n " 1 1 ^ 3 i r 

plyčioje. Visi giminės, draugai' a r e š t a v ° plėšikus, pas kūnuos 
ir pažįstami prašomi pasimelsti | rado v o g t u s Boyle šeimos 

daiKtus. Areštuoti S. Evans, 19 

Rima žiedonytė m. amžiaus. Dti tų metų nega
lima ne tik pirkti, bet ir laikyti 
bei gerti alkohoUnius gėrimus. ; M e s ^ m dėkojam, kad Jis 

(sutverė medžius, gėles ir visą 
JAUNUOLIO MTOTIS j gamtą. Tėveliai mane išmokė 

Trys jaunuoliai bandė iš lau- lietuviškai kalbėti. 

SIMAS KUDIRKA 

Juozas Stoškus, 

Melrose Parko lit. mokyklos 
7 skyr. mokinys. 

MANO FANTAZIJA 

Užaugus, aš norėčiau būti 
turtinga. Aš norėčiau turėti 
daug tarnaičių, šoferį. Aš gy
venčiau dideliame dvare, kaime. 
Aš jodinėčiau arkliais, turėčiau 
šunį ir porą katinų. Mano na
mas būtų gražiausias pasaulyje. 
Turėčiau gražų įėjimą. Parke
tas blizgėtų ir atrodytų kaip 
ledas. Būtų deimantiniai žibin
tai. Aš turėčiau gražių rūbų, 
kailinių, batų ir paltų. 

Dalia Kašubaitė, 

Clevelando Sv. Kazimiero lit. 
mokyklos 7 skyr. mokinė. 

Andrėja Damusytė 

ir prisiminti velionę savo mal
dose. Seimą 

(pr.). 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RC8IU STOGUS 

UI stvo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 

TH. 454-9655 

ko atidaryti miegamojo langą 
ir įlįsti. Ten buvo trys mergi
nos, kurios laikė langą, kad ne- Į Aš myliu Dievą, nes Jis man 
at idarytų. Visi jie buvo drau- j davė gyvenimą, tėvus, namus, 
gai . Viena 13 m. mergina iš- į draugus, gimines, 
s i t raukė iš po matraso motinos j visą pasaulį, maistą, sielą ir 
paslėptą revolverį ir nušovė 15 
m. jaunuolį B. Mendoza, kuris 
veržėsi į miegamąjį. Teisme 
aiškinosi, maniusi, kad tai ne
t ik ras ginklas ir tik norėjo pa
gąsdinti. Teismas jos ne
baudė. 

GAUJOS ŠŪVIS 
Penkiolikos metų berniukas 

R. Glorioso, stovėjęs prie krau
tuvės 2258 W. Belmont, Chica
goje, buvo kritiškai peršautas. 
Spėjama, kad priešingos gaujos 
narių. 

Man labai patiko filmas apie 
Simą Kudirką. Aš manau, kad i MAIRONIO EILĖRAŠČIAI IR 
šis filmas amerikiečiams parodė j PAVERGTOJI LIETUVA 
labai daug apie Lietuvą ir lie
tuvius. Labai norėčiau matyti 
jos tęsinį, kaip Simas Kudirka 
dabar gyvena, dirba ir t. t. 

Parašiau laišką 10-tam kana-
.. .. lui, kuriam padėkojau ir jų pa-

feT^.i^Zi., klausiau, ar bus tęsinys. 

Pavergtos Lietuvos lietuviai 
Maironio eilėraščiuose gali rasti 
padrsąsinimo kovai už laisvę, 
žadinimo geresnių 
pamokymo, kaip 

bės Antanas Rinkūnas. Po to 
bus vaišės ir programa. Toje 
programoje dalyvaus iš Chica-
gosc solistė Mastienė, mergai
čių choras "Aidas", tautinių 
šokių grupė "Gyvataras" ir 
"Aukuro" artistai. 

Parapija įsikūrė 1948 m., kai 
į Hamiltoną iš Otavos atvažia
vo kunigas J. TadarauskaSt 
kuris pradėjo ieškoti ir steigti 
čia lietuviams parapiją. Bažny* 
čia buvo oficicaai pavadinta 
"Aušros Vartų" lietuvių para
pijos bažnyčia. Vyskupas davė 
sporto salės pastatą, kuris bu
vo pertvarkytas ir jame įsteig
ta koplyčia. Koplyčia buvo per
dirbta, padidinta ir pašventinta 
1963 m. 1960 metais pastaty
ta klebonija. 1965 m. buvo pa
statyta Jaunimo centro salė. 

Prelatas J. Tadarauskas gi
mė 1913 m. spalio mėn. 28 d. 
Vilniuje. Užaugo Ukmergės 
apskrityje, Pašilės miestelyje. 
Ten jis pabaigė pradžios mo
kyklą ir norėjo toliau moky
tis. Tėvai nuvežė į Ukmergės 
gimnaziją (jis buvo jauniau
sias šeimos berniukas). Vėliau 

laikų viltį,! Jstojo į Telšių kunigų semina-
būti gerais "ją. 

m., ir A. Horne. 18 m. 
KOMPIUTERIAI KNYGOMS 
Chicagos miesto biblioteka 

pradės išdavinėti plastines kny
goms skolintis plokšteles ir 
naudos kompiuterius kontroliuo
ti, kas nėra knygų sugrąžinęs, 
įdėjus kortelę į kompiuterį, j MIESTO DEFICITAS 
švieselė parodys, jei kas pa- į Sąskaitininkai nustatė, kad 
imtų knygų nesugrąžino. Už t ik dviejuose Chicagos miesto 
nesugrąžintus bibliotekoms da- fonduose yra susidarę arti 100 
lykus bausmės bus nuo 50 iki mil. dol. deficito — daugiau. 
500 dol. j negu mere J. Byrne spėjo. 

tūkstančius kitų dalykų. Aš esu R Ptfaškonytė 

patriotais, didžiavimosi Lietu
vos garbinga praeitimi ir didvy
riais. Taip pat gali rasti min-

kh 

Pielė Aida Bubiytė, OevelandD Sv. Kafimtero lituanistinės mokyklos n*,::**. 

Didelę savo laiko dalį pašven
tė įsteigimui ir organizavimui 
parapijos. Rūpinosi parapiecių 
vargais, džiaugsmais ir nelai
mėmis. v 

Elytė RukšėnaJtė, 

Hamiltono "Vysk. M. Valau-
čiaus lit. m-los DC skyr. mokine. 
Kanada. "Jaunystės Aidai"). 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

— Senam dera (reikia) pa
tarti , jaunam — paklausti. 

• 
— Jaunas seno nepamokys. 

— Ką senieji pasakys, tai 
jaunieji nepadarys. 

• 
— Jei jaunas nelinksmas, se

nas nepamaldus. 


