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VENGRIJOS KARDINOLO VIEŠNAGE 
Vengrijos Katalikų Bažnyčios 

primas, Estergono arkivysku
pas kardinolas Laslas Leką jus 
spalio mėn. viduryje lankėsi Lie
tuvoje. Jį lydėjo du vengrų 
vyskupai, trys prelatai, trys ku
nigai ir du rusų provoslavų 
vyskupai. Tai jau antrasis kar
dinolas aplankęs sovietinę Lie
tuvą. 

Apie šį kardinolo apsilanky
mą spalio mėn. 18 d. "Tiesa" 
parašė vos kelis sakinius. 

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis P. Anilionis buvo įsa
kęs, kad Vengrų Primas būtų 
sutiktas neblogiau, kaip vokie
čių kardinolas Bengsch. Kauno 
katedros choristai net buvo at
leisti iš valdiško darbo. 

Spalio 12 d. 11 v a i 30 min. 
kardinolas Lekajus su palyda 
atvyko į Kauno Katedrą, kur 
jo laukė didžiulė tikinčiųjų mi
nia. Skambėjo Katedros varpai, 
minia giedojo "Marija, Marija", 
o per visą Katedrą išsirikiavu
sios mergaitės klojo ant tako 
gėles. Katedroje aukštą svečią 
pasveikino vysk L. Povilonis, 
savo kalboje užsimindamas apie 
besiartinantį Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios 600 metų jubiliejų 
(1987 metais). Po to kardino
las drauge su dviem vengrų 
vyskupais ir šešiais dvasiškiais 
konoelebravo šv. Mišias, kurių 
metu vokiškai pasakė pamokslą. 

Po šv. Mišių į Katedros za
kristiją buvo suleisti tik klieri
kai: prie durų atsistojęs Kauno 
Kurijos kancleris kun. Bitvins-
kas kunigams j zakristiją įeiti 
neleido. Ar ne todėl, kad kuni
gai neturėtų progos susitikti ir 
pasikalbėti su kardinolu? 

Išlydint kardinolą minia už
tvindė ne tik šventorių, bet ir 
gatvę prie Katedros; aidėjo plo
jimai, šauksmai "Valio", o pas
kui per minią nuvilnijo daina 
"Lietuva brangi, mano Tėvynė", 
tapusi dabartiniu neoficialiu 
Lietuvos himnu. Prie Maironio 
kapo tikintieji dar sugiedojo 
' 'Marija, Marija". Milicininkai 
pradėjo raginti skirstytis, kad 
^jatve galėtų pravažiuoti maši
nos. 

Kardinolas be Kauno Kated
ros dar aplankė Panevėžio Ka
tedrą ir Vilniaus šv. Teresės 
bažnyčią. 

• 
"Ar bus Lietuvos Katalikų 

Bažnyčiai naudos iš Vengrijos 
kardinolo apsilankymo V* — 

klausė viena radijo stotis. 
Sovietinė valdžia panoro pa

rodyti aukštam Bažnyčios hie-
rarchui, kad Lietuvoje esanti 
religijos laisvė. Tik klausimas, 
ar tai pavyko? Sutikime neda
lyvavo du vyskupai tremtiniai. 
Nepasitiko kardinolo Vilniaus 
Katedra, kurioje įrengta pa 
veikslų galerija. Tik kažin ar 
kas nors pasakė kardinolui apie 
tą kančių kelią, kuriuo nuo 
1940 metų eina Lietuvos Kata
likų Bažnyčia? 

Tikinčioji liaudis šia proga 
turėjo galimybę pademonstrouti 
savo tikėjimą bei patriotizmą ir 
jos nepraleido. Atrodo, kad 
panašias progas lietuviai vis ge
riau moka išnaudoti 

Kardinolą Leką jų lydėję pro
voslavų vyskupai pamatė, kad 
ir Sovietų Sąjungoje galima 
išsikovoti daugiau tikėjimo lais
vės, jei dėl to yra kovojama. 
Reiškia, ir jiems buvo naudos 
palydėti kardinolą į Lietuvą 
Lietuvos bedieviai turėjo progos 
dar kartą įsitikinti, kad jų pas
tangos išplėšti iš žmonių šir
džių tikėjimą ir tautiškumą ne
duoda vaisių. 
Vengrų kadinolo apsilanky

mas priminė lietuvio kataliko 
širdžiai ypač brangias dviejų 
vengrų — kankinio kardinolo 
Mindsenti ir kun. Tihamer Toth 
— pavardes. Iš pirmojo lietu 
viai sėmėsi aukos ir ištikimy
bės Bažnyčiai dvasios, o antra
sis savo knygomis tiek nepri
klausomybės, tiek ir pokario 
metais maitino jaunimo protus 
ir širdis. 

Kas ateityje beatvažiuotų iš 
Bažnyčios vadovų, tikinčioji 
Lietuva visus sutiko ištiestomis 
rankomis, nes tai šviežias oras 
iš Vakarų, tai tarsi truputėlį 
prasiskleidę vartai j laisvę. 

Labai gaila, kad Lietuvos Or
dinarai neturi teisės laisvai pa 
sikviesti norimus katalikų Baž
nyčios hierarchus, o turi pasi
tenkinti tik tuo, ką teikiasi 
duoti sovietinė valdžia. Juk 
kardinolas atvyko ne Lietuvos 
Ordinarų, o Maskvos ir visos 
Rusijos patriarcho Pimeno kvie
timu. Jeigu sovietinė valdžia 
leido, gal net patarė patriar
chui pasikviesti katalikų kardi
nolą matyt, iš šio vizito ji ti
kėjosi sau nemaža naudos. Tik 
sunku patikėti, kad jos viltys 
išsipildė. 

Olandijos karaliene Juliana šiandien pasitraukia ir palieka sostą savo duk
teriai princesei Beatričei, kurios sūnus, 13 m. princas Willem-Alexander, 
tampa sosto įpėdiniu. 

Nauja karalienė 
Olandijos soste 

Karaliene Juliana išeina poilsio 
Šiandien Olandijoje; biausia savybė, kai kurių olan-

Karalie- Į dų nuomone, yra ta, kad ji au-

Naujas raportas 
Londonas. — Naujas 200 psl. 

raportas, paskelbtas Amnesty 
International, vėl atkreipia dė
mesį į Sovietų Sąjungą Rapor
te sakoma, kad sovietai neseniai 
įkalino daugiau 400 asmenų už 
žmogui priderančių teisių sieki
mą. Nuo žinomiausių, išgarsė
jusių skriaudžiamųjų kaip pro
fesorius Sacharovas iki mažai 
žinomų Baltijos apeliacijos au
torių, kurie reikalauja nepri
klausomybės Latvijai, Lietuvai 
ir Estijai, šimtai yra persekio
jami, uždaromi į darbo lagerius 
arba į psichiatrines ligonines. 

Amnesty International buvo 
paskelbusi panašų raportą 1975 
m. Nuo to laiko sovietų reži
mas uždarė 400 naujų žmonių 
Raportas neapima tų, kurie 
buvo nubausti anksčiau ar pas
kutinėmis dienomis. Skaičius 
yra apytikris, nes baudžiamųjų 
likimas paslėptas oficialios cen
zūros, tylos šydais, grasinimais 
persekiojamųjų ginimėms. 

Raporte sakoma, kad vien už 
savos opinijos pareiškimą teis
mai skiria bausmes. Amnesty 

International nėra girdėjusi jo-. 
kios bylos, kur sovietinis teis
mas būtų žmogų išteisinęs, jei 
jis buvo kaltinamas politiniais 
ar renginiais prasižengimais. 

"Christian Science Monitor" 
vedamajame sako, kad Maskvos 
inzaviia Afganistane yra paly
dima jos agresijos prieš savo 
piliečius. Per ketverius metus 
dar apie 100 buvo jėga uždary
ti į psichiatrines ligonines už 
žmogaus teisių reikalavimus. 
Jie gydomi pavojingais vais
tais. Jiems dar blogiau negu 
darbo stovyklų kaliniams. Daug 
jų metus kankinasi, kol iš jų 
ištraukiama dvasinė ir fizinė 
sveikata. 

— Senato ginkluotų jėgų ko
mitetas pradėjo tirti,'kodėl Ira
no puolime sugedo tiek daug 
helikopterių. Ateinančią savaitę 
šį nepavykusį bandymą svarstys 
Atstovų Rūmų panašus komi
tetas. 

— Švedijai gresia darbininkų 
streikai. Pirmieji sustreikavo 

Į viešųjų įstaigų tarnautojai, su-
I stabdė susisiekimą, uždarė mo
kyklas ir kai kurias ligonines. 

Haga. 
svarbi, istorinė diena, 
nė Juliana ne tik švenčia savo 
71-mą gimtadienį, bet ji ta pro
ga užleidžia Olandijos sostą sa
vo vyriausiai dukteriai Beatri
čei, vyriausiai iš keturių kara
lienės dukterų. Ji yra 42 metų 
amžiaus, 5 pėdų 7 colių ūgio, 
raudonplaukė. Naujoji kara
lienė seniai ruošiama savo pa
reigoms. Leydeno universitete 
ji studijavo sociologiją, istoriją 
ir tapo teisių daktare. Ji mėg
stanti sportą, yra daug kelia
vusi, mėgsta tapyti. Kada vo
kiečiai buvo okupavę Olandiją, 
princesė Beatričė praleido vai
kystės metus Britanijoje ir 
Kanadoje. 

Olandijos karališkoji Orange 
dinastija prasidėjo 1581 m. Jau 
nuo 1890 m. valstybė neturi 
vyro karaliaus. Prieš dabartinę 
karalienę Juliana, kuri soste 
išbuvo 31 metus, 50 metų valdė 
naujosios karalienės senelė ka
ralienė Vilhelmina, pasitraukusi 
nuo sosto 1948 m. rugsėjo mėn. 

Karalienė Juliana buvo labai 
populiari, mėgo susitikinėti su 
žmonėmis, buvo paprasta, nuo
širdi. Olandai, klausinėjami, 
ar nereikėtų panaikinti monar
chijos ir tapti respublika, 1977 
metais pasisakė už monarchijos 
išlaikymą. Tik 6 nuošimčiai 
pritarė karalių sosto panaiki
nimui 

Karalienė Beatriče, sakoma, 
yra užsispyrusi, ldeto būdo, jai 
pranašaujama daugiau konflik
tų su politikais. Ji daugiau 
norinti kištis į valstybės valdy
mą. Naujosios karalienės po
puliarumui daug pakenkė gin
čai dėl jos vyro. Jis, princas 
Claus, yra vokietis, kaip ir ka
ralienės tėvas princas Bernar
das, tačiau šis buvo lakūnas 
sąjungininkų pusėje, kovojo 
prieš Hitlerį. Princas Claus 
jaunystėje priklausė Hitlerio 
jaunimo organizacijai ir tarna
vo Trečiojo Reicho kariuome
nėje. Daugelio olandų nuomo
ne, jis netiko būti princesės 
vyru, nors paskutiniu metu jis 
tapo populiarus. 

Naujosios karalienės svar-

gina tris sūnus ir- visai neturi 
dukterų. Jos sosto įpėdinis 
yra princas Willem-Alexander, 
kuris balandžio 27 d šventė 13 
metų sukaktį. 

Olandijos karalienės pasikei
timo proga, pasaulio spauda at
kreipė dėmesį į šią seną valdy-
mosi sistemą. Europoje, kur 
vyrauja senos demokratinės 
bendruomenės, dar yra septy
nios karalystės: Olandija, Bri
tanija, Belgija Švedija, Danija, 
Norvegija ir Ispanija. Pastaro
sios karalius dar turi gan dide
les galias ir politinę įtaką 

Anksčiau Vietnamas, 
dabar - energija 

Washingtonas. — Protestai 
prieš branduolinę energiją, prieš 
atomines jėgaines ir atomine 
energija varomus laivus priver
tė policiją suimti apie 300 žmo-
niųkurie blokavo įėjimą į Pen
tagoną, mėtė į pastatą purvą ir 
raudonus dažus. Tarp suimtųjų 
yra ir Daniel EUsberg, pagar
sėjęs Vietnamo karo laikais. 
Tarp demonstracijos dalyvių 
buvo dr. Benjamin Speck, gar
sus vaikų auginimo specialistas, 
kurį kai kurie amerikiečiai kal
tina dėl visų Amerikos jaunimo 
yaų ir silpnybių. Demonstracijos 
vyko ne tik prie Pentagono, bet 
ir prie energijos departamento. 

Kanada boikotuos 
olimpinius žaidimus 
Montreafis. — Kanados Olim

pinis komitetas nutarė 137-35 
balsais pritarti vyriausybei ir 
boikotuoti Maskvos Olunpinius 
žaidimus. Komitetas pasiliko 
sau teisę pakeisti sprendimą, jei 
tarptautinė padėtis pasaulyje 
pasikeistų. 

Kanados sportininkai, kaip ir 
kitur laisvajame pasaulyje, ne
pritaria boikotui, daugelis net 
verkė, išgirdę komiteto nutari
mą. Sportininkams pikta ir dėl 
to, kad opozicija dėl sovietų žy
gio Afganistane išreiškiama tik 
per Olimpiados boikotą Kana
dos sporto vadovai planuoja 
pakviesti Sovietų Sąjungą į rug
sėjo mėn. ruošiamas tarptauti
nes ledo ritulio varžybas — "Ca-
nada Cup". šuolininkas su kar
timi Bruce Sompson pasakė, jog 
du trečdaliai kanadiečių yra 
prieš boikotą, nes jie nesupran
ta vyriausybės pozicijos. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— JAV vyriausybės sluoks-

FLORIDOS RŪPESČIAI 
Tūkstančiai kubiečiu bėga mio Castro 

Miami. — Floridos guberna
torius Bob Graham paskelbė dvi 
Floridos apskritis: Dade ir Mon-
roe pavojaus zonomis, kur žmo
nėms kilo sveikatos ir saugumo 
problemų. Iš Kubos atvyko 
3,500 pabėgėlių, kuriems trūk
sta maisto, drabužių ir butų. 
Pakrančių Sargybos patruliai 
jūroje rado 26 apsivertusius, 
nedidelius laivus, kuriuose aud
roje žuvo nežinomas skaičius 
žmonių Dvylika Pakrančių Sar
gybos kuterių, septyni patru
liavimo laivai, keturi helikopte
riai ir du C J 3 1 lėktuvai stebi 
jūrą tarp Kubos ir Floridos, ieš
kodami pabėgėlių 

Iš pabėgėlių patirta, kad Ku
bos valdžia į bėglių tarpą pri
maišo kalinių, nubaustų už 
žmogžudystes, plėšimus, mora-
linius nusikaltimus. Amerikon 
siunčiami ir psichiatrinių ligoni
nių pacientai Į Ameriką Cast-
ro įsakė išsiųsti ir kelis šim
tus Haiti pabėgėlių, kurie buvo 
atkeliavę į Kubą 

Anksčiau atbėgusių kubiečių 
organizacijos renka pinigus, 
drabužius, aukoja naujiems 
bėgliams maistą ir daugelis juos 
priglaudžia Kubiečiai organi
zuoja laivus naujiems kubie
čiams atvežti, tačiau atsiranda 
ir tokių praturtėjusių kubie
čių, kurie ima iš Amerikoje 
esančių giminių už kiekvieną 
atvežtą pabėgėlį iki 5.000 doL 
JAV muitų įstaiga sulaikė tris 
vėžiautojų laivus ir nustatė bau
dą jų savininkams — 507,000 
doL už pabėgėlių įvežimą be 
dokumentų ir vizų. 

gis naujas kubiečių antplū
dis gali sudaryti prezidentui 
Carteriui naują politinę pro
blemą Jis, daug kalbėjęs apie 
žmonių teises, turėtų priimti 

! visus bėgančius nuo komunizmo 
niai pripažino, kad šalia gink- j žmones, tačiau jie sudaro Flo-

; I ridai daug sunkumų. Kubos 
valdininkai spėlioja kad Castro 

ventojų yra "lotynų" kilmės. Se
nesnieji miesto gyventojai vieni 
keliasi į kitas Floridos vietas, 
kiti liko, tačiau pyksta dėl jo 
keitimosi. 

Miami jau tapo prekybos 
centru ir kaimyninėms Pietų 
Amerikos šalims. Daug turistų 
atvyksta čia apsipirkti, inves
tuoja čia savo pinigus, pralei
džia atostogas. 

Vyriausybė bijo, kad neribo
tas, nekontroliuojamas kubie
čių priėmimas gali sukerti klau
simą kodėl tiek daug žmonių 
įsileidžiama iš Kubos, o ne iš 
Haiti ar kitų kaimyninių ša
lių? 

Kubiečiai pasakoja kad Ha
vanoje ir kituose miestuose au
ga žmonių nepasitenkinimas 
komunistų valdžia. Pirmą kar
tą Havanoje galima matyti ant 
sienų užrašus: "Geriau Batis-
tos priespauda negu Castro 
badas". Kaž kur Kuboje vei
kia ir slapta radijo stotis, kuri 
agituoja klausytojus prieš Cast
ro vyriausybę. 

Iranas išskirstė 
laikomus įkaitus 

Teheranas. — Irano valdžia 
paskelbė, kad amerikiečiai įkai
tai iš Teherano buvo išvežioti į 
kitus miestus: Isfahaną, Naja-
fabadą Yazdą, Qomą Tabrizą 
Nieko nesakoma apie tris diplo
matus, kurie laikomi užsienio 
reikalų ministerijoje. 

Kurdų provincijoje toliau 
vyksta kovos. Kurdai tebelaiko 
užėmę gubernatoriaus rūmus 
Sanandajuj, tačiau kariuomenė 
atsiėmė radijo stotį. Bombų 
sprogimai Teherane užmušė 4 
asmenis ir sužeidė 28. 

Tuoj po amerikiečių bandy
mo išvaduoti įkaitus, valdžia 
buvo įsakiusi ieškoti ir gaudyti 
dykumoje paliktus amerikie
čius. Vienas Irano kariuome
nės helikopteris, ieškodamas 
amerikiečių, per klaidą nušovė 
tris revoliucijos sargus. Religi
nis islamo respublikos laikraš
tis paskelbė žuvusiems skirtą 
ajatolos Khomeinio pasveikini
mą, nes jų žuvimas iškėlęs juos 
į aukščiausią kankinio laipsnį. 

Grupė amerikiečių įkaitų Ta-
brize apgyvendinti buvusiame 
JAV konsulate. Juos čia globos 
"imamą sekančių studentų gru
pė". 

luotų vyrų bandymo nusileisti 
Irane ir išvaduoti įkaitus, Irane 
slaptai \eikė saugumo valdinin
kai, kurių uždavinys buvo išva
duoti tris amerikiečius iš už
sienio reikalų rninisterijos ir 
pristatyti juos į helikopterius. 

— Katalikų Bažnyčios žinio
mis, nuo šių metų pradžios Sal
vadore smurto veiksmuose jau 
žuvo 1,002 asmenys. 

— Paryžiuje prasidėjusioje 
Europos komunistų partijų kon
ferencijoje sovietų delegacijos 
vadas Boris Ponomarev pareiš
kė, kad Amerika ir jos sąjungi
ninkai atnaujina šaltąjį karą ir 
grasina pasaulio taikai. Devy
nių šalių partijos šią konferen
ciją boikotuoja nes nepritaria 
sovietų invazijai Afagnistane. 

Irano užsienio reikalų mi-
nisteriui besilankant Kuvaite, 
kaž kas į jį paleido kelis šūvius, 
sužeistų nebuvo. 

šį kartą nutarė išleisti apie 
250,000 žmonių, kuriems nepa
tinka gyventi komunizmo siste
moje. Jau dabar Amerikoje gy
vena apie 800,000 kubiečių, ku
rie sudaro 8 nuoš. Kubos gy
ventojų Floridoje juodieji 
skundžiasi, kad kubiečiai atė
mė jiems visus darbus. Baltieji 
irgi negauna daugelio darbų 
jei nemoka ispaniškai. Trūksta 
butų. Miami mieste vos 1 nuoš. 
butų ar namų yra neužimti. 
Daugelis naujųjų ateivių neturi 
amatų ar specialybių, juos sun
ku aprūpinti darbais. Anksčiau 
Miami buvo kurortinis miestas, 
pensininkų įsikūrimo vieta. Da
bar Miami tapo komerciniu 
miestu, kuriame apie pusė mili
jono kubiečių įsikūrė ir padarė 
miestą pietinės Amerikos tipo 
metropoliu. Apie 40 nuoš. gy-

— D J JAV karo lėktuvai ne
toli Omano apšaudė Irano žval
gybos lėktuvus, skelbia Tehe
rano radijas. 

CBS televizijos žinių skyriaus žvaigždės: Waiter Cronkite ir jo įpėdinis Dan 
Rather, Žurnalas "New Republic" paskelbė, jog Cronkite numatomas JAV 
viceprezidento vieton, jei norėtų laimėti kartu su kongresmanu John Ander
sonu, nepartiniu kandidatu. Cronkite vakar pareiškė, kad niekas jo į kan
didatus nekvietė, be to. jis nenorįs būli viceprezidentu. 

Kaimynai smerkia 
mamytes plepumą 
Milwaukee. — Amerikietė 

Barbara Timm, kuri buvo Irane 
ir aplankė savo 18 metų sūnų 
Kelly Hermening, laikomą įkai
tu marinų kareivį, grįžo į savo 
miestą Oak Creek, prie Milwau-
kee, Wisc. ir atrado, kad dieną 
naktį skamba telefonas, laiška
nešiai neša šimtus laiškų, kurių 
daugumas grasinančių, koliojan-
čių barančių už jos pareiški
mus Teherane, kur ji atsipraši
nėjo už prezidento Carterio 
bandymą jėga išvaduoti įkaitus. 
Policija saugo jos namą, nes 
gauta grasinimų, kad jis bus 
sudegintas. Sugrįžusią motiną 
persekioja ir korespondentai, 
bet ji atsisakė susitikti su 
spauda. 

Daug kas pasiges 
sekretoriaus Vance 
Washingtonas. — Sekreto

riaus Cyrus Vance pasitrauki
mas iš pareigų komentuojamas 
visame pasaulyje. Maskvos ra
dijas Vance pagyrė už nuosai
kumą ir pasakė, kad dabar "va
nagas" Brzezinskis, pagarsėjęs 
"nuotykių ieškotojas" turės lais
vesnes rankas savo politikai 
skleisti. Vance buvęs tas, kuris 
bandė sulėtinti Amerikos slinki
mą į karingas, prieš-sovietines 
pozicijas. 

Vakarų Europos spauda irgi 
šiltai atsiliepia apie Vance dar
bus valstybės departamente. 
Jungtinių Tautų sekr. Waldhei-
mas pagyrė jo bendradarbiavi
mą su JT. 

Sekretoriaus pareigas laiki
nai eis Warren Christopher. bu
vęs Vance padėjėjas. Jo stilius 
esąs panašus į buvusio sekre
toriaus. Christopher esąs kant
rus, detales mėgstąs teisininkas, 
darbštus kompromisų ieškoto
jas, su nemaža humoro gys
lele. 

KALENDORIUS 

V., Balandžio 30 d : Pijus 
Sofija Virbutis, Venta 

Gegužės 1 d : šv. Juozapas 
Darb., Žilvinas, Vydmanė. 

Saulė teka 5:50. leidžiasi 7 46 
ORAS 

Debesuota, su pragiedruliais, 
šilčiau, temperatūra dieną 60 1., 
naktį 45 L 
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ATLANTO RAJONO 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

Pavasarinis Atlanto rajono va-
dovu-viu suvažiavimas įvyko ba
landžio 13 d Philadelphijoje, Li-
thuanian Music Hali patalpose. 

10 valandą ryto vyko'bend
ras sesių, ir broliu vadovų posė
dis, kurį pradėjo rajono vadas s. 
Mykolas Banevičius. Posėdžiui 
sekretoriavo v. s. Lilė Milukienė. 
Vadovavo rajono vadas. Pakvies
ti, trumpas rajono veiklos apžval 
gas padarė vadeivė š. R 
nė ir vadeiva s. Ap. Treinys. 

Būsimos rajono vasaros stovyk
los viršininkas ps. Stepas Zabu
lis kalbėjo stovyklos reikalais, ir 
taip pat buvo pristatyti sesių ir 
brolių viršininikai s. Romas Ja
kubauskas ir ps Meilė Mickienė. 
Stovykla vyks Boston, Mass., rug
pjūčio 16 —24 d. d. Stovyklos 
vardas "Suktinis", nes šiemet 
vyksta Vl-ji tautinių šokių 
šventė. Vienetui vadovai prašo
mi pradėti rūpintis registracija 
ir vadovais, kurie vyks stovyk
lauti kartu su savo vienetais. 
Smulkesnės informacijos bus su
teiktos vėliau, stovyklos viršinin
kui išleidus pirmuosius aplinkraš
čius. 

Rudeninis Atlanto rajono va
davusiu suvažiavimas numa
tomas Hartforde. Tiksli data bus 
nustatyta vėliau. 

Šiame suvažiavime buvo at
stovautos beveik visos rajono vie
tovės, dalyvaujant arti 30 vadovy 
-vių. 

Po pietų pertraukos dar vyko 

atskiri sesių ir brolių posėdžiai, 
kuriuose buvo aptarta šalia Tajo-
no veiklos ir vasaros stovyklos, 
suvažiavimai ir kursai taip pat iš
klausyti skyrių vedėjų ir viene
tu vadovų-vių pranešimai. 

Suvažiavimą globojo Philadel-
phijos sesės. B. K. 

SKAUTIŠKA TALKA 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ RENGIME 

Liepos 6 d. Chicagoje vykstan
čioje Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje didžioji dalis skautiško 

Petrutie- j jaunimo ne tik šoks tautinius so
tys. kius,bet talkins įvairiuose darbuo 

Lietuvių Tautinių šokių šventes rengimo komitetas, kurio žymią dalį sudaro skautų-čių vadovai. I eiL iš k.: s. Da
lia Dundziliene, fil. Nijolė Pupienė, Vytautas Kutkus — JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, sk. vytis Jonas 
Talandis — Tautinių šokių šventes rengimo komiteto pirm., muz. Faustas Strolia, inž. Antanas Rudis, s. Ritonė Ru-
daitienė; II eiL: Sofija Džiugienė, dail. ps. Ada Sutkuvienė — šventės ženklo kūrėja, Edvardas Lapas, fil Genė 
Rimkuvienė, Jonas Baris, s. Dalė Gotceitienė, s. Modestas Jakaitis, fil. Rima Rėklaitienė, ps. Jūratė Jakaitienė. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

se. Nešokantieji "salėje nurodinės Parodo skautiškieji vienetai. Pa-' 
platins šventės leidinį ir sigendama tuntininkų įpareigo

jimo jaunuosius vadovus-ves mo
kyklas lankyti, o lankiusius para
ginti atlikti pavestus uždavinius. 

Gintaro ir Ąžuolo vadovų-vių 
mokyklų vadovybė ragina visus 
tuntininkus paskatinti savo jau
nuosius vadovus-ves pasinaudoti 
šią vasarą — liepos 26 — rugp. 2 
d. laikotarpyje Kanados lietuvių 
skautų Romuvos stovyklavietėje 
verkiančiais jaun. vadovų-vių kur 
sais stovykla. Informacija šiuo 
reikalu jau prieš kurį laiką buvo 
išsiuntinėta tuntininkams, o taip 
pat informuota skautiškoje spau
doje. Pasinaudokite šia galimybe 
ir neatidėliodami registruokite 
jaunimą šioje stovykloje dalyvau
ti. 

vietas, 
atliks įvairias kitas jiems-joms pa 
vestas pareigas. Skautų-čių tal
kai koordinuoti ir ryšininku su 
šventes rengimo komitetu yra pa
skirtas tokiame darbe gerą paty
rimą turįs v. s. Jonas Paronis. Ne
mažai skautininkių-kų yra akty
viai įsijungę į šventės ir banketo 
rengimo, laimėjimo bilietų pla
tinimo ir įvairius kitus darbus. Di 
džioji dalis tautinių šokių mo
kytojų taip pat skautiškojo akty
vo narės. Gražusis Tautinių šo
kių šventės ženklas sukurtas dai
lininkės ps Ados Sutkuvienės. 
Šventės rengimo komiteto pirmi
ninkas, nuoširdus skautiškos veik
los rėmėjas ir skautas vytis — Jo
nas Talandis, o pagrindiniame 
komitete visa eilė patyrusių skau-
tininkų-kių ir filisterių, jų tar
pe trys buvusios tuntininkės ir 
vienas buvęs tuntininkas. Visais 
jais vertai didžiuojamės įsiparei
gojusius nelengvoms pareigoms. 

Pavasariui atėjus Kernavės tunto sesės skuba baigti ruoštis patyrimų laips
nių egzaminams. Nuotr. Ir. Grigaitienės 

DĖMESIO! 

SKAUTYB£S KELIAS neretai 
gauna pasiteiravimų, kad neži
nia į ką Chicagoje kreiptis Aka
deminį Skautų Sąjūdį liečian
čiais reikalais Pranešame, kad: 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagoje skyriaus pirmininkės 
pareigas šiuo metu eina fil. Li
dija Griauzdienė. Visais ASS Chi-
cagos skyrių liečiančiais reikalais 
kreiptis į pirmininkę sekančiu ad
resu: 6430 West 64th Place, Apt. 
2A, Chicago, 111. 60638, tel. 586 
^1435. 

TORONTE PRISIMINTAS 
SKAUTININKAS 
STEPAS KAIRYS 

A a. Stepo Kairio mirties de
šimtmetį prisimenant, balandžio 
13 d , 7 v. v., Prisikėlimo švento
vėje atnašautos specialios skauti
ninkų ramovės užprašytos Šv. 
Mišios. Stepo Kairio muzikiniam 
vienetui grojant, jauni skautinin
kai D. Barzdžiūtė ir L Saplys 
prie altoriaus padėjo raudony ro
žių puokštę. "Sutelk mus Vieš
patie" — jautriai skambėjo kank
lių garsai, įeinant dvasios vado
vams kun. St. Kulbiui, S J., ir 
kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM. Kun. St. Kulbis pasakė įs
pūdingą pamokslą, paryškino ve
lionio nuopelnus skautybei ir pra-
šė pasimelsti. Mišių metu skai
tinius atliko s. V. Sendžikas Ko
muniją priėmė beveik visi pamal
dų dalyviai, kuriu buvo netoli 

šimto. Gal kiek perdaug apkrau
ta įvairiais kitais užsiėmimais ši 
diena neleido kai kam tose įspū
dingose pamaldose dalyvauti. 

Po ilgesnės tylos muzikinio vie 
neto nariai R. Bubelytė, M. Šalt-
miraitė, G Šaltmiraitė, J. Melny-
kaitė, A. Sendžikaitė, A. Kalinaus
kas, T. Senkevičius, G. Sendžikas 
ir A. Gvildys vėl gražiai pasiro
dė šių pamaldų metu. Po Sv. Mi
šių muzikinio vieneto, skautinin-
ku-kių ir tėvų atstovai nuvyko 
į kapines, prie mirusiojo antkapio 
padėjo gėlių ir uždegė žvakutes. 
Mirusio brolio Stepo prisiminimo 
vakaras dvelkė jautria rimtimi. 

C S. 
RUOŠIAMAS DLK VYTAUTO 

MINĖJIMAS 

Toronto skautininkų-kių ra
movės renginių komitetas balan
džio 15-tos dienos posėdyje nuta
rė rengti DLK Vytauto Didžio
jo 550 metų mirties minėjimą — 
koncertą Lietuvių namuose š. 
m. spalio 5 d. 

VADOVŲ-VHJ MOKYKLA 
KVIEČIA 

Nuolat girdimas vienetų va
dovų skundas, kad stokojame tin
kamai skautiškam vadovavimui 
pasiruošusių jaunų vadovų-vių. 
LSS ir LSB pastangomis jaunų 
vadovų paruošimui buvo įsteig
tos Ąžuolo ir Gintaro mokyklos, 
kurios Šioje srityje yra padėjusios 
gražių pastangų. Deja neužten
kamai tom pastangom dėmesio 

VISŲ VADOVŲ-VIŲ 
DĖMESIUI 

Šių metų birželio mėn. 15 d. 
Chicagoje ruošiamas bendras lie
tuvių visuomenės minėjimas tra
giško Lietuvos nepriklausomybės 
netekimo. Minėjimą ruošia ir jį 
koordinuoja jungtinis įvairių lie
tuviškų organizacijų atstovų ko
mitetas. Skautus-tes Šiame komi
tete atstovauja JAV Vidurio Tajo-
no vadeivė j . v s. Aldona Gasne-
rienė. Minėjimo apimtis ir pro
grama bus pranešta vienetams ir 
per spaudą. Kol bus galima smul 
kiau informuoti, vienetų vado-
vai-vės yra prašomi savo veiklą 
planuoti taip, kad visi organizuo
tai ir be išimčių galėtume šioje 
tautinio skausmo demonstracijoje 
dalyvauti. Pasižymėkime tai savo 
veiklos kalendoriuose ir atitinka
mai informuokime vienetų na-
rius-res ir tėvus. 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
PRANEŠIMAS 

LS Seserijos Aušros Vartų skau
čių tuntas Chicagoje š. m. gegu
žės mėn. 11d. minės savo veiklos 
30-metį. 

Minėjimas bus pradėtas vidur
dienyje, 12 vai., šventomis Mišio 
mis Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų rinksimės Jaunimo cen 
tran, kur 1 vai. p. p didžiojoje 
salėje vyks iškilmingas minėjias, 
o 2 vai. — vaišės. 

Visi skaučių tėvai, tunto rė
mėjai — bičiuliai, o ypatingai bu
vusios vadovės ir sesės yra malo
niai kviečiami šiame neeiliniame 
įvykyje dalyvauti. 

Taip pat visi kviečiami aplan
kyti Aušros Vartų tunto sesių 
konkurso darbų parodą, kuri vyks 
prieš didžiąją salę esančiame 106 
kabaTy. 

Visi kviečiami ir laukiami. 
Aušros Vartų 

tunto vadovybė 
NERIJOS TUNTO DĖMESIUI 

Sekmadienį, gegužės 4 d., Jau
nimo centro Čiurlionio galerijos 
patalpose įvyks Nerijos tunto tra
dicinė Motinos dienos sueiga. Vi
sos sesės yra raginamos dalyvauti 
9:30 vai. ryto Jaunimo centre at
našaujamose Jaunimo Sv. Mišiose. 
Po pamaldų, 10 vai. r. — sueiga 
Visoms sesėms dalyvavimas pri
valomas. Sueigoje kviečiamos da
lyvauti visos Nerijos tunto sesiy 
mamytės ir močiutės, o taip pat 
buvusios vadovės, skautininkės, 

tunto rėmėjos. 
Sesės dalyvauja dėvėdamcis 

pilnomis (ir tvarkingomis!) va
sarinėmis uniformomis. 

LSS SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADUOS PRANEŠIMAS 

Šv. Jurgio šventės proga ap-
dovanoju sekančias darbščias 
ir pareigingas seses ir Skautų 
Rėmėjus: 

Pažangumo žymeniu 
si. Alksninytę, Liną, "Nerin

gos" t., Nevv Yorkas, 
si. Alkutę, Dianą, "Gabijos" 

t., Detrontas, 
psl. Baršketytę, Daivą, "Ker

navės" t., Chicaga, 
psl. Bobelytę, Rūtą, "Nerin

gos" t., New Yorkas, 
psL Budrytę, Audrą, "Aušros 

Vartų" t , Cbicaga, 
psL čtesnavičiūtę, Kristiną, 

"Neringos" t., New Yorkas, 
psl. Cbiapettą, Lisą, "Ker

navės" t., Cbicaga, 
vyr. sL Jurgutytę, Astą, "Ga

bijos" L, Detroitas, 
psl. Kerelytę, Dainą, "Kerna

vės" t., Cbicaga, 
vyr. sL Kerelytę, Svajonę, 

"Kernavės" t., Cbicaga, 
psl. Kidolytę, Rūtą, "Nerin

gos" t., New Yorkas, 
psl. Kirkylaitę, Kristiną, "Ne

ringos" L, Nevv Yorkas, 
Lesniauskaitę, Eglę, "Kerna

vės" t., Chicaga, 
vyr. si. Uubinskaitę, Guę, 

"Kernavės" t., Cbicaga, 
vyr. si. Luneckaitę, Giną, 

"Kernavės" t., Chicaga, 
si. Naumaitę, Audrą, "Gabi

jos" t , Detroitas, 
psl. Nernickaitę, Adriją, "Ne

ringos" t., New Yorkas, 
psl. Reklaitytę, Elytę, "Ker

navės", t., Cbicaga, 
vyr. sL Remeikytę, Gintą, 

"Kernavės" L, Chicaga, 
psl. Stroputę, Rimą, "Aušros 

Vartų" t., Chicaga, 
si. Traškaitę, Rūtą, "Kerna

vės" t., Chicaga. 
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Vėliavos žymeniu 
vyr. si. Aleknaitę, Audrą, 

"Kernavės" t., Chicaga, 
vyr. si. Abariūtę, Paulitą, 

"Gabijos" t., Detroitas, 
p. s. Budelskytę, Jolandą, 

"Kernavės" t., Chicaga, 
si. Cbiapettą, Landą, "Kerna

vės" t., Chicaga, 
vyr. si. Lauciūtę, Laurą, "Auš

ros Vartų," t., Chicaga, 
si. Lauruvienę, Eleonorą, "Ga

bijos" t., Detroitas, 
vyr. si. Leonavičienę, Birutę, 

"Gabijos" t., Detroitas, 
vyr. si. Lingytę, Loretą, "Ker

navės" t.( Chicaga, 
vyr. si. Naumienę, Česlovą, 

"Gabijos" t., Detroitas, 
si. Reklaitytę, Vidą, "Kerna

vės" t., Chicaga, 
si. Sakalauskaitę, Daivą, "Pa

langos" t., Los Angeles, 
si. Vaičiulytę, Jadvygą, "Džiu

go" t., Melbourne. 
Tėvynės dukros žymeniu 

p. s. Jurgutienę, Danguolę, 
"Gabijos" t., Detroitas, 

Pliurienę, Česlovą, "Gabijos" 
t , Detroitas, 

p. s. Sventickienę, Almą, "Ga
bijos" t , Detroitas. 

Ordini už uuopttaūB 
p. s. Alkevičiūtę, Marytę, 

"Gabijos" t., Detroitas, 
p. s. Eidukaitę-Okura, Jū

ratę, "Aušros Vartų" t., Cai-
caga, 

p. s.Gilvydienę, Dalią "Gabi
jos" t., Detroitas, 

p. s. McDonald, Audronę, "Ga
bijos" t., Detroitas, 

s. Nainienę, Eleną. "Nerin
gos" t., Cleveland, 

p. s. Vizgirdienę, Renę, 'Ta-
langos" t., Los Angeles. 
Ordinu už nuopelnus su rėmėjo 

kaspinu 
Ponią Matveikienę, Stasę, Det

roitas — "Gabijos" t , 
ponią Orentienę, Rasą Detroi

tas — "Gabijos" t., 
poną Stankų, Kostą Chicaga — 

"Kernavės" t , 
poną Veselką, Kazį Chicaga 

— "Nerijos" t 
Visas apdovanotas seses nuo

širdžiai sveikinu ir linkiu toliau 
darbuotis skautų eilėse, su dai
na ir šypsena 

Mieliems tėvams ir mamytėms 
mūsų talkininkams, linkiu, kad 
rankos nepavargtų dirbant bend-

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BBIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, m 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 
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I Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt . papuošalai | 
5 (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- 3 
s pos 31 d. Terroje išparduodami už puse jų kainos. = 

B Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- E 
~ dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. £ 
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| DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! ( 
f Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- j 
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų j 
i galima įsigyti už pusę originalios kainos arba ui jos j 
| trečdalį. | 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- i 
i pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į I 
| DRAUGE ir lūs rasite malonų patarnavimą. § 
I KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. | 

I DRAUGO ADMINISTRACIJA I 
s a 
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rai — skautiškam lietuviškam 
gyvenime. 

Budėkime! 
v. s. Irena Kerelienė, 

LSS Skaučių Seserijos Vyriau
sia Skautininke 

iiiiiuiuiiiuniiiiiiiiiiiiiiininuiuuimHiM 
S 0 P H I E B A R D U S 
RADIO ŠEDfOS VALANDOS 

Lietuvių kaiDa: nuo pirmadienio Uci 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa-
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo S:3u iki y:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

715S S. MAPLETOOOD AVK 
CHICAGO, n j L 60629 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga! susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRiSTAS 

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

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 

Vai 
vai. 

.Uetuvis gydytojas; , f 
3925 West 59th Street 

pirm., antr., ketv. ir penkt. nuc 12-4 
popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 

UH. IKENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KUDlKin IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

P-P 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

JpčC id i yuė Vidaus iigOS 
2454 West 71st S t ree t , , 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Vaianuos pagai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTO'vlETRiSTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 8 1 8 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vat. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Įstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF F AMU .Y PRACTICE 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr.. treč 

ketv 10 iki 6 va!. Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. J . J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso te! HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm , antr. ketv Ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Tauta tebekovoja 

PRIEŠ DVASINI GENOCIDĄ 
"Kai buvo žudomi gimta

jame mūsų krašte ir t remiami į 
Sibirrą tūkstančiai lietuvių .— 
pasaulio teisinės institucijos 
tylėjo. Kai po to imta masiškai 
kolonizuoti Lietuvą, jos t a ip 
pctl tyicjv*. ^ m i i u i c i i j a u j ; i a u c -
tas naikinti mūsų krašto gro
žis ir gamtos ištekliai. Nedi
d e l i a m e m ū s ų k r a š t e 
f o r s u o j a m a r a d i a c i j ą 
skleidžiančių objektų statyba, 
kaupiamos įvairios kenksmin
gus medžiagos. Nusikaltėliu 
laikomas tas , kas išpažįsta 
Kristaus tiesas ir nori gyveni
me vadovautis krikščioniš
kąją etika. Ką žmonėms dary-

radarbio pasikalbėjimą su P. 
Anilioniu, okupacinės val
džios įgaliotiniu religiniams 
reikalams. Ten Maskvos staty
t in is įrodinėja, kad okup. Lietu
voje esanti pilniausia religinė 

veikiančios 630 kata
likų parapijų. Be jų esą dar 53 
sentikių, 42 stačiatikių, 25 
evangelikų liuteronų, 5evange
likų reformatų ir keletas kitų 
religinių susivienijimų, iš viso 

Kaip sielų 

LŪŽIS TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE TARP JAV IR SOVIETO P 
Jvairios nuomonės, kaip atstatyti taiką ir pusiausvyrą 

JAV t a r p t a u t i n ė politika iki 
Afganistano invazi jos Sovietų 
S-gos, a tžvi lg iu rėmėsi dviem 
pagrindinėmis prielaidomis: 
prisi taikymu pr ie besikeičian
čios t a r p t a u t i n ė s padėties ir 
detentė. J i buvo rezul ta tas 
poviet inaminės krizės. Senoji 
JAV t a r p t a u t i n ė politika buvo 
at remta į ka r inę jėgą. J i buvo 
kritikuojama, te igiant , kad yra 
reikalinga n a u j a politika, 

762. Rehgine propaganda esan- | a t r e m t a m o r a i i n ė m i s v e r t v b ė -
ti vedama "žodžiu ir spaus- i - . ? _ ; - ini. : _ j ^ , „i„;;~„ „„*;_:„ 
a inia is . r.&ų į e l uŽ l i i i i i OS 

žalojimo, jei jokios kitos etikos 
čia nėra ir paguodos ieškoma 
tik aiKoholyje. Pas tara is ia is 
mėnesiais pradėtas vykdyti 
naujas siaubingas nusikaiti
mas — jau įgyvendinama Taš
kento konferencijos patvirtin
ta nau'O'i rusinimo nrofrania. 
Jos tikslas — išstumti lietuvių 
kalbą, taip pat ir kitų TSRS 
pavergtųjų tautų kalbas iš 
valstybinio ir viešojo gyveni
mo, galutinai sunaikinti šių 
tautų nacionalines kultūras". 

Tai ištrauka iš lietuvių skun
do Jungt inių Tautų generali
niam sekretoriui Kurtui Wald-
heimui, kurio pilną tekstą 
paskelbė pogrindžio "Aušra" 
Nr. 19. Skundą pasirašė Lietu
vių kalbos gynimo inicia
tyvinė grupė. , 

Šis mūsų tautos vaikų skun
das, žinoma, kaip ir visi kiti 
skundai Jung t inėms Tautoms 
ar didžiosioms valstybėms, ne
buvo išklausytas. Tai labai 
gerai žinojo kovojanti lie
tuvių tau ta ir todėl tame pa
čiame skunde ji klausia: "Kodėl 
SNO (Jungtinės Tautos) t a ip il
gai nepastebi kraujuojančių 
Li i c tu v v/o u u i u i į , n u u c į j * IKI SIO-
lei lieka abejinga tragiškam 
TSRS pavergtų tau tų likimui? 
Ar šimtai tūkstančių Lietuvos 
sūnų ir dukrų, kritusių pasta
raisiais dešimtmečiais kovoje 
su raudonaisiais okupantais, 
nėra pakankamai motyvuota 
paraiška tautos nepriklau
somybės atkūrimo bylai iškel
ti? Ar tauta, nesuklupusi per 40 
sunkių nelaisvės metų, atlai
kiusi fizinį ir dvasinį genocidą 
ir vis dar rodanti drąsos prie
šintis pavergėjams, nėra verta 
laisvės? Tad kodėl šiame gar
bingame tarptaut iniame foru
me neginama jos šventa teisė 
Ut?b į a i O v a I i 1 1 C | / 1 i n i u u i o J i l i a . 

Be galo, skaudūs ir teisingi 
skundo žodžiai. T ik ar tie, ku
rie šį skundą rašė , žino, kad 
Jungt inės Tautos (SNO) pa
saulyje nieko nereiškia, kad ši 
tarptaut inė organizacija neiš
sprendė valstybių ginčų ir kad 
Jungt inės Tautos mirė tuojau 
pat , kai tik įsteigė savo orga
nizaciją. Jo s neišvadavo nė vie
nos pavergtos tautos, atvirkš
čiai, per 32 metus, ka i JT 
egzistuoja, daugelis tautų ne
teko laisvės. 

Maža viltis pavergtoms 
tautoms yra ir didžiosios vals
tybės, įskai tant ir Ameriką. 
Kaip gi ji gali pavergtoms tau
toms padėti, ka i pat i sau 
neįstengia pagelbėti? 

Taigi nereikia labai stebėtis, 
kad sovietiniai rusai, žino
dami, kad jų pavergtų tautų 
niekas neužtars ir joms nepa
dės, beatodairiškai vykdo 
dvasinį, religinį genocidą. 
Mūsų jau minėta "Aušra" ra
do, kad "dvasiniam genocidui 
vykdy t i o k u p a n t a i prisi-
auklėjo kitokių 'stribų", įdavęį 
rankas diplomus, pasiuntė į 
mokyklas, redakcijas, komi
tetus, draugijas". Kai senieji 
stribai naikino lietuvius fiziš
kai automatu, ta i "antrieji turi 
užbaigti žodžiu, nors žodžio ga
lia, paremta tuo pačiu auto
matu ir kalėjimu". 

Tačiau vis dėlto okupantai 
nemėgsta, kai apie jų piktus 
darbus rašoma spaudoje ir tai 
dar užsienyje leidžiamoje. Štai 
"Valstiečių laikrašt is" kovo 29 
d. paskelbė tar iamą savo bend-

s o s r e l i g i n ė s a p e i g o s , 
spausdinama religinė lite
ra tū ra ir galimos kitos tikin-

Tą i sovietinė propaganda. 
Tikrovė yra kitokia ir ją tiks
liai iškelia Lietuvos Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto pirmi
n inkas kun. A. Svarinskas sa
vo pareiškime sovietinės Lie
tuvos prokurorui, kurio pilną 
tekstą paskelbė LKB Kronika 
Nr. 40. Skunde išskaičiuo
jamos bažnyčios bei tikinčiųjų 
priespaudos priemonės, kurių 
ryškesnes suminėsime. 

Bažnyčiai nepripažįstamos 
juridinio asmens teisės. Atim
tos pačių tikinčiųjų per 600 me
tų pastatytos bažnyčios, jos ap
dėtos dideliais mokesčiais. 
Neleidžiama katal ikams jokio 
spausdinto žodžio, laikraščio 
a r programos per radiją. Per vi
są okupacijos laiką neišleista 
n ė vieno katekizmo, maldakny
gių tiražai labai riboti, visai 
nepakankamai ir jos lei
dž iamos t ik ta i p r o p a g a n 
diniais tikslais. Vienintelė 
kunigų seminarija labai ap
rėžta klierikų skaičiumi. Val
džios valdininkai visiškai 
paraližavo vyskupų veiklą. 
Tikintieji paversti antraeil iais 
piliečiais. Katalikai mokslei
viai persekiojami, terorizuo
jami, prievarta rašomi į bedie
v i škas o rgan izac i j a s . . . 

Pogrindžio "Rūpintojėlis" 
(Nr. 10), be kitos įdomios me
džiagos, pateikia žinių apie kie
tą lietuvių kovą dėl tikėjimo 
laisvės. J i s aprašo pr. metų 
rugp. 25 d. įvykusi tikinčiųjų 
žygį iš Tytuvėnų į Šiluvą. Pažy
mėtina, kad daugumą žygio da
lyvių sudarė 14-20 metų abiejų 
lyčių jaunuoliai. Religinių iškil
mių metu Šiluvos bažnyčioje iš
vakarėse lotyniškai giedojęs 
latvių choras . J a u n i m a s 
vieningai atsakinėjęs maldų 
žodžiais. "Tai vienoje, tai ki
toje bažnyčios vietoje skambūs 
jaunatviški balsai užvesdavo 
giesmę, prie kurios tuojau pri
s idėdavo visa b a ž n y č i a " . 
Beveik visi maldininkai pri
ėmė šv. Komuniją. Pagaliau 
"Rūpintojėlis" rašo, kad "grįž
tančius į namus pavienius eise
nos dalyvius KGB agentai gau
dė, vežė į saugumą ir tardė, k a s 
organizavo eiseną. O ją suor
ganizavo Dievo meilė ir protes
tas prieš gausias iš šalies bru
kantis blogybes". 

Lietuvių tauta tėvynėje kovo
j a vienui viena. J a i nepadeda 
užsienio kraštai. Labai nedaug 
kovojančiai Lietuvai padeda ir 
jos išeivija. Cia labai dažnai ko
va išvirsta "savikova". 

Mums atrodė, kad pasku
tinio meto įvykiai bus pristab
dę pogrindžio veiklą. Tačiau 
faktai kitokie. Tau ta ir toliau 
tebekovoja. Štai mus pasiekė 
naujos LKB Kronikos laidos 
(Nr. 40ir 41)), nauja pogrindžio 
"Aušra" (Nr. 19). Buvo išleis
tos naujos laidos "Rūpinto
jėlio", "Tiesos kelio", "Pers
pektyvų" Nr. 11 ir 12. Pasirodė 
naujas tautinės krypties lei
dinys "Vytis", Nr. 1,2,3. Okup. 
Lietuvoje vėl atgijo „Ateitis", 
kurios išleisti Nr. 1,2,3. Atsi
rado naujų įdomių knygų rank
raščių. Reiškia t au t a dar gyva. 
O ar gyvi mes? Turime būti gy
vi bent tiek, kad galėtumėm 
kovojantiems padėti. "Drau
gas" yra pasiryžęs savo skai
tytojus su kovoj ančios Lietu
vos idėjomis supažindinti . 

b. kv. 

j mis ir i s tor inės vizijos optimiz
mu. 1976 m. Car te r i s sugesti-
jonavo, kad e t in i s ir socialinis 
_ * • - - - ' „ * . • ! _ _ _ 1 i 
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ats ta ty t i užsienio politiką. 
Išlaikyti t a ika i pasaulyje rei
kia ska t in t i socialinį teisingu
mą maž iau išvystytose tau
tose, pa remt i is torinį vyksmą į 
modernišką pasaul į , laisvę ir 
demokratiją. Vieton senos 
diplomatijos re ikia dėti dau
giau p a s t a n g ų sulaikyti glo-

padėtį pasikei t imo procesui, 
kuris vestų į pažengusių tautų 
bendruomenę. 

Pagal šią teoriją pasaul is 
esąs į t r a u k t a s į revoliucinius 
pasikeitimus, kurie veda į tai , 
kad visos bendruomenės bus 
t e c h n o l o g i š k a i m o d e r n i o s , 
pasauliet iškos viešuose reika
luose, rac ional ios t v a r k a n t vie
šuosius re ika lus ir tarpu-
s a v i š k a i p r i k l a u s o m o s 
viename kitos. T a s moderniza
cijos procesas sua rdys tradi
cinę schemą ir sudarys ne
pastovumus. Tač iau ilgainiui 
modernizacijos procesas, kuris 
esąs nepe rma ldau jamas , at
neš pa la imą. 

I š a n k s t i n i s p o l i t i k o s 
a p s p r e n d i m a s 

Ši de terminis t inė pasaul io 
koncepcija r emias i p i rmiausia 
tikėjimu, k a d šios jėgos, o ne 
žmonės, kontroliuoja pasaulį ir 
antra kad y r a pagr indinė har
monija t a rp tautų , kur vienos 
m o d e r n i z a c i j a p a d e d a vi
sumos gerovei ir todėl nesą 
priežasčių konf l ik tams t a rp 
tautų. Ir ka ip i švada, kad yra 
ga l ima ir į m a n o m a tvarkyt i 
santykius t a r p tautų nesigrie-
biant jėgos, smur to ir karinių 
santarvių. 

Ši polit inė dokt r ina buvo pa
remta pasaul io vizija, kur gau
sa tu rė s pakeis t i nepriteklius, 
harmonija konfliktus, taikin
gas r u n g t y n i a v i m a s karus . 

Šios dektr inos t a ikymas J A V 
politikoj pasireiškė, i š r inkus 
Carterį prezidentu ir prie užsie
nio polit ikos vairo atsis tojus 
Cyrus Vance . 

Š ta i kaip žurna l i s t a s J . Kraft 
nusakė šių dviejų t a rp tau t inės 
politikos vairuotojų, vieno pa
veikto l iberalinių idėjų ir an t ro 
religinių įsi t ikinimų, spren
džiamuosius motyvus , nusta-

DR. D . K R I V I C K A S 

t a n t t a rp tau t inės politikos gai
res . Anot jo, Vance manąs ir 
Carteris tikįs, kad ginklų kont
rolė su Sov. Rusija esanti svar
biausias da lykas pasaulyje, 
kad JAV turinčios prisiderinti 
prie didžiosios revoliucijos 
apimančios trečiąjį pasaulį, 
kad besąlyginiai radikalūs 
režimai Kuboje, Libijoje, Etijo-
pijoj, I rane ir Vietname gali bū
t i la ipsniškai pastatyti ant 
sveikų pagrindų, svarstant jų 
nus iskundimus, kad daugelis 
draugingų J A V režimų yra ne
p a k a n k a m a i geri Washing-
tonui ir k a d pagal iau karinė jė
g a esanti nenaudinga šiuose 
reikaluose. 

Todėl Carter io politika buvo 
mažiau a t r e m t a į jėgą ir dau
giau pr is ider inant i prie pasi
keitimų ir žemesnio profilio. 
Prieš iški lusias eiles nevilčių ir 
matomų pralaimėjimų Afrikos 
rage, pietryčių Azijoj, vidu
riniuose rytuose, Carterio 
v y r i a u s y b ė t v i r t a i la ikėsi 
progresyvio istorinio vyksmo 
pasaulyje sampra tos , neimant 
galvon, kad šios istorinės jėgos 
atrodė ka ip rusai ar kubiečiai. 

D e t e n t e 

1972 m. Sovietų Sąjunga ir 
JAV su ta rė susilaikyti nuo 
"pas tangų įgyti vienačališkas 
pirmenybes kito sąskaiton". 
1973 m. jos pasirašė susita
rimą dėl įspėjimo atominio ka
ro, kur iame abi šalys sutarė 
"vengti kar inės konfronta
cijos, susi laikyti nuo grasi
nimo a r vartojimo jėgos" ir tar-
t i s k r i t i š k o s p a d ė t i e s 

gresiančios karu atveju. Ta
čiau, nežiūrint šių įsipareigo
jimų, Maskva ir toliau kūrė fak
tus, siekdama pakeisti jėgų 
pusiausvyrą savo naudai . 

1973 m. Maskva, žinodama 
apie arabų ruošiamą ataką 
prieš Izraelį, nekonsultavo 
J A V ir trukdė jos pas tangas ka
ro veiksmams sustabdyti. 

1975-76 m. Sovietai įsikišo į 
Angolos civilinį karą, t rans
portuodami ir suteikdami gink
lus Kubos k a r i a m s , vei
kiant iems Maskvos pavedimu. 

1977-78 m. Maskva interve-
navo Etippijoj, pasiųsdama ten 
Kubos dal inius. 1978 m. 
Sovietų S-ga suteikė ginklus ir 
amuniciją Vietnamui, tuo pa
ruošdama Vienamo invaziją į 
Kambodiją. 

1979"" m. Sovietų kariniai 
patarėjai padėjo Kubos ka
r iams paruošti Pietų Jemeno 
kariuomenę, kuri įsiveržė į 
š iaurės Jemeną. 

1978-79 m. Sovietai įsistipri
no Kuboje, pasiųsdami ten lėk
tuvus, galinčius naudoti ato
minius ginklus, paruošdami 
povandeninių laivų bazę, pa
siųsdami ten raudonosios armi
jos kovos dalinius. 

1979 m. Sovietų kariniai dali
niai įsiveržė į Afganistaną. 

A f g a n i s t a n o s u k r ė t i m a s 

Afganistano invazija sukrėtė 
J A V visuomenę. Iki to laiko 
Carterio politika, paremta 
detente, rėmėsi t a prielaida, 
kad Sovietų S-ga nesudaro tie
sioginio pavojaus JAV. Taip 
pvz. Carteris, kalbėdamas Not
re Dame universitete 1977 m. 
gegužės 22 d., pasakė "Dabar 
mes esame laisvi... nuo per-

Vakarų Vokietijos Krikščionių demokratų partijos vadas F. Straussas tikisi 
laimėti rinkimus ir būti išrinktas j kanclerius. Čia matome jį Paryžiuje, kur jis 
tarėsi su prezidentu Giscard D'Estaingu. 

dėtos komunizmo baimės". Ši 
iliuzija sudužo Sovietams įsi
veržus į Afganistaną ir t ada 
Carteris savo pasikalbėjime su 
ABC, TV korespondentu 1979 
m. gruodžio 31 d. turėjo prisi
pažinti, kad Sovietų akcija pa
rodė, kad jų galutiniai tikslai, 
palyginti, su tais, kai jis tapo 
prezidentu, yra dramatiškai 
pasikeitę. Tuo būdu JAV puo
selėtos iliuzijos taikaus bendra
darbiavimo ar lenktyniavimo 
susilaukė beveik mirtino smū
gio. Pasigirdo balsų, kad de-
tentės politika yra mirusi, a-
kivaizdoje šių faktų JAV prezi
dentas savo kalboje kongrese 
paskelbė, kad bet koks "mėgini
m a s pašalinių jėgų kontroliuo
ti Persijos įlankos sritį bus 
laikomas išpuoliu prieš J A V 
gyvybinius interesus ir toks iš
puolis bus atremtas reika
lingomis priemonėmis, įskai
t a n t karines jėgas". 

Invazija į Afganistaną su
kėlė baimę, kad sekantis žings
nis gali būti Pakistanas, Ira-

Dabartiniai Irano vadai — ajatola Komeini, jo sūnus Ahmedas ir krašto prezidentas 
Banisadras. kurių nežmoniško elgesio dėka kankinami be pagrindo suimti ir paversti įkaitais 
JAV-bės pasiuntinybės 50 tarnautojų 

n a s , B a l u d ž i s t a n a s a r 
eventualiai Jugoslavija, Titui 
mirus. 

JAV ėmėsi visos eilės prie
monių įspėti Sovietų S-gą, kad 
ji netoleruos bet kokios Sovietų 
intervencijos š iame regione. 
Šių priemonių tarpe galima kai 
kurias paminėt i . 

Sutar ta išplėsti apsigynimo 
priemones su Kinija Sovietų S-
gos atžvilgiu. Pakeis tas iki tol 
buvęs nus i s t a tymas lygiai 
traktuoti Sovietų S-gą ir Ki
niją: išplėsta didžiausio pa
lankumo klauzulė Kinijai, tuo 
tarpu to ne ta ikan t Sovietų S-
gai. 

Ėmėsi priemonių padidinti 
karines jėgas Persijos įlankos 
zonoje, Viduriniuose Rytuose. 
Dedamos pas tangos įruošti 
k a r i n e s b a z e s . P a s i ū l y t a 
specialinė p a r a m a Pakistanui. 

A t i d ė t a S a l t I I r a t i f i k a c i j a 

Įvesti suvaržymai eksporto 
srityje: embargo 17 mil. metri
niam tonų kviečių, nustatyti 
apribojimai naujausių tech
niškų priemonių pardavimui 
Sovietų S-gai. 

Nustatyt i apribojimai So
vietų žve jyba i J A V van
denyse. 

Sumažint i Sovietų kelei
vinių lėktuvų skridimai į JAV. 
Atšauktas Sovietų konsulato 
a t idarymas Nevv Yorkeir JAV -
Kijeve. Paske lb tas moratoriu
mas dėl kultūrinių mainų. 
Nutar ta boikotuoti olimpinius 
i a j u m i u . ^ i f i a o n v KJJK*. 

Pasiūlyta padidinti karinį 
biudžetą. Sovietų laivinin
kystės boikotas paskelbtas 
Long Shormen unijos. 

J A V s ą j u n g i n i n k ų r e a k c i j a 

Kai kas teigia, kad Europa 
smarkiau reagavo į Sacharovo 
ištrėmimą, negu į Afganistano 
invaziją. Europoje vyravo ir da
bar tebevyrauja netikrumas, ar 
JAV bus p a k a n k a m a i ryžtin
gos, ar visa tai palengva neats-
lugs, kaip ta i yra įvykę pra
eityje: 1953 m. 

(Bus daugiau) 

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT 
METŲ 

Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienos Lietuvoje 

Mokytojo atsiminimai 
J O N A S M I Š K I N I S 

B o l š e v i k ų k a r i u o m e n ė s 
b a z ė 

Spalio mėnesio gale į Alytų ėmė važiuoti 
b a r š k a n č i a i s t a n k a i s S ta l ino "raudonoji armija". 
Šaunus i s ulonų pulkas iš Alytaus netikėtai buvo 
iškel tas n e v a į Vilnių, o gražiosios kareivinės, iš 
kurių v a k a r a i s skambėdavo ulonų kareivių sutar
t inės da inos , buvo užleistos bolševikų kariuomenės 
bazei . Pe r dvi pareis be pertraukos "raudonoji 
a rmi ja" važ iavo ir k raus tės i ulonų kareivinėsna. 
Visi sandel ia i ir kitokie p a s t a t a i buvo užkimšti karei
via is , o gramozdiška is t a n k a i s visos aikštės prie 
kareivinių nus ta ty tos . Po keleto savaičių paaiškėjo, 
k a d į Alytų pr ivažiavo daugiau bolševikų 
ka r iuomenės ir šnipų, negu Alytuje tuo metu buvo 
(10.000) gyventojų. 

Pradžioj retai kur mieste tekdavo pamatyti 
bolševikų karį, bet vėliau po keliolikos dienų jie 

okupavo viso miesto gatves ir krautuves. Mat, jų 
labiausiai dėmesį patraukė visa kuo perpildytos 
krautuvės. Vieni smalsiai žiūrėjo vitrinas, o kiti 
eidavo į krautuvių vidų, siūlydavo sovietiškus 
červoncus ir prašydavo už rublius duoti jiems prekių, 
bet niekas už rublius nepardavė. 

Kadangi kariai už rublius nieko negalėdavo 
pirkti, ta i po keleto dienų pas juos atsirado ir 
lietuviškų litų. Tada ir prasidėjo krautuvių 
tušt inimas. Pradžioj klausdavosi prekių pardavėjus, 
ar tos pačios rūšies prekių arba kitų kokių vertin
gesnių daiktų gali jie daugiau pirkti. Įsitikinę, kad 
krautuvėse pirkimas nevaržomas, pirko ką tik pama
tydavo. Pirkinius komisarai ir aukštesnio laipsnio 
karininkai iš miesto krautuvių nešė į kareivines ne 
pundais, bet vilko maišais an t pečių užsidėję. Per 2-3 
dienas laikrodžių parduotuvėse visi laikrodžiai buvo 
išpirkti. Be to, nebeliko nė vienoje parduotuvėje 
lagaminų. Tik maisto parduotuvių niekaip neglėjo 

Vilniui ir jo kraštui administracijos centrus ir 
paskyrė į juos a t i t inkamus pareigūnus. Švietimo 
ministerija paskyrė į Vilnių švietimui vadovauti 
laikiną įgaliotinį dr. A. Jušką. 

Vilniaus kraš te pradžios mokyklų tinklas buvo 
didelis. Lietuviai dar prie lenkų valdžios kiek 
galėdami steigė privatines "Ryto" d-jos mokyklas, o 
lenkai valdiškas. Kai kur buvo tokių vietovių, kur 
viename kaime būdavo dvi mokyklos: "Ryto" ir 
lenkiška valdžios. 

Pradžios mokykloms tvarkyt i ir prižiūrėti 
švietimo ministerija paskyrė pri tyrusius inspek
torius. Lietuvių mokytojų dirbusių "Ryto" mokyk
lose buvo nedaug, bet lenkų daug. Visi jie preten
davo vėl būti mokytojais, no r s ir nemokėjo 
lietuviškai kalbėti . 

Vieną dieną gavau iš švietimo ministerijos 
kvietimą atvykti į Kauną. Atvykus, pradžios mokslo 

ištuštinti. Supirktąsias prekes siųsdavo į Sovietų departamento direktorius Mečys Kviklys pain-
Rusiją savo žmonoms arba kitiems namiškiams. 

Gatvėje dažnai tekdavo nugirsti, kad bolševikų 
kariai Lietuvą vadindavo mažąja Amerika. 

Iš pirmųjų dienų daugelis raudonarmiečių 
s u s i d o m ė j o g a u s i a A l y t a u s g i m n a z i j o s 
moksleivija. (Cia mokėsi daugiau kaip 1200 Tačiau minis tens pasakė 
mokinių), ypač kada moksleiviai išeidavo aikštėje 
sportuoti. Labai juos domino mokinių elegantiškos 
uniformos, todėl ir sakydavo, kad tai Čia tik buržujų 
vaikai gimnazijoj mokosi. 

Vi ln iaus k r a š t o 
m o k y k l o s 

Visos ministerijos greit nustatė a tgautam 

formavo, kad švietimo ministerija norį mane skirti į 
Vilniaus kraš tą pradžios mokyklų vyresniuoju 
inspektorium. Cia pat direktorius pristatė mane 
švietimo ministeriui dr. K. Jokan tu i . Bandžiau 
atsisakyti nuo tų pareigų dėl šeimyninės padėties. 

i 

\ 

(Bus daugiau) . 
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2INIOS 
IVAŠKIENĖS RASINIAI APIE 

LIETUVĄ IR LIETUVIUS 

Bostono viešųjų mokyklyi 6 -
to rajono instituto balandžio 
mėnesio leidiny: "Multieultu-
ral Curriculum Guide" Lillian 
Ivaikienė rašo apie Lietuvą, jos 
dainas, šokius folklorą ir kita. 

Rašinys pradedamas, kad Lie
tuva randasi Europoje prie Balti
jos jūros. Į šiaurę yra Latvija, į 
pietus — Lenkija, o į vakarus — 
Rusija (suklysta—Rusija į rytus). 
Lietuvos sostinė yra Vilnius. Lie
tuva buvo nepriklausoma valsty
bė prieš II-jį pasaulinį karą, bet 
1940 metais Rusija okupavusi 
Lietuvą ir pavertusi sovietine res
publika. Tačiau daug valstybių 
nepripažįsta sovietu okupacijos, 

giau taikomojo meno specialistai. 
Tose mokyklose yra tokios sri
tys: Applied Art, Commercial 
Art, Editorial Art, Grafic Design 
Art. Visas komercinis menas at
lieka krautuvių reklamas, skelbi
m o lentų reklamas ir pan. Edi
torial art atlieka žurnalu leidi
m o darbus, jų sulaužymą, ilius
tracijas ir panašiai. Grafic design, 
kur pas menininką gimsta min
tis, ką tuo ar kitu leidiniu nori
ma pasakyti, įvairi simbolžka ir 
pan. Šiame taikomajame mene 
yra labai didelė konkurencija, bet 
yra ir uždarbiai kartais dideli. 
Yra agentūros, kur dirba po kelio
lika ar keliasdešimt menininku, 
o yra ir pavieniu. Pav. Boston-
gas raštų, sąskaitų ir panašiai 
antgalviuos yra vaizduojama mė 

įskaitant ir JAV. Lietuvos diplo- lyną liepsnelė. U ž tą antgalvį 
matinės atstovybės ir konsulatai 
veikia jose. T a i p pat papasakojo, 
kad praeityje Lietuva buvo didėlė 
valstybė nuo Baltijos iki Juodųjų 
Jūrų, kad Lietuvos žmonės turi 
stiprias tautines ir kultūrines tra
dicijas, kad lietuvių kalba esan
ti seniausia gyva Europos kalba ir 
Irt. 

Amerikoje esą per milijoną lie
tuvių kilmės žmonių. Tose išei
vių lietuvių kolonijose lietuviai 
stengiasi išlaikyti savo kalbą ir 
•kultūrines vertybes. O sovietu 
okupuotoje Lietuvoje gyvenimas 
lietuviams vis sunkinamas. Straips 
nis baigiamas lietuviškai: "Kas 
bus, kas nebus, Lietuva nepražus", 
o apačioje š io sakinio angliškas 
vertimas. 

Kitame puslapyje mažas Lietu
vos žemėlapis ir kitas Europos že
mėlapis, kur yra ir Lietuva. Ki
tuose puslapiuose rašoma apie 
lietuvių tautinius šokius ir kaip 
jie šokami, gaidos dainos "No
riu miego", apie velykinius mar
gučius, medžio raižinius ir pana
šiai 11 x 8.5 colių didžiojoje 
knygoje Ivaškienės rašiniai už 
ima 8 puslapius, ši knyga naudo
jama viešose mokyklose kaip va
dovėlis. Taigi jauni amerikoniu
kai supažindinami su Lietuva 
ir lietuviais, lietuvių kalba, l ie
tuvių kultūra ir pan. 

Kas mums svarbiausia ir įdo
miausia, kad mokytoja Lillian 
Ivaška, yra airių kilmės, ji ište
kėjo už Gedimino Ivaškos ( sū
naus mūsų tautinių šokiu v a 
dovės Onos Ivaškienės). Lillian 
ir Gediminas dabar jau vadovau
ja Bostono tautinių šokiu sam
būriui. 

Mūsų didelė padėka Lillian 
Ivaškienei už tokį gražų lietuvių 
ir Lietuvos Teprezentavimą Ame
rikos mokyklose jos jaunimui. O 
taip pat pavyzdys ir lietuviams, 
kaip galima surasti progą savo 
tautos reprezentavimui. 

Š P A K E V I Č I A U S PASKAITA 
A P I E TAIKOMĄJĮ MENA. 

Lietuvių Moterų federacijos 
Bostono klubo susirinkime prele
gentu buvo dail. Julius špakevi
čius. Klubo pirm. E. Vasyliūnienė 
supažindino susirinkusias su dail . 
Julium špakevičium. Jis atlikęs 
karinę prievolę ir Bostono univer
sitete studijavęs meną, o dabar 
turįs savo atelier. Jis esąs taiko
mojo meno atstovas. 

Dai l . Špakevičius pradėjo, kad 
jis 9 5 proc dirbąs su amerikie
čiais ir amerikiečiams. Žinoma 
talkininkaująs ir lietuviams be 
užmokesčio. Šis jo pasikalbėji
mas mažai ką turėsiąs su l ietu
viais. 

Kas yra taikomas menas? Ar 
Lietuvoje buvo tokia meno sritis? 
Lietuvoje b u v o labai mažai. Paš
to ženklų piešimas yra taikoma
sis menas ir gal dar kai kas. Bet 
Amerikoje pati didžioji meno da
lis — taikomasis menas. Taiko
mojo meno centras yra N e w 
Yorkas. Amerikoj yra dvi rūšys 
meno mokyklų. Aukštose mo
kyklose jas baigę gauna meninin 
ko laipsnį. O meno mokyklose, ku 
riose mokslas tęsiasi tarp 2 — 3 
metų gauna baigimo diplomą. 
Tose mokyklose nepraeinama me
no istorija ir kiti panašūs daly
k a i Bet jose yra ruošiami dau-

MALDOS DIENA 
Mieli lietuviai 

1961 m, gegužės 13 d. Mal
dos - Atgai los dienos proga Lei-
ros vysk. Joaa P. Venancio rase 
l ietuviams: "Aš prasysiu tą die
ną visus maldininkus, k a d jie 
melstųsi u ž Lietuvą ir v i sus 
lietuvius, esančius savo tėvynėje 
ar išblaškytus po visą pasaulį. 
A š meldžiu Dievo Motiną, kad ji 
duotų j i ems drąsos ir kantry
bės pakelti visus juos slegian
čius vargu« ir sunkumus". 

Lietuvoje žmonėms šiandien 
tikrai netrūksta kantrybės ir 
drąsos kovoje už savo tautą ir 
tikėjimą. Neseniai spaudoje ma-

buvę firmai sumokėta 60,000 
dol. Draudimo b-vės John Han
cock senas parašas buvęs pakeis
tas nauju, už kurio piešinį b-ivė 
sumokėjusi net 150,000 dol., bet 
po kurio laiko vė l buvo grįžta 
prie seno parašo. 

Yra dar retušavimo menas, 
iliustracija ir panašiai. Taikomo
jo meno menininkų darbus sam
do ir renka reklamų agentūros. 
Yra Amerikoje tūkstančiai žurna
lų, kur reikalingas taikomasis 
menininkas su savo darbais, įvai
rūs blankai, vizitinės kortelės ir 
panašiai. Čia niekur neapseina-
ma be taikomojo menininko Te
levizijos įvairios reklamos yra pa
ruošiamos taikomojo meno žmo
nių. Toks menininkas turi pa
gauti ką ir kaip reklamuoti. Kar
tais gražios moters rodomos tik 
rankos, jei reklama rišasi su ran
komis, kartais tik kojomis, jei kas 
nors rišasi su kojomis. 

Dail. Špakevičius labai vaiz
džiai pasakojo, kaip toks taikoma 
sis menininkas dirba, planuoja, 
kol tas darbas pasiekia savo pa
skirti 

Yra Amerikoje ir dailiojo meno 
menininkų. Veik visi jie sudaro 
sutartis su meno galerijų savinin
kai. Pasirašęs sutartį, viską, ką 
jis nutapo, turi atiduoti tokiai ga
lerijai. Galerija parduoda ir pasi
lieka sutartą procentą gautų pi
nigų. Didžioji dalis yra taikomo
jo meno atstovai. 

Po paskaitos buvo visa eilė 
klausimų ir prelegentas į juos at
sakinėjo ir aiškino. Ir visos mo
terys, kurios atsilankė į šį susi
rinkimą, taip atidžiai klausėsi 
paskaitos, kad galėjai girdėti net 
savo kvėpavimą. O po paskaitos 

Atkreipkime dėmesį į mūsų jau 
nimą. Gausus atsilankymas į jų 
renginius bus didesnis paskatini
mas dirbti lietuviškoj dirvoj ir 
lietuvybės palaikyme, kai jie ma
tys, kad yra įvertinami. Visi da
lyvaukime šiame jų parengime. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Bostone rengiamas Motinos 
dienos minėjimas bus gegužės 4 d. 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone 10*15 vai. ry
to bus laikomos Šv. Mišios už gy
vas ir mirusias lietuves motinas. 
Per Mišias smuiku gros smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas 

3 vai. p. p. Tautinės S-gos na
muose, 4 8 4 E.,4-gi gatvė vyks to
limesnis minėjimas. Bus rankdar
bių paroda net iš okup. Lietuvos 
gautų. 

4 vai. Motinos minėjimas prade 
damas Elenos Vasyliūnienės kal
ba, skirta mūsų motinų prisimi
nimui, įvertinimui ir pagerbimui. 

Minėjime meninę programą at
liks: aktorė — režisorė Aleksandra 
Gustaitienė, smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas, solistas Benedik
tas Povilavičius, kuriam akompa
nuos prof. Jeronimas Kačinskas ir 
du mažieji — Tomas ir Gidą Zi-
kai padeklamuos eilėraščius. 

š į minėjimą rengia Lietuvių 
Moterų federacijos Bostono klu
bas. Visi yra kviečiami atsilan
kyti į mums brangiausio asmens 
—Motinos minėjimą. 

PARENGIMAI 

Gegužės 3 d. Brocktone muzi
kos ir šokių koncertas 

Gegužės 4 d. Motinos dienos 
minėjimas. 

Gegužės 11 d. Šv. Petro lietu
vių parapijos 75 metų sukakties 
minėjimas ir parapiečių sueiga — 
reunion. 

Birželio 14 d. Baisiojo birže-

tėme paveikslą, kaip Lietuvoje, 
Eucharist ijos bičiuliams šven
čiant 10 m e t ų sukakti, basas 
kunigas Algirdas Močius neša 
kryžių į Kryžių kalną. 

š iandien ne t ik tas v ienas ku
nigas didvyriškai neša kryžių, 
bet sunkų priespaudos kryžių n e . 
ša v isa Lietuva. Jie drąsiai ir 
viešai, nebijodami jokių grasini
mų ir persekiojimų, šaukiasi 
Dievo ir Marijos globos Lietu
vai ir persekiojamai Bažnyčiai. 
Mes čia, būdami laisvėje, galime 
padėti j iems nešti tą kryžių savo 
darbais ir malda, vykdydami 
Marijos prašymus. 

Marija 1917 metais Fatimoje 
prašė v isus žmones maldų už 
nusidėjėlių atsivertimą ir kiek
vieno mėnesio T^my'"1 šeštadie
nių Komunijų: "Jei mano pra
šymai bus vykdomi — Rusija 
atsivers. Je i ne — Rusija pa
skleis savo klaidas visame pa
saulyje, sukels karus ir Bažny
čios persekiojimą". 

Amerikoje ir kitose šalyse 
yra keletas lietuviškų parapijų, 
kur žmonės jau ištisą eilę me
tų vykdo š iuos Marijos prašy
mus. 

Šįmet Maldos ir Atgailos die
na už Lietuvą bus švenčiama 
gegužės 11 d., sekmadienį. Pra
šau visus lietuvius dalyvauti 
jūsų parapijos organizuojamose 
pamaldose ir vykdyti anksčiau 
minėtus Marijos prašymus, ku
rie yra š io šimtmečio visos žmo
nijos išgelbėjimas. 

Kun. Albertas Kontautas, 
Lietuvių Mėlynosios armijos 

sąjūdžio dvasios vadas 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
R E A L E S T A T E 

miiiiuuiiiiiiiiiuiiiniiiinuimniiiuiiiiiii 
4 ouuu. Mūrinis. LčmOni*. 
2-jų butų murinto. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parito rajoną. 
Resotranas su namu ir visais jren-

SIMAITIS REALTY 
Insuraace — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 83rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5565 

llllllllllilIlililIlIlIlIlIlIlIHUlilllUllllUUIl 
Parduodamas 4 butų 

Marąuette Parke. 
Arti mokyklų, bažnyčios, ligoninės ir 
autobusų. Interesuoti skambinkit sa
vininkui tei. 21&—S79-6283; arba 

312—371-0858 ar 523-3634. 

Marąuette Parko apy L savi
ninkas parduoda 4 miegamų 
mūr. namą. Valgomasis . Mo-
dern. virtuvė. 1 % maš. garažas . 
Skambint 476-3389. 

P A S K U B Ė K I T 

Z-M Constmcfion Co. 
IRC. 

Nauja statyta ir tot koks 

Pasinaudokite i iemos 
V i d a u remontam*. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS SYGAS 

Skambint po f va i vak. 448-7811 

visos labai džiaugėsi, kad paskai-1 lio išvežimy minėjimas. 
ta buvo tikrai labai įdomi, ir šių 
eilučių autoriui ji labai patiko, 
nes ta meno sritis daug kam yra 
neaiški O iš šios paskaitos viskas 
ir gana įdomiai tapo aiScu. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 20 d. įvyko LB Bosto 
no apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas. I jį atsilankė tik ke
liolika asmeny. Susirinkimui pra
vesti buvo pakviesti pirmininku 
A. Lileikis, o sekretorium K. Šimė
nas. Buvo perskaityti praeitų mė
ty protokolai, padaryta veiklos 
ir atskaitomybės pranešimai. Pa
gal statutą buvo pririnkti 4 valdy 
bos nariai. Dabar sekančiu mėty 
valdybą sudarys: Aloyzas Astra
vas, Stasys Augonis, Danielius 
Averka, Jūratė Dambrauskaitė, 
Gediminas Ivaška, Vytautas Jur-
gėla ir Šarūnas Norvaiša. Į įvyks
tantį apygardos suvažiavimą atsto 
vauti išrinkti: A. Keturakis, K. 
Merkis ir K. Šimėnas. Revizijos 
komisija palikta ta pati: J. Kapo
čius, A Keturakis ir K Merkis. 

Diskusijose buvo pasigesta jau
nesnės kartos atstovų ir visi la
bai džiaugėsi Jūratės Dambraus
kaitės dalyvavimu. 

ŠOKIU IR MUZIKOS 
KONCERTAS 

Jaunimo grupės sambūrio "Sū
kurys" šokiy ir muzikos koncer
tas įvyks šį šeštadienį, gegužės 3 
d., 7 vai . vak. North Junior High 
School auditorijoj Brocktone, 
108 Oak Str. 

Lapkričio 1 d. Amer. Liet. inž. 
ir architektų balius. 

Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuo 
menės šventės minėjimas. 

niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriuiiiiniit 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau J 9 metu* tar
nauja New Jeraey, Naw York Ir Con-
necticut lietuviam* ! 
K u SeStadieaj nuo * iki S vai. po
piet « WEVD Stotiea New Torke 
1330 kil- AM ir nno 7 iki S vai 
vak. 9".3 m e*. FM. 

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
2S4 Sualit Drlve 

Watehuag, N. i . OTOtt 
TEL. - 7U-50I (»1) 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiimumuiHmiiiiHin 

7 kamb. namai. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Pufldausio muro 22-Jo. metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mantas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
152.500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Vaidis Real Estete 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

umiimimimifiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiii! 

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

luiiuiiuiimiiiiiiiiiiiiiimiiujiiuiuiiHiH 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir voruos kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glosa bJocks. Sinkūs vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 
iiiiiititiiiuitutunaaa 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4951 Archer Ave. 
CMcagOį DL MCS, tai. K7A 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — W A 5 - 8 0 6 3 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiimiiiniii 
įvairiu prekių paatrtoklmaa ne

brangiai ii m f 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. m S t , Cbicago, UL « M » 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Teist, — 125-2737 

Vytautas Valanfinas 
iiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiuuuiujiuiiiuiiiii 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga moteris prižiūrėti ser
gant) žmogų 5 dienas savaitėje. 
Skambinti po 4-os vai. popiet — 
telef. 434-1475. 

HELP WANTED — VYBA1 

EXPERJ£NCED UPHOLSTERERS 
Four days a weefc Mon.. Tues., Thurs. 
and Fri. Apply in person after 10 t a . 

ENTERPRISE UPHOLSTERERS 
t l l 2 W. Ogden. BrookfMd, Ulinois 

TEL. — 485-0200 

V Y B A I I B K O f i B i s 

WAKT£D — For amaU family witn 
no chlldren. reliable couple to do 
g-enorai houaewortc and maintenanca, 
•ome drivinar. Separate livlne* quar-
tera. References reąuired. 
Plione 847-4*00 dars or SSS-ltS* 
evening*. 

P A R D A V I M U I 

MOVLNG S A L E — 5 1 5 8 S. 
Wood S t 2nd floor — f r o n t 

TeL 471-628S 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

10% — 20% — 30% 
ui apdraud* n u o 
billo pa mm. ir aut 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef, GA +MM 

y , W. Mth Street 

at9^^^^P*^MS>v 

V A L O M E 
K I L I M U S I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visli rOiU| grindis. 

B U B N Y S — Tai. B E 7-5I8B 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Mokiadieniaia nuo 5 *aL ryte Bd 10 vai. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN. B.S„ Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

U.S.A 
We'll help you make the right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipk*** | 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Tai. — 767-0600 
Independentiy owned and operated 

imHiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiuiiiiiiiiiiiiiii 

HIHtlIlIimillllllIUimillilillllillIlHHIUir 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narnu pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

S52S 8. Kedrie Av. — 778-2233 
imiiinHiiiniiiiimiimuiiHiiuiiiHimuii 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnur 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
M W, Mth SU taL 77I44M 

imimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiuiiiiiiiiiH 

niiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiin 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

immiltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiijiiiiiii 

Išnuom. 5 kamb. apšild. bu
t a s Marąuette Pke . 1 ar 2 su
augus iems. 240 dol. mėn. Tei
raut is po 8 v a i vak. 

teL 925-6966 

Išnuom. 2-jų miegamų butas. 
Kilimai. Pečius ir Šaldytuvas. 
Skambint 778-3888. 

D t M B S I O 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiim 

Liaudies menas ir kHkas 
Drauge" 

* 
* 

• • • . 

iiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmnui 

M. A. Š I M K U S 
ETOOME TAX SERVIGB 

NOTARY F U B U C 
4250 So . Map4ewood. teL 154-7454 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINŲ iškvietimai. plUoml 
PILIETYBftS PRASTICAI ir 

kitokia blankai. 
Į mmniimmiiinmuii»niiiiiiiiuuuiiuiu 

a i i i i ajs.aa_a.ajs ».a> I M « n i i t i i 
Apsimoks skelbtis disn. DRAUGB, 
aes j is plačiausiai skaitomas tts> 
tuvi*, dienraštis, gi skelbimų kai. 

m* 

DienraJiSo "Draugo" adscn-
aistraci jo j e galima pssiririkti J. 
vairių liaudiea meno darbų: n t > 
dfio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Aptrankyki te į "Draugo" ad-
miiustraciją i , pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
g iminėms ar draugama-

• D r a o g o " adresas: 4545 W«st 

63rd S t . Ghieago, DL 6 6 6 9 . 

iiiniitniiHiiiiiiiimiiiiiiiniiHiniiniHiim 
S » — - • . — a — B — a » i i m w . a . K ^ . n B K m a M 

ifrC^>e>«>«>«;«>s>s>«^>c?S>a>e>a>c> 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
uranu 

it 
Visitinių kertemj ns«do«jaaas yta 

frasns paprotys, nisnistiai jas pls-
«isi naudoja. Bet tinka ir visų Ieš
mų atstovams turėti 
tinas korteles. 

Kreipkitės i "Draugo' 
oraciją visais 
Busit* patsnkiati 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
l intuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TTKES. 
Wheei alignment and balancing. 
Brakea. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fUters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Watt 59th strttt - Tai. GA 8-7717 
Veikia nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 v a i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 v a i popiet. 

REMKITE "DRAUGĄ" 

SKELBKrras 'DRAUGE" 

J M S — l a i m i M 

Perska i t ė "Draugą" duok iU 

Jį k i t i e m s p a s i s k a i t y t i 

ZMMM lgiMit 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

BĖGOME NUO TERORO 
IS tėvynes išblokštųjų a t s imin imai 

Redagavo J U O Z A S P B U N S K J S 
Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių, luomų, visokių profesijų, 

jvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareilkimai surinkti j Sj leidinj. 

HIeido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, Cicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pus i 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 e t valstijos mokesfio. 

Užsakymus riųstj DRAUGAS, 4545 W . 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.SA. 

6 11 V I ) A 
194 M 944 

Spaudai parengė K l e m e — s Jare 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Brontua Ignatavičius 

Spaudė; Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. T. 1980. Knyga dide
lio formato, 288 pu«L Kaina, am 
perstūmimu $8J9S. 

Ulinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, U. 60629 

^ • • M U f t M I t t i t l I l I f U t l t U S S M I M H U 

http://ajs.aa_a.ajs


m 
• • ^ § • — -, - i - > * 

STOVYKLA NERINGOJE 
ELONA VAISNIENE 

Apie pietus paštu atėjo prane- 'kai. Manding, lietuvišky p 
Šimas, kad jau galima registruo
ti vaikus į Neringos stovyklą 

Pagaliau nereikia nei organi
zacijų, ne! klubų. Daugelis susi
tinkam su lietuviu kilmės ame
rikiečiais ir nevienas pažįstam 
2nkstvvesncs išeiv''Os seneliu, 

ketvirtis lieju klebonai, radijo valandėlės, or- kūmų anūkai yra 
ganizacijos, kuriu nariai pažįsta \ tuviai" 

Vermonte. Po pietų vietiniam I lietuvių kilmės amerikiečiu, st 
laikrašty pasirodc' straipsnis apie 
vasaros stovyklų kainas. O vaka
re teko kalbėtis su viena ameri
kiete apie stovyklas vaikams. Už
tat ir rašau. 

Šią vasarą, anot straipsnio, va
saros stovyklos 'kainuos apie 200 
dol. į savaitę. Nebrangiosios kai
nuosiančios apie 150 dol., o bran
giosios apie 250 dol. 

Infliacija kelia kainą ir lietu
viškų stovyklų. Šįmet turėsime 
mokėti 60 dol. į savaitę! Turiu 
prisipažinti, kad tokia žema kai
na tiesiog sukeltu įtarimą: jeigu 

Šįmet angliškai pravedama sto-
dentų klubai, kuriu tarpe yra lie vykia lietuviu kilmės vaikams 
tuviškai nekalbančiu nariu, ku- vyks birželio 29 d. — liepos 12 d 
rie namuose turi jaunesnių brc-iVisas reikalingas iniormacijas ga
liuku ir sesučių, visi galėtų Įima gauti kreipiantis Camp Ne-

nelabai domino valstybininkų ir Į yra didžiausia pasaulyjs JAV ra-
mokslininkų, nes jame nieko j daro bazė. Todėl ir Nautilus nevel 
gero nėra. Juo daugiau domėjosi i tui nardė po ledynais, ieškoda-
banginių medžiotojai ar trumpes- Į mas strateginių taškų apsigyni
mo kelio ieškotojai į Amerikos; mui nuo netikėto priešo puolimo. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 30 d. 

iškleisti žinią apie "naudą" būti j ringą, 
lietuvių kilmės tėvais ar vaikais. į 06260. 

C. C , Putnam, Conn. 

Atsisveikinimas su pirmuoju atominiu laivu 
INDRE1KA 

Anglų fizikas VVilliam Tomson, Apie jo atliktus žygius, jei dar bū-
Klevin (1824 — 1907), pa-'tų gyvas Julės Verne tikrai galė-

"nebrangiosios" stovyklos kainuos | skelbęs apie 300 mokslinių darbų I tų parašyti fantastinį romaną. 
150 dol., tai kaip gali stovykla Į ir įvairių išradimu, yra išsitaręs,; Bet dabar su juo kukliai atsisvei-
'kainuoti mažiau negu pusę tiek? kad rentgeno spinduliai neturės' kinus bus patalpintas U. S. Navy 

Tačiau Neringos stovyklą pažis. jokios ateities, lėktuvas niekad i Yard. VVashinetone įruošiant ia-

kontinentą ar rytinę Aziją. IŠau 
gus lėktuvų susisiekimui, paaiš
kėjo, kad per Šiaurės ašigalį yra tie 
šiaušias kelias tarp vakarų ir ry
tų. Tik tada iškilo juo susidomė
jimas ir atlikta daug tyrinėjimų. 

Sovietų Sąjunga yra atlikusi 
nuodugniausius tyrinėjimus, nu
leisdama keletą tyrinėtojų gru
pių ant plūduriuojančio ledyno. 
Po II pasaulinio karo dar labiau 
ištobulinus lėktuvus ir raketas iš
kilo strateginė reikšmė. JAV ir — "Aišku, yra labai skirtingų 
Kanada savisaugos sumetimais j ir laibai klaidingų nuomonių apie 
yra įkūrusios radaro stočių, o j dievybę. Dėlto yra kalti žmonės, 
netoli nuo Šiaurės ašigalio Gren- ! Nors uažiūros tarp savęs ir skiria-
landijos saloje, Thule apylinkėje, Į si, tačiau Dievo buvimo niekas 

Bemanevruodamas po vandeniu 
1966 m. Nautilus buvo susidūręs 
su britų kreiseriu Essex, bet didės 
nių nelaimių neturėjo per vi
sus 25 tarnybos metus. Dabar 
jis išvedamas iš „rikiuotės" vien 
todėl, kad labai brangiai atseina 
jo išlaikymas ir dalių padary
mas jau pasenusiam laivui. 

neneigia. Apie tai visos tautos yra. — Jimmy Carter yra pirmas 
vieningos, nes šitas tikėjimas pa- Į prezidentas, gimęs ligoninėj, vi-
čios prigimties yra žmogaus dva
siai įdiegtas. Ciceronas 

si kiti 38 prezidentai gimė na
muose. 

tu jau dešimt metų. Dar tą pa
čią dieną išsiunčiau registraci
jos mokestį, nes žinau, kad uždel-
sus rizikuojama ir vietos negauti. 
Nors priima daugiau kaip 100 
vaikų iš karto, bet stovykla susi
domėjusių yra visoj Amerikoj ir 
Kanadoj. 

Tos dienos vakarą atsitiktinai 
kalbėjomės su viena amerikiete, 
kuri irgi buvo skaičiusi straipsnį 
apie vasaros stovyklas. Ji rūpino
si išrinkti gerą vasaros stovyklą 
dukrai. Gal kartais yra stovyklų 
su lietuvišku turiniu? Jos dukra 
"ketvirtis lietuvaitės", ir motinai 
atrodo, kad dukrai būtų verta 
susipažinti su ta lietuviška ket
virtini. 

Paminėjau, kad tokia stovykla 
veikia jau dešimtį metų. 
. Moteris sukluso, bet jos dėme
sys tuoj atslūgo: "Visos stovyklos, 
kurios kuo nors specializuojasi, 
nežmoniškai brangios". Pasakiau, 
kiek kainuoja savaitė Neringoj. 
Moteris pažiūrėjo klausiamai į 
mane: "Man pasigirdo, kad ta 
stovykla kainuoja 60 dol. į savai
tę?" Užtikrinu, kad taip ir yra. 
Ji dar tą patį vakarą man paskam
bino sužinoti Neringos stovyklos 
adresą. 

Tada ir dingtelėjo man, kad va, 
būti lietuviu ar lietuvių kilmės 
yra "naudinga". Ir kodėl neat
kreipti šeimų dėmesio į pinigais 
apskaičiuojamą naudą, jeigu iš 
to bus ir lietuviškam reikalui ge
rai? 

Prileiskim, kad amerikiečiai tė
vai pasirenka stovyklą su lietu
višku turiniu labiausiai todėl, kad 
kaina tokia prieinama. Jie jaus 
prielankumą lietuviams jau vien 
už tai. Atsiveria galimybės juos 
gal ir daugiau sudominti. 

O jų vaikai, stovyklaudami Ne
ringoj, susipažins su lietuviškais 
Teikalais jau daug artimiau. Yra 
vaikų, kurie stovyklauja metai iš 
metų. Kas žino, gal tarp tų 
vaikų bręsta ne vienas ameri
kietis, kuris ilgainiui bus didelė 
pagalba. 

Užtat ir nutariau atkreipti dė
mesį į šias stovyklas lietuvių kil
mės vaikams, pravedamas angliš-

PAGBOB£ SAVO VAIKĄ 
Policija Arlington Heights 

areštavo Lillian Miller, 26 m., 
kuri kaltinama drauge su savo 
vaikinu Ch. Lurie, 34 m., pagro
bę 7 m. jos sūnų, kuris gyveno 
su savo tėvu, buvusiu Lillian 
vyrų Schaumberge. Jam teis
mas buvo pavedęs vaiką augint 
L. Pagrobėjai įsibrovė į jo na
mus ir, grasindami ginklu, vai
ką išsigabeno. 

HELTUMAS — 
LENGVIAUSIOS DUJOS 

Šalčiausia natūrali tempera
tūra, bet kada atžymėta žemė
je, yra 80 laipsnių C žemiau nu
lio. Tačiau laboratorijose su
daroma daug žemesnė tempera
tūra. Pavyzdžiui, beliaus tem
peratūra yra 452 laipsnių C že
miau nulio. Taigi, hehumas yra 
lengviausios dujos, kurios savo 
svorių artimos vandeniliui. Sky
sto heli jaus temperatūra yra tik 
septyniais laipsniais aukštesnė 
už vadinamo absoliutinio nu
lio. Jm-

nepakils nuo žemės, o radijo ne- j me muziejų, 
nukonkuruos jo patobulinto tele- j K a ( J a 1 9 5 2 m ^ į s t o r i n i o £ . 
grafo ir netarnaus žmogaus » l ^ ^ ^ b u y o ^ 
zm0]imo reikalams. Atsitinka, Kad Į d e n t a s R T r u m a n a s 
išgarsėję mokslininkai dažnai at- g JJJ NauXi\us sukels revoliu-
si liepia apie naujus išradimus 
neigiamai ir juos pasmerkia. 
Ne kitokios nuomonės buvo ir 
Amerikos patentų įstaigos vedė
jas Henry L. Ellsworth, kuris 
1844 m. pareiškė, kad išradimų 
skaičius metai iš metų mažėja. 
Gal žmonija greitai susilauks, 
kad jos pažanga pasieks mirtiną 
tašką, kaip lordo W. T. Kelvin 
paskelbtoji absoliutinė tempera
tūra, pasiekusi minus 273 laipsnių 
Celsijaus, kada visos molekulės 
nustoja judėjusios. 

Nežiūrint šių pesimistinių 
minčių apie naujus išradimus ar 
atradimus, mokslinė pažanga ne
sustojo vietoje ir juda pirmyn, 
žmogų nunešusi į mėnulį, lėktu
vus atplėšusi nuo žemės ir ato
minei energijai varomiems povan
deniniams laivams nardant po 
Šiaurės ašigalio ledynais. 

Tokią kelione atliko 1958 m. 
rugpiūčio 5 d. pirmasis atomine 

ciją laivininkystėje, ypač povan
deninių laivų statyboje, kokios 
jie neregėjo savo 120 m. istorijo
je. Jis turėjo suprasti apie atomi
nę energiją, duodamas įsakymą 
numesti atominę bombą ant 
Hirosimos, kuri privertė kapitu
liuoti Japoniją. Šiandien mes visi 
esame apie ją daug girdėję ir ži
nome, kad apie 13 proc. ji mums 
teikia elektros šviesos. Bet dar ne
turime atomine energija varomo 
lėktuvo, kuris pakilęs į dangaus 
mėlynę, galėtų atsisveikinti su 
neužgęstamos lempos kuru — 
alyva. 

Amerikos laivynas dabar nau
doja apie 40 proc. atominės ener
gijos, įskaitant tris lėktuvnešius, 
8 kreiserius, o 41 povandeninia
me laive yra įrengti raketų iššo-
vimo lizdai. 

Nautilus padarė 513,550 mylių, 
daugiausia pasinėręs po vandeniu, 
savo nepaprastą kelionę po Šiau-

energija varomas povandeninis į rės ašigalio ledynais, kurios joks 
laivas Nautilus. Paniręs prie povandeninis laivas nedrįso at-
Aliaskos iškilo prie Grenlandijos likti. Šiaurės ašigalis dėl savo ne-
krantų ir, atitarnavęs 25-rius paprastai šalto klimato ir nuo
metus, paleidžiamas "pensijon". | šalumo nuo civilizuoto pasaulio 

Brangiai motinai 
A . f A. 

STASEI ŠILKAITlEHtl Lietuvoje minis, 
sūnui inž. MEČIUI ŠILKAIČIUI, Chicagos Ateitin
inkų Sendraugių valdybos pirmininkui, jo šeimai ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Chicagos Ateitininke Sendraugiu Valdyba 

A. + A. 
BRONIUI KATILIUI 

m i r u s , 
broliui KUZIUI KATILIUI su žmona VALENTINA 
nuoširdžią užuojauta reiškiame, 

Olga ir Henrikas Kačinskai 

A. f A. 
STASEI ŠILKAITIENEI mirus, 

mielas MEČY, netekus brangios motinos, mea a a m e kar
tu su Tavimi liūdesio mintyse ir maldoje guodžiame 
Tavo visą šeimą. 

FtūAt ir Ignas Labanauskai 

A,fA, 
O N A I KARIBUTEENEI mirus, 

vyrui JUOZUI KARIBUTUI ir jos seseriai JULIJAI 
ŠLAPELYTEI liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą. 

Marija ir Jurgis Gliaudžiai 
Danute ir Juozas Mitkai 
Jadvyga ir Kazys Karužai 
Birutė ir Jonas St e i kūnai 
Vanda ir Alfonsas Valavičiai 
Brone ir Ignas Medžiukai 

A. f A. 
ŠILKAITIENEI 
m i r u s , 

sūnui MEČIUI ŠILKAIČIUI, šeimai 
ir giminėms reiškiame gilią užuojau
ta. 

MARYTE ir KAZYS AMBR0ZAIČIAI 
ALGE ir ADOLFAS ŠLEŽAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . f A. 
STEFA CHARŽAUSKIENE 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą seserį ir svainę, kurios netekome 
1978 m., gegužės 2 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsi
me užmiršti. Yai gailestingas Dievas suteikia jai amži
ną ramybę. ' 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 
2 d., penktadienį, 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose ir pasimelsti už a, a. 
Stefos sielą. 

Nuliūdę: Sesuo Genė ir svainis Stepas. 

A.fA. 
JUOZUI LAURINAIČIUI mirus. 

jo žmonai JULIJAI ir kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

č= Giedros Nasyytytet-G<adauskieiiM 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainoa maflcmi ir jau
niems. Kaina 12.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METU LAIKAI 

— Sopranui m piano akompani-
jOna tS.OO 

Uina L00 

— Populiarių dainų dklaa 
Kaina $2.00 

(Jžaakymus ū ip t i : DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Str., 
Chksago, UI. 60628, Dlinojaus gyventojai prideda 5% takai}. 

Perskaitę Draugi, duokite j i kitiems pasiskaityti. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
23 14 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 60th STREET Tel. REpublic 7-1213 

II029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5flth Ave., CICERO. I I I . Tel. OLyntpic 2-1003 

V 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 30 d 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Loreta Stuldenė, gyvenan 
ti naujoj rezidencijoj Watc-
hung, N. Jersey, baigia vieno 
mėnesio tarnybą Chicagos apy
linkėje, lankydama įvairias 
Bell Telephone kompanijos įstai 
gas. L. Stukienė redaguoja Iie 
tuvos Vyčių mėnesinį žurnalą 
"Vytį". Ji savaitgalius pralei
džia su tėveliais Kaseliais Brigh 
ton Parke. Jos vyras dr. Jokū-
bsa Stukas yra profesorius Se-
ton Hali kolegijoje N. Jersey., 
yra Vliko valdybos narys ir pla 
taus masto Lietuvos Vyčių or
ganizacijos darbuotojas. 

X Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, gegužės 
4 d., ateinantį sekmadienį, vyks 
ta į Clevelandą ir dalyvaus Ciur! 
lionio ansamblio 40 metų veik
los ir dirigento kompozitoriaus 
Alfonso Mikulskio 50 metų mu
zikinio darbo sukakčių minėji
me. 

X Pr. Dielininkaičit> jaunųjų 
ateitininkų kuopos metinė šven
tė, kurioje dalyvaus buvęs 
ateitininkų federacijos vadas 
dr. P. Kisielius, prasidės iv. Mi-
šiomis 5 vai. vak. švč. M. M. Gi
mimo parapijos bažnyčioje, šeš
tadienį, gegužes 3 d. Po pamal
dų parapijos salėje bus iškil
minga dalis — priesaika, meni
niai būrelių pasirodymai ir vai-

X ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas bus sekmadienį, gegužės 
4 d., 2 vai. p. p. Onos Radaus
kienės namuose, 6223 So. Al-
bany Ave. Visos apskrities de
legatės prašomos dalyvauti. Chi 
cagos apskričiui pirmininkauja 
Marija DruktanJB. 

X Kum prof. Stasys Yla, pa
buvęs kelias dienas Chicagoje, 
dalyvavęs Ateitininkų federaci
jos tarybos posėdžiuose, operoje 
ir Vytauto Didžiojo 550 metų 
mirties sukakties minėjime, ap
lankęs gimines ir artimuosius, 
vakar išvyko atgal į Putnamą. 
Buvo apsistojęs marijonų vie
nuolyne prie "Draugo". 

X 8v. Kryžmus ligoninė ieš
ko naujų savanorių išnešioti ar 
išvežioti maistą ligoniams, gu
lintiems savo namuose. Savano
riai dirba paprastai vieną die
ną per savaitę nuo 11 vai. ryto. 
Galintieji šiam geram darbui pa 
aukoti kelias valandas prašomi 
paskambinti Mrs. Lucille Meyer 
tel. 434-6700, ext. 238. 

X Prezidento Stulginskio mi
nėjimas. Koncelebracinės šv. 
Mišios, vadovaujant vyskupui 
V. Brizgiui, gegužės 4 d Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. ryto. Aka
demija Jaunimo centre 3 vai. p. 
p. Įėjimas nemokamas, (.pr.) 

X Prezidento Stulginskio mi-
nė#me gegužės 4 d meninę 
programą atliks Balys Pakštas, 
Lmbomiras BichneviČius, Linas 
Rimkus, Vincas Vaitkevičius ir 
Emilija Pakštaitė Sakadolskie-
nė. (pr.) 

X Lietuvos gailestingųjų Se-
*erų s-gos metinės šv. Mišios 
bus atnašaujamos geg. 4 d., 
sekmad., 10 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioj? ui a a. mirusias na
res. Po pamaldų bendri pusry
čiai su šeimos nariais Jaunimo 
centro kavinėje. Prašome daly
vauti pamaldose ir pusryčiuose. 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA-

SKOLOS duodamos maiais m>-
p—iriais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savmga. 2212 
W«st Cermak Road — TaVsf. 
TI 7-T747 («k.) 

I A. VALSTYBĖSE 
— Madų paroda. Los Ange

les, Calif., gegužės U d., 1 vai. 
p. p. viršutinėje parapijos sa
lėje "Šatrijos Raganos" vyres
niosios skautės rengia madų 
parodą. Pelnas bus skiriamas 
bent trims skautėms, vykstan
čioms į vadovų kursus. 

— Rimtauto ir Rūtos Ane-
lauskų sūnus pakrikštytas Los 
Angeles, Calif., Marijaus Vytau
to vardu. Krikšto tėvais buvo 
Vincentas Anelauskas ir Vilija 
Mockutė-Karalienė. 

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro parap. gegužės 18 d bus kon 
firmacijos diena. Atvyksta vys 
kupas T. Shubsda. Priimančių
jų šį sakramentą netoli šimto 
jaunuolių, kurių tarpe 20 lietu
viukų. Vyskupo atvykimas pas 
lietuvius visada buvo didelė 
šventė. Konfirmacija bus su šv. 
Mišiomis, kurių metu giedos pa 
rapijos choras ir solistai. Mišių 
metu bus vartojamos abi kal
bos. Vyskupas dėvės lietuviško 
rašto albą, kurią ruošia Julija 
Šlapelytė. Ši alba bus atiduota 
vyskupui, kaip parapijos dova
na nuo priimančiųjų konfirma
ciją. Dėl vietos stokos bažny
čioje Mišiose galės dalyvauti 
tik priimančiųjų tėveliai, broliai 
ir seserys. 

— l ietuvių diena Los An
geles, Calif., įvyks birželio 22 d 
Tai tautinė ir religinė parapi
jos metinė šventė, kartojama 
nuo 1953 m. šioje šventėje da
lyvauja čikagiškiai solistai Ne-
ja Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis su rašytoju Aloyzu 
Baronu. Prie jų prisidės ir mū
sų kolonijos piano virtuoze Rai 
monda Apeikytė. Be to, į šią 
šventę atvežama dail. A. Galdi
ko paroda iš Putnamo, Conn. 
Taip pat bus vietos dailininkų 
bei mėgėjų darbų parodos. Jos 
visos vyks mokyklos klasėse ir 
apatinėje salėje. Viršutinėje sa
lėje bus duodami pietūs, bus lei 
džiami stambūs laimėjimai. 

OIDŽ. BRITANIJOJ 
— Lietuvos nepriklausomy

bės šventės proga Airijos sosti
nėje Dubline buvo iškilmingai 
užbaigta maldos už Lietuvą no-
vena. Ji tęsėsi devynis šeštadie
nius nuo gruodžio 22 d. Šia mal 
dos novena Airijos katalikai iš
reiškė savo solidarumą katali
kiškajai Lietuvai, tokiu būdu at 
siliepdami į popiežiaus Jono Pau 
liaus II kvietimą padėti perse
kiojamai Bažnyčiai Airijos ka
talikų centro direktorius advo
katas Gerardas O'Mahony pra
nešė, kad gavėnios proga į mal 
dos sąjūdį už Lietuvą įsijungė 
vienos Dublino katalikų mokyk
los mokinės — aštuoni šimtai 
mergaičių šv. Onos gimnazijoje. 
Mokines sužavėjo užsienio spau 
dos skelbiamos žinios apie Lie
tuvos jaunimo tvirtą tikėjimą 
ir drąsią kovą už religinės 
laisvės apsaugojimą. Jos taip 
pat sužinojo apie Lietuvoj pa
sklidusį gyvojo rožančiaus sąjū 
dį, kuriame dalyvauja taip pat 
ir jaunimas. Mokinės, sekdamos 
Lietuvos tikinčiųjų pavyzdžiu, 
sudarė gyvojo rožančiaus būre
lius — po penkiolika mergaičių 
kiekviename būrelyje, kurie vi
są gavėnios laikotarpį melsis už 
krikščionišką taiką Lietuvoje,, 
Airijoje ir visame pasaulyje. 

PAS LATVIUS 
— Voklemars Baumanis, žino 

mas latvių visuomenės veikėjas, 
buv. Latvijos kariuomenės majo 
ras, atšventė savo 75 metų am
žiaus sukaktį. 

— Latvių kredito draugija 
(ūlinojas latviešu federala kre 
dits sabiedriba) sėkmingai vei
kia 4148 N. Elston Ave., Cnica 
ogje ir remia latvių kultūrinius 
darbus. 

— Latvių išeivijos Teatro die 
nos ruošiamos gegužės 24-26 d 
Chicagoje. 

— Latvių baptistų dainų 
šventė, trisdešimt pirmoji iš ei* 
lės, įvyko balandžio 27 dieną, 
sekmadienį, Baptistų bažnyčios 
salėje, Oak Parke, DĮ., 820 On-
tario Ave. 

x Genovaitė (Aleksunaitė) 
Mitchel, gerai žinoma pianistė 
ir akompaniatorė koncertuose, 
yra paguldyta Christ Commu-
nity ligoninėje dėl širdies sutri
kimų. Ji ypatingai gailėjosi, 
kad negalėjo dalyvauti savo vy 
ro David Mitchel dėdės kun. A 
Valančiaus 50 m. kunigystės su 
kakties minėjime Cicero praeitą 
sekmadienį. Ji tikisi greitai grįž
ti namo į Lisle, Hl.„ kur dar tu
rės gydytis šeimos globoje. 

X Mokytojų šeimų nariai yra 
kviečiarni dalyvauti šios vasa
ros mokytojų studijų savaitėje. 
Mokytojai už kambarį ir mais
tą nieko nemoka. Jų šeimų na
riai (suaugę ir jaunimas) mo
ka Dainavoje pusę kainos (as
meniui apie 50 dol. savaitei), 
o Kennebunkporte visą vasar
vietės nustatytą kainą. Moky
tojai ir jų šeimos nariai, norin
tieji dalyvauti studijų savaitė
se, registruojasi šiuo adresu: 
JAV LB švietimo taryba P. O. 
Box 438, Beverly Shores, In
diana 46301. 

x Jaunimo centro kavinėje 
gegužės 2 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Gen. T. Daukanto ju
rų šaulių kuopa rengia vakaro
nę, kurios metu Percy vVilson 
draudimo įstaigos vicepreziden
to pareigas einąs Benediktas 
Jasaiskas pakviestas sutiko pra 
vesti pokalbį apie apdraudas ir 
atsakyti į klausimus bei duoti 
praktiškus patarimus įvairiais 
apdraudos reikalais. Chicagos 
ir apylinkės visuomenė bei šau
liai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Vakaronės metu kavut*. 

x Oeero šv. Antano parapi
joj sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas gegužės 5 d., pir
madienį, 7 v. v. Jį teiks vysk. 

IV. Brizgys, 

A 
% 

f? m^% ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plaoas. Medžiaga siusti: 3306 W. 65th Place, Chkago, EL 60629 

Partizano kapas. Piešė Saule Brakauskaite, Dariaus - Girėno lit. mokyklos 
mokine. "T&v. Žvaigždutės" piešinių konkurse laimėjusi I vietą. 

X lietuviškų knygų išparda
vimo proga "Drauge" pasinau
dodami, už didesnę sumą užsi
sakė: Antonetė Neinienė (Ga-
ry), A. Braškys ir Smolinskis 
(Kanadoje), Jonas Valhikonis 

| ir S. Jasutis (Kalifornijoje), L. 
Banis ir Živilė Vaitkienė (0-
hio), A. Cesonis (New Yorke), 
V. Bernotas (Connecticute), 
Juozas Totoraitis (Colorado), J. 
Saulėnas (N. Providence), A-
pol. Varnelis (Dovagiac). Kny
gos jiems buvo išsiųstos paštu. 

x Vita M. Norvilaitė, detroi-
tiškė, prie prenumeratos mokės 
čio pridėjo 12 dolerių auką. Dė
kojame. 

X SoL Stasys Baras ir soL 
Jonas Varnelis giedos koncele-
bracinėse šv. Mišiose, kurios 
bus gegužės 4 d, sekmadienį, 
10:30 vai. Švč. M. Marijos Gi
mimo par. bažnyčioje už Nepr. 
Lietuvos prezidentą a a. Alek
sandrą Stulginskį. Jiems akom
panuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Šv. Mišioms vadovaus vysk. V. 
.Brizgys, koncelebruojant apie 
dešimčiai kunigu. 

X Antanas Iitrtkevičrus, 
VVindsor, Conn., padėkojo už ka 
lendorių, korteles, atnaujino 
prenumeratą ir atsiuntė 10 dol 
auką. Labai ačiū. 

x Petras M. Staras, VVorces-
ter, Mass., parėmė mūsų spau
dos darbus auka. Ačiū. 

x Bronius Kruopis, So. Bos
ton Mass., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo didesnę auką. 
Dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: 7 doL — 
Julija Šidlauskienė; 4 doL — 
V. Rajeckas; po 2 doL — V. 
Radinas. Visiems dėkojame. 

x Aukų po 5 dol: atsiuntė: 
Vladas Simutis, J. Bacevičius, J. 
Didžbalis; po 2 dol. aukojo: 
Alf. Kepenis. Elmira Blynienė, 
P. Čerkauskas, Ačiū. 

PIEŠINIŲ KONKURSO 
REZULTATAI 

1980 m vasario 6 d Tėvynės 
Žvaigždutė paskelbė patriotinio 
turinio piešinių konkursą. Pieši 
niams patikrinti buvo sudaryta 
komisija, kurion įėjo Diana Kaz
lauskienė, Rima Valiulytė ir 
Rūta Galinaitienė. 

Pirmai vietai buvo atrinktas 
piešinys "Partizano kapas", ku
rį piešė Erika-Saulė Brakaus-
kaitė, kuri lanko Dariaus Girė
no lit. mokyklą. Jai skirta 25 
dol. 

Antrai vietai — piešinys "Vy
tautas Žalgirio mūšyje". Jį pie
šė Ranka-Raimondas Liakaus-
kaa iš Hamiltono, Kanadoje. 
Jam skirta 20 dol. 

Trečiai vietai — piešinys "Ka 
reiviai mūšyje". Jį piešė Vėjas 
Liulevičius, Marąuette Parko 
lit, m-los mokinys. Jam skirta 
15 dol. 

Ketvirtai vietai 
"Partizanas, kuris 

žias dainas, bet būna ir kalbėto
jų, kurie kartais būna labai nuo 
bodus. Man labiausiai patinka 
dainų ir šokių muzika. Man ne
patinka, kai duoda daug rekla 
mų, nors jos ir reikalingos už
mokėti už programą. 

Mes ne visą laiką galime la
bai aiškiai girdėti Aš norėčiau, 
kad Petras Petrutis praneštų, 
kur yra geriau slidinėti. 

Daiva Dambrauskaitė, 
Dariaus Girėno lit. mokykla. 
6 ak. Gyv. Beverly Shores. 

VELYKŲ ATOSTOGOS 

žėm margučius ir valgėm ska
niai tetos paruoštus pietus. Po 
Velykų aš ir močiutė skridom 
atgal į Chicagą. Chicagoje aš 
dar gavau saldainių ir dovanų. 

Mano Velykos buvo labai 
geros ir linksmos. 

E. Valkiūnatiė, 
Kr. Donelaičio m-los JV sk. m. 

VELYKŲ ATOSTOGOS 
Šeštadienį prieš Velykas mes 

dažėm, skutinėjom ir marginom 
su vašku kiaušinius. Mama ir 
tėtė sunkiai dirbo virtuvėje, 
ruošdami maistą Velykoms. 
Reikėjo piaustyti agurkų, buro
kėlių ir bulvių vinegretui (miš
rainei). Didįjį Šeštadienį atva
žiavo mūsų giminės iš Detroito. 
Velykų rytą važiavom į Prisikė 
limo Mišias. Važiuojant namo, 
tėvas giminėms parodė truputį 
Clevelando. Pusryčius valgėme 
pas tėvukus. Po kiek laiko mū
sų brolis nuvežė mus, vaikus, 
namo. Jonas ir Saulius kieme 
paslėpė margučius, o mes turė
jome juos surasti. Vakare buvo 
linksma ir saldžiai užmigau. — 

Auksė Bankaitytė, 
Šv. Kazimiero lit. mokykla Cle-
velande 

GALVOSŪKIŲ NR 27 
ATSAKYMAI 

Ritonė Jotvingytė 

BUS PAVASARIS 
Bus pavasaris, bus pievos 
Ir bus pienės lyg medus, 
Sniegą, salų' ir ledus 
Kai i sodus paskui žiemą, 
Atplasnos įkaitę vėjai. 

Atplasnos, linguosis ir supsis, 
Suoks kregždutės ties lizdais, 
Saulės langą debesėliai 
Numazgos šiltais lašais. 

Bus pavasaris, bus pievos 
Ir bus pienės lyg medus, 
Kai į sodą paskui žiemą, 
Sniegą, šaltį ir ledus 
Atplasnos įkaitę vėjai. 

iiiiiiiimmmttuimiiininiiinimimiiit 
GALVOSŪKIAI NR. 80 
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I Paukštį iš plunksnų pažin-

I I 

i i i 
SI . 

H atostogas aš ir 
močiutė skridom į New Yorką 
pas savo gimines. 

Aš keletą dienų praleidau su 
savo teta (mano močiutės se
suo), bet daugiausia buvau su 
savo pussesere pas dėdę. Aš ten 
labai gerai praleidau laiką. Mes 
važiavom į New Yorko miestą, 

(Žiūrėkite brėžinį). Padėkite 
ant stalo 24 vienodo ilgumo pa
galiukus ir iš jų sudėkite 9 kva
dratus, kaip parodyta brėžinyje. 
Paskiau nuimkite 8 pagaliukus, 
kad liktų du kvadratai. (5 taš
kai) — — —-

jį Radio City pamatyti velyki-
— piešinys j n c programą, AŠ ir Viktorija 

kovojo uz; (mano pusseserė) smagiai ir 
Lietuvos laisvę", piešė Ąžuolas-1 jmksmai atostogavom. Mes vie-
Tauras Bublys iš Clevelando. 

n žiūrėkite brėšmį 
m Buvo pilnai suredaguota 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
deklaracija, bet nepasirašyta. 
Dokumentas buvo atspausdin
tas dokumentiniame popieriuje 
ir 1776 m. rugpiūčio mėn. 2 d 
buvo pasirašytas, bet jame 
trūko šešių parašų. 

IV Pirmame medyje buvo 18 
paukščių, antrame medyje — 
10 ir trečiame — 8. 

V Komjaunimas yra komu-

Jam skirta 10 dol. 
Penktai vietai piešinys "Par 

tizano kapas lietuviškoje vieto
je". Piešė Raganėlė — Vija Bub 
lyte iš Cevelaado. Jai skirta 5 
dol. 

Pinigai tuojau bus pasiųsti 
paštu. Tėvynės Žvaigždutė svei 
kiną laimėtojus. Taip pat dėko
ja ir tiems, kurie nepateko į lai 
mėtojų sąrašą. 

Redaktorius 

PADĖKA 
Tėvynes Žvaigždutė iš lietu

vių fondo konkursams gavo 300 
doL. Visų bendradarbių vardu 
nuoširdi padėka Lietuvių fondo 
vadovybei. Redaktorius 

MARGUČIŲ KONKURSAS 
baigiasi gegužės mėnesio 1 
dieną. Kas dar nebaigė nupieš
ti margučių piešinių, paskubė
kite. Toliau gyvenantiems lei
džiama vieną savaitę ilgiau už
tęsti. Premijos bus tokios: I 
— 30 dol., U — 25 dol., JU — 
20 doL, IV — 15 dol., V — 10 
doL 

Galvosūkių konkursas bai
giasi gegužės mėn. pabaigoje. 
Pasistenkite gauti daugiau tas- į 
kų, ypač tie, kurie yra atsilikę. Į 

Redaktorkn 

MARGUČIO PROGRAMA 
Margučio radijo programa 

mane kasdieną prikelia septintą) 
valandą ryto. Aš dar norėčiau Į 
ilgiau pamiegoti. Kartais pro- \ 

Į gramo je groja u* dainuoja gra- Į 

nistinio jaunimo organizacija, 
ną dieną ėjome į kiną, kitą die R u s a i prievarta verčia Lietu-
ną čiuožti su ratukais, bet mes v o s jaunimą į šią organizaciją 
daugiausia žaidėme. [įstoti. Tos organizacijos nariai 

Velykoms aš gavau daug sal- j turi būti netikintys. Kurie slap 
dainių. Velykų rytą mūsų tetos | tai tiki, tuos persekioja. Kom-

ooo 
o ? o o 

visa šeima atvažiavo pas dėdę \ 
valgyti Velykų pietų. Mes dau-

jaunuoliai yra verčiami taršan
ti okupantams. 

(Žiūrėkite brėžinį). Cia mato
te 6 pinigėlius, kurie Išdėstyti 
neproporcingai (4 ir 3) . Perkel
kite vieną pinigėlį taip, kad 
abiejose eilėse būtų po keturis 
pinigėlius (5 taškai) 

m 
Paaiškinkite, ką reiškia žo

dis "kapituliacija" (5 taškai) 
TV 

Į brūkšnelių vietas įrašykite 
raides, kurios sudarytų žodžius 
pagal duotas reikšmes. Visi žo
džiai prasideda ir baigiasi ta 
pačia raide. Už gerai atliktą 
darbą gausite (10 taškų). 

L Jokio pyk
čio neturiu, tai nepykit, jei du
riu. 

2. Tai istori
ja.. Tai menas, nuostabus, bet, 
oi, koks senas! — — 

3. Nuriedėjau, 
nebraukta, aš sūri, gaili, karš
ta... 

4. Visas lan
kas mano sesių: mano sesių 
geltonkasių. 

5. Matote, pri
merktas ąsotis! — Nors ru
duo — kviečiu Šypsotis! 

— Atsiuntė Vija Bubiyt* 
V 

Dviejų skaičių suma yra 330. 
Kai didesniam skaičiui iš deši
nės nubrauksim nulį, skaičiai 
bus lygūs. Raskite tuos skai
čius. (5 taškai). 

SUDftTIS 

Pie*# Ra** Sutkuti. bemerto "UUimnio" l i t tD-!o» -*! Ua«4t mokiiV 

Mokytoja: — Jonai, jei ta 
turi tris obuolius ir vieną suval
gai, kiek tada i i viso ta tari 
obuolių? 

Jonas: — Tris obuolius. 
Mokytoja: — Tris? Kaip su

prasti? 
Jonas: — Taip. Du rankoje ir 

rienas pūva. 


