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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
Vilnius. Prienų vid. mokyk

los mokyt. V. Žemaitienė birže
lio 25 d. išdavė mok. Marytei 
Kazlauskaitei charakteristiką, I lyvavo, 
kurioje buvo parašyta "Giliai Į Vilnių. 

kia?" Studentai, nešę velionio 
karstą, teatnešė tiktai į bažny
čią, o toliau laidotuvėse nebeda-

— juos išvežė atgal į 
Nors jie buvo alkani 

tikinti". Jaunuolė liepos 2 d. j (nieko nevalgę iš pat ryto), ta 
nuvežė dokumentus į Vilniaus į eiau prodekanė neleido net pa-
Prekybos mokyklą (Žirmūnų g. \ valgyti pas velionio tėvus, ku-
143). Liepos 10 d. buvo man- į rių sodyba buvo pakeliui ir ne-
datinė komisija, susidedanti iš būtų sugaišę daug laiko. Nega-
6 žmonių. Viena komisijos na-1 na to, prodekanė V. Montvilienė 

įspėjo ir fotografą nefotogra
fuoti prie bažnyčios durų, ku
nigui pasitinkant numirėlį, kad 
ko gero į nuotrauką nepatektų 
studentai! Kartu su ja į Vilnių 
išvyko ir dėstytojas. 

Esą prodekanė V. Montvilie 

rė, paėmus dokumentus, tarė: 
"Dar tris metus paūgėk prie 
bažnyčios, tai gal susiprotėsi, 
tada atvažiavusi pas mus galė
si įstoti". 

• 
Utena. 1979 m. kovo 1 d. Bi-

liakiemio kapinėse buvo laidoja-1 nė skambinusi į Vilniaus Komu-
mas 19 metų tragiškai žuvęsi nistų partijos komitetą dėl lai-
studentas Mindaugas Jauniškis, j dotuvių ir šis ją pasiuntęs su ne-
11 vai. iš Vilniaus atvažiavo in- j įprasta misija į laidotuves, 
žinierinio statybos instituto į • 
(VISI) velionio kursas ir jo j Kybartai. Rugpiūčio 30 d. 
brolio didelis draugų būrys j Kybartų vid. m-loje pedagogų 
(apie 50 asmenų). Dalyvavo ir j tarybos posėdyje rusų kalbos 
vietinio instituto dėstytojas.\ mokyt. Kazlauskienė isteriškai 
Lengvąja automašina pribuvo reikalavo imtis administracinių 
ir instituto prodekanė Vidaj priemonių, kad būtų sutvarky-
Montvilienė (buvusi Kazlauskie- tas Kybartų klebonas kun. Si-
nė) ir uždraudė studentams da- gitas Tamkevičius, nes jam 
lyvauti pamaldose bažnyčioje, i esant visiškai neįmanomas ate-
sakydama: "Ar jūs norite, pa- istinis darbas, 
siklausyti, kaip ten bobos kar- (Bus daujriau) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Netoli Pietų Korėjos kran
tų įvyko korėjiečių karo laivų 
susišaudymas. Iš abiejų pusių 
buvo pasirodę ir karo lėktuvai. 
Pietiečiams pavyko nuskandinti 
Šiaurės Korėjos atsiųstą šnipų 
laivą, žuvo 8 jūreiviai. 

— Libija kreipėsi į savo są
jungininkus: Siriją, Alžirą ir 
Pietų Jemeną, kviesdama susi
rinkti ir svarstyti Egipto pla
nuojamą prieš Libiją karą. Pa
kviesta ir Palestinos Laisvinimo 
organizacija. 

— Neapolio arkivyskupas 
kadinolas Corrado Urzi suspen-

į davo kunigą Franco Brescia, 
kuris, nežiūrėdamas Vatikano 
draudimo, išstatė kandidatūrą į 

RUSŲ IMPERIJOJE 
TROKŠTA MAISTO 

Propaganda įrodinėja - Vakaruose dar blogiau 
Maskva. — Žinios apie dar

bininkų nerimavimą ir streikus 
Gorkio mieste ir Togliatti au
tomobilių įmonėje atkreipė už
sienio korespondentų dėmesį į 
sovietų ekonominius sunkumus. 
Patys sovietų piliečiai neslepia, 
kad maisto tiekimas, ypač ma
žesniuose provincijos miestuose, 
yra dar blogesnėje padėtyje, ne
gu paprastai. Kremliaus parei
gūnai deda visas pastangas gra
žiai pasirodyti Maskvoje ir ki
tuose Olimpiados miestuose: 
Taline, Leningrade, Minske ir 

matyti, kaip jos reklamuojamos 
per televiziją: koks tai puikus 
atradimas — aiškino jas par
duodančios firmos atstovas, ro
dydamas, ką su jomis reikia da
ryti... Kitoje reklaminėje laido
je išsijuosę gyrė geležinę kros
nelę, kuri nebrangiai kainuoja, 
mažai malkų naudoja ir gerai 
šildo... Reklaminiuose žurna
luose pasirodė madingiausių 
minkštų storų chalatų pavyz
džiai. Juose, girdi, nesalta ir 
gali priiminėti svečius.... 

Ką padarysi, kai federalinė 
Kijeve. Tačiau kitur jaučiamas | vyriausybė uždraudė butus kū-

Trumpas žvilgsnis 
i Ramsey Clarką 

! 

mėjo komunistų partijos sąraše 
— Princetono Religinių Ty

rimų centras paskelbė, kad 
Amerikoje auga katalikų skai
čius. Jų 1947 m. buvo 20 nuoš. 
visų suaugusių amerikiečių, o 
dabar katalikų yra 29 nuoš. 

— Windsoro kunigaikštienė, 
dėl kurios britų karalius Edwar-
das 1936 m. atsisakė sosto, bir-

•>. . . _ želio 19 d.,šventė 84 metų su-
PreZ1dentas Cartens su žmona Rosalyn ir dukrele Amy apžiūrėjo Romėnų į k a k t į J o s sekretorė pasakė, 

Į kad kunigaikštienė per silpna 
j rengti balių. 

— Penktadienį Irako gyvento 

Neapolio miesto tarybą ir lai-j didelis mėsos ir pieno produk-1 renti šilčiau, kaip 18 laipsnių' 
tų trūkumas. 

Valdžia stengiasi, kad mėsos 
gautų didesnių įmonių valgyk
los, tačiau mėsinėse jos vis ma
žiau. Sovietų Sąjungos miestai 
yra suskirstyti į kategorijas nuo 
A iki D. Pirmai kategorijai 
priklauso didieji miestai, kaip 
Maskva, Leningradas, atskirų 
respublikų sostinės. Joms tieki-

Kada sovietų imperijos gy
ventojas kenčia šaltį, rūpinasi 
malkomis, durpėmis ir anglimis, 
jam daug lengviau, kai paskai
to spaudoje, kad šąla ne jis vie
nas. 

Forumo griuvėsius Romoje. Fone matomos Veneros šventyklos kolonos. 

Dar neaišku, ar jis bus teisiamas 
New Yorkas. — Buvęs vai-1 jęs, kaip nuomonę keičiąs poli-

stybės prokuroras Ramsey : tikas. Būdamas prokuroru jis 
Gark (teisingumo ministeris) kėlė bylą dr. Benjamin Spock ir 
sukėlė nemažą kontroversiją,' kitiems demonstravusiems prieš' rie bus pristatyti per ateinan-
vadovaudamas 10 amerikiečių : Vietnamo karą, buvo įsivėlęs į I čius dvejus metus. Nuo 1976 m. 
delegacijai į Teheraną. Jis da- : vyriausybės kritikų ir disidentų Marokas veda karą Vakarinėje 
lyvavo Irano sukviestoje kon- sekimą, jis gindavo prezidento | Sacharoje, kuri iki 1975 m. bu 

MAROKAS GINA 
VAKARŲ SACHARĄ 

Laikinas sprendimas 
Washingtonas. — Imigraci-

mas yra geresnis. Daugiau pro- I j o g d e p a r tamentas paskelbė, jog 
dūktų gauna ir vadinami "hero- | n a u j i e j į a t e i v i a i g K u b o s i r 

jų miestai", tačiau tūkstančiai I H a į į į g a u n a šešių mėnesių "pa
mažu provincijos miestų kenčia : r o l c„ i r j j e g a iės pasilikti Ame-
maisto stoką. Iš kaimų žmonės • r i k o j e tačiau jų teisės suvaržy-

jai rinko naują parlamentą, ku- j b r a u n a s i j miestus, jų gyventojų | įgB ^ k a d n e visos federali-
rio nebuvo nuo 1958 m. Kaimy- Į g ^ g į ^ a u g a , tačiau maisto 
ninio Irano radijas paskelbė į p r o d u k t ų tiekimas paskutiniu 
ajatoios Khomeinio raginimą 
nuversti Irako vyriausybę. 

— Kinijos žinių agentūra 
piktai pasmerkė Washingtono 

Taivanui 

vertės ginklų: 
helikopterii 

PVg karo lėktuvų, 
r šarvuočių, ku-

vo žinoma kaip Ispanų Sachara. 
Ispanijai staiga pasitraukus iš 

ferencijoje. kurios tikslas buvo Johnsono Vietnamo karo politi-
pasmerkti Ameriką už jos kiši- ; ką, tačiau, praėjus keliems mė-
mąsi į Irano reikalus. Dabar- nėšiams, jau gyrė disidentus ir | šios kolonijos, ji teko Marokui ir 
tinis valstybės prokuroras Ci- jungėsi prie jų. Ironiška, kad 
viletti svarsto, ar kelti Clarkui' su Clarku į Iraną keliavo ir 
bylą. Jis keliavo Iranan. nežiū- John Gerassi. kuriam Clarkas. 
rėdamas prezidento Carterio I būdamas prokuroru, buvo iškė-
uždraudimo. Jam gresia baudai lęs bylą už keliavimą į šiaurės 
50,000 dol. ir 10 metų kalėjimo.: Vietnamą. 
Teisininkai tvirtina, kad jam ga- j Clark, 6 pėdų 3 colių ūgio, yra 
Ii būti taikomas International j mirusio Aukščiausiojo Teismo 
Emergency Economic Powers, teisėjo Tom Clark sūnus, gimęs 

1927 m. Po tarnybos marinų 

Brazilijos vyriausybė pa-

Vei pradėjo gauti JAV-biu ginkit; 
Rabatas. - P o ilgesnės per-. Marokui šis karas nemažai! nutarimą P a ^ o t į 

traukos, JAV kongresas sutiko kainuoja, tačiau nei karalius naujų ginklų. Tokia pre*yw 
pasiųsti Marokui 230 mil. dol. | nei jo 115.000 vyrų kariuomenė apsunkina Amerikos - Kinijos 

negalvoja pasitraukti iš Sacha- santykius, 
ros. Karalius Hassanas pasą- agentūra. 
kė amerikiečiams, kad jis ko- , , . , - , T, s. 
munistams neperleis nė vieno skelbė kaltinimus katalikų Baz-
colio Maroko istorinės teritori- nyčios vadams, kūne pardavę 
i o s ! didelius žemės plotus dvanmn-
" JAV ambasadorius Maroke! kams, kurie išvarė mažažemius, 
Angier Biddle Duke ragina ka- i paliko juos be pragyvenimo sal-
ralių Hassaną tartis su kaimy-: tinių. Bažnyčios sluoksniai pa-

Mauretanijai, kuri prasidėjus I niniu Alžiru. nes šis karas Wa- reiškė, kad J * ™ " ^ u t 
Sacharos gyventojų sukilimui, shingtono akimis "neįmanomas P 0 P ™ / 0 ; ™ ^ " ? 
pasitraukė iš savo dalies, kurią laimėti", tačiau karalius nelin- vizitą bando diskredituoti pa 
irgi nasiėmė Marokas. į kęs užleisti Sacharos komunis-. žangiuosius ^ ^ P ^ -

Sachara turtinga fosfato ka- į tiniam Polisario, nes tuomet: - Filipinuose suimta 25 as-
syklomis. tačiau šiais žemės tur. j Marokas bus apsuptas revoliu- menys. jų tarpe » u v ^ e ™ \ 
tais Marokas dar nespėjo pasi- j cinių vyriausybių ne tik iš rytų, rius, už sąmokslą nuversti prezi 
naudoti, nes sukilėliai, pasivadi- j bet ir iš pietų. 
nę Polisario, siekia šiose žemė-

laiku sumažėjo. Žmonės kalba, 
kad prieš kokio aukšto Krem
liaus viršininko vizitą, krautu
vėse atsiranda daugiau prekių, 
tačiau vizitui pasibaigus, iš
nyksta. Nurodomas Tūlos mies-

. . . . _-__ to pavyzdys, čia 1976 m. lan-
pareiškė Xmhua į ^ B r e ž n e v a g S a v 0 k a l b o j e 

jis pasakė girdėjęs skundų, kad 
Tūloje trūksta maisto. Išbaręs 

nės šalpos ir paramos progra
mos jiems bus taikomos. Jie 
galės naudotis Medicaid ir šal
pos programa, kurią finansuoja 
federalinė ir valstijų vyriausy
bės. 

Miami mieste daug naujų 
ateivių neturi sponsorių, gyve
na be darbų, be butų. šalpos or
ganizacijų remiami. Jiems mies. 
tas leido miegoti futbolo stadi-
jone, tačiau jie turės pasiša-

diplomą Chicagos universitete. 
Kurį laiką jis dirbo Dalias ad-

Act. 
da rko kritikai nurodo, kad 

prezidento uždraudimo reikia 
arba laikytis, arba jį atšaukti. 
Senatorius Robert Dole kalbė
jo: "Jei prezidentas gali pasa
kyti sportininkams, kurie nori 
dalyvauti olimpiadoje, kad jie 
negali važiuoti į Maskvą, jei jis 
gali pasakyti įkaitų šeimoms, 
kad jos negali vykti į Iraną, tai 
man atrodo, kad ir Ramsey 
Gark neturėtų laužyti įstaty
mo, kurį prezidentas paskelbė 
balandžio 17 d." 

Clarko gynėjai, jų tarpe ir 
Amerikos Civilinių Laisvių uni
ja, sako, kad vadinamasis Lo-
gan Act. priimtas 1799 m., yra 
vienas daugiausia atgyvenusių 
JAV įstatymų. Jis buvo panau
dotas visoje istorijoje tik vieną 
sykį, — 1861 m. Amerikiečio 
teisė keliauti yra konstituci
jos garantuota ir negali būti 1 rinkimuose sumuštas Jacob 
varžoma, išskyrus karo atvejį. Į Javits. Po dviejų metų jis vėl 
Vyriausybė turi gerbti piliečių į kandidatavo, tačiau jį nugalėjo 
teisę kalbėti, nežiūrint, ar na- j Daniel Patrick Moynihan ir net 
mie. ar užsieniuose, nors jis kai-' Bella Abzug. Negalėdamas rin-
ba. nukrypdamas nuo vyriau-' kimų keliu patekti į politinę 
sybės linijos ir su ja nesutikda- i viešumą, Clark tapo savanorišku 
mas, pareiškė Ira Glasser, Civi-; JAV atstovu tarptautinėje kon-
linių Teisių unijos pirmininkas.: ferencijoje. kuri išėjo smerkti 

Ramsey Clark yra pasižymė- Amerikos. 

se įsteigti "Sacharos Arabų1 

korpuse, jis baigė istoriją Texas I Demokratinę respubliką". Suki-
universitete. po to gavo teisių lėlius remia ginklais Alžiras ir 

Libija. 
Neseniai Maroke lankėsi ame-

vokatų firmoje ir buvo pakvies. I rikiečių užsienio politikos ko
tas prezidento Kennedžio pro- į miteto de'egacija. Karalius Has-
kuroro asistentu. Prezidentas Į sanas pareiškė jai, kad Polisario 

Sovietai "pagydė" 
nepaklusnia kunigą 
Maskva. — Penktadienį Mas

kvos televizijoje pasirodė 

dentą Marcos. Dar 8 ieškomi. 

vystyti bendrą strategiją prieš 
sovietų kišimąsi į Afganistano 
reikalus. Dar neaišku ar ši in
vazija yra tik įžanga į kitus so
vietų žygius, tačiau ši okupaci
ja sudaro vis didėjančią grėsmę 

vargęs. drebantis populiarus I gretimų šalių nepriklausomybei 
ortodoksų kunigas Dimitri Dud- i r gyvybiniai svarbiems jūrų ke-

vietinius pareigūnus, Brežnevas j ̂  i k į rugpiūčio 15 d., kad 
pakėlė Tūlą į "herojų miestą", j MiarTl į Dolfinų klubas pradeda 
Po to produktų tiekimas page-

su-

Johnsonas, senas jo tėvo bičiu
lis, paskyrė Clarką prokuroru 
1967 m. Savo tarnybos pradžio
je jis skatino policijos jėgų, 
kalėjimų, teismų stiprinimą, 
tačiau vėliau ėmė varžyti fede- j siauri į Persų jūrą ir Maroką, 

yra tik Sovietų Sąjungos agen
tai. Sovietai jau seniai planuo
ja pagrobti tris strateginius 

ko, 58 metų amžiaus, kuris bu
vo suimtas sausio 15 d. Jo suė-

liams, pareiškė prezidentas. 
Vyriausybės sluoksniai ati-

„ r - D -- __ mimas sukėlė protestus j * * " Į dengė, kad per pirmus keturis 
pasauUo taškus: įplaukimą į I v o s disidentų tarpe ir užsienio: g. m e t ų mėnesius Amerikos 
Raudonąją jurą, Hormuzo są-

ralinių teisingumo valdininkų 
darbą, kovojo prieš mirties 
bausmę, aktyviai veikė už gin
klų kontrolę, uoliai vykdė mo
kyklų desegregaciją. tapo radi
kaliu liberalu. 

Ramsey Clark keliskart ban
dė išeiti į politiką. Jis kandida
tavo New Yorke į JAV senatą, 
laimėjo demokratų pirminius 
rinkimus 1974 m., tačiau buvo 

iš kur jie galėtų kontroliuoti 
Gibraltaro sąsiaurį ir visą Vi
duržemio jūrą, pareiškė kara
lius Hassanas. 

Maroko štabo viršininkas 
pulk. Abdelazis Benami pasakė 
užsienio korespondentams, kad 
labai dažnai kovose žuvę "Poli
sario" kariai yra visai ne ara
bai. Pačių Sacharos sukilėlių 
yra apie 800, tačiau dides-

j niems puolimams jie gauna iki 
4.000 kareivių, kurie samdomi 
kaimyniniuose kraštuose. Sa
charos klajokliai niekad neiš
moktų naudoti ginklų, kuriuos 
naudoja Polisario, pasakė pulk. 
Benami. Jie turi sovietų rakė-1 Italijos prezidento Pertini šu
tų, modernių minosvaidžių, visus ; rengtą banketą. Prezidentas ra-
geriausius Varšuvos pakto gin- į gino Vakarų sąjungininkus sū

rėjo. Politbiuro narys kandida
tas Michail Solomencev neseniai 
lankėsi Sibire, Tomsko mieste. 
Savo kalboje jis irgi užsiminė 
apie maisto trūkumus. Mask
vos universiteto profesorius ra
šė gegužės 24 d. "Pravdoje", 
kad maisto trūkumai pasireiškia 
visoje tėvynėje. Koresponden
tai sako, kad dėl anglių, gele
žies, plieno ar popieriaus stokos 
kaltinami pareigūnai, atskiri 
komitetai, o dėl maisto stokos 
paprastai kaltas oras. 

Sovietų propagandai tenka 
sunkus uždavinys aiškinti skai
tytojams, kodėl nėra mėsos, 
sviesto, grietinės ar sūrio. Daug 
mieliau propagandistai griebia
si įrodinėti, kad kitose šalyse 
yra daug blogiau. Amerikoje 
apsilankę sovietų žurnalistai 
pasakoja, kaip labai pasunkėjo 
amerikiečių gyvenimas, kiek 
daug pabrango gazolinas. Vil
niaus "Tiesa'' rašo: "Amerikie
tis vėl "atrado" malkas. Teko 

Pietų Afrikoje 
Johannesburg. — Retų Afri-

spaudoje. Dudko apgailestavo I p r e k y ba su Sovietų Sąjunga nu 
savo veiklą prieš sovietų siste-: k r i t o i k i 595 5 mji. dol. Pernai 
mą. atsiprašė liaudies, kuriai jis \ p e r ^ p a t į iaįką ji siekė 870 
nusikaltęs. Jis pripažino, kad jo m i l d o i Didelę šio nukritimo 
knygos ir straipsniai, jo pa- d a ų S U ( j a r o javų sustabdymas. 
mokslai nebuvo kova prieš ate- 2 e m es ūkio departamento 
izmą. bet — kova prieš sovieti- pareįgūnai, sakoma, netyčia ati-
nę sistemą. Jį raginę, o vėliau I d e n g e , jog tarptautiniai javų j 
jo veiklai vadovavę užsienio -&&£ gavo pritarimą ekspor- į kog juodųjų riaušės, deginimai 
agentai. Jų raginamas jis šmei- j t u o t i kviečius ir kitus javus į i persimetė iš Cape Town prie-

Sovietų Sąjungą, jei tie javai I miesčių į kelis kitus miestus, 
auginti ne Amerikoje. Tarptau- į Nitengahe mieste yra svarbūs 
tinės bendrovės, kaip Cargill Į automobilių fabrikai, kurių dar
ine, gali supirkti užsieniuose ; bininkai paskelbė streiką, reika-
grūdus ir juos parduoti sovie- įaudami didesnių atlyginimų, 
tams, o užsieniams nugabenti 
Amerikos grūdų. Šią žinią pa
tvirtino Minneapolis Tribūne. 

žęs tėvynę, agitavęs prieš vy
riausybę. 

Dudko jau anksčiau yra 8 
metus kalėjęs "gulaguose". 

Javu pirkliai 
eksportuoja toliau 

Roma. — Prezidentas Carte-
ris pasakė kalbą per jo garbei 

sezono žaidimus. 

Musulmonij. planas 
padėti afganams 

Ženeva. — Musulmonų šalių 
konferencijos išrinkta komisija, 
kurioje yra ir Irano užsienio rei
kalų ministeris Ghotbzadeh, 
kvietė konferenciją, kurioje da
lyvautų Afganistano vyriausy
bės atstovai ir laisvės kovotojų 
grupės. Afganistanas šį pasiū
lymą atmetė. Sovietų "Tass" 
agentūra skelbė, kad Karmalo 
vyriausybė nesės prie vieno sta
lo su "banditais". 

Šveicarijoje korespondentų 
klausiamas, Irano ministeris pa
sakė, jog bus sudarytas planas, 
kaip geriau padėti afganų lais
vės kovotojams. Iranas irgi pa
siryžęs padėti afganams, nes 
Iranas negali toleruoti sovietų 
kareivių Afganistane. 

Iš Pakistano pranešama, kad 
ten pabėgo Afganistano krepši
nio rinktinės septyni sportinin
kai, kurie turėjo dalyvauti Mas
kvos olimpiniuose žaidimuose. 
Komandos kapitonas Karim Dad 
Khan pareiškė spaudai, kad Af
ganistano žmonės nekenčia ru
sų ir veda heroišką kovą prieš 
okupantų terorą. 

Vyriausybė pasiuntė įmonių 
užimti kariuomenės dalinius. 
Užsienio korespondentai neįlei-

Zinia sukėlė pasipiktinimą Ame. I džiami j spalvotųjų miestus, ta-
rikos ūkininkų organizacijose, čiau pranešama, kad ligoninės 
kurios sako, kad paskelbtas boi-1 pilnos sužeistų, o žuvusių skai-

klus. derinti savo" skirtumus ir i*. I tik — Amerikos ūkininką. 
kotas nenuskriaudžia sovietų, o čiai didesni, negu valdžios šalti

niai skelbia 
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LIETUVIAI CMIFORNIJOJ 
GABI LIETUVAITĖ 

Vija-Marija Almėnaitė (Sehgal) 
birželio 7 d. baigė Californijos 
universitete Berkeley, du fakul
tetu bakalauro laipsniu, įsigyda-
ma diplomus iš zoologijos ir psi
chologijos. 

Vija gimė Chicagoje 1958 m., 
ji baigė Lemonto Maironio litu
anistinę mokyklą aktyviai reikš-
damosi Aušros Vartų skaučių 
tunte. 

Prieš šešerius metus šeimai 
persikėlus į Californiją ir apsigy
venus Palo Alto, ji tuojau įsijun-

\ 

Vija M. .Almėnaitė 

gė į tautinių šokių grupę "Vaka 
ru vaikai" ir savo veiklumu pri
traukdama nemažai jaunimo. No
rėdama pagilinti lietuvių kalbos 
žinojimą, 1978 m. ryžosi išvykti 
į Lietuvą ir Vilniaus universitete 
gilino lietuvių kalbos studijas. 
1979 m. aktyviai dalyvavo Jau
nimo kongrese Europoje. 

1976 m. baigus vietinę Cubber-
ley aukštesnę mokyklą, Palo Al
to vienerius metus studijavo Uni 
versity of California Santa Bar
bara ir tris metus U. of Cal., 
Berkeley, kurį sėkmingai baigus, 
universiteto vadovybės pakviesta 
į tyrimo laboratoriją (Marine 
Biology Laboratory, Bodega Bay, 
Cal.). Čia atlikus praktikos dar
bus, Vija jau yra priimta gilinti 
studijas Universįty of Michigan, 
School of Public Health, Ann Ar-
bor. 

Vijos patėvis mr. Sehgal yra 
pakviestas profesoriauti į Boston 
M. I. T. Mass., užimti ordinari-
nio profesoriaus vietą ir dėstyti 
mokslus atominės energijos sri
tyje. 

Nors šeima persikelia į Bosto
ną tik vieneriems metams, bet 
San Francisco LB apylinkė ne
tenka darbščios Aldonos Sehgal, 
linkėdama tuos metus gražiai pra 
leisti Bostone. 

Ind. 

JAV LB San Francisco apylinkės valdyba: iš kairės j dešinę: Alberta Astrai-
te-Singh, Danutė Janutienė, Aldona Sehgall, Felicija Prekerytė-Brown, Romas 
Tervydis — pirm., Aldona Indreikaitė-Kallok ir P. Indreika 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

Šv. Kazimiero lituanistinės šeš-1 Lankė 8 mokiniai. Geriausia mo-
tad. mokyklos mokslo metu už
baigimas buvo gegužės 31 d. Pa
maldas pažnyčioje atlaikė ir ta 
proga pamokslą pasakė mokyklos 
kapelionas kun. dr. A. Olšauskas. 
Giesmėms vadovavo A. Polikai-
tis, o akordeonu grojo L. Polikai-
tis. Buvo numatyta užbaigimui 
vykti į parką, bet dėl nepalan 
kių sąlygų atsisakyta. Tada visi 
susirinko į žem. parap. salę, ku- j 
rioje mokyklos direktorius V. Pa
žiūra, vadovavęs mokslo metu užjjj 
baigimo aktui, pranešė, kad mo
kykla dirbo 32 šeštadienius. Kai 
kurie tėvai, nors ir toli gyvenda
mi, vežiojo vaikus į mokyklą, kai 
kiti ir arčiau gyvendami, nekrei
pė dėmesio, kad ju atžalynas įgy
tų lituanistinių žinių ir būtų 
tautiškai sąmoningas. Jis prane
šė, jog toliau gyvenantiems suda
rytas planas, kad ir nereguliariai 
lankant mokyklą, galima būtų iš
eiti nustatytą kursą. Mokytojai 
stengėsi, kad mokiniai lengviau
siu būdu galėtų pasisavinti jiems 
pateikiamas žinias. Deja, direkto
riaus pareiškimu, mokslo lygis 
kritęs ir todėl atsisakyta nuo mo
kytojų kursų, paliekant tik 12 
metų mokyklą. 

Geriausiems klasių mokiniams 
buvo įteiktos dovanos knygomis. 
Vaikų darželį lankė tarp 3 ir 6 
metų amž. 15 mokinių. Darže
lį vedė mokyt. V. Radvenienė ir 
R. Vilkaitė. 

I skyr. mokytoja A. Balsienė. 
Šį skyrių lankė 10 mokinių. Ge
riausieji mokiniai buvo A. Kudir
ka ir P. Mošinskis. 

II skyrių mokė S. Abelkienė ir 
R. Baipšienė. Buvo 6 mokiniai. 
Geriausia mokinė L. Tompaus-
kaitė. 

III skyr. mokytoja A. Nelsienė. 

kine A. Nelsaitė. 
IV skyr. mokytoja O. Razutie-

nė. Lankė 9 mokiniai. Geriausias 
mokinys V. Leškys. 

V skyr. mokytoja D. Polikaitie-
nė (pavaduotoja G. Petraitienė). 
Lankė 12 mokinių. Geriausi sky
riaus mokiniai: D. Navickaitė ir 

' . 'T. Radvenis. 
VI skyr. mokytoja E. Damb-

raitė, 11 mokinių. Pirmoji moki
nė D. Venckutė. 

VII skyr. auklėtoja V. Polikai-
tytė, 3 mokinės. Visos labai gerai 
mokėsi: V. Kontrimaitė, G. Rad-
venytė ir M. Palubinskaitė. 

AUKŠTŲ PAREIGŪNŲ 
DĖMESYS POGRINDŽIO 

SPAUDOS PARODAI 

Lietuvių Bendruomenės insti
tucijų rengtoje politinėje konfe
rencijoje Washmgtone ryšium 
su Lietuvos okupacijos 40 m su
kaktimi buvo daug teigiamų as
pektų, kurie jau aprašyti „Drau
ge". Šia proga norėčiau plačiau 
iškelti vieną tos konferencijos as
pektą — Lietuvos pogrindžio 
spaudos parodą, kurią į sostinę 
atvežė ir ją čia eksponavo vienas 
„Draugo" redaktorių Bronius 
Kviklys. Man regis, kad toji paro
da tvirtais dokumentais papildė 
paskaitininkų, pranešėjų ir svei
kintojų pareiškimus, nes nuo pa
rodos stalų dvelkė gyvasis šių 
dienų kovojančios Lietuvos bal
sas, įamžintas jų leidiniuose, fo
tografijose, laiškuose. 

Gaila, kad sekmadienio posė
džiuose gerą vardą sostinėje tu
rinčio Shoreham-American vieš
bučio administracija nepajėgė 
konferencijai parūpinti erdvesnių, 
prabangesnių patalpų. Todėl ir 
parodos tą popietę 'nebuvo kur 
išstatyti. Bet dėl to gal ir nebu
vo daug pralaimėta, nes pirmo
ji konferencijos diena buvo skir
ta lietuvių visuomenei: pranešė
jai, paskaitininkai ir simpoziu
mo dalyviai ir konferencijos eiga 
vyko lietuvių kalba. Nors tą die
ną iki gilaus vakaro nusitęsusio
je konferencijoje, be gausiai su
važiavusių atstovų iš įvairių JAV 

linkių lietuvių, kurie paroda bū
tų gyvai domėjęsi. 

VIII skyr. auklėtoja L Jarašū 
nienė. Lankė 12 mokinių, iš ku- į ir Kanados vietovių, dalyvavo ne
rių geriausios mokinės: R. Navic-j ^ a i i r Washkigtono bei apy-
kaitė, R. Koklytė ir R. Kontrimai
tė. Mokytoja Jarašūnienė. įteik
dama savo skyriaus mokiniams 
pažymėjimus, padovanojo ir tau
tiniais motyvais juosteles, parvež
tas iš Lietuvos su Vilniaus emb
lema. 

grindyje išleistų veikalų origina
lų kopijos, disidentų — kalinių, 
ypač N. Sadūnaitės rašytų laiš
kų originalai, kalinamų lietuvių 
disidentų, už tikinčiųjų teises ko
vojančių kunigų nuotraukos, da
bartinio erškėčiuoto tikinčiųjų gy
venimo Lietuvoje graudūs vaizdai. 
Ir visa tai su nepaprastu kruopš
tumu, aukojant tam reikalui 
daug pastangų ir lėšų, surinkta 
vieno žmogaus — red. Br. Kvik
lio, kurį neatsakinga spauda ir 
nuovokos neturintieji tariamieji 
„patriotai" nuolatos „prieš plau
ką šukuoja". Dieve mano! 

Nežinau, kokio dėmesio antrą
ją konferencijos dieną būtų susi
laukusi ši paroda iš toliau suva
žiavusių konferencijos dalyvių 
tarpe, jei ne ta netikėtai įžiebta 
žiežirba. Dr. Br. Nemickui vos 
pradėjus ilgoką paskaitą lietuviš
kai, Į konferenciją atvyko Bal
tųjų rūmų atstovė — prezidento 
patarėjo etniniams reikalams dr. 
Aiello pavaduotoja Victoria Mon-
giardo. Tai pareigūnė, kurią sos
tinės lietuviai puikiai pažįsta ir 
visada jai kelia didžiausias ova
cijas Lietuvos nepriklausomybės. 
šventės proga ji lietuviams per- į 
duoda prezidento J. Carterio svei- ! 
kirtimus ir užtikrinimą, kad JAV Į 
ir toliau nepripažins Pabaltijo! 

valstybių okupacijos, jį nemažai 
lietuvių asmeniškai pažįsta, pas 
pas vieną kitą šeimą ir apsilan
ko. 

Taigi ir šį kartą negi lietuviš
kai nesuprantančią italų kilmės 
amerikietę, Baltųjų rūmų parei-

IX skyr. auklėtoja G. Juodeikie
nė, 4 mokiniai. Pirmoji mokinė 
R. Kulikauskaitė. 

X skyr. auklėtoja M. Sandanavi 
čiūtė-Nevvsom, 5 mokiniai. Ge
riausias mokinys A. Kulikauskas. 

XI skyr. (pirmąjį mokyt, kursą) 
baigė du mokiniai. 

XII skyrių baigė ir atestatus 
gavo: J. Bužėnas, D. Čekanauskai
tė, A. Kungys, L. Palubinskas 
(pirmasis mokinys) ir R. Ruzgy
tė. Jiems atestatus įteikė ir pasvei 
kino gen. konsulas V. Cekanaus-

I kas. Baigusių mokyklą vardu 
kalbėjo A. Kungys. Rašytoja Alė 
Rūta visiems baigusiems mokyklą 
padovanojo savo naujausią kny
gą "Laiškas jaunystei". 

Apie lietuviškai nekalbančių 
klasę pranešė mokyt. V. Gedgau-

Taip reikalams susiklosčius, 
kad antrąją konferencijos dieną 
buvo gauta viena iš prabangiau
sių pirmaeilio sostinės viešbučio 
salių, red. Br. Kviklys, berods, be 
kitų pagalbos jau galėjo išstaty
ti savuosius iš Chicagos lėktuvu 
atsivežtus eksponatus, kurie buvo 
išdėstyti dviejuose apyilgiuose 
staluose. Buvo išdėstyta įvairių 
okupuotoje Lietuvoje leidžiamų 
pogr'ndžio leidinių originalai, ku
rių formos įvairios ir kartu liu
dijančios, kad Lietuvoje tie po
grindžio leidiniai yra atskirų žmo
nių perraš'nėjami ir tuo būdu 
dauginami. Šalia „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos", „Auš
ros", „Alma Mater" ir kitų po
grindžio leidinių originalų, paro
doje buvo matyti ir Lietuvos po-

biavimo komisijos Stabo direk
torius Spencer Oliver, jo štabo 
narė Margaret Donovan, kelias 
valandas praleidusi konferencijo
je su lietuviais, ir beveik visi kon
ferencijos dadyviai lietuviai. Gai
la, kad pirmininkaujantiems lai
ku nesusigaudžius, paroda nebu
vo parodyta konferencijoje kal
bėjusiems prezidento patarėjo ša
lies apsaugos reikalams dr. Z. 
Brzezinskio pavaduotojui dr. Da-
vid Aaronui ir patarėjui Rytų 
Europos reikalams dr. Steve La-
raby. 

Arch. A Barzdukas parodos 
eksponatų ir jų konkretaus iškal
bingumo buvo tiek sujaudintas, 
kad būtinai panoro pakviesti įta
kingo dienraščio „Wa5hington 
Post" kurį nors korespondentą, 
kad parodą aprašytų sostinės dien
raštyje. Bet šiuo atveju teko ko
voti su laiku. Valanda vejasi va
landą, ir netrukus lėktuvas su či-
kagiečiais jau kils Chicagos 'ink. 
J. Končiūtės neįmanoma prisi
skambinti, nes ji kitur pasiųsta. 
D'enraščio „VVashington Star" 
štabo narė J. Kazickaitė išvyku
si. Dienraščio „Washington 
Post" įtakingas redakcijos štabo 
narys, kuriam arch. A. Barzdu
kas ruošia naujo namo projektą 
ir abu telefonu pasikalba kuo
ne kiekvieną dieną, turi svarbų 
uždavinį Baltuosiuose rūmuose. 
Taigi šią akimirką prie geriau
sių norų niekas negali originalią 
Lietuvos pogrindžio spaudos pa
rodą aprašyti sostinės amerikie
čių dienraščiuose. Kad taip būtų 
buvę iš anksto pasistengta- O 
gal dar bus progų ir ateityje? Iš 
to ypač turėtų pasimokyti kitų 
vietovių lietuviai, kur paroda atei
tyje gali nukeliauti. 

Kai konferencijai pasibai
gus skirstėmės kas į aerodromą, 
kas į namus Washingtone ar apy
linkėse, kai kurie viešbučio tar
nautojai pasakojo, kad, girdi, Bal
tųjų rūmų limuzinas prie jų vieš-

iiiiiiiiuiiiiiHiHiimmiiiniiimnniuiiimi 

P A D £ K A 
Nuoširdžiai dėkoju dr. Leonui 

Seibučiui už rūpestingą priežiū
rą šv. Kryžiaus ligoninėje laike 
mano sunkios ligos. Dėkoju 
kun. P. Kelpšui už lankymą bei 
aprūpinimą šv. sakramentais. 
Taip pa t nuoširdi padėka slau-
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bučio išstovėjo apie dvi valan
das. Ne taip jau dažnai į vieš
bučiuose vykstančias įvairias kon
vencijas, konferencijas ar kitokius 
suvažiavimus atvyksta Baltųjų 
rūmų ar vyriausybės pareigūnai. 
Pas lietuvius jų atvyko ne vie
nas, o keli. Ir Lietuvos pogrin
džio spaudos parodą jų pabuvo
jimą pas mus užvilkino pusva
landžiu ar daugiau. Kai kurie mū
sų ajatolos gal ir šauks, kad tai 
buvęs nieku nereikšmingas „fron
tininkų mažumos" darbas. Bet 
man regis, kad daug reikšminges
nis, negu koks „superpatriotinis" 
subruzdimas kurioje nors parapi
jos salėje. 

VL.R 

— Okup. Lietuvos spauda 
paskelbė žinių, kad per Lietuvą 
iš Petersburgo 1843 m. keliavo 
rašytojas Balzakas ir buvo apsi 
stojęs Tauragėje, iš kur parašė 
laišką į Petersburgą poniai 
Hanskai , už kelių metų tapusiai 
jo žmona. 

Advokatų Draugija. 
VALDEMARAS B Y L A m S 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. 69th Street, Chicago, m 
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gūnę, laikysi salėje. Jai su R. Ce- i gėms ir Seselėms kazimierie-
soniu belūk-uriuojant puošniame • tems už nuoširdžią priežiūrą, 
viešbučio laukiamajam, nuo pa- j Ypatinga padėka visiems,lankiu-
rodos stalo buvo atneštos kelios | šiems mane liogninėje. 

Stanford universiteto pavasario mugėje lietuvių paviljonas. 18 kaires: Vilija 
Mickevičiūtė. Ingrida Mickevičiūtė ir Gediminas Mažeika, San Francisco, 
C*iif., tautinių šokių grupes "Vakarų Vaikai" šokėjai. 

dienė. Šią klasę lankė nuo 6 iki 
40 metų mokiniai. 

Mokslo metų baigimo proga 
trumpą sveikinimo žodį tarė LB 
Vakarų apyg. pirm. R. Dabšys ir 
tėvų komiteto pirm. L. Venc
kus. Taip pat pasveikino ir Švieti
mo tarybos vardu insp. I. Medžiu 
kas, kuris yra ir Lietuvių kredito 
kooperatyvo vienas iš direktorių, 
ir šia proga įteikė 100 dolerių če
ki lituanistiniam švietimui parem
ti. Po to mokytojai, mokiniai ir jų 
tėvai turėjo bendras vaišes ir pa
sidalinę įspūdžiais išsiskirstė atos
togų. 

Pažymėtina, kad šios mokyk
los steigėjas yra Šv. Kazimiero 
parap. klebonas J. A. Kučingis. 

kuris sudaro palankias sąlygas jau
nimui įsigyti reikalingų lituanis
tinių žinių. Ateinantį rudenį 
mokykla pradės 32-ruosius moks 
lo metus. 

fc M. 

disidentų nuotraukom ir N. Sadū
naitės laiškų originalai, kuriuos 
R. Cesonis greit ir tiksliai išver
tė į anglų kalbą. Baltųjų rūmų pa 
reigūnė, kuri pati yra katalikė, 
dokumentine medžiaga susidomė
jo. Tuojau prašė vesti ją paro
dos apžiūrėti. Pačiam parodos sa
vininkui red. Br. Kvikliui aiški
nant kuone kiekvieną pogrindžio 
leidinį, kuone kiekvieną dabarti
nių Lietuvos disidentų, kurių di
džioji dalis yra kalėjimuose, at
vaizdą, Baltųjų rūmų pareigūnė 
parodą apžiūrinėdama, praleido 
kuone pusvalandį. Ir kai pietų 
metu ji turėjo pasakyti kalbą, 
kartu su šimtine pietaujančių 
konferencijos dalyvių dalijosi tik 
parodos mintimis ir labai nuo
širdžiai atskleidė tai, kokį konkre
tų bei gilų įspūdi jai paroda pa
likusi. 

Po pietų su nemažesniu įdo
mumu parodą apžiūrinėjo JAV 
Europos saugumo ir bendradar-

Jonas Kernagis 
iimmimiimiHmiiiiiimiiiiifiiiHiiiiiiiii 
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Priima ligonius pagal 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 

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 tki 4 vai. popiet 

Perskaitę "Draugą" 
i j j kitiems pasiskaityti. 

duokite 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmaa. irketv. 1-4 ir 
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 — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tei: ttEliance 5-1811. --* 

DR. WA1TER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: p i rm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8lst Street 

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

fifiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifi=> 
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Of i so te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O KS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
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 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

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 lO ik i 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. 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 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. " 

Ofiso tel HE 4 2123 namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 

Vai 
6 7 

C H I R U R G A S 
2454 West 7lst Street 

pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
— iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : p i rm , antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Pagalbos saukiasi 

GUDIJOS LIETUVIAI 
Per okupuotoje Lietuvoje 

veikiantį lietuviškąjį pogrindį 
mus pasiekė leidinys "Apie 
lietuvių padėtį Baltarusijos 
respublikoje", kur nusakoma 
be galo sunki taut inė ir religi
nė mūsų tautiečių būklė Gudi
joje. Leidinio pabaigoje y ra 
atspausdintas ir "Laiškas už
sienio l i e t u v i a m s " , ku r io 
ištrauką čia pateiksime: " J ū s 
dažnai lankotės Lietuvoje. 
Aplankykite ir mus, Balta
rusijos TSR lietuvius, savo gi
mines ir negimines. Pama-
Esite, kaip mes gyvename, 

imės, kuriose nuo amžių lie
tuviai gyveno, d a b a r y ra at
skirtos nuo Lietuvos, iš jų pa
darė Baltąją Rusiją, tokią 
baltą, kad net baltalenkių val
dymo metais mes neken-
tėjome tokios priespaudos, 
kaip dabar. Iš mūsų a t imta 
tai, ką padorioje valstybėje tu
ri kiekvienas žmogus ir į ką 
mes turime teise paga l vei
kiančius Tarybų įstatymus. 
Blogiausia tai , kad mums 
skriaudos daromos slaptai, 
kad pasaulis apie jas neži
notų. Ir kadangi pasaulis apie 
mūsų padėtį neturi žinių, tai 
dar labiau paska t ins mūsų 
persekiotojus m u s engti. Apie 
mūsų sunkią padėtį, mums 
daromas skriaudas, nežino ne 
ak pasaulis, be t ir jūs, už
sienio lietuviai. Mes esame už
miršti...'' * 

Taip rašoma atsišaukime, 
skirtame užsienio lietuviams. 
Iš minėto leidinio aiškėja, kad 
į rytus nuo dabar t inės oku
puotos Lietuvos sienos y ra li
kę nemaža lietuviškų mies
telių, bažnytkaimių, kaimų. 
Pagal sovietinės valdžios sus
kirstytus administracinius ra
jonus, jų yra: Varenavo rajo
ne — Pelesa, Ramaškonys, 
Leliušiai, Surkantai , Piliūnai, 
Pavalakė, Padi tvis , Kauleliš-
kis, Stanišiai ir kt. Breslaujos 
rajone: Apsas, Zabarninkai, 
Dvarčionys, Šakalundžiai , Mi
sai, Ignotiškės, Kumpiniai, 
Bielūsiškės, Adomėn i škės , 
Vydžiai, Damašiai , Ūsioniai, 
Pužionys, Marijampolė, Kriū
kai, Žvirbliai, Urbonai , Bag-
džiūnai, Ožkaragiai , Petkū-
niškės, Rimašiai ir keletas 
kitų. Astravo rajone: Gervė
čiai, Rimdžiūnai, Užupis, Gi
rios, Milcejos, Krustuškės, 
Pelegrinda, Petrikai, Gėliū-
na i , G a r č i ū n a i Ga iga l i a i , 
Mockos, Miciūnai, Palionys, 
Bezdonys, Užupis, Bagdoniš-
kis. Pažymėtina, kad Miciūnų 
kaime gimė Vilniaus vysku
pas Julijonas Steponavičius 
(dabar vyskupas tremtinys). 
Yra ir daugiau lietuvių gyve
namų vietovių. 

Kiek šiuo metu lietuvių 
gyvena Gudijos teritorijoje? A. 
Stanaitis ir P . Adlys leidinyje 
"Lietu vos TSR gyventojai" 
(Vilnius, 1973,190 pusi.), rem
damiesi 1970 m. gyventojų 
surašymo oficialiais duomeni
mis, paduoda 8,100 skaičių. 
Tačiau šis skaičius nėra tiks
lus. Dar II pasaulinio karo me
tu ir pokario metais dabar
tinėje Gudijoje galėjo gyventi 
50,000 lietuvių. Šiuo metu, 
kaip teigia mus pasiekęs po
grindžio leidinys, Gudijos 
sovietinėje respublikoje "turi 
būti mažiausia 30,000 lie
tuvių. (42 pusi). 

Pogrindžio medžiaga patei
kia gerai argumentuotus Gu
dijos lietuvių gudinimo bei ru
sinimo d u o m e n i s . Po II 
pasaulinio karo sovietinės Lie
tuvos lietuviai stengėsi palai
kyti su Gudijos lietuviais 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ryšius. J ie mėgino lankytis b e 
tuviškuos« kaimuose, nuvežti 
kiek lietuviškų knygų, laik
raščių, vykdavo ir nedidelės 
saviveiklininkų grupelės, tau
t o s a k o s r i n k ė j a i . Buvo 
dedamos pas tangos įvesti lie
tuvių k a l b ą k a i kuriose 
mokyklose. Ir ta i iš dalies pa
vyko. Cia dideli nuopelnai ve 
lionio prof. Tado Ivanausko, 
kurio tėviškė buvo Vosyliškiu 

vis., Lydos apskrityje. 
Tačiau per paskutinius pen-

keris metus lietuvių padėtis ne 
tiktai nepagerėjo, bet žymiai 
pablogėjo. Persekiojimas nesi
liauja. "Po to, kai Gervėčiuose 
1970 m. buvo nuvykusi etni-
grannė ekspedicija, kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp Lie
tuvos ir Baltarusijos TSR Lie
tuvių yra visiškai sustab
dytas", teigiama pogrindžio 
leidinyje. Toliau rašoma, kad 
"rusai, nepajėgdami greitai 
šio krašto surusinti, atiduoda 
pirmenybę gudų kalbai prieš 
lenkų ir lietuvių kalbas. Mat, 
gudų kalba yra labai artima 
rusų kalbai, ir lengva nuo pir
mosios pereiti prie antro-
sios.Kita vertus, gudų tauta 
yra mažai sąmoninga, todėl 
gudiškąjį elementą lengviau 
paversti rusais, negu lenkus ar 
lietuvius. Nepajėgdamas iš 
karto lietuviškai ir lenkiškai 
kalbantiems primesti rusų kal
bą, rusiškasis nacionalizmas 
proteguoja gudų kalbą. Ir da
bar gudų kalbai sąlygos plisti 
palankios: turi gudišką spau
dą, lietuvių tėvų vaikai, net ir 
tie, kurie iki 7 metų amžiaus 
tik lietuviškai kalbėjo, y ra pri
versti lankyti gudiškas 
mokyklas. Pradinės ir aštuon
metės mokyklos yra gudiškos, 
o aukštesnės — rusiškos, aukš
tosios mokyklos taip pat rusiš
kos. Taip palengva gyven
tojai pereina prie rusų 
kalbos". (4-5 pusi.). 

Nutautimo procesą stiprina 
specialiai sudaroma rusiška 
aplinka. Kolchozų vadovai ir 
kiti administracijos parei
gūnai dažniausia atkelti iš 
Rusijos. Su jais reikia turėti 
daug reikalų, taigi reikia mo
kėti rusiškai. Lietuvių jie ne
kenčia, nekenčia ir visa, kas 
lietuviška, kas mūsų tautie
čiams sava ir brangu. Kaip 
pavyzdys nurodomas Dubinių 
kaimas, Varenavo rajone. Cia 
dar 1930 m., lenkų valdymo 
laikais, lietuviai, minėdami 
Vytauto D. mirties 500 metų 
sukakti, pastatė jo garbei 
paminklą. Jis išstovėjo 33 me
tus ir 1963 m. kolchozo pir
mininko J. Rulio įsakymu 
buvo sunaikintas. Sunaikinta 
daugybė religinių paminklų, 
uždarytos bažnyčion. 

Lietuvybės naikinimui Gudi
joje yra įjungtas visas admi
nistracinis, partinis ir sau
gumo milicijos a p a r a t a s . 
Persekiojami visi tie, kurie do
misi lietuviais ir turi su jais 
ryšių. Tokie apšaukiami 
"nacionalistais", "antitarybi
niais gaivalais". Sovietinės 
Lietu vos administracija, žino
ma, Gudijos lietuvių neuž
taria ir jiems nepadeda. Ir šiai 
jau Lietuvoje, kaip ir pas mus 
išeivijoje, Gudijos lietuviai yra 
"nurašyti". Pirmieji teigia, 
kad dėl "Gudijos lietuvių 
nereikia eikvoti jėgų", išei
vijos lietuviuose Gudijos lie
tuvių klausimas iš viso neke
liamas. Labai nedaug kas 
žino, kad ten yra tiek daug lie
tuvių, o apie jiems pagalbą 
niekas ir negalvoja. 

O toliau pogrindžio leidiny 
rašoma: "Taip galvoją nu
mato ir nenori suprasti, kad 
Baltarusijos TSR lietuvių liki
mas neatjungiamai surištas 
su visos lietuvių tautos liki
mu. Čia, Baltarusijoje, yra ra
šoma lietuvių tautos istorija. 
Jie nemato pavojaus, kurį su
daro slavų apsupimas ir skver
bimasis rusų į Pabaltįjį, kad 
viskas daroma Maskvai diri
guojant, planingai, imant "po 
truputį". Tokie nemato, kad 
rusiškas nacionalizmas yra 
pasišovęs suėsti n e tik Bal
tarusijos lietuvius, bet ir visą 
rytinę Lietuvą, o vėliau ir visą 
Lietuvą. Baltarusijos lietuvių 
nutautinimas yra tik vienas 
tarpsnis Lietuvos surusi
nimui" (8 pusi.). 

Prie Gudijos lietuvių pro
blemų dar teks netrukus su-
&n2t D . k v # 

1980 m. vasario 16 dieną grupė jaunų vyrų neša vainiką (vėliau jis buvo perjuostas Lietuvos 
trispalve), prie Jono Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse, Vilniuje. 

KANADA - SILPNOKAS AMERIKOS 
ŠIAURĖS GYNĖJAS 

Mažai lėšų ir dėmesio skiriama ginkluotoms pajėgoms 

P a ž v e l g u s į Š i a u r ė s 
Amerikos žemėlapį, kurio teri
torijoje yra JAV ir Kanada, 
nors trumpai pasvarstę JAV 
gynybą iš šiaurės plotų, supra
sime, kad Kanada yra labai 
svarbus JAV šiaurinis sky
das. Kai JAV sienoms beveik 
negresia rimti pavojai nei iš 
vakarų, pietų ar rytų, galimo 
III-jo pasaulinio karo atveju 
rimčiausias pavojus kyla iš 
šiaurės. Kodėl? Į šį klausimą 
atsako „The Review of the 
New8", VI.4, 23 straipsniu 
„JAV gynyba pažeidžiama iš 
šiaurės". To straipsnio minčių 
dalį čia ir pateikiu. 

Stabo v i r š in inko nuomonė 
Savaitraščio redaktoriai sa

ko, kad „Kanados karinės pa-

BR. AUŠROTAS 

nors vėHau Sovietai galėtų pa
siekti tokią palankią prieš 
Vakarus karinę būklę. Neabe
jotina, kad, jeigu jie ginklu 
pasiryžę pakeisti šio pasaulio 
politinį veidą, kuris sovietams 
patiktų, tad jiems artėja lai
kas įvykdyti savo planus ir 
neatidėliojant". 

Apie Kanados jėgas 
Šiuo metu Kanados karinės 

jėgos yra lyg pusiau išdvėsęs, 
badu marinamas skeletas. 
SociaUsto Pierre Trudeau 
vyriausybė atliko viską, kad 
Kanada neturėtų stiprios 
kariuomenės. „Ir jeigu tokia 
būklė toliau tęsis, tad gal būtų 
geriau, jeigu mes visiškai nusi-

jėgos ne tik neturi pakan- ginkluotume", kalbėjo štabo v-
kamai karių, bet ir tie patys kas. 
yra blogai ginkluoti". Jeigu 
palygintume kanadiškas jėgas 
su europietiškomis, tai kana
diečių yra menkesnės už 

Pik. Michael Stevenson yra 
Kanados Strateginio instituto 
studijų direktorius. Jo nuomo
ne „bet koks kilsiantis karas 

tokias Švedijos, Šveicarijos ar su Sovietais bus taip pat veda-
net Airijos. Bet kas yra blo
giausia, kad demoralizuotoji 
Kanados armija saugoja milži
niškus žemių plotus tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos. 

Kanados Gynybos štabo v-
kas admirolas Robert Falls 
įspėja, kad „Vakarų pasaulis 
dabar įžengė į pavojingiausią 
savo gyvenimo dešimtmetį, 
skaitant nuo 1930 m. Sovie
tinės karo jėgos pasieksian
čios savo pajėgumo viršūnę 
1984—86 m. Tuomet kaip tik 
Maskvos karinė mašina žy
miai pralenksianti NATO 
pajėgumą. Neatrodo, kad kada 

mas ir Kanados žemėse. 
Tačiau blogiausia, kad Kana
dos karinės jėgos nesančios 
parengtos ginti Kanados teri
torijos neliečiamybę. Per du 
dešimtmečius prieš karines 
jėgas nukreipta vyriausybės 
politika visiškai sugriovė 
Kanados ginkluotą jėgą", 
sako minėtas direktorius. 

Šiuo metu Kanada tegalinti 
pašaukti tik 2,000 tinkamai 
paruoštų atsarginių. Visose 
krašto ginkluotose jėgose skai
toma tik 80,000 vyrų. Taigi tik 
Kanada ir Danija iš visų 
NATO sąjungininkų turi 

mažiau kaip 100,000 mobili-
zuotinų atsarginių. Jeigu paly
ginsime Kanadą su Švedija, 
tai pastaroji, nors ir teturi vos 
tik vieną trečdalį tiek gyven
tojų, kiek jų yra Kanadoje, 
Švedija per 72 vai. gati sumo
bilizuoti 750,000 vyrų armiją. 

B e mobil izacinio p l ano 
Minėto instituto dir. M. Ste

venson toliau kaltina, kad 
„Kanados vyr. štabo krimi
nalinis nusikaltimas — netu
rėjimas jokio mobilizacinio 
plano. Sandėliuose nėra būti
niausių reikmenų. Ir jeigu 
kokiu nors (stebuklingu) būdu 
savanoriškai į kariuomenę 
pasisiūlytų tarnauti 100,000 
jaunimo/tai Tiekimo v-ba ne 
tik neturėtų ganėtinai šau
tuvų „naujokų apmokymui", 
bet dar blogiau, kad taip pat 
pritrūktų ir batų šiuos vyrus 
apauti". 

Lygiai ir aktyvioji armija 
esanti skandalingai blogai 
ginkluota. Tarnyboje esantieji 
keli karo laivai yra persenę. 
Trudeau vadovaujama krašto 
vyriausybė visiškai nualino 
aktyviąją kariuomenę: jai 
Trūksta kiekvienai gerai armi
jai būtino kautynių pajėgumo. 

Remia komunis tus 
Instituto dir. toliau nurodo, 

kad „ir artilerija yra gerokai 
senstelėjusi , o esant iems 
tarnyboje pabūklams trūksta 
reikalingų sviedinių. Taip pat 
ir šarvuočių jėgos teturi vos 
137 tankus. Juokingiausia, 
kad tankų pulkai yra tik sąra
šuose ir tankistai yra apmo

komi naudoti šiuos ginklus tik 
teoriškai: koks paradoksas — 
tankų pulkai be tankų! 

Tačiau socialisto Trudeau 
vyriausybės visada turėdavo 
pinigų socialiniams rei
kalams, homoseksualų pata
rimų įstaigoms, na, ir pagal
bai užsieniams. Taip buvo 
remiama komunistinė Tan
zanija, Afrikoje ir Sovietų 
kontroliuojama Kuba. 

Pr i s imin t ina , kad, kai 
praėjusią vasarą (1979 m.) 
vokiečių ir anglų tankų pulkai 
vykdė jungtinius manevrus 
Kanados prerijose, tai buvo 
suskaičiuota, kad svečiai į 
Kanadą atvežė daugiau tankų, 
negu jų ten buvo kanadiškų. 

Tuo tarpu Kanada savo 
namų gynybai 1978—79 m. 
federaliniame biudžete tesky
rė vos 10.5% krašto išlaidų. O 
tokios išlaidos kaip čia priim
ta sverti, tesudarančios vos 
1.8% Kanados metinio gamy
bos pajėgumo. Visi kiti NATO 
sudėties kraštai su JAV imti
nai skiria 4.5% — 5% GNP 
(Gross National Product). O 
„taikos meile liepsnojantys 
Sovietai šioje sąrangoje skiria 
viso 18%. 

Daugiau karių, ginklų 
Admirolas Douglas Boyle 

(atsargoje) skatina, kad 
„Kanados ginkluotose jėgose 
tarnautų bent 110,000 asme
nų. Vietoje neseniai užsakytų 
18 Aurora tipo tolimo skri
dimo žvalgybos lėktuvų, kad 
jų būtų pagaminta mažiausia 
36. 

Norint padidinti tankų skai
čių, kad jie nebūtų vien tik 
sąrašuose, yra užplanuota 
nupirkti 128 naujesnio tipo 
mašinas. O toks skaičius yra 
juokingas: pasitaikydavo, kad 
vos vieno mūšio metu iš ri
kiuotės būdavo išvedama ne 
128, bet keli šimtai tankų. To 
pačio admirolo nuomone, 

Kanados pakrančių apsaugai 
būtina pirktis ne 6, bet 24 
naujus laivus. 

Tiesa, Kanada stengiasi pa
didinti savo Karo aviaciją ir 
jau yra užsakiusi už tris bili
jonus dolerių 140 McDonnell 
Douglas F-18A Hornet tipo 
lėktuvų naikintojų. Tai yra 
puiku, bet kyla klausimas, 
kam tie lėktuvai reikalingi, 
kada nėra armijos, kurią jie 
remtų. Be to, šios mašinos te
bus gautos vos 1982 m. laiko
tarpyje, o jų jau dabar reikia. 

Per daug generolų 
Pertvarkius Kanados gink

luotas jėgas ir visiems 
kariams visų ginklo rūšių įve
dus vienalytę uniformą, 
žymiai nukentėjusi karių 
moralė. 

Bet ji yra gerokai iškilusi 
aukštųjų karių laipsnių gre
tose: šiuo metu vien tik Kana
dos generaliniame štabe dar-
b u o j a s i 88 g e n e r o l a i . 
Apskaičiuota, kad visoje armi
joje vienam generolui tenka 
komaduoti tik po 175 eilinius, 
o kiekvienam karininkui vos 
po 4.5 kareivio. Kritikai tei
gia, kad Gynybos ministerija 
per daug pinigų išmeta gink
luotų jėgų administracijai ir 
per mažai būtiniausiems gink
lams pirktis. 

JAV, stebėdamos savo šiau
rinio kaimyno karinį nepa
siruošimą ir nepajėgumą, turė
tų didžiai susirūpinti. Silpna ir 
su pašlijusia kariška morale 
Kanados armija tikrai yra 
menkai patikimas dalininkas 
šiaurės fronte. Taip teigia 
savaitraščio redakcija. 

— Chicagos Halsted St. yra 
ilgiausia gatvė, 22.25 mylios. 
We8tem gatvė turi 25 mylias, bet 
ji turi posūkių. 

Liet. Bendruomenės politinės konferencijos Washingtone metu buvo 
suruošta Lietuvos pogrindžio originalinių leidinių parodėlė. Cia 
matome eksponatus apžiūrintį LB Kanados krašto pirmininką Joną 
Simanavičių (deš.). Su jais supažindina red. Br. Kviklys 

Nuotr. J o n o Urbono 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i c e l i ū n a s 

20 
Rytą jau 

buvau medicinos personalo barake. Čia laukė mano 
pusryčiai. Aš buvau perkeltas į tą baraką. Čia buvo 
puiki vieta. Lovoje dvi baltos paklodės. Aš gavau 
kitus drabužius ir atvykau į medicinos centrą darbui. 

Dantų gydytojas buvo ukrainietis medicinos darbuotojų sąraše farmacijoje. Pagalvo-
dantistas Anatolijus. J is dantisto mokslus baigė jau, kaip aš galėsiu dirbti tą darbą be pasiruošimo. 
Lvove. Gydytojai darbą baigdavo apie 10 vai. Bet mes su farmaceutu Sergejum buvome geri 
vakaro, o mes, žemesnieji pareigūnai, apie 12 vai. draugai. Jis man duodavo konkrečius darbus: 
Žemesniųjų pareigūnų buvo 14. atsverti, sumaišyti, įvynioti ir t.t. Vėliau ir šio darbo 

Kartą pas mane atsilankė kun. Viktoras. Jis pramokau. Tik kai atvykdavo oficialios komisijos, aš 
atnešė viską, kas reikalinga laikyti Mišias: ranka turėdavau pasislėpti, kad nepagautų manęs dirban-
nurašytą Rytų liturgiją, taurę, pateną, o taip pat čio vaistininko darbą. 
tikro vyno ir altoriaus duonos. Po 12 vai. nakties aš Mėnesio pabaigoje buvau pašauktas į sargybos 
registracijos kambaryje atlaikydavau šv. Mišias, o būstinę. Kai nuvykau, buvau pasiųstas į baudos 
Misba man asistuodavo. Sekmadieniais ir kai kurie brigadą be jokių klausinėjimų. Tą patį vakarą į tą 
gydytojai dalyvaudavo pamaldose. Be kun. Viktoro, brigadą atvyko Misha ir kun. Viktoras. Misha po 
stovykloje dar buvo du lenkai kunigai ir du lietuviai trijų dienų grįžo prie savo pareigų, nes medicinos 
kunigai. Jie visi turėjo progos laikyti šv. Mišias savo centro direktorius jo pareikalavo. Baudos brigada 
"parapijose". Visus aprūpinti religiniais dalykais statė naują stovyklos kalėjimą. Vėl teko dirbti 
stengėsi kun. Viktoras. Visi kunigai stengdavomės sunkius darbus po 3-jų mėnesių lengvo gyvenimo, 
sus i r inkt i sekmadienį vakare . Kiekvienas Kun. Viktoras dirbo prie plytų gamybos. Ši bauda 

Ir kok ia^e t e darbui! Šviesu, šilta, patogu, palyginus p a 8 a k y d a v o m e lO-ties minučių pamokslą. Šešta- atėjo, kad aš, nubaustas sunkiųjų darbų kalėjimo, 
su statybos darbais eilinio darbininko pareigose. 

Čia dar buvo 3 tokie darbininkai: kinietis ir du 
dieniais prieidavome išpažinties. dirbau lengvus darbus. Po savaitės Mishai pavyko iš 

Aš labai susirūpinau, kaip bus kitą mėnesį, tų darbų ištraukti kun. Viktorą. Aš dar dirbau toliau. 
estai. Čia teko valyti kambarius, langus, stalus, Medicinos centro žemesnio personalo sąrašas kas Mėnesio pabaigoje ir aš buvau iš to darbo ištrauktas 
8terelizuoti instrumentus ir t t . 12 vai. nuvykau į mėnesį kartais pasikeisdavo. Labai nudžiugau, kai ir ir paskirtas darbui prie vario fabriko statybos. 
l>arpkus užkandžiui. naujame sąraše pamačiau pavardę. Girdėjau, kad tai Buvau paskirtas dirbti kaip elektrikas. Aš pasakiau 

Čia radau gydytojus lenką nuopelnas gydytojų Tallios ir Vashos. brigadieriui, kad to darbo nemoku. Bet jis man davė 
Gregorijų, rusą Leonidą, žydą Abrikosovą. darbą, kurį dirbti nereikia didelio mokslo. 
Pastarasis buvo chirurgas, bet kai kas jį vadino Kitą mėnesį dirbau kartu su tais gydytojais. Kartą užgeso visos šviesos. Mes 6a buvome du 
skerdiku ant operacijos stalo. Jam padėjo du Pirmiausia teko dirbti paprasčiausius darbus: atrišti "elektrikai" — aš ir Aloyzas, kuris už mane toje 
intemai: rumunas Tallia ir rusas Vasha. Far- žaizdas, jas nuvalyti. Vėliau jau gydžiau paprastas srityje nusimanė dar mažiau. Kai dešimtininkas 
macistas buvo Sergejus. Gydytojų kalinių vyresnysis žaizdas pagal gydytojų nurodymą. Pirmos darbo pareikalavo šviesos, mes ėjome žiūrėti. Atidarėme 
buvo lenkas gydytojas Pavlik iš Lvovo. Jis buvo dienos buvo nelabai malonios, bet vėliau pripratau, saugiklio dėžutę. Čia buvo trifazė elektros srovė. Aš 
gabus chirurgas širdies ir galvos operacijoms. Vėliau jau padėdavau ir prie operacijų. 

Dažnai operavo miesto ligoninėje, todėl medicinos tekdavo viską išvalyti, o 
centro operacijų skyriaus vedėju tapo gyd. laikydavau šv. Mišias. 

\ Abrikasovas. Mėnesio pabaigoje savo 

Po operacijų 
vėhau, po vidurnakčio, 

pakeičiau du saugiklius ir ėjau prie trečio. Aš taip 
bijojau, kad elektra manęs nenutrenktų, o Aloyzas 
leipo juokais. 

pavardę pamačiau .(Bus daugiau). 



D R A U G A S , p i rmadienis , 1980 m. birželio m ė n . 23 d. 

ILGAMETIS VASARI016 GIMAZIJOS MOKYTOJAS 
Fr. Skėrio sidabrinis jubiliejus 

Balandžio 18 d. suėjo 25 me ta i ,»VLB valdybos n a r y s , 1956—57 m. 
kai Fr. Skėrys d i rba Vasar io 161 i r 1958 59 m . j is p r i k l ausė V L B 
gimnazijoje. Jonas Fricas Skėrys 
gimė 1919 m. liepos 2 d. K a l e n u 
kaime, Lauksargių valsčiuje, Pa
gėgių apskrityje, Klaipėdos kraš
to ūkininko šeimoje. 1926 — 
32 m. j is lankė Kalėnuose pra
džios mokyklą, 1932 — 37 m Pa
gėgių Donelaičio gimnaziją, 
1937 — 40 m . T a u r a g ė s valstybi
nę mokytojų seminariją, kurią 
baigė 1940 m . birželio 17 d., įsi
gydamas atestatą, suteikiantį pra 
džios mokyklos mokytojo teises. 

F. Skėrys mokytojavo iki 1941 
m. Žemaičiu Naumies tyje . Po 
repatriacijos į Vokietiją jis moky
tojavo įvairiose repatr i jantų sto
vyklose. Bet j a m pavyko sugrįžti 
į Klaipėdos kraštą. T e n gyvenda
mas, jis gavo mokytojo vietą T i l 
žės apskrityje. Kadangi F . Skėrys, 
gyvendamas Klaipėdos krašte, 
daugiau linko į l ietuvius, nacia i 
jį 1943 m. i š t rėmė į Tiur ingi ją 
vidurio Vokietijoje. Karu i pasi
baigus, iki 1951 m . F. Skėrys dir
bo įvairiose įmonėse t a rnau to ju , 
nuo 1951 m. iki 1953 m, sporto va 
dovu didelėje įmonėje. .1953 m. F . 
Skėrys pabėgo iš Demokra t inės 
Respublikos R y t y Vokietijos 

garbės te ismui , o V L B kon t ro l ė s 
komisi jai jis p r i k l ausė ligi d a b a r 
j a u d a u g i a u k a i p deš imtme t į . 

Be savo t ies ioginiu mokytojo 
pare igu Vasa r io 16 gimnazi joje 
F . Skėrys d a u g d i rbęs ir d i rba 
savanoriškai s u mok in ia i s , ypač 
su evangel ikais . N u o 1955 m . jis 
sėkminga i vadovau ja Evange l iku 
J a u n i m o ratel iui . K a s m e t per pas
kut in į dv ideš imtmet į jis k a r t u su 
ka ta l iku kape l ionu y r a suorga
nizavęs ir p ravedęs Vasa r io 16 
gimnazijos mok in ių Kalėdų eg
lutes. 

Spaudoje F . Skėrys labiausiai 
pasireiškia e v a n g e l i k u žurna 
luose " M ū s ų S p a r n u o s e " ir "Sve
tyje", bet j o s t r a ip sn iu dažna i 
g a l i m a užt ik t i " E u r o p o s Lietuvy
j e " i r visuose k i tuose mūsų lie
tuvių laikraščiuose. 

F . Skėrys y r a aktyviausias lie
tuv iu evange l ikų ve ikė jas Vokie
tijoje, visą savo gyvenimą, kiek 
sąlygos leido, t a r n a v o ir t a rnauja 
l ietuvybei. Su giliu t ikėj imu į 
D ievo pagalbą F. S k ė r y s šios pro
gramos tebesilaiko iki šių die
nu. N e p r i k l a u s y d a m a s jokiai po-

11 li t inei part i jai a r p a r t i n i a m susi-

C L A S S I F IED GU I DE 

Tautinių šokių šventės dalis komiteto posgdžio metu. B kaires: Raimundas 
Lapas, Dale Gotceitienė, Sofija Džiugienė, Genė Rimkiene ir Edv. Lapas. 

Nuotr. VI. Jasinevičiaus 

laisvę. Apsigyvenęs M a n n h e i m e , j g rupav imui , F . S k ė r y s nedalyva-
iki 1955 m. jis d i rbo t a rnau to ju 
įmonėje. 1955 m . ba landž io 18 d. 
jis pradėjo mokytojo darbą Vasa
rio 16 gimnazijoje, dės tydamas 
vokiečiu k ir ma temat iką ž e 
mesnėse klasėse ir evangelikų t i 
kybą visose klasėse. 1974 m. bi r 
želio 9 d. F. Skėrys Bremene bu 
vo ordmuotas evangeliku diako- ! 
nu. N u o to laiko jis religiškai a p 
tarnauja visos pietų Vokietijos 

lietuvius evangelikus. N u o 1974 — 
75 mokslo m e t u pradžios F. S k ė 
rys Vasario 16 gimnazijoje dės to 
tik evangeliku tikybą visose kla
sėse. 1977 m. sausio 1 d. jis buvo 
ordinuotas evangelikų kunigu . 

Salia savo profesiniv pareigų 
Fr. Skėrys plačiai reiškiasi ka ip 
visuomenės veikėjas. Prieš antrą
jį pasaulinį karą Lietuvoje jis pr i -

vo smulk iuose kasdieniniuose 
ginčuose, bet di rbo l ie tuvpbei sto
vėdamas aukšč iau susiskaldžiusių 
grupių. J a m b u v o ir y r a svarbi 
l ie tuvybė savo p i lnybe . Konfesi
n iu a tžvi lgiu F . S k ė r y s yra d ide
lis e k u m e n i n i s puoselėtojas , vie
nas pi rmųjų įnešęs ekumen ines 
idėjas į Vokiet i jos l ie tuviu vi
suomenę . 

Vasa r io 16 g imnaz i j a dėkinga 

pi rmos kuopos vardą užleido čika-
gietėms. N u o pa t pirmųjų dienų 
daug dirbo centro, apskrities ir 
kuopų valdybose. Organizavo 
seimus ir juoe aktyviai reiškėsi. 
Rašė spaudoje pasirašydama Gi
rios Dukte r s , Fabijos Určiniškės, 
o dažniausia Rutvilės slapyvar
džiu. 1913 m " D r a u g e " ir "Dar
b i n i n k e " įvedė moterų skyrių. 
Rašė beletristinių vaizdelių, 
straipsniu- Jos stilius lengvas, gy
vas, vaizdus. Parašė ir stambes
nių darbų " L a u k i m o valandos", 

" G i r i u kara la i tė" , o iš vertimų 
" Ž y n i u Ar t abaną" ir kitus. Per 
daugelį m e t ų rašė į "Darbinin
ką". T i k sveikatai susilpnėjus tu
rėjo atsisakyti n u o šio darbo, bet 
" D a r b i n i n k ą " labai mėgo, ir ne
ga lėdama rašyti į jį, stengėsi vi
sada nuo pradžios iki pabaigos 
perskaityti. Jos širdžiai buvo ar
t i m a s ir " D r a u g a s " , t ik sveikatai 
s i lpnėjant teko jo atsisakyti. 
1937 m. Uršu lė Daukantienė 
palaidojo savo vyrą — Stasį, 
skaudžiai pergyvendama jo mirtį, 
bet ir tada nepasi traukė iš visuo
men in io darbo, o ypatingai iš 
Moterų sąjungos, kurioje visada 
b u v o svarbiausia sąjungos veiki-

B E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda. 2 jų butų 
med. namą an t kampinio sklypo. 
1 miegamas apačioj, 2 mieg. kamb. 
viršuj. Nėra garažo. Namui rei
kalinga truputį remonto. Arti 
69-os ir Artesian. $26.900. 

Skambint — 434 8297 

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

- ~ • . . . . w .. j , i į m o ašis, n e vien vadovavimu, bet 
F . S k ė r i u i u z i š t ik imybę pe r dvide . 
š imt penker ius m e t u s Vasa r io 16 i r pa ta r imais . 
g imnazi ja i . Jis y ra prisidėjęs p r i e ; B ū d a m a giliai religinga sten-
š imlų m o k i n i u l i e tuvybės susi- gėsi ir Moterų sąjungą pastatyti 
fo rmavimo, y r a v i e n a s p a g r i n d i - . a n t tvirtų katalikybės ir lietuvy-
niu g imnazi jos p a m a t ų . Vasario 
I &-gImnazrja tikisi, kad jis da r il
gai da rbuos i s jos n a u d a i . 

Laisvai m o k ė d a m a s voKiecių 
klausė Skau tų sąjungai ir S a u - . kalbą, rašo s t r a ipsn ius vokiečių 
liu sąjungai. Čia F. Skėrys labai Į spauda i ir p o p u l i a r i n a ne tik g 'm-
aktyviai dirba Vokietijos Lie tuviųį nazijos, bet ir l i e tuv ių tau tos bei 
Bendruomenėje. N u o 1959 m. iki j Lietuvos v a r d ą vokiečių visuo-
dabar, išskyrus vieną kadenci ją , ; menė je . Su s p a u d o s agentūromis 
yra VLB tarybos narys , 1962 — j pa la iko gerus ryšius . 
63 m . ir 1966 — 67 m . jis b u v o Į Pe t ras Veršelis 

LIETUVIAI WORCESTERY 
MIRĖ ALRK M O T E R Ų 

S Ą J U N G O S Į S T E I G Ė J A A. A. 
URŠULĖ D A U K A N T I E N Ė 

Birželio 7 d. Worcester , Mass. , 
sulaukusi 86 m. namuose m i r ė ! 
Uršulė Daukant ienė . Ta i v iena ] 
iš pirmųjų ' LRK Moterų są-, 
jungos steigėjų. Moterų sąjun-
gai buvo atsidavusi visa širdi
mi visą gyvenimą. Porą d ienų 
prieš mirtį C e n t r o vald. p ' r m . I. 
Mack dar su ja pasikalbėjo M o 
terų sąjungos reikalais. 

Uršulė Jokubauskai tė -Daukan 
tienė gimė 1894 m. sausio 22 d. 
Kalt inėnų valsčiuje — Lietuvo
je. Į Ameriką tėvai atsivežė tik 
ketverių me tų ir apsigyveno W o r -
cestery. L a n k ė pradžios mokyklą, 
vė l iau vakar in ius kursus ir baigė 
American In te rna t iona l College. 
Ypatingai Uršu lę viliojo sociali
n ia i mokslai. Būdama j auna ir 
pi lna energijos 1913 m. įstojo į 
organizacinę veiklą, nenujausda
m a , kad sekančiais metais jai 
teks pačiai būti vienai pirmųjų 
Amerikos Lietuvių Romos katal i 
kiu moterų sąjungos steigėjų. 
Kalbomis ir raštu skatino moteris 
ir mergaites rašytis į šią steigia
mą organizaciją, kuriai buvo pa
rinktas obalsis Dievui ir tėvy
nei , o Mariją Neperstojančios Pa
galbos — jos globėja. 1914 m . U r 
šu lė Jokubauskai tė-Daukant ienė 
buvo išrinkta pirmąja centro va l 
dybos pirmininke ir "Moterų dir
v a " žurnalo redaktore. Ji pir
miausia įsteigė mūsų kuopą. 
Worcesteris yra ALRK Moterų 

sąjungos g imt inė , tik vėliau su
sidarius n e p a l a n k i o m s apl inky
b ė m s m ū s ų kuopa i teko penktoji 
vieta, nors worces ter ie tėms įsikū
rus Moterų sąjungai buvo siūlo
m a pirmosios kuopos vardas, 
be t jos n e t r o k š d a m o s garbės, tik jos nuope lnus Moterų sąjungai, 
dž iaugdamos ios atsiektu tikslu, T a i kilni asmenybė. Stovi Ame-

bės pagrindų. T a m pritarė ir 
bendramin tės , anksčiau mirusios, 
bet dar 5-tos kuopos eilėse yra 
viena iš tų kurios kartu su a. a. 
Uršu le Daukan t i ene sudarė Mo- Į 
terų sąjungos branduolį tai Ve- Į 
ronika Liutkienė. Jų pastango-Į 
mis ALRK Moterų sąjunga išsi-« 
plėtė po visą Ameriką. Praėju
siais metais šventėme 65 m. įsikū
rimo sukaktį kurioje dalyvavo ir 
a. a. įkūrėja Uršulė Daukantie- , 
nė . 

Bėgant metams, vis didesniai 
amžiaus naštai slegiant pečius, 
va rg inan t įvairioms ligoms a. a. 
U . Daukan t i enė sukaupdavo pas 
kutinės jėgas ir atsilankydavo į 
sus i r inkimus 5-tos kuopos ir dar 
pa ta rdavo įvairiuose reikaluose. 
1939 m. seime pakelta į garbės 
nares, pagerbta ir apdovanota už 

rikos l i e t u v i ų moterų pirmose 
eilėse, k a i p žymi veikėja, gabi 
publ ic i s tė , l i t e ra tė pavyzdinga 
lietuvė iš kur ios visada tryško 
meilė D i e v u i ir Lietuvai. Jos įkur
t a M o t e r ų są junga eina tuo pa
čiu kel iu ir eis visada nuo jų ne
n u k r y p d a m a . 

A a. U . D a u k a n t i e n ė priklau
sė Šv. K a z i m i e r o parapijai ir kol 
sveikata l e ido ją lankė. 

K ū n a s b u v o pašarvotas laido
tuvių d i r . D i r s a - Kaslauskas na
muose, k u r gausia i l ankė ir mel
dėsi są jungie tės , tik centro vald. 
pirm. J. M a c k tuo laiku buvo iš
vykusi są jungos reikalais į Chi-
cagą i r a p i e ta i nežinojo. Maldas 
a tkalbėjo centro dvasios vadas 
kleb. k u n . A. Miciūnas, MIC. Bir
želio 10 d. gausiai dalyvaujant 
są jungie tėms atlydėta į Šv. Kazi
miero pa rap i jo s bažnyčią, kurioje 
už jos sielą šv. Mišias aukojo ir 
pamoks lą pasakė centro valdybos 
dvasios v a d a s kleb. kun. A. Miciū
nas. P r i e kars to buvo pastatyta 
Moterų, sąjungos 5-tos kuopos vė
liava. P o pama ldų , pro išsirikia
vusias 5- tos kuopos nares, pasku
tinį k a r t ą b u v o išlydėtas a. a. 
U r š u l ė s Daukan t i enės kūnas ir 
ne v i e n a su ašaromis akyse 
žve lgdamos į karstą širdyje tarė
me n e sudiev , bet iki pasimaty
mo. N u l y d ė j o m e į Šv. Jono ka
pus. Re l ig ines apeigas atliko kleb. 
kun. A . Mic iūnas , MIC. Žodį ta
rė c e n t r o valdybos pirm. J. Mack 
Sugiedojome Marija, Marija. 

La ido tuvėse dalyvavo Nek. Ma
rijos P ra s id . seselių vyr. vadovė 

seselė Al vyr a ir Augusta. Liūdi gi
minės , draugės , pažįstami. Liūdi 
visa M o t e r ų sąjunga, bet daugiau
sia 5- tos kuopos narės, nes a. a. 
U . D a u k a n t i e n ė dažnai būdavo 
m ū s ų t a rpe . Ilsėkis Viešpaties ra 
mybėįe . Visus laidotuvių daly
vius U . Daukan t i enės šeima pa
kvietė p i e t u m s į Lietuvių Pilie
čių kūubą. 

J. M. 

D Ė M E S I O 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu, grindis. 

B U B N Y S — TeL E E 7-5168 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiuii 

M. A. Š I M K U S 
ENOOME TAX SERVICE 

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

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILJETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

nmmumuiuuiuiiuuumimiHimaiiHii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinim 
!; {vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PAKCELS EXFRESS 

2501 W. 69 St., Cbicago, I1L 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantina* 

MllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIllUUlIllIlillIUUUI 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). ApšiM. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os '.i California Avenue. Nuoma 
200 dol. men. 

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

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

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

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 10% _ 20% _ ~ "J£ įTJJ" 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 tiZ^LT " ^ * MUmo-

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. — 6 A 4-8654 

3208-į West 95th Street 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiniitiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiimiiiiiiiiiimiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-5996 
lllilllllllllilllllllllllllllisiuilliuiliuilllllli 

vizrnmŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas y r a 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka i r visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panaiisis reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

VYRAI IB MOTERYS 
— m w * —frM — f c M — ^ W » » s w ^ < s ^ — 

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

Full Time — Typing Recoired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 
iiniiiiiiiiiiiliiiiiilllllllllllllllllillilllliiiii 

PART TIME 
N'EED AMBITIOIS PEOPL.E 

to earn extra money, while work-
tng Irom home. WiU train. 

312—724 5320 o r 729-4739 
UIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIUUIIIUIIUIIIUUUIIIIII 

HELP WANTED — VYRAI 

EXPERI£NC£D 
CABTNET MAKER WANTED 

IMPERIAL WOOD WORKING 
COMPANY 

310 N. Woodwork Lane 
Palatine, 111. - TeL 358-6920 

t^s^s^*s>^g>'i?s^>e>^s>^'S>^i i 

We'll heip you make the right movė 

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

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Puteski Road 

Tel. _ 767-0600 
Iniependently owned and operated 

S K E L B K I T S S " D R A U G E * 

MACHINIST 
Wanted, Boring Mill oper. 

Mušt have experience. 
Call 597-8110 

PRECISION SHEET METAL 
We need 2 Press Brake Operatore 
Mušt be exper'd & have own tools. 
Salary based on experience. 
Howler F a b r i c a t k m & W e M i n g 

818 S. Western — Addison, EL. 
TeL — 543-3600 

H E L P W A N T E D 

. * * * - , 

— Ž m o g u s , ku r i s galvoja tik 
apie s a v e i r ieško s a u visokios 
n a u d o s , nega l i b ū t i laimingas. 
N o r i g y v e n t i sau, gyvenk dėl 
k i tų . Seneka 

TIKRIAUSIAI SIU PLOKŠTELIU NETURITE! 
V A I D I L Ų K A N K L E S Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

įgrojo LJJ.T. Korp! Neo-Li thuania orkestras, va
dovaujamas Algirdo Modeatavičiaus. Įdainavo Arū
nas G&sparaitis. 

GROJAME JUMS 

SU ŠOKIU IR DAINA įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA 
KOKIAIS KELIAIS 
AŠ KELIAUSIU 

Kvintetas "BALTIJA' 
Lithuania orkestras. 

i r I*S.T. Korp! Neo-

Jdainavo "BALTIJA" Tyrų krintatss . 

i i i i imii i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i iui 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų p i rk imas — P a r d a v i m a s 

Draudimai — Va ldymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Ver t imai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 
iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuuuiuuuiuiu 

D £ M £ S I O 

REVERE 
START IMMEDIATELY 

We are a well known compau. aanufacturing aluminum products and 
are off ering a permanent full time ooportunity. 

MAINTENANCE MACHINIST 
Reąuires 5 years eiperience with bench work and mušt be able to noki 
close tolerances. At Revere we offer good wages and company benefits. 

# . - ^ F O R PROMPT CONSIDERATION: Call John Orloff 455-7200 
b r V T D i f REVERE Mušt Speak English 
R E V E R E Aluminum Buildins. Product* Inc. 11440 W. Addfcon 

Frmnklin Park, D.L 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskai te . Raganei*. Tėviškės 
•ėjas. Sugrįšk, ilgesy ir kitos. 

DAINOS IR ARIJOS Virgilijus Noreika. Prie piano Žaneta Noreikiene. 

Kiekviena plokštelė kainuoja $6 .00 

D R A U G A S 
4545 Wttt 63rd Stmt Mteap, llttftois 61021 

prtdMJ 50 oaotų ui kiekvieną plokltrie perstaatimaL IlHoo)mu» gy*. noks 5 % 
Utaskymams i Kanadą reikia pridėti po $1.73 paAto iUaidoma. 

iiiimiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiii 

PL U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę i r telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
iiiiiimiHumimnnimuiunuuuiiiiiiiiHi 

* *J* * * 
/8 OI 

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

TeL — W A 5-8063 

SIUNTINIAI Į L1ETUV4 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, m. 60632, teL 927-598* 

REVERE 
COPPER&BRASS 

M O D JOBS AT REVERE! 
w e are a substantiai and well knovm metai working plant off ering 
steady employment. START IMMEDIATELY. 

MACHINE OPERATOR 
Requires 2 years eiperience with automatic punch press erDėrienen 

MACHINE SET4IP 
Requires 2 — 4 years with precision tool and die set-up. 
We offer an excellent salary plūs many outstanding company benefits. 

. • ' « L F 0 R PROMPT CONSIDERATION:Call Jan Orloff 455-7200 

brXoî  REVERE Must speak EngIish-
K E Y E K L Aluminum Buildiag ProdueU Ine. 11440 W. Addteon 

Frmnklin Park, 111. 



ŠEŠTAJAI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT 
kokį didesnį. te tas bando 

lietuvių susi-1 riais būdais. 
Ka i ruošiame 

laisvojo pasaulio 
būrimą, kai ruošiamės pademon
s t ruo t i išeivijoje gyvenančių 
lietuvių, tautinį gyvastingumą, 
iškyla didžiausioji problema — 
pinigai. Nepopuliaru kalbėti 
apie pinigus, apie aukas, tau
tiečių pareigingumą, net ape
liuoti į tautinį sąmoningumą. 
Bet be pinigų neįstengtume su
ruošti net ir mažesnių renginių, 
nekalbant apie didžiuosius. 

Didysis renginys yra šeštoji 
lietuvių tautinių šokių šventė. 
Šventės sąmata, kaip skelbia 
šventei rengti komitetas, yra 
apie 180,000 dol. 

Šiuo klausimu kalbiname "lai
mės šulinio" komisijos pirmi
ninką Edvardą Lapą. 

— Šventės metu numatoma 
laimėjimų būdu paskirstyti pini
gines premijas. Kokios apim
t ies ji bus ir kaip manote išpla
t int i bilietus? 

— Laimėjimų paskirstymo 
komisijos t ikslas y ra padėti ko
mitetui sutelkti dalį pinigų. 
Kaip žinote, laimėjimų dovanos 
y r a I premija 1000 dol., H — 
500 dol., H I — 250, IV — 150 
i r 5 — 100 dol. Laimėjimai bus 
paskirstyt i banketo metu. Bi
lietų platinimui y ra įtrauktos 
72 L B apylinkės, visos tautinių 
šakių grupės, 95 įviarios Ameri
koje esančios organizacijos. Pa
prašyta , kad kiekvienas šventė
j e dalyvaujantis šokėjas išpla
t intų bent po 2 bilietų knygu
tes . Prašėme talkos Kanados 
k ra š to valdybos pirmininko Jo
no Simanavičiaus. Tikime, kad 
jo pastangomis Kanadoje taip 
p a t bus išplatintas nemažas 
skaičius bilietų. JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas Vytau
t a s Kutkus nuoširdžiai ragino 
visas apylinkes aktyviai prisi
dėti prie šio plano įgyvendi
nimo. Turime viltį, kad ir tau
tinių šokių grupės parodys tam 
darbui tinkamą dėmesį, skirtus 
j iems bilietus išplatins. Tad jei
gu visi gavusieji bilietų knygu
tes padirbės, tai gauti pinigai 
iš laimėjimų žymiai palengvins 

lėšas telkti įvai-
Cia daug iniciaty

vos parodo pirmininkas Jonas 
Talandis, organizuodamas net 
golfo dieną, ir inž. Antanas 
Rudis, vadovaudamas aukų tel
kimui. 

— Ar šj darbą atliekate vie
nas a r turi te talkininkų? 

— Su nuoširdžiu dėkingumu 
turiu paminėti šioje komisijoje 
dirbančius talkininkus: d r . Ali
ną Lipskienę, Ireną Kerelienę, 
Vilhelminą Lapienę ir Vandą 
Petkienę. Tai darbščios ir pa
reigingos komisijos narės, tu
rinčios plačią visuomeninės vei
klos patirtį. Jų talką nepapras
tai vertinu ir joms dėkoju. 

Ar pasieksite savo tikslą? 
— Tikime. Tikime į lietuvių 

visuomenės jautrumą ir nuošir
dumą. Manome, kad t a i s ke
liais doleriais ir šiuo atveju pa
rems mūsų planuojamus laimė
jimus, pajamos palengvins sun
koką šventės finansinę naštą. 
Už dosnumą visiems iš anksto 
dėkoju, su šypsena pokalbį bai
gė komisijos pirmininkas Ed
vardas Lapas. 

Jurgis Janušaitis 

Pro statomus vienuolyno namus Putname eina trys Nek. Pr. Marijos seserų, 
kongregacijos vienuoles. Iš kaires: buv. Kongrecacijos vadovė ses. Margarita 
Bareikaitė, naujoji vadove ses. Aloyza Saulyte ir "Raudondvario" svečių na
mų vedėja ses. Rita - Antanina Trimakienė. Nuotr. K. Trimako 

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJOS 

NUTARIMAI 

Š A C H M A T A I 
— Europos komandinėse šie

met labai gerai sužaidė Angli
jos rinktinė, baigdama trečioj 
vieta j , po sovietų i r vengrų 
rinktinių. Su sovietais anglai 
sužaidė 4—4; anglų dm Antho-
ny Milės nugalėjo pasaulio mei
sterį Karpovą, o Nunn sudoro
jo d m Polugajevskį. Chess Li
fe, birželio nr. talpina dm P. 
Benko komentarus prie partijos 
Karpov-Miles. Kitoj vietoj pa
kartojama toji partija su anglų 
dm Raymond Keene komenta
rais. 

Komandos bange tokioj eilėj: 
Sov. S-ga 36%, Vengrija 28, 
Anglija 2&V2, Jugoslavija 28, 
Belgija 27Y2, Izraelis 23y2 i r 
Švedija 23V2 t š 

Lietuvių Krikščionių Demo
kratu sąjungos atstovai, susirin
kę konferencijon 1980 m. gegu
žės 24-25 dienomis Chicagoje, ap
svarstę aktualiuosius Lietuvos 
laisvinimo, lietuvių politikos bei 
krikščioniškosios demokratijos 
veiklos klausimus, jausdami atsa
komybę prieš kenčiančią ir kovo
jančią tautą ir neatšaukiamą pa
reigą dirbti už jos laisvę, nepri-1, 
klausomybę ir gerovę bei įvertin-i 
darni esamą padėtį, taria: 

1. Lietuvos laisvinimo pareiga 
yra šventa kiekvienam lietuviui. 
Ji yra mūsų didysis uždavinys iš-1 
eivijoje. Krikščionys demokratai 
aktyviai dalyvauja laisvinimo i 
darbe remdami Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, A-1 
merikos Lietuvių Tarybą, Lietu
vos Diplomatinę tarybą ir reiš
kia jiems savo solidarumą 

2. Krikščionys demokratai svei 
kiną pavergtą, bet nenugalėtą 
lietuvių tautą ir kovojančius se
seris ir brolius, lenkdami galvas 
prieš žuvusius didvyrius, melsda

mi Viešpaties palaimos kenčiau 
tiems ir ištvermės kovojantiems 
ir jungdamiesi į visos tautos lais
vės žygį. 

3. Konferencija kviečia vien
minčius ir visą išeiviją budėti 
krikščioniškosios kultūros sargy
boje, pritaria visų demokratinių 
sluoksnių pastangoms švelninti 

visuomeninius santykius, remia 
prasmingos visuomeninio darbo 
padalos principą, pritaria ir sie
kia darnios politinės veiklos, bet I 
nepritaria savitarpio, ypač tarp-
organizaciniams, ginčams ir siū
lo visiems dirbti vienybėje. 

4. Santykiuose su pavergtai
siais broliais mastas turi būti tau
tinis solidarumas ir tautinė išti
kimybė. Santykiuose su kitomis 
organizacijomis išeivijoje — nuo
širdaus bendradarbiavimo dva
sia. Santykiuose su pasaulio vien
minčiais ir jų organizacijomis — 
ideologinis ir politinis solidaru
mas ir ypatingai aktyvus tarnavi
mas lietuviškiems interesams. 

5. Krikščionys demokratai tei
gia, kad komunizmas yra didžiau 
šias lietuvių ir Lietuvos priešas ir 
įpareigoja visus vienminčius bei 
kviečia visus lietuvius į besąlygi
nę kovą su juo. Kol Lietuva yra 
pavergta, bet koks bendradarbia
vimas su komunizmu yra prieš 
geriausius lietuvių tautos inte
resus. 

6. Konferencija dėkoja buvu
siam centro komitetui ir kitiems 
sąjungos organams už prasmingą 
darbą bei visiems vienminčiams, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie šios konferencijos ruošos. 
Konferencija išskirtinai dėkoja 
garbingiems svečiams, konferen
cijoje dalyvavusiems ir visiems ją 
sveikinusiems. 

Konferencijos prezidiumas 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 23 d. 

Mylimai mamytei 

A. t A. VALERIJAI SABONAITIENEI 
mirus, širdingai užjaučiame giliai liūdinčius jos dukrą sol. P R AU
RIME RAGIENĘ. žentą dr. LEONIDĄ RAGĄ, anūkus — PAULIU 
ir LAURĄ ir kitus šeimos narius, gimines bei draugus. Tebūna 
jai ramus ir lengvas amžino poilsio sapnas! 

IZA MOTEKAITIENE 
IR MANIGIRDAS 

VANDA IR POVILAS MATIUKAI 

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą PETRĄ INDREIKJį ir DUKRAS su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame. 

Jurgis ir Viktorija Jakubauskai 
Los Angeles, Calif. 

tutis Kaunas 10, Anicetas Uo-
— Lietuvos šachmatu pirme- j gėlė 9%. 

World Open, 9 ratų šach-

A. A. VET. 6YL. POVILAS GUDJURGIS 
A.a. Povilas Gudjurgis gimė; 

1916.VIII.16 Aukštaitijoje, Labo-' 
rių km., Linkuvos valsč., Šiaulių į 
aps,, šviesaus ūkininko šeimoje, j 
Buvo jauniausias iš penkių vai- j 
kų. Vyriausias brolis Antanas bu
vo agronomas. Juozas — žurna
listas, „Mūsų laikraščio" redakto
rius, per 1941 mėty vežimus iš
tremtas į Sibirąj kur ir mirė. Bai
gęs mokyklą Povilas įstojo į Lin
kuvos gimnazijos III-ją klasę. 
Gimnaziją baigė 1936 m. Pralei
dęs dvejus metus kariuomenėje 
Šiauliuose, įstojo į Kauno Veteri
narijos akademiją, kurią baigė 
1943 m. Priklausė ateitininkų or
ganizacijai. 

Studijuodamas susipažino su 
būsima dantų gydytoja Marija 
Račiūnaite ir 1944 m. vasarą, 
prieš pasitraukiant į Vokier'ją, 
su ja sumainė aukso žiedus. 

finansinę šventės naštą. To tvir-į nybes šiemet laimėjo šeštą kar
tai ir siekiame. Turiu pažymė- i tą kaunietis Algimantas But- . , , 
ti, kad ir šventei ruošti komi- norius, surinkęs 10ft tš., Kęs- m a t ? t u r n y m i ^ t a F t a l ^ -
J _ pijoj, liepos 2—6 d. Premijoms 

skirta $52.000. 
— TJSCF Rating List, June 

1980, spausdino nemaža lietu
viškom pavardėm vyrų: meiste
rių sąraše tik vienas V. V. Pal-
čiauskas — 2223. Kitų įverti
nimai tokie: T. Atkočaitis 
1751, A. A Baltutis 1779, G. 
Bartkus 1989, A. Barlas 1713, 
J. Bendoritis 1684, P. Bradis 
1354, M. Brazis 1707, T. Bulloc-
kus 1912, A Burba 915, D. Če
ponis 1551, Cfa. Kessna 1737, 
J. Cnemis 1809, N. Cirtautas 
1556, A. Dargužis 1717, R. Daš-
kus 1699, R. Doubrava 955, K. 
Drunga 1323, J . Durnas 1299, 
R. Fabijonas 1900, Ch. Gelinas 
215, T. Gavalis 1380, T- Girnius 
1776, S. Glebavičius 1210, V. 
Gramsas 1259, R.Grauslys 1851, 
R. Gražulis 1760, R. Gražulis j 

dr. Povilas Gudjurgto 

Sūnus Paulius diplomuotas geo 

— Lydija, Rūta Reid ir Daina 
baigusios universitetus, gyvena 
Edmontone. Visos dalyvauja lie-

Vokietijoje ilgiausiai gyveno! tuviškoje veikloje. 
Spackenbergo stovykloje, kur mo-j Povilo nebaigtus darbus ir dar 

fizikas dirba Ottawoje. Dukterys l 6 2 9 K . Jakštas 2095, K. Jan-

kytojavo lietuvių gimnazijoje, 
dėstydamas anglų kalbą ir che
miją. 

1949 m. Gudjurgių šeima iš
emigravo į Kanadą. Apsigyveno 
Albertos valstijoje. Povilas pir
mus trejus metus vertėsi privačia 
praktika Atabascoj, o nuo 1953 
metų gavo valdišką tarnybą. Dir
bo kaip apskrities veterinarijos gy
dytojas užkrečiamų ligų ir im
porto—eksporto skyriuje. 

Dėl pablogėjusios sveikatos į 
pensiją išėjo gerokai prieš laiką. 
Turėdamas laisvo laiko, metėsi į 
savo mėgiamas sritis — kalbas, 
rašymą, medžio skulptūrą. Buvo 
aktyvus lietuviškoje veikloje, nie
kada neatsisakydavo bent kaip 
padėti. Tik prieš netikėtą mirtį 
surinko medžiagą apie lietuvių 
įsikūrimą Albertoje 

Išaugino sūnų ir tris dukteris. 

jauną gyvenimą nutraukė negai
lestinga mirtis — širdies smūgis 
1980 m. kovo 6 d. Kovo 10 d., 
nors buvo ir pirmadienis, dalyva
vo daug žmonių, lie-tuvių ir kana
diečių, paskutiniame atsisveikini
me — gedulingose pamaldose ir 
alydėjime į kapus. Palaidotas Ho-
ly Cross katalikų kapinėse Ed-
monte. Edmontoniškiai tokių lai
dotuvių retai teturi. 

Be žmonos Marijos ir vaikų 
paliko liūdėti marčią Moną ir 
žentą Patrick Reid, Lietuvoje se
serį Liuciją Veronavičienę su šei
ma, brolį Joną ir kitus gimines. 

Supiltas naujas kapas tolimoje 
Albertoje, toli nuo gimtosios tė
vynės, srauniosios Mūšos, paliko 
tuščią vietą šeimoje ir Edmonto-
no Lietuvių kolonijoje. 

Jurgis Milas 

kauskas 1960, Ged. Janula 
1499, E . Janulis 1603, L. Ja-
siuwienas 1911, A. Jonaitis 1842, 
G. Kalaudis 1111, F. Karnec-
kis 1195, V. Kamit is 1896, F. 
Katalėnas, 1152. R. Katsikas 
1604, J . Kazokaitis 1383, S. 
Kazokaitis 1083, M.Krajns 1242, 
A. T. Kjudarauskas 1119, M. 
Kudarauskas 1291, A Kulikaus
kas 2034, J. Kulikauskas 1598, 
V. Kulys 1165, K. Merkis 1717, 
L. Norkus 1636, P. Palaitis 
1603, W. Palaitis 1320, J. Po-
luikis 1786, P. iRajna 1801, C 
Ramas 1995, V. Rukuiža 1568, 
A. Šalkauskas 1802, F . Šalkaus
kas 1826, J. Šapkus 1516, R. 
Shimkus 896, A Sirutis 1885, 
V. Sirvydas 1425, B. Skrabulis 
1481, S. Staknys 1810, L. Su
džius 1775, P. Tautvaišas 2107, 
E. Traina 1667, M. Urbonas 
1585, J. Vasaa 1472, D. Wajo-
kus 1351, G. Zoza 1554, A. Zu-
jus 1916, M. žvilius 1862. 

K. Merkis 

Miela Julyte, 
Tavo vienintelei sesutei 

A. f A, IRENAI BALČIŪNIENEI 
Lietuvoje mirus, Tave ir Tavo šeima nuo
širdžiausiai užjaučia 

Ona Barauskienė ir dukros 

BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsirninimai 

Redagavo JUOZAS PRUNSKIS 

Šioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
įvairaus 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, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 
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Perskaitę Draugi duokite j į kiliems pasiskaityti. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 23 d. 

X "Draugo" gegužinė šįmet 
bus liepos 27 d. Umbrasų sody
boje Lemonte, BĮ. 

X Vytautas Bie&ajus, įvairių 
tautų Šokių specialistas, daug 
rases apie lietuvių tautinius šo
kius ir leidžias bei redaguojąs 
žurnalą "Viltį", atvyksta iš j 
Denverio, Colo., kur nuolat gy- j 
vena, į l iet . Tautinių šokių! 
šventę, vykstančią Chicagoje. 
Jam liepos 3 d. rengiamas pa
gerbimas Martiniąue restorane. 
Pagerbimo vakariene rūpinasi 
Frank Zapolis ir Margi Mankus. 
Į juos reikia kreiptis, norint re-
zervuotis vietas ir pagerbti šo
kio srityje. Amerikoje j is gy
vena nuo 1923 m. 

X Lietuvių Jaunimo centro 
kavinėje šį penktadienį 7:30 v. v. 
vakaronę ruošia Marąuette Par 
ko LB apyl. Kalbės kun. dr. J. 

i šarauskas. 

x Kun. Nikodemas Saldukas, 
salezietis, iš Kolumbijos birže
lio 16 d. atskrido į Chicagą i r 
apsistojo pas savo gimines V. 
Peldowec, Tinley Parke. Į Ko
lumbiją grįš liepos 5 d. Gyvena 
Popayane, netoli Ekvatoriaus 
prie Pacifico, kur yra seselių 
mergaičių mokyklos kapelionas. 
Svečias iš Kolumbijos, kur y ra 
išgyvenęs jau 44 metus, birželio 
20 d., lydimas Augustino Varš-
kio, aplankė "Draugo" redakci
ją, susipažino su lietuviškos 
spaudos darbais ir naujaisiais 
leidiniais. 

X Liet. šaulių sąjungos cen-

Į bendrą ketverių metų sąmatą, 
iš kurios paaiškėjo, kiek pinigų 
galima per metus išleisti. Ta
čiau buvo nesupratimų, kaip 
kaip tuos pinigus padalinti nu
matytom sritims. Ar reikia tuos 
pinigus numatytai sričiai skirti 
visiems ketveriems metams, ar 
numatyti sumas metams ir ta
da žiūrėti, kuriai šakai reikia 
kiek pinigų. Po diskusijų buvo 
nutarta sąmatą atidėti iki se
kančio posėdžio, o iždininko pra 
nešimą priimti. 

Saulius, vykdomasis vice-
pirm., neseniai grįžęs iš Euro
pos, pranešė apie jaunimo sąjun 

Iš ARTI IR TOLI 
URUGVAJUJ 

— Dr. K. Bobelis, Vliko pirm., 
su šeima po viešnagės Argenti
noje lankėsi Urugvajuje gegu
žės 2-5 d. Tuo metu turėjo susi
tikimą su Urugvajaus veikėjais 
ir lietuviais. 

— Urugvajaus karo laivy
no vadovybė kovo 28 d. paleido 
pramoginį laivą žmonėms pasi
važinėti. Pirmoje kelionėje tarp 
kitų aukšto rango kariškių ir 
valdžios atstovų, buvo pakviesti 
ir lietuvių kolonijos atstovai. 

Vardo katedroje, pamaldų už Lietuvą metu. Nuotr. J. Kuprio 

t ro valdybos paskelbtas straips- į x Kazys Skaisgirys, milži
nių konkurso Kristijono Done- kas, Švč. M. Marijos Gimimo pa 
laičio 200 metų sukakčiai atžy- j rapijos choro vardu maloniu 
mėti vertinimo komisiją suda- į laiškeliu padėkojo "Draugui" už 
ro rašyt. Danutė Bindokienė, j gerą informaciją apie choro 
redaktorė Stefanija Kaunelienė j darbus ir atsiuntė 15 dolerių au 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ir rašyt. Anatolijus Kairys. K 
Širvenio slapyvardžiu jau y r a 
gautas konkursui • pirmasis 

ką. Esame dėkingi. 

DARIAUS GIRĖNO LTTUANIS- į vardu su aštuntokais atsisveiki- išleido penkis numerius mokyk 
no Dovas Lesniauskas, Renata 
Ješmantaitė, Rima Saulytė ir įtei
kė kiekvienam po gražų adresą. 
Aštuntojo skyriaus mokytojų 
vardu atsisveikino J. Plačas. Lin 

TINĖS MOKYKLOS MOKSLO 
METU UŽBAIGIMAS 

1980 metų gegužės 31 d. mo
kiniai susirinko į klases pasku
tinį kartą šiais mokslo metais pa-

į siimti savo metų darbo uždarbio. 
* Jonas Urbonas, Dievo Ap- j Klasėse dar pasikalba su mokyto-

straipsnis apie Kristijono D o - | v a i z d o s lietuvių parapijos Det- j j a į s apie vasaros atostogas ir pa-
nelaičio sukakties reikšmę. I™1** pirmininkas, atsiuntė ma-1 siima trimestrines pažymių kny 

gutes su nutarimu, kad perkeltas 
į aukštesnį skyrių. Paskiau visi 

x Vilijos Aleksandros Eivai- i l o r m raštą, kuriuo padėkojo 
tes meno magistro diplominių | "Draugui" už teikiamus parapi-
darbų paroda atidaroma birže- į 3 " patarnavimus, garsinant j renkasi į didžiąją Jaunimo centro 
lio 29 d. 5-7 vai. v. Renaissance svarbesnius parengimus, ir pri- j salę kartu su aukštesniąja mo-
Society — Bergman o-alerijoj, įdėjo 15 dolerių čekį. Dėkojame. į kykla bendroms pamaldoms. Šv. 
Chicagos universitete, 5811 So. 
Ellis Ave. Paroda tęsis iki lie
pos 16 d. Lankymo valandos 
kasdien nuo 11 v. iki 4 v. p. p . 
Įėjimas laisvas. Visi maloniai 
kviečiami į atidarymo iškilmes 
a r vėliau parodą aplankyti. 

X l ietuvių Tauragės klubas, 
įsijungęs į Tragiškojo Birželio 
minėjimą VI. 15 d. katedroj, 
dėl pavėluoto pranešimo nebuvo .vadinama, gubernatoriaus pre-
paminėtas programoje. Tam | **** u* įvairius kultūrinius lai 
minėjimui ruošti darbo prezi
diumas dėkoja tauragiškiams 
už auką ir dalyvavimą gedulin
gose pamaldose katedro 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GUBERNATORIAUS 
PREMIJA 

Illinois Menų taryba duoda 
vadinamas gubernatoriaus 

aii 
mėjimus. Pavieniai asmenys, or 
ganizacijos ir bendruomenės ga 
Ii paduoti prašymus iki birželio 
30 d. (Terminas prailgintas nuo 

Mišias atnašauja kun. P. Dau
gintis, pasakydamas trumpą, pri
taikytą tai dienai pamokslą. Dau
guma mokinių priėmė šventąją 
komuniją. Atliktos dvi pareigos: 
Dievui ir tėvynei 

los laikraštėlio "Lituanika". Gra 
žiai paruošė savo tradicinius pa
rengimus: Kalėdų eglutę, Vasa
rio šešioliktąją, Motinos dieną. 
Dėka darbštaus tėvu komiteto, 

kėjo būti gerais lietuviais, gilinti mokykla subalansavo savo biu-
lituanistfką aukštesnėje mokyk- džetą. Iki šiol su mokiniais gra-
loje ir pagal savo išgales padėti žiai lietuviškai susikalbėjo mo-
Lietuvai atgauti laisvę. Čikagos kytojai, tai šeimų nuopelnas, 
aukštesniosios mokyklos direkco- Į Nuo sekančių mokslo metų atį 
rius J. Masilionis pasveikino bai
gusiuosius žemesniąją mokyklą ir 
visus pakvietė į aukštesniąją. Te

daroma specialioji klasė tiems, 
kurie į mokyklą atvyks silpniau 
lietuviškai pasiruošę. Stengsis rao-

gos veiklą Vokietijoj ir Angli- į g i o j e kelionėje Vyt . Dorelis ir 
joj. Marytė ir Andrius Šmitai t A n t Gudynas atstovavo Uru 
(Vok.) kalbėjo apie ten vykstan į g v a j a u s lietuvių kolonijai 
čią veiklą, ateinantį kongresą ir 
kitas problemas, su kuriom te
ko susidurti. Rugpiūčio mėn. vi
duryje bus Europos Etudijų sa
vaitė Innsbruke, ir čia bus Eu
ropos LB posėdis, kuriame da
lyvauti yra kviečiami Europos 
LJS pirmininkai. Rudenį žada 
ruošti VLJS suvažiavimą Miun
chene. Kitos veiklos šią vasarą 
neturės, nes daugumas išvyksta 
į Chicagą šokių šventei, bet ti
kisi kitą vasarą suruošti litua
nistinį seminarą. Bet atsiranda 
kliūtis: trūksta ir jaunimo, ir 
pajėgių mokytojų. Marytė ir 
Andrius taip pat pateikė minčių 
apie ateinantį kongresą. Jie siū 
lo, kad, prieš pradedant sekan
čio kongreso programos ruošą, 
reikėtų atsižvelgti į praėjusio 

, „ v. . . . . . . . . .(kongreso nuopelnus; kad studi-
vų komiteto pirm. J. Končius pa- | kytojai ir jiems padėti pramokti | - ( j j e n o s b u t u linkėjo visiems gražių ir sveikų [ senosios ir brangiosios senelių 
atostogų, bet priminė, kad bend- kalbos, kuri aukštai vertinama 
rautų su lietuviais ir skaitytų lie
tuviškas knygas. 

Daugiau negu trečdalis visų 

kalbų moksle ir dėstoma viso pa 
šaulio universitetuose. 

Švietimo taryba yra paskelbu-

sutrumpintos, 
kad būtų daugiau laiko stovyk
loj PLJS veiklai; kad iš anksto 
visi žinotų stovykos programą 
ir galėtų pasiruošti. 

Mečys Landas, V U S pirm., 

Dar kartą grįžta į klases ir pa
laukia kol tėveliai baigs savo me
tinį susirinkimą. Paskiau moki
niai ir tėveliai grįžo į tą pačią salę 
mokslo metų užbaigimui. Po 
trumpo mokyklos vedėjo J. Plačo 
žodžio, aštunto skyriaus moky
tojos V. Vakarytės palydimi, į sa
lę įžengia šios mokyklos aštuo
nis skyrius baigusieji ir susėda 

mokinių mokslo metus baigė labai į į mokinių telkimo vajų. Kaip; ^ k a d į n a n s i n ė ^ 
eprais nažvmiais. Skvriu mokvto- i ̂ note, daugelyje mokyklų mo-i'V ,.+. . . . i gerais pažymiais. Skyrių mokyto
jai visiems įteikė garbės pažymė 
jimus, o, nepraleidusiems nė vie-

kinių'skaičius'mažėja. Tą skai-\ ^ ė U s " J * • ? • • " e s «"•»» 
čių reikia padidinti. Kol atsi- I paramos iš valdžios. Buvo iškel 

Balzeko Lietuvių kultūros ' b l r z e h o 1 5 d-}- M e n ų t a r > T b o s ! j 'ems skirtose kėdėse. Vedėias į pre 
muziejaus biuletenio anglų k a i - j a d r e s a s : E l m o l s A r t s C o u n c l l < i zidiumą pakviečia: tėvų komi-
ba išėjo naujas numeris. J a m e ' 1 1 1 N - W a b a s h > Chicago, I L ; t e t o p j r T R i n . ; n k ą j Končių, Švie-

kio padovanotą knygutę. Tuo ir 
baigėsi oficialioji dalis. 

Fausto StroHos vadovaujami 
vyresniųjų skyrių mokiniai pa

tą mintis, kad gal 1981 m. būtų 
dirbti lituanistinėse m o k y k i o s e , i galima suruošti Europos kong-

no šeštadienio, DO vieną V. Vijei-! r a n d a pasiaukojančių mokytojų; 
i..-_ J *_ i *„ -r..„ : , i dirbti lituanistinėse mokvklose.1& 

neturėtų joms pritrūkti ir molei-! r e s ą ' * * c i a &h būti kalbos 
nių. Kiekviena lietuviška šeima P r o b l e r m i (Anglija, Vokietija ir 
ir pavieniai tautiečiai yra ragina-! Prancūzija). Jis prašo dainorė-
mi atlikti tautinę misiją, kad l ie- ! l l u s u & a i d o m fc lietuviškų fil-

— Lankėsi Vliko pirmininkas. 
Gegužės 6 atskrido iš JAV-bių 
per Urugvajų i r Argentiną Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. dr. Kazys Bo
belis. J i s jau aplankė Uru
gvajaus ir Argentinos lietuvių 
kolonijas i r išvyko į Kolum-
bijąją i r Venezuelą. Sao Pau
le Vliko pirmininkas turė
jo progos susitikti su pavieniais 
lietuviais bei lietuvių organiza
cijom bei aplankyti įvairias lie
tuviškas institucijas. Gegužės 
9 dienos vakarą šv. Kazimiero 
parapijos salėj susitiko su lie
tuvių organizacijų atstovais, o 
gegužės 10 su visais kolonijos 
lietuviais. 

dainavo keletą, metų eigoje i s - ^ . ^ ž m § i a m c k r a š k a d ; m ų . Taip pat nori vėl pasikal 
M , / , U . . J A ; M A o !V^^J.,-t~ ••!• MII i»7 l J c I i - i i . : A _,La— X x_ TT: 

— sekm., birželio 29 d. ir ketv., 
liepos 3 d. Gintaras apibūdino 
pačių koncertų stilių. Veiks ba
ras, ir bus patarnautojai/jos, 
kurie a tneš prie staliukų sėdin
tiems gert i ir, jei bus noro, i r 
valgyti. Svečiams nereikės laks 
tyti, jiems bus viskas atneš
ta. Bus parduodami užkandžiai, 
pavieniai gėrimai. Užkandžiams 
bus vaisių ar sūrių lėkštės. Taip 
pat bus pranešimai ir pakvieti
mai išsiuntinėti IV kongreso a t 
stovams ir dalyviams. Bilietai 
— po 5 dol. asmeniui, o staliu
kus koncertams užsisakyti pas 

moktų, dainelių. Mokslo metai 
baigti mokyklos ir Tautos him
nais. Salės gale buvo spaudos sta-

tuvy L/*- ncz-wLų. j>i<-*iiJ.\; rvi«^i-t, i \au | * — • J-+ • i * •% v * •* • 

atsirastų naujų kovotojų už L i e - į ^ P«* Šokių švente. Vincas Gintarą Aukštuole 

apstu nuotraukų ir įvairių žinu- timo tarybos atstovą J. Masilionį, 60602. Šiuos reikalus tvarko 
^ š i i m ^ i ą ^ ^ l m r S k m ^ \ m ^ ^ m ^ l ^ ^ d i r e k t ° - į Jaunimo centro ir* tėvų Jėzuitų 
puslapyje y ra ilgesnis straips- Į n u s A n l t ^PP11*3- Į atstovą kun. P. Daugintį, mokyk-
nis apie Klaipėdą. Biuletenyje j 985 MIL. KELIAMS Į l o s mecenatų atstovą J. Vasiu-
prisimintas ir miręs lietuvis fo- j mnois v a l s t i j a birželio 17 d.j k e v i 5 i u -
tofrafas a. a. V. Noreika. į p a skelbė naujus planus — pa-! Vedėjas J. Plačas ir aštuntojo 

X Dramaturgas Anatolijus : s k i r t i 9 8 5 ̂ i dolerių naujiems | skyriaus mokytojas įteikia baigu-
Kairys dalyvaus Lietuvių f ron- \ greįtkeliams tiesti. '• s i e r T l s mokyklą pažymėjimus. Tė-
to bičiulių stovykloje meno va- I vų komiteto pirm. J. Končius 
kare, kuris įvyks stovyklą už- GĖRIMAI STADIONE ! įteikia po knygą. Knygos vertin-
darant rugpiūčio 16 d. Illinois senatas priėmė nuo- i gos, menininko V. Vijeikio išleis-

x Liet- Bendruomenės Brigh į statą ir pasiuntė pasirašyti gu-', tos "Lietuvos istorijos vaizdai". 
ton Parko apylinkės ruošiamas I bernatoriui Thompsonui, pagal'. Knygas nupirko tėvų komitetas, 
tradicinis rudeninis banketas į kurį Soldier Field stadione bus į nes niekas jų nepaaukojo, kaip 
įvyks ne lapkričio 22 d., kaip; leidžiama pardavinėti ir alkoho kitose mokyklose būna. Padėka V. 
buvo planuota, bet lapkričio 15 linius gėrimus. Atstovų rūmuo-1 Vijeikiui už nuolaidą ir paaukO' 
d. Šaulių namuose. se šis nuostatas buvo priimtas | tas kitas savo parašytas ir išleis 

x Frof. dr. Vyt. Vardys pra
šo patikslinti, kad "Draugo" bir 
želio 3 d. laidoje, 3 pusi., atpa-
sakojant jo paskaitos turinį, įsi 
vėlė korektūros klaida. Buvo at 
spausdinta, kad kai kurie tikin 
čiųjų prašymai susilaukia 
250,000 parašų. I š tiesų IJCB 

las, kur kai kurie tėvai 
lietuviškų knygų vasaros atos
togas kultūringai praleisti. 

Tėvų komitetas parūpino mo
kiniams užkandžių. Kai tėvai 
vaišinosi delikatesais, tuo pačiu 
metu Jaunimo centro kavinėje 
abiturientai, jų tėveliai ir moky
tojai užkandžiavo. Maistą parūpi
no pačios mokytojos. Ir taip drau 
giškoje nuotaikoje visi išsiskirs
tė vasaros atostogoms, kad pasil
sėję, rudenį vėl grįžtų prie svar
baus lituanistinio darbo. 

Šie mokslo metai buvo darbin
gi ir sėkmingi. Iš viso buvo tris
dešimt keturi darbo šeštadieniai 
po keturias valandas kiekvienas. 
Lankė mokyklą 140 mokinių. 

Bartusevičius ,VLB tarybos na j Baigdami posėdį, aptarėm iš 
Danius "bireno mokykla vra' « 5 * kaip * Smitai, kalbėjo apie j Vliko gautąRaišką, kuris kvietė 

J J ^ - -r, ? -*_ , _ i i i - P I . 7 s Tro lnTmrvc n o r u t e rtohmfiitti 

tuvos laisvę. 

l s lpjo dėkinga tėvams Jėzuitams už 
patalpas ir kantrybę. Šių dienų 
jaunimas judrus, kartais mėgsta 
nusikalsti ir drausmei. Bet be jau
nimo būtų dar liūdnesnis vaiz
das. Tikimės, kad Jaunimo cent
ro naujoji valdyba mums bus pa
lanki ir atleis, kad ir mažus ne
sklandumus. Dėkingi už pažadė
tą apsaugą. 

J. Plačas 

PLJS VEIKLA 

Paskutinis Pasaulio Lietuvių 

kongresą. Jis siūlo, kad dalis i P L J S valdybos narius dalyvauti 
stovyklos programos būtų įve
dimas į studijų dienas; per
žvelgti praėjusio kongreso nuta 
rimus ir atskirti bendrus nuo 
konkrečių nutarimų; diskutuoti 

Madrido konferencijoj birželio 
21 d. New Yorko Kultūros židi-

I ny. Kilo klausimai, ar mums da 
lyvauti, ar visai nevažiuoti? Jei 
važiuoti, tai a r dalyvauti stebė-

kraštų veiklą atskirai, o ne ben tojais ar dalyviais? Nutarėme 
drai. Vincas dar pridėjo, kad j siusti laišką pasakyti, kad neda 
jis manė, jog praėjusiam kong- į lyvausime, be t prašome tolimes 
resui buvo komunikacijos ruo- j ̂  informacijų. 
šos problema — niekas t ikrai Posėdis baigėsi 3:30 vai. p. p. 
nežinojo, ką reikia kitam atuk- Sekantis posėdis bus po Šokių 
ti. 

jau prieš porą mėnesių. Iš viso j tas knygas. ^Baigimo pažymėji-j D i r b o penkiolika mokytojų. I l - ! l i s ' V ' M u s o n v t ė i r R - Likande-
Chicagos parkuose galės būti I mus gavo šie aštuonių skyrių 
leidžiamas gėrimų pardavinėji-1 egzaminus išlaikiusieji aštunto 
mas. 1 kai-kės: Paulius Augius, Dalia 

į Damašiūtė, Paulius Jozaitis, 
GAUS 5 MIL. DOL. j x a t a i i j a Mackevičiūtė, Ingrida 

Federalinis apeliacijos teis- į Naudžiūtė, Ramoną Skirpstūnai-
mas nusprendė, kad daugiau ' tė, Tomas Strolia, Lydija Stro-

Kronika mini 146.000 skaitline. I k a i P 2 0-0°0 mokytojų, kurie putė, Tadas Stropus, Lidi-
Paskaitininkcs ją buvo s u b e n d i 1 9 7 6 m-buvo atleisti, kai moks ! ja Saulytė. Rasa Sulaitytė, Rū-
rinęs į 150,000. lo rnetai buvo sutrumpinti tri- ta Tamošiūnaitė ir Aras Tijū-

X Vytautas Mikunas, čikagiš i m i s savaitėmis, galės gauti fe- nelis. Keturi iš jų baigė visais 
kis, užsukęs į "Draugą", nusipir I deralinę bedarbio pašalpą, ku- penketukais: Ingrida Naudžiūtė, 
ko lietuviškų knygų už didesnę ri(>s susidarys apie 5 mil. dol. 

VANDENS TIKRINTOJAI 

gesnį laiką mokykloje išdirbusi! r 5 r t e 

Dalė Gotceitienė, rudenį nebesu-! Posėdis pradėtas iždininko 
tiko grįžti prie nelengvų parei- j Šarūno Valiulio finansų prane-
gų, nes kiti įsipareigojimai lau- Į Šimu. Nuo lapkričio mėn., kada 
kia. Už gražiai atliktą darbą ir j ši valdyba pradėjo savo kaden-
pareigingumą, mokykla nuoŠir-iciją, yra išleista daugiau kaip 
džiai dėkinga. Kiti mokytojai Ii-19,000 dolerių įvairiems reika-
ko tęsti pradėtąjį darbą. Mokykla'lams.. Toliau Šarūnas perskaitė 

sumą. Knygų išpardavimas pra 
tęstas ligi liepos 6 dienos, kad 
atvykusieji į tautinių šokių 
šventę lietuviai galėtų apsirū
pinti knygomis. 

X Pranutė Ivanauskienė, či-
kagiškė. palinkėjo "Draugui" 
dar ilgus metus kasdieną lanky
ti lietuvius ir savo sveikinimus 
palydėjo pinigine auka. Ačiū. 

x šokių 4r«ntes proga nepa
mirškite aplankyti Normar. BUT-
steir«o kailinių prekybą, kur bus 
specia'Jai didelis išpardavimas 
visokių kailinių nuo birž. 25 d. 
iki liep. 10 d. Galėsite įsigyti 

Rūta Tamošiūnaitė, Rasa Sulai
tytė ir Aras Tijūnėlis. Visi jie bu
vo nepaprastai darbštūs, parei-

Kartais plėšikai pasisako esą g\ngi sąžiningi ir nuoširdūs lie-
vandens suvartojimo skaitliukų ; tuviai. Su tokiais mokiniais mo-
tikrintojai ir įsileidžiami į na- j kytojui dirbti yra vienas malonu
mus. Patariama atėjus vandens ' m a s . Padėka jiems ir tėveliams, 
ar elektros skaitliukų tikrinto- į Aras Tijūnėlis yra atlikęs ir moks-
jams, pareikalauti iš jų liudiji-1 Hnių darbų savo vietinėje mo-
mo. Jų liudijimo kortelės būna ; kykloje, už ką yra gavęs aukštų 
su nuotraukomis. Esant abejo- į įvertinimų. Be to žymus sporti
nių, patariama telefonu pašauk- i ninkas, gavęs daug trofėjų ir kitų 
ti vandens tiekimo a r elektros' pasižymėjimo ženklų. Mokyklos 
centrą. Įsidėmėti liudijimo nu- j kursas visiems tas pats. Nėra pa-
merį. į grindo dejavimams ir įvairiems 

i pasiteisinimams. Tie kurie ryžtasi 
j ir atlieka viską sąžiningai. R. Skir-KRAl MAS Al OMOBILY 

Chicagos policija ketvirtadie-! pstūnaitė nepraleido nė vieno 
naujausios mados kailinius, j nį areštavo 3 vyrus, kurių au- , šeštadienio. 
Adresas: 1545 N. Wabash Ave., j tomobily rastos kraujo žymės. Toliau s*ka atsisveikinimai. 
Chieago, Z-ras aukštas. Atdara Įtariama, kad jie buvo pagrobę į Aras Tijūnėlis įvertino mokyklos 
nuo 9 v. r. ad 5:30 v. v.; šešta- \ Akron, Ohio moterį Hazel Hyl-; darbą, padėkojo mokytojams ir 
dienį nuo 9 v. r. iki 4 v. popiet i ton, kuri dar nesurasta. Įtaria- linkėjo septintokams būti geriems! aujų Pedagoginiam Lituanistikos institutui iš kaires- J. SUjus. institv 
Tet. 263-5826. (sk.). į mieji 24-35 metų. Į mokiniams. Septintojo skyriausi rektorius Aieksandras Dundulis ir rektorius dr Jonas Ra/kaus*^ 

Anglijos LJS pirm. Jonas 
Jaunimo sąjungos posėdis buvo ; Podvoiskis prašo iš mūsų žmo-
birželio 7 d. 1 vai. p. p. PLB nių, kurie galėtų paruošti nau-

būstinėje. Posėdy dalyvavo G. i jesnę, rimtesnę programą. Są-
Aukštuolis, R. čyvas, Š. Valiu- j junga siuntinėja laikraštį 'Ly-

nes', kurį finansuoja DBLS, ir 
nori žinoti, ar būtų galimybės 
pagaminti bendrą kongreso fil
mą, paėmus iš visų filmuotojų 
po gabaliuką. 

Atrodo, kad santykiai t a rp 
Anglijos ir Vokietijos sąjungų 
yra neblogi — lanko vienas kito 
suvažiavimus ir stovyklas. Su 
Prancūzija ryšiai neaiškūs. Abi 
valdybos prašo, kad mes siun-
tinėtume daugiau informacijų, 
žiniaraščių, prašo darbščių, 
energingų žmonių ir medžiagos 
(dainorėlių, Lietuvos istorijos, 
programos ruošos idėjų) ruošia 
mom stovyklom, seminarams ir 
studijų savaitėms. 

Korespondencijos sekr. Vita 
pranešė, kad susisiekė su Brazi 
lijos LJS pirm. A. Valavičium, 
kuris jai apibūdino jų veiklą. 
Tautinių šokių grupė "Nemu
nas" atvažiuos į Miami birželio 
28 d. Liepos 2 d. atvyksta į 
Chicagą šokių šventei, o po to 
ekskursuos į kitus miestus. Jis 
taip pat pareiškė norą sueiti su 
Nijole Lenkauskaite, kai ji ke
liaus Pietų Amerikoj. Jie irgi 
ruošia imigrantų olimpiadą ir 
parodą su kitom etninėm gru
pėm. 

Toliau pirm. Gintaras kalbėjo 
apie "Vivos Europos" atvykimą 

šventės, bet tiksli data nebuvo 
nustatyta. Rita Likanderytė 

.iiHiiifiiiimiimmmiimmiinimimmm 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. TJ6-5162 arba 776-516S 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

immiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiuimiimiiiiitiiii 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

rr 

Juozas Šlajus, LB Brighton Parko apyl. pirmininkas. įteikia savo apyiinks* 

j Chicagą. Bus du kone r r t a i 

juHitiiiimtiitmiimiiiiimiiiiinniiimifi 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge' 

Dienraščio "Draugo" admi-
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobė*, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms a r draugama-

"Draugo" adresas: 4545 Weat 
6Srd «t.. Chtaago. I». 60820 
imtnuinummmmHmuHHimminimN 


