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MŪSŲ KALINIAI 
Po Saransko 3 mėnesius Sa-1 Petro Plumpos negauta jokios 

dūnaitė vėl praleido Mordovijos j žinios. Lagerio vadovybė, atsa-
lageryje. Nijolė rašė: "Nuoikydama į žmonos Aldonos už-
1977 birželio 15 d. aš atsisakiau klausimą, pranešė, kad Petras 
priverstinio darbo lageryje ir 
reikalavau raš tu TSRS generali
niam prokurorui Rudenkai ir 
Lietuvos prokurorui pripažinti 

Plumpa, "pasikeitus kalinimo 
sąlygoms, turi teisę per du mė
nesius parašyti vieną laišką" 
(1979. VIII. 15) ir kad jam už-

politkalinių statusą, protestavau j drausta gauti priklausomą siun-
prieš naujus politinius areštus 
Lietuvoje ir prieš tyčiojimąsi iš 
politinių kalinių lageriuose, ka
lėjimuose, karceriuose, trem
tyje ir psichiatrinėse ligoninėse. 
Manęs į karcerius nekišo, nes 
pastoviai laikėsi aukšta tempe
ratūra. Negavau jokios medi
cininės pagalbos, net į rentgeno 
kabinetą nenuvedė". Per tuos 

tinį (1979. IX. 31). 

Lagerio vadovybės atsakymai 
liudija, kad Petras Plumpa yra 
kalinamas sunkiausiomis sovie
tinio lagerio sąlygomis ir yra 
nuolat arba karceryje, arba la
gerio kalėjime. 

"Kaip gi svarbu, kad per mus 
žmonės pažintų Jėzų! patirtų Jo 

t r is mėnesius saugumiečiai kon-' Prisikėlimą ir patektų į Jo lai-
fiskavo visus jos ir jai siunčia- į mę. Tam ir esame mes čia, toli
mus laiškus, neleido nusipirkti i muose kraštuose, ta rp svetimų, 
maisto už 5 rub. per mėnesį ir \ bet laimės trokštančių žmonių, 
gauti iš namų siuntinį, nors bro- i o mūsų kantrybė yra tas kelias, 
lis Jonas kelis kartus bandė jį \ kuriuo Kristus ateina į žmonių 
pasiųsti. i širdis". (Iš P. Plumpos pasku-

« j tiniojo laiško 1979 m. pavasarį). 

2. Antanas Terleckas "Gyvenimo universitetas — 
kalėjimai, lageris, etapai (ne
duok. Dieve, i r priešui tokių 
"kelionių"!) i r tremtis dar aiš
kiau ir ryškiau nušvietė tikrovę 
ir kuo tampa žmogus, praradęs 
tikėjimą į Dievą. Be kaukės, 
realiai pasirodė mūsų gražby-
liai "humanistai" mano ir tūks
tančių geriausių iš geriausių at
žvilgiu. Tad dabar stebėtis ne
beturiu kuo, belieka tik melstis 
už juos. Jų žiaurumas ir neapy
kanta tik da r labiau išryškina 
be kaltės kaltųjų didybę ir mo
ralinį grožį". 

Nijolės Sadūnaitės adresas: 
Krasnojarskij kraj, 

Bogučany, Partizanskaja 17-1. 
• 

"Mūsų abu Petrai — Paulai-
tis ir Plumpa — uolos, į kurias 
sudužusios neapykantos bangos 
tik d a r labiau išryškina jų di
dybę ir dvasinį grožį. Meilė vi
su savo begaliniu grožiu su
spindi tik didžiojoje kančioje. 
Džiaukimės ir dėkokime Viešpa
čiui, kad mūsų mažoje tautoje 
yra tiek kilnių ir mylinčių sie
lų!" 

1. Pe t ras PlTHnpa 

Nuo 1979 m. kovo mėn. iš 

Prez. Carteris vyks 
į Japoniją 

VVashingtonas. — Prez. Car-
teris vyks į Japonijos min. pirm. 
Ohira laidotuves, kurios bus 
liepos 9 d Prez. Carter is nelan
kys ta pačia proga kitų kraštų, 
o tik Japoniją, tačiau gali turėti 
pasitarimus su kitais aukštais 
asmenimis, atvykusiais į laido
tuves. Laidotuvėse dalyvaus 
per 6000 asmenų. Ohira mirė 
birželio 12 d. širdies smūgiu. 
Prez. Carteris nori laidotuvėse 
dalyvauti ne tik todėl, kad Ohira 
buvo didelis Amerikos draugas, 
bet kad Japonijos ir Amerikos 
santykiai i r toliau išliktų geri. 

Vargas su komunistu 
skolininku 

Ottawa I š Maskvos grįžo 
Kanados delegacija, vadovauja
ma užsienio reikalų ministerijos 
pareigūno R. Burchillo. Birželio 
9-13 d. t en buvo deramasi dėl 
1978 m. vasarą Siaurės-vakarų 

BREŽNEVAS NEKALBA 
APIE PASITRAUKIMĄ 

Po Vokietijos kanclerio vizito Maskvoje 
Maskva, — Vakarų Vokieti

jos kancleris Helmut Schmidt 
dvi dienas lankėsi Maskvoje ir 
susitiko su Sov. Rusijos diktato
rium Brežnevu. Pirmame susi
tikime pirmadienį kancleris rei
kalavo, kad Sovietų Rusija atsi
t rauktų iš Afganistano. Kalbė-

gyvai veikiantį partizaninį ju
dėjimą. 

I š kanclerio Schmidto pareiš
kimo, kaip skelbia vokiečių šal
tiniai, matyti , k ad Vokietija 
Afganistano reikalu laikysis 
bendro sąjungininkų nusistaty
mo ir tuo reikalu nuo sąjungi-

tikras, kad jūs, gerenalini 
kretoriau, labai daug prisidėtu-
mėte prie ištraukimo iš šios pa
vojingos krizės degiklio, pa
reikšdamas, kas jūsų preitą sa
vaitę kariuomenės ati traukimas 
iš Afganistano yra pradžia ne
pertraukiamo atsitraukimo, ku
ris tęsis, ligi visai kariuomenė 
bus ištraukta". 

Brežnevas apie Afganistaną 

1979 m. spalio 30 d. Vilniuje 
buvo suimtas Antanas Terlec
kas. Suėmimo priežasties KGB 
Terlecko namiškiams neprane-; 
šė. Galimas daiktas, kad ta i ' 
kerštas už 45 pabaltiečių memo
randumą dėl Molotovo-Ribben-
tropo pakto pasmerkimo. 

3. Julius Sasnauskas 

1979 m. gruodžio 11 d. 11 vai. 
savo bute, esančiame Garelio g. 
Nr. 15, buvo areštuotas jaunas 
vilnietis Julius Sasnauskas, dir-
bes sargu Mokslinės minties 
muziejuje (buv. šv. Jono bažny
čioje). Julių išvedus, jo bute 
buvo padaryta krata, trukusi iki 
14 vai. Kratą vykdė tie patys 
saugumo darbuotojai. kurie 
krėtė šį butą prieš du mėnesius. 
Šį kartą jie neturėjo net kratos 
orderio. Saugumiečiai paėmė 
rašomąją mašinėlę, kalkes. "Tie
sos kelio" vieną numerį. "Eina
mųjų įvykių kroniką" (verti
mą iš rusų kalbos), Helsinkio 
grupės narės Paškauskienės 
laišką CK, pluoštą pamokslų ir 
užrašų knygutę, š iuo metu jis 
kalinamas Vilniuje KGB izolia
toriuje (Lenino pr. 40). 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II-sis šypsosi, kai tuo metu. kada jis laimino 500,000 
tikinčiųjų minią Brasilia mieste, prabėgo pro jo kojas šuo. 

Šv. Tėvas Brazilijoj 
Brasilia, Brazilija. — šv. Te

v i s pirmadienį atvyko į Brazi
liją, tai pirmas šv. Tėvo vizitas 
į gausią katalikais šalj pasau
lyje. Kai jis nusileido sostinės 
aerodrome, buvo šilta ir vėjuo
ta diena. Kalbėdamas portuga
liškai, tai jau yra popiežiaus 
devinta svetimoji kalba, šv. Tė
vas pagyrė vyskupus, tačiau ir mokyklų, aukščiausias 
perspėjo, kad. socialiniais reika- tis baigusių aukštąjį 

no Los Angeles. Miesto valdžia 
pripažįsta, kad daugely sričių 
tie "azijiečiai" pralenkė vieti
nius juoduosius ir "ispanus". 

Statistika rodo. Kad Azijos 
imigrantai vidutiniškai uždirba 
apie 15.000 dol. per metus. Jų 
tarpe mažiausias nuošimtis be
darbių, mažiausias nuošimtis 
gyvenančių iš šalpos, mažiau
sias nuošimtis iškrintančių iš 

nuošim-
mokslą. 

Gal ir neteis 
amerikiečio 

Teheranas. — Irano teisingu
mo ministeris Ali Akbar Parva-
neh paskelbė, kad amerikietis 
marinas, kuris kaltinamas, kad 
turėjęs santykius su iraniete 
mergina, gal ir nebus teisiamas, 
jei jos tėvai jai dovanos. Kaip 
žinoma, ją nužudė jos brolis, kai 
ši pasisakė, kad ji laukianti 
nuo amerikiečio kūdikio. Esą, jei 
atvažiuotų marino tėvai į Iraną 
ir perprašytų nužudytos mergi
nos tėvus, tada byla gal ir ne
būtų keliama. Amerikos de
par tamentas tačiau paskelbė, 
kad bus reaguota į visus teis
mus, nes visi ambasados tarnau
tojai amerikiečiai turi diploma
tinį neliečiamumo statusą. 

narį Edvardą Arutunian dvejus 
su puse metų kalėti už tariamą 
šmeižtų platinimą prieš Sovietų 
Sąjungą. Arutunian yra iš pro
fesijos ekonomistas. Po jo suėmi
mo 1979 nutrūko armėnų Hel
sinkio grupės veikla. Prieš teismo 
procesą jis kreipėsi į Tarptautinę 
amnestijos organizaciją, prašyda
mas, kad jam parūpintų gynėją, 
bet tam pasipreišino sovietinė 
valdžia. 

lais besirūpindami, neapleistų ir 
Bažnyčios reikalų, šv. Tėvas pa
bučiavo žemę, ir tai j au trylik
tas kartas, kada šv. Tėvas bu
čiuoja svetimo krašto žemę. Po 
oficialaus pasisveikinimo su Ju-
ao Babtista Figuereido, įsėdo į 
specialiai paruoštą vežimą ir iš
važiavo j miestą, kur šalikelėse 
stovėjo apie milijoną žmonių. 
Pusė milijono žmonių šv . Tėvo 
laukė prie kongreso rūmų. kur 
buvo pastatytas 10 pėdų aukš
čio altorius. Čia suteikė palai
minimą ir ta ip prasidėjo oficia
liai šv. Tėvo dvylikos dienų vi
zitas Brazilijoj. 

Azijos ateiviai 
gerai laikosi 

Kitos mažumos su pavydu kal
ba, kad tie Azijos bėgliai dir
ba bet kuriuos darbus, taupo, 
mažai reikalauja, mažai ilsisi, 
neieško pramogų, siekia mokslo. 

RUSŲ biologiniai 
ginklai 
•o 

Washingtonas— Nors Sovie
tų Rusija neigia, kad ji ruošiasi 
bakteriniam karui, tačiau kon
greso žvalgybos pakomitečio 
pirm. Les Aspin (D., Wisc.) 
skelbia, kad yra tikrų įrodymų, 
kad Sovietai ruošiasi tokiam 
karui. Vienas iš Rusijos emi-: 
grantas teigia, kad netoli Sverd-
lovsko, tūkstantis mylių nuo ' 
Maskvos. 1979 m. balandžio 
mėn. įvyko sprogimas ir papli-

Los Angeles. — Prieš 10 me- tusios bakterijos nunuodijo apie 
tų į Kaliforniją pradėjo atvykti 1,000 žmonių. Sovietai tai vadi-
nauja mažumų rūšis — Azijos na melu ir šmeižtu. Kaip žino- • 
pabėgėliai, jų tarpe tūkstančiai ma, 1975 m. konvencijoj buvo 
vietnamiečių, filipinų, taivanie- pasirašyta susitarimas, drau-j 
čių, korėjiečių. Jų skaičius šiuo džiąs biologinius ginklus, Sovie- Į 
metu, kai kuriais šaltiniais, sie- tai ir šį susitarimą, kaip ir Į 
kia 750.000. Daug jų apsigyve- daugelį kitų, sulaužė. 

teritorijoje nukritusio sovietų nieko neužsiminė, bet pareiškė, 
satelito "Cosmos 954" padarytų į kad yra nesutarimų su Vokieti-
nuostolių. šis satelitas turėjo; ja, tačiau tai esą ne Sovietų 
atominį reaktorių, kurio žemę kaltė. Tačiau prieš ta i susitikę 
pasiekusios liekanos buvo pavo-\ privačiai Brežnevas, kaip skelbia 
jingos gyventojams. Jų paieškos I "Tass", gynė Sovietų invaziją į 
Kanadai kainavo apie 14 mil. | Afganistaną. "Tass" pareiškė, 
dol. Šių išlaidų kompensacinė kad pasitarimas buvo atviras ir 
sąskaita Sovietų Sąjungai buvo gilus, o Vokietijos žinių agen-
sumažinta iki 6 mil. dolerių, bet t ū r a praneša, kad pasitarimas 
ir jos sovietinė vyriausybė ne- į buvo atviras ir bukas. Brežne-
sutinka padengti, nors 1972 m į ^as nepareiškė jokių vilčių, kad 
yra pasirašiusi tarptautinį įsi- į bus iš Afganistano at i t raukta 
pareigo jimą atsilyginti už erd-1 'cariuomenė. Esą galėtų Sovie-
vių satelitų padarytus nuosto- \ tų armija iš Afganistano pasi-
lius. Dėl nukritusio satelito Ka-; t raukti , jei pasaulis garantuo-
nadai dabar liko trys galimy- tų, kad bus nenuversta dabarti-
bės: Ottawoje tęsti tolimesnes 
derybas, siekti abiem pusėm pri- j vyriausybė. Tačiau žinoma, kad 
imtino tarpininko, sąskaitą iš- i be Sovietų pagalbos Karmalo 
mesti j šiukšlių dėžę. Pastarasis Į režimas neišsilaikytų. Manoma, 
atvejis atrodo pats patikimiau- j kad po olimpiados, Sovietų Ru-
sias, nes Sov. Sąjunga jokių sko- i sija sustiprins kovas Af ganista-
lų nemoka. | nes. norėdama sunaikinti labai 

TRUMPAI IŠ VISUR 

damas valstybės suruoštų pietų į ninku neatskils. Brežnevas po-
metu, kancleris pareiškė: "Esu I kalbyje su Schmidtu puolė Ame-

se- riką, kad ši dirbtinai išpūtė Af
ganistano reikalą ir tuo pasta
tė į pavojų Rytų i r Vakarų Eu
ropos santykius. Jam buvo at
sakyta, kad invaziją Afganista
ne pasmerkė Jungtinių tautų 
generalinė asamblėja ir ta ip pa t 
Islamo šalių lyga. 

Vakar dienos pasitarimuose 
buvo pokalbis draugiškesnis, 
nes buvo kalbama apie karinių 
jėgų apribojimą, kraštų kultūri
nius, ekonominius ir alyvos 

i klausimus. 
Prez. Carteris, kai su Brežne-

I vu Lenkijoj buvo susitikęs 
| Prancūzijos prezidentas, buvo 
į nepatenkintas, tačiau Schmidto 
Į kelionei pritarė, nors t a r p Vo-
i kietijos ir Amerikos yra kai ku-
i rių sunkumų ir nepasitikėjimo. 
, Vokiečiai negali užmiršti, kad 
ji su didelėm pastangom įtiki
no Vokietijos gyventojus, kad 
čia reikalingos vadinamos neu
trono bombos, tačiau prez. Car
teris tą projektą atmetė, tuo la
bai pradžiugindamas Vakarų 
pasaulio priešus, tiek komunis
tiniam pasauly, tiek pačioj Ame
rikoj. Chicago "Sun-Times" 
dienraštis vedamajame pabrėžia, 
kad kai kurie autoritetai teigia, 
kad prez. Carterio tiesios lini
jos neturėjimas gali priversti 
V. Vokietiją vesti su Sovietų 
Rusija atskirą politiką. 

Skelbiama, kad Schmidto kal
ba labai suerzino Maskvą. 

nė Maskvos pastatyta Karmalo 

Nuteisė už 
atvira žodį 

Užsienio spauda, remdamasi 
Maskvoje patirtomis žiniomis, pra
neša, kad sovietinis teismas nu
teisė armėnų Helsinkio grupės JAV-bių radarų stotis Clar vietovėje, Aliaskoje Tikslas uvus ir raketas 

— Jungtinių Tautų saugumo \ 
taryba papeikė Izraelį, kad šis 
norįs okupuotą Rytų Jeruzalės į 
dalį sujungti su Izraelio sostine, j 
Iš penkiolikos narių balsavo už 
papeikimą 14, Amerika susi
laikė. 

_ Islandija išsirinko prezi- I 
i dentu moterį, Vidgis Fimsboga- j 
tattir, 50 m. amžiaus. J i yra< 

i išsiskyrusi, gyvena su adoptuo- ; 
Į t a dukterimi i r yra priešinga j 
i įsijungimui į NATO. 

— Prez. Car ter i s pasirašė įs-
tatymą, kuriuo skiriama 25 bil. j 
dol., kad būtų gaminamas sin-! 
tetinis kuras iš anglių a r kitų į 
panašių substancijų. Manoma, Į 
kad apie 1990 m. bus galima pa. 
gaminti per dieną 2 mil. sta- j 
tinių. 

— Televizijos Amerikoj yra 
pigiausios. 23 colių televizija 
Tel Avive kainuoja 2,147 dol., 
Bangkoke — 1,610 dol., Madri
de — 1,542 dol., Zhiridie — 
1.208 dol., Tokijo 1,076 dol. 
Amerikoj kainuoja 500—600 dol. 

— Chicagoje 1979 na. buvo 
surašyta 712,183 pabaudos už 
judėjimo teisyklių peržengimą, 
o už blogą mašinų pastatymą 
buvo išrašyta 4,211,661 bauda. 
Iš visų nelaimių 227 buvo mir
tinos. 

— Wisconsin valstijoj kuku
rūzai šįmet auga greičiau negu 
bet kada dešimties metų laiko
tarpy. Kukurūzų ūgis prieš ke- į 
lėtą dienų buvo 15 colių, pernai 
tuo metu 11 colių, o vidutiniškai j 
anksčiau 13 colių. 

— Jeruzalės hebrajų universi
teto pirmą kartą nuo įkūrimo 
katalikas kunigas y ra paskirtas 
filosofijos fakulteto vedėju. Tai 
prancūzų kilmės domininkonas 
vienuolis Marcei Dubois, kuris 
jau 40 metų Izraelyje dirba 
mokslinį darbą. Spaudos konfe
rencijoje kun. Dubois pažymėjo, 
kad j o paskyrimas filosofijos 
fakulteto vedėju yra didelio 
pasitikėjimo ir palankumo kata
likam ženklas. 

— Krikščionių skaičius Afri
kos kontinente dabar jau siekia 
du šimtus tris milijonus. Kasmet 
Afrikoje krikščionių padaugėja 
apie keturis procentus. Per pas
kutinius dešimt metų krikščio
nių skaičius Afrikoje padaugėjo 
net šešiasdešimčia milijonų. Dau 
gelyje Afrikos kraštų taip pat 
pastoviai auga dvasiniai pašau
kimai. 

— Saudi Arabijoj parduodami 
dideli automobiliai, bet nepai
sant, kad gazolinas tik 25 et-
už galioną, mažos mašinos par
duodamos lengviau. 

Iranas isvare 
sovietų šnipą 

Teheranas. — Irano oficiali 
žinių agentūra Pars paskelbė, 
kad vienas Sovietų Rusijos di-

i plomatas išvaromas, nes šnipi
nėjo. Tai Sovietų Rusijos pir
masis sekretorius Vladimir Gal-
vanov. J is turėjo per 24 valan
das palikti kraštą. Esą jis per
davė slaptus dokumentus apie 
Islamo respubliką. Maskva sten
giasi palaikyti gerus ryšius su 
komunistais ir manoma, kad 
kairieji gali nuversti dabartinę 
ajatolos Khomeini valdžią. 

Gamina neutrono 
bombą 

Šventines raketos 
Chfc&ga. — Amerikos nepri

klausomybės šventės proga la
bai mėgstama leisti fejerverkus. 
Tuo besidominti spauda skelbia. 
kad pirmieji fejerverkai buvo 
leidžiami net 1392 m. Kinijoj. 
Anglijos karalienė Elzbieta. 1572 
m. stebėjusi fejerverkų leidimą, 
buvo labai pradžiuginta, šiuo 
metu Amerikoje jie prieinami 
jau kiekvienam vaikui. 

Paryžius- — Prancūzijos prez. 
Valery Giscard d 'Estaing pa
skelbė, kad Prancūzija gamina 
neutroninę bombą. J i bus baig
t a dviejų, trijų metų laikotarpy
je. Kaip žinoma amerikiečiai 
tokią bombą j au norėjo gamin
ti, bet 1978 m. atsisakė. Bom
ba sunaikina gyvius, bet nesu
naikina mašinų ar pastatų. 

KALENDORIUS 

Liepos 2 d.: Aristonas, Mo-
negunda, Lengvinis, 2ivilė. 

Liepos 3 d.: Tomas apašt , 
Sunifa, Tautminas, Ata. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:29. 
ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien dalinai saulėta, temperatū
ra apie 70 L 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 2 d. 

GLOBOJA 
stos. 

CU1CAGOS SRAUT1NLNK1Ų.KŲ RAMOVE 
lė, 2652 W. 65tb St., Cfakago, DL 60629 

Tclef 476-7088 

CHICAGOS SKAUTININKiy SUEIGOJE 
Tragiškuosius birželio mėnesio Į kusiujų pritarimą. 

įvykius Lietuvoje, Chicagos skau- Valdybai baigus kadenciją ir 
tinirukės kasmet mini savo dnau- pasitraukus iš pareigu buvo iš-
govės priešatostoginėje sueigoje, rinkta nauja draugininke, kuri 
Šių metu sueiga įvyko birželio 20 savo nuožiūra kviesis draugovės 
d. sesės Galinos Moliejienės na- valdybos nares. Naująja draugi-
muose. 

Susirfnikus arti dvidešimčiai se 
siu, draugininke v. s. Malvina 
Jonikienė sueigą pradėjo paskai-
tydaana jautrius, Sibiro tremti
nių sukurtus poezijos posmus. 
Gerai paruoštą paskaitėlę tema: 
"Baisusis birželis iš istorinio taš
ko žiūrint" skaitė ilgametė Lie
tuvos istorijos mokytoja j . s. Bro
nė Strasvinskienė. Paskaitėlė su
jaudino klausytojas, nes visos tu
ri skaudžių su anais įvykiais su
sijusių prisiminimu., todėl ir dai
nos, kurias dainavo, buvo liūdnos. 
Minėjimą baigėme dainomis "Aš 
verkiau parimus" ir "Vežė mane 
iš namų". 

Antroje sueigos dalyje draugi
ninke v. s. Malv. Jonikienė pada
rė praėjusių veiklos metų apžval
gą. Sekretorė j . s. Galina Molie-
jienė pranešė draugovės iždo sto
vį. Draugininkės pasiūlymas au
komis iš turimų ižde pinigu pa
remti LS Seserijos socialinį sky
rių ir spaudą rado visų susirin-

ninke išrinkta ps. Danutė Vaka
rė. Draugovės vardu, baltų lau
kų ramunių puokštes buvusiai 
ir naujajai vadovėms įteikė v. s. 
O. Rozniekienė. Pradedančios ei
ti pareigas vadovės žodis daly
vių buvo palydėtas nuoširdžiu 
plojimu. 

Sueiga buvo baigta ratu sus
tojus sugiedant tradicinę "Atei
na naktis" ir "Lietuva brangi". 

Po sueigos malonūs namų šei
mininkai — sesė Galina talkina
ma savo vyro, dalyves pavaišino 

kava, pyragais ir gražiai paruoštais 
sumuštiniais. Skautinlnikės vaiši 
nosi, dalinosi mintimis apie nu
matomą Seserijos skautininkių 
suvažiavimą ir iki tas aktualijas. 

Rudenį, pradedant naujuosius 
verkios metus, tikimasi didesnio 
skaičiaus sesių įsijungimo į skau
tininkių draugovę ir jos veiklos 
praplėtimą. Visos skautininkės 
yra (maloniai kviečiamos ir lau
kiamos. 

IR 

Aušros Vartų tunto rašinėlių konkursą laimėjusioms sesėms dovanėles {teikia tuntininkė s. Nijolė Balzarienė ir 
vertinimo komisijos narė v. s. Regina Kučienė. Laimėjo jas — iš kairės: Inga Balzaraitė, Diana Ardickaitė, Lina 
Didžbalytė, Audrė Budrytė, Dana Didžbalytė, Nelda Žiliūtė, Julija Gotceitienė, Rūta Stroputė ir Vida Didžbalytė. 

Nuotr. Jono Tamulaiėio 

mūsų aitjvarinis sklandytuvas yra, i aitvaro nosis yra teisingai atsukta Atsikabinau nuo aitvaro ir užsi 
kurį toliau čia tiesiog aitvaru va
dinsiu. Jis yra be jokio motoro, 
panašus į būrę, padarytas iš aliu-
minijaus rėmo ir stiprios medžia
gos. Sparnai yra kokių 20 pėdų 
pločio, tirkampės formos, atrodo, 
kaip plokščiai paguldyta būrė. 

Clevelando Neringos tunto sueigoje, tuntininkė v. 
sega Vėliavos žymenį vyr. skautei V. Juodišiūtei. 

s. Stefa Gedgaudienė pn-

"Nuotr. V. Bacevičiaus 

ĮDOMUS ORO SKAUTŲ PATYRIMAS 
Yra žmonių, 'kurie bijo skristi 

lėktuvais, nors lėktuvai dažnai 
yra pati saugiausia žmonių trans 
porto priemonė. Yra žmonių, ku 
rie nebijo skraidyti itr vis ieško 
naujų būdų. Skaitome, kad sikrai 
dama balionais, sklandytuvais bei 
visokiais vėjo lėktuvais — "soa-
ring planas", žmogaus jėgos 
varomais lėktuvais — "Gossa 
mer Albatross" ir net aitvariniais 
lėktuvais — "hang gliders". 

nica apylinkėje, nutarėme vieno
je bendrovėje pabandyti paskrai
dyti. Ta bendrovė vadinasi "Hang 
Gliders of California". Jie už 
vienos dienos pamoką ima 55 dol. 
Pamokos turi dvi dalis: teoriją ir 
skraidymą. Teorijoje išaiškinama 
kaip lėktuvas ar sklandytuvas iš
silaiko ore ir kaip jį reikia kontro
liuoti. Antrajai daliai, skraidy
mui, nuvažiuoji prie vandenyno, 
kur yra smėlio kalniukų — kopų 

Aš esu vienas iš tų, kuriam ir kur visą dieną pastoviai pučia 
skristi yra smagu — nebijau. Esu 
oro skautas ir tikiu, kad, kai esu 
ore, viskas gerai seksis. Šią vasarą, 
su tėveliu nuvykus Californijon, 
prisiminiau, kad yra aitvarinių 
sklandytuvų skraidymo mokyklų 
— gi aš kaip tik visada norėjau 
pabandyti pats skraidyti. Pasis
kambinę į kelias vietas Santa Mo-

vėjas į krantą. Ten nuo kopų ga 
Įima gerai paskraidyti. Taip ir 
mes birželio 21 d. nuvykome į 
Dockweiler Beach pajūrį netoli 
Los Angeles International aero
dromo. Ten radome 12 — 15 -it-
varinių sklandytuvų ir arti 20 — 
25 "lakūnus". 

Reikėtų paaiškinti, koks tas 

Rėmai įtempti vielomis. Prie ait 
varo svorio centro, kuris sutampa 
su oro spaudimo centru (center 
of gravity ir center of pressure) 
yra štangos, kuriomis lakūnas 
aitvarą vairuoja. Lakūnas yra pa
kabinamas nuo sparnų štangų 
tokioje specialiai padarytoje lie
menėje ir skrenda gulsčiai, pato
giai gulėdamas. Atsargumo dė
lei visi pilotai ore nešima maž
daug futbolo žaidimo šalmą. 
Toks aitvaras sveria apie 40 sva
rų. Iškaičius piloto svorį, sakyki
me 150 sv., pasidaro apie 190 — 
200 sv. krūvis; kadangi sparnai 
yra arti 200 kv. pėdų ploto, tai 
sparnų apkrovimas tėra tik apie 
1 sv. (kv. pėdą — palyginus labai 
mažas. Toks aitvaras su lakūnu 
sklendžia maždaug 1:5 rki 1:8 pro
porcija žemyn; viena pėda aukš
čio leidžia nuskristi 5 ar 8 pėdas 
į tolį. 

Skraidymo mokyklon pristato 
8 vai. ryto. Visų pirma instruk
torius paaiškino, kaip toks aitva
ras išsilaiko ore ir pademonstra
vo, kad jis labai pastoviai saugai 
skrenda. Papasakojo, kaip tokie 
aitvarai yra padaryti ir kaip juos 
kontroliuoti, parodė dvi filmas 
apie skraidymą aitvarais. Visus 
mokinius apvilko liemenėmis, pri
taikė šalmus ir, pakabinęs ant 
kablio lubose, išmokė, ką daryti 
ore, skrendant Taip atėjo vidu
dienis, 12 vai.: paleido pavalgyti 
ir nurodė, kur visi susirinksime 
Skraidyti 1 vai. po pietų, pajūry
je. 

Pavalgę nuvaž:avorne pri° jūros. 
Sustatėme atvežtus aitvarus ir pra 
dėjome praktikuotis su jais bėgti 
žeme, teisingai laikyti prieš vėją ir 
t t. Buvo malonu ir labai leng
va nes po kokių 2 žingsnių ait
varas jau pradėdavo kelti į orą. 
Pagaliau man leido lipti į kalniu 
ką, ant 30 pėdų aukščio smė
lio kopos ir .pasiruošti pirmajam 
skridimui. Prieš skrendant visada 
reikia pažiūrėti ar esi gerai prisika 
binęs prie aitvaro. Antra — ar 

į vėją. Trečia, patiikirinti ar spar
nai yra lygiai ir niekur per arti 
nestovi "Wofo's", tai reiškia — 
žiopliai, kurie dažnai klausia, 
"Wo fo you gona jump off that 
mountarn?" Ketvirtas ir paskuti
nis dalykas, kai viskas kitas yra 
tvarkoj — pradėti greitai bėgti. 

Pasviręs į priekį žengiau pirmą 
žingsnį ir pasileidau bėgti že
myn smėlyje augančia žole. Paju
tau, kad kojos neliečia žemės, kad 
lyg per daug į viršų skrendu, tai 
patraukiau arčiau prie savęs vai
ravimo štangą. Pasirodė, kad atsi 
dūriau per arti prie žemės, tai vai 
rus pastūmiau į priekį, kad švel
niau nusileisčiau Pasakysiu, kad 
pirmas skridimas nepasisekė 100 
proc., nes labai mažai pakilau 
nuo žemės, bet viskas baigėsi gerai. 

S 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Seeond dass postage paid at Chicago, m. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Cathotic Press Society. 
Publicaūon Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S-A $38.00. Foreign countries 
$40?00. 

PaSto išlakias mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO utwi»M»t« mokama iš anksto 
metams -į metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dten nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j yo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

~ * ^ .. ..^. ,_ *. \ anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien s k e I b i m ų ^ „ į neatsako. Skel-
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų j ^ ^ prisiunčiamos gavus 
8-30 — 12:00, j p r a S y m ą , 

nešiau jį vėl ant kalnelio. Kiti skri 
dimai sekėsi daug geriau. 

Tą dieną skridau viso 14 kar
tų. Ore išbuvau po kokias 4 se
kundes, tad iš viso esu skraidęs 
apie 60 — 70 sekundžių. Po 
dešimto skridimo jau buvau pa
vargęs: pasidairė sunku bėgti, daug 
sunkiau aitvarą atgal ant kopo? 
užnešti, pradėjo nesisekti nuskris
ti tol iau 

šį sportą galiu rekomenduoti 
visiems, kurie nebijo skristi: terei
kia poros pamokų su geru instruk
torium. Aišku bandant skristi nuo 
aukštesnių kalnų, reikia daug 
daugiau patyrimo. 

Tomas Dundzila 
Lituanicos tunto, 

Dariaus Girėno oro s-tu draugovėj 

Red. pr ierašas : 
Šią vasarą Tomas Dundzila, 

Lituanicos tunto Dariaus i r Gi
rėno dr-vės skautas, praleidžia 
Kalifornijoje, kur lanko specialią 
programą gimnazijos studentams 
California Institute of Technolo
gy universitete Programa tęsis 6 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

m 
VINCAS BRIZGTS 

Teisių daktarai 
24SS W. SSth Street, Chloro, m 

Visi teL 778-8000 
Valandos paeal suaitartmą 

savaites, 4 dienas (sav., 6 vai.) 
dieną; studijuoja chemiją. Pasi
baigus mokslui, dvi savaites sto
vyklaus Los Angeles lietuvių, 
skautų stovykloje. Čia spausdi-

(Nukelta į 4 pusi.) 

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

Lietuvių kaioa: nuo pirmadienio IKI 
penktadienio perduodama nuo 4:0U 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieninis nuo »:3o iki a:30 vai. rvto. 

Talei. 4M-241S 
1490 A M . 

7130 & MAPLETVOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 60829 
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JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St.f Chicago. Dl. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE M A Y SAL
D U M Y N A I • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Siokiadieniaii nuo 9 *aL ryto 0d 16 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Ori 3:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wosi 59th Street Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
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V A L I O J A U N Y S T E I ! I 

Ei, 
tinėlis. 
mergele 
šventė. 

Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 
'SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas Sal-
Kurteiiai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 

Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
Miškų gėlė. Pamylėjau Valio. Ko liūdi sesele. 

Chtcagos skautminkjų draugovės S. m, birželio mėn. 20 dienos sueigos dalyvės. I e-.i.: Galina MoHejienė, Grasili-
ja Meiluvienė, Malvina Jonikienė, Ona Rozniekienė, Marija Tumienė, Marija Rofkuvienė, Bronė Stravinskienė, Irena 
Reicipnė II eilj Vaitkienė, Bronė Variakojienė, Janina Mikutaitienė, Alė Namikienė, Halina Piaušinaitienė, Ona 
Sihūoif-nė Nuotf Dsnulšs VakdftS į F 

vakar. Plaukia sau laivelis. P e r tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apedkytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Poiikaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis | 
"SPINDULYS'*. Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus = 
siųsti: DRAUGAS, $5^5 W. 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9. 1 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius 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 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos 

CRAVVF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandom pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigoa ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Cnirurga* 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 iSskyrus treč. ir 5e5t 

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

476-2112 
^al pagal susitarimą. Pirm, antr 

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. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
VaK:"pirm., 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. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71$t Street 

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

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lertses'" 

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 
T e l . - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad .j iM 
.treč. 
1 vai. 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Street 
V^i: pirm , antr ketv ir penkt. 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

\ 



Prieš pogrindžio spauda 

PRAGARO VARTAI 
Prieš mūsų akis guli jau ketu

riasdešimt antras Liet. Kata
likų Bažnyčios Kronikos nume
ris. Šis leidinys pogrindžio 
sąlygomis leidžiamas nuo 1972 
metų, taigi jau 8 metai. LKB 
Kronika yra jau paskelbusi 
daugybę okupacinės valdžios 
aktų prieš Bažnyčią, religijos 
laisvę ir tikinčiuosius; ji paro
do, kaip ateistinė valdžia tero
rizuoja dvasininkus, tikinčiuo
sius moksleivius, skelbia žinias 
apie kratas bei suėmimus, ištrė
mimus, aprašo tikinčiųjų teis
mus, atskleidžia komunistinės 
valdžios lietuvių tautos ir reli
gijos naikinimo planus, patei
kia žinių apie religijos perse
kiojimą kitose sovietinėse 
respublikose. Kiekviename 
numeryje platus skyrius "Ži
nios iš vyskupiių". Tai plati 
nors ir labai liūdna informa
cija iš įvairių okup. Lietuvos 
vietovių. 

LKB Kronika ir kiti pogrin
džio leidiniai be galo nemalo
nūs Lietuvos okupantams: 
pridaro daug žalos ir menkina 
jų priešreliginę kovą. Ypač šios 
spaudos reikšmė padidėja ta
da, kai atskiri numeriai pasie
kia užsienį. Cia jie yra ne tiktai 
perduodami po visą pasaulį iš
sisklaidžiusiems tautiečiams, 
bet verčiami į svetimas kalbas 
ir leidžiami atskirais sąsiuvi
niais ar didžiliais tomais. LKB 
Kronikos medžiagą plačiai 
naudoja užsienio spauda, radi
jas. Vatikano ir "Laisvosios 
Europos" radijo laidos dažnai 
perduoda daugelį pogrindžio 
spaudos ištraukų. Iš jų Lie
tuvos gyventojai sužino, kas iš 
tiesų Lietuvoje vyksta. Trum
pai suglaudus, mažyčiai ir la
bai kuklūs leidinėliai yra toki 
galingi, kad dažnai drebina So
vietų Sąjungos - pragaro vartų 
galybę. * 

Taigi nereikia stebėtis, kad 
okupantai stengiasi visomis 
išgalėmis prieš pogrindžio 
spaudą kovoti. Vartojamos 
įvairios priemonės — dažniau
sia šnipinėjimas, suėmimai, 
tardymai, teismai, kalinimas; 
nevengiama provakacijų. Mū
sų jau anksčiau skelbti lietuvių 
— Petro Pliumpos — Pliuros, 
Nijolės Sadūnaitės, Vlado 
Lapienio, Balio Gajausko, Vik
toro Petkaus, Petro Paulaičio, 
Juliaus Sasnausko, ir kiti 
suėmimai bei nuteisimai yra 
surišti su pogrindžio veikla, jo 
spauda, LKB Kronika. 

Griebtasi ir provokacinių 
priemonių. 1977 metais okup. 
Lietuvoje buvo išleistas labai 
p a n a š u s savo a p i m t i m i 
"pogrindžio" leidinys — 
"Bažnyčia ir LKB Kronika", 30 
pusi. Jo originalą turime čia po 
ranka. Tai buvo sovietinio sau
gumo įstaigų bandymas 
"suskaldyti" lietuvių katalikų 
darbuotojus, katalikus smaug
ti katalikų rankomis. Tuo pa
čiu metu ir vėliau buvo sau
gumo organų leidžiami gandai, 
LKB Kronika esąs "netikras 
Lietuvos tikinčiųjų balsas" — 
ją leidžiąs ar remias sovietinis 
saugumas. Šių gandų leidėjai 
Lietuvoje buvo pogrindžio grei
tai išaiškinti ir neturėjo bet ku
rios įtakos. Vis dėlto šmeižtai 
prieš LKB Kroniką, Sovietų 
agentų rūpesčiu, pasiekė net 
Vakarus ir ant jų "užsikabino": 
net ir kai kurie mūsų "patrio-
tai", šiaip jau geri Žmonės, gai
la, kad negudrūs ir nepakan
kamai in formuot i apie 
tikruosius įvykius. Kai kurie jų 
savo "kalbomis" nuėjo taip to
li, kad ėmė kritikuoti Lietuvių 
Religinės šalpos, LKB Kro
nikoms leisti s-gos ir kt. ins
titucijų, besirūpinančių Kro
nikų vertimu, leidimu bei 
propagavimu, darbą. Pogrin
džio spaudą niekino ir vienas 
Chicagos laikrašt is . Toki 
užmiršta faktą, kad jeigu mes 
užsienyje neverstumėm Kroni
ką į svetimas kalbas ir jų ne-
leistumėm, sumenkintumėm 
Lietuvos rezistencijos darbą ir 
labai daug padėtumėm Lie
tuvos okupantams. 

AUGANTI BIOLOGINIO - CHEMINIO KARO GRĖSMĖ 
Sovietai plečia bakterinio bei cheminio karo bandymus 

Skleidžiami Lietuvoje ir 
užsienyje gandai, esą "jei bolše
vikų saugumas norėtų, visada 
įstengtų likviduoti LKB Kro
nikų ir kitos pogrindžio spau
dos leidimo darbą. Ar taip iš tie
sų yra, medžiagos (tiesa, labai 
liūdnos) pateikė pati LKB Kro
nika neseniai mus pasiekusia
me naujame numeryje — 42. Jo 
oficiali išleidimo data — 
1980.111.19. Skyriuje "Kratos ir 
tardymai" pateikta daug fak
tų, iš kurių matyti, kaip bol
ševikai 1979-80 metų sąvartoje 
stengėsi likviduoti Lietuvos po
grindžio spaudos leidėjus. Kai 
kuriuos faktus čia sumi
nėsime. 

1980.1.30 KGB čekistų grupė 
darė daugiau kaip 9 valandas 
užtrukusią kratą pas Povilą 
Buzą, gyvenantį Birštone, 
Cvirkos g. nr. 18. Kratos metu 
rastas ir paimta: 49 kg balto po
pieriaus, apie 100 egz. "Rūpin
tojėlio" nr. 11. LKB Kronikos, 
"Aušros" numeriai, 17 foto
grafijų, įvairių chemikalų. 
Povilas Buzas suimtas ir išvež
tas į Vilnių 

1980.1.29 Kaune buvo suim
tas Kaišiadorių vargoninin
kas Anastazas Janulis ir kar
tu kita kaišiadorietė Algina 
Suslavičiūtė. Po 8 valandas tru
kusios kratos jų butuose rasta 
du maišai suimtuosius inkri
minuojančios pogrindžio lite
ratūros. Tą pačią dieną suimta 
ir iškrėsta Algina Suslavi
čiūtė. 

1979X3 ir 1980.1.9 Vilniuje 
padaryta krata pas Lietuvos 
Helsinkio grupės narį dr. Al
girdą Statkevičių. A. Statkevi-
čius buvo suimtas ir esąs 
laikomas Lukiškio kalėjimo 
psichoneurologiniame sky
riuje. 

1979.XI.24 ir 1980.1.9 pada
ryta krata pas Vilniaus uni
versiteto docentą Vytautą 
Skuodį. Pas jį rasta pogrindžio 
leidinių. Po pirmosios kratos 
Skuodis atleistas iŠ darbo, po 
antrosios suimtas« 

1980.1.9 iškrėstas ir suimtas 
invalidas mokytojas Povilas 
Pečeliūnas. Pas jį rasta 20 egz. 
"Alma Mater" pogrindžio lei
dinio viršelių ir kitos me
džiagos. Jis įtartas esąs minėti 
leidinio redaktorius. Buvo at
leistas iš darbo ir suimtas. 

Tęsiame toliau suėmimų ir 
faktų eilę. 1980.11.6 padaryta 
krata pas Adutiškio kleboną 
kun. Br. Laurinavičių. Atim
tas "Tiesos kelio" leidinys, dvi 
rašomosios mašinėlės, kon
fiskuoti dokumentai, laiškai, 
viso 37 dalykai. 

1980.II.6 Šiauliuose suimtas 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rys Mečislovas Jurevičius. Bu
vo rastos 39 foto nuotraukos, 
kuriose užfiksuotos procesijos į 
Kryžiaus kalną* 

1980.11.18 padaryta krata 
Prienų parapijos vikaro kun. 
Antano Gražulio bute. Rasta ir 
paimta 12 egz. pogrindžio "Tie
sos kelio" leidinio, 19 egz. bro
šiūrėlės "Pastabos apie ateiz
mą" ir kt., viso 39 pavadinimai. 
Krata truko 5 valandas. 

1980.11.18 padaryta krata 
pas kun. Gražulio tėvus, gyve
nančius Mankūnų k., Miroslo-
vo valsčiuje. Be ko kita, paimta 
380 kg balto popieriaus. 

Toliau LKB skelbia žinias 
apie kitas kratas, pas Vitaliją 
Žvikaitę, Algį Potacką, Juozą 
Prapiesti, Danutę Keršiūtę, 
Bronių Krūmelį, Aleksandrą 
Žarskų ir kitus. Be abejo, buvo 
ir daugiau čia neužregistruotu 
kratų ir suėmimų. 

Mes visa tai surašėme todėl, 
kad ir "netikėliai Tamošiai" 
žinotų, kokiomis sunkiomis 
pogrindžio darbo sąlygomis 
ruošiama, spausdinama ir pla
tinama LKB kronika ir kiti po
grindžio leidiniai, kiek daug 
vargo, kraujo ir prakaito kaš
tuoja juos išleisti. Tai Šventa 
medžiaga — mūsų tautos kan
čių istorija. Nebūkime bepro
čiai ir nemeskite į jos paruo-
šėjus bei leidėjus akmenio. 

b.kv. 

Jau kuris laikas, kai spe
cialioje Šio krašto saugumu 
besirūpinančioje spaudoje 
dažnokai buvo galima pa
stebėti straipsnius apie So
vietų pasiruošimus panaudoti 
bakterinį - cheminį ginklą 
prieš detentės skatintojus. Y-
pač šia tema straipsnių pa
gausėjo, kai Sovietai 1979 m. 
gruody užsigeidė "išlaisvinti" 
Afganistaną. Neužmirškime, 
kad nuo to meto, kai jie oku
pavo Afganistaną, tai gana 
dažnai buvo spaudoje skel
biama, kad "Sovietų armija 
naudoja dujas, nuodydama 
niekuo nekaltus to krašto kai
mų gyventojus". 

Nesilaiko su tar t ies 
Nei man, nei tūkstančiams 

politinių pabėgėlių iš sovieti
nio "rojaus" nėra jokia staig
mena, kad bolševikinė Rusija 
laužo bet kokius susitarimus. 
Tai yra nesugriaunama tiesa, 
kad Sovietai sulaužė beveik vi
sas su bet kokia valstybe pasi
rašytas vienokias ar kitokias 
sutartis, kai tik jos nustojo tar
nauti bolševizmo plėtimui. 

Ir dabar, kaip rašo "Human 
Events" savaitraštis nr. 25 
VI.21 laidoje, esą, "Valstybės 
d-to žinių tarnybos pareigū
nas David Passage, kovo 18 d. 
atsakydamas į žurnalisto 
John Lofton, Jr., klausimą, 
pareiškė, jog yra galima, kad 

BR. AUŠROTAS 
Sovietai pažeidė 1975 m. kovo 
26 jų pačių pasirašytą "Bak
teriologinio ir nuodijančio 
ginklo draudimo ir išvystymo 
sutartį" (Convention on Prohi-
bition of the Development, 
Production and Stockpiling of 
Bacteriological (Biological) 
and Toxin Weapons and their 
destruction.) 

Toliau straipsnyje aiški
nama, kad "pagal šį tarptau
tinį susitarimą Sovietams 
draudžiama išvystyti, gamin
ti, laikyti atsargas ar įsigyti 
biologinius kūnus — medžia
gas ar nuodus bet kokios 
paskirties ar kiekius, kas ne
galėtų būti pateisinama, kaip 
būtinai reikalinga savo pačių 
apsisaugojimui ar kitiems tai
kingiems tikslams. Visos to
kios medžiagos privalomos 
sunaikinti po devynių mė
nesių šiam susitarimui įsi
galiojus". 

Tokie yra tikslūs šio susita
r imo žodžiai , patvi r t in t i 
vyriausybės, JAV senato ir 
daugelio kitų atsakingų vals
tybininkų. Žmonijos sveikatai 
ir išsilaikymui tai puikus susi
tar imas. Taip. Bet ko jis ver
t a s Sovietų diktatoriams? Tai 
da r tik vienas popieriaus ga
balas, ta i ir viskas. 

Mi r ty s Sve rd lovske 
Straipsnyje sakoma, kad 

"Valstybės d-to pareigūnas D. 
Passage toje pat spaudos kon
ferencijoje sutiko, kad, girdi, 
yra pranešimų ir šiokių tokių 
įrodymų, keliančių susirūpi
nimą dėl įvykusių miri
mų Sverdlovske 1979 m. pava
sarį. Tai galėję įvykti dėl 
neapsižiūrėjimo ir tuo būdu 
daug žmonių buvo paliesti šio 
biologinio nuodo", aiškino 
pareigūnas. 

Į kitą klausimą, "ar JAV vy
riausybė kaltina Sov. S-gą pa
žeidus tik minėtą tarptautinį 
susitarimą", tas pat valdinin
kas atsakė: "Ne, nebūtinai". 
Jis toliau nurodė, kad šis vi
sas reikalas tebėra aiškinimo
si būklėje su Sovietų vyriau
sybe. 

Toliau straipsnyje rašoma 
apie 1980.111.19 spaudos ats
tovų priėmimą Valstybės d-te. 
Dar nepraėjus 24 vai. po III. 18 
aiškinimosi, tas pat infor
matorius D. Passage spaudos 
atstovams pranešė, kad d-te 
gauta naujų žinių, jog Sverd
lovske buvo daug žuvusių, gal 
būt, keli šimtai, nors d-te dar 
vis trūksta apie žuvusių skai
čių tikslių žinių". 

Nebūtų atskleidę, jeigu... 

Tuoj po įvykusios spaudos 
konferencijos V-bės d-te III. 19 
naktį ABC korespondentas, 

priskirtas prie State d-to, Bar-
ry Din8more iškėlė tokį klau
simą: "Kodėl Valstybės d-to ži
nių tarnyba laukusi ilgiau 
negu vienerius metus laiko 
pranešti šio krašto žmonėms 
apie biologinio karo įmonės 
nelaimę Sverdlovske?" 

Į savo iškeltą klausimą 
B. Dunsmore taip atsakė: 
"Man visiškai asmeniškai vie
nas vyriausybes pareigūnas 
prisipažino, kad, jeigu Sovie
tai nebūtų įsiveržę į Afganis
taną, tad apie įvykį Sverd
lovske šio krašto žmonės 
greičiausia nebūtų ką nors 
sužinoję". Žinia, kaip ir derė
jo to laukti, kovo 19 d. 
Associated Press iš Maskvos 
pranešė, kad "Sov. S-gos užs. 
reikalų ministerija laiko gry
nu šmeižtu Valstybės d-to pa
skelbtą istoriją apie daugelio 
žmonių mirtis Sverdlovske". 
Esą, Sovietų vyriausybė griež
tai prisilaiko bakteriologinio 
karo uždraudimo susitarimo. 
Pas t.: Jeigu jau Sovietų me

lų virtuvė stengiasi kokį nors 
jiems nemalonų faktą nuneig
ti, tai toks įvykis ar faktas yra 
šimtaprocentinė tiesa, — aut.) 

Susiprato kal t int i 
Tačiau kovo 29 d. JAV 

žvalgybos aukštieji pareigū
nai tvirtino, kad "pagal gau
tas naujausias iš liudininkų 
informacijas Sverdlovske apsi
nuodijimo mirtys įvykusios ne 
dėl pūvančios mėsos (Past.: 
Sovietams mėsos ir jos pro
duktų taip trūksta, kad tie ko
munistai tikrai nebūtų laukę, 
kol ji supus, bet ją patys būtų 
sunaudoję — aut.) bet dėl įvy
kusio sprogimo vienoje iš de
vynių ten esančių įmonių. 
Pastarosiose jau seniai įta
riama, kad Sovietai gamina ar 
sandėliuoja biologinius gink
lus". 

Š m. balandžio 1 d. Bostono 
dienraštis "Globė" tvirtino, 
kad iš patikimiausių šaltinių 
JAV vyriausybė patyrusi, kas 
tikrai įvyko Sverdlovske. Tų 
gautųjų žinių pasėkoje "JAV 
vyriausybė griežčiausiai at

meta sovietinius aiškinimus 
apie nelaimę Sverdlovske. 
Tie turimi įrodymai patvir
tina, kad šimtai žmonių mirė 
nuo plaučių užnuodijimo ant-
raxu, tie visi mirimai kaip tik 
įvykę netoli tos sprogimo pa
liestos įmonės Sverdlovske. 
Jau eilė metų JAV vyriausybė 
įtarusi, kad kaip tik tame ra
jone yra gaminami biologi
niai ginklai." 

I r vokiečiai žinojo 
Cyrus Vance vadovaujama 

Valstybės d-to žinių tarnyba 
buvo akla ir nebylė. CIA 
(Central Inteligence Agency) 
seka beveik visas pasaulio ra
di, ir spaudos žinias. Jau 
1979X27 ir 1980.11.13 Vakarų 
Vokietijos dienraštis "Bild Zei-
tung" atspausdino infor
macijas apie šimtus mirusių 
Sovietų bakterijų gamybos 
įmonėse. Pirmosios tokios tra
giškos žinios, pasiekusios 
dienraščio redakciją iš Novo
sibirsko, o vėliau iš Novo
sibirsko ir iš Sverdlovske Šias 
gerokai jau senstelėjusias in
formacijos CIA žinių biulete
n i s t e a t s p a u s d i n o t i k 
1980.111.14. 

Tačiau "jau 11.19 CIA radio 
sekimo tarnyba atspausdino 
TASS agentūros paneigimą 
apie vokiečių spaudos pra
nešimus apie biologinių me
džiagų gamybą ir tos įmonės 
sprogimą Sverd lovske . 
Minėtos žinios CIA biulete
nyje jau buvo paskelbtos 11.20, 
rašoma "Human Events" sa
vaitraštyje. 

Cia tėra surašyta tik es
minė dalis to nenuginčijamo 
fakto, kad Sovietai, nežiūrint 
susitarimų, ir toliau gamina 
biologinio pobūdžio ginklus 
la i sva jam p a s a u l i u i i š 
nuodyti. O laisvieji Vakarai 
net bijo užsiminti, kad So
vietai nesilaiko pasirašytos 
sutarties. 

Ne paslaptis, kad visi, kurie 
turi tai žinoti, tikrai žino, jog 
Sov. laužė, laužo ir laužys bet 
kokias su silpnesniais už save 
pasirašytas sutartis. Ar jau 
šiandien ir JAV yra tapusi 
silpnesnė už Sov. Sąjungą, 
kad ši nesiskaito su savo 
detentės partneriu? 

DUOKIT LAISVĖS NEKTARO NORS LASĄ 

Daugiau nieko nereikia — tik laisvės, 
Ir mes būsim laimingi. 
Daugiau nieko nereikia — tik laisvės 
Ir mes būsim turtingi. 

Ir didūs, ir Šviesūs, ir sotūs... 
Tik laisvės nektaro nors lašą, — 
Ir mes būsim dievai nemirtingi, 
Ir žmonijai palengvinsim naštą! 

(iŠ Sibiro liet. poezijos, 1964 m.) 
Moderniškiausi Sovietų kariniai bombonešiai. Jais bolševikai grasina laisvajam pasauliui ir 
tokiu būdu verčia kitus kraštus ginkluotis, kad būtų galima atremti jų galimą agresiją 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 

28 
Kartą į mano kambarį atėjo Tašą, viena iš čia 

dirbančiųjų. Ji girdėjusi, kad esu kunigas. Bet ji 
nežinojo, ar esu rusas ar ne. Pasakiau, kad esu 
amerikietis. Ji labai nustebo. J i norėjo mane 
paprašyti, kad aš jos vyro žuvimo metinių proga 
atgiedočiau Panikhidą — Reąuiem ir pakrikštyčiau 
jos sūnelį. Aš su ją nuvykau į jos namus. Cia prie jos 
tėvų atgiedojau Panikhidą. Vėliau prie daug svečių 
pakrikštijau jos sūnelį. Pagal Rytų apeigas tas * 
užtrunka apie 45 minutes. Tai buvo džiaugsmo diena 
visiems. Po to krikšto ten buvusieji pradėjo prašyti, 
kad ir jų vaikus pakrikštyčiau. 

Kitą kartą pas mane atėjo kita čia dirbanti 
moteris Nina. J i buvo komunistinė jaunuolė, ištekė
jusi už partiečio. Ji paklausė, a r aš esu kunigas. Aš 
atsakiau teigiamai. Bet ji dar pasiteiravo, ar tai nėra 
tik pasijuokimas. Aš nusijuokiau. J i pasakojo, kad 
skaičiusi Šv. Raštą, kur pasakyta, kad be krikšto 
nėra išganymo, ir ji paklausė: "Ar jūs mokate 
krikštyti?" Aš atsakiau teigiamai. Tada ji vėl 
klausia: "Ar jūs galite pakrikštyti mane?" Tada aš 
jos paklausiau: "Ar tai nėra pasijuokimas?" 
Pasakiau, kad tai nėra taip lengva, kaip krikštyti 

kūdikį. Suaugęs žmogus jau turi tam tikrą at
sakomybę. 

Kai ji buvo krikštui paruošta, ji buvo 
pakrikštyta. Tada ji prašė, kad aš pakrikštyčiau ir 
jos tris vaikelius. Ji žinojo, kad jos vyras bus tam 
priešingas, bet ji norėjo savo vaikus matyti tikinčius 
į Dievą. Kai kartą jos vyras išvyko į Maskvą, į 
partijos suvažiavimą, pakrikštijau jų vaikus ir 
padovanojau vaikams po aliumininį kryželį. Vėliau 
buvo krikštynų vakarienė. Kai po savaitės grįžo 
tėvas, vienas vaikas pasigyrė dovana — kryželiu. 
Tėvas suprato reikalą ir buvo labai supykęs, norėjo 
areštuoti kunigą (mane). Bet vėliau atsileido ir leido 
žmonai vaikus mokyti religijos. 

Ir kitas partijos narys, išvažiuodamas ilgesnėn 
kelionėn, patarė žmonai pasirūpinti tuo metu 
pakrikštyti vaikus. Vienas partietis droždavo 
ateistines paskaitas, o pasisiūlė būti savo sesers 
sūnaus krikšto tėvu. Dirbdamas laboratorijoje 
esu gavęs pagyrimų, premijų, bonų. Tas man davė 
geresnį respektą prieš vietos saugumą. Per dar
bininkų susirinkimus, įvykstančius kas savaite, 
kartą kalbėtojas pasakė, kad visi turi priklausyti 
unijai — Provsoiuz. Tas duoda naudos, pirmenybių. 
Pagaliau ir aš įstojau į uniją. Unijai mokėjome kas 
mėnesį po rublį nuo kiekvieno gaunamo šimto 
rublių. Taigi aš mokėjau po vienuolika rublių per 
mėnesį arba 132 rublius per metus. 

Nori lskas yra mano parapija 
Namų šeimininkai telegrama pranešė, kad jie po 

poros dienų grįš namo. Reikėjo susirasti gyvenimui 
patalpą. Ladislavas pasiūlė kambariuką savo bute. 
Jis gyveno valdiškame name. Kun. Viktoras įspėjo, 
kad ten būčiau atsargesnis su darbu religinėje 

srityje, nes valdiškus namus kontroliuoja visokie 
inspektoriai, o ir namuose gyvena aršių ateistų. 
Persikraučiau į naują patalpą. Ir čia pakrikštijau 
keletą kūdikių. Greitai gavau šaukimą atvykti į 
KGB. Kai ten nuvykau, man nurodė vykti į miesto 
valdybą, į nurodytą kambarį. Cia radau 4 vyrus, 
sėdinčius prie stalo. Su jais iš tolo pasisveikinau. Jie 
paprašė sėstis. 

Pasikalbėjimas prasidėjo paprastai, kaip aš 
dabar jaučiuosi, ar palaikau draugystę su žmonėmis, 
ar mėgstu savo darbą?. Staiga vienas vyras 
paklausė: "Kas jums davė leidimą misionieriaus 
darbui?" Aš atsakiau, kad aš darau, ką man sako 
sąžinė ir ko žmonės pageidauja. Aš turiu teisę laikyti 
pamaldas ar melstis namie. Sovietų konstitucija 
garantuoja sąžinės ir religijos laisvę. Jei kas ateina 
pas mane per mano laikomas pamaldas, aš jų 
neišvarau. Jei kas prašo kokio patarnavimo, jei tai 
nėra prieš įstatymus, aš padarau, kaip geras Sovietų 
draugas- Jie pasakė, kad yra prieš įstatymą kunigui 
imti iš žmonių pinigus. Kunigai, kurie dirba pagal 
valdžios leidimus, jie iš valdžios gauna algas. Aš 
prašiau jų parodyti atvejį, kada aš ėmiau iš žmonių 
pinigus ar jų prašiau pinigų. Jei aš taip būčiau 
daręs, jūs mane seniai čia būtumėt pakvietę. Aš turiu 
darbą, gaunu atlyginimą, ir žmonių pinigai man 
nereikalingi. Jei žmonės prašys mano patarnavimų, 
aš turiu jiems patarnauti. Betgi jie mane įspėjo, kad 
ateityje saugočiaus. 

Tą vakarą nuėjau pas savo draugus kunigus — 
Viktorą ir Neroną ir viską jiems papasakojau. Iš 
mūsų trijų kun. Viktoro buvo blogiausia pozicija, nes 
jis neturėjo darbo, už kurį gautų atlyginimą. Kun. 
Neron buvo naktinis sargas prie statybų. 

fR"« daugiais 
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ŠOKIAI VISI Vl-tosios ŠOKIŲ ŠVENTES šokėjai, dalyviai ir visa visuomene-

maloniai esate kviečianti kuo skaft.ngiausiai dalyvauti LIETUVIŲ TAUTINIUOSE 
NAMUOSE, 6422 South Kedzie Avenue. Rengia Korp! Neo-Lithuania Orkestras 

Auka — 5 dol. 

Šeštajai lietuvių tautinių šokių šventei 
rengiantis 

Liepos mėn. pirmomis dieno- Į cialiems uždaviniams. 
mis į lietuvių sostinę — Chicagą 
įvairiausiomis susisiekimo prie
monėmis iš viso laisvojo pasau
lio skubės lietuviai gėrėtis didžią
ja lietuviu tautinės kultūros de
monstracija — Šeštąja lietuvių 
tautinių šokių švente, kurią ruo
šia Lietuvių Bendruomenė ir ku
rios ruošos darbus taip nuoširdžiai 
vykdo šventei ruošti komitetas, 
vadovaujamas Jono Talandžio, 
talkinant trylikai komisijų spe-

Šventės sėkmę ir tvarkos išlai
kymą daug lemia atvykstančiu 
tvarkingas priėmimas, svečių ir 
dalyvių suregistravimas ir aprū
pinimas nakvynėmis. Tai ypatin
gai svarbios komisijos, kurios už
tikrina šventės dalyviu judėji
mą. Tam tikslui yra sudaryta Re
gistracijos komisija, kuri atlieka 
registracijos, transportacijos ir 
nakvynių parūpinimo funkcijas. 
Šiai komisijai vadovauja ir darbus 

koordinuoja Rima Rėklaitienė. 
Registracijos reikalus tvarko Van 
da Aleknienė, Liuda Germanienė, 
Gina Luneckaitė ir Vida Rėklai-
tytė. Transportacija rūpinasi Alek 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 
"GRANDIES" PASIRODYMAS 

Irenos Smieliauskienės vadavau 
jama "Grandies" tautinių šdkių 
grupė š. m. birželio 14 ir 15 d. 
Lankėsi Omahos lietuvių, koloni
joje, kur atliko įspūdingą prošra-
mą ir susidraugavo su Omahos 
lietuvių jaunimu. Grandis O n a -
hoje lankėsi, Omahos "Aušros' 

Antroje spektaklio dalyje šoko 
porelės polkutę, ūsaunyką^okimė-
lį, gaidį, blezdingėlę, bleadiruginį 
jonkelį, juodąjį jonkelį, rezginė-
lę ir pasiutpolkę. Spektaklį už
baigė didele grand imi, Ikuri apsu
ko visą grupę. Grandis sklandžiai 
ir gražiai atliko visus šokius. Pub
likai labai patiko .programa, tai 
grandis dar pašoko malūną. Šo
kius pranešė Viktorija Kučaitė ir 
Voldemaras Sadauskas. Persiren-

Giedrt Cepaityte, šeštosios Tautinių 
šokių šventės meno vadoves padėjėja. 

tautinių šokių grupės pakvies- gusi į uniformas, Grandis paval-
ta. Buvo nuostabu, kad tiek daug gė skanią vakarienę: cepelinus, 
susirinko lietuviško jaunimo. 

Grandis birželio 13 d. vakare 
išvažiavo iš Jaunimo centro Gray 
hound autobusu. Keturiasdešimt 
vieną šokėją palydėjo I. Smie-
liauskienė, grupės akordaonistas 
Ąžuolas Stelmokas ir p. Smie
liauskienės anūkėlis. Ilgoji kelio
nė pasiba gė sekančios dienos ry
tą, kai autobusas įsuko į Holiday 
Lnm viešbučio automobilių staty
mo aikštę. Kelionėje nebuvo nuo
bodu, nes autobuse^ Grandis dai
navo, linksrninosi ir nustebo, kai 
kažkdks daktas davė į priekį ir 
šoninius langus. Viešbučio val
gykloje pavalgius pusryčius, 
Grandis išvyko į Paul VI High 
School didžiulę salę repeti-
jai. Išvažiuojant Grandį sutiko 
Omahos lietuvių kolonijos atsto
vai, kurie grupę palydėjo į gimna
zijos salę. Salėje Grandį sutiko ir 
malonia: priėmė ponios Laima An 
tanėlienė ir Gražina Rieškevi-
čienė, "Aušros" tautinių šokių 
grupės vadovės, bei nemažas bū
rys Omahos jaunimo. 

Repeticija nelabai sėkmingai 
pavyko, bet peršokdami įvairias 
dalis, grand'ečiai apdailino visą 
programą. Aušros vadovybė, ku
riai priklauso anksčiau minėtos 
ponios Antanėlienė ir Rieškevi-
čienė, p. Irena ŠarkaitėjMatz, Jer-
ry Matz, Dana Praitienė ir Ro-'j 
mas Mickevičius, paruošė geguži
nį bufetą su įvairiomis mėsomis, 
salotomis, priedais ir už-.igardžia-
vimais grandiečiams. Skaniai ir 
saldžiai pavalgę, grandiečiai su
grįžo viešbutin, kur, susiskirstę į 
kambarius, pasilsėjo, pasimaudė 
baseine ir pasiruošė vakarui. Ke
li Omahos lietuviai jaunuoliai at 
vyko kartu į viešbutį pabendrau
ti. 

Grandis, dėvėdama' savo uni
formą, vakare susirinko gimnazi
jos salėje. Salė labai įspūdirrpai 
atrodė ir atsispindėjo daugelio 
žmonių sunikus darbas. Salę pa
rūpino Algis Mackevičius, deko
racijas pairuose Regina Jonušai-
tė-Skubisz, .programas atspausdi
no Vitas Arnauskas ir gėles pa
aukojo Vera, Cmkovich, Gran
dies vadovybė numatė pirma pa
valgyti, bet apsigalvojus nutarė 
atlikti programą pavalgyli, nes 
grandies šokėjai buvo labai įsi
tempę. Grandis persirengė į tau-
t.nius rūbus ir pakartojo keletą 
silpnesnių Šokių, norėdami ga
lutinai pasiruošti spektakliui. 
Spektaklio pirmoje dalyje šoke 
mitriąją audėjėlę, aštuonnyti, pa-
keltkojį, dzūkų polką, landytinį, 
žiogelį, suk, suk ratelį, tryptrtį, ši
tam dideliam būry ir vestuvių 
polką. Sekė trumpa pertrauka. 

viščiukus, kopūstus, dešras bei 
kitus skanumynus. Pavalgiusi , . . » ,, . , leista ankstyva .popiete. Kai ku grupe įsijungė \ viešus šokius, ku- . A. v.: \ * , . , ^ 

omahiečiais. 
Sekmadienio ryte buvo trans

porto problemų, tai grupė pavė
lavo Sv. Mišioms. Tačiau teko 
pusryčiauti parapijos salėje. Pus
ryčius paruošė Aušros vadovybė. 
Pusryčių metu Grandį pasveiki
n o Omahos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir Aušros va
dovybė. Po pusryčių laisvai pra-

riems muziką parūpino p. 
nas Pocevičius. 

Anta 

Pospektaklinė puota pasibaigė 

rie grandiečiai aplankė BoysTovvn 
o kiti nuvyko į naujų pažįstamų 
namus. Grandis išvyko 3 vai. ir 
atsirado prie Jaunimo centro tik 

ne per vėlai, nes audra pradėjo 1 vai. ryto. Taip ir pasibaigė vie-
siausti. Grandis sugrįžo į viešbu- Į na Grandies kelionė. 
tį ir tenai toliau linksminosi su Grandietis 

Pranešame, kad 1980 m. birželio mėn. 16 d. nuo širdi« 
smūgio mirė t aurus žemaitis - Kretingiškis 

A. f A. STASYS VILKAS 
Gimė Lietuvoj, Kretingos mieste 1910 m. vasario 24 

di Amerikoj ) Detroito mieste išgyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Povilas Cleve-
lande brolis Vladas ir sesuo Leontina su šeimomis Lie-
tuvoje, pusbrolis Juozas Petrai t is Australijoje, pusseserė 
Sofija Ramanauskienė Floridoje, i r daug artimų draugų 
ir pažįstamų. 

Buvo pašarvotas Detroite, Baužos koplyčioje. Iš ko
plyčios buvo nulydėtas į Šv. Antano bažnyčią ir po ge
dulingų pamaldų už velionies sielą birželio 25 d. kūnas 
buvo pervestas i Clevelandą ir ten palaidotas. 

Nuliūdę GIMINĖS 

A. į A. Aldonai Augustinavičienei 
mirus, mieliems vyrui inž. JUOZUI A U G U S T E N AVIČIUI, 
DUKROMS, broliui inž. JAUNUČIUI NASVYČIUI ir vi
sai ŠEIMAI bei giminėms gilią užuojautą reiškia 

Laimutė, Aleksandras ir 
Jurgis Tornau 

sas Pocius, Ričardas Burba ir Kęs- čią šventę, banketą ir atgal 
tutis Laukaitis. Nakvynių pro 
blemas sprendžia Bronius Ma
jauskas — viešbučiuose, o Dalia 
Stankaitienė — pas privačius as
menis, lietuvių šeimose. 

Kaip matome, svečius pasitik
ti ruošiamasi gana sistemingai ir 
planingai. 

Komisija yra užsakiusi dviejuo
se Holiday Inn ir Oak Lawn To-
wer Inn viešbučiuose pakanka
mą skaičių kambarių, kur bus ap 
gyvendintos iš kitur atvykstančios 
šokėjų grupės ir ten norintieji ap
sistoti svečiai. Viešbučiai yra ge
roje vietoje, iš jų lengvai galima 
pasiekti amfiteatrą, kur šventė 
vyks. Jaunimo centrą ir banketo 
sales. 

Komisijos pasirūpins šokėjų 
sutikimu aerodrome, geležinkelio 
ar autobusų stotyse ir nuveš į nu 
matytus viešbučius. Šokėjus vieš
bučiuose taip pat pasitiks ir pasi
rūpins jų pavaišinimu viešbu
čiuose. Taip pat parūpins priemo
nes šokėjams nuvažiuoti iš vieš
bučių į vakarones, repeticijas, pa-

aerodromą bei stotis. 
Grupių vadovai, gavę registra

cijos korteles, patys turi, atvykę 
į viešbučius, pasirūpinti viešbu
čio bei kambarių registracija. Mi
nėtos komisijos pageidauja, kad 
grupių vadovai laiku suteiktų 
komiteto prašomas žinias, kad 
būtų galima tinkamai pasiruoš 
ti atvykstančius priimti. 

Tai, kai tik atkeliausite, mielie
ji sveteliai, nakvynėlę gausite, 
kur iš viešbučių bus lengvai pas-
siekiami geri restoranai, užkandi
nės ir kiti patogumai. Chicagos 
lietuviai tikisi, parodyti daug sve
tingumo ir lietuviškos širdies at
vykstantiems svečiams šokių 
šventės proga. 

Jurgis Janulaitis 

PASAULIEČIAI 
SIELOVADOJ 

Chicagos arkivyskupijoj 49 
pasauliečiai metus laiko buvo 
ruošiami talkinti sielovadoje. Jų, 

paruošimo užbaigimo iškilmės 
įvyko Šv. Vardo katedroje bir
želio 22 d., sekmadienį. Po to 
jiems buvo suruoštos vaišės ka
tedros kavinėje. 

A. f A, VYTAUTUI GRINIUI 
Toronto, Canada; mirus, jo seserims ALDONAI 

BRIŠKAinS , PRAURIMEI MURINAS, DR. LAIMU 
TEI GRINIŪTEI - ŠMULKŠTYS ir jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškiame. 

Emilija ir Liudas Andris 
Miami, Beach, Fla. 

SUGAVO 
Policija areštavo narkotikų 

naudotoją, kuris automobiliu 
užvažiavo ant E . M. Gulbran-
sen, l l m., vėliau jį pasiėmė į 
automobilį, ir vaikas buvo ras
tas nužudytas. 

f L A N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUX> M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGJB, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60529 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
^ . 

A. A 

N E L L I E S H U K I S 
PAGAL TĖVUS HARMAN 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 

Mirė birželio 30 d., 1980 m., sulaukus 79 metų amžiaus. 
Gimė Santa Fe, New Mexico. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Bruno, marti Lucille, ir 

Vyto, marti Eleanor, duktė Sally Sebastian, žentas Edrnund, 13 anū
kų, sesuo vienuolė Seselė Theresine, OSF, 4 broliai Joseph, brolienė 
Violet, Anthony, brolienė Gladys, Edward, brolienė Mary, ir Wil-
liam, brolienė Jessie, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Bruno Snukis, Sr. 
Priklausė Lithuanian Chamber of Commerce, Holy Cross Hos-

pital Auxiliary, St. Theresa Society ir Balzekas Lithuanian Historical 
Society. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 3 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svenč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt, Donald A. Petkus, telef. 476-2345. 

Mylimam 

A.fA. 
JULIUI STANIŠKIUI mirus, 

jo žmonai PETRONĖLEI, sūnui DŽIUGUI su šeima, 
dukrai ROMAI ŽILIONIENEI su šeima, visiems gimi
nėms ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą i r kar tu 
liūdi 

Clevelando Ateitininkai 

• i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Mūšy mielai narei 

S O F I J A I P L E N I E N E I , 
jos mylimam broliukui mirus, reiškiame 
gilią užuojauta^ 

Lietuvos Dukterų Draugija 

J 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So . Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47<?-2345 
AIKŠTĖ AL I OMOBIl IAMS STA TYTI 
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Auka — 5 dol. 

Šeštajai lietuvių tautinių šokių šventei 
rengiantis 

Liepos mėn. pirmomis dieno- Į cialiems uždaviniams. 
mis į lietuvių sostinę — Chicagą 
įvairiausiomis susisiekimo prie
monėmis iš viso laisvojo pasau
lio skubės lietuviai gėrėtis didžią
ja lietuviu tautinės kultūros de
monstracija — Šeštąja lietuvių 
tautinių šokių švente, kurią ruo
šia Lietuvių Bendruomenė ir ku
rios ruošos darbus taip nuoširdžiai 
vykdo šventei ruošti komitetas, 
vadovaujamas Jono Talandžio, 
talkinant trylikai komisijų spe-

Šventės sėkmę ir tvarkos išlai
kymą daug lemia atvykstančiu 
tvarkingas priėmimas, svečių ir 
dalyvių suregistravimas ir aprū
pinimas nakvynėmis. Tai ypatin
gai svarbios komisijos, kurios už
tikrina šventės dalyviu judėji
mą. Tam tikslui yra sudaryta Re
gistracijos komisija, kuri atlieka 
registracijos, transportacijos ir 
nakvynių parūpinimo funkcijas. 
Šiai komisijai vadovauja ir darbus 

koordinuoja Rima Rėklaitienė. 
Registracijos reikalus tvarko Van 
da Aleknienė, Liuda Germanienė, 
Gina Luneckaitė ir Vida Rėklai-
tytė. Transportacija rūpinasi Alek 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 
"GRANDIES" PASIRODYMAS 

Irenos Smieliauskienės vadavau 
jama "Grandies" tautinių šdkių 
grupė š. m. birželio 14 ir 15 d. 
Lankėsi Omahos lietuvių, koloni
joje, kur atliko įspūdingą prošra-
mą ir susidraugavo su Omahos 
lietuvių jaunimu. Grandis O n a -
hoje lankėsi, Omahos "Aušros' 

Antroje spektaklio dalyje šoko 
porelės polkutę, ūsaunyką^okimė-
lį, gaidį, blezdingėlę, bleadiruginį 
jonkelį, juodąjį jonkelį, rezginė-
lę ir pasiutpolkę. Spektaklį už
baigė didele grand imi, Ikuri apsu
ko visą grupę. Grandis sklandžiai 
ir gražiai atliko visus šokius. Pub
likai labai patiko .programa, tai 
grandis dar pašoko malūną. Šo
kius pranešė Viktorija Kučaitė ir 
Voldemaras Sadauskas. Persiren-

Giedrt Cepaityte, šeštosios Tautinių 
šokių šventės meno vadoves padėjėja. 

tautinių šokių grupės pakvies- gusi į uniformas, Grandis paval-
ta. Buvo nuostabu, kad tiek daug gė skanią vakarienę: cepelinus, 
susirinko lietuviško jaunimo. 

Grandis birželio 13 d. vakare 
išvažiavo iš Jaunimo centro Gray 
hound autobusu. Keturiasdešimt 
vieną šokėją palydėjo I. Smie-
liauskienė, grupės akordaonistas 
Ąžuolas Stelmokas ir p. Smie
liauskienės anūkėlis. Ilgoji kelio
nė pasiba gė sekančios dienos ry
tą, kai autobusas įsuko į Holiday 
Lnm viešbučio automobilių staty
mo aikštę. Kelionėje nebuvo nuo
bodu, nes autobuse^ Grandis dai
navo, linksrninosi ir nustebo, kai 
kažkdks daktas davė į priekį ir 
šoninius langus. Viešbučio val
gykloje pavalgius pusryčius, 
Grandis išvyko į Paul VI High 
School didžiulę salę repeti-
jai. Išvažiuojant Grandį sutiko 
Omahos lietuvių kolonijos atsto
vai, kurie grupę palydėjo į gimna
zijos salę. Salėje Grandį sutiko ir 
malonia: priėmė ponios Laima An 
tanėlienė ir Gražina Rieškevi-
čienė, "Aušros" tautinių šokių 
grupės vadovės, bei nemažas bū
rys Omahos jaunimo. 

Repeticija nelabai sėkmingai 
pavyko, bet peršokdami įvairias 
dalis, grand'ečiai apdailino visą 
programą. Aušros vadovybė, ku
riai priklauso anksčiau minėtos 
ponios Antanėlienė ir Rieškevi-
čienė, p. Irena ŠarkaitėjMatz, Jer-
ry Matz, Dana Praitienė ir Ro-'j 
mas Mickevičius, paruošė geguži
nį bufetą su įvairiomis mėsomis, 
salotomis, priedais ir už-.igardžia-
vimais grandiečiams. Skaniai ir 
saldžiai pavalgę, grandiečiai su
grįžo viešbutin, kur, susiskirstę į 
kambarius, pasilsėjo, pasimaudė 
baseine ir pasiruošė vakarui. Ke
li Omahos lietuviai jaunuoliai at 
vyko kartu į viešbutį pabendrau
ti. 

Grandis, dėvėdama' savo uni
formą, vakare susirinko gimnazi
jos salėje. Salė labai įspūdirrpai 
atrodė ir atsispindėjo daugelio 
žmonių sunikus darbas. Salę pa
rūpino Algis Mackevičius, deko
racijas pairuose Regina Jonušai-
tė-Skubisz, .programas atspausdi
no Vitas Arnauskas ir gėles pa
aukojo Vera, Cmkovich, Gran
dies vadovybė numatė pirma pa
valgyti, bet apsigalvojus nutarė 
atlikti programą pavalgyli, nes 
grandies šokėjai buvo labai įsi
tempę. Grandis persirengė į tau-
t.nius rūbus ir pakartojo keletą 
silpnesnių Šokių, norėdami ga
lutinai pasiruošti spektakliui. 
Spektaklio pirmoje dalyje šoke 
mitriąją audėjėlę, aštuonnyti, pa-
keltkojį, dzūkų polką, landytinį, 
žiogelį, suk, suk ratelį, tryptrtį, ši
tam dideliam būry ir vestuvių 
polką. Sekė trumpa pertrauka. 

viščiukus, kopūstus, dešras bei 
kitus skanumynus. Pavalgiusi , . . » ,, . , leista ankstyva .popiete. Kai ku grupe įsijungė \ viešus šokius, ku- . A. v.: \ * , . , ^ 

omahiečiais. 
Sekmadienio ryte buvo trans

porto problemų, tai grupė pavė
lavo Sv. Mišioms. Tačiau teko 
pusryčiauti parapijos salėje. Pus
ryčius paruošė Aušros vadovybė. 
Pusryčių metu Grandį pasveiki
n o Omahos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir Aušros va
dovybė. Po pusryčių laisvai pra-

riems muziką parūpino p. 
nas Pocevičius. 

Anta 

Pospektaklinė puota pasibaigė 

rie grandiečiai aplankė BoysTovvn 
o kiti nuvyko į naujų pažįstamų 
namus. Grandis išvyko 3 vai. ir 
atsirado prie Jaunimo centro tik 

ne per vėlai, nes audra pradėjo 1 vai. ryto. Taip ir pasibaigė vie-
siausti. Grandis sugrįžo į viešbu- Į na Grandies kelionė. 
tį ir tenai toliau linksminosi su Grandietis 

Pranešame, kad 1980 m. birželio mėn. 16 d. nuo širdi« 
smūgio mirė t aurus žemaitis - Kretingiškis 

A. f A. STASYS VILKAS 
Gimė Lietuvoj, Kretingos mieste 1910 m. vasario 24 

di Amerikoj ) Detroito mieste išgyveno 30 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Povilas Cleve-
lande brolis Vladas ir sesuo Leontina su šeimomis Lie-
tuvoje, pusbrolis Juozas Petrai t is Australijoje, pusseserė 
Sofija Ramanauskienė Floridoje, i r daug artimų draugų 
ir pažįstamų. 

Buvo pašarvotas Detroite, Baužos koplyčioje. Iš ko
plyčios buvo nulydėtas į Šv. Antano bažnyčią ir po ge
dulingų pamaldų už velionies sielą birželio 25 d. kūnas 
buvo pervestas i Clevelandą ir ten palaidotas. 

Nuliūdę GIMINĖS 

A. į A. Aldonai Augustinavičienei 
mirus, mieliems vyrui inž. JUOZUI A U G U S T E N AVIČIUI, 
DUKROMS, broliui inž. JAUNUČIUI NASVYČIUI ir vi
sai ŠEIMAI bei giminėms gilią užuojautą reiškia 

Laimutė, Aleksandras ir 
Jurgis Tornau 

sas Pocius, Ričardas Burba ir Kęs- čią šventę, banketą ir atgal 
tutis Laukaitis. Nakvynių pro 
blemas sprendžia Bronius Ma
jauskas — viešbučiuose, o Dalia 
Stankaitienė — pas privačius as
menis, lietuvių šeimose. 

Kaip matome, svečius pasitik
ti ruošiamasi gana sistemingai ir 
planingai. 

Komisija yra užsakiusi dviejuo
se Holiday Inn ir Oak Lawn To-
wer Inn viešbučiuose pakanka
mą skaičių kambarių, kur bus ap 
gyvendintos iš kitur atvykstančios 
šokėjų grupės ir ten norintieji ap
sistoti svečiai. Viešbučiai yra ge
roje vietoje, iš jų lengvai galima 
pasiekti amfiteatrą, kur šventė 
vyks. Jaunimo centrą ir banketo 
sales. 

Komisijos pasirūpins šokėjų 
sutikimu aerodrome, geležinkelio 
ar autobusų stotyse ir nuveš į nu 
matytus viešbučius. Šokėjus vieš
bučiuose taip pat pasitiks ir pasi
rūpins jų pavaišinimu viešbu
čiuose. Taip pat parūpins priemo
nes šokėjams nuvažiuoti iš vieš
bučių į vakarones, repeticijas, pa-

aerodromą bei stotis. 
Grupių vadovai, gavę registra

cijos korteles, patys turi, atvykę 
į viešbučius, pasirūpinti viešbu
čio bei kambarių registracija. Mi
nėtos komisijos pageidauja, kad 
grupių vadovai laiku suteiktų 
komiteto prašomas žinias, kad 
būtų galima tinkamai pasiruoš 
ti atvykstančius priimti. 

Tai, kai tik atkeliausite, mielie
ji sveteliai, nakvynėlę gausite, 
kur iš viešbučių bus lengvai pas-
siekiami geri restoranai, užkandi
nės ir kiti patogumai. Chicagos 
lietuviai tikisi, parodyti daug sve
tingumo ir lietuviškos širdies at
vykstantiems svečiams šokių 
šventės proga. 

Jurgis Janulaitis 

PASAULIEČIAI 
SIELOVADOJ 

Chicagos arkivyskupijoj 49 
pasauliečiai metus laiko buvo 
ruošiami talkinti sielovadoje. Jų, 

paruošimo užbaigimo iškilmės 
įvyko Šv. Vardo katedroje bir
želio 22 d., sekmadienį. Po to 
jiems buvo suruoštos vaišės ka
tedros kavinėje. 

A. f A, VYTAUTUI GRINIUI 
Toronto, Canada; mirus, jo seserims ALDONAI 

BRIŠKAinS , PRAURIMEI MURINAS, DR. LAIMU 
TEI GRINIŪTEI - ŠMULKŠTYS ir jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškiame. 

Emilija ir Liudas Andris 
Miami, Beach, Fla. 

SUGAVO 
Policija areštavo narkotikų 

naudotoją, kuris automobiliu 
užvažiavo ant E . M. Gulbran-
sen, l l m., vėliau jį pasiėmė į 
automobilį, ir vaikas buvo ras
tas nužudytas. 

f L A N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUX> M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGJB, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60529 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
^ . 

A. A 

N E L L I E S H U K I S 
PAGAL TĖVUS HARMAN 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 

Mirė birželio 30 d., 1980 m., sulaukus 79 metų amžiaus. 
Gimė Santa Fe, New Mexico. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Bruno, marti Lucille, ir 

Vyto, marti Eleanor, duktė Sally Sebastian, žentas Edrnund, 13 anū
kų, sesuo vienuolė Seselė Theresine, OSF, 4 broliai Joseph, brolienė 
Violet, Anthony, brolienė Gladys, Edward, brolienė Mary, ir Wil-
liam, brolienė Jessie, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Bruno Snukis, Sr. 
Priklausė Lithuanian Chamber of Commerce, Holy Cross Hos-

pital Auxiliary, St. Theresa Society ir Balzekas Lithuanian Historical 
Society. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 3 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svenč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt, Donald A. Petkus, telef. 476-2345. 

Mylimam 

A.fA. 
JULIUI STANIŠKIUI mirus, 

jo žmonai PETRONĖLEI, sūnui DŽIUGUI su šeima, 
dukrai ROMAI ŽILIONIENEI su šeima, visiems gimi
nėms ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą i r kar tu 
liūdi 

Clevelando Ateitininkai 

• i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Mūšy mielai narei 

S O F I J A I P L E N I E N E I , 
jos mylimam broliukui mirus, reiškiame 
gilią užuojauta^ 

Lietuvos Dukterų Draugija 

J 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So . Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47<?-2345 
AIKŠTĖ AL I OMOBIl IAMS STA TYTI 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 2 d. X Valkams tautinių Šokių re 
peticija bus liepos 4 d., penkta
dienį, 4 vai. po pietų Amphiteat 

Kadangi spausdinto-

Antaną Saulaitį į VVaterbu-
ry, Conn. Ten pabus du mėne
sius, slaugydama savo tėvelį ir 
rūpindamasi jo reikalais. 

x Lietuviai respublikonai, at 
vykę į VI lietuvių tautinių šo
kių šventę, kviečiami dalyvau
ti pasitarime — pasisvečiavime 

X Paulina Ivinskienė, a. a, 
prof. dr. Zenono Ivinskio našlė, j ro salėje 
pirmą kartą atvyko į Ameriką į je programoje tai buvo per klai-
ir apsistojo pas M. ir J. S tankū ' dą praleista, komitetas primena 

. nus Marąuette Pa rke (tel. 925-1 tėveliams, grupių vadovams ir 
3265). Ji dalyvaus tautinių šo-į patiems vaikams, kad dalyvavi-
kių šventėje, susipažins su Chi-1 m a s repeticijose y ra būtinas. 

; cagos lietuvių institucijomis, ap I * Prof. Marija Saulaitytė-
x "Draugo" redakcija Uepos l a n k y s 8 a v o u o š v « Ivinskienę ir į Stankuvienė pereitą savaitę iš-

3 d., ketvirtadienį, dirbs k a i p ' k l t u s S i m i n e s - P o šokių šventės! vyko pas sunkiai sergantį tėvą 
kitomis dienomis ir išleis šešta- j d a r vyks į Bostoną, P u t n a m ą i r 1 ~ -" — 
dienio numerį su kultūriniu prie S N e w J ° r k a - Birželio 30 d. vieš-
du. Liepos 4 d. dėl JAV Nepri-1 n i a P a u ! m a Ivinskienė, lydima 
klausomybės šventės redakcija i d a i L M- Stankūnienės, aplankė 
nedirbs, administracija di rbs! D r a u g o " redakciją, administ-
nustatytomis valandomis (žiūr. Į ™C1&.ir susipažino su spaudos 
skelbimą), kad iš kitur atvykę ' d a r b a i s -
lietuviai galėtų aplankyti, pasi- i X S t a s e Steponaitienė iš San-
naudoti knygų papigintu plati- fos' Brazilijos, su jaunimo šo-1 * * * » 5 dieną 2 vaL p. p. Mar-
nimu ir prisiminimų pirkiniais k l u . a j « a m b U u "Nemunu" atvy- ,gucio l u p o s e , 2422 W Mar-
bei užsimokėti prenumeratos k o [ C h i c a ^ dalyvauti tautinių i ąuette Rd., Chicago 111 Pasita-
mokesčius. šeštadienį, liepos 5 \ s o k u * s v e n t ė J e " S" Steponaitienė I nmą kviečia Amerikos Lietuvių 
d redakcija dirbs iki 12 vai ad ' l s V o k i e t i J ° s po antrojo karo nu Į respublikonų federacija. Pasisve 
ministracija iki 6 vai. vak. ' | v v k o « Braziliją, išaugino ten j davimo šeimininkai IUinois lie 

x šiandien, Uepos 2 d., 6 vai. i d u k r a R v ^ a n t ę ir sūnų Arūną, tuvių respublikonų lyga. 
vak. prasideda šeimos metų se- i k u r i e dalyvauja lietuviškoje * L*tuvm fronto b,ciukų su-
minaras Jaunimo centre. Kvie- v e i k l o J e i r b u v o Jaunimo kon- j sitikimas ir pabendravimas -
čiami nuo ketverių metų vaikai ^ r e s o a t s t o v a i - J i P a t i ^ g ė me | kava bus sj šeštadieni liepos 5, 
iki senelių - visiems bus p o k a l ! n o i n s t i t u t a i r reiškiasi k a i p dai | marnonų sateje (W. 63 Str ir 
, . . • Į I lininkė Stasio Jur iono lvdima ! Kilbourn, salia Draugo ). Pra-
biai ir užsiėmimai. Antroji se-1 ' J U I J u " o lytuina, . , ,. r _ _ . . 
minaro dalis bus liepos 4 d. i r 
prasidės 9:45 vai. ryte šv. Mi-
šiomis. 

X Alina Grinienė, Miuncheno, 
Vak. Vokietijjos, lietuvių taut i 
nių šokių ansamblio " R a t u k o " 
vadovė, su būriu (16 šokėjų) 
lietuvių iš Vokietijos a tvyko 
pereitą sekmadienį j Chicagą pa 
siruošti tautiniams šokiams. A. 
Grinienė yra apsistojusi pas Re-1 . . s . ^v , , ; ^ . , ; p ; m a 
giną ir Saulę Jautokaites. Pir- i l y k ų . J ų . b u s g a l u n a ^ a u t l n e t l k i S t a D ^ J ^ 
madienį ji, lydima Saulės J au - ! &&*?*** m e t u Pfvalgyti, bet 
tokaitės, aplankė 'Draugą", pa- į n u s l P i r k u s parsmesti namo Vi-
sikalbėjo su redaktoriais ir ki- S1 r e l m e ? a i ?.""*? k v i e c l a m i 

gegužinėje dalyvauti, tuo palai
kant seselių darbus žmonių ge
rovei. 

x Vytautui Bieliajui, kuris į 
tautinių šokių šventę atvyksta | J° 5 0 m e t U šauliškos veiklos su-
iš Denverio, Colo., draugai ren- j kakties proga. Atsilankęs į 
gia sutikimą Martiniąue ręsto- į "Draugą 

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja i. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Pla«s Chicago, IL 60629 

S. Steponaitienė aplankė "Drau I džia 12 vai. vidudienį. Maloniai 
gą", pasiinformavo apie lietuvių į kviečiami visi suvažiavę ir či-
spaudą ir šio kraš to lietuvių kagiškiai bičiuliai, jų šeimų na-
veiklą. riai ir jų svečiai. 

x šv. Kazimiero seserų vie- * Užuojautoje dėl a. a. Jono 
• nuclijos rėmėjai liepos 13 d., Našliūno mirties ilgame sąraše 
Į sekmadienį, nuo 12 vai. iki 5 i "Draugo" birželio 30 d. laidoje 
vai. p. p. vienuolyno sodelyje j I*1" klaidą praleista Stasio Vid-
rengia gegužinę, kurioje bus lie-i marito pavardė. Už klaidą atsi-

{tuviškų valgių — kugelio, vir- \ prašome, o St. Vidmantas jun-
I tinių, juodos duonos ir kitų da Siasi prie visų užjaučiančių 

tais pažįstamais, painformavo 
apie lietuvių veiklą Vokietijoje 
ir savo planus, lankant pažįsta
mus Amerikoje. 

x A. a. Sofija Bartkevičienė 
(Spurgytė) neseniai mirė ok. 
Lietuvoje. Ji buvo vyriausia 
Spurgių šeimos duktė. Chicago-
je gyvena jos jauniausioji se
suo Antanina Spurgytė- Laurai-
tienė su vyru Alfonsu ir šeima. 

X Amerikiečių WTAQ radijo 
stotis, banga 1300 AM, liepos 4 
d. 5:15 vai. v. perduos pasikal
bėjimą su kun. J . Prunskiu apie 
padėtį Lietuvoje. 

x Jurgis Trukšnis, gyv. 
Rockforde, UI., buvo pagerbtas 

pasirodė savo gautą 
r a : , 5 3 ; v v t . 7 - u 3 | L S 9 I Vytauto Didžiojo šaulių 
orieš 47-rius metus yra įkūręs I rinktinės pažymėjimą, pratęsė 
Šokių grupę Chicagoje. Dabar I "Draugo" prenumeratą ir pali-

i tą darbą tęsia Lietuvos Vyčiai! ko 25 dol. auką. Dėkojame, lin-
ir grupei vadovauja F . Zapolis. I k i m e J a m sveikatos ir skelbia-

jaumausias brolis Jonas Spur- v B i e l i a j u s 1 9 4 2 m. įkū-> m e G a r b ė s prenumeratorium. 
gis su žmona Rūta^ ir šeima, . r ę g i a l , fl1 n š o k i a m s ! x Marąuette Parko l i e t na-
Austrairjoje vienas is vyTesmų-1 s t l l d i j U o t i žurnalą "Viltį", kuris I m « savininkų valdybos atsto-

iki šiol išeina. Svečio s u t i k i m u i ™ J- Bacevičius, Ch. P. Kai ir 
ir su juo susipažinimu rūp inas i ! s t - Patlaba birželio 24 d. aplan 
Lietuvos Vyčių Chicagos a p s k r i f

k ė n a u 3 a i išrinktą Marąuette 
tis. Kreiptis į F rank Zapolį a r - i N a t iona l banko prezidentu Tho-
ba Margį Maukus. m a V a u & h - k u r * supažindino su 

x šv . Kryžiaus ligoninė šian- Į l i e t u v i u organizacijomis, jstai- _ _ 
pas 6 d. nebus, nes lietuviai d į e n , liepas 2 d. Ugoninės kavinė ' S o m s ' s P a ^ d a , radiju ir lietuvių ^ P a ukščių giesmelių t a r 
vyksta į šokių šventę. Pamaldos i j e r e n g i a p a t r i o t i n ę "gegužinę" s i a m e r a J o n e siekimais. Pasikal | t u m ? r i ^ 
bus liepos 13 d. 1.30 vai. p. p . ;

 s a v o ta rnautojams. Bus Nepri- ' 
X Lituamis Fondacija kvie- klausomybės dienos prisimini-

jų brolių kun. Albinas Spurgis, 
MIC, Adelaidės lietuvių klebo
nas. Velionė buvo apie 77 metų 
amžiaus. 

x Lemonte seminarijos baž-
ietuviškų pamaldų lie-

nes 

SENELIU KRAŠTAS 

Jeigu aš galėčiau nuvykti į 
Lietuvą, aš norėčiau pamatyti, 
kur mano tėtukas ir mamytė 
gimė. Norėčiau pamatyti, kaip 
jie gyveno ir ką jie darė. Aš 
taip pat norėčiau pamatyti, kaip 
žmonės ūkiuose gyvena, kaip au 
gina įvairius gyvulius. Norėčiau 
pamatyti didžiuosius ežerus. Gir 
dėjau, kad labai daug žuvų ten 
pagaunama. Norėčiau pamatyti 
didelius ir mažus miestus, jų pa 
status ir gražias bažnyčias. 

Man labai būtų malonu vaikš 
čioti po didelius miškus ir pa
matyti visokių paukščių ir žvė
rių. Taip pat norėčiau būti prie 
Baltijos jūros. Norėčiau nuo 
kranto žiūrėti, kaip gražiai at
rodo jūra . Norėčiau bėgioti po 
baltą smėlį. Būtų įdomu pama
tyti, kaip Lietuvoje žmonės gy
vena ir dirba. 

Arūnas Liškauskas, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokyklos mokinys, Kana
da. ("Jaunystės Aidai") 

MINTYS APIE PAVASARĮ 

Pavasarį linksmai sutinkam, 
pavasaris yra šviesa. Pavasaris 
man patinka, nes atbunda gam
ta visa. Brigita Lembertaitė 

Saulė šviečia pavasarį, visi no 
ri lauke žaisti. Peteliškės ir 
paukščiai skrajoja. Po nutirpu
siu sniegu visos gėlės pražysta. 

Audrė Koklytė 
Pavasarį taip gražu. O, kad 

jis būtų visada. Tiek daug gra
žių gėlių, atsidžiaugti negaliu! 

Aida Ruzgytė 
Peteliškės pavasarį skraido. 

Paukščiai sugrįžę tik čiulba... O 
saulutė geroji sušildo Liną, Bi
rutę ir Mildą... Lina Baipšytė 

Pavasarį labai malonu, nes 
būna tikrai šilta. Daug paukš
čių giesmelių ir daug margų gė
lelių. Ingrida Antanaitytė 

Pavasaris jau čia. Gražu ir 

KA MAN REIŠKIA 
LIETUVA? 

Kiekvienam žmogui yra bran 
gus jo gimtasis kraštas. Nors 
aš gimiau Amerikoje, Lietuva 
yra man brangi, nes ta i yra ma 
no tėvų kraštas. Aš dažnai pa
galvoju, koks būtų buvęs mano 
gyvenimas, jeigu rusai nebūtų 
užėmę Lietuvos. Mano tėvai tik 
riausiai būtų gyvenę Lietuvoje, 
ir aš, gal būt , šiandien net vi
sai nemokėčiau kalbėti angliš
kai. 

Gyvendamas Amerikoje, a š 
neturiu progos daug kalbėti lie
tuviškai. Dauguma mano drau
gų yra amerikiečiai, ir aš kal
bu lietuviškai tik namie ir šešta 
dieninėje mokykloje. Aš steng-

Jonas Mmelga 

KATINĖLIS 

Tėtis bara katiną, 
Katinėlį mūsų, 
Kad žvirbliuką tratina, 
Nesiskutęs ūsų. 

Supo vėjas putiną, 
Rainius — str ikt į aukštį. 
Uodegytę krutina, 
Kai pamato paukštį. 

Geras mūsų katinas, 
Katinėlis rainas. 
Praust burnytę pratinas, 
Kai pietauti eina. 

čia visus JAV-se ir Kanadoje rnas, užkandžiai, pokalbiai ir kt. 
universitetus baigusius tuoj po i Gegužine galės pasinaudoti net 
šokių šventės (liepos 6 d.) at
silankyti Čikagos Amfiteatro 
garbės svečių susitikimo vietoje | 
trumpai susitikti, (pr.) 

x Išnuom. rąstų kabina ar t i 
VVisconsiii Dell«. Savaite; ar =e 

Skambint (321) 434-7001. (sk.) 

x Chicagiškiai, kaip ir tą sa
vaitgalį Chicagoje besisvečiuoją 
kitų vietovių lietuviai, maloniai 
kviečiami dalyvauti paskaitose. 
kurios rengiamos Chicagos Lie
tuvių tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave., 1980 m. 
liepos 5 d. (šeštadienį), 3 vai. 
p. p Įėjimas laisvas. Paska i tos : 
Vytautas Čekanauskas, Lietu-
vos konsulas, — Lietuvių lais
vinimo uždaviniai, Dr. Kazys 
BobHis, VLIK vald. pirminin
kas. — Tarptautinė padėtis. 
Paskaitų moderatorius inž. Jo
nas Jurkūnas. Rengėjas — 
Amerikos Lietuvių Taut inė Są
junga, (pr.) 

x GINTARO VASARVIE
T Ė J E reikalingas jaunuolis į-
vairiems darbams. Skambin
kite vakarais telefonu — 

616—469^3298 (sk ) 

Tautinių Šokių Šventės proga \'XZ-
NEUŲ GrFTS I V T E R N A T I O N A L par
duotuvės bus atidarą ir liepos 4-tą 
diena nuo 10-os vai. ryto iki 4-os 
vai. popiet (sk.) 

bėjimas ateityje bus naudingas 
paskolų gavimo atžvilgiu. 

x Stasys Budas, lemontiškis, 
užsisakė "Drauge" knygų ir au
kojo 5 dolerius. Ačiū. 

x Aurelijus Prapuolenis, 
Downers Grove, UI., užsakė 
"Draugą" vienam asmeniui ir 

ir naktinės pamainos tarnauto
jai. 

x Liet. Bendruomenės Wau 
kegano apylinkės valdyba nese 
niai pasveikino "Draugo" dar- ; d a r a t s i u n t e 1 0 d o l e n u a u k a -
buotojus ir atsiuntė 25 dolerių Maloniai dėkojame, 
auką. šiomis dienomis per VI.; * Rainnmdas i r Raminta Lap 
Petrauską vėl gavome 10 d o l e - ; ^ , Crystal S t u j o savimnkai, 
rių. Už viską maloniai dėkojam. I ̂  G r e e n B a y M. , ^ne tka , 

x Antanas Giniotis, čikagiš-
kis pra tedamas prenumeratą. | P r i d ė J° 1 0 d o l e r i ^ a u k a - U z P a 

atsiuntė ir 10 dolerių auką. La- ' r a m a J*?meJėkl^_ 
bai ačiū. 

Partizanas sargyboje. 
7 skyr. mokine. 

Piešė Saule Brakauskaite, Dariaus-Girėno lit. m-los 

Kovas Palubinskas 
Pavasaris, pavasaris! Links-

pažaisti, pape-

kas ir Rainis atsimušė į vienas 
kitą ir tik aš su Dubiu nudulkė-
jom paskui. Peliukas, lyg tyčia 
mus erzindamas, bėgiojo ratais 
ir zigzagais. Greitai ir Dubis at
siliko. Aš tik vienas peliuką vi
jau. Staiga jis šmurkštelėjo... ir 
aš likau vienas. 

Apsidairiau — šviesu. Priė
jau — priešais mane stipriai ap 
šviestas erdvėlaivis. Pamačiau 
mažas dureles ir pro jas įėjau į 
vidų. Atsiradau labai dideliame 
kambaryje. 

Staiga prieš mane išdygo labai 
mažas žmogiukas, kur is nusi
kvatojęs pasakė: "Neturėtum 
būti toks smalsus! Bet nesirū
pink, aš tau duosiu dovaną, kad 
tu šito susitikimo nepamirš
tum..." 

Pajutau, kad aš augu, augu 
ir augu. Kai išlipau iš laivo, a š 
jau buvau žmogus. I r a š nieka
da negalėsiu sugrįžti pas savo 
brolius ir šeimą, nes mažasis 
žmogiukas mane iš katino pakei 
t ė į žmogų. 

Darius Kirštemas, 
Rochesterio lit. m-los mokinys. 
("Plunksna") 

EŽERAS 

Lac Sylvere ežeras y r a labai 
gražus. Jis nėra labai didelis. 
Jis y ra apie dviejų mylių ilgu
mo. Aplink tą ežerą y r a daug 
vasarnamių. Mūsų kaimynai iš 
dešinės yra mano pusbroliai i r 
KUčiai. Iš kairės pusės gyvena 
prancūzai. Jie labai draugiški. 
Labai daug lietuvių y r a aplink 
Lac Sylvere. Vanduo y ra labai 
švarus. Lac Sylvere y ra vienas 
iš mažiausiai užterštų ežerų. Va 
sąrą mes labai dažnai maudo
mės. Kiekvieno sezono metu ga
lima ką nors įdomaus veikti eže 
re ar apie ežerą. 

Pavasarį, kai oras dar šal tas 
ir negalima maudytis, einame 
pasivaikščioti iki upelio. Vasa
rą galima maudytis, plaukti lai 
vu, buriuoti ir t, t. Mes vasarą 
dažnai žaidžiame vandeniu. Mė 
giname vienas kitą sušlapinti 
vandens šautuvu. 

Vasaros pabaigoj y ra regata. 
Visi paežerio gyventojai, kurie 
turi burinius laivus, susirenka 

šiuos neužmiršti lietuvių kalbos l . . . . 
ir bandysiu išlaikyti lietuviškus į P a 8 1 ™ 1 " " 0 1 1 

S liauti papročius. ( 
Aš labai noriu nuvažiuoti ir I Įbėgome į tuščią lauką. Čia 

mas laikas. Džiaugiasi be mo- p a m a t v t i savo tėvų kraštą ir s u ! gyveno daug pelių. Pradžioje . _ , , , , e_,, 
kyklos kiekvienas vaikas. į J ^ į m J į 3 ^ 3 * Lie į žaidėme su akmenuku, paskui | ™ ° J « ™*°* ff ****** l e n k 

Daiva Venckutė tuva ir jos žmonės visuomet bus | gaudėme vienas kitą. 
man labai svarbūs. Aš bandysiu į viskas greit nusibodo. Rainiu-
priminti amerikiečiams apie lie-1 kas patarė paieškoti peliukių, 
tuvių tautą ir jos nelaisvę. Kiek {M e s JU niekados nepagaudavo-
galėsiu, aš bandysiu padėti lietu Į me> *** tik dėl sporto mes jas 
viškiems reikalams. I vaikydavom. Ilgai jų ieškojom, 

Jonas Mačiuika, b e t "esuradom 

Pagaliau pavasaris atėjo! At 
nešė linksmas dainas. Ir gėlytės 
pražydo, peteliškės paplasnos. 

Birutė Abelkytė 
Pavasaris jau atvyko, žiema 

pranyko. Paukščiai čiulbės. 

Bet tas^y™*-
Prie ežero kiekvienais metais 

mes turime skautų stovyklą. La 
bai smagu. Visus draugus susi
tinkam. Rudenį lapai pasikeičia 
įvairiom spalvom. Tada y ra 

m. prie prenumeratos mokesčio į žmonės kalbės, nes pavasarį: Hartfordo "Švyturio" lit. m-los 

X Nuo ry to iki vėlyvos nak-1 lonius sveikinimus. palinkėjo 
| ties "Mardi Gras" laivas pilnas ' dienraščiui sėkmės ir, pakeisda-
gyvenimo. Norintiems yra : | m į adresą, išlaidoms padengti 
sportas, baseinas, parduotuvės, pridėjo 10 dolerių auką. Nuošir 
filmai, 2 naktiniai klubai... džiai dėkojame. 
Kiekvienas vakaras linksmas ir 
Įdomus. Rengia PLB ir Gydyto
jų Sąjunga. Visi kviečiami prisi-

! dėti. Informacija: American 
Travel Service Bureau. 9727 So. 
\Vestern Avemie. Chicago, Dl. 
60643. (sk.) 

linksma! Rima Navickaitė 
Pavasaris artėja. Išeisim pa-

x J. šepetys, žinomas detroi- plaukyti, o namo parėję, skai-
tiškis, atsiuntė "Draugui" ma-1 tyti ir rašyti. 

Romas Jarašunas I 

8 skyriaus mokinys 

AŠTUNTO SKYRIAUS 
MOKYTOJA 

Pavasaris man maloniausias | t o J a d u o d a n a m u d a r b ^ i r reikia 

.rašinėlius rašyti. J i mus moko 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge", pasinaudodami jų išparda
vimu atpigintomis sąlygomis, 
didesnj kiekį nusipirko: Joana 
ir Povilas Ivaškai (Elizabeth), 
Albertas Stakėnas (Chicago). 
Albina Bakūnienė (Cleveland). 

x Optical Studio naujas ad
resas: 243712 W. Lithuanian 
Plaza Ct. (69th St.) . Pradeda 
veikti normaliomis valandomis 
liepos 3 d. 1 vai. p. p. Liepos 5 
d. veiks nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. p . p. (sk.) 

x Meniškai paruošti Tautinių 
Šokių šventės suvenyrai: marš
kiniai, kristalai ir t. t., gauna
mi Vaznelių prekyboje. Gintaro 
vasarvietėje Union Pier, Mich.. 
arba Lapšių Kristalo studijoje 
Informacijai skambinti (312) 
441-5440. (sk ) 

KCLKA IŠVEDUS ŠUNĮ 
F. Raminez. 19 m., buvo per

laikąs. Gana žiemos! Mums ne- į 
reikia eiti į mokyklą. Galime va 
žiuoti į stovyklą ir žaisti links
mai lauke su mama. 

Laima Mičiulytė 
Visi Los Angeles lit. m-los mo
kiniai. ("Saulutė") 

KRAUTUVĖJE 

Vienas keleivis (turistas) ap 
lankė vieną valstybę. Viename 

5627 S. Maplewood, Chicagoje. 
Sveiksta Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Manoma, kad tai gaujų ko
vos pasekmės. 

MILIJONAI PERVAŽAI 

šautas, kai jis išvedė šunį prie! mažame miestelyje užėjo į krau 
tuvėlę nusipirkti ką nors prisi
minimui. Išsirinko, kas jam pa
tinka. Paklausė, kiek kainuoja, 
sumokėjo ir išėjo. 

Krautuvininkas buvo įpratęs 
su žmonėmis, kurie derasi dėl 

Iš Illinois valstijos keliams kainų. Kai šis nesiderėjęs sumo 
tvarkyti 985 mil. dolerių numa- • kėjo, jam atrodė, kad jis mažai 
tyta paskirti 5.8 mil. dol. per- paprašė pinigų. Jis išėjo laukan 
tvarkyti Cicero gatvės pervažą ; ir šūktelėjo keleiviui: 
tarp Marąuette Rd. ir 73 gat- — Ei, grąžink man daiktą! 
vės, Chicagoje. į Nereikalingi man tavo pinigai! 

pats gražiausias metų laikas. 
Staiga" Murziukas suriko, k a d | G a l i m a pasivaikščioti ir rinkti 

jis užtiko pelių namus. Mes visi! l a P u s -
ratu juos apsto jom ir tyliai lau- į ž i e m a - v i s U r b a l t a - P n e ^ ^ 
kėm. Maždaug po pusvalandžio m e s važiuojame dažniausiai Ve-
nuobodaus laukimo išlindo la- > lvkl* a tostogų metu. Ten mes sli 
bai juodas, mažas peliukas. Mes i s ė j a m e . Kartais an t ežero 

Mūsų aštunto skyriaus moky- visi šokom jį vytis. Bet Murziu-1 čmožiame su pačiūžomis. Visų 
sezonų metu galima meškerio
ti. Vasarą, pavasarį ir rudenį 
meškeriojam laiveliu. 2iemą žu-
vavimas vyksta prakir tus ledą. 

Mūsų vasarnamis prie Lac 
Sylvere yra mano antr i namai. 
Ten gryną orą kvėpuojame. Va
sarą yra smagiausia. Laikas la
bai greitai prabėga. Saulėlydžiai 
prie Lac Sylvere y ra patys gra
žiausi pasaulyje! Lac Sylvere 
man yra gražiausia vieta pašau 
lyje. Ji man niekada nenusibos. 

Daiva Piečaitytė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 
Kanada ("Liepsna") 

geografiją, gramatiką ir skaity
mą. Aš mėgstu šiais metais lan 
kyti lietuviškas pamokas, nes i 
mokytoja mums yra labai gera. 
Jei kuris mokinys pamokų nepa 
ruošia, ji jam liepia rašyti šim
tą kartų: "Aš turiu ruošti lietu
viškas pamokas". Žinodami tai. 
mes visi stengiamės paruošti pa 
mokas. Ji mums duoda namų 
darbų, kad mes visi geriau mo-
kėtumėm lietuvių kalbą, geogra
fiją ir istoriją. 

Ši mokytoja mus moko nuo 
pirmo skyriaus. Mes neužmirši
me šios mokytojos, nes ji yra 
labai įdomi. 

Jūra Lratkutė. 
Marąuette Parko bt. m-los 8 sk. 
mokinė 

KEISTA ŽAIDIMO PABAIGA 

Buvo labai gražus ir ramus 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Meška senyn, nagai aštryn. 
Ant akių pažiūrėjęs, sveika

tos klausk. 
Miegas ir už medų saldesnis. 
Seniau žmonės karvelį ta ip 

pamėgdžiodavo: "Kur tu, ku r 
u«^^~<« ••*,„.• ,~~ i* ~ i~. -»»..« i tu, mano žmonele?" arba: "Jū-Hartfordo švyturio ut. m-los aJtun- Į 
to sk. mokinys Jonas Maf :uika.skaito' z a P - JŪzap. k u r brūkl i s , kUT 

vakaras. kai aš su broliu išėjau Į savo rasinį: 'Ką man reiškja Lietuva" Į brūklis ?" (lazda, pagalys). 
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