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VISUR SMERKIAMI 
SOVIETINIAI TEISMAI 

Bernas. — Visame pasaulyje 
vienu ar kitu būdu reiškiama 
protestai dėl Sovietų Rusijos teis
mų, pasmerkusių nekaltus asme 
nis, daugiausia kovojusius už tai, 
kad būtų vykdami Helsinkio nu
tarimai. 

Šveicarijoj 

Ryšium su sovietiniu teismu 
paskelbtomis sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis žmogaus teisių gynė
jam jų tarpe ir lietuviui Viktorui 
Petkui, Šveicarijos katalikų vys-

• kupų konferencijos pirmininkas, 
Lozanas, Genevos ir Friburgo 
vyskupas Mamie, pasiuntė teleg
ramą Sovietų Sąjungos ambasa
doriui Berne. Vyskupas Mamie 
telegramoje, išreiškęs Šveicarijos 
•katalikų susirūpinimą dėl disi
dentam paskelbtų sunkių nuo
sprendžių, per ambasadorių ragi
na sovietų vyriausybę apsaugoti 
Sovietų Sąjungoje pagrindines 
žmogaus teises ir pilnai įgyven
dinti Helsinkio konferencijoje 
prisiimtus įsipareigojimus. 

Australijoj 

Australijos užsienio reikalų mi
nistras Andrew Peacock pareiš
kė, kad jo krašto vyriausybė aps
varstys septynių australų žydų 
rabinų iškeltą pasiūlymą, kad 
•1980-ais metais Maslvoje įvyks-
siančios Olimpinės žaidynės bū
tų perkeltos į kitą vietą, arba, kad 
žaidynės Maskvoje būtų boiko
tuojamos, susilaikant nuo daly
vavimo jose dėl sovietų represi
nės politikos žmogaus teisių gy
nėjų aftžvilgiu. 

Lenkijoje 

Griežtą protestą prieš sovieti
nių teismų paskelbtus nuospren
džius disidentam išreiškė taip 
pat Lenkijoje verkiantis "Sociali
nės savisaugos komitetas". Komi
tetas įsisteigė Varšuvoje 1976-ais 
metais, po Radomo ir Ursus pra
monės centruose įvykusių darbi
ninkų riaušių. Vienas įtankin-
giausiųjų šio komiteto narių — 
Jacek Khuron, — pranešė užsie
nio korespondentam Varšuvoje, 
jog komitetas yra pasiuntęs tele
gramą akademikui Sacharovui, 
kurioje protestuojama prieš Šča-
ranskio, Ginzburgo ir lietuvio 
Viktoro Petkaus nuteisimą, ir 
.reiškiamas solidarumas Sovietų 
Sąjungoje ir visame pasaulyje vei-
kiantiem žmogaus teisių gynybos 
sąjūdžiam. 

Maskvoj 

Nobelio taikos premijos laure 
atas akademikas Sacharovas, 
Maskvoje, raštu kreipėsi į Sovie
tų Sąjungos aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininką Brežne
vą, prašydamas, kad Anatolijui 
Filatovui nebūtų įvykdyta šio
mis dienomis Maskvos teismo pa
skelbta mirties bausmė. Susitiki
me su užsienio spaudos atstovais, 
akademikas Sacharovas pažymė
jo, kad, jo nuomone, taikos lai
kotarpyje mirties bausmė nėra 
pateisinama, išreikšdamas viltį, 
kad sovietų vyriausybė Filatovu 
dovanos bausmę. Vakarus, tuo 
tarpu, pasiekė žinia apie dar vie
na sovietinio teismo paskelbtą 
sprendimą kovotojui už žmogaus 
teises. Nuteistasis yra Ukrainie
čių Helsinkio grupės narys Lev 
Lukjanenko, kuriam už tariamą 
antisovietinę veiklą dalyvaujant 
Helsinkio Grupėje, yra paskirta 
dešimties metų kalėjimo ir pen
kerių metų ištrėmimo bausmė. 

Amerikoj 
Nuteisto disidento Sčaranskio 

žmona Avital, paragino ameri
kiečių vyriausybę boikotuoti 
1980-ais metais Maskvoje rengia
mas olimpines žaidynes, jeigu so
vietai nesiliaus mindžioję po ko
jom pagrindines žmogaus teises. 
Sčaranskio žmona išreiškė nuo
monę, kad sovietų valdžia sten 
giasi nuslopinti disidentinį sąjū
dį prieš prasidedant olimpinėm 
žaidynėm, kurios sutrauks daug 
užsieniečių turistų. Amerikiečiam 
būtų didelė garbė, pareiškė Sča
ranskio žmona, jeigu jie apsvars
tytų pasitraukimą iš olimpinių 
žaidynių, organizuojamų krašte, 
kuriame taip grubiai yra pažei
džiamos žmogaus teisės bei lais
vės. 

Britanijoj 
Britanijos užsienio reikalų min. 

dr. Owen pranešė, kad dėl so
vietų vykdomų represinių prie
monių prieš disidentus, britų vy
riausybes nariai, iki naujo pot
varkio, susilaikys nuo vizitų į So
vietų Sąjungą. Ministras Owen 
pridūrė, kad ir Sovietų Sąjungos 
vyriausybės narių vizitai į 

vjmuor.R IEŠKOTI 
TAIKOS DIKTATORIAI IR JŲ ĮPĖDINIAI 

Egipto prez. Sadatas, gynybos nųnisteris IsmaM ir kiti Egipto kariškiai, rei
kalaują iš Izraelio užgrobtų žemių. 

AMERIKAI TROKŠTA KALĖJIMŲ 
• 

VVashingtonas. — Liepos 22 d. { skundžiasi nežmoniškomis są-ly-
intiac. Tl 1 _ lcfllAiimn rian5/»«» Kn ! g o m i s Pontiac, 111. kalėjimo riaušėse bu 

vo nužudyti trys kalinių prižiūrė
tojai. Vyriausybė Washingtone 
paskelbė, kad tų žuvusių šeimos 
kiekviena gaus po 50,000 dol. Už 

vynausynes narių viznai t ^ i v. - - , 
dŽiąją Britaniją šiuo metu nėra, «» -pašalpą nereikės mokėti pa 
pageidaujami. 

Didžiosios Britanijos konserva
torių partijos lyderė Thatcher, 
britu televizijai BBC suteiktame 
pasikalbėjime, pažymėjo, kad jei
gu konservatoriai laimėtų atei
nančius politinius rinkimus, jų 
vyriausybė persvarstytų prekybi
nius ir technologinius santykius 
su Sovietų Sąjunga, siekiant to
kiu būdu priversti sovietus liau
tis represinėmis priemonėmis per 
sekioti disidentus. Iš Londono 
taip pat pranešama, kad daugiau 
negu šimtas britų darbiečių parti
jos deputatų pasiuntė laišką so
vietų ambasadoriui Londone, pro
testuodami prieš disidentų nutei
simą ir reikalaudami, kad nuteis
tieji būtų išlaisvinti. 

Neseniai nuteistas rusas disi
dentas Juri Orlovas, per savo ad
vokatą Londone — lohn Mac 
Donald, kreipėsi į viso pasaulio 
mokslininkus, kviesdamas juos 
vienerius metus nutraukti bet ko
kius bendradarbiavimo ryšius su 
sovietų mokslininkais, tuo būdu 
išreiškiant protestą prieš sovie
tų vykdomus pagrindinių žmo
gaus teisių bei laisvių pažeidimus. 

Italijoj 

Trys pagrindinės Italijos pro
fesinės sąjungos, sutartinai nu
sprendė nutraukti ryšius su so
vietų darbininkų organizacijom, 
apkaltinant jas rėmimu tokio re
žimo, kuris, nepaisydamas viso 
civilizuotojo pasaulio protestų, 
vykdo represinę politiką. 

Siaučia diokra 
kanas. — Skelbiama, kad čia 

užregistruota susirgimų cholera. 
Šeši asmenys mirė Gonabad vie
tovėje, 528 mylios nuo Teherano. 
Taip pat yra užregistruotą mir
čių ir kitose vietovėse. 

jamų mokesčių. Šeimos tuoj pat 
gaus po 10,000 dol. o likusią su
ma vyriausybė išmokės per sa
vaitę. 

Tyrinėjimai Pontiac kalėjime 
parodė, kad kalėjimas turi daug 
problemų, kurios charakteringos 
ne tik Illinois valstijai, bei ir visai 
Amerikai. Pontiac kalėjimas bu
vo statytas 1871 m. ir numatyta 
jame laikyti iki 600 kalinių, ta
čiau šiandien tame kalėjime su
grūsta apie 2,000 kalinių. Celėse, 
kur planuota laikyti po vieną ka
linį, dabar laikomi du —trys. 
Ta pati padėtis yra ir Georgijos 
kalėjime, kur riaušės vyko li?pos 
23 d. Kalėjimas buvo pastatytas 
1,000 kalinių, o dabar jame gy
vena 2,500 

Visos Amerikos kalėjimuose 
per paskutinius dešimtį metų ka
linių skaičius padidėjo iš 194, 
896 iki 278,000. Taip atsitiko dėl 
to, kad šalyje padidėjo nusikalti
mų skaičius, be to, prisidėjo ir vi
suomenės reikalavimai griež
čiau nusikaltėlius bausti. Dėl to, 
beveik visi Amerikos kalėjimai 
yra perpildyti. Tokiuose kalėji
muose neįmanomas kalinių "per
auklėjimas". Kaliniai nuolat 

Paaukštino atstovus 
Nevo Tarkas. — Pop. Pau

lius VI paskyrė arkivyskupais du 
Apaštalų sosto stebėtojus prie 
Jungtinių Tautų organizacijos: 
Vatikano nuolatinį stebėtoją prie 
Jungtinių Tautų skyriaus Genevo 
je prelatą Jean Rupp ir Vatikano 
nuolatinį stebėtoją prie Jung
tinių Tautų New Yorke prel. 
Giovanni Cheli. Prelatas Rupp 
yra prancūzas, o prelatas Cheli 
— italas. 

Gali būti nubaustas 

Šią problemą galėtų išspręsti 
naujų kalėjimų statyba, tačiau 
politiškai yra labai sunku valsti
joms pasirūpinti kalėjimų staty
boms reikalingų lėšų, nes tai la
bai nepopuliarus klausimas bal
suotojų tarpe. Naujiems kalėji
mams tektų išleisti apie 3 bilijo
nus dolerių iš federalinių ir vals
tijų iždų. Ir turi it lėšas vienam 
kalėjimui pastatyti truktų penke
ri metai. 

Amerikiečiai ne tik nelinkę mė
tyti lėšų naujų kalėjimų statybai, 
bet yra nepaprastai sunku suras
ti naujiem kalėjimam statybos 
vietą. Niekas nenori gyventi ša
lia kalėjimo, tokios statybos pap
rastai numuša nuosavybių vertę. 

VVashingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance šį sa
vaitgalį vėl vyks į Izraelį ir Egip
tą bandyti pradėti taikos pasita
rimus tarp tų dviejų valstybių. 
Departamento pareiškimas pir
madienį pabrėžė Amerikos nusi
vylimą paskutiniąja Egipto prezi
dento Sadato kalba. 

Prezidentas Sadatas pirmadie
nį ilgai kalbėjosi su Saudi Arabijo 
princu Fahd, kuris .pažadėjo da
ryti žygių, kad Amerika paspaus
tų Izraelį sugrąžinti okupuotas 
arabų žemes. 

Laukiant tolimesnių ėjimų Vi
duriniuose Rytuose, politiniai ste
bėtojai pažymi, kad abu derybų 
dalyviai: prezidentas Sadatas ir 
Izraelio premjeras Beginąs turi 
daug sunkumų vidaus politikoje. 
Beginą kritikuoja ne tik stipri o-
pozicijos partija — Izraelio dar-
bieČiai, bet ir pačiame ministe-
rių kabinete yra žmonių, kaip už
sienio reikalų ministeris Dayan 
ar gynybos — VVeizman, kurie 

Egipto valdžia pastaruoju me
tu sustiprino spaudos priežiūrą 
ir pradėjo stipresnius veiksmus 
nepritaria Beginui 100 proc. 
prieš valdžios kritikus. Egiptą 
spaudžia ekonominė krizė, Izrae
lį kamuoja nepaprasta infliacija, 
ginčai dėl religinių įstatymų. A-
biejų šalių vadai yra spaudžiami 
kuo greičiausiai duoti eigą vil
tingoms taikos deryboms. Sekre
toriaus Vance kelionė laikome 
spaudimu ieškoti derybose ne 
laimėjimu, bet kompromisų. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 2 d.: BUzehijus, 
Teodota, Tugaudas, Varpūnė. 

Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas. 
Marana, Manigirdas, Lengvė. 

Saulė teka 5:46 vai , leidžia* 
8:08 vai. 

ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šilta. 
temperatūra per 80 L galimas 
lietus su perkūnija. 

Povestuvine kelione 
Sibiran 

Chicaga. — "Chicago Tri
būne" ironiškai praneša žinią, 
kad Christina Onassis, paveldė
jusi iš tėvo 300 milijonų dolerių 
vertės laivų bendrovę, planuoja 
praleisti medaus mėnesį su savo 
rusu vyru Sibire. Ji kalbėjusi, kad 
jai reikia ramybės. Laikraštis nu
rodo, kad jauna milijonų savi
ninkė galėtų pasiimti atostogų 
savo Skorpios saloje ar paplau
kioti po Viduržemio jūrą savo 
privačia jachta, tačiau ji pasirin
ko Sibirą. 

Laikraštis sako, kad reikia ti
kėtis, kad Christina duos žinią 
sovietų disidentams, kurie pap
rastai siunčiami į Sibirą "atlikti 
atgailos." Disidentus galėtų ne 
tik nustebinti, bet ir paguosti ži
nia, kad Sibiras yra vieta, kur 
turtingieji kapitalistai važiuoja 
"medaus mėnesio". 
Ar nepateks turtai komunistams? 

Christinos nutarimas tekėti už 
ruso Sergejaus Kauzovo sukėlė ne
rimą jos valdomos Onassis bend
rovės vadovybėje. Vienas direk
torius pasitraukė iš pareigų. Jos 
tėvo įsteigtas žuvusio sūnaus A-
leksandro vardo fondas numato 
statyti ir finansuoti įvairius pro
jektus Graikijoje. Atėnuose jau 
numatyta statyti širdies ligų li
goninę, kuriai fondas paskyrė 

Maskva. —Amerikos prekybi 
ninkas, Harvester bendrovės tar 
nautojas, buvo antradienį ap 
klausinėjamas penketą valandų.! 10 mil. dol. Bijoma, kad Christi-
Jis sakosi eras nekaltas ir nieko 
nebijąs, tačiau jam kaltinimai y-
ra dideli, nes jis juodojoj rinkoj 
už 750 dol. gavęs 1,500 rublių, ir 
už 8,500 dol. 20,000 rublių. Už 
tai jis gali būti nubaustas 8 me
tus kalėjimo. Nors esą tikrų liu
dininkų ir nėra, bet Sovietai jei 
jau ką nors suima tai ir nubau
džia, antraip jie nepradeda bylos. 

na Onassis gali nukreipti fondo 
lėšas į Sovietų Rusiją. 

Onassis trečiasis vyras, buvęs 
Sovracht agentūros tarnautojas, 
yra senas komunistų partijos na
rys, patikimas valdininkas. Grai
kai, Onassis bendrovės tarnauto
jai ir Christinos giminės bijo, kad 
ji nepasiduotų visiškai savo nau
jo vyro valiai. 

Paminėjo Helsinkio 
susitarimų sukaktį 

Maskva. — Sovietų Rusijos už
sienių reikalų viceministeris Ko-
valevas spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad JAV uždraudimas par 
duoti kompiuterius nieko iš es
mės nekeičia, nes Sovietų Rusija 
ras kitų prekybos partnerių. A-
merika 1977 m. pardavė Rusijai 
prekių už -1.8 bil. dol., o iš Ru
sijos pirko tik už 224 mil. dol. 
Kovalevas kalbėjo minint Hel
sinkio nutarimų pasirašymo tri
jų metų sukaktį. Vakarų teigimą, 
kad Sovietų Rusija nesilaiko Hel
sinkio sutarčių, Kovalevas pava
dino neatsakingu išpuoliu. 

Pašto bėdos Kanadoj 
Toronto. — Amerikoje skun-

džiasiamasi blogu pašto patarna
vimu, nepaisant, kad pašto tar
nautojų atlyginimai yra gana 
aukšti. Panašių bėdų turi ir Ka
nados paštas, kur pašto tarnau
tojų unija nori 8.25 dol. valan
dinio atlyginimo. To atlyginimo 
padidinimas iki 8.25 dol. pašti
ninkams užtikrintų savaitines 
330 dol. algas, kokias Kanadoje 
gauna net ne visi kvalifikuoti spe
cialistai. Prie šio rdkalavimo u-
nija prideda ir dar kita — su
trumpinti 40 valandų darbo sa
vaitę iki 30 su tuo pačiu reika
laujamu atlyginimu. Tada pašti
ninkai, dirbdami 30 valandų per 
savaitę, gautų net po 11 dol. už 
valandą ir įsirikiuotų į brangiau
siai apmokamų specialistų eiles. 
Unijai, žinoma, nesvarbu, kad 
Kanados valdžia iš savo iždo kas
met turi padengti didžiulį pašto 
deficitą, nepaisant pakartotinio 
paslaugų pabrangimo. Jai taipgi 
nesvarbų, kad skandalingai lėtu 
darbu yra nepatenkinti visi ka
nadiečiai ir kad tinginius leng
vai galėtų pakeisti bedarbiai, pa
sirinkti iš beveik milijoną sie-
kinacios jų armijos. Jie tikriausiai 
būtų laimingi ir darbingi, gau
dami dabartinį valandinį pašti

ninkų atlyginimą 7.14 dol. 

Borma. — Vakarų Vokietijos i 
žurnalistai, kurie nuolat reziduo-1 
ja ar dažnai lankosi Maskvoje, 
pastebį dabartinis valstybės gal
va Leonidas Brežnevas vienaip 
atrodo nupieštuose plakatuose, 
kitaip laikraščiuose dažnai skel
biamose nuotraukose: dabar jis 
yra labai susenęs, išsisėmęs, o 
kartais lyg ir paliegęs. 71 metų su
laukęs L. Brežnevas yra nebe tas, 
kas buvo anksčiau. 

Tie patys šaltiniai teigia, esą 
Sovietų -komunistų partijos vadai 
esą labai susirūpinę Brežnevo į-
pėdinyste. L. Brežnevas esąs ap
dairus vadas. Tokiu savo "sosto 
įpėdiniu" jis buvo numatęs Fjo-
dorą Kulakovą, politbiuro narį, 
60 metų amžiaus. 

Brežnevo apdovanotas 
Iš 14 politbiuro narių Kulako-

vas amžiaus atžvilgiu buvo tre
čioje vietoje. Už jį jaunesni buvo 
tiktai du nariai: Ukrainos komu
nistų partijos sekretorius Brežne
vo draugas Ščerbicki ir Leningra
do miesto ir apygardos kom. par
tijos sekretorius Romanovas. Ir 
vienam ir kitam iš jų pasiekti j 
Brežnevo posto nebūtų įma
noma: pirmasis yra "provincijos" 
žmogus, antrojo prie valdžios vai
ro neprileistų leningradiškiams 
neapykantą reiškia Maskvos ko
munistai, likusių 11 politb. na
rių vidutinis amžius 70 metų. 
Reikalui esant imti vadą ne B po 
litbiuro, bet iš 281 centro komi
teto narių — priešinga sovieti
nei praktikai ir toks atvejis la
bai sukomplikuotų valdymo apa
ratą. 

Taigi niekas neabejojo, kad F. 
Kulakovas, Brežnevo mirties at
veju, būtų jo įpėdinis. Tai buvo 
jaunas ir sveikas vyras. Būdamas 
39 metų jis tapo agronomu, baig
damas studijas neakivaizdiniu 
būdu, buvo paskirtas javų gamy
bos ministeriu, Kulakovas pasirū
pino pravesti įstatymą, kad ket
virtadalis visų Sovietų Sąjungos 
valstybinių investacijų tektų že

mės ūkiui. 1964 m. jis tapo cent
rinio komiteto sekretorium. Ne
trukus buvo paskirtas politbiuro 
nariu ir buvo atsakingas už že
mės ūkio gamybą. 

Prieš porą metų Kulakovas bu
vo L. Brežnevo labai pagerbtas, 
apdovanotas aukščiausiais ordi
nais. Kaip CK sekretoriui, patikė
tos ypatingos pareigos. Jis buvo 
siunčiamas atstovauti Sovietus į 
kitas komunistines šalis. Kulako-
vo pasakytos kalbos buvo surink
tos ir išleistos. 

Įvairūs spėliojimai 
Dar disidento Sčaranskio bylos 

pirmąja dieną jis buvo matomas 
sveikas vienoje Maskvos parodoje, 
tačiau tuojau po jo nuteisimo Ku
lakovas staiga mirė. Kulakovo 
mirtis sukėlė Sovietuose įvairių 
spėliojimų, nes buvo nustatyta, 
kad jo tėvas Dovydas buvo žydų 
tautybės. Štai kodėl tuojau buvo 
sudaryta septynių žmonių gydy
tojų komisija Kulakovo staigios 
mirties priežasčiai nustatyti. Pa
skelbtas komunikatas sako, kad 
Kubakovas sirgęs keliomis ligo
mis: arterijų sklerozę, širdies ne
galavimais ir chronišku plaučių 
uždegimu. Skelbiama kad prief 
10 metų turėjęs skilvio operaciją. 
Jo lavonas buvo skrodžiamas. 

Kartu pastebima, kad Kulako
vas mirė po dviejų savaičių, kai 
L. Brežnevas labai smarkiai su
kritikavo Sovietų žemės ūkio ga
mybą, už kuria atsakingas buvęs 
Kulakovas. 

Kulakovas buvo iškilmingai 
palaidotas, tačiau jo staigi mir
tis gerokai sukomplikavo Brež
nevo įpėdinystės klausimą. Nau
ju politinio biuro nariu paskir
tas Konstantinas Cernenko, senas 
Brežnevo bendradarbis. Jis yra 5 
metais iaunesnis kaip jo šefas. 

(bk) 

Liepos 22 — rugpiūčio 13 die
nomis, Canterbury, Didžiojoje 
Britanijoje, įvyks kas dešimt me
tų rengiama Anglikonų Bažny
čios vyskupų visuotinė konfe
rencija. 

Kuiakovo laidotuvės Maskvoje 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Disidentas ščaranskis bū

siąs iškeistas į kokį nors Vaka
ruose laikomą sovietinį kalinį-
Pasitarimai vyksta Europoj ir 
Amerikoj, bet nieko smulkiau 
neskelbiama. 

—"New York Times" dienras 
tis liepos 29 d. įsidėjo ilgesnį 
Eleonoros Karvelis laišką, ku
riame jis primena, kad kalbant 
apie —teisiamus disidentus.ne-
galima, užmiršti Vikt. Petkaus. 

— Sacharovo komitetas Ko-
permagoj pasiūlė 1978 m. Nobe
lio taikos premiją skirti disiden 
tams Orlovui, gčaranskrui ir 
Ginzburgui. 

— Iš komunistinės Kubos j 
Miami atplaukė 27 m. Ramon 

Cardova. Jį jūroje išgelbėjo 
pusgyvį privati jachta. Ant na
mie statyto plausto pabėgėlis 
praleido 7 dienas, valgydamas 
žalią žuvį, kurią jis pagavęs 
rankomis. 

— Ugandos radiją paskelbė, 
kad prezidentas Idi Amin pali
ko sostinę ir valdžios pareigas, 
siekdamas tapti lenktynių au
tomobilistų. Jam lenktyniau
jant, prezidento pareigas eis jo 
pirmoji žmona Medina. 

— Pietiniame Libane vėl pra
sidėjo kovos tarp Izraelio ap
ginkluotų krikščionių ir Sirijos 
palaikomų oficialių Libano ka
reivių. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. rugpjūčio mėn. 2 d.! taip, kad šios nesikryziuotų 
bendrų užsiėmimų 

Kiekvienai pastovyklei rei-
^ kia turėti po vieną akordeonistą. 

GLOBOJA CHICAGOS 

Tele* 

su j stovyklą. Bus bandoma sudaryti 
Brolijos bendrų užsiėmimų ar [orkestrą, 
maudymosi laiku. LSB Stovyk-j 
los iškylų planus paruošė v. 
T. Ramanauskas (ž'G-. į pnca , T . . , . , *\ m i J I u- V • 1 — lQl<ZVL njceidau'at? daugiau A). Iškylose dalyvaus kiekvienose „» , «... .JT ,.« i TZ. ' i i - j 7 . . . ... T, bendrų užsiėmimų (iškylų su se 
^jtrvyHes draugoves iš eile,. E - l ^ . ^ __ J 5 ™ ^ ^stovyklit 
kyląs praves draugovių draugi- ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•vnkai arba pattovykhų virsinm-, _, i J- . • • i i • - J • « • i- ' r°s programos koordinatoriui. i kų paskirti vadovai. Pasiruošimą 

SKALT^TSKIŲ-KTJ RAMOVfc iškyloms ir jų pravedimą koordi- j — Pastovyklių veiklos progra-
2652 W. 65th St., O&ksgo, I1L 90629 , nuos LBS stovyklos iškylų koor' mas kuo greiSau pristatykite ben-

ių 

476-7089 

"LIEPSNOS" STOVYKLOS 
ATGARSIAI 

Stovyklavome "Aušros Vartų" 
ir "Kernavės" tuntų paukštytės 
ir skautės —arti 70 stovyklauto
ju. Pirm visų atvykusių mūsų 
pionierės vyr. skautės kandidatės 
ir jų vadovės ps. fil. L. Rupins-
kienė ir ps. fil. A Matutienė jau 
buvo bebaigiančios statyti pala
pines, kai atvykome. Joms talki
no s fil. I. Laučienė ir v. si. A 
Vaičiulienė. Palapinės dygo kaip 
grybai po lietaus. Dar valandė
lė, ir vėliavų aikštėje plevėsavo 
vėliavos, skelbdamos, kad mūsų 
"Liepsnos" stovykla jau atidary
ta su šūkiu: "Skautiška meilė ir 
dama, teliepsnoja visada". 

Po laužo, nutilus juokui ir 
šnabždesiams, vyresnės skautės 
rinkomės į gojelį prie lauželio vy
resniųjų skaučių įžodžiui, kurį 
davė septynios vyr. skautės kandi
datės, įžodį pravedė ps. fil. Lai
ma Rupinskienė. 

Išaušo gražus sekmadienio ry
tas, kuris dar gražesnis buvo se
sėms, pasipuošusioms mėlynais | 
kaklaraiščiais. 

Atvykus v s kun. A Saulaičiui, 
visos stovyklos rinkosi "Aušros 
Vartų" tunto menėje šv. Mi
šioms. 

Gražiai įsikūrusios, pirmadienį, 
pradėjome stovyklos programą. 
Kiekviena diena turėjo savo pa
skirti, pritaikytą dienos temai, 
kaip: "Lietuvos diena", "Jaunys
tės**, "Draugystes", "Gamtos", 
"Artimo Meilės", "Susimąstymo" 
ir t t 

"Gamtos dieną" paukštytės bu
vo išvažiavusios iškylon, o skau
tės turėjo iškylą čia pat, Rako 
miške, kurią pravedė ps. fil. Pet
ras Šalčiunas, kuris yra parašęs 
mokslinę teze apie Rako miško 
augmeniją ir gyvūniją. Jis seses 
supažindino su miško gyvento
jais, kas buvo labai įdomu. "Drau
gystės" dieną turėjome su bro
liais bendrą žaidimą "Skautora-
mą'\ "Susimąstymo" dieną pra
vedė s. kun. A Kezys. 

Turėjome dar vieną vyresnių
jų skaučių įžodL kurio metu mė
lynais kaklaraiščiais pasipuošė se
sės Birutė Sasnauskienė ir Daiva 
Paulienė. Vakare, prie vėliavų 
nuleidimo atsirado nauja "Karš
tų liepsnelių" skiltis su šūkiu: 
"Puodai verda, kunkuliuoja, o 
liepsnelės vt« dainuoja'*. 

Vyr. skautė Snieguolė Zalato-
riūtė suredagavo įdomų stovyk
los laikraštėlį "Liepsna". Oras bu-
vs gražus, tai kas vakarą turėjo
me laužus. Išmokome gražių dai
nų ir žaidimų. Taip bėgo gražios 
ir mielos stovyklos dienos. 

Stovyklos viršininke buvo t n. 
ps. Alvida Baukutė. štabą sudarė 
daugumoje jaunos vyr. skautės ir 
kelios skautininkės: komendante 
— Birutė Tamulynaitė, adjutan
te — Daiva Paulienė, ūkio vado
vė —ps. Dalia Gotceitienė, paukš 
tyčių "Laumės Juostos" pasto
vyklės viršininkė Adelė Iaokaitie-
nė.. Stovyklos programų ir užsi
ėmimų vadovės — Audra Alek
naitė, s. Nijolė Balzarienė, Kristi
na Kotovaitė, Daiva Karužaitė, 
Žibutė Kairytė, Laura Lauciūtė, 
Rūta Mingėlaitė, v. s. fil. Sofija 
Statkienė ir Irena Valaitienė. 

Maitinimo kadras —. B. Sas
nauskienė, R. Norkienė, Vįgjnija 
Būtienė, A. Steponavičienė, J. 
Sliažienė ir A. Sasnauskas. 

Sesė Sofųa 

UTUANICOS TUNTO 
DĖMESIUI 

SeŠtojon Tautinėn jtovyklon 
vykstą Liruanicos tunto skautai 
yra prašomi iki rugpjūčio 5 d. su
tvarkyti visut formalumus — pri

siųsti registracijos lapus, sveika
tos patikrinimo anketas, mokestį 
už autobusą ir pilną mokesti už 
stovyklą. Siųskite registraciją 
vykdančiam s. Antanui Paužuo-
liui, 7039 So. Maplewood, Chica-
go, 111. 60629. Stovyklos vadovy
bei turime nusiųsti mokestį, o 
taip pat užsakyti ir atitinkamą su
mą įmokėti autobusų kompani
jai. Todėl vykstančius prašome 
nedelsti sutvarkyti reikalus, nes 
reikalaujamų formalumų laiku 
neatlikę negalės vykti stovyklon. 

Informacijai telefonuoti 434 — 
5714. 

Skautininkui kun. Algimantui Ke-
zhn atvykus, stovykloje aidi ne tik 
nuoširdi giesmė, bet ir linksma skau 
tiška daina. 

BROLIJOS VADOVU 
DĖMESIUI 

dinatorius su iškylų vadovais ir 
pastovyklių viršininkais. Iškylan
čių draugovių laikas ir eilės tvar
ka bus nustatyti pastovyklės vir
šininko, kooperuojant su beidrų 
programų koord. ir LSB Stovyk
los iškylų koordinatorium. 

5. Dienotvarkė 
Stovykla keliasi 7:30 
Vėliavų pakėlimas 8:00 
Pusryčiai 8:30 
Rytinių užsiėmimų laikas 9:15 
Dainavimas 12:00 
Pietūs 12:30 
Popiet, užsiėmimų laik. 2:00 
Pavakariai 5:00 
Svečiavimasis 5:15 
Vėliavų nuleidimas 6:30 
Vakarienė 7:00 
Vakaro programa 9:00 
Tyla 11:00 
6. Maudymosi tvarka (eilės 

tvarka galės keistis kasdieną) 
11 — 12 vai. —skautai vyčiai ir 
vyr. skautės. 
12 — 1 vai. —prityrę skautai ir 
prityrusios skautės 
2—3 vai. - jaun. skautai ir jaun. 
skautės. 
3 —4 vai. — skautai ir skautės 
4 — 5 vai. —skautai ir skautės. 

7. Bendri užsiėmimai su Sesė
mis. 

a. pirmadienį, 14 d. —susipa
žinimo užsiėmimas svečiavimosi 
laiku. Užsiėmimą paruošė v. s. A 
Saulaitis ir ps. G. Aukštuolis, o 
praves pastovyklių viršininkai. 
Užsiėmimas įvyks pastovyklėmis 
(skautai ir skautės, jaun. skautai 
ir skautės, skautai vyčiai ir vyr. 
skautės ir t t ) . 

I 

droš programos koordinatoriui. 
— Jeigu yra klausimų ar pa

geidavimų, kreipkitės į bendros 
programos koordinatorių. 

Budžiu! 
ps. R. Rupinskas 

Vyriausio Skautininko 
pavaduotojas ir Brolijos 

stovyklos bendrų pro
gramų koordinatorius 

IŠ "LIEPSNOS" DIENORAŠČIO 

Siame pranešime 
stovyklinės programos pasiruoši
mui reikalingas žinias iš Brolijos 
sąskrydžio diskusijų, bendrų T. 
S. posėdžių, pasitarimų su Seseri
ja ir einamųjų planavimo dar
bų. 

1. Brolijos Stovyklos bendrą 
programą planuoja bendros pro
gramos komisija, kurią sudaro: 

Bendros programos koordina
torius: ps. R. Rupinskas, 441 Gol
fai Clarendon Hills, 111. 60514 
tel. (312) 887 — 0189. 

Vakarinės programos koordi
natorius : v. s. kun. A. Saulaitis, 
SJ. 2345 West 56th St., Chicago, 
111.60636, (312) 737 —$400. 

Iškylų koordinatorius: v. s. L. 
Ramanauskas, 7143 S. Troy 
St, Chicago, 111. 60629. (312) 
434 — 8428. 

Sporto - Žaidimų koordinato
rius: ps. G. Aukštuolis, 501 Gedar 
Court, Munster, Ind. 46321 tel. 
(219) 836 — 5792. 

2. LSB Stovyklos mintis — 
Pažinkime save. 

LSB Stovyklos minčiai išryškin
ti yra numatytos temos — min
tys septynioms dienoms. Kiekvie
na mintis nustato tos dienos 
prasmę ir ji turėtų atsispindėti 
dienos užsiėmimuose, vakaro pro
gramoje, vėliavų pakėlime, nu
leidime ir t t 

3. Dienos minčiai išryškinti 
taip pat bus pravedamas bend
ras Brolijos užsiėmimas (vienos 
valandos ilgumo). Užsiėmime da
lyvaus iš eilės visos kiekvienos 
pastovyklės draugovės. Draugo
vės, nedalyvaujančios Brolijos 
užsiėmime, bus užimtos savo pa
stovyklės pratybose ir darbuose. 
Dalyvaujančių draugovių laikas 
ir eilės tvarka bus nustatyti pasto
vyklės viršininko, atsižvelgiant į 
stovyklautojų skaičių, ir koope
ruojant su bendrų programų ko
ordinatoriumi. Jaunesnieji skau
tai šiuose bendruose užsiėmimuo
se nedalyvaus. 

4. Pastovyklių viršininkai su-

b. penktadieni, 18 d.— skauto-
perduosru Į ramos užsiėmimai, visą dieną. 

Užsiėmimus paruošia ir praveda 
pastovyklių viršininkai (Brolijos 
ir Seserijos) Užsiėmimai vyks pa
stovyklėmis panašiai kaip susipa
žinimo užsiėmimams. Reikiant 
paramos ar pagalbos prašau kreip
tis į ps. G. Aukštuolį. 

c. sekmadienį, 20 d. —papro
čių užsiėmimai. Įvairūs papro
čiai yra paskirti pastovyklėmis 
(žiūr. į priedą C ) . Paskirtus pap
ročius reikės paminėti bei išryš
kinti parado būdu. Po parado 
įvyks popietinis laužas kuriam 
reikės paskirto papročio tema pa
ruošti 10 — 15 minučių pasiro
dymą, šiam užsiėmimui yra labai 
svarbu iš anksto susitarti su se
sėmis ir į stovyklą atvažiuoti pa
siruošus. Planavime reikia atkreip 
ti dėmesį kad kuo daugiau skau
tų ir skaučių aktyviai užsiėmime 
dalyvautų. 

d. sekmadienį, 20 d. — Jūros 
diena. Dalyvauja jūrų skautai ir 
skautės. Planuoja ir praveda jū
rų skautų ir jūrų skaučių pasto
vyklių viršininkai. Pats minėji
mas įvyks po Mišių ir iškilmingo 
vėliavų pakėlimo ir prieš papro
čių užsiėmimus. 

e. antradienį, 22 d. stovyklos 
išvyka į Sturbridge Village, Mass. 
Skautai bus autobusais nuvežti ir 
parvežti. Numatyta kaina, tarp 
trijų ir penkių dol. 

f. ketvirtadienį, 24 d. po pietų, 
sporto užsiėmimai. Užsiėmimai 
įvyks pastovyklėmis (skautai ir 
skautės, ir t t ) . Dienos eigą pla
nuoja ps. G. Aukštuolis su seseri
jos sporto vadovė. Dienos ei
gą planuoja pask. G. Aukš
tuolis su seserijos sporto vadove. 
Daugiau žinių bus pranešta ps. 
G. Aukštuolio pranešime. 

8. Vakarinės programos. 
Vakarinės programos planą pa

ruošė v. s. A Saulaitis. 
9. Bendri reikalai. 
— Raginu visus pastovyklių 

viršininkus iš anksto numatyti 
ir paruošti pastovyklių laužave-
džius. 

— Visi skautai, turį savus muzi-

1978 m. liepos mėn. 10 d. 
Lietuvos diena — Skautės šian

dien pirmą kartą iškėlė gairelę 
šioje stovykloje. Taip pat, virši
ninkė pranešė, kad Šiandien yra 
"Lietuvos diena". Ji prašė, kad 
kalbėtumėm lietuviškai. Po pus
ryčių ir inspekcijos teko išmokti 
naujų dainelių.' Praktikavomės at
mintinai "Stovyklos dainą". Po 
dainavimo Sesė Statkienė mokė 
skautes austi juostas ir išsiuvi
nėti ant medžiagos raštą. Šis už
siėmimas vyko iki pietų. Pavalgę 
pietus užtraukėm keletą dainų 
laužavietėje. Todėl, kad buvo 
per šalta eiti maudytis, vadovės 
leido sporto vadovei, sesei Žibai, 
praleisti popietę žaidžiant tink
linį su skautėm. Pasportavusios 
sesės baigė rankdarbius, t. y. siu
vinėti juostas, išmoko macrame" 
darbų. Išalkusios sesės sku
bėjo valgyti vakarienę, .po kurifls 
buvo poilsis. Sesė Audra, mūsų 
laužavedė ir vandens sargė, juo
kaudama paskelbė, kad bus in
spekcija Sesės, tvarkingai per ke
letą minučių susitvarkė palapi
nes, o paskui kai sužinojo, kad 
nebus jokios inspekcijos, nulei
dusios akis grįžo į palapines ruoš
tis "lankymui". Vadovės prašė 
sesių nedėvėti kepurių per lanky
mą todėl, kad broliai mėgsta jas 
nuiminėti nuo sesių galvų. Laikas 
greitai bėgo ir lankymas pasibai
gė. Reikėjo vėliavas nuleisti ir lie
tuviškumo ženklelis atiteko "Lie
pų" skilčiai, kuriai komendante 
padovanojo lietuvišką vėliavėlę 
užsisiūti ant gairelė'. Pavalgę pa
vakarius susėdom prie daužo dai
nuoti ir linksmai praleisti laiką. 
Taip pasibaigė antra diena 
"Liepsnos" stovykloje. 

"Eglių skiltis" 
1978 m. liepos mėn. 11 d. 

Šiandien buvo Jaunystės diena 
ir visos sesės susipynė kasas. Per 
dainavimą, inspektorius apžiūrė
jo visą stovyklą. Jis pranešė, kad 
visi tvarkingai laikė savo rajo
nus. Po pietų, skautės nuėjo į pie
vą ir pynė verbas Vėliavų ir gai
rės nuleidime kai kurios sesės juo
kingai pasipuošė: Eglių skiltis at
virkščiai nešiojo savo uniformas, 

o sesė Alvida ir sesė Audra buvo 
paukštytės. Seimininkės irgi juo
kingai apsirengė. Drebulės lai
mėjo Jaunystės dienos premfją. 
Paskui darėm kostiumus kaukių 
baliui, nes vakare buvo balius. 
Visi da'yvautojai apžygiavo ap
link menę, kad teisėjai galėtų iš
rinkti originaliausias ir geriausias 
kaukes. Per balių mes žaidėm ke
lis įdomius žaidknuc. Paskui skau
tai parodė savo gabumus ir pra
vedė kelias dainas. Mes visi nu
sprendėme, kad buvo labai sma
gi diena. 

"Drebulių skiltis" 

1978 m. liepos mėn, 12 d. 
šiandien skautės buvo žuvau

ti. Vietoj kad broliai mus moky 
tų, mes juos mokėme. Pievoje 
vyko skautoroma. Rytoj paskelbs, 
kas daugiausiai taškų surinko. 
Sunkiausia stotis buvo pirmoji, 
nes reikėjo paaiškinti lietuviškų 
žodžių reikšmę (bent mes taip 
galvojom.) Mūsų skiltis turėjo 
pastatyti bendrą laužą. Jis buvo 
labai didelis, bet sugriuvo labai 
greitai ir beveik nukrito ant Au
dros, laužavedės. Bendras laužas 
neilgai užsitęsė, nes kažkodėl vi
si norėjo miego. Oro skautai tu
rėjo pasirodymą apie "Miško Bro
lius", o vilkiukai apie baidyklę. 
Daug dainavom ir buvo smagu. 

"Liepų skiltis" 
1978 m. liepos mėn. 13 d. 

šį rytą mums nereikėjo mankš
tos daryti. Mes atsikėlėme apie 
aštuntą valandą. Lynojo, ir to
dėl kėlėme gaireles vėliau. In
spekcija praėjo laimingai visoms. 
Pavalgiusios pusryčius, ruošėmės 
gamtos iškylai. Pirma reikėjo 
praktikuotis stovyklos dainą. Ta
da, broliai P. šalčiunas ir E. Bū
tėnas mums aiškino kur mes eisi
me rasti stovyklos grožius. Išėjo
me iškylauti. Pavalgėme pietus 
pietus apie 12:00 vaL, Kernavės 
laužavietėje. Grįžome 3:00 vai. 
ir tada visos skautės persirengė 
eiti maudytis. Daug skaučių lai
kė plaukimo egzaminus, kuriuos 
rytoj pabaigs. Grįžusios, paval
gėme vakarienę. Po poilsio valan
dėlės visi ėjo lankyti draugus ar
ba kitaip užsiėmė. Budinti skiltis 
vėliavas nuleido ir ėjo pavaka-
riauti. Tada visos pradėjo ruoš
tis naktiniams žaidimams. Skau
tės grįžo iš ten linksmos, nes jos 
laimėjo prieš brolius skautus. 
Nuėjo gulti išvargusios, bet pa
tenkintos. 

"Pušaičių skiltis" 
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% Administracija dirba kas
dien nuo 830 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 — 12:00. 

PAREMS BOSIJĄS 
Anglijos ir Valijos katalikų 

Bažnyčios praėjusiais metais 
pravestoje rinkliavoje katalikų 
misijinei veiklai paremti, buvo 
surinkta rekordinė beveik 370.-
000 svarų sterlingų suma. (Tai 
didžiausia suma, kuri bet kada 
Anglijoje tam tikslui buvo su
rinkta) . Pažymėtina, kad ir ki
tuose Vakarų pasaulio kraštuo

se misijų reikalam pravestos 
rinkliavos sutelkė žymiai dides
nes sumas pinigų, negu praei
tyje. Lėšų rinkimu ypač rūpi
nosi jaunimas. 

DR. K. G. DALUKAS 
Akušerija to moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

•448 So. Pateški Rd. (Crawford 
Medkal BuUding) Tel. Lt 5-6446 
M Beatsiliepto skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Cester 
8132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad Ir ketvlrtad 
6 iki 7:30 TSI. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki $ vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAlbrooflc 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. KTER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:0« yal. popiet, trec. Ir Sešt 

tik ausitarua. 

įstaigos h* buto tel. 652-1381 
DR, FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, I1L 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Išskyrus tre* ir Seštad 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 50th A ve., Cicero 

Kasdien 1*3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
•ssky.-ua trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUsuvce 5-1811 
DR. WALER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Troč. Ir šefttad. uždaryta. 

— Laikas — gera uimaakuo-
ta proga, o leisti niekais laiką 
reiškia žudyti progą. 

Buvusi "Nida" resortas. dabar 
"Th* Outpost" Beverly Shores, 
Ind., Lake 9hore County Rd. ir 
Rogers, pase bloko nuo esero. 
Valgykla, baras, kamb. iSnuoma-
vimui. Dienai 1040 doi vienam ir 
1248 dol. dviem, savaitei 67.60 
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci
joms skamb. 219-879-5101. 

Dr. Jonas D. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS S STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Oricago, nitoois 09829 

TeL —476-8409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. AmL Rudoko kabinetą perem* 
DR. EDMURD L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2799 West 51st Street 

TeL — OR 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 

ketv. 1.4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; seStad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS 

spECiAusre 
MF.DICAI BCTLDINO 

3200 W. 8 lst Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. tel 737-1168, rea. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHmURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4»00 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

stato savo užsiėmimų programas I kos instrumentus, tegul atsiveža i 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 1 
Memuarai 50 metų teatrinio darbo snkalrcHal paminėti, 

192 pusi. Spaudė Salesiefių, spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su petsluuUmu $1030. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chi«a«o, DL 00829. 

L I N K U V A 
Siaurės Lietuvos Švietimo fidmys 
Rodagav* dr. ALF. *UPUUKI$ 

Iileido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, UI. 1978. 

Kieti virleliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 d taksu. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS. 4S4S W. 63rd S t , 
Chicago, Dl. 60629. 

Ofis. tat 7S5-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DEfiKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Special7b6 — Nervą Ir 

EmocJnSs Ugos. 
CRAWPORD MEDICAL BLDO. 

6448 So. Pulaesd Road 

IR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2226 
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

26S6 Weet 6Srd Street 
pirmad.. antrad.. ketvlrtad. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai 

jvak. 3«*tad. nuo i iki 4 ral. 

DR. FRAHK PLEGKAS 
(Kalba HetuviSkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akto. Pritaiko akintas tr 
"Contact lensea" 

2618 W. Tlst St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
DŪKŠTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2666 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2886, rezkL 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso telef. RE 6-4410 
ReUdeactjos telef. OR 6-OS17 

Ofiso val.: pirmad ir ketvlrtad. 
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet 

Ofs. PO 7 

DR. A. BUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SM4 West 68rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų OI S-S1M 

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

2454 West 71 st Street 
GA 8-7278 vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

TeL ofise PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8167 West 71st Street 

— 327-1965 
OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1603 So. We*teni Aveas 

Ofiso tsL 4894441 

m 
Vala 

TreS. Ir 
'Ofs. teL 

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
seštad. pairai susitarime. 

586-8166; namą 881-3772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
6745 Wee4 68rd Street 

Vai.: pirm . antr., ketv. ir penkt. 
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Pakalbėkime 

APIE ŠVIESIUS IR JUODAI RAUDONUS VADUS 
Rugpiūčio 6 dieną, taigi ši sek- suose vis dar yra organizacijų ir 

madienį, oficialiai ir faktiškai laikraščių, guriems vadovauja 
Jaunimo centre pasikeičia Pašau- žemos morales žmones, net žino-
lio Lietuvių Bendruomenės (PL mi atentatininkai. 
B) vadovai. Tą dieną in l Bro- Reikalai pas mus šia kryptimi 
niaus Nainio valdyba, vadovavu- buvo nuėję taip toli, kad dalis 
si pasaulinei lietuvių bendruo- lietuvių visuomenės, tegu ir ne-
menei penkerius metus, perduo- gausi skaičiumi ir tvirtais bei ap-
da pareigas PLB seimo metu To- dairiais protais, nuėjo kartu ne 
ronte naujai išrinktai valdybai, su tauriais bei moraliais visuo-
pinnininkaujamai inž- Vytauto menės vadais, bet drauge su a-
Kamanto. tentatminku, pasiduodami jo va-

Br. Nainio vadovaujamos vai- * " " • » * . . * ^ ****** 5 
dybos darbas buvo sėkmingas, rem

{
danu .u ,tobu ¥ u * l u » e 

plačiosios lietuvių visuomenės ir ^ d T b f m U S U 0 r g a m " 
paties seimo teigiamai įvertintas. z a c m l rDą* 
Jo perrinkimas PLB valdybos Reikia labai apgailestauti, kad 
pirmininku butų buvęs užtikrin- atentanininko rėmėjų tarpe atsi-
tas, deja, Br. Nainys, įtemptai dir- rado pora gydytojų, keletas inži-
bęs penkerius metus, per tą laiką nierių, pasitaikė pedagogų, daili-
sustiprinęs lietuvių bendruome- ninku, buvo net kariškių ligi pul-
nes daugelyje kraštų, sėkmingai kininko laipsnio imtinai, šaulių 
išugdęs spaudos organą "Pašau- organizacijos vadovų, krikščio-' Susitikimas po pasirodymo tautybių priėmime respublikonų partijos vadovams Detroite. Matome Hetuvakea, at-
lio lietuvį", nebepanorėjo (ir tai niškos partijos narių ir — baisu 
visiškai suprantama) tempti la- pasakyti — net vienas kitas dva-
bai plačios, įvairios ir sudėtingos sininkas. 
organizacijos vairą dar penkerius A t e n t a t i n i n k o > įjįjįįa, , n e 
m s* # mūsų tautos labui rūpesčiu, buvo 

T «T T» u J. • ^ • sukurta "reorganizuota lietuvių I PLB valdybą seimo atstovai , , .„ *. , 7 •» • i • •«. • i •*_ • • bendruomene , jo spaudos orga-įšnnko visiškai kitus, nau}us ir . .. , g r J 7 7- Jį.. _ 7 - n • • c nizacija, atskalūniškų draugijų jaunus, žmones, dvasiškai ir n- „ . . ... „ ». . , . . . ,. . J.»i . " v . . _«. j . j i^ susivienijimas . Sie ir kiti šiaip ziškai pajėgius, turinčius didelę n e W ^ d f a . 
organizacinio ,r Utaruuo darbo ^ ^ a t e D t a t i n m k u i , mo& 
patirti. Naujosios valdybos pir- p ^ M * ^ j ų m e t u so-
minmkas inz. Vytautas Kaman- ^ J££tohik* akilhiuslc-
S ^ r r i S ^ *"*"? ^ i« vietoje. Atentatininko įtaigo- . 
1930.ra.25) žinomas skautų or- * ^ m u s w„adodam ^T. ** eurokomunizmas, kurs yra pa-
ganizacijos darbuotojas, skauti- . ™ f , 

likusias programą. Kairėje ~ Don Adams, Illinois respublikonų centrinio komiteto pirmininkas, toliau — Wil-
liam McRoughlm, Michigano respublikonų pirmininkas, 301 Brock — Amer. respubl. partijos centrinio komiteto 
pirmininkes, ir Algis Zapararkas — Michigano respublikonų partijos cerar. komiteto vicepirm. tautybių reika
lams. Nuotr. Jano Urbono 

EUROKOMUNIZMAS IR RYTŲ EUROPA 
Sakoma, kad komunizmo spek-i 

tras persekioja Europą, o dabar 
Europos spektras jau persekioja ir j 
komunizmą. Kas yra tas Europos 
spektras? Jis yra gerokai išsiplė-

/ . VAIČEUŪNAS 

ninkas, akademinės skautijos fi
listeris, buvęs Skautų brolijos va

tais ir mūsų labai gerbiami as
menys. Viena centrinė organiza-

,.< am « . ,- j . d u grinkdavo a-
dijos narvį aktyvus >ndruome- ^ ^ ^ n a r f 
nutinkąs, bet dirbęs ir Balfe^Al- Q .Q r e d a g u o j a m a s l a i k r a 5 t i s f a k . 

tišiai virto jos oficiozu. 
* 

toje, gyvai besireiškiąs 
spaudoje, lituanistinės mokyklos 
mokytojas, vedėjas, trijų vaikų tė
vas. Žinoma, bandoma surasti ir 

pateisinamų priežasčių'*. Girdi, 
Ir Įriti PLB valdybos nariai be atentatas prieš Lietuvos ministe-

priekaištų: visi geri lietuviai, mo- rj pirmininką, turėjusį vadistinių 
ralus asmenys, išaugę lietuvis- bruožų, buvęs ruoštas beveik 
koše šeimose, įgiję'organizacinio prieš 50 meetų (1929.V.6). Visi 
darbo patyrimą skautuose, atei- trys atentatininkai buvę jauni 
tininkuose, neolituanuose. žmonės, karšti studentai. Atleis-

-^ a J •»•• VA B - . „ ti, žinoma, butų gal ir galima, jd Tenka dar pndeti, kad ši nau- a t e n t a t i n i n k a i b 5 t ų k a d a n o r s 
JOJI PLB valdyba nebuvo kokia d a ^ yĘAm a ^ ^ ^ 
nors svetima ranka mūsų pašau- ^ n u s i k a l t i m o g . 
hnei bendruomenei primesta: iš- -^2įm&. oasidave įstatymų 
rinkta demokratišku būdu, aiš- ^ ^ nusipelnytą baus-
kia balsų persvara laimėjusią rm- ^ ^ g l ^ . ų 
lomus pneš kitoje vietoje (Cle- « a t e n t a t i n i n k u t 0 n e p a d a r ė : 
velar.de) sudarytą rinkiminį ^ ^ ^ 
kandidatųi Sąrašą. Be galo malo- ' komunistų kontro-
nu, kad demokratinėje sutemoje ųJ k i g 3 6 . i g 3 9 
įprasta tvarka, naujai i^nktuo- « %££*&** karo veiks-
sms pirmiausia pasveikino jų J vadovaudami žiau-

*tarptautinėms briga-rinkimmiai varžovai, pasižadė- ™*£ms 
darni būti aktyvūs bendro dar- J ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
bo talkininkai. # galvojančius, ypač katalikus, ku-

w it.-J . _i • • TST niftus, vienuolius. Karui Ispanijo-
Kalbėdami apie naujuosius PL . ^ ^ v l e n a f g atentatJ-

B vadovus, A t e n tauriš- ^ ^ ^ ^ ^ j 
k a į j r morališkai ^ s j j « e - ^ o k u ^ l

UetnyĄt y* j i s 
nybes negalime nepakalbeti ir * . ^ p . A y r i a ą ir svarbų 
ap,e htų mūsų organizacijų bei į ^ , ^ ^n t r a s f a ^ tifaai 
veiklos snčių vadovus. / . • :5«- i u„«« otcincta< 

Be vadovų negali išsiversti nė 8 " ° ^ ° a k c i j a l b u V O ,atS1USta$ 

viena organizacija, organizuota m 

žmonių grupė, santalka, spauda. Kyla dar klausimas, ar mes ži-
Jei valstybės vadovų galia daž- nojome, kas jis yra ir kam jis 
niausią išplaukia iš jų turimos dirba, žinojome, bet gal ne visi. 
prievartinės galios, reiškiasi jų §ia proga prisimintina, kad dar 
daugiau ar mažiau puoselėjama- 1974JGL13. šioje vietoje mes pa-
me policiniame režime, fizinėje skelbėme rasini antrašte "juodi 
jėgoje, tai mūsų vadovų galia sly- avinai ir neapdairios avys**, kū
pi priešingai —jų moralinėse as- riam'e vaizdžiai nurodėme, kokie 
menybėse. Ne fizinėmis priemo- vadovai mėgina demoralizuoti 
nėmis jie gali priversti jų kiaušy- lietuvių visuomenę. Tada rašinį 
ti atskirus lietuvius, jų grupes bei baigėme šiais žodžiais, kuriuos^ ir 
valia, geru žodžiu, susipratimu, dabar pakartosime: "Skaitytojas 
reikalo pajautimu, čia, be abejo, pats tepagalvoja, ko verta ši ak-
darug nusveria tiek atskirų vado- cija, kas ją vykdo, remia, kas yra 
vų taurūs asmenybės bruožai, tie avinai, kurie avis veda ir ko-
tiek plačiosios lietuvių visuome- dėl kai kurios neapdairios avys 
nės noras paklusti bendram rei- tuos juodus avinus seka." Prie to 
kalui, duodantis vadovauja- visko galima dar butų pridurti, 
miems. Taigi be galo svarbu tu- kad gyvulių skerdyklos seniau 
rėti gerus vadovus, kurie lietuvis- laikydavo (gal ir dabar laiko) 
ką gyvenimą •tiprmtų, bet ne gerai šeriamus ir visų skerdikų 
griautų, niekintu. "gerbiamus" avinus, kuriuos pa-

• naudoja tuo meta, kai į akerdyk 
Su apgailestavimu turime pa- lą atgabenama nauja avių ban-

sakyti, kad toli gražu ne visos da. Skerdykliniai "avinai pro-
mūsų centrinės bei vietinės orga- fesionalai" tada nuveda naują 
nizacijos, o taip pat spauda ge- bandą jiems paskirtu taku. Atė-
rus vadovus turi. Ką "Draugas" jus i tam tikrą vietą, vadovas — 
savo skiltyse seniai kėlė, dabar avinas nuvedamas į šąli ir sau-
pradėjo rašyti ir kita mūsų geros gojamas sekamai bandai vesti, o 
valios spauda "Darbininkas", jo atvestos vargšės avys patenka 
"Dirva", "Laisvoji Lietuva": mū- po peiliu... b. ko. 

lietęs ir Rytų Europą. Euroko
munizmo kūrėjai yra Italijos, Is
panijos ir Prancūzijos komunis
tų partijos. Eurokomunizmas su
skaldė Vakarų pasaulio komunis
tų partijas. Ir dabar Vakaruose 
yra stalinistų, moaistų ir kito
kių komunistų, bet vyrauja eu-
rokomunistai. Maskva labai puo
la Ispanijos komunistų vadą S. 
Carrillo, kurs yra kaip ir euroko-
munistų vadas Vakaruose. Euro
komunizmas plečiasi R. Europo
je ir pačioje Sovietų Sąjungoje 

Kas gi yra tas eurokomuniz
mas. Tai yra komunizmas su 
žmonišku veidu, paremtas demo
kratija, daugumos teise. Taip 
bent sako patys to komunizmo 
kūrėjai Kai 1977 m. kovo mėne
sį Madride susitiko Italijos, Ispa
nijos ir Prancūzijos komunistų 
partijų vadai: E. Belinguer, S. 
Carrillo ir G. Marchais, jie ofici
aliai priėmė eurokomunizmo pa
vadinimą. Tai t reiškia, kad ko
munistų partijos turi būti laisvos 
nuo kokios tai išorinės priklauso
mybės, laisvė kiekvienai tautai, 
ko dabar nėra Sovietų Sąjungoje 
bei R. Europoje. Socializmas tu
ri eiti kartu su demokratija, lais
vu balsavimu, be priklausomybės 
kokiai tai tarptautinei disciplinai. 

Eurokomunizmo pradžia 

Eurokomunizmas yra Vakarų 
Europos komunistų partijos nau
jas žvilgsnis, kurs turi eiti iš va
karų į rytus ir iš rytų į vakarus. 
Eurokomunizmo politinės šaknys 
išeina iš komunistų partijų pa
tirties Kominterne, Ispanijos ci
viliniame kare, Kominforme ir 
Stalino valdymo laikotarpyje. Eu
rokomunizmo pradžią reikėtų 
laikyti 1948-9 metus, kada nuo 
Maskvos pasitraukė Jugoslavijos 
valdovas Tito. Vėliau —1956 m. 

jau tada pasakė, kad sovietinis 
komunizmas nėra komunizmas, 
kurs galėtų .vadodauti visoms ko
munistu partijoms. 

Tiesa, 1956 m. eurokomunizmas 
dar buvo vaiko amžiuje, todėl jis 
tvirtai neprotestavo dėl sovietų 
įsiveržimo į Vengriją, kaip jau 

! protestavo dėl sovietų įsiveržimo 
į Čekoslovakiją 1968 m. 

Kai mirė Prancūzijos komunis
tų partijos vadas M. Therez, tą 
postą užėmė W. Rochet Jis jau 
ėjo eurokomunizmo keliu. Švedi
jos komunistai taip pat pasuko 
eurokomunizmo keliu. Euroko
munizmas pradėjo stiprėti ir R. 

Lenkijoje prie Gomulkos, Vengri-1 Europoje. Kažkodėl su eurokomu 
joje prie I. Nagy, o Albanijoje ir 
Rumunijoje —1960 m. 

Vakaruose eurokomunizmas ga
lėjo plėtotis, o R Europoje jis bu
vo užgniaužtas Maskvos tankų, 
nors visai nesunaikintas. Dėl tan
kų panaudojimo, Austrijos ko
munistų partijos vadas Fisher 
brežnevinį komunizmą pavadino 
— panzerkomūnismus. Tokiu 
pat komunizmu tektų pavadin
ti ir stalinini komunizmą, nes ir 
jis Pabaltijį užgrobė tankais. ' 

Eurokomunizmą gal tektų pa
vadinti menševikinru komuniz
mu, nes jis siekiamas evoliucijos 
keliu. Tai išryškino buvęs Itali
jos komunistų partijos vadas P. 
Togliatti, o pagrindą tam davė 
1956 m. pasakyta N. Chruščiovo 
kalba apie Stalino nužeminimą 
iki žmogžudžio., kategorijos. Jis 

nizmo stiprėjimu pradėjo reikš 
tis ir antisemitizmas. Lenkijoje 
1967-68 m., o Ukrainoje antise
mitizmas reiškėsi antisemitinės 
literatūros paskleidimu. 

Eurokomunizme reiškėsi ir kai-
kurie intelektualai. Plėtėsi dia
logai, kurie pasiekė R. Europą. 
To pasėkoje atsirado Pragos pa
vasaris su Dubček priešakyje. De
ja, jį sunaikino Brežnevo pan-
zerkomunizmas. Brežnevo invazi
ja į Čekoslovakiją tik paskatino 
eurokomunizmo augimą. 

komunistų vadas L. Lango ir 
Prancūzijos —Rochet. Jie sakė, 
kad DubČekas kurią jauną, atvt 
rą ir modemų socializmą, pagrįs
tą žmogaus teisių gerbimu, jis tu
rėjo būti pavyzdžiu visiems socia
listiniams kraštams. Dėl Pragos 
pavasario sunaikinimo Brežne
vas susilaukė daug protestų, kurių 
skaičiuje 17 Vakarų pasaulio ko
munistų partijų. O Ispanijos ko
munistų partijos vadas S. Carri
llo pasakė: "Sovietų invazija į Če
koslovakiją 1968 m. buvo paskuti
nis šiaudas, kurio griebėsi Brež
nevas. Po to betkokia idėja apie 
internacionalizmą mums pasibai
gė" (P. C. 1978. IH., 45 p.). Taip 
Brežnevas iš savo rankų paleido 
pasaulio komunistų partijų va
dovavimą. 

Eurokomunizmo subrendimas 
Invazija i Čekoslovakiją sukėlė 

didelius ginčus komunistų par
tijose tiek Vakaruose, tiek R Euro
poje. Vakaruose relbrmistai spar
čiai ugdė eurokomunizmą, o R. 
Europoje jie turėjo eiti į kalėji
mus ar buvo kitaip persekiojami. 
Buvo reformistų, kurie pabėgo į 
Vakarus, kur jie sudarė didelį svo
rį eurokomunistams, nes atnešė 
tikrų žinių apie sovietinį komu
nizmą. 

Antras ivykis, kurs paspartino 
eurokomunizmo augimą, buvo 
detente ir Helsinkio sutartis. Tas 
davė progos eurokomunistams 
reikalauti žmogaus teisių R. Euro
poje ir Sovietų Sąjungoje. Tuo jie 
tarsi tapo antikomunistų pa
galbininkais. Taip pat jie spaudė 
naują Čekoslovakijos vadovą Hu-
sak, kad jis nebaustų komunistų, 
kurie bendradarbiavo su Dub-
čeku 1968 m 

Prancūzų komunistai protes
tus reiškė, kad iš krašto buvo iš
varytas A. Solženicynas ir 
jie protestus reiškė, kai Prancūzi
joje buvo parodytas filmas apie 
sovietu kacetus. Eurokomunizmo 
augimas duoda paskatinimą So
vietų Sąjungos disidentams kovo
ti dėl žmogaus teisių. Ir disiden
tinis judėjimas plečiasi. Disiden
tinis judėjimas yra tarsi darbas 
skruzdžių, kurios naikina komu
nizmo balkius. 

pavasaris 
Pragos pavasaris buvo produk

tas ne tik dėl destalinizacijos Če
koslovakijoje, bet taip pat jis reiš
kėsi įvairiomis rerormomis, ku
riomis norėta padaryti socializ
mą su žmonišku veidu. 5į Dub-
Čeko žygį sveikino naujas Italijos 

Eurokomuniarno šauksmas 

Eurokomunizmo šauksmai ir 
veiksmai padeda R. Europos disi
dentams, o Maskvai tai sudaro 
daug nemalonumų. Maskvai bu
vo didelis smūgis 1976 m., kai į 
Berlyno konferenciją iš laisvo
jo pasaulio atvyko tik Portugali
jos komunistų partijos atstovai 
Ta konferencija neturėjo pasise
kimo. 

Italijos komunistas L. Redice 
sako, kad Sovietų Sąjungoje turi 
būti pilna laisvė* arba ji neturi 
teisės save vadinti socialistiniu 

Europoje ir pačioje Sovietų Są
jungoje. Jie ekonominiai remia 
Čekoslovakijos signatarus, kurie 
pasirašė ant čarterio 77 ir dėl to 
nustojo darbo ir pragyvenimo. 

Maskvai labai nemalonūs eu-
rokomunistų veiksmai, nes tuo 
stiprinami disidentai. Disidentų 
tarpe yra daug rr nekomunistų, 
kaip LKB Kronikos leidėjai Lietu
voje, Kronikos leidėjai Ukrainoje 
ir kitur. Eurokomunizmas stip-
riaus reiškiasi Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, R. Vokietijoje IT Pabal
tijo valstybėse. Tai yra kraštai, 
kurie turėjo artimus ryšius su Va
karais dar prieš Antrąjį pasauli
nį karą. Nesibaido eurokomuniz
mo nei Vengrijos valdovas J. Ka-
dar. Jis palaiko artimus ryšius su 
Italijos komunistų partijos vadu 
E. Berlinguer, kurs yra aršus eu-
rokomunistas. 

Tiesa, eurokomunistai bijo per 
daug išplėsti savo įtaką R. Euro
poje, kad vėl nebūtų kokių nors 
Pragos pavasariu, kurie erzintų 
Maskvą, kaip buvo 1968 m. Eu
rokomunizmas turi būti skirtin
gas socializmo modelis, negu da
bar yra R. Europoje ir Sovietijo-
je. Socializmas turi remtis huma
niškumu, o ne barbariškumu. 

Eurokomunistai yra nusistatę 
ir toliau kovoti dėl žmogaus tei
sių R. Europoje ir Sovietijoje. 
Jų įtaka persiduos iš krašto į kraš
tą R. Europoje h tuo pačia tų 
kraštų vyriausybėms. Jau dabar 
Lenkijoje pirmas komunistų par
tijos sekretorius E. Ochab kreipė
si į Lenkijos valdovą E. Gereką, 
kad krašte būtų įvesta daugiau 
demokratijos: laisvi pasikalbėji
mai, laisvi demokratiniai rinki
mai. Ar tas pavyks? Kur yra tik 
viena partija, tenai negali būti de
mokratinių rinkimų. 

Po invazijos Čekoslovakijos 
kraštas dar nėra normalizuotas. 
Be čarterio 77, jau yra čarteris 
78, kuriuo stropiai ginamos civi
linės .laisvės, politinės piliečių 
teisės. Eurokomunistai žada ir to
liau kovoti dėl žmogaus teisių, 
dėl demokratijos, o gal ir dėl tau
tų laisvės. Jei •fcndien gyventų 
K Marksas, jis kovotų prieš 
Maskvos valdovus kaip tautų pa
vergėjus, vergijos nešėjus, darbi
ninkų išnaudotojus, politinių 
kalinių gamintojus ir jų kankin
tojus. 

Kokia bus eurokomunizmo atei
tis R. Europoje — nežinia, bet 
eurokomunistai tikisi demokrati
zuoti R. Europą, o gal IT Sovietų 
Sąjungą. Ar patys eurokomunis
tai, jei jie laimėtų rinkimus, palik
tų veikti kitas partijas ar ne? Ar 
tik būtų eurokomunizmas — so
cializmas su žmonišku veidu? 

— žmogus yra gyvulys, kuris 
daro sandėrius; joks kitas gy
vulys to nedaro, — joks šuo ne-

kraštu. Eurokomunistai reikateu- ^ ^ my9 kauių ga kita. 
ja, kad iš kalėjimų ir kacetų bū-1 
tų paleisti politiniai kaliniai R. j Adam Smrth 
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— Neužtenka "aorry". Jau kiek kartų taip buvo, 

ir vis... 
"Kiek jau kartų parvežei? Kiek — laukei? Daž

niausiai — ai laukiu, kai vėluoji", — mąstė moteris, 
bet nedrįso garsiai pratari. 

— Tu nesiskaitai su kito laiku. Nejauti niekam 
respekto, tik pati sau. 

Riedėjo masina jau puošiamomis Kalėdoms gatvė
mis. Aukštai kybojo balti elniai, skraidžiai išsitempę; 
tarp dirbtinių didžiulių eglėšakių spindėjo baltos 
žvaigždės. Auksiniai skambaliukai turėjo pagarsinti 
džiaugsmą, kai Kalėdų Senis atvažiuos... 

"Kur Kristus? — Mąstė Marianne, žiūrėdama į 
tuos papuošalus. Į Alfred prasiveržimą daug nekrei
pė dėmesio. 

— Ar tu klausai? Kalbu, lyg į Sieną, lyg į tuščią 
erdvę... Nieko sau! 2monoS ir vyro santykiai... Ar tu 
mane pabučiavai išėjus? Ne... Tu mojuoji kažkokiam 
vyrui... 

Jis Fordą suko staigiai į kairę, vos neužkliudyda
mas kitos masinos. Nesąmoningai Marianne griebėsi už 
mašinos pryšakio, kitą ranką pridėdama prie krūtinės. 

"Širdis vos neiškrito", — tik mintimis, ne garsiai 
— Nešokinėk! ir — nesigraibstyk! Tai labai 

nervina vairuotoją 
— Ai — netyčia... 

— Ja, tu viską netyčia! Tik savim susirūpinus... 
— Alf red. dėl Dievo meilės! Aš taip darbe išvar

gus, po darbo tie apklausinėjimai, užtai ir pavėlavau, 
užtat ir nervinga... Ar tu negali suprast? 

— žinoma! Aš turiu tave suprast! Tu — kara
lienė! Tu — pavargus! O aš? Ar paklausei, kaip — 
aš? A? 

— Neturėjau progos. Tu vis... kalbėjai... 
— Taip, taip! — Ir jis pradėjo naują barimo ban-

SS' 
Pro plūstančias ašaras ji žiūrėjo šonu į jo veidą. 

Ji tą vyrą mylėjo. Buvo laikas, kai įsivaizdavo jį 
princu, išsapnuotu, lauktu amžiais... Gražus, klasiš
kas profilis. Tiesi nosis, tamsių plaukų Išlenkimai, vy
riškai stambus smakras, švelniai išlenktos lūpos. Kaip 
jis mokėdavo juokaut! Kaip meiliai jai kalbėdavo, kai 
svajodavo apie tolimą savo Ameriką, kai žadėdavo jai 
turtus ir malonumus...Kur dabar anas Alfredas, jos ka 
raJaitis? — 

...Kad ji laiką jo gaišina, kad, lyg mažas vaikas, 
negali pati namo parvažiuot... O jei mašinos nori, 
dirbk, antvalandžius. gali susitaupyt... Jam vis j tą ne
pakenčiamą krautuvę reikia važinėt... 

Kažkur sklido muzika, taikos ir meilės garsai Ka
lėdų proga,.. 

Ji norėjo pradėt kokiu gražiu pasakymu. Apie jų 
praeitį, apie Kalėdas, apie Taikos Karalių... 

Jis tęsė monologinį dialogą. Kad ji nemoka taupyt, 
kad niekams savo algą išleidžia kad jokia ji pagelba 
princu, išsapnuotu lauktu amžiais-. Gražus, klaaiš-
Jos giminės... 

"Mano giminės!" — Saukė savy Marianne. — 
"Motina tik padeda, brolis padeda, net senelis atsiun
čia suvenyrų, kai reiktų priešingai..." 

Ji — bloga žmona, ji — negeresnė draugė, ji ne
moka džiaugtis gyvenimu, neįvertina jo meilės... 

Jai ėmė svaigti galva, širdis drebėjo, smilkiniuose 
gyslos ūžė... O nuoskaudos?'Ar jis atsimena? Ar at
simena jos norą džiaugtis, jos troškimą jų meilės vai
siaus, jos prisirisimą ištikimybę... Ar jis atsimena jos 
ramumą nutylėjimą? Ar atsimena kaip jį lepino... Ne, 
jis niekad to nesupras! Niekad, niekad! — 

Nenoromis iškilo Al veidas prieš akis. To svetim
šalio, vos pažįstamo. — keli nuoširdaus draugiškumo 
momentai ją daugiau paguodė, negu jų ilgi metai bend
ro, šeimininio gyvenimo. Jos širdis ne tik stipriai, 
dusliai, skaudžiai plakė, bet, atrodė, ėmė kraujuoti. 

— Kad nors vaikų turėtumėm! Gal aprimtam ir 
mane, tėvą, daugiau įvertintum... 

Ji nebuvo tikra, ar teisingai nugirdo. Jis kalba 
apie tėvystę? Apie kūdikį, jų kūdikį?.. 

Sį momentą ji tikrai pradėjo neapkęsti Alfredo. 
Nepakęsti ir neapkęsti! Geriau ji būtų negimusi ir 
niekad, niekad jo nesusitikus! Geriau ji būtų... 

Jų gatvelės tamsa jai dabar buvo simboliu viso 
jų bendro gyvenimo tamsos. Jie išlipo iš mašinos, ėjo 
tylėdami. Juodas dangus nerodė jokios žvaigždės, lyg 
žiaurus, pavyduolis likimas. Medžiai — grasus ir ty
lūs; vėjelis nedrįso tų medžių užkliudyti. Ji knapte
lėjo į atsikišusį tamsoj akmenį, ir jos mažylis kojos 
pirštas diegte nudiegė. Neono lempa staiga plieskė į 
jų akis, lyg juos abu nunuogindama, stverdama jų 
nugyventas, tuščias vienas kitam širdis. 

"Visa kitaip atrodo, negu aną vakarą. Gatvė, me
džiai, Šviesos, dangus..." — Marianne vėl minty minė
jo Al ir palydėjimo nnsrtT 

— Na, tai ir namie. — Jis dirbtinai susijuokė, 
sukdamas duryse raktą. 

) 
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MOKINIU VEŽIOJIMAS IR INTEGRACIJA 
1G. MEDŽIUKAS 

Amerika yra kraštas, į kuri 
daugelis pasaulio žmonių žvel
gia kaip į išganymo salą, laisvės 
simbolį, kur žmogus gali naudo
tis demokratinių laisvių visuma, 
kur mažuma negali primesti dau
gumai savo valios. Tačiau pasku
tiniaisiais metais šiame krašte 
faną vykti keisti dalykai, nes iš
kreipiama laisvės sąvokos inter
pretacija. Vienas iš tokių reiš
kinių — priverstinis mokinių iš 
vienos apylinkės vežiojimas į to
limesnės vietovės mokyklą. Praėju 
siu metų pabaigoje ši problema 
iškilo Kalifornijoj, kai Los Ange
les Board of Education nutarė 
vykdyti vaikų vežiojimą. Tai pa
liestų didelį skaičių vaikų ir bū
tų neproduktingai iššvaistytos 
didelės sumos mokesčių mokėto
jų pinigų. 

- Priverstinis vaikų vežiojimas 
pažeidžia piliečių civilines teises, 
prieštarauja amerikiečių laisvo 
pasirinkimo teisei. Priverstinis ve-
žojimas yra panašus i prievar
tos ištrėmimą, kaip yra praktikuo
jama komunistų ar fašistų valdo
muose kraštuose. Guy Wedding-
jon McCreary, vienas vežiojimo 
priešininkų, sako, kad toks užsi
mojimas yra sunaikinimas vieti
nės mokyklos sistemos. Žmonės, 
peršantieji vaikų vežiojimą, yra 
pasiryžę sunaikinti tradicines 
amerikiečių asmenines vertybes. 
Vaikų vežiojimas nėra tinkama 
priemonė integracijai. Vežioji
mui skiriamos lėšos sumažins lė
šas, skiriamas mokymui. 

Dėl vaikų vežiojimo yra labiau
siai kalta vadinama Amerikos ci
vilinių teisių unija (American Ci-
iril Liberties Union), kuri, panau
dodama teismų sistemą, nori su
naikinti tradicines amerikiečių 
vertybes civilinių teisių vardu. 
Tačiau, pažeidžiant daugumos 
civilines teises, prieštaraujama 
demokratijos principams. Apklau
sinėjimas San Fernando slėnyje 
mokinių tėvų parodė, kad 90 
proc. kilusių iš Lotynu Amerikos 
$ėvų ir 68 proc juodosios rasės 

pasisakė prieš vaikų vežiojimą i 
tolimesnes mokyklas. 

Organizacijos vadai, remian-
tieji vežiojimą, sako, kad jie yra 
už integraciją dėl lygių mokymo 
galimybių visiems vaikams. Ta
čiau šis užmojis turi didelių trū
kumų, kurių jokiu būdu negali
ma pateisinti. Vežiojant vaikus į 
tolimesnę mokyklą, apsunkina 
tėvus palaikyti kontaktą su mo
kykla ir sužinoti, kas toje mokyk
loje vyksta. Vežiojant eikvojamas 
be reikalo laikas, kuris galėtų bū
ti naudingiau sunaudotas. Tėvai 
nenori, kad jų vaikai būtų vežio
jami, nes jie netenka savo vaikų 
kontrolės, ir tai atsiliepia vaikų 
auklėjimui ir mokymui. Tad daž
nai vaikų vežiojimas duoda prie
šingus rezultatus, visai kitokius, 
negu vežiojimo šalininkai skel
bia. ' ••'" •'•"••• • • 

Prieš šią daugumai nepalan
kią akciją, kaip sako vežiojimo 
priešininkai, reikia panaudoti vi
sas leistinas teisines priemones. 
Sprendimai dėl priverstinio vežio
jimo turi būti apeliuojami aukš
tesnėse teismo instancijose. Dėti-
nos pastangos, kad įstatymai tuo 
reikalu būtų pakeisti. Teisėjams 
duotina suprasti, jeigu jie yra 
renkami, kad sekančiam termi
nui nebus išrinkti. Panaudotina 
pasyvi rezistencija, streikai, de
monstracijos, rodančios daugu
mos norus, su kuriais reikia skai
tytis. 

Priverstinis vežiojimas padaro 
įtakos, kad to pasėkoje susidaro 
getai ne vien todėl, kad žmonės 
būtų prieš integraciją, bet kad iš 
tėvų paimami vaikai ir išvežami 
ten, kur jie nelengvai pasiekia
mi ir kontroliuojami. Kur tik bu
vo vartojamas priverstinis vežio
jimas, ten baigėsi dažniausiai ne
pasisekimu. Dėl priverstinių prie
monių pastebėtas baltųjų išsikė-
lfanas į kitas vietas. Pavyzdys yra 
Inglewoodo apylinkė Kaliforni
joj, kur per 6 metus vežiojimo 
iš 62 proc. baltųjų tos apylinkės 
gyventojų liko 12 procentų. 

Integracija nėra toks papras

tas dalykas, kaip kam gali pa
viršutiniškai atrodyti. Ji negali 
būti įvykdyta teismo ir prievar
tos keliu. Ji turi vykti natūra
liai, kitaip ji nebus sėkminga, 
nes prievarta iššaukia reakciją. 
štai, kalba faktai. Kalifornijos 
juodųjų mokyklose dirbantieji 
lietuviai mokytojai pasakoja bai
sių dalykų, kurių nedera laikraš
ty minėti. Kalifornijoje išeinan
čiame laikraštyje "The Ledger" 
sausio 25 d. numery aprašomas 
jaunos moters nusivylimas rasių 
lygybe ir integracija. Ji rašo, kad, 
studijuodama kolegijoj, susipaži
no ir ištekėjo už juodosios rasės 
studento, nors abiejų tėvai tam 
buvę priešingi. Jie nusipirko na
mus Pacoima juodųjų apgyvento
je vietovėje. Toliau ji sako, kad 
niekad savo gyvenime nebuvusi 
taip puolama dėl įžūlios rasinės 
neapykantos. Ne tik žodžiu buvu
si įžeidžiama, bet ir buteliai bei 
akmenys į ją buvo svaidomi. Pa
galiau buvusi užmušta jų katė, 
kuri buvo padėta ant gonkų ir 
šalia jos raštelis: "Pasišalink iš 
čia, baltoji, arba tave ištiks toks 
pat likimas". Dėl šių užpuolimų 
sugriuvo jų vedybinis gyvenimas 
ir jie išsiskyrė. Ir dabar, ji sako, 
balansuojanti savo mintis tarp 

400 METC StKAKTIS 

Prieš 400 metų penkiolika 
pranciškonų mažųjų brolių at
vyko į tuo metu ką tik atrastas 
Filipinų salas, kur pradėjo evan
gelizacijos darbą, kurį pranciš
konai vienuoliai sėkmingai tęsia 
iki šių dienų. Šios sukakties 
porga, Popiežius Paulius VI 
pasiuntė laišką Mažųjų Brolių 
vienuolijos generaliniam vado
vui kunigui Koser. didžiai įver
tindamas pranciškonų ordino 
misijinio darbo rezultatus. 
Pranciškonai Mažieji broliai, 
primena laiške Šventasis Tėvas, 
skelbdami misijų tautom Kris
taus Evangeliją, rūpinas: ne tik
tai žmonių dvasiniais reikalais, 
bet taip pat ir jų medžiagine 
gerove bei pilnv.tine pažanga 
socialinėje, ekonominėje ir kito
se gyvenimo srityse. Tuo būdu 
jie siekia konkrečiai įgyvendinti 
krikščionybės skelbiamą tiesą, 
teisingumą ir visuotinę žmonių 
meilę. 

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

UTJKSBK1 6 BlfTŲ 
RJODGEMONT SQUAJH£ 

APARTMENTINIAI NAMAI 

s butų namai su butu 

JAPONIJOJ DAROMAS 
AKYTAS ASFALTAS 

Toks asfaltas jau išbandytas 
Tokijos mieste. { jį primaišoma 

.. v. . ,. i granitinės skaldos. Naujuoju 
neapykantos; ir f į r l _ ^ 1 0 J ^ j f J asfaltu iškloti šaligatviai suge

ria vandenį, po akyta danga 
geriau auga Medžiai. Kol kas 
juo klojami tik šaligatviai, nes 

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšUdomoni grindim 
ir vonia. Visi pflnai įrengti su "ap-
pkaoces" įskaitant ir indams plauti 
masiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinku pilnai "improvej" 

sklypą. 
Porvymo kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galiu*-? gauti pastatą. 

Atdara kiekviena, dieną 
ans N v. r. iki 7 v. v. 

I05th Street & Major Ave. 
(2 blokai į vak. ui Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-5550 

K E A L E S T A T J E 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

HEJUP WANT!ED — TYKAI 

KOVA SU NARKOTIKAIS BRGIJOJE 
A. TENISONAS 

Antverpeno policijos narkotikų • kažko laukė. Topai kelis kartus 
skyrius vienos akcijos metu sulai- • išeidavo pasižvalgyti ir pagaliau 
kė 6,8 kg. svaraus heroino kont-Įjau 20 vai. 30 min. privažiavo 
rabandą, kurios vertė prašoka 3 
milijonus dolerių. Be to, dar su
ėmė tarptautinį kontrabandinin
kų vadovą turką Omarą Topalą, 
34 metų amžiaus. 

Jau praeitų metų lapkričio 
mėn. Antverpeno policija gavo 
i i Tarptautinės policijos nurody
mų apie tą turkų kontrabandi
ninką. Jis buvo pažymėtas vienas 
S svarbiausių narkotikų kontra
bandininkų tarp Vidurinių Rytų 
b' JAV. Buvo manoma, kad jis 
didelius kiekius heroino kontra
bandos keliu bandys išsiųsti lai
vais iš Antverpeno į JAV. Topai 
buvo nurodytas pavojingu asme
niu, kuris nebijo pavartoti gink-
U-

Gruodžio mėn. Topai buvo pa
stebėtas Antverpene, kur viešbu
tyje įsirašė savo tikru vardu, bet 
trumpai pabuvęs dingo. Sekliams 
nepavyko tada nustatyti, kokius 
ryšius jis čia turėjo. Bet netru
kus jis vėl pasirodė, dabar jau 
su didesniu atsargumu kasdien 
pamainydamas nakvynę viešbu
čiuose ir įsirašydamas netikra pa
varde Onar Sadik. Atrodė, kad 
Aš vyras ruošia stambų "biznį". 

Kai turkas ruošėsi išvykti iš 
Antverpeno, savo bagažą jis ati
davė geležinkelio stotyje apsau
gai. Sekliai nutarė, kad kažkas 
ruošiama ir nebeišleido jo iš 
akių. Buvo neapsirikta, nes To
pai dar tą pačią dieną susitiko 
su trimis svetimšaliais, kurie va
davo automobiliu su Olandijos 
numeriu. Si mašina slaptai buvo 
sekama iki vieno viešbučio mies
tą pakraštyje. Sis ketvertukas už
sisakė ten pietus ir ramiai sau 

sunkus vokiškas sportinis auto
mobilis, kuriame sėdėjo jauna po
ra su keturiais vaikais. Kaip tik 
tie vaikai ir turėjo suvaidinti 
kasdienišką ir neįtartiną pasiva
žinėjimą. 

Topai kurį laiką kalbėjosi su 
atvažiavusiais, kurie jam įteikė 
plastmasės maišelį. Po to sekė 
dar pasikalbėjimas, ir tas maiše
lis vėl buvo grąžintas atgal į 
automobilį. Tie trys svetimšaliai 
tuoj sėdo į savo automobilį ir 
nuvažiavo. Sekliai, kuriems toks 
pasielgimas atrodė įtartinas, tuoj 
grėbėsi veikti. Nelauktas jų už-
klupimas nustebino sportinį au
tomobilį. Dar nespėjus Topalui 
pasipriešinti, jo rankos buvo su
rakintos. Taip pat buvo areštuo
ta ir ta jaunoji pora. Tai buvo 
29 metų amžiaus turkas Kusmar 
ir olandė Lena Delacour, 37 me
tų amžiaus, iš Roterdamo. 

Kaip ir buvo manyta, kontra
banda buvo sukrauta tame plast
masės maišelyje. Didelis netikė
tumas buvo jo tūris — 6,8 kg. 
heroino, tvarkingai sudėto į 16 
pakelių. Narkotikai maišelyje bu
vo pridengti tik vaikų drabužė
liais. 

šiems dėl jų lengvai reiškiamų 
žodžių: visi mes esame vienas ki
tam broliai ir seserys ir integra
cija veikia. "Bei. iš savo patyri
mo ir kitų mišrios rasės vedybų 
aš žinau, kad neveikia. Tie veid
mainiai, kurie siūlo vaikų vežioji
mą iš vienos apylinkės į tolimes
nės apylinkės mokyklą, skelbda
mi, kad tuo bus pašalinta rasinė 
įtampa, mažiausia yra naivūs". 

Mokinių vežiojimo reikalas 
Los Angeles mieste pateko į teis
mą- Iš pradžių integracija turė
jo paliesti 204 mažumų mokyklas 
su 260.000 mokinių. Teisėjo Ėgly 
priimtas planas palies apie 
65,000 4-8 skyr. mokiniu 64-riose 
mažumų mokyklose ir 101 baltų
jų mokykloje. Šalininkai ir prie
šininkai tokiu teisėjo sprendimu 
nepatenkinti. Atrodo, kad šis 
konfliktas dar ilgai tęsis. 

nes jis jau yra apie 10 metų ieš
komas narkotikų kontrabandis-
tas Amerikoje. Keturi Kusmuro 
vaikai paimti Olandijoje į vaikų 
prieglaudą. 

Po šio Topalo pagavimo Ant
verpeno Deurne aerodrome spe
ciali narkotikų brigada, pade
dant narkotikų sekliui šuniui, at
rado tarp drabužių siuntos iš Pa
kistano 44 kg. paslėpto hašišo. 
Hašišas, policijos tvirtinimu, yra 
geros kokybės. Jis pasiųstas iš 
Colombo, Sri Lonkos sostinės, į 
Antverpeną, šį hašišo prekė par
davinėjama rinkoje po 50 fran
kų už vieną gramą. Taigi, visos 
tos kontrabandos rinkos kaina 
yra apie 2 milijonų frankų ver
tės. Niekas neateina tų drabužių 
atsiimti. Adresas ant pakelių yra 
užrašytas fiktyvus. 

Ir taip, per vieną mėnesį Ant
verpene sulaikytos trys narkotikų 
siuntos. Pirmoji partija buvo ki
niečių kokainas, antroji —hero
inas ir dabar ir hašišas. Tai ro
do, kad Antverpenas narkotikų 
prekyboje yra svarbus tranzito 
punktas tarptautinėje narkotikų 
prekyboje. 

mechaninis asfalto atsparumas 
kol kas nėra pakankamas gat
vių dangai jm 

S 0 P H I E BARČUS 
RADK) SĖDUOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CTHICAGO DLL. 60629 

Savininkas parduoda gražiai išlai
kytą namą. Arti bažnyčia mokykla 
ir parkas. 3 butai. 3 miegami 1-me 
ir 2-me aukšte. Keramikos vonia. 
Atskiri šildymai. Patio kieme. 2 
maš mūr. garažas. Tik $62,500.00. 

Skambint 778-4219 

gamtoj, netoli 
Chicagos, prie ežero didelis na

mas ir 3 akrai Žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras. aplinka h* namas 
tinka pastoviam gyvenimui. <>*5,0C9 

Modfuua 19 metą asftro naštos, 
2 butai ir profesioaalui liuksus ofisui/ 
patalpos. Daug priedą. Marųuette Par- [ 
ke. AukSta kokyb* $50,000.00. 

4 vicvitę nitrc.' u ger"*"''. ^ 
quette Parke. Naujas gazu Šildymas. 
NaJUe atiduoda u£ $38.900. 

$ra£as s tato d^lypnc. ir garate* 
Maeųustte Parke. Vertingas pirkėjui. 

Viidis ttesl Btate 
2625WtsUlsiStrcs 

Ttl. 737-72*; «r I f M M 

Immediate Opening 
South side metai fabrication job shop 
is seekmg the faUowing experienced 
personnei' 

ROG WELDER 
WF! DER FIT-UP MAN 

Day shift, good starang salary, paid 
houdays and vacation. 

Call Mrs. Riley 
523-5754 

FOR AFPOINTMENT 

Savininkas pard. ©ak 
aukšto murini namą. 

Lawn VA 
ar 

EXFER. UFHOLSTEREB 

Mušt know some eutting. 
Good working conditions. Please 
call: 

725-0161 or 725-3525 

Mlaa.'ELLA.N f»J L .* 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuuiiuiiiiiiiiimii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2348 W. 69th St., tel. 778-1488 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlUlUUuIlIlIlIlIlHlllll 

'•iittiMtimiiMitiiitiMiinttnftiiHiiMiiiH 
F*rxfld dovana — bet karia 

proga: 

Popular Lithuanian 
P E S 
.vo 

DsfltVardieoe 
PATIKSLINTA BR PAGRASINI A 

LAIDA 

ftj#m dienom Draugo spaustuve 
laimdo septintą laidą šios puplis 
rios virimo knygos. J. Dnuivsjdie 
oė vel patikslino b? pagrasino *i» 
(aid* naujais parjosimais 

IIIIIIIIIHHIIIiniIHIfllIlIlIlrlIlIlHliUIIIMIl 
I*mirtų prekių paatrtoktraaa nebran

giai ii mū*q •fJsPS! 
OOSMOS PARCELS EXPBE88 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
SSSS S Halatcd St.. CtUcaco, m. SOSOS 
1501 W. 8tth St., Cbtcaco, m. ftOSSS 

Telef.: t35-S7S7 — SS4-S3SS 
Vytautas Valantinaa 

iiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiimmiiiiiiiiiiiiitiiu; 

2 butai. 9 metą a — m a. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. j 
Tik $82.500.00. 

alMatk 2 botai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir CampbeO. 1 Va aukite nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai svarus. $65,000,00. 

B-ra ir Rutberfocd. Liuksus 5 4 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"rsnch-. $69,500.00. 

10% akro tetoi* netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kolio. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36.500 00. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd SU 436-7878 

Male help 
TOanted For Private Club. 

UPER'D SH0RT 0RDER 
C O O K 

To operate small snack bar. Good 
working conditions and benefits. 
For appointment call: 

Che, ChiuTusky 275-6600 
Closed Monday 

Tai geriausia dovana oaujoi. 
žmonom ar marčiom. Daugeli* s p 
dovanoja kitataučius su paimam 
darni juos su lietuvišku maistu u 
virimu 81 knyga yra sukėlusi ia 
bai daug pasisekimo lietuvių u ki 
tstaučių darbo vietose tr onranlm 
ei jose 

Knyga yra tabai grasiai įnat* •• 
su spalvotomis lliustraci tomis Ls 
bal patogi vartojimui 

Užsakymus rl-ųsti: 

DRAUGAS. Knygų Skyrius 
4545 W. C3rd Street 
ChicaRo, Itlinob 00628 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridėkite 20 

centų mokesčiams. 
mtmmiiiiiinnMiiMt 

to% — J O % — so% 
a i apdratartsj aoc 
buto paa HMM. 

FRANK Z A P O L I S 
5308 H West SSth 

Chlcaco. IUSBOIS 
Tale*. G A 4-S6M 

MmillllH!tHII'«IMIMlrMlimiM!UHI"U!M|, 

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

Tel. — VV A 5-8063 
tiHmmmnmiiitiinniiHHntiaiiiiHiimti 
luiiiiiHiiiiiHHiiiiiiiiiminiiniiiiiinunin 

PACaAGE £ X P R E 8 « AGENCY 
MABUA NORETKIENĖ 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
LAbal •sjįafJhssljaasB gema rAitea 

prekCa. atatata* I i Enropoa maOOtą. 
SSM W «9 St.. Ctaicsffo. nt S093S. 

T E U — WA S-S787 
!IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllilUllllllllHlim 

88 b? Saerameato. 6 kamb. mūr. re
zidencija Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 mai. garažas. $45,000. 

88 kr Masiasoit 2 ar 3 miegamų 
muro rezidencija. įrengtas rūsys. 2 
maS. garažas. $54,500. 

87 k Kedzie- 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 
mai. garažas. $46,000. 

48 k Tabnan. 2-jų butų medinis. 3 
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai ilbukytas. Tik $26,500. 
88 k ftockweU 3-jų butų, 2 sukit, 
mūras. Atskiros šilumos. 2 mai. ga
ražas, $45,000. 

46 b Sstrsmstn. Naujesnis 1 Vž 
aukšto mūras. Tink; giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite. 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

M A I M E N A N C E MACHINTST 

UFT TELCK MBCHANIC 
Mušt be esperienced. 

H7RE DRAWEB • TRAJNEB 
Steady full time employment 

Efeocellent benefits. Apply in per-
son. 

HTLSON STEEL & WTBE OO. 
4840 So. Western Ave 

Chicago, Illinois 

AUTOMATIC SCREVV MACHDi'E 
OPERATOR 

English 8peaking. 
Apply or Calll: 

RAMM MACHINE COMPANY 
3131 No. Cicero — TeL 738-3088 

"M A C H I N I $ T 
Mušt have knowledge of gen'l tool 
room machinery. Operate & set up 
machines. Ability to work from 
blue printa & bold elose tolerance. 
OENERAL SCIENTIFIC CORP. 
223 Interstate Rd., Addison, Iii. 

Pkone — 543-2318 

HALE AND FEMALE 

C O O K 
Loyola University Medical Center 

84 b? Haman. 20 metų senumo, ' jų Į bas an opening for experienced insti-

šis ypatingai švarus heroinas 
yra atvežtas iš Turkijos. Jis bu
vo laivu arba sunkvežimiu at
vežtas į Roterdamą ir turėjo bū
ti per Antverpeną išsiųstas to
liau į JAV bei kita dalis narko
tikų gal yra padalyta Europoje. 

Tie trys arreštuotieji yra paso
dinti į kalėjimą. Galimas daly
kas, kad kiti kraštai pareikalaus 
išduoti jiems Omarą Topalą. 
Ypač JAV yra juo užinteresuotos, 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Dualintu-
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F1RESTONE TTRES. Wheel 
alignment and balanting. Brak.es. 
Shock absorbers. Mufflera and pipss. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of o i 
and Fllters. 

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiinimHiimiiniHiimiiHii! 

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

Apdraustas perkrauitymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiimiiiiiiimHiiiHHHiimHiiiiiimmniii 
ItlIltlIlItHSnillllHIHIIIIIIIIIllIlIlIlflIlIIIIIt 

SIUNTINIAI Į LIETUV* 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4885 Archer Ave, 
Cfcieago, III. 60852, telef. 9275980 
mmmmiuiiiMiHiiMiiiMmiiimiiiHiiimi 

• I t M I I I M l t l t l l M t U l l l l I l l I l t l l l I l H U I i a s a • • • • • } 
RVMniiHifVivMiiniiiiiiiifffiiinniiiiiiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR 1AL0NS 

7-8188 

butų mOrinis- 5 ir 4 kamb. Platus 'o-
tas. $74300. 

)•! 5»hf0jtte 
PARDUOT, NUOMOrr AK 

AFDltAUST 
(Sasj nsossvyb% î s tto*v t. kreiptis | 

Budraitis «%Ą CQ, 
4243 W. S3rd Strtft 

Ttl. — 767-SS30 

tutional cook. Mušt be experienced 
handling modified diets. Supervisory 
abiiities. Prefer individual with formai 
training. 

If quahfied. please call 
5 8 1 - S 2 4 2 

LOYOLA UNIVERSITY 
MEDICAL. CENTER 

Maywood, ItUaots 
An Kąual Opportunity Employer M/F 

MARQUETTE P A B K 
VĄ ankšto mftr.; 8 kanb.. 5 mieg., 

gražiai įruoštas rūsys, garažas. Arti 
66 ir Fairfield. Numažinta kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 
rimas • • Psrasvtmss 
VaMyssas 

Draudimai — Income T r*. 
— Ve 

l. BUBNYS 
IIIIIIIIIIMMNNIM 

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

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

D**" M E S I O ! 

IŠNUOMOJAMA — FOR SEMT 

Išnuom. Marąuette pke. 4 kamb. 
butas rūsy. Skarnbir ti po 5 v. vak.: 

RE7-8807 
IŠNUOM. 6 kambarių butas 2-me 
aukšte Marąuette Parke. 

«fcambint — 484-7481 

P A R D A V I M U I 

mitinu 

PARDAVIMUI MOTORAI 

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

Veikia nuo 7:00 vai. ryto Ud 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniai* nuo 7:00 vai. ryto Iki 4 vai. popiet 
Aventacbeniais uidaryta. — 8av. MIKAS CESAfl 

•iiiiiiHiiiHiiniiiHmnmi 
M. A. i I M K U S 

NOTART PUBUC 
rjfOOME TAX SSKVICE 

42SS Sa Maflli ••!»!, tai B4-74M 
Tmip pat d*roml VERTIMAI. 
GIMINIŲ iak-rlMtlmai. pUdoml 
PIUETTBS8 PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai. 
iiHiiHiiHiiiiiiiiiniHuiiiiHmmiiiiiiHiiiii 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE 
nes jte plkjBBBBM skaitomas Ue> 
tuviu dienraštis, gi skelbimų kai-
vjs yra vktisass prlsinsBoos 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

Į 1 00 Od 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Brosdvray, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny-
M 

848 V. — 

Turime 4 motorus, 
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančos: 

1. Westtagboase motor, 
1.8 H-P.. 88 eydsa. 
2. Kimbte Motor, 1 
80 cycles, 288 V. 

8. KimNe Motor, S pkass, l fLP„ 
80 cycles, 228 V. 
4. Uisns Afis IndartJor. Motor f 
pbsse, » H.P.. 88 erete, 228>288 V. 

Telefoniiekite -

IU 5-9500 
•MMiwMtH«»iiiiiiiiiiiawiiiawKįw»>Mai>iaaia> 

Biznieriams apsimoka sjkeibtiB 

dienraštyje "Drauge". 

PersksH* Dranoa". duokite kHiems pasiskaityt-

http://Brak.es


A. a. Elena Songinienė-Kašinskaitė 
(1908. Xū. 1 — 1978. VB. 26) 

A, A. ELENOS SONGINIENĖS 
NETEKUS 

Liepos 26 d., ilgos ir sunkios li
gos iškankinta, mirė nepriklau
somoj Lietuvoj išaugusi ir ten 
mokslus baigusi lituanistė peda
gogė a. a. Elena Songinienė. 

Susipažinau su ja prieš 13 me
tų —1965. Tai buvo metai, ka
da senieji Chicagos aukšt litua
nistikos mokytojai pradėjo pa
vargti ir iš mokyklos trauktis, o 
Pedagoginis l i t institutas naujų 
ir jaunų mokytojų nebuvo pa
ruošęs. Pasitraukus vienam lietu
vių kalbos ir literatūros mokyto
jui, teko ieškoti kito. Skambinu 
vienam. "Ne, aš negaliu, mė
gink skambinti tam ir tam", pa
taria. Skambinu tam ir tam, o šis 
(ar ši) pataria kreiptis į tretįjį. 
Ir taip be pasekmių paskambinus 
gal kokiems devyniems, buvo pa
tarta skambinti Elenai Songinie-
nei. Paskambinau, ir stebuklas — 
principe sutiko, pakvietė pasikal
bėti. Nuvažiavau. Tada pirmą 
kartą susitikom, susipažinom, iš-
sikalbėjom. Sutiko dirbti, nors jau 
tuo metu buvo žymiai vyresnė už 
tuos, kurie skundėsi esą jau per 
seni ir pavargę mokykloje dirbti. 

Ir taip nuo 1965 m. rugsėjo pra
džios Chicagos aukšt. l i t mokyk
la sulaukė naujos mokytojos. Iš 
pat pradžios ir visą laiką apsiėmė 
nešti visą krūvį — penkias pamo
kas. Ypatingai pamėgo ketvirtą
ją arba parengiamąją klasę, į ku
rią patekdavo silpnesni mokiniai. 
Jiems ji parašė ir pratimų kny
gą. Mokėdama gerai aiškinti ir 
neatlaidžiai, nors ir "neužsisė
dant" išreikalauti, per vienerius 
metus pasiekdavo gerų rezulta
tų, ir jie jau pajėgė sekti aukšt 
l i t mokyklos kursą. Dėstė ir ki
tose klasėse kalbą ir literatūrą, 
nesikratė klasės auklėtojos parei
gų, 1967 _ 1972 m. buvo Moky
tojų tarybos sekretorė. 

Nesitenkino vien tik pamokų 
atlikimu. Stengėsi pažinti šių lai
kų jaunuolį, jo rūpesčius. Sten
gėsi suprasti ir išeivijos mokyklos 
problemas ir jas pasvarstyti. Tų 
svarstymų rezultatai — trys bran
dūs jos straipsniai "Švietimo Gai
rių" 4, 8 ir 12 numeriuose. 

Perėjusi dirbti į Ped. lit. insti
tutą dėstyti literatūros, užsidėjo 
nelengvas pareigas. Ir čia, nors 
buvo nuolaidi studentų jaunat
viškoms išdaigoms, neatiaidi bu
vo darbe. 

Švietimo taryba, sužinojusi, kad 
mokykloje ir institute dirba pa
reiginga lituanistė, pradėjo kvies
ti ją į vadovėlių tikrinimo komi
sijas, prašydavo pataisyti vado
vėlių kalbą, sukirčiuoti tekstus. 
Ir tas pareigas ji sąžiningai atlik
davo. Dar šį pavasarį paklausiau, 
kiek Švietimo taryba už tuos dar
bus moka, ji numojo ranka ir at
sakė: "Tai, kartais moka, kartais 
nieko nemoka...". 

Nenuostabu, kad jos mirtis su
jaudino ne tik jos artimuosius, 
šeimą, bet ir švietimo darbuoto
jus, jos mokinius ir plačiąją vi
suomenę. Penktadienio, liepos 28 
d., vakarą su ja atsisveikinti pri
sirinko pilna Petkaus Marąuette 
koplyčia. Kun. A. Zakarauskui 
sukalbėjus maldas, susirinkusiems 
sugiedojus "Marija, Marija", prie 
karsto stovint Neo— Lituanų ir 
Ped. l i t instituto garbės sargy
bai, A. Juodvalkis pravedė atsis
veikinimą. Pats tardamas pirmą
jį žodį, supažindino su svarbes
niais velionės gyvenimo bruo
žais. Neo—Lituanų vardu atsis
veikinimo žodį tarė pirm. Vida 
Jonušienė, Chicagos aukšt mo
kyklos ir mokytoju sąjungos var
du J. Masilionis, L B Manąuette 
Parko apyl. pirm. R. Tervydis, 
Ped. l i t instituto — stud. Aud
rius Regis, Liet moterų klubų 
federacijos — M. Marcinkienė, 
Birutės d-jos — K. Leonaitienė, 
Lietuvos Dukterų d-jos vardu — 
E. Kielienė, Liet. fondo ir Tauti
nių namų vardu — A Juodval

kis. Pabaigai Violeta Burokaitė 
perskaitė P. Orintaitės laišką. At
sisveikinimas baigtas Lietuvos 
himnu. 

šeštadienį gedulingas pamal
das atlaikė Švč. M. Marijos Gimi
mo par. klebonas kun. A. Zaka
rauskas ir pasakė turiningą pa
mokslą. Mišių metu giedojo sol. 
D. Stankaitytė. J paskutinę poil
sio vietą karstą nešė 4 giminių 
ir artimųjų atstovai: Linas Ras-
lavičius, Andrius ir Darius Ka-
šinskai ir Edmundas Lipskis ir 
Ped. l i t instituto 4 studentai: 
Viktoras Kelmelis, Arūnas Pem-
kus, Radutis Orentas ir Algis 
Plioplys. Palaidota šalia savo vy
ro Genriko, mirusio prieš metus 
laiko, kurio paminklas buvo pa
šventintas tik š. m. birželio 18 d. 
Religines apeigas atliko kan. V. 
Zakarauskas. Sugiedota Marija, 
Marija, himnas, perskaitytas P. 
Orintaitės laiškas, ant nuleisto 
karsto sauja Lietuvos žemės ir gė
lės, gėlės. Ir išdygo naujas kapas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
ir nustojome pasišventusios litu
anistės mokytojos. 

Laidotuvėse dalyvavo daugybė 
žmonių, jų tarpe daug mokyto
jų ir buvę švietimo tarybos pirm. 
J. Kavaliūnas ir St Rudys. 

Laidotuvių dalyviai gedulin
giems pietums buvo pakviesti į 
Tautinius namus. 

Juozas Masilionis 

PUIKUS BOTŲ ASILAS 

Garsusis XVIII a. vokiečių fi
zikas V. Lichtenbergas turėjo 
labai dideles ausis. Kartą vie
nas iš jo pažįstamų netaktiškai 
nusistebėjo: 

— Profesoriau, kokios didelės 
jūsų ausys. 

— Tai, — ramiai sutiko LJch
tenbergas, — bet tik išsivaiz
duokite: jei prie mano ausų 
būtų galima pridėti jūsų sme
genis, koks puikus būtų asilas! 

J*. 

ŽEMĖS GELMIŲ HIPOTEZES 
XIX šimtmečio vidury moksli

ninkai geologai labai susidomėjo 
žemes gelmėmis Ir joje esamais 
mineralais bei nafta. Taigi jau se
niai geologai patyrė, kad, kasantis 
žemėn gilyn, kas 33 metrai tempe
ratūra pakyla VC, Vadinasi, nusta
tė, kad žemės vidus, kitaip tariant, 
pats to vidaus centras, turi būti 
nepaprastai karštas, nes iki jo yra 
apie 6.000 kilometrų. Jų nuomone, 
toje gilumoje temperatūra turėtų 
siekti apie 140,000*0. Taigi tokia
me karštyje, be abejo, turėtų iš
tirpti visi metalai ir mineralai bei 
{vairios kitos medžiagos. Iš to 
anuomet kai kurie mokslininkai 
padarė išvadą, kad žemės vidus 
yra skystas. Tačiau kiek vėliau 
bttvo tyrėjų pastebėta ir nustaty
ta, kad temperatūra vienu laipsniu 
kyla tolygiai tik iki tam tikro gi
lumo, vėliau ji imanti kristi. Pa
vyzdžiui, Meksikoje, beieškant naf
tos ar kitokių žemes turtų, buvo 
išgręžtas arti 9 kilometrų gilumo 
šulinys. 

Tokiame gylyje temperatūra tu-
tėjo siekti, pagal ankstesnį moksli
ninkų apskaičiavimą, apie 180*C. o 
U tikrųjų buvo žymiai žemesnė 
temperatūra. 

MokslmfaiV** T. V. įrodinėjo, 
kad kylant spaudimui, kyla ir tir
pimo temperatūra. Jei, pavyzdžiui. 
švinas be spaudimo tirpsta prie 
200*C. tai spaudžiant jį 100 atmos
ferų) jo tirpimo temperatūra pakils 
iki 300*C. Ir žemės viduje spaudi
mas nepaprastai didelis ir to spau
dimo, esą, negali nugalėti jokia 
temperatūra; vadinasi, pagal jo 
nuomone, žemės vidus yra kietas 
Toliau Sis mokslininkas sako. kad 
jeigu žemės vidus būtų skystas, 
tai įtakos turėtų saulė ir mėnulis, 
šių planetų pritraukiamoji jėga 
sukeltų žemės viduje potvynius ir 
atoslūgius, nuo ko imtų banguoti 

pluta (litosfera), o seismo

grafai — tokie labai jautrūs apa
ratai, kurie, pastatyti ant žemės, 
užrašo litosferos bangavimą — tą 
bangavimą jie užregistruotų. Viso 
to nėra, pasak mokslininko, žemes 
vidus yra ne skysto arba dujinio, 
bet kieto pavidalo. 

Tačiau trečioji hipotezė, norinti 
įrodyti, kad žemės vidus dujų pa
vidalo, sako: kiekviena medžia
ga prie tam tikros kritiškos tem
peratūros jokiu spaudimu negali
ma paversti iš dujų į skysčius. Že
mės vidaus temperatūra yra aukš
tesnė už visas mums žinomas tem
peratūras, dėl to žemės vidus tu
ri būti dujų pavidalo. Tos dujos 

nepaprastai didelio litosferos (že
mės plutos) spaudimo įtakoje yra 
tapusios stangriomis ir labai ski
riasi nuo mums žinomų žemėje du
jų ir savo drebėjimu duoda kieto 
kūno įspūdį. Dujinis žemės bran
duolys yra apsuptas sluoksniu 
skysčių. Tas skystis juo arčiau 
prie dujų, tuo yra skystesnis, ir at
virkščiai — kuo lolian, tuo tirštes
nis. Gi viršutinė to skysčio dalis 
yra klampi ir tiršta. Ji vadinasi 
magna. O magną jau dengia kieto
ji žemės pluta — litosfera, šią hhi-
ris ir Riteris. 

švedų mokslininkas Archenijus. 
potezę itin palaikė vokiečių buvu
sieji geofizikai: Geprkas, Gounte-
visai pritardamas šiai teorijai, ap
skaičiavo, kad žemės rutulio 95% 
sudaro dujos, 4% — skysčiai ir tik 
1% kieta žemės pluta. Skaičiais 
toks spindulio padalinimas atrodo 
taip: dujos sudaro žemės rutulio 
5.700 km, skysčiai — 240 km, o 
kietoji žemes pluta, litosfera, t. y. 
toji ant kurios pasaulio žmonija 
gyvena ir dirba yra tik 60 km. Ta
čiau ir tą 60 km žmogui persikasti 
tu technika ir dideliais žingsniais 
netaip greit pavyks, nors šiuo me-
žengia pirmyn. Mštons 

A. t A. ELENAI SONGINIENEI 
mirus, dukterį RIGINJį ir žentą IX0N$ RASLA-
VIČIUS, ANŪKUS ir kitus gimines nuoširdžiai 
ūžiančiame. 

Yailokafciu ir JamiHu šeimos 
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I Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje i 
§ JONAS NARBUTAS | 

1 Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 | 
§ m., 432 pusi Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- | 
! telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- j 

s džiagos ir daugybė nuotraukų. E 

H Užsakymus siusti: * = 
| "Draugas", 4645 W. 6Srd SL, Chicago, HL 60629. | 
E ūlinojaus gyventojai prideda eoctrm 45 e t taksų. = 
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SUDIEV! 
ELENAI KAŠINSKAITEI SONGINIENEI 

Kuklioji'mano Bičiule, 
Tu mano ištikimoji 
ETentute miela! 
— Galop pailso Tavo žingsniai 
lietuviškos kultūros giją uoliai verpiant, 
o nuo Šiandien jau — 
prakilnaus poilsio buitis amžinybių žiburiuos... 
Ak* būta ten jaunystėj — 

paSešuęių šilai, Žaliosios medynų vešlumą, 
Sūduvos javų, derlingos ertmės!.. 

Tu mėgai mokslo Šaltinių gaivą, 
gerą knygą ir gražų kūrybos žodį, 
O mūsų jaunimo Širdin išminties grūdą diegei: 

Kad dvasios veržlumu brandintųsi, 
kad pamiltų savos kultūros lobynus. 

Taurių darbų didžiai prasmingas kraitis — 
niekad nedyląs paminklas Tavo vardui... 
Su meUe, su padėka išlydim Šiandien į Anapus, 
bet mums lieka džiaugsmo dovana, 
kad pazinom Tave, kad turėjom savo draugystėj. 

Sudiev ištikimos širdies Drauguže! 
Tekvepės Tau ir ten vasarų sodai, 
kaip tolimoj tėviškėj — Kapsų spalvingoj žydrumoj! 

Sudiev! 

PETRONĖLĖ ORINT AITE 
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Brangiai draugijos narei 

A. t A. ELENAI SONGINIENEI 
minu, dukrai REGBIAI ir žentui LEONUI RASLA-
VIČIAMS ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Mielai biruuninkei, pedagogei ir visuomenininkai 

A t A. ELENAI SONGINIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, širdies skausmo prislėgtą 
jos dukrą REGINA žentą LEONĄ RASLAVIČIŲ, vai
kaičius, brolius, seseris ir kirus gimines nuošir
džiai užjaučiame. 

V. ir E. Diminskiai K Ir K. Ltknlckal 
J. ir L Gaižučiai J. Litvinas 
K. ir 0, Juskaičiai J. ir K. Yilučiai 

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 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. t A. GEDIMINUI RUKŠĖNUI, 
Los Angeles Lietuvių Fondi iždininkui, mirus, 
jo žmonai JANINAI ir GIMINĖMS reiškiame šir
dingiausią užuojautą. 

Lietuviu Fondo Valdyba ir Taryba 

Mylimam vyrai 

A. t A. ANTANUI BALČIŪNUI miros, 
jo žmonai MARGARITAI, mielai draugijos narei, ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

Mažeika & Evans 

: + : 

r A. A. 

OLGA JAKUBENIENĖ 
Gyveno 6506 S. Artesian Avenue, Chicago, IUinoia. 
Mirė liepos 30 d., 1978, 12 vai. dieną, sulaukus 64 m. ami. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnai Leonas ir Vitoli-

das Katlauskai su Šeimomis Brazilijoje, svaine Halina ir kun, 
Povilas Diliai ir šeima. 

Velionė buvo našlė kompozitoriaus a. a. Vlado Jakubeno. 
Kūnas bus pašarvotas treč.. 5 vai. vak, Mažeikos-Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue. 
Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 7-tą vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 4 d. B koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Giminės 
Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs Tel. 737-8600. 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

S Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., Ch i cago 
1 4 1 0 So. 50 th Av. , C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LAGK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrRinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Soutluvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X V-oetos Dainų šventės fil
mas buvo parodytas pereitą 
sekmadienį, Lietuvių televizijos 
programos metu. Nors filmas 
techniškai ir nebuvo visiškai to
bulas, tačiau parodė, kad dainų 
šventė buvo labai graži ir įspū
dinga. 

X šv. Kryžiaus ligoninės rė-x Izabelė (Kovaitė) ir Juo-
Laučkai yra atvykę į Chi- mėjai yra išpuošę ligoninės sie-

cagą pas savo dukrą ir žentą' nas originaliais paveikslais, 
Pranute ir A. Domanskius, o ; gautais iš Europos, Meksikos, 
taip pat aplankyti ir kitus pa- Californijos ir kt. Kai kuriuos 
žįstamus ir artimuosius. Apsis- į paveikslus parduodamos jos li-
toję pas dr. A. ir V. Domans-
kius. Šia proga visa šeima — 
Izabelė ir Juozas Laučkai, Pra
nutė Domanskienė ir Izabelė 
Laučkaitė aplankė "Draugo" 

goninei yra uždirbusios nemažą 
sumą pinigų, už kuriuos daro
mi nauji modernus medicininiai 
įrengimai. 

x Kun. Petras M. Urbaitis, 

STIPRIAU ORGANIZUOKIME 
VIKTORO PETKAUS 

GELBĖJIME 
Per radiją skelbiamos žinios 

apie A. ščaranskio iškeitimą į 
Vakaruose laikomą kaliną, ku
riuo Maskva yra suinteresuota. 
Labai svarbu, kad tuose pasikei 
timuose kalinamaisiais nebūtų 
aplenktas ir Viktoras Petkus, 
iš visų trijų nuteistųjų gavęs 
sunkiausią bausmę. Turime kuo 
daugiau siųsti Washingtono 
žmonėms laiškų ir telegramų 

Z#%$*» \ TV 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 

2WM GŽD Ūf£ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chioagos skyriaus 

S306 W. 65th Plaee, Oiicago, IL 60029 

MANO LIETUVIŠKOS 
ATOSTOGOS 

verį ir pakartojo įsakymą. Ta
da Petras pakluso ir jo šunys 
susigrūdo į užpakalinę sėdynę. 
Šunys keistai aptilo. Petras už-

redakciją, ypač ilgiau pasikalbę- j t ,u v ę s Kinijos misionierius, da-
jo su savo artimu draugu "Lai- j b a r besidarbuojąs tarp Brazili-
vo". redaktorium kun. Juozu i ^ lietuvių, buvo nuvykęs į Lie-
Vašku. Jie dar pabus Chicagoje j t u v i ų dienas ir kaip delegatas į 
iki ateinančios savaitės pra-1 P L B seimą Toronte, o šhio me-

tuo reikalu, kad ir JAV valsty-1 
bes atstovai prisidėtų prie V. Atrodo, kad vasaros atosto-
Petkaus gelbėjimo. Amerikos gu. metu vyksiu į lietuvišką sto-, u < j d ė ^ ^ ^^^^^ m a š i 
Lietuvių Tarybos būstinėje vykią, kur galėsiu daug kalbėti į ^ ^ *̂ H ^* 
(2606 W. 63 St, Chicago, HL, lietuviškai. Skaitysiu "Draugo" 
60629, tel. 778-6900) galima vaikų syrių ir lietuviškas kny-
gauti reikalingų pavyzdžių ir gas. 
adresų. Praeitą vasarą buvome nuvy-

džios. J. Laučka yra neseniai 
grįžęs iš Muencheno, Vokietijos, 
kur jis vadovavo Radio Liberty 
lietuviškai daliai. Dabar gyvena 
prie Washington, D. C. 

x A. a. Zigmas Butkus liepos 
23 d. mirė Tauragėje, ok. Lietu
voje, sulaukęs tik 48 m 
žiaus ir palikdamas 
tris dukteris ir senutę 89 m. 
amžiaus motiną. Chicagoje gy
vena jo vienintelė sesuo dr. Ju
lija Smilgienė. Kitas jos brolis 
— a. a. kun. Alfonsas Butkus 
mirė lygiai prieš dešimtį metų 
Vak Vokietijoje. Dr. J. Smilgie-
nei ir jos šeimai nuoširdi užuo
jauta. 

X Vida Šifienė, "Draugo" 
rinkėja, išėjo porai savaičių 
atostogų. Į darbą grįš rugpiū
čio vidurį. 

X Andrius Nekus, gyv. Be-
verly Shores, Ind., šių metų pa
vasarį baigė universitetą, o lie
pos 15 d. sukūrė šeimą. Vestu
vių vaišės įvyko Kankakee 
Country klube dalyvaujant ke
liems šimtams svečių. Moterys
tę palaimino du kunigai — iš 
jaunosios ir jaunojo parapijų. 
Jaunoji Ona šiais metais taip 
pat baigė universitetą ir yra 
mokytoja. Jos tėvas yra Gene
ral Food kompanijos viceprez. 
Andriaus tėvai Irena ir inž. Le
onas Nekai yra aktyvūs visuo
menės veikėjai, kurie prisideda 
prie visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo. 

X Aldona Dulaitienė, Royal 
Oak, Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo didesnę auką. 
Dėkui. 

X Emily Radz, Chicago, 111. 
aukojo 5 dolerius. Ačiū. 

X Aukomis savo dienraštį pa
rėmė: 3 dol. — Rob Mingėla; 
po du dol. — J. Mikulis, St. 
Gencevičienė. Karolis Kubaitis, 
Aleksandra ESčvaz, S, Dovidaus-
kas. -Visiems maloniai dėkoja
me. 

x A. a. pulkininko Juozo 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

MERAS — SPORTININKAS 

Chicagos meras Bilandic 
mėgsta žaisti tenisą ir mėgsta 
bėgioti. Jis paskelbė, kad nuo 

tu lankosi Chicagoje. Jis jau 
aplankęs keletą lietuvių koloni
jų, o Chicagoje ir apylinkėse no
ri aplankyti savo gimines ir pa
žįstamus. Sustojęs pas P. Va
laitį (tel. PR 8-2126). Šia pro
ga jis aplankė "Draugo" redak- j rugsėjo 9 diki spalio 1 d. Chi 

am" ei ją, painformavo apie Bratili-' 
žmoną, j o s lietuvių veiklą, įteikė espe

ranto kalba knyga "La Libro 
de la Amo", kuri dedikuota 
jam. kaip žymiam esperantinin
kui. Įdėta ir jo nuotrauka. 

X Dalia Vindašiūtė tarp kitų 
dvidešimt dviejų yra priimta į 
Šv. Kryžiaus ligoninę tarnybai, 

kę į Bostoną, kur su seneliais 
kalbėjau vien lietuviškai, šiais 
metais mes ten negalėsime nu
važiuoti. 

Vasaros metu iš plokštelių 
klausysime lietuviškų dainų ir 
muzikos. 

Melisa Bucelevičhltė, 6-tas sk. 
Melrose Parko Ht. m-la 

MANO ATOSTOGOS 

eagoje bus teniso varžybų tur-Į Aš skridau į Lietuvą su savo 
nyrąs. { mama. Kai mes nuskridome į 
140 MIL. DOL. KOLEGIJOMS,VU?*' 9**Wm. " N e r i n ^ " 

viešbutyje. Mes taip pat važia
vome į Palangą, Uteną, Drus-

Su savo i 
Chicagos miesto kolegijų ta

ryba priėmė 140.9 mil. dol. biu
džetą ateinantiems m. metams. 
Biudžetas padidėjęs 5.4 mil. 
dol. Keliami atlyginimai admi-

noje 
Šoferis nuvairavo m ^ n ą į 

Petrui nepažįstamą apylinkę ir 
pasuko į šalutinę gatvelę. 

Vyras prabilo ir klausė: 
— Kas tu būsi, kai užaugsi, 

Petrai? 
Vieną minutę Petras iš nuos

tabos beveik nualpo. 
— Kaip jūs mane pažįstate? 

— jis paklausė, bet žmogus tik 
pakartojo klausimą. Petras iš-
mikčiojo: 

— Sp-sporrrtininkas! — ir 
laukė, kas toliau bus. 

Vyras paklausė: 
— Ar žinai, kaip tuo padėsi 

žmonijai? — Neleisdamas ber
niukui atsakvti, iis tęsė toliau: 

— Tokio -na su
lyginti su... ~^gęs sa-

kuriai šiuo metu ji ruošiasi, at- t nistracijos, raštinės ir kitiems 
likdama specialų apmokymą. ! tarnautojams, bet dėstytojai 

negauna algų padidinimo. 
URVE {STRIGO MOTERIS 

Hattie Griffku 46 m. moteris, 
įstrigusi galva žemyn į urvą, 
buvo išgelbėta tik po 9 valan
dų. Jos šuo buvo išsikasęs 5 pė 
du urvą po kaimynų garažu, 
7140 So. Champlain, Chicagoje. 
Kalė ten atsivedė suniukus. Vė 
liau kalė išsinešė visus šuniu
kus, bet vienas pasiliko urve.. 
Ta moteris lindo šuniuko iš
traukti ir taip įstrigo, kad pati 
negalėjo išlįsti. Po ilgesnio lai
ko kaimynai, išgirdę jos duslų 

į riksmą, pašaukė policiją. Ji bu
vo ištraukta ir patikrinimui 
nugaoenta į Jackson Parko li
goninę, iš kur ją greitai palei
do. 

PAGAL TELEVIZIJA 
Areštuoti keturi 16 metų jau

nuoliai, kurie, žiūrėdami televi 
zijos programą, gavo mintį, 

kininkus ir Užpalius. a u s a v o . ^ ^ ^ ^ j . ^ i r p a r o . 
pusbroliu aš maudžiaus Šešupė-j d ė į ^ "Ak^gatvis" 
je. Buvo labai šilta. Kai buvome' 
Palangoje, aš radau gintaro 
prie Baltijos juros. 

Dešimtą dieną mes skridome 
atgal į Torontą. 

Jonas Gelažifinas. 
Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinys. Kanada 

("Mūsų pasaulis") 

šakių, kad pasidarytų dūmų. 
Kibire užsiliepsnojo. Ji išsigan
do, kad palapinė neuždegtų, 
tai griebė kibirą ir išmetė. 

Griebdama karštą kibirą, nu
sidegino rankas. Iš skausmo 
pradėjo bėgti ir rėkti. Bebėgda
ma užbėgo ant užgesusio laužo 
tebekarstu anglių ir nusidegino 
kojas... 

Po kelių dienų pavyko širšes 
išvyti 

Jonas Eringis, VI kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

JEI Aš BŪČIAU 
AMERIKOS PREZIDENTU... 

... Aš numirčiau... Ne, ne, aš 
nenorėčiau numirti. Aš žinočiau, 
kad tai labai svarbios pareigos. 
Pirmiausia, aš pasirinkčiau ge
rus patarėjus. Aš važiuočiau po 
visą kraštą. Aš žiūrėčiau, kaip 
žmonės gyvena, kokia tvarka. 
Aš žiūrėčiau, kad visi miestų 
burmistrai gerai viską tvarkytų, 
kad spalvoti žmonės tvarkingai 
gyventų. 

Visas tautas vienodai gerb
čiau. Aš padėčiau Lietuvai. Aš Paskiau jis berniukui paaiški

no, kad labiau reikia daktarų, .. . _ ,. . _ _ 
mokytojų, mokslininkų ir kitų; Padaryčiau, kad hetuvian^bu. 
mokytų žmonių. 

Tada jis Petrą parvežė namo 
tų daug lengviau. Jei galėčiau, 
aš padėčiau kitoms tautoms. 

ir "paleido apstulbusi berniuką, \ Af priiiurtfian, Jcad _Amerika 

Dail. RingaUė noyoaltč-Zotovteoe 
prie savo meno kūrinių. Jos paroda 
rengiama šį setanadienį Beverly 
Shores. Ind., Mildažių rezidencijoj. 

x Povilas Norvilas, JAV LB 
Marąuette Parko apylinkės val
dybos iždininkas, paėmė "Drau-'' kaip įsilaužti į automobilių par 
go" banketui stalą — dešimt; davimo įstaigą, ir įsilaužę pavo 
bilietų. Banketas, kaip jau žino- j gė 5 automobilius iš Seltzer 
ma, bus rugsėjo 16 d. Jaunimo | Pontiac Inc., 5301 W. Irving 
centre. Kviečiamos ir kitos or- i Park Rd. Pavogtų automobilių 
ganizacijos pasirūpinti "Drau- j vertė 50,000 dol. Jaunuoliai pa-
go" spaudos parėmimu ir paim
ti bent po vieną stalą. Bilietus 

Piešė Rasa Dudenaicė, Marąuette 
Parko ttt m-los mokinė. 

KEISTA PAMOKA 

Petras nemėgo mokytis, bet 
jam labai patiko sportuoti. 

lyg niekur nieko. 
Apie šį neįprastą epizodą, 

Petras niekam nepasakojo, bet 
jis jam paliko gilų įspūdi. 

Dabar jis atidžiai mokosi 
Nors dar vis mėgsta sportuoti, 
bet neleidžia tam dominuoti jo 
gyvenimą. 

Raimondas Kirštrinas, 
Rochesterio lit. m-los mokinys 

("Plunksna") 

FLORIDOJE 
Atostogų meta mes važiavo

me į 'Disney World". Mes ap
sistojome "Cbntemporary" vieš
butyje. Buvo labai smagu. Mes 

būtų geriausias kraštas visame 
pasaulyje. 

Tauras Bublys, 
Clevelando šv. Kazimiero lit 
mok. 6 skyr. mokinys 

bilį-Išvažinėjome per tas dvi 
dienas visą Mani salą. Buvo la
bai lengva paklysti, nes ne vi
sose kryžkelėse buvo užrašyti 
pavadinimai. Tą dieną aplankė
me 'U.S.S. Arizona Memorial"* 
Ten buvo nuskendęs karo laivas, 
a ant jo pastatytas paminklas, 
ir užrašyti visų žuvusių vardai. 
Buvo labai įdomu pamatyti. Tą 
pačią dieną dar aplankėme 
"Primo" alaus bravorą. Ten da
vė vaikams 'coke ir chips". Su
augę gavo alaus išgerti. Po to 
aprodė visą bravorą ir paaiški
no, kaip daro alų... 

Grįždami namo, sustojome 
trims dienoms Los Angeles. Ki
tą dieną nuvažiavome į "Magic 
Mountain". 

Sugrįžę į Montrealį, turėjome 
daug ką pasakoti apie gražiau
sią pasaulio vietą — Havajus. 

Jenas ValiuMs, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 
Kanada. ("Liepsna") 

GERA BCTI ŪKTU Vili -
LIETUVAITE, NES -

... Smagu tautinius šokius šok
ti, lietuviškas dainas dainuoti 
ir kanklėmis groti. 

Kristina Kampytė, 4 sk. 
... Galiu rašyti rašinėlius ang

liškoje mokykloje apie tuos da
lykus, kurių niekas kitas neži
no. 

Matas Rurdett, spec. klasė 

galima įsigyti "Draugo" admi
nistracijoje. 

x Bronius Ginčauskas yra 
JAV LB East Chicagos, Ind, 

Tumo vienerių metų mirties su- valdybos pirmininkas ir, pasi-
kakčiai paminėti Šv. Mišios už traukus keliems valdybos na-
Jo sielą bus atnašaujamos sek- riams, apygardos valdybos pri-
madienį. rugpiūčio 6 dieną, 11 tarimu jis gali kooptuoti naujus 
valandą Tėvų Jėzuitų koplycio- narius į valdybą, kol bus išrink-
je. Giminės, draugai ir pažįsta- ta valdyba visuotiniam susirin-
mi maloniai prašomi pamaldose kime. Bendruomenės darbas te
dalyvauti, siamas, renkamas solidarumo 

žmona ir dukros su šeimomis mokestis, rūpinamasi Vasario 
(pr.) 16 gimnazijos rėmimu ir k t 

Pranešame visiems Chica-
skautams-tėms, vykstan-

sisakė, kad televizijos filmas 
"Police S tory paskatino tą va 
gystę įvykdyti. 

x Czeslaw Milosz ir Tomas * 
Venclova apie "Vilnių kaip dva- ! *°* 
siriio gyvenimo formą" kalbės | t i e m s * • * • * Tautinę stovyk-
dvidešimt penktajam Santaros- \ laj kad _ lovelė* _ir_ čiuHmai turi 

būti pristatyti į Jaunimo cent 
rą laiku — antradienį, rugpiū
čio 8 d., tarp 7-9 vai. vak. 

x Kazys Tautkus, Melrose 

šviesos suvažiavime rugsėjo 
7-10 d. d. Tabor Farm, Sodus, 
Mkh. (pr.) 

X JAV LB New Jersey apy
gardos Tautinių šokiu grupės 
"LIEPSNOS" nariai Lietuvių 
Fondui paaukojo $33.00. Pati 
Apygardos valdyba pridėjo 
$67.00. Tuo būdu "Liepsna" ta
po LF pilnateisiu nariu. 'Lieps- grąžindama visą seniau 
nos" vadovė yra Birutė Vaičiū- paramą, ATEITININKŲ 
naitė, apygardos pirm. Kazys POS FONDUI pridėjo 
Jankūnas, iždininkas Antanas auką 

Park., UI., "Draugo" ir kitų 
laikraščių bendradarbis, atnau
jindamas prenumeratą atsiuntė 
auką. Dėkojame. 

x DAINA E. KOJELYTĖ, 

ŽUVUSIU ŠEIMOMS 
Pontiac kalėjimo maište žu

vusių sargybinių šeimos, be ki
tų įnašų, gaus po 50,000 dol. iš 
Illinois valstijos iždo. 

LAIVININKU KYŠIAI 

Federalinis advokatas Th. P. 

Nors kartais ir viliojo pagunda į ^ v a ^ v o ^ į ^ ^ 
praleisti į m o k a s jis a t s i s p i r - ^ ^ d o m „ ^ U b i a u s i a i 

davo godamas kad tai ^ " p a t i k o "Space Mountain", "The 
singa. Tačiau, kai tik sučirkš- i H a 1 m t e d H o u s e » ^ ^ ^ 
davo mokyklos varpelis duoda- ^ ^ ^ ^ 
mas žinią, kad * u laikas eiti: jg t e n ^ y^^me į "Sea 
namo, Petras bėgdavo sportuo- W o r l d „ ^ ttJohn R K e M f i d ^ 
ti su draugais. i g ^ ^ o ^ ^ ^ 

Kartą, fcizdamas krepšinį, u s . ' M a f l ^ ^ ^ m a n o ^ 
užmiršo, kiek laiko buvo ir ui- \ t o e o g 
truko ilgiau, negu buvo leista. ^*^# 

Parėjęs namo įkiūtino pro var
telius ir tik "Am-am-am!", ap-

Algis Cesonis, 
Vinco Krėvės lit. m-los moki
nys. Philadelphia. "Malūnas" 

KARŠTOS ŠIRŠtS 
Kai mano mama buvo apie 15 

metų, ji gyveno Vokietijoje. 

Sullivan pradėjo tyrinėti fak-! į gatvę, pradėjo organizuoti šu 
tus, kad laivelių savininkai Chi 
eagoje turi mokėti kyšius, kad 
galėtų pastatyti savo laivus 
sportiniuose uostuose. 

NUTEIS* POLITIKĄ 

Buvęs demokratų kandidatas 
į kongresą Robert Klepak Chi
cagoje nuteistas kalėti 2V2 m. 
už bandymą parduoti vogtus 
JAV paskolos bonus 200,000 
dol. vertės. 

lojo jį trys šunes: Pipas, Tro-
leivė jas ir Moneta. Nustebęs, | 
kad jie paleisti ir nusivylęs, 
kad jį išdavė, jau spartesniu 
žingsniu įėjo j namus, kurių du
rys buvo atrakintos, šūktelėjo Kartą nuvažiavo į skautų sto-
mamai, bet niekas neatsiliepė, vykią, šitoje stovykloje palapi-
Nuogąstaudamas Petras pro °es buvo pastatytos pagal griei 
užpakalines duris išėjo į kiemą,; tą planą. Pasitaikė, kad mamos 
bet ir ten nieko nerado. Išėjęs palapinėje buvo širšių lizdas. Ji 

j norėjo išardyti tą palapinę ir ki
nelius. Tuo metu privažiavo ma-1 tur pastatyti, bet vadovės ne
šina ir žmogus pro langą įsakė: leido.. Vadovės liepė širšes iš-

— Lipk vidun! | smilkyti. 
Petras nepakluso ir norėjo Ji atsinešė kibirą su karšto-

bėgti šaukti pagalbos, šoferis , mis anglimis nuo laužo, įnešė tą 
išsitraukė aukšto kalibro revol-į kibirą į palapinę ir idėjo eglė-

X "Dainavos" ansamblis Chi
cagoje yra numatęs ateinančių 
metų kovo 31 - balandžio 1 die
nomis Marijos aukšt mokyklos 

gautą salėje pastatyti scenoje naują 
SAL- muzikinę dramą "Emilija Pla-

Žymią I terytė". Pastatymui jau pra-
Labai ačiū. Būtų gražu, dedama ruoštis 

Pocius Dauguma "Liepsnos" kad savanoriškai atsilieptų tie, I x Petras Kndukis, žinomas 
šokėjų yra aukštesniosios mo- i kurie yra gavę paramą, bet ad- j klevelandiškis, atnaujindamas 
kyklos mokiniai, kurių 17 ir pa- į resams pasikeitus, jie nebepa- į prenumeratą atsiuntė .ir auką 
aukojo minimą sumą. (pr.), siekiami. (pr.) |A£HL i 

Prie trispalvės vėliavos 
Piešė Viktorija Majorovaitė, deveteado Sv. Kazimiero lit. m-los mokinė 

MOČIUTEI PATIKO 
Velykų atostogų metu aš da

žiau velykinius margučius mo
čiutės krepšeliui. Mano nudažy
ti kiaušiniai negalėtų laimėti 
premijos, bet močiutei jie labai 
patiko. Man atrodo, kad todėl 
Velykų kiškis buvo man toks 
geras. 

Paulius Vitkus 

PARKE SMAGU 
Atostogų metu, aš kiekvieną 

dieną dviračiu važiavau į par
ką. Parke susirinkdavome beis
bolo žaisti. Man labai patinka 
beisbolas. Norint gerai žaisti, 
reikia su draugais kiekvieną 
dieną praktikuotis. Mes laimė
jom žaidimą prieš kitą koman
dą. Mums buvo labai smagu. 

Vaidas Paulis 

... Einam į Kaziuko muges. 
PauKus Talla^Kelpsa, 5 sk. 

... Aš galiu lietuviškas knygas 
skaityti. 

Vffija Vedegytė. 5 sk. 
Lietuva yra garbingas 

kraštas. 
Saulius PUMUSIIIU, 5 sk. 

...Lietuva yra gražus kraš
tas. 

Vija Bubrytė, 5 sk. 
... Aš galiu išmokti dvi kal

bas, man yra lengviau angliško
je mokykloje. 

Gytis Barzdukas, 7 ak 
... Mokame kitą kalbą, turi

me gražius papročius. 
Arūnas Apanavičius* 7ak. 

... Yra mokyklos, kuriose ga
lima išmokti lietuvių kalbą. 

Julius PaHaas, 7 sk 
... Aš susipažįstu su dauge

liu naujų draugų lietuviškoje 
Abu Dariaus - Girėno lit m-los stovykloje ir mokykloje. 

PMe Dane KaivmJtyte; Marąuette Parko Ht. m-tos « ak mok M 

3 sk. mokiniai. 
VASAROS ATOSTOGŲ 

ĮSPŪDŽIAI 
Vasaros atostogų metu, man 

geriausiai patiko kelionė į Ha
vajus. Mes išskridom iš Dorval 
8:30 vai. ryto. Skridome 12 va
landų. Turėjome persėsti Los 
Angeles į kitą lėktuvą. Išbuvo
me Havajuos dvi savaites. Ten 
būdami daugiausia laiko pralei
dome besidegindami saulėje. 

Matėm daug Hawajų pasiro
dymų. Aplankėme Polinezijos 
kultūros centrą. Ten išgirdome 
jų dainas ir pamatėme kultūrą 
kitų tautelių. 

Porai dienų turėjome automo-

Edas Čepulis, 8 ak. 
... Gali kalbėti, o kiti žmonės 

nežinos, ką tu sakai. 
Joaas Janavičius, 8 ak. 

... Yra daug gerų užsiėmimų: 
skautai, Čiurlionio ansamblis. 
mokyklos orkestras ir t t 

Jonas Munofia, 8 ak. 
... Mes turime daug geresnių 

dalykų, negu amerikonai, pvz.: 
medžio drožinių. 

Antaną KHys, 8 ak. 
.„ Važiuoju šokti "Grandinė

lės" grupėj. 
Andrė Pnškorintė, 8 sk 

...Mokant dvi kalbas, bus 
daug geriau ateityje. 

Vffija Ramtaatte, 9 ak. 
(Clevelando lit mokykla) 

' 
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