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MOŠŲ KALINIAI 
KGB galingesnė už Brežnevą 

Nijolės dabartis: 
Sovietiniai muitininkai ir to

liau apiplėšinėja Nijolės Sadū
naitės benderoles ir siuntinėlius. 
Daug siuntinių grąžinama siun
tėjams atgal. 

"Nežinau, kodėl Jūs ne viską 
gaunate, ką aš Jums siunčiu?" 
— klausia laiške Fr. Hieroni-
mus iš Izraelio. "Siunčiau jums 
dvi kepures, bet viskas grįžo 
atgal". 

Medicinos mokslų daktaras 
W. Barenberg iš VFR siuntinė
lyje įdėjo sūrio. Vietoje sūrio 
muitininkai įkišo aktą, kad sūrį 
sudegino! 

Filosofijos ir teologijos moks
lų daktarė Lilly Zarncke iš 
VFR siuntė pieno miltelių, — 
muitininkai įdėjo aktą, kad pie
ną sudegino! Nijolė rašo: "Už
draustų" maisto produktų sąra
šas vis ilgėja. Neseniai 3-se 
banderolėse gavau medaus, o 
dabar jau medų konfiskuoja. 
Labai daug konfiskuoja man 
siunčiamų maisto produktų, daž
nai nėra konfiskacijos akto... 
Iš siuntinių išimamas siunčia
mų daiktų sąrašas, kad būtų pa
togiau vogti". 

Dalį banderolių muitininkai 
suniokoja. Nijolė rašė: "Atskri
do iš Austrijos banderolė: visa 
sudraskyta, kakava išbarstyta, 
banderolė nuteriota tarsi po 
bombardavimo". 

Už siunčiamus daiktus plėšia
mi nežmoniški muitai. Aina 
Borgstedt iš Švedijos siuntė Ni
jolei dirbtinos odos panešiotus 
kailinukus ir juos įkainavo 10 
švediškų kronų, o Nijolei už 
juos reikėjo sumokėti 100 rub. 
(650 švediškų kronų) muito! 

"Kas lieka nuo mano stalo, 
dalinu visiems polit. tremti
niams, nežiūrint jų tautybės. Jei 
bėdoje būtų ir tikrai blogos va
lios žmogus, aš pasidalinčiau ir 
su juo paskutiniu duonos kąs
niu, nes taip elgtis mums įsa
kė gerasis mūsų Mokytojas — 
Jėzus Kristus", rašo Nijolė iš 
Bogučianų. Sadūnaitės asmeni
niai poreikiai labai maži — be
veik viską išdalina ir išsiunti
nėja kenčiantiems. Tikriausiai 
dėl šios priežasties KGB muiti

ninkai taip apiplėšinėja Nijolės 
siuntinius ir banderoles. 

1979 m. birželio 22 d. Sadū-
naitė parašė Bogučanų raj. Vi
daus reikalų skyriaus viršinin
kui pareiškimą, kad atostogų 
metu rugpiūčio mėn. leistų jai 
nuvykti j Vilnių aplankyti arti
mųjų, liepos 4 d. vienas milici
jos darbuotojas Nijolei pranešė, 
kad atostogų metu jai važiuoti 
į Vilnių neleidžia ir ateityje ne
leis. Pagal tarybinius įstaty
mus visi tremtiniai turi teisę 10 
dienų pabūti savo tėvynėje. La
bai mane saugumiečiai pralinks
mino, — rašo Nijolė, — sakyda
mi, kad jei ir 10 m. tremties 
turėčiau, tai nė karto neleistų 
atostogų. Reiškia Lietuva gy
va! Saugumiečiai mūsų bijo! 

1978 m. gegužės 4—7 dieno
mis Leonidui Brežnevui lankin-
tis su oficialiu vizitu Vokietijos 
Federatyvinėje respublikoje, gru 
pė delegacijos narių susitiko su 
Brežnevu ir prašė jo, kad būtų 
peržiūrėta Nijolės Sadūnaitės 
byla. Prašė tarpininkauti, kad 
Nijolė būtų išleista iš tremties 
ir galėtų grįžti į Lietuvą. Ta
da Nijolei buvo dar likusi dviejų 
metų bausmė — tremtis į Sibi
rą. L. Brežnevas pažadėjo pa
tenkinti delegacijos narių pra
šymą, bet, grįžęs į Maskvą, savo 
pažado neištesėjo! Pasirodo, 
kad Maskvos KGB yra galinges
nė už patį L. Brežnevą! 

Nuotrupos iš Nijolės laišku: 
Nijolė savo laiškuose prisime

na lageryje paliktas bendro li
kimo drauges: Nadę Usojevą, 
Glafyrą Kuldyševą, Galią Sili-
vončik, Stefą Sabatūrą, Iriną 
Kircevną, Tatjaną Sokolovą, 
Oksanpovic Tatjaną Krasnovą ir 
daugelį kitų. "Nadė Usojevą — 
nuostabaus gerumo ir takto 
mergina (nuteista 7 m. griežto 
režimo ir 2 m. tremties). Labai 
gera ir kilni rusaitė — pravo
slavė. Mes su ja buvome kaip 
sesės, tik gaila, kad lageryje 
"atostogauti" jai beveik neleis
davo. Tikras stebuklas — iš 
kur pas trapią merginą tiek 
jėgų? 5 metai beveik be per

traukų — karceris ir griežto re
žimo kalėjimas — badas, šaltis 
ir patyčios. Štai kur didvyrė, 
prieš kurią net klauptis reikia! 
Tyli, rami, visada su šypsena ir 
malda lūpose. Niekada negir 
dėjau nekantrumo ar šiurkštes-
nio žodžio. Su šypsena eina j 
karcerį ir su šypsena sugrįžta. 
Išsekusi, pamėlusi, j žmogų ne
panaši, o šypsosi ne tik mums. 
bet ir savo budeliams! Jos pa
vyzdys mane iki ašarų jaudino 
ir jaudina. Būkite geri, para
šykite ir jūs jai retkarčiais 
Jai bus nors kiek atlyginta už 
nuolatinį brutalumą ir panieką. 
Dieve, kiek skausmo ir neteisy
bių šioje ašarų pakalnėje!" 

"Vartau a. a kun. Karolio 
Garucko laiškus, — rašo Nijo
lė, — tai brangios relikvijos. 
Jo šventos rankos lietė tuos la
pus, rašė kilnius žodžius, nešė į 
tolimą Sibirą savo širdies šili
mą, Kristaus žodžių šviesą, kil
nų paraginimą: "Tegul kiekvie
nas žmogus, kurį jūs sutiksite, 
nueina nuo jūsų geresnis. O kad 
jūs būtumėte lyg kryžkelės už
rašas, kuris kitiems, o ypač 
jaunoms širdims parodytų kelią 
į tikrąją laimę... Tegul nepri 
trūksta jums jėgų aukotis ii 
toliau, kol bus auka atbaigta, 
kaip Kristaus ant kryžiaus. Ta
da visas kančios gyvenimas at
rodys kaip sapnas, gal ir labai 
baisus, bet trumpas, palyginus 
su nesibaigiančia amžinybe". 

Nijolė rašo apie a. a. kun 
Petrą Raudą: "Visų gražiausias 
jo charakterio bruožas — mei 
lė žmogui, atlaidumas ir gilus 
tikėjimas. Niekada nepamiršiu 
jo paskutinių gyvenimo žemėje 
dienų. Kentėdamas didžiausius 
skausmus, atsisakė bet kokių 
vaistų skausmui sumažinti, at 
gailodamas už mūsų klystan
čius tautiečius. Buvo labai ra
mus ir giedras, o taip pat dėkin
gas už mažiausią patarnavimą. 
Nuostabaus jautrumo ir grožio 
žmogus! 

Atvažiavę draugai neišlaikė ir 
pradėjo verkti, o kanauninkas 
ramiai ir įtikinamai pasakė: 
"Neverkite, juk aš iškeliauju 
pas gerąjį Tėvą". 

Kiny rankos siekia 
R. Europą 

Paryžius. — L 
mis anksčiau buvv 
nų ir neišaiškintos 
tų europiečių sus 
nėse netoli operos 
nutraukti, bet pe 
mažiau pastebim? 
niausiai į "pigesi 

Esprit žinio-
dažnokai ki-
tautybės ry-

tikimai kavi-
rūmų nebuvo 
'kelti į kitą, 

vietą, daž
ęs'" kavines. 

Nuodingi kalakutai Lektuvy nelaimes 

Washingtonas. — Banąuet 
maisto kompanija sutiko sulai
kyti 2 milijonus dėžučių su ka
lakutų produktais. Pastebėta, 

\ kad maiste yra žalingo elemento, 
vadinamo dieldrin, kuris labora-

jtorijose tyriamiems gyvulėliams 
' kartais sukeldavo vėžį. 

Ne 10, bet 5 tūkstančiai 

Wasbingtonaa. — Pentagono 
žiniomis sovietai iš Afganista
no atitraukė ne 10,000, bet 5,-
000 karių. Atitraukė tik tuos, 
kurie nebuvo reikalingi, netiko 
vesti karą prieš partizanus. Tas 
pats ir su ginklais. Išvežė prieš 
lėktuvines raketas ir patran
kas. Ištraukimą tik spėjo iš
garsinti 

— Pietų Afrikos premjeras 
Pieter Botha paskelbė, kad vy
riausybė dės visas pastangas 
numalšinti juodųjų neramumus, 
kuriuos kursto revoliucijonieriai 
iš užsienių. 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 12:0 
balsais pasmerkė Pietų Afriką 
už jos kariuomenės dalinio įsi
veržimą į Angolą. Jeigu karių 
neatitrauks, grasina paskelbti 
diplomatinį ir ekonominį boiko
tą. Nuo balsavimo susilaikė 
Amerika. Britanija ir Prancū
zija 

Banį Sadr DUS 
nuverstas? 

Teheranas. — Ajatola Kho-
meini smarkiai kritikavo Irano 
prezidentą Bani Sadr ir grasi
no kreiptis į savo tautą, reika
lauti iš to posto jį atstatyti. 
Toks atsitikimas buvo pirmas 
po Bani Sadr išrinkimo prezi
dentu. 

Karščiai 

Dalias. — Rekordiniai karš
čiai kamuoja Texas valstiją. 
Nuo karščių jau mirė 8 žmo
nės. Dalias apylinkėj keturias 
dienas iš eilės temperatūra pa
siekė 113 laipsnių. 

Washingtonas. — Atstovų rū 
mai 308:19 balsais priėmė įs
tatymo projektą 1981 biudžete 
paskirti 97 mil. dolerių MX ra
ketai ir 3.1 mil. dol. nervinių 
dujų dirbtuvei pradėti statyti. 

Geriau karą pralaimėti 

Stuttgart, V. Vokietija. — 
Erwin Rommel, Stuttgarto mie
sto meras, sūnus žinome vo
kiečių generolo, vadinamo "Dy
kumų lape", pasakė: "Gaila, bet 
tai teisybė, kad geriau yra karą 
pralaimėti negu laimėti. Tokioj 
padėty dabar mes ir esame. 
Būtų buvę baisu, jei karą būtų 
laimėjęs Hitleris". 

Kiek kas uždirbo 

Washingtona&. — IRS žinio
mis, 2,092 amerikiečių šeimos 
1978 turėjo pajamų daugiau ne
gu 1 milijoną dolerių. 1977 to
kių buvo 1,776. Vidutiniškai 
kiekvienos šeimos pa m mos 
1978 metais buvo 14.508 dol.. 
37 proc. šeimų pajamų turėjo 
nuo 15 iki 100 tūkstančių dol.. 
16 proc. nuo 10 iki 15 tūkst. 
dol. 22 proc. nuo 5 iki 10 tūkst. 
dol, ir 24 proc. iki 5.000 dol 

kaip Etoile Park, Bergere ar 
kitur. Laikraštis sako, kad ki
nai su tais egzilais pasikeičia 
slaptažodžiu, susėda į laukiantį 
automobilį ir išvyksta į Fon-
tainebleau pusę. 

Tokijo. — Akiri laikraščio ži
niomis, kinai nemaža propagan-
dės medžiagos rusų kalba per
siunčia į sovietų teritoriją ba
lionais. Reikia tik laukti pa
lankaus vėjo. 

Greičiausiai kinų patarti pa
našiai elgiasi ir kai kurie egzi-
lai. Pastebėta, kad iš Lenkijos 
ar Čekoslovakijos pasienio ma
žais balionais pavėjui siunčia
mos kažkokios siuntos pasiekia 
Ukrainos teritorijos tolimąjį už
nugarį. Balionėliai paleidžiami 
sutemus, per naktį gan toli nu
keliauja ir įdomu, kad nustaty
tu laiku sprogsta. Tokiu būdu 
dienos metu jie nepastebimi. 
Tai esąs kinų išradimas, ir ge
rokai erzina sovietų saugumą. 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas praneša, kad 
Kenija sutinka duoti Amerikos 
laivynui ir aviacijai bazes. Ke
nijai bus atsilyginta ekonomine 
pagalba. 

— Vengrijoje buvo naujs par. 
lamento ir miestų valdybų rin
kimai. Iš 352 parlamento kan
didatų tik 16-koje rajonų buvo 
daugiau negu po vieną kandi
datą. 

Palermo, Italija. — Keleivi
nis lėktuvas iš Bolognos į Pa-
lormo nukrito jūroje, ir ma
noma žuvo visi 81 keliavusieji. 
Vakar buvo pranešta, kad prieš 
nukrisdamas lėktuvos sprogo. 

Tokijo — Sovietų oombone-
šis, žvalgybiniais tikslais skrai
dydamas Japonijos pakraščiais, 
nukrito į jūrą. Manoma, jog 
jame galėjo būti septyni kariai. 
Pora lavonų ištraukė japonų 
laivas Nemuro ir juos atidavė 
sovietų ambasadai. 

Prasidės derybos 
del Gibraltaro 

Madridas. — Ispanijos vy
riausybė sutiktų įstoti į NATO 
organizaciją, jei Europos Rinka 
paskubintų Ispanijos priėmimą 
ir jeigu būtų išspręstas gintas 
su Britanija dėl Gibraltaro. Bri
tanijos užsienio reikalų ministe-
ris lordas Carringtonas sutiko 
pradėti dėl Gibraltaro daybsa 
kurios prasidės liepos 1 d Is
panija įrodinėja, kad ji prurr^ 
Gibraltaro gyventojų norus, 
kaip buvo priimti Ispanijos 
baskų ir katalanų autonomijos 
reikalavimai-' Sakoma kad G-
t raitanti sugrįžus į Ispanijos 
teritoriją, britai toliau galėtų 
ten laikyti savo karinę bazę 
nes ir Ispanija ir Br.tanra bū*r, 
NATO narės 

Daug sunkiau Isparujai p-a-
tekti į Europos rinką, nes čia 
jau iškyla ekonominiai klausi
mai. Prancūzija bijo, kad ispa
nų ūkininkai nukonkuruos savo 
pigiomis kainomis prancūzus ir 
padarys jiems nuostolių. Ispa
nija paskelbė, kad jos įstojimo 
į NATO klausimas dabar yra 
Prancūzijos rankose, nes kitos 
Rinkos valstybės nesipriešina 
Ispanijos įstojimui 

Omaha. — 2emės ūkio dar
buotojai susirūpinę dirbamos 
žemės ploto mažėjimu. Apskai
čiuojama kad kiekvieną dieną 
12 kvadratinių mylių tinkamos 
žemės sėjai dingsta nesugrąži-

| namai. Jos vietoj išdygsta nauji 
miestai, fabrikai, tiesiami ke
liai. Labai nusiminti dar nėra 
pagrindo, kai nedirbamos že
mės rezervai sudaro 24 milijo
nus akrų. 

GALIMAS EGIPTO - LIBIJOS KARAS 
Beirutas. — Arabų diplomą-1 

tai vis dažniau kalba apie gali-; 
mą Libijos — Egipto susikirtimą. 
Birželio 22 Libijos vyriausybė su
šaukė Tripolyje draugiškų ara
bų vyriausybių pasitarimą, kuria 
me dalyvavo ir palestiniečiu Al 
Fatah partizanų grupė. Libijos 
Užsienio reikalų ministerija kal
tina Egipto prezidentą Sadatą, 
kad tas išėjęs prieš arabų tautą, 
prieš islamą ir grasinąs Libijai. 

Neseniai sovietu žinių agen
tūra "Tass" paskelbė komenta
rus apie Libijos — Egipto nesusi
pratimus ir pavadino straipsnį: 
"Kairas žaidžia su ugnimi". Ara
bų diplomatų žiniomis, Maskva 
įspėjo Egiptą neliesti Libijos, ku
ri yra Maskvos draugė. Sovietų 
Sąjunga neleisianti, kad jos iki 
dantų apginkluota Libija pralai

mėtų karinį konfliktą. Diploma
tiniai stebėtojai primena, kad pa
našūs sovietų įspėjimai buvo 
skleidžiami ir 1977 metais ba
landžio mėn% kada Egiptas ruo
šėsi "nubausti" Libiją. Po trijų 
mėnesių kilo karas prie šiauri
nės Libijos sienos. Dar iki šiol ne
aišku, kaip tas konfliktas būtų 
pasibaigęs. Po kelių dienų abi 
pusės buvo suvestos prie derybų 
stalo Palestinos Laisvinimo Orga
nizacijos vado Yassiro Arafato. 
Nepaslaptis, kad tuo metu ir 
Amerika įsikišo, spausdama Egip 
to prezidentą Sadatą. Tuo metu 
Amerika dar turėjo vilčių, kad 
Libijos pulkininką Kadafį dar ga 
Įima išgelbėti iš Maskvos įtakos. 
Sadatas sutiko nutraukti karo 
veiksmus, tuo labiau, kad jam 
spaudimą darė ir kitos arabų ša
lys. 

Šiuo metu, palyginus su 1977 
metais, padėtis kiek pasikeitė. So
vietai prisiuntė Libijai moder
niausių ginklų, jų tarpe Mig-
25 lėktuvų, paskutinio modelio 
T-72 tankų ir, sakoma, Libija 
gavo net sovietų povandeninių 
laivų. Sovietams artimi arabų 
sluoksniai tvirtina, kad sovietų 
prestižas neleistų, kad kas nors 
sumuštų taip sovietu apginkluo
tą Libiją. Nors Libija pati teturi 
apie 2.5 milijonus gyventojų ir 
40,000 kariuomenę. Libijoje yra 
apie 2,000 sovietų karinių pata
rėjų. Egipto 400,000 vyrų armi
ja galėtų lengvai sumušti Kada-
fio karius, tačiau Libijoje yra 
tūkstančiai palestiniečių ir sirų, 
kurie operuoja sovietų moder
niuosius ginklus. Libijos pusėje 
yra ir keturios arabų valstybės: 
Sirija, Irakas, Pietų Jemenas ir 
Alžiras, i? kurių Libija galėtų ti
kėtis paramos, jei kiltų ilgesnis 

konfliktas su Egiptu. Nors prieš 
kelis mėnesius Libija buvo susi
pykusi su palestiniečiu vadais, 
santykiai dabar pasitaisė, ir šim
tai palestiniečių išeitų Libijos 
pusėje prieš Egiptą. 

Vakarų stebėtojai mano, kad 
Egiptui būtų naudinga užimti 
Libijos - Egipto pasienyje esan
čias naftos versmes "Jebel Bin 
Ali". Užsieniuose gyvena daug 
Libijos išeivių, kurie mielai su
tiktų sudaryti separatistinę vy
riausybę, ypač jei ji galėtų pra
dėti veikti "išvaduotoje Libijos 
teritorijoje". 

Nors Egipto ginMad yra se
nesni už Libijos, Egipto daugiau 
patyrę karininkai ir didesnės ka
rinės jėgos galėtų nusverti perga
lę Egiptui. Libijos valdžia, tai ži
nodama, pradėjo statyti didžiulę 
prieštankinę gynybos liniją, kuri 
tęsis nuo Viduržemio jūros apie 
200 mylių į dykumą. Libija gau
na daug lėšų už savo eksportuo
jamą naftą ir nevengia jas inves
tuoti į ginklus ir gynyba. Po 
Egipto taikos sutarties su Izrae
liu vis daugiau arabų linkę palai
kyti šiame konflikte Libijos pusę, 
•nors ne vienas ir pritaria Egipto 
prezidentui Sactatui, kuris vadina 
diktatorių Kadafį "lunatiku". 

KALENDORIUS 
Birželio 30: Teobaldas, Emi

lija, Skaldąs, Novilė. 
Liepos 1: Aronas, Jutvara, 

Gendrutis, Liepa. 
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:28. 

ORAS 
Dalinai saulėta, kiek vėsiau, 
apie 80 1-



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 30 d. 

LIETUVIAI CAMFORNIJOJ 
SPAUDA KVIEČIA DAINA 

Į TALKA 
lietuvių žurnalistų sąjungos 

centro valdyba su artėjančiu 
rudeniu baigia savo terminą ir 
ruošiasi perduoti šį gal daugiau 
simbolišką savo postą į kito sky
riaus rankas. Po ilgos pertrau
kos pereitais metais išleistas 
"Lietuvio žurnalisto" naujas 
numeris, o dabar baigiamas ruoš 
ti spaudai ir 1980 metų leidi
nys, Nr. 9. 

Norėdama kiek sukelti lėšų 
šio paskutiniojo leidinio išlai
doms padengti, centro valdyba, 
drauge su Los Angeles skyriaus 
valdyba, ankstyvą rudenį, spa
lio 5 d., sekmadienį, planuoja 
originalią vokalinę vakaronę — 
"duetų vakarą", — (net trys 
valdybos narės dainuoja!). 

Visuomenė bus kviečiama į 

£irdų priėmimą, ir kad jie davė 
m u ^ s proso* pasidalinti su jais 
mūsų talentais. 

Po sunkaus darbo, dar buvo 
laiko pasidžiaugti miesto vieto
vėmis. Pamatėme miestą ne tik 
prie vandens, bet ir iš aukščiau, 
kai mūsų šoferė mus užvežė ant 
"Twin Peaks" kalno, pamatyti 
įspūdingą San Francisko miesto 
vaizdą. 

Kelionė į namus buvo kaip 
repeticija — bloga, nes, dar 
kartą, niekas nesisekė. Valan
dą ir pusę nuo n?mų, netoli 
Gorman miestelio, mūsų auto
busas bevažiuodamas į kalną 
sugriuvo. Jis negalėjo būti grei
tai sutaisomas, tai turėjome tris 
valandas iškentėti, kol "svei
kas" autobusas atvažiavo mus 
išgelbėti. Kai jisai atkeliavo, 
turėjome visus lagaminus ir sce
nos dekoracijas perkelti iš vieno 

šeimynišką parengimą, kur be- I autobuso į kitą. Atsiradome pa
veik išimtinai girdėsime įvairius Į r a p į jos kieme 6 valandą iš ryto 
savų ir svetimų kompozitorių | — §ešias valandas vėliau, kaip 
duetus. Su šia vakarone sugrįį- j žadėjome. Nesitikėjome tokios 
ta scenon seniai begirdėtas | Romios kelionės, ypatingai to-
mūsų tenoras Vincas Saras, 
staigmena bus viešnia iš Ari
zonos, puikus koloratūrinis so
pranas Karen Vidžiūnienė, nese
niai su pasisekimu dainavusi 
per Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Phoenixe. Girdėsime ir 

kio dramatiško užbaigimo! 
Prieš baigiant šį atpasakoji

mą, noriu pridėti savo pačios 
mintis ir jausmus. Aš džiau
giuosi būdama narė "Vivos 
Europos" šeimos. Iš visų kitų 

Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdyba: Jonas Kuprionis, Danutė Ba
rauskaitė, Klevą Vidžiūnienė, Vladas Simoliūnas ir Stasė Pautienienė. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KTTA1P NEGU PERNAI 

, narių esu daug ką išmokusi apie 
Stasę Pautienienę, Emanuelį Ja- j draugystę ir apie pasiryžimą 
rašiūną, Liuciją Mažeikienę, Da- birbti. Dažnai mes repeticijose 
nutę Barauskaitę ir Klevą Vi- j į&įykaujame i r juokaujame, bet 
džiūnienę (dviejų Vidžiūnienių 
duete), o taip pat fleitos paly
dovę Kristiną Mickutę. 

K B. V. 

"VTVA ELTSOPA" 
SAN FRANCISKO MIESTE 
Dar tik liko viena savaitė iki 

kol mūsų gastrolės lietuvių ko
lonijose rytuose prasidės. Smar
kiai ir entuziastingai ruošiamės 
šiai kelionei, nes labai laukiam 
pasidalinti su kitais mūsų dai
nomis, šokiais ir juokais. Bet 
ruošdamies šiai kelionei, nega
lim užmiršti apie mūsų pirmą
sias gastroles — tai San Fran
cisko mieste. 

Besiruošiant šiai programai, 
šiaurinėje Kalifornijoje, vis min
tyse lakstė tas baimės jausmas. 
Nežinojome ko tikėtis: vis kilo 
klausiniai: Ar saugiai nuvažiuo
sime? Ar viską atsivešime? Ar 
scena bus mažesnė ar didesnė? 
Ar bus žiūrovų? 

Saugiai ir smagiai autobusu 
nuvažiavome į San Francisko 
miestą; net vieną valandą per 
anksti. Praleidome tą valandą 
apvažanėdami miestą, pamaty
dami jį ryto rūke. Pasistipri
nus pusryčiais latvių salėje, mū
sų programos išpildymo vieto
vėje, pusę "Vivos" būrio išva
žiavo j viešbutį pasilsėti, o kiti 

kai laikas ateina lipti į sceną, 
rimtesnis būdas apima mus, nes 
mums rūpi, kad kiekvienas pa
sirodymas būtų mums bei publi
kai žavingas. Patariu visam 
lietuviškam jaunimui prisidėti 
prie tokios "šeimos", jeigu yra 
progos. Yra naudinga, įspūdin
ga ir smagu! 

Ištiesiame draugišką ranką 
Clevelando ir Cbicagos ben
druomenėm ir laukiame vėl per
pildytų salių! 

Vita Polikaitytė 

PAMINĖJOME 
TRAGIŠKĄJĮ BIRŽELĮ 

Birželio gedulo prisiminimui, 
Los Angeles gv. Kazimiero pa
rapijos gyventojai rinkosi bir
želio 15 d. 10:30 vai. į šventovę 
pasimelsti ir paprašyti Visaga
lio Lietuvai vergijos kančias 
pašalinti ir laisvę suteikti. Buvo 
prisirinkusi pilnutėlė bažnyčia 
maldininkų. Dr. kun. A. Olšaus
kas laikė pamaldas ir tai dienai 
pritaikintą pasakė pamokslą. 
Choras irgi giedojo Mišių Aukai 
pritaikintas giesmes. 

Po pamaldų 12 v. Pabaltiečitę 
lietuvių, latvių ir estų atstovai 
ir visuomenė rinkosi į Šv. Ka
zimiero parapijos viršutinę salę 
tragiškojo birželio minėjimui. 

Į šiais metais pravedė minėjimo 

Kelionė iš rytų i vakarus Ame
rikos žemytne kiek kitokia, negu 
buvo praėjusią vasarą. Praėjusią 
vasarą Amerikos rytinėse valsti
jose šiuo metu ypač stigo benzi
no, prie atidarytos vienos kitos 
benzino stoties laukdavo ilgos au 
tomobiliu eilės, vėliau eilėms su
mažinti buvo įvesta -lyginių ir ne 
lyginių numerių sistema. Šiais 
metais benzino, kiek nori, nors 
kainos žiauriai pakilusios. Ypač 
tai pajunti priartėjęs prie Chi
cagos. 

O visgi laisvojo pasaulio lietu
vių sostinė pasilikusi tokia pat, 
kaip buvusi. Nors jau vasara įsi
bėgėjusi, bet lietuviškas gyveni
mas čia dar nesustojęs: geguži
nės, sezono darbų pabaigtuvės, 
vestuvės, tautinių šokių repeti
cijos ir daugelio klausimai: kuris 
aukštas svečias iš Washingtono 
atvyks į Vl-ąją tautinių šokių 
šventę? Kol ši skiltis bus atspaus 
dinta, gal būt, ir aukštojo svečio 
ar viešnios pavardė jau bus žino
ma. Man gi aukštas lietuvių pa
reigūnas prez. J. Carterio perrin
kimo štabe prieš porą savaičų už 
stminė, kad į Tautinių šokių 
šventę gali atvykti arba pats pre
zidentas, arba jo žmona, arba vi
ceprezidentas. Visa tai paaiškės 
netrukus, nes pati šventė jau už 
kelių dienų. 

Tuo tarpu Chicagos Marąuette 
Parke nuėjęs pietauti į kurią nors 
lietuvišką valgyklą, tiesiog nu
stembi. Už 3 — 4 dol. gali čia 
pavalgyti skanius lietuviškus pie 

jaan vadovaus. K toliau atvyku
siam kyla vienas klausimas: ar 
Jaunimo centre esanti Čiurlionio 
galerija ir toliau funkcijonuos, 
kun. A. Keziui atidarius naują ga 
leriją Chicagos miesto meninin
kų rajone? Man bent atrodo, kad 
Čiurlionio galerija, daugelį me
tų savo patalpose reprezentavusi 
rinktinę pajėgiausių lietuvių 
meninkų kūrybą, paskutiniu 
metu buvo kažkaip "išsikvėpusi". 
Nors iš kitos pusės žiūrint, Čiur 
lionio galerijoje ireprezentavu-
siems menininkams per naująją 
kun. A. Kezio galeriją atsidarys 
vartai, kad jų kūrinius galėtų 
plačiau pamatyti ir kartu vertin
ti amerikiečiai meno kritikai ir 
kiti kūryba besdomintys. 

Tokie pirmųjų dienų įspūdžiai 
iš JAV sostinės sugrįžus apsidai
ryti į laisvojo pasaulio lietuvių 
sostinę. 

L A I Š K A S 
SKIRIASI VEIKSNIŲ 

VIEŠIEJI PAREIŠKIMAI 

Vliko ir Altos pirmininkų pa
sirašytas atsišaukimas "Lietu
vos tragedija šaukia mus veik* 
lon" ("Draugas", Nr. 139, 1980 
m. birželio 14 d.) skiriasi ir sa
vo forma, ir iš esmės nuo ligi 
Šiol mūsų veiksnių tokiomis pro 
gomis (birželio 14-15 d., Vasa
rio 16 d.) viešai skelbtųjų pra
nešimų: 1) skelbimas bendrai 
(Vliko su Altą) ir 2) išgujama 
Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atgaivos mintis. 

1. šios rūšies pareiškimus pa 
vergtiesiems ir laisviesiems lie
tuviams Vlikas skelbdavo atski
rai, su jokia kita visuomenine 
organizacija nesusidvailijęs, tuo 
būdu pabrėždamas savo lyg ir 
valstybinį pobūdį ir ypatingą 
kilmę. Tačiau dabartinė Vliko 
vadovybė skelbia šį pareiškimą 
bendrai su Altą (jau nebe pir
mas kartas). Ši naujovė gal ir 
tikslinga. Nepriklausomos Lietu 
vos partijų likučiais ir iškabo
mis besiramsčiojančio Vliko są
saja su Altą byloja tikrovės su
vokimą, nebebandant išsiaukš-
tinti virš visuomeninės organi
zacijos. 

2. Daug blogiau yra su antrą
ja naujove — Lietuvos nepri
klausomybės atgaivos minties 
visišku eliminavimu iš atsišau
kimo. 
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POPIEŽIAUS KELIONĖS 
ALBUMĄ VARTANT 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
ikelionės po pasaulį palieka daug 
atgarsio. Neseniai teko vartyti 
reprezentaciniu nuotraukų iš jo 
lankymosi JAV albumą, išleistą 
amerikiečių leidyklos 
"The Pope in America: a 
rial Record". Aukštos kokybės al
bume sudėtos rinktinės nuotrauko 
iš popiežiaus kelionės nuo Bos
tono iki Washingtono. 52-jam al
bumo puslapyje spalvotoje nuo
traukoje iš Chicagos ryškiai ma
tyti ir kelios lietuviškos trispal
vės. Susikaupiu ties ta nuotrauka. 
Kažkas tai pažįstamo. Taip, n u o 

tus, kaį tuo tarpu sostinėje kainos, trauka padaryta Gage Parke, 5200 
žinoma, ne už lietuviškos garny so. Califomia Ave., prie pat Gaš-

Anksčiau Vlikas visur kur, 
ypač viešuose savo pareiškimuo
se, pabrėždavo susirūpinimą 
Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atgaiva. Jungtinių 
Amerikos Valstybių atitinkamų 
įstaigų pareiškimai, skirti Pa
baltijo kraštams, taip pat bylo
davo apie tų kraštų valstybinės 
nepriklausomybės atgijimą, a-
pie pačių žmonių noru pasirink-

ardu I ** valdymąai, savo valdžios san 
p. _ grąžą. Tačiau pastaruoju metu 

tie buvę mums vertingi pareiš
kimai nuskurdo: tenkinamasi 
bendrybėmis, kone viską suve
dančiomis į asmens laisvę (žmo 
gaus teises), aiškiai nebepabrė-

žiant valstybinės nepriklauso
mybės. Atrodo, šiuo keliu nuėjo 
ir paskutinysis Vliko bendras 
su Altą atsišaukimas. Jame ir 
su žiburiu nebesurasi Lietuvos 
valstybines nepriklausomybės 
nė užuominos (jos stropiai iš
vengta), čia valstybinės nepri
klausomybės aiškaus turinio są-
vdka išmainoma "kultūrine ir 
politine laisve", "savo tėvų že
mės laisve", "Lietuvos laisve" ir 
kitomis bendrybėmis, sutinka
momis ir bolševikuose. 

Reikia įsiminti, kad Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė yra 
visų laisvių laisvė. Be jos ir ki
tos laisvės yra abejotinos arba 

visiškai neįmanomos. Todėl ne
valia viešame veiksnių atsišau
kime nei pražiopsoti, nei paplau 
kiui svetimam reikalui iš atsi
šaukimo "išglostyti"' tą laisvių 
laisvę — Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę. 

Bronius Nemickas 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. «»th Street, Chicago, m 

Visi teL 778-8000 
Valandos parai susitarimą 

liko salėje techniškam pasiruo-, estų atstovas. Ame-
BmaL A K r ą I I I I I I I I I I Į , ^ kartu | ^ k o g L i e t u v o s < j ^ j o g •„ Lat

vijos vėliavas įnešus ir sugiedo-susirinkom, ir prasidėjo mūsų 
vienintelė repeticija. Bet nie
kas nesisekė. Ašaros rinkosi 
akyse, kai pagalvojome kad jau 
už kelių valandų reikės prieš 
žiūrovus pasirodyti. Bet yra 
toks pasakymas: "Bloga gene
ralinė repeticija — puikus pasi
rodymas" — taip ir mums pa
vyko. Pavalgę vakarienę, susi
rinkome apatinėje salėje apsi
rengti kostiumais, ir jau mūsų 
energijos ir entuziazmo lygis 
pradėjo kilti. Girdėjome, kaip 
publika pradėjo rinktis viršuti
nėje salėje, ir pasklido mums 
žinia, kad salė jau perpildyta. 
Su ta žinia nekantriai laukėme 
kol 'Vivos Europos" overtiūra 
prasidės — ir prasidėjo. 

Programa sklandžiai ėjo, kaip 
niekados. Žiūrovai buvo puikūs, 
j viską reagavo: į juokus, į šo
kius, į dainas (kartais net pri
sidėjo prie dainų). Žinodami 
kad publika yra mišri (lietuvių, 
latvių, bei estų) nekreipėm dė
mesio, kai vis girdėjosi šnabžde
sys ; žinojome kad lietuviai ver
tė lietuviškus žodžius svetimtau
čiam. Dėkojame visiems San 
Francisko lietuviams už jų auo-

jus Amerikos himną, estų kuru 
gas sukalbėjo invokaciją. Po 
to tautų atstovai savo kalboje ir 
paskaitoje iškėlė Kremliaus su
darytų sutarčių su Lietuva, 
Estija ir Latvija jų nesilaiky
mu — sulaužymu. Ir visa eilė 
buvo įrodyta komunistų melų, 
apgaulių ir ginklo priedanga 
okupavusi — pavergus Pabal
tijo valstybes. 

Po to sekė meninė dalis, kur 
sol. J. Cekanauskienė padai
navo tai dienai pritaikintų kele
tą dainų ir estų choras irgi pa
dainavo keletą dainų tai dienai 
parinktų. 

Buvo perskaityta rezoliucija 
ir atsiklausta dėl jos priėmimo. 
Minėjimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė. 

Sugiedojus Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos himnus, minėjimas 
užsibaigė vieno likimo broliškų 
tautu gedulu . . . Ifcdyvto 

— Elgesys — t*; veidrodis, 
kuriame kiekvienas demoiiStruo 
ja savo atvaizdą. >ethe 

bos maistą dvigubai ir trigubai 
aukštesnės. Tas pats ir lietuviš
kose užeigose tame pat Marąuette 
Parke. Importuoto alaus bokalas 
dar toli gražu nekainuoja dole
rio, kai tuo tarpu sostinėje kainos 
dvigubai aukštesnės. Tik rūkalų 
ir benzino kainos per pastaruo
sius metus čia žiauriai pakilusios. 

Lietuviškose Marąuette Parko 
užeigose pastebėjau naują reiški
nį: čia beveik niekas nebegeria iš 
Sovietu Sąjungos importuotos 
vodkos, vadinamos "Staličnojos". 
Anksčiau ji čia buvo labai popu
liari, o pas Vladą Andrijauską, 
sakyčiau, net "upeliais tekėjo". 
Bet dabar visa; kas kita: Sovie
tams įsiveržus į Afganistaną, lie-
viai protesto ženklan beveik visai 
atsisakė gerti rusišką importuotą 
vodką ir ją pakeitė suom škąja ar 
japoniškąja. Kiek pastebėjau, taip 
daro vyresnioji karta ir jauni
mas. Tad ir rusiška vodka lietu
viškam Marąuette Parke tapo 
tam tikru politiniu įrankiu. Man 
tai stebint, prisiminė ir kitas atve
jis. Pvz.Lietuvos atstovybėje Wa-
shingtarte per priėmimus Lietu-
-os nepriklausomybės šventės 
proga jokios vodkos nerasi. Ne
šinau, ar ten laikomasi politi
niu ar kitokiu principu. 

Daug ką norėtųsi pasakyti ir 
apie Jaunimo centrą. Bet kaip tik 
šiuo metu ten vyksta dideli pasi
keitimai ir, prieš spaudai patei
kiant informacijas, pirma •rėkia 
pasikalbėti su abiem pusėm: Jau 
nimo centrą pastačiusiais ir per 
daugiau negu 20 mėty. jam va
dovavusiais jėzuitais bei naująja 
iš visuomenės tarpo išrinkta tary
ba bei valdyba, kuri toliau Jau
nimo centrą administruos bei Į r~ 

ky namu, kur pravažiuojantį 
popiežių stebėjo būrelis lietuvių 
su trispalvėmis vėliavėlėmis. Vie
noje kitoje matyti ir lenkišku 
įrašų bei Lenkijos vėliavėlių. 
Bet 'reprezentaciniam albume vi 
sos kitos tautinės grupės atrodo 
ignoruojamos, kai tuo tarpu ša
lia lenkų prasiveržia ir Lietuvos 
tautinės spalvos. Minėtą albu
mą tikrai verta pamatyti ir dėl 
jo istoriškumo ir ypač dėl nuo
traukų aukšto meninio lygio bei 
savotiškai įdomios kompozicijos. 

VL. R. 
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Gudijos lietuviai 

NETURI TAUTINĖS IR RELIGINĖS 
LAISVĖS 

"Akiračių" mėnraštis nr. 5 
paskelbė pasikalbėjimą su oku
puotosios Lietuvos maskviniu 
valdininku Petru Aniiioniu 
(gim. 1919 m.), taip vadinamu 
Sovietų Sąjungos ministrų ta
rybos įgaliotiniu religiniams 
reikalams. Šis vyras yra Mask
vos statytinis politrukas Kata
likų Bažnyčiai Lietuvoje ir ki
toms konfesijoms. Jam buvo 
pateikta 12 klausimų, iš kurių 
nė į vieną iš esmės neatsakė, 
tačiau visur kalbėdamas teigė, 
esą Lietuvoje esanti religijos 
laisvė, jo žodžiais "tarybinė 
konstitucija garantuoja sąži
nės laisvę, tai yra kiekvienas 
turi teisę išpažinti bet kurią 
religiją arba neišpažinti jo
kios, praktikuoti religinius kul
tus arba vesti ateistinę pro
pagandą". I klausimą, ar 
Lietuvoje galime vesti ir reli
ginę propagandą, atsakė 
teigiamai; kartu paneigė bet 
kokią tikinčiųjų diskriminaci
ją. Iš viso Anilionio atsaky
mai yra labai sukti, nepilni, 
apgaulingi, melagingi. 

dėlių. Nuo to laiko Pelesos, 
Lelešių, Surkantų, Piliūnų, 
Pavalakės, Paditvio, Senųjų ir 

ĮTEMPTI SANTYKIAI RYTU EUROPOJE 
Kremliaus vadai nepasitiki pavergtais satelitais 

Kaip iš tiesų yra su religijos 
laisve, mes turime pakan
kamai faktų, gautų iš kitų šal
tinių: iš Lietuvą lankiusių 
pasakojimų, gyvų liudytojų — 
nukentėjusiųjų, pagaliau iš 
LKB Kronikos ir kitų rimtų 
šaltinių. 

Minėta LKB Kronika nr. 40 
(9 - 34 p.) paskelbė įdomu doku
mentinį rašinį "Teismas 
Astrave" pateikia daug žinių, 
sugriaunančių Anilionio ir ki
tų jo bendrininkų tvirtinimus 
apie tariamą religijos laisvę. 
Minėtas aprašymas buvo ne
seniai ištisai perspausdintas 
"Drauge" ir tie, skaitytojai, ku
rie jį sekėfreikalą žino. Primin
sime uk faktą, kad Anelė 
Ramanauskaitė pr. metų lie
pos mėn. viduryje iš Raudon
dvario atvyko į lietuvišką Gi
rių kaimą, dabar esantį 
sovietinės Gudijos teritorijoje 
ir ten keletą lietuvių vaikų lie
tuviškai mokė katekizmo. J i 
buvo suimta, kalinta žiauriai 
tardyta, mėginta išprievartau
ti ir 1979.IX.19 Astravo rajono 
liaudies teismo nubausta pini
gine bauda. Tai tokia "reli
gijos laisvė",. Apie šią ir kitas 
panašias bylas Anilionis 
neužsimenna. 

Mums malonu, kad lietuvių 
tautoje atsiranda kilnių mer
ginų, visomis išgalėmis kovo
jančių už religijos laisvę. 
Įsidėmėtini ir Nijolės Rama
nauskaitės Astravo teisme pa
sakyti žodžiai: "Nesijaučiu 
nusikaltus. Nusikaltėliai yra 
tie, kurie šią bylą iškėlė. Gai
lėtis neturiu už ką. Aš ma
nau, kad vaikams kalbėti apie 
Dievą nėra nusikaltimas ir ši
to niekada nelaikysiu nusikal
timu. Ir Lietuvoje, ir Baltaru
sijoje turi būti leidžiama 
katekizuoti vaikus. Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija ir 
Lenino dekretai leidžia mokyti 
religijos ir suaugusius, ir vai
kus. Ne tik aš, bet ir kiti mo
kys vaikus religijos ne tik Lie
tuvoje, bet ir Baltarusijoje ir 
vaikai žinos, kad religija yra 
ne bobučių pasakos, bet visas 
žmogaus gyvenimo pa
grindas". 

• 
Apie tariamą "religijos lais

vę", tiksliau tikinčiųjų per
sekiojimą ir jų maldyklų nai
kinimą Gudijoje,daugiau žinių 
pateikia pogrindžio leidinys 
"Apie lietuvių padėtį Balta
rusijos respublikoje" II d. Štai 
kai kurie faktai. 

1920 — 1933 m., taigi lenkų 
valdymo metu, Pelesos kaimo 
lietuviai pasistatė nuosavą ak
mens mūro bažnyčią ir įkūrė 
parapiją. 1952 m. bolševikai ją 
uždarė, o kiek vėliau nugriovė 
bokštus. Buvo sunaikinti vi
daus įrengimai, bažnyčios pa
statas paverstas kolchozo san-

Naujųjų Druskininkų kaimų 
tikintieji neturi galimybės iš
pažinti katalikų tikėjimą gim
tąja kalba. Visos parapiečių, 
kurių yra daugiau kaip 500, pa
stangos atgauti bažnyčią ne
buvo sėkmingos. Viena proga 
Pelesos tikintieji, surinkę 300 
parašų, rašė Religinių reikalų 
įgaliotiniui į Minską: "Ne 
feodalai ir dvarininkai statė 
mums bažnyčią bet patys ti
kintieji, darbo žmonės, apie 30-
uosius XX amžiaus metus, sa
vo lėšomis, iš savo medžiagos, 
iš akmenų, surinktų mūsų lau
kuose. Todėl turime pilną teisę 
ja naudotis. Bažnyčia turi pri
klausyti mums, tikintiesiems. 
Esame įsitikinę, kad 1952 m. 
Rodūnės vykd. komiteto nu
tarimas uždaryti Pelesos baž
nyčią yra neteisėtas, prieš
tarauja veikiantiems TSRS 
įstatymams". 

Negeriau ir kitur. Gerokai 
lietuvišką Rodūnės parapiją 
aptarnauja vienas nusenęs 80 
metų kunigas, kuris neleidžia 
lietuviškų pamaldų. Gervė
čiuose turįs daugiau kaip 80 m. 
paliegęs klebonas kun. Chody-
ka dar laiko lietuviškas pa
maldas, bet kaip ilgai jis gy
v e n s ? P a s t o j u r a j o n e 
Užudievio (Zadievio), Pastoju 
bažnyčios uždarytos. Tikin
tieji stengiasi lankyti Adutiš
kio bažnyčią. Lazdūnų lie
tuviškoje saloje neseniai 
užgeso paskutiniai lietuviški 
židiniai — bažnyčia ir mo
kykla. "Kai užėjo bolševikai, 
tai ir nekalbam lietuviškai" sa
ko žmonės. 

Breslaujos rajone nėra nė 
vienos bažnyčios, kurioje lie
tuviai būtų aptarnaujamai jų 
gimtąja kalba. Apso, Vydžių, 
Pelekų ir kitos bažnyčios už
darytos. Lietuviai, norėdami 
patenkinti savo religinius po
reikius, turi vykti į sovietinę 
Lietuvą 40 km ar daugiau. 

Rytų Europa vadinama 
Rusija su jos pavergtais kraš
tais ir satelitais. Pasaulyje yra 
neramu, o Rytų Europoje atro
do ramu. Bet čia tas ramumas 
yra labai apgaulingas. Rytų 
Europoje neramumai pra
sidėjo nuo 1948 metų, kada Ti
to susikirto su Stalinu, ir Tito 
su savo Jugoslavija pasitrau
kė nuo Maskvos globos. Tų 
abiejų diktatorių nebėra, bet jų 
valstybės liko. Berlyno kri
zė, neramumai R. Vokietijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Čekos
lovakijoje rodo, kad Rytų Eu
ropoje nėra ramu, tik tie ne
ramumai iš viršaus uždažyti. 
Kad apramintų tuos nera
mumus, Maskva griebėsi net 
karinės jėgos, o "taikioje" R. 
Vokietijoje Maskva laiko 20 
divizijų karių — daugiau divi
zijų, negu jų turi pati Vokieti
ja. 

Rytų Vokietijos rajono gy
ventojus Maskva vadino Prū
sijos militaristais, o dabar L. 
Brežnevas su malonumu pri
ima to rajono militaristų pa
radą. Taip pat Maskva griebė
si detentės, kuri jai davė 
palankias sąlygas tvarkytis 
su satelitais ir išvystyti apsi
ginklavimą. Taip pat Maskva 
sugebėjo Vakarus apraizgyti 
visokiomis sutartimis, kurios 
yra naudingos tik Mask-
vai.Kas kaltas, kad Vakarai 
yra apakę? Dėl "šventos ra
mybės" vakariečiai pripažino 
Maskvos hegemoniją: komu
nistinę valdžią, socialistinę 
sistemą Rytų Europoje. Tą 
"ramybę" vakariečiai dar 
parėmė ekonomine parama. 
Maskva deda pastangas, kad 

J . VAICELIŪNAS 

Vakarų Europoje atsirastų 
daugiau socialistiniu vyriau
sybių, su kuriomis Maskvai 
lengviau susikalbėti. 

Rytų Europos apraminimas 
dar nepasako, kad ta Europos 
dalis yra rami. Ar gali R. 
Europos valstybės ir tautos 
būti izoliuotos nuo laisvojo 
pasaulio? Tai mato tų vals
tybių gyventojai, mato ir va
dai, bet šiandien jie dar pri
valo šypso t i s Maskvos 
valdovui, kaip seniau žmonės 
šypsojosi Mongolijos valdovui 
Džingiskanui. Rytų Europoje 
tarp atskirų valstybių yra 
įvairių skirtumų, bet yra ir 
bendrų problemų, kurias suda
ro Maskvos hegemonija. 

Suprasti R. Europos ne
pastovumą šiandien yra labai 
svarbu. Svarbu žiūrėti į esa
mą padėtį, vadinamą "socia
line bendruomene", kurią su
kūrė Raudonoji armija, 
okupuodama tuos kraštus ir 
įsteigdama juose komunistinį 
režimą ir okupaciniais dali
niais tą režimą saugodama. 

Sovietai R. Ruropos bend
ruomenę nori paversti sovieti
niu broliškumu, betgi tie "bro
liai" yra aptverti geležine 
uždanga. Tas broliškumas 
sunkiai tveriamas, nes "didy
sis brolis" labai skriaudžia 
mažuosius. Maskva labai 
išnaudoja satelitus ekonomiš
kai, nes nori pasiruošti to
limesniems karams. Sovietų 
Sąjungoje visą laiką yra karo 
meto padėtis ir ta padėtis nesi
baigs, nes nesibaigia komu
nistiniai karai pasai iivie. 

Sate l i t in ia i k r a š t a i 
Maskva savo Žinioje turi še

šis satelitinius kraštus: Bul
gariją su jos vadu T. Zhivkov, 
Rumuniją — N. Ceausescu, 
Vengrija — J. Kadar, Čekos
lovakiją — G. Husak, Lenkiją 
— E Gierk ir R. Vokietiją su 
E. Honecker. Panašią komu
nistinę bendruomenę buvo nu
matęs Leninas. Jo komunis
tinė bendruomenė turėjo būti 
šitokia: Rusija - Suomija - Len
kija - Vengrija - Vokietija. 

N. Chruščiovas tos komu
nistinės bendruomenės varž
tus norėjo kiek atleisti, bet 
Brežnevas juos vėl pradėjo 
veržti. J is sukūrė net savo var
do doktriną: Jei satelitinio 
krašto valdovas savo gyven
tojams pradės rodyti huma
nišką veidą, tas kraštas bus 
paspaus tas ka r inėmis jė
gomis, o to krašto valdovas 
bus pakeistas kitu. Satelitų 
suverenumas priklauso Mask
vai. Visi satelitai privalo pri
klausyti Varšuvos kariniam 
paktui ir savitarpio eko
nominės paramos organizaci
jai. Pagal šios organizacijos 
nuostatus, Maskva labai api
plėšia satelitus, nes satelitai 
privalo Maskvai parduoti 
pusvelčiui įvairius produktus 
ir gamiminius, kurių patiems 
satelitams taip trūksta. 

Vakarų valstybės pripažino 
Sovietų hegemoniją, bet no
rėjo, kad Rytų Europos kraš
tuose žmonės turėtų žmogaus 
teises ir žmoniškesnę socia
linę šalpą. Sovietai tų sutar-

Kai mes, išeiviai lietuviai, 
Gudijos lietuvius esame "nura
šę" ir apie juos tylime, Lietu
vos pogrindžio spauda vis dau
giau kelia jų reikalą. Stengiasi 
ir patys Gudijos lietuviai. 
Pastaruoju metu jie pasiuntė 
eilę skundų L. Brežnevui, Pod-
gornui, sovietinės Gudijos 
aukščiausiai tarybai , ko
munistų partijos XXV su
važiavimui ir kitoms instituci
joms. Viename skunde šitaip 
rašoma: "Mums labai skaudu, 
kad taip labai pažeidžiamos 
lietuvių teisės Baltarusijoje, 
kad su mumis elgiamasi, kaip 
norima. Anksčiau uždarė mo
kyklas, uždraudė kultūrinį 
švietimo darbą, gimtąją kal
bą, išvijo lietuvių liaudies dai
nas iš klubų ir kiltūros namų, o 
dabar išdraskė mūsų lietuviš
ką kolchozą ir nori išguiti mū
sų gimtąją kalbą". 

Gudijos lietuviai skundžiasi 
Sovietinės Lietuvos lietuviais, 
kad jie permažai jų pastangas 
remia. Skundžiasi ir lietuviš
kąja išeivija. Mūsų VI.23 iš da
lies jau minėtame "Laiške už
sienio lietuviams", be ko kita 
rašoma; "Mes esame jūsų už
miršti. Visai neseniai, Kana
doje, Toronto mieste, posėdžia
vo V-sis Pasaulio lietuvių 
seimas. Jis priėmė atitinka
mas rezoliucijas, kuriose pa
minėjo daugelį pasaulio lie
tuvius liečiančių klausimų 
Daug kas paminėta rezoliu
cijose, o apie Baltarusijos TSR 
lietuvius — nė žodžio, tarsi mū
sų visai nebūtų. Kodėl gi sei
mas negalėjo užsiminti, kad 
mums reikia lietuviškų mo
kyklų?" (36 p.). "Jūs lankote 
Seinų — Suvalkų krašto lie
tuvių. Aplankykite ir mus. 
Jūs čia vietoje sužinosite daug 
naujų dalykų. Skelbkite pa
sauliui teisybę apie mus". (37 
p.). b. ku. 

Lietuviai meldžiasi Šv. Vardo katedroje, minėdami "liūdną 
40metų pavergimo sukaktį. 

gimtojo krašte - Lietuvos 
Nuotr. P . Maletos 

čių nevykdo. Vakariečiai bu
vo apgauti, o Rytų Europos 
gyventojai skęsta skurde, prie
spaudoje. Sovietai daug kartų 
apgavo vakariečius ir dar 
daug kartų juos apgaus. 

Į tempimo šaltiniai 
Nors teoretiškai gražiai skel

biama apie komunistinių kraš
tų bendradarbiavimą, bet 
praktiškai tas bendradar
biavimas nėra toks sklandus. 
1979 m. 12-tame komunistų 
partijos suvažiavime, Mask
voje, Rumunijos komunistų 
partijos vadas ir krašto val
dovas N. Ceausescu pasakė, 
kad kiekviena komunistų 
partija nustato sau politinę 
liniją, savo revoliucinę stra
tegiją ir taktiką savo krašte, 
nežiūrint esamų aplinkybių. 
Toks pasakymas rodo, kad ir 
satelitinių kraštų partijų va
dai nenori pasiduoti Maskvos 
diktatui. 

Visi dabartiniai satelitinių 
kraštų vadai savo karjeros vir
šūnes pasiekė Brežnevo lai
kais, išskyrus Bulgarijos T. 
Žhivkovą, kuris partijos vadu 
tapo 1954 metais, ir Vengrijos 
J. Kadar, kuris kompartijos 
vadu tapo 1956 m., kai bol
ševikai palaužė Vengrijos 
patriotų sukilimą. Amerika ta
da nepadėjo nei Vengrijai, nei 
vėliau Čekoslovakijai, nei da
bar Afganistanui. Vadinamų 
sankcijų bolševikai nebijo, 
kaip jų nebijojo ir Musolinį, 
kai jis 1936 m. užėmė Etio
piją. Tiesa, Amerika mėgino 
padėti P. Vietnamui net su tri-
jomis armijomis, bet tos ar
mijos Vietname nekariavo, 
nors ir patyrė skaudžių nuos
tolių. Vėliau Amerika visą 
Vietnamą atidavė komunis
tams. 

Nors satelitinių kraš tų 
komunistų partijos privalo pri
klausyti Maskvos valdovui, 
nes jos turi bendrą įsiparei
gojimą moksliniam socia
lizmui, kai kuriose satelitų 
valstybėse tą "mokslinį socia
lizmą" arba rusiškąjį ko
munizmą stengiamasi kiek pa
kreipti, žiūrint pasaulinių 
apy stovų. Priklausomybė 
Maskvai satelitams sudaro 
sunkią problemą: patenkiti sa
vo krašto žmonių prašymus ar 
vykdyti Maskvos reikala
vimus. Pirmu atveju — žmo
niškumas, o antru — žvėriš
kumas. Žvėriškumas — taikos 
metu atimti iš žmonių pas
kutinį maisto kąsnį, ypač mė
są, ir išsiųsti į Maskvą. Mask
vos politbiuras nusprendžia, 
kur tuos produktus dėti: ne
brangiai parduoti užsieniui, 
tad gaunant geros valiutos, ar 
konservuoti ir sandėliuoti ka

ro reikalams. Satelitinių kraš
tų valdovams sunku padaryti 
tinkamą sprendimą, nes jų li
kimas daugiau priklauso nuo 
Maskvos, negu nuo savo kraš
to žmonių. Varšuvos pakto 
karinės pajėgos priklauso 
Maskvai. Ji skiria tų pajėgų 
vadą, kuriuo dabar yra marš. 
V. Kulikov. Varšuvos pakto 
karinės pajėgos panaudoja
mos, kai norima nubausti ku
rį nors satelitinį kraštą, kurs 
be Maskvos sutikimo gerina 
žmonių gyvenimo sąlygas. Ko
munistų valdomame krašte 
žmonėms, jei jie nėra komu
nistai, nega,ima duoti žmoniš
kų gyvenimo sąlygų nei žmo
gaus teisių. Tai yra senas 
komunistų dėsnis, vykdomas 
nuo Lenino laikų. 

Varšuvos p a k t a s 
Sakoma, kad pagrindinis 

Varšuvos pakto karinių pajė
gų tikslas — sunaikinti NATO 
pajėgas, kurios šiuo metu yra 
gana silpnos: 28:65 santykiu. 
Tikrumoje Varšuvos pakto 
karinės pajėgos yra ne kas ki
tas, o tik pretekstas Sovie
tams laikyti savo divizijas sa
telitų kraštuose, išskyrus 
Rumuniją. Aiškinama, kad 
Varšuvos pakto karinės pa
jėgos yra išstatytos ne prieš 
NATO, o tik apsaugoti komu
nizmą Rytų Europoje. Kaip 
praktika rodo, 1956 m. vien tik 
Vengrijos kariuomenė nepajė
gė savo krašte numalšinti 
sukilimo, nes daug vengrų ka
rių simpatizavo sukilėliams. 

Varšuvos pakto nariams bu
vo nemalonu, kad jų karinės 
pajėgos 1968 m. turėjo "drau
giškai" žygiuoti į Čekoslova
kiją, o dabar gali tekti "drau-
g i š k a i " ž y g i u o t i i r į 
Afganistaną, kurs, tiesa, nėra 
nei Maskvos satelitas, nei 
NATO narys. Satelitai turi iš
laikyti Maskvos divizijas, 
esančias jų krašte. Dar blo
giau: plentai, geležinkeliai, 
aerodromai ir net gazotiekis 
taikomas ne tiek prie krašto 
reikalavimų, kiek prie reika
lavimų bolševikinių divizijų, 
esančių tame krašte. 

Maskvos valdovai seniai 
norėjo pulti Vakarus, ypač 
kad Maskva apsiginklavimu 
yra pralenkusi NATO pa
jėgas. Bet ji to nepadarė, nes 
Maskva nepasitiki sateliti
niais kariuomenės daliniais, 
kurie yra 9070 antikomunisti
niai. Rytų Europoje vyksta 
rūgimas. Jis gali sprogti, jei 
pasitaikys gera proga. 

Tėvelis skaitė vaikams knygą 
apie piemenukus. Paskui tarė: 

— Matot, kaip anksčiau tokie 
vaikai ka ip jūs vargdavo, gany
davo gyvulius. 

— Kad mes, tėveli, neturim gy
vulių. 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas Vaičeliūnas 

2 6 Vėliau sėdome prie stalų, 
ant kurių buvo užkandžių ir net vodkos. 
Svaiginamieji gėrimai stovykloje buvo draudžiami, 
bet neoficialiai net sargybiniai užeidavo ir išgerdavo 
„stopkę", paimdavo Švenčių užkandos ir, paprašę 
nekelti triukšmo, išeidavo. 

Tiesa, kasyklose buvo nemalonu dirbti dėl blogo 
oro, dulkių ir blogo saugumo. Kartą per vieną dieną 
toje kasykloje žuvo 7 kasėjai. 1955 m. pavasarį 
jaunas lietuvis gydytojas Jonas medicininiame 
centre man pasakė, kad aš išeičiau iš kasyklų, jei 
noriu išlikti gyvas. Pasakiau, kad man bausmės 
beliko 3 mėnesiai. Kartą gyd. Jonas su mano ligos 
lapu nuėjo į kabinetą, kur posėdžiavo gydytojų 
komitetas: trys gydytojos ne kalinės. Jis pasakė, kad 
mano sveikata yra labai bloga. Jei tas kalinys mirtų 
kasyklose, atsakomybė tektų gydytojų komitetui. Jis 
paliko ant stalo mano ligos lapą ir išėjo. Netrukus 
mano pavardė nebefigūravo kasėjų sąraše. Buvau 
paskirtas šerti arklius, kurių stovykla turėjo 8. Cia 
darbas buvo geresnis: pats sau viršininkas, o 
kartais gali ir numigti. Mano sveikata pasitaisė. 

būsit' laisvas. Tą šventę su draugais atšvenčiau už 
stovyklos vartų esančioje kavinėje. Cia draugai man 
sumetė kelionei, o taip pat davė įvairių patarimų ir 
prašė aplankyti jų šeimas. Balandžio 22 d. rytą aš 
dar nebuvau sudėjęs akių. Sunku patikėti, kad po 15 
metų kalėjimo vėl būsi laisvas, nors Sovietuose ir 
laisvėje esi ne laisvas Apie 9 vai. dešimtininkas 
nuvedė mane į KGB įstaigą, kur buvo ruošiami 
mano iš stovyklos atleidimo dokumentai. Cia gavau 
laišką ir dvi fotografijas, išsiųstas 1949 metais. Tą 
laišką įsidėjau į kišenę, kur buvo ir 50. rublių. Tai 
buvo visas mano turtas, likęs nuo uždarbio ir gautų 
dovanų prieš keletą dienų. 

Aš negalėjau gauti normalaus paso, o tik iš 
stovyklos atleidimo dokumentą. Be paso negalėjau 
gauti nė šiaurės bonų. Tie bonai padvigubindavo 
algą. Aš negalėjau pats pasirinkti nė gyvenamos 
vietos, ypač didžiųjų Rusijos miestų, o juo labiau 
esančių pasienyje. Man buvo įsakyta apsigyventi 
Norilske, registruotis policijoje, kur gausiu ap
sigyvenimui leidimą. Apie 11 vai. ryto aš išėjau pro 
didžiuosius stovyklos vartus į laisvę. Išėjęs už vartų, 
sustojau ir atsigręžiau. Mane sekė sargybiniai ir 
kaliniai. Jiems mostelėjau ranka - atsisveikinau ir 
nuėjau į geležinkelio stotį. Cia stovėjo traukinys. Aš 
įlipau į vagoną. Niekas į mane nekreipė dėmesio. 
Keista! Aš jau laisvas. Netrukus traukinys pajudėjo į 
Norilską. 

Laisvas žmogus 
Atvažiavęs į Norilską, išlipau iš vagono ir ėjau 

gatve. Per ta porą metų miestas gerokai pasikeitęs 
1955 m. balandžio mėnesį mane pašaukė į Jei tada kaliniai statė 5-ių aukštų namus, tai dabar 

stovyklos raštinę ir pranešė, kad po 10-ties dienų aš juose gyveno žmonės. Miestas turi per 120,000 

gyventojų. Policija, teatras, mokykla, ligoninė 
koncentravosi pagal Sebastobolskaja gatvę. Aš 
turėjau du adresus: kun. Viktoro, kuris buvo iš 
stovyklos paleistas prieš 4 mėnesius, ir vieno lenko, 
kuris kvietė mane apsilankyti Noiiieke. Aš ėjau su 
kalinio drabužiais, bet su tokiais pat drabužiais 
apsivilkusių buvo ir mieste. 

Netrukus buvau pas kun. Viktorą. Jis gyveno 
viename kambaryje su kunigu Neron. Jie nudžiugo 
pamatę mane, kaip ir aš juos. Jie ant elektrinės 
plytelės paruošė pietus. Ta plytelė tarnavo virimui ir 
šildymui. Po pietų kalbėjomės apie praeitį ir ateitį. 
Jų kambarėlis nedidelis. Tarp jų lovų altorius. 
Sudėjome kėdes ir padarėme trečią lovą, o patalinė 
— kalinio drabužiai. 

Rytą visi trys atlaikėme šv. Mišias. \ pamaldas 
atvyko 10 žmonių. Sekmadieniais jų susirenka daug, 
todėl užpildo ir koridorių. Kitą dieną su kun. 
Viktoru nuvykome į policiją užsiregistruoti. Cia man 
išdavė dokumentą, užregistravo ir pasakė, kad aš 
buvau baustas pagal paragrafą 58,6 (Špionažas), 
todėl mano judėjimas suvaržytas: be leidimo negaliu 
išvykti į kitą miestą. 

Paskun. Viktorą išgyvenau savaitę laiko. Vėliau 
ieškojau darbo ir nuosavo kampo apsigyvenimui. 
Šalia kun. Viktoro gyveno Liudvikas, jo kaimynas ir 
parapietis. J is kasdien iš ryto išklausydavo šv. Mišių 
ir eidavo į darbą. Dirbo kaip katilų taisytojas. Gavo 
neblogą atlyginimą, todėl žmona buvo namie. J i 
patarnavo kunigams kaip namų tvarkytoja ir 
zakristijone į.msų "bažnyčioje". 

(Bus daugiau) 
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ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Jaunos mergaites širdis ir svajones 

MECYS smuvrns 
—Iš visų vaiku ji buvo (kito

kia jau nuo pat mažens, — pa
sakoja močiutė. — Prisimenu, 
prieš keliolika metų, man su eks
kursija važiuojant į Lietuva,klau-
siau kiekvieno, ką parvežti dova
nu. Vienį norėjo gintaro, kiti dai
lės dirbiniu, plokšteliu, bet ji, 
nors dar tebebuvo pradinėje mo
kykloj, pasakė "atvežk, močiut, 
man lietuviškos žemės saują". 

Metai slinko. Akiratis plėtėsi. 
Dalis draugų atitolo, pasinėrė 
šiame krašte siūlomuose malo
numuose, bet jos meilė savo tė
vu žemei dar daugiau augo, ryš
kėjo. Mokykloje stengėsi kuo dau
giau susipažinti su Lietuvos isto
rija. Klausėsi pasakojimų, gėrėjo 
si prosenio žygdarbiais. Svajojau 
pamatyti Lietuvą, pavaikščioti 
jos laukais kaskart stiprėjo. 

Pernai vykęs Jaunimo kongre
sas Europoje davė progos pasiek 
ti bent tą patį kontinentą. Būda
ma Vokietijoje, ne kartą žvelgė į 
dangų, į rytų pusėn plaukian
čius debesis ir su pavydu prikai
šiojo jiems, kad turės progos pa
matyti Lietuvą, o ji tik minti
mis ją gali pasiekti. Kūrybinga 
širdis kūrė gražius vaizdus, ku
riuos ji išreiškė laiškuose savo 
močiutei ir galvojo, kaip gera bū
tų paukšteliu pavirsti ir išskristi 
Lietuvon be leidimo. 

LIETUVIŲ REIKALAVIMAI MADRIDO 
KONFERENCIJOM 

Lietuviai, latviai, ukrainiečiai, į dalyvavo ir Europos saugumo ir 
serbai, žydai, lenkai ir kitų tau- j bendradarbiavimo komisijos Wa 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Pagaliau pasitaikė proga pa
matyti svajotą kraštą Prieš ke
lionę visą naktį nemiegojo, grei
čiausiai dėl to, kad ilgai lauktas 
momentas priartėjo ir norėjosi 
patekti ten kuo greičiau. Džiau
gėsi sutikusi dar nematytas gkni-
mes. Vienas ypatingai įstrigo at
mintin — tvirtas, ramus, nuo
širdus ir paslaugus — tai praei
ties kunigaikščių tipas jos vaiz
duotėje. Keldavosi anksti, gulda
vo vėlai, kad per trumpą laiką 
pamatytų kuo daugiau, pasikal
bėtų kuo ilgiau ir išgyventų tiek 
kiek įmanoma. Ir medžiai atrodė 
kitokie, ir oras daugiau gaivinan 
lis, ir debesys kaip išpešioti di 
deli vatos gabalai, ir paukš
čiai lietuviškai gieda. 

Buvo vedžiojama ir vaikščiojo 
viena. Girdėjo kalbu, kurios visos 
vienodai skambėjo. Matė "robo
tus", kurie tą patį kartojo. Ta
čiau kartu pajautė ir tikrą lietu
višką atvirą nuoširdumą ir kant
rią širdį, kuri esamose sąlygose 
vis gi moka išreikšti, ką iš tikrų
jų jaučia. Ji ir įjuokėsi, ir verkė, 
meldėsi ir prašė Aukščiausiojo 
šviesaus laisvo rytojaus. 

Jos pasakojimų gailimą klausy
tis valandų valandas. Kartais at
rodo, kad pradėjusi vieną pasako
jimą, persimeta prie kito, kai pri-
blėsę įspūdžiai staigiai išryškė
ja. Dar ir dabar, praėjus ilges
niam laikui, ryto saulei atsinnu-
šus stikle, ji pašoka, atsidaro 
langą, norėdama pasiklausyti 
paukščių giesmės, bet automobi
lių ūžesys ir netoliese čirš
kiančių žvirblių būrys ją vėl su
grąžina tikrovėn. 

Ji dar jauna, dienų dienos dar 
priešakyje. Teks jai pajusti dar 
daug nusivylimų, priekaištų ir 
užmetimų nuo svetimų ir nuo sa
vo tautiečių. Ne kartą ir ašarą 
teks išlieti. Tačiau norisi tikėti, 
kad ji ištvers, nenusivils ir įsi
jungs į lietuvišką darbą su tuo 
pačiu negęstančiu entuziazmu, 
kokį ji nešiojasi šiandien. Ta ip 
pat norisi tikėti, ikad Daina (toks 
jos vardas) su laiku buvo visiems 
gerai pažįstama. 

Konkurencija ir rungtyn :avi-
mas prekyboje neturi valstybinių 
ribų ir dažnai skaudžiai paliečia 
kurio nors krašto ar vietovės eko 
nominį vystymąsi. "Kovos" vyks 
ta kiekvienoje pramonės ar pre 
kybos srityje, pavyzdžiui, smar
kiai augančioje vieną kartą pa
naudojamų vystyklų rinikoje, ku
ri Šiemet Amerikoje viršys mili
jardą dolerių, "kovoja" trys mil
žinai: Procter — Gamble su Pam-
pera ir bandytmui į rinką išleistu 
nauju produktu Luvs, Johnson 

— Johnson su savo vardiu atžymė
tu gaminiu ir iKinaberly Clark su 
Huggies. Pirmaujančioje vietoje 
stovi Pampers rūšis, užkariavusi 
70 proc visos rinkos. Johnson — 
Jonson, 1978 metais išsikovojusi 
antrą vietą su 20 proc. rinkos, 
šiemet nukrito iki trečios ir skun
džiasi, kad pernai, vystyklų ga
mybos srityje prarado dešimt mi
lijonų dolerių. Šiuo metu ši bend
rovė bando konsoliduoti gamybą, 
tad mažindama nuostolius. At
leido 'keletą šimtų darbininkų ir 
uždarė keletą fabrikų. Tuo pačiu 
metu J.—J. vadovybė skelbia, kad 
vis vien bandysianti išlaikyti 10 
proc. rinkos, kuri verta 100 mili
jonų dolerių ir pramato netoli
moje ateityje išleisti naują pro
duktą, kuris pagrindinai skirsis 
nuo dabar naudojamų vystyk
lų. Jie tikisi, kad tokiu būdu į-
stengs išsikovoti didesnę rinkos 
dalį. 

Naftos kainoms kylant, dides
nis dėmesys kreipiamas į sinteti
nio kuro gamybą ir elektra varo 
m ų automobilių išvystymą. Ne 
seniai Gulf — VVestern bendro 
vė paskelbė viešumai, kad jau tu 
ri išdirbusi visai naują elektros 
energijos pakrovimo bateriją, ku 
rią būtų galima pritaikinti elek 
triniams automobiliams. Išradė 
jai apskaičiuoja, kad su vienu pa 
krovimu, važiuojant 55 mylių 
greičiu bus įmanoma nuvažiuoti 
net iki 150 mylių. Kartu jie at
kreipia dėmesį ir į svorį, kuris yra 
net t r i s kar t mažesnis už šiuo 
metu populiariai naudojamas 
švino ir rūgšties baterijas. 

Bendrovė yra pramačiusi paga 
minti penkis automobilius, varo
mus nauja baterija, ir yra susi
tarusi su GTE korporacija ištirti 
tokių automobilių ekonomišku
mą ir praktiškumą. Gulf —VVes
tern nurodo kad šios naujos ba
terijos tyrimams ir pritaikymui ji 
yra jau išleidusi apie 45 milijo
nus dolerių. 

tybių atstovai birželio 26 d. bu 
vo susirinkę į Helsinkio komiteto 
suorganizuotą posėdį Chicagos 
miesto centre išklausyti praneši
mų iš valstybės departamento 
atvykusių Madrido konferencijos 
JAV delegacijos narių centro pir
mininko dr. Max Kampelmano ir 
kitų. 

Dr. Kampelman dirauge su G. 
Bell vadovaus JAV delegacijai 
Madride. Viceprezidentas bus 
kongr. Fascell. 

Be šios delegacijos, bus dar apie 
20 — 25 visuomenės atstovai. 
Jie bus jungiami su delegacija. 
Amerikiečių delegacija bus bene 
didžiausia. 

Madride posėdžiai bus užda
ri. Paruošiamieji posėdžiai pra
sidės rugsėjo 6 d. Yra vilties, kad 
jie neužsitęs ilgiau kaip tris sa
vaites. Pati konferencija prasidės 
lapkričio 11 A Sausio — vasario 
mėn. bus pagrindinis klausimų 
svarstymas. 

Amerikiečių delegacija pasiry
žusi netylėti dėl Helsinkio susita
rimų laužymo. Komisija tuo rei
kalu turi medžiagos. Dr. Kam-
pelmanas posėdžiavo su "Sun — 
Times" ir "Tribūne" redaktoriais 
ir pastebėjo didesnį susidomėji-. 
mą Madrido konferencija. Ameri- t e i s i u atėmimas, šeimų perskyri-
kiečiai Madride kels žmogaus tei- mai> keliavimo ir emigracijos truk 
ses. Konferencijoje nebus duota i dymai, rusifikacija ir kin neleisti 
kokių signalų kad Afganistano į n i suvaržymai. K VVashmgtono at 
invazija užmirštama. Dr. Kam- \ 7 k e aukštieji pareigūnai su dėme-
pelmanas ir drauge atvykusios I s i u *** išklausė. 

shingtone štabo narys Sp. Oliver. 
Dr. Kampelmanas painforma 

vo, kaip buvo prieita prie Helsin
kio susitarimų. Jais vakarai lai
mėjo Maskvos įsipareigojimą gerb 
ti žmogaus teises. Tuo susitarimu 
bus galima pasinaudoti nuolat iš 
Maskvos reikalaujant paklusti 
žmogaus teisių dėsniams. Rusai 

linkę aiškinti, kad Helsinkio susi
tarimu garantuojamos Sov. Sąjun
gos sienos, bet Wshingtonas to 
nepripažįsta. 

JAV-bės Washingtone turi Hel
sinkio komisiją, kuri seka bet ko
kius Helsinkio susitarimų lau
žymus. 

Sp. Oliver paskelbė, kad Helsin 
kio komisija rūpestingai regist 
moja Helsinkio susitarimų lau 
žymus^ net panaudodama infor 
macijas iš už geležinės uždan 
gos. Nuolatinis stebėjimas, medžią 
gos rinkimas daro spaudimą Hel 
sinkio susitarimus pasirašiusioms 
valstybėms vadovautis ten priim 
tais dėsniais. Belgrade, dabar Ma
dride pirmą kartą JAV kelia at
skirus faktus apie nesiderinančius 
su susitarimais veiksmus. 

Valstybės departamento atsto
vams buvo priminta okupantų 
priespauda, civilinių ir politinių 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISTVUOM. KAMB. VYRUL Atskiras 
įėjimas ir vonia. 

Skambint GR 6-6772 
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valstybės departamento atstovės 
Meg Donavan, Susan Peterson ir 
Susie Tocker atsakinėjo į klausi
mus. 

Lietuviai pabrėžė reikalą, kad 
Madride būtų keliamas ne tik 
žmogaus teisių, bet ir tautos tei
sių klausimas. Buvo primintas 
reikalas atidaryti duris perskirtoms 
šeimoms susijungti. Priminta, 
kad ir informacijoms, spau
dai į Sov. Sąjungą durys yra už-
arytos. Buvo priminti beveik nuo
latiniai Helsinkio grupių narių 
teismai už geležinės uždangos. 
Turi būti pareikalauta, kad tokie 
teismai būtų atviri publikai, už
sienio korespondentams, tada bus 
galima laukti didesnio teisingu
mo. 

Dar didesnis pasitarimas įvyko 

/. Pr. 

70-os ir Talnun apyL — 2-jų butų 
mūrinis. 2 mas. garažas. Skambint 
po 5 vai. vak. 

TeL 768-9279 

LOMBARD, DLL. Savininkas parduo
da "Caiifornia ranch" stiliaus namą. 
3 miegami. Katedros lubos. Vieno ak
ro sklypas — daug medžių. Mokesčiai 
$700 metams. Skambint 682-7577 arba 
po 5 vai. vak. 627-6547. 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). ApšikL Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir Caiifornia Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52.500. 

PROGOS — OPPORTUNrrEES 

PROGA BIZNIERIUI 
Edwardsburg miestely, Michigan, High-
way 62 ir Elkhardt R& kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuves pas
tatas, 2-jų butų "duplex". didelė dar
žinė, darbui garažas. $155,000.00 

Skambint 616—663-2966 

M I 8 C I L L 1 N E O U S 

Dvigubas standartas. Ameriko
je labas populiarūs žvalgybos a-
gentų filmai. Dauguma žiūrovų 
gėrisi James Bond, agento 007, 
pasiekimais ir pranašumu. Tie
siog stebimasi jo gudrumu, aro
gantiškumu, išradingumu ir ap-1 birželio 26 d. 7 vai. vak įvairių 
saugos priemonių panaudojimu. Į tautybių žmonių susirinkime uk{ 
Mission Impossible serija televi- j rainiečių salėje. Prisirinko arti-
zijoje buvo viena iš populiariau- j p , i n ė s a lė išklausyti pranešimų 
sių. Didžiuojamasi taip pat antro | g VVashingtono atvykusių pen-
pasaulirrio karo meto žvalgybos 
pajėgumu infiltruoti vokiečių žval 
gybą ir išryškinti jų slaptus šrif
tus 

Paskutiniu metu, remiantis 
naujuoju mfonrnaciijos atskleidi
mo įstatymu, viešumon paskelb
ti Amerikos žvalgybos CIA už
kulisiniai tyrinėjimai, priešui į 
mobilizuoti metodų bandymai, 
jų pritaikymai ir panašiai. Mano 
ma, kad Sovietai per savo agen
tus papirkimo būdu yra gavę tų 
metodų ir reikmenų aprašymus 
ir naudoja juos savo tikslams. 
Daugumas liberalų, jų organiza 
cijos ir laikraščiai piktinasi, kad 
žvailigyba užsiima tokiais bandy
mais, nors kai kurie jų yra lapai 
įdomūs, išradingi ar tiesiog fan
tastiški. Bandoma sumenkinti ir 
pažeminti žvalgybą ir jos darbą, 
tuo pačiu sumažinant jos efek-

kių Valstybės departamente at
stovų. Iš lietuvių dalyvavo šia
me ar abiejuose pasitarimuose: J. 
Maskoliūnas, A ir Vyt Miliū
nai, J. ir dr. S. Kupriai, V. ir A 
Adomėnai, K. Oksas, J. Lazaus
kas, J. Skorupskas, A. Regis, K. 
Radvila, V. ir Br. Motušiai, V. Ši
las, Pr-Povikitis, VI. ošliūnas, R. 
Sakadolskis, St Balzekas, E. Mac-
kevich, J. Šlajuj V. Utara, V. Sa-
moška, S. Dai lienė, kun. J. Pruns 
kis, V. Janušonis (Milwaukee), 
R, Kažemėkaitė (Racine). Iš 
Valstybės departamente, be mi
nėtųjų, vakariniame posėdyje 

BY OWNER 
ORIENTAL RŪGS 

TeL 312-851-9487 

.miniiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimi 
Kelias į altoriaus garbę 

J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m, 

Kainą su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-
iiiiiiiiiiiimuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiu 
tilIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIHMHIIIIilIlIlIlIimi! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas Seštadlenj nuo 4 iki 6 vai. po
piet iš WEVD Stoties Ne-w Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki g vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 SaaUt Drive 

Watdrang, N. J. 07060 
TEL. - 753-56* (»1) 

iiiiiimmiiiiininMiniimiimniiiiimmii 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Vaidis Real blate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Lietuviškas restoranas su namu ir 

įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

N'otary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

c^cr«>5>c%>«>fc»«>««*s>«;^>«>a?«^ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

V EDZrVSKAS. 4059 Archer Ave. 
Chicago, ŪL 60632, teL 927-5980 

—~'-~-~- — - U - ' J T L ' L ^ J - J - ' J " - J - L - ' - " ' , ' : ' J : I - J : - - - L - , - J - ; " — I JZMJ 

iiitiiiiiiiimmiimiiiiiiiitiiiiiiiutuiiiiiiu 
P L U M B I N G 

IJoensed, Bonded, Insored 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir-I 

ravės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
nminmiiimniimniiiiniiniuiiiiiiiiimii 

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — OA 4-8654 

3208% West 95tn Street 

iiiiiiiiiiiiiMMiimitiiimiiiifiiiiiiiiiimii 

DAŽYMAS 
VIDAUS IR LAUKO 

Prieinamomis kainomis. 
TeL 963-0467 arba 847-1729 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIllllllllllllllll 

MASONRY & CONCRETE 
REPAIRS 

Naujo ir seno mūro bei cemento 
pataisymai. 

Taip pat remontas — stiklo bloku, 
lare-į, kaminų ir židinių. z 

Skambinkite po 6 Tai. vakaro. 
Antanas (Tony) Butkus 434-1094 

J. Petrik 776-1333 

M OVI N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-S063 

VYRAI 0B MOTERYS 
• — — — a — I — — # » » — • • • • m 

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

Foll Thne — Typkog Regoired 
Mutual Mera i Savings 

M 847-7747 
POSTER PARENTS VVANTED 

Work in your own home and be part 
of an individual's growth providing 
specialized care and training. 

EARN BETVVEEN 
$273 TO $900 PER MONTH 

Chicago Residents, North & West Sice 
Only, CONTACT: 

SARAU HLTCHTNSON 
Foster Home Co-ordinator 

BOK 113 — 2nd Floor 
223 W. VVashington St. 

Chicago, IL 006O6 

tiELP VVANTED — MOTERYS 
• II i— • — ^ — « » — — * f f # » * ^ II •>! m i, • • f 

EXPEBIENCED 
SWITCHB0ARD 0PERATOH 

PLUG BOARD. 

Clean modem office. 
£xcellent Cm. Benefits & eūcellent 

working conditions. 

Apply in person: 

REPL0GLE GLOBĘS INC. 
1901 N. Narragansett 

TYPIST 
Accurate Typing. Gen i Office 

Work. Small Loop Office. 
Free Hoepitaliration 
TEL. — 782-8307 

tingumą. Džiugu matyti, 'kad 
kongrese jau keliami balsai už 
informacijos atskleidimo įstaty
mo pataisą ir platesniu teisių gra
žinimą žvalgybai. 

A. f A. BRONIUS ŽIEMELIS 
Gyvenęs Torrance, Californias Mirė birželio 20 d: 1980 m. 

Gimė Lietuvoje, 1915 m. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Buvo savininkas "Pier Avenue Laundry" ir "Dry Cleaning Shop" 

Hermosa Beach, Cal. 25 metus. 
Paliko liūdinčią žmoną Martiną, sūnų Stasį, tris dukras: Tina, 

Daną ir Almą Prismantienę, žentą Manfredą ir tris anūkus: Rimą, 
Angelę ir Viktorą. Paliko 5 seseris: Kazę Sauiytienę Lietuvoje, Olę 
Petrauskienę. Jadzę Sirvaitienę ir Slavą 2iemelytę Canadoįe, Rozą 
Razauskienę Michigan. brolio ir sesers vaikus Lietuvoje, seserėną 
Stasį Petrauską Canadoje. 

Buvo pašarvotas White and Day Colonial Chapel, Hermosa 
Beach. Po pamaldų Sv Kazimiero bažnyčioje buvo palaidotas Sv. 
Kryžiaus kapinėse birželio 24 d, Los Angeles. Caiifornia. 

Liūdinti žmona ir vaikai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiitii1 

LIK S V E I K A S 
Atlieka Raiša URBONIENE 

įvairių žanrų muziką, kurią su
kūrė kompozitorius B . GOR-
BULSKIS. 

Garso režigorius Paulius Ja -
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
!ywood, Caiifornia. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5*5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 
iiiuifiHiiHumnMHimiiiiiiiifiunitiMimi 

rNBGHBORHOOtf 
U.S.AT mm 

We'il help you make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AK PARDUOTI 

Kreipkitės } 

BUDRAITIS REALTY 00 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

l l l l l imi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l i inn 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 77S-223S 
uiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuuuiiiuuuuu 

Perskaitė "Draugą" 
j) kitiems pasiskaityti. 

duokit* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visg rn§ių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

iUMiiihiiiimimiiimimiminimiMiiHit 
M. A. Š I M K U S 
ENOOME TAS SERVICE 

NOTARY PTJ-BMC 
4259 <*>. Maplevood, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 

iiiimiiiiiiiimmiiiiumiiHiJiiiniimuiiiii 

iiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiimiiiitiiiinniiiimii 
!; Ivairlq prekių pasirinkimas ne

brangiai iŠ mosi} sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, IU. 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Telef. — 925-2787 
Vytautas Valantinaa 

HiiHiiiiimiumimiiiiiiuuiiiiiiiiiiiuiiui 

niiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimtiiiniiniimiit 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotx» ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St^ teL 776-1486 
mimiimtimmiiiiiimiuiiuiiiuMiiiiiiiir 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii! 

KEYPUNCN COMPUTER 
0PERAT0R 

North Side construction company 
needs experienced person for varied 
clerical duties using IBM Systean/3 
Computer and 3741. 

SALARYOPEN 
COMPANY PAID BENEFITS 

Call Or Apply 
!IIR. SAGEPT — 588-7600 

MAYFAIR CONSTRUCTION 
C0»!PWfY 

5660 N. Jersey, Chicago, XI 
miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimmiimiminu 
REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką 
šiokiadieniais. Gyventi vietoje arba 
ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas, 
malonus žmonės. Skambint 5864987. 

EXPERTJ F T T T E B - S E W I » 

For fine ladies dress shop in 
Wilmette, 5 days a week. Hrs. 
9 a.m. to 6 p.m. 

Oafl — 256-5134 

S A L A D G I R L 
Experienced person. Full time. Good 
benefits. 20% discount. 
Apply in person — Ask for Evetyn 

CARSO.VS HEATHER EVN 
No. Riverside, FJL — Lower Leve! 

D £ M E S I O 

Mylimai žmonai 

A . f A . 
Aldonai Nasvytytei - Augustinavičienei 

mirus, jos vyrą, mūsų mielą prietelj JUOZĄ, DUKTE
RIS, brolrue ALGIRDĄ ir JAUNUTI NASVYCIUS, seserį 
BIRUTĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
linkime stiprybės jų giliame skausme. 

Česlovas ir Ada Staniuliai 

iinuHiiiiiiiinmiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Te!. 376-1882 arba 876-5996 
imiiiiimmtiHiimmiimuitiiuiiitiMiiiiii 

SKELBKTnaS 'DRAUGE**. 

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiinii'i 

SEDA DEGA 
Stasys Baipsys 

• 
Tai Lietuvos karo aviacijos 

kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie
tuvoje, Vokietijoje. 

Išleido Laima Baipšytė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

niinojaus gyv. dar prideda 
30 et. valstijos mokesčio. 
luiiiiiiiciiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 

iitiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm!! 

Apsimoka skalbtis disn. DRAUGK. 
IMS jis plscisoslsi •kaitomas 11»-
tovtų disnrastis, gi skelbbni) ksi-

iiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiUHiiiiHiiiiiniii'iiuni 



Į ir smokingus. Filipinų preziden- J tiniais rūbais. Kviečiu ir kitus 

Tautinių šokių komiteto nariai, susirūpinę, kad švente kuo 
praeitų. Iš kaires: Anatolijus Milūnas — salės tvarkytojas, 
— vyr. šokių direktorė, Moderstas Jakaitis — LB atstovas 
— leidinio redaktorius. Nuotr. V. 

sėkmingiausiai 
Nijole Pupienė 
ir Jonas Baris 
Jasinevičūuis 

LAIKAS ATGAIVINTI TAUTINI RŪBĄ 
DR. R. SIDRYS 

Artėja Tautinių šokių šven
tė. Jau dabar malonu įsivaiz
duoti didžiulį amfiteatrą, pilną 
jaunų lietuvių, besisukančių lie
tuviškos melodijos ritmu. Tvis
ka ir mirguliuoja tautiniai rū
bai. Veteranų šokėjų ritmas 
lėtesnis, bet rūbai toks pat 
akiai džiaugsmas. Koks vaiz
das gali būti gražesnis lietuvio 
širdžiai? 

Tačiau, galima įsivaizduoti 
dar gražesnį reginį, štai jeigu 
šokių sujaudinti, plodami žiūro
vai atsistoja ir visa žiūrovų 

nių įspūdžių buvo kaip japonai 
po darbo renkasi į požeminius 
traukinius. Stovėjau aš tada 
prie požeminės stoties įėjimo 
Ginzos gatvėje ir per dvidešimt 
minučių nenutrūkstama mase 
bėgte prabėgo pro mane koks 
šimtas tūkstančių japonų, visi, 
beveik be išimties, juodomis 
arba pilkomis eilutėmis. Tačiau 
visa ta pilka masė, parvažia
vę namo, tuoj apsirengia kimo-
nais ir yukatom. Kabuki arba 
Noh teatre žiūrovų tarpe nela
bai pamatysi europietiška rūbą, 
nebent tai būtų svetimšalis. 

- vien 

tas užsienio ambasadorius pn 
ima apsivilkęs Barongu. Filipi
nų valstybės diplomatai užsie
nyje priėmimuose vilki tik Ba-
rongus. Teko matyti filipinie
čių tautinę šventę — visi daly
viai kaip vienas su Barongais 
— moterys suknelėmis su pa
pūstomis rankovėmis. 

Man pačiam, gyvenant Filipi
nuose, daug sykių teko Barong-
Tagalog vilkėti. Įsigyvenęs fi-
lipinų etiketas buvo gerbiamas 
ir Amerikos kariuomenės bazė
je. Per iškilmingesnius ren
ginius karininkų klube pagal 
apsirengimo taisykles buvo trys 
pasirinkimai: smokingas, pilna 
kariška uniforma arba Barong-
Tagalog. Aišku, beveik visi 
karininkai sugužėdavo apsivilkę 
Barongais, nes to krašto klima
te tai buvo daug patogesnis 
rūbas. 

žiūrovus mūsų vienų nepalikti, 
kviečiu įprasminti šią lietuvių 
šventę tautiniu apsirengimu. 

DVIDEŠIMTS PENKERIŲ METŲ MIRTIS SUKAKTIS 

masė irgi sutviska tautiniais 
rūbais. Koks tai būtų reginys Sekmadienį parkuose 
ir koks pasididžiavimas lietuvių tik kimonai 
tautybe! 

Tikrai, ar nebūtų laikas mūsų 
tautinį rūbą nutraukti nuo sce
nos į kasdieninį gyvenimą ? Na, 
gal ne visai kasdieninį, bet tau
tinis rūbas, ne tik moteriškas, 
bet ir vyriškas, turėtų puošti 
mūsų subuvimus, gegužines, mi
nėjimus, vestuves ir krikštynas. 
Džiugu, kad bent jau vestuvėse 
tautinis rūbas pradeda tarpti; 
vis daugiau nuotakų su juo ei
na prie altoriaus — pagarba 
joms. 

Šiuo atveju mes galėtumėme 
pasimokyti iš japonų, kurie sa
vo, kad ir labai nepraktišką, 
tautinį rūbą moka puoselėti mo
derniškame gyvenime. Darbo 
metu japonai vilki europietiško 
stiliaus drabužius. Vienas iš 
neužmirštamiausių mano kelio-

ŠACHMATAI 
Odesoje vyksta moterį Pa 

šaulio pretendenčių ketvirtfina-
linis 10 partijų mačas: M- l^t-
vinskaja, Sov. S. — T. Lemač-
ko, Bulgarija. Po keturių parti
jų pirmavo Latvinskaja 2V2 tš., 
Lemačko turėjo 1% tš. 

— Greenville, Pa. Cia vyksta 
JAV pirmenybės. Pradėjo 14, 
bet po trijų ratų atkrito M. Die-
sen. Po 6 ratų pirmavo: dm P. 
Benko, dm L. Christiansen, tm 
John Peters ir meisteris i. 
Bradford, Tex., visi po Zy2— 
2V2 tš. Pirmenybės vyksta įtem
ptoj kovoj; pirmąjį nuo paskuti
nio teskiria 2 taškai. 

The Cheos Oorespondent 
birželio nr. įvertina kelius mūsų 
vyrus: M. Brazis 1038, T. Bul-
lockus 879, K. Merkis 1117, E. 
Louka 528, M. Lucas 780. V. V. 
Palčiauskas 1360, E. Timutis 
242 ir R. Valuckas 727 tš. 

TSRS taurės komandinėse, 
šalies kaimo jaunimo rinktinė 
baigė šešta. Joje žaidė vilnie
čiai : V. Majorovas surinko 4—3 
ir Rasa Kartanaitė taipogi 4—3. 

— Vilniaus miesto pirmeny
bes laimėjo VVU teisės fakulte
to antrakursis D. Jocys, surin
kęs lOVo tš. iš 14. Antruoju 
baigė V. Normantas 10 tš. ir 
trečiu P. Rubinas 9V2 tš. 

Moterų p-bes laimėjo aštun
tokė I. Ignatavičiūtė 11V2 iš 
12, antra VVU pirmakursė R. 
Ručinskaitė, o trečioji — sep
tintokė K. Boginskaitė 7% tš. 

— Bostono jannunas kviečia
mas lankyti So. Bostono LPD 
šachmatų klubo treniruotes. 368 
W. Broadway, ketvirtadieniais 
nuo 7 vai vak.. kur galės per 
trumpą laiką sustiprinti savo 
žaidimo lygį. K. Merkis 

Lietuvių tautiniai šokiai iš 
užuomaršties buvo išgelbėti ke-
letos pasišventusių žmonių. At
simenu, kad per visą mano gim
nazijos laikotarį niekas tautinių 
šokių nemokė. Vyresnėse klasė
se būnant, atsiradus tautinių 
šokių būreliams, daugumos vy
rukų atsinešimas buvo: "Kas, 
ar aš? Tegu mergaitės šoka". 
Pradžioje mergaitės vyrų roles 
ir turėdavo atšokti. Tačiau tau
tiniai šokiai ne tik atgimė, bet j 
ir nepaprastu greičiu išaugo. į 
Lietuvio širdy jiems buvo vieta, 
reikėjo tik tą jausmą pažadinti. 
Laikas atgaivinti ir vyrišką tau
tinį rūbą, ir išplėsti moteriško
jo naudojimą, nes jiems lietuvio 
širdyje irgi yra vieta. 

Šioje Šokių šventėje žmona ir 
aš būsime žiūrovai. Savo dalį 

I mes atšokome būdami studen-

Galėtumėme daug pasimokyti 
ir iš filipiniečių. Jų vyriškas 
tautinis rūbas Barong-Tagalog 
yra daug paprastesnis už lietu
višką — iš palmių skaidulių 
išausti palaidus marškiniai su 
įaustais ornamentais ant krūti
nės. Kelnės paprastos, vien
spalvės. Tačiau etiketo skalėje 
Barong-Tagalog viršija frakus 1 tai. Tačiau abu vilkėsime tau-

Iš Baisiojo birželio įvykių minėjimo Sv. Jurgio parapijos salėje, Clevelande. 
Pagrindinę kalbą pasakė inž. K. Oželis iš Chicagos, o meninę dalį atliko 
Čiurlionio ansamblio kcmklininkai-kės. 12 k.: Urbaitis, Kazlauskaitė, Mullo-
Us ir Muliolytė. Nuotr. J. Garios 

JBrangam Kolegai 

A A 

Adv. JONUI NASLIONUI 
m i r u s 

jo seserį Barbora Stankaitienę, jos dukterį 
solistę Dana Stankaitytę ir visus gimines bei 
artimuosius širdingai užjaučia ir kartu liūdi 

Jonas Adomonis 
Ignas Andrašrūnas 
Titus Antanaitis 
Stasys česnavicius 
Antanas Kalvaitis 
Vladas Mieželis 

Vaitiekus Morkūnas 
Aieksan iras Siiiūnas 
Romas Stakauskas 
Antanai, santaras 
Ignas Šimkus 
Stasys Vaičius 

Vilius lirgutevičhi* 

Jonas S. Cinikas, 
buvęs Sv. Juozapo parapijos. 

So. Chlcago, iu. narys 

Jau suėjo 25-ri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą ir senelį, kurio neteko
me 1955 m. liepos 2 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos trečiad, lie
pos 2 d., 1980 m, 10 vai. ryto Tėvų Marijonų vienuolijos 
koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ava, Chicagoje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono Ciniko sielą. 

Nuliūdę: Duktė Genovaitė, žentas Bronius, sūnus 
Petras, anūkė Marytė su vyru Edvardu ir šeima 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio mėn. 30 d. i 

I Lietuvių Istorijos Dr-jos nariui 

A. t A. JONUI NA5LIŪNUI mirus, 
I seseriai B. STANKAITIEKEI, jos vaikams — 0. 
I RAUŽIENEI. V. PAfiGAUSKENU, L. STANKAIČIUI 
I su šeimomis ir DANAI STANKJUTYTEI reiškiame 
I užuojautą ir drauge liūdime. 
I Liet. Istorijos Dr-jos valdyba ir nariai 

A. + A. 
Aldonai Nasvytytei - Augustinavičienei 

mirus, jos vyrui inž. JUOZUI AUGUSTINAVIČIUI, DUK
ROMS su šeimomis. SESERIAI, BROLIAMS, artimie
siems bei draugams reiškiame mūsų gilią užuojautą ir 
liūdime drauge. 

Janina ir Zenonas Glodeniai 
Los Angelėje, Calif. 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
S T A Š Y S C I N I K A S 

Jau suėjo septyneri metai, kai aš netekau savo 
brangaus vyro. Mirė 1973 m. liepos 1 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę. 

Už 30 sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 1 d., 
8 vai. ryto Švč. M Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai prašau gimines ir pažįstamus prisiminti ir 
pasimelsti už a. a. Stasio Ciniko sielą. 

Pasilieka skausmo prislėgta žmona 
Sofija 

E U D E I K IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 

MA. 
DipL Teis. JONUI NAŠIIONUI 

m i r u s , 
jo seserį BARBORA STANKATTIENĘ, seserėčias — 
ONĄ BAUŽJENE, VLADĘ PARGAUSKIENE su šeimo
mis, DANĄ STANKAITYTĘ ir seserėną LIUDĄ STAN
KAITĮ su šeima ir jo draugą ALEKSĄ SILTCNĄ giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija ir Normom Bvrstem 

Laidotuvių Direktoriai 

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

Panevėžio Mergaičių Gimnazijos buv. Il
gametei direktorei 

A . + A . 
MARIJAI GIEDRAITIENEI minis, 

giliausią užuojautą reiškiame jos seseriai, mie
lai JANINAI 2ITKUVIENEI ii broliui EDVAR
DUI su šeimomis. 

L. Dainansltienė 
V. Genienė 
S. Oželienė 

E. Pusneraftienė 
M. Tumienė 
S. Tofiušienė 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
198C m. birželio 15 dieną mirė mūsų brangi motina 

A . f A. 
LIUCIJA KEME2IENE, 

sulaukusi 81 metų amžiaus. 

Gyveno Geveland, Obio. 

Nuliūdę: sūnus Vincas, dukterys Natalija Chernetzky, 
Nijolė Petkevičienė ir Ramutė Weinrich su Šeimomis. 

Perskaitę Draugą, duokite ji kiliems pasiskaityti. 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. birželio men. 30 a. 

x šeimos metams atžymėti 
seminaras prasideda liepos 2 d., 
šį trečiadieni, 6 vai. vak. šv. Mi-
šiomis Jėzuitų kolyčioje. 6:45 
vai. vak. prasidės pašnekesiai, 
kuriuos praves kun. A. Saulai-
tis, seselės J . Golubickytė, M. 
F. Tumonytė, H. Emerich, be 
to, dar A. Zailskaitė, J. Norvi
lienė. Kalbės kun. V. Bagdana-
vičius. Vysk. V. Brizgys skai
tys paskaitą "Šeima ir visuo
menės dvasinis gyvenimas. Bus 
ir diskusijos. Visi kviečiami da
lyvauti. Seminaras bus tęsia
mas penktadienį, nuo 9:45 v a i 
ryto. 

x Jonas Kelertas, Brookfield, 
UI., lankėsi "Drauge", domėjo
si spaudos darbais, paliko 10, 
dol. auką. Maloniai dėkojame. 

x Juozas Liutikas iš Bur-
bank, m., lankėsi "Drauge", su 
sipažino su dienraščio paruoši
mo darbais. Įvertindamas sun
kų leidėjų darbą, paliko 10 dole
rių auką. Labai 

x K. Smolenskas, čikagiškis, 
atvykęs į "Draugą", apsirūpino 
lietuviškomis knygomis. 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
seimo ;s metams atžymėti se
minare liepos 2 d. 8:15 vai. 
vak. Jaunimo centre kalbės su
augusiems apie šeimą ir visuo
menės dvasinį gyvenimą. Lie
tuvių visuomenė kviečiama da
lyvauti. 

X Tautinių šokia repeticija 
vaikams bus liepos 4 d., penk
tadienį, 4 vai. po pietų Amphi-
teatre. "Draugo" birželio 27 d. 
laidoje išspausdintoje progra
moje ši programos dalis per 
klaidą buvo praleista. Tėveliai 
ir vaikų ansmblių vadovai pra
šomi atkreipti į tai dėmesį. 

x Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, Pedagoginio Lituanistikos 
instittuto hektorius, trečiadie
nį, birželio 25 d., institute su 
kitais dirbdamas, sunkiai susi
žeidė ranką. Dabar gydosi na
muose. 

X Kun. dr . Jurgis Šarauskas, 
JAV-bių Valstybės departa
mento sekretoriaus specialus 
asistentas Rytų Europos reika
lams, pereitą savaitgalį buvo 
atvykęs iš Washingtono į Chi-
cagą. Liet. Bendruomenės Mar 
ąuette Parko apylinkės valdy
bos pakviestas, birželio 27 d. 
Jaunimo centro kavinėje skai
tė gerai paruoštą paskaitą apie 
Amerikos politiką, Lietuvos pro 
blemas, nusakė Baltųjų rūmų 
ir Valstybės departamento rea
lias pažiūras Lietuvos reikalais 
ir buvo gausiai susirinkusių šil
tai sutiktas. Po paskaitos dis
kusijoje dalyvavo daug klausy
tojų. Pirmininkavo Jurgis Ja
nu šaltis. 

x Dr. J u r g . Gimbutas, Arling 
ton, Mass., atsiuntė malonų laiš 
ką, kuriame džiaugiasi sėkmin
ga savo ir žmonos Stasės kelio
ne po Europos kraštus. Rašo 
esąs užplanavęs atlikti kai ku
riuos naujus mokslo darbus. 

X Rasa šoliūnaitė liepos 4 
d. 0:45 vai. ryto mokys visus, 
norinčius pramokti giesmių, ir 
gi tara skambins 10 vai. r. Jau
nimo centro sodely, geram orui 
esant, per šv. Mišias. 

X Algirdas Karattis, plačiai 
žinomas "Gintaro" vasarvietės 
savininkas, 15860 Lake Shore 
Rd., Union Pier, Mich., dažnai 
paremia savo dienraštį. Ir da
bar, atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė 20 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame ir skelbia 
me Garbės prenumeratorium. 

X Sofija ir Stasys Bematą vi 
čtai, žinomi ciceriškiai, lankėsi 
"Drauge", domėjosi lietuviško
mis knygomis ir jų nusipirko už 
didesnę sumą. Lietuviškų knygų 
išpardavimas atpigintomis są
lygomis pratęstas ligi liepos 6 
d., kad atvykusieji į Tautinių šo 
kių šventę galėtų užsukti į I 
"Draugą" ir jomis apsirūpinti. 

X Marija Vidūnienė iš Wor-
cesterio užsisakė "Drauge" kny 
gų ir dar pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū. 

x Tamara Kūrai tienė, čika-
giškė, pasiuntė malonų laiškelį, 
pasveikino "Draugo" darbuoto
jus, išreiškė savo pasitenkinimą 
dienraščiu ir paskyrė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x Mykolas Cibas, Great 
Neck, N. Y., atnaujino prenume 
ratą, apmokėjo vieną sąskaitą 
ir dar paskyrė "Draugui' ' 6 do 
lerių auką. Maloniai dėkojame. 

x Dėmesio! šeštosios Tauti
nių šokių šventės marškinėliai 
gaunami pas S. Bacevičienę — 
tel. 434-7085. (sk.) 

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

616-^69-3288 (ak ) 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

LIEPOS 4 SAVAITGALY 

Šiemet liepos 4 d. savaitgaly 
bus daugiau gazolino stočių at
virų, bet gazolinas bus apie 
40 f * brangesnis negu 1979 m. 
liepos pradžioj. 

GEGUŽINĖ PENSININKAMS 

Mero įstaiga liepos 9 d. ruo
šia gegužinę pensininkams ir in-

ivalidams nuo 10 v. r. iki 3 v. 
p. p . McKinley parke, 2210 W. 

įPershing Rd., Cbicagoje. Bus 
I žaidimų, lošimų su dovanomis 
ir vaišės. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Už kraujo aukas — specialus žymuo buvo suteiktas Sv. Kryžiaus ligoninės vadovybes William J. Michalik, kuris 
yra davęs jau 28 "pints" kraujo. Iš kaires: kraujo banko tec^rv^e Nancy Shotas, laboratorijos direktorius dr. Alvin 
Ring, kraujo aukotojas William J. Michalik, laboratorijos vedėja ses. Julia Stankus ir kraujo banko prižiūrėtoja 
Lourdes Guzman. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Harry H. Woodward 

LJJETUVTŲ DRAUGAI 
Į KORĖJA 

Harry H. H. Woodward, J r . 
Goodwill Industries egzekutyvi-
nis direktorius, Veteranų s-gos 
kviečiamas, išvyko į P. Korėją 
susipažinti su ten vykdoma dvie 
jų dešimtmečių programa ir pa 
žanga, rūpinantis invalidų pa
ruošimu gyvenimui. J is yra bai 
gęs administracijos mokslus ke 
liuose universitetuose ir dirbęs 
įvairiose institucijose, kol pra
dėjo vadovauti minėtai bendro
vei. Be to, jis yra vedęs lietu
vaitę Violetą Pabarčiūtę ir au
gina ketverių metų sūnelį. Lie
tuviški reikalai ir lietuvių troš
kimai jam labai gerai žinomi. 
Patirtį Korėjoje jis ateityje mė 
gins pritaikyti invalidų paruo
šimui darbams Amerikoje. 

DEMOKRATŲ PIETŪS 

Cook apskr. demokratai su
rengė pietus, tikėdamiesi dau
giau pajamų. Tačiau, esant de
mokratams suskilusiems, šių 
metų pietūs davė 103.000 dol. 
pajamų mažiau negu 1979 m. 
Vis dėlto šių metų pietūs davė 
apie 480,000 dol. pelno. 

KERAMIKOS PARODA 

Dail. K. Borgognoni kerami
kos paroda iki rugpiūČio 1 d. 
vyksta Ulinois Menų tarybos 
galerijoj, 111 N. VVabash, Chi-
cagoje. 

MARQUETTE PARKO 
NAMŲ SAVININKAI 

Birželio m. 20 d. Šv. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
salėje įvyko priešatostoginis Mar-
ąuette Parko lietuvių namų sa
vininkų draugijos susirinkimas. 
Susirinkimą pradėjo valdybos 
pirm. Juozas Bacevičius, pasvei
kindamas susirinkusius ir perskai-
tydamas gana ilgą darbotvarkę. 
Susirinkime trumpai paminėta ir 
Lietuvos 40 metų okupacijos su
kaktis. Minėjimo pradžioje sol. 
Vaclovas Momkus, muz. A Li
nui akompanuojant, sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. 

Kostas Juškaitis skaitė paskai
tą, nušviesdamas įvykius, prive-
dusius prie Lietuvos okupacijos. 
Iškėlė komunistinės Rusijos agre
siją, sutarčių laužymus, ultima
tumą, mūsų vyriausybės reakci
ją ir keturiasdešimtį metų besi
tęsiančią žiaurią, lietuvių tautą 
naikinančią okupaciją. 

Vincas Kuliešius ta proga pa
skaitė savo kūrybos eilėraštį. Al
fonsas Šidagis padainavo solo Su
diev Lietuva. Minėjimą baigė pir
mininkas Juozas Bacevičius 

Valdybos sekretorė Angelė Ka-
telienė perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Į susirinki
mą atsilankęs parapijos klebonas 
kun. Antanas Zakarauskas pasvei 
kino namų savininkus, kvietė 
šioje kolonijoje vieningai laikytis. 
Užsiminė apie galimas šią vasa
rą juodosios rasės eitynes į Mar
ąuette Parką. T u o atveju visi gy
ventojai turėtų nekreipti į žy
giuojančius jokio dėmesio, nesi
rodyti gatvėse, o laikytis savo na
muose. Pirmininkas Bacevičius, 
papildydamas klebono mintį, pa
žymėjo, kad tokiais atvejais gy
ventojai turėtų užimti visą par
ką ir nebūtų duodama progos 
"svečiams" į jį žygiuoti. 

Stasys Patlaba pranešė, kad kar
tais šioje kolonijoje skleidžiami 
nepagrįsti gandai apie nepagei
dautinų asmenų apsigyvenimą. 
Valdybos įgaliotinis prie policijos 
8 distrikto Petras Ankus papasa
kojo policijos pageidavimus, kaip 

j gyventojai turėtų talkinti polici-
i jai. Buvę diskutuojama narkoti
kų vartojimo žala, gyventojai tu 

ri patys imtis saugumo priemo- j Karalaitės Marytės metai pra 
nių, įsidėti gerus užraktus, aliar- sidės su JAV nepriklausomybės 
mus, kiemų apšvietimą ir t. t. j dienos proga ruošiamu iškilmin 
Ona Ankienė papasakojo apie 
draugijos narių ligonių lankymą. 

Juzas Bacevičius pažymėjo, 

gu paradu H. H. miesto gatvė
mis. Metų bėgyje ji pasirodys 
Roberts Rd. ruošiamame preky 

kad draugijos nariai nuo 1937 bos ir meno festivalyje, Kalėdų 
metų tebemoka tą patį nario mo- ] iškilmėse ir kituose Hickory 
kestį — 2 dol. už asmenį, 3 dol. į Hills miesto ir Prekybos rūmų 
už šeimą. Prašė susirinkimo na- renginiuose 
rio mokestį padidinti. Po trumpų 
diskusijų nutarta nuo Nauju me
tų nario mokestį imti iš asmens 
3 dol., iš šeimos 5 dol. S t Vana-
gūnas kvietė atkreipti dėmesį į 
Balto pikniką ir jame dalyvauti. 
Kun. K. Kuzminskas, kaip pap
rastai, kalbėjo apie LKBK leidi
mą ir prašė pagalbos. 

Pabaigoje pir. Juozas Bacevi
čius priminė, kad valdyba bando 
užmegzti ryšius su naujai paskir
tais Marąuette National banko ir 
Chicagos taup. skol. bendrovės 
prezidentais. Tuo reikalu parašy 
ti sveikinimai ir paprašyta susi
tikimo platesniems pokalbiams. 
Taip pat pažymėjo, kad draugi
jos banketas šiais metais įvyksta 
spalio 25 d. 

Pažymėtina, kad iš kelių šimtų 
draugijos narių susirinkimus lan
ko, palyginant, mažas skaičius. 
Nesusimoka nario mokesčio, sun
kina valdybai planuoti darbus. 
Bet Marąuette parko namų savi
ninkų draugijos nariams turėtų 
daugiau rūpėti šios kolonijos pro
blemos ir likimas. Po susirinkimo 
valdyba dalyvius pavaišino už
kandžiais ir kava. Vaišėmis rūpi
nosi M. Stakėnas. 

Jurgis Jonušaitis 
MARYTĖ KRASAUSKAITĖ, 

HICKORY HILLS 
GROŽIO KARALAITĖ 

Perei tą šeštadienį Sabre 
Room salėje iš dalyvavusių 18 
kandidačių 1980-81 metams gro 
žio karalai te buvo išrinkta 20 
metų amžiaus Marytė Krasaus
kaitė, Vytauto ir Valerijos Kra 
sauskų duktė. Pernai ji taip pat 
buvo patekusi į karališkąją pa
lydą — nubalsuota antra, o šie
met j a u vienbalsiai išrinkta pir
mąja. Rinkimai vyksta kas me 
tai , i r juos organizuoja Hicko
ry Hills Prekybos rūmų valdy
ba. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Apolinara* Bagdonas LFB 

stovykloje Dainavoje kalbės 
apie Kristijoną Donelaitį, minint 
jo 200 metų mirties sukaktį. 

— "Philadelphia Evening 
Bulletin" laikraštis birželio 16 
d. laidoje paskelbė savo redak
cinio štabo narės Paulos Her-
b u t ilgą ir gerai paruoštą ra
šinį "Lithuania takeover mourn 
ed", kuriame iškėlė prieš 40 
metų prasidėjusios lietuvių tau
tos tragedijos reikalus i r kovą 
dėl savo krašto laisvės. Sutei
kė žinių ir apie Philadelphijos 

T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirm. E. Vengianskas su savo 
kuopos narių būriu, ir kiti. 

Plati Grinių sodyba išbarstė 
svečius dideliame sode, kieme, 
po pavėsingais žilvičiais. Visose 
pusėse matėsi sukišti s talai po 
medžių pavėsiais ir ten susispie 
t ę būreliai žmonių. 

Baras pradėjo veikti vos tik 
pirmiesiems svečiams atvykus. 
Čia K. Lazinka prakaitavo visą 
dieną. Sesė Žibutienė j am šiek 
t iek padėjo. Sesės R. Lotožienės 
priežiūroje šeimininkės kaito 
pr ie degančių anglių ir ruošė 
pietus. O kol anglys įsidegė, 
žmonės jau nekantraudami tei
ravosi, ar jau yra paruošto mais 
to . Visada gegužinėse žmonės 
būna labai ištroškę ir alkani. 
Kažin kodėl? 

Kuopos pirm. K. Milkovaitis 
pasveikino visus svečius ir pa-

Manrtė yra baigusi Queen of 
Peace gimnaziją Burbanke ir 
dabar studijuoja biologiją ir I linkėjo gražiai praleisti popietę, 
psichologiją. Ji ta ip pat y ra bai Į Ypatingą padėką išreiškė po-
gusi Kristijono Donelaičio Ii- j n ams Griniams už leidimą pasi

naudoti jų sodyba, už visas su- "̂  

lietuvius, atspausdino parapijos 
kunigų — Kazimiero Širvaičio 
ir Kajetono Sakalausko nuo
traukas. Rašinio pabaigoje su
minėtos pavardės kelių lietuvių 
laisvės kovotojų, kurie dabar 
laikomi Sovietų kalėjime. 

— Emil Sveilis, latvis iš Phi
ladelphijos, United Press Inter
national korespondentas, buvęs 
Maskvoje ir Leningrade tos 
agentūros atstovas, Sovietų val
džios išvarytas, kalbės Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykloje te
ma "Sovietinė veikla tautinėse 
grupėse JAV-se". Stovykla ren
giama rugpiūčio 10-17 dienomis 
Dainavoje. 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourno lietuviai birže

lio 22 d. suruošė Lietuvos oku
pacijos 40 metų sukakties minė 
jimą. Buvo pamaldos, kurių me 
tu Mišių skaitymus atliko Simas 
Kudirka. Po pamaldų buvo mi
nėjimas salėje su kalbomis ir 
menine dalimi. 

— Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, Šv. Kazimiero liet. parapi 
jos Adelaidėje klebonas, atšven 
tė savo kunigystės 48 metų su
kaktį. Ją prisiminė būrelis para 
piečių ir savo kleboną maloniai 
pasveikino. 

— Jadvyga Irena Umbrazie-
nė ir Antanas Šabrinskas, Salės 
lietuvių kolonijos gyventojai, su 
kūrė šeimą. 

Marytė Krasauskaitė — grožio 
karalaitė 

tuanistinę mokyklą ir priklauso 
Kernavės tuntui. Hickory Hills 
lietuviai linki Marytei skaidrių, 
darbingų ir džiaugsmingų kara
lystės metų. 

Kun. K. Pugevičius sako pamokslą Chicagoje Sv. 
už Lietuvą pamaldų metu Platesnis aprašymas 
17 d. laidoje 

Vardo katedroj, gedulingų 
r jvo "Drauge" bi'žeiio 

Nuo*- J. Kuprio 

"KLAIPĖDOS" JCRŲ 
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

Birželio 22 d. Klaipėdos jūrų 
šauliai surengė gegužinę — pik
niką A A. Grinių ūkyje prie 
Lockporto, Wūl County. Diena 
pasitaikė stebėtinai graži ir visi 
džiaugėsi galėsią praleisti popie
tę švarioje gamtoje. Ir neapsi
vylė, nes viskas pavyko kuo pui 
kiaušiai. Tą dieną buvo ren
giama įvairiose vietose ir dau
giau gegužinių, tai dalis narių 
apsisprendė vykti kitur, bet 
dauguma atvyko į šį pikniką. 
Girdėjau, kad šeimininkės net 
nuogąstavo — jei daugiau at
vyks žmonių, tai gali pritrukti 
maisto. Jau toks metų sezonas, 
kad nerasime nei vieno savaitga 
lio, kad nebūtų du-trys piknikai 
rengiami. Todėl sunku suburti 
didesnį žmonių skaičių j vieną 
vietą. 

Darbo tarnyba išvyko valan
dą anksčiau susitvarkyti ir pasi 
ruošti priimti atvykstančius. 
Trumpai prieš 12 jau pasirodė 
pirmieji iš Cicero, o po to jau 
masina po mašinos suko j sody 
bą iš Chicagos, Lemonto apylin
kės ir iŠ kitur. Tarp svečių ma 
tesi šauliai Krikštopaičiai, Gen. 

teiktas reikalingas priemones ir 
parodytą malonų rūpestingumą, 
rūpinantis visais atvykusiais. 

Šaulys A. Markauskas pagro
jo akordeonu keletą melodijų, 
be t daugiausia grojo Griniaus 

j plokštelės, kurių garsai sklido 
[po visą sodybą. Ritmingai nu
skambėdavo kariškų dainų ai
dai, čia vėl lyriškos dainelės pa-
sklysdavo ir maloniai nuteikė 
visus svečius. Žodžiu, girdėjau, 
kad visi gyrė pasisekusią gegu
žinę, malonius šeimininkus ir jų 
gražią rezidenciją. Puiki vieta 
gegužinėms. 

Jau buvo minėta ne kartą, 
be t būtų ne pro šalį dar kartą 
visiems priminti, kad liepos 19-
20 d. Klaipėdos jūrų šaulių kuo 
pa Ciceroje rengia, arba geriau 
pasakius, apsiėmė surengti tra
dicinę Jūros dieną. Mes esame 
atsakingi už jos pasisekimą ir 
surengimą. Visi kuopos nariai 
vyksta su vasarinėmis unif ormo 
mis, o jei kas jų neturi- gali ir 
su žieminėmis atvykti. Visi uni
formuoti privalo dalyvauti. Lie
jos 19 d., šeštadienį, 8 vai. ry
to renkamės prie Šv. Antano 
parap. mokyklos. Vykstame sa 
vomis mašinomis. Neturintieji 
mašinų bus pavežti turinčių. Jū 
ros diena, kaip ir visada, įvyks 
Union Pier. Mich. 

Jau laikas visiems, norintiem 
vykt i į LŠST Kultūrinį savait
galį, registruotis pas kuopos pir 
mininką ir vicepirrmninkus. 
Vykstama autobusu, kurio kai
na j abu galu vos 28 dol. 50 
centų. Manau, kad žiniaraštį vi
si esame gavę ir žinome, kas, 
k u r ir kaip vyksta. 

Ap. Skopas 

— Juozas Petraitis baigė tei 
sės mokslus Monasho universi
tete ir gavo teisės mokslų diplo-

0KUP. LIETUVOJE 
— Seniausia okup. Lietuvos 

gyventoja, kaip skelbia "Valstie 
čių —laikraštis" VI. 5 laidoje, 
esanti Barbora Jasaitė. J i esan
ti gimusi 1855. VU. 15, taigi ne
trukus minėsianti savo 125 me
tų amžiaus sukaktį. Gimusi Rie
tavo apylinkėse. Būdama 94 me 
tų, ji buvusi paskirta į Endrie
javo kolchozą dirbti daržų ra-
vėtoja. Vakarais dar verpdavu
si. Šiuo amatu ji užsiimanti ir 
dabar. 

miHinimiiimimiimmmiiraiimmiiiif 
Advokatas 

GIMT ARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Dl. 60629 

iiiHimiiimimiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiitiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

Marija Aukštaite 

I Š E I Y Ė 
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, kStf W. 6Srd St., 

Chicago, IL 606B9 
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I Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA | 
I DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS I 
| PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS | 
5 Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus : 
E kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už : 
= pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip pat rasite s 
1 didelį pasirinkimą plokštelių, meniskų medžio ar keramikos S 
I dirbinių. 3 
E Darbo valandos: liepos mėn. 3, 4 ir 5 dienomis nuo 8 I 
== vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Liepos 6 d. nuo 8 vai. ryto iki 3 
pj 12 vai. p.p. 5 
= (Įvažiavimas į DRAUGO mašinų pasistatymo vietą yra S 
§ iš 63rd St-gatvės, prie geležinkelio). 3 
I DRAUGO Administracija 1 

I DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ Chicago, IL 60629 | 
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