
.z, L i . « .v i Gi 
. . _ . _ i . . J E DE1PAR". -r. , . 

BASkl • - . D . C . 2C025 

GRATIS 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST «3rd STREE7T • C H I C A J G O , ILLINOIS 60629 

l_rn-IUAIMI/VIM W O R U 3 - W I D I 13 AILY 
TELEFONAS (312) 585-9500 

ToL LXXTV 25 e. TREČIADIENIS — VVEDNESDAY, RUGPIŪTIS — AUGUST 6, 1980 Nr. 183 
•mm 
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KRATOS IR TARDYMAI 
1980 m. sausio 30 d. KGB vyr. 

tardytojas Markevičius su grupe 
čekistų: Raudžiu, Cekeniu ir Ju 
revičiu padarė kratą pas Povilą 
Buzą, gyvenanti Birštone, Cvir
kos g. 18. Kratoje kviestiniais da
lyvavo V. Laurinavičius ir Liu
das Bazilius, — abu birštonie-
čiai. Krata prasidėjo 9 vai. ir bai
gėsi 18,20 vai. Kratos metu sau
gumiečiai rado Povilą Buzą dir
bantį rūsyje su elektrografiniu 
aparatu. 

Kratos metu paimta: 17 foto
grafijų, kurios matosi žmonių 
eisenos, penki kunigai ir t. t. fo-
todidintuvą ir fotorėmelį, 49 
kg. balto popieriaus, apie 100 
egz. atšviesto "Rūpintojėlio" Nr. 
11, rašomąja mašinėle atspaus
dinta "LKB Kronika" Nr. 41, 
"Aušra" Nr. 19, "Rūpintojėlis" 
Nr. 11, namu gamybos elektro-
grafinį aparatą, 9 seleno plokš
teles be numerių, elektrografinius 
miltelius, aukštos įtampos blo
ką, 19 butelių techninio aceto
no. 

Po kratos Povilas Buzas buvo 
suimtas ir išvežtas į Vilnių. 

1980 m. sausio 29 d. vakare 
Kaune buvo suimtas Kaišiado
rių vargonininkas x\nastazas Ja
nulis. Drauge su juo buvo sulai
kyta ir kaišiadorietė Algfna Sus-
lavičiūtė. Rytojaus dieną saugu
miečiai įsiveržė į užrakintą A. Ja 
nulio butą Kaišiadoryse (Tary
bų b. Nr. 6) ir jį iškrėtė. Po 8 
valandas trukusios kratos saugu
miečiai išsivežė du maišus in
kriminuojančios medžiagos (at 
rodo, daugiausia buvo pogrindžio 
literatūra). Šiuo metu A. Janulio 
butas užplombuotas. 

Tą pačią dieną buvo iškrėstas 
ir Alginos Suslavičiūtės butas. Po 
kratos 3 dienas A. Suslavičiūtė 
buvo tardoma. 

1979 m. spalio 3 d., pas Helsin
kio grupės narį Algirdą Statkevi-
čių buvo padaryta krata, kuriai 
vadovavo saugumo mrj. Pilelis ir 
papik. Kalakauskas. Kratos me
tu paimta "LKB Kronika" Nr. 
34, antialkoholinio turinio raš
tai, knyga "Sofiokratija ir jos pa 
grindai" ir kt. Virš Statkevičiaus 
sandėliuko durų, kur gali priei 
ti iš koridoriaus pusės kiekvienas 
žmogus, saugumiečiai rado herbi 
nį antspaudą: centre vytis, o ap
linkui žodžiai — "Lietuvos Lais 
vės Lyga. Tautinė Taryba". 

Tardymo metu saugumiečiai 
priekaištavo kodėl A Statkevi-
čius pasirašę po 45 pabaltiečių 
memorandumu ir reikalavo pa 
tvirtinti, kad tparašus po šiuo me 
morandumu rinkęs Antanas Ter 
leckas. 

Įdomu, kad papik. Kalakauskas 
dėjosi esąs didelis Lietuvos pat
riotas. 

1980 m. sausio 9 d. Vilniaus 
saugumo mjr. Pilelis ir saugumo 
papik. Kalakauskas padarė kratą 
pas Algirdą StatkeviČių, gyv. Vii 
niuje, Čamo g. 18 — 21. Krata 
pradėta 11,20 vai. ir baigta 17,15 
vai. Kratoje kviestiniais dalyva

vo Kęstutis Šeduikis ir Pavel Vink-
į Ievskij. Saugumiečiai paėmė: Lie 
Į tuviškosios Helsinkio grupės ke 

lis dokumentus, o Lukauskaitės 
"Lagerio pasakos", adresus ir te 
lefonų numerius. 

Algirdas Statkevičius suimtas 
Į ir laikomas Lukiškio kalėjimo 
i psichoneurologiniame skyriuje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kalifornijos opinijos tyri
mai parodė, kad, jei prezidento 
rinkimai būtų šiandien, Ronal
das Reaganas gautų 51 nuoš. 
balsų, Andersonas 23 nuoš. ir 
prezidentas Carteris —20 nuoš. 

— Hurikanas „Allen" Karibų 
jūroje palietė St. Lucia salą, žu
vo 8 žmonės, sugriauta daug na
mų, nuskandinti 6 laivai. 

— Vyriausybes raportas skel 

Prezidentas Carteris 
apie brolio aferą 

Paneigė nelegalius ryšius su Libija 
Washingtonas. — Prezidentas i taktai su prezidento broliu bu-

Carteris pirmadienio vakare ture- vo visai vietoje. Jis, besirūpinda-
jo visą valandą užtrukusią spau 
dos konferrenciją, kurioje jis pa
aiškino vyriausybės santykius su 
savo broliu Billy Carteriu ir jo 

. . 4 ryšius su Libija. Jis pabreze, kad bia, kad pemai 43 milijonai Ame- . , . '. } , f. ' .. niekas jo vyriausybėje neturėjo 

Mirė a.a. pulkininkas 
Juozas Lanskoronskis 

Prezidentas Carteris pirmadienį turėjo nemalonų uždavinį — aiškinti spau
dos atstovams apie savo brolio ryšius su Libija. 

Ajatola Khomeinis 
kritikuoja popiežių 

Parlamentas atidėjo įkaitų klausimą 
Otisville, N.Y. - -Imigracijos _ tamentas paskelbė, kad Amerika 

eistų Jungtinių Tautu komisi-

Briuselis, Belgija. — Rugpiū-
čio 3 d. mirė paskutinis buvęs ne
priklausomos Lietuvos karo ata-
che Paryžiuje ir Briuselyje gen. 
štabo pik. Juozas Lanskoronskis. 

Velionis buvo gimęs 1893 m. 
sausio 7 d. Žąsiškio vns., N. Rad 
viliškio vis., Biržų apskr. Mokė
si Rygoje ir Petrapily, kur baigė 
istorijos — filologijos institutą. 
Mobilizuotas 1916 m. Baigė karo 
mokyklą, tapo karininku. 1919 
m. grįžo Lietuvon ir įsijungė į sa
vanorių eiles nepriklausomybei 
ginti. Dalyvavo Širvintų — Gied 
raičių kautynėse, kurių planą bu 
vo sudaręs drauge su gen. S. Pun
dzevičium. Buvo apdovanotas 
Vyčio kryžium 4 ir 5 laipsnio, 
yra gavęs daug svetimų valsty
bių ordinų. Po karo buvo išsiųs 
tas į Prancūziją, kur baigė St. Cy 
rus karo mokyklą, o 1929 baigė 
Briuselio karo akademiją. Buvo 
pakeltas gen štabo pulkininku. 

Be to, velionis visą laiką rašy
davo straipsnius ir karinio pobū 

Sueme kuru Sigitą 
Tamkevičių 

Ok. Lietuva. — Gautomis iš ok. 
Lietuvos žiniomis Tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto vienas veik
liausių narių kun. Sigitas Tam-
kevičius, Kybartų par. klebonas, 
jau nuo birželio mėnesio uždary
tai Vilniaus kalėjime ir jam duo
ta byla Nr. 58. Smulkesnių žinių 
tikimės gauti specialiai iš po
grindžio literatūros, kurios bolše
vikai dar nepajėgia sustabdyti. 

džio knygas, buvo ir "Draugo' 
bendradarbis, kol leido sveikata. 

Gen štabo pulk. 
a. a. Juozas Lanskoronskis 

Liko serganti žmona, duktė Mo 
nica. sukūrusi šeimą su belgu 
žurnalistu, labai daug padedan
čiu lietuviškus reikalus iškelti 
prancūziškoje spaudoje ir sūnus 
Jonas Petras. 

Laidojamas šį ketvirtadienį, 
rugpiūčio 7 d., Briuselyje. Laido
tuvėmis rūpinasi Liet. Bendruo
menės vadovai kun. Jonas Pet 
rošius ir Ričardas Bačkis. 

— Afganistano laisvės kovoto
jai paskelbė apie sovietų lėktu
vų ir helikopterių puolimą 
Alshing slėnyje, kur sudaužyti 
keli kaimai, žuvo 93 moterys ir 
vaikai. 

įstaiga vakar pradėjo deportavi 
mo bylas prieš iraniečius: 172 
vyrus ir 20 moterų, kurie buvo 
suimti VVashingtono demonstra
cijose liepos 27 d. Jie nebus bau
džiami už tas demonstracijas, bet 
— už atsisakymą pasakyti valdi
ninkams savo pavardes. Iranie
čiams bus leidžiama per septy
nias dienas pasirengti gynybai. 
Kai kurie iraniečiai kalėjime ba
dauja ir yra maitinami prievar
ta. Grupė iraniečių sėdi Washing-
tone prie Baltųjų Rūmų ir ba
dauja, ignoruodami piktų pra
eivių šūkius: „Jei jums nepatinka 
Amerika, važiuokite pas ajatolą". 

Irane kilo demonstracijos dėl 
iraniečių suėmimo Amerikoje. 
Reikalaujama tuoj pradėti ame
rikiečių įkaitų teismus. Pats aja
tola Khomeinis sekmadienį kri
tikavo popiežių Joną Paulių II-jį, 
kad jis negina vargšų iraniečių 
jaunuolių, kankinamų Amerikos 
kalėjimuose. Kai mes sugauname 
šnipus Irane, tai juos popiežius 
užstoja, o vargšų jaunuolių, kan
kinamų Amerikoje, jis negina, 
pareiškė Khomeinis, pasitikda
mas arkivyskupą Hilarion Ca-
pucci, atvykusį tarpininkauti dėl 
amerikiečių įkaitų paleidimo. 

Irano parlamento pirmininkas 
Rafsanjani paskelbė, kad numa
tyti parlamento debatai apie 
amerikiečius įkaitus atidedami, 
valstybės prokuratūra ragina
ma paruosti amerikiečiams šni
pams bylas. 

Prezidentas Bani Sadras ragi
no Amerikoje suimtus iraniečius 
priešintis deportacijoms, nors 
amerikiečiai narpi<™"inq; tt»-«"^ 
juos vilkte vilkti į lėktuvus. Už
sienio reikalų ministeris wnotb-
zadehas pasiuntė laišką Jungi 
nėms Tautoms, kaltindamas VVa
shingtono policiją bnrb-iriškai.; 
iraniečių mušimais. Jis reikala-

rikos moterų turėjo pastovius dar
bus, o 1975 metais dirbančių mo
terų buvo 37 mil. 

— Respublikonų kandidatas į 
viceprezidento vietą George 
Bush netrukus važiuos į Kiniją 
ir Japoniją pasitarti su vyriausy
bėmis. Bush buvo JAV pasiunti
nys Kinijoje 1974—75 m., fprieš 
diplomatinių ryšių užmezgimą. 

— Izraelis sudarė penkių as
menų komitetą, kuris paruoš at
sakymą Egipto vyriausybei apie 
Jeruzalės paskelbimą „amžina Iz
raelio sostine". 

— Jaunuolių registravimas ka
rinei tarnybai, kaip skelbia pašto 
valdyba, buvo pasisekęs. Spėja
ma, kad užsiregistravo 98 nuoš., 
nežiūrint prievolės priešininkų 
veiklos. 

— Demokratinė Peru vyriau
sybė paskelbė spaudos laisvę. Ka 
rinės diktatūros konfiskuoti laik 
raščiai sugrąžinti buvusiems sa
vininkams, panaikinta 12 metų 
užsitęsusi karinė cenzūra. 

— V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Genscher pasakė 
Austrijos televizijoje, kad Vaka
rų Europos valstybės laiko save 
lvgiomis sąjungininkėmis su 
JAV, o ne mažesniais partneriais. 
Visi NATO nutarimai daromi 
partnerių diskusijose, ir Amerika 
šios sąjungos nedominuoja, kaip 
anksčiau. 

— Kinijos spauda paskelbė, 
jog Šanchajaus mokslininkai su-
rado būdą gaminti dirbtinį krau- ?_ 
ją, kum sėkmingai panaudotas l

 i t į e n ^ 
transruzijose. 

— Neseniai gimusioje Vanu
atu valstybėje Espiritu Santo sa
loje nežinomi piktadariai su
sprogdino du tiltus. Saloje veikia 
separatistų grupuotė, siekianti 
salos nepriklausomybės. 

— Tuniso prezidentas Bour-
guiba paskelbė, kad valstybės ka
lėjimuose nėra nė vieno politinio 
kalinio. 

Libane krikščionių 

jai apžiūrėti kalėjimą, kur laiko
mi iraniečiai, jei ta komisija pa
tikrintų ir amerikiečių įkaitų 
kalinimo sąlygas. Kaip žinoma, 
kovo mėn. Irano vaddžia neleido 
JT komisijai aplankyti amerikie
čių. Du iraniečiai iškėlė per sa
vo advokatus bylą JAV vyr « >>y-
bei ir Kolumbijos distrikto val
džiai, reikalaudami ieškinio — 
6.25 mil. dol. už brutalų policijos 
elgesį, jų neteisėtą suėmimą. 

Kalėjime tik 20 iraniečių, su
imtų už tvarkos laužymą Wa-
shingtone, ir jų nelegalią de
monstraciją, kuriai jie neturėjo 
leidimo, priima kalėjimo duoda
mą maistą. Kiti geria tik vaisių 
sultis, o 32 badauja ir yra prie
varta maitinami keturis kartus 
per dieną. Kalėjiman buvo pa-j —^™<««.v „ . ^ ~ . ~ * * . v 
kviestas iranietis gydytojas, kuris' jos artilerija apšaudė Tyre uostą 

jokių nelegalių ar neetiškų ry 
šių su broliu Billiu, tačiau atei
tyje jis dar griežčiau žiūrės, kad 
tokių ryšių nebūtų su jokiu 
prezidento šeimos nariu. 

Atsakydamas į daugybę spau
dos atstovų klausimų, preziden 
tas pasakė nieko nežinojęs iš 
anksto apie Libijos pinigines do
vanas ar paskolas broliui. 

Kai kurie klausimai lietė jo po
puliarumo nukritimą ir skilimą 
demokratų partijoje, kurios kon 
vencija prasidės už savaitės. Pre
zidentas pareiškė viltį, kad ne
žiūrint kilusių sunkumų, jis 
bus demokratų nominuotas kan
didatu. Prezidentas neslėpė savo 
nusivylimo spauda, kuri jo brolio 
aferą iškėlusi daugiau, negu ji bu 
vo verta. Jis pareiškė nepritariąs 
savo brolio veiksmams, tačiau vi 
si, kurie Billį pažįsta, žino, kad 
jis nesiduoda stumdomas. 

Prezidentas pripažino, kad jo 
žmona pirmoji kreipėsi į Billį, 
klausdama, ar jis negalėtų pa
veikti Libijos vyriausybės, kad ji 
padėtų išlaisvinti amerikiečius 
įkaitus. Vėliau jis Billiui pavedė 
šį uždavinį, kurį brolis patenki
namai atlikęs. Libijos vyriausybė, 
kuri ilgą laiką neprisidėjo prie 
spaudimo Teherano valdžiai, po 
Billio kreipimosi dėjo pastangas 
paveikti iraniečius, kad jie paleis 
tų įkaitus. 

Prezidentas pasakė, jog jis kal
bėjosi su broliu pemai balandžio 
3 m nurodė jam, kad jo kelionės 

sukelti nepatogumų 
tačiau brolis jo nepa 

klausė ir keliavo. Prezidentas pri 
pažino, kad ši kelionė galėjo jam 
pakenkti ryšiuose su Amerikos 
žydais. 

Prezidentas pabrėžė, kad jis 
pats iš Libijos nei per brolį, nei 
kitais keliais negavo jokių dova
nų, jo brolis niekad nebandė pa 
veikti jį, kad jis būtų palankes
nis Libijai. 

Prezidento patarėjas Zbigniew 
Brzezinski paskelbė, jog jo kon-

mas valstybės padėtimi, nurodė 
Billiui, kad jo pastangos Libijoje 
parūpinti naftos vienai amerikie 
čių naftos bendrovei gali sukel
ti nepatogumų JAV vyriausybei 
ir gali pakenkti prezidentui. Pre
zidento brolis pasakęs Brzezins-
kiui nesikišti į jo asmeninius rei
kalus, jo privačius kontaktus. Jis 
turįs užsidirbti pragyvenimą. 

Spaudos atstovai klausinėjo pre 
zidentą ir apie demokratų kon
venciją, apie jos "atvirumą". Pre 
zidentas davė suprasti, kad visos 
pastangos pakeisti konvencijos 
taisykles ateina iš sen. Kenne-
džio. Delegatai, kurie pirminiuo 
se rinkimuose pasižadėjo balsuoti 
už Carterį, nėra Carterio delega
tai, bet atstovai tų žmonių, ku
rie juos išrinko ir jie dabar nega
li jų apgauti, pasakė prezidentas. 

rado visus suimtuosius sveikus, 
išskyrus mažesnes mėlynes ir ki
tus muštynėse gautus lengvus su
žalojimus. 

Teherane antradienį prie Ame 
rikos ambasados demonstravo 
apie 250,000 piktų iraniečių mi
nia, protestavusi prieš iraniečių 
studentų suėmimą Amerikoje. 
Kalbėtojai aiškino, kad Ameri
koje suimti studentai yra spaudi
mas Irano valdžiai paleisti įkai
tus. 

Teherano radijas paskelbė, kad 
Hamadano mieste sprogo bomba, 
sužeidusi 29 žmones. Neskelbia 
ma, kas bombą padėjo prie didžio 
šios miesto mečetės. Suimti trys 
asmenys. 

Atšaukė diplomatus 
Ankara. — Turkija atšaukė 

savo ambasadorius iš Irako ir 
iš Izraelio. Pastarasis supyki
no turkų musulmonų visuome-

ir netoli stovinčią palestiniečių 
stovyklą. Šaudymas prasidėjo, kai 
kelyje įkasta mina sužeidė du 
žmones krikščionių valdomam 
kaime. 

—Portugalijos savivaldybių 
rinkimuose geriausiai pasirodė so 
cialistų kandidatai, daugelyje 
miestų nugalėję demokratinės 
santarvės, valdančios koalicijos, 
atstovus. 

— Arizonoje, Texas, Oregone 
ir Kalifornijoje daugelyje vieto
vių pradėjo degti miškai ir pre
rijos. Ugniagesiai turi daug dar
bo. 

— Po 10 dienų kovų sovietų 
kariuomenė atsiėmė Ghazni ka
riuomenės įgulos kareivines. Apie 
5,000 afganų kareivių pabėgo pas 
laisvės kovotojus. 

— Vakairų Vokietija ir Kinija 
atidarė telekomunikacijų liniją, 
kuri bus naudojama meteorolo
ginei informacijai. 

— Straubinge, V. Vokietijoj, 
kalėjimo celėj pasikorė čekas nę, paskelbdamas Jeruzalę su-

vo, kad JT sudarytų komisiją, ku-Į Jungtu miestu, amžina Izraelio I pabėgėlis Rudolf Becvar, nu-
r i ' aplankytų suimtus iraniečius! sostine. Irakas neatsakė į Tur- | baustas kalėti 8 metus už Ce-
ir pažiūrėtų, kaip laužom-s jų įvijos priekaištus dėl 10 turkų įkoslovakijos lėktuvo pagrobimą 
žmogaus teisės. Valstybės de?ir - | piliečių nužudymo Irake. s 1976 m. 

Kabule nušovė 
sovietų generolą 

New Delhi. —Žiniomis iš Ai 
ganistano, Kabulo gatvėje buvo 
mirtinai sužeistas aukštas sovie
tų pareigūnas, generolo laipsnio 
kariškis, kuris vadovavo Afganis
tano saugumui, ypač daug dirbo 
infiltruodamas komunistus į lais
vės kovotojų organizacijas. Tą 
pačią dieną Kabule nušautas 
ir afganų kultūros ir informaci 
jos ministerijos aukštas pareigū
nas dr. Akram Osman. Dar ne vi 
sai aišku, ar jį nušovė sukilėliai 
ar jis — dviejų savo tarpe kovo
jančių komunistų grupių auka. 

Sovietų Tass agentūra paskel
bė žinią iš Kabulo, jog žinomas 
CBS žinių reporteris Dan Rather, 
kuris netrukus turi pakeisti Wal-
ter Cronkite žinių programose, 
būdamas Afganistane kovo mėn. 
aktyviai dalyvavo trijų afganų 
nužudyme. Jis įsakęs "banditams" 
tris sugautus komunistus užmuš 
ti akmenim's ir nukapoti gal
vas. Amerikiečiai tą egzekuciją 
filmavę. Dan Rather šią žinią pa 

1 vadino "fantazija". 

Reaganas vilioja 
juodųjų balsus 

New Y orkas. — Respublikonų 
kandidatas į prezidento vietą Ro 
nald Reaganas pirmadienį ap
lankė ligoninėje įtakingos juodų
jų organizacijos Urban League 
pirmininką Vemon Jordan. Res
publikonų partijos vadai pabrė
žia, kad Reaganas be kovos nea
tiduos juodųjų amerikiečių bal
sų demokratams. Antradienį jis 
jis turėjo pasakyti kalbą Urban 
League metiniame suvažiavi
me New Yorke. Prieš tai jis lan
kėsi Chicagoje, kur susitiko su 
juodųjų žurnalų leidėjais ir ki
tais juodųjų vadais. Pastorius 
Jesse Jackson, Operation Push or 
ganizacijos direktorius, pareiškė, 
kad jis dar gali paremti respubli 
konų kandidatą. 

Pirmadienį Urban League su
važiavime kalbėjo senatorius Ken 
nedy ir nepartinis kandidatas An 
dersonas. Jiedu abu gyrėsi dau
giau padarysią Amerikos juodie
siems, negu Carteris padarė. Ken 
nedis žadėjo darbų, kurių nepa 
rūpino Carteris. Jis įspėjo klau
sytojus, kad demokratai nelaimės 
rinkimų, jei neskelbs socialinio 
teisingumo ir ekonominės lygy-
1 ogramų. 

Vietnamo lakūnas 
grįžo iš Maskvos 

Hanojus. Vietnamo spauda la
bai pabrėžia Sovietų Sąjungos 
nuopelnus trečiojo pasaulio kraš
tams, ryšium su vietnamiečio la
kūno iškėlimu į erdvę. Pulk. 
Pham Tuan grįžo namo iš Sovie 
tų Sąjungos, kuri apdovanojo jį 
Lenino ir Sovietų Sąjungos he
rojaus ordinais. Hanojaus val
džia įteikė jam Ho Chi Minho 
ordiną ir paskelbė jį socialistinio 
darbo herojumi. 

Pulk. Pham Tuan Vietname 
jau garsus vyras, nes jam pavyko 
1972 m. gruodžio mėn. 27 d. nu
mušti JAV bombonešį B-52. Da
bar jis tapo pirmas Azijos vyras, 
buvęs erdvėje su sovietų kosmo
nautu Viktoru Gorbatko. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 6 d.: Agapitas, Afra, 
Jaugėdas, Daina. 

Rugpiūčio 7 d.: Domininkas, 
Klaudija, Sirvydas, Jogilė. 

Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:04. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 1., 

naktį 70 1. 
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"RŪPINTOJĖLIO" STOVYKLOS DAINA 
Žodžiai iš Lietuvos 
Muzika Vilteuio, 1980 

Rūpintojėli, Tėviškės laukuose 
Matei ir džiaugsmą, ir skriaudas žmogaus. 
Kam gi dabar nelaimėj pasiguosiu, 
Jeigu Tave nuo kryžkelių išraus? 
Kam gi pasiguosiu? 

Refrenas: 

Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik širdžių. 
Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik širdžių. 

Kas laimins mūsų žemišką kelionę, 
Rūpintojėli, jei nebus Tavęs? 
K a s gi išgirs tylią širdies dejonę 
I r kas nušluostys ašaras gailias? 
Kas gi nušluostys? 

Ref. 

Tartum tavin Tėvynė mūs įaugo, 
Jos laimė, ašaros ir jos kančia. 
Tol ji tvirta, kol Tavo rankos saugo, 
Tik neišeik, o Viešpatie, iš čia! 
Tik neišeik! 

Ref. 

Šią vasarą sesė Ilona susižieda 
vo su "Lituanicos" tunto skau
tu, Tomu Vaitiekumi iš Chicagos 
Sveikiname juos abu, besiruošian 
čius sukurti lietuvišką, skautišką 
šeimą! 

B. P. 

AKADEMINIO SKAUTU 
SĄJŪDŽIO STUDIJŲ DIENOS 

Bus įdomios, smagios ir tik 
uz poros savaičių — rugpiūčio 
21 — 24 dienomis. Registruotis 
dar galima pas Gražuti Matutį. 
Laukiami ivisi, tiek jauni, tiek vy
resni. 

Be savo rūbų ir kitų asmenis 
ku reikmenų dalyviai tur i atsi 
vežti kokią nors patalinę, pagal 
skonį, nes vietoje bus tik lovos su 
minkštais neklotais matracais. 

Taipogi rekomenduojame ir 
maudymosi kostiumus, nes būsi 
me prie puikaus ežero su gražiu 
paplūdimiu. Svarbiausiai atsivež-
kite geras nuotaikas. 

Ačiū iš anksto. 
Ad Meliorem! 

Kęstutis Ječius 

LAUŽAI 

Laužai stovykloje yra labai 
smagūs. Kiekvieną dieną mes tu
rime laužą kitoje vietoje. Kar
tais mes turime bendrą su Litua 
nica, Kernave ir Nerija, ibet dau
giausia turime su mūsų stovyk
la. Kai sėdime prie laužo, dainuo 
jame visokias dainas. Kai kurios 
yra labai smagios ir garsios, o ki
tos yra labai šveilnios ir liūdnos. 
Kiekviename lauže yra nors vie
nas pasirodymas. Kai kurie yra h 
bai juokingi, o kiti man visai ne
patinka. Kai laužas pasibaigia vi
si atsistoja ir gieda maldą "Atei
na naktis...'. 

Ilona Vaičiulytė 

Los Angeles Palangos tunto paukštytės ir skautes 

Red pastaba: Norintieji gaut i šios dainos gaidas kreipiasi 
j Aušros Vartų tuntą, telefonuodami tuntininkei s. N. Balzanenei 
776-4975. 

STOVYIOOS PRISIMINIMAI 

Stovyklon gal niekad negrįšiu — 
Gyvenimas kitur gal nuves. 
0 jinai man vis liks mintyse. 
Nežinia, ką rytojus atneš. 

Ateities aš nemoku atspėti. 
Dievas iino, kur būsiu rytoj. 
Todėl aš nenoriu užmiršti 
Dienų, praleistų stovykloj. 

Nenoriu užmiršti padangės, 
Barstytos su sauja žvaigždžių; 
Nei miško tamsiųjų šešėlių 
Pakraščiuose smėlėtų kelių. 

Nenoriu užmiršti dainų, kur 
Dainavom prie skautų laužų, 
Nei ežero, kur mes buriavom, 
Nei šniokščiančių medžių raudų. 

Daug ko nenoriu užmiršti, 
Bet laikas naikina mintis. 
Stovyklos dienos jau baigias, 
Bet meilė jai vis pasiliks. 

Ramoną žygaitė 

Rugpiūčio 10 d. klubietės ruo
šia gegužinę Vinco Bagdono gra
žioje sodyboje prie MicHigano 
ežero kranto, 901 Shendan Rd. 
Kenosha, Wis. ir kviečia visus 
viskonsiniečius bei kaimynus iš ki
tur pas jas atsilankyti. Visi bus 
pavaišinti skaniais valgiais bei 
gaiviais gėrimais. Pradžia 1 vai. 
po pietų. 

Klubo valdybą dabar sudaro 
— Felicija Pliūrienė — pirminin 
bė, Morta Vindašienė — vicepir
mininkė, Stasė Petrušaitienė — 
sekretorė ir Marta Stanaitytė — 
iždininkė. 

Jurgis Milas 

SOVIETŲ GROBUONIŠKI 
TIKSLAI 
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PASIKALBĖJIMAS SU | 
RŪPINTOJĖLIO STOVYKLOS 

VIRŠININKE SESE 
AURELIJA VAIČIULIENE 

Kokia buvo JŪSŲ pirma reak
cija, kai jus tunto vidij-i. pakvie
tė būti ŠIŲ metų stovyklos 
viršininke? 

stovyklai savo tikslus? 
— Taip. Planuoti tikslai buvo 

atsiekti ir su jais patyrėm daug, 
malonių staigmenų. 

— Ar pirmą kartą viršininkau-
jat stovyklai? 

— Taip. I 
Mūsų stovykloj yra gan nema 

žai SOSIŲ šiais metais. Jeigu atsi-
raruk problemų kaip -jaudžiate 
nepaklusniąsias, arba kaip pagi
nate ar paskatinate gerąsias? 

— Dar nebuvo daug įvykiy 
už ką bausti. Pagi rimams buvo 
duodamos dovanėlės gairelėms ir 
kiekvienas gražus elgesys buvo 
pastebėtas ir nors žcdžiu pagir
tas. 

Nelda Žiliūtė 

Los Angeles Palangos tunto Birutės 
d-vės draugininke ps. Ilona Bužėnaitė 

— Ačiū, nei Aš niekada ne
įsivaizdavau, kad ja'oxiau virši
ninkauti stovyklai. 

Kas paskatino pasirinkti "Rū
pintojėlio" vardą? 

— Mano kelionė į Lietuvą. Be 
to, aŠ jau seniai renku Rūpinto
jėlius, nes man jie yra tikri sim
boliai: pagarbos Dievui, meilės 
Tėvynei ir draugiškumo žmogui. 
Jis mūšy visuomet lauk'a. Mes 
su Juo rišamės per platų vande 
nyną mintimis ir šird-'mis. 

— Jau antra savaitė stovykloj, ar 
manot, kad atsiekėt užsibrėžtus 

JAUNA VADOVĖ 

Los Angeles "Palangos" tun
to prityrusių skaueiŲ drauginin 
kė, ps. Ilona Bužėnaitė, i paukš
tyčių eiles įstojo būdama 6 me
tų. Užaugo skautiškoje šeimoje 
ir skautybė sesei Ilonai buvo kas 
dieninio gyvenimo dalis. Nepra
leido nei vienos vasaros stovyk
los Rambyne kaip stovyklautoja, 
o vėliau — vadovė. Ten pat 1974 
metais davė vyr. skautės v. >dį, o 
Romuvoje baigė Gintaro vado
vių mokyklą. 1973 metais daly
vavo Jubiliejinėje stovykloje, Beau 
mont, Ohio, ir 1978 metais VI 
Tautinėje stovykloje, Paxtone. 

Kaip pati sesė Ilona sako: "Va
dovavimas buvo visuomet p re 
širdies". Dvejus metus ėjo paukš 
tyčių drauginintkės pareigas. Su 
trumpa pertrauka, nuo 1978 metų 
eina prityrusiu skaučių "Biru
tės" d-<vės draugininkės pareigas. 
Jau antri metai, kai yra akademi 
k:.i skaučių draugovės, L. A. sky 
riaus pirminirakė. 1979 metais pa 
kelta} paskautininkės laipsnį. 

Sesė Ilona nesiriboja vien skau 
tiška veikla. 1974 metais baigė 
pirmąją L. A. lituanistikos pe
dagoginio instituto laidą ir 4 me 
tus mokytojavo 5v. Kazimiero 
^eštadieninėje mokykloje. Veikli 
Alte, Lietvių Studentų sąjungo
je, "Spindulio" ansamblio narė ir 
seniūnė bei "Viva Europa" pasta 
ty.no dailyvė. 

Baigė Kalifornijos valst. univer 
sitetą su B. S. laipsniu ir šiuo 
metu dirba kompiuterių srityje. 

PRITYRUSIŲ S K A U d U 
ĮSKYLA 

Pradėjom savo iškylą anksti 
iš ryto, po pusryčių.. Mes buvo
me suskirstytos į mišrias skiltis: 
pusė Aušros Vartų sesių, pusė 
kernaviečių. Gavome žemėla
pius,, kuriuose turėjome pažy
mėti mylias, skaičiuodamos žing 
snius. Reikėjo ir pažymėti me
džius, paukščius, tvoras, namus 

j ir daug kitų dalykų. Grupės iš
eidinėjo kas penkias minutes. 

Iškyla buvo sunki ir ilga. Pu
sę kelio nuėjusios, suradom laiš
ką, kuriame buvo parašyta su
rast i maišą vaisių, pavalgyti ir 
pailsėti penkias minutes. Po pail
sėjimo netrukus suradome sto
vyklą. 

Stovyklauti buvo smagu. Pie 
tums išsikepėme "karš tų šuniu
kų" Pailsėjome ir ėjome maudy
tis netolimam upelyje. Upelis 
gretai tekėjo, bet maudytis buvo 
labai smagu. Vakarienei turėjo
me vištienos, bulvių ir vaisių. Po 
vakarienės pasiruošėme eiti na
mo. Kernavė pasiliko nakvoti. 
Kelionė namo buvo trumpesnė ir 
lengvesnė. Parėjome namo pa
vargusios. Ta diena baigėsi susi
mąstymo laužu. 

lira. Btdžbalytė 

MŪSŲ kolonijose 
Ratine, Wis. 

MOTERŲ VEIKLA 

Prieš 12 metų įsisteigęs Raci-
ne Lietuvių Moterų klubas yra 
vienas iš judriausių lietuviško
sios veiklos vienetų, ypač savo 
talka remias kitas orgaaiza ;jas. 
Ruošia ir savo atskirus pasirody
mus kaip tarptautinę maisto pa
rodą, banketus, gegužines, bend 
ras kūčias ir k t 

Jau šeši dešimtmečiai praėjo 
kai sovietai negali pakelti geleži
nės uždangos. Kodėl? Šis klau
simas ir dabar daugeliui neaiš
kus. Nors sovietai kelionių varž
tus šiek tiek atleido, tai daug va
kariečių spėlioja, girdi, sovietai 
pamažu pradeda pakelti geležinę 
uždangą. 

Bet norint atsakyti į šį flclausi-
mą, visų pirma reikia išsiaiškinti, 1 
kas gi ta geležinė uždanga? 

Geležinė uždanga yra visuma 
sovietų vadų, kurie stropiai kon
troliuoja 'laisvojo pasaulio in-j 
formacijas apie žmonijos buitį, 
neįsileidžia jokių politinių infor
macijų Sovietų Rusijos vidun, 
kad sovietų žmonės nieko neži
notų, negirdėtų, nematytų, ne
skaitytų, kas priešinga sovietams 
ir tikėtų, ką Kremlius per 60 me
tų kalė ir dabar tebekala į galvas. 

Kiekvienas apie Sovietų Sąjun 
gą išspausdintas Vakarų pasau
lio laikraščiuose žodUs ar žinia 
per radiją, televiziją kruopščiai 
cenzūros tikrinami. Sovietų en
kavedistai kontroliuoja žurnalis
tu ikeliones ir reikalauja, kad be 
valdžios žinios nebūtų jokių pa
simatymų ir oficialių susitiki
mų,. Į daugelį miestų neįsilei-
džiami užsieniečiai. Paprasti ke
liauninkai (turistai) yra Inturisto 
agentūros sekami. Tokie keliauto
jai mato tiktai, kas parinkta ir 
leidžiama jiems pamatyti. Žo
džiu, jie neturi progos susitikti 
su platesne visuomene. 

Sovietų Rusijos gyventojų 
kontrolė yra labai didelė ir kie

ta. Komunistų partija leidžia vi 
sus laikraščius, laiko žinių agen
tūras, radijo ir televizijos stotis. 
Be to veikia trukdymo - ūžimo 
tinklas, kuris neduoda žmonėms 
klausytis užsienio radijo žinių, 
kurias komunistai vadina užsie
nio "propaganda". 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A I U S 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 8 8 t h Street, Chicago, IB. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

WARSAW IN 
6250 West 63rd Street Tel. 586-0410 

Polish Style Smorgasbord 
L u n c h . . . . . $3.75 

L U N C H H O U R S 
Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm 

D I N N E R H O U R S 
Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri & Sat 4 to 10 pm; San. Noon to 8 pm 
BANQUET ROOM Available For Any Oocastan — TeL 586-0410 

1980 m, liepos 15 d. 
Tautiškumo diena 

Budinti skiltis pradėjo Tautiš
kumo dieną šv. Mišiomis, po ku
rių sekė vėliavų pakėlimas, pus
ryčiai ir įvairūs užsiėmimai, pa
skaitos ir susi tvarkymas. Po pie
tų labai smarkiai pradėjo lyti, to 
dėl sesės negalėjo eiti maudytis. 
Vietoj to mokėmės dirbti su spal 
votais stiklais, medį deginti me
dyje ir išmokome Rūpintojėlio 
stovyklos dainą. Po vakarienės 
visų tuntų skautai ir skautės su
sirinko Aušros Vartų menėje ir 
praleido vakarą šokdami tauti
nius šokius. 

Kryžkelės Pirmoji Palapinė 

STOVYKLAUJA 
LOS ANGELES SKAUTU A 

Los Angeles Palangos ir Kal
niškių tuntų skautės ir skautai 
dabartiniu metu stovyklauja 
San Bernardino kalnuose. Linki
me linksmo ir darbingo stovyk
lavimo. 

Skautybės kelias 
Vidurio rajono vadovybė 
Chicagos skautai ir skautės 

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S *al. ryto fld 10 v*L vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių r a tų reguliavi
mas ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai i r ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Muiflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59ih Strtct - Tel. Gft 6-7777 
Veikia nuo 7:00 v a i ry to iki 8:00 v a i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Seštadieniaia nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzte Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiiiOb 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA* 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

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

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
26$9 W. 59 St. Chicago 

476-2112 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 H<i 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

TeL 383-44**, 3T2-M23. M4-4STS 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS —CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč. 
ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai 

Ofiso tel HE 4 2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772. 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 
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Maža vilciŲ pavergtiesiems 

MADRIDO KONFERENCIJAI ARTĖJANT 
Normaliomis aplinkybėmis, 

-karui pasibaigus, būna taika, 
sudaromos ir pasirašomos tai
gos sutartys. Tačiau po II 
.pasaulinio karo nebuvo nei tei
s ingos taikos, nei buvo pasi
rašyta taikos sutartis. Buvo 
tiktai griežtai vienašališkas 
karą laimėjusių kelių didžiųjų 
valstybių žiaurus diktatas, 
neatsižvelgiant nei į karą pra
laimėjusias valstybes, nei į 
pavergtas tautas bei jų vals
tybes. Praktiškai viską dik
tavo karą laimėjusi Sovietų 
Sąjunga. 

^ Ir labai gaila, kad per 35 
"metus nuo karo pabaigos 
"nesusirinko į vieną konferen-
•eiją karą laimėjusios ir jį pra
laimėjusios valstybės. Pa-
orastai į tokios apimties 

Jkonferencijas vienu ar kitu 
būdu, jei ne tiesioginiu keliu, 

• tai kitų delegacijų sudėtyje pa-
- vyksta prasiveržti ir paverg

tiems kraštams. Jie turi gali-
• mybę informuoti konferencijos 
> dalyvius ir tokiu būdu kelti 
• savo reikalus. 

* * * 

—Vis dėlto ir patiems Sovie-
-terns rūpėjo sudaryti, jei ne 
taikos sutartį, tai ką nors į ją 
panašaus. Gudrūs Kremliaus 
vadai pakišo neapdairiems 
vakariečiams, ypač JAV-bėms 
vadinamą Europos saugumo 

jbei bendradarbiavimo konfe
renciją ir jos baigiamąjį aktą, 
kurį 1975.VIII.1 pasirašė 35 
Europos kraštai, jų tarpe 
neeuropiniai — JAV-bės su 
Kanada. 

Favergtoms tautoms šis 
aktas buvo ir tebėra be galo 
skaudus, nes Helsinkio sutar
tis buvo naudinga tiktai tautų 
prispaudėjams. Šio akto III 
skyriuje, kaip jau esame ne-
-toatą jcitavę, pasakyta: „Daly
vaujančios valstybės laiko 
neliečiamomis visas viena 
kitos sienas, kaip ir visų vals
tybių Europoje sienas, ir todėl 
jos dabar ir ateityje vengs bet 
kurių - pasikėsinimų į tas 
sienas". Vadinasi, Sovietų 
pagrobtų žemių klausimas jau 
seniai „išspręstas". Antroje 
III skyriaus dalyje akcentuo
jama, kad J o s atitinkamai 
vengs ir bet kurių reika
lavimų ar veiksmų, kuriais sie
kiama užgrobti bei uzurpuoti 
dalį bet kurios dalyvaujančios 
valstybės teritorijos arba visą 
teritoriją". Vadinasi, jeigu kas 
bandytų Sovietų uzurpuotas 
žemes atplėšti nuo jų imperi
jos, pats būtų laikomas „uzur-

-patorium". 

Taigi Helsinkio aktas ati
davė Sovietų nemalonei visas 
jų užgrobtas valstybes su žmo
nėmis, ir mūsų Lietuvą įskai
tant. O ką gi vakariečiai už tą 
didžiulę nuolaidą rusams 
gavo? Galima sakyti nieko. 
Buvo raminamasi, kad Hel
sinkio susitarimas garantavo 
žmogaus teises visų paktą 
pasirašiusių valstybių gyven
tojams. Tiesa, gal popieriuje 
tokie dalykai ir buvo surašyti, 
bet ne gyvenime. Svarbiausia, 
kad Helsinkio aktas nieko 
nekalba apie pavergtas tau
tas, sovietinių rusų okupuotas 
valstybes su keliasdešimt mili
jonų gyventojų. 

'Bet ir tariamas „žmogaus 
teises" Sovietai panaudojo 
prieš pavergtuosius. Mat, Hel
sinkio paktu, kaip tarptau
tiniu dokumentu, patikėjo 
nemaža dalis pavergtųjų tautų 
žmonių. Tokių „tikinčiųjų" 
buvo ir lietuvių tarpe. Susi
darė pusiau viešai veikiančios 
Helsinkio akto grupės, komi
tetai, pradėjo reikštis judė
jimas už žmogaus teises. Visa 
tai davė galimybę Sovietams 
nesunkiai susekti rezisten
cijos darbuotojus, juos suimti, 
iSsiųsti į koncentracijos 
stovyklas, kalėjimus ar be
protnamius. 

Labai keista, kad Helsinkio 
pakto „gera valia" patikėjo 
kai kurie valstybių vadovai, 
politikai, o keisčiausia, kad ir 
pavergtų tautų vadų tarpe 
tokių Helsinkio aktą gar
binančių atsirado. Gal ne
daug jų buvo kitose paverg
tose tautose, bet lietuviuose, 
deja, atsirado. Turime galvoje 
labai neapdairius politikus, 
kurių atstovai keliais atvejais 
važinėjo po lietuvių kolonijas 
JAV-bėse, garbindami Hel
sinkio susitarimą, ragindami 
„visuomenę" remti jo idėjas, 
pritarti JAV-bių Valstybės 
departamento politikai, kuri 
buvo labai pragaiš t inga 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 

EUROKOMUNISTAI IR VAKARAI 
Ne Vakarų komunistų tikslas didinti Maskvos jėgas 

J . VAICELIŪNAS 

* * * 

1978 m. rudenį Belgrade vėl 
suvažiavo 35 valstybių atsto
vai. Konferencijos tikslas — 
peržiūrėti Helsinkio akto vyk
dymą. Tiesa, tos konfe
rencijos metu Sovietams buvo 
pasakyta nemaža karčių t i e 
sos žodžių, priminti ir paverg
tų tautų reikalai. Bet kas iš to. 
Galutinę konferencijos išvadą 
šitaip formulavo JAV-bių dele
gacijos pirmininkas Arthur 
Goldbergas: „Buvome pri
versti sutikti su formule, kurio
je trūksta kai kurių siūlymų ir 
idėjų, svarbiausia žmogaus 
teisių, kurias mes labai bran
giname". Ir kiti Vakarų dele
gatai pripažino, kad galutinė 
Belgrado akto teksto redak
cija buvo Sovietų padiktuotas 
laimėjimas. 

Netrukus vėl bus Helsinkio 
akto peržiūros konferencija 
Madride. JAV-bių ir kitų kraš
tų užsienio reikalų minis
terijos šiai konferencijai jau 
seniai ruošiasi. Šia konferen
cija domimės ir mes, kad ir 
neturėdami bet kurių vilčių 
Lietuvai. 

Nėra abejonės, kad Madride 
iškils pavergtų tautų klau
simas, tačiau pirmoje eilėje ne 
Pabaltijo pavergimo, o Afga
nistano. Mes jau seniai esame 
įvairiose konferencijose „nura
šyti", bet Afganistanas — 
šviežiai pralietas kraujas — 
dar kol kas nėra nudžiūvęs. 
Labai galimas dalykas, kad 
bus kai kur kalbama ir apie 
pavergtos Lietuvos žmogaus 
teisių reikalus. Tačiau nesusi
daro įspūdis, kad būtų iškeltas 
toks klausimas, kaip, saky
sime, 1939 metų Stalino -
Hitlerio pakto pasmerkimas ir 
jo panaikinimas. 

.Liepos 25 d. Wa8hingtone 
įvyko susirinkimas, sušauk
tas Valstybės departamento 
rūpesčiu. Jo tikslas — pami
nėti Helsinkio akto pasirašy
mo 5 metų sukaktį. Jame daly
vavo apie 300 asmenų, jų 
tarpe 14 lietuvių. Į konferen
ciją atvyko aukšti Valstybės 
departamento pareigūnai, 
JAV delegacijos Madrido kon 
ferencijai nariai ir pats prezi
dentas J. Carteris. Pastarasis 
savo kalboje pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga sulaužė Hel
sinkio sutartį ir kad ja nega
lima pasitikėti. Reikia pažy
mėti, kad tai „Draugas" rašė 
daugelį kartų, net prieš Hel
sinkio akto pasirašymą. 

Liepos 28 d. prezidentas pa
skelbė sąrašą 30-ies civilių as
menų, kurie įeina į JAV dele
gacijos Madrido konferencijai 
sudėtį. Lietuviams džiugu, kad 
jame yra ir mūsiškis Rimas 
Česonis, Patariamosios komi
sijos narys. Teigiamai verti
name i r ' Lietuvių komiteto 
Madrido konferencijai pirmi
ninko dr. D. Krivicko pastan
gas, Liet. Bendruomenės sur
inktą dokumentinę žmogaus 
teisių pažeidimo medžiagą. 
Tačiau nedrįstame spėti, kad 
Madrido konferencija duos pa
vergtai Lietuvai daugiau, kaip 
davė ankstesnės konfe
rencijos. 

b.kv. 

Italijos, Prancūzijos i r 
Ispanijos komunistų partijos 
yra žinomos kaip euro-
komunistinės, atseit komu
nistų partijos, kurios nepri
klauso Maskvai ir nevykdo 
Maskvos valdovų įsakymų. J o s 
dar 1977 m. nusprendė spar
čiau veržtis į savo kraštų ir į 
Europos parlamentą. Jų tiks
las perimti krašto valdymą ir 
Europos Bendruomenės (EB) 
vadovavimą. 

Prancūzijos komunis ta i 
tokių laimėjimų tikisi pasiekti 
susiblokavę su socialistais. Tuo 
tikslu jie su socialistais buvo 
susiblokavę jau 1978 m., bet 
rinkimų nelaimėjo. Prancūzai 
komunistų nemėgsta. Dėl to ko
munistai savo pavadinimą 
stengiasi pakeisti pažangiais 
ar kitokiais pavadinimais. 
Žodis „pažangus" prancū
zams nepatinka, nes taip va
dinasi ir Maskvos komunistai. 
Komunistai to krašto, kur gy
venimo lygis labai žemas, kur 
gyventojams visuomet trūksta 
maisto produktų ir kitokių pre
kių, plotai nusėti kacetais ir žu

vusių žmonių kaulais, kraštas 
aptvertas geležine uždanga. 
Prancūzai mėgsta laisvę. Į 
Prancūziją ir iš kitų kraštų pri
bėgo žmonių, kurie ieško lais
vės. 

Italijos komunistai taip pat 
bandė patekti į krašto valdžią, 
bet jiems dar nepavyko, nors 
rinkimuose į parlamentą jie 
stovi antroje vietoje po krikš
čionių demokratų. Bandė rin
kimuose pasiekti laimėjimų ir 
Ispanijos komunistai, bet į 
parlamento rinkimus jie sur
inko tik 9% balsų. Kai kurie ko
munistų laimėjimai sukelia 
neramumų, nes jie, susiblo
kavę su kairiomis partijomis, 
gali laimėti rinkimus. Tokiais 
atvejais komunistai perima 
krašto valdymą (Ispanijoje 
prieš civilinį karą). 

P a s i e k t i rezu l ta ta i 
Daugiausia laimėjimų rin

kimuose į savo krašto parla
mentą yra pasiekę Italijos ko
munistai: jie 1979 m. laimėio 

30.4%. Jų partija turi 1.8 mil. 
narių. Prancūzijos komunistai 
1978 m. parlamento rinki
muose laimėjo 20.5%. Jų parti
joje yra 700,000 narių. Vienu 
metu prancūzų partijos narių 
skaičius buvo nukritęs iki 400,-
000, dabar vėl paaugo. Tas gre
tas užpildo hipiai, valkatos, be
dieviai, kaip išsireiškia patys 
prancūzai. Ispanijos komunis
tai partijoje turi 200,000 narių. 

Eurokomunistai veržiasi ir į 
Europos parlamentą, kur jie 
laimėjo tik 44 vietas iš 410, arba 
10.7%. Daugiausia čia laimėjo 
socialistai — 112 vietų, krikš
čionys demokratai — 105, kon
servatoriai — 63, liberalai — 41. 
Likusias 45 vietas gavo įvai
rios mažos grupės. 
Eurokomunis tų įvairumai 

Lenino ir Maskvos valdovų 
raginimai jėga užgrobti krašto 
valdžią eurokomunistams nėra 
priimtini. Jie to nori pasiekti 
rinkimais. Dabar stengiasi įsi
brauti į nekomunistines orga
nizacijas ir veikti komunistų 
naudai. Viena tokių organiza-

Sunki karo invalidų būklė Sovietų Sąjungoje 

rijų, į kurią komunistai yra 
įsibrovę, yra darbininkų uni
jos. 

Tikresnės eurokomunistų 
partijos yra Italijoje ir Is
panijoje. Prancūzijos komu
nistai galvoja kiek kitaip. Jų 
kraštas — pramonės kraštas, 
taigi prieš kapitalistus reikia 
veikti taip, kad visa pramonė 
sustotų iškart. Bet taip pada
ryti nelengva. Jų pirmas tiks
las kaip nors nacionalizuoti 
sunkiąją pramonę. Tai galėtų 
padaryti kartu su socialistais, 
bet staigus pramonės nacio
nalizavimas įvestų kraštą į 
ekonominę ir politinę krizę: 
padidėtų infliacija, iš Pran
cūzijos būtų ištrauktas užsie
nio kapitalas. Tokios numato
mos galimybės pristabdo ir 
komunistų veiksmus. Prancū
zijos komunistai žino, kokį 
skurdą kenčia Sovietų Sąjun
gos gyventojai. Tai atsitiko dėl 
staigaus viso krašto vertybių 
nacionalizavimo, konfis
kavimo. Prancūzai tokio ko
munizmo nenori. 

Italijos ir Ispanijos komu
nistai daugiau laikosi Markso 
negu Lenino n u o s t a t ų . 
Marksas jau buvo miręs, kai 
Leninas apgaulingai laimėjo 
daugumą ir pradėjo žiaurią 
revoliuciją, kuri žmonėms, 
ypač darbininkams nieko gero 
nedavė. Italijos ir Ispanijos 
komunistai save laiko dar
bininkų klasės sąstate, kai 
Maskvos komunistai pasidarė 
valstybiniais kapitalistais, 
kurie savo žinioje turi mili
jonus vergų. Ispanijos komu
nistai sako, kad staigi revo
l i uc i j a n ė r a t i n k a m a s 
gyvenimo reiškinys, nes 
lengva sugriauti, o sunku at
statyti. Esą, ir krikščionys 
demokratai pripažįsta kai 
kurių reformų reikalingumą, 
tik jos turi būti vykdomos evo
liucijos keliu. 

1920—30 m. laisvojo pasau
lio komunistų partijos buvo 
subolševikintos, pririšant jas 
prie Maskvos, nors per Komin-
terną. Taigi, eurokomunistai 
yra daugiau menševikai, negu 
bolševikai. Dabar dauguma tų 
partijų nuo Maskvos pasi
traukė, neskaitant mažų at
plaišų. 

Prancūzijos komunistai nėra 
palankūs JAV. Jie nenori, kad 
Prancūzija pasiliktų NATO ar 
kitose tarptautinėse instituci
jose, kuriose didelė JAV įtaka. 
Italijos komunistai galvoja 
kitaip: jie sutinka su daliniu 
suverenumo nustojimu, kad tik 
būtų taika ir teisingumas tarp 
tautų. Italijos komunistų nusi
teikimas labai nepatinka 
Maskvos valdovams, kurie 
nekalba nei apie taiką, nei apie 
tarptautinį teisingumą, o tik 
vykdo puolamuosius karus, 
kad pavergtų daugiau tautų. 
Maskvai patiko Italijos komu

nistai, kai jiems vadovavo 
Togliati. 

Prancūzijos komunistai mė
tosi, kaip mėtosi ir pati pran
cūzų tauta. JAV 1944 m. Pran
cūziją išgelbėjo, o šiandien 
prancūzai kaip ir kratosi 
NATO organizacijos, nes tai 
organizacijai vadovauja JAV. 
Kai anksčiau JAV Prancūzi
jai pylė bilijonus dolerių, jie 
buvo patenkinti. Dabar pran
cūzai, kaip ir bolševikai, į anks
čiau iš JAV gautas dovanas 
numoja ranka. Prancūzijos 
komunistai priešinasi ir Euro
pos Bendruomenei, nes tai yra 
kriminalas prieš Prancūziją, 
prieš jos suverenumą. Esą 
Europos Bendruomenė yra nu
kreipta prieš socializmą. Jie 
nedrįsta pasakyti, kad EB yra 
nukreipta prieš raudonosios 
Maskvos agresiją. Europos 
parlamente vyrauja socia
listai, bet prancūzai komu
nizmą maišo su socializmu, 
kaip jį maišo ir Maskva, savo 
kraštą vadindama „socialisti
niu" kraštu. Vienas prancūzas 
pasakė tiesą: „Socialistas stovi 
arčiau komunisto, bet nor
malus socialistas nėra komu
nistas". 

Prancūzijos komunistai dėl 
EB nesutaria su Italijos ir Ispa
nijos komunistais ir ieško drau
gų Graikijos ir Portugalijos ko
munistų tarpe, ragina kad tų 
kraštų komunistai kovotų prieš 
jų kraštų įstojimą į EB. Tuo 
prancūzų komunistai parodo, 
kad jie nėra tikri eurokomu
nistai, kad nori daugiau bend
rauti su Maskva negu su Vaka
rais, kurių duoną jie valgo. 

Pol i t ika 
Prancūzijos komunistai rei

kalauja, kad Prancūzija nesi-
dėtų į jokius politinius ar ka-
r i n i u s b l o k u s . D a b a r 
Prancūziją valdo nekomu-
nistai, bet komunistų balsas, 
matyt, girdimas, kad ji vengia 
didesnių į s ipa re igo j imų 
Vakaruose. Visi prancūzai ger
ai žino, kaip lengvai 1940 m. 
vokiečiai okupavo Prancūziją. 
Nors Vakarų fronte tada prieš 
vokiečius kovojo kelių vals
tybių armijos. Atrodo, kad 
dabar prancūzai jau vieni tikisi 
apsiginti. Prancūzai vis galvo
ja apie Napoleono laikus. 

Italijos ir Ispanijos komu
nistai laikosi kitokios poli
tikos. Ispanijos komunistų 
vadas S. Carrillo pasakė, kad 
ne Vakarų komunistų tikslas 
didarti Maskvos jėgas. Pan
ašiai galvoja ir Italijos komu
nistai. 

Moterys apskritai ilgiausiai 
gyvena Islandijoje — ten jų vidu
tinis amžius yra 76 metai, Nor
vegijoje, Olandijoje, Švedijoje. 
Prancūzijoje ir Ukrainoje — 75 
metai. 

Aukštutinėje Voltoje jų amžiaus 
vidurkis tik 31 metai. 

-• 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano) 

18 

Policijoj Vincui dar liūdniau pasidarė. Trys 
policininkai nutarė Billą pasodinti. 

— No, — supratęs koks žiaurus likimas ištinka 
šaunųjį vairuotoją, protestavo narsus senas 
kareivis. 

— Ką reiškia no, jis tave būtų užmušęs, — 
konstatavo vienas policininkų. 

— Kur tu gyveni? — paklausė kitas. 
— Chicagoj, — atpylė Vincas, beveik 

pasipiktinęs policininkais, kurie čia neturi ką veikti, 
net žmonėms kiek padoriau pasivažinėti draudžia. 

— O j kur važiavai? 
— Su juo, pas jį, — parodė į Billą. 
— Grįši namo. Ar turi pinigų? 
Vincas turėjo dvidešimt dolerių ir, ištraukęs iš 

kišenėlės, beveik buvo pasiryžęs juos 
toks drausmingas jis buvo policijos 

Ir staiga priekyje žybčioja, Billas pralekia pro 
dvi sustojusias, akimis nepadoriai mirksinčias 
policijos mašinas ir sustoja priekyje už poros šimtų 
pėdų, siaubingai sučirškiant stabdžiams ir pakelės baltinių 
žvyrui. atiduoti, 

— Kas jūs per velnias, ugniagesiai, kodėl atžvilgiu, 
nepasikabinate raudonos šviesos, — pradėjo vienas — Ne, mums nereikia, mes tave nugabensim į 
policininkų, vilkįs rudą uniformą. Ir Vincui jis autobusų stotį ir grįši autobusu, — paaiškino šie 
priminė nacį. Kitas policininkas sėdėjo mašinoj ir skraiduolių gaudytojai, 
stebėjo, kol Billas rangėsi iš automobilio. — J is važiuos su manimi, — užtarė savo 

Billas padavė savo vairavimo leidimą, šyp- drausmingąjį keleivį Billas. 
sodamasis vaikišku veidu, kuriame patyręs — No, no. Niekur tu nevažiuosi, tau surašytos 
policininkas matė aiškių alkoholio žymių. keturios pabaudos. Lėkei šimtą mylių per valandą, 

Sekite mus, — pasakė policininkas, ir, žinoma, vairavai girtas, suvažinėjai farmerio dvi vištas, 
kito pasirinkimo abiem keliauninkam nebebuvo. Ir lenkei kur negalima lenkti ir pagaliau stabdomas 
jie važiavo paskui policininką keletą mylių ir po to- nenoriai sustojai. 
kio šaunaus skridimo Vincui atrodė, kad jie dabar ne Vincui buvo beveik liūdna klausytis Šitokio 
pėsti eina. bet Šliaužia, kaip sraigė. Tiesiog graudu ir kaltinimo akto melodijų, nors gerai visos šitos 
beveik verkti norisi. O kur nors. dar už šimtų mylių, prokuroriško policininko malimo ir nesuprato. Bet 
Billo giminės jau kalnietiškai naminę rauginą, gal viena buvo aišku, laisvas kraštas, o Žmoniškai net 
kartais ir nelaukdami brolio, jei jis kada nors ir buvo pasivažinėti negalima, 
pasižadėjęs šį savaitgalį atvažiuoti. Billas sėdėjo prie stalo ir Vincas matė, kad 

šaunųjį vairuotoją jau ima miegas. 
— Eime, — pakvietė policininkas Vincą. 
— Sudiev, Billai, — ištarė sunkų atsisveikinimo 

Žodį Vincas, ir tiesiog buvo graudu žiūrėti į tą 
išsiskyrimo sceną, lyg senais laikais į Braziliją 
emigruojant. 

— Rytoj pasimatysim, — užtikrino Billas, beveik 
nusižiovaudamas. Atrodė, jį puolė dabar tingumas ir 
pagirios. 

Nuvežė Vincą į autobusų stotį, kuri gal už kokių 
dešimt mylių nuo policijos stovėjo lyg pašiūrė, kokia 
čia, atsiprašant, stotis. Ant sienos kabėjo 
tvarkaraštis, prie sienos Coca Cola dėžė, o taip pat 
dvi įstaigos vyrams ir moterims, ko daugiau Vincui 
nieko šiuo tarpu ir nereikėjo. Policininkas buvo 
mandagus, nupirko už Vinco pinigus bilietą, grąžą 
atidavė jam, palaukė, kol atvyko autobusas. O kai 
atvyko priėjęs prie šoferio parodė į Virfcą ir pasakė: 

— Išmesk jį Chicagoj, nenugabenk kur į New 
Yorką. 

Vincui, kuris kovėsi keletoj frontų, kuris iš 
Europos Atlantą perplaukė, šitoks traktavimas 
nelabai patiko, nes atrodė, kad su juo elgiasi, kaip su 
vaiku, bet jis, lipdamas į autobusą, nieko daugiau 
neišmąstė pasakyti, kaip tik "thank you", o pats 
sėsdamas, kaip generolas, į aukšta atkalte kėdę, 
pasakė: "Tai švancai sugadino kelionę. Galėjo 

pabarti ir paleisti". 
Autobusas važiavo greit. Pilkasis skalikas lėkė, 

tiesiog pakėlęs uodegą, bet palyginti su Billo 
važiavimu tai tebuvo senovės gaspadoriaus arklio 
tempiama kalamaška. Minkštai linguoja, o to gero 
važiavimo jausmo nė už centą. 
. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. tiugpiūčio mėn. 6 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
IŠ LAISVĖS VARPO VEIKLOS 

Minėdamas Stepono Dariaus 
ir Sasio Girėno žygio metines, 
Laisvės Varpo radijo vedėjas Pet 
ras Viščinis liepos 20 d. savo klau 
sytojams kalbėjo: ". ..Būtinai rei 
kia (pabrėžti, kad Darius ir Girė
nas savo drąsiu skridimu ir tragiš 
ka mirtimi Lietuvos labui aukš
tai iškėlė idealizmo ir pasiaukoji 
mo reikalą ne žodžiais, o darbais 
bei gyvu pavyzdžiu, sukrėtusiu lie 
tuvius šiapus ir anapus Atlanto 

Petras Viščinis, "Laisvės varpo" ra
dijo vedėjas Nuotr. K. Daugėto 

vandenyno. Kaip anuomet, taip 
lygiai dabar be idealizmo ir 
pasiaukojimo neįmanomi didesni 
laimėjimai mūsų tautos gerovei. 
Šia prasme Dariaus ir Girėno žy
gis lietuviu tautai yra bene reikš 
mingesnis už visus kilius to žygio 
laimėjimus. 

I tai atkreiptinas rimtas dėme
sys ypač dabar, kai materializmas 
ir pragmatizmas vis labiau užgo
žia visą mūsų visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą. Ne malonu
mu ir naudos ieškojimu, bet tik 
darbo ir pinigo auka prisidėkime 
prie Lietuvos išlaisvinimo, lietu
vybės išlaikymo už jos ribų ir mū 
sų tautinės kultūros ugdymo. Kaip 
šiandien su ipagarba minimi visi 
tie, kurie anuomet darbu ir pini
gu padėjo Dariui ir Girėnui pasi 
ruošti tam reikšmingam žygiui, 
taip \ ateities mūsų tautos istori
ją įeis tik tie, kurie dabar nesigai 
Ii nei darbo, nei pinigo, kad tik 
galėtų Lietuvai padėti. O už tos 
istorijos ribų liks visi tie, kurie te 
gyvena savimi, malonumais ir 
nauda. 

Nėra didesnio paminklo did
vyriams, kaip vykdymas jų idea 
lo. Dariaus ir Girėno idealu bu
vo laisva, klestinti, kitų pripa
žinta ir gerbiama Lietuva. Atiduo 
kime pagarbą Dariui ir Girėnui, 
ryždamiesi jų idealizmo ir pasi
aukojimo pavyzdžiu dirbti Lietu 
vos labui". 

Apie demonstracijas 
Washingtone 

Liepos 27 d. programoje, arpi-
būdinęs lietuvių jaunimo de
monstraciją prie Sovietų Sąjun
gos ambasados Washingtone, Pet 
ras Viščinis padarė tokią išvadą: 
"Tai išskirtina akcija^ kurios 
ėmėsi lietuviu jaunimas Lietu
vos labui pavergtųjų tautų savai 
tės pagrindu. Ja nepadaryta jo 
kios žalos niekam, netgi sovietų 
įstaigoms, kurios atstovauja Krem 
liui, pavergusiam Lietuvą ir kitas 
valstybes. Bet už ją kaltinami lie
tuviai, nes jie demonstravę prie 
okupanto įstaigos arčiau, negu 
kažkieno nustatytos taisyklės lei
džia. Iš to išeina, kad nusikaltė
lis labiau saugomas, negu to nu
sikaltėlio aukos. 

Mes neskatiname prie nelega
lios veiklos ir neužgiriame nele 
galiu veiksmu, bet esame nuo 
monės, kad tuo atveju, kai susi
kerta keli nelegalūs veiksmai, 
tai būtinai reikia imti dėmesin 
tai, kuris tų susikirtusių nelega
lių veiksmų sudaro didesnę blo
gybę. Kiekvienam aišku, kad So
vietu Sąjungos įvykdytos laisvų 
tautų okupacijos, sistemingas tų 
tautų naikinimas, laisvės ir žmo 
gaus teisių visiškas užgniauži

mas yrą didesnė blogybė, negu tų 
pavergtų tautų laisvės siekiai ar 
jų demonstracija laisvajame pa
saulyje priemonėmis, kurios pil
nai neatitinka taisyklių raidės, 
bet niekam jokios žalos nedaro. 

Mūsų jaunimo įvykdytoji de
monstracija Washingtone sudaro 
vieną grandį ilgoje lietuvių tau
tos kovoje už savo laisvę. Kaip tos 
kovos neužgniaužia senoje mū
sų tėvynėje okupantas nei poli 
cinėmis priemonėmis, nei perse
kiojimu, nei teismais, nei trėmi
mais, nei psichiatrinėmis ligoni
nėmis, taip jos niekas neužgniauš 
juo labiau laisvajame pasauly
je. Ne pasmerkimo, bet pagarbos 
vertas mūsų jaunimas, kuris ko
vai dėl Lietuvos laisvės ieškojo 
naujų kelių ir būdų, kurie la
biausiai suprantami ir susilaukia 
didžiausio atgarsio šiame kraš
te". 

Lietuvių Fondas sveikina 
"Laisvės Varpa" 

"Laisvės Varpo" vedėjui Petrui 
Viščiniui laimėjus Lietuvių Bend 
ruomenės Kultūros tarybos pa
skelbto Vilniaus universiteto sukak 
ties konkurso pirmąją premiją, 
ateina sveikinimo laiškai ir aukš 
to įvertinimo pareiškimai ne tik 
iš vietinių organizacijų ir atski 
rų asmenų, bet taip pat bendri 
nių organizacijų. Pavyzdžiui, 
klausytoja J. Š. iš Brocktono rašo: 
"Sveikinu laimėjus pirmąją vietą. 
Laisvės Varpas vertas ypatingo 
dėmesio, nes duoda aukšto ly
gio, aktualią ir įdomią programą. 

Lankiu ir toliau sėkmingai veikti" 
O Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. Gediminas Balukas iš Chica-
gos prisiuntė sveSonimo laišką, 
kuriame sakoma: "Gerb. "Laisvės 
Varpo" radijo vedėjau, Lietuvių 
fondas, sužinojęs, kad Jūsų veda 
moji radijo valandėlė laimėjo pir 
mąją premiją, skirtą JAV LB Kul 
tūros tarybos, nepaprastai džiau 
giasi ir nuoširdžiai sveikina. 

Jūs, p. vedėjau, esate Lietuvių 
Fondo didysis talkininkas ir oro 
bangomis kalbate apie LF idėjas 
savo apylinkės mieliems klausyto 
jams, tuo nuoširdžiai prisidėda
mas prie LF ugdymo. Jums už įdė 
tą darbą, sumanumą ir ryžtą, iš
laikant ir tobulinant radijo pro
gramas, esame labai ir nuošir
džiai dėkingi. Jūs atliekate didelį 
ir naudingą išeivijos lietuvių tar 
pe darbą ir puoselėjate bei saugo-
jate visiems lietuviams gyvą žodį. 

Linkime nepavargti, dar daug 
kartų susilaukti išskirtino dėme
sio iš mūsų vadovaujančių veiks 
nių ir su ta pačia meile oro ban 
gomis skelbkite lietuvišką žodį, 
kuris turtina ir išeivijos lietuvių 
gyvenimą. 

Su nuoširdžiais linkėjimais l i e 
tuvių Fondo vardu. 

Gediminas Balukas, 
LF valdybos pirm. 

Tolimesnė "Laisvės Varpo" 
veiklos sėkmė pareis nuo to, kiek 
jis susilauks talkos ir paramos iš 
plačiosios lietuvių visuomenės 
— organizacijų, verslininkų, pro 
fesionalų ir eilinių klausyojų. 
Programos vedėjas gali skirti sa 
vo laiką, talentą ir darbą, bet jis 
negali padengti programos išlai
kymo išlaidų. Tai visos mūsų 
patriotinės visuomenės uždavi
nys. Laisvės Varpo išlaikymas yra 
paremtas ne skelbimais, bet klau 
sytojų įnašais. Deja, tokių kas
met tesusilaukia Laisvės Varpas 
150 _ 180. O jų reikėtų bent 
apie 1000. Šioje apylinkėje lietu
vių yra daug daugiau, tik kažin 
kodėl jų nesigirdi ten, kur jie la 
bai reikalingi. Lietuvybės išlai
kymas, lietuviškas žodis, kuris 
skamba radijo bangomis, yra mū 
sų lietuviškos gyvybės siūlas. 

P. 2. 

MASS. GUBERNATORIAUS 
PROKLAMACIJA VYČIAMS 

Mass. gubernatorius Edward J. 
Kingas paskelbė, kad rugpiūčio 
4 — 1 0 savaitė yra Lietuvos Vy
čių savaitė Proklamacijoje guber 
natorius rašo, kad Vyčiai įsikū
rė Bostone 1913 metais. Jų idea
las esąs tarnauti Dievui ir tėvy

nei. Aprašo, kaip vyčiai veda ko
vą dėl Lietuvos laisvės sų komu 
nizmu. Kad Lietuvos Vyčių sei
mas, kuris įvyksta Bostone rug
piūčio 6 — 10 dienomis yra jau 
67-tas, kad į šį seimą suvažiuos 
atstovai vakaruose nuo Los An
geles ir šiaurėje nuo Montrealio. 

LIETUVIŲ SUSITIKIMO 
ŠVENTĖ 

Liepos 13 d. vykome į Kenne-
bunkportą, pas tėvus pranciško
nus, o liepos 27 d. į Putnamą, 
Conn. Ten Putname N . P. Ma
rijos seselių vienuolyno sodybo
je vyko kasmetinė Lietuvių susi
tikimo šventė. Į šią šventę su
važiavo, kaip dažnai pasakome, 
visa "Amerikos Lietuva". 

Diena pasitaikė labai graži. Su 
sirinko tikrai labai gausiai. Buvo 
iš New Yorko, New Jersey, Gon-
necticųt, Massachusetts, New 
Hampshire ir gal net kitų valsti 

Pamaldos šį kartą vyko pievų 
tėję, kur stovyklautojos atlikdavo 
programą. Po Šv. Mišių buvo pie 
tūs. O vėliau seselių statomo na 
mo šventinimas, kurį atliko vie
tos vyskupas. Po pašventinimo, 
vyko stovyklautojų programa. Ją 
stebėjo ir vyskupas. Amerikos Lie 
tuvių B-nės tarybos pirminin
kas inž. Vytautas Izbickas kal
bėjo susirinkusiems apie Lietuvą, 
jos vargus Sibire kenčiančius lie
tuvius, apie šių seselių dirbamą 
didelį lietuvybės darbą. Jam bai
gus, stovyklautojos, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, atliko programą. 
Stovyklautojų šiais metais buvo 
gerokai per 100. Tai yra daugiau, 
nei praeitais metais. Po šios pro
gramos buvo vėliavų nuleidimas. 
O ir po nuleidimo, dar ilgai žmo 
nes nesiskirstė iš šios gražios so
dybos medžių pavėsio. Visi dalijo
si įspūdžiais rr net pasaulio įvy
kiais, kurie neša vis tamsesnius 
debesis. 

Ta pačia proga daug kas ap
lankė ir "Alkos" muziejų. Staty
ba jau yra baigta, tik dar viduje 
kai ką reikia užbaigti. Senoji mu
ziejaus dalis, kur buvo sudėti visi 
eksponatai, tebėra nepasikeitusi. 
Tačiau naujose patalpose sukrau
tos stirtos dėžių su knygomis, laik 
raščiais, žurnalais ir kitais ekspo 
natais. Čia tur būt yra visos lie
tuviškos knygos nuo seniausių 
laikų. Tautotyrininkas Antanas 
Mažiulis, rodydamas į mažus la
pelius, pasigenda jų daugiau. 
Tai įvairūs atsišaukimai, plaka
tėliai, brošiūrėlės iš lietuvių veik 
los kovojant su carų ir dabar ko 
munistų okupacijomis, bei kita. 
Jeigu kas turi tokių ir panašių 
eksponatų, siųskite juos į Alką. 
Tik žiūrint į tą visą turtą, kyla 
klausimas, kas padės tą viską su 
katologuoti, suskirstyti ir sutvar
kyti. Tai milžiniškas darbas. 

Net su nostalgija teko vykti at 
gal į namus, paliekant šį mažą 
"Lietuvos" kampelį. 

P. Ž. 

MINKŲ RADIJO GEGUŽINĖ 

Minkų radijo gegužinė įvyks 
rugpiūčio 10 d. ne salėje, Bos
tone, kaip kartą buvo paskelb
ta, bet Romuvos parke, Brock-
tone. Rengėjai Step. ir Vai. 
Minkai žada daug gražių dova
nų bei kitų įvairumų ir kviečia 
visus dalyvauti. 

Ilgiausias Ii giliausias 
tunelis 

Kai Vakarų Europoje jau nuo 
Napoleono laikų projektuojama 
kasti tunelį po Kanalu, bet vis 
nesiryžtama, kitoje pasaulio da
lyje, Japonijoje, 1982 m. bus pra 
dėtas naudoti ilgiausias ir giliau 
šias pasaulyje povandeninis tune 
lis. 2000 darbininkų dieną ir nak 
tį be sustojimo kasa ir turi dar 
iškasti apie dviejų kilometrų tar 
pą, ir tada požeminis tunelis 
tarp Japonijos salų Honshu ir 
Hokkaido bus atidarytas susisie
kimui. 

Jau trečiajame dešimtmetyje 
Japonijos geležinkeliai norėjo 
pradėti kasti tunelį tarp jų di
džiųjų salų Honshu ir Hokkaido, 
bet finansiniai sumetimai ir Ant 
ras pasaulinis karas tą darbą su 
trukdė. 

Kai 1954 m. tarp tų salų įvyko 
laivo avarija ir žuvo daugiau 
kaip 1000 žmonių, tunelio kasi
mo projektas ir vėl iškilo ir 
1972 metais buvo pradėta kasti. 
Tunelis yra 49 kilometrų ilgio ir 
100 metrų gylyje mio jūros dug
no ir 250 metrų nuo vandens ly
gio. Tunelis kasamas po 24 va
landas per parą iš abiejų salų. 
Jis kasamas 17.6 metrų aukščio 
ir 11 metrų pločio. Turėdamas 
49 kilometrų ilgį, bus pats ilgiau 
šias povandeninis tunelis pasau
lyje. Panašus tunelis prie San 
Francisco yra tik 5.7 km. ilgio. 
Tunelyje bus pastatyti dvigubi 
geležinkelio bėgiai. Nuo 1982 me 
tų pradės važinėti greitieji trau
kiniai ir jie tą kelią nuo Honshu 
iki Hokkaido prabėgs per 20 mi
nučių. Ferry laivai dabar tą dis
tanciją praplaukia per 4% vai. 
Kasant tunelį, per tuos 8 metus 
įvyko įvairių nelaimių, kur žuvo 
27 darbininkai, o kelios dešim
tys buvo sužeistų. 

Japonijoje Hokkaido sala bu
vo jos "Far-West", bet dabar, 
prakasus tunelį, ir ši sala priar
tės prie Japonijos žemyno. 

A. Tesrisonas 

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

Ant Sheridan Road 
CONDO — NO MONEY DOV7N 

2 miegami, vonia. Visi dideli kamb 
12-me aukšte. Prie ežero — pui
kus vaizdas. Gera proga jaunai 
porai. 

— o — 
Taip pat parduodamas "Studio 

apartneaf'. Visi dideli kambariai 
Savininkas Vacys 

Skambint 769-6258 arba 456-9667 

Savininkas parduoda Mar-
qųette Parke 3-jų butų mūr. 
namą prie parko ir mokyklų. 

776-1260 

Marpuette Parke — 2638 W. Litfe-
uaaiau Ptatza Coart parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. būras. 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

V/x aukšto nesenas Švarus mūrinis 
prie 62-os ir AJbany. 2 butai: 5 ir 3 
kamb. 2 auto gar. Geras ir nebran
gus. 925-6015. 

R E A L E S T A T E 

lietuviškas restoranas su namu ir 
Rengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Mūrinis bungaknr Brigbton Parke. 
15 metu. Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome T*x 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel, 436-7878 ar 839-5588 

i 
HELP VVANTED — MDTER$5* 

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti 2 vaikus vakarinėje 
užmiesčio daly. TeL 325-0527. 

BEAUTICIANS 
Need several women. Part time -with 
work eocperience ia our beauty re-
iated field. A.pproxlmate eariiings 
$100 per week plūs. Eitenslve traln-
ing a mušt. Management opportu-
nity available. 

CALL — 236-4343 
IVAITRESS WANTED 

; full or part time. 
KTTCHEN HELP W ANTED 

full or part time. Escellent 
CALL — 965-6830 
Ask f or Annamarie 

VYBAI IB MOTERYS 

» 

-i 
P«R 

yi 

Marquette Parke — Mūrinis. 3 bu
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik 
$53,500. 

Mūrinis. — 1% aukšto. 6 ir 4 kamb. 
$45,000. 

Murink — t butų. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — VA aukšto. 5 ir 37 2 
kamb. 2 auto garažus. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

M I S C E L L A N E O U S 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge rr 

immiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininuuuHniim 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO SETMDS V A L A N D O S 

Lietuvių Kaioa: nuo pu uiaoiemo I<J 
penKtadienio perduodama nuo 4.U0 
vai. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stot} , šeštadieniais ir seKma-
Jieiuais nuo J>:3u IKI j.,Jii vai. ryto. 

Tslef. 434-2413 
1490 A M . 

715© S . MAPLEWOOD A V E . 
CHICAGO, ELL 60629 
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PARENGIMAI 

— Lietuvos vyčių seimas Park 
Plaza viešbutyje rugpiūčio 6 — 
10 dienomis. 

— Tautos šventės minėjimas 
rugsėjo 7 d., Lietuvių Pil. dr-jos 
salėje, S. Bostone. 

— Brocktono LB apylinkės 
ruošiama Zitos Sodeikienės dai
lės darbu paroda, Brodktone, spa
lio 4 — 5 dienomis, o tą pačią 
spalio 5 dieną kultūrinė popietė 
su rašytoju Jurgiu Jankum. 

— "Laisves Varpo" rudens 
koncertas spalio 12 d., Liet pil. 
dr-jos salėje, S. Bostone. 

— Vaidinimas "Antras kaimas" 
spalio 18 d. Liet. Pil. dr-jos sa
lėje, S. Bostone. 

— 'Lietuvių diena spalio 26 d. 
kur bus suvaidintas Antano Gus 
taičio "Sekminių vainikas", Liet 
Pil. dr-jos salėje, S Bostoną 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jura 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Il l inois gyventojai dar prideda 
48 et . valst ijos mokesčio. 

Užsakymus siųst i: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, U 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiutiniiiiiiii-

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių korteliu naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoje Bet tinka ir visu luo
mų atstovams turėti graHas rizi 
tnes korteles 

Kreipkitės ] 
naciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikaiai* 

DRAUGAS, 
4MS w. tSrd Str„ 

OUcaco, DDL 
ttuiititmium juiiimmiiuii 

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

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4545 Wesl 
6Srd S t , Chicago, TJL 80629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiaiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, teį 927-5980 

S5S^5QBQE 

milIIIIHIHIIllIimilllllilIIIIlllllHIIIIIIIIII; 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-5996 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUUU111II1IIIIIIII 

uimiiiiiiiiiiitmimimumiiimimiimiit 
!; {vairi*} prekių pasirinkimas ne

brangiai i i -mūsą sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, UL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tehrf. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
illlllllllllflllllllllltlliuiiuuilllllllliuillll 

iiiiMiiiiiHimminiiimiiitiiiiinnniiimii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos 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 
nittiiiitiiiitttiiiiiittnmitiiitiimiiiiuiiiti 

We1l help you mokė the right movė. 

1 E I G A L V O J A T E 
PIRKTI A B P A R D U O T I 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Ttl. _ 767-0600 
Insependently owned and operatai 

iiiHiiiiiiiiiiuiiiiiuiiuiiiniiiiiiiiiiuiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 
l l lHl l l I l l l l l l lHiHMHKHiimit i iMi i iui init i i 

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

V A L O M E 
Plauname ir v a š k u o j a m e 

visu rūšių gr indis , 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 
KILIMUS TR BALDUS 

S A L E S 
Home Improvement Salesmen 
Wanted To Sell Fireplaces. 

Highest Comtnissions. 
CALL — 595-3050 

Ask f or Cbsuck or Sandy 

NOBI PIRKO 

IEŠKAU PIRKTI 
GRAŽIŲ SENESNIŲ BALDŲ 

labai gerame stovyje. 
SKAMBINT — 778-8339 • 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

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

TeL — WA 5-8063 

timiiHiHiffiiiiiimmiiiiimmuintiniim 
M. A. Š I M K U S 
IVOOHK TAX SERVICE 

IfOTAKY PTTMJC 
4259 So. Maptew»od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ ttkvletimai. pildomi 
PILIETYBES PRASTMAI ir 

kitokį* blankai. 
iiimtiiiiiiiiuji 

i i i i i i i f i i i iMi i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . 

Atliekame visus stogo 
remonto darbus 

Remontuojame dūmtraukius, dedame 
rinas. Dažome iŠ lauko namus, langus 
Ir k t Nemokami apskaičiavimai. Dar-
MS garantuotas. 

TeL - 927-2598 
(iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiimiiiii 

10% — 90% — J0% ptcUa mokėsit 
a i apdrauda nuo agniai Ir automo
bilio pas m m 

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

S2081 į We*t 95ti i S treet 

tumiu iiiiiiHuiiiiiiiiiiiumuiuiiiitn 
P L U M B I N G 

Iicensed, Bonded, Insored 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiitillniiiiniiiinininiiiiinimi IMInHMti 

Mitiiiiimiiimiiiiiiimimiitiiiiiiinimimi 
Apsimoka skalbtis dkn, DRAUGE, 
BSS JU plačiausiai skaitomas lis-
tuvių disnrasth, gi skelbimu kaV 

miMiiiiitiiiiifniiiiiiiimninmiirntiiiuiii 

Second floor walk-up 
2—4 CHAIR DEVTAL SUTTE 

Christopher Medical Arts Bldg. 
63rd b Washtenaw Ave. 

Under new ovmersbip & mgmt 
Gali after 6 PJL — 599-8413 

D R M E S I O 

ĮSIGYKITE UETnVlSKKS 
VEUAVELES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

O - ; 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Blinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Oiieago,IL 60629 

r -

Perskaitė "Draugą* 
ii kitiems pasiskaityti. 

dnokttt 

fliiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiuiiiimiii 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jersey, Naw York tr Con-
neetieut lietuviam* ! 
Ka* Šeštadieni nuo * iki 5 vai. po
piet ia WEVD Stoties New Yorke 
US0 kil.. AM ir nuo 7 iki S M 
vak. 97. • mec- FM. 

Direkt, DR. JOKt5BAS STUKAS 
234 Sosttt Drlve 

Watelrang, N. J. 07060 
TEL — 75V5CM (»1) 

ntniiiiiiinniniiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOi! 

Palygiri imŲ ž o d y n a i 
M. Capkanakas 

Didžiausią šio rinkinio dali pa
daro lietuvų liaudies palyginimai 
Lietuvių kalboje šis rinkinys yra 
vienintelis. Siame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 palyginimai-apibūdinimai, 
juokai. Didelio formato. 296 pusi. 
Viršelis dali. R. Bukausko, Išleista 
Montrealis 1979. Kaina su persiun
timu $7.91. Illinois gyventojai dar 
prideda 35 et. valstijos mokesčio. 

siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St, Chicago, Hunais 



BALTUOS JOROS VANDENSKYRA 
Norima jūroje nustatyti valstybių ribas 

AL TENISONAS 

Mažąją šokių šventę surengę Texas (iš kaires): prof. dr. Jonas Gintautas, 
Kristina 2ebrauskaitė-Gintautienė, Pasaka Gintautaitė, K. Gintautienės tė
vai iš Chicagos Jonas ir Juzė Žebrauskai. 

LIETUVIŠKAS "MALŪNAS" TEXAS0 DYKUMOJE 
Šiuos metus tikrai galėtume i kilę. Pirmos kartos lietuvių yra 

Švedijos vyriausybė įteikė par
lamentui {Statymo projektą su
teikti jos vyriausybei teisę nu
statyti ribą Baltijos jūroje. Ji no
ri padaryti tą patį, ką jau padarė 
kaimyninės valstybės, tarp jų 
1976 m. ir Sovietų Sąjunga. Bet 
čia iškyla nauja problema, gal ir 
ginčas nustatant ribą Baltijos 
jūroje tarp Švedijos ir Sovietų Są
jungos, ir tam priežastį sudaro 
abiejų valstybių skirtingos pažiū
ros dėl Gotlando sak>s vaidmens 
toje jūroje. Čia kalbama ne apie 
teritorinių vandenų ribas, bet 
bet apie tų valstybių ekonominiu 
interesų ribą. 

ti Stockholme arba Rygoje, bet Į DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpiūČio mėn. 6 d. 
ne Maskvoje. Tačiau apie tai Į ^ ^ ^ — — — — — — — — ^ — • — — ^ ^ ^ 
kalbėti dabar būtų naivu. Pabal
tijo tautos apie šią problemą vi
sai nėra painformuotos, nes jos 
neturi jokių teisių kalbėti apie sa
vo jūros ekonomines ribas. 

Jei švedams tektų tartis vien su 
pabaltiečiais, jie būtų įsitikinę, 
kad pasitarimai yra tik ekonomi 

Paprastai sakoma, kad prie 
kontinentinės zonos priklauso jū
ros dugnas, kurio gilumas neper-
šbko 200 metrų. Iš čia išeina, kad 
visa Baltijos jūra yra Europos 
kontinentalinė zona, nes Baltijos Į rrio pobūdžio, bet tariantis su 
jūros gylis neprašoka 200 metrų I Sovietų Sąjunga, jie žino, kad pa-
ir visa jūra įterpiama į ekono- i sitarimai yra dėl sovietinės poli-
mmių interesų zoną. 

Ką gi sako tarptautinė teisė dėl 
ekonominių ribų nustatymo? 
Šiuo klausimu nėra tikro nusi
statymo, bet dabar prieita prie 
200 jūros mylių atstumo. Tokį 

tikos — ekspansijos ir jų ide
ologijos laimėjimų. Sudarant su
tartį, su tokiu partneriu reikia 
elgtis atsargiai ir stengtis ribą 
nutiesti kiek galima toliau nuo 
savo teritorijos. 

Kai Švedijos parlamentas pri-

dose dalyvavo Jugoslavijos vys
kupų konferencijos pirmininkas 
arkivyskupas Kuharič, Apašta
lų Sosto pronuncijus Belgrade, 

įvairių Jugoslavijos krikščioniš
kųjų bendruomenių atstovai ir 
Serbijos respublikos vyriausy
bės nariai 

pavadinti lietuvių tautinių šo
kių metais. Šokių šventės idė
ja suliepsnojo visų šokančių lie
tuvių sąmonėje, ir buvo jai ruo
šiamasi ir šokama visame pasau
lyje, kartais net ir ten, kur yra 
tik vienas lietuvis šokėjas. 

Texas valstijos šiaurės vakarų 
dykumoje prieš 100 metų susi
tvėrė miestelis Lubbock. Pradžio
je jame gyveno tik keli pionie
riai, gyvulių varovai (cowboys) 
ir didžiulių, kvadratinėmis my
liomis matuojamų ūkių savinin 
kai. Šio šimtmečio pradžioje, įs
teigus Lubbocke universitetą, 
(Texas Tech. universitetą), gy
venimas jame užvirė, ir per 60 
metų Lubbock išaugo į gražų, 
virš 150,000 gyventojų miestą. 
Tai tipiškas dykumos miestas. 
Prigulęs prie žemės, be jokių 
dangoraižių, didžiųjų ežerų* 
kalnų ar miškų aplink jį. Gat
vės plačios, švarios, daug gerų 
puikiai įrengtų krautuvių ir pa
togių vienaukščių gyvenamų 
nąrmt,Pagrindinė jo, "pramonė" 
— tai didžiulis, puikiai suorgani
zuotas ir vis dar plečiamas uni
versitetas su apie 30.000 studen 
tų. 

Mieste yra apie 300 įvairiau
sių maldos namų — bažnyčių 
(daugiausia baptistų ir kelios ka 
talikų) ir nei vienos smuklės, 
nes oficialiai miestas yra "dry"— 
sausas. Už miesto ribų alkoholio 
parduotuvių yra pilna, ir norin 
tieji "pasismaginti" neturi toli 
keliauti. Tačiau sausas, karštas 
klimatas nesiderina su alkoholiu, 
ir girtų čia netenka matyti. Gy
ventojų sudėtis yra gana mišri, 
tačiau vis dar dominuoja texasie 
čiai — aukšti, lėtų judesių, daž 
niausiai škotų ir vokiečių kil
mės, pietiečių tarme. 
* Lietuvių ir čia pasitaiko, bet 
daugiausiai trečios, ketvirtos kar 
tos — jau ištautėję ir neskuban 

tik viena Gintautų šeima. Dr. 
Jonas Gintautas — profesorius 
ir anesteziologijos klinikos ir tyri 
mo įstaigos vedėjas medicinos 
mokykloje, Kristina Žebrauskai-
tė-Gintautienė — choreografė ir 
šokių mokytoja vidurinėje mo 
kykloje ir Lubbock Civic Ballet 
direktorė bei meninė konsultan
tė universitete, ir dukrytė Pasaka 
antrą skyrių baigusi mokinė. 

Šiais metais balandžio 11, 12 ir 
13 dienomis, Lubbock miestas su
rengė pavasarinį Meno festiva
lį. Suplaukė daug geriausių kraŠ 
to menininkų su savo ekspona
tais ir pasirodymais. Visi jie, o 
taip pat Lubbock gyventojai ir 
gausi studentija, turėjo progą 
pirmą sykį šio rajono istorijoje 
pamatyti ir išgirsti lietuvių tau
tinį šokį Malūną. Be to, dar bu
vo įrengtas įspūdingas lietuviš
kas "kampelis" su tautiniais au
diniais, juostomis, gintaro ir me 
džio dirbiniais, knygomis ir dau
gybe informacinių spaudinių 
apie Lietuvą. 

atstumą paskelbė daugelis vals 
tybių. Bet Baltijos jūros platumas \ ims vyriausvbės įstatymo projek-
nesiekia 400 jūros mylių, tad ri- tą, teks laukti ilgesnį pasitarimų 

Pagal tarptautinę teisę terito- ba turėtų eiti apie jūros vidurį, periodą su Sovietų Sąjunga ir ki
rmiai vandenys yra krašto suve- į bet čia ginčo punktas tarp Švedi- tomis Baltijos pajūrio valstybė-

Visas tris dienas, apsirengę 
tautiniais rūbais, keli lietuviai ir 
lietuvės, atvažiavę į talką Jonas 
ir Juzė Žebrauskai iš Chicagos, 
aiškino apie Lietuvą be paliovos 
plaukiančiai pro šalį miniai žmo 
nių. Daugybė jų sustodavo ir su 
nustebimu klausė, ką čia garsina 
ar gal parduoda. Paklausti, ar ži
no kas ta Lithuania — Lietuva ir 
kur ji yra, atsakydavo kad neži
no, kiti girdėję, kad tai SSSR da 
lis, kiti vėl, kad rusų okupuo
ta kartu su Latvija ir Estija ma
ža Pabaltijo valstybėlė. Gausi in
formacinė spauda, kurią parūpi-

; no ir atsiuntė Romas Sakadols-
kis, padėjo daugeliui tikrąją pa
dėtį suprasti, o meniški ekspo
natai visus domino. Ypatingai su 
plaukdavo minios, kai Gintautas 
užtraukdavo lietuviškas melodi 
jas su armonika, o laiks nuo lai-

tieji pasisakyti, kad iš lietuvių ko pagyvenusi pora tautiniais rū 

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE 
DAINAVOJE 

JAV LB Švietimo tarybos ren- j Keturakis — sportas lituanistinė-
giama keturioliktoji lituanistinių Į je mokykloje, 
mokyklų mokytojų studijų savaitė i Ketvirtadienį: Dr. R. Šilbajoris 
Dainavoje įvyks rugpiūČio 17 - j — Ok. Lietuvos modernistai po-
24 d. j etai. Dr. D. Tamulionytė — lie-

Rugpiūčio 17 d., sekmadienį j tuvių kaNbos nemokančių mdky-
bus susipažinimo vakaras. |mas. J. Masilionis — lietuvių 

Pirmadienio dienotvarkė: dr. L., kalbos sakinio skyryba. 
Sabaliūnas — Lietuva 1939 me-į Penktadienį: Kun. K. Pugevi-
tais. Dr. Pr. Domanskienė — vai- \ čius — Kaip įvykiai ok. Lietuvo-
kų dėmesys pagal mokytojų sam
pratą ir psichologinių teorijų duo
menis. J. Masilionis — lietuvių 
kalbos sakinio skyryba (teorija ir 
pratybos). Br. Keturakis—spor 
to reikšmė. 

Antradienį: dr. Br. Kazlas — 
Lietuva po 1940 metų. J. Masilio-
nts — lietuvių kalbos sakinio sky
ryba*, dr. R. Šilbajoris — politinė 
- deJclaratyvinė poezija ok. Lietu
voje. 

Trečiadienj: dr. R. Šilbajoris — 
gamtos ir „paprasto žodžio" po
ezija ok. Lietuvoj,. Dr. B. Kazlas 
— -Lietuva daba-ties okupacijoje. 

je mus įpareigoja. R. Račkauskie
nė — vaizdinės priemonės litua
nistinėje mokyMoje. J. Masilio
nis — lietuvių kalbos sakinio 
skyryba. 

Šeštadienį: J. Masilionis — lie
tuvių kalbos sakinio skyryba. J. 
Jasaitis — lietuviškojo švietimo 
dabarties problemos. I 
nė — pagalbinės mokymo prie
monės: skaitiniai, vaidinimai, 
pldkštelės bei juostelės. 

Sekmadienį: atsisiveikinimas. 
Kun. K. Pugevičius — kape

lionas. Bronius Juodelis — pro
jekto direktorius, Ingrida Bublie 

renės teritorijos tąsą juroje ir jų 
platumą nustato kiekviena vals
tybė atskirai. Tarptautiniu papro
čiu ši platuma dažniausiai laiko
ma 12 jūros mylių atstumo. To
kią platumą savo teritoriniams 
vandenims yra nustačiusi Sovie
tų Sąjunga, Švedija nuo senų lai
kų prisilaiko 4 jūros mylių atstu
mo. Nustatyti konferencijose vi
siems kraštams vienodą teritori
nių vandenų zoną iki šiolei nėra 
pasisekę. 

Ekonominių interesų zonoje 
jūrų laivyba pagal tarptautinę 
teisę naudojasi atviros jūros 
plaukiojimo teisėmis, bet tik pa
jūrio valstybė šioje zonoje turi 
teisę organizuoti jūros gėrybių — 
žvejybos ir jūros gelmių turtų iš
naudojimą. 

Ši ekonominių interesų jūros 
zonos problema iškilo tik po II-jo 
Pasaulinio karo ir vyriausybių 
bei teisininkų pažiūros čia turi 
daug prieštaravimų. Todėl atsi
randa konfliktų ir tokie buvo 
tarp Islandijos ir Didžiosios Bri
tanijos jūroje apie Islandiją, te
bėra tarp Turkijos ir Graikijos 
Egėjo jūroje, o dabar gal ir tarp 
Švedijos ir Sovietų Sąjungos dėl 
Baltijos jūros. 

bais pašokdavo čia pat Suktinį ar 
Klumpakojį. Tada visi plojo, ir 
klausinėjimams bei aiškinimams 
nebuvo galo. 

Scenoje kas dieną vyko įvairi 
ir gausi šokių ir muzikos progra
ma. Šokiai, K. Gintautienės cho 
reografuoti ir paruošti, sukėlė 
didelio susidomėjimo savo įvairu
mu ir geru išpildymu. Labai vi
siems patiko lietuviškas Malū
nas, iš 16 porų vietinio jaunimo, 
aprengto specialiai pagamintais 
lietuviškais tautiniais rūbais ir ge 
rai ištreniruotais K Gintautie
nės. 

Daug kruopštaus ir įtempto 
darbo davė gerus rezultatus, ir 
Lietuvos bei lietuvių vardas šia
me nuošaliame bet gausiame 
studentijos mieste liko tikrai ge
rai išpopuliarintas. Keliais atve 
jais net širdį suspaudė, kai trečios 
ketvirtos kartos lietuviai vos ne 
su ašaromis akyse sakėsi, kad ir 
jie kilę iš lietuvių ir labai gailisi, 
kad tėvai nemokino jų lietuviš
kai, o jie taip norėtų daug žinoti 
apie tautą ir kraštą, iš kur jų 
šaknys. 

Dalyvis 

jos ir Sovietų Sąjungos — Gotlan- Į mis. Pamatysime, kokie vėjai 
do sala. Sovietai tęsia ribą per' pradės pūsti Baltijos jūra ir jos 
Baltijos jūros vidurį, švedai gi 
tarp Baltijos krantų ir Gotlando 
salos jūros vidurį. 

Nuo Ventpilės uosto iki Švedi
jos krantų, suapvalinus, atstumas 
300 km., bet iki Gotlando salos 
— 165 km. Jei ekonominę ribą 
pravesti per jūros vidurį, tai riba 
eitų 150 km nuo Ventpilės ir 15 
km nuo Gotlando salos. Gotlan
do sala yra apie 45 km pločio ir 
tarp Gotlando ir Švedijos 90 km. 
Jei ribą pravesti pagal švedų no
rą, tai riba eitų 82.5 km nuo 
Ventpilės uosto ir tiek pat nuo 
Gotlando salos rytinio kranto. 
Taigi ginčo objektas — 67 km 
jūros tarpas. Švedai sako, kad jų 
ekonominis interesas yra užtik
rinti švedų žvejams žvejybos plo
tą ir kad apie Gotlando salą gali 
būti rasti naftos šaltiniai. Bet ir 
aišku, kad švedai nenori turėti so
vietinės jūros ribos taip arti prie 
jų Gotlando teritorijos. 

Bet normaliai- svarstant, šis 
klausimas turėtų būti sprendžia
mas tarp Švedijos ir Pabaltijo 
valstybių. Pasitarimai turėtų vyk-

pajunais. 

NAUJAS BELGRADO 
ARKIVYSKUPAS 

Belgradas. — Iškilmingomis 
pamaldomis Švento Antano baž
nyčioje Belgrade savo pareigas 
perėmė naujasis Belgrado ar
kivyskupas Aloiz Turk. Pamal-

tiimuimmmimimiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1380 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama Tiliausių, pasauliniu. Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny-

mmuiiiiiiiiiimiitiiuiuiiiiiiiiiiimmim: 

A. Rinkūnas —Lietuvių kalbos nė — vakarinių programų vader 
fonetikos dėstymo metodika. Br. vė, — Bronius Keturakis — gim-

nastika ir sportas, Bronius Kro-
kys — ūkio vadovas. Vida Damu-
šienė — gailestingoji sesuo. 

Šioje studijų savaitėje daly
vaus apie 80 mokytojų, iš kurių 
7 atvyksta iš Kanados. Išlaiky
mas nemokamas. Šeimų nariai 
moka 50 dd. Prašoma atsivežti 
lovos baltinius, antikJIodes, rankš
luosčius. Norintieji dalyvauti 
gimnastikos pratybose ir sporte 
prašomi atsivežti sportinę aprangą 

Tijūneliė-|Jbei batukus. 
Mokytojai ga'li nemokamai da

lyvauti abiejose studijų savaitėse, 
nes jų programos sžeirtingos. Besi
rengią mokytojauti galės daly
vauti antrojoje studijų savaitėje, 
jei pirmojoje (Dainavoje) bus 
uoliai lankę paskaitas bei daly
vavę visoje programoge. 

— vk — 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMUS Ht MTTRAS SpAŠAS KNYGŲ — TAI 
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA 

• 

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas meta
te Cik $10.00 ir 12.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No, I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Angių rašytojų novelių 

tatotogiia. 460 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vekuo bala, 2mogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vilgsnis į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Siuntinys No. 2 
Knygų originali kaina 135.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR 2EMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Vofertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
ŠONUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sneen. 174 pust. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Cfaaoa«o, IX 60628 

Hanojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

^piimii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiHii i i i i i i i i i i i i i Į : 

| MŪSŲ J U R B A R K A S | 
= — Monografija, paruošta rašytojo ANTANO GIEDRAIČIO-GIED- |§ 
S RIAUS, yra trumpa, bet išsami Jurbarko miesto ir apylinkių geografi- s 
3 nė, istorinė, kultūrinė ir visuomeninio gyvenimo apžvalga. 5 
3 m. Spausdino "DRAUGO" spaustuvė. Kieti viršeliai. 224 pusi. Aplan- = 
s kas dail. Zitos Sodeikienės. Kaina su persiuntimu $16.10. Užsakymus E 
s = 
= IUinojaus gyventojai dar prideda 96 et. valstijos mokesčio. = 
S siųsti: = 
| DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 1 
= Redagavo redakcinė komisija. Išleido Jurbarkiečių sambūris 1979 -ž 
'•MiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiHimimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiMiui^ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1980 m. rugpiūČio 2 d. Australijoje mirė mūsų my
limas brolis, ulonų pulko kapitonas 

A. f A. STEPONAS VALYS 
Už a. a. Stepono sielą šv. Mišios bus atnašauja

mos rugpiūČio 8 d., 8 vai. ryto ir rugpiūČio 31 d., 
sekmadieni, 9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Liūdintys: Brolis Mečislovas, seserys Aldona Gas-
nerienė, Alė Murauskienė ir Lietuvoje 
Adelė Martinonienė su šeimomis. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 - 0 1 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 4 2 2 - 2 0 0 0 

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 AL'TOMOBII I AVIS STATYTI 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 6 3. J 

x Dr. Antanas Razma, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos kviečiamas, sutiko bū
ti antrųjų Pasaulio Lietuvių die 
nų organizacinio komiteto pir
mininku. Tos dienos bus 1983 
m. birželio 25—liepos 4 dieno
mis Chicagoje. 

x Algis Rastauskas, kuris 
savo kompanijos tarnybiniais 
reikalais iš Argentinos buvo pa
siųstas į Nuernbergą, Vakarų 
Vokietijoje, grįždamas užsuko į 
Ameriką aplankyti savo brolio, 
gyvenančio Indianapoly, Ind., 
šeimos, savo draugų ir pažįsta
mų. Rugpiūčio 1 d. buvo sve
čio sutikimas Tautiniuose na-

x Dr. Juozas Girnius, Dor 
chester, Mass., po jį, Naujų me 
tų išvakarėse, ištikusio širdies j 
priepuolio, jau gerokai atsiga
vo, šiuo metu jis kartu su sa
vo žmona Ona gyvena Daina
voje, kur tikisi gydytojų prie
žiūroje dar geriau sustiprėti. Iš 
čia jis atsiuntė malonų laišką, 
kuriuo sveikina 'Draugo" dar
buotojus ir skaitytojus. 

x A. L. R. K. Moterų sąjun
gos 46-tos kuopos susirinkimas 
bus šį sekmadienį, rugpiūčio 10 
d., 12 vai. "Chicken Tęst" pie
tūs, buvusios pirmininkės Ele
nos Gerčienės ir jos dukters 
Mary Anna Gerčius rezidenci
joje, 11121 Cottonwood Dr., 
Palos Hills, UI. Tikimasi, kad 
visos sąjungietės dalyvaus, nes 
bus gražios vaišės, muzika ir 
46-tos kp. darbų svarstymas. 

x Bronius Kviklys, vienas iš 
"Draugo" redaktorių, Liet.šau-
lių sąjungos vadovybės pakvies 
tas, šį savaitgalį vyksta į Cle-
velandą, kur šaulių kultūrinio . . _ . 
savaitgalio metu skaitys paskai- | vicepirmininkas Vaclovas Klei-
ta tema "Dabartinė Lietuvos į za" 
pogrindžio spauda ir jos idė- '. x Marija Macevičienė, kultū-
jos". Paskaita jungiama su ko- j rininkė ir daugelio organizacijų 
vojančios Lietuvos dokumenti- į narė, susirgo, paguldyta Šv. 
ne paroda, kurios eksponatai iš j Kryžiaus ligoninėje dr. R. Ne-
Chicagos atvežami į Clevelandą : micko priežiūroje, 
ir bus šeštadienį ir sekmadienį j 
išstatyti Lietuvių namų salėje. | 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CASINO CHICAGOJE 
Mere J. Byrne planuoja pra

vesti referendumą (atsiklausi-
mą) Chicagos žmonių, ar jie no
rėtų Chicagoje atidaryti lošimų 
casino. Numatomos iš to pa
jamos padėtų išvengti, kad ne
būtų keliami nuosavybių mo
kesčiai. 

GREIT SUGAVO 
Policija greit išaiškino, kad 

14-kos metų berniuką Gerald E. 
Miller mirtinai suvažinėjo ir iš 

H b . ŽVAIGŽDUTĖ 
^ ^ ^ ^ g ^ W J i •* * Utei&as Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tb 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Chicago, n. 60629 

nelaimės vietos pabėgo 17-kos 
muose. Kitomis dienomis lankė metų Hannover Parko jaunuo-
pažįstamus ir žymesnes Chica- lis, kuris važiavo įsigėręs. Poli- _ _ 
gos institucijas. Taip pat, lydi- j ei ja paėmė liekanas dažų ir ga- j ^ ^ i r n e mažai, tik užtek 
mas savo brolio Vitalio, buvo I balus automobilio, kai trenkė į j ^ ^ paruosti ir išmokti pamo-
užsukęs aplankyti "Draugą", \ medį. Iš tų liekanų laborato- | ką 

ESU DĖKINGA MAMYTEI 
Aštuntame skyriuje man yra 

labai linksma. Mes aiškinamės 
ir klausiame, ko nesuprantame. 
Visada yra malonu klasėje. Nie
kada nėra nesusipratimų. Mes 
visi stengiamės klausyti ir iš
mokti, ką mokytoja moko. 
Daug pamokų mums neužduo-

vaitę jis jau išvyksta atgal į 
Argentiną. 

x Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, su žmo
na Aldona išvyko į Europą. Jis 
dalyvaus Europos LB kraštų 
pirmininkų ir valdybų suvažia
vime Innsbrucke, Austrijoje. 
Visais PLB reikalais šiuo metu 
rūpinasi valdybos vykdomasis 

Kursų dalyviai ir visuomenė tu
rės progą juos apžiūrėti. 

x Dr. Juliaus ir Lidijos Rin
gę dukrelė Austė Marija kun. 
F. Kireilio buvo pakrikštyta 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje prieš pat šokių šventę 
Chicagoje. Dr. Edmundas ir 
Marija Ringai džiaugiasi anū
kais ir paruošė krikštynų proga 
puikias vaišes. Jaunieji Ringai 
augina sūnų Vytuką ir Austytę. 
bet suranda laiko dirbti ir vi
suomeninį darbą. Dr. Julius da
lyvauja sporte, o Lidija yra šo
kių grupės "Gijos" vadovė. 

x Lietuvių fronto bičiulių 
metinė stovykla įvyksta rugpiū
čio 10-17 dienomis Dainavoje. 

x Balfo Chicagos apskrities 
skyriuose pravedamo finansinio 
vajaus atidarymas bus rugsė
jo 28 d. 2 vai. Šaulių namuose. 

šiais metais vajus bus sėkmin 
gas. 

x Dr. Petro Vileišio kalba 

kur rado kelis savo pažįsta- į rijoje buvo nustatyta, kok3 bu
mus, domėjosi spaudos techni- J vo automobilio modelis. Policija 
ka ir spaudos pažanga. Šią sa- Į paskelbė apie tai laikraščiuos 

ir viena automobilių taisymo 
dirbtuvė pranešė, kad pas juos 
atvarytas tas automobilis tai
syti. Taip buvo išaiškintas kdl-
tininkas, kuris tada policijai pa
sidavė. 
DAUG ŽMONDŲ FESTIVALY 

Chicagos festivalis Navy Pier 
labai lankomas. Žmonės domisi 
daugeliu ten esančių pramogų. 
Iš viso tęsis dvi savaites. 

AUDRA 
Chicagoje pirmadienio vaka

re buvo stiprus vėjas ir lietus 
su perkūnija. Kai kuriose šiau
rinėse ir pietvakarių miesto da
lyse buvo nutraukta elektra. 
Kai kurie net Marąuette Parko 
namai liko tamsoje. Eletrotech-
nikai dirbo per naktį ir beveik 
visur elektrą atstatė. Elektros 
tinklas daugiausia buvo apar
dytas griūvančių medžių ar nu
plėštų šakų. 

CHICAGA — 
ANTRAS MIESTAS 

Pagal paskutinį gyventojų su 
rašinėjimą Chicagoje yra dau
giau kaip 3 milijonai gyvento
jų. Chicaga pasilieka ir toliau 
antru savo didumu po New 
Yorko JAV miestu. 

TERORISTAMS 30 M. 
FALN portorikiečiai teroris

tai Luis Rosa ir Alicia Rodri-
guez už ginkluotus apiplėšimus 
nuteisti 30 m. kalėti. 

BUVO PAGROBĘ 
Skokie gyventojas D. L. 

Pirmą dieną mokytoja leido 
mums pasirinkti, kur mes no
rime sėdėti Esame tokie geri, 
kad toje pačioje vietoje tebesė-
dime. Leidžia mums kartais 
pradėti ruošti namų darbą. 

Man patinka lietuvių kalba, 
nes ji yra įdomi. Esu labai dė
kinga savo mamytei, kad mane 
prirašė į pirmą skyrių, kai aš 
buvau dar maža mergaitė. 

INKILĖLIS 

Platūs klevo lapai 
Šlama pamažu, 
Mažas inkilėlis 
Glaudžias prie šakų. 

Jau pavasarėlis 
Vėl pas mus atėjo, 
Sugrįžę paukšteliai 
Linksmai sučiulbėjo. 

Štai atlėkė vienas 
Ir į mūs sodelį, 
Purpt į inkilėlį, 
Bus čia jo namelis. 

Oi, kaip gera, linksma, 
Bus dabar sodely, 
Kai gyvens paukštelis 
Tam mažam namely. 

irWaylando. Tuo tarpu, mums Į gerai būti namuose ir miegoti 
esant rungtynėse, mama prade
da ruošti pietus. Jeigu rungty
nės būna Westone, tai mama, 
įdėjusi kalakutą į orkaitę, atei
na į stadioną drauge pasilinks
minti. O jei rungtynės būna 
VVaylande, tai ji pasilieka namie 
ir toliau ruošia pietus. 

savo lovytėje. 
Kristina Antanaitytė, 

Lemonto "Maironio" lit. m-los 
mokinė, ("Gintaro šalis"). 

KELIONĖ Į IJETUVA 
Ramutis buvo labai linksmas: 

jis pirmą kartą Lietuvą pama-
Šiais metais rungtynės buvo I t y S i R a m učio tėvai taip pat bu-

Waylande. Per rungtynes nuo- v o linksmi, nes jie galės pama-
taika buvo labai linksma. Rung- į t y t i ^ ^ tėvelius, su kuriais 
tynių metu visada būna smagu, j p e r karą pasimetė, o paskui 
nes ir čia būna daug mokyklos j - j u o s m s a i p ag a Vo. 
draugų. Šiais metais mes važia- į * Ramutis labai stebėjosi, kaip 
vome į rungtynes su kaimynu, j viskas gražu Lietuvoje. Dabar 

į tėtės geru draugu, ir jo vaikais, j j i s j a u žinojo, kad niekad ne-
{Jų mama, kaip ir mūsų, liko na-j užmirš lietuvių kalbos ir Lietu-

M. Merkevičius \ muose ruošti pietus. Buvo labai j v o s kultūros. 
! gaila, nes Weston pralošė. 

Kai grįžome namo, visas na-
Labai ilgai skrido. Kai lėktu

vas nusileido Vilniuje, visa Ra-

vo padengtas gerais indais. Pie-
PADfiKOS DD3NA 

Šiais metais mūsų šeima pra 
Jane Kapočiūtė,: leido Padėkos dieną taip, kaip j t ū s b u v 0 Paruošti, o mes trys 

Marąuette Parko lit. m-los j kasmet. Mūsų Padėkos p a p r o - į 1 ^ 1 a l kani. Apsiprausę sėdo-
8 sk. mokinė (čiai prasidėjo tais metais, kai j m e P r i e m a i s t u aPk r f iuto stalo. 

' Po maldos pradėjome puotą. 
Valgėme kalakutą su kamšalu, 
keptas bulves, saldžias bulves 

mas buvo pakvipęs. Stalas bu- j mučio tėvų šeima juos sutiko. 

x Petras Anužis savo gimi
nių bei draugų tarpe atšventė 
83-jį gimtadienį. Skaito Drau
gą, talkina Balfui ir domisi vi
suomeniniu gyvenimu. 

X J. V. Vizgirda, Aurora, 
UI., aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

REMIA LIETUVIŲ FONDĄ 
Pensininkas Anicetas Girkšas, 

dabar gyvenąs Hot Springs. 
Arizona, buvęs Marąuette Par

iš Chicagos į stovyklą vvksta j k o gintoj" , i"ešė ™ do1- i r \ Stolte, 36 m.Vnakti vienoj Mor-
nemaža šios organizacijos n a . į dabar turi 1,000 dol. įnaSą. Lie-! t 0n Grove tavernoje susitiko su 
j - . 1 tuvių fondo valdyba dėkoja už ' dviem vyrais, kur'.'? jį prikalbė-

stambų įnašą ir linki A. Girk- j j 0 važiuoti į pobūvį Arlington 
šai sveikatos bei saulėtų dienų. \ Heights. Pakeliui prisijungė 

Laisvės Varpo Naujosios An- j dar du vyrai. Sustoję jie pri-
glijos lietuvių kultūrinės radi- į mušė Stolte, atėmė 30 dol. ir 
*> programos vedėjas Petras į uždarė į bagažo skyrių. Stolte 

Balfo skyrių ir apskrities valdy- J V i š a n i s r e m i a i r populiarina nugirdo, kaip vienas vyras siūlė 
bos vajui pravesti tikisi, kad ir j U e t u v i ų f o n d ą Paskutiniame \ jj nužudyti ir ruvarms automo-
s *„,„ u i- - l a i š k e ragyįajne Lietuvių fon-jbilį į Michigano valstiją par-

do valdybos pirm. dr. G. Balu- j duoti. Tačiau bevažiuodami Me
kui, praneša, kad painformavo \ Henry apskrity pagrobėjai su-

pasakyta New Yorke birželio \ lietuvių visuomenę apie Lietu- i laužė važiavimo nuostatus, bnvo 
įvykių minėjime. Chicagoje bu-! vių fondo pastangas užbaigti į policijos sulaikyti Stotie ėmė 
vo perduota per "Lietuvos Gar- j dvejų milijonų surinkimą ir mi
sų" radijo valandėlę. Dr. P. Vi- ' 

Ramutis net nežinojo, kad turi 
tiek daug giminių. 

Jo močiutė visada visur su 
juo ėjo ir daug papasakojo apie 
Lietuvą. "Lietuva yra gražus 
kraštas. Daug miestų ir daug 
kaimų. Būtų dar gražiau, jeigu 

su apelsinų glajum. asparagus į rusų čia nebūtų". Tokius ir ki
šu sviestu ir citrina, iš Lietu- Į tokius dalykus ji jam pasakojo, 
vos močiutės atvežtų baravykų Vilniuje Ramutis matė daug 
padažą, saldžius ir rūkščius pastatų. Jis ten taip pat matė 
agurkus, spanguolių uogienę, sa j Gedimino pilį. Kai visą Vilnių 
lotas ir tamsią lietuvišką duo-' ssa tėvais buvo apžiūrėję, jie nu-
ną. Saldžiai valgėme namie kep j važiavo į kitus didelius miestus, 
tą varškinį pyragą ir pyragai-; Gardine pamatė senuosius tė
čių. • velio namus, o Kaune mamos 

Po pietų tėtė ėjo žiūrėti fut-1 y ą 

bolo rungtynių per televiziją, o i 
aš su broliuku padėjome mamai; 
sutvarkyti valgomąjį ir virtuvę. į 
Tada mama atsigulė ir skaitė• 
romaną, o aš su Vilium ėjome i 

į važinėti dviračiais. Vakare už- ; tinės mokyklos pamokų, Vytu-
degėme židinį ir žiūrėjome fil-' k a s su savo draugais nuėjo į 
mus apie mūsų šios vasaros ke-1 parką. Jie ten žaidė europietiš-

Darius S&as, VI sk., 
K. Donelaičio lit. m-la. 

VYTUKO NELADL& 

Vieną šeštadienį, po lituanis-

Kryžius prie beržo. Piešė Auksė Baftkaitytė, Cievelando Sv. Kazimiero lit. ] 
mokyklos VII skyriaus mokinė | 

leisis aktyviai reiškiasi JAV LB 
veikloje. 

x Pranas Berneckis, toron
tiškis, žinomas sporto organiza
cijų vadovas, atnaujino prenu
meratą ir atsiuntė auką. Malo
niai dėkojame. 

X Laisvosios Uettrvos" laik
raštis. Chicagoje. parėmė "Drau 
go" dovanų paskirstymo pastan 
gas ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Simonas Kontrimas, Cen-
terville, Mass., atsiuntė auką. 
Ačiū. 

x Leonas Petronis, Dearborn 
Hts., Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x Domą Kaunaitė, Colling-
wood, Ont.. Kanadoje, išreiškė 
pasitenkinimą dienraščiu, at
naujino prenumeratą ir aukojo 
10 dolerių. Esame jai dėkingi. 

x Eleonoros Marčiulionienės, 

MIŠKAS 
Miške yra labai gražių vietų. 

Miške auga labai daug medžių, 
gėlyčių ir grybų. Miške gyve
na daug gyvuliukų ir paukščių. 
Miške yra labai tylu, tamsu, vė
su ir ramu. Miško didžiausias 
priešas yra gaisras. Kai miškas 
užsidega, visi gyvuliukai bėga 
iš miško. Visiems reikia prižiū
rėti miškus. Miške yra smagu 
stovyklauti. 

Elysa Genaitė, 
Toronto "Maironio" lit m-los 

mokinė. Kanada, ("Mūsų 
pasaulis"). 

SANTAUPOS 

belsti, buvo išgelbėtas o pagro
bėjai, 19—27 m. amžiaus, areš
tuoti. 

GENGSTERIAI NU2UDK 
Chicagos kriminalinio sindi- j 

kato žudikas buvo nuvykęs į 
Milwaukee. ir to miesto gengs-
teriams reikalaujant, nužudė du j k i t a i s m e t a i s " p i r k t i i " n e s mane 
žmones, kurie buvo gengsterių p a l i k o t a m e č i a m e s k y r i 
įtarti pranešinėją policijai Apie ' 

Sūnus: Tėveli, tai tau gerai! 
Tėvas: Kodėl? 
Sūnus: Tau nereikės knygų 

tai susekė FBL 
NEGRAI SAVININKAI 

Chicagoje įsikūrė draugija 
negrų namų savininkų, kurie 
pirmadienį turėjo pasikalbėji
mą su miesto vadovybės žmo
nėmis. Tiem? savininkams at
stovavo negrų dvasininkai 

Anketas Girkšas 
matomus rudens renginius. 

Kaip žinoma. Lietuvių fondo 
rudens vajus įvyks š. m. spalio 
11 d-, o dviejų milijonų surin- I nęs. Augo. brendo ir mokslus 
kimo paminėjimas — spalio 25 . išėjo Lenkijos okupuotame Vil
ti. Marijos auditorijoje didingu | niuje. yra užsigrūdinęs kovoto-

žinomos dailininkės, keramikos I koncertu, kurį atliks kompozi- ; jas už lietuvybę, 
darbų paroda ruošiama spalio j toriaus Jeronimo Kačinsko va- Lietuvių fondo vadovybė 
17-26 dienomise, Čiurlionio ga-1 dovaujamas Bostono Berkle ko-; džiaugiasi jo asmenyje turėda-
lerijos patalpose. Jaunimo cen- i legijos studentų choras ir in- ; ma nuoširdų rėmėją ir talkinin-
tre. Į strumentalistai. Į ką. (aj) 

Taiyda Rudaitytė, V sk. 
AMŽIUS 

Sūnus: Kiek dar metų turėsiu 
gyventi, kol galėsiu daryti, ką 
tik noriu? 
Tėvas: Nežinau, sūnau. To am
žiaus dar niekas nesulaukė! 

Lydija Jnrcytt, m sk. 

Laisvės Varpo radijo vedė- I SRAIGE 
jas Petras Viščinis yra dzūkas Į Kartą sraigė sliuogė į vyšnią 

vilnietis, Lietuvoje negyve- ; j p amačiusi Dievo karvutė ir 
sako: "Dar nėra vyšnių, tai ko
dėl tu sliuogi?" "Aš žinau, kad 
nėra", atsakė sraigė. "Kol už
lipsiu, tai vyšnios bus išnoku
sios". 

atsikėlėme į Westoną prieš vie
nuolika metų. 

Visa šeima keliasi gana anks
ti, apie septintą valandą. Mama 
pradeda namų ruošą, o tėtis, 
broliukas ir aš važiuojame į 
Westono gimnazijos valgyklą 
pusryčių valgyti. Kasmet per 
Padėkos dieną Westono gimna
zistai ruošia blynų pusryčius. 
Pusryčiai yra duodami nuo sep
tintos iki devintos valandos ry
to, šiais metais važiavome ne 
mašina, bet dviračiais, nes ma
no brotiukas praeitą savaitgalį 
pagaliau išmoko savo nauju dvi 
račių važiuoti. 

Per pusycius mes susitinka
me su daugeliu pažįstamų i r 
draugų. Būna smagu valgyti 
prie bendro stalo. Mama su 
mumis nevažiuoja, nes jai ne
patinka blynai su sirupu. 

Po pusryčių važiuojame žiū
rėti tradicinių "homecoming" 

lionę po Europą. 
Aušra Vidugiryte, 

8 sk. Bostono li t m-la, 
("Švilpukas"). 

MANO ATOSTOGOS 
FLORIDOJE 

Mes nuskridome į Floridą su 
Delta lėktuvu ir nusileidome Or 
lando mieste. Pirma diena ne
buvo labai graži, bet visos ki
tos dienos buvo gražios. Aš ap
lankiau Walt Disney "VVorld: bu
vau Space Mountain, Small 
World ir kitose vietose. Man la

ką futbolą. Vytautui ir jo ko
mandai labai gerai sekėsi. Vy
tuko komanda beveik laimėjo 
rungtynes, bet atsitiko nelaimė. 
Kai Vytukui reikėjo spirti svie
dinį, jis netyčia užlipo ant sa
vo batų užvaro (virvutės) ir 
pervirto. Kiti jo komandos žai
dėjai nepastebėjo, kad jis su
sižeidė ir nekreipė į jį dėmesio. 
Vytukas taip buvo susižeidęs, 
kad negalėjo atsistoti. Tada jis 
pradėjo šaukti: "Čionai, čionai, 
žaidėjai subėgo į nelaimės vie
tą. 

Ingrida Naudžiutė, 8 sk. 
bai patiko mano atostogos. Aš 
kiekvieną dieną ėjau maudytis j mokinė, Dariaus Girėno lit. nx-hi 
ir žaidžiau smėlyje. Mes tenai 
praleidome dvi savaites su savo 
giminėmis. Jiems taip pat pa
tiko tenai būti. Mes nuskren-
dame į Floridą beveik kiekvie-

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Per gulintį mažą vaiką arba 

jauną žmogų negalima perženg
ti, nes jis daugiau nebeaugs. O 

nais metais. Kai mes tenai esa-. ka<1 nepakenktų, tai reikia at 
me, mes kiekvieną dieną ką 

j nors kitą darome ir valgome. 
Man labiausiai patinka maudy
tis, nes ten yra labai gražus ba
seinas. Ten yra labai gražus 
mažas miestas, kurio vardas 
yra Lake Buena Vista. Mes ten 
važiuojame valgyti ir apsipirk
ti visokio maisto ir gėrimų. Po 

futbolo rungtynių tarp Westono ! dviejų savaičių atostogų labai 

Andrėja Kabliauskaitė, m sk. 
(Iš 'Pirmųjų žingsnių") 
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Lietuviška juosta. Piešė Rasa Sulakytė, Dariaus 
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Girėno' lit. mokyklos 

gal atžergti. 
Per lopšį negalima jokio dąik 

to paduoti, nes kūdikis neaugs. 
(Liškiava, Kalesninkai, Aukšta
dvaris). , . . 

Per lopšį nesisveikinti, hes 
tas vaikas mirs. (Raseiniai, Lei
palingis). 

Per lopšį negalima kūdikį ki
loti, nes jis neaugs. (Alytus). 

Ant Devintinių (Dievo kūno 
šventė) trobas ir bažnyčias rė
do (puošia) beržiukais. Tų ber
žiukų nevalia (negalima) atim
ti be paskutinės Devintinių 
dienos. Paskui anuos nevalia iš
mesti, ale reikia tuojau sude
ginti, bo (nes) gali būti gi
rioms nesčėstis (nelaimė). *(Vi-
duklė). 

Taip pat ir Austrijoje, kata
likiškame krašte: prie namų sie 
nų atremti berželiai ir jų šakos 
sudaro ištisas alėjas. Bažny
čioje moterys laužo pašventintų 
berželių šakas ir nešasi namo. 

Iš Jono Balio rinkinio 


