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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
(Tęsinys) 

Tuo metu kai mokytojai tero
rizuoja už bažnyčios lankymą ti
kinčius vaikus ir jų tėvus, visuose 
Lietuvos miesteliuose ir kaimuo
se siautėja girti chuliganai Pa
vyzdžiui, gruodžio 2 d. grupė Pa
šilės komjaunuoliu per pamaldas 
girtuokliavo, o paskui plyta prie 
Karklėnų Kultūros namų užmušė 
žmogų. Sąžinės už judo grašius 
nepardavę mokytojai turėtu dėl 
šito sielotis, o ne dėl Mišiose pa
tarnaujančio berniuko. 

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 
1980 m. vasario 23 d. Kybartu vi
durinėje mokykloje Žygio ir dai
nos konkurso proga buvo suri
kiuoti VIb kl. mokiniai. Nepio-
nieriai buvo be pionieriškų kak
laraiščių. Auklėtoj a, nepajėgdama 
priversti pionierių užsirišti kakla
raiščius, pasikvietė į taMcą mokyk
los direktoriaus pavaduotoją Ve-
riką. Pavaduotojas tuojau įsakė 
suieškoti kaklaraiščius ir jų netu
rintiems užrišti. Dauguma vai
kų prievartai pakluso; liko tik 
mok. Rita Griškaitytė. Perpykęs 
pavaduotojas Verikas užriko: „Su
sirink savo šmutkes ir mauk 
iš mokyklos!" Mergaitė tėvams 
papasakojo apie incidentą mo
kykloje. Ritos tėvas nuėjęs pas 
Veriką pareikalavo, kad šis raštu 
pasiaiškintų, kodėl išvijo dukrą 
iš mokyklos, tačiau šis atsisakė. 

Jis aiškinosi norėjęs užrišti mer
gaitei kaklaraištį, kad visi būtų 
viena uniforma. Tada Rita Gris 
kaitytė ryžtingai pareiškė: „Aš 
veidmainiauti nenoriu: bažnyčio
je su rožančiumi, o mokykloje su 
kaklaraiščių. Kaklaraištis yra pio
nierių atributika, o aš ne pionie
rė, todėl jo nenešiosiu!" 

Kretinga. 1979 m. gruodžio 24 
d. Kretingos I-os vid. mokykla 
Ila kl. mokytoja (auklėtoja) Sta 
kienienė liepė pakelti rankas mo 
kiniams, einantiems į bažnyčią 
(pakėlė beveik visa klasė). Pas 
kui mokytoja paeiliui kiekviena 
tikintį mokinį pradėjo kamanti
nėti: 

ar dažnai eina į bažnyčią, 
su kuo eina, 
ar eis prie pirmos Sv. Komu

nijos, 
ar moka poterius. 

Tauragė 1978 - 79 m. pradžio
je Tauragės V-je vid. m-je VIa kl 
vyko tėvų susirinkimas. Po susi
rinkimo auklėtoja A. Krikštopo-
nienė įkalbinėjo Aurelijos Sa 
veikytės motiną, kad savo dukrą 
leistų stoti į pionierių organizaci
ją. Būdama pionierė mergaitė 
galėsianti eiti ir į bažnyčią, o vė 
liau į komjaunimą galėsianti ne 
stoti. Direktorius reikalaująs, kad 
visi mokiniai būtų pionieriai. 

(Bus daugiau) 

Lenkijos darbininkai, Gdanske paskelbę streiką, įmones kieme suklaupę mel
džiasi, kad jų pastangos laimėti Lenkijai daugiau laisvių pasisektų. 

BELGŲ SPAUDA APIE 
KRATAS OK. LIETUVOJE 

RUOŠIASI MADRIDO 
KONFERENCIJAI 

Laukiama aiškių, tiesių kaltinimų 
jie privačiose grupėse dirbo, ska
tindami Helsinkio susitarimus". 
Jie dabar nutildyti, tačiau Madri
de niekas negalės nutildyti jų 
taksių, ir mes žiūrėsime, kad nie
kas nebandytų jų nutildyti, pasa
kė Carteris. 

Briuselis. — Belgijoje leidžiamas 
biuletenis, skelbiantis žinias iš 
Sovietų Sąjungos ir jos valdo
mų kraštų, painformavo savo 
skaitytojus apie Lietuvoje pasta
ruoju laiku įvykdytas kratas ir ki
tataučių suėmimus. Biuletenis ra 
šo, kad pas geologą Vytautą Skuo 
dį, kuris buvo suimtas šių metų 
sausio 14 dieną, jau praėjusių 
metų lapkričio 24 dieną buvo pa 
daryta krata, kurios metu buvo 
konfiskuota savilaidos dokumen
tų, rašomoji mašinėlė, magne
tofonai ir keturių šimtų pusla
pių rankraštis "Dvasinis geno
cidas Lietuvoje". Kratai vadova
vo majoras Vilimas. Biuletenio 
žiniomis, tą pačią lapkričio 24-ją 
dieną, papulkininkas Liniauskas 
vadovavęs kratai pas mokytoją 
Petrą Pečiulionį.Čia taip pat buvo 
konfiskuota savilaidos, užrašų 
knygelė ir archyvas, Petras Pečiu-
lionis vėliau taip pat buvo suim
tas. 

Pagal biuletenio gautas žinias, 
lapkričio mėnesį taip pat buvo 
padaryta krata Kultūros ministe
rijos tarnautojos Danutės Keršiu 
tės bute. Iš Keršiūtės buvo kon 
fiskuota rašomoji mašinėlė ir ang 
linis popierius. Po poros dienų 
Keršiūtė buvo tardoma ir ragina 
ma savo noru pasitraukti iš dar
bo. Jai nesutikus, ji buvo atleista 
iš darbo, tariamai už "amoralų 
elgesį". Keršiūtė kreipėsi į teismą, 
protestuodama dėl neteisėto at
leidimo. 

Šių metų sausio mėnesio pra 
džioje, toliau informuoja Belgi
joje leidžiamas biuletenis, krata 
buvo padaryta pas Lietuvos Helsin 
kio grupės narį gydytoją Algirdą 
Statkevičių. Visos kratos ir suė
mimai, pažymi biuletef.iis, su
siję su byla Nr. 58. Pirmosios kra 
tos ryšium su šia byla įvykusios 
praėjusiais metais rugsėjo mėne
sį pas matematiką Algį Patacką 
ir vyresnįjį Termoizoliacijos Ins 

tituto mokslinį bendradarbį Juo 
zą Propecką. 

Biuletenis viename iš paskuti
nių numerių mini buvusį lietuvį 
politinį kalinį justą Gimbutą. Va 
sario 12 dieną Justas Gimbutas 
Klaipėdoje buvc pašauktas į teis
mą, kaltinant jį gyvenimu be pa
so. Gimbutas 1948 metais kari
nio tribunolo buvo nuteistas už 
dalyvavimą Lietuvos patriotinia 
me sąjūdyje 25-rius metus kalė
ti. Kadangi nuosprendis buvo prie 
šingas įstatymam, Gimbutas ne
pripažino jo teisėtumo. Atkalė-
jęs visą bausmę ir dar penkeris 
metus — viso 30 metų, — su
grįžęs į Lietuvą jis atsisakė imti 
sovietinį pasą, reikalaudamas lei
dimo išvykti į Ameriką. Dėl to 
jam buvo iškelta teisminė byla 
už gyvenimą be paso. Kaltinama 
sis atsisakė advokato. Kai teisėjas 
perskaitė kaltinimą, kuriame nu 
rodomas ankstyvesnis Gimbuto 
teistumas, šis pasinaudojo vadi
nama "nušalinimo teise" ir nesu 
tiko su teismo sudėtimi. Teisėjam 
ir tarėjam, išėjus pasitarti, rašo 
biuletenis, Gimbutai iš salės din
gęs Teismas buvo atidėtas. 

Tas pats biuleteinis informuoja 
jog šių metų pradžioje, atlikęs 
penkiolikos metų bausmę, iš la
gerio buvo paleistas Vytas Sta
šaitis. Jis buvo nuteistas už dalyva 
vimą pokario metais partizani
nėse kovose. Bausmes turėjo baig 
ti ir kiti pokario kovų dalyviai, 
bet apie jų likimą šiuo tarpu 
n'tko nėra zincma. Pavyzdžiui, 
nėra jokių žimų ap:e lQ52-ais me
tais suimtą Klemensą Širvį. 

Washingtonas. —Prieš penke
rius metus — 1975-ais metais 
rugpiūčio pirmą dieną, — Suo
mijos sostinėje Helsinkyje 35-
kių kraštų atstovai, jų tarpe Apaš
talų Sosto, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados, pasirašė 
Europos saugumo ir bendradar-1 
biavimo konferencijos baigiamą
jį aktą. Šio dokumento įžangoje 
yra nusakomi principai, kuriais 
privalo remtis aktą pasirašiusiųjų 
valstybių tarpusavio santykiai. 
Tų principų tarpe esminiai yra 
šie: pagarba valstybių suverenu
mui, atsisakymas nuo grasinimo 
panaudoti jėgą ir nuo jėgos pa
naudojimo, valstybinės sienos yra 
nepažeidžiamos, turi būti apsau
gotas valstybių teritorijų integ
ralumas, tarptautiniai ginčai turi 
būti sprendžiami taikingomis 
priemonėmis, atsisakymas nuo 
kišimosi į kitų valstybių vidaus 
reikalus, privalo būti gerbiamos 
visos pagrindinės žmogaus teisės 
bei laisvės, įskaitant įsitikinimų, 
sąžinės, religijos arba tikėjimo 
laisvė. Dviem metam praėjus nuo 
Helsinkio konferencijos baigia
mojo akto pasirašymo — 1977-
ais metais, Belgrade įvyko pir
moji konferencija patikrinimui, 
kaip yra konkrečiai vykdomi 
Helsinkyje prisiimti įsipareigoji
mai, gi antroji tokio pobūdžio 
konferencija yra šaukiama šių 
metų rudenį Madride. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Portugalijos vyriausybė pa
reikalavo, kad keturi Sovietų Są
jungos diplomatai greit išvažiuo
tų, nes jų veiksmai, žinių rinki
mas, šnipinėjimas nesiderina su 
diplomatų pareigomis. 

— Austrija buvo susitarusi su 
Čile parduoti jai 100 lengvų šar
vuočių ir 300 sunkiųjų kulkosvai
džių, tačiau, atsiradus socialis
tų partijoje opozicijai, nutarė gin
klų Čilei neparduoti 

— Indijos vyriausybė pasi
džiaugė, kad šalyje vėl atsirado 
daugiau tigrų. Prieš dvejis metus 
jų buvo likę 2,278, o šiemet su
skaičiuota 3,015. Statistika rodo, 
jog per 8 metus vyriausybės glo
ba ir priežiūra padidino ir raga
nosių bei liūtų skaičių. 

— Afganistano prezidentas 
Karmalas pasakė į tautą kalbą, 
kurioje ragino visus susijungti 
prieš imperialistus. Jis dėkojo „he-
roiškai sovietų tautai", kuri at
siuntė ribotą karių kontingentą 
ginti Afganistano nuo imperialis
tų. Kai Afganistanas nebejaus 
grėsmes iš agresorių pusės, sovie
tai savo karius išgabens, pasakė 
Karmalas. 

— Vakarų Virginijoje po smar
kaus lietaus prasidėjo potvyniai 
šešiose apskrityse. Padaryta daug 
nuostolių. 

— Berkeley, Kalifornijoje ira
niečių studentų susirinkime ras
tos kelios bombos. Spauda su-

SUVARŽYMAI LENKŲ 
- VOKIEČIŲ PASIENYJE 

Sunkumai, paliete laisvą prekybą 
Rytų Ber'ynas. — Aštuoneris 

metus milijonai rytų vokiečių ir 
lenkų labai laisvai keliaudavo 
per savo bendrą sieną. Jiems ne
reikėjo nei pasų nei vizų nuo 
1972 m. Dabar ši padėtis keičia
si. Priežastys — ekonominės, ne 
politinės. 

Nuo 1972 m. lenkai, turėdami 
daug zlotų, bet neturėdami pro
gų juos išleisti, pradėjo pardavi
nėti juos rytų vokiečiams už mar
kes. Lenkai važiuodavo į Rytų 
Vokietiją pirktis jiems trūkstamų 
prekių, ypač namų apyvokos reik 
menų, mėsos produktų. Vokie
čiai vykdavo Lenkijon pasidžiaug
ti lenkų kavinėmis, pigiomis dar
žovėmis, vaisiais. Lenkams bū
davo verta važiuoti į Rytinę Vo
kietiją vien tik benzino prisipilti. 

Abiejų valstybių žmonėms ši
tokie santykiai patiko. Po kelerių 
metų, tačiau, vokiečiai pradėjo 
skųstis, kad lenkai išperka iš jų 
parduotuvių ir tokias prekes, ku
rių patiems vokiečiams trūksta. 
Nors komunistų vadai visada tei 

Prasidėjus lenkų darbininkų 
streikams, korespondentai Rytų 
Vokietijoje pastebi labai mažai 
užuojautos lenkams. Sakoma, 
jog veikia ir tradicinė vokiečių — 
lenkų neapykanta. Sunku tikėtis, 
kad lenkų pavyzdžiu pasektų ir 
rytų vokiečiai. Jie pasimokė jau 
1953 metais, kad, kaip vienas ry
tų vokietis pasakė Vakarų kores
pondentui, "streikai nieko dau
giau neduoda, kaip garsiąją "bro 
liškąją paramą". Ta parama e-
santi —sovietų tankai. Po "para
mos" 1953 m. Rytų Vokietijoje 
nebebuvo jokių darbininkų nera
mumų. 

Rytų Vokietijos spauda tris sa
vaites visai neminėjo Lenkijos 
streikų, o vėliau vadino juos "lai
kinais darbų sustabdymais". 
"Neues Deutschlan" agentūra 
pabrėžė savo reportažuose Len
kijos valdžios užuominas, kad 
lenkų elgesį seka "sąjungininkai". 

Vokiečiai puikiai žino, kad jų 
teritorijoje stovi 19 geriausių so
vietų divizijų. Ateinantį mėnesį 

krizės jų neliečia, kylančios ener
gijos ir žaliavų kainos parodė, 
jog taip nėra. Visa tai privedė 
prie stipresnės kontrolės kelio-

į nėms tarp Lenkijos ir Rytų Vokie 
žinojo, kad bombas padėjo nauja i tijos įvedimo. Naujosios taisyklės 

Liepos 31 d. JAV komisija iš 
Kongreso narių ir vyriausybės 
pareigūnų paskelbė raportą apie 
žmogaus teisių laužymus visame 
pasaulyje. Šis 269 puslapių rapor
tas nurodo, kad Sovietų Sąjungo
je yra įprasta suimti žmogaus tei
sių aktyvistus. Jų pemai buvo 
areštuota 112, o šiemet 57. Ple
čiasi ir sovietų religinių aktyvistų 
persekiojimas. Pemai pasodinta 
į kalėjimus 180, šiemet jau 264. 
Komisija primena ir totorių teisių 
laužymą, draudimą jiems sugrįž
ti į savo tėvų žemę Kryme, iš kur 
jie buvo ištrtmti Stalino. Nors 
Helsinkio susitarimuose kalbama 
apie žmonių teisę emigruoti, so
vietai tą teisę paneigia. Devyni 
rusai, sukūrę Šeimas su amerikie
čiais, veltui laukia leidimo susi
jungti su savo šeimomis. Septyni 
sovietų piliečiai gyvena JAV am
basadoje, nes jie irgi negauna lei
dimo išvykti. 

Toliau raportas pabrėžia šaltą 
ii kalkuliuotą Afganistano inva
ziją, kuri smarkiai apnuodijo 
Madrido suvažiavimo atmosferą. 

Įdomu, kad šiame raporte ir 

— Ugandos valstybėje nu
traukti Jungtinių Tautų šalpos 
siuntiniai šiaurės rytų provinci
jai, nes ginkluoti gyventojai ėmė 
puldinėti JT sunkvežimius. Ba
daujantieji gyventojai puola per 

kalinių riaušes dėl sunkių kalini
mo sąlygų. Neabejojama, kad 
šiais amerikiečių raporto kaltini
mais Madride pasinaudos ir So
vietų Sąjungos kalbėtojai. 

Pasiruošimai Madrido konfe-; Amerika kaltinama žmogaus tei-
rencijai vyksta seniai. Lapkričio! sių pažeidimais. Minimos juodų-
11 d. Madride suvažiavę 35 kraš-\ j u gyvenimo sąlygos Miami, ku
tų atstovai išgirs, kaip pasakė pre- j rjos privedusios prie riaušių. Kal-
zidentas Carteris liepos 29 d. su- j bama ir apie Naujosios Meksikos 
šauktoje konferencijoje: aiškius, 
tiesius žodžius, ne polemiką, ne 
propagandą, bet pažangos sie
kiančius žodžius. Sovietų invazi
ja Afganistane ir vis brutalesnė 
tos buvusios laisvos šalies okupa
cija negali būti suderinama su 
Helsinkio pažadais, lygiai kaip 
nesiderina ir su Jungtinių Tau
tų charta. Užpuldama savo kai
myną, Sovietų Sąjunga yra jau 
pasmerkta viso pasaulio. Šimtas 
keturi Jungtinių Tautų nariai pa
smerkė Sovietų Sąjungą ir parei
kalavo, kad ji pasitrauktų su sa
vo okupacine kariuomene, pa
sakė prez Carteris. 

Toliau prezidentas Carteris 

Izraelis pasigedo 
Amerikos veto 

Tel Alvivas. — Izraelis kriti
kavo Ameriką, kad ji nevetavo 
Saugumo tarybos rezoliucijas, ku
ri pasmerkia Izraelį ir reikalauja 
visų valstybių iškraustyti savo 
ambasadas iš Jeruzalės. Čilė jau 
paskelbė, kad ir ji perkels savo 
pasiuntinybę į Tel Avivą. Jeru-

paminėjo „tuos drąsius vyrus ir į žalėje lieka tik 9 ambasados. Iz-
sieną ir Kenijos miestelius, žudy- Į moteris, kurie dabar yra ištrėmi-j raelio kovos lėktuvai vėl puolė 
datai ir plėsdami. me ar kalėjime vien už tai, kad j taikinius Libane. 

iraniečių grupė „Irano išlaisvini
mo armija". Grupė įspėjo mokyk
lą, kurios salėje buvo padėtos 
bombos, kad jos ten yra, kad „ne
nukentėtų amerikiečiai". 

— Kanadoje, Albertos provin
cijoje, lankosi Naujosios Zelandi
jos užsienio reikalų ir prekybos 
mJnisteris Brian Talboys. Jis 
ieško Kanadoje investuotojų, ku
rie ryžtųsi atidaryti prie N. Zelan 
dijos surastus gamtinių dujų šalti
nius. 

— Gvatemaloje politiniai prie 
šai nušovė krikščionių demokra
tų partijos vadą Coatepegue mies 
te. 

Radaras lėktuvų 
nepastebės 

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Harold Brown kiek 
plačiau papasakojo apie naują 
išradimą, kuris leis bombone
šiams, kovos lėktuvams ir ra
ketoms įsibrauti į priešo terito
riją nepastebėtiems, radaras jų 
negalės susekti. Išradimas pa
keis karinį balansą Amerikos 
naudai. Išradimas vadinamas 
"Stealth". Pentagonas apie tą 
išradimą plačiau nekalbės. Tai 
pranešti sekretorius rado reika
lą, kai sužinojo, kad šis tas jau 
žinoma spaudai ir kai kuriems 
Kongreso žmonėms. Iš spaudos 
puslapių matyti, kad bombone
šiai ar kiti lėktuvai bus padeng
ti tokia medžiaga, kuri absor
buos radarą, vadinas sovietų 
priešlėktuvinė gynyba bus už
klupta. Daryti bandymai davė 
labai gerų rezultatu. 

Gdanskas. — Lenkijos vyriau 
sybės atstovai buvo susitikę su 
streikuojančių darbininkų dele
gacija ir tarėsi apie streiko bai
gimą. Buvo paskelbta, jog pa
daryta nemaža pažanga, ir tiki
masi nuomonių suderinimo. 

Washingtonas. — Gyvenimo 
pabrangimo liepos mėnesį ne
buvo. Tai pirmas atsitikimas 
per 13 metų. nors maisto ir su
sisiekimo kainos pakilo, bet at
pigo morgičiai, tai ir išsilygino. 

gia, kad kapitalistinio pasaulio į ruošiami manevrai, į kuriuos tu
ri atvykti dar daugiau sovietų ka
riuomenės. Ta kariuomenė turės 
žygiuoti per Lenkiją, arba sukti 
aplink per Čekoslovakiją. Sovietų 
vadams, jei neramumai Lenkijo
je nesibaigs, bus didelė pagunda 
pakeliui į manevrus sustoti Len
kijoje ir ten užsibūti, šalia Len
kijoje jau esančių dviejų šarvuo
tų divizijų. Panašiai sovietai pa
sielgė Čekoslovakijoje prieš 12 
metų, palikdami savo dalinius po 
manverų dar prieš Čekoslovaki
jos invaziją. 

daugiausia paveiks lenkus. Jie tu
rės visas savo keliones į R. Vokie 
tiją užregistruoti, gauti leidimus 
ir negalės ten išleisti daugiau ne
gu 350 markių per metus. Statis
tika metų pabaigoje parodys, 
kaip šie nuostatai iš tikrųjų pa
veikia lenkų - rytų vokiečių bend
ravimą. 

Nepavyko gyventoja 
surašinėjimas 

New Yorkas. —Neseniai pasi
baigęs Amerikos gyventojų sura
šinėjimas parodė, kad jis nepa
vyko. Visa eilė miestų skundžiasi, 
kad surašinėtojai "nepastebėjo" 
ištisų miesto kvartalų. Tūkstan 
čiai žmonių liko nesuskaičiuoti, o 
dėl to nukentės miestų finansai. 
New Yorko miestas šiemet 
turi 830,000 mažiau gyventojų, 
negu 1970 m. surašyme. Mies
to meras pasiūlė 1 mil. dol. pre
mijoms miesto tarnautojams, 
pašto valdininkams ir patiems 
surašinėjimo dalyviams. Visi, ku 
rie suras neįregistruotą gyven
toją, gaus po 10 dol. už kiekvie
ną. Dar nesuskaičiuoti asmenys 
galės dalyvauti specialioje lote-

i rijoje, kur laimės 1,000 dol. pre
mijas. 

Miestai, kurių gyventojų skai
čius sumažėjo, gali netekti fede-
ralinių lėšų. New Yorkas, jei "ne-
padidins" savo gyventojų, per a-
teinančius 10 metų gali prarasti 
apie 1 brl dol. 

Ar pavyks rasti 
"Titanic" laivą? 

New ..Yorkas. Amerikos 
mokslininkai, praneša AP agen
tūra, beveik įspėjo mįslę, kur yra 
transatlantinis keleivinis laivas 
"Titanic", kuris nuskendo 1912 
m. balandžio mėn., susidūręs su 
ledkalniu. Laivo jūros dugne ieš
kojusios ekspedicijos vadovas M. 
Haris pareiškė, kad maždaug 
už 300 mylių nuo New Found-
lando salos, apie 2 mylių gylyje 
specialiais instrumentais pavyko 
nutatyti objdktą, kurio kontūrai 

i atitinka "Titanico" dydį. 

Bolivija griežtai 
persekioja komunistus 

La Paz. — Naujoji Bolivijos 
karinė diktatūra griežtai išėjo 
prieš du svarbiausius savo priešus: 
organizuotą darbininkiją ir stu
dentiją. Valdžia skelbia, kad uni
jos ir universitetai yra komunis
tų įtakoje. Keičiami unijų vadai, 
uždaryti devyni universitetai, at
leisti nepatikimi profesoriai, už
darytos studentų organizacijos. 

Amnesty International skelbia 
apie kareivių dalinio siautėjimą 
Caracoles mieste, kur žmonės bu
vo šaudomi, plėšiami, prievartau
jami. Sakoma, kad nežinia kur 
dingo apie 900 žmonių. 

Amerika gavo 
bazes Somalijoje 

"VVashingtonas. — JAV - So-
malijos derybos dėl karinių bazių 
baigėsi sėkmingai. Dabar, šalia 
anksčiau gautų bazių Kenijoje ir 
Omane, JAV karinės jėgos ga
lės naudotis ir Berberos uostu bei 
aerodromu Adeno įlankoje, kur 
vyksta gyvas naftos laivų judėji
mas. Anksčiau šioje pasaulio da
lyje laisvojo pasaulio interesų 
saugotojas buvo Iranas, tačiau, 
pasikeitus vyriausybei, pasikeitė 
visa Indijos vandenyno ir Persų 
jūros padėtis. Dabar stipresnes ka 
ro jėgas čia laikys JAV. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas, 
Patricija, Gilius, Liudytė. 

Rugpiūčio 26 d.: Zeferinas, 
Padvina, Algiminas, Ugnė. 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:39. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 85 
d., naktį 65 1. 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KAS BUS SU MŪSŲ 

PARAPIJA? 
Mintyse grįžtant į Chicagoje 

praleistas atostogas, prisimena 
ir malonus draugiškas, susitiki
mas su kun. Adolfu Stasiu nau
jai išremontuotoje, jaukioje Ame
rikos Lietuvių tarybos įstaigoje, 
Manauette Parke. Šiandien kun. 
A. Stasio jau nebėra Chicagoje: 
33 metus ėjęs vikaro pareigas Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijoje, sa
vu laiku sutuokęs gal daugiausia 
lietuviškų porų, pradžioje akty
viai dirbęs LB, o vėliau Altoje, 
šiandien jis ramiam poilsiui jau 
persikėlęs į St. Petersburgą Flori
doje Nors susitikę ne kartą „ba-
lamutais" esame vienas kitą pa
vadinę, bet tas žodis kun. A. Sta
sio žodyne nereiškė ką nors la
bai pikto, gal tiek, kad nuomonės 
ne visada sutinka. Bet juk gyve
name demokratiniame krašte. 

Kun. A. Stasį prisimenu bene 
nuo 1936—37 m., kai jis, būda
mas Panevėžio mergaičių gim
nazijos kapelionas, kas antrą sek
madienį katedroje sakydavo 
trumpus ir tikrai oratoriškus pa
mokslus. Jo pamokslų išklausyda
vo sakyčiau visos gimnazistės ir 
gimnazistai, kai tuom tarpu ber
niuku gimnazijos kapelionui žy
miai blogiau sekdavosi. 

Ir štai, palikus Lietuvą, kun. A. 
Stasiui Šv. Kryžiaus liet. švento
vėje Chicagoje per 33 m. teko 
suvaidinti lietuviško vaidilos 
vaidmenį. Klebonų kun. A. Lin-
kaus ir kun. E. Abromaičio lai
kais Sv. Kryžiaus parapijai ne 
taip blogai sekėsi atlikti religinį 
bei tautinį vaidmenį ir kartu fi
nansiškai išsilaikyti. Maža kas 
abejoja, kad ypač tautiniu at
žvilgiu kun. A. Stasio įtaka buvo 
nemaža. Juoba, kad čia skam
bėdavo „Dainavos" ansamblio 
giesmės ir ilgesnį laiką vargoni
ninkavo tokie muzikai, kaip a.a. 
St. Sodeika ir P. Armonas, neuž
mirštant ir to, kiek lietuviu ku
nigų, naujųjų ateivių, čia rado 
prieglobstį. 

Bet laikai keitėsi. Lietuvių ant
plūdis į pietvakarius ir priemies
čius beveik visai nutautino Šv. 
Kryžiaus parapiją, nors naujasis 
klebonas kun. V. Mikolaitis, šalia 
tvirtai stovint senjorui vikarui 
kun. A. Stasiui, kiek galėdamas 
bandė ir, manau, tebebando pa
rapiją išlaikyti, kiek dar sąlygos 
leidžia, lietuvišką. Bet kai vos ke
liasdešimt lietuvių sekmadieniais 
šventovėje tepasirodo, vargu ar 
ką ir prie geriausiu norų begali 
klebonas padaryti. O kuriją pa
siekia konkrečios informacijos, 
statistikos. 

Todėl ir aš, atostogaudamas 
Chicagoje, iš labai patikimų šal
tinių patyriau, kad lietuviai Sv. 
Kryžiaus parapiją gali prarasti. 
Esą klebonas kun. V. Mikolaitis 
iš kurijos jau g^vęs du perspėji
mus, kad iš klebono pareigų pasi
trauktų, ir galimas dalykas, kad 
kurija numačiusi jį vėl paskirti 
kurios nors dvasinės seminarijos 
profesorium. Kun. A. Stasiui pa 
sitraukus į pensiją ir išvykus iš 
Chicagos, ši galimybė darosi dar 
realesnė. 

Kai mane po Šio pokalbio lie
pos 2 d. namo vežusiam ekono

mistui J. bakui apie tai prasita
riau, ką prieš keliai minutes iš 
patikimų šaltinių girdėjau, jis la
bai konkrečiai pasiūlė: jei kurija 
iš lietuvių atimtų Sv. Kryžiaus 
parapiją su milžiniškais, lietuvių 
aukomis pastatytais pastatai, mū
sų reikalas būtų ją iš kurijos už 
vieną dolerį nupirkti. 

Išklausius šio konkretaus eko
nomisto pasiūlymo, man kilo 
klausimas: o ką lietuv'.ai su baž
nyčia ir pastatais darytų, jei ap
link jų beveik visai nebegyvena? 

J. Sakas tuojau pastebėjo, kad 
mums labai trūksta patalpų ar
chyvams, kurie metams feėgant 
vis didės bei plėsis, Kai tuo tarpu 
Jaunimo centre esančių archyvų 
patalpos jau perkrautos, Balzeko 
archyvai taip pat jau tiesiog ver
žiasi iš rūsio. 

Tadgi, pasiūlymas įdomus ir 
aš jį čia iškeliu. Kokia šiandien, 
jau beveik dviems mėnesiams 
nuo ano pokalbi) praslinkus, Šv. 
Kryžiaus parapijos ir klebono 
kun. V. Mikolaičio padėtis, nieko 
nežinau. Bet anuos perspėjančius 
skambučius, suskambėjusius kun. 
A. Stasiui išvykstant iš Chicagos, 
turėtų užgirsti tvirčiausią užnu
garį turinti Lietuvių bendruome
nės vadovybė, būdama kontakte 
su vysk. V. Brizgiu, nes nieko ne
darius prarasti 1950—57 metais 
buvusią Chicagoje religinės -tau
tinės atsparos tvirtovę su retai 
kur randama tokia didinga baž
nyčia ir parapijos pastatais, bū
tų nuodėmė. O kun. A. Stasio per 
33 metus toje šventovėje palik
tų pėdsakų tikėkime istorija neuž
mirš. 

Saulių posėdis Jūros dienos metu Union Pier, Mich. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 

Ką galvoja tauta tėvynėje 
Nepaslaptis, kad prie grėsmės 

Šv. Kryžiaus liet. parapijai Chi
cagoje ir kitoms parapijoms bei 
įvairioms lietuvių institucijoms 
prisideda ir nutautėjimas bei 
abuojumas. Tai labai akivaizdžiai 
pastebi ir dabartinė Lietuvos po
grindžio spauda. Paskutiniame 
laisvuosius Vakarus pasiekusia
me „Varpo" numeryje taip ra
šoma: „Antrojo pasaulinio karo 
metu iš Lietuvos į Vakarus pasi
traukė apie 25,000 (? — VI. R.) 
lietuvių. Kiek iš jų šiandien yra 
pabėgėlių ir kiek duoneliautojų, 
yra tikra, kad niekas tiksliai ne
žino, tačiau sprendžiant iš JAV 
Lietuvių fondo narių skaičiaus 
(Narių skaičius 4,444, tame tar
pe apie 1,300 jau mirusių — Lie
tuvos pogrindžio spauda vadova
vosi ankstesne statistika — VI. 
R.), bei laikraščių ir knygų tira
žo, neatrodo, kad pabėgėliško 
tipo išeivių būtų likę daugiau 
kaip 15 procentų. Tauta, kaip 
matome, nebūtinai nyksta tik Si
bire. Tauta išeivijoje neatsilaiko 
ir prieš technologijos teikiamus 
patogumus, gerą ir lengvą gyve
nimą ir turtą, ko siekiama bepro
tiškomis lenktynėmis su laiku ir 
kitais likimo bendrais..." 

Toką nuomonę ape mus skel-
ba Lietuvos pogrindyje su didele 
rizika leidžiamas „Varpas", ku
rio leidėjams, redaktoriams bei 
bendradarbiams kiekvieną dieną 
gresia kalėjimas. Ir kas dar įdo
mu, kad Lietuvių fondo narių ro
diklis jiems sudaro pagrindą išei
vijos lietuvių tautinei gyvybei nu-

J«j>«u]a dKii."* tavo garny*** automobilių eksportą 1 užsienį. Pastaruoju 
matu siunčia ^ ' p y kaąi *fl modettų Toyotas" pakrovimas i laivą. 

AIKŠTĖS ATIDARYMO 
IŠKILMĖS 

1980 m. liepos 27 d. 12:30 vai., 
sekmadienį P. ir P. Sakų sodybo
je įvyko aikštės atidarymas. 

Prieš keletą metų Petras ir 
Rūta Sakai nusipirko Gleda-
lės apylinkėje, kalnų atšlaitėje 
gražią nuosavybę apie 1700 pėdų 
aukštyje, su dideliu žemės plotu -
sklypų. 

Sodyba supa iš rytų ir iš šiaurės 
kalnų tąsa, kelių šimtų pėdų aukš
čio, kurio atšlaitės apaugusios ža
liuojančiomis pušimis ir kita kal
nų augmenija. O iš vakarų sody
bos pusės pro sodybą eina atšlai
čių kalnų vingiuotas kelias. Nuo 
kelio vakarinio pakraščio praside
da žemėjančios atšlaitės ir prara
jos, kurios sudaro malonų ir įs
pūdingą vaizdą važiuojant keliu. 

Sodyba pastatyta ant plokštu
mos su dideliu erdviu kiemu. 
Nuo sodybos į šiaurės pusę eina 
sodybos plokštumos tąsa su di
dele lyguma. 

Kadangi sodybos savininkai 
yra visuomenininkai ir nuoširdūs 
lietuviai, todėl juos dažnai aplan 
ko svečiai, kurie atsilankiusius 
nuoširdžiai priima. Kad svečiams 
būtų daugiau įdomumo, p.p. Sa
kai tą j šiaurę esančią lygumą 
dar geriau ištaisė ir paruošė gra
žią didelę aikštę. Specialiai aikš
tėje pastatė pastatą dėl svečių pa
togumo ir įrengė stalus ir suolus 
ir juos apdengė specialiu stogu, 
kur svečiai yra apsaugoti nuo 
saulės kaitros ir nuo lietaus. 

Mėgėjams - sportininkams toje 
pačioje aikštėje įrengė krepšinio 
įrengimą. Šiauriniame aikštės 
krašte, ties kalno papėde stovi 
aukštas stiebas - kartis, ant kurios 
svečių pobūvio metu plevėsuoja 
tautinė vėliava. 

Sodybos gražūs vaizdai ir įreng
toji aikštė tiek patraukė losange-
liečių. kad aikštes atidarymo die
ną (liepos 27 d.) beveik visų or
ganizacijų atstovai iškilmėje da
lyvavo. 

Iškilmių dalyviai buvo nuste
binti už aikštės kapitalinį įrengi
mą. 

Vaišių metu organizacijų atsto
vai tarė žodį, reikšdami padėką 
p.p. Sakams už jų nuoširdų bend
radarbiavimą su visuomene ir 
palinkėjo š»'os sodybos ir aikštės 
savininkams sėkmės. 

Dalyvis 
MIRĖ SAULIUS TOMAS 

ZAUNOJS 
1980 m. rugpiūčio 16 d. San

ta Barbaroje, Califomijoje, savo 
darbovietėje staiga mirė Saulius 
Tomas Zaunius, buv. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio dr. 
Dovo Zauniaus ir operos solistės 
Vincės JonusTcaitės-Zaunienės sū
nūs. 

Velionis buvo gimęs Kaune 
1929 m. rugsėjo 3 d. Nuo 1944 
metų vasaros išgyveno ketverius 
metus Vakarų Vokietijoje, iš kur 
1948 m. atvyko į Santa Barbara. 

statyti. Tas rodiklis labai greitai 
galėtų būti pakreiptas teigiama 
kryptimi, jei Lietuvių fondo na
rių skaičius pasiektų kad ir 10,000 

vi. R. 

Po to Los Angeles universitete 
(UCLA) studijavo politinius 
mokslus, gaudamas bakalaurą. 
Tolesnes studijas, deja, sutrukdė 
Korėjos karas. Saulius buvo mo
bilizuotas ir apie trejetą metų ak
tyviai dalyvavo karo veiksmuose, 
kur buvo sunkiai sužalota jo svei
kata, nebepasitaisiusi ir po demo
bilizacijos. 

Nepaisant įvairių sunkumų, 
Saulius Zaunius toliau tęsė studi
jas New Yorko universitete 
(NYU), įsigydamas politinių 
mokslų istorijos magistro laipsnį, 
diplominiam darbui pasirinkęs 
įdomią lietuvišką temą apie 1926 
metų perversmą nepriklausomoje 
Lietuvoje. Dėl sveikatos pašliji-
mo toliau reikštis savo pasirinktų 
studijų .srityje, deja, nebuvo pa
lankių sąlygų. 

1968 metais velionis vėl persi
kėlė Californijon, kur Santa Bar
baroje savo mirusios sesers, anks
tyvesnės išeivės, namuose buvo 
apsigyvenusi jo motina, ištiki
miausia ir visą laiką tik jam pa
siaukojusi globėja. Graži ir svei
ka šios vietovės aplinka kurį lai
ką itin palankiai atsiliepė Sau
liaus sveikatai. Jis čia sutiko ir 
vedė Dalią Žilinskaitę, su kuria 
susilaukė sūnaus, taip pat pa
krikštyto jo senelio Dovo vardu. 

Velionis buvo palaidotas 1980. 
Vin.19 d. Santa Barbaros kapinė
se netoli savo tetos amžino poil
sio vietos. Katalikiškose apeigose 

laidotuvėse dalyvavo Santa 

fordo, NJ., ir sesuo Danutė Les-
kaitytė - Allman su dukterimis iš 
Oregono. 

Trumpą atsisveikinimo kalbą 
kapinėse Los Angeles skautų vie
netų vardu pasakė Valerija Bar-
mienė, jautrią užuojautą pareiš
kė daug šeimai padėjęs liūdesio 
dienomis santabarbarietis kai
mynas Klemas Galiūnas, šei
mos vardu pakviesdamas šerme
nų pobūviui į Vincės Jonuškaitės-
Zaunienės namus (1315 Lagūna 
St, Santa Barbara, Calif. 93101). 
Čia ilgesnę prisiminimų kalbą 
apie velionį, jo tėvus ir šeimą pa
sakė artimas jų bičiulis Bronys 
Raila. 

Buvo sugiedota Marijos giesmė 
ir Lietuvos himnas. 
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— Nėra didesnės klaidos, 
kaip nepakankamai įvertinti 
priešą. Kinų priežodis 

— Davimo būdas daugiau ver 
tas, negu pati dovana. 

Piene Comeifle 

LIŪDNAS PRŪSŲ LIKIMAS 
Prūsų skalvių ir jotvingių li

kimas susiklostė dramatiškai. 
Jie nespėjo sudaryti vieningos 
valstybės, kai juos užpuolė sti
presni, labai agresyvūs kaimy
nai. X—XIII a, iš pietų juos 
spaudė lenkai, o galiausiai pa
vergė vokiečių riteriai. Prūsų 
istorijoje yra ir herojiškų pus
lapių. 1260—1274 m. įvyko vie
nas didžiausių to meto Europos 
sukilimų: tai prūsų prieš vokie
čius. Vadovavo drąsus prūsų 
karžygys Herkus Mantas. Jau 
nemaža žemių buvo išlaisvinta, 
mėginta suvienyti jėgos. Prūsų 
sukilėliams teikė paramą Lietu

vos karalius Mindaugas. Po il
gų ir sunkių kovų sukilėlių jė
gų vis dėlto nepakako išsiva
duoti. Herkus Mantas buvo nu
žudytas. 

č . Kudaba (iš "Kur Ne 
' ) 

Advokatu Draugija 
VALDEMARAS BYLAUS 

m 
VINCAS BBIZGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago, m. 

Visi tol 778-8000 
Valandos sagai ansttatlsaą 

ir 
Barbaros lietuviai ir būrys Šeimos 
giminių, draugų ir pažįstamų iš 
Los Angeles, sesuo dr. Augusta 
Zauniūtė - Šaulienė iš Chicagos, 
sesuo Giedrė Zauniūtė iš Cran-
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NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, raštai 340 pusi 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Tm-
maculata Press, Putnam, Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis. Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 St , 
Chicago, Jx 60629 
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Under the Sword 
of Damocles 

A nove! by 
A N A T O L E KAIRYS 

Translated from the Iitbaaniac 
by 

NIJOLE GRAŽULIS 

This book ia dedicated to ai! 
tbose wno have auffered and died 
becauae of Cammunism and Naš
iam. 

This revised and enlarged editioo 
was published by the Lithuanian 
Iiterary Assn., Chicago 1980. 

Kaina su persiuntimu 110.05. 
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Priima iigomus paga! susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad.tr 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 
Emocines ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 5S2-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagai susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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 *t4val. popiet 

Tel. REliance 5-1811 -

DR. WALTER J. KIRSTUK 
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 LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1188; 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 283-4431, S73-&M3, SM-4STI 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai; 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

<? 
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RAKTAS Į NAUJĄ JĮ TESTAMENTĄ Įj 
Autams Rab&rs || 

I-ji dili*. Kferygoje 10 skyrių. Naujojo TwUxaeuto: 
Bendrija tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tss-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išminti*. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietaia vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS. 4645 W. 6Jrd Str.. Chicago, IL 60*29. 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPI.OMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm, antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. SeStad 10 ikt 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

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 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 WM! 63rdSfr*et 
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. 

http://pirmad.tr


Komunistinėje Lenkijoje 

DARBININKAI PRIEŠ KOMUNISTUS 
Mūsų skaitytojai jau gerai 

žino, kad pastaruoju metu 
komunistų valdomą Lenkijąv 

palietė didžiulė streikų banga. 
Sustreikavo dviejų šimtų įmo
nių darbininkai, ypatingai 
šiaurinėje ir vakarinėje Lenki
jos dalyse, kur yra stambi 
Lenkijos pramonė. Šiemetinis 
streikas savo prigimtimi labai 
ypatingas. Valdžia nedarė 
nuolaidų, ėmėsi griežtų 
priemonių, suėmimų. 

Rašant šias eilutes, jis dar 
nebuvo galutinai pasibaigęs, 
tačiau jis pateikė daug me
džiagos šiam streikui įvertinti, 
iškelti jo priežastis ir palyginti 
komunistinių kraštų darbinin
ką su Vakarų kraštų įmonių 
darbininkais, jų teisėmis. Be* 
je, šis streikas Lenkijoje nėra 
didelė naujiena: Lenkijos dar
bininkai streikavo ir tai labai 
efektyviai, 1970 ir 1976 me
tais. Tada streikai reiškėsi net 
komunistų partijos ir politinės 
policijos būstinių deginimu. 

Sustokime prie Lenkijos po
kario meto santvarkos ir prie
žasčių, kurios iššaukė streiką. 

Lenkija buvo atkurta 1945 
metais. Didžiosios Vakarų 
valstybės ją perleido Sovietų 
Sąjungos sferon. Buvo sukur-. 
ta Maskvos palaiminta komu
nistinė vyriausybė, Sovietų 
Sąjungos pavyzdžiu. Karo me
tu buvo sunaikinta 38 proc. 
krašto turtų. Lenkija neteko 
Sovietų naudai daugelio ryti
nių žemių; už tat ji gavo labai 
pramoningas Vokietijos sritis 
ir - derlincas Pomeraniios že
mes, W. Churchilio "žodžiais. 
„po I pasaulinio karo Lenkija 

-buvo per daug pasistūmusi į 
Rytųs,:o po II pas. karo — per 
daug į Vakarus"... 

Gavusi puikius Rytų Vo
kietijos uostus, miestus, fabri
kus ir žaliavomis turtingas sri
tis, 'Lenkija, buvus beveik 
išimtinai žemės ūkio kraštas, 
tapo pramonės šalimi. Šian
dien Lenkija savo pramone yra 
dešimtoji šalis pasaulyje. Tik 8 
pasaulio valstybės gamina 
daugiau plieno ir cemento kaip 
Lenkija. Automobilių ga
myboje Lenkija yra vienuolik
toje vietoje. Neatsilieka ir daug 
kur kitur. i 

Tačiau Lenkijos žemės ūkis 
nebuvo sumodernintas ir liko 
primityvus. Tiesa, kolchozai 
čia nebuvo įkurti (jų yra labai 
mažai). Du trečdaliai žemės ū-
kio yra privačių savininkų ran
kose ir tik trečdalis valstybi
niai dvarai. Yra 3.2 milijonai 
smulkių ūkių, kurių vidurkis 
siekia tik 4.9 hektarus. Tik 14.2 
proc. ūkių yra didesni kaip 10 
hektarų. Jaunimas, kaip ir 
okup. Lietuvoje, vengia dirbti 
žemės ūkyje. 1.2 mil. ūkininkų 
yra daugiau kaip 55 metų am
žiaus. Iš jų 441,000 ūkių neturi 
įpėdinių. Beveik kas antrą ūkį 
dirba tik moterys. Vyrai bėga į 
pramonę, į fabrikus. Apdir
bamoji bei varomoji jėga liko 
arklys. O arklys brangus gyvu
lys, reikalaująs daug pašaro. 
Giereko pirmtakūno Gomul-
kos žodžiais, "vieną dieną vi
sa Lenkija pražus arklio pil
ve..." Valstybiniai dvarai 
blogai tvarkomi. Kiekvienam 
šimtui hektarų tenka 24 dir
bantieji. Dažnai trūksta pa
šarų. Taip 1975 -1976 m. buvo 
nelaiku papiauta 2 milijonai 
kiaulių ir 100,000 galvijų, nes 
trūko jiems pašaro. Nenuo
stabu, kad žemės ūkis nepa
gamina nei pakankamai mė
sos, nei duonos. 

Paskutinių trejų metų bėgyje 
Lenkija kasmet turėjo pirktis 
užsienyje 7 mil. tonų javų ir 
pašarų. Rekordinis 1974 metų 
derlius (23 milijonai tonų) ki
tais metais nebuvo pasiektas. 
1979 m. jis tesiekė 17.5 mil. to
nų. Šiais metais numatomas 
dar mažesnis derlius, nes apie 
1.5 mil. hektarų pasėlių buvo 
lietaus bei potvynio apsemta ir 
žuvo. Reikės importuoti 10 mil. 
tonų kukurūzų. Nežiūrint to, 
Lenkija turi tam tikrą savo 
produktų dalį pigia kaina par

duoti "didžiajam broliui". Pati 
stigdama maisto, ji išveža i 
Vakarų kraštus skaniausią sa
vo kąsnelį — garsiuosius len
kiškus kumpius, kad galėtų 
gauti "supuvusių vakarų" va
liutos. Savo pramonės gami
nius ji beveik išimtinai išveža į 
Sovietų Sąjungą ir kitas komu
nis t ines vals tybes , pagal 
Comecono planus, parduoda 
pigia kaina. Stinga Vakarų 
kraštų pinigų. Tiesa, čia daug 
padeda užsienio lenkai, turiz
mas, bet kiauro maišo nepri
pilsi. 

Pastaruoju metu ypatingai 
ėmė trukti maisto produktų: j 
mėsos, duonos, daržovių, vai-1 
sių. Susidarė pirkėjų eilės ne 
tiktai prie minėtų dalykų par
duotuvių, bet ir prie aprangos, 
baldų parduotuvių. Buvo dras
tiškai pakeltos kainos. Darbi
ninkai pradėjo reikalauti aukš
tesnio at lyginimo. Deja, 
komunistinė valdžia jo nesu
teikė. Jeigu kur kiek ir pridėjo, 
tai ne tiek, kiek reikėjo. Nuo 
š.m. liepos 1 dienos mėsos kai
nos buvo dvigubai pakeltos. 
Ėmė trukti ir kuro — anglių, 
nors Lenkija yra anglių kraš
tas. Trūksta ir benzino. Len
kijai kasmet jo reikia 17 mili
jonų tonų. Tuo tarpu Sovietai 
teparduoda 13.1 mil. tonų. Be 
to, rusai naftos produktų kai
ną nuolat kelia. Pirktis naftos 
iš kitų kraštų — beveik neįma
noma — trūksta užsienio va
liutos. 

* 
Didžioje ūkinėje krizėje Len

kijai verkiant reikia užsienio 
pagalbos. Deja, idėjiškai arti
mi Rytų bloko kraštai, įskai
tant Sovietų Sąjungą, jos su
teikti negali, nes patys neturi. 
L. Brežnevas, į kurį lenkų 
Gierikas kreipėsi, prašydamas 
padėti, vietoje duonos pasiūlęs 
botagą. Vakarų kraštai taip 
pat abejingi. Tik viena Vaka
rų Vokietija pažadėjo 1.2 bili 

Daugelyje Lenkijos vietų buvo smarkūs lietūs, iššaukę potvynius. Labai nukentėjo pasėliai, lau
kiama menko derliaus 

UŽ KĄ SOVIETUOSE PATENKAMA Į VAKARUS 
Sovietų Sąjungoje yra sena, 

dar prieš Spalio revoliuciją 
įsteigta literatų draugija, kuri 
vadinasi "Neturtingų ir nusi
gėrusių rašytojų fondas". J i s 
veikia ir dabar, turi pakan
kamai pinigų. Fondo nariai ga
li gauti pašalpos, tačiau tam 
reikia lankstytis režimui. Apie 
tai pasakoja Vasilijus Aksio
novas, rašytojas, neturtingas, 
gal ir nugeriąs, tačiau nemo
kėjęs prisitaikyti prie režimo 
nustatytos rašytojams Unijos. 
Dėl to buvo pašalintas iš fon
do narių, išmestas iš Sov. Są
jungos Rašytojų draugijos ir 
negalėjo likti Sov. Sąjungoje: 
jis buvo, "mandagiai" išsiųs
tas į Vakarus „neribotų atosto
gų" beveik be vilties sugrįžti 
atgal. 

Aksionovas išvyko iš Sov. 
Sąjungos šių metų liepos 22 d. 
ir atvyko į Milaną. Milano 
dienraštis "Corriere della 
serą" 1980.VIII.5d. laidoje (nr. 
176) atspausdino pasikalbėji
mą su Aksionov, kurio pa
grindines mintis čia paduoda
me. 

Aksionovas, 48 metų, gydy
tojas, specialistas plaučių li
gų, populiarus romanų rašyto-

— Jau trūko oro, negalėjau 
kvėpuoti. Galėjau ir toliau ra
šyti Sov. Sąjungoje, bet mano 
raštų niekas nespausdins, 
neišleis. Paskui vis didėjantys 
grasinimai. Nepatikimiems ir 
neištikimiems intelektualams 
Sov. Sąjungoje taikoma rafi
nuota taktika: pirmiausia pa
leidžiama gandas, kad toks 
"rengiasi emigruoti" — reiš
kia ruošiasi būti savo tėvynės 
išdaviku. Tada draugai ir prie-
teliai ima jo vengti, bijotis lyg 
kokio raupsuoto renegato. 
Susidaro apie tokį tuštuma, jis 
nuo visų izoliuotas, o gandai iš 
aukščiau atakuoja tokio žmo
gaus moralę: jam prikišama vi
sokie moraliniai nusikaltimai, 
dėl kurių jis norįs pabėgti į už
sienį. Įvairios institucijos tokį 
pašalina iš savo tarpo, kal
tindamos išdavyste, nukry
pimu nuo linijos ir pan. No
rėdamas rasti ramybės, toks 
pasiprašo paso į užsienį. 

— O pasa^ ar buvo nesunku 
gauti? 

— Gavau jį po mėnesio. Jį 

man įteikė eilinis ir pilkas tar
nautojas. Paniekiškai šai
pydamasis man sako: "Štai pa
sas. Toliau viskas priklauso 
nuo tavęs. Jei susikomp
romituosi, bus atimta pilie
tybė ir niekad negalėsi grįžti 
atgal". Tas pasakymas nuolat 
mane graužia, nes Maskvoje 
palikau sūnų, tėvą, dvi seseris, 
draugus, pagaliau — gal bus 
retoriška — ir savo tėvynę. 

— Ko labiausiai pasigesite 
būdami tremtyje? 

— Rusui rašytojui esminis 
dalykas yra rusų kalba. Aš 
naudoju liaudies vartojamą 
kalbą, reiškia gyvąją kalbą, 
kuri diena iš dienos vis kei
čiasi. 

— Ar save laikote kitamin
čiu? 

— Jokiu būdu. Kitaminčiai 
yra įsitraukę į politinę veiklą. 
Aš politika neužsiimu, bent 
griežta ir siaura prasme. 

— Esate marksistas? 
— Juo buvau, kol sovietiniai 

marksistai nesugriovė visų 
mano iliuziiu. 

j a s , t u r į s ypač didel į 
jono maVkių kreditui Lenkai^ Pasisekimą tarp rusų jaunimo, 
jais labai apsidžiaugę ir net ko
munistų vadai Lenkijos him
no žodžiais. uždainavę: 
"Jeszcze Polska nezginęla" 
(dar Lenkija nežuvo)... 

Streiko metu įmonių dar
bininkai įvairiose krašto vie
tose šaukė mitingus, sudarė sa
vo profesines sąjungas, 
nepripažindami komunistinių 
profesinių organizacijų. Jų iš
sirinktų atstovų reikalavimai 
peržengė ekonominius reika
lavimus ir pradėjo reikštis poli
tiniais motyvais: daugiau as
mens laisvės, leisti daugiau 
religinių laikraščių, kata
likams reikalaujama laisvės 
naudotis televizija, radiju. 
Reikalaujama panaikint i 
privilegijas komunistiniams 
pareigūnams, milicijai, neiš
vežti į užsienį mėsos, kai jos 
trūksta krašte, pastatyti pa
minklą žuvusiems 1970 m. 
streiko metu (oficialiai skel
biama, kad tada žuvo 45, bet iš 
tiesų buvo daugiau) ir pan. 

Mums įdomūs faktai, kad 
komunistinio krašto darbinin
kai išėjo prieš komunistinius 
funkcionierius. "Liaudis prieš 
liaudį", mūsų humoristo žo
džiais, "O ta liaudis, kad ją bie-
sas, yr' didžiausias liaudies 
priešas". 

Charakteringa, kad Lenkijai 
atsisakė padėti Sovietų Sąjun
ga ir kiti komunistiniai kraš
tai. Tačiau Šv. Tėvas (lenkas) 
prašė tikinčiuosius padėti Len
kijai maldomis. Vis dėlto 
Lenkijos episkopatas nėra 
griežtų priemonių šalininkas ir 
prašė susilaikyti nuo išsišoki
mų. Jų nenori ir patriotų lenkų 
dauguma. Ir tam yra priežas
čių: Sovietai turi su Lenkija il
gą sieną, pačioje Lenkijoje lai
ko savo karines bazes ir gali 
kiekvieną dieną Lenkiją užim
ti. 

Neigiamai paveikė lenkus ir 
JAV-bių Valstybės departa
mento keliais atvejais padary
tas pareiškimas, kad Amerika 
lenkų darbininkų judėjimo 
neužtars. 

b. kv. 

kuris nepritaria dabartiniam 
sovietiniam rėžimui. Italijoje 
yra išleisti du jo romanai: 
"Žvaigždėtas bi l ie tas" ir 
"Nudegimas". Tikisi gauti 
sovietinės vizos pratęsimą, pa
buvęs Italijoje vykti į Jungt. 
Amerikos Valstybes, kur Los 
Angeles universitetas jį kvie
čia atsilankyti su paskai
tomis. Planuoja parašyti nau
ją romaną "Pesimist inė 
utopija", išleisti apysakų rin
kinį ir vieną darbą teatrui. 

— Kiek laiko tikitės išbūti 
Vakaruose? — klausia minėto 
laikraščio korespondentas. 

«— Nežinau. Bijausi, kad gal 
šešiasdešimts metų... 

— Kodėl išvykote? Vasi l i jus Aks ionovas 

— Ar esate krikščionis? 
— Taip, daugiau filosofine 

prasme, nes bažnyčią nedaž
nai lankau. Neseniai mane su
krėtė laiškas, gautas iš Kazam 
kaimo, kuriame esu gimęs. Ra
šė senas mūsų šeimos drau
gas. Jis atskleidė paslaptį — 
pavojingais Stalino laikais bu
vęs pakrikštytas šoferio, kurį 
jis turėjo būdamas vietos kai
mo seniūnu. Šeima apie tai nie
ko nežinojusi. 

— Jau esate anksčiau buvę 
Vakaruose. Kas jus traukia į 
Vakarus? 

— Yra toks rusiškas prie
žodis, taikytinas mūsų val
džiai. Sakoma: nerodyk kai
mynams savo sąšlavų. Pas 
mus, vietoj išvalyti kambarį ir 
išmesti sąšlavas, jos rūpestin
gai saugojamos, slepiamos, 
kad niekas nepamatytų. Va
karuose tuo tarpu galima vis
ką žinoti, kas kur atsitinka, 
galima kalbėti, galima at
skleisti nešvarius dalykus ir 
taip padaryti valymus. 

— Ar nevilioja jus Vakarų 
gerovė? 

— Kada palyginu Milano 
universalines krautuves su 
mūsų GUM magazinais, kai 
lyginu italų minią su skur
džia, suprakaitavusia rusų mi
nia, bėgiojančia nuo krau
tuvės prie krautuvės, kad 
galėtų ką nors nusipirkti, kai 
pagalvoju kaip valgo ir gyve
n a pas jus, man yra labai skau
du pagalvojus apie mano tau
tiečius. Kyla pasipriešinimo 
nuotaika, nors gerai žinau, kad 
tai, kas yra pas mus, kalti 
ekonominiai eksperimentai, 
kurie viską sužlugdė. 

— O kaip gyvena, ką galvo
j a sovietinis jaunimas, jūsų 
raštų skaitytojai? 

— Jie turi daug bendro su 
/ Vakarų jaunimu: tas pats sko

nis, tos pačios viltys. Tačiau 
problemos yra skirtingos. Čia 
jaunimas kovoja su lėkštumu, 
kurį provokuoja komunika
cijos priemonės (mass media) ir 
ekonominiai interesai. Rusi
joje kovoja už savo tapatybės 
išlaikymą prieš valdžios varž
tus. Toji kova, tikėkite mani
mi, yra labai kieta. Tačiau abu 
pasauliai yra susirūpinę grės
me karo, kuris gali kilti kiek
vienu momentu, net atsitik
tinai. Taip pat ir Rytuose 
jaunimo tarpe plinta misticiz
mas, sektos, fantastiškos dok
trinos, tūkstančio metų pra
našai. 

— Palikote Maskvą vos trys 
dienos prasidėjus olimpiadai. 
Kokia buvo Maskvos atmosfe
ra? 

— Laido tuv inė . Jokio 
džiaugsmo gatvėse, visur pil
na policijos, liūdesys, kai žmo
nės per ištisus metus laukė tos 
olimpiados, kaip džiugios 
šventės. 

— Kaip Rusija išgyvena Af
ganistano avantiūrą? 

— Laikraščiai apie tai nieko 
nerašo, nebent "Apie statybos 
laimėjimus Kubale" (Toks vie
no "Pravdos" straipsnio pava
dinimas). Žinoma, žmonės ži
no, kad jų vaikai tenai žūsta , 
rūpinasi, bet nekalba ir apie 
žuvusius afganistaniečius. Net 
ir intelektualai yra indife
rentiški. Didelis skirtumas nuo 
Čekoslovakijos invazijos lai
kų. Bet kai Prahoje sužlugo vi
sos viltys, dabar viskam yra 
vien apatija. 

— O kaip intelektualai aiški
na karinę invaziją į Afga
nistaną? 

— Esame akivaizdoje tradi
cinio carų imperializmo, tik 
nudažyto raudona spalva. Isla
mo revoliucija negrėsė mūsų is
lamiškom respublikom, bent 
artimoje ateityje. Islamas ga
lėtų būti traukiamoji jėga tik
tai tada, kada griūtų sovietinė 
sistema, bet tai būtų katastro
fa ir visam pasauliui, nes virš 
mūsų galvų lėktų atominės 
bombos. Visi svajojame, kad 
Sov. Sąjunga pasikeis, pama
žu taps demokratiškesne, bet 
tai yra tik svajonės. Reikia lin
kėti, kad bent esamoji padėtis 
būtų išlaikyta. Tam reikia ato
slūgio ir pačių Vakarų naudai. 

* * * 

APIE ALEKSANDRĄ 
STULGINSKĮ 

Tame kambaryje begyve
nantį aplankė mane buvęs 
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis. Ta pati ruda barzdikė 
bei ūsiukai. Tos pat gudrios 
primerktos akutės. Ta pati sa
tyriška šypsena. Visai nenu
siminusi išvaizda. Praktiškas, 
išmintingas vyras. Klausia 
mane: Kaip manai? Daugis 
nūn bėga per žaliąją sieną į 
Vakarus. Baugina žmones tie 

v suėmimai. Nors niekuo, kiek 
nusimanau, nesu nusikaltęs 
bolševikams, bet juk buvau, 
vadinamosios dabar buržu
azinės Lietuvos prezidentas. O 
tai naujajai valdžiai, berods, 
atrodo nusikaltimas proleta
rinėms masėms. Tad kaip? Ar 
man bėgt ten į Vakarus, ar 
pasilikt čia? 

Aš nesvyruodamas griežtai 
patariau bėgti, jei jis mano 
galėsiąs Vakaruose badu ne
mirti. Jis prisipažino įsteng
siąs. — Tad bėk, būtinai! kate
goriškai pareiškiau aš. — Bet, 
bet, — susvyravo Stulginskis 
— mano čionykščiai geri 
p a ž į s t a m i k o m u n i s t a i , 
kuriems esu kuo padėjęs, man 
pataria nebėgti: girdi, mes jus 
užtarsim. 
M. Vaitkus (iš Milžinų 

rungtynėse) 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 

3 4 Tą garbingą 
darbą atliko veikėjas Veikus, gerokai kovojęs, kad 
prie kardo būtų pridėta ir kasa, bet jis buvo 
nubalsuotas, nes didžiajai daugumai toks 
pasiūlymas atrodė juokingas. Jeigu Altą yra kovoto
ja, tai jai užtenka ir kardo. Ir taip įteikė Veikus 
kardą, o Altos pirmininkas dėkojo ir savo kalboje 
pabrėžė: 

— Tauta nemiršta, kol šitokie ginklai įteikiami 
senųjų organizacijų. 

Visų ginklų rūšių simbolis kardas tapo Altos 
nuosavybe, kad ši organizacija kovotų, o buvę kariai, 
kaip jau pakankamai prisikariavę ir kovose pavargę, 
pas Tarną skambino stiklais, maždaug taip, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos. Ir neliko kardo. O 
kas be kardo? Kaip gi tu tą nenaudėlį priešą muši? 

O po to atėjo eilė antaninei. Ji gal dar nelabai 
buvo pasišovusi mirti, bet tą mirtį galima buvo 
paskubinti, kai nebebuvo Maikio, o kasoje buvo 
tūkstančiai. 

Po daug didesnių kovų negu Kareivių draugijoj 
Šv. Antano rėmėjai nubalsavo, kad nieko daugiau ir 
tobuliau negalima nuveikti, kaip tik pasidalinti 
kasa. Taip rodąs ir Kareivių draugystės pavyzdys. 

Taip ir buvo padaryta lietuvybės garbei ir naudai, 
tik buvo apgailestauta, kad nėra kardo, kurį galėtų 
kam nors įteikti, kaip ištikimybės ir kovos už 
Lietuvos laisvę simbolį. 

Tobulai panašus likimas ištiko ir Raudonąją 
Rožę. Ir amžiną atilsį joms ir jų nariams, kurių vis 
pas Tarną mažėjo ir, jei ne nauji daliniai, galima 
sakyti, patvarūs, nors ir ne per dideli, rezervai, Tarno 
visapusiška įstaiga būtų užgesus. Ir būtų tiesiog 
tragiška, jei būtų užgesęs šis lietuviškas širdis 
guodęs ir tautinę mintį palaikęs ugniakuras. 

Ir dar būtų buvę graudžiau, jei nebūtų naujųjų, 
nes senosios gvardijos vaikai, taip pat dalyvavę tų 
garsiųjų organizacijų išdalybose, visai nusisuko nuo 
Tarno. Jie nusipirkę namą įsteigė veteranų klubą. Be 
abejo, tai nelabai patriotiškas mostas Tarno 
atžvilgiu, bet Tarno šviesusis švyturys neužgeso, to 
antro pasaulio žmonės nenustojo egzistuoti. Ir net 
atsirado naujųjų, kurie Tylos sakinį kartojo: 

— Būkim geruoju, būkim geruoju. 
Žinoma ir gerai, kad niekas jo neklausė, nes tas 

būkim geruoju reiškia ne ką kitą, kaip nuobodybę, 
tiesiog pelėjimą, kuo turėtų susirūpinti ir aplinkos 
švaros išlaikymo įstaiga.Taip ir užgeso su visom 
garbėm ir kardais kareivių draugystė. Raudona Rožė 
ir net Šv. Antano draugija, nuvariusi į grabą Maikį. 
Visa taip'prapuolė, kaip ten Baranausko šilely, ant 
lauko pliko, tik šoblė liko tėvynės meilės liudijimui. 

— Būkim geruoju, — sako naujas tautietis. 
— įpilk rėksniui, Butkui ir Douglo neužmiršk, — 

ištaria viršila. 
— Kaip pirmadienį teka saulė, — žengia 

šaldytuvo link Tarnas. 
Kito pasaulio gyvenimo negali sustabdyti nei 

pinigų pasidalinimai, nei mirtys, nei didysis kardas, 
patekęs į Altą, kaip didžiosios patriotybės ženklas. 

Pus in inkas 
Veteranai beveik nokautu patiesė savo brolį 

Tarną. Įsisteigė savo klubą, pakabino vėliavą ir visai 
suamerikonėjo, nors kiekvienas jų moka uždainuoti 
lietuviškai, keiktis ir net kalbėti. Bet tokio 
lietuviškumo vis tiek nebuvo kaip pas Tarną. 
Patriotizmo klube daug mažiau, nebent kas 
lietuviškai "\ sveikatą" sušukdavo. Bet šiaip jau 
didžioji dalis vyrų, jau solidnus pilvus auginančių ir 
taip besidarančių frontininkais, buvo lietuvių 
kilmės. Daugumos šių vyrų papilnėjusių iš priekio, 
kaip jie sakydavo iš fronto, net ir žmonos buvo 
lietuvių kilmės. Ne viena jų mokėjo savo vyrą 
lietuviškai pakeikti ar kaip kitaip išreikšti savo 
lietuvišką kilmę. Žinojo ir Vasario Šešioliktąją ir 
Vytautą Didįjį, kuris maudė priešus Juodojoje jūroje, 
kaip čia kokį Maikį viskyje. Patriotizmo buvo 
apsčiai, bet didžiausias patriotizmo bruožas buvo, 
kad tame pačiame name, tikriau, jo kampe, apgyven
dino Tonį, žmogų, neseniai atvykusį iš Belgijos, 
dirbantį ir išgeriantį, kaip ir visi padorūs lietuviai. 
Nuomos jis nemokėjo daug; juk čia jis priimtas taip 
kaip lietuvis, o antra, reikėjo, kad būtų gyvas 
žmogus šiame pastate, kur buvo įrengtas nugėrimui 
klubas, prieš kurį ant stiebo plevėsavo žvaigždėtoji 
vėliava. O čia pat nuolat sukiojosi vaikigaliai, 
norėdami pasisupti ant vėliavą keliančios virvės. 
Klubas buvo vispusiškai padori vieta, tik gal Tarnas 
ir buvo kiek kitos nuomonės. Bet ar suprasi 
kiekvieno garbingas užmačias ar tolimo ėjimo 
didingus kelius? 

Tonis taip ir gyveno tame namų ketvirtadaly. 
Kad ir ne veteranas, bet kaip įnamis prie 
veteraniškos veiklos prisidėdavo. Kai reikdavo, 
šiukšles išnešdavo, padėdavo sutvarkyti priešais 
namus aikštelę. Tiesiog nuostabus pastiprinimas 
veteranams, besimušantiems dabar ne su kokiais 
japais ar fricais, bet su bosais, nuosavomis ar 
svetimomis bobomis ir viskio, bei alaus dėžėmis. 

(Bus daugiau) 
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Nuotr. V. Jasinevičiaus 

JAV POLITINE V E I K U IR MES 
IGNAS BUDRYS 

Jau kuris laikas kaip man teko 
gyventi arba grynai amerikoniš
koj aplinkoj arba mažose l ietu
vių kolonijose. Toks truputį nuo
šalesnis gyvenimo būdas padeda 
objektyviau pažvelgti į Amerikos 
lietuviu veiklą ir jos rezultatus. 
Norėčiau akcentuoti Amerikos 
lietuvio sąvoką, kadangi veikla 
JAV politiniuose ir visuomeni
niuose sluogsniuose tegali būti iš 
plėsta tik Amerikos pil iečių lie
tuvių. 

Pirmiausia pažvelkime į šie
metinius didesnius užsiėmimus ir 
jų rezultatus. Tautinių šokiu ir 
dainy šventės, jaunimo kongre
sai, masyvūs suvažiavimai turi 
labai mažai įtakos Amerikos vi
suomenėje. Visi šie didieji ir ver
tingi parengimai yra su tikslu 
mus pačius užangažuoti plates
niam lietuvybės labaui arba tie
siog pasirodyti sau, kad m e s dar 
gyvi, stiprūs ir sugebą suruošti 
šokių šventę arba ką nors pana
šaus. Į salę pasiklausyti ar tai 
mūsų operų Chicagoje ar tai pa
sigerėti šokiu, susirenka beveik 
vien tik lietuviai. 

Šitokie parengimai gali būti pa 
teisinti tik tada jeigu jų pasėkoje 
mes užangažuosim naujas gene
racijas dirbti Lietuvos labui. Jei
gu mes save skaitome politiniais 
pabėgėliais, o ne grynai ekono
miškais sumetimais čia atvykę, 
mūsų pagrindinis rūpestis ir veik- j 
la turi būti politinė. 

Šiemetinė politinė veikla, kiek 
galima spręsti iš pasisakymų 
spaudoje, ribojasi pavienių asme
ny arba kai kurių mūsų organi
zacijų ribose. Tik veiklai trūksta 
stipriu pamatų — balsų. Aš ma
nau kad visi sutiks jog JAV poli
tinė s is tema yra pagrįs ta preky 
bos sutarties principu — tik tada 
yra geras kontraktas, kai pirkė
jas ir pardavėjas jaučiasi paten
kinti. Jeigu mes norime kad sena 
torius ar kongresmanas m ū s ų in
teresus užstotų, mes turime jam 
atsilyginti. T a s atsilyginimo bū
das yra balsai rinkimu metu. T i 
kėtis kad mus kas rems ar už mus 
dirbs vien dėl to kad mūsų pusė
je teisybė ar mūsų tikslai kilnūs, 
yra savęs apgaudinėjimas. Paža
dų ir gražių kalbų nesunku gauti, 
bet kai reikalas eina apie konkre
čius klausimus kaip mūsų atsto-
vybėa VVashingtone tęstinumas 
ar iškėlimas Lietuvos bylos Jung 
tinėse Tautose, tie kurie gražiai 
kalba dažnai nelinkę padėti. Jei
gu mes galėtume įrodyti JAV po
litikams kad mes turime vieno ar 
dviejų milijonų balsu bloką, aš 
manau mūsų galimybės atsiekti 
konkrečių laimėjimų kovoje už 
Lietuvos laisvę žymiai pagerėtu. 

Vieniem sukrapštyti tiek balsy 
būtų sunkoka, bet sudarius ati
tinkamą federaciją su m u m s ar
timomis tautomis, tas būtu įma
noma. Laikas rimtai svarstyti 
bendros veiklos klausimą su e s 
tais, latviais, ukrainiečiais ir ki
tu tautu atstovais panašioj situa
cijoj kaip mes. Aš esu tikras kad 
mano įdėja nėra labai nauja ar 
nebandyta. T u o pačiu vien 
dėl to kad tam tikrose ribose b u 
vo bandyta bendrai veikti, n e 
reiškia kad jau nieko naujo n e 

rią aš siūlau turi būti išplėsta vi
soje Amerikoje ir turi būti vieti
n i o ir bendro pobūdžio. Angliš
kai išsireiškus m u m s reikia ne 
tik veiklos Washingtone bet rei
kia "grass roots" organizacijos. 
Lietuvių kilmės Amerikos pilie
čiai turi būti sujungti į vieną 
bloką ne vienos partijos ribose, 
bet specifiniai Lietuvą ir kitas 
m u m s artimas tautas liečiančiais 
klausimais. 

beįmanoma padaryti. Veikla ku- nėj veikloj. 

Mes esame įrodę jau ne vieną 
kartą, kad galime suburti dide
les minias šokių ir dainų šven
tėms, jaunimo kongresams bei 
lietuvių d ienomsTur ime prity
rusiu vadų bei organizaciją kiuri 
apima veik visas mažesnes ar di
desnes lietuvių grupes. Ta orga
nizacija yra Lietuvių Bendruo 
menė. Tuose miestuose, kur 
nėra lietuvių, yra estų ar latviu 
ar ukrainiečių. Sudarius bendrą 
federaciją, mes turėtumėm įta
kos beveik kiekvienam mieste ar 
miestelyje visoj Amerikoj. Išvys
čius spaudimą iš visų Amerikos 
kampu," mes sugebėtumėm išgau 
ti eigos daugeliui m u s rūpinčiu 
klausimu. Tokia verkia taip pat 
pritrauktų čia gimusius — nuo 
mūsų nutolusius asmenis. Žmo
nės kurie nemoka lietuvių kal
bos ir neišdrįsta pas mus pasiro
dyti, tokioj veikloj jaustųsi kad ir 
jie gali prisidėti. 

Aš manyčiau, kad išvystymui 
šios veiklos reikia ko nors dra
matiško ir didingo. Siūlyčiau su 
šaukti masinį suvažiavimą Wa-
shingtone. Šis suvažiavimas turė
tų būti pristatytas kaip subuvi
mas Amerikos piliečiu* kilusių iš 
pavergtų tauty. Svarbu akcentuo
ti "Amerikos piliečių". Tas yra 
būtina, jeigu mes norime turėti 
įtakos JAV politinėje veikloje. 
Tikslas būtų suburti 100,000 mi
nia. Suvažiavimas turėty būti 
reklamuojamas per visą Ameriką 
su specifiniais reikalavimais. Vie
tiniai "mini" subuvimai ir užan-
gažavimas vietinių prieš suvažia
vimą atkreiptu dėmesį informa-
ciniy įstaigy ir duotų platų foru
mą pačiam suvažiavimui. Laikas 
mums nustoti prašyti ir pradėti 
reikalauti. D a u g u m a mūsų esa
me JAV piliečiai ir turim teisę 
savo interesus ginti, tik reikia su
siburti. 

Gal kai kam čia išreikštos idė
jos atrodys kaip svajonės ir nere
alios išmanos. Vienas ar kitas 
teigs, kad šį ar tą bandėm ir nie
ko neišėjo. Kiti sakys, kad mes ir 
taip jau susiskaldę, tai kaip čia 
dabar visus sujungsi. Visi tie tei
gimai tėra Donkichotiškos kliū
tys, mūsų pačių pastatytos Ame
rikos žydai daug kur nesutinka, 
bet kai reikalas sukasi apie Izra
elį, jie visi kartu. Ir mums nėra 
būtina viskame sutikti. Lietuvos 
reikalai sujungs visus. Vieni tru
putį vienaip, kiti kitaip, bet es
mėje siekdami to pačio tikslo. 
Mes neesame nei jau tokie maži, 
nei jau tokie neišmanėliai kad 
negalėtumėm suburti visų gene
racijų lietuvius bendram darbui. 
Susidėję su kity mums artimų 
tautų visuomenėmis mes galime 
kalnus nuversti Amerikos politi-

Žymua lenkų filosofas Leszek 
KolakowEki neseniai Didžiosios 
Britanijos spaudoje paskelbė 
straipsni apie Bažnyčią ir žmo
g a u s teisių sąjūdį Lenkijoje. 
Kolakowskis yra bene žymiau
s ias Rytų Europos marksistas, 
ilgą laiką dėstęs Varšuvos uni
versitete, bet 1968 m. pasalin
ta s už nukrypimą n u o valstybi
nės ideologijos. 

Kolakowskia tvirtina, kad ka 
taukų Bažnyčios reikšmė kovoje 
dėl žmogaus teisių y r a nepamai 
noma. Nepamainoma ji yra dėl 
to, kad krikščioniškas mokslas 
duoda vienintelį tvirtą pagrin
dą Žmogaus teisėms. Pokario 
meta is Bažnyčia Lenkijoje pasi
darė atvira, pakanti ir intelek
tualiai naši. Priversta nutrauk
ti ankstyvesnius ryš ius s u ją re 
imančiais aukštesniais visuome
n ė s sluoksniais, pergyvenusi en-
gėjiškoa valdžios bandymus ją 
nuslopinti, pergyvenusi krašto 
supramonėjimą ir sumiestėjimą, 
Bažnyčia beveik stebuk'ingu bū 
du sustiprėjo. Bažnyčios globo
je išaugo nauja intelektualų 
karta — plačių akiračių, tole
rantiška, intelektualiai pajėgi ir 
giliai krikščioniška. Bažnyčia 
įsijungė į v isas kultūrinio gyve
nimo sritis. Nors katalikų spau 
dą varžo valstybės cenzoriai, 
b e t spauda neskelbia netiesos 
bei prasimanymų. Todėl išsiko
vojo gyventojų pasitikėjimą. 
Lenkijos katalikų spauda ne
gal i spausdinti visko, ką norėtų, 
b e t ji nemeluoja, ir tai ypač 
svarbu visuomenėje, kur viską 
gaubiąs melas apnuodija viešą 
ją komunistinę spaudą. 

Kolakowskis mano, kad kata
l ikybės raidą Lenkijoje paveikė 
ir kiti reiškiniai, tarp j ų bend
ras katalikybės atsinaujinimas 
p o antrojo Vatikano susirinki
mo. Be to , katalikybę ypač i š 
kė'ė nesibaigianti komunizmo 
korupcija, jo moralinis ir inte
lektualinis smukimas. Tokiomis 
sąygomis krikščionybė, įkūnyta 
katalikų Bažnyčioje, tapo ne 
v ien tik pliuralizmo tvirtove, bet 
ir t iesos priglobsčhi visoje Len
kijoje. Bažnyčia nesiriboja vien 
savo teis ių gynimu, bet rūpina
si ir platesniais visuomeniniais 
klausimais. 

Pasak Kolakowskio, komu
nizmo ideologinis žlugimas ga
lutinai išaiškėjo šeštame de
š imtmetyje . Tada pasirodė, kad 
bet koks revizionizmas yra iliu
z i j a Komunizme nėra ko revi
zuoti, pertvarkyti ar pataisyti, 
n e s komunizmas pavirto grynu 
jėgos įrankiu, kurio ideologinių 
teiginių jau niekas rimtai nesi
laikė ir negynė. Tada kilo žmo
gaus teis ių gynimo sąjūdis, į ku 
rį, šalia katalikų, jungės ir ne
tikintieji, net kai kurie partijos 
nariai. 

nanti v isuomenines privilegijas, 
kovojanti prieš demokratiją, 
persekiojanti žydus bei ereti
kus, skelbianti visokius prasi
manymus, gindama savo intere 
sus. Visi mato, kad tokie kalti
nimai šiuolaikinei Bažnyčiai vi 

C L A S S I Fl ED GU I D E 
B B A L E S T A T E 

sai netinka. Dar daugiau, dabar 
tokie kaltinimai gali būti nu
kreipti pr ieš komunistinę val
džią, š iandien komunizmas y r a 
tapęs obskurantizmo, melo ir 
baimės skleidėju, tieoos, šv ie 
sos, la isvės slopintojų. 

Bažnyčia, žmogaus teisių g y 
nėjai, kaip ir valdžia, bijo s o 
vietinės invazijos. Ši bendra bai 
mė yra pagrindas, nors ir ribo
tam Bažnyčios ir valstybės ben
dradarbiavimui Lenkijoje. J u k 
valdžiai, netekusiai gyventojų 
pasitikėjimo, reikia Bažnyčios 
paramos, i švengt i masinio l iau
dies pykčio išsiliejimo, dėl ku
rio ats irastų sovietiniai tankai 
Varšuvos gatvėse . 

Ba igdamas Kolakowskis pa
kartoja, kad visi lenkai supran
ta, j og valdžia pralaimėjo kovą 
dėl žmonių sielų. Visiems aišku, 
kad Bažnyčia yra didžiausias, 
neabejotinas autoritetas krašte . 
Tokios darnos tarp katalikybės 
ir žmogaus teisių sąjūdžio bei 
demokratinių vertybių anksčiau 
nebuvo. Kolakowskio nuomone, 
tai gali dramatiškai paveikti 
krikščionybę visame pasaulyje. 

Var . 

Marųuette Parke — 2«38 West Lith-
Tranran Ptaza Court parduodama* 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beiamentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maS. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, tinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

MARCUETTE PARKE 
MOiinis bungsiow. 5 kamb. Centr. Šil
dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Mūriais. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53,500. 

Murink — • butą. Labai geras in
vestavimui. $69,000. 

Medinis — 1% aukšte. 5 ir 3~2 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

• E A L E S T A T E 

M 1 S C E L L A N E O U S 

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

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

Mūrini* bungaknr Brighton Parke. 
15 metu. Del ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — income Taz 

Notary Public 

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

MAROUETTE PARKE 
parduodamas 1 Vi aukšto mūrinis na
mas arti 71-os. Arti parko. 

Skambint — 436-1096 

— Įsidėmėkime: tik ugdyda
mi savitumą, būsime naudingi 
kit iems; pasiduodami — tik trę 
Šime kitų kultūros laukus. Būt i 
kit iems trąša — nėra mūsų pa
skirtis. J. E r e t a s 

a i apdmudą nuo ugnies Ir antomo-
10% — 30% — 30% pigtaa mokėsit 
billo pas mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208V, West 95tt Street 

TtUL — GA 4-8664 
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HELP WANTED — MOTERY* 

R E I K A L I N G A MOTERIS dieno
m i s prižiūrėti va iką — 4 mėn-
s i ų amž. 3 d i enas savai tė je — 
apie 20 vai . Marquet te Pko. a p y 
linkėj. S k a m b i n t 471-1337. 

HELP W ANTED — MOTERYS 

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 7 
m. mergaitę prieš ir po mokyklos. Apy
linkėj 71-os ir Washtenaw. Skambint 
po 7 vai. vak. (angliškai) 478-8072. 

P A B P A V I M P I 

Ue l Travel Trailer 
S FT. P ARK MODEL 

Air conditioned. Never used. Luzuri-
ous. Warranteed. Original cost $11,000. 
Mušt sėli — unusual ckcumstancee. 
$6,000.00. 

TEL. — 736-8034 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visu rosiu, grindis. 
B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

KILIMUS I B B A L D U S 

įmimiiutiiiiiiiiiiiiiMiiHiuniiniiiiiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 

"Drauge" 
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 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
eimrnėms ar draugam* , 

"Draugo" adresas: 4545 West 

<»rd St.. Chteago. 111. 60629. 

niiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiit 

iiiiiiHiiiiiiiiiiitimuiiiiiMininiimiinim 
!; lTsJri« prekiq pasirinkimą s ne

brangiai Ii mūsą sandelio. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, m. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinaa 
iiiiiiiiiiiittiitiiiiiiiiiiitiiuuiiiiiiiiuiaiui 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , t e l 776-1486 
•imiimiminiiimiiiimiiiiiiiiiiniiimiHU 

We1l help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PLEKU AB PARDUOTI 

Kreipkite* į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Ttl. — 767-0600 
Ineependentry owned and operate-i 

tlllIllllllIIIIlIIlIllIlllIlHIllIIlIlllHIIlIIlIlIll 

VEmNIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pia-
či&l naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias rizi 
įneš korteles. 

Jei valdžia tebelaiko Bažny
čią kokiu nors nenugalimu poli
tiniu priešu, tai tik todėl, kad 
nepajėgia suprasti, jog jėgos ir 
privilegijų ieškojimas nėra vie
nintelis žmogaus veiklos skatin 
tojas ir jo veiksmų variklis. 
Nors Bažnyčios skraiste dažnai 
mėginama pridengti įvairias 
opozicines apraiškas, Bažnyčios 
tikroji jėga glūdi jos narių tikė
jime, o ne kokioj nors politinėj 
doktrinoj. Reikia pabrėžti, kad 
jauni ir seni Bažnyčios nariai 
turėjo progos iš arti stebėti be
dievišką aplinką ir jos įtaką į 
krašto kultūrą bei gyventoj.j 
moralę. Jiems Bažnyčia dėlto 
yra nepakeičiamas kultūrinio 
tęstinumo veiksnys, pagrindinė 
tautinės tapatybės reiškėją, vie 
nintelis patikimas dorovės nor
mų šaltinis. 

Kolakowskio nuomone, dabar 
tinė komunistinės valdžios ideo 
logija, kadaise pagrįsta švietė
jiškomis idėjomis, dabar įkūni
ja v i sas tas nedorybes, kurios 
ankBČiau buvo primetamos Baž 
nyčiai ar buržuazijai. Juk buvo 
tvirtinama, kad Bažnyč :a truk
danti savarankiškai mąstyti, gi-

J. I. Kraševskio 

VITOLIO RAUDA, 
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILIJADAL Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau
dys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dail. V. Smakausko atlikti 10 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina au 
persiuntimu $630. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , 
Chicago. m. 

Kreipkitės j 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais 

DRAUGAS, 
4646 W. SSrd 8to„ 

•L 
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BUTy 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. — 778-2233 
•-'" i i iHHimiĮf f fmMii i iHi imii i i i i imii 
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Marija Aukštaiti 
I Š E I V Ė 

Pasakoj imai . 266 pual. Iš le ido 
A. Nav ikev ič ius 1980 m. Spaus
dino Liitho-Art Ltd . Toronto. 
Kaina s u pers iunt imu $6.85. 
U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, Ą51f5 W. 63rd S * v 

Chicago, IL 60629 

UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIltlIHIlIlIlIIUIIIIIH 

D t M E S I O 

PREKYBININKO KELIU 
Jonai Karvelis 

Prislmmfcnei 1905- 1377 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na tu persiuntimu $13.60. Ulinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., 
Chicago, ŪL 60629 

. . . . . 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
Ir kitos krtttm 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, teL 927-5981 

niiiii i i i iHiiHiiiiiniiii i i i i i i i i i i i i iuiiii iuM 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltllll 

A U Š R A 
(Nr . 11) 5 1 - 1 5 / 5 5 / 

L I E T U V A 
1978 m . geguiea ir 

1979 m. vasario 

Redagavo ir vardų rodyklę su
darė J o n a s Damauskas . Išleido 
Akademinė Skauti jos Leidykla 

A. VILI MAS l^T^^tlt-^ 

iniiniiiiimniiMifiirtiiiiiniiimiiiiinmiii 
B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTE 
sfantat prakalbu | Lietuvą 

197S-1979 

Klastojimai išdavikai apie mus. kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susi niekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krėve. Kap
suko. Preikšo, Šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų {domių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudi "Vilties" 
spaustuvė Clevelande. Ohio, 435 pusL 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAIKIAS, 4545 W SSrd Street 

Chicago, IL S0S29 

[Ilinojaus gyv. dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 
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M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

JTOTARY VVBUG 
4259 So. Maptevod, teL 254-7456 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINITJ iakvietimai. pildomi 
PILIETYBftS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
inimHuiiiHumtHiuHiiimummiumiHi 
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P L U M B l N G 
Ltceosed, Bonded, Insured 

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

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

M O V I N G 
Apdraustas perkranstymas 

Į?airių atstumų 
TeL 376-1882 arba 878-5996 

iiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiimaiiauiuuiiiuiiiiiii) 

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

TeL _ WA 5-8983 

U ž s a k y m u s s iust i DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 30 
et valstijos mokesčio. 
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Poputar Lithuanian 
RE C I PE S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINT* 
LAIDA 

mimiimiiiiiiiiimmiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiii 
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ 

IŠEIVIJOJE 

P A R O D A 
(1972 - 1 9 7 5 ) 

Redagavo 
ALGIMANTAS KEZYS. S.J. 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $16JO. 111. gyv. dar pri
dedi 90 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųst i: 

DRAUGAS, 4545 W SSrd S t . 
Chicago* IL. 80829 

IIUUUUIlIlIUIinUMUMB 

MUZIKA {ŽENGIANTI J 
KERCGETUS MIESTUS 

Alg irdu Landsbergis 
I 

• 
Novelės. 124 pusi. Iileido ATEITIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina au persiuntimu $6.85 

Užsakymus siųsti: 

L3AUGAS. 4545 W. SSrd St , 
Chicago, O, # t S » 

Ulinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 

Apsimoka skelbtis dksa. DRAUGU 

tm Jb pleciinetaJ skaitomej lie

tuvių dienraštis gi skalbimų kai 

Juozapas PauaSnardleaė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
iileido septinta laidą įios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė v i i patikslino ir pagražino Hą 
laidą naujais parnošknaia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai graliai įrišta ir 
su spalvotomis iliustrsdjomin. La
bai patogi vartoflmut 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, K a r e * 

4545 W. 

MS yra 

Kaina su persiuntimu 14.75 

ūlinofa gyventojai pridekite dar 
20 centų mokesclama 



„Gintaro" ir „Ąžu SK3.ULlStOį ITiOrCy)Cl\, 

„Romuvos" stovykloje, Kanadoje. 
kursantai žygiuoja vėliavų aikšte 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

PAVOJINGOJI MUSĖ 
Nepavyksta išnaikinti pavojingą cece musę 

AL. TENISONAS 
1906 m. Belgijos karalius Leo

poldas II, Kongo šalies suvereni
nis valdytojas, pasiūlė 200.000 
aukso franky ( dabar 20 milijo
nų) premiją tam, kuris atras 
priemonę — vaistą prieš Afrikos 
miego ligą (trhpanosomiašis). 

Dabar, po 70 metų, ta priemo
nė vis dar tebeieškoma. Tiesa, yra 
išrasta pora veiksmingų vaistų, 
bet kolei nepavyksta tą cėcė musę, 
kuri tos miego ligos parazitais 
užkrečia gyvulius ir žmones, su
naikinti, ši problema lieka nenu
galėta. 

Kad pasiekus tikslą, jau praeity
je buvo imtasi drastiškų priemo
nių, viena jų — išnaikinimas 
gyvulių tose vietose, kur ta cėcė 
musė veisėsi. Buvo mėginta pa
naudoti ir insektocidus, o dabar 
dedama viltis pritaikyti vieną ge
netinį metodą, kurį vadina "ste
rilių patinėlių technika". Palei
dus į laisvę milijonus patinėlių, 
sterilizuotų radioaktyviais spin-

Prof. Evens: "Kasmet Afrikoje 
miršta apie pusė milijono žmo
nių nuo miego ligos. Dar blogiau 
yra tai, kad šis negandas dide
liuose kontinento plotuose nelei
džia išvystyti normalaus gyveni
mo. Kai dabar ten gyvulių ban
dos skaičiuojamos tik tūkstančiais, 
be miego ligos ten galėtų būti 
milijonai. Kad Afrikoje nėra ark
lių, tai kalta cėcė musė. Per vie
ną savaitę gali žūti ištisa kaime
nė galvijų ar šimtai paršiukų. 
Trypavosomiasis yra mėsos trū
kumo priežastis žmonių maistui. 
Visi naminiai gyvuliai gali būti 
užnuodyti cėcė ir dėl tos priežas
ties trūksta gyvulinių baltymų ir 
badaujama". 

Trypanosomai 
Afrikos trypanosomiasis yra su

dėtinis vardas įvairių ligų, ku
rias sukelia vienalasteliniai orga 
nįzmai trypanosomai. Rytų Afri
koje, .yra trypanosomai, kurių rū-

duliais, norima sutrukdyti cėcė Į šys užkrečia tik žmones arba tik 
musės patelių apvaisinimą ir tuo 
būdu šį insektą išnaikinti. 

Šio metodo problemas aptarti 
suvažiavo į Antverpeno univer
sitetą (RUCA) pasitarti 30 tarp
tautinių mokslininkų, pirminin
kaujant prof. dr. Evens, kuris yra 
žymus Europos mokslininkas ir 
cėcė musės žinovas. 

Musu* kolonijose 
Waukegan, Illinois 

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 
Aldona Žemaitytė, duktė dr. 

Jono ir Onos Žemaičių (wauke-
ganiikių) ir Mindaugas Biels-
kus, sūnus inž. Donato ir Euge
nijos Bieslkų (čikagiškių) šių 
metų liepos mėnesio 12 dieną 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je Brighton Parke, Chicagoje, 
buvo sutuokti. Jų moterystę 
palaimino šv. Mišių metu kun. 
Fabijonas Kireilis. Jis ir pa
mokslą pasakė. Vargonais gro
jo muzikas Alvydas Vasaitis, o 
solo giedojo solistė N. Linkevi
čiūtė. 

Dr. Jonas žemaitis dėl ligos 
negali laisvai vaikščioti ir duk
rai negalėjo palydėti prie al
toriaus, tad jaunąją prie alto
riaus palydėjo jos vyriausias 
brolis Jonas Žemaitis. 

Prano Kružiko dėka buvo su
darytos sąlygos dr. Jonui Že
maičiui atvykti j bažnyčią, kad 
galėtųstebėti savo dukros su
tuoktuves ir dalyvauti vestuvių 
puotoje. 

Vestuvių puota įvyko Jauni
mo centro kavinėje. Svečių su
sirinko arti dvejų šimtų ir jų 
tarpe buvo atvykę Žemaičių ar
timi bičiuliai dr. Kazys Katilius 
su ponia iš Kalamazoo, Mich. 

Svečiai po skanios vakarienės 
linksminosi Pakšto kapelai gro
j an t 

Jaunieji Aldona ir Mindaugas 
Bielskai povestuvinei kelionei 
buvo išvykę į Europą, kur ap
lankė Vokietiją. Prancūziją, Ita
liją ir kt. 

Abu jaunieji yra baigę kole
gijas ir dirba savo specialybėse 
ir dar siekia magistro laipsnių, 
o taip pat dalyvauja ir lietuviš
koj veikloj. 

gyvulius arba ir žmones ir gyvu
lius kartu. Tik pas žmones jie su
kelia rimtą ligą — miego ligą. Va
karų ir Vidurio Afrikoje užtin
kamas trypanosomas, kuris už
krečia tik žmones — T. gambien-
se ir kitas —T. congolense ir T. 
vivax, kuris užkrečia tik gyvulius. 
Juos išplatina cėcė musė, ir jų 
yra "Žinoma įvairių rūšių, kiek 
viena su savo ekologiniais reika
lavimais tempertūros, drėgmės, 
paunksnio h maisto (kraujo). 

Skaičiuojama, kad apie 10 mili
jonų kv. km derlingos žemės 
(kaip Kinijos, Kanados ar JAV 
ploto didumas), ne mažiau kaip 
trečdalis Afrikos, dėl cėcė musės 
gyvulininkystei yra prarasta teri
torija. 

Kasmet Afrikoje ligoninės užre
gistruoja apie 9000 susirgimų 
miego liga. Bet šie skaičiai nėra 
pilni. Srityse, kur siaučia cėcė, gy 
vena 35 milijonai žmonių, iš jų 
20 — 25 mil. žmonių gyvena be 
mediciniškos kontrolės. Mano

ma, kad kasmet užsikrečia ta li
ga 100.000 žmonių. Laiku negy
domi, jie miršta. 

Prof. dr. Evens: "Mes galime 
miego ligą gydyti, bet kyla dvi 
problemos. Nėra lengva nustaty
ti diagnozę, daug užkrėstų lieka 
neišaiškinti. Antra problema, 
kad medikamentai nėra be pavo
jaus. Moraliai negalima juos pri
rašyti, jei nėra nustatyta tikra li
gos diagnozė. Nuo medikamen
tų miršta 6 proc. ligonių". 

Kova su cėcė muse 
Kova su miego liga prasidėjo 

šio šimtmečio pradžioje ir labai 
drastiškomis priemonėmis. Dar 
prieš I-jį pas. karą buvo stengta
si cėcė musės normalią aplinką ir 
maisto šaltinius sunaikinti, t. y. 
cėcė srityse visą vegetaciją ir gy
vius, parazito platintojus sunai
kinti. Po II-jo pas. karo atsirado 
nauji insektocidai — Dieldrin ir 
DDT. Jų panaudojimas vietomis 
buvo veiksmingas. Taip Pietų 
Afrikoje per 7 metus buvo atko
vota nuo cėcė musės 18.000 kv. 
km. teritorijos. Neseniai FAO 
(Suvien. tautų žemės ūkio ir 
maisto organizacija) išvystė 40 
metų programą išnaikinti cėcė 
musę visoje Afrikoje. Išlaidy tam 
apskaičiuota apie 2,5 milijardų do
lerių. 

Čia nebus kovojama vien su 
insektocidais. Jie yra veiksmingi, 
bet padaro ir savo žalą. Jie yra 
nuodingi gyvuliams ir žmogui. 
Pasiseka tam tikrose vietose iš
naikinti 95 proc. cėcė, bet likę 5 
proc. gali per 6 mėnesius priveisti 
daugiau cėcė musių, negu jų bu 
vo prieš tai. Todėl ieškoma pri
taikyti kitą metodą — biologinį, 
t. y. išauginti ir priveisti tokių 
parazitų, kurie sunaikintų cėcė 
lėliukes ir su "sterilių patinė
lių technika", pagal JAV biologą 
Kiplingą, kuris sako, kad jei į 
vieną populiaciją — gyvulių or
ganizmų rūšį — apgyvendinti 
sterilių patinėlių perviršį, popu
liacija išmiršta. Pritaikius šį me 
todą vabzdžiams, jie išmirs taip 
pat greitai kaip ir nuo DDT. 

atskirti patinėlius nuo patelių. 
Tai neįmanoma padaryti rankai 
Nėra ir įrodymų, kad sterilios 
cėcė musės mažiau gali platin 
ti ligą kaip nesterilios. 

Tačiau šį metodą dabar pra
deda pritaikyti Nigerijoje FAO 
tarptautinės branduolinės ener
gijos organizacijos iniciatyva. Mu 
sės bus veisiamos Nigerijoje, bet 
Antverpene ir Vienoje laboratori
jose bus auginamos masės steri
lių patinėlių, kurie galės būti 
ten paleisti, jei Nigerijos veisykla 
sušlubuotų. 

Prof. dr. Evens: "Nigerijos pro
jektas leis mums visus nagrinėji 
mus šio problemos reškinius nuo 
dugniai tyrinėti. Mes tikimės su
rasti būdą, kurį galima bus pri
taikyti visoje Afrikoje". 

ARKIVYSKUPIJOS 
ŠIMTMETIS 

Chicagos arkivyskupija šie
met švęs 100 metų sukakti Cbi 
cagos vyskupija, įsteigta 1843 
m. buvo pakelta į arkivyskupi
ją 1880 m. gruodžio 21 d. Pa
aukštinimą suteikė Leonas XIII. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 25 d. 

PA DĖKA 

Ši idėja nėra sena, ji iš šešias
dešimtmečio, bet jos pritaiky
mas dar tebėra vystykluose. Apie 
šią problemą kaip tik buvo pasi
tarta RYCA penkių dienų kon
ferencijoje. 

Kad šį metodą išryškintų, ga
lima šiaip paaiškinti: Kai yra 100 
patinėlių ir 100 patelių, tai gali
mybė, kad visos patelės bus apvai 
sintos. Jei prie 100 patelių ir pa
tinėlių pridėti dar 1000 sterilių 
patinėlių, tai yra galimybė, kad 
patelė randa vaisingą patinėlį san 
tykiu 1 : 10. Tokiu būdu per lai
ką visa populiacija turi išnykti, 
ši technika turi tą pirmenybę, 
kad ji nėra pavojinga kitiems 
gyviams ir augalams. 

Tačiau problemų ir čia netrūks-
ta.Pramonės mastu reikia išaugin 
ti milijonus cėcė musių ir po to 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimą*. Didelio formato. 
Kieti riirleliAi. lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chkago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondą*. 
Sis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams iymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4548 W. 03rd ttM 

GMcap, IH. 
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AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 

(Lithuanian for beginners) 
A. K I N K O M A S 

Darbo sssiuvlsif (wock book) A ir B, ir C — studentams ir raao-
gustems (for studentą asd arfultc). Mokytojų vadsvas (Teached 
Hanual) ir penktoji knyga — Fonetika, Skaitymai, 2odynas. 

Viršelis ir pagrindinės iliustracijos R. PauUonk). 
Published by the Lithuanian Canadian Community with the sup-

port ©f the Multicultural Program. Government of Canada. Copyright 
by the author, Toronto, Canada 1979. 

Kaina ui persiuntimu $14-30. Illinois gyventojai dar prideda 90 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W«t 63rd Strtei 
Chicagt, III. 60625 
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Mūsų mielai 
DR. GUSTYTEI ŠAULIENEI 

IR ŠEIMAI, 
jos broliui A. \ A. Sauliui Zauniui iškelia
vus negrįštamai kelonei, reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

FELICIJA IR JUOZAS GUREVIČIAI 
BIRUTĖ IR FREDAS ALBERTAI 
ALDONA PALUKAITIENĖ 
KĘSTUTIS PALUKAITIS 
BENEDIKTAS JASINSKAS 

A.f A. 
DipL agron. JURGIUI BAUBLIUI 

mirus, detroitiškiai agronomai reiškiame nuoširdžią už
uojautą žmonai ELENAI dukrai RŪTAI, žentui MEL-
VIN ir visiems giminėms ir kartu liūdime. 

Andrius Bliūdžius Ignas Kaimelis 
Vladas Bublys Jonas MUculionis 
Vytautas Čižauskas Antanas Musteikis 
Alfonsas Juška Stasys Skorubskas 

Mylimai Mamytei mirus, mylimą kolegę 
DR. IRENĄ SAKEVIČIOTC-JASIENC 
ir visą jos šeimą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

FILIAE SAMOGITIAE 
Los Angeles, California 

"Mi pfa.m 

A, f A. KAZIUI GRINAI 
sunkią žemės kelionę baigus, užjaučiame sūnus ANTANĄ, 
JUOZĄ, marčias RITĄ, ALDONĄ ir vaikaičius kartu liū-
dėdami svainio ir tetėno. 

Albina, Stasys ir Linas Lipčiai 
New Haven. Connecticut 

A. A. 

B R O N I U S ŽIEMELIS 
Mūsų brangus vyras, tėvelis ir senelis mirė 1980 m. birželio 20 

d., buvo palaidotas birželio 25 d. Sv. Kryžiaus kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Dr. V. Bartuškai už maldas koply

čioj, sv. Mišių auką bažnyčioj ir paskutines apeigas kapuose. 
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už 

sv. Mišių aukas, gėles, lankymą koplyčioje, palydėjimą j kapines. 
Taip pat ačiū už pareikštas užuojautas, žodžiu, laiškais, ir per 
spaudą. 

Dėkojame muzikui p. Budriūnui už vargonavimą bažnyčioje 
ir choristams už giedojimą šv. Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams. 
Nuliūdę: Žmona Martiną 2iemeliene ir vaikai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 

Jūrų skautininkui 

A. f A. JURGIUI BAUBLIUI 
netikėtai mirus, didelio liūdesio valandoje reiškiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai ELENAIt dukrai RŪTAI su 
vyru ir kitiems giminėms. 

BALTIJOS TUNTAS GABIJOS TUNTAS 
DETROITO SKAUTININKAI 

Broliui 
A. + A. 

SAULIUI ZAUNIUI mirus, 
dr. Augustai Šaulienei užuojautą reiškia 

Krikšto sūnus Alsintas Palukaitis 

A. -J. A. Tomui Sauliui Zauniui mirus, 
liūdesio prislėgtiems DOVUI ZAUNIUI, operos solistei 
VINCEI JONUSKATrei-ZALT^IE^TEI-LESKAITTENEI, 
dr. AUGUSTAI ŠAULIENEI su šeima ir visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

FAUSTINA ir MEČYS MACKEVIČIAI 
KUN. F. KIREILIS, B. PALIOKAS 
J. GUOBUUS, S. RAUCKINAS 
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