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Lenkijos unijų
vadu pasitarimai
Varšuva. — Lenkijos darbinin
kų vadai vakar suvažiavo į
Gdanską pasitarti^ ką daryti su
Varšuvos vaivadijos teismo spren
dimu. Trijų asmenų teismas, pir
mininkaujamas Zdislaw Koscielniak, sutiko legalizuoti naująsias
nnijas, tačiau pats įrašė į unijų
statutą sakinį, kad unijos privalo
pripažinti komunistų partijos va
dovaujantį vaidmenį. Unijų cent
ro vadas Walesa pareiškė teisme,
kad unijos nesirengia tapti poli
tine organizacija. Teisėjas šį pa
reiškimą įsakė įrašyti į teismo
protokolą.
Prie teismo buvo susirinkę apie
3,000 žmonių.Sužinoję apie teismo
veiksmus, žmonės pradėjo reika
lauti streiko. Walesa ramino su
sirinkusius, sakydamas, kad šio
teismo sprendimas ir statuto kei
timas bus apskųstas
Lenkijos
aukščiausiajame teisme. Unijos
vadai sutiko palaukti su „teisės
streikuoti" punktais statute, kol
lenkų parlamentas paskelbs strei
kus kontroliuojančius įstatymus.
Komisijoje, kuri šį įstatymą ruo
šia, yra ir naujųjų unijų atstovai.
Darbininkų vadai pasiuntė
premjerui Josef Pinkowskiui pa
kvietimą atvykti į Gdanską ir su
sitikti su unijų atstovais Lenino
vardo laivų dirbtuvių kieme.
Premjeras kvietė darbininkų va
dus atvykti į Varšuvą. Kai ku
rie darbininkai reikalavo tuo;
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Iranas neskuba
paleisti įkaitus

N. SADONAITE LAISVĖJE
1980 m. liepos 11 d. Jadvyga gatvėje, saugumiečiai palinkėjo
Stanelytė aplankė iš Sibiro trem Nijolei, „kad daugiau nereikėtu
ties sugrįžusią Nijolę Sadūnaitę. susitikti" ir paleido.
Vakare, norėdama nuvykti pa
Kokiam tikslui buvo reikalin
maldoms į Šv. Mikalojaus baž ga šita čekistų „palyda"? Ogi,
nyčią, sėdo Architektų gatvėje į kad tie, kurie su gėlėmis buvo
autobusą, o paskui ją įsmuko nuvykę į Rygos ir Vilniaus aero
kažkoks tipas, ir Stanelytė din uostus negalėtų jos pasveikinti ir
go kaip į vandenį.
įteikti gėlių, kad vėliau saugu
Liepos 22 d. giminės Jadvygą miečiai galėtų sakyti, jog Nijo
Stanelytę surado Lukiškių kalė lės Lietuvoje niekas nelaukė ir
jime. KGB nurodymu jai fabri nepasitiko.
kuojama kriminalinė byla „už
Žinią apie Nijolės Sadūnaitės
veltėdžiavimą". Š.m. vienas če sugrįžimą greitai pranešė įvairios
kistas tardymo metu Stanelytei radijo stotys. Žmonės klausinė
pasakė: „Mes iš tavęs antros Sa- jo vieni kitus: „Kaip pamatyti
dūnaitės nedarysime!"
Nijolę?" O tie, kurie ją sutikda
Jadvyga - Gemma Stanelytė vo, sakė: „Ačiū tau, Nijole, už
plačiai žinoma Lietuvoje. Kur ji tavo meilę ir auką. Tu šešerius
bebus — Lukiškėse, lageryje tarp metus švietei Tautai ir pasauliui,
žmogžudžių ir kitose Gulago vie žadinai visus nenusilenkti melui
tose —Lietuvos katalikai
ati bei prievartai, būti ištikimiems
džiai seks kiekvieną jos kančios Dievui ir Tėvynei". O N. Sadūir aukos žingsnį. Jos auka dar naitė
skubindavosi
pasakyti
labiau suburs ypač Lietuvos jau „Ačiū, ačiū visiems už maldas ir
nimą prie Eucharistinio Jėzaus, visokeriopą paramą. Tik
jūsų
kurį suimtoji ypač mylėjo ir dar Į maldų dėka pajėgiau viską pakellabiau visi nusigręš nuo tokios ti.
ideologijos, kuriai paremti reika
linga veidmainystė ir smurtas. Į 1980 m. gegužės 6 d. Nijolė
Tokius, kaip Sadūnaitė, Stanely-" gavo telegramą iš Šveicarijos,
tė galima sunaikinti, bet neįma- Ciuricho, kurioje rašoma
noma suniekinti ir nugalėti.
„Tarptautinis
Krikščioniškas
Solidarumas" maloniai siunčia
1980 m. liepos 8 d., baigusi iš Jums sveikinimus iš metinės kon
trėmimo bausmę Sibire — Bo- ferenciios, vykstančios Ciuriche.
gučanuose, Nijolė Sadūnaitė ga Delegatai ir stebėtojai iš 14 kraš
vo pasą ir per Rygą išskrido į Vil tų paskelbė savo solidarumą su
nių. Liepos 9 d., vos spėjus lėk Jumis Jūsų drąsioje kovoje už t
tuvui nusileisti Rygos aerouoste, kėjimo ir sąžinės laisvę. Mes ir
stiuardesė įsakė visiems kelei toliau įjungsime Jus į savo mal
viams paruošti pasus ir bilietus, das, ir toliau informuosime krikš
kuriuos, išlipant iš lėktuvo, tik čionis apie Jus. Malonėkite atsi
rino trys uniformuoti milicinin minti, kad mes taip pat esame
kai. Patikrinę N. Sadūnaitės ir reikalingi Jūsų maldų ir palaiky
jos palydovo pasus, pareigūnai mo, kviečiant į solidarumą krikš
paaiškino, jog jiems esą kažkokių čionis visame pasaulyje
neaiškumų ir pakvietė sėstis į ša
Su nuoširdumu
lia lėktuvo stovinčią automašiną, Jūsų „Tarptautinis Krikščioniškas
kurioje laukė trys čekistai iš Vil Solidarumas"
niaus. Po penkių valandų kelio
Delegatai:
nės „Volga" pasiekė Vilnių. At Ciurichas,
vežę prie pat namų Architektų Šveicarija.
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Teheranas. — Pirmadienį Ira- Į Bagdadą su savo premjeru ir keno parlamentas du kart posėdžia- liais generolais pasitarti su Irako
vo, tačiau amerikiečių įkaitų pa prezidentu Saddamu Husseinu.
Kariniai komentatoriai tvir
leidimo klausimas nepažengė pir
tina,
kad Iranas turi daug sun
myn. Debatuose daug laiko užė
mė karas su Iraku. Antradienis kumų su transporto priemonė
šijitams musulmonams
buvo mis. Naftos vamzdžių perkirtišventa diena, parlamentas posė mas jau atnešė naftos produktų
džius atidėjo iki trečiadienio. Ira stoką. Kilo transporto problemų,
no vyriausybės sluoksniai kalba, ypač artilerijos sviedinių pristaty
kad nereikėtų laukti įkaitų palei me į frontą. Iranui trūksta aviaci
dimo prieš JAV rinkimus. Tą die jos kuro ir gazolino kariniams
ną bus lygiai metai, kai įkaitai sunkvežimiams. Irako tankai ir
buvo pagrobti. Teherano radijas artilerija prie apsuptų miestų
net paskelbė komentarus apie gauna kas naktį naujas šovinių
"Amerikos svajones". Žinios apie siuntas.
greitą įkaitų paleidimą esančios
nepagrįstos, tai gandai, kurie ro
Indija bando
dą, kaip Amerika mažai pažįsta
islamišką Iraną.
sustabdyti karą
Šventasis Tėvas Jonas Povilas II specialioje audiencijoje priima iš dr. Kazio Bobelio Lietuvos Diplomatijos Seft*
Beirute Irano diplomatas pasa
ir Vliko pirmininko pasirašytą memorandumą, kuriame iškelta neteisėta Lietuvos okupacija bei jos piliečių teisių
Bagdadas. — Irake lankosi spe
pažeidimai ir prašoma Lietuvos politinę padėtį iškelti ir nagrinėti artėjančioje Europos saugumo ir bendradarbiavi kė, jog a j atolą Khomeinis nenori
cialus
Indijos premjeras Gandhi
mo konferencijoje Madride. Toks memorandumas asmeniška; dr. Bobelio buvo įteiktas ir vienuolikai Europos vy paleisti įkaitų prieš Amerikos rin
pasiuntinys
Romesh Bhandari,
riausybių, jam besilankant š. m. rugsėjo mėn. Europoje. Kitoms šešiolikai vyriausybių memorandumas buvo pasiųs kimus, kad tuo nepasinaudotų
užsienio
reikalų
ministerijos paprezidentas Carteris. Khomeinis
tas paštu. Nuotraukoje šalia dr. Bobelio jo sūnus Jonas.
nesąs nei už Carterį nei už Rea sekretorius. Irako prezidentas
ganą, jis nenorįs kištis į Ameri jam pasakė, kad Irakas mielai
priimtų karo paliaubas, jei jam
kos rinkimus.
būtų
užtikrintas upės žiočių
Valstybės departamentas įspė
Shitt
ai
Arab suverenumas. Ira
jo Iraną dėl plano paleisti dalį įkas,
kaip
skelbia
Bagdado radijas,
Washingtonas. — Šių rinki no programos punktų — jau ne
kaitų, kitus dar pasilaikant. De
mų metų paskutinė savaitė pa klaidos bet daug blogiau. Reaga_ F m i n u 0 s e s u i m t a s a m e r i k i e partamento
kalbėtojas
John nieko iš Irano nenori, tik savo že
liesta Irano laikomų įkaitų klau nas gali padaryti daug zajos tau- \ ^ V i c t o r Uf^& k u r f s o r g a n i z a Trattner pareiškė, kad amerikie mių, kurias Iranas dar šacho
simo. Nepartinis kandidatas An tos interesams namie ir užsienyje, y ę s t e r o r i s t i n i u s b o m b y s p r Q g i . čių įkaitų teisimas būtų visiškai laikais pasisavino.
dersonas įspėjo
administraciją saxoma profesorių rašte.
Indija daugiausia nukentėjo
nepriimtinas ir neštų Iranui labai
m u s M a n i l o j e i r kitose vietove.
neįsivelti į Irako — Irano karą.
Daug gmcų karrpanųoje su-į
rimtas pasekmes. Trattner pareis nuo Irako — Irano karo, nes iš
Siekdama įkaitų paleidimo, ku- kelia kelių naujvjų dešiniųjų į _ p o p i e ž i u s j o n a s P a u i i u s į į kė: Kaip ir praeityje, mes esame tų dviejų naftos valstybių at»i
rįs labai pakeltų prezidento Car- religinių grupių parama Reaga-Į _sjs ^
. ų s u v a ž i a v i m a girdėję įvairiausių balsų, kalban davo apie 70 nuoš. Indijos im
d
terio prestižą ir jo viltis laimėti nui. Naujosios dešines fundamen | n i k t n a i K j o t i me dicin 0 s tyrimų, čių apie įkaitus. Mūsų patyrimas portuojamos naftos. Be to Irake
rinkimus, vyriausybė -gali pažade tahstai vadai išvystė stiprią akc, j vahtų &r
praeityje parodė, kad dažnai la ir Irane dirbo nemažai Indijos
d , neatsakingiem
ti Iranui ginklų dalių ir amuni «u2konservati2mą.Sipolmicipaj tilcsl
e i n a m a m , genetiniam bai sunku identifikuoti, kas iš vi darbininkų, kurių 4,000 jau gjįcijos, o toks Amerikos įsikišimas smerkė Pietinių Baptistų kon-1į i n ž i n i e r i a v i m u i .
žo namo. Abiejose šalyse Indija
so kalba su autoritetu.
tik išplėstų karą, pasakė Ander yencija apimant. 13.4 m,l amen-}
statė
įvairius projektus, kurių ver
_pasitraukus g
Irano žinių agentūra pripaži
i g v s0.
sonas.
tė
1.5
bil. dol. Indijos uostuose ir
kiečių
Jungtines
metodistų į y . e t
j e r u i Kosyginui, buvo no, kad su Kohrramshahro mies
Ulinois senatorius Charles Per bažnyčios vyskupu taryba irgi;
^ fc p a v a d u o t o j a s M i - to gynėjais nutrūko kontaktas. sandėliuose guli apie 100 mil.
cy ir šeši respublikonai kongreso pasmene Naująja Dešinę, fan ^
Lesečko, 71 m. Jo vieton Iranas pirmą kartą paskelbė, kad dol. vertės prekių, kurios turėjo
nariai paskelbė atsišaukimą į II kovoja ne tik uz Reaganą bet i
^ p ^ j e m paskirtas Abadanas yra priešo apsuptas. keliauti į kovojančias šalis. Iš jų
linois kongresmano Andersono puoia įvairiose valstijose aandida fc-| A r c h i
Premjeras Rajai pripažino, kad Indija šiais metais dar turėjo gau
7 3 m,
ti apie 3.5 mil. tonų naftos.
rėmėjus. Daugelyje valstijų An tus i kongresą ir Kitas politines
— Zambijoje išaiškintas są padėtis fronte kritiška.
dersono kandidatūra kenkia dau pozicijas.
Jordano karalius Husseinas, at
mokslas nuversti prezidentą KeKinija pažadėjo
giau prezidentui Garteriui, iš ku
nneth Kaundą. Du vyrai nušau viras Irako rėmėjas, vėl atvyko į
rio Andersonas atitraukia balsuo
Sugrįžo kaliniai
ti, 10 dar slapstosi. Spauda tvir
ginti Tailandiją
tojus, tačiau Illinois valstijoje yra
tina,
kad
sąmokslą
rėmė
Pietų
Brežnevas prieme
Miami. — Kubos paleisti ame
•kitaip, — Andersonui skiriami
Pekinas. —Kinijoje lankosi Tai
Afrikos vyriausybė.
rikiečiai
kaliniai
sugrįžo
į
JAV.
Ku
balsai atimami iš respublikono
landijos
premjeras gen. Prem
Etiopijos svečią
— Irako valdančiosios baath
bos diktatorius Fidel Castro spa
R. Vokietijos vadas Reagano, sakoma pareiškime.
Tinsulanonda. Jis bandė įtikin
partijos laikraštis „Al Thawra"
Maskva. — Sovietų Sąjungoje ti Kinijos premjerą Zhao ZiyAmerikos profesinių sąjungų lio 13 d. jiems dovanojo baus rašo, kad Iranui ginklų siunčia
įspėjo Vakarus
lankosi
Etiopijos diktatorius pulk. ang, kad Kambodiją reikėtų pa
federacija AFL — CIO kietai dir mes. Kai kurie kalėjo daugiau Izraelis. Tai esąs „sionistų, im
Mengistu Haile Mariam. Jį sutik
10 metų. Iš 30 sugrįžusių ame
Berlynas. — Rytų Vokietijos ba už prezidento Carterio perrin rikiečių, penkis tuoj suėmė FBI perialistų ir persų sąmokslas". damas, prezidentas Brežnevas pa skelbti neutralia valstybe, kurios
komunistų vadas Honeckeris pa kimą. Įvairių unijų vadai dau už lėktuvų grobimus. Vienas ka Ginklai siunčiam' per Olandiją. smerkė Amerikos veiksmus Persi suverenumą garantuotų visos
skutiniu metu pasako daug ka gelyje valstijų yra susirišę su fe linys, Juodųjų Panterų organiza Sąmokslą save skėčiu dengianti jos įlankos apylinkėse. Amerika kaimyninės šalys. Kinija atkakliai
remia nuverstą Pol Poto režimą,
ringų kalbų. Rugsėjo mėn., pra deracijos centru. Ryšiai palaiko cijos narys, 1969 m. pagrobdamas Amerika.
operuoja savo karo laivais, didi kurio rėmėjų likučiai veda parti
mi
per
erdvės
satelitą,
kuris
jun
dedant Varšuvos pakto karinius
lėktuvą pasakė geriau sėdėsiąs — Jugoslaviioje UNESCO kon na kariuomenę, steigia naujas ba zaninį karą prieš Vietnamo pa
pratimus, jis kaltino Ameriką ir gia 30 miestų unijų veikėjus.
Izraelį už zes, o tokia politika tik didina
Kubos kalėjime, bet jam nere ferencija pasmerkė
Vak Vokietiją, kad jos didinan Harvardo universitete iškilo kės kentėti Amerikoje. Pabuvęs \ švietimo politiką okupuotose ara įtempimus, erzina to regiono gy statytą Kamb^dijo> režimą.
Kinija pažadėjusi savo paramą
čios įtempimus. Prieš dvi savai- "generacijų plyšio" klausimas, Kubos kalėjimuose 11 metų ir 7 W žemėse,
ventojus, pareiškė Brežnevas.
Tailandijai, jei Vietnamas pa
tes Honeckeris kaltino Vakarus, Studentų leidžiamas biuletenis
Jis pakartojo, kad Sovietų Są liestų jos teritoriją.
mėnesius, šis kalinys pakeitė savoj — Apie 50,000 anglų demonst
kad jie siekia pasukti atgal isto- |"Harvard Crimson" pasisakė už
nuomonę. Jis dabar kalba, kad Į ravo prieš atominius ginklus, rei junga rodanti gerą valią ir iš
rijos laikrodį ir bando infiltruoti | Piliečių partijos kandidatą Bany
jei patektų ir "elektros kėdėn", -ris I kalaudami, kad Britanijos vynau- mintį, nes ji norinti skirti dau
Kritikuoja JAV
Lenkiją, padėti reakcijos jėgoms Commoner, kuris būsiąs geresnis
sybė jų atsisakytų. Kandidatas 1 giau lėšų savo piliečių gyvenimo
vien
būtų
laimingas
nors
vieną
pakeisti ten socialistinę sistemą prezidentas už Carterį- Vedama
darbiečių partijos vadus Michael lygiui pakelti, o ne leisti jas gy
užsienio politiką
Spalio 27 d. vokiečių komunistų sis vadina prez. Carterį "melagiu, dieną pabuvęs Amerikoje.
Foot žadėjo siųsti atgal į Ameri nybos reikalams. Todėl sovietai VVellington. — Naujosios Zelan
vadas pasakė kalbą karinės mo šaltu, ambicingu, be principų
Kiek musulmonų? ką visas raketas, kurias planuo- veda taikingą politiką, siekia dijos premjeras Robert Muldoon,
kyklos abiturientams. Jis nurodė, žmogumi, kuris padarys Ameri
įtempimų mažinimo, nusiginkla kuris ne kartą yra kritikavęs pre
Musulmonų arba mahometonų ja įsigyti dabartinė vyriausybė,
kad partija niekad neleis, kad so kai daugiau blogo". Priešingai, skaičius pasaulyje — France Pres |
—Salvadore buvo nušautas vimo, kalbėjo Brežnevas. Stebė zidento Carterio užsienio politi
cializmo priešai taptų stipresni Harvardo un-to ir Massachusetts se agentūros pranešimu — siekia ' žmogaus teisių komiteto narys tojai mano, kad Mengistu atvy
ką Viduriniuose Rytuose parem
už socialistines šalis. Jei jie ban Technologijos Instituto 20 profe tarp 500 ir 700 milijonų. Iš jų'lRamon Valladarps. Prieš dvi sa ko prašyti daugiau ginklų.
tą Amerikos žydų balsų gaudy
dys pradėti Europoje karą, jie sorių ragina savo pareiškime
vaites buvo nužudyta tos organi
80
procentų
gyvena
Azijoje.
In
Arafat Jugoslavijoj mu. Ypač rinkiminiais metais
gaus triuškinantį smūgį. Jie no perrinkti prezidentą Carterį, ku
zacijos sekretorė Magdalena Pidonezija
—
su
125
milijonais
Amerikos politika labai veikiama
ri kurstyti vietinius konfliktus ir ris padarąs klaidų, kaip ir visi
Belgradas. — UNESCO konfe
Islamo
pasekėjų
yra
didžiausia
I
neda.
balsų vili jimo. Amerika nukvy
priversti mus trauktis, tačiau prezidentai, tačiau daugelis Reaga
musulmonų šalis pasaulyje; toliau! — New Yorko Metropolitan rencijoje Jugoslavijoje ilgą kal po nuo Naujosios Zelandijos po
jiems nepavyks, nes mes žiūrėsi
eina Pakistanas ir Indija — jos Opera susitarė su muzikantų uni- bą pasakė Palestinos Laisvinimo zicijos santykiuose su arabų pa
me, kad pasaulinės istorijos vyks
abi turi 75 milijonus. Turkija —i ja ir pasirašė naują darbo sutar- Organizacijos vadas Yasir Arafat. saulių, pareiškė premjeras.
Mire V. Laukaitis
mo niekas nepasuks atgal, mūsų
Į41 milijoną, Sovietų Sąjunga — ti. Tikimasi dar atgauti nors da- Amerikos ir Izraelio delegacijos
karinės jėgos bus stiprinamos, pa
Melbournas. — Spalio 17 d. 135 milijonus. Afrikoje musulmonų \ lį šių metu sezono, kuris dėl strei- jo kalbą boikotavo. Arafatas ra
KALENDORIUS
sakė Honeckeris.
gino šią Jungtinių Tautų organi
čia mirė a. a. Viktoras Laukaitis,] y r a a p j e on milijonų, kurių pu-1 ko buvo atšauktas.
Australijos lietuviu R. katalikų I j ^ 44 mj]jj0nai, gyvena Nigeri-! —Turkijos karinė valdžia pa- zaciją remti palestiniečių teises į Spalio 29 d.: Maksimilijonas,
skelbti streiką. Unijų centro So federacijos pirmininkas, sulaukęs j j 0 j e $eka Egiptas su 35 milijonais j skelbė laikinąją konstituciją, ku- savo valstybę, kurioje kartu ga E* ebija, Barutis, Tolvydė.
spalio 30 d.: Alfonsas, Zenolidarumo advokatas Jan 01szews- 53 metų amžiaus, sunkios vėžio į musulmonų. Europoje musulmo ri patvirtina įvykusį karinį per- lėtų taikiai gyventi arabai, žy
dai
ir
krikščionys.
Jis
savo
80
bia,
Minvainas, Validė.
ki ramino įsikarščiavusius, kal ligos iškankintas. Velionis b u v o i n ų priskaitoma apie 9 milijonus, versmą.
min.
kalboje
puolė
Izraelį,
kriti
—Sovietų ^ikraštis „Selskaja
bėdamas: „Mūsų rankose yra tė labai veiklus lietuviškose organiza į į§ kurių trys su puse milijonų,
Saulė teka 6:17, leidžiasi 4:51.
cijose,
spaudoje,
palaikė
glaudžiusi
Jugoslavijoje
ir
2
milijonai
Zizn"
kritikavo JAV žemės ūkio kavo jį remiančią Ameriką.
yra
vynės likimas. Mes jau daug lai
ORAS
mėjome, o galime viską prarasti ryšius su Australijos politikais j Prancūzijoje. Abiejose Amerikose, į sekretorių Berglandą, kuris palaiDebesuota, vėjuota, gali lyti,
parlamentarais, katalikų j pagaliau musulmonų yra pusė -, ko sovietams paskelbtą javų boi- — Ketu:i amerikiečiai alpinis
ir tuo pačiu nuskriausti visą tau bei
temperatūra
dieną 45 1., naktį
nerėmė; Bažnyčios vyskupais bei itakin- į milijono ir Okeanijoje—66 tuksi kotą. Jis visai nenaudingas, nes tai nukrito nuo kalno Kinijoje.
tą". Lech Walesa
35 1.
į gaiš dvasininkais.
1 tančiai.
i sovietai gauną javų kitur.
Vienas žuvo, trys sužeisti.
streiko sumanymo.
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N E R I J O S TUNTO VADOVYBĖS
PASIKEITIMO SUEIGA
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r

Dvejus metus Nerijos jūros, v.r. — Simpoziumas: „Lietuvos
skaučių t u n t u i sėkmingai vado klausimo iškėlimas Amerikos
vavusi j.ps. Aldona Vesel- visuomenėje: teorija ir meto
kienė, spalio 12 d. Jaunimo dai". Moderuoja fil. Algis
centro didžiojoje salėje įvyku Tamošiūnas. 12:00 v. — Bendri
sioje iškilmingoje
sueigoje pietūs, 2:00 v. p.p. — Iškilmin
tuntininkės pareigas perdavė ga sueiga — naujų narių pakėli
gintarei skautininkei Sofijai mai; 6:30 v.v. — Metinės šven
Nerijos jūros skaučių tunto udrytės iškilmingoje sueigoje.
tės balius Delphian House,
Kunstmanienei.
Nuotr. J. Tamulaičio
Sueiga buvo pradėta šv. 7825 West 95th Street, Hickory
Mišiomis, kurias atnašavo Hills, IL. Meninę programą kojo, jog ji pati yra pratinusi s k y r i a u s veiklą,
seserijos pat jos skautavimo pradžios
kun. P. Daugintis, S.J., patar išpildo sol. Praurimė Ragienė, mažą grupę vaikų stovykloje leidžiamą spaudą, skelbiamus mokome: įžodžiai s a u ir gyve
naujant Lituanicos tunto beb akopanuoja Arūnas Kamins lietuviškai kalbėti. Tai buvo konkursus,
vajus,
vienetų n i m a s sau. S k a u t a s ar skautė,
rui Linui Pauliui. Giedojimui, kas. Šokiams groja Vytis daug laiko pareikalaująs užda lankymą. Apibūdino seserijos nepripratinti atlikti gerųjų dar
pianinu pritardama, vado orkestras. Rezervacijas į balių vinys, bet yra į m a n o m a ir labai sudėtį: 23 vienetai, 8 mišrūs. belių, nesugeba t a r n a u t i Tėvy
vavo valt. Alvyde Eitutytė, o priima Roma ir Gediminas svarbu. J i siūlė, kad vadovai Pabrėžė, k a d vienetų veikla nei, o nepajėgdami į tautiš
m a l d a s skaitė vair. Aleksand Bielskai, telef. 424-4190.
stovyklose
bandytų
įvesti priklauso nuo jų vadovių; ten kumą pažvelgti plačiau, k a i p
r a Gražytė.
S e k m a d i e n i s , l a p k r i č i o 9 pusvalandžius, kurių
metu kur sueigos vyksta reguliariai, žmoniškumo vertybę, n e r a n d a
10:00 v.r. bendri pusryčiai būtų k a l b a m a tik
Po p a m a l d ų vyko sueiga, ku d.
jame prasmės. Visi trys ideolo
lietu veikimas nešlubuoja.
rią pravedė tunto adjutante J a u n i m o centre; 11:00 v.r. šv. viškai,pavyzdžiui, kokio nors
Paskutinioji šio suvažiavimo gijos punktai turėtų būti laiko
j.ps. Rūta Karaliūnaitė. Tunti Mišios Tėvų Jėzuitų koply užsiėmimo (sporto, rankdar d o v a n a
buvo:
,,Gillwelio mi svarbiais. Antra, mes labai
ninkės pareigų ir tunto vėlia čioje. Po Mišių, mirusių Akade bių) metu, būtų vartojami tik mokyklos pristatymas". V.s. toli atitrukome nuo skautiš
vos
perdavimui—perėmimui minio skautų sąjūdžio miru lietuviški terminai; siūlė staty Lilė Milukienė t r u m p a i papasa kojo metodo, arba jo visiškai
vadovavo J A V Vidurio rajono siųjų narių kapų lankymas.
ti sąlygą: jei nekalbi, nedaly kojo apie Gillvvelio istoriją ir neišmokome. Vadovės suei
vadeivė j.v.s. Aldona GasneVisi ASS ir jų svečiai kvie vauji. Gerai kalbantys turėtų anglų skautininkų, dalyva gose tęsia lituanistinių mokyk
rienė.
čiami dalyvauti šioje šventėje. progą kalbą panaudoti ir būtų vusių šioje mokykloje, įspū lų programą (dažnai nevy
Už rūpestingą pareigų atliki
lietuvių kalbos įvedimo pra džius. S. Stefa Gedgaudienė kusiai), neugdo ir neformuoja
m ą garbės žymenimis buvo
džia. _ .
. . . . . .
. pristatė m u s , pirmąją lietuvių mergaičių charakterio. J a u n i 
SUVAŽIAVIMAS
apdovanotos sekančios vado
Taip pat 31 siūlė, kad gal skautininkių laidą (be mūsų mui sueigose neįdomu. M u m s
vės: v.v. Irena Jasulaitytė —
būt skautai ir ateitininkai trijų, v.s. Ireną Kerelienę ir v.s. reikia vadovių, kurios supras
P a ž a n g u m o žymeniu, v.s. Vida „DIENOS
surengtų bendrą stovyklą gerai Gilandą Matonienę), papa tų skautiškąjį metodą, turėtų
Vizgirdaitė
— Pažangumo
lietuviškai kalbančiam jauni sakojo savo asmeniškus įspū kiekvienoje sueigoje konkretų
DOVANOS"
žymeniu, valt. Alvyde Eitutytė
mui; ją ypatingai gerai ir įdo džius. M a n teko kalbėti tema: tikslą. Gerų intencijų ir entu
— Žuvėdros, v.v. Judita Dar
miai
paruoštų.
Susidarytų kodėl m ū s ų v a d o v ė m s ši ziazmo neužtenka! Gillvvelio
gienė ir v.v. Virginija Remei
natūrali aplinka lituanistiniai mokykla reikalinga? Mūsų mokykla y r a puiki proga vado
Septintoji dovana skautinin- pajėgiam jaunimui užmegzti
kienė — Vėliavos žymeniu.
lietuviškame skautavime yra v a m s pasitobulinti skautiška
kių ir vyr. skaučių suvažiavi artimesnius ryšius. Kita įdomi
Ordenu Už Nuopelnus su
ryšku du pagrindiniai trūku m e metode ir išmokti kaip jį
m
e
(šeštąja
laikant
šv.
Mišias,
šioje
paskaitininkės mintis buvo: mai: skautų neauklėjame pilnu p a n a u d o t i . P a b u v ę s
rėmėjo k a s p i n u buvo apdo
a
t
n
a
š
a
u
t
a
s
kun.
J
.
Vaišnio,
„Mūsų grupei atėjo gyvenimo tiniai ideologiniai ir toli ati mokykloje labai aštriai pajun
vanoti: nuolatinis tunto talki
n i n k a s dąil. Kazys Veselka ir S.J.) buvo dr. Elonos Vaiš- vidurys ir mes turime išryš- t r u k o m e nuo
s k a u t i š k o j o ti, ko trūksta lietuviškame
yra
stovyklų talkininkės Milda nienės paskaita: „Ryšys t a r p
metodo. Ideologiniai didžiau s k a u t a v i m e . A t e i t y j e
n
u
m
a
t
o
m
a
turėti
k
u
r
s
u
s
vien
Povilaitienė ir Nijolė Rūbienė. generacijų". Prieš šį suvažia
sią dėmesį s k i r i a m e t a r 
Žymenis ir ordinus prisegė vimą „Draugo" dienraštyje
navimui Tėvynei; tarnavimą lietuviams, nes tikimasi s a v o
buvo
rašoma,
kad
jos
„dina
Vidurio rajono vadeivė j.v.s.
Dievui paliekame parapijoms, t a r p e turėti Gillvvelio mokyklos
m
i
š
k
a
s
m
i
n
č
i
ų
d
ė
s
t
y
m
a
s
A. Gasnerienė.
kunigams, o tarnavimą Arti direktorių lietuvį, kuris t u r ė s
p
a
g
a
u
n
a
kiekvieną
klausyto
mui — tėveliams. Pavyzdžiui, teisę kursus organizuoti. Pabai
Į vyresniškumo laipsnius
ją".
Tur
būt
tinkamesnių
žo
daug kur jaunesniosios skau goje buvo pristatyta antroji
buvo pakeltos sesės: Danutė
džių
spibūdinimui
dr.
Vaištės įžodžio metu, gerojo dar skautininkių grupė, Šia v a s a r ą
Gauriliūtė, Marytė Donskytė ir
n
i
e
n
ė
s
k
a
l
b
ė
j
i
m
o
b
ū
d
u
i
belio
mazgelį y r a kviečiama mokyklą lankiusi.
Eglė Vilutienė, į vyr. valtineapsimoka
ieškoti.
Ji
radika
užrišti mamytė, su pastaba,
ninkės laipsnį. Marija Donskie- •
Po trumpo
suvažiavimo
kad ji prižiūrės a r jos dukrytė
nė ir Gražina Gražienė į valti- liai pažvelgė į lietuviškąją veik
uždarymo,
visos
apdovanotos
kas dieną p a d a r y s gerą dar
n i n k ė s l a i p s n į ir L a i m a lą, gana griežtai atskirdama
n
e
tik
dvasinėmis
dovanomis,
belį. Jaunesniosios skautės įžo
Kaušaitė į vairininkės laipsnį. lietuvių gyvenimą Lietuvoje ir
b
e
t
ir
mažomis
žvakutėmis
dyje yra labai pabrėžiama:
Atitinkamus patyrimo laips išeivijoje. „Kiek žmonės Nepri
atminimui, skubėjome dainuo
pasižadu kas dieną padaryti
nius išlaikiusios sesės buvo per klausomos Lietuvos laikais
damos ir juokaudamos n a m o .
gerą darbelį. Tačiau ar vienetų
vestos į jų patyrimus atatin- kalbėjo apie Amerikos lietuvių
Bostono sesės v i s a s išleido su
lietuvybę?" Taip p a t ir dabar
vadovės tikrina savo paukš
kančius laivus.
daina; „jaki, taki..." Tie žo
tyčių gerojo darbelio atlikimą?
Apdovanotos žymenimis ir tiniais laikais lietuvoje žmo
džiai gali reikšti viską, k a i p
Jei mergaitė prižada daryti kas
ordinais, į vyresniškumo laips nėms yra svarbiau kaip mes čia
šios sesės m u m s įrodė, o
dieną, tai ji turėtų būti prati
nius pakeltosios ir į kitus laivus gyvename, o ne mūsų veikla.
išvažiuojant turbūt reiškė, k a d
nama tai atlikti, o mes jau nuo
pereinančios sesės buvo apdo Lietuvoje gyvenantys išlaikys
visoms buvo s m a g u susitikti
tautos tęstinumą. Ar reikia
vanotos gėlėmis.
Perskaičius pirmąjį
nau lietuvybės? Paklausus paskai
josios tuntininkės įsakymą — tininke šį klausimą, maždaug
naujos vadijos sąstatą abi sekančiai atsakė. Lietuvybės
pareigūnės — pareigas perda- reikia m u m s patiems. Mums
vusioji ir jas perėmusioji atliko reikia santykiauti, nes mes,
vienetų inspekciją, kurios metu kaip grupė, einame per gyve
pareigomis pasikeitė ir laivų nimą kartu. Šį ryšį norime
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
perduoti
j a u n e s n i e s i e m s . Perduodama pareigas Nerijos tun
vadės.
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
Iškilmingajai sueigos daliai Reikalinga ilgalaikė strate to tuntininkė j . pa. Aldona Vesellintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
pasibaigus, sveikinimo žodį gija. Esame dvi ryškios gru kienė naujajai vadovei 8. Sofijai
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
tarė LSS Tarybos pirmininkas pės: lietuvių kilmės ameri Kunstmanienei perduoda ir
Wheel alignment and balancing.
„valdžios ženklą" — švilpuką
v.s. S. Miknaitis. Savo linkėji kiečiai ir Amerikos lietuviai.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Nuotr. J . Tamulaičio
mus abiems vadovėms dova Turime pagalvoti apie lietu
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
nomis palydėjo JAV Vidurio viškai nekalbančius. D a b a r
Change of oil and fii terš.
kinti kas mes esame ir ką mes
rajono v a d a s v.s. Z. J a u n i u s , juos pritraukiame prie lietu
Vidurio raj. vadeivė j.v.s. A. vių, bet jų nepanaudojame. d a r o m e " . K a i p i n d i v i d a i ,
Gasnerienė, Utuanicos tunto Nebūtų labai sunku juos išmo turime ryšį su Lietuva. Iš Lietu
atstovas s. V. Balzaras, Auš kyti lietuviškai skaityti, t a d a vos atvyksta žmonės čia, mes
2423 West 59th Street - Tel. GA 6-7771
ros Vartų tunto tuntininkė s. N. jiems pasidarytų daug k a s vykstame ten, taigi turime
Balzarienė ir Kernavės t-to prieinama kas vyksta Čia ir progą keisti Lietuvos žmonių
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Lietuvoje. Tuo pačiu mūsų galvoseną. ,.Mes dalyvaujame
t u n t i n i n k ė ps. M. Utz.
savo
tautos
formavime.
Mūsų
Šventadieniais
uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Sueiga buvo baigta ben veikla per tuos asmenis pla
esminis
gyvenimo
bruožas
yra
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
drame rate skautiškai supinto čiau pasiektų ir amerikietiškus
būti ryšininkais". Dr. Vaišsluoksnius.
Tačiau
daug
mis r a n k o m i s giedant „Lietu
dėmesio
skiriame
s i l p  nienė iškėlė ir kitų minčių,
va b r a n g i " .
nai kalbančiam lietuviškai papasakojo kaip d a b a r JAV
jaunimui, o esame apleidę tuos, valdžia žiūri į etnines grupes.
ASS metinės šventės
kurie lietuvių kalbą gerai Savaime aišku, paskaitai pasi
dienotvarkė
moka. Mes turime tapti tiems baigus vyko gyvos diskusijos.
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629
Po trumpos pertraukėlės
Akademinio skautų sąjūdžio vaikams „reiklesni". D a b a r
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
skautininke
v.s.
metinė šventė šiais metais stovyklose jiems yra „nelei vyriausia
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Irena
Kerelienė
davė
LSS
Chicagos skyriuje švenčiama džiama" tarp savęs lietuviškai
trumpą
lapkričio 8—9 dienomis. Visos kalbėtis, nes vaikų tarpe yra s k a u č i ų s e s e r i j o s
D. KUHLMAN. B.S. Registruotas vaistininkai
veiklos
apžvalgą,
paminė
šventės
iškilmės, išskyrus priimta kalbėtis gyvenamo
Atdarm sJoJciadieniaia nuo f «nd. ryto W 11 « 1 . vakaro
vadovių
balių, vyks Jaunimo centro krašto kalba; tas, kuris kalba d a m a s t o v y k l a s ,
Sekmadieniai* nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vakaro.
kavinėje sekančia tvarka:
kitaip, yra
n e p o p u l i a r u s . mokyklas, suvažiavimus, sese
Tel, — 4 7 6 - 2 2 0 6
Š e š t a d i e n i s , l a p k r i č i o 8 d. Reikėtų bandyti pakeisti šias rijos vadijos r e n g i a m a s vaka
parodas,
socialinio
9:30 v.r. — registracija, 10:00 sąlygas. Paskaitininke pasa rones,

r

AUTOMOBILIU TAISYMAS

1

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

i

• Administracija dirba kas- i
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
!
!
• Redakcija dirba kasdien j
8:30 — 4:00. Šeštadieniais j
8:30 — 12:00.
į

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik is
anksto susitarus. Redakcija už
kibimų turinį neatsako. Skelb i m ^ ^ „ 0 5 prisiunčiamos gavus
prašvmą.

nors porai dienų, pasidalinti
savo rūpesčiais, n e s pasidali
n u s tie rūpesčiai p a s i d a r o ne
tokie s v a r b ū s , ir, prisirinkus
tiek d a u g dovanėlių, pasiryžti
ateities d a r b a m s . Lieka tik
padėkoti rengėjoms už tokį
gražų suvažiavimą.
Liuda
Ruginienė
Sueiga — simpoziumas
Simpoziumas tema —
„Vyresniųjų
ir
jaunesniųjų
pažiūros į dabartinį s k a u t a v i m ą " b u s pravestas sekan
čioje Chicagos skautininkų-kių
R a m o v ė s sueigoje lapkričio 16
d. (sekm.). Simpoziume daly
v a u s fil. p s . Kęstutis Ječius, p s .
L i n a s K u č a s , Alius Meilus, v.sl.
R a s a K a m i n s k a i t ė , v.sl. Gintė
Remeikytė, v.sl. Vilija Kerelytė.
(Nukelta į 5 psl.)

SOPHIE

RADIO SETMOS VALANDOS
Visos programos ii WDPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Telef. 434-2413
1480 AM
7159 S. MAPLEWOOD A.VE.
CHICAGO, BLL.

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUIS

m

VINCAS B B B G T S
Teisių daktarai
2458 W. 69th St, Chicago, IU.

vw tei. maoto
Valau** pa o i

maltartaa

Tel. ofiso ir buto: Oiympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Vedical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

BARČUS

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vat.-ir 6-8 vai vak.-^iiskyrus
treč Sešt. 12 tkt,4 vai popiet
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRS TUK

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

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm . antr, ketv ir peri kt, nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč a iešt
2 4 3 4 West 71st Street
Vai.; pirm . antr., ketv. irpenkt 1:00 - 5:00 uždaryta
•ai popiet, treč ir šešt tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 8 lst Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

OPT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p
Tel - QR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 i Ofiso tel RE 7 1168; rezid. 233-2919
7-9. antrad. irpenkt 10-4 įeštad. 10-3 vai
Ofs. HE 4 1 8 1 8 : Rez PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. įtampas)
Vai pirmad. antrad . ketvirtad iroenktad.
3 iki 7 v p. p Tik susitarus
Ofs. 7420255

Namu 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE.
4200 NO CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Pd.
valandos pagal susitarimą

Tci.

M3-44S3, 171.&S3S,

M*4aVr»

Ofs PO 7-6000 Rez GA 3 7 2 7 8

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
0PTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą
jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY FRACTICE

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

DR. IRENA KYRAS

2618 W 71st St. - Tel. 7375149
Vai pagal susitarimą uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1 4 oopiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI t-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 We$t 7 lst Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6 7 — iš anksto susitarus
Ofs te! 586 3166; namy 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ZUOBA

2659 W 59 St. CMcago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Kimn . antr. treč
ketv 10 tk* 6 vai Seitad 1 0 P i l v a i

Vai pirm . antr ketv >.r penkt.
2 -7) šeštadieniai pagal susitarimą

6745 WMI 63rd Street

Diplomatijos tęstinumo reikalu

ESAME PRIE
LAIMĖJIMO

SI

!i

k

D a u g kartų esame r a š ę bet ir
be rašymo mūsų skaitytojai ir
visi lietuviai .gerai žino, kad
Lietuvos valstybingumo žy
•ui
mių išlaikymas y r a be galo
reikšmingas tiek kovojančiai
bei kenčiančiai lietuvių tau
tai, tiek visai lietuviškajai išei
vijai.
Washingtone ir k a i k u r kitur
ligi
šių dienų reziduoją Lietu
i
vos, Latvijos, Estijos atstovai,
• praslinkus 40 metų nuo t ų
M,.
.!„ k r a š t ų okupacijos, vis d a r aki
vaizdžiai byloja v i s a m pa
iŠ sauliui ir mūsų okupantui, k a d
faktiška Pabaltijo k r a š t ų oku
pacija yra nelegali, k a d tų
M
valstybių žmonės kenčia prie
ilii
vartinę vergiją ir k a d Sovietai,
faktiškai pavergę tuos kraš
tus, yra tik laikini jų val, dytojai, neturį į juos b e t kurių—
teisių ir teisės kalbėti Lie
t u v o s , Latvijos, Estijos vardu.
Tačiau, kaip j a u visi gerai ži
Ui c nome, a n t mūsų diplomatijos
JAV-bėse nuolat kabojo grės
m ė — lyg koks Damoklo kar
d a s , kad su mūsų labai ne
skaitlingų diplomatų senyvo
amžiaus mirtimi gali nukirsti
* i r šią instituciją, o k a r t u ir mū
sų * valstybingumo tęstinumo
išlaikymą sunaikinti.
« • • •

•

•

i

•

•••.-.

Paskutiniu metu Lietuvos
diplomatijos
tęstinumo
iš
laikymo akciją į savo r a n k a s
perėmė J A V Liet. Bendruome
nės Visuomeninių reikalų tary
ba, Algimanto Gečio vado
vaujama. Su juo k a r t u d a u g
dirbo Aušra Zerr, A l g i m a n t a s
Gureckas, Rimas Česonis ir ki
ti atsakingi vadovai. Štai kele
tas faktų, k a i p viskas t a i vyko.
1979.IX.26 JAV L B pastan
gomis kongresmanas Charles
Dougherty (Penn.) į J A V ats
tovų rūmus įnešė įstatymo pro
jektą (H.R. 5407), p a g a l kurį,
pradedant 1981 metais, Lietu
vos atstovybės Washingtone ir
Lietuvos konsulų šiame krašte
išlaikymui būtų skiriama 250,000 dol. suma. Į s t a t y m o pro
jektu taip p a t siekta užtikrinti
Lietuvos atstovavimo JAVbėse tęstinumą. Kiek vėliau
sen. J o h n Heinz III (Penn.)
rūpesčiu į J A V Senatą tuo pa
čiu klausimu įneštas įstatymo
projektas S.2257. Iki šio meto
J A V Kongrese šiam projektui
esą sutelkta daugiau k a i p 50
rėmėjų (ko — sponsorių). Veik
la pareikalavo iš Liet. Bend
ruomenės pareigūnų y p a č iš
Visuomenės tarybos darbuoto
jų, daug pasišventimo, ryžto,
d a r b o valandų ir lėšų. Prie
daugelio LB apylinkių buvo
sudarytos specialios komisijos
šios akcijos rėmimui, laiškų ra
šymui. 1979.XI.29, XII.15 vėl
l a n k y t a s i ir tartasi Valstybės
departamente. Akcija buvo tę
s i a m a ir šiais metais: vasario 7
d. JAV LB pareigūnai tarėsi su
J A V Atstovų rūmų Užsienio
reikalų komisijos p i r m i n i n k u
kongr. Clement J . Zablocki.
Šis p a s i m a t y m a s privedė prie
teigiamo LDT-bos
finansų

1949 metais Lenkijos ambasadoje, Paryžiuje. Iš K.: Louis Aragon, ambasadorius Jerzy Putrament, Julės Supervitte ir Czeslow Milosz (Milašius), tada buvęs Lenkijos ambasados spau
dos atašė, dabar — Nobelio literatūros premijos laureatas.

KONCENTRACIJOS STOVYKLOS
LIETUVOJE
Vakarų Vokietijoje, Uhldingen
Seevvis vietovėje esanti "Stephanus Editions" leidykla išleido
Avraham Shifrino "Vadovą po
TSRS kalėjimus ir koncentracijos
stovyklas". Šiuo metu yra išėjusi
laida vokiečių kalba (UdSSR
Reisefuehrer durch Gefaengnisse
und Konzentationslager irt der
Sowjetunion). Leidyklos suteikto
mis žiniomis, berods, š.m. rugsėjo
mėn. turėjo išeiti angliškoji laida, o
vėliau dar kitimis keturiomis kal
bomis. Knyga paruošta insti
tucijos: "Research Centre for
prisons, psychoprison and forced
labor concentrations camps of the
USSR", kuri randasi Zikhorn
vietovėje, Izraelyje. Tą centrą
suorganizavo ir šiam vadovui me
džiagą sutelkė A. Šifrino vado
vaujama ekipa. Pats A. Šifrinas, g.
1923 m. Maskvoje, teisininkas, bu
vo TSRS karo ministerijos
juriskonsultas, generolas (jo tėvas
1937 m. buvo sušaudytas). 1949 m.
Stalino parėdymu buvo suimtas ir
nuteistas mirties bausme, kuri bu
vo pakeista į 25 metų kalėjimo
bausmę. Kalėjimuose išbuvo kelio
lika metų. Iš stovyklos buvo pa
leistas 1967 m. 1971 m. jis išvyko į
Izraelį. Apie pergyvenimus kalėji
muose ir stovyklose parašė (rusų
kalba, 1973 m. išleista Vakarų
Vokietijoje) knygą "Ketvirtasis
matavimas", kurioje daug rašo ir
apie lietuvius. Apie tą knygą 197778 m. du kartus buvo rašyta "Drau
ge". Praeitų metų' vasarą pran
cūzų žurnale "Le Point" buvo
įdėtas pasikalbėjimas su A. Šifrinu ir pateikta kiek medžiagos
apie moteris bei vaikus kalinamus
Sovietijoje, o taip pat buvo praneš
ta ir apie to vadovo rengimą. Apie
tai irgi buvo rašyta "Drauge").
Tam vadovui medžiagą sudaro
duomenys apklausinėjimų žmo-

Šiuo reikalu gerą naujieną
lietuviams a s m e n i š k a i
pa
skelbė dr. Stephen Aiello, JAVbių prezidento J i m m y Carterio
patarėjas
tautybių
... reikalams, parodęs ypatingo
palankumo p a v e r g t o m s Pa"Baftijo tautoms. J i s kartu su
" ' "prezidento J . Carterio sekre- rtjoce- j V i c t o r i a
Mongiardo
pereitą savaitgalį i š Washingtono atskrido į Chicagą. Abu
du aukšti pareigūnai spalio 24
rjTvašiienos rytą atvyko į Sheraton „ klausimo išspredimo. Su ati— Midway Motor I n n viešbutį, t i n k a m a i s
pareigūnais bei
kongresmanais
d a r tartasi,
kurio salėje tuo metu buvo
posėdžiauta
liepos
31 d. ir ke
prasidėjusi J A V Liet. Bend
ruomenės IX t a r y b o s antroji liais atvejais rugsėjo bei spa
lio mėnesiais. Ypatingą pa
L Iš visų JAV-bių suvažiavu- l a n k u m ą šiuo klausimu parodė
•••?-' šiems J A V LB r i n k t i n i a m s ats- kongr. Zablocki, kongresmatoyams, aukštiems LB parei n a i Dougherty ir Derwinsky,
g ū n a m s ir kitų organizacijų Valstybės sekretoriaus padėjė
atstovams bei svečiams jis j a i Atwood ir Barry, Pabaltijo
iškilmingai p a s k a i t ė J A V pre skyriaus viršininkas Longo.
Liet. Bendruomenės akcija,
zidento J. Carterio ir Vals
matyt,
buvo labai taikli ir efek
tybės departamento nutarimo
tyvi,
nes
š.m. rugsėjo mėnesį
projektą, kuriame labai gra
keliais
atvejais
Sovietų TASSo
žiai ir tiksliai išreikšti mo
tyvai, kodėl JAV-bės nepri agentūra ir sovietinė spauda
pažįsta Lietuvos,
Latvijos, ypač smarkiai puolė Pabaltijo
Estijos prievartinės
oku kraštų atstovybes, j a s vadin
pacijos ir išreiškia nusista dami "šnipų lizdais", pri
tymą leisti t a m tikru būdu pa dėdami i r kitus epitetus. Mask
skirti naujus atstovus tuo va, rodosi, supratuto, kad yra
, atveju, kai iškils reikalas. (Šis dėlko jaudintis.
Taigi tegu M a s k v a ir toliau
d o k u m e n t a s paskelbtas v a k a r
jaudinasi,
o Pabaltijo tautos,
dienos " D r a u g o " 1 pusi.).
ypač
mes
lietuviai,
galime ir
Iš JAV-bės prezidento Jim
turime
džiaugtis
ir
džiaug
my Carterio, Valstybės depardamiesi
dėkoti
JAV-bių
pre
. tamento
sekretoriaus
E.
Jimmy
Carteriui,
Muskie čia p a r o d y t a d a u g ge zidentui
Valstybės
sekretoriui
E. Mus
ros valios Lietuvai, Latvijai,
kie,
prezidento
patarėjui
vals
Estijai. Teko patirti, k a d prie
tybės
saugumo
reikalams
dr.
"•
minėto dokumento pravedimo
Z.
Brzezinskiui,
dr.
Stephen
,daug padarė prezidento patarė
jas Saugumo reikalams Zbig- Aiello ir kitiems pareigūnams,
niew Brzezinskis ir jau mūsų lietuvių d r a u g a m s , kurie
minėtas prezidento patarėjas mums padėjo.
Kartu reikia džiaugtis, kad
tautubių r e i k a l a m s dr Stephan Aiello, sekr. Victoria JAV Lietuvių Bendruomenės
jMongiardo ir g a l dar kiti pa Visuomeninės reikalų tary
reigūnai. J i e m s priklauso ypa bos atstovai b u s suradę tinka
tinga visų Lietuvos žmonių ir mą būdą laimėjimui atsiekti.
išeivijos lietuvių padėka.
T v a r k a n t mūsų diplomati
jos tęstinumo reikalus, dar
;iškils visa eilė kitų problemų,
Tačiau m i n ė t a s laimėjimas kurios pareikalaus dar daug
nežada s a v a i m e nukristi į mū pastangų. J o m s nugalėti rei
sų krepšį, lyg prinokęs obuo kės ir platesnės lietuvių visuo
lys. Dėl Lietuvos diplomatijos menės talkos. O kokios — pa
išlaikymo ir jos tęstinumo aiškės tada, k a i Baltųjų Rūmų \|
departamento
buvo ilgai rūpintasi, varstytos ir Valstybės
pareiškimas
bus
oficialiai
Washingtono įstaigų durys.
Deja, tie rūpesčiai ilgai ne paskelbtas ir kai jis bus pra
dėtas praktiškai vykdyti.
buvo sėkmingi.
b.kv

**jf

Tegul kiekvienas žmogus, kurį jūs sutiksite, nueina nuo jūsų
geresnis. O kad jūs būtumėte lyg kryžkelės užrašas, kuris ki
tiems, o ypač jaunoms širdims, parodytų kelią į tikrąją
laimę... Tegul nepritrūksta jums jėgų aukotis ir toliau, kol bus
auka atbaigta, kaip Kristaus ant Kryžiaus. Tada visos kan
čios gyvenimas
atrodys kaip sapnas, gal ir labai baisus, bet
trumpas, palyginus su nesibaigiančia
amžinybe.
Kutu Karoli*
Garuckas

JONAS DAINAUSKAS
nių, kurie yra kalėję Sovietijos
kalėjimuose, stovyklose bei
psichiatrinėse ligoninėse. A. Šifri
no teigimu, viso iki 1979 m. pava
sario buvo apklausinėta apie
65,000 asmenų, dabar, daugumoje
gyvenančių Izraelyje.
Knyga 376 p., "turistinio vado
vo" formato ir išvaizdos su tų sto
vyklų, kalėjimų ir psichiatrinių
ligoninių likalizacijos žemėlapiu, o
taip pat Sovietinių respublikų, sri
čių, apygardų žemėlapėliais ir dau
gelio stovyklų bei kalėjimų sche
momis, fotografijomis. Daugumos
kalinimo vietų duoti adresai, kali
nių skaičiai, o kai kur išvardinti tų
vietų viršininkai bei pareigūnai,
ypač pasižymėję žiaurumu ir t.t.
Visa pateikta duomenis apie 1976
stovyklas, 273 kalėjimus ir 85 psi
chiatrines "įstaigas". Atskirai
duoti 2 sąrašai: U stovyklų bei kalė
jimų, viso 119, kuriuose laikomos
moterys ir vaikai ir 2. "naikinimo
stovyklos", viso 49, kurių dau
gumas yra surišta su urano kasyk
lomis. Visa toji vadovo medžiaga,
visų pirma, skiriama turistams,
keliaujantiems į Sovietiją. su gana
smulkiais nurodymais kaip jie tas
"vietas" gali pasiekti ir kuo ten pir
mučiausia susidomėti.
Lietuvoje (113-122 p. ir viena
žinutė papildymuose, 351 p.) turis
tams, sako, vertėtų pamatyti 11
koncentracijos stovyklų ir 7 kalėji
mus. Schematiniame Lietuvos že
mėlapyje nurodoma, kur tos "įstai
gos" randasi. Vilniaus miesto
schemoje nurodyta tų įstaigų
lokalizacija. Taip pat pateikti
jų stovyklų planai: —esančios Vil
niuje, Rasų gatvėje, buvusio vie
nuolyno
pastatuose
ir
Pra vieni škiuose. Jeigu, sako, Vil

KNYGA
JURGIS J A N K U S

Tada, per naktį su s a v o rūpesčiu g e r a i išsivarginęs, nepajuto, kaip p a r y č i a i s užmigo. Motina pa
žadino, kai jau pusiytis b u v o a n t stalo, ir pats l a i k a s
ančiukus nešti. J i palydėjo S i m u k ą į Rūkę. o t ė v a s
išvažiavo Pilypui į talką šieno vežti. T ą dieną Simu
kas jokios knygos nebepasiėmė. V i e n a s pasilikęs il
gai tupėjo a n t kranto ir žiūrėjo į savo visaip j u d a n t į
veidą vandeny, paskum n u s i l a u ž ė k a r k l o š a k u t ę ir ja
šmigodamas suko ratus apie k ū d r ą . T ą dieną, k a i p ir
visada, karklo pavėsy m o t i n a paliko uogiene pasal
dytą ąsotėlį v a n d e n s ir į kopūstlapį suvyniotą
sviestu apteptą duonos riekę. K i t a i s k a r t a i s , motinos
skarelei d a r ne visai d i n g u s a n a p u s kalniuko, jis jau
pradėdavo knibinėti d u o n ą ir gurkšnoti k v a p n ų
salstelėjusį vandenį, b e t tą k a r t ą jų n e t neatsiminė.
Su kiekvienu Rūkės a p s u k i m u s p r e n d i m a s d a r ė s i vis
tvirtesnis ir kartu p a p r a s t e s n i s . Kol m o t i n a melš
karves, jis susirinks d r a b u ž i u s , p a s i i m s ir b a t u k u s ,
kuriuos šį pavasarį Š m u l k ė p a d a r ė , išsineš už darži
nės, viską suriš j m a n o s pilką skarelę, p a k i š po
lentom, kad k a s nerastų, g u l d a m a s kelnes pasidės
prie pat lovos a n t kėdės, kai tik tėvai sumigs, tyliai
išslinks lauk, pasiims ryšulį ir išeis. Kelias buvo
visiškai aiškus. Iš pradžių eis takučiu Apyrubių
pakraščiais, paskum p a m i š k e , pro Liekno galą
pasuks j šoną ir t a r u k s Upelio l a n k o m i s , kol praeis
Zirgaičius, ir tik t a d a , perbridęs upelį, p a s u k s į

niuje, "nuo Gedimino aikštės
pasuksite į Antakalnio gatvę, tai
pavažiavus trolleibusu Nr. 2, po 15
minučių, pasieksite kelių aukštų
pastatą, psichiatrinę ligoninę,
kurioje yra kalinama daug Lie
tuvos pilietinių teisių gynėjų". 117
p. randame: "Vilniaus mieste taip
pat yra Vidaus reikalų minis
terijos Baltiškoji divizija, spe
cialus vienetas skirtas kovai su
eventualiu sukilimu Lietuvoje, ku
ri nenorinti būti rusinama ir siekia
nepriklausomybės". O 118 p. ran
dame: "Lenino prospekte, gale į
Gedimino aikštę, dešnėje pusėje,
greitai rasite kavinę "Neringą",
kurioje susitinka vietos jaunimas,
tai irgi esanti pilietinių teisių gy
nėjų mėgiama susitikimo vieta.
Tai, vienok, yra žinoma KGB ir už
tat tos kavinės aptarnavimo per
sonalą sudaro komunistiniai imi
grantai į Sovietiją. Jie "vaidiną"
užsieniečių "vaidmenį" ir pro
vokuoja svečius. Tačiau, atrodo, to
dar nepakanka KGB, nes namuo
se kurie yra priešais tą kavinę, pir
majame aukšte, vienam nuo

mininkui buvo atsakytas butas ir
jame įrengta pasiklausymo ir užra
šymo aparatūra; prie mažųjų kavi
nės staliukų, o ypač didžiosios salės
nišose
yra
įrengti
pasiklausymo mikrofonai". "Rasų
gatvės" stovykloje yra radijo elektroninių prietaisų (skiriamų
stovyklų "apsaugai") gamykla ir
"mokslinio tyrinėjimo laborato
rijos". Ten yra 1300 kalinių.
Lagerio viršininkas yra pulk. Luk
šas, o jo pavaduotojas pulk.
Adumaitis. KGB operatyvinio sky
riaus viršininkas yra pulkininkas
leitenantas Novikov. "Mokslinio
tyrinėjimo biurams vadovauja
sadistas ir antisemitas Antanas
Lumbas", to vieneto darbą prižiūri
"Lietuvos Vidaus Reikalo Ministerio pavaduotojas pulkininkas
Pročukanov". Laboratorijos ap
rūpintos Amerikos, Vakarų Vo
kietijos ir Japonijos moderniš
kiausiais prietaisais. Einant nuo
Universiteto Trakų gatvės kairia
jame šone yra didelis pastatas, ku
riame yra Vidaus Reikalų minis
terijos speciali mokykla, kurioje
apmokomi apsaugos ir baudžia
mųjų dalinių kontingentai, naudo
jami stovyklų apsaugai ir nera
mumų, sukilimų malšinimui. Sako,
pažymėtina, kad daugumą tų "stu
dentų" yra ne vietos žmonės o atga
bentieji iš Uzbekistano, Tadžikstano, Turkmėnijos, neturintieji
jokių ryšių su vietos gyventojais.
Panevėžyje yra stovykla, ku
rioje kalinama daugiau kaip 200
moterų su vaikais ir kūdikiais. Jos
dirba kariškų uniformų be kitokių
reikmenų siuvyklose.
Prie Pravieniškių, prie pat Kau
no — Vilniaus geležinkelio, yra dvi
stovyklos, kuriose kalinama 3000
kalinių ir kurie verčiami sunkiai
dirbti čia pat esančiose: baldų fab
rike ir medžio apdirbimo kom
binate (kuriame, tarp kita ko, ga
minami ir įvairūs medžio drožiniai
suvenirams). Ten pat, netoli Pra
vieniškių pamiškėje matomos ato
minės rakietos, kurių "silosus" ka
sė ir įrengė kaliniai. Šiauliuose yra
dvi stovyklos, kurių kiekvienoje
yra po, 1500 kalinių, dirbančių vie
tos statybose bei pramonės įmo
nėse. Alytaus stovykloje yra apie
1000 kalinių. Jonavoje, 35 km į
šiaurę nuo Kauno, 5000 kalinių sta
to cheminį kombinatą. Ten taip pat
yra ir moterų stovyklai
Sako, patys lietuviai (turistui)
gali pasakyti, kad Lietuvoje be
veik iš kiekvienos šeimos kuris
nors yra buvęs stovyklose: rengė

Vorkutos bei Norilsko kasyklas,
Kolymėje kasė auksą, Kazachs
tane — anglis, o Krasnojarsko bei
Irkutsko taigoje mišką kir
to. Papildymų skyriuje nurodoma,
kad Kaune, psichiatrinėje ligo
ninėje esančioje Kuzmos gatvėje,
yra laikomi politiniai kaliniai.
Ten, sako, turistas turėtų paklaus
ti apie Angelę Paškauskienę, kuri
ten laikoma už tai, kad dalinusi
patriotinius atsišaukimus, kuriuo
se buvo reikalauta Lietuvos ne
priklausomybės.
Vladas Šakalys, peržiūrėjęs tą
Lietuvoje esančių stovyklų sąrašą
nurodo, kad jame nėra čia pat prie
Vilniaus, Vėliučionyse esančios
stovyklos, kurioje laikoma apie 300
paauglių.
Tarpe įvairių duomenų bei doku
mentų yra: fotokopija kvito, liu
dijančio sumokėjimą 50 rublių bau
dos "už tikėjimą Dievu", o. taip pat
kopija Rygos mieste, 1974 m. Latvi
jos "Glavlito" ("literatūros prie
žiūros
įstaigos")
"vyresniojo
redaktoriaus" surašyto "akto"
apie konfiskavimą bibliojos Ry
gos pašte. Šventraštį nutarta
sunaikinti, jį sudeginant.
Vadovas pateikia medžiagą ne
apie Stalino laikais buvusias to
kias įstaigas, bet apie dabar vei
kiančias.
DAUGĖJA KANKINIAI
Rusų žmogaus teisių gynėjas
ir buvęs politinis kalinys,
matematikas Leonid Pljušč,
vienam italų žurnalui parašy
tame straipsnyje pažymi, k a d
sovietų Sąjungoje ir kituose
komunistų valdomuose kraš
tuose
Europoje
pastaruoju
laiku padažnėjo susidorojimai
psichiatrinėmis priemonėmis
su politiniais ir sąžinės belais
viais. Pljušč r a š o , jog vis daž
niau vadinamieji disidentai
yra įkalinami psiciatrinėse
Ugoninėse. Dėl to ir psichiat
rinių ligonių skaičius Sovietų
Sąjungoje žymiai padaugėjo.
Pljušč apskaičiavimu, nema
žiau k a i p t ū k s t a n t i s ^ visiškai
sveikų žmonių vien dėl jų poli
tinių a r b a sąžinės įsitikinimų
yra k a l i n a m i
specialiose
psichiatrinėse
gydyklose.
Straipsnio a u t o r i a u s tvirti
nimu, specialių psichiatrinių
ligoninių skaičius taip p a t
pagausėjo Vengrijoje, Bulgari
joje, Rumunijoje ir ypač Rytų
Vokietijoje.
JflTvS
— J. Basanavičius surinko daug
liaudies kūrybos, ją paskelbė ir
išaukštino. Žodinę kūrybą surišo
su metraščių, kronikų ir kitokių se
nosios literatūros kūrinių faktine ir
legendarine medžiaga ir savo raš
tais praturtino tuomet buvusią
labai skurdžią istorinio ir folk
lorinio žanro literatūrą. Tais raš
tais drauge su publicistiniais
straipsniais carinės priespaudos
laikais jis skatino savo amži
ninkus gerbti tautą, kelti jos kultū
rą, branginti gimtąją kalbą.
Juozas

Angolos laisvės kovotojų vadas Savimbi ir jo kariai

vieškelį. Galėtų ir tiesiai nuo Liekno įsukti į vieškelį,
b e t t a d a reikėtų eiti per ZirgaiČius, o juose daug piktų
šunų, gali užpuolę sudraskyti. Vieškeliu eiti jau b u s
p a t s n i e k a s . Ligi kito v a k a r o , o gal ir dar ligi kito
pasieks P r ū s u s , iš tenai gi nebetoli marios, o už jų
tuoj ir Amerika. Kurie tik ėjo į Ameriką, visus Leizeris už kelis rublius pavėžindavo į Prūsus, ir
S i m u k a s gerai žinojo, kad juos veždavo tuo pačiu
vieškeliu ir į tą pačią pusę, kur ir jis pats eis.
Kai viską suplanavo, n e t lengviau pasidarė.
Atsiminė ir pietus. Karklo pavėsy atsisėdęs
p a s i s k o n ė d a m a s suvalgė duoną, išgėrė vandenį,
atsigulė a u k š t i e l n i n k a s , ėmė žiūrėti į dangaus mėly
n u m ą ir dairytis, ar n e p a m a t y s kokios žvaigždės.
Senelis s a k y d a v o , jog dvare sykį buvo vyras su tokiom
gerom a k i m . kad n e t vidurdienį žvaigždes matydavo.
Nors, rodos, težiūrėjo tik į dangų, bet akies kraštu
p a m a t ė per lauką atbėgančią Piršių vyriausiąją.
Pasuko g a l v ą į šoną. Bėgo ne ji viena, paskui ją bėgo ir
kitos dvi. Karvės ėdrinėjo Šlyninėje, o jos visos trys
bėgo p a s jį. Tik ko jos taip smarkiai pas jį bėgtų, d a r ir
karves palikusios. Simukas n e t atsisėdo pažiūrėti, ar
n e a t e i n a k a s per laukus, gal Piršis iš kur su lauktuvėm
grįžta, o jos bėga pasitikti, bet laukuose nieko nebuvo
matyti, tik toli pakrūmėje pririšti arkliai lingavo
galvas. Visi laukai buvo tušti.
Piršiukė visiškai uždususi prilėkė ir, vos atgau
d a m a kvapą, sušuko:
— Pilypienę užmušė... Tavo dėdienę...
— K a s ? — išplėtė akis Simukas.
J a m pasirodė, kad dėdė Pilypas su ramentu bus
pataikęs. Gal net tiesiai per galvą.
— Bernas.
— B e r n a s ? Už ką?
— U ž nieką. J i s veržė vežimą, kartis išsprūdo,
Pilypienė ir nulėkė kartu su kartim. Ji apačioj .kartis
a n t jos. Ir užmušė. Tikrai užmušė.
— Visiškai?

J u r g i n i s (iš J o n a s
Basanavičius)

— Gal ir visiškai. Vyrai sulėkė, tuoj išvertė
vežimą, šieno paliko tik drangose, Pilypienę įdėjo ir
nuvežė namo.
Simukui toptelėjo, kad taip negalėjo būti, k a d t a
merga tik sugalvojo paerzinti. T u o tarpu atbėgo ir
kitos dvi. Jos stovėjo uždususios, pirštukus į b u r n a s
susikišusios, akis išvertusios. Simukas d a r n i e k a d a
nebuvo matęs tokių didelių akių, ir jam pasirodė, kad
jos tik laukia, kol jis ims verkti. T a d a jos pradės juok
tis. Pradės visos iš karto. Bet jis ne toks, kad
susimokėlės taip greitai apgautų. Kelis akimirksnius
suko galvą, ką daryti, paskum paklausė:
— Ar matei?
— Nemačiau. Kur a š matysiu Šlyninėje k a r v e s
ganydama. M a m a pas Sesę šieną grėbė ir matė. Buvo
visiškai arti. Tik už ežios, tai viską m a t ė ir viską
girdėjo. Pilypienė apžergusi kartį laikė, b e r n a s veržė.
Ji girdėjo, kaip Pilypienė pasakė: "Gal užteks. Kažin
kas jau sutreškėjo". " R a t a i sugirgždėjo", — a t s a k ė
bernas. "Su nepriveržtu per Molynę pusę šieno išbars
tysim" „Kad jau ir taip pirštai po kartim nebelenda",
— dar pasakė Pilypienė. Kad būtų smarkesnė, būtų
subarusi, bernui būtų to ir užtekę. Bet ji vis gražumu, o
bernas irgi su savo išmanymu: "Taip tik atrodo. Kai
pradėsiu važiuoti, kai susikratys, tai ne tik pirštai, bet
ir visas veršis galės palįsti.Aš tik dar vieną sykutį
truktelsiu, ir galėsim važiuoti". Susimetė kilpą. įstatė
koją, pasišokėjęs kai krestelėjo, t a i visa kartis išlėkė į
viršų, kartu su kartim ir Pilypienė. Tiesiai stačia g a l v a
į žemę, o kartis a n t jos. Gerai, kad Pavaliai netoli krovė
vežimą, tai tuoj atlėkė. Motina irgi nulėkė, bet ką jie
begalėjo padaryti. Tada vyrai išvertė vežimą, paguldė
ir nuvažiavo. Mama atbėgo pasakyti tavo motinai. J i
tuoj ir išlėkė p a s Pilypus. Gali eiti ir tu. Mes k a r v e s
atsivarysim arčiau ir p a g a n y s i m . Nebijok, v a r n o m
nesulesinsim n ė vieno. Ir m a m a sakė, kad t a v e
paleistumėm.
(Bus daugiau)

problemą: be galingos ir pasek Jie viai gyveno su nužudytąja, buvo užsmaugta elektros viela.
mingos Amerikos nebus ir laisvos tačiau kilus pavydui dėl įtaria Jcs kūnas kovo mėnesį rastas
Lietuvos. Tik visų masinis daly mų ryšių su vaikinais, Laura įmestas į Des Plaines upę.
DR. BRON1S KASLAS
vavimas rinkimuose ir politinėse
Valstybinio Archyvo durys pavojuje demobilizavimas savo įtakose gali užtikrinti ir Amerikos
Washingtone yra didžiausios du karinės jėgos, jaunimo atsisaky ateitį ir Lietuvos problemos parys pasaulyje: jos ištisai yra iš mas dalyvauti krašto ir jo inte- sekmingesnį sprendimą.
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvoje
bronzos ir yra 49 pėdų aukščio. esų gynime; "welfare" — gerbu
mirė
mūsų brangus ir mylimas brolis
Tik vienas balsas kiekvienoje
Abiejose laiptų pusėse ant sie vis naikinąs iniciatyvą, darbin
rinkiminėje apylinkėje nuspręs,
nų yra užrašai: "What is past is gumą ir produktingumą, darbi
kas bus Jungtinių Valstybių pre
prologue" (praeitis yra prologas) ninkų, valdininkų ir net moky
zidentas. Taip, vienas balsas. įsi
"Study the past" (studijuok pra toju masiniai streikai dezorgani
vaizduokite, kokį galingą ginklą
zuoja gamybą, demoralizuoja
eitį).
kiekvienas balsuotojas turi savo
Kilimo Rokiškietis, ilgus metus gyveno Šiauliuose.
jauną ateities kartą.
rankose. Tik vienas balsas dau
Tas turėtų reikšti, kad mes tu
Amžinam poilsiui buvo pašauktas spalio mėn. 26 d..
Tai tik dalis simptomų, kurie giau 1948 metais būtų išrinkęs
rime tyrinėti kaip mes atsirado
1980 m.
me ten, kur dabar esame ir tik mus visus verčia susimąstyti apie prezidentu Dewey, 1960 metais
Macaulay pranašystes ir Ameri vienas balsas daugiau būtų iš
tada žinosime, kur einame.
Didžiai prislėgti liūdesyje, likome šioje šalyje —
rinkęs prezidentu Nbconą; tik vie
Savo laiku ir dabar gan gerai kos ateitį.
sesuo Genovaitė Rutkauskienė su šeima Chicagoje ir se
žinomas britų valstybininkas ir
suo Felicija Gaidelienė su vyru Bostone, taip pat daug
Yra tiesa, kad atominiame am no balso persvara Senate Texas
istorikas pareiškė, kad Jungtines žiuje "Power politics" — jėgos buvo priimtas į Jungtines Valsty
giminių Lietuvoje'
Amerikos Valstybes ištiks seno-1 ^ 1 ^ turi būti labai atsargi ir bes, tik vieno balso persvara Thošios Romos likimas. "Jūsų res racionali, bet tas nereiškia, kad mas Jefferson buvo išrinktas pre
publika", jis rašė, "bus nunioko vienašalis šios politikos atsisaky zidentu, ir t t.
ta ir sunaikinta 20-me šimtme mas užtikrins taiką ir saugumą,
Jau net Platonas žinojo, kad
tyje, kaip kad Romos imperija
šiandien nėra rimtos grėsmės "blogio valdžia yra žmonėms
barbarų buvo sunaikinta 5-me atominei konfrontacijai, 'bet yra bausmė už jų indiferentiškumą
PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
šimtmetyje, bet su tuo skirtumu, 1 rimta galimybė priešiškų jėgų viešuose politikos reikaluose".
kad Romos priešai — Hunai, laimėjimui konvencinėmis prie
A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Sr.
Vandalai ir kiti —atėjo iš sve monėmis strateginiuose ir ekono
tur. Gi jūsų barbarai bus jūsų pa miniuose pasaulio punktuose, ku
Mirė 1965 m. spalio 29 d.
N U T E K Ę S ŽUDIKUS
čių krašto žmonės, kurie bus rie nulemtų Vakarų likimą.
jūsų institucijų produktas."
Palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Teismas rado kaltus tris jau
Prezidentinių rinkimų akyvaiz
nuolius
nužudžius
Laurą
HoTaip prieš 138 metus pranaša doje mes naujieji Amerikos pilie
Taip pat prisimenamas
vo anglu istorikas ir valstybinin čiai lietuviai turėtume į savo se ward, 17 m. Nuteisti A. Grant,
20
m
,
Th.
Horbactz,
18
m.,
taip
nosios
ir
naujosios
tėvynės
ateitį
kas Macauley, autorius garsios
A f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Jr.
žiūrėti kaip į vieną neišskiriamą pat Suzanne Nevarez, 19 m.
knygos "Romos žlugimas".
Jis aiškino kaip tas įvyko ir
Nors laikas tęsiasi, bet aš niekados negalėsiu už
kaip vėl įvyks. Roma sugriuvo
miršti mylimo vyro a. a, Kazimiero, Sr. ir mylimo sū
kai jos provincijos buvo ekono
naus a, a. Kazimiero, Jr. Lai gailestingas Dievas sutei
A. f A. WALTER SUBAITIS
miniai išsemtos aukštais mokes
kia
jiems amžiną ramybę.
čiais, kad išlaikytų dideles armi
Gyveno Cicero, Illinois.
jas ir sosto biurokratiją, kuri ky
Mirė spalio 28 d., 1980 m., sulaukęs senatvės.
Už jų .i! las šv. Mišios bus atnašaujamos: T. Mari
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų.
šiais ir korupcija išvogė žmonių
jonų
koplyčioje, Chicagoje per visas šventes, Servants
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Loretta Cuff, sūnus Richard
turtą. Nuolaidos (appeasement)
of Mary, Berwyne, St. Tude Shrine, Maryland, FrancisSubaitis, marti Kay, anūkai Catherine Lorr, Micky, Kevin ir Marypriešams atidarė jiems vartus į
beth Cuff, Richard, Kathy ir Dan Subaitis, proanūkas Michael Lorr,
can Friars, Wisconsin, St. Joseph Indian School, S. DaRomos saugumo teritorijas. Quinkiti giminės, draugai ir pažįstami.
kota, ir trejos šv. Mišios Aušros Vartų bažnyčioje,
tus Fabius Maximus, pravardžiuo
Priklausė Šv. Vardo dr-jai, Cicero Senior Citizens Club, Oak
Vilniuje- ,
tas **Cunctator" (atidėliotojas Park Senior Citizens Club ir Disabled American Veterans.
vilkfritojas) klajdingai manė nu
lG4as* bus pašarvotas- ketvirtadienį, 2 vai. popiet VasaitisMaloniai prašau visus — gimines, draugus ir pažįs
Butkus* koplyčioje, 1446 $, SjDth Ave., Cicero. Laidotuvės. įvyks
galėti Hannįbala šaltuoju karu.
penktadienį,
spalio
31
dieną.'B
koplyčios
9
vai.
ryto,
b^is
aŲydė^ąs,
Į
tamus pasimelsti už a, a. Kazimiero Miškinio, Sr., ir
Svetimšalių masinė infiltracija į
į šv.- Antano parapijos1 "bažnyčią, kurioje įvyks .g*du!mg<si '$&nšfa lj
provincijas atskiedė romėnų 'vieš
Kazimiero Miškinio, Jr., sielas.
dos už ve*ionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
nalytiškumą ir charakterio ver
lietuvių kapines.
tybes. "Panem er circenses"
^ Vietoje gėlių prašoma aukoti St. Joseph's Home for the Aged,
Nuliūdusi žmona ir motina
(duonos ir žaidin^y — we$ąfe
in. Palatine, niinois.
.-,, ,
Marida
statė - politika sunaikino pilie
- ^Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
čių produktingumą, ekonomiją ir
išlepinti aptingę romėnai paga
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai h* proanūkai.
liau atsisakė-dirbti ir kovoti už
.'-. Laidotuvių direkt. Va*aitis-Butkus — TeL OL' 25-1003*:''
savd kraUtą.

LABAI RIMTA PROBLEMA

A. f A.

ALBERTAS

*<j i v

S. SS .;* ..

Ramos praeįtį analizuodamas
Lord-Macaulay Amerikai prana
šavo kur ji eina ir kur ji bus po
150-200 metų. Kai kurie Ameri
kos istoriniai ir dabarties simpto
mai yra stebėtinai gerai Lordo
Macaulay atspėti. Aukšti mo
kesčiai slegia ekonomini sektorių
ir dirbančius žmones. Baimė, ne
tikrumas, nepasitikėjimas savo
jėgomis, karinis ir ekonominis rė
mimas abejotinų sąjungininkų;

SKAUTAI
(Atkelta ii 2 psL)

Moderuos v.s. Jonas Paro
ms. Šalia simpoziumo numa
tyta ir įdomi staigmena. Visi
skautininkai-kės bei įvairaus
amžiaus ir laipsnių tuntų
vadijų nariai yra maloniai
kviečiami sueigoje dalyvauti.
Pradžia 11 vai. ryto. Vieta —
Jaunimo centro 203 kmb.
Būna ir taip!
Kartais rūgojame, kad mūsų
periodiniai leidiniai vėluoja,
redaktoriams ar spaustuvėms
nespėjant laiku atlikti savo
įsipareigojimus. Tačiau išėję iš
spaudos jie tuoj pat yra
išsiuntinėjami prenumera
toriams ir skaitytojams. Pirmą
kartą turbūt atsitinka taip
kad iš spaudos išėjęs leidinys
jau daugiau mėnesio guli
spaustuvėje, laukdamas kada
ekspeditoriai pagaliau teiksis j j
atsiimti ir išsiuntinėti. Taip
atsitiko su ASS leidžiamu
„Mūsų Vyčio" žurnalu. Redak
torius nuolat bombarduoja
mas skaitytojų telefoniniais
užklausimais kas atsitikę su
paskutiniuoju „Mūsų Vytis"
numeriu, vis dar tikisi, kad
ekspeditoriai sukrus ir žurnalą
išsiuntinės dar prieš lapkričio 8
d. įvykstančią ASS metinę
šventę. Broliai, sesės — ekspe
ditoriai sukruskit!

I

A. f A. VIKTORAS REPEIKA
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė spalio mėn. 28 dieną., 10:40 valandą ryto.
Gimė Rusijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara <Nowak),'2 dukte
rys Victoria ir Ann, motina Grasilda, 2 seserys Bronė Kremerienė
su vyru Albertu ir šeima bei Emilija Valančienė su vyru Liudu ir
šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 dieną. Iš koplyčios 10
vaL ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Girr'/no parapijos bažny
čią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn^ 29 d.
Nepriklausomos Lietuvos diplomatui

A. f A, BRONIUI DAILIDEI
mirus,
jo sūnų VYTAUTĄ, marčią JOANĄ ir anūką ARVYDĄ,
kartu liūdėdami, nuoširžiai užjaučiame.

ŠČIUKA

MAGDALENA ir JONAS

STANKŪNAI

A. f A. MIKUI PANARUI mirus,
nuoširdžią užuojautą žmonai, sūnums, mar
čioms ir anūkams reiškia
INA DUČMANAITĖ
PETRAS PALUBINSKAS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
H

Į

||

Į

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

9637 SOUTH KEDZIE AVE.
_.

Tel. 422-2000

A. f A.
JACOB G I N D E L S
GENDVILAS
Gyveno Wichita, Kansas. Anksčiau gyveno Chicagoje, Bridgeporto apylinkėje.
Mirė spalio 27 d., 1980 m., sulaukęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime podukra Florence Zoladz, 2 sū
nėnai kun. Jenas Rusteika ir Steven Rusteika su žmona Mildred,
gvy. Bostone, kiti giminės, draugai ir pažjstami.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet Phillips-Labanauskas koplyčioje, 3307 S. Lituanica Avenue.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 30 dieną. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Podukra Ir sūnėnai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicjgo
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

Laidotuvių direkt Tomas J. Labanauskas — Tel. YA 7-3401.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, motina ir seserys su Šeimomis.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

Ten, gražioj Palangoj, buvusiam nuoširdžiam ben
dradarbiui

A. f A. mok. MIKUI PANARUI

AtA
Marija Mickienė
Sulinskaitė
Gyveno Chicagoje, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė spalio 28 d., 9:38 vai. ryto, sulaukus 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Gezių valsč., Rudos kaime.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Albinas, sūnus Vytautas, marti
Regina, anūkas Vidmantas, sesuo Teofilija Cepulionienė su vyru
Marcelinu, giminės: Damutė širvaitienė, Birutė Juodėnienė ir Ona
Juodušienė; Lietuvoje sesuo Ona Lakonienė su Seimą, brolis Kazimieras
Šulinskas, brolienė Marija, ir 2 brolienės su Šeimomis, krikšto sūnūs.
Algirdas ir Ramutis Petrauskai su Šeimomis, uoSvė Ieva Mickienė,
švogeris Vitas Mickus, Svogerka Anelė šnauStienė; ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Marąuette Parko Liet. namų Sav. dr-jai ir Balfui.
Kūnas bus paSarvotas trečiadienį 2 vai. popiet Petkaus Marąuette
koplyfcoje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 31 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: {rimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

iškeliavus Amžinon Tėviškėn, Jo brangią žmoną, buvusią
bendradarbę MILDĄ, sūnus — ARVYDĄ ir RAIMUNDĄ
su šeimomis guodžiame ir raminame Viešpaties žodžiais—
Kas į Mane tiki, tas gyvas bus . . .
ĖVA ir MARTYNAS
KLEINAICIA1
bei dukra IRENĄ su SEIMĄ

Gauta telegrama iš Lietuvos, kad 1980 m. sausio
13 d. mirė mano brolis

A. f A. PETRAS ŠUKAS
Palaidotas Pajevonio kapinėse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 6«th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

Spalio 9 d. mirė mano sesutė

A. \ A Anele Vabaliene - Šulcaite
Palaidota Kybartų kapinėse.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome mirusius
prisiminti maldose ir mintyse.
Brolis Stasys ir Teresė šlikal

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th Ave., CICERO. ILL.

Tel. Olympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 29 d.

X Vytautas Vidugiris, Liet.
skautų brolijos vyriausias skau
tininkas, buvo iš Los Angeles į
Chicagą atvykęs. Lankė savo
artimuosius, posėdžiavo su skau
tų vadovais, dalyvavo Liet. Ben
druomenės IX tarybos sesijos
darbuose. Užsukęs į "Draugą"
apsirūpino lietuviškomis kny
gomis, tarėsi su dienraščio va
dovais. Į Los Angeles sugrįžo
vakar.
X Ketvirtojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo vakaronėje, šį
penktadienį, spalio 31 d. 7:30
vai. vak. dr. Rimgaudas Nemickas kalbės apie medicinos moks
lų reprezentavimą simpoziume,
0 dailininkė Zita Sodeikienė apie
Lietuvių moterų dailininkių sim
poziumo metu rengiamą parodą,
kurios tema "Senosios Lietuvos
dievų mitologiniai simboliai".
X Tėvų Marijonų bendradar
bių apskrities metinis parengi
mas bei žaidynių popietė įvyks
lapkričio 2 d. Veinuolyno patal
pose, 6336 S. Kilbourn Ave.,
1 vai. p. p. Kviečiame visus,
įvertinančius Tėvų marijonų
darbus Amerikoje, Argentinoje,
Marianapolyje, atsilankyti ir su
teikti jiems moralinės ir finan
sinės paramos.
X Lietuvos bažnyčių nuotrau
kų vis daugiau prisiunčia malo
nūs talkininkai serijinio veikalo
apie Lietuvos bažnyčias auto
riui. Pastarosiomis dienomis
jų atsiuntė: Anicetas Grigaliū
nas, Vyt. Lazauskas, Elena Mic
kienė, Gailutė Valiulienė (visi
čikagiškiai). Pirmutinis iš Aus
tralijos atsiliepė J. Račiūnas,
atsiųsdamas gerų Krekenavos
bž. fotografijų. Autorius vi
siems dėkoja už talką. Jei dar
kas nuotraukų turėtų, malonėki
te atsiųsti Br. Kvikliui, "Drau
go" adresu.
X Julius Ringus, čikagiškis,
gavęs iš <r Draugo" kalėdinių
kortelių siuntą, atsiuntė malonų
laiškelį ir 10 dolerių auką. La
bai ačiū.
X Dr. Albina Panuškaenė, čikagiškė, atsiuntė 10 dolerių au
ką. Esame jai labai dėkingi.
X Agronomo, šaulio bei sava
norio a. a. Juozo Duoblio penke
rių metų mirties sukakčiai pami
nėti, už jo sielą bus atnašauja
mos šv. Mišios lapkričio 1 d.,
šeštadienį, 9:30 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. Prašome drau
gus ir pažįstamus prisiminti jį
maldose.
žmona ir Sūnūs
(pr.).

X Angelė ir Albinas Kamiai
iš St. Petersburg Beach, Flori
dos, visuomenininkai ir nuošir
dūs įvairių organizacijų darbuo
tojai buvo atvykę j Chicagą ir
dalyvavo JAV L B IX tarybos
II sesijoje. Lydinu Reginos
Sriubienės aplankė "Draugą",
kur netikėtai susitiko čia dir
bančius, iš senų laikų paždjstamus. Taip pat trumpai pasidali
no žiniomis apie galimybes įsi
kūrimo Floridoje, ypatingai St.
Petersburgo
mieste.
Angelė
Kamiene sėkmingai veda dvejas
namų pirkimo ir pardavimo —
Florida Real Estate įstaigas ir
savo tautiečiams maloniai pade
da visuose reikaluose.

X Dariaus-Girėno mokyklos
balius Jaunimo centre, lapkričio
1 d.. 7:30 vai. vak. Gros "Vy
ties" orkestras. Rezervacijom
telef. 323-6302 ir 682-1965.
(pr.).

X Laiškų Lietuviams popietė
su kelionių nuotraukomis, skai
drėmis ir filmu bus lapkričio 1
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Maloniai
kviečiame visus atsilankyti.
(pr.).

'

J. A. VALSTYBĖSE

— Floridos, Pietinio Atlanto
pakraščio šaulių kuopa "Aušra"
ruošia Lietuvos Kariuomenės
minėjimą, kuris įvyks lapkričio
22 d., šeštadienį, 12:30 vai. N.
Federal Hwy, Sweden House,
Fort, Lauderdale, tarp Commercial buv. ir Atlantic buv. Po
minėjimo bus vaišės - priešpie
čiai. Apie dalyvavimą valdyba
prašo pranešti iki lapkričio 21
d. J. Paskui telef. 946-4389, O.
Rudaitienei tel. 943-9735 arba
K. Pautieniui tel. 782-0395.
—Walter R. Roberts, vykdo
masis Board of International
Broadcasting direktorius, rugsėjo
9 d. laišku painformavo JAV LB
X lietuviu literatūros dviejų Visuom. reikalų tarybos pirm.
mėnesių paskaitų pabaigtuvės Miuncheno į JAV-es neiškelti
įvyks šiandien 7 vai. vak. Cbica- Radio Liberty pabaltiečių sky
gos miesto bibliotekos patalpose riaus. Nutarimas padarytas pri
6120 S. Kedzie. Savo kūrybą ėjus nuomonę, kad iškėlimas būskaitys Julija švabaitė ir Kazys I tų nenaudingas „nei Radio Free
Bradūnas. Jų poezijos verti Europe (Radio Liberty), nei JAVmus anglų kalbon rečituos akt. -ių užsienio politSkai". Laiške
Daiva Markelytė. Po t o vyks taip pat teigiama, kad RFE-RL
simpoziumas — bendras paskai direktorių tarybos pirm. John
tų serijos įvertinimas. Visi kvie Heyes sutiko su International
Board of Broadcasting sprendi
čiami.
mu ir savo -iūiymą pabaltiečių
x Chicagos šauliai Vėlinių skyrius iškelti į New Yorką atsi
dieną, lapkričio 2 d., norintieji ėmė. Kiek anksčiau Baltųjų rū
vykti į L i e t Šv. Kazimiero ka mų patarėjas dr. Stephen R. Aiepines ir neturintieji susisiekimo Ho Alg. Gečį taip pat atskiru
phiemonių, prašomi susirinkti raštu painformavo apie minėtą
11 vai. ryto prie šaulių namų, sprendimą. JAV LB-nė tęsia pa
o Marąuette Parko apylinkėje dangas lietuvių transliacijas iš
gyvenantieji, prie liet. parapijos Miuncheno sustiprinti, padidi
bažnyčios, šauliai, turintieji au nant siųstuvu galingumą, tarnau
tomobilius, prašomi įsipareigoti tojų skaičių lietuvių skyriuje, iš
padėti savo susisiekimo priemo- jungiant lietuvių skyrių iš „tau
Paskutiniuoju
nė«us. Iškilmėse dalyvausime tybių divizijos".
atveju lietuvių skyriaus vadovas
uniformuoti.
būtų tiesiogiai priklausomas Ra
dio Liberty di;:?ktoriatui.

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama
penktadieniais nuo 10 v. r. iki
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63
St, Cbicago, 111. Tel. 776-3189.
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos
už pusę kainos. Zenith firmos
ausiniai aparatai. Robert Stenv
land & Associates, 950 Lake
St, Oak Park, m. Atdara tik
pirmad., ketvirtad. ir šeštad.
Tel. 848-7125.
(sk.)

x Vėlinių proga tradicinės
šv. Mišios, kurias atlaikys Tė
vas J. Borevičius, SJ, T. Jėzu
itų kiplyčioje ir apeigos prie
paminklo bus lapkr. 2 d. sek
madienį, 7 vai. vak, Birutininkės ir Ramovėnai kviečia visuo
menę dalyvauti.
(pr)

IŠARTI IR TOLI

ZVAIG
ZD
UTĖ
asHN*.
/steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

Redaguoja J. Piačas. Bfodfiagą siųsti: $206 W. 65tfc Phee, Chlcago, IL 60629

MOKINIAI —
GAMTOS DRAUGAI
Lietuvos gamta yra labai gra
ži. Ten yra daug gražių miškų,
ežerų, upių, upelių,
kalnelių
ir piliakalnių.
Aš Lietuvoje nebuvau, bet
man pasakojo tėveliai. Daug
sužinojau iš knygų apie Lietuvos
gamtą.
Ežeruose galima žuvauti, mau
dytis. Aš mėgstu maudytis, plau
kyti.
Mokiniai laibai džiaugiasi ir
myli gamtą, nes jie daug laiko
praleidžia gamtoje. Mokiniai va
sąrą mėgsta sportuoti laukuose,
važinėti dviračiais. Žiemą čiuož
ti ant ledo ir su pašliūžomis
leistis nuo kalno. Jie mėgsta būti
miškuose Ten yra visokių žvė
relių didelių ir mažų.
Mokiniai mėgsta ežerus. Ten
jie maudosi, žuvauja ir laivais
plaukia. Gamta yra mūsų draugė.
Saulė Brakauskaitė,
Dariaus Girėno lit. m-los
8 sk mokinė
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

RUDUO
Lapai geltoni, raudoni, rudi;
Kažin kaip ilgai bus jie margi?
Būk, vėjeli, tu ramus,
Nepajudink lapelius.
Šungrybiai ir baravykai
Sveikina visus miške,
O mažytė voverytė
Riešutukus rankioja.
Vaikai skuba į mokyklą,
O paukšteliai į pietus.
Rudenėlio vėjas piktas,
Saldo mūsų veidelius.
Viktoras Izokaitis, VI sk.
K. Donelaičio lit. m-la
MANO KATĖ
Aš jau moku rašyti. Moku ir
Skaityti. Aš turiu katę. Jos var
das Zufa. Aš myliu savo katę.
Aš žaidžiu su Zufa.
Nerijus Vidmantas,
Rochesterio lit. m-los
mokinys, („Plunksna")
daiktai čia yra nupiešti? Už kiek
vieną atpažintą daiktą ir tei
singai lietuviškai parašytą, gau
site po vieną tašką.
IV.
Kas jūsų tėvynė? Iš 18 vienodo
ilgumo pagaliukų ar degtukų
Piešė Vita Spakevičiūtė, V kL
sudėkite savo tėvynės vardą, o at
likto darbo piešinį atsiųskite re
daktoriui.
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
BALSO STIPRINIMAS
(5 taškai)
Motina
nuveda
dukterį
V.
pas
Prie lazdos reik ir terbos (mai
dainavimo mokytoją ir sako:
šo, kuprinės).
— Maestro, ar negalėtumėte
Lazda —senatvės parama.
pastiprinti
mano dukters balsą?
Slogos neblogos, duos Dievs ir
Dabar
jinai
dar neįstengia per
kitas.
rėkti
už
sienos
gyvenančių žmo
Serga, serga, ateina nedėlia
(sekmadienis) — nėr kas kavoti nių protestavimo.
(laidoti).
GALVOSŪKIU Nr. 2
ATSAKYMAI
Žemaitkiemio
žmonės apie

Vieną dieną, kai mes mokėmės
Lietuvos geografiją, aš pajutau
drebėjimą po kojomis. Nežinojau,
ar draugė pajuto, todėl aš jai
nieko nesakiau. Truputį vėliau
buvo dar kitas drebėjimas, bet
OKUP, LIETU V01£
stipresnis. Draugė tada manęs
— V. ŽatakevičSaiis ir rež. A. paklausė:
Grikevičiaus kuriamas filmas — Rūta, ar pajutai tą drebėji
apie Pirčiupio tragediją tėra tik mą?
įpusėtas ir susiduria su kadro Tuojau kitas... visa klasė išsi
problemomis. Senasis Lietuvos gando ir pradėjo kalbėtis. Moky
kaimas okupantų jau sunaikin toja supyko ir uždavė mums daug
tas. Naujosios gyvenvietės jau darbo. Dar blogiau, kad turėjom
neturi budingų Lietuvos kaimui viską pabaigti rytdienai. Vienas
IIKarvė, kiaulė, avis, ožka, 1
bruožų: šiferio stogai, radijo ar mokinys atsistojo ir paaiškino karveli taip sakydavo: "Bruku,
televizijos antenos netinka seno mokytojai, kad visi mokiniai pa bruku?'"Pritūpęs prašiau, neduo ožys, avinas, jautis, arklys, asilas,
šuo.
jo Pirčiupio vaizdui. Filmuoja juto žemės drebėjimą. Si mums da žmonės žirnių ir tiek.
III £da skruzdėles.
ma Rumšiškių buities muzieju netikėjo, kad galėtų žemė drėbė
Dar kiti sako: "Pagiry buvau,
IV Per 10 dienų,
je, kur yra senų kaimiškų pa ti. Kai ji mums šnekėjo, ji irgi daug žirnių radau. Pasibaidžiau,
V Litas yra nepriklausomos
statų, bet nėra kaimo gatvės. pajuto, bet ji nenorėjo mus iš žirnius palikau.
Lietuvos pinigas. Turi 100 cen
Dėl to filmuotojai netrukus per gąsdinti, tai tik pasakė, kad kas
Pasakyk greitai: "Šikšna šikš tų.
Prof. Jūratė Izokaitytė kalba Los An sikels į Gudijai priskirtą seną nors kažką dirba su didelėmis ma
Zervynų betuvišką kaimą. Ten šinomis. Daugiau apie drebėji nelė šikšniškai išdirbta.
geles, Lietuvių dienos metu.
(Žiūrėkite piešinį). Prie vištos
GALVOSŪKIAI NR. 5
būsiančios
kuriamos masinės mą nešnekėjome, o toliau klau
Nuotr. A. Gulbinsko
yra turmpas eilėraštis. Kaip žinote,
scenos, talkinsią net rusų ka sėmės apie Lietuvos kariuome
tVAIROS POSAKIAI
vištos nemoka gerai rašyti. Tad
nę.
X Alicijos Rūgytės ir G. Mei- riai.
parašykite taip, kaip Vytė Nemu
luvienės, pasišventusių Putnamo
Skambutis suskambėjo. Visi
aibiedai?
Diedai, Kas bus
nelis rašė. Vištą nuspalvokite.
VOKIETIJOJ
seselių rėmėjų, pavardės, per
išbėgo lauk. Mokytoja nuėjo pas (pietums)
Už teisingą ir gražiai atliktą dar
klaidą, bet ne dėl redakcijos
— Vasario 16 gimnazijos seselę vedėją ir jai pasakė apie
bą gausite (10 taškų).
kaltės, buvo praleistos. XIX Evangelikų jaunimo ratelis spa- drebėjimą jos klasėje. Seselė vedė
Gers buvo, ale nepažinau.
madų parodos aprašyme. Mote Ho 5 d. surengė tradicinę meti ja atėjo į mūsų klasę ir pasakė,
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
rų skyriuje. Atsiprašome.
nę iškylą. Ekskursija aplankė kad buvo darbininkai, kurie dirbo
Vienam prašant ką nors pa
Gulinčiam ant nugaros vaikui
Reino upės slėnį — Loreley, lauke priešais Šv.Kryžiaus ligoni skolinti, kitas atsako: "Zičkas mi
X Uršulė Skrebutėnienė, uoli Ruedesheimą ir Mainą. Eks nę su stipriais įrankiais. Visi atsi
spaudo
pilvelį ir dainuoja:
rė, Zičkienė nebežičija, Žičkiuir simpatinga Marąuette Parko kursiją suorganizavo ilgametis gavo ir sprendė matematikos už
„Minku
minku pyragėlius,
kai dar mažučiukai". Čia yra bar
gyventoja, spalio 12 d. buvo Vasario 16 gimnazijos bičiulis daviniais.
Atvažiuos
kunigėlis —
barizmai, paskolos pakaitalai.
pasveikinta ir apdovanota savo
Reiks duot, nemeluot
s.
Rūta Predkelytė,
NUO
GYVATĖS
ĮKANDIMO
j
. . f
, ,.
i evangelikų kun. Fr. Skėry
Ir į ranką pabučiuot".
Marąuette Parko lit m-los
GYDYMAS
(BURTAI)
įvairūs
pasisakymai:
draugių, minint vardo dieną.,
•
*
*
8 sk mokinė
I
Sako
pasako
— pasmuks į Ža
Be to, lapkričio 3 d. U. Skrebu- i C H I C A G O S Ž I N I O S
Geležė, Šaltauodege, aš (tark
PIRMAS
SNIEGAS
(žiūrėkite
brėžinį).
Pradėkite
ką
(maišą).
tėnienė išvyksta j Havajus savo
KARILĖ NUSKRENDA l
savo vardą) prašau: atleisk (tark
Šeštadienį, spalio 25 d., Chkanuo raidės M ir eikite aplink aps
Tiesa, kad kumelė liesa.
mielos draugės Sienos ŠuopieDISNĖJAUS PASAULI
sergančio žmogaus vardą arba gy
goje,
ėmė
rodytis
pirmos
snie
kritimą
laikrodžio
rodiklio
kryp
Tokios tiesos grikių košės.
nės aplankyti. Linkime Uršulei
vulio plauką). Reikia sukalbėti
timi
rašydami
kas
antrą
raidę
į
Už juodą daugiau duoda.
sulaukti daug linksmų vardinių gulės. Tai pirmas sniegas mūsų
Gal jūs girdėjote apie Kari- neatsikvėpiant tris kartus. Pakal
mieste
nuo
balandžio
24
dienos.
centro
langelius.
Kai
pripildysite
Gana gana. kad tu pana.
ir X
sėkmingos
lę, kuri lakiojo 7-aukštyn bute bėjus pūsti kvapą į tą pusę, kur
Aukų po kelionės.
3 dol. atsiuntė:
langelius,
susidarys
keturių
žo
Draugo lengviau netekti ne
liu. Vieną rugpiūčio penktą die- tuo metu būna ligonis.
PAGROBĖ MAŽYTE
J. Sakalauskas. Jonas Valaitis.
džių
sakinys,
kurį
atskirai
paragu
jį surasti.
Kompozitoriaus H Mancini i ną Karilė nutarė skristi nežino
M. IZymantas, Stasys Vaičaitis,
rašykite.
Lietuviu priežodis
PROTOKOLAS
Ant. Gripas, S. Janulis. Visiems 4 m. dukraitė buvo pagrobta dama kur atsiras. Ji skrido į šiltą
(5
taškai)
nuo motinos, kai Chicagos parke kraštą. Kai pamatė gražius, gy
dėkojame.
BALIONAS
Policininkas sustabdė vairuo
n
x Kazimieriete ses* Damkmai jos buvo išėjusios pasivaikščioti. vulių formose apkirptus krūmus,
Vieną dieną berniukas norėjo
Name yra šeši aukštai. Atspė
Šv. Kryžiaus ligoninėje buvo pa Manoma, kad pagrobė mergytės nutarė nusileisti. Niekas nežino, toją už greitą važiavimą ir rengė
baliono.
Jis paklausė mamytės,
si
rašyti
protokolą.
Užpakalinėje
kita, kelis kartus laiptų atstumas
daryta sunki operacija. Ligoni tėvas, kuris atsiskyręs gyvena kas atsitiko 7-aukštyn buteliui,
ar
jis
gali
turėti balioną. Mama
sėdynėje
sėdėjo
moteris
su
dviem
bet staiga jis pradėjo kristi. Krito,
į šeštą aukštą yra ilgesnis už at
nėje taip pat paguldyta ses. Los Angeles mieste.
krito, net galva Karilei apsisuko. vaikais. Ji pradėjo vairuotoją bar stumą (tais pačiais laiptais) į tre sakė: „Gerai, mes eisime į krau
Adelė.
PARDUODA INKSTĄ
Kai ji atsigavo, pamatė, kad plau ti:
čią aukštą? Tarp kiekvieno aukš tuvę ir nupirksime balioną".
Nigerijos studentas Gaul The- kia ant 7-aukštyn butelio tamsia
X Dėkodami už korteles, au
Andrytė Meškauskaitč
— Ar nesakiau, ar neprašiau, to yra vienodas skaičius pakopų.
kų po 5 dol. atsiuntė: A. Bušma- nacho, 22 m., studijuojąs Chica me urve.
Hamiltono
"Vysk. M. Valan
(10 taškų)
kad greit nevažiuotumei. Skubi
nas, R. Gineitienė, I. Šankus, V. gos miesto centro kolegijoje,
čiaus"
lit.
m-los
mokinė. Ka
Staiga ji pamatė piratus ir la kaip padūkęs, nežiūri nė į šviesas,
III
pasiūlė
parduoti
vieną
inkstą
Valys, V. S. Gumauskas, Hen
bai išsigando. Vieni piratai šau nė į kitas mašinas. Tik per Dievo
(Žiūrėkite
piešinį).
Kokie nada. ("Jaunystės aidai").
rikas Spingys, kun. Antanas tam, kas duos lėšų užbaigti stu dė vienas į kitą, kiti dainavo, gau malonę manęs ir vaikų neužmu
2vinklys, Kazys Mileris, A. Bie- dijas. Manoma, kad susiras lė dė gražias mergaites, dar kiai ga šei. Na, ir gavai. Ar aš nesakiau,
zlenė, B. Juodis, V. Mikutis. Vi šų jam ir be tos operacijos.
vo šluota per galvą iš storos po kad taip bus?
siems maloniai dėkojame.
nios, o dar kiti sėdėjo kalėjime Policininkas išklausęs tą pa
DAUG SUVAŽIAVBKŲ
Chicagoje tiek gausu suvažia ir mėgino kaulu išvilioti raktą iš mokslą, paklausė vairuotoją:
x Kazys Ramanauskas, čika
šuniuko.
giškis. atvykęs j "Draugą" do vimų, kad pereitą savaitę čia
Galop Karilė išplaukė į saulė — O kas ta moteris?
mėjosi dienraščio
paruosimo buvo atvykę 65,000 suvažiavimo
tą pasaulį. Staiga ji pamatė Pe- — Tai mano žmona, — atsa
darbais. Paliko 12 dol- auką. dalyvių.
liką Mikį. Tada ji suprato, kad pi kė vairuotojas.
Labai ačiū.
NAUJAS IŠRADIMAS
ratai netikri, nes ji buvo patekusi — Jeigu taip, tai, vargšas žmo
Chicagos universitetas išvystė į Disnėjaus pasaulį.
gau, važiuok toliau ir tegu Dievas
x Jortas ir Vanda Prunskjai,
čikagiškiai, parėmė savo dien naują aparatą, kuriuo galima
Gidą Zikaitė, 4tts sk tave laiko savo globoje.. Protoko
daug sėkmingiau tirti smegenis. Bostono lit. m-la ("Švilpukas"). lo neberašė.
raštį auka. Ačiū.
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